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ی نگاِه غمگیِن زِن نشسته روی تخت دور شد. لبخندی از روی اجبار که لبخندی زد و از محدوده

ود ندارد. اجبارهایی که بخش نشان دهد همه چیز خوب و عالی ست و هیچ جای نگرانی وج

ی سرتاسری اتاق خوابش دادند. خودش را به پشت پنجرهاش را تشکیل میمهمی از زندگی

شد. همیشه با ماهیت وجودی ای که در انتها به یک در وردی رو به بالکن ختم میرساند. پنجره

کنند ! حاال هر ی نصب میای به این بزرگمشکل داشت، اصالً مگر در اتاق خواب پنجره این پنجره

ی ناجوری بود. در را ی عریض و طویل وصلهاش ضخیم باشد باز هم این پنجرهچه قدر هم که پرده

 .باز کرد و بیرون رفت

نگاهش را به شهری سپرد که زندگی در آن یکی دیگر از اجبارهایش بود. از آن دست اجبارهایی 

های بازرگانی و دریایی به شمار ترین کانونمهمشود از آن دل کند. شهری که یکی از که نمی

روح و زندگی بود، دریا هم هیچ جذابیتی برایش رفت. همیشه این شهر برایش یک شهر بیمی

 .نداشت، حاال هر چه قدر که کانون مهمی باشد

 

از سرما در خودش جمع شد، اما خواستار این سرما هم بود. پیراهنی به تن نداشت و طبیعی  

نور شده و خیلی  هایه سرما بیشتر از همیشه اذیتش کند. تاریکی هوا دستخوش بازیبود ک

  ! هم همه چیز سوت و کور نبود. شب و تاریکی زیر سوال رفته بود

 

ای به عقب برگشت و این بار دیگر نخواست خودش را اذیت با صدای باز شدن در بالکن لحظه

تفاوت نصیب زن شد. زن خودش را به او نزدیک کرد. بیکرده و لبخند زورکی بزند. تنها یک نگاه 

اراده این کار را کردهایش گذاشت، کامالً نامطمئن و بیدستش را شانه : 

- شیدونم داری اذیت میدونم خیلی بد بود، یعنی چیزی در حد افتضاح ! میمی . 

برداشت به سمت زن برگشت و دست از نگاه کردن به شهری که روز و شبش یکی شده بود، : 

- کنه این نیست که خیلی بد بوده، اینه که تو هیچ تالشی چیزی که داره من رو اذیت می

کنی برای خوب شدن این چیز بدنمی  ! 
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 :زن دستان سستش را آرام از روی بازوانش پایین آورد. دور زد و خودش را به مقابلش رساند

- خرین چیزی که برام مهمه، اینه که از دونی، روزهای خوبی نداشتم، آی اینا رو میدلیل همه

 .زندگی باید لذت برد

 های عریان زن داد، شاید اشتباه از او بود که همان لذت و تازگینگاهش را به سرشانه

خواستهایی را که با او تجربه کرده بود، میاولین . 

- از تو تراین روزها فقط مختص تو نبود، منم داشتم. بیشتر از تو، بدتر از تو، تلخ  ... 

 

ی بتونی بالکن رساند. دو دستش را روی آن با حرکتی شتاب زده از زن دور شد و خودش را به لبه

 :گذاشت و به جلو خم شد

- دونی. شاید باید به میل تو پیش برم، دور شیم از معنی درست این زندگی و این رابطه رو نمی

 .هم یه مدت

اد و زن را نگاه کردی به گردنش دابا همان سر پایین، زاویه : 

- اجازه آوردمتبرو بخواب، احتماالً فردا صبح کلی باید برای این شب موندن مواخذه بشی. بی  ! 

معطلی در را باز کرد و داخل شد، لبخندی که از زدنش خودداری کرده بود، به شکل یک بی زن

اوضاع را درست کند، ای این کرد تا ذرهپوزخند روی لبانش پدیدار شد. هیچ وقت تالشی نمی

ی دو نفره سروسامان داد. حرف آخرش که در قالب طعنه بود، شد به یک رابطهتنهایی نمی

ها پیشش را دوست داشت. همان قیدی سالبی ها وخیلی به مذاق زن خوش نیامد. شیطنت

کردروزها، بهترین روزهایش بودند. روزهایی که فقط به خودش فکر می .  

 

ی الی پردهشمانش را گشود که آفتابی نصف و نیمه و البته بسیار پیگیر از البهصبح در حالی چ

ضخیم پا به اتاقش گذاشته بود. یک ساعت پیش از سروصداهایی که زن ایجاد کرد، متوجه تالش 

اش شده بود، اما به روی خودش نیاورد. این رشته زیاد گره خورده بود، گره زن برای رفتن از خانه

شد دیگر چیزی باقی نمانداش باعث میهزدن دوبار . 

 

ادکلن را برداشت و دو طرف گردنش اسپری نمود. از دو سمت یقه، کراواتش را مرتب کرد و نگاه 

آخر را از داخل آینه به خود کرد. سیاهی ابروانش از او یک اخموی جدی ساخته بود، موهایش هم 

تر به نظر کرد تا جدیرا همراهی می هبه همان رنگ بود و  ته ریش کمرنگی هم  این مجموع

 .برسد

 

اش گوش داد. اگر زنگ قبل از ترک کردن خانه، اول زنگی به پدرش زد و به غرغرهای همیشگی

هایش گوش کند. در آخر با اش به گلهزد مجبور بود وسط روز، درست در اوج ساعت کارینمی
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وگو دیم و من هم بهتون توضیح دادم" به گفترف زگفتن: " بابا ما هزار بار راجع به این مسئله ح

 .پایان داد

 

ساعت را دور مچ دستش بست و تمام سعیش را کرد که نگاه از قاب روی میز بگیرد، اما 

نتوانست و نگاهش را به قاب عکس دوخت. بعد از او چرا دنیا برایش تمام نشده بود، آن روزها 

رد، اما هیچ وقت دنیا به خاطر کسی ایست نکرده بودکرد دنیا دیگر ادامه پیدا نخواهد کگمان می . 
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*  *  * 

هایی که برای همدردی آمده بودند، اما نگاه من فقط به جای سالن خانه خانه پر بود، پر از آدم

دیدم، انگار فقط من هستم و ای کنار شومینه بود. هیچ کس را نمیندلی گهوارهخالی بابا روی ص

کردی تا او را  روی صندلی تشخیص دهی. تکیده و الغر بابا که روزهای آخر باید چشم ریز می

هایش بود که چون گذشته مهربان و پر فروغ بود. چهل روز گذشته بود، اما این شده، و فقط چشم

زدآمد. سیاه بودن همه چیز، به حال بدم دامن میبه چشم من نمی گذر زمان اصالً  .  

 

ای زل زده بودم که سمیرا لیوان آب را به سمتم گرفتبه صندلی گهواره : 

 .بیا بخور-

 :لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

حواست به مامانم باشه، نذار زیاد سر پا بمونه. یه استکان چایی هم بهش بده، االن سرش -

گیرهد میدر . 

 :خم شد و زیر گوشم زمزمه کرد

- گه:" موهات رو ی آخری برگشته میهر وقت رفتم طرفش یه ایرادی از من گرفته، این دفعه

رم زن تونم جمع کنم زیر شال. چپ میبرای چی بافتی" خب چیکار کنم، این همه مو رو که نمی

کنم توی این خونه جز تو جرات نمی کنه.آم میثم اخم و تخم میده، راست میعمو بهم گیر می

 .به کسی نزدیک بشم
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ی چشمانم قل خورد و به پایین چکید. تا چهل روز پیش سمیرا این با این حرف اشکی از گوشه

شد که سمیرا دوست داشت میگفت. آن موقع بابا هم شامل کسانی حرف را جور دیگری می

ی چه به صورت داغ غم زدمنزدیکش شود. نگاهی به اشکم کرد و فهمید که برا : 

من برم به خاله شیرین کمک کنم، یه سری دیگه چایی بدیم بلکه این جماعت شاید رفتن -

شون. چهل روزه روزگار نداریمخونه . 

 

مامان روی مبل کنار عمه زینب نشسته و پاهایش را به سمت جلو دراز کرده بود. با نگاهش 

لند شدم و به طرفش رفتم. همهمه زیاد بود. مجبور ای به من کرد که به سمتش بروم. باشاره

 :شدم سرم را پایین ببرم تا ببینم چه درخواستی دارد. با نگاهی به عمه، رو به من گفت

- گه یه چند تا دیگه غذا اضافه سفارش بدیم، همه رو برای شام بموننت میعمه . 

 :با حرفش سرم را به طرف عمه چرخاندم

- سفارش اضافه کرد، میثم دیروز به تعداد سفارش دادشه االن که دیگه نمی . 

تر کشیدمامان کف دستش را روی مبل گذاشت و خود را نزدیک : 

 .برو حاال به میثم بگو زنگ بزنه یه صحبتی بکنه، نشد یه جا دیگه بگیره-

 

ع ی پایین در جمام روی میز آرایش بود. میثم طبقهراست ایستادم و به طرف اتاقم رفتم. گوشی

پاسخ از طرف میثم داشتم. تقریباً برای ده مردانه حضور داشت. گوشی را برداشتم. دو تماس بی

 .دقیقه پیش بود

اش روی صفحه ظاهر شد. آیکون تماس را لمس اش را بگیرم، دوباره شمارهتا قصد کردم شماره

 :کردم

 جانم میثم؟-

 :با گله گفت

- خجالت پیش این همکارات. ده دقیقه توی حیاط  دی؟ مردم ازمارال چرا گوشیت رو جواب نمی

سر پا موندن تا تو بیای و بهت تسلیت بگن. دو بار هم پسِر ناصر رو فرستادم باال دنبالت، انگار نه 

 .انگار

 :با تعجب گفتم

 .کدوم همکارا، همه که بهشت زهرا اومده بودن، همون جا هم تسلیت گفتن و رفتن-

م را بدهد. قطع کرد. قبل از قطع کردن گفتکسی صدایش زد و نتوانست جواب : 
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 .بیا پایین یه دقیقه، کارت دارم-

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

# 3پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

های تونیک م. آستینای به همان رنگ پوشیده بودای با شلوار راستهتونیک دکمه دار مشکی

ام را از جا لباسی کنار کمد برداشتم. گیپور بود و مناسب رفتن به حیاط و جمع مردانه نبود. مانتو

های مانتو خاکی بود. کنار تخت انداختم. در کمد را باز کردم و دنبال مانتوی دو طرف آستین و پره

های آن را وشیدم و بدون اینکه دکمهتری پیدا کردم. پبلند با رنگ مشکی گشتم. مانتوی دیگری

 .ببندم از اتاق بیرون رفتم

 

ی حاضرین به سمتم برگشت. از وسط سالن پذیرایی گذشتم. مقابل با بیرون رفتنم نگاه همه

 :آشپزخانه مکثی کردم. خاله شیرین را صدا زدم. دست از کار کردن کشید و به سمتم آمد

- گه همکارت اومدن، تو دیدی کی اومده؟ایین، میثم میی پرم طبقهخاله شیرین من یه سر می  

بیرون آمد. با من تا مقابل در آمد تا از  دستمال داخل دستش را روی کانتر گذاشت و از آشپزخانه

 :فضای شلوغ سالن فاصله بگیریم

- گه؟نه، کدوم همکارا. بچه ها که همون بهشت زهرا برگشتن. مطمئنی میثم درست می  

اش گذاشتمدست روی شانه : 

- رم پایین، تو برو به سمیرا کمک کن، زیاد وارد نیست. برات جبران االن دارم واسه همین می

کنم فدات شممی . 

ای کرداخم بامزه : 

 .این حرفا چیه؟! تو قبالً برام جبران کردی ! برو ببین کیه که اومده، منم کنجکاو شدم-

 

ی نساجی رفتار شیرین با تمام اعضای کارخانه ها پایین رفتم. خالههایی آرام از پلهبا قدم

ای داشت. همین صمیمیت باعث شده بود همه او را خاله شیرین صدا بزنند. آشپز بود و صمیمانه

ی غذاهای او عادت کرده بودیم، حتی زمانی که دو سال پیش رئیس کارخانه همه به طعم و مزه
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ل نساجی را حذف کرده و غذا را از بیرون و اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند که آشپزی داخ

 .بگیرند، با مخالفت کارمندها و گارگرها روبرو شدند

 

ی آخر ایستادم تا ببینم که داخل چه خبر است، دایی ی هم کف باز بود، روی پلهدر واحد طبقه

ادم. ی باقی مانده پایین آمدم و روبروی دایی ایستام شد و بیرون آمد. از یک پلهسعید متوجه

 :دایی پرسید

- خوای مارال؟چیزی می  

 :نگاه کنجکاو دیگری به داخل خانه انداختم گفتم

- ی مهمونا رو تر سفارش بده همهگه یه چند تا دیگه غذا اضافهبا میثم کار دارم دایی، مامان می

 .نگه داریم

 :ابرویی باال داد و با اشاره به حیاط گفت

- دیگه باید شام بدیم ! برو توی حیاط، دم در وایستادهآخه االن که وقتش نیست، یه ساعت  . 

سری تکان دادم و راهم را به سمت حیاط کج کردم. همین که وارد حیاط شدم چشمم به دسته 

ی چوبی تزئین شده و کنار دیوار منتهی به در گلی بزرگ از گالیول سفید افتاد که بر روی سه پایه

داد. عمو هم ها جواب میهمسایه که به اظهار تسلیت شنیدمبود. صدای میثم را از بیرون می

کردکنارش ایستاده و او را همراهی می . 

گل بین سه پایه و گل چسبیده بود. جلو رفتم و کارت را به کارتی به قسمت انتهایی دسته 

ی آن هم با ی " تسلیت" نوشته شده بود. ادامهسمت خودم برگرداندم. با خطی درشت کلمه

ی "از طرف نساجی مهر" بود. تعجب کردم. مراسم سوم بابا، شیوا خانم، ی ریزتر جملهخطی کم

گل آورده بودرئیس و سهامدار اصلی نساجی هم بنر زده و هم دسته . 

 

تر از من بود، ایستادم و میثم را صدا زدم. سرکی به داخل کشید و جا کنار گل که کمی بلندهمان

اال آورد و اشاره کرد که بمانم تا بیایدوقتی من را دید، کف دستش را ب . 

نگاهم را در امتداد در باال بردم و به بنری که باالی در نصب شده و کمی کج بود، دوختم. باید به 

گفتم درستش کند. میثم به سمتم آمد. مثل بابا قد متوسطی داشت، اما اصالً صورتش میثم می

هایی که این روزها به اجبار گذاشته بود، او را از شریشبیه بابا نبود. صورت گرد و پری داشت. ته

دید داد، موهایش کمی به هم ریخته شده بود. اگر سمیرا او را میتر نشان میهمیشه جذاب

کرد این بود که یک شانه برایش بیاوردشک اولین کاری که میبی . 

 ... بابا این گوشی رو پیش خودت نگه دار-

ایم بسیار شیرین و دوست داشتنی بود، پرسیدمبا محبت نگاهش کردم، بر : 

- های کارخونه که همون بهشت زهرا اومدن و خداحافظی کردنکی بودن؟ بچه . 
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 :نگاهی به گل کرد و دستی در هوا تکان داد

- همه چیز شناختم، یکیش هم اون رحمانِی بیسه نفر بودن. با هم اومدن. دو نفرشون رو نمی

 .بود

 

دو سال پیش و دردسرهایی که برایم ایجاد شد، میثم سروش رحمانی را های بعد از اتفاق

مفتخر به لقب بی همه چیز کرده بود. دردسرهایی که غیر مستقیم به سروش رحمانی ربط 

 .داشت

های گالیول را با دو انگشتم لمس کردمبرگ یکی از شاخهگل : 

- گل فرستاده بود. خودش هم االن گل هم آوردن، شیوا خانوم قبالً از طرف نساجی برام دسته

 .بوشهره

 :با گیجی نگاهم کرد

یکیشون خیلی شبیه یاشار خدابیامرز بود. رحمانی و همین پسره که شبیه یاشار خدابیامرز -

تر هم بود گفت:" خبرت کنم خواستن توی حیاط منتظرت بمونن، اما اون یکی که مسنبودن نمی

مجبور شدن بمونن. وقتی ده دقیقه شد نیومدی، اونی  بیای پایین بهت تسلیت بگن" اون دوتام

 .که شبیه یاشار بود رفت بیرون، رحمانی و اون یکی هم دنبالش
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شناختم نم و حدس بزنم کی بودند، اما تنها کسی که میحوصله نداشتم افکارم را منسجم ک 

ی  دانستم شبیه یاشار است، کسی بود که یک هفته پیش همراه شیوا خانم داخل محوطهو می

کارخانه دیده بودم و قبل از آن، دو سال پیش، جسته و گریخته در مراسم ختم یاشار.  مثل یاشار 

بیند بالفاصله به یاد شد هر کس او را میاعث میی بارزی که بقد بلندی داشت، اما مشخصه

یاشار بیفتد، حالت ابروهایش بود. ابروهایی که بلندی خاصی داشت و بیش از حد مشکی بود. 

شد بلندی بیش از حد ابرو نقص به شمار نیایدالبته پیشانی بلند هر دو باعث می . 

- یا بودن. فقط یه چیزی، مامان گفت بهت ها ببینم کپرسم از بچهحاال فردا که رفتم کارخونه می

گه:"همه رو نگه داریمبگم بری چند تا دیگه غذا سفارش بدی، می " 
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 :دستش را به داخل جیب کتش فرو برد

- گن؟ از کجا سفارش بدم؟االن می  

- تا دیگه اضافه کنن، نشد برو یه جا دیگه. برم سوئیچ ماشین  تونن پنجاهحاال یه زنگ بزن بگو می

ارم؟رو بی  

 :دستش را از جیبش بیرون آورد و سوئیچ را باال آورد و به من نشان داد

- تونم بکنمکار مینه بابا، سوئیچ باهامه، برم ببینم چی .  

 :سرم را کج کردم

 باشه برو، فقط بگم سمیرام حاضر شه باهات بیاد؟-

 :پشت کرد تا به سمت در برود

 نه بابا، کجا بیاد اون؟-

 

یکبار مصرف غذا را به دستم گرفته و کنار سمیرا که او  خوردن نداشتم. ظرف هیچ میلی به غذا

کرد تا غذا خوردن، نشسته بودم. اگر بخاطر مامان نبود به اتاق مشترکم با هم بیشتر بازی می

خوابیدمرفتم و میسمیرا می .  

دمخاله شیرین که کنارم نشست، ظرف غذا را بر زمین گذاشتم و کمی به سمتش خم ش : 

 .خاله شیرین به میثم گفتم برسونتت، چند تا غذا اضافه مونده، اونا رو هم ببر خونه-

 :عقب کشید و با اخم گفت

- گیرم و نه بابا، میثم این وقت چجوری من رو برسونه، به مسیر اون ور وارد نیست. یه آژانس می

رم. اون بچه رو اسیر نکنمی . 

 :سمیرا به میان حرفمان پرید

- آم که برگشتنی تنها نباشهرسونتت. منم مییرین، مارال با میثم صحبت کرده، میخاله ش . 

های سمیرا عادت داشتیم، اما خاله شیرین یک جور عجیبی نگاهش کرد، ما به این مدل حرف

 .برای خاله شیرین غریب بود

  :نگاهش سریع تغییر جهت داد و رو به من گفت

- بودن؟ راستی نفهمیدی کیا از نساجی اومده  

 :دست دراز کردم تا در ظرف یکبار مصرف را ببندم

- گه یکی مسن بوده، چرا، میثم گفت:" یکیش سروش بوده"، اون دو تاِی دیگه رو نشناخته. می

دونمی شیوا خانوم بوده. دیگه اون مسن رو نمیاون یکی هم شبیه یاشار. احتماالً پسر بزرگه  ... 
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و روی هم گذاشت. پی برد که هیچ کدام میلی نداریم. ظرف غذای من و سمیرا را جمع کرد 

ی ناراضی به خودش گرفتقیافه : 

مرده شورش رو ببرن ! بال به دور، کجا شبیه یاشاره؟! یاشار خدا رحمتش کنه، آقا بود آقا ! این، -

نزاکته، یه موی شیوا خانوم توی تن این بچه نیستادب و بیقدر بیاین  ! 

ه تند تند حرف زدنش لبخند زدیممن و سمیرا همزمان، ب . 

 :سمیرا آرام گفت

 .البد موی باباش تو تنشه-

خاله شیرین دوباره عجیب نگاهش کرد، هنوز نتوانسته بود با رفتار راحت و خودمانی سمیرا کنار 

 :بیاید

چی بگم، من که باباش رو ندیدم، ولی این پسره هیچیش به شیوا خانوم نرفته. من که از هر -

شمتاش رو متوجه نمیرفش پنجده تا ح .  

هایش را در هم کرد و ادامه داداخم  : 

- کرد؟کار میدی، اینجا چیگفت دنبالم نیا بو میاینکه به دمش می  

- دونم، مطمئن نیستم که خودش بوده. حس کردمنمی . 
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 :از جا بلند شد و قبل از اینکه برود، گفت

 .اون رحمانِی نکبت حتماً آوردتش، اون مسِن هم شاید سجادی بوده-

 :با تعجب پرسیدم

 مگه سجادی برگشته؟-

 :با تاسف سر تکان داد

- ی امیدش رو از دست دادآره دو روزه؟ خیلی ناراحت شد جریان بابات رو فهمید، طفلی همه . 
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 :با ناراحتی پرسیدم

 حال زنش چطوره؟-

- صاحاب مونده مگه درمون دارهخواستی چطور باشه؟! این سرطان بیمی . 

 

بعد از رفتنش من و سمیرا نگاهی به هم کردیم.  بابا هم سرطان داشت، دو سال تحمل کرد، اما 

 ! نشد که نشد

تای به خاله شیرین، گفسمیرا با اشاره : 

- ده؟دقت کردی به همه فحش می ! 

 .حرف زدنش این شکلیه، قلبش خیلی صافه-

 :سمیرا با لبخندی از سر شیطنت گفت

- کنهچپ نگاهم میآد. هی چپاز من هم اصالًخوشش نمی . 

 :دستم را پشتش گذاشتم

- ها نه. بدو هآد، از این بچعادت نداره دختر بلبل زبون باشه، دو تا دختر داره، از دیوار صدا در می

 .برو لباس بپوش همراه میثم برو

 :چشمانش را چپ کرد

- دهدخترای این ! این که خودش درسته همه رو قورت می .  

 :با دستم هلش دادم

 ! برو بپوش-

 :نگاهی به مامان کرد

- ی اخم و تخم زن عمو رو ندارم. برو بهش بگودونی من از خدامه، ولی بعدش حوصلهتو که می . 

هلش دادمتر محکم : 

- دونی که منظورش از این کارا چیه؟ دست قدر با مامان درافتادی؟ برو پررو نشو. میتو چرا این

 .خودش نیست

کرده استسریع به سمت اتاق رفت. انگار نه انگار تا دو ثانیه پیش ناز می . 

مشغول حساب  بعد از رفتن خاله شیرین، بقیه هم بلند شدند و رفتند. با رفتنشان دایی باال آمد و

های  کفن و دفن بابا و بقیه مخارج را دایی پرداخته ی هزینهو کتاب با مامان شد. تمام مدت همه

بود. مامان دوست نداشت اینگونه بشود و در این چهل روز بارها به دایی گفته بود که بیاید تا 

 .حساب و کتاب بکنند
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گذاشتیم. همیشه سعی و به حال خود نمیخانه خالی شده بود. هیچ کدام از ما مامان را تنها 

کردیم یکی مان پیشش بماندمی . 

وقتی از ماندن دایی مطمئن شدم به اتاقم رفتم. با همان لباس سیاه تکراری این روزها، روی 

ای که نبودم تغییرات زیادی کرده بود. امیدوار بودم تخت افتادم. وضعیت کارخانه در این یک هفته

ها دی خودش را طی کند و کسی نخواهد به دو سال پیش برگردد و آن اتفاقاین تغییر مسیر عا

 .را تازه کند

 

کردم. تنها یک هفته وقتی پا به داخل محوطه نساجی گذاشتم، احساس غریبگی عجیبی می

گرفت. این غریبگی برای دور شدن شیوا خانم نبودم، اما این غریبگی از جایی دیگر نشات می

ی سروش رحمانی بود و بدتر از همه، آدم ی سروکلهبرای پیدا شدن دوبارهبود، این غریبگی 

دانستم، جز اینکه به یاشار شباهت دارد و البته مهربانی و خوب جدیدی که هیچ چیز از او نمی

بودن او را نه؛ بعد از فوت بابا ده روز به نساجی نیامده بودم. یک هفته مانده به چهلم هم خود 

ها باعث ام بمانم. همین یکی در میان آمدنن خواسته بود نیایم و کنار خانوادهشیوا خانم از م

 .شده بود خیلی در جریان اوضاع کارخانه نباشم

 

ای نداشت تا این حالت نمای قدیمی و سنتی خودش را حفظ کرده بود، شیوا خانم عالقه کارخانه

ن حالت ساختمان کارخانه باقی مانده بود. قدیمی را تغییر دهد. از سال پنجاه و دو تا به االن همی

فقط تعمیراتی صورت گرفته بود که آن هم خیلی چشمگیر نبود. برعکس ساختمان کارخانه، 

ها همه به لطف حضور های ریسندگی و بافندگی به تازگی به روزرسانی شده بودند. اینماشین

نو کردآالت را یاشار بود، چهارسال پیش که آمد، اول از همه ماشین . 

 

ی اتاقم آمد باعث شد تا لپتاب را کنار بگذارم و از جا بلند شوم. پردهسروصداهایی که از بیرون می

را کنار زدم. دو پنجره پشت میز و صندلی اتاقم بود که هر دو به حیاط دید داشت. دو کامیونت با 

ها بود. نگاهم ندهآرم نساجی مهر داخل حیاط بود. سروش رحمانی مشغول صحبت با یکی از ران

کرد. صورتش را را در اطراف چرخاندم مردی با پالتوی بلند مشکی دورتر ایستاده و نگاهشان می

ی اتاقم ایستاده بود. حدس اینکه چه کسی ست، خیلی سخت دیدم، چون پشت به پنجرهنمی

 .نبود

داد و با  دانم چه گفت که مرد پالتو پوش سری تکانسروش رحمانی به طرفش برگشت. نمی

هایش را به سمت در وردودی ساختمان تند کرد. انگار حرف سروش، خیلی اخم برگشت و قدم

ام شد. خیلی زود پرده را انداختم و بر شانس بدم لعنت باب میلش نبود. سروش متوجه

 .فرستادم

 

, [22.05.18 23:20] 
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به عقب برگشتم و پشت میز نشستم. ساختمان مدیریت که اتاق من هم داخل آن قرار داشت، 

ه داشت. یک ساختمان دو طبقه بود که هر از ساختمان اصلی ریسندگی و بافندگی  فاصل

هایی داشت که تی دوم یک سالن بزرگ برای وقی شامل چهار اتاق بود. فقط طبقهطبقه

ی مجهز که ی اول هم یک آبدارخانهگذاشتند. طبقهشدند و جلسه میی اعضا جمع میهمه

ی اول ی خود ساختمان مدیریت بود، و نه کل کارخانه. اتاق من هم در طبقهفقط برای استفاده

ی دوم. حسابداری هم کنار دست اتاق من بودبود و اتاق رئیس و هئیت مدیره در طبقه . 

 

کرد، هایم بود که اذیتم میسال پیش بودم. چیزی در طرحی یکهادر حال بررسی طرح 

شد. شان زیاد پیدا میهایی که زده بودم خیلی خالقانه نبود، بعضاً تکراری و شبیه هم بینطرح

کردم خیلی شاد هم نیستند. بیماری بابا و اتفاقات وحشتناک قبل از آن تمرکز را حتی حس می

گفت که زدم.  هر چند حس ششم میهای جدید میکردم و طرحگرفته بود. باید تمرکز می از من

رسدبوهایی خوبی به مشام نمی . 

تاپ چشم دوخته بودم که در اتاقم را زدند. سرم را بلند کردم. خاله شیرین ی لپمتفکر به صفحه

اش چای دان مورد عالقهکرد برای کارمنبا یک لیوان چایی وارد شد. وقت خالی که پیدا می

ها یا خوب بودند و یا بد؛ حد وسط نداشت. با همان برخورد اول برد. از نظر خاله شیرین آدممی

شد نظر او را تغییر داد. من هم جزو ها خیلی سخت میگرفت و بعدهم راجع به همه تصمیم می

نفری بیشتر نبودند. من و دو محبوب او در نساجی چند  هایی آدمهای محبوبش بودم. دایرهآدم

 .سه نفر دیگر

ام دادم و از پشت میز بلند شدمتاپ را بستم. حرکتی به دست پاهایم خشک شدهلپ : 

 .مررسی خاله شیرین، خسته شده بودم-

جایی که با لیوان چای را روی میز وسط اتاق  گذاشت. مجبور شدم به سمتش بروم و همان

بنشینمگذاشتن چایی تایید کرده بود،  . 

هایش در هم بود، با لبخند پرسیدماخم : 

- کردیزدی، شوخی میچی شده خاله شیرین، صبحی سرحال تر بودی ! حرف می . 
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شد این وزن داشت، ولی قد بلندش باعث میروی مبل نشست. تمام حجم مبل را پر کرد. اضافه

تند گفتاضافه وزن خیلی به نظر نیاید. مثل همیشه تند : 

- نفهمیدی؟ از کوچک و بزرگ این نساجی رو به چهار میخ کشیده، انگار ما با قاتالی  یعنی تو

ای که این ازش اومده، دو زار احترام سرش برادرش همدستیم. خراب شه اون خراب شده

شهنمی . 

 :هنذفری را به کل از گوش خارج کردم

 باز هم مگه بازجوییتون کرده؟-

- م، اما بقیه خودشیرینن، معلوم نیست چی بهش گفتن. به من که هر چی گفت، جوابش رو داد

ها تقصیر ندارن، این رحمانی تا االن هزار بار مخش رو شستشو دادهالبته خیلی هم بچه .  

تفاوتی به ی راحت و بیام را پنهان کنم، تا بتوانم به حرف بیاورمش. قیافهسعی کردم نگرانی

 :خود گرفتم

- های دیگه چی پرسیده؟فته؟ یا از بچهدونی سروش چی بهش گمگه تو می  

 :آستین مانتویش را که کمی بیش از حد گشاد بود، باال زد و گفت

- دونم، هر چی خواد. بقیه رو هم میرحمانی رو که همه از ذات خرابش خبر دارن؛ دونستن نمی

ها هم پرسیده دیگهاز من پرسید، از اون . 

ام که در این یک هفته که بپرسد من از کجا فهمیدهخورد. اصالً حواسش نبود چه ساده فریب می

  .چه گذشته است

- ی من هم ازتون سواالن سوال کرده؟چرا دیروز بهم نگفتی که درباره  

 :یکباره به خودش آمد

- دونی که ما رو بازجویی کرده؟ من که چیزی بهت نگفتمتو از کجا می . 

 :تازه شستش خبردار شده بود

  .اومدم فهمیدم-

سف نگاهم کرد و گفتبا تا : 

  .برو بچه، اون شکوهی دهن لق احتماالً همون روز اول زنگ زده مو به مو خبرها رو بهت داده-

قیدانه خندیدماز حدس درستش بی . 

 :قصد داشتم بلند شود و برود. دستش را گرفتم و مانع شدم

- گفته نزد. خاله  بخدا فقط گفت:" با تک تک کارمندا صحبت کرده" حرفی از اینکه چی بهتون

ی من پرسید ازت؟شیرین فقط به من بگو چی درباره  

 :هللا اکبر"ی گفت و بلند شد"
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- شهگم فکرت مشغول میخیال شو، االن یه چیزی میمن رو بی . 

 :فکرم مشغول شده بود و خبر نداشت. از جا بلند شدم. دستش را گرفتم و ملتمسانه گفتم

- پرسیده کنم بگو در مورد من چیخواهش می . 

العملم تکان دادی اعتراض به عکسسری به نشانه : 

- خواستی بگه، یه مشت چرت و پرتچی می  ! 

 بگو چرت و پرتاش چی بوده؟-

 :برگشت و روی مبل نشست

وهللا از من تنها حرفی که پرسید این بود که:" برخوردی از تو و یاشار خدابیامرز دیدم که فکر کنم -

ی هستین"؟زیاده از حد با هم صمیم  

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

# 7پارت  

 

 

*   *  * 

بدون اینکه از دستش کمک بگیرد، پتو را با پاهایش از خود دور کرد و با نارضایتی از تخت بلند شد. 

کرد. روی تخت نشست ا پیدا نمیصدای زنگ تلفن جایی نزدیک گوشش بود، اما گوشی سیار ر

ی پیدا کردن گوشی را نداشت. تعللش در برداشتن تلفن باعث شد صدای زنگ قطع و حوصله

شود. با خیال راحت خودش را روی تخت انداخت، اما دوباره صدای زنگ تلفن بلند شد. برخاست 

وشی را پایین تخت پیدا و از تخت پایین آمد. آن را دور زد. نگاهش را در اطراف تخت چرخاند و گ

داد که از بوشهر ی افتاده روی صفحه نشان میکرد. آن را برداشت و روی تخت نشست. شماره

اند. البته قبلش از سماجت شخص پشت خط شک کرده بود که چه با او تماس گرفته

ی پاسخ را زد و گفتست. دکمهکسی : 

- ها خوبن؟م والیتیگذره؟ هبه شیوا خانوم ... خوبی؟ والیت خوش میبه  

گو را لمس کرد و روی تخت دراز کشید. صدای مادرش در اتاق پیچیدی بلنددکمه : 

  .شیوا خانوم و زهر مار-

کردپتو را روی پایش انداخت. سرما اذیتش می : 

 .چی صدات بزنم عشقم؟ بگو همون رو بگم-
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- کردی؟کار میچی  

دنگاهی به ساعت کرد، پنج دقیقه تا هفت مانده بو : 

- گیرن کنن؟ توی دهات ما که تخت میعزیزم توی دهات شما ساعت هفت صبحِ جمعه کار می

خوابنمی  ! 

دانست چطور اعصاب مادرش را به بازی بگیرد و البته خودش شاد شودمی . 

 خواب بودی؟-

 نه، شما خودت رو اذیت نکن، بگو چیکار داری؟-

 تنهایی؟-

تحملش بود، خودش را کمی باال کشید و به بالش زیر این سوال مادرش دیگر خارج از توان و 

 :سرش تکیه داد

- تر برات بگم با اون دختری که وقتی شما زنگ زدی رفت نه چهار پنج نفری پیشم هستن. دقیق

  .زیر تختم قایم شد، شیش نفر

- خدا  زنه،زنی، بابات بهم زنگ زده بود، از وقتی اومدی هر روز بهم زنگ میچرا این طور حرف می

 .رو شکر از بس سربراهی، هیشکی نمونده که نگرانت نباشه

 

ی مادرش که ناشی از عصبانیت زیادش بود، لبخند زدبه کلمات کش آمده : 

- رسین، قربون تو و بابام برم که سر همه چیز و همه کس اختالف دارین، اما به من که می

شم م که هر چند سال یه بار باعث میودم بری دنیا. اصالً قربون خشین مچ ترین زوج مطلقهمی

شما بتونید دو کلمه با هم حرف بزنید. خدا رو شکر هم هر دو در جریانید چه قدر بیش فعالم، 

 .ولی خیالت جمع، دیشب به خیر گذشت

 سروش شب پیشت نموند؟-

های مادرش درست اعصابش را هدف رفت که تند و تلخ نگوید، اما سوالبا خودش کلنجار می

گرفتمی : 

سروش سر شب رفت پی عشق و حالش، االن هم البد یه جای خوبه، شما خودت رو نگران -

آی نکن، من بلدم چطور سر خودم رو گرم کنم، چه با سروش، چه بی سروش، شما کی می

 تهران؟

- آرمگردم، پریماه رو هم با خودم میفردا برمی . 

شود، غریدن خواب حرامش میاین حرف باعث شد مطمئن شود که بعد از قطع شدن تلف : 

- آری مامان؟ یعنی من باید بهتون بگم درست نیست وقتی من اینجام، اونم پریماه رو کجا می

 بیاریش؟
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, [22.05.18 23:20] 

 

# 8پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

خواست تلفن را قطع کند که صدای منعطف مادرش را که با کمی التماس همراه بود، شنیدمی : 

- خواستن پریماه خیلی حالش خوب نیست یزدان، افسردگی داره. باباش و مامانش نگرانن. می

بفرستنش با پریسا و شوهرش بره دوبی، خودش قبول نکرد. ازم خواستن یه مدت با خودم 

بیارمش تهران، باالخره تهران بزرگ شده، اونجا براش بهتره. بعد مرگ یاشار یهو از تهران اومدن 

ش سخته این تغییر جا. کاری به کار تو نداره. خونه به اون بزرگی، جای تو رو تنگ بوشهر، برا

کنهنمی . 

 

 :بالشت پشتش را برداشت و به وسط اتاق پرت کرد. از تخت پایین آمد

- ترم. زشته مگه ما اینجا ستاد مبارزه با افسردگی راه انداختیم. االن من خودم از همه افسرده

اه رو هم بیاریوقتی من اینجام، پریم . 

تو از کی تا حاال برات مهم شده که بعضی چیزا زشته و نباید انجام داد؟! کاری به تو نداره، چرا -

کنمخواد بیاد تنها با تو زندگی کنه، منم توی اون خونه زندگی میزشته؟ مگه می . 

 :لب زیرینش را کامالً به داخل دهانش برد و بیرون آورد. لگدی به بالشت زد

- مان من نه با پریماه مشکلی دارم، نه با اومدنش. با تو مشکل دارم، فقط هر فکری داری بریز ما

 .دور و بیا

توانست شد، مادرش را نمیبدون گفتن خداحافظی تلفن را قطع کرد. اغلب اوقات که جدی می

  ."شیوا " صدا بزند

 

گی نداشت. تقریباً از اش کرد. حس خوبی از این به هم ریختنگاهی به اتاق در هم ریخته

های حسابداری نساجی، کف اتاق پیدا نبود. حتی هشلوغی زیاد و تجمع لباس، کتاب و پروند

ی یک نفر جا داشت که بخوابد. تنها جای تمیز نصیب نمانده و فقط به اندازهروی تخت هم بی

اق بیرون رفت. سالن بود. در را باز کرد و از ات اتاقش همان میز و صندلی چسبیده به کتابخانه

های گرمایشی مربوط به سالن را خاموش خانه خیلی سرد بود. موقع خوابیدن تمام سیستم
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های سبک زندگی در اسلو بود. سالن نیمه تاریک و سرد، کرده بود. این عادت از یادگاری

ه به آورد. سالن خانه عالوه بر دری کهای سرتاسر تاریک و سرد اسلو را به یادش میزمستان

روبرو و حیاط داشت، دو در دیگر در دو طرف سمت راست و چپ هم داشت که به راست و چپ 

شدند. گرم کردن این سالن که به جای یک در، سه در داشت، کار آسانی نبود. حیاط باز می

ترجیح داد قبل از رفتن به آشپزخانه و درست کردن قهوه،  فکری به حال سرمای سالن کند؛ تا 

مدن مادرش و مهمان ناخوانده، سالن  گرم شود. همین که خواست از عرض سالن رد قبل از آ

شود، به یکباره پایش به فرش کوچک بیضی شکل وسط سالن گیر گرد، خیلی سریع تعادلش را 

ی سالن حفظ کرد تا زمین نخورد. وقتی راست ایستاد با نوک انگشتان پایش فرش را به گوشه

 :هل داد و با خود گفت

 ! برداشته کل خونه رو پارکت کرده، یه فرش انداخته وسطش، فکر کرده خیلی باکالسه-

اش را در دست گرفت. کنج مبل ال نشست. پاهایش را به جلو دراز کرد و تمام سطح مبل را قهوه

ای مشکی به تن داشت، به همراه گرمکن همرنگش، اما سردش پوشاند. تنها یک تیشرت حلقه

ای از قهوه را نوشید. نگاه و گوشش را به سرمای بدتر از این را هم داشت. جرعهی نبود. تجربه

ای ی آخر مجرِی مرد، قهوه را از خود دور و تک خندهاش داد. با شنیدن توصیهتلویزیون و مجری

کرد که:"مواظب خودتون و مهربونیاتون باشین" این حرف  به کرد. مجری با خوشرویی توصیه می

گفت:"مواظب ذات کثیفتون باشیدآمد ! از نظرش بهتر بود که میمسخره می نظرش طنز و " 

 

ی آخر بین انتخاب قاب تلویزیون و میز چند کنترل را برداشت و شبکه را عوض کرد، اما لحظه

های کوچک و بزرگی از او و یاشار از بچگی تا دو ضلعی کنارش، میز را انتخاب کرد. قاب عکس

تب چیده شده بودسال پیش روی میز مر . 

قدر زل زد که نفهمید چه قدر گذشته است، فقط به عکس آخر که یاشار در لباس دامادی بود، آن

های اش کامالً سرد شده بود. نفس عمیقی کشید، غمی به وسعت تاریکی محض زمستانقهوه

ا ی مبل رهکرد. نفس عمیقی کشید. فنجان قهوه را روی دستهاسلو روی قلبش سنگینی می

 .کرد و سرش را چند بار به پشت سرش زد

کس هیچ غلطی نکرده بود. نه گذشت و هیچدو سال از تصادف و مرگ ساختگی یاشار می

ی قتل معلوم بود، و نه ردی از قاتل. تنها چیز واضح و معلوم، ساختگی بودن تصادف بود. انگیزه

ین چند ماهه اش را از دست داده و شوهر و جن تصادفی که فقط پریماه از آن سالم بیرون آمده

 .بود

 

, [22.05.18 23:20] 
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توانست باشد، چرا که تری برای پریماه میکرد، مرگ در آن تصادف، عاقبت قشنگگاهی فکر می

ای که پدری مستبد اش زندگی کند، خانوادهبعد از آن پریماه مجبور شد از تهران برود و با خانواده

زندگی با مرد آرام و روشن فکری مثل یاشار را تجربه کرده بود. مطمئن بود که این  داشت. پریماه 

  .دو سال خیلی به او سخت گذشته است

آوردند، فرار کند. جای های پیش رو که فقط خاطرات عذاب آور را به یادش میسعی کرد از عکس

ا از روی میز برداشته یک عکس روی میز خالی بود، مطمئن بود  که مادرش به عمد آن عکس ر

اش دسترسی نداشت، یا حتی به خیاالت او ! همیشه قبل از است، اما مادرش که به گوشی

اش پناه آوردند. آخر هم قبل از خواب به گوشیخواب کارناوالی از خاطرات به سرش هجوم می

ماند و دنیایی از عکس و خاطرهبرد و او میمی  ! 

 

اهش به در حیاط بود تا مادرش و پریماه وارد شوند. با دیدن چمدان روی تراس ایستاده بود و نگ  

ها پایین رفتدر دست پریماه و مادرش از پله . 

آمدچمدانی دیگر هم دست مردی بود که پشت سر مادرش و پریماه به داخل می .  

 جلو رفت و با لبخندی به هر دو نزدیک شد. به عادت همیشه صورتش را جلو برد تا مادرش را

ببوسد، در حالی که نگاه و لبخندش سمت پریماه بود. سمت پریمایی که از دو سال پیش به طرز 

وحشتناکی الغر شده بود. حتی در پالتوی کرم کوتاه این الغری مشهود بود. بعد از روبوسی با 

 :مادرش دست جلو برد و با پریماه دست داد. دستش را خیلی گرم فشرد و گفت

- خوش اومدی؟ یا من به تو؟ تو باید به من بگی  

 :پریماه خندید

- شک تو، چون من قبلش تلفنی گفتم که خوش اومدیبی  ! 

 .پس خوش اومدی، امیدوارم بتونی با مادر فوالدزره کنار بیای-

 

ی مادرش فاصله بگیردبا هم به سمت خانه راه افتادند، سعی کرد از نگاه سرزنشگرانه .  

 

ن را بگذارد و برود، وقتی رفت با اعتراض گفتمادرش صبر کرد تا راننده چمدا : 

- پوشیدی، لخت اومدی توی حیاط؟خب یه چیزی می  

 :نگاهی به تیشرت بدون آستینش کرد

 .لخت چیه؟ باید بگی با یه تک پیرهن اومدی توی حیاط، یه لحظه به خودم شک کردم-
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فت و جلوتر از بقیه به سمت چمدان پریماه و چمدانی که مرد راننده آورده بود را در دو دستش گر

 :در رفت. وقتی چمدان را روی زمین گذاشت تا در را باز کند، مادرش به او رسید و پرسید

- رفتی نساجیچرا موندی خونه؟ می .  

 :داخل رفت و گفت

- رمموندم شما برسید، االن می . 

مادرش بود وقتی چمدان را کنار جا کفشی گذاشت، مسیر آمده را برگشت تا چمدانی که دست 

 :را هم بگیرد. وقتی خم شد مادرش گفت

- خوام صد سال سیاه بریی ظهر بری، نمیای دوازدهروز شنبه . 

 :بلند شد و با لبخندی عریض، جواب داد

- مونم ور دلتآی گفتی، اصالً عادت ندارم شنبه برم سرکار. حاال که تو دوست نداری، می . 

چشمک ریز یزدان مواجه شد و بیشتر  لبخندش کش آمدپریماه لبخندی به جروبحثشان زد که با  . 

 :پریماه پالتو را از تن خارج کرد و با نگاهی به کل سالن رو به او گفت

 رویا چطوره؟ خوبه؟-

ای باال انداخت و گفتبه سمت پریماه رفت و شانه : 

- تونه باشه، اال خوباسم حال و احوالش هر چیزی می . 

 

کرد و همزمان هم با اخمی پر مالت، ه را دعوت به نشستن میی مادرش شد که پریمامتوجه

 :گوشه چشمی به او داشت. با اشاره به مادرش رو به پریماه گفت

- کنه که بهت نگم حالش خوب نیست. اتاق فرمانه دیگه، دوست داره البته اتاق فرمان اشاره می

 .همه چی خوب و خوش باشه

ن او را وادار کرد که با صدای بلندی بخنددپریماه سعی کرد نخندد، اما لحن یزدا . 

 

ی باال رو به پریماه گفتکنار مادرش نشست و لبخند زد. مادرش با اشاره به طبقه : 

- تونی یه قسمتش رو بذاری واسه طراحی اتاق باال رو برات آماده کردم، بزرگه، اگه خواستی می

 .و نقاشی

 :یزدان به جلو خم شد تا پریماه را خوب ببینید

- کنیچه خوب که هنوز طراحی می  ! 

 :پریماه سری تکان داد و گفت
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- شه گفت نه بابا خیلی وقته که کار نکردم. گاهی برای سرگرمی یه چیزایی کشیدم، اما نمی

 ! کار

ای جدی به خودش گرفتقیافه : 

فقط امیدوارم نخوای که از منم چیزی بکشی، آخرین باری که طرح صورتم رو زدی، گوشام -

ل گوشای االغ اجدادت شده بودشک . 

 :به تفسیر و توضیحش عالوه بر پریماه مادرش هم با صدای بلند خندید. از جا بلند شد و ادامه داد

 .من باید برم نساجی، شمام برید استراحت کنید-

ی باال گفتمادرش بلند شد و قبل از رفتن به طبقه : 

- روزنگ بزن اگه سروش هست بگو بیاد دنبالت، تنها ن . 

 :سریع جواب داد

- رهروی یه کاغذ بنویس دیگه باید چیکار بکنم، اینجوری یادم می . 

مادرش جوابی نداد، اما پریماه را صدا کرد که به نزدش برود تا اتاقش را نشانش دهد. پریماه قبل 

 :از رفتن رو به او گفت

 ! یزدان فقط تو حریفشی-

 :سرش را جلو برد و آرام زمزمه کرد

- آی بگو حلش ست. هر وقت کاری داری که از پسش برنمید نباشم، کالهم پس معرکهاینم بل

 .کنم برات، خودت رو بدی دست شیوا، اولین کارش اینه که باید روزی سه بار مسواک بزنی

 :کمی فاصله گرفت

- زنیمشب بیشتر با هم حرف می . 

*  *  * 

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(ر نرگسمائده فالح "کنا ] 
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ای که خم شده و مشغول بستن بند کفشم بودم، که سمیرا صدایم زد. به عقب برگشتم. لقمه

 :در دستش بود را به طرفم گرفت

- خوردی دیگه. دوست داری غرغر کنهنشستی یه لقمه صبحونه میبیا زن عمو داد، خب می  ! 

 

رفتملقمه را از دستش گ  : 

- ذاری بخوابم کهزنی نمیقدر حرف میدیرم شده سمیرا، شبا این  ... 

توجه سریع دمپایی مامان را به پا کرد و  همراه من از سر وضعش خیلی مناسب نبود، ولی بی

و آویزان  حوصلهای بیها پایین آمد. مقابل در ساختمان ایستادم و به عقب راندمش. با قیافهپله

 :گفت

- ها رو ندارمی شنبهصلهاصالً حو  ! 

اش زدمای به شانهضربه : 

- ی چی رو نداری؟ای، دقیقاً حوصلهکار خونهرم سر کار، تو که عالف و بیمن می  

ی ناراحتی جمع کردهایش را به نشانهلب : 

- ش مواظب من و میثمه، خدا ده. همهای، زن عمو کمتر بهم گیر میآخه این دو روز که خونه

شه. دیروز بعد از ظهر که رفتی حموم. خودش پیش زنیم، واویال مینه با هم حرف مینکنه ببی

داییت پایین بود، وقتی اومد باال دید تو نیستی از میثم پرسید:"مارال کجاست" میثمم اذیتش کرد 

و گفت:" رفتی بیرون" نه گذاشت نه برداشت بهم گفت:" وقتی مارال نیست برای چی موندی تو 

یثم تنها" یخ کردم مارال. رفتم توی اتاقم، ولی میثم باهاش دعوا کردخونه با م . 

 

ی مامان من بودم، من و روزهایی که گونهی وسواسبا ناراحتی نگاهش کردم، مقصر این رفتارها

همسن سمیرا بودم و رویاهایی که دوستشان داشتم. من و تصمیماتم که بقیه اسم آن را 

تر رفتم و اهاتی که هیچ وقت از آن پشیمان نشده بودم. نزدیکاشتباه گذاشته بودند. اشتب

 :شمرده شمرده گفتم

نباید ازش ناراحت باشی سمیرا، اون بخدا دست خودش نیست. باور کن بیشتر نگران توئه تا -

دونه میثم در مقابل تو هیچی نیستمیثم. تو دستش امانتی. می . 

 

 :نفس عمیقی گرفتم و ادامه دادم

- کنه اگه دل ترسه یکی بشی عین من، از سرنوشت من ترسیده، فکر میسه، میتراون می

دونه برای تو هزارتا بهتر ترسه. میشه. از دلبستگی شماها میت تباه میببندی به میثم، آینده

از میثم هست. اون به فکر پنج سال بعد توئه، وقتی که دیگه عاقل شدی و خیلی شانسای 

کنه، واسه هات ببندی. من رو تصور میگذشته باید چشم روی شانس بیشتری داری، اما بخاطر
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ده. سه چهار سال  پیش که یاشار با شیوا خانوم اومدن خونه مون همینه بهت گیر می

ای نداشت، دونی چرا، یاشار بدیی اول جواب رد داد، میخواستگاری، مامان همون جلسه

آن، دیدی که کنار هم نیومدن. حق هم داشتن، یی من کنار نمدونست اونا با گذشتهمامان می

خواد یکی بشی عین منترسه. نمیمامان از این چیزا می . 

اش دهم، بیشتر ناراحتش کرده بودم. همان جا به در تکیه داد و رفتنم را به جای اینکه دلداری

 :تماشا کرد. مقابل در به عقب برگشتم، با لبخند گفتم

- هاکنهببینه اینجوری اومدی بیرون، دعوات میبرو تو آجی، االن مامان  . 

 

سخت نبود فهمیدن اینکه میثم را دوست دارد، میثمی که سه سال از او بزرگتر بود. وضع مالی 

هر آمل داشت و همان جا هم زندگی عمو سیامک خیلی خوب بود، استخر ماهی بزرگی در ش

عمو سیامک خیلی موقعیت بهتری  دانست که سمیرا بخاطر همین وضع مالیکرد. مامان میمی

برای ازدواج از میثم که یک دانشجوی ساده بود، دارد. سمیرا بخاطر دانشگاه و درسش به تهران 

ی ما بیاید، اما هر کرد. این درخواست خود مامان بود که سمیرا به خانهآمده و کنار ما زندگی می

د، میثم خیلی سنگین و محجوبانه با شی او و میثم مشکوک میروز بیشتر از دیروز به رابطه

بین گرفته و گاهی اعصاب هر دو را ها را زیر ذرهکرد، اما مامان سخت هر دوِی آنسمیرا رفتار می

گرفت. البته مامان مثل هایش ناخواسته شکل توهین میبینیکرد؛ گاهی هم این ریزخرد می

واست جلویش را بگیرد. جلوی من را خای که میی سمیرا شده بود، عالقهی عالقهمن متوجه

اسیر احساساتش  خواست که هر طور شده سمیرا در نوزده سالگینتوانسته بود، اما می

گفت:"من اسیرش شده امنشود. چیزی که همیشه می " 

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

ی به سمیرا و رفتار مامان فکر کردم، اما همین که به نساجی رسیدم یاد تا رسیدن به نساج

بدبختی جدیدم افتادم. امیدوارم بودم سروش رحمانی امروز بیاید، با او حرف داشتم. چهارشنبه، 

ی شیوا ، اما زودتر از من رفته بود، برادرزادهخواستم با او صحبت کنمقبل از رفتن به خانه می

ساخت؛ اما انگار با برگشتن وقتی پیدایش نبود، چون خیلی با شیوا خانم نمی خانم بود، چند

برادر بزرگ یاشار او هم راهش دوباره به نساجی باز شده بود. مقصر اول اتفاقاتی بود که دو سال 

ی بیماری بابا و کشته شدن یاشار، پیش برای من افتاد. او بود که باعث شد من در آن بحبوحه

ام با یاشار بارها و بارها توضیح دهم و به ی نوع رابطهم بازجویی شوم و دربارهماه تمایک

های عجیب و غریب جواب بدهم. تهمتی که حتی به داخل نساجی هم کشانده شده بود، سوال

هایش نبود قطعاً من باید قید کار کردن در نساجی را برای همیشه اگر شیوا خانم و حمایت

زدممی . 
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ی باال ردن پالتو و مستقر شدن در اتاقم، قصد کردم که به اتاق سروش در طبقهبه محض درآو

ترسیدم زود و به بهانه رفتن به دفتر مرکزی از بروم. رفت و آمدش حساب و کتاب نداشت، می

 .کارخانه بیرون برود

 

خواهم با سروش حرف قبل از رفتن به اتاقش، سری به خاله شیرین زدم. خبر داشت که می

نم، خودش هم به من توصیه کرده بود که حتماً اینکار را بکنم. خاله شیرین معتقد بود که تمام بز

گیرد، های سروش نشات میی اخیر پسر بزرگ شیوا خانم از تحریکرفتارهای نامانوس یک هفته

دانستم دهن بین است و یا نه؛ خود شیوا خانم بسیار زن من شناختی از او نداشتم، و نمی

ی بود و سروش در مقابل او قدرت عرض اندام نداشت. با خاله شیرین احوال پرسی کرده و مقتدر

ی باال رفتمسپس به طبقه . 

 

آمد، در زده و با "بفرمایید"ی که گفت اش میوقتی به نزدیک در اتاقش رسیدم صدای بلند خنده

به شخص پشت وارد اتاقش شدم. مشغول صحبت با تلفن بود، به محض دیدن من خیلی سریع 

 :گفت

- گیرم، االن یه عزیزی اومدهفعالً قطع کن، بعداً تماس می . 

در ادامه هم سریع خداحافظی کرد. بسیار آدم زیرک و زبان بازی بود. ندیده بودم به کسی کمتر از 

 .گل بگوید، اما استاد از پشت خنجر زدن بود

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 11پارت  
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حال خوشایندی نداشتم، رویایی با او همیشه برایم سخت بود. هم اتاقش و هم  خودش و هم 

شد، برایم حس خوبی به همراه نداشت ! نوع نگاهش به من هر چیزی که مربوط به سروش می

کردم با نگاهش به ناکجا آباد گاهی با شیفتگی همراه بود، گاهی شیطنت و گاهی فکر می

کردتر از همه اذیتم میرود و این بیشمی . 

 

ای به ای پشت سرش قرار داشت که قفسهاتاقش به نسبت اتاق من کمی بزرگتر بود. کتابخانه

ی تزئینی داشتند تا برای مطالعه. چند های داخل قفسه بیشتر جنبهشکل زیگزاک داشت و کتاب
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ی پارچه ابخانه و کالیتهگرش به عنوان دکور چیده شده بود. مابین کتکالیته پارچه ها در سمت دی

بود اش قرار گرفتهها میز و صندلی . 

 

کشید. خیلی ی کارها سرکی میمسئولیت خاصی نداشت، اما چون آدم دقیقی بود در همه 

ها را مدیریت کرد و اختالفات مدیریت با کارگرها و کارمندها نقش یک میانجی را ایفا میوقت

توانست دیگران را قانع کنداحت میکرد. بسیار هنرمند بود، خیلی رمی . 

 

 :از پشت میزش بیرون آمد، با همان لبخند که از ابتدای ورودم به لب داشت

به به ! خانوم مشتاق. خوبید شما؟ مراسم چهلم پدرتون اومده بودیم، منتها نشد بمونیم و به -

آخرتون باشهگم، غم خودتون هم تسلیت بگیم. دیرمون شده بود. دوباره بهتون تسلیت می . 

ممنونم. من اون روز متاسفانه بعد از رفتن شما فهمیدم که اومدید. نشد بیام و تشکر کنم. از -

خوام که اون روز توی حیاط منتظر موندینگل هم ممنون. به هر حال عذر میبابت دسته . 

 ! فدای سرت-

ش را ترجمه کنمبه این مدل حرف زدنش عادت داشتم، اصالً دوست نداشتم حالت و نوع نگاه : 

 .ممنون-

اش را بگیرمکوتاه جواب دادم تا جلوی صمیمیت اضافه . 

 

چشمان روشنی داشت، یک رنگ سبز مالیم؛ با ابروانی مشکی، از نظر من تضاد جالبی برای 

آمد و خیلی ها برعکس من فکر یک مرد نبود، اما جزو مردان خوش چهره به حساب می

ها  موروثی بود. پدرش را هم ی آنکه این انگار در خانواده کردند. موهایش پرپشتی داشتمی

چند باری دیده بودم، او هم موهایی پری داشت که کمی برای سن و سالش عجیب بود. یاشار و 

 .پسر دیگر شیوا خانم هم همین طور بودند

ی روبروی میزش نشستمهایم طوالنی بود. تعارفش را قبول کردم و روی مبل سه نفرهحرف . 

 :مقابل من سر پا ایستاده بود. خیلی جدی گفتم

 .آقای رحمانی شما هم بشینید من باهاتون حرف دارم-

سری تکان داد و با نگاهی به عقب تعیین کرد کجا بنشیند. روی میزش نشست و قد بلندش فقط 

تر شدکمی کوتاه : 

- م حرف بزنیمبفرمایید. من آماده . 

 :تعارف را کنار گذاشتم
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- های و تصورات غلط شما خیلی اذیت شدم. حرف و نی من دو سال پیش بخاطر حرفآقای رحما

ی بچه ها چرخید. توی کل کارخونه پخش تهمتی که از شما شروع شد و دهن به دهن بین همه

شد. همسر یاشار خدابیامرز فهمید و مقابل کلی آدم هر چی دلش خواست بهم گفت. بعد از 

ها کلی بازجویی شدم. همه چیز بدتر شد ! گاهی مین حرفکشته شدن یاشار هم من بخاطر ه

کردم بهم به عنوان یه قاتل شک دارنفکر می . 

 

 :کفشش را روی کف سرامیکی اتاقش حرکت داد

- ی ما شدیم. اینا چه ربطی به هم داره؟ طبیعی خانوم مشتاق فقط شما بازجویی نشدین، همه

ما سخت نبودبود که از ما هم پرس و جو کنند. فقط برای ش  ! 

 :سکوت و خونسردی را جایز ندیدم

- ی غیر کاری با اون مرحوم داشتین؟ کسی از روابط پرسید که چه رابطهاما کسی از شما نمی

دم دوباره مثل دو زد. من اذیت شدم، اونم بخاطر چرندیات شما. اجازه نمینامشروع حرف نمی

 .سال قبل آرامش من رو با توهماتتون به هم بزنید

 

 :با تعجب نگاهم کرد، دستش را مقابل دهانش مشت کرد

- انصافید ! یعنی چی از من شروع شد؟ من اون موقع که ای بابا خانوم مشتاق شما چه قدر بی

شناختم. تازه اومده بودم نساجی، که متوجه یه چیزایی شدم. همه بهتون اصالً شما رو نمی

کنید که صمیمیت غیر نش کردم. چرا فکر نمیشک داشتن، منتها من شجاعتش رو داشتم و عنوا

 !معقول شما و یاشار باعث شده که همه بهتون تهمت بزنن. نه من و حرفام؟

 

, [22.05.18 23:20] 
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- کنم واقعاً؟ شما کاری نکردید، پشت من حرفی نزدید؟ برای خودتون قصه انصافی میبی

بقیه تعریف نکردید؟ نساختید و برای  

 :به کل از میزش کنده شد و جلو آمد. دستانش را به زیر بغلش برد
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- ای که از قضا م بودم. نگران پسر عمه ای که همسر داشت. پسرعمهمن نگران پسرعمه

خواستگارتون هم بود. من برای نگرانی هام قرار نیست به کسی جواب پس بدم، این از مورد 

ویی هام اگه حرفی از شما و رابطه تون با یاشار زدم، حق داشتم. یاشار اول. در جریان بازج

تونستم اون موقع انتخاب کنم چی رو بگم و چی رو نگم و مصلحت کشته شده بود، من که نمی

کردم برای پیدا کردن قاتل مهمه رو گفتم. ی چیزی که فکر میو ابروی شما رو در نظر بگیرم. همه

ول شما توهماتم رو. شما که انتظار ندارید بخاطر تصوراتی که از نوع ی تصورات و به قهمه

ی شما و یاشار داشتم بهتون جواب پس بدم؟ تصوراتم مال خودمهرابطه . 

 

حرف زدن با او، وقتی که قرار نبود چیزی را بفهمد، میسر نبود. از جا بلند شدم. مقابلش 

د بکشم. همیشه آرام و با طمانینه حرف ایستادم. عادت نداشتم تند تند حرف بزنم یا فریا

هایم مشخص نبود. موقعی مشخص زدم. برای همین تشخیص عصبانیت و آرامش حرفمی

شد که تمام حرفم را بزنممی : 

- بینید، آدم درست و حسابی غیر از بله، تصورات شما مال خودتونه، چون شما خودتون رو می

دونین همه ه نام انسانیت تو وجودشون هست. نمیها، چیزی بخودتون ندیدید که بدونید بعضی

قید و اسف بار زندگی کننتونن بیمثل شما نمی . 

  

رفت. دستانش را از زیر بغلش ویژگی بارز او، راحت بودنش بود. اینکه هیچ وقت از کوره در نمی

 :بیرون آورد

- ندازه ی موهای زنم که ربطی به خودم نداره. به اخانوم مشتاق من از تصوراتی حرف می

دونید، برای همین هم سرتون با دختر جماعت گشتم، شما هم مثل اینکه این رو خوب می

ست، تا فهمم تا کجا پایهست. کافیه دهن باز کنه، اون وقت من حتی میدونم کی چیکارهمی

، یا با بیشتر از یه عطرشهماشینم، یا تا توی تختخوابم. با یه عطر خر می . 

زد، قدمی به عقب برداشتم که صدای منحوسش در پرده حرف میکردم. چه بیمنگ نگاهش 

 :اتاق پیچید

- دونم جنستون از ی شما هیچ وقت فکر نکردم که دختر هرزه و هرجایی هستین. خوب میدرباره

ی تو و یاشار هم تصور یک رابطه از سر هرزگی و هوس رو ی رابطهکدوم مورداست. درباره

ای که ی قلبی ! عالقهزنم. یه عالقهی دو طرفه حرف میانوم من از یک عالقهنداشتم. مارال خ

ای که البته خیلی غیر عادی نبود. شما مدام هم رو شار بوجود اومده بود. عالقهبین شما و یا

دیدین، یاشار خواستگارتون بود، شما هم راضی بودین، پس خیلی غیر ممکن نبود بعد از می

یاد هندوستون بکنه. دله دیگه، گاهی هیچی حالیش نیست ! هیچی ! المصب  ازدواجش، فیلتون

 ... گیر کنه
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ای پناهی داشتم، مثل او بلد نبودم طرف مقابلم را به آتش بکشم. نباید بدون هیچ نتیجهحس بی

رفتم. آمدن به اتاقش و حرف زدن با او را تحمل نکرده بودم که دست خالی از اتاق بیرون می

بروم. قدم دیگری به عقب برداشتمبیرون  : 

- زنید. دست بردارید. من از حق ی حرفاتون مزخرفه، بخدا گناهه اینجوری راحت تهمت میهمه

دو سال پیشم گذشتم، اما االن دیگه دوباره شروع نکنید، اینکه پسر عمه تون دوره افتاده بین 

ای شما نیستهپرسه، نگید که برای مزخرفات و تحریککارمندا و از من می  !  

 :به طرف در رفتم. در را پشت سرم محکم بستم، فقط شنیدم که گفت

- های من نداره. همه صبر کنید ببینم، کی گفته من حرفی زدم. یزدان احتیاجی به تحریک و حرف

زننشبیه من حرف می . 

 

شتم. اگر ترین میلی حتی به نگاه کردنش نداساعت بود که ظرف غذا مقابلم بود، اما کوچکیک

شدم که غذای امروز زرشک پلو است. تنها امیدم شیوا خانم عطر زعفران نبود، حتی متوجه نمی

آمد و همه چیز را به پسرش واگذار کرده بود. وقتی یاشار تازه به نساجی دانم چرا نمیبود، نمی

آمد و به یاشار یکرد و هر روز متر برخورد میآمد و قرار شد اوضاع را بررسی کند خیلی بااحتیاط

داداختیاراتی زیادی نمی . 

 

تاپ را برداشتم. کاری انجام نداده بودم. بابا روی این مسئله خیلی حساس بود، همیشه لپ 

کرددادم تاکید میگرفتم و کاری که ارائه میروی حرام و حالل بودن پولی که می . 

عضدی منشی و ریئس دفتر شیوا  آمد.نیم ساعتی بود مشغول بودم، که تلفن اتاقم به صدا در

خانم بود. اطالع داد که تا پنج دقیقه دیگر به دفتر مدیریت بروم، چون که آقای توکلی منتظر من 

 ! است

 

دقیقه عمالً یعنی  شد دلهره نداشته باشم. پنجمنتظر این دیدار بودم، اما این انتظار باعث نمی

. استرس برخوردم با او باعث شده بود وسواس کردمهیچ فرصتی نداشتم و باید زودتر حرکت می

ام هیچ عیبی ساده هایم نگاهی بیندازم. همه چیز مرتب بود. مانتوی مشکیگونه به لباس

 .نداشت. شال بافت توسی را روی سرم مرتب کردم و به سمت پله ها راه افتادم

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ماندی" )مائده. فالح(ها جا مائده فالح "کنار نرگس ] 
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گرفتم. این به خود شیوا خانم برعکس اتاق سروش، از اتاق شیوا خانم همیشه حس خوبی می

گشت، برای بال و پرهایی که به من داده بود و اعتمادی که به من و کارم داشت. در این برمی

روزهای بد خودش،  چهار سالی که به این نساجی آمده بودم همیشه پشتم بود. حتی در

ی من و کرد و به رابطهاز او ندیدم. او مثل بقیه فکر نمی احترامیروزهای بعد از مرگ یاشار، بی

 .یاشار مشکوک نبود

 

سال قبل از اینکه یاشار به ایران بیاید من توسط خواهر شیوا خانم به او معرفی شدم. وقتی یک

ترش که آن رچه کودک انتخاب شدم، خواهر کوچکبه عنوان طراح برتر جشنواره مد، لباس و پا

ی آشنایی من با شیوا خانم کرد با من تماس گرفت و زمینهموقع هلند پیش برادرش زندگی می

های متنوع تر زدم و نه هایی برای پارچهدر ایران را فراهم کرد. بعد از صحبت با شیوا خانم، طرح

ه عنوان یکی از طراحان همیشگی به فقط کودک؛ شیوا خانم هم خوشش آمد. من هم ب

شد از ی مرد ستیزانه هم داشت و همین دیدگاهش بود که باعث مینساجی آورد. کمی روحیه

آمیزی حمایت کند. درواقع این دیدگاه شیوا خانم شانس دنیای جنس شاید به طرز غلویک هم

ی دهن پرکن در نامهتا تقدیرماندم با چند کاری من بود؛ و گرنه من یک طراح خانه نشین باقی می

ی کودک، استعداد زیادی هم در طراحی اتاقم ! همان موقع فهمیدم که عالوه بر طراحی پارچه

 .پارچه های متنوع تر هم دارم

 

ماه بعد از آمدن یاشار به کارخانه، خیلی شد، یکاش به من هر روز بیشتر از دیروز میعالقه

استگاری کرد. انتخابی که مدعی بود از طرف یاشار صورت گرفته غافلگیرانه من را برای یاشار خو

است و او فقط یک واسطه است. خواستگاری که درنهایت فرجامی نداشت، چرا که در آخر شیوا 

خواستم در کارخانه بمانم، اما اصرار ی من کنار بیاید. بعد از آن دیگر نمیخانم نتوانست با گذشته

بمانم و از من خواست موضوع خواستگاری را فراموش کنم و به خود شیوا خانم باعث شد که 

کارم ادامه دهم. یکی دو ماه بعد هم یاشار با دختر یکی از دوستان خانوادگی مادرش که در 

کردند، ازدواج کردبوشهر زندگی می . 

  

لی اوائل رو در رو شدن با یاشاری که به خواستگاری من آمده و حاال ازدواج کرده،  برایم خی

کم کنار بیایم. هیچ وقت هم به سخت بود، اما رفتار توام با احترامش باعث شد که من هم کم

روی خودش نیاورد. یاشار آدمی نبود که نشود او را دوست داشت، اما من حق دوست داشتن 

کسی را خیلی وقت بود که از خود سلب کرده بودم ! من میان اتفاقات گذشته به این نتیجه 

ام را سرکوب کنم. برای همین ازدواج یاشار هیچ ی احساسات دخترانهم که همهرسیده بود

ها بودند که هر بار اذیت تاثیری روی احساسات من نگذاشت، فقط ناراحت بابا و مامان بودم. آن

کردندشدند، اما صبورانه برخورد میمی . 
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ی سروش شدم. بودن او توجهدر زدم و با مکث وارد اتاق شدم. همین که در را باز کردم اول م

بدتر از رویارویی با پسر شیوا خانم بود. سروش پشت به در ایستاده و من دیدی به نفر پشت میز 

نداشتم. وقتی کامال پا به اتاق گذاشتم سروش عقب کشید و من مرد پشت میز را دیدم. لبخند 

ور شد و خیلی جدی کم دعریضی بر لب داشت که مخاطب آن سروش بود. لبخند از لبانش کم

ای کوتاه هر دو مات هم را نگاه کردیم، اما با برداشتن قدم بعدی من هم من به نگاهم کرد. لحظه

خودم آمدم و هم او. مردی بود با نگاهی بسیار گیرا ! سالم کردم و او از جایش برخاست. قد 

ودند. انگار به اش یک رکب به بلندی ابروهایش زده بهای مورب و کشیدهبلندی داشت. چشم

توانی من را زیر کردند، که هر چه قدر بلند و مشکی باش،ی باز نمیابروهایش دهن کجی می

 .خود پنهان کنی

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 
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# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

مبل کرد و از من خواست بنشینم. سروش هم روبرویم نشست. اینجا ای به با خوشرویی اشاره

پروایش را کرد؟ روی مبل نشستم و نگاهم را به او دادم. خودش هم نشست و نگاه بیچه می

ی لبش بود، به من سپردکه همراه با لبخندی در گوشه : 

- شتید متاسفانه، من منتظر بودم زودتر طراح نساجی مون رو ببینم، اما شما درگیری بدی دا

، اما مشکلی پیش اومد و مجبور شدیم زود برگردیم و نشد خودتون گم. منزل اومدیمتسلیت می

 .رو هم ببینیم. در هر حال غم آخرتون باشه

 

 :قدرشناسه نگاهش کرد و سعی کردم فراموش کنم جز ما، سروش هم داخل اتاق است

- گوشیم دم دستم نبود تا بیام پایین و ازتون ممنونم آقای توکلی؛ اون روز کمی تقصیر من شد، 

 .بخاطر اومدنتون تشکر کنم. متاسفم که نتونستم این مدت روی کارم تمرکز کنم

تر نگاهم کرد، حالت اخم کرد، حس کردم کمی تعجب چاشنی نگاه و اخمش شده است. دقیق

تاثیر بیشتری شد و چشمانش شد؛ فقط ابروهای بلندش جمع میصورتش با اخم اصالً بد نمی

گذاشتروی مخاطب می : 
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- ها رو کنید. به هر حال جلوی بعضی اتفاقاصالً مهم نیست، چون از این به بعد جبران می

ینجا قرار نیست کسی را برای اتفاقاتی که ها هم مرگه؛ ما هم اشه گرفت، یکی از اوننمی

  .ناگزیره باهاشون کنار بیاید و وقت بذاره، سرزنش کنیم

 

ادب و اش زدم و تشکر کردم، پس چرا خاله شیرین او را بیی به این حجم از بزرگواریلبخند

نزاکت معرفی کرده بود. او که انگار بلد نبود از گل کمتر به کسی بگوید. قدری به عقب رفت و بی

تر روی مبل نشست. حالت لم داشت، نوع نشستنش. سر و ته خودکار را بین خیلی راحت

ش گرفت و گرداندانگشتان دو دست : 

- هایی که الزم بود برای آشنایی با کار و فضای نساجی ی بچهخانوم مشتاق من تقریباً با همه

حرف بزنم، حرف زدم. شما هم یکی از اونا هستید که مهمه برای نساجی ما. من تصمیم دارم 

 ز نکنیم. پتو، پردهیه تغییراتی بوجود بیارم، یه سری ماشین آالت وارد کنم و فقط روی پارچه تمرک

کم مش اینه که فعالً همینی رو که داریم بچسبیم تا کو شاید بعداً چیزای دیگه، اما خب الزمه

ی اون مهیا کنیم. باید همه کمک کنیم تا بکشیم باال. شما ی چیزها رو در سایهی بقیهزمینه

 طراحید، خیلی مهمه که چه جوری عمل کنید. نظر خودتون چیه؟

هایش را تحلیل کنم، با بقیه هم راجع به مسائل کاری حرف زده بود؟ تا تمام گفته طول کشید

مثالً شیرین خانم که آشپز بود چه قدر برای نساجی مهم بود که با او حرف بزند ! مثل اینکه 

داد با بقیه راجع به من حرف بزند، و با من راجع به کار. خودم را جمع و جور کردم و ترجیح می

 :گفتم

 ... من با شیوا خانم هم-

 :متفکر خودکار را روی میز گذاشت و به میان حرفم پرید

 شیوا خانم کیه؟-

از سوالش تعجب کردم. نیم نگاهی به سروش کردم تا ببینم او چه وضعیتی دارد. به من زل زده  

ریع و کنم؛ برخالف عادتم، سبود. برای اینکه متوجه نشود هر بار در جواب حرفش تعلل زیادی می

 :تند گفتم

  .منظورم مادرتونه-

شد به هیچی فکر کرد، نه به خاصیت چشمانش، و نه نگاه اخم بدی کرد، با این اخم دیگر نمی

 ! گیرایش

اینجا ما شیوا خانوم و خاله و عمه و دایی نداریم. مادر من خانوم صدریه، من به خودم اجازه -

صداش بزنم، شما چطور اینطوری صداشون  ایدم اینجا غیر از خانوم صدری چیز دیگهنمی

کنید؟می  

ماتم برد ! مانده بودم که حاال مثالً چه باید بگویم. سروش رحمانی سرش پایین بود، حتماً او هم 

اش در عجب بود ! آرام و کوتاه جواب دادمعمهاز صراحت پسر : 
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- شماستکنن، ولی حق با طوری صداشون میخوام، البته اینجا همه اینعذر می . 

کرداخمش را چرا جمع نمی : 

- کنن. من بعد رعایت کنیدطوری صداشون میکنند که اینهمیشه حق با منه ! همه اشتباه می . 

کرد همیشه حق با اوست فقط دو گوش شنوا فقط سر تکان دادم. کسی که ادعا می

آمد. باالخره اخمش را جمع کردخواست نه دلیل و برهان؛ حرفم نمیمی : 

- ادامه بدید حاال . 

ترشهای قبلاصالً یادم نبود دقیقاً چه چیزی را باید ادامه دهم. ذهنم گیر گرده بود روی حرف  ! 

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

دادم رسید دانست نطقم را کور کرده است، خودش بهزوم کرده بود روی من، به یقین می : 

- گفتید که با خانوم صدری همداشتید می  ! 

کم مانده بود  با صدای بلند " آهان"ی بگویم. چه قدر سخت بود اینکه به جای شیوا خانم، خانم 

 :صدری بگویم

- ی خودم رو یه بررسی من با خانوم صدری هم صحبت کردم، چند وقتیه که هم  طرحای گذشته

های دیگه. دارم روی طرحام که پارسال  توی طرحای نساجیکنم و هم یه تحقیقی روی می

یدونید پارسال چند تا طرحای من تو مسابقهکنم. میجشنواره رتبه آورده بیشتر کار می  ... 

 

ای باز هم به میان حرفم پریدتفاوت و بی هیچ مالحظهبی  : 

- ای آورده. من دارم چه رتبهی دارقوزآباد برام اصالً مهم نیست که طرحای شما توی فالن مسابقه

ش نگاهتون به دور و بر خودتونه؟ چرا دو قدم جلوتر و دورتر زنم. چرا همهای حرف میاز چیز دیگه

بینید؟ تا حاال میون این به اصطالح تحقیقاتتون هوس کردید یه سری هم به از خودتون رو نمی

نن؟کطرحای متنوع خارجی بزنید؟ ببینید اونا دارن چه غلطی می ! 

باره گفتسروش یک : 

- ی ملی که ایه. چند سال متوالیه تو هر جشنوارهیزدان، خانوم مشتاق بسیار خالق و حرفه

دونه. شک نکن که اگه برگزار شده رتبه آورده. تو در جریان نیستی، اما خانوم صدری بهتر می

 .طرحاش بهتر از خارجیا نباشه، بدتر نیست

حم سروش رحمانی را هم برانگیخته بود. حتی سروش هم از او ادبی مرد روبرویم، حتی تربی

گفت به خانوم صدری تغییر پیدا کرده بودبرد، چرا که "عمه جان"ی که همیشه میحساب می . 
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گونه افسار پاره کرددفعه چی شد که اینیک . 

زد و در این ادبانه حرف میآوردم. او بسیار بیباید به شناخت در یک نگاه خاله شیرین ایمان می

شد اسم لحنش را رک گذاشت، بلکه فقط و فقط مورد خط قرمزی برای خودش قائل نبود. نمی

ادبی محض بود. نقطه ضعف من همین بود، اینکه کسی من و طراحانی مثل من را دست کم بی

های خود غافل باشد. آن وقت های دیگران ببیند و از داشتهبگیرد، اینکه کسی فقط داشته

حظه شدن را بهتر از هر کسی بلد بودممالبی . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 15پارت  

 

 

 

اخالق و رفتارشما برام عجیب نیست. خیلی به چشمم آشناس. توی این چند سال بارها و -

هایی مثل من رو قبول ندارن، یا بارها با آدمایی مثل شما برخورد کردم. آدمایی که یا زن

هستن. من توی فضایی کار کردم  ون رو. انگار با همه چی بیگانههای بومی کشور خودشتوانایی

ی مردا مثل شما جدیم نگرفتن. خدا رو شکر توی همین فضای ناعادالنه تونستم گلیم که همه

تر یاد گرفتم که هر حرفی که خود رو از آب بیرون بکشم. جنگیدن رو یاد گرفتم، و از اون مهم

بهتره کار خودم رو بکنم شنوم ارزش فکر کردن نداره ومی .  

 :بلند شدم

- دوری بکنیم که معلوم  گاهی دیدن دور و بر خودمون بهتر از اینه که انرژی مون رو صرف چیزهای

عاقبت خوبی نداره. گاهی فقط باعث از  نیست بهشون برسیم یا نه. تند و تیز بودن همیشه

ها ترین جشنوارهگید، یکی از مهمآبادی که شما میشه. دارقوزهاتون میدست رفتن داشته

المللی خارجی داشته، امیدوارم این دو داور خارجی باعث بشه توی بوده که اتفاقاً دو داور بین

 .افکارتون تجدید نظر بکنید. ما بهترین طراحا رو داریم و اینم حرف من نیست

 

بیند. به محض تمام شدن ای را میکرد که انگار موجود ناشناختهقدر عجیب و غریب نگاهم میآن

 :حرفم تمسخر آمیز گفت

 ! برو بابا-

آمد. هنوز شک داشتم اش میدیدم، اما صدای ریز خندهاش را نمیاین بار سروش خندید. چهره

ام. به راستی " برو بابا " گفته بود؟ادب چی گفته و من چی شنیدهکه مرد بی  
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 :از جا بلند شد، نیم نگاهی به مبل پشت سرم کرد

- ای خواید بلند شید برید. در واقع شما برای کار دیگهبشینید؛ حرفام هنوز تموم نشده که می

گیری کنم که چیز دندونبینم صحبت میی آخری که میاینجایید. فقط فعالً بدونید که من از نتیجه

ایسه هم بینم حتی در حد مقآد، اما میهای بومی بدم نمینیست، و گر نه از بقول شما توانایی

 .نیستن

 

شک قرار نبود حرفای خوبی بشنوم. نگاهی به سروش کرد و از پشت نامطمئن نشستم. بی

پوشیده که بسیار مرتب واکس خورده بود. براق بودن بوت  میزش بیرون آمد. نیم بوت مشکی

ای ماتی به تن داشت. ی رخت و لباسش توجهم را جلب کرد. پیراهنی سورمهزودتر از بقیه

تر. بین من و سروش ایستاد، طوری که هر دو نفر ما وارش هم به همان رنگ بود، کمی روشنشل

 :را ببینید

- ا برام روشن ایه که اومدم ایران. اومدم تا یه سری چیزببینید خانوم مشتاق، من حدود دو هفته

مدن گرفتم. ساله که تصمیم به اوکنم که بیام و یه ریزی میبشه. دو ماهه دارم براش برنامه

دونه چرا؛ اما من اومدم بفهمم. از هر کی که الزم کس نمییاشار دو ساله کشته شده و هیچ

سال پرسم. به خوشامد بقیه هم کاری ندارم. دوست دارم بدونم توی اون یه باشه سوال می

شناخت، پس لعنتی اینجا چه اتفاقی افتاده. یاشار دشمنی نداشت. کسی رو هم اینجا نمی

یل کشته شدنش یه ربطی به اینجا داره. بدونید که اومدن من و کارایی که دارم توی نساجی دل

کنم به هیچ کس مربوط نیست و به تحریک کسی هم اینجا نیستم. سرنوشت خودم می

 .نامعلومه یاشاره که باعث شده االن اینجا روبرتون باشم و حرفای صد من یه غاز بشنوم

 

کم و کاست کف دست مان رد و بدل شده بیکرد. هر چی که بینرحمانی مستقیم نگاهم می

همه گوید:" بیاش گذاشته بود ! با تمام وجودم درک کردم که وقتی میثم به او میداییپسر

زندچیز" دقیقاً از چه چیزی حرف می . 

 

اش را به من دوختچرخید و به سروش رحمانی پشت کرد. نگاه خصمانه : 

- از بقیه کار دارم. دلیلش هم واضحه، حرفایی خوبی از شما نشنیدم. شما با شما کمی بیشتر 

خیلی فکرم رو به خودش مشغول کردین. دوست دارم یه روز یه جا بشینیم و مفصل حرف بزنیم. 

خوام خیلی بازش کنم، اما بزودی باید با هم حرف بزنیم. من و شما تنها. سروش رو االن نمی

نکنی چپ نگاهشآرم تا هی چپنمی  ! 

 

ام سر خورد و افتاد. نگاه برانش روی شالم متوقف شد و بعد با مکثی که ی شال از شانهگوشه

دانم برای چه بود، نگاه گرفت و به طرف میزش رفتنمی : 

- تونید تشریف ببریدحاال می . 
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ود که این یکی را خوب گفته بود. غیر از رفتن کار دیگری نبود که انجام دهم. بهترین کار همین ب

ای که قرار بود تازه شوند آماده کنمبروم و خودم را برای روبرو شدن با اتفاقات کهنه . 

*  *   * 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 16پارت  

 

 

 

به گام برداشتن آرام و موزون دختر چشم دوخت. راه رفتنش هم مثل حرف زدنش یک جوری بود ! 

د و گفتوقتی در بسته شد به طرف سروش برگشت. سروش خندی : 

- زدیش دلت خنک شه. من جای خانوم بابا چه خبرت بود؟! پوکوندیش بدبخت رو. یه دونه هم می

 .مشتاق ُکپ کردم

الی حرفش گنجاند تا نشان دهد که حرف خانم مشتاق را با حالتی کشیده ادا کرد و به عمد البه

، در او اثری نخواهد چند دقیقه پیش راجع به رسمی خطاب کردن هم، اگر برای همه جدی باشد

 .داشت

هایی در هم رفته گفتبه میز تکیه داد و با اخم  : 

- ی اول هنگ بودم و قدر با ناز و ادا حرف زد که ده دقیقهفعالً که اون ما رو پوکوند. کره االغ این

زنه؟اصالً نفهمیدم چی گفت. این چرا این شکلی حرف می   

تی لذت باال انداخسروش سرش را به نشانه : 

عیب نداره، این فقط مشکل تو نیست. اینجا یه جماعتی اسیر حرف زدنشن. وقتی حرف -

زنه فقط گوش کن و لذت ببر. زیاد تو بحرش نرو خطریهمی . 

 

تواند به صورت غیر نرمالی این قدر جذاب و آهنگین هنوز باور نداشت که حرف زدن یک زن می

هایی کرد، مکثرا بین لبانش باال و پایین می باشد. لحن سرکش دختر که به طرز جالبی کلمات

باره به چشم مخاطب، کم و زیاد شدن تن گرفت. زل زدن یککه وقتی انتظار نداشتی به کار می

تر از قبل شود. گفته بود شیوا خانم نه صدا در یک جمله، همه و همه باعث شد هر لحظه عصبی

ی رئیس و کارمند، پا را فراتر بگذارد. رابطهو خانم صدری تا مستقیم بگوید قرار نیست از یک 

کرد پشت این دخترک راهش را اشتباه انتخاب کرده بود. حداقل روی او تاثیری نداشت. تصور می
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ناز و اداها، نشانی از یک دلبری پنهان باشد که به احتمال زیاد دختر مومشکی به خوبی از آگاه 

داد پیشروی کند. نفس را خوانده و اجازه نمی جوید. دستشبوده و با ترفند از آن بهره می

های او هم روی مخش بود، گفتعمیقش را رها کرد و به سروش که دیگر لبخند : 

- راست داد که انگار بعد از این جا یهزد، یه جوری به گردنش پیچ و تاب مییه جوری حرف می

کشیدقراره ببرمش خونه خالی. داشت زحمت آماده کردنم رو می .  

  

ی بلند سروش در اتاق پیچیدصدای خنده : 

- زنه. پیش قدر جیگر حرف میتف تو روحت، ملعون این دست خودش نیست که ! خدادای این

م سیاهکنه. من خاک بر سر هم پروندهعمه این جوری بگی، من رو جای تو اعدام می . 

 

جای او از دست ی بیهای که گفت خندید. صبر خود را در مقابل خندسروش بعد از اتمام جمله

ی دستمال کاغذی را برداشت و به سمتش پرت کرد. جعبه بعد از برخورد با پیشانی داد. جعبه

 .سروش در بغلش افتاد

 .نخند اعصاب ندارم-

 :سروش جعبه را برداشت

- کرد؟چپ نگاه میدونی واسه چی تموم مدت من رو چپمی  

 :با اخم رو گرفت

- دمر هر حال بهش حق میدونم، اما ددلیلش رو نمی . 

 :سروش گفت

اون اوال که تازه اومده بودم نساجی، یه روز باهام تماس گرفت، کارم داشت. یه خرده که صحب -

کار کنه. منم بهش گفتم تو فقط حرف بزن، الزم نیست کاری کرد بهم گفت براش توضیح بدم چی

 .کنی. از همون موقع چپ افتاد باهام

از سروش بگیرد روی مبل نشستبدون اینکه نگاهش را  : 

- قدرا هم خر نیستم که نفهمم داشت دون خواد به من بگی خدادایه که، اینتو دیگه نمی

پاشیدمی . 

ای به ران پای خود زدسروش با کف دستش ضربه : 

- شیا. تو هم که محدودیت داری. بیخیال شو تا از سرت بپرهبِکش بیرون بابا، گرفتار می . 

 

ای بیرون آورد و سریع داخل برد و ادامه دادانش را لحظهآدامس داخل ده : 
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 .این مارال خماریش باالست المصب، بگیره ول کن نیست-

 

سرتاپای پسردایی زیادی خوش گذرانش را از نظر گذراند. به ظاهر برای یک  کنجکاوی ساده، اما 

پرسیدهای بین کارمندان نساجی ی رابطهدر واقع برای پی بردن به پشت پرده : 

- دونی خماریش باالئه؟مگه تا حاال کشیدیش که می ! 

 :سروش جسورانه گفت

- گن ُمشک آن است که خود ببویدنه دیگه، معلومه. نشنیدی می . 

ربط حرف زدن سروش را به رویش نیاوردبی : 

 .پس به حرف عطاری که تو باشی نباید اعتماد کرد. باید صبر کنم ببینم بوی خودش چجوریه-

ین بار به لبخندی اکتفا کردسروش ا : 

- کنهده. که اونم بیشتر خمارت میده کثافت، فقط صدا میپا نمی  ! 

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 
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پروا تر را بیاجازه شکل گرفت و سروش ی لبش نشست. لبخندی که بیشهلبخندی به ناچار گو

 :کرد

تازه االن ازت ترسیده بود خیلی کیفیت نداشت، اما یه وقتایی که داره با خاله شیرین جونش -

شهخنده. آی بال میزنه، پنج تاش رو میکنه دیدن داره. دو تا حرف میصحبت می  ! 

زد. دردسر حرف میرفت. راحت و بیهای سروش مطابق میلش پیش میمسیر صحبت

ت برای بیشتر گفتن تحریکش کندخواسمی : 

- جا بهکنه و جاخنده اون خال پایین لبش حرکت میش. احتماالً  وقتی میآره فکر کردم به خنده

شی فقط به لبش و بازی خال روی پوستش زل بزنی. معلومه که دیدنی شه، مجبور میمی

شه طال. ت، اسمش میوقشه ! هم بخنده، هم حرف بزنه، هم نگاهت کنه، بال َکمشه اونمی

 ! ناب و عیار باال
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اش از جا بلند شدبار دیگر سروش خندید. بدنبال خنده : 

- تر از منه. قاطی کردی بدتر من. خوب واردیا. جای عمه خالیاُه اُه تو که خالفت سنگین  ! 

داد خیلی زود جمعش کند و به مقصود خود برسدرفت، ترجیح میبحث داشت به بیراهه می : 

- کنم یاشار تونسته بود قبل از ازدواج با پریماه، مارال رو از ذهنش بیرون کنه. همون فکر می دارم

ده، گی مارال پا نمییه ماه اول ازش خوشش اومده بود، سرعتش خیلی برام عجیب بود. تو می

اش با یاشار مشکوک بودی؟پس چرا به رابطه   

 :سروش کتش را از روی مبل برداشت

- ست. یاشار حرفی نداشت، با مشکل مارال کنار اومده بود، هم. تقصیر عمه کنن بافرق می

خیلی براش مهم نبود که چی شده چی نشده؛ اما عمه نذاشت، بعد هم سریع زنگ زد به زنگنه 

داد. روی سن قرار خواستگاری رو گذاشت. پریماه بچه بود. یاشار مارال رو بیشتر ترجیح می

ی کمتری داشت، اما آخرش عمه کار خودش رو کرد و پریماه و فاصله خیلی تاکید داشت؛ با مارال

  .یاشار زود عقد کردند

 

دانست. قصد رفتن داشت، اما ها را که خودش هم میبه حرکات سروش خیره شد. این

خواست کمی بیشتر بماند و کمی بیشتر از سروش حرف بکشدمی : 

- بعد از دیدن پریماه و ازدواج باهاش مارال رو  گه یاشارکنی. مامان میتو مثل مامان فکر نمی

گه خیلی پریماه رو دوست داشت. تو مخالفی، دوست دارم دلیل مخالفتت رو فراموش کرد. می

 .بدونم

  

 :سروش برآشفت

- آد در این مورد دونی خوشم نمیدی به من. میآری گیر میخیال شو دیگه ! تا وقت گیر میبی

هر چی بود تموم شد و رفت حرف بزنم. گیر نده دیگه. . 

 

 :با یک حرکت تهاجمی تکانی به میز داد و به جلو قدم برداشت

- شه یاشار رو بکشن و هیچی به هیچی؟اومدم که گیر بدم. مگه می  

 :سروش با تعجب نگاهش کرد

- کنی مگه مارال یاشار رو کشته؟ چه ربطی داره این موضوع به اون؟ به نظرم تو داری اشتباه می

ای بین یاشار و مارال بوده. همه فراموش ندازی که دو سال پیش چه رابطهدوباره یاد همه میکه 

کردن. من با مارال کاری ندارم، اما به فکر آبروی یاشار هم باش. با هم بودن اونا االن چیزی رو حل 

آرهکنه، فقط گند همه چیز رو در مینمی . 
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ی سروش ایستادجلوتر رفت و سینه به سینه : 

- ی مرگش داره تونم بگذرم. فکر خیانت یاشار به پریماه به همون اندازهدونم چرا؛ اما نمینمی

تونسته راحت از فکر یاشار سوزه. دختری که امروز دیدم، میکنه. دلم برای پریماه میاذیتم می

 بیرون رفته باشه؟

ی کتش را مرتب کردسروش دو طرف یقه : 

- م پریماه رو دوست داشت؛ اما یه چیزایی هست که به خوب و بد یاشار آدم بدی نبود. خیلی ه

بودنت کاری ندارن. یاشار بدون اینکه خودش بخواد توجهش به مارال جلب شده بود. گیر کرده بود 

روی مارال. آدمیزاده دیگه، به نظر من رفتارش با مارال معمولی نبود، زیادی بهش توجه داشت. 

شه. مخصوصا به هر حال هر دختری باشه، توجهش جلب میمارال هم اون رو دوست داشت. 

 ... که یاشار خواستگارش هم بود. بهت که گفتم من هیچ کس رو جز عمه مقصر

 

, [22.05.18 23:20] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

می فکر و صبر کند. به میان حرف رسد قبلش برای گفتن آن کبلد نبود وقتی حرفی به ذهنش می

 :سروش پرید

شده از این شکات به پریماه هم چیزی گفته باشی؟ مثالً بهش بگی یاشار توجه زیادی به -

تونسته ازش دل بکنه؟مارال داشت؟ یا نمی  

 :سروش با اخم گفت

- فالنی  من دیرم شده باید برم. مخ من رو کار گرفتیا؟ مرض داشتم به زن حامله بگم شوهرت  با

پره؟می ! 

اش را بردشت تا به همراه سروش از اتاق بیرون برود. با هم به سمت در رفتند. قبل از اینکه پالتو

 :در را باز کند، گفت

- اومد نساجی و ش با یاشار میپس چرا پریماه اومد نساجی و آبروریزی کرد؟ چرا اون اواخر همه

ش رو از دست دادتصادف بود و بچه رفت؟ این قدر اومد و رفت که تویبا یاشار می . 

 :سروش در را با حرکتی اعتراض آمیز باز کرد

- فهمهبه من چه؟ فهمید دیگه. زنش بود، زن آدم زودتر از بقیه می .  

کنان گفتزوددتر از یزدان بیرون رفت. غرغر : 

 .تازه واسه من یادش افتاده دنبال قاتل بروسلی بگرده-

 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 39 

 

ش نکرد و دنبالش رفت. دست دراز کرد و بازویش را گرفت و به توجهی به نگاه ناراحت سرو

 :سمت خود کشید

قبالً چی کار کردی و چه خبرایی بردی و آوردی اصالً مهم نیست، اما بببینم چغولی من رو پیش -

. هر وقت هم دونی. هر کاری کردم شتر دیدی ندیدیای کردی، خودت میمامان یا هر کس دیگه

ارای من دربیاری، اشکالی نداره، اما با کسی به اشتراک نذار که اون وقت هوس کردی سر از ک

کنمیه اخراج حرومت می . 

 

برعکس انتظارش سروش بلند خندید. نگاهی به اطرافش و انتهای راهرو کرد تا ببیند کسی از 

ی سروش کنجکاو نشده تا ببیند چه خبر است. سروش با همان خنده گفتصدای بلند خنده : 

- دونم چرا مامانت دم به ساعت چِکم م. نمیخوای چی کار کنی ملعون؟ بگو منم پایهمی مگه

دونه گل پسرش خودش یه پا استاده. از طرف من کنه که ببینه تو با من هستی یا نه. نمیمی

 .خیالت جمع، برو حالش رو ببر

اش زدای به شانهضربه : 

 ! برو گمشو کمتر چرت بگو-

ت و منگ را به خود گرفتسروش ژست یک آدم مس : 

 .مثل اینکه دل تو هوس رطب کرده-

 

, [22.05.18 23:20] 
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شد. آمد که هیچ وقت حریف آن نمیهایی به حساب میفقط خندید. خنده برایش جزو واکنش

کرد. به همین دلیل هیچ وقت خندید. همیشه راحت این کار را میامان میغیرقابل کنترل و بی

شدرفت. بلند خندیدنش باعث آزار دیگران میدیدن یک فیلم طنز به سینما نمیبرای  . 

 

ها جایی در باقی مانده بود. لطافت خنده قیدانهاش، فقط همان حالت فیزیکی و بیازخنده

  .جغرافیایی دور و تاریخی نزدیک برای همیشه به فنا رفت
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ورد و انگار این مرد هیچ وقت بلد نبود خهای سروش مثل یک مست الابالی پیچ و تاب میشانه

 .بیشتر از ده دقیقه جدی بماند

 

تلو ها همان طور تلوپلهی سروش زد و او را از خود دور کرد. سروش تا مقابل راهای به شانهضربه

کرد. چشم از سروش گرفت و پالتو را پوشید. پریماه شب ای سخیف را زمزمه میخورد و ترانهمی

رفت. شان حضور داشت، باید دست کم همین امشب را زودتر به خانه میکه در خانه اولی بود

مادرش عادت داشت سر ساعت شام بخورد، اما او برای خوردن به ساعت توجهی نداشت، هر 

شد، همان موقع بهترین ساعت برای خوردن غذا بود. آداب خاصی نداشتاش میوقت گرسنه . 

 

ماه نشست و پشت هم سوال پرسید. سواالتی که در نهایت سر میز شام کنار صندلی پری

 :مادرش را کالفه کرد و باعث شد با لحن ناراضی اعتراض کند

- ش کردیخب وایسا شامش رو بخوره. پریماه نفهمید چی خورده اصالً. کالفه  ! 

 :بشقاب را از خودش دور کرد

- کنم. شما رو تماشا می م نیست. رسماً شدم تماشاچی و دارم غذا خوردنخب من گرسنه

قدر آروم غذا ده. بعد هم پریماه اینخدمتونم بهم دست میحرف هم نزنم احساس اینکه پیش

خوره که اگه من سه بشقاب بخورم، اون هنوز معطل همون بشقاب اولشه. انگار داره کوه می

کنهمی . 

ی نگاه سرزنش آمیزش گفتمادرش در ادامه : 

- شه شه. ساعت شامش میش نمیبخوره، معلومه نه شب گرسنهآدم که ساعت چهار ناهار 

 .یک نصف شب

 :مهلت نداد کالم مادرش بر زمین بماند

- انگیزی آی گفتی ! فکر کن همه خوابن صدای قاشق و چنگال بپیچه توی خونه، موسیقی دل

شهمی . 

شوهرش را مورد  پریماه قاشقش را آرام در ظرفش حرکت داد. با لبخند سرش را باال آورد و مادر

 :خطاب قرار داد

- شههای اینجا عادت نکرده. یه خرده بگذره براش عادی مییزدان هنوز به ساعت . 

 :با حرکتی آرام غذا را به طرف دهانش برد و بعد از فارغ شدن این بار به سمت یزدان برگشت

- ی ظهر هم ناهارخوریم، هشت صبح صبحانه، دوازدهما ساعت نه شب شام می . 

ی تایید سرش را باال و پایین بردزدان چند بار به نشانهی : 

- گمباشه بهش می  ! 
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 :صورت پریماه حالت سوالی گرفت

- خوای بگی؟به کی می  

 :شیوا اخم کرد، اما لبخند روی لبش محسوس بود. یزدان هم موذیانه خندید

- گم یه بهش میکنم. ت میدونه دارم مسخرهبابا تو دیگه کی هستی؟! حتی مامان منم می

 اصطالحه ! یعنی باش تا تو هر چی بگی من گوش کنم. این زنگنه پس چی یاد تو داده؟

 .مادرش بلند اسمش را صدا زد تا بیشتر ادامه ندهد. به "زنگنه"ای که گفته بود واکنش نشان داد

ی شوخش گفتداد بعد از اتمام حرف او و حالت چهرهپریماه که با دقت به حرفش گوش می : 

 .پس اینم بهش بگو که ظرف شستن هم نوبتیه-

 :یزدان بالفاصله گفت

- ایهاین طرح رو باهاش موافقم. یه شب تو، یه شب مامان. تقسیم بندی عادالنه . 

 :پریماه با حرص گفت

 .یه شب هم تو-

 :یزدان به باال و پایین رفتن قاشق پریماه که با آرامش خاصی همراه بود چشم دوخت

- ها رو هم بشورهشه کرد. هر کی دیرتر غذاش رو خورد، همون ظرفمییه کار دیگه  . 

 :صدای پریماه همراه با جیغی ریزی در گوشش پیچید

- خوری، مامان می ایش باید من بشورم. تو که دو دقیقهره، همهاین طوری که سر من کاله می

خورهشیوا هم تندتر از من می . 

 

, [22.05.18 23:20] 
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دان ژست ارباب منشانه گرفتیز : 

- ی عجب عروس پررویی ! از کی تا حاال باب شده که عروس خونه سر ظرف شستن با بقیه

دونیافامیل شوهر چونه بزنه؟ از رسم و رسومات چیزی نمی  ! 
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شیوا بلند شد و بشقاب خالی غذای خودش و یزدان را برداشت. با حالتی که با نوعی 

ِی باز خانه باال رفت و گفتی کوتاِه آشپزخانهسه پلهخوشحالی همراه بود، از  : 

- شورم، شما هم برای فردا شب مذاکره کنید یکیتون بشوریدفعالً امشب من می . 

 

پریماه خندید و بشقابش را برداشت و به دنبال مادر شوهرش روان شد؛ اما یزدان متفکر مادرش 

توانست آن آدمی نید، عملی نبود. او نمیپرورارا نگاه کرد. خواب هایی که مادرش در سر می

باشد که مادرش انتظار دارد. به میل کسی هیچ وقت رفتار نکرده بود. تمام زندگیش مثل یک 

اسب یاغی تاخته بود. گاهی از موانع پریده و گاهی با برخورد به آن، با سر به زمین خورده بود، 

ها اتاقش پناه برد. خوشحال بود که شب اما اجازه نداد کسی برایش حد و حدود مشخص کند. به

شد. نه پریماه، نه مادرش. سالن خانه جوالنگاه خوبی برای ی پایین را با کسی شریک نمیطبقه

ای از همین پیله اش شده بودند، شاید روزی پروانهاش بود. افکار پریشان پیلهافکار پریشان شبانه

گرفتپر پرواز می . 

 

 که متوجه شد سالن خانه تاریک شده است. نگاهی به ساعت مچیقدر در اتاقش نشست آن

کرد. ساعت یازده بود. این خاموشی زود هنگام هم یکی از مشکالتی بود که با مادرش داشت. 

طاقباز کف اتاق دراز کشیده بود. با یک حرکت ورزشکارانه و مسلط بلند شد و نشست. تلویزیون 

غول تماشای تلویزیون بود. مادرش خیلی اهل تلویزیون و سالن روشن بود، احتماالً پریماه مش

سریال نبود. در را باز کرد. پریماه را دید. روی مبل نشسته و سرش را به عقب تکیه داده و به 

آمد. متوجه شد که پریماه ی تلویزیون با دقت زل زده بود. صدای آرام و ریزی از تلویزیون میصفحه

کرده است تا مالحظه ی شیوا  را بکند. به سمتش قدم برداشت. به عمد صدای تلویزیون را کم 

پریماه نگاه از تلویزیون گرفت و سرش را به سمت او چرخاند. کش دور موهایش را کمی شل 

تر اطراف صورتش رها بودند. با کرده و موهایش به نسبت دو ساعت پیش و روی میز شام آزادانه

 :اشاره به تلویزیون گفت

- شنوی پریماه؟میتو چیزی هم   

 :پریماه موهای دو طرف صورتش را به پشت گوشش هل داد

- زنه. به صدای تلویزیون حساسهشنوم. مامان شیوا داره با حسابدارتون حرف میآره می .  

 :کمی به سمت پریماه متمایل شد تا دنبال کنترل تلویزیون در اطراف پریماه بگردد، همزمان گفت

- وس و مادر شوهر چندش وار هوای هم رو دارینحالم به هم خورد. چه عر  ! 

 :پریماه کنترل را از روی پایش برداشت و به سمتش گرفت

- ترسمبین خودمون بمونه، یه کمی هم ازش می . 

 :به طرف تلویزیون چرخید و کنترل را هم به آن سمت گرفت

 .حق داری، یه خرده ترسناک هم هست-



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 43 

 

ز خندید و گفتپریماه از تایید شدن حرفش توسط او ری : 

 .خیلی زیاد کردی، من به صدای کم تلویزیون عادت دارم-

 :کنترل را تقریباً به آغوش پریماه پرت کرد

  .بله حتماً جناب زنگنه عادتتون داده-

 :پریماه از خندیدن خودداری کرد و با اخمی که به چهره آورد گفت

- گی؟ری پشتش میکنه، تو چرا اینجوش ازت تعریف میم همهبابای بیچاره  

 :با تعجبی ساختگی گفت

 .خدا از دلش بشنوه-

 .این بار هم پریماه خندید و یزدان هم با سکوتی معنا دار چرخید و دنبال مادرش گشت

به طرف اتاقی که مادرش در آن بود قدم برداشت، اما یک قدمش به دو قدم نرسید که در جا 

ای که اسم " یاسمینا " را قف کرد. صدای مردانههایش را متوخشکش زد. صدایی از تلویزیون قدم

توجه به حضور پریماه به سمت تلویزیون برگشت. دوست نداشت کسی کرد. بیمرتب صدا می

کرد این خیال حضور پریماه شود. چرا فکر میاش بنشیند، اما مجبور بود بیبه تماشای ناتوانی

رد به طور اتفاقی در این شب لعنتی از اسم خیلی خاص است، آنقدر خاص که اصالً امکان ندا

داشت از پشت سر هم گفتن " یاسمینا" تلویزیون چندین و چند بار بشنود. چرا مرد دست برنمی

خواست از پشت سر هم بر زبان آوردن اسم ؟ حرف دیگری نداشت که بزند؟ نویسنده می

د؟ درست وقتی که کریاسمینا توسط شخصیت مرد فیلم به چه چیزی برسد. چرا تمامش نمی

ی پاشد؛ صفحهاش از هم میبار دیگر اسم "یاسمینا" را بشنود، شیرازهکرد اگر یکحس می

کرد آن وقت مجبور تلویزیون در سیاهی محض فرو رفت. اگر پریماه تلویزیون را خاموش نمی

شد به تماشای مردی بنشیند که ایستاده بر روی زانوانش بر زمین افتاده استمی . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 20پارت  

 

 

 

ی یک باز و بسته کردن پلک به خودش فرصت تجدید قوا داد. وقتی سر گرداند پریماه به اندازه

داد که پریماه رفته است. وقتی پای یاسمینا وسط اش روی مبل هشدار میخالینبود. جای

تواند یاسمینا هم او میدانستند حتی شنیدن اسم کردند. همه میآمد همه از او دوری میمی
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نار آمده بود، سخت، تلخ، اما آمده بود. از همان جا عقب گرد کرد و کند. اما کاو را یک آدم دیگری 

  .به جای رفتن به اتاقی که اتاق کار مادرش بود، به سمت در خروجی سالن رفت

 

! چند دم و پا به تراس گذاشت، هوای سرد و خنک بهمن ماه همان آب روی آتش وجودش بود 

های هایش آرام بگیرند. کف دستش را روی ستون تراس که برای حفظ نردهبازدم باعث شد نفس

فلزی بود گذاشت. مثل شخصیت مرد فیلم چند بار "یاسمینا یاسمینا" گفت. زیر لبی و به طور 

وردن" قدر آهنگین باشد. چرا از بر زبان آمداوم. اسمی زیباتر از اسم "یاسمینا" بود که این

شد. نگاهش را در حیاط تاریک و سوت و کور گرداند، اما یاسمینا" دچار هزار و یک حس خوب می

گشت. قدرتش را نداشت تا هویت بود، هنوز تمامی حواسش در سالن خانه مییک نگاه بی

 زد،زد را ببیند. "یاسمینا"یی که مرد داخل فیلم صدا میبماند و "یاسمینا"یی که مرد صدایش می

چه شکلی بود؟ مثل یاسمینای او زیبا و شیرین بود؟ اصالً یاسمینای شخصیت مرد فیلم چند 

  سالش بود؟

 

ی این افکار با غرق افکار پریشانی بود که امشب زودتر از همیشه به سراغش آمده بودند. رشته

مقابل تلویزیون کرد تا پریماه فراموش کند که چند دقیقه قبل آمدن پریماه پاره شد. باید کاری می

چه مرد ناتوانی را دیده است. با لبخند به طرفش برگشت، دو استکان چای داخل دست پریماه 

ی خوبی بود که به خوِد همیشه شوخش برگرددبهانه : 

- کنه؟ دونی چایی حاوی مقادیر زیادی کافئینه و سیستم خواب رو مختل میببینم تو هنوز نمی

بگذره چایی خوردن توی این خونه جرمه؟ دونی ساعت که از یازدهتو نمی ! 

 :پریماه با لبخندی که به خوبی معلوم بود از سر اجبار است، به سویش قدم برداشت

- شه که مامان شیوا درگیر حساب و کتابه، تا یک دوِی شب باهاشون درگیره. اصالً متوجه نمی

 .چایی خوردیم

ی سطح استکان حس خوبی گرفت. متوجه چایی را از دست پریماه گرفت و از گرمای سوزاننده

خواهد اتفاق سالن را به روی خودش بیاوردبود که پریماه نمی : 

- طوریه چرا قهوه نیاوردیاگه این  ! 

ی کم روبرویش ایستادپریماه با فاصله : 

 تشکر بلد نیستی نه؟-

 :با نگاهش به دنبال قند در دست پریماه گشت

- برام کاری کرد تشکر کنم. قندت کو پس؟عادت ندارم اگه کسی از سر وظیفه    

ای از چایش را نوشیدپریماه جرعه : 

 .عادت ندارم با چایی قند بخورم-



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 45 

 

 :چشمانش را گرد کرد

 اون وقت چرا فکر کردی منم مثل توام؟-

 :پریماه جدی شد

 برم قند بیارم؟-

 :شوخی را کنار گذاشت

- خورم همین طوریخواد. مینه نمی .  

 

شد.  گرم،  آرام و خونسرد می ِذا خوردن عجول بود، به هنگام خوردن نوشیدنیهر چه قدر در غ

 :پریماه وقتی نصف استکان چایش را نوشید، مستقیم نگاهش کرد و گفت

 حواست به مامان شیوا هست؟-

ی کنجکاوی جمع شد. پریماه ادامه داداخم هایش به نشانه : 

- خوره. از پزشکی هیچی اعصاب میبوشهر که پیشمون بود متوجه شدم چند جور قرص 

تونه خیلی خوب باشهدونم، اما این همه قرص و آرامبخش نمینمی . 

 :نگاه کنجکاوش جمع شد و گفت

 .من متوجه نشدم. یعنی از وقتی که اومدم خیلی ندیدمش-

 :پریماه سری تکان داد و گفت

- ید. اینکه اگه واسه بابات یه چند باری بهش زنگ زد. چند بار حرف مرگ یاشار رو پیش کش

زنه. اومده. االن زنده بوده. از اومدن تو شاکیه و غرهاش رو به مامان شیوا مینساجی ایران نمی

بینم هر دو حق دارن. مامان شیوا حق داشت نساجیش رو که بخاطرش کنم میوقتی فکر می

گه. ست میی آرامش زندگیش رو از دست داد بسپره به پسرش، از اون ور بابات هم درهمه

اومد االن زنده بودیاشار اگه ایران نمی . 

 

شوند. به مقابلش زل برق اشک چشمان پریماه را دنبال نکرد تا ببیند به چه سرنوشتی دچار می

 :زد

- ی اونایی که دوستشون دارم حالشون بده. کنم درست وسط جهنمم پریماه. همهحس می

کردن حال هیچ کدومتون هم کاری بکنم. گاهی فکر  تونم برای خوبمامان، بابا، رویا و تو؛ نمی

بینم به شه. اما بعد میمونه. باالخره یه روزی همه چیز درست میکنم این طوری که نمیمی

 .چیزی شبیه معجزه احتیاج داریم تا همه حالمون درست شه
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تا استکان چای را از او بگیرد پریماه دست دراز کرد : 

- شهبرو بخواب. االن مامان شیوا شاکی می . 

 :استکان را عقب کشید

- خوام ازت بپرسمپریماه یه سوال می . 

 :پریماه چشم ریز کرد و گفت

 .بپرس-

اش شد و مردد گفتدهان باز کرد، اما با مکثی آشکار خیره : 

- دی راستش رو بگی؟قول می  

ش را به طرف پایین حرکت دادپریما به آرامی سر : 

 ... آره حتماً -

قدمی به پریماه نزدیک شد. صورت پریماه را از نظر گذراند. پوست صورت پریماه سفید بود و 

ای ریک و نازک و چشمانی شفاف و قهوهدستی داشت. صورتی گرد با ابروهایی باصافی یک

ی اصیل ت و از یک خانوادهستوانست حدس بزند او یک دختر جنوبیروشن. هیچ کس نمی

ی صورت پریماه با دختری که امروز دیده بود، وجود داشت. های زیادی در چهرهبوشهری. تفاوت

خیال یاشار، توانست برای او جذاب تر باشد. اصالً بیخودش را جای یاشار گذاشت. کدام یک می

ناز حرف زن و با آن خال تر باشد. دختر مو مشکی و توانست برای یک مرد مطلوبکدام یک می

ی زیر لب ومشکی برجسته  ... 

 

های دختر بچربد، پیدا کند. همون ناز حرف زن ی بارز که بر دیگر ویژگیتوانست یک مشخصهنمی

شد ویژگی بارز پیدا کرد. پریماه بور بود و صورت سفید و تر میبهتر بود. در صورت پریماه راحت

تر بود. قد پریماه هم از دختر ناز ها در نروژ برخورد داشت شبیه گردش به دخترانی که یاشار با آن

شد گفت تقریباً پریماه الغر تر هم بود و دخترک امروز کمی پرتر؛ موهایش تر بود. میحرف زن بلند

هم مشکی و سیاه. پرتر و بلندتر از موهای خرمایِی پریماه. از موهای پشت سر دخترک خبر 

وسط باز کرده و تا نزدیک گردنش امتداد داشت و بعد به پشت سر نداشت، اما فرقی که از 
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بود. تار  ریماه به مانند صورتش ظریفداد. موهای پهدایت شده، نشان از بلند بودن موهایش می

ها را با کش مو در بند توانست آنموهای نازکی که در عین لطافت کوتاه بودند و پریماه سخت می

الی کش به بیرون خوردند و از البهه بودن و هم برای اینکه ُسر مینگه دارد. هم بخاطر کوتا

شان شان قرار بود با یاشار ازدواج کند و یکیبین دو زنی که یکی خزیدند. دست از مقایسهمی

 :ازدواج کرده بود برداشت و به بعد موکول کرد. پریماه را بیشتر منتظر نگه نداشت

- آورد؟دختره طراحه حرف و حدیثی برات خبر می خوام بدونم سروش از یاشار ومی   

 :پریماه با تعجب نگاهش کرد. چشمانش را در چشمان یزدان گره زد تا سوال او را هضم کند

- زدزنی؟ سروش حرفی نمینه، چرا این حرف رو می  ! 

هایش صادق است، اما پس پریماه چرا شک کرده بود؟فهمید که پریماه در گفتهیزدان می  

- و روی چه حسابی بلند شدی رفتی نساجی که مثالً دختره رو از یاشار دور کنی؟ پس ت

ی کرد، غیر اینکه همهدونی باعث شدی آبروی یاشار بره؟ علنی کردنش چه کمکی بهت میمی

 کارا رو بدتر کرد؟

 :پریماه دستپاچه و ناراحت جواب داد

- کردم توجه یاشار به ن حس میشه حسش کرد. مشه گفت یزدان. فقط مییه چیزایی رو نمی

 .مارال بیشتر از اونیه که باید باشه

 :مکث کرد. نفس عمیقی کشید و قدمی به عقب برداشت

سروش هیچی بهم نگفت، اما من خودم سراغش رفتم. همیشه با یاشار بود. مطمئن بودم اگه -

نگیش حساب باز چیزی باشه اون هم حس کرده و قبل از من فهمیده. سروش آدم زرنگیه. روی زر

کرده بودم. اولش خودش رو زد به اون راه و منکر شد، اما بعدش گفت که خودش هم یه شکایی 

 .کرده، اما مطمئن نیست

 

 ای. سینهیک لحظه یادش رفت که مقابلش پریماه ایستاده است، نه سروش و نه هر کس دیگه

شان داده بود، گفتهایی که به زور از هم فاصلهجلو داد و عصبی از میان دندان : 

روی حساب یک شک مسخره رفتی نساجی که بگی چی؟ رفتی مثالً دختره رو بنشونی سر -

زدی، شد اون رو نشوند سر جاش. کافی بود یه زنگ به من یا بابا میجاش، جور دیگری نمی

 رفتی آبروی شوهرت رو بردی و جنجال به پا کردی که چی؟

 

اش، او را وادار کرد سکوت کند و بیشتر ادامه ندهدشوک صورت پریماه و نگاه ترسیده . 

 :پریماه از سکوتش استفاده کرد

- کردم نهایت خوب بودن من یاشار رو دوست داشتم. خیلی دوستش داشتم. تا قبل اون فکر می

ی مردایی بودکه من یک مرد اینه که شبیه بابای من باشه، اما یاشار خیلی بهتر از بابا و همه



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 48 

 

خواستم یه خواستمش. واسه همین زود باردار شدم. میمن فقط برای خودم می شناختم.می

ی این خوب خانواده داشته باشم و یاشار همیشه برای من بمونه، اما نشد. انگار خیلیا متوجه

بودن یاشار شده بودند. مارال قرار بود زن یاشار بشه و نشده بود. طبیعیه که بعدش برای 

باشه، یاشار اول از اون خواستگاری کرده بود. اون هم هر روز یاشار رو نداشتن یاشار ناراحت 

ترسیدم یاشار رو با کسی شریک بشمدید. من میمی .  

 

روحی و روانی پریماه  گریه و اشک امانش نداد. یزدان با خود فکر کرد که مقصر تمام آشوب های

ر نساجی نگه داشته بود. قحطی طراح باشد. مادری که بعد از ازدواج یاشار مارال را دمادرش می

آمد. اصالً نه ناز حرف زن و کرد کلی طراح بهتر از دخترک دارقوزآبادی میکه نیامده بود، اشاره می

گذاشتنه مو مشکی، همان بهتر که او را دخترک دارقوزآبادی نام می . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 22پارت  
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های آلگذاشت. باید از آن افکار خاصش و آن ایدهادرش بود، باید مارال را کنار میاشتباه از م

کرد. اگر کسی یک غلطی کشید و کمی به پریماه و احساساتش فکر میش دست میمسخره

دادند. رو به پریماه ها که نباید تاوانش را پس میها در گل مانده بود، آنکرده و حاال بعد از سال

 :گفت

- دونم باید بیاد و ازت عذرخواهی کنه. باور کن تا االن که سی و چهار یر شیواست، میتقص

کنه. گاهی چنان دونم چی با خودش فکر میسالمه هیچ وقت نتونستم درکش کنم. اصالً نمی

ای بوده، گاهی هم تا برای هر ره مسئلهکنه که تو اصالً یادت میصورت مسئله رو پاک می

واب پیدا نکنه دست بردار نیستمسئله هشتاد تا ج . 

 

های پریماه را زینت دادلبخند غمگینی لب : 

- کرد. یه بار بهم آد. اگه دوستش نداشت برای یاشار خواستگاریش نمیاز مارال خوشش می

گفت که مارال جرات کاری رو داشته و انجامش داده که اون هیچ وقت نداشته. گر چه راضی 

کنهنه، اما توی ناخودآگاهش تحسینش مینشده که با یاشار ازدواج ک  ! 
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ای که همیشه ی مادرش خبر داشت. کار نکردهعصبی چشمان تیزش را درشت کرد، از کار نکرده

کرد همان باعث شده که نساجی و ارث و میراثش را به زندگی با پدرش ترجیح داد. یا فکر می

حیف که طرف مورد غضب حضور  توانست خالی نکند. فقطها. خشمش را نمیحتی به خود آن

 :نداشت

 ... چه تحسینی؟ از کی احمق بودن شده ُحسن؟ دختره برداشته-

ی مناسب و در خور کار مارال تا نوک زبانش آمد، اما دور از ادب بود که مقابل پریماه آن بر زبان واژه

 :آورد. اوضاع را مدیریت کرد و سریع ادامه داد

- ش کف بزنیمحاال بشینیم واسه برداشته گند زده به زندگیش، . 

خورد تا به بیرون پرتاب شودی نگفته در دهانش چرخ میهنوز هم آن کلمه .  

 تو دیدیش؟-

 :سوالی به پریماه نگاه کرد

 کی رو؟-

 :پریماه با نگاهی دقیق به صورتش جواب داد

 مارال رو-

 

، و گر نه در نساجی کاری نداشت. او را دیده بود، اصال به قصد دیدن او امروز به کارخانه رفته بود

افتادبا رفتن به دفتر مرکزی کارش راه می : 

 .آره دیدمش-

پریماه مکثی کرد. دستی به موهایش که به تحریک نسیم مالیم به سمت صورتش هجوم آورده 

 :بود، کشید

- ترسید بری شر به پا کنیباهاش حرف هم زدی؟ مامان شیوا امروز نگران بود. می . 

- هم زدیم. مامان هم یا باید بذاره کار خودم رو بکنم، یا خودش تشریف بیاره کارخونه.  آره حرف

ره بیاد باال سر من وایسه بگه چه کنم چه نکنمدونه تو کتم نمیمی . 

 چه گفتی بهش؟-

ست. سوزن پریماه گویی گیر کرده با تجزیه و تحلیلی کوتاه فهمید که منظور پریماه چه کسی

 :بود

- کاری، البته خیلی هم دوست دارم بدونم چرا بعد کنسل شدن خواستگاری مونده های حرف

 .توی نساجی. برو بخواب. االنه که شیوا بیاد دعوات کنه
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های کاری نبود. خیلی چیزهای دیگر راجع به دخترک فهمیده بود. دخترک حرف فقط هم حرف

هایی که خیلی نرم و دست آدمزد، اما لجبازی خاصی در حرکاتش مشهود بود. از آن تندی نمی

رسند و همیشه دوست دارند آهسته و پیوسته روند. نه تند و نه های خود میآرام به خواسته

 ! خسته

 

, [22.05.18 23:20] 

 

ی آخر یزدان مصمم شد این بار استکان را از دستش بگیرد؛ هنگام گرفتن پریماه با شنیدن جمله

 :استکان گفت

- م تهران، بابام یه چیزی گفت. راستش یه خرده ترسیدم، البته بگذریم که یزدان قبل اینکه بیا

 .بابام زیادی آدم محتاطیه، ولی خب خیلی بیراه هم نگفت

 :یزدان چشمکی زد و با لبخندی از سر شیطنت گفت

  بگو ببینم جناب زنگنه چه فرمودن؟-

ساخت گفتاف میهایش پرده انداخته و کالمش را ناشفپریماه با نگرانی که در چشم : 

- گه حتماً اونجا یه ارتباط با نساجی باشه. میتونه بیکنه که قتل یاشار نمیبابا فکر می

گفت حتی ممکنه تو هم در خطر باشیای زیر نیم کاسه هست. میکاسه . 

 :یزدان به کنایه جواب داد

- کنه؟مگه بابات فکر هم می  

 :پریماه به دل گرفت

- ی به تو فروخته آخه؟ من جدی گفتم. یعنی ممکنه برای تو هم مشکلی یزدان بابام چه هیزم تر

 پیش بیاد؟

گونه که خودش خواسته بود، جدی گرفت و گفتیزدان ترس و نگرانِی پریماه را همان : 

- کنه که این یک تسویه حساب شخصی گه، اون فکر میواال بازپرس پرونده برعکس بابات می

یه اختالف که احتماالً هیچ کس ازش خبر نداشته. واسه بوده و ربطی به نساجی نداشته. 

 .همینه که این پرونده به گره خورده

ای به مسیر ورود به خانه کرد و کشیده پریماه آمد چیز دیگری بگوید که یزدان با سرش اشاره

 :گفت

  ... برو پریماه-

و سمت  ک لحظه ایستادپریماه به ناچار به همان سمتی که یزدان اشاره کرد قدم برداشت، اما ی

 :او برگشت
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 یزدان؟-

 :یزدان نگاهش کرد

 جان-

 .مواظب خودت باش-

 :یزدان تلخ شد

- تری نسبت به مرگه، مواظب خودم هم هر وقت مطمئن شدم زنده موندنم اتفاق قشنگ

شممی . 

همراهی تمام ذوق پریماه را کور کرد. با نگاهش پریماه را تا زمانی که در را باز کرد و داخل شد، 

 .کرد. راه رفتنش هم با دخترک امروز فرق داشت

 

ی ناقص بین پریماه و دخترک مو مشکی انجام داده بود. حاال وقت داشت یک مقایسه

تر بود، تا هر اسم دیگریاش را تکمیل کند. با همان دخترک مو مشکی راحتمقایسه .  

هایش سرعت نکرده بود به قدم ای سعیدخترک مو مشکی با اینکه تند و تلخ شنیده بود، ذره

هایی موزون به سمت در رفت. پریماه هم ببخشد. تا آخرین لحظه آرامشش را حفظ کرد و با قدم

هایش هیچ شباهتی به راه رفتن پر از ناز دخترک مو مشکی تند و تلخ شنیده بود، اما قدم

 .نداشت

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 23پارت  

 

 

 

*  *  * 

تاپم بود. سمیرا داخل آمد. سرم را باال دراز کشیده و تمام حواسم به لپ وسط اتاق روی شکم

ای کوتاه نگاهش کردم. تیشرت و ساپورت تنگِ توسی رنگی به تن داشت. در یک بردم و لحظه

های ضد دستش آینه بود و در دست دیگرش یک کرم تیوپی عجیب و غریب ! انواع و اقسام کرم

اش داشت. جالب این بود که برای روز و شبش آرایشی و بهداشتی لک و ضد چروک را در وسایل

ترین زوایای کرد. گاهی برای یک جوش ساده و ریز در پنهانیهم جداگانه کرم استفاده می

کردم با یک بیماری بغرنج پوستی طرف است. انداخت که فکر میصورتش چنان بلوایی به راه می
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تاپ را بستم. هم بسیار به پوست صورتش حساس بود. لپ عمو رفته بود، اواین اخالقش به زن

بلند شدم و نشستم. به حرکاتش که بسیار برایم جالب بود خیره شدم. آینه را مقابلش گرفته و 

مالید. آینه را از مقابل چشمانش کنار برد و به من که با دقت تمام اطراف چشمش را کرم می

کردم گفتنگاهش می خیره : 

- تاپ برداشتی ! همه سرشون تو گوشیشونه، تو سرت دائم رو از روی اون لپچه عجب سرت 

تاپتتو لپ . 

 :با لحنی شاکی گفتم

- ری؟آخه تو که پوست صورتت مشکلی نداره، چرا این قدر باهاش ور می  

کارانه جواب دادطلب : 

- شهرسم این طوری خوب مونده دیگه، اگه ولش کنم خراب میخب بهش می  !  

 

دستم را کف اتاق گذاشتم و به حالت چهار دست و پا به طرفش رفتم خم شدم و . 

- شه. پوستتم که مشکلی نداره، بذار کنار اینا رو. هر دفعه کلی تو به زور بیست سالت می

دی که چی آخه؟پولشون رو می  

 :آینه را روی پایش گذاشت

- ز پولش استفاده کنمای احتیاج ندارم، حداقل اکنه چیز دیگهبابا که جز پول فکر می . 

 

سمیرا هیچ وقت از عمو و زن عمو دل خوشی نداشت. تک فرزند بود، اما اصالً ناز پرورده نبود. 

 ی ما و اخالقعمو از او یک دختر عاصی ساخت. طوری که خانهاختالفات زناشویی عمو و زن

دوست نداشتم  داد.ی خودشان ترجیح میی مامان را بر ماندن در خانهگیرانهخاص و سخت

ی این بحث را در پیش بگیرم. نگاهی به لباسش کردم و گفتمادامه : 

- ده. خب با این لباس توی خونه گی چرا مامان بهت گیر میآخه این چیه پوشیدی؟! بعد می

ترسی میثم خفتت کنه؟دی نمیویراژ می  

 

ی آینه گذاشت. تابی به ابروهایش دادرا هم روی شیشه کرم : 

- دونم مامانت حرص چی رو سوخت. نمیمیثم شما خفت کردن بلد بود دلم نمی آخه اگه

خوره، پسرش که رسماً تعطیلهمی . 

ام گرفت. پررو شد و ادامه داداش خندهاز لحن بامزه : 

- کنم خودم یه حرکتی بزنم. از میثم کم دارم فکر میبخدا؛ آش نخورده و دهن سوخته. دیگه کم

شهکه آبی گرم نمی . 
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اخم گفتم با : 

از اون نترس که های و هوی داره، من خودم چند بار مچش رو گرفتم که داشت کالبد شکافیت -

کرد. خب درست لباس بپوش. چیه این ساپورت تنگمی . 

امگل از گل صورتش باز شد، انگار بهترین خبر دنیا را به او داده : 

- ی اردکه، ها تو روی تیشرتت کلهبگو جون من؟! قربونش برم ! خب لباس تو هم عین منه، منت

 .من میکی موز که اینم تفاوت مهمی نیست

 

زیری کردم، اما این سربهزیر تر از او رفتار میتر و خیلی سربهوقتی همسنش بودم بامالحظه 

هات دیدم نشود. سمیرا و توجهسبب نشده بود که من توجهم جلب آدمی که هر روز او را می

هایش بود. من هم ابایی نداشتم که بگویم یکی را با تمام عیب و ایراد خاصش به میثم شبیه من

دارمسخت دوست می . 

- عموشی. باید یه ذره جمع و جور تر لباس خودت رو نزن به اون راه. من خواهر میثمم، تو دختر

 .بپوشی

 :آینه و کرم را روی زمین گذاشت و خودش را به سمت من کشید

- کنم و تو گلی سرم میکنم، یه چادر گلدارم میثم رو از راه به در میباشه، حاال هر وقت دیدم 

گردمخونه با چادر می . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 24پارت  

 

 

 

 :نگاهی به صورتش که در اثر استفاده از کرم براق شده بود کردم و گفتم

- آرمی شکر به جا میاون روز من حتماً سجده . 

چسباند و مثل همیشه صمیمی نشست و گفتدو زانویش را به به زانویم  : 

- آد عمو خوشش نمیدونستم زناز ظهر دایی بهروزت اومد باال. تا اومد من چون میامروز بعد

ی حرفاشون رو شنیدمپریدم توی اتاق؛ اما همه . 

ای به زانویش زدمبا کف دست ضربه : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 54 

 

 باز گوش وایسادی؟-

توجه به سرزنش آشکارم گفتبی : 

- خواد اینجا به نامت بکنه، اما گفت که میزدن که نگو. داییت میقدر بلند حرف میاین نه بخدا !

رفت. داییت خیلی اصرار کرد حتی گفت که با زنداییت دو تایی این تصمیم رو مامانت زیر بار نمی

کنه. مثل اینکه شه گفت حتماً این کار رو میگرفتن. آخرش هم وقتی دید مامانت راضی نمی

هااد بیاد با خودت هم صحبت کنه. اینجا خیلی گرونهخومی  !  

 

دایی بهروز را خیلی دوست داشتم. خیلی ! هیچ وقت دوست نداشتم نگاهش به من همراه با 

شرمندگی باشد. مامان هم دوست نداشت. بابا هم تا وقتی که زنده بود هر وقت دایی که 

گرفتکرد  سخت جبهه می، میدصحبتی  مبنی بر اینکه این خانه را به نام من بکن .. 

ی افکارم را سمیرا پاره کرد و من را به خنده انداخت. در واقع نجاتم دادرشته . 

- ی پایین رو بده من و میثم زندگی کنیمگم اگه داییت اینجا رو به نامت کرد طبقهمی . 

دم که صدایم بیرون گشت. این قدر بلند خندیدر خیاالتش با میثم ازدواج کرده و دنبال خانه می

 :رفت و میثم از پشت در توپید

- شین، شبم اضافه کاری دارین. تا نصف کنین خسته نمیچتونه شما دو تا؟ کل روز رو ور ور می

ذاره بخوابمشب صدای پچ پچ تون نمی . 

 :سمیرا جوابش را داد

- خندهمیثم من نیستم، مارال الکی می . 

 :میثم هم قشنگ ضایعش کرد

- تو نیومده بودی ما با مارال همچین مشکلی نداشتیموهللا تا   ! 

 :سمیرا لب و دهانش را کج کرد و با صدایی یواش گفت

 .شانس من رو تو رو خدا ! منم گشتم بین پیامبرا جرجیس رو پیدا کردم-

 

آمد. با اینکه همیشه سمیرا را از فکر کردن من کماکان کاری جز یک ریز خندیدن از دستم برنمی

داشتم، اما حقیقت این بود که او تنها کسی بود که دوست داشتم با میثم ازدواج م باز میبه میث

خواست هر کاری از شدم که دلم میکند. گاهی از تصور با هم بودنشان این قدر غرق لذت می

آید برایشان بکنمدستم برمی . 

 ... اما
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چشانده و فهمیده  زور به منروزگار لعنتی سیلی محکمی به صورتم زده بود. شوکرانش را به 

ی همیشه دو نفری که هم را دوست دارند لزوماً قرار هم نیست با هم بودم که همیشه

دهدخوشبخت هم بشوند. در این باره تضمینی به کسی نمی . 

 

شد در خودم تاپ رفتم. همیشه فکر کردن راجع به گذشته باعث میخیلی آرام به سمت لپ

کردمهایی که با عالقه تماشایشان میشد و طرحم میتاپجمع شوم. دنیایم لپ . 

هایش راجع به سرد بودن میثم را به رفتن زندایی کشانده بودسمیرا غرغر : 

 ! آخه این زنداییت چه فکر کرده با خودش؟ دو ماهه داییت رو ول کرده رفته که چی-

تاپ بود، اما جواب او را هم دادمی لپچشمم به صفحه : 

- که نرفته، سارا نزدیک زایمانشه واسه تفریح . 

 :به دیوار تکیه داد و پاهایش را دراز کرد

- ماهه رفتهرفت. دوخب االن می . 

- تونست کاراش رو انجام بده. کسی نیست اونجا کمکش کنهسارا استراحت مطلقه. نمی . 

شدای تر میافتاد روی دور غر زدن، از مامان هم حرفهوقتی می : 

- تاپت؟ مگه بازم قراره امسال جشنواره شرکت کنی؟ یادت رفتی توی لپ گم چته تا کمرمی

 ! نیست زن عمو پارسال چه بلبشویی به پا کرد واسه رفتن به تبریز

 

یک چشمی نگاهش کردم و کمی هم ابروهایم را به هم نزدیک کردم. طرح را یکی پس از دیگری 

 :رد کردم که باز پرسید

- شهره؟ حاال امسال این جشنواره کدوم  

ادب شیوا خانم گفتمکامالً نگاهش کردم و با اقتباس از پسر بی : 

- آباددارقوز  ! 

 

گشتم که سرم را هایش را شنیده و از اتاق بیرون آمده بودم، فقط دنبال یک دیوار میوقتی حرف

 هایش فقطادبیمحکم به آن بکوبم، اما چند ساعت بعد و موقع برگشت به خانه با یادآوری بی

قدر باال باشد. احتماالً از روابط عمومی و اش آنادبیشد شدت بیگرفت. باورم نمیام میدهخن

ی زیادی داشت. یا شاید دانست و در این مورد کمبودهااجتماعی معقول و معمول چیزی نمی

بردهم از بیماری بد دهانی رنج می . 
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# 25پارت  

 

 

 

رار کرد و گفتسمیرا دارقوزآباد را تک : 

- ری منم با خودت ببربه عجب پیشرفتی ! داری میبه . 

 :بلند شد. کش و قوسی به بدنش داد و به سمت تخت رفت. تا دراز کشید گفت

- کنم واقعاً مزاحمتمگم گاهی فکر میمی . 

هیچی نگفتم و خودم را به شدت مشغول کارم نشان دادم. هر وقت که من سرم با کارم گرم بود 

کرد تا نظر من را جلب کند. از رو نرفتنمایی مین شکل مظلومبدی : 

- گم تو خیلی تنهایی رو دوست داری، نه؟می  

 

آمد. المپ اتاق را خاموش توانستم اذیتش کنم. دلم نمیتاپ را بستم، دیگر بیشتر از این نمیلپ

کردم تا صبح دنبالش  تاپم پرترا از روی موهایم برداشتم و خیلی آرام به سمت لپ کردم. گیره

کرد نگردم. کنارش روی تخت دراز کشیدم. چشمانم به تاریکی عادت کرده بود، جوری نگاهم می

ام گرفت. به عقب هلش دادم و گفتمکه باز خنده : 

 برو گمشو اون ور تر. هیِز چشم چرون-

 :دست دراز کرد و آرام موهایم را کشید

- یاد گرفتم. عجب قد و هیکلی داری !خوشمان آمد ! کردم. از میثم داشتم کالبد شکافیت می

ش تو سر و صورتمهکم باید قیچی بشه. نصفه شب همهفقط موهات دیگه کم .  

طاقباز دراز کشیدم و چشمانم را بستم تا دیگر حرفی نزند. از جایش بلند شد. فهمیدم که رویم 

یدمای چشمانم را باز کردم و صورتش را مقابل خودم دخم شده، لحظه . 

 جوابم رو ندادی، تنهایی رو دوست داری؟-

اش گذاشتم و به عقب هلش دادمدستم را روی سینه : 

- نداختن سلول انفرادی تا ادب آخه اگه تنهایی دوست داشتنی بود که زندونیا رو برای تنبیه نمی

یتم بشن. البد بده دیگه. من همیشه دوست دارم تو پیشم باشی. هیچ وقت موندن تو کنارم اذ

 .نکرده
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 :دوباره به حالت قبل برگشت

- ذاری کسی بیاد منظورم خودم نیستم. من رو فیلم نکن. منظورم اینه که چرا نمی

نیست چی شده و چی نشده، اما خب تو داری خواستگاریت؟ هفت سال گذشته، من که یادم 

ه آدمی توی کنی و نبینم نه به ازدواج فکر میشم وقتی میدی. ناراحت میزیادی کشش می

خورهزندگیته. تموم فکر و ذکرت شده این نقش و نگارای عجق وجق. دیگه حالم ازشون بهم می . 

خواستم تند شوم، اما ناخواسته لحنم تند شدنمی : 

- آدبخواب سمیرا. من خوابم می . 

ام نگیرد و به حرف زدنش ادامه دهدشد که جدیشدم، همین هم باعث میکمتر تند و تلخ می : 

- ب تو بعد از اون پسر صاحب کارت دیگه نذاشتی کسی بیاد خواستگاریت، خب بذار بیان. همه خ

کننکه مثل هم فکر نمی . 

گفت. از وقفه گفت. دوستانش را مثال زد. از چیزهایی که شنیده بود میسمیرا حرف زد. بی

ای ممتد ههای که دیده بود، اما من فقط صدای جیغگفت، از آدمعوض شدن فکر مردم می

خورد. پتو را بر سرم کشیدم و انگار که به صدای سمیرا خفه کن زدم؛ در زندایی در سرم زنگ می

 ! جا ساکت شد

 

خواستم به بار میخو گرفتن به سلول انفرادی بالیی بود که به آن عادت کرده بودم. فقط یک

ی یاشار با من نم دربارهخودم فرصت بیرون آمدن از این سلول را بدهم. آن هم وقتی که شیوا خا

صحبت کرد. یاشار پسری بود که بیشتر عمرش را ایران زندگی نکرده بود، اما در همان مدت کوتاه 

های یک آدم متشخص را دارد. احساس خاصی به او ست و استانداردفهمیده بودم که آدم خوبی

من هم بعد از آن  خواستم به خودم فرصت فراموش کردن بدهم؛ نشده بود ونداشتم، اما می

خواستم به ازدواج فکر کنمدیگر نمی . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 26پارت  

 

 

 

ی صبح بعد از بیدار شدن همراه میثم از خانه بیرون رفتم. ماشین پژوی بابا بعد از فوتش گوشه

خورد. نه میثم طاقت رفتن به طرفش را داشت و نه من. تا وقتی که عمو در تهران حیاط خاک می
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کرد، اما با برگشتن عمو به آمل برای رفت و آمد به دانشگاه حضور داشت با ماشین عمو تردد می

 .با مشکل مواجه بود

 

دایی هم خیلی به او اصرار کرده بود که ماشینش را بردارد، اما میثم گران بودن ماشین را بهانه و 

ماشین را بفروشیم و ماشین  از گرفتن ماشین دایی خودداری کرد. دایی به مامان گفته بود که

دیگری بخریم. من با دایی موافق بودم، اما مامان از ته دلش راضی نبود. از طرفی هم 

توانست عدم رضایتش را پنهان نمایدنمی . 

 

 :وقتی منتظر سرویس نساجی بودیم رو به میثم کردم و گفتم

- رسهتو برو، یه خرده زود اومدیم. تا ده دقیقه دیگه می . 

ی باال انداخت و شالش را به نزدیک دهانش آورداشانه : 

- مونم تا بیاد. هوا هنوز روشن نشده، تاریکهده دقیقه چیزی نیست. منتظر می . 

 :دستم را مشت کردم و داخل پالتو گذاشتم. میثم چرخید و روبرویم ایستاد. با اخم گفت

 .حاال این پسره برات شر نشه-

 ! نه بابا چیکار به من داره-

رش از "پسره " پسر شیوا خانم بود. خاله شیرین زنگ زده و چیزهایی از اوضاع نساجی منظو

گفت که باعث نگرانی مامان و حساس شدن میثم شد. با آمدن َون سرویس نساجی 

 .خداحافظی کردم و سوار ون شدم

 

د شدم و ای از حیاط بلنتازه نیم ساعتی بود که به کارخانه آمده بودم که با شنیدن صدای همهمه

به سمت پنجره رفتم. باز هم آقای پرماجرا وسط حیاط دور از بقیه ایستاده و با تمسخر به چند 

ها شان مشتری بود. سروش هم با آنکرد. به نظرم یکینفری که داخل حیاط بودند نگاه می

بان اش بود. مثل اینکه با زکرد. احتماالً در حال ماله کشی حرف و کارهای پسرعمهصحبت می

تر ایستاده ای عقبنصیب نگذاشته بود. گوشههایش بینیش دارش آن ها را آزار داده و از توهین

پیچید. احتماال وسط کرد. یکی از مردان از عصبانیت به خود میو با خیال راحت بقیه را تماشا می

که به سر  نطقش یک " برو بابا"یی شنیده  و به حد انفجار رسیده بود. در طول این چند روزی

انداخت. به نظر من شیوا خانم باید خودش کارم برگشته بودم این دومین باری بود که بلوا راه می

داد گشت. این پسرش مثل یاشار سروکله زدن را بلد نبود. اگر به همین صورت ادامه میبرمی

ماندای نمیدیگر مشتری . 
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اقم بیرون آمدم. دنبال خاله شیرین بودم. ی خوردن چایی از اتاز پنجره کنار رفته و به بهانه

اندخواستم بدانم چه پیش آمده که باز جنجال به پا کردهمی . 

وقتی وارد آبدار خانه شدم، خاله شیرین را دیدم که روی صندلی کنار سماور نشسته و سرش را 

پیچید. نه میزند. صدای جوشیدن آب تنها صدایی بود که در آبدارخابه دیوار تکیه داده و چرت می

توانست به من بدهد. نگاهی به ساعت انداختم. با این حساب خاله شیرین هیچ اطالعاتی نمی

رسید. ها باید به کارهای آشپزخانه میای به ده مانده بود. خاله شیرین این موقعچند دقیقه

اش آرام تکانش دادمنزدیکش شدم و با دست گذاشتن روی شانه . 

از کرد و از جا پریددفعه چشمانش را بیک  ! 

 .منم خاله شیرین نترس. چرا اینجا کنار سماور خوابت برده؟! خطرناکه-

 .منگ نگاهم کرد

- مونه هابیا برو آشپزخونه، کارات می . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 27پارت  

 

 

 

 

 :خودش را به جلو کشید

 .نه بچه ها هستن. سپردم حواسشون باشه-

ن انتخاب کردم و گفتمصندلی روبرویش را برای نشست : 

- کردمپس نباید بیدارت می . 

 :سری تکان داد تا خواب از سرش بپرد

- شددید بد میاومد مینه بابا خوب کاری کردی ! االن یکی می . 

 :بلند شد و پشت به من و رو به سماور ایستاد

- خوری؟چایی می  

 .آره برای منم بریز-
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ا تعجب به سمتم برگشتسروصداهای داخل حیاط دوباره اوج گرفت. ب : 

 این سروصداها چیه؟-

ای باال انداختمشانه : 

 .اومده بودم همین رو ازت بپرسم، که دیدم خوابیدی-

 :شیر سماور  را بست و به سمتم برگشت. چای را به دستم داد

 کیا هستن؟-

 .پسر شیوا خانوم با یه چند نفر بحثش شده. رحمانی هم هست-

 :با لبخند ادامه دادم

- بته شیوا خانوم نه، خانوم صدریال . 

 :استکان چای را روی میز کنار سماور گذاشت

- ش شیوا خانومه. برم ببینم چه خبرهغلط کرده، واسه من همه . 

 :با نگاهم تشویقش کردم که برود. از رضایت نگاهم خندید و گفت

- مونیمیعنی این فضولی رو از ما بگیرن دو روز هم زنده نمی . 

با نوشیدن چای سرگرم شدم. تا استکان را داخل سینک ظرفشویی گذاشتم تا وقت آمدنش 

  .خاله شیرین هم برگشت

 چی شده؟ چی خبره؟-

- خواستی بشه؟ به یارو هر چی از دهنش دراومده گفته. یارو تو بازار سرشناسه. کلی چی می

ست. برگشته بهش گفته "دالل دوزاریآدم زیر دستشن. تاجر پارچه "  

ی نادری طرف بودیم. خاله شد نخندید. با پدیدهکیب وصفی زیبا و مناسب مگر میاز این تر

چپ نگاهم کرد و گفتشیرین چپ : 

- ای براش خنده داره؟ شیوا فقط کافیه یه ماه اینجا رو بده دست این دیوونه. دیگه کارخونه

مونه. باید در اینجا رو گِل بگیرهنمی  ! 

ادمام را پنهان کردم و توضیح دخنده : 

- ها خب شاید نساجی یه مدت کوتاه ضرر کنه، اما قبول کن بعضی از همین به اصطالح مشتری

گیره. بعداً برای کارخونه فرقی با دالل ندارن. دستشون که کوتاه بشه، کارخونه هم جون می

شهواسطه با مصرف کننده رو در رو میشه چون بیخیلی خوب می . 

روی صندلی نشستچایش را از روی میز برداشت و  : 

- شه بهتر بگه. حتماً باید پاچه بگیره؟گی ! ولی نمیفهمم تو چی میمن که نمی  
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 :به چای نوشیدنش خیره شدم و گفتم

 تنها اومده ایران؟-

 :چای را از لبانش فاصله داد

- ی هم رو با تیر میزننخواستی با کی بیاد؟! باباش؟ اون و شیوا که سایهپس می . 

 :مصر پرسیدم

- سمنظورم زن و بچه . 

 :چشمانش گرد شد

 مگه زن و بچه داره؟-

زدم که چون از یاشار بزرگتر است احتماالً باید میدانستم. فقط حدس اصالً از او چیزی نمی

متاهل باشد. البته در مراسم ختم یاشار هم زنی را ندیده بودم که او را عروس شیوا خانم خطاب 

 .کنند

- یا اگر هم داشته دو سه سالیه که جدا شدهفکر نکنم داشته باشه.  . 

 :متفکر گفتم

- زنی؟چرا همچین حرفی می  

 :استکانش را با چای داخلش که نصفی از آن باقی مانده بود در سینک گذاشت

- خواست به بقیه معرفیش کنه، گفت این پسر بزرگم یزدانه. تو که نبودی شیوا خانوم وقتی می

کنه. از مجرد و متاهل بودنش هیچی نگفت. کنه بل میال میدونم فالن چیز رو خونده. نمی

 .یعنی تا حاال حرفی نزد

 :کمی مکث کرد و بعد با هیجان ادامه داد

- خواد یه زن خوب ایرانی براش پیدا کنه. یادته وقتی یاشار اومده بود با افتخار گفت مجرده و می

زنهت. خیلی در موردش حرف نمیش درست و حسابی نیسولی مثل اینکه خبر داره این شازده . 

 :با کنجکاوی گفتم

- کنی باید از زنش جدا شده باشه؟ اینا که دلیل نشدچرا فکر می  ! 

ی حق به جانب به خودش گرفتاقیافه : 

- تونه تحملش کنه. حتماً زنش از دستش این سوال داره؟ دو کالم بلد نیست حرف بزنه. فیل نمی

 .فرار کرده

دارد آرام گفتسی که از راز مگویی پرده برمیجلوتر آمد و مثل ک : 
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- ش و کمکش موقعی که عروسی یاشار بود، شیوا خانوم از من خواست یکی دو روزی برم خونه

کنم. توی اون دو روز ندیدم زنی باهاش باشه. تنهایی با باباش اومده بود. باباش رفته بود هتل، 

و طالق داده. یاشار خدابیامرز ُمرد هم ندیدم زنی  اینم موند پیش مامانش. یا زن نداره، یا داشته

آورد. شیوا هم هیچ وقت نگفت باهاش باشه. اگه زن داشت حتماً برای مراسم ختم برادرش می

لنگهش در میره. یه جای کار میش از زیر حرف زدن دربارهمجرده. از اون ورم همه .  

 

ز و راز ادامه دادقشنگ داستان را جنایی کرده بود. با لحنی پر از رم : 

- خواد زن یاشار خدابیامرز رو بگیره واسه این. بیاد نساجی رو بگردونه کنم میمن فکر می

تونه نگه داره کهی زنجیری کارخونه نمیش بود. این دیوونهبهونه . 

 :با حیرت گفتم

 پریماه منظورته؟-

 :عاقل اندر سفیه نگاهم کرد

- داشت؟! آره دیگه. واسه همین رفت بوشهر پریماه رو آورد.  ای هممگه یاشار خدابیامرز زن دیگه

رفتها بوشهر نمیهیچ وقت این موقع . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 28پارت  

 

 

 

گفت. شیوا خانم چنین شخصیتی راه هم نمیکردم خاله شیرین خیلی بیخوب که فکر می

پرماجرا را کنار پریماه قرار  داشت و بعید نبود که چنین تصمیمی گرفته باشد. در تصوراتم آقای

آمدند، اما خب آقای پرماجرا کمی سرتر بود. پریماه و یاشار بیشتر به هم دادم. به هم می

خوردندمی . 

 

های بعد نساجی یک لحظه هم روی آرامش را به خود ندید. مردک آرام و قرار در طول هفته

یزیکی، بلکه زبانش را تیز کرده و به تن شد، البته نه درگیری فنداشت ! هر روز با یکی درگیر می

کرد. به کوچک و بزرگ هم رحمی نداشتوجان همه فرو می . 
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رفتم. فکر ای از جا بلند شدم و به طرف پنجره میطوری شده بود که من با هر صدای همهمه

ها و کارمندان نساجی که کم و ی کارگرکردم اوست که باز جنجال به پا کرده است. همهمی

دیدم یک صدا معتقد بودند که او اصالً آدم الیقی برای گرداندن نساجی نیست. ها را میآن بیش

ها سکوت اختیار آوردند وبعضیها بر زبان میآثار نارضایتی در صورت همه پیدا بود. بعضی

کردند. دم عید بود و این اوضاع درهم و برهم سابقه نداشتمی . 

 

ت کند، اما سه هفته از برخوردمان گذشته و خبری نبود. تنها وقتی قرار بود بعداً تنها با من صحب 

کرد که متوجه کرد. البته آن قدر بلند صحبت میدیدمش که داخل حیاط با  کسی صحبت میمی

رفتمشدم و به پشت پنجره میمی . 

در به پشت پنجره رفتن و تماشا کردنش در این سه هفته عادت کرده بودم. برایم جالب بود که  

داد حرفی روی دلش سنگینی کند. حالت ایستادنش و زد و اجازه نمیچشم مخاطبش زل می

های کارخانه حرفش شده ی مشتریگفتنش درعین آرامش طوفانی بود. بدون استثناء با همه

کردم به این احمقی دانستم اما تصور میبود. برخالف بقیه من به او امیدوار بودم. دلیلش را نمی

گونه نبود پردازد. که اگر اینکنند نیست و تعمدانه به قلع و قمع بقیه میقیه فکر میهم که ب

کند. او قرار بود داند چه میست که میقدر اعتماد به نفس نداشت. صراحت کالم برای آدمیآن

ها شاید دلیلی داشت.  شیوا خانم پا به سن گدار به آب زدناین نساجی را بگرداند. پس این بی

اشته و وارث دیگری غیر از او نبود. این میان رفتار شیوا خانم هم عجیب بود.در این چهارسالی گذ

قدر طوالنی مدت کارخانه را رها کرده و به امان خدا بسپاردکه من اینجا بودم ندیدم که این . 

 

جواب  خواهم آقای توکلی را ببینم. بعد از دو روزخودم یکبار به آقای عضدی گفته بودم که می 

دهد. شیوا خانم عادت داشت قبل از داده بود که آقا یزدان سرش شلوغ است و خودش خبر می

خواستم در این باره با ارائه طرح اصلی یک اسکیس از طرح را به او نشان دهم تا نظر بدهد. می

ترسیدم سرخود کاری کنم و بخواهد من را هم هایش خبری نداشتم. میاو حرف بزنم. از عادت

 .مثل بقیه با لحنی که مخصوص به خودش بود مورد بازخواست قرار دهد

 

های ای ست از من خواست طرحوقتی به آقای عضدی گفتم که کارم با رئیسش در چه رابطه

ها را دادم و منتظر جواب ماندم، کامل نشده را به خودش بسپارم تا نشان آقای توکلی دهد. طرح

ت و گفت که آقای توکلی گفته که باید به چند نفر نشانش دهد و اما همان روز دوباره تماس گرف

کردم قصد اذیت کردنم را دارد، اما بعد از چند روز فهمیدم که دهد. فکر میچند روز بعد جواب می

امکامالً در اشتباه بوده . 

 

, [22.05.18 23:20] 
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# 29پارت  

 

 

 

ی کاری و حد اعال رسانده بود. در مسئله انصافی را بهی رو در رو، بیاو اگر در اولین مقابله

انصاف تمام عیار هایم که شب و روز پایشان وقت گذاشته بودم مثل یک باحداقل در رابطه با طرح

های اولیه مورد پسند قرار گرفته و مشکلی رفتار کرد. وقتی آقای عضدی از جانب او گفت که طرح

ا خیلی خوشحال کردای بود، اما من رندارند، با اینکه حرف ساده . 

 

ای شد اصالً نگرانیام برای بررسی به نزد شیوا خانم برده میهای نصف و نیمهوقتی طرح

نداشتم. هیچ وقت پیش نیامده بود که رد کند، اما خب پسرش آدم دیگری بود و کامالً غیر قابل 

 ! پیش بینی

 

ماه کردم حرف یکدیگر تصور می باالخره دو هفته مانده به عید انتظارم به سر آمد. زمانی که

قدر هم نبوده که او دوباره به آن پیشش در اتاقش و در حضور سروش برای یک دیدار دو نفری آن

فکر کند. صبح عضدی زنگ زده و گفته بود امروز  کمی بیشتر بمانم چرا که آقای توکلی با من کار 

 .دارد

ه عضدی زنگ زدم و گفتم موقع رفتنم است و تا عصر منتظر ماندم و دم برنیاوردم. عصر که شد ب

 .من با کسی قرار دارم و باید بروم. گفت نیم ساعت دیگر بیایم

ها دل خوشی نداشتم، خیلی مایل به ماندن خاله شیرین رفته بود و من که از این تنها ماندن

ه تن کند. که آسمان رخت سیاهش را بخواست زودتر بروم. حداقل تا قبل از ایننبودم. دلم می

البته در ساختمان ریسندگی و بافندگی همه حضور داشتند. منتها در ساختمان مجزا که با فاصله 

ی تولیدی بود، جز من و چند مرد کس دیگری نبوداز کارخانه . 

ام با عضدی پر شود که طاقت از کف دادم و به طرف پنج دقیقه مانده بود تا نیم ساعت توافقی 

ی باال رفتمطبقه .  

راضی بودم او هر چه به دهانش آمد به من بگوید، اما فقط سروش نباشد. هنوز صدای ریز 

خندیدنش را خوب به یاد داشتم. گر چه از من دفاع کرده بود، اما بعید نبود پشتش مقصود پلیدی 

 .باشد

 

هلی ی متاعضدی از اتاق توکلی بیرون آمد و مقابل در با من رو در رو شد. مرد سی و چند ساله

هایش چِفت و شناخت. برعکس خیلی از مردان نساجی چشمبود که حد و حدود خودش را می

شد و حیای خاصی در رفتار و نگاهش موج ام نمیزدم خیرهبست داشت. موقعی که حرف می
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آورد. برد و میگفتند. بقیه معتقد بودند که خبر میزد. البته در نساجی به او خود شیرین میمی

ی صمیمی که ماه اخیر بخاطر رابطهها بود، اما در این یکوا خانم کمتر این حرفزمان شی

ها بیشتر شده بود. سوالی نگاهش کردم و ی این حرفی شغلش با یزدان داشت دامنهبواسطه

 :گفتم

- تونم برم تو؟من می  

کرد، گفتسری به احترام خم کرد و در حین اینکه در را باز می : 

 .بله، بفرمایید-

تشکر زدم و با هل دادن در وارد اتاق شدم. پا گذاشتن به اتاق مساوی شد  یلبخندی به نشانه

دستپاچه شدن و یک حجم استرسی که معلوم نبود از کجا پیدایشان شده. در پشت سرم  با

بسته شد. مطمئن بودم من این کار را نکردم. حتماً عضدی وقتی مکث غیر منطقی من را دید 

بستخودش در را  .  

 

کرد که مشغول است. ایستاده و به میزش تکیه زده بود. با نه مشغول کاری بود و نه وانمود می

کشید. در سالم دادن پیش قدم شدم و محترمانه جواب نگاهی مستقیم به جلو انتظارم را می

و داد. از من خواست بنشینم و چه قدر نشستن با وجود سرپا ایستادن او سخت بود. اوضاع حال 

قدر بد بود که آن لحظه آرزو داشتم کاش سروش هم حضور داشت ! حداقل نصف نگاه و احوالم آن

کردمرفت و من فرصت بازیابی پیدا میحواس این مرد پی او می . 

بافت مشکی رنگی به تن داشت که اگر چه به نظرم مناسب سن و سالش نبود، اما به قیافه و 

ی کی رنگش توجهم را جلب کرد. بوت جیری که برخالف دفعهآمد. باز بوت مشتیپ و هیکلش می

  .قبل چرم نبود

  خوبید خانوم مشتاق؟-

 :جدی نگاهش کردم

 ممنونم، شما چطورید؟-

بالفاصله بعد گفتن" شما چطورید " خودم را لعنت کردم. بعید نبود چند تا درشت و آبدارم بارم 

 .کند

- شمبینم بهترم میخیلی خوبم. شما رو که می . 

خب با این حرف مطمئن شدم که قرار نیست همه چیز با همین آرامش فعلی طی شود. لحن 

شد استخراج کردگفتنش خوب بود، اما از کلماتش هزار و یک معنا را می . 

 .نگاهی به ساعتم کردم. هنوز پنج دقیقه هم نشده بود و خیلی زود بود که به رفتن فکر کنم

 

, [22.05.18 23:20] 
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# 03پارت  

 

 

 

ی قبل سروش رحمانی روی آن نشسته بود. تکانی به خودش داد و روی مبلی نشست که دفعه

 ! دقیقاً روبروی من

  .طرحاتون رو به چند تا آدِم وارد نشون دادم-

اش را بگوید، اما سکوت کرده بود. دوباره حرفش را مرور کردم. من منتظر بودم ادامه دهد و بقیه

ه نگاهش کردم که گفتخب جمله ناقص بود. خیر : 

- خواهید بپرسید چه گفتن؟نمی  

 

خوره" آباد میجوابی که مایل بودم بگویم و تا نوک زبانم آمد این بود که" حتما گفتند به درد دارقوز

شدم، پس دلیلی نداشت دردسر بود. حریفش نمیاما حرفی که سرانجام گفتم یک جواب بی

ی زنبور کنمدست در النه : 

- دوست دارم بدونم. البته آقای عضدی گفتن که راضی بودید چرا خیلی . 

 

ی دیدم قرار گرفتپا روی پایش انداخت. بوتش باال آمد و باز در نقطه . 

- ست. در واقع گفتن طرحاتون خیلی عالیهخیلی بیشتر از یک رضایت ساده . 

بودرفت. خبری از توهین های آن روز نی قبل پیش میجریان صحبتمان برعکس دفعه . 

 .خیلی خوشحالم که این نظرشون بوده-

 :سری تکان داد

- فهمم که مرگ پدرتون باعث تر پیش برید و کاملش کنید، البته من میفقط باید یه خرده سریع

 .این کندی شده، اما خب سعی کنید زودتر به دستمون برسونید

 

منتظر بودم هر لحظه یکی از آن کردم این قدر خوب پیش برود. البته که اصالً اصالً اصالً فکر نمی

بهایش را تقدیم من کند. نگاه دیگری به ساعت کردم. این بار نه به ساعت مچی، ُدرهای گران

 .بلکه به ساعتی که روی دیوار کنارم نصب بود. نامحسوس بود، اما او فهمید
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- کنمشینم و کاملشون میمن عید سرم خلوته، می . 

- خواستم بهتون بگم بعد عید دیگه نیاید نساجیمیبسیار عالیه ! اتفاقاً من هم  . 

 

کردم. با تعجب گفتمها را برای کی کامل میرفتم. طرحگفت ! پس کجا باید میچه می : 

 چی؟-

ام. تکرار کردکردم اشتباه شنیدهی سوالی مناسب "چرا " بود، اما من حس میکلمه : 

- انه چهار ساعت وقتتون رو بذارید و این همه راه بعید عید الزم نیست بیاین اینجا. دلیلی نداره روز

ترم هسترو برید و بیاید. بهتره که توی دفتر مرکزی باشید. بهتون نزدیک . 

های باز هم نمیفهمدم. دلیلش چه بود و چرا این تصمیم را گرفت؟ من اینجا را با تمام سختی

در به من لطف داردقرفت و آمدش دوست داشتم. خیلی خوشبینانه بود که فکر کنم این : 

 .برام مهم نیست که راهم دوره، محیط اینجا رو دوست دارم-

 

شد. از ی روزها هوا تاریک مینگاهم به ساعت این بار کامالً واضح بود. کاش امروز دیرتر از بقیه

جا بلند شد. نگاهی به ساعت کرد. میزی را که وسط و بین من و او بود، با پایش کنار زد و 

ی دو سه قدم فاصله ام بود و خودش هم به اندازهاش کنار شانهمیز را گرفت. سایه خودش جای

 :داشت. دقیق نگاهم کرد

 دوست پسر داری؟-

ی چیزی به نام ترین سوال عمرم را از یک مرد غریبه شنیده بودم. او به یقین به فلسفهعجیب

ب گفتمحریم شخصی معتقد نبود. با بهت و به حالت پرسش همراه با تعج : 

 بله؟-

- کنی که انگار برای بار اوله که به گوشت خورده؟ پرسم طوری برخورد میچرا هر چی من می

زنم؟گن. این دیگه کیه و چیه نداره. من نامفهوم حرف میبهش بوی فرند هم می  

دیدها را کوچک میکمی عصبی شده بودم. زیادی آدم : 

- زنیدخاکی میزنید، اما زیاد به جاده نامفهوم حرف نمی  ! 

ی چشمانش چین خورد. سرش را خم کرد و با نگاهی که معمولی نبود گفتگوشه : 

 ! یه بار دیگه بگو-

است.  گفتم. فکر کردم منظورم را از زدن به جاده خاکی نفهمیدهیک بار دیگر چه چیز را باید می

 :عجب اوضاعی شده بود ! گفتم

 ... منظورم از جاده خاکی اینه که-
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نش را تند باال آورد و مانع از حرف زدنم شددستا : 

- دونم منظورت چیه؟ فقط عین جمله رو دوباره تکرار کنمی . 

 :جمله دقیقاً چه چیز بود؟ فقط جاده خاکی یادم مانده بود. با مکث جواب دادم

 .گفتم زدین به جاده خاکی-

 :بلند گفت

 .اِ این نبود، یه چیز دیگه بود. همون رو تکرار کن-

داند دوباره بر زبان آورم. جمله این قدر مصر بود حرفی را که کامالً شنیده و منظورش را می چرا

 :یادم آمد

- زنیدزنید، اما زیاد به جاده خاکی مینامفهوم حرف نمی . 

شک درست گفته بودماین بار را بی . 

 .یه بار دیگه همین رو تکرار کن-

اش زل . با تعجب به نگاه منتظر، منگ و خیرهیا حالش خوب نبود و یا هم مشکل شنوایی داشت

 :زدم

 .گفتم همین االن یه بار-

 :سریع گفت

 .منم خواستم دوباره بگی. تکرار کن-

- زنیدزنید، اما زیاد به جاده خاکی مینامفهوم حرف نمی . 

 ... یه بار دیگه هم بگو

 

, [22.05.18 23:20] 
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ودم این بار واضح گفتم. اطمینان صد در صد داشتم. مشکلی از جانب من نبود، او یک مطمئن ب

مشکل داشت. نگاهی به گوشش کردم. هر دو گوشش؛ چرخش مردمک چشمانم به سمت دو 

   .طرف سرش باعث شد بفهمد برای چه به گوشش نگاه کردم

کردم. سرش را باه مینگاهش رنگ تعجب گرفت، کمی هم میل به خندیدن داشت و یا من اشت

 :تکان داد و شمرده و قاطع گفت

 ! تکرار کن یه بار دیگه-

 .چند بار بگم؟ همین االن گفتم. سه بار تکرارش کردم-

تر آمد. ناخودآگاه من هم به تر برد و نزدیکبا پایش دوباره میز را که کاری به کارش نداشت عقب

ا مبل مماس بودی پشتم بای تیرهمبل چسبیدم. بدون هیچ فاصله . 

 .اون رو دیگه نگو،  اینی که االن گفتی یه بار دیگه بگو-

 :حتماً گوشش ایراد داشت. تردید را کنار گذاشتم

 شما کم شنوا هستین؟-

اش را از سرم کم کرد. دستش را به اش، سایهراست ایستاد و قدمی به عقب برداشت. سایه

نزدیک گرفت و خودش را کنترل کرد تا لبخندش  اش را به لبانشنزدیک لبش برد. انگشت اشاره

 :شکوفا نشود

- شنیدم، نه، اتفاقاً حس شنواییم امروز در بهترین شرایط قرار داره. قبلش هم همیشه خوب می

ری؟ فقط حرف از جاده خاکی نزن خیال؛ نگفتی، دوست پسر داولی نه به خوبی امروز ! حاال بی

کنی شی هی تکرارشکه اون موقع مجبور می  ! 

 :به محض اتمام حرفش بلند شدم

 .من باید برم، دیرم شده-

 .منم حرفام تموم نشده-

 :سعی کردم کماکان یک خانم محترم باقی بمانم

- معنیهحرفای شما یه سوال بی  ! 

 :سرش را مانند یک عروسک کوکی به دو طرف تکان داد

- یه یه بار به ساعت نگاه معنی؟! یعنی دوست پسر نداری؟ پس برای چی هر دو ثانچرا بی

گفت باید بری، چون با یکی قرار داریکنی، عضدی هم میمی .  

 :نگاهی به سر تا پایم کرد و با نگاهی کاوشگرانه گفت

- ستسر و وضعتم که کامالً مهیاِی یه قرار عاشقانه . 

 :به صورتم نگاه کرد
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- م نیم ساعت پیش. در هر و رژ قرمزی که انگار همین ده دقیقه پیش تجدید شده. یا شاید ه

حال این یکی خیلی کار بِجایی بود. باید میون این همه گردن کلفت یکی باشه که از دیدنش لذت 

 ! ببری دیگه

 

هایش را تکرار کند. منظورش از بار دیگر گفتهبه وضع او دچار شده بودم. حاال نیاز داشتم او یک

شد اینقدر فاقد شعور باشد؟ نه، این امکان ییکی باشد که از دیدنش لذت ببرد، من بودم؟ مگر م

قدر یک آدم گستاخ باشدنداشت. امکان نداشت این .  

 :سعی کردم با شمرده حرف زدن جلوی لرزش صدایم را بگیرم

 .من با برادرم قرار دارم، باید جایی بریم. االن هم دیرم شده-

که وانمود کنم کالً نفهمیدم چه آمد این بود که شناختم و از من برمیای که میبهترین شیوه

 .گفته است

بله متوجهم. فقط یادتون باشه، بعد عید با آقای عضدی تماس بگیرید تا باهاتون صحبت کنه که -

خواید های اینجاتون رو بذارید بمونه. برای اونجا هر چی میخواید. وسیلهچی واسه اتاقتون می

 .لیست کنید

یباً یک ربع از خانه تا آنجا راه بود، اما من دوست نداشتمدفتر مرکزی در میرداماد بود. تقر : 

برای من اومدن به اینجا اشکالی نداره. دوست دارم جایی باشم که هر وقت دلم خواست برم -

ها ها رو ببینم. یه جورایی شرطی شدم. دیدن پارچهتوی کارخونه و از نزدیک نقش روی پارچه

دهحس خوبی بهم می .  

- داری اونجا رو؟ چرا؟ خیلی بهتر از اینجاست. خلوته، رفت و آمد کمتره، کسی آخی ! دوست ن

ری، هیچکس ری. با کی میری، واسه چی میری، کجا میکاری به کارت نداره. کِی می

کنه. گاهی روزا فقط منم و خودت. مثالً هیچ کس نیست که فکر کنه سر و ِسری با فضولی نمی

 ! من داری

 

ها فهمیدموضعش روشن شد و من منطورش را از تمام کبری و صغری چیدنهای آخر مبا حرف . 

- دم با این شرایط دیگه نیامترجیح می . 

ای کردتک خنده : 

- ! تو نیای من چه غلطی بکنم؟ ترسم مننگو اینجوری ! می  

 

 

, [22.05.18 23:20] 
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 :قدمی عقب گذاشت و ناگهانی خودش را روی مبل پرت کرد

اگه ترجیحت اینه که با این شرایط دیگه نیای، چرا بعد ازدواج یاشار موندی؟ اون موقع هم -

گم یه جای دم شما دیگه نیاید. به خانم صدری میشرایط همچین خوبی نبود ! منم ترجیح می

مونیدخوب براتون کار پیدا کنه. شما طراح خوبی هستید. زیاد معطل نمی . 

 

بودم. هر لحظه ممکن بود التهابات درونم نمود بیرونی پیدا کنند و من از از درون در حال فروپاشی 

 :زهر کالمش اشکم جاری شود، اما خودداری کردم

 ... موندن من توی نساجی بخاطر شیوا خانوم بود. من-

 :بلند داد زد

 ... خانوم صدری-

 :کوبنده تذکر داده بود، اما محال بود از من خانم صدری را بشنود

- از من خواستن بمونم، خودشون هم باید بگم دیگه اینجا نیام. شما طرف حساب من  ایشون

 .نیستین

 :به سمت در رفتم، هنوز به در نرسیدم که صدایش در اتاق پیچید

- خواستی دیگه نیای !  در را باز کردم. باز هم حرفی زد. چی شد؟ شما که تا دو دقیقه پیش می

 :تا آخرین لحظه دست بردار نبود

- کردیی آخرت رو تکرار میکاش یه بار دیگه جمله  ! 

 

در را با آرامش بستم. اما تا خود اتاقم پشت سر هم بیشعور بیشعور را تکرار کرد. حتی تا وقتی 

که داخل ماشین نشستم. حتی وقتی که در مسیر بودم. تمام مسیر همین ذکر را گفتم و دریغ 

 .از یک ذره آرام شدن
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ماه صبر کرده بود تا اراجیف تحویلم دهد. چرا سخره کردنم را داشت. مردک یکاز همان اول قصد م

توانستم با این حال به او اعتماد کرده بودم. او همان آدم نفهم قبل بود. میثم زنگ زد، مگر می

 .خرابم بروم و خرید بکنم. به او گفتم که با سمیرا برود

دیدند هایی که تا او را مینم. همانتوانستم تمام کارکنان نساجی را درک کحاال می

ساعت بعد دید تا یکشد. خاله شیرین حق داشت که هر وقت او را میهایشان دیدنی میقیافه

دادبه زمین و زمان فحش می . 

 

اش زل ی گوشیها نشسته و ناراحت به صفحهبه خانه که رسیدم، میثم را دیدم که در راه پله 

 :زده. با تعجب گفتم

- رفتی با سمیرا خرید؟چرا ن  

 :نیم نگاهی به من کرد و گفت

- قدر اخم و تخم کرد که سمیرا رو پیچوندم. البته سمیرا فهمید تقصیر مامانه. فکر کنم مامان این

گیره. برو حرف بزن باهاشاالن هم توی اتاقش داره آبغوره می . 

 

اقی نگذاشته بودهای یزدان رمقی برایم بی حرفی قم_تهران به عالوهترافیک جاده : 

- خوام بیاد باهام حرف بزنه تا آبغوره نگیرممیثم من االن خودم یکی رو می . 

 :گوشی را داخل جیبش گذاشت. از جا بلند شد و با اخم پرسید

 چرا؟ مگه چی شده؟-

- م دیگههیچی، خسته . 

 

به اتاق مامان  از زیر نگاه مشکوکش فرار کردم و باال رفتم. قبل از اینکه به سراغ سمیرا بروم،

آمد متوجه شدم آنجاسترفتم. از سروصداهایی که از داخل اتاقش می .  

مشغول تمیز کردن کمد دیواری سرتاسری بود که به دیوار سمت راست اتاق نصب بود. کمد 

های دیواری دو قسمت مجزا داشن یک طرفش رختخواب بود و طرف دیگرش لباس و دیگر وسیله

ادت نداشتند روی تخت بخوابندمامان. مامان و بابا ع . 

 

شان بود. با دیدن من های سه کشوی پایین را بیرون ریخته و در حال مرتب کردنتمام لباس

 :لبخندی زد و گفت

- صدا اومدی تو؟! چه قدر هم دیر کردی؟بیچی   
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مشکی ها را بین پایش گذاشته و در حال تا کردنشان بود. شلوار دو پایش را دراز کرده بود. لباس

داد. اضافه وزن زیادی داشت که همین اضافه وزن درد تر نشان میو تیشرت مشکی او را الغر

کرد. موهای جلوی سرش یکی در میان سفید شده بود. خیلی وقت بود که پایش را تشدید می

ای بود تا ای سوختهرنگ نگذاشت. تا پنج سانت از موهایش سیاه وسفید و بقیه به رنگ قهوه

ها را بپوشاندسفیدی . 

خیال رنگ کردن گذاشت که سفیدی موهایش نمایان شود، اما بعد از فوت بابا بیهیچ وقت نمی

 .موهایش شد

اش را در کشو چیدمهای تا شدهکنارش نشستم و لباس : 

- ی عید اینجوریهترافیکه مامان، این دو هفته . 

های دستش را به من داد. زیر چشمی نگاهش کردملباس : 

- نذاشتی سمیرا و میثم برن خرید؟ اذیتشون نکن. هیچی برای عید نخریدن. درسته که چرا 

ریم، اما باالخره یه سری خرید هست دیگهعزاداریم و جایی نمی . 

ی عصبانیتش همین حرکات تند دستش بوددستش تند تر شد، اولین نشانه : 

- فته مونده به عید. هر چی حرف گم نخرن؟ قرار بود با هم برید، نه اون دو تا. دو همگه من می

گه. هی برای من گم سمیرا کی بابات بیاد دنبالت عید بری شمال. هیچی نمیندازم میمی

گیرهی دانشگاهش رو میبهونه .  

ها را رها کردمبه طرفش چرخیدم. لباس : 

- قد ینگه بیاد دنبالش. چرا آخه اخب مامان چیکار داری آخه؟! اگه بخواد بره خودش به عمو می

کنی؟خودت رو بده می  

 

, [22.05.18 23:20] 
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ها کشید و گفتمثل من دست از تا کردن لباس : 

- ره. من بهشون چی بگم؟ بگم چون عمو و آد اینجا و میفردا پس فردا که عید شد کلی آدم می

ش بد ی خودشون؟ واسه خودکنه بره خونهش دعوا دارن دخترشون رغبت نمیزن عموت همه

هات دم به کنه. همین االن هم خالهشه. اینجا باشه هر کی بره و بیاد یه جور نگاهش میمی
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ت؟ مگه اینجا بودنش گن چجوری با یه پسر مجرد دختر مردم رو آوردی توی خونهساعت بهم می

یی به من کاری داره؟ نه واال نه بال. خیلی هم برام خوبه. تو و میثم که نیستین یه استکان چا

شوره. ناراحت موندنش نیستم. ناراحت خودشم. برای ذاره جلوم. دو تا تیکه ظرف برام میمی

کنه بره. عموشه. دل نمیی پسرآرن. دوست داری بگن نصف و نیمه موندهخودش حرف در می

فهمه دلش پیش میثم گیره. برای میثم که بد دختره پاک دیوونه شده. هر کی ببینتش می

ی خودم نیستم، ناراحت سمیرام. خدا نکنه یه چیزی بشه، خودش بدبخت احت بچهشه، نارنمی

تونم میثم رو بپام. یه بار دیدی وسوسه شد زد شه. شیطونه دیگه، من که دائم نمیمی

پوشهبدبختش کرد. دیدی که چجوری هم لباس می  ! 

 

ی خوبی با هم ت رابطهوقگفت. عمو و زن عمو هیچراه نمیکردم بیای نگاه میاز هر زاویه

ها فراهم کند. ی یک دعوای اساسی را بین آنتوانست زمینهی کوچکی مینداشتند. هر مسئله

ها بودند. از نظر مامان، سمیرا اختالف سامان آنی فامیل پدری در جریان زندگی نابهتقریباً همه

دانستم که یکی از دالیل یرفت، اما من خوب مبین پدر و مادرش را بهانه کرده و به شمال نمی

اش به میثم از همین اختالفات بین پدر و مادرش وابستگی سمیرا به ما و در نهایت عالقه

گیردسرچشمه می . 

 

- گرفت نذاشتی. گفتی چه کاریه، بیاد پیش ما بمونه. پس مامان عمو داشت براش خوابگاه می

گم که کنم. یه جوری میودش صحبت میت چیه؟ زبونت تند و تیزه. هیچی نگو من با خاالن گِله

 .ناراحت نشه. حاال دو هفته مونده تا عید. از االن شروع نکن مامان جان

ی ناراضی به خودش گرفتقیافه : 

- شم، اما این از میثم دو قدم هم دور بشو نیست. تا حرف آمل رفتن رو باشه من دیگه الل می

راضیش کنی بره، هر چی دلت خواست  شه. اگه تونستیزنم اشک توی چشماش جمع میمی

شهبیا بهم بگو. خل شده واال. یه ذره دلش واسه پدر و مادرش تنگ نمی . 

 

دادن مانتو از تنم گفتم بلند شدم و با فاصله : 

- برتشآد دنبالش میما هم نگیم عمو خودش می . 

- رایی که من دیدم گردونتش. این سمیبره ! اما مثل تابستون دو روز نشده برمیآد میآره می

کنه. اون وقت عموت مجبوره بیارتششده برای تموم عیدش کالس جور کنه، این کار رو می . 

 

گفت. تابستان سمیرا کلی واحد برداشته بود تا به آمل خندیدم. چپ چپ نگاهم کرد. راست می

  .نرود و تهران بماند
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- . بخدا از اینجا رونده و از اخالق باشکنم. فقط جون میثم یه ذره باهاش خوشمن حلش می

  .اونجا مونده ست

به ظاهر خودش را مشغول نشان داد تا جوابی به حرفم ندهد. به رویش نیاوردم و از اتاق بیرون 

  .آمدم

کرد. این میثم روی مبل نشسته و به تلویزیون زل زده بود. کنترل را در دستش باال و پایین می

ی تلویزیونصفحه داد حواسش هر جایی است جزنشان می . 

 .در را که بستم به طرفم برگشت. هنوز ته ریش داشت و صورتش را تیغ نزده بود

کرد اش را تمام میتر و بیست و چهار سالش بود. امسال کارشناسیسه سالی از من کوچک

خواند و بسیار به آن عالقمند بودکرد. معماری میبرای ارشد شرکت می . 

های ی حرفی مذاکراتم با مامان بگویم. همهحرفی بزنم و از نتیجه کنارش نشستم. منتظر بود

توانستم به او بگویم، اما بخشی از آن را چرامامان را نمی : 

- آم با طوریه ! فردا زودتر میمامانه دیگه ! دوست نداره دو تایی تنهایی جایی برین. اخالقش این

ترسه مخ سمیرا رو بزنیهم بریم. می . 

تبا تعجب گف : 

- ری، پرسه کجا میخوام بلند بشم میکار دارم؟ شک داره بهمون. تا میمن آخه به سمیرا چی

شه. هر چی زنم ناراحت میم کرده. حتی با سمیرا حرفم میری. خستهپیش سمیرا می

قدر گیر نده، ول کن نیست. آدم قحطی اومده من مخ سمیرا رو بزنم؟ عمو بعد گم مامان اینمی

کارم مگه؟نج سال نتونسته حرف حالی زن عمو کنه، من بیو پبیست   

 :از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت. پشت سرش رفتم و به طرفداری از سمیرا گفتم

 

, [22.05.18 23:20] 
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- ذاری؟ خیلی هم دلت بخواد. مثالً حاال خودت کی هستی که داری برای سمیرا تاقچه باال می

کننخرن آزاد میر داره هشتای تو رو میسمیرا خواستگا .  
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 :قبل اینکه در اتاقش را ببندد، با شیطنت گفت

- ست. تو هم به جای اینکه دنبال اون بدبختا که مثل ما باهاش زندگی نکردن ببین چه قدر دیوونه

بخره  من راه بیوفتی برو پیشش تا با گریه خودش رو خفه نکرده. حاال انگار امروز مانتو نخره فردا

میرهمی  ! 

 

ی شام را با کمک سمیرا انداختم مامان سینی غذا را به دستم داد و گفتهمین که سفره : 

- خورمگه شب شام نمیاین رو ببر بده داییت. هر چی گفتم بیاد باال نیومد. می . 

ی بزرگ ترشی کلم را برداشت و گفتمیثم دست دراز کرد و تکه : 

- اومدرفت شبا نباید شام بخوره. با سر میمیگفتی کشک بادمجونه، یادش می . 

سمیرا ظرف ترشی را که دور از دسترس میثم بود به طرفش هل داد. این حرکتش خار شد و در 

ی ترشی شد و سمیرا هم با خیال و با لذت مشغول خوردن بقیهچشم مامان فرو رفت. میثم بی

ی نگاه خشمگین مامان نشدندهی ترشی خوردن میثم ماند. هیچ کدام هم متوجمحبت خیره . 

 

ی پایین سینی غذا را از مامان گرفتم و با لبخندی که سعی در کنترلش داشتم به سمت طبقه

ی پایین را که زدم دایی با آستین های باال زده در حالی که یک آچار فرانسه حرکت کردم. دِر طبقه

چشمش به ظرف غذا افتاد از سر راهم دستش بود در را برایم باز کرد و روبرویم قرار گرفت. تا 

 :کنار رفت

- خورم واسه چی از سر سفره بلندت کرد؟ای بابا ! این خواهر ما کوتاه بیا نیستا. گفتم شام نمی  

 :داخل شدم و گفتم

- شهشام زمین بذاره که نمییه دونه داداش که بیشتر نداره. اونم سر بی . 

. دایی با عجله به سمت اتاق خواب دوید و گفتآمداز حمام اتاق خواب صدای ُشرُشر آب می : 

- آم. این شیر حموم ایراد پیدا کردهبذار تو آشپزخونه االن می . 

سینی را روی کانتر گذاشتم و منتظر ماندم تا دایی بیاید و بروم. سالن خانه تمیز و مرتب بود. 

ندایی از بابت تنها داد. زدایی از آن دست مردانی بود که به نظافت و نظم خیلی اهمیت می

ی دایی با چیدمان سالن ما خیلی تفاوت ماندن او در خانه نگرانی نداشت. چیدمان سالن خانه

آمد. ترجیج عکس زندایی از یک سالن شلوغ با چند دست مبلمان خوشش نمیداشت. مامان بر

د بتوان گفت که در سالن خانه بایداد یک دست مبل باشد و فرش و تلویزیون. همیشه میمی

ی دیگر بود. دو دست مبلمان در سالن مربعی شکل راحت رفت و آمد کرد.  زندایی اما به گونه

اش داشت. یک دست مبل سبز صدری که به شکل گرد دور تلویزیون چیده شده بود. و مبل خانه

وار تر از مبل مقابل تلویزیون در دو طرف سالن به دیی سلطنتی کرم و آبی که کمی عقبنه نفره

 .چسبیده بودند
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کردیم متعلق به دایی بود. یک ساختمان دو طبقه که هر طبقه ساختمانی که در آن زندگی می 

داشت. دو سالی بود که بعد از رفتن دختر دایی سارا و تنها شدن دایی و  صد و بیست متر زیر بنا

د از رفتن سارا به خارج دلیل زندایی به این خانه آمده بودیم تا با هم زندگی کنیم. بیماری بابا بع

ی زندگی با هم دیگری بود که باعث شد با هم در یک ساختمان باشیم. البته قبل از آن هم تجربه

ای که بیشتر از هشت سال قدمت داشت. هشت سالی که لحظه به را داشتیم. تجربه

اش شیرین بود و اما با یک پایان تلخ تمام شدلحظه  ! 

 

به سمت اتاق خوابش رفتم. در باز بود. وقتی در چهارچوب در قرار گرفتم  آمدن دایی طول کشید.

ام را به با نگاهی به تخت و بعد قاب عکسی که روی پایتختی بود پای رفتنم سنگین شد. شانه

قدر زنده بود و جان داشت که گویی خودش چهارچوب تکیه دادم. تصویر پویا داخل قاب عکس آن

فهمیدمش. کند. نگاهی که فقط من میبا لبخند به من نگاه می های دوراست که مثل سال

کردم بغضی به وسعت غِم سوزناک همان ام تیر کشید. هر که بار که این عکس را نگاه میسینه

زد. عقب کشیدم تا بغضم باز نشود. دایی مشغول بود، بدون هایم را به هم گره میها نفسسال

زدم. پاگرد را که رد کردم روی پله نشستم. نشستن که نه،  اینکه چیزی بگویم از خانه بیرون

 ! افتادم

 

*   *   * 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 35پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

 :در جا کفشی را باز کرد و کفشش را داخل آن گذاشت. سروش غرید

- ا. آخه کی با این آبروم رو امشب بردی. یعنی هر چی از دهنت دراومد به این رفیقای من گفتی

پوشه که تو پوشیدی؟کفشا جوراب می ! 

 :در جا کفشی را رها کرد تا خودش بسته شود

مگه کفشا دسته بندی شدن که بگیم با این مدلش باید جوراب پوشید و با اون یکیش نه. شما -

کنید. با کفش باید جوراب پوشید دیگهپوشین جوراب پاتون نمیچطور کفش می .  
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گاه پر از تاسف سروش گذشت و آشکارا او را ندید گرفت. لیوان آبی برای خود ریخت. از مقابل ن

ی اول آشپزخانه ایستاد و مشغول نوشیدنش شدروی پله : 

یعنی من دیگه غلط بکنم با تو هیچ قبرستونی بیام. هنوز صدای واق واق خواننده توی گوشمه. -

گه. آخه این کی بود ما رو نفهمیدم چی می دو ساعت تمام اون باال واق واق کرد؛ یه کلمه هم

بردی کنسرتش؟ لباس پوشیدن بلد نبود، خوندن پیشکش. االغ یه شلوار پوشیده بود چهار سانت 

 .باالی مچ پاش. جورابم نپوشید، انگار دافه از دیدن پروپاچش حظ کنیم

 

 :سروش به طرفش آمد. با نگاهی به کراوات یزدان که کمی شل شده بود، گفت

به درک ! طرف کلی طرفدار داره. تو اگه حالیت بود لذت چیه که چهار روزه عید خونه -

ندازی موندی. خواستم ببرمت بیرون از تنهایی کپک نزنی. کالً تو من رو یاد سوسوالیی میمین

شون جیش بوس الالئه. انگار نه انگار یه دوران جاهلیت داشتی که که سیستم زندگی شبانه

چراغ کل خاندان رو روشن نگه داشت شه باهاشمی . 

 

ای روی کانتر را برداشت و در لیوان خودش آب ریخت. لیوان را به سمت سروش بطری شیشه

 :گرفت و گفت

- فهمید چی به چیه، زدم نمیبیا بخور آروم شی، رفیقت اون قدر مست بود که اگه کتکشم می

رو خیس نکنه خیلیه های من پیشکش. اون تا برسه خونه شلوارشحرف و تیکه . 

هایی سروش لیوان آب را از دستش گرفت. یک نفس نوشید. لیوان را روی کانتر گذاشت و با قدم

 :خسته به عقب رفت و روی مبل نشست

- خواد که از دیدن پروپاچش حظ کنی که توی دیشب که گفتم بیا چرا نیومدی؟ اگه دلت داف می

شدیدی مستفیض میاومکنسرت نباید دنبالش بگردی، دیشب می . 

 

 :با سماجت کراوات را از دور گردنش باز کرد و به طرف سروش پرت کرد

- م بخندم با تو دیگه جایی بیاممن به گور عمه . 

 

های پیراهن سفید رنگش را یکی در میان باز به طرف اتاقش رفت. کت را از تنش درآورد. دکمه

ی وسط و یکی مانده به آخر را رد کرده مهی آخر رسید، متوجه شد که دککرد. وقتی به دکمه

است. دوباره دست باال برد و باز کردن دکمه ها را از سر گرفت. در اتاقش باز بود و صدای حرف 

رسیدزدن سروش واضح به گوشش می : 
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یعنی این تعهد و وفاداری تو به آدمی که نیست من رو هالک کرده. شوهر سپیده رو سه تا -

آد که هرز رفته. بگذریم که ر نظرش داریم، باز هر روز گندش از یه جا در میبرادری چهارچشمی زی

داره. یعنی تف به شانس سپیدهخود سپیده هم چشم ازش برنمی . 

 :کت و شلوارش را روی تخت گذاشت و از اتاق بیرون رفت

- گی جدا بشه راحتطوریه که تو میشه. اگه اینخب چرا جدا نمی  ... 

ز تن بیرون آورده بود. دستش را دو طرف مبل انداخت و گفتسروش که کتش را ا : 

- ترسه ازش بگیرههاش مونده. میواسه بچه . 

 :متفکر جواب داد

- تونین سپیده رو نجات بدین، ترسه، ترسوندتش. خاک بر سر شما سه تا دادش که نه مینمی

دونم دستی نتیش. چه مینه بلدین مرتیکه رو کنترلش کنید. حداقل یه بار بگیرید یه دل سیر بز

 .پایی یه جا رو بزنید بشکونید بلکه یه مدت فعالیتاش کمتر شه

ی چشمش را خاراند و گفتسروش گوشه : 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 36پارت  

 

 

 

- شم، اما تا حاال ده بار گفتیم. سری قبل بابا قاطی کرده بود بهش گفت با ماشین از روت رد می

ده. دو دستی چسبیده به زندگی گیم گوش نمیاحمق هر چی می آدم بشو نیست. سپیده هم

 .نکبتیش

 

 :روی مبل نشست. با دستش سروش را به کناری هل داد تا دراز بکشد

- ده سپیده؟بچه ها رو نمی  

کش بخوابدتر بنشیند و هم یزدان درازتر رفت تا هم خودش راحتسروش عقب : 

ستشه. از رویا خبری نداری؟بچه مچه حالیش نیست. نقطه ضعف سپیده د -  

جا کردبهسرش را روی کوسن جا : 
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- دونم خودش کردیم. دیگه نمیسال تحویل بابا زنگ زد بهم. رویا هم پیشش بود. با هم صحبت 

 .اومده بود پیش بابا، یا بابا رفته بود پیشش

 

ش مثل یک اشود. موانع زندگیشخسته بود، اما مطمئن بود این خستگی با خوابیدن رفع نمی

رفت. مثل صخره نوردی باید به پیچ و خم ها دست دیوار راست بودند. باید از دیوار راست باال می

انداخت تا باال برود. بارها سقوط کرده بود. یک سقوط ناگزیرمی  ... 

 

سروش هم به تبعیت از او سرش را به کوسن تکیه داد. پاهایش را به جلو دراز کرد. این حرکت 

شد بگوید سروش باعث : 

- خوابماینجا نخوابیا، برو تو اتاق برای خودت تشک بیار. من روی مبل می . 

 :سروش سرش را به سمتش برگرداند

 .اصالً حسش نیست بلند شم-

لگدی به پایش زد و او را به پایین هل داد. سروش از رو نرفت. روی فرش وسط سالن دراز کشید 

 :و گفت

- امسال عید با تو شده عاقبت یزید. همه رفتن َدَدر، من موندم  خوابم. روزگار منمهمین جا می

  .تهران

 

 :به دنبال حرفش با نگاهی که خمار خواب بود به طرف یزدان سر چرخاند و گفت

- قدری که رفته بوشهر، تو کل عمرش نرفته بود. رکورد زدهعمه امسال این . 

چشم در چشم شود. به محض اینکه اش باعث شد یزدان هم با او مکث کرد. نگاه کش دار شده

 :نگاه کنجکاو یزدان را دید، پرسید

- ره؟دونی واسه چی میمی  

فهمید. انکار کرد و دانست با این لحن سوال پرسیدن سروش مییزدان نگاه گرفت. حتی اگر نمی

 :گفت

- رفت بوشهر. اینکه چیز عجیبی نیستهمیشه می . 

ای کردی خستهسروش تک خنده : 

- بندم زنگنه هم راضیهخواد تو با پریماه ازدواج کنی؟ شرط میدونی که میییعنی نم .  

خواست هیچ جوابی به حرف سروش بدهد. اصالً حرف زدن در چشمانش را از قصد بست. نمی

 :این مورد هم برایش ناخوشایند بود. سروش ادامه داد
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- تونی راحت هر که می قدر دارهخب به نظرم بد هم نیست. به نفعت هم هست. زنگنه این

تونی ماشین خوای توی نساجی پیاده کنی. االن تو خودت رو بکشی فقط میطرحی که می

مونه. برو نروژ زندگیت رو جمع و ش هیچی برات نمیریسندگی پرده و پتو رو وارد کنی، برای بقیه

زنگنه پشتته، خودش  جور کن بعد هم بیا با پریماه ازدواج کن. پریماه دختر خوبیه، جدای از اینکه

  .هم دختر آرومیه

 

توانست چشمانش را بسته نگه دارد. کمی خودش را به سمت باال کشید و به دیگر بیشتر نمی

 :کل از حالت خوابیدن در آمد

پس بگو چرا عمه جونت تو رو گذاشته تهران ! اینا رو شیوا یادت داده؟ تو از کی تا حاال آدم -

کنم. ن رو نصیحت کنی؟! من اهل ازدواج نیستم. بهش فکرم نمیکنی باید مشدی که فکر می

ت گزارش بدی بهش بگو. بعد هم زنگنه خر کی باشه که بشه این رو هر وقت خواستی به عمه

کنم چه برسه به زنگنهپشت من؟ من برای بابام هم تره خرد نمی . 

 :سروش با تعجب از جا بلند شد

- رو  ن. خودم حس کردم خوابایی برات دیده. عمهچته بابا؟ عمه فقط گفت بمونم تهرا

گم. کی بهتر زنه؟ من خودم دارم بهت میشناسی؟ اون با من از ازدواج تو و پریماه حرف مینمی

ای تو سرشه. راضی هم هست از پریماه؟ مطمئن باش اونم تا االن فهمیده که مامانت چه نقشه

ست دونه. بهترین گزینههمه چِی زندگی تو رو می موند. بد هم نیست. پریماهو گر نه اینجا نمی

طوری زندگی کنی. چند ساله خودت رو گرفتار کردی، این شه اینبرات. تا آخر عمرت که نمی

نشد زندگی که. بد هم نیست، پریماه رو عقد کن. اون رو هم از دست زنگنه نجات بده. برای 

 .جفتتون این ازدواج خوبه

کرد و با لحنی تمسخر آمیز به سروش گفتای به سروش نگاه کالفه : 

- ای فکر نکنم. حاال برو دم هر وقت تصمیم گرفتم زن بگیرم جز پریماه به کس دیگهباشه، قول می

کنه. هنوز صدای این خواننده تو سرمهیه چایی دم کن. سرم درد می . 

میلی از جا بلند شدسروش با بی : 

- دیم، همه باید غرغرتون رو بشنویمدیگه ببخشید که هم خرج تفریحتون رو دا . 

 

کشید، گفتها سرک میبه سمت آشپزخانه رفت و  از همان جا در حالی که به داخل کابینت : 

- زدم تا صدای ده. و گر نه زنگ میشناسه و جواب تلفنم رو نمیی من رو میحیف که شماره

 .خواننده رو از دلت در بیاره

کنجکاوی گفت های سروش چیزی نفهمید. بااز حرف : 

- زدی؟به کی زنگ می  
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 :سروش شیر آب را باز کرد

 .همون کره االغ-

  .به کل از روی مبل بلند شد و راست نشست

- کنهخوام بهش بگم صدات اذیتت نمیکنه. این دفعه میزنه، ناز میاون که حرف نمی  ! 

ی سروش را شنید و در ادامه گفتصدای خنده : 

- ی پدر ما رو درآوردهاونم بگه نه، منم بگم ول . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 37پارت  

 

 

 

 :سروش در جواب گفت

- زنه به آره که انگار توی باغ نیستن، اینم اگه بهش بگی خودش رو میکالً ادای اونایی رو در می

 .اون راه که مثالً نفهمیده چه گفتی

 

اجع به جاده خاکی را چند بار با سروش موافق بود و نبود. آن روزی که از او خواسته بود حرفش ر

خبر از همه جا تکرار کرده بود نشان داده بود که خیلی هم ادا در تکرار کند و او هر بار بی

قدر تمیز ادا درآورد. زمانی که شد اینهایی خیلی هم از باغ دور بود. نمیآورد. یک وقتنمی

ی اش روی دستهان مشت شدهکرد و یا دستخودش را روی مبل جمع کرده و تکرار مکررات می

توانست از باخبری باشدها نمیمبل، این . 

توانست خیلی زود هم خودش را جمع و جور کند، چون از یک جایی به بعد باالخره اما خب می

ای کشید و گفتفهمید که منظور طرف مقابل چیست. خمیازهمی : 

- طرفش نشه. چغر و بد بدنه. چاییت  زنه به اون راه تا بیشتر دهن به دهن از قصد خودش رو می

 .آماده شد صدام کن

 

 .چشمانش را بست، اما گوشش هنوز کارایی داشت که صدای سروش را بشنود
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- ایمخوایم کشتی بگیریم باهاش؟ ما به همون حرف زدن راضیمگه می . 

 

های سروش راجع به کشتی گرفتن را گنگ و نامفهوم شنید. فقط هنگامی که ی حرفبقیه

ای چشمشش را باز کرد و دوباره بستهایش بلند خندید، لحظهوش خودش از گفتهسر . 

 

کرد به همه جای بدنش سرایت پیدا کرده چشم گشود. سالن در با گردن دردی که حس می

ی پیدا کرد. دو تاریکی فرو رفته بود. با باز و بسته کردن چشمانش به اوضاع مسلط شد و دید خوب

چرم سفید وسط سالن بود. در هر دو لیوان مقدار کمی از مایعی که حدس  لیوان خالی روی میز

آمد چایش را خورده باشد، فقط صدای سروش یادش زد چای باشد، موجود بود. یادش نمیمی

 .بود که او را برای نوشیدن چای بیدار کرده و او رد کرده و خوابیده بود

 

ها ی وسط سالن سر روی یکی از کوسننگاهش را در سالن گرداند. سروش بدون هیچ پوشش

های آرام او در حیرت بود. از مبل پایین آمد. به صدای نفس گذاشته و خوابیده بود. از تنبلی

تواند همین قدر راحت بخوابد. از خیلی ورزید. مطمئن بود تا فردا ظهر هم میسروش رشک می

پرید شدند. هر بار از خواب مییاش به چند قسمت تقسیم مهای شبانهپیش بود که خواب سال

برد تا خوابش ببرد. نگاهی به ساعت کرد. از چهار گذشته بود، امشب باز و هر با کلی زمان می

وقفه خوابیده بودهای پیش بهتر بود. حداقل سه ساعت بیاز شب .  

 

د. تن توانست با این وضعیت نامناسب این قدر راحت بخوابنگاه دیگری به سروش کرد، چطور می

داد؟! حوصله نداشت به جایی زل بزند تا دوباره بدون لباسش در تماس با فرش آزارش نمی

خوابش ببرد. بلند شد و به طرف اتاقش رفت. پتوی روی تختش را برداشت و با خودش به سالن 

  .آورد. قبل از اینکه دو قدم مانده رو پر کند و به سروش برسد، پتو را رویش انداخت

های آخر اسفند نداشت. هنوز سردش یرون رفت. پنجمین روز بهار تفاوتی با روزاز سالن ب

ماه اخیرهای یکشد، مثل تمام شبمی  ... 

ی کوتاه المپ سقف باالی پله روشن بود و قسمتی از حیاط را هم از تاریکی در آورده بود. چند پله

ها را با ریزهوست هم نداشت سنگرا پایین رفت. روی آخرین پله ایستاد. چیزی به پا نداشت و د

آزار نبودقدرها هم خودپا لمس کند. این . 

 

ی درخت به ستون که در اثر تحریک یک نسیم تند بود، باعث شد سرش را صدای خوردن شاخه

های مداوم و خوردند. تکانهای نازک در تاریکی شب تکان میبه آن سمت بچرخاند. شاخه

ها باال برود. داشت از این صدا باعث شد عقب گرد کند و از پلهی درخت به ستون خوردن شاخه

شد. به سمت ستون انتهایی تراس رفت. دست دراز کرد و شاخه را از ستون رد کرد. اذیت می
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خوردند و هر از گاهی به ستون هم برخورد ها تکان می ی شاخهنگاهش را باال برد. همه

کردندمی .  

 

شب ها که از ی نیمهتوانست بجنگد. نیمه شب بود، اما مثل همهعقب کشید، با همه که نمی

شیدونم داری اذیت میشد زنی نبود  که بیاید و بگوید :"میچیزی اذیت می ."  

ها بود. با خوابیدن خوابیدن اگر برای همه یک نیاز جسمی بود، برای او چیزی فراتر از این حرف

حال به او زل زده و طلب آغوشش را بیرتی کرد که یک جفت چشم مشکی با صوفراموش می

اش اش را چه قدر دوست داشت، زمانی که کف دستش را روی پیشانیدارد. موهای کوتاه چتری

اش تب اش را ببیند. همیشه هم پیشانیداد تا پیشانیگذاشت و همه را به عقب هل میمی

آمداری برنمیدار بود و همیشه هم نه از دست او و نه از دست کسی دیگری ک . 

 

کرد آمد که او هم به آخرین چیزی که فکر میبه طرف سالن رفت تا بخوابد و شاید روزی هم می

 .لذت بردن از زندگی بود

 

, [22.05.18 23:20] 

 

بوی چای و نانی که اگر چه تازه نبود، اما با گرم شدن در تستر به مانند نان تازه شده بود، 

لت سرخوش سروش که شتاب زیادی در آماده کردن میز صبحانه اشتهایش را تحریک کرد.  حا

  .داشت هم مزید بر علت شد

 

مقابل آینه نگاهی به صورت خیسش کرد. دیشب با خود قرار گذاشته بود زندگی کردن مثل یک 

های یک مرد معمولی را فراموش کند. اگر عذابی بود، باید او هم تحمل مرد معمولی با نیاز

اش را داشت که به خود بپردازد و از شد. اجازهتاوانی بود باید شامل او هم مینمود. اگر می

گفتخواست متعهد و وفادار بماند. همان طور که سروش میزندگی لذت ببرد، اما می . 

 

شبه با هر ی کوتاه و یکتوانست زیر بار ازدواج با پریماه برود و حتی زیر بار یک رابطهقطعاً نمی 

. برای یاشار آمده بود، به خونخواهی خون او ! دو سال صبر کرده بود تا قاتلش پیدا زن دیگری ..

گشت. نساجی هیچ وقت برای او شود و پیدا نشده بود. بعد از پایان این داستان به نروژ برمی

ی اش بشود کارخانهی کاریارزید. هیچ وقت دوست نداشت روزی تمام محدودهپشیزی نمی

کرد دلیل تمام روزهای یی که به شدت از آن نفرت داشت، جایی که فکر مینساجی مادرش، جا

 .بد کودکی خودش و یاشار است
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یش از اینجا بهتر بود. گاهی بعضی هانروژ اگر چه جای محبوبی برای او نبود، اما دست کم شب

شب ها کسی بود که با او درد مشترک داشته باشدنیمه . 

در سرویس بهداشتی خورد چشم از آینه َکند. سروش با کالفکی های پی در پی که به با ضربه

گفتمی : 

- کنی اون توبیا بیرون دیگه، خوابت برده؟ یا داری حموم می  ! 

 :بیرون آمد و رو به سروش با لبخند گفت

 حموم برای چی؟ آش نخورده و دهن سوخته؟-

 :سروش ابرویی باال انداخت. چشمک ریزی زد

- و با جاش میارم اینجاتو اشاره کن من آش ر . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 38پارت  

 

 

 

خواسته بود شوخی کند تا حال و هوایش عوض شود. موفق هم شده بود جواب سروش خنده را 

ساند. میز صبحانه او را به وجد آورد. نیمرو بر لبانش آورد. از پله باال رفت و خودش را به آشپزخانه ر

داد. سروش هم بدنبالش وارد آشپزخانه شد. کنار ترجیح میهای میز ی خوردنیرا به بقیه

اش نشستصندلی : 

 فقط بگو چه جور آشی دوست داری، سن و سال دار باشه، یا گوگوری مگوری. قد بلند باشه یا-

... 

ی چرب و بزرگی از نیمرو که به دهانش چپانده شده بود نصفه کاره ماند. ی حرفش با لقمهادامه

ی دستش را با آرامش نش شد و یزدان هم با لبخند تماشایش کرد و لقمهمشغول قورت داد

 .خورد

 

بعد از خوردن و اتمام نیمرو یزدان استکان چایش را در دست گرفت. نگاه مرموزش را به سروش 

 :دوخت و پرسید

- خواسته کنار کارخونه یه تولیدی کیف و کفش هم بزنه؟سروش تو خبر داشتی که یاشار می  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 86 

 

دستمال دور دهانش را پاک کرد و با نگاهی گذرا به سمتش گفت سروش با : 

  .آره، یه چیزایی بهم گفته بود. اتفاقاً خیلی هم پیگیر بود که راهش بندازه-

هایی در هم گره کرده گفتبا اخم : 

- ش؟چرا هیچ وقت از این موضوع به کسی حرفی نزدی؟ نه به من گفتی و نه به بازپرس پرونده  

ن چایش را برداشتسروش استکا : 

- ها و کارایی که با یاشار کرده بودیم به بازپرس ی حرفچه ربطی داره؟ یعنی من باید همه

زدیم، ربطی به قتلش نداشت. مثالً فکر کن بزنن تو رو بکشن، حرف میگفتم؟ کلی با هم می

م قصد داشته ت بگم از پرده و پتو هم بازجویی کنید چون مرحومن باید برم به بازپرس پرونده

 .تولیدی این خط رو هم راه بندازه

 :وقتی نگاه پر از سرزنش یزدان را دید فرصت نداد و تند تند گفت

- گرده، ممکنه بیاد به محل قتل و یه حالی دونی که قاتل همیشه به محل قتل برمیخب می

 .هم به تو بده. حتماً قبل رانندگی اشهدت رو بخون

 :یزدان طاقت از کف داد

- تونه موضوع مهمی باشه وقتی یکی دو احمقِ گوش دراز، چرا فکر کردی این موضوع نمی خب

شه بهش به عنوان یه کشنش، البد یه ربطی داره. یا حداقل میماه بعد از این تصمیمش می

 .سرنخ فکر کرد

 :سروش دست از چای خوردن کشید. جدی پرسید

 حاال مگه چی شده؟ مدرکی پیدا کردن؟-

ادسری تکان د : 

- شناسی، همون رفیق یاشار که نه، اما شاید یه ربطی به قتلش داشته باشه. امیر رو می

 تولیدی کفش داره؟

 :سروش گفت

- ی کفش و شناسمش. چند بار هم با یاشار رفتیم پیشش. یاشار از همین امیر دربارهآره می

پرسیدکیف خیلی چیزها می . 

ت داشت گفتیزدان با نگاهی که هنوز رنگ سرزنش و مالم : 

- فهمیدم گفت که من هیچ وقت نمیزد و از تصمیم یاشار نمیخب اگه همین امیر بهم زنگ نمی

گفت اولش قصد داشته همون پارچه و پرده رو گسترش یاشار همچین قصدی داشته. امیر می

بود دونی کی این فکر رو انداخته ی یکی حرف از کیف و کفش زده. تو میبده، اما بعد به توصیه

 توی سرش؟ با کیا در ارتباط بود، اصالً کسی بود که بهش مشاوره بده؟

 :سروش سری به معنی نه تکان داد
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- بینم خیلی یهویی یه روز اومد حرف از کیف و کفش زد. منم کنم میچی بگم ! االن که فکر می

 ! اون موقع برام مهم نبود که کنجکاو بشم و ببینم چرا همچین تصمیمی گرفته

ای به میز صبحانه زد. با لحنی مطمئن گفتش با کف دست ضربهسرو : 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

- کنی که مثالً رقباش از ترس اینکه نکنه کار کیف و کفش تولیدی بگیره زدن ببین اگه فکر می

یاشار رو کشتن کامالً در اشتباهی. هزار تا راه هست که یکی رو زمین بزنن. این منتفیه. هر روز 

ش هم بگیره خیلیه. پس این فکر رو شه. از هر ده تا، یه دونهای این کشور تولیدی سبز مییه ج

آد واسه اینکه یکی حاال تصمیم داره تولیدی بزنه، ماشینش رو از سرت بنداز بیرون. کسی نمی

گرده؟کاری کنه تا بمیره. مگه الکی کسی دنبال دردسر میدست  

ت و با لحنی که اطمینانش مشهود بود، گفتدست از نگاه ممتد به سروش برداش : 

- دونم چرا گی نه، یه چیز دیگه. نمیباالخره باید یه ربطی داشته باشه، حاال اینی که تو می

کنه که این موضوع نباید مشکوکم. با بازپرس پرونده هم صحبت کردم. اونم مثل من فکر می

ر برم پیشش. خودش با امیر صحبت کنه. ولی خیلی پیش پا افتاده باشه. قراره حاال یه روز با امی

 یه چیزی سروش؟

 :سروش نگاه مستقیمش را به صورتش دوخت

 چه چیزی؟-

- گفت یکی به نظرت چی شد که یهو یاشار هوس کرد تولیدی کیف و کفش هم بزنه. امیر می

هویی بهش پیشنهاد داده بوده. به نظرت کی بهش پیشنهاد داد؟ یاشار آدمی نبود که تصمیمات ی

ای به اضافه کردن چیزی به دونم مامان هیچ عالقهبگیره. فقط به حرف مامان بود. که اونم می

نساجی نداره، حتی همین االنش هم مخالفه که ماشین برای پرده و پتو وارد کنیم. پس کی 

 بوده که یاشار به حرفش گوش داده و سخت دنبال این بود که تولیدی بزنه؟

ی از جایش بلند شدسروش کالفه و ناراض : 

- کنی. هر چی خورده بودیم پرید. مخم بابا ولمون کن اول صبحی ! هی یه سوال رو تکرار می

 .هنگ کرد. برم دو تا تخم مرغ دیگه نیمرو کنم. تا حاال توی عمرم این همه فکر نکرده بودم

تاسف یزدان گفتدر یخچال را باز کرد. دو تا تخم مرغ برداشت و با احساس سنگینی نگاه پر از  : 

- کنی؟چرا مثل بز نگاهم می  

تر شد و گفترنگ تاسف نگاه یزدان غلیظ : 

- ترین االغ روی زمینیخوش به حالت سروش ! تو خوشبخت  ! 
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, [22.05.18 23:20] 

 

# 39پارت  

 

 

 

 

ای که چند دقیقه پیش در آن نیمرو درست کرده سروش تخم مرغ داخل دستش را در ماهیتابه

مقداری روغن از قبل باقی مانده بود که به همان اکتفا کرد. بعد از شکستن هر دو بود، شکست. 

 :تخم مرغ به طرف یزدان چرخید

- ی گور به گوریته. چرا خوشبخت نباشم؟ مگه کسی بهم تضمین داده صد سال زنده االغ عمه

ده سالش رو مونم، به شرفم قسم مونم. آقا اصالً یکی بیاد قول بده من صد سال زنده میمی

خورم. معلوم نیست که ... شاید همین فردا من افتادم تو کنم و غصه میشینم عزاداری میمی

خوری که چرا از یه جایی به بعد مثل یه آدم زندگی ری جهنم آی حرص میُمردی. اون وقت می

 ... کردن رو کات کردی و خوش نگذروندی

 

شود. سروش نیمرو را داخل بشقاب کشید و وسط  فقط نگاهش کرد و منتظر ماند تا نیمرو آماده

که آن را به داخل دهانش ببرد گفتی بزرگی برای خودش گرفت و قبل از اینمیز گذاشت. لقمه : 

 .دیشب که خوابیدی عمو فریبرز زنگ زد-

 :مهلت نداد و لقمه را از دست سروش قاپید و گفت

- گفت؟چی می  

 :سروش بشقاب نیمرو به طرف خودش کشید

- زدهیچی از مامانت حرف می . 

 :بعد از گفتن این حرف سرش را باال گرفت و با نگاهی پرسشی به یزدان گفت

- قدر خاله زنک شده. فکر کنم قصد داره بنگاه همسریاب بزنه. گم تازگیا عمه شیوا چرا اینمی

 .واسه همین هم نساجی رو سپرده دستت

د، گفتاش شکل گرفته بوبا اخمی که در اثر کنجکاوی : 

 چطور مگه؟-
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- خوای. دونم تو وارث نمیکنی، نمیگفت بهش گیر داده چرا ازدواج نمیهیچی عمو می

اد دستش رو بند کنه. در مورد تو هم که فکرایی داره. قبل از اینکه بره خوتهدیدش کرده که می

ی حرفاش الصههات باش. خبوشهر زنگ زده بود به مامانم کلی بارش کرد که یه خرده به فکر بچه

این بود که واسه من زن بگیرن. به همه گیر داده، آخه یکی نیست بهش بگه عمو چهل و پنج 

کنن. حاال من یه تونه زن بگیره. سنسور منسوراش دیگه کار نمیسالشه، بخواد هم دیگه نمی

 .چیزی

 :استکانش را به طرف سروش گرفت

- زدواج کنه. حاال چی شده که بهت گفته مامان یه چایی بریز. دایی فریبرز خودش تمایل داره ا

دونه. حتی قرار گذاشتن آخرای تابستون بیاد ایرانبهش پیشنهاد داده خدا می . 

سروش استکان را از دستش گرفت و برایش چای ریخت. قصد داشت لیوانی هم برای خودش 

گوشی را برداشت.  ها پایین رفت وبریزد که با صدای زنگ تلفن همراهش استکان به دست از پله

 .از در سالن بیرون رفت و مشغول صحبت شد

 

آمد کرد یادش نمیتا برگشتن سروش، بادبان فکرش به سمت یاشار چرخید. هر چه فکر می

ی تولیدی کیف و کفش حرفی به او زده باشد. از نساجی و هر چه که مربوط به آن یاشار درباره

ی نساجی هیچ حرفی به او اعث شده یاشار دربارهآمد، فکر کرد شاید همین ببود خوشش نمی

بار، آن هم راجع به نزند. یاشار اهل درد دل کردن نبود و از وقتی هم به ایران آمده بود تنها یک

ی ازدواجش با دخترک طراح نساجی حرف زده بود، از تمایل خودش به آن دختر گفته بود و مسئله

 .از مشکلش و در نهایت مخالفت مادرش

 

برگرداند. غر های سروش باعث شد بایستد و دیگر به هیچ چیز فکر نکند. به عقب سر دای غرص

گفتاش را تقریباً روی کانتر پرت کرده و میسروش را دید که گوشی : 

- کنن حاال یه بار به روشون خندیدی تا آخر عمر باید بهشون سواری بدی. داره ها فکر میتوله

یکی نیست بگه نکبت یه شب خوش گذشت دیگه، برای بعدش که  ده من کدوم خریم.آدرس می

رو ندارم تدیگه حوصله . 

 

, [22.05.18 23:20] 
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*   *   * 

 

شد و انگار این انعکاس ی سمیرا در کل اتاق اکو میگو درآوردم، صدای گریهتلفن را از حالت بلند

کرداش را برایم بیشتر میصدا اثر ناراحتی : 

- ش کنی. همههات داری بدترش مییرا بخدا خودم اینقدر دلم گرفته که نگو، تو هم با گریهسم

زنم برات بلیط گردی دیگه. به عمو زنگ میسه روز مونده تا این عید کوفتی تموم شه. برمی

  .بگیره قبل سیزده بفرسته بیای

 

انداخت که در خیابان مادرش میاش چنان بلند و از روی زاری بود که من را یاد کودکی صدای گریه

 .را گم کرده است

- تا ! جز اون دو سه روزی که دونم تو چه مرگته، ولی بخدا عین خیال میثمم نیسمن که می

ستاش رفت کوه و این ور و اون ور. اصالً انگار ش رو با دوسرمون شلوغ بود و مهمون داشتیم، بقیه

فهمید کالً. در بیا از فکر میثمنه انگار تو رفتی شمال و نیستی. فکر کنم ن . 

هایم تموم شد گفتکرد، وقتی حرفمرتب فین فین می : 

 .دروغ نگو، خودش دیشب بهم زنگ زد-

 :با تعجب پرسیدم

- گفت؟زنگ زد؟ چی می  

 :چند تا فین فین دیگر و بعد با بغض نالید

- آم براش رب آلوچه بیارمگفت دارم می . 

 :از دست میثم ! با تشر گفتم

- ست؟رد بخوره به اون شکمش، مگه االن وقت رب آلوچهکا ! 

 :با لحنی پر هیجان گفت

 .مامانم همیشه رب آلوچه داره، براش گذاشتم کنار-

انگار نه انگار که تا دو دقیقه پیش من از صدای گریه و اشک و آهش افسردگی گرفته بودم ! با 

 :تمسخر گفتم

- رسه؟ی مامانت دست میثم میو روز دیرتر رب آلوچهالبد تو هم االن واسه این عزا گرفتی که د ! 

 :با گریه گفت



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 91 

 

- میرمش موندم خونه. انگار توی زندونم مارال. دارم میدلم پوسید. این ده روز همه . 

- گردی آمل، بعد ده روز رفتی شه برمیای دیوونه. تو دو سال دیگه درِست تموم میبخدا دیوونه

ش توی کن و خوش بگذرون. آخه بنده خدا اینجا هم که همهتونی تحمل کنی؟ برو تفریح نمی

ایخونه . 

 :صدای ضعیفش آمد

- ی شما رو دوست دارمگذره. همون خونههیچ جا بهم خوش نمی . 

 

ترین حس یک تلفن را قطع کردم. احساس وابستگی سمیرا به میثم عادی نبود و غیر معمولی

هایی که رای این دوران قابل تعریف نبود. حسای که بمعمولیآدم به یک آدم دیگر بود. غیر

کردم که از کدام میرم با تمام وجودم درک میگفت دارم میکرد. وقتی میهرکسی درک نمی

صدا و خوره وارزند. بینوع ُمردن حرف می  ... 

 

حس عجیب سمیرا به میثم ریشه در هر چیزی که داشت، اصال مهم نبود. مهم واقعیت وجودی 

اش دانم چه بر سر آیندهرفت نمید و اگر همه چیز طبق میل حس سمیرا پیش نمیاین حس بو

آمدمی . 

 

دو روز بعد از رفتن سمیرا به شوخی به میثم گفته بودم که مطمئنم سمیرا هر کجا باشد به یاد 

تفاوتی رد کرده بود و اسم وابستگی سمیرا به ما در حال ناراحتی و گریستن است. میثم با بی

های دخترانه نام نهاده بود و اعتقاد داشت که اگر دو ساعت از ما دور خودش را لوس بازی ما و

کند. حتی گفته بود که ممکن است همان جا با یکی از باشد، همه چیز را فراموش می

های موجه و پولدارش ازدواج کند و با شوهرش برگردد. کجا بود تا ببیند که سمیرا نه دو خواستگار

و نه دو روز بعد و نه ده روز بعد هیچ چیز را فراموش نکرده و حتی برای دوری از ما  ساعت بعد

 .تمام مدت غمگین و گریان است

 

رفتم. بعد از آن روزی که پسر شیوا خانم گفته بود که بعد چهاردهم فروردین باید به نساجی می

دیگر او را ندیده بودم. تکلیفم  از اتمام تعطیالت عید دیگر به نساجی نروم و به دفتر مرکزی بروم،

ی سال تحویل به شیوا خانم زنگ زده و سال نو را به او تبریک گفته دانستم. بعد از لحظهرا نمی

بودم، اما از این موضوع حرفی به میان نیاوردم. دوست نداشتم آن موقع فکرش را مشغول کنم، 

نگ بزنماما فکر اینکه باالخره من باید چه کنم باعث شد به او ز . 

 

های داد. این بار هم زود جواب داد. بعد از حال و احوال پرسیهمیشه تلفن من را زود جواب می

 :معمول به او جریان آخرین برخوردم با پسرش را تعریف کردم. خندید و گفت
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  .باهات شوخی کرده، تو کاریت نباشه، برو نساجی-

ادبش شوخی داشتم؟ی بیمگر من با شازده ! 

ب گفتمدر جوا : 

- کنید؟شیوا خانم پس شما خودتون باهاش صحبت می  

شان انداخت که به تمام کارهای زشت و بد پسر تخسهایی میباز هم خندید. من را یاد مامان

کردتر رفتار میی یاشار خیلی سختگیرانهخندند و اصالً توجهی به تربیت او ندارند. دربارهمی . 

- کنم. یعنی یزدان یه کاری کرده که توی عید تک تک بچه می آره مارال جان، من باهاش صحبت

کردم از دستش در امون موندی که اونم اشتباه ها بهم زنگ زدن. فقط تو مونده بودی که فکر می

 .بود

 

, [22.05.18 23:20] 

 

# 41پارت  

 

 

 

ه این اش بنالند، اما پیش خودم بتوانستم تایید کنم که همه حق دارند که از دست شازدهنمی

 :مسئله معترف بودم. فقط " بله بله" گفتم. برای اینکه خیالم را راحت کند در ادامه گفت

- آمبعد از عید یه چند روزی خودم می .  

در دل خدا را شکر کردم. واقعاً هم خیالم راحت شده بود. چیزی که مسلم بود با خودش بهتر کنار 

ادبشآمدم تا پسر بیمی . 

 

خواستم مزاحمش شوم. با پریماه به بوشهر م. تازه از بوشهر برگشته و نمیبا او خداحافظی کرد

رفته تا تعطیالت را در بوشهر بگذرانند. خبر نداشتم که پریماه را هم با خود بازگردانده و یا نه. خاله 

گفت آخرین باری که با شیوا خانم صحبت کرده خیلی سربسته به موضوع ازدواج شیرین می

ه اشاره کرده استپسرش با پریما . 

   .از نظر خاله شیرین بعد از عید یک عروسی در پیش داشتیم
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خواستم. آمد. اما خب برایش بد نمیبرای پریماه نگران بودم. هر چند او به شدت از من بدش می

د. مثل ی مقابلش طرف شوحقش نبود بعد از یاشار که آدم بسیار محترمی بود، با یکی نقطه

دردسر داشته باشد. شازده که جز جذابیت د هیچ وقت یک زندگی مشترک بیاینکه قرار نبو

ی دیگری نداشت که بشود به آن امید بست. زبان تند و تلخی داشت. ظاهری چیز قابل مالحظه

کرد، جزء به جزء صورتت از دستش در حیا هم بود. وقتی نگاهت میشد. بیاحترام سرش نمی

کرد که بدترین و غیر نرمال ترین نوع اصش هم تمام سعیش را میامان نبود. برای گفتن منظور خ

کلمات را انتخاب کند. در گفت و گو هم تکلیفت با او معلوم نبود. یکباره وسط لبخند و آرامش، 

گذاشت و لهت تر وجود ندارد، پا روی گلویت میکردی که آدمی از او معتبروقتی که فکر می

خواستی تا خودت را پیدا کنی و جمع و جور بشوی. باید ان میها زمکرد. بعد از آن ساعتمی

کردیات را از یک طرف جمع میهای از هم متالشی شدهتیکه  ! 

 

ماه بیشتر خواست با او ازدواج کند.  یکالبته حتماً پریماه دو دو تا چهارتایش را کرده بود که می

زمان خیلی زیاد هم بود. ده دقیقه هم  شان بود، برای شناخت یزدان اینبود که تمام مدت خانه

دانست، شاید در خانه مرد ای طرف است. خدا میکافی بود که یک نفر بفهمد که با چه اعجوبه

خوبی بود ! به هر حال کسی که بیرون از خانه مرتب به دیگران نیش بزند، وقتی به خانه برسد 

دهد تا د و به فکش استراحت مینشیندیگر رمقی برای نیش زدن بیشتر ندارد. یک گوشه می

  ! فردا جان دوباره نیش زدن داشته باشد

سروصدای میثم باعث شد از فکر و خیال بیرون بیایم. از اتاق خارج شدم. با تلفن همراهش 

خواست برود، اما به ی خاله مهمان بودند. نمیمشغول بود. مامان هم به همراه دایی شام خانه

ی احسان، پسِر خاله مرضیه را نداشتم. دو سالی تم چون واقعاً حوصلهاصرار من رفت. خودم نرف

خاله حس کرد من باید به او توجه کنم. خیلی بیشتر از یک پسرتر بود، اما فکر میاز من کوچک

 .صمیمیت داشت

ی رب رفت. خیلی دوست داشتم دربارهمیثم گوشی را روی کانتر گذاشت. به طرف آشپزخانه 

خواستم بفهمد که سمیرا به من حرفی زده سفارش داده، حرف بزنم، اما نمی ای که آلوچه

 .است

 

در یخچال را باز کرد و بطری آب را بیرون کشید. دو  آرنجم را روی کانتر گذاشتم و تماشایش کردم. 

 :بعد از ریختن آب در لیوانش به سمتم برگشت

 چیه؟ چرا زل زدی به من؟-

 :با لبخند گفتم

- گاه کنم؟ یه دادش خوشتیپ که بیشتر ندارمپس به کی ن  ! 

اش پوشیده بود. قد متوسطی داشت، اما ی مشکی رنگِ کتانی روی پیراهن آبیجلیقه

ی خوبی داشته باشدشد جلیقه در تنش جلوههای پهنش باعث میشانه . 
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 :لیوانش را داخل سینگ گذاشت و مغرورانه گفت

 .پس بشین تماشا کن. کاریت ندارم-

- کردمم با سمیرا صحبت میداشت . 

 .خیلی ناشیانه بحث را عوض کرده و به سمت سمیرا کشانده بودم

اش را باز کرد وگفتهای جلیقهمیثم دکمه : 

- گفت؟چی می  

ی سمیرا خیلی کنجکاو بودم که احساس واقعی میثم نسبت به او را بدانم. با جدی شدن عالقه

ای نبود، باید خیلی زود جلوی از طرف میثم عالقه داد. اگر واقعاً میثم به هیچ وجه راه نمی

شدی سمیرا گرفته میاحساسات پیش رونده . 

 :موذیانه پرسیدم

 چی دوست داشتی بگه؟-

ای باال انداختتفاوت شانهبی : 

- زنه. البد بازم مثل همیشه یه مشت چرت و من چه بدونم. هیچ وقت مثل آدمیزاد که حرف نمی

 ! پرت گفته

خواست محکم بر سر میثم بکوبم. در قدم اول با را را دوست داشتم که دلم میآن قدر سمی

ام را به هم ریخته بودشکست مواجه شده بودم. میثم کاسه و کوزه . 

 

, [22.05.18 23:20] 

 

داد که قرار است به اتاقش برود و  چند ساعتی بخوابد. از صبح ای کشید و این نشان میخمیازه

اره گفتمبیرون بود. به یکب : 

- کرداصالً حرف نزد که، فقط گریه می . 

پشتش به من بود. سریع به سمتم برگشت. حرکتش خیلی امیدوارانه بود، اما با حرفی که زد باز 

 :هم هوس زدنش به سرم افتاد

- خواد برگرده، مامان رو بندازه به جونمون ! وای، بازم عمو و زن عمو حرفشون شده؟ البد االن می

بود از گیرای مامان هم راحت شده بودیماچند روز ن . 

 :با اخم گفتم

 برو بگیر بخواب که از وقت خوابت گذشته. مگه سمیرا جای تو رو تنگ کرده؟-
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 :ابرویی باال انداخت و با نگاهی پر از شیطنت گفت

 .قبول کن از مخ آزاده. یکی یه دونه خل و دیوونه ست دیگه-

را چه قدر دوستش دارد. به طرف اتاقش رفت و قبل از گفتم که سمیصد سال سیاه به او نمی

 :اینکه در را باز کند، مکث کرد و گفت

- کرد؟قهر نکن، بگو واسه چی گریه می  

 :ادایش را در آوردم و گفتم

 ! عمو و زن عمو دعواشون شده بود-

 

آن را با  تر از آن بود که بشودتعطیالت عید همراه با خاطرات خوبی نبود، جای خالی بابا خالی

رفتیم و تمام سیزده روز های قبل موقع عید به آمل میعوض شدن یک فصل فراموش کرد. سال

ماندیم. سال قبل به دلیل بیماری بابا و امسال بخاطر مراسم مخصوص عید خانه را آنجا می

اشتیم. همین ماندیم. هر چند از چهارم به بعد تقریباً بیکار بودیم، اما دل ودماغ رفتن به جایی را ند

هم باعث شده بود صبح مشتاقانه از خواب بیدار شده و برای آمدن به محل کارم آماده شوم. 

برد. صبح سمیرا از من بدتر بود. او چنان از تمام شدن عید خوشحال بود که کل شب خوابش نمی

ی دیگری نهکردیم دیوابا دیدن حال و هوای خوب مان هر دو به خنده افتاده بودیم. چون فکر نمی

های غیر از ما باشد که برای رفتن به محل کار و دانشگاه تا بدین حد خوشحال باشد ! خنده

موقع دم صبح اعتراض میثم و مامان را بدنبال داشتبی .  

 

ها عوض شد. ی کارمندبا ایستادن ماشین ون، آخر از همه پیاده شدم. مقابل در، مسیرم با بقیه

رفتم و بقیه به سمت تولیدی. چند قدم مانده بود به ساختمان ی میمن به سمت ساختمان ادار

هایم را کمی ُکند و کوتاه کردم. برسم که یک ماشین شاسی بلند سفید از کنارم رد شد. قدم

ی ی دودی ماشین اجازهماشین شیوا خانم بود. به محض شناسایی ماشین ایستادم. شیشه

تا شیوا خانم پیاده شود و او را ببینم. دلم برایش تنگ شده  داد. منتظر ماندمدیدن راننده را نمی

بود. در ماشین باز شد، اما برخالف انتظارم راننده شیوا خانم نبود ! ایستادن و منتظر ماندنم 

چیزی شبیه فاجعه بود که در اولین روز کارِی سال جدید برایم رخ داده بود. تا پیاده شد با لبخند 

، گردوست؟ سری پایین آورد. خدایا من چرا ایستاده بودم؟ مگر هر گردی نگاهم کرد و مشتاقانه

ی آمد و لبخند مسخرهمگر هر ماشین شاسی بلنِد سفید ماشین شیوا خانم است؟ یکی می

کردشازده را از روی لبش پاک می . 

 

, [22.05.18 23:20] 
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ای به تن داشت. ترکیب هن آستین کوتاه آبی با شلوار کتان سورمهپیاده شد ودر را بست. پیرا

ی لباس پوشیدنش برایم جالب بود. از آن نیم بوت و پالتوی بلند خبری نبود. ته ریش جدید و بهاره

 .هم نداشت. خیلی با قبلش فرق کرده بود. دست کم برای من این تفاوت خیلی فاحش بود

 

ماندم، ادبی بود و اگر هم میپس داشتن و نه راه پیش. رفتنم بیوضعیتم چیزی بود شبیه نه راه 

شدم. لبخند از روی لبش کنار نرفت، اما هایش با خاک یکسان میاحتماال زیر رگبار حرف

ای صورت گرفت. قبل از اینکه یزدان قدمی بردارد در سمت مقابل باز و شیوا خانم هم پیاده معجزه

لبخند بزند تا بمیرد. من برای شیوا خانم ایستاده بودم و او در حال قدر توانست اینشد. حاال می

 .پیاده شدن از ماشین بود

تنگی که برای شیوا خانم داشتم باعث شد با ذوق ضایع نشدن در مقابل شازده و همین طور دل

و را شوق و عجله به طرفش بروم و او را گرم در آغوش بگیرم. بیشتر از دو ماه از آخرین باری که ا

گذشت. شیوا خانم هم من را به آغوشش فشرد. هیچ وقت از او دلخور نبودم، دیده بودم، می

قدر پررنگ بود که هیچ وقت به دل نگیرم که حمایتش از من قبل و بعد از خواستگاری یاشار این

ی ش تجربهدادم که دوست داشته باشد عروس آیندهنخواسته با یاشار ازدواج کنم. به او حق می

  .یک زندگی مشترک، هر چند نصف و نیمه را نداشته باشد

 

هایش زده بود که در کنار قد روسرِی ساتِن آبی مشکی به سر داشت. عینکی هم به چشم

تر از آن شد همیشه زن مقتدری به نظر آید. سنش نزدیک شصت بود، اما جوانبلندش باعث می

اش را بود و بخش کوتاهی از پیشانیداد. موهای جلوی سرش به حالت فرق کج نشان می

پوشاند. تارهای سفید بین موهایش خیلی غالب نبود. بعد از مرگ یاشار دیگر آن رنگ می

اوقات کیف و کفشش هماهنگ و یک جور بود. در هر  همیشه بلوند را روی سرش ندیدم. اکثر

برای شنیدن صدایش باید  زد.کرد.  بسیار آرام و با طمانینه حرف میحالتی این نظم را حفظ می

دادیکردی و تمام توجهت را به او میگوش تیز می . 

 

 

ی نساجی ارث پدرش بود. سالی که انقالب شد بخاطر شغل همسرش که در وزارت کارخانه 

نفت پست دولتی مهمی داشت مجبور شدند از ایران خارج شوند، اما چند سال بعد از انقالب از 

بازگشت. چون جز شیوا خانم وارث دیگری نبود تا کارخانه را بگرداند.  همسرش جدا شد و به ایران

خط تولید کارخانه را دوباره خودش با کمک دوستان پدرش راه انداخت. دو برادر و خواهر شیوا 

خانم با او ناتنی بودند. فقط از مادر نسبت داشتند. در واقع مادر شیوا خانم بعد از فوت همسرش 
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یران بود، اما برادر اش دو برادر و خواهرش بودند. بابای سروش ااج کرده که ثمرهبا مرد دیگری ازدو

کردندو خواهر دیگرش هلند زندگی می . 

 :من را از خودش جدا کرد و با لبخند و همان صدای آرامش پرسید

 خوبی مارال جان؟-

 :در جواب گفتم

 ! شیوا خانم خیلی دلم براتون تنگ شده بود-

ی بود که به او داشتمترین حسصادقانه .  

شیوا خانم را گفتم و به یزدان نگاه کردم. این شیوا خانم گفتن از قصد نبود، اصالً زبانم به گفتن 

ی کمی چرخید. گفتنش خیلی سخت بود. شازده ماشین را دور زد و در فاصلهخانم صدری نمی

نشنیده بود که به من  داد، شاید هماز ما ایستاد. ظاهر صورتش که نارضایتی را نشان نمی

 :مادرش شیوا خانم گفتم. دست شیوا خانم دور کمرم بود که به طرف پسرش برگشتم

 .سالم آقای توکلی، سال نوتون مبارک-

  .ممنونم. سال نو شما هم مبارک-

 

قدر متین و آقا منشانه صحبت نکند اخالقش را هم همراه پالتو و کفشش کنار گذاشته بود که این

زد. رای اولین بار من را یاد یاشار انداخت. او هم کوتاه و کامالً شسته و رفته حرف میکرد. بمی

 :برای اینکه امتحانش کنم در ادامه گفتم

 .امیدوارم امسال سال خوبی هم برای شما و هم برای نساجی باشه-

- ودن شه. ما نیرویی خوبی مثل شما و بقیه داریم. مستعد برتر بانشاهلل که همین طور می

ریزی درستهستیم، فقط مونده یک برنامه . 

 

داد راجع به رژم هم نظر ادب که حتی به خودش اجازه میبه خدا قسم این با آن پسرک بی

  .بدهد، یک دنیا تفاوت داشت

 من و شیوا خانم جلوتر راه افتادیم. شازده هم پشت سرمان. همین که وارد ساختمان شدیم،

 

, [22.05.18 23:20] 
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رفتم و شیوا خانم و بود می دوباره ایستادیم. چون من باید به طرف اتاقم که در همین طبقه پایین

ی دوم. شیوا خانم از فرصت استفاده کرد و از من پرسیدپسرش به طبقه : 

 مامانت چطوره؟ خوبه؟ پاش بهتر شده؟-

ای باال انداختم و گفتمبا لبخند شانه : 

- کنهروز که خوب شدنی نیست، ولی خب کمتر گله میوهللا شیوا خانم آرت . 

- ای نداره، پس دردشم کم شدهخب اگه گله . 

 :با همان لبخند گفتم

 .خدا کنه-

ی شیوا خانم را به کار ی ممنوعهسنگینی نگاه یزدان روی من بود. دو تا غلط داشتم. دو بار کلمه

گفتن کلی استرس و اضطراب به وجودم  برده بودم. کاری کرده بود که بعد از هر بار شیوا خانم

خواستم خداحافظی کنم و به سمت اتاقم بروم که شیوا خانم گفتشد. میتزریق می : 

 .راستی مارال جان با یزدان راجع به اومدنت به اینجا صحبت کردم-

نیم نگاهی به یزدان کردم. این خطایم از نظر او قابل چشم پوشی بود؟ اینکه از او به مادرش 

گرد. لبخند هم مثل اینکه ای نگاهم میایت برده بودم ! همان طور استوار و به حالت بامزهشک

نشین لبانش شده بود. شیوا خانم در ادامه توضیح دادچله : 

- دونیتره. البته باز هر طور خودت میگه. خب اونجا بهت نزدیکبخاطر خودت می . 

دانستم باید از مهلکه بگریزمفعالً فقط می : 

- دممنونم ازشون، من همین جا رو ترجیح میم . 

 :این بار یزدان خودش به وسط آمد

 .هر طور شما راحتید. این مهمه-

 

تا خود اتاقم بارها حرفش را با خودم تکرار کردم. این یزدان خیلی خوب بود. چیزی ورای تصورم. 

ن بود و من هم بیدار بیدار این همه تغییرات مثبت در او را باور نداشتم، اما خب اتفاق افتاده همی

 .بودم
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العاده وقت گیر شده و من در هایم که فوقهایش به من انرژی زیادی تزریق کرد. یکی از طرححرف

تکمیل آن مشکل داشتم و دچار وسواس شده بودم را در مدت دو ساعت به اتمام رساندم. 

شودهای پرطرفدار میمطمئن بودم یکی از طرح . 

  

مام شده بودم که در اتاقم زده شد. زنگ زده بودم و از خاله شیرین خواسته بودم خیره به طرح ت

 :برایم چای بیاورد، بلند گفتم

 .بیا تو خاله شیرین-

 

در باز شد. با لبخند منتظر ورود خاله شیرین بودم. خاله شیرینی در کار نبود ! آقای جنتلمنی که 

دانستم چه . در را بست و داخل آمد. اصالً نمیصبح دیده بودم مقابل در بود. از جا بلند شدم

 :بگویم. خودش گفت

- ت رو هم رد کردم بره. گفتم نیم ساعت دیگه بیادمزاحمتون نیستم؟ خاله . 

قدر آمدنش غیر منتظره بود که هیچ حواسی برایم باقی نمانداز پشت میزم بیرون آمدم. این : 

 .سالم. بفرمایید بشینید. سال نوتون مبارک-

 

ام، قطعاً با این ید که چه قدر هول و دستپاچه شدهفهمه گفته بودم. اگر از سر و شکلم نمیچ

حرفم خیلی خوب فهمید. اول به من نگاه کرد. بعد به مبلی که برای نشستن اشاره کرده بودم. 

 :بعد دستش را باال آورد و نگاهش را به ساعتش دوخت و دوباره من را مهمان نگاهش کرد و گفت

- ز دو ساعت و نیم پیش تا االن دوباره سال نو شده مگه؟ا  

امتوانست به رویم بیاورد که چه مزخرفی گفتهتر از این نمیخالقانه . 

 

, [22.05.18 23:20] 
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میز کردم تا بنشیند و دست از نگاه خیره و توام با تمسخرش برداردی دیگری به اشاره : 

من این روزا از بس سال نو رو تبریک گفتم، عادت کردم هر کسی رو ببینم اولش سال نو رو -

 .تبریک بگم

تر از سال نویی بود که گفته بودم. سر چرخاند و کل اتاقم را از نظر گذراند. قصد توجیهم مسخره

های . چند باری از این سمت دیوار به آن سمت دیوار سرچرخاند. دقیق به طرحنشستن نداشت

 :نصب شده روی دیوار نگاه کرد و گفت

- ی نقاشیات رو زدی به دیوار؟همه  

هایم نازنینم بوداحتماالً تیر اولی که قرار بود پرت کند، به سمت همین طرح : 

- تن که شما در نهایت روی پارچه ای هساینا نقاشی نیستن. همون نقش و نگاری اولیه

بینیدمی . 

داد. با خونسردی گفتجوری به صورتم زل زده که حس عجیب الخلقه بودن به من دست می : 

 .از نظر من هر چی که روی کاغذ کشیده بشه همون نقاشیه-

رودخواست بگویم از تو بیشتر از این هم انتظار نمیلبخند زدم، اما دلم می . 

و گفتنفس عمیقی کشید  : 

 .شما بشین، من باهاتون حرف دارم-

ی ام نشستم. تا همهدختر حرف گوش کنی شدم. به پشت میزم برگشته و روی صندلی

کردم تا تمام تیرها به سمت رفت، پس باید حوصله میشد بیرون که نمیتیرهایش تمام نمی

تا نزدیک میزمهدف که من بودم پرتاب شوند. نگاه منتظرم را به او دوختم. جلو آمد؛  : 

ببین مارال جان، من نزدیک دو ساعت تمام با مامانم کل نساجی رو گشتیم. با همه هم -

 .صحبت کردیم

 

جلوتر آمد و یک دستش را روی میز گذاشت و کمی کج ایستاد. زمانی که گفت مارال جان کم 

جانش هم باشد.  مانده بود به اطرافم نگاه کنم و ببینم مارال دیگری در اتاق است که از قضا

نزدیک بود بعد از تبریک سال نو دومین دسته گل را هم به آب بدهم. خیلی نزدیک بود، به زور 

گفتم. دو ساعت تمام نساجی را گشته بود. البد از این همه کشیدم. االن باید چه مینفس می

 :گشتن خسته شده بود

 .خسته نباشید-

 ... مونده نباشی-

ی روحی روانی نامتعادل است. و گر نه من نباید این قدر از یک جملهکردم کمی از نظر حس می

ترسیدماش میساده .  
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- ای خیلی دقت کردمخسته نشدم، اما خب به یه مسئله . 

- ای؟چه مسئله  

تر هر دو دستش را روی میز گذاشت. حالت نگاهش عوض شد و حس کردم چشمانش دقیق

ار برای پرتاب درست تیرهایش بوداند. مثل همان نگاه تیزبین یک کماندشده . 

- گفتن شیوا خانم، امروز خانم صدری صداش کردن؛ جز ی اونایی که به مامانم قبالً میهمه

 شما. به نظرت چی باعث شده اونا تذکر من رو جدی بگیرن، و شما نه؟

  .باالخره دردش را گفت

- من عادت کردم به مادرتون  ببینید آقای توکلی بحث جدی گرفتن و یا نگرفتن حرف شما نیست.

چرخهبگم شیوا خانوم، باور کنید اصالً خانوم صدری تو دهنم نمی . 

 :به محض اتمام حرفم گفت

 .آخی ! اشکالی نداره. من برای همین اینجام. اومدم تمرین کنیم که بچرخه-

 

باید تمرین؟! چه نوع تمرینی مد نظرش بود؟ رفت روی همان مبلی که اشاره کرده بودم نشست 

خواندم. من پشت میزم بودم و او روی مبل ی یک نفس راحت کشیدن را میتا اطالع ثانوی فاتحه

کردم من در اتاقش هستم و او پشت میزشروبرویم؛ اما احساسم دقیقاً برعکس بود، حس می  ! 

 

, [22.05.18 23:20] 
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 :پا روی پا انداخت

- چرخه. االن سه بار پشت هم بگو خانم صدری ببینم خب گفتید مشکل اینه که تو دهنتون نمی

چرخهچرا نمی . 

 

بارش سخت بود، چه برسد سه بار؛  کردیم. یکبا تعجب نگاهش کردم. این طوری باید تمرین می

توانستم بکنمیر از این نمیاما این قدر با تحکم دستور داده بود که کاری غ : 
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 ... خانوم صدری-

 :سرش را به معنی تایید تکان داد

 ! یه بار دیگه بگو-

 ... خانوم صدری-

 ! آفرین ... یه بار دیگه هم بگو-

 ... خانوم صدری-

رفت. طبق حساب و کتاب من سه بار شد و میدستش را روی مبل گذاشت. کاش بلند می

ی اجزای صورتم را از نظر گذراندمهشده بود.  نگاهش دوباره ه : 

دیدی چرخید مارال جان ! اتفاقاً خیلی قشنگ هم چرخید. چند بار برای خودت تکرار کن. مدام و -

شه خانوم صدری، نه شیوا پشت هم. اون وقت حتی توی ذهنت هم اگه بهش فکر کنی می

 .خانوم

 

گفتم. بدون اینکه صدری می گفت مارال جان، آن وقت من باید به مادرش خانمبه من می

 :مستقیم و ممتد نگاهش کنم گفتم

 .من خانوم مشتاقم-

شد که جزء به جزء وجودم خندید، اما این جذابیت باعث نمیخندید. کمی، فقط کمی جذاب می

 .تمنای بیرون رفتن او را نداشته باشند

- خواست صدا بزنم. می تونم کارمندام رو هر چی دلم این قانون در مورد من برعکسه. من می

 دونی چرا مارال؟

دانستم. چون بیشعور تشریف داشتبله می . 

کردم که گفتمبهوت نگاهش می : 

- تونم بکنمچون من رئیسم. هر کاری دلم بخواد می . 

 :از جا بلند شد

- تونی زنگ بزنی خاله جونت چاییت رو برات بیاره. سال نوت هم مبارکمی . 

 

گذرا به من چرخید و به سمت در رفت. پشت به من بود، که گفت از جایش بلند شد. با نگاهی : 

 .شالتم جلوش کج شده، درستش کن-

 .در را باز کرد و بیرون رفت
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خودم از دستش کج شده بودم، شالم که جای خود داشت. حتی تا آخرین لحظه هم دست بردار 

 .نبود

 :تلفن را برداشتم و به خاله شیرین زنگ زدم

- لیوان آب بیار، آب قند باشه بهترهخاله برام یه  . 

آورد. رفت و برایم آب قند میماند آن وقت باید خودش میفشارم افتاده بود. چند دقیقه بیشتر می

زدزمانی که از من خواسته بود سه بار خانم صدری را تکرار کنم، قلبم نزدیک دهانم می .  

قند افتاده بود وارد اتاقم شد. مقابل مانتوی  خاله شیرین با لیوان آبی که در انتهای لیوانش چند تا

ایش خیس بود. با اشاره به خیسی جلوی مانتواش گفتسورمه : 

- آوردم که این قدر عجله داشتم لباسم رو خیس کردم ! چیکارت داشت؟ داشتم برات چایی می

  .گفت برم تا دوباره زنگ بزنی

 :لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

- شه. اینجا یه لنگه پا وایستاد و مجبورم کرد سه بار بگم خانوم صدری یش میخاله بخدا یه چیز

گم. پسره مونه. بمیره هم به شیوا خانوم خانوم صدری نمیتا بره. مرد گنده عین بچه ها می

 .مشکل داره

اش زیاد بود تا نصفه خوردم و لیوان را روی میزم گذاشتملیوان آب را که شیرینی . 

 :خاله شیرین گفت

- گم تا آروم شم. بگو خاله تا آروم شیمنم عین توام. این قدر بهش بد و بیراه می  ! 

ام گرفت. با نگاهی به در و دیوار اتاقم گفتماش خندهاز لحن دلسوزانه : 

- گه نقاشیبه طرحای من می .  

 :خاله شیرین شاکی گفت

 .به نظرم شیوا باید یه پوزه بند به دهن پسرش بزنه واال-

 

, [22.05.18 23:20] 
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بند زیباترین تصویر دنیا بود. باعث شد یکباره بزنم زیر خندهتصور او با پوزه : 

- هام تمرین کنه به تو بگم خانوم عبادی. اصالً ترسم فردا بیاد اینجا تا باخاله شیرین می

 .منتظرشم هر لحظه بیاد

ی میز برداشت و عزم رفتن کردخاله شیرین لیوان را از رو : 

- ذارم خاله شیرین. تا کنم و میرم فامیلیم رو عوض میکار رو کرد من مینگران نباش. اگه این

 .مجبور بشه خودشم بهم بگه خاله شیرین

 

بعد از بیرون رفتن خاله شیرین نگاهی به طراحی محبوبم انداختم. همان طرحی که با دیدن رفتار 

مام کردنش را پیدا کرده بودم. خوب شد وسطش نیامده بود، و گرنه امکانش ی تصبحش انگیزه

  .زیاد بود که االن جای یک طراحی تمام شده، یک مشت کاغذ ریزریز شده روی میز باشد

 

طرحم حالت سنتی داشت. یک پَر که یادآور پر سیمرغ بود، با انحنایی به یک پر دیگر وصل 

اش شد که پارچههایی میشد. از آن طرحی پارچه محشر میتردید روشد. لبخند زدم. بیمی

مناسب کیف و کفش هایی بود که شکل سنتی داشتند. از شروع این طرح در تصورم آن را برای 

دیدمهای که مدل سنتی داشتند مناسب میکیف و کفش . 

 

بیاید و با هم  شیوا خانم تا غروب در نساجی ماند. از من هم خواست امروز کمی بیشتر بمانم تا

هایم صحبت کنیم. عصر آمد و تا نزدیک هفت در اتاقم ماند و با هم به بررسی راجع به طرح

های خودمان پرداختیم. بعد از رفتنش های پارچهاش با نقشهای دیگر و مقایسههای پارچهنقش

آیم تا نگرانم نشوندبه خانه زنگ زدم و به سمیرا گفتم که کمی دیرتر می . 

 

تند در حال جمع کردن وسایلم بودم. بعد از مرگ یاشار و تهمتی که به من و او زده بودند، به  تند

تاریکی هوا فوبیا پیدا کرده بودم. همین که وسایلم را جمع کردم با صدایی که از بیرون آمد به 

 سمت پنجره نگاهی انداختم. ماشین شیوا خانم را دیدم که با سرعت مالیمی از نساجی بیرون

تر و بدون عجله شد کمی راحترفت. نفس راحتی کشیدم، همین که شازده در نساجی نبود می

ی صورتی رنگ کوچکم را از کیفم بیرون کشیدم. تا مقابل صورتم باال وسایل را جمع کرد. آینه

تر نظم شده بود. رژ روی لبم هم بد حالتآوردم. دو طرف موهایم را مرتب کردم. فرق وسطش بی

تر از لب باالیی بود.  رژم یک آلبالویی رنگ سبک بود. هایم شده بود. روی لب پایینی پررنگاز مو

آن را خیلی نرم و آهسته روی لبم کشیدم. وقتی از خوب بودن صورتم مطمئن شدم آینه را داخل 

اق کیفم برگرداندم و از اتاقم بیرون آمدم. همین که به در ساختمان رسیدم. خاله شیرین را به اتف

عضدی و سجادی دیدم که در حال صحبت بودند. به سمتشان رفتم. عضدی را صبح دیده بودم، 

 :اما سجادی را نه. به سمتم برگشت و با لبخند گفت

 به به خانوم مشتاق ! خوبی دخترم؟-
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با لبخند جوابش را دادم و سال نو را تبریک گفتم. مطمئن بودم که قبالً سال نو را به او تبریک 

بودم ! در ادامه با احتیاط احوال همسرش را گرفتم نگفته : 

 خانومتون چطوره آقای سجادی؟-

 :غمی مثل نم بارانی بر صورتش نشست

- سازهسوزه و میچی بگم. می .  

گوید. بابا هم با سرطانش فقط سوخته بود. ساختنی در کار نبود. کردم چه میکامالً درک می

 :ابراز همدردی کردم

- فاشون بدهانشاهلل خدا ش . 

 :خاله شیرین جو غمگین بوجود آمده را عوض کرد و گفت

 .خدا بزرگه. حاال هم برای چی وایستادین؟ بریم دیگه. همین جوری هم دیر شده-

 

عضدی و سجادی روبروی ساختمان بودند، من و خاله شیرین پشت به ساختمان. همین که 

ی آن دو به عقب برگشتم. خودم دیده بودم خواستیم به سمت جلو قدم برداریم، با نگاه خیرهمی

کرد؟ خدایا ادبش اینجا چه میکه ماشین شیوا خانم از نساجی بیرون رفته بود، پس پسر بی

افتاد؟امروز چه روز بدی بود ! چرا همه چیز برعکس میل من اتفاق می ! 

 

, [22.05.18 23:20] 
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شت. قبل اینکه برسد، من رو به بقیه گفتمداآرام و با طمانینه به سمتمان قدم برمی : 

- رسه. فعالً خداحافظبا اجازه تون من برم. دیرم شده. آژانسم االن می  

رفت، من با روزهایی که سرویس نساجی سر ساعت چهار، همان ساعت مقرر همیشگی می

ی خود نساجی بودی آژانس به عهدهرفتم. البته هزینهآژانس می . 

اینکه ادب را که او بویی از آن نبرده بود به جا بیاورم به سمتش برگشتمبه ما رسید. برای  : 

 ... خداحافظ شما آقای توکلی-
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 .سری چرخاندم و دوباره از بقیه هم با لبخند خداحافظی کردم

 .یه لحظه بمونید من باهاتون کار دارم-

نگاهش روی من بود،  به سمتش برگشتم تا ببینم یک لحظه با کدام یک از ما چهارنفر کار دارد.

شدعذاب باید بر من نازل می .  

توانستم بکنم. شنیده بود که گفتم آژانس خبر غیر ایستادن و منتظر ماندن کار دیگری نمی

دانست باید خیلی با من کار نداشته باشدام. البد میکرده . 

 :سجادی به طرفش برگشت

- یا برسونمتری؟ بیزدان خان خانوم صدری که رفتن، شما با کی می . 

 :با احترام سری برای سجادی تکان داد

 .شما بفرمایید، من منتظر سروشم-

" خواهد کار یک شما بفرمایید"ی که گفت گویی برای بقیه این معنی را داشت که بروند چون می

ای ای اش را تنها با من در میان بگذارد. بالفاصله هر سه نفر به سمت در خروجی محوطهلحظه

ی خود باقی گذاشتند. تنها از طرف بارهی حرکت کردند و من را در بهت رفتن یکاصلی نساج

 ! خاله شیرین یک نگاه معنی دار نصیبم شد

دیدم. راه چشمانم را که با حسرت به رفتن آمد و مقابلم ایستاد. جز خودش کس دیگری را نمی

دیم گفتخاله شیرین و بقیه زل زده بودم، سد کرد. تا با هم چشم در چشم ش : 

- ری. نگران نباش ! فقط یه سوالی هست که خیلی وقته ذهنم رو مشغول کرده، تو هم االن می

تونم بپرسم و یا نه، آخه یه خرده شخصیهدونم میاز همون اولین باری که دیدمت، فقط نمی  ! 

د شود، آن هم با وجوکردم که یک چیزهایی هم از ادب و احترام سرش مییعنی باید باور می

رفتار صبحش. یعنی واقعاً برایش مهم بود که نگران پرسیدن یک سوال شخصی از من باشد. او 

که تا داشتن و یا نداشتن دوست پسر پیش آمد، پس این سوال چه نوع سوالی بود که برای 

پرسیدنش دو دل بود ! نیم نگاهی به تاریکی هوا داشتم. دوست نداشتم تاریک تر از این بشود. 

تاریکی هوا گرفتم و به استقبال نگاه او رفتم. خیلی وقت پیش فهمیده بودم نگاه و نگاه از 

هایش دردسرساز استحرف : 

- دمشما بفرمایید، اگه تونستم جواب می . 

 :راست ایستاد و حالت سخنرانی به خودش گرفت

- بینی؟فیلم اروتیک زیاد می  

ی جنجالِی اروتیک باعث شد ناباورانه بپرسمکلمه : 

- تیک؟ارو  

 :به حالتی که مثالً محترمانه و در واقع رد پررنگی از تمسخر داشت، جواب داد
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- های عشق بازیه، یا به زبون ساده تر هنر تحریکدونی چیه؟ هنر توصیف صحنهنمی  ... 

گرفتم خیلی سریع به میان حرفش پریدم تا تمام تعریف اروتیک را ارائه ندهد. اگر جلویش را نمی

کرد. با اخم گفتموتیک را برایم معنی میواو به واو ار : 

- ی اروتیکش برام مطرح نیستنه، خیلی اهل فیلم نیستم، اگه هم ببینم جنبه . 

 :چشماهایش را بازی داد، اول مستقیم نگاهم کرد و بعد زیر چشمی

- خوای بگی این همه استعدادی که داری خدادادیه و بالقوه در تو وجود داره؟ از جایی یعنی می

ندازی، یاد نگرفتی؟ همین جوری ناز و ادات زیاده؟ پس چرا من رو یاد بازیگرای فیلمای اروتیک می

هر حرکتشون واسه ببینده جذابه، ناز کردنشون، خندیدنشون، از اونا که خوب بلدند دلبری کنن، 

  .حرکت موزون بدنشون

 :تن صدایم را کمی باال بردم

- بخیر، باید برم گید، شبتونفهمم چی میواقعا نمی . 

 :با یک قدم و حرکت در جهت افقی، راهم را سد کرد

- ره کی و چی بودن. فقط همون موقع دیدن شه، بعدش یادمون میهیشکی عاشقشون نمی

خورن. سوال بعدیم رو جواب دونن به درد چی میبریم و تمام. همه هم میفیلم ازشون لذت می

رفتی؟ سرت اینجا با کی گرم بود، ی کارمندا میهها یه ساعت دیرتر از بقیبده، چرا شب

گی؟گن و فقط تویی که راست میخوای بگی که یه لشگر آدم دروغ مینمی ! 

 

, [22.05.18 23:20] 
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ای برای رفتن زد، اما من برعکس چند ثانیه پیش دیگر عجلهآژانسم رسیده بود و بوق می

ام کندتوانسته بود عصبی نداشتم. : 

- پرسین؟ بله؛ چرخونین؟ چرا سوال آخرتون رو اول نمیآقای توکلی چرا لقمه رو دور سرتون می

گم.اصالً هم مهم نیست کنن. من، فقط و فقط من راست میدقیقاً یک لشگر آدم اشتباه می

گنبقیه چی می .  

  یاشار رو دوست داشتی، مگه نه؟-
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ط محض توهین این سوال رو پرسیده است. عصبی بود، بسیار عصبی بودشد گفت فقدیگر نمی : 

- ای نبودبین من و برادر مرحومتون غیر کار هیچ موردی دیگه .  

 :آژانس دوباره بوق زد. قدم برداشتم که بروم. دوباره مانع شد

- یزی بینتون دونم یه چای بوده، اما من میانتظار ندارم رک و راست بهم بگی بله بین تون رابطه

 .بوده

 

توانستم هزار بار خانم زد که انگار مچ من و برادرش را شخصاً گرفته است. میطوری حرف می

خورند، اما هرگز زیر آباد میهایم به درد دارقوزتوانستم قبول کنم که طرحصدری را تکرار کنم، می

رفتمبست نمیبار تهمتی که به من می : 

- ی آوره که یه برادر درباره، از روح برادرتون خجالت بکشید. شرمکشیداگه از من خجالت نمی

ش اینجوری حرف بزنه. آژانس اومده. االن هم وقت کاری من نیست و شما هم فقط یه برادر مرده

 .مزاحمین

کرد. تیز و برندهفقط نگاهم می : 

- م. دوست دارم بله حق با شماست، پس فردا اول وقت توی اتاق من باش. باید با هم حرف بزنی

شه تونه با رئیسش داشته باشه که بخاطرش مجبور میبدونم یه طراح چه قدر مسائل کاری می

تون رو که با یاشار نصفه مونده ی مسائل کارییه ساعت دیرتر از بقیه بره. دوست دارم ادامه

 .خودم شخصاً پیگیری کنم

هایی از این بود بگذارم با حرفکرد. محال حس شد. کثافت توهین میتمام تنم از حرفش بی

ای کشیده بودم. با تاسف سر دست به هدفش برسد. من برای این جایگاهم همه جور سختی

 .تکان دادم و رفتم

 :بلند، طوری که من بشنوم گفت

 !چرا ناراحت شدی، مگه مسائل کاریتون چی بود که بهت برخورد؟-

فقط پاهایم ادامه داد. وجودم یخ زده بود. توانایی  اصالً نگاهش نکردم و به راهم ادامه دادم. البته

 .این را داشتم که تا خود خانه با صدای بلند زار بزنم

 

ام را زیر شیر آب گرفته با آخ بلندی که گفتم سمیرا به آشپزخانه آمد و رو به من که انگشت اشاره

 :بودم گفت

- کنی؟ سوزوندی دستت رو؟کار داری میچی  

مه ندهد و مامان را هم به آشپزخانه نکشاند. با تعجب نگاهم کرد و کامالً وارد هیسی گفتم تا ادا

 :آشپزخانه شد
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- کنم. تو هم فردا به جای من شام خوای درست کنیا، بیا برو کنار من درست مییه کتلت می

 .درست کن. امشب حالت کالً خوب نیست

توانستم آشپزی کنم. نگاهی به گفت من با دستی که سوخته بود دیگر نمیاگر خودش هم نمی

ی سینک ظرفشویی کردشده های انباشتهظرف : 

- کنه چه قدر هم ظرف جمع کردی ! اینقدر سروصدا کردی تو آشپرخونه هر کی ندونه فکر می

خوای به یه ایل شام بدیمی .  

ها را از دو طرف سینک جمع کردظرف : 

- زدی از گیره، خب زنگ میته شام از بیرون میتو که میثم جون خوب هوات رو داره، هر وقت نوبت

گرفت دیگهبیرون می . 

کند به سمتم برگشت. آبکش استیل از العملی دریافت نمیوقتی دید از جانب من هیچ عکس

 .دستش رها شد و داخل سینک افتاد

- کنی مارال؟ چی شده؟چرا گریه می  
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یه داده بودم تا اگر مامان از اتاقش بیرون آمد من را نبیند. سمیرا دستش نشسته و به کابینت تک

  .را شست و به طرفم آمد

- کنه؟چیزی شده؟ دستت درد می  

 ... هیچی-

ها را برگرداند و زیر های داخل ماهیتابه باعث شد از جا بلند شود. کتلتصدای جلز و ولز کتلت

حظه قبل من بود؛ با عجله و بدون هیچ تمرکزی. ی گاز را کم کرد. حرکاتش مثل چند لشعله

ازکارش فارغ شد و دوباره نشست. این بار مثل من به کابینت تکیه داد و پایش را به پایم 

 :چسباند

- کنی؟برای چی داری گریه می  

ام را به طرفش گرفت. با نگاه به قرمزی پوستم گفتانگشت اشاره : 
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- ی یه جوری بودیزیادم نسوخته. اصالً تو از وقتی اومد .  

- م. دلم گرفته بودیه خرده خسته .  

 :سرش را به عقب تکیه داد و نالید

 .ما خیلی بدبختیم مارال-

تر بود. فقط منتظر یک تلنگر بود. اشک های زیر با تعجب نگاهش کردم. حالش از من خراب

 :چشمم را پاک کردم

 دیوونه شدی ! بدبختیم چیه؟-

- کنهشینه راحت گریه میه که یه گوشه میبدبختیم دیگه. آدم بدبخت .  

ریخت. خودم را جمع و جور کردم. هیچ وقت ندیده بودم راحت اشک بریزد، اما داشت اشک می

 :روبرویش نشستم. سوختن دستم را فراموش کردم

- کنهکنه؟ گاهی هم الکی گریه میمگه آدم فقط واسه بدبختیاش گریه می .  

 :با ناامیدی گفت

- کنم ه شاخ و دم داره ! من خودم رو وقتی با همکالسیای دانشگاهم مقایسه میبدبختی مگ

کنن. بزرگترین ناراحتیشون اینه بینم چه قدر باهاشون فرق دارم. اصالً یه جور دیگه زندگی میمی

دونم اونا آدمای عجیبی که چطور لباس ست کنن بیان دانشگاه یا چطوری مخ یکی رو بزنن. نمی

تونه من رو خوشحال کنهخیلی وقته انگیزه ی زندگی ندارم مارال. هیچی نمیهستن یا من.  . 

 :برای اینکه حال و هوایش را عوض کنم، گفتم

 .عوضش تو هم میثم رو داری. اونا که میثم ندارن-

 

قدر زیاد بود هایش آناین حرف خیلی حرف خوبی نبود. یک امید واهی بود، اما انرژی منفی حرف

طور بگویم. پوزخندی زدد اینکه مجبورم کر : 

 مگه میثم مال منه؟-

داد خیلی هم در هپروت نیست. بد بود حرفش هم خوب بود و هم بد؛ خوب بود چون نشان می

بست رسیده استداد به بنچون نشان می . 

 :در جوابش گفتم

- ای هم نیست. این یعنی امیدی هست که داشته اگه مال تو نیست مال هیچ کس دیگه

شباشی . 

ساله بود زد مارال بیست و هفت ساله نبود. مارال هیجده مارالی که این حرف را به سمیرا می

 .که پر بود از حس دوست داشتن
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مقدمه گفتبی : 

- کردی؟چرا گریه می   

 ! کتلتا سوختا-

 :دماغش را باال کشید و گفت

- اگه جای تو بودم و گم ذارم جای تو. میها خودم رو میتری. بعضی وقتتو از منم بدبخت

کشتمکردم. احتماالً خودم رو میکردم چیکار میی پویا رو توی اتاقش پیدا میجنازه . 

کردم. حریفم شده بود. من را از رو برده بود. توانسته بود کاری کند که پا به مات نگاهش می

 .پایش اشک بریزم
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هایم به انتهای مسیر صورتم رسیدند از جا بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی وقتی اشک

هایش نبود که باعث شد با اشک بریزم و لبریز شوم. فتم. آبی به صورتم زدم. این سمیرا و حرفر

ها بود که با مرگ وحشتناک پویا کنار آمده زد و من هم سالها زیاد میحرف سمیرا از این دست

هایی بزند که حتی با داد به من حرفبودم. باعث و بانیش مردی بود که به خودش اجازه می

افتادمپرید و به نفس نفس میمرورشان در خلوت رنگ از روی صورتم می . 

 

میثم در یخچال را باز کرده و مشغول بررسی داخل آن بود. طبق معمول همیشه خودش هم 

ها گردد. سمیرا هم پشت به او در حال برداشتن کتلتزی میدانست در یخچال دنبال چه چینمی

های گریانش را نبیند پشت به او ایستاده زدم برای اینکه میثم چشماز ماهیتابه بود. حدس می

ها سرگرم بود تا میثم بیرون بروداست. در واقع با کتلت . 

و سمیرا را نجات دهم. میثم یک به آشپزخانه رفتم تا به نحوی میثم را از آشپزخانه بیرون بفرستم 

دادم بوهایی برده است. در یخچال را کرد و یک نگاه به سمیرا؛ احتمال مینگاه به یخچال می

 :بستم و گفتم

- کنیممیثم جان یخچاله، کمد نیست که. بیا برو بیرون االن شام رو حاضر می . 

ای کوتاه به سمیرا یواش پرسیدچرخید و با اشاره : 
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 چشه؟-

ن که "چشه" را گفت چشمانش به تعجب نشست و پرسیدهمی : 

 تو هم گریه کردی؟ شما دو تا چتونه؟ چرا آبغوره گرفتین؟-

نمکی زدم و گفتملبخند بی : 

 .بیا برو بیرون، درد دل دخترونه کردیم جفتمون گریه مون گرفت-

کند کرد و گفتها چه میچنان پشت به ما معلوم نبود با کتلتنگاه گذرایی به سمیرا که هم : 

- کردین؟ آره؟ واسه اینکه جفتتون موندین روی دستمون؟آد گریه میواسه اینکه شوهر گیر نمی  

دار شده بود گفتمسمیرا ریز خندید و من هم با لبخندم که کمی مزه : 

 .آفرین ! حاال که فهمیدی برو بیرون خجالتمون نده-

شت و بیرون رفت. بعید نبود وقتی تنها گیرم به طرف سمیرا رفت. از بشقاب روی گاز کتلتی بردا

داد قانع شده استبیاورد سوال پیچم کند. صورتش که نشان نمی . 

*  *   * 

 

 

برد. به ذوق پریماه که ها فهمیده بود که پریماه هم مثل هر زن دیگری از خرید لذت میبعد از مدت

داد لبخند زد. وهرش نشان میهای خریداری شده را به مادر شها و وسیلههر کدام از لباس

اش ربط داد بخش اعظمی از خوشحالی پریماه به وسایل مخصوص طراحی و نقاشیاحتمال می

 .داشته باشد

 

های میانبر که بتواند ترافیک را روی مبل نشسته بود تا کمی خستگی َدر کند. بلد نبودن مسیر

بمانند. همین که دست روی  هادور بزند، باعث شده مدت طوالنی در خیابان پشت ماشین

 :زانوانش گذاشت تا بلند شود، مادرش پرسید

 غذا گرم نکنم براتون؟-

 :پریماه در جواب مادرشوهرش گفت

 .من که دیگه میل ندارم، اما یزدان خیلی شام نخورد. فکر کنم زیاد خوشش نیومد-

 :و سپس به او نگاه کرد. در جواب نگاه پریماه گفت

- م نبودد نبود.ـمن خیلی گرسنهنه اتفاقاً غذاش ب . 

 :به مادرش نگاه کرد و ادامه داد
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 - تونم بخورم. حاال تا بعد خدا بزرگهاالن که هیچی نمی .  

 :با لبخندی لبخند پریماه را جواب داد. مادرش در جواب گفت

 .اون موقع باید خودت زحمت گرم کردنش رو بکشی-

 :به سمت اتاقش رفت و بلند گفت

- خورم. غذا نخواستممی یه چایی بدی . 

 

همین که پا به اتاقش گذاشت از مرتب بودنش تعجب کرد. مادرش معموالً عادت به تمیز کردن 

یاشار از بچگی مستقل بودند. تغییرات اتاق خیلی محسوس بود. یک اتاقش نداشت. هم او و هم 

مسقیم وسط ای مستطیلی وسط اتاق که قبالً صاف و تغییر دکور اساسی بود. فرش سورمه

اتاق پهن بود، به حالت کج و مورب تغییر حالت داده بود. کتش را روی تخت انداخت. نگاه از فرش 

گرفت و به میزش دوخت. وسایل روی میزش هم در جای خود نبودند. همه یک طرف میز جمع 

حتی طرز شده و از مقابل آینه کنار رفته بودند. با دقت بیشتری به اتاقش نگاه کرد. کتابخانه و 

ان جدید اتاق به تک چیدمپای یک ظرافت زنانه در تکگذاشتن روی تختی هم یک جور دیگر بود. رد

توانست از جانب مادرش باشدای که مطمئناً نمیخورد. ظرافت زنانهچشم می . 
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ماند پریماهفقط می  ...  

های بدبینانه کار پریماه دلیلخواست برای اینصالً دلش نمیکمربند را از دور شلوارش باز کرد و ا

 .بتراشد. ترجیح داد لباسش را دربیاورد و هر چه زودتر از اتاقش خارج شود

 

روشنایی سالن را خاموش کرد و به نیت یک چرت کوتاه روی مبل دراز کشید. تلویزیون را هم 

. پریماه و  مادرش برای خواب به روشن کرد. صدایش را در کمترین حالت ممکن نگه داشت

ثانیه هم مکث ها را امتحان کرد. روی هر شبکه حتی یکی شبکهی باال رفته بودند. همهطبقه

ای پیدا نکرد که حتی بخواهد برای پنج دقیقه او را ترغیب کند که تماشایش نکرد. هیچ برنامه

 .نماید
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پزی بود، اما در واقع تبلیغ ظروف آشپزخانه، ی آشای که به ظاهر یک برنامهبه ناچار روی شبکه

اش گذاشت. چشمانش را روی هم  گذاشت، نه برای خوابیدن، مکث کرد. کنترل را روی سینه

برای تمدد اعصاب. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که با حس تکان خوردن مبل چشم باز کرد. 

 .مادرش را دید

- خوابت برده؟بیا برو تو اتاقت بخواب یزدان. اینجا چرا   

جا کردبهسرش را روی کوسن جا : 

 .خواب نبودم-

برای اینکه ثابت کند خواب نبوده از جا بلند شد و پشتش را به مبل تکیه داد. نگاهی به مادرش 

کردنگاهش می هایی داشت که  نشسته و خیرهکرد. البد حرف . 

 چی شده مادموازل شیوا؟-

د، گفتمادرش با لحنی که با نگرانی همراه بو : 

- ری نساجی؟ چیزی شده؟چرا سه چهار روزه نمی  

 :دستش را به پشت گردنش برد و با فشردن گردنش سرش را به دو طرف حرکت داد

- رم برو خدا رو شکر کن. بهش فکر دونی که من از اونجا بیزارم. همین که گاهی میمامان تو می

رم حاالنکن، می . 

 :مادر دستش را روی زانوی او گذاشت

 ! خوب کاری کردی که پریماه رو بردی بیرون. دستت درد نکنه که براش خرید کردی-

 :دستی را که به پشت گردنش برده بود، همان جا نگه داشت

- کنن. من براش خرید نکردم، فقط پول چیزایی که خریده بود دادم. این دو تا خیلی با هم فرق می

خواد رو نزن مامانیلطفاً به کارای من اون برچسبی که خودت دلت م . 

 :حرف بعدی مادرش با آرامش بیشتری همراه بود

 .امروز بابات زنگ زده بود-

های قبل مادرش، این یکی لبخند را به روی لبش آوردبرعکس حرف : 

- خبر نمونید. البد باز به یک توافق مشترک شه از هم بیخدا من رو از شما نگیره که باعث می

دیننفره راجع به من رسیدو  ! 

هایش نتوانست مادرش را فراری دهدهیچ کدام از کنایه : 
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- کنه که دیگه باید یه امروز برعکس همیشه از موندنت اینجا راضی بود. اونم مثل من فکر می

تصمیم درست درمون برای زندگیت بگیری. دیگه دوست نداره بری نروژ. کله شقی نکن یزدان. بیا 

 ... برو

- دونی من برای چی اومدم ایران. بابا هم این رو  حرفامون رو زدیم. تو میبس کن مامان، ما قبالً 

دونه. پس حرفی نیستخوب می . 

- خونیم. هم تو اینجا راحت ی محرمیت بین تو و پریماه میگم. یه صیغهگوش کن ببین چی می

یماه رو عقد آی پرکنی میری نروژ کارات رو میباشی و هم اون. کارخونه که روی روال افتاد می

کنی. این حرف باباتم هستمی . 

برآشفت. یکباره بلند شد و با صدایی که نه کنترلی روی لرزشش داشت و نه کنترلی روی تُن آن 

 :گفت

- رم از این خونه پیش سروش. اون وقت باید بشینی با ذارم میبه روح یاشار قسم مامان می

 .برادرت دوتایی سینه بزنید
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تر داد زدبلند : 

برای من برنامه نچین. این رو بکن، اون رو نکن نگو. من اگه اومدم ایران فقط بخاطر اینه که ببینم -

ت. به من چه بالیی سر یاشار آوردین. نه بخاطر ازدواج با پریماه برگشتم و نه بخاطر کارخونه

نحسه مامان نحس. زندگی من، همه چیز  زنم بره پی کارش. اونجاباشه همه رو یکجا آتیش می

تونی من رو با اون مزخرفاتی که تو سرته پایبند کنی که میمن نروژه. پس اگه یه درصد فکر می

 .اینجا بکنی، فراموشش کن

 

 .با "هیس" ی که مادرش گفت از مبل بلند شد و راه اتاقش را در پیش گرفت

- شنوهیواش، پریماه می . 

اقش شد. عصبی با پایش حرکتی به فرش داد که فرش به حالت قبل خود با عصبانیت وارد ات 

 .برگشت. توجهی به مادرش که دنبالش تا اتاق خواب آمد نکرد و روی تخت نشست

 :زن کنارش نشست. نگاهی به صورتش کرد
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-  دونیتر از توئه؟! تو که میکنی کارخونه برای من مهمیزدان چهارده ساله روزگار نداری. فکر می

بابات چه قدر مخالف اومدنت به ایران بود، اما االن اونم به این نتیجه رسیده که بهتره بمونی 

ی ازدواجت با پریماه هم موافقه. اونم فهمیده که دیگه نباید بیشتر از این کشش ایران. درباره

بدی. بخدا پریماه دختر بدی نیست. حرف گوش کنه. جوری بزرگ نشده که روی حرف شوهرش 

فهمی زندگی یعنی چی. مگه خودت نگفتی ها میف بیاره. رام رامه. بخدا باهاش بعد از سالحر

شه. خونید، تا ببینیم بعد چی میی محرمیت میراحت نیستی پریماه اینجاست؟ خب یه صیغه

میل نیست. پریماه هم مشکلی با زندگیت نداره، صبر زنگنه هم راضیه. من از حرفاش فهمیدم بی

و به راهش کنیکنه رمی . 

 

 :ابرویی باال داد و با تعجب مادرش را نگاه کرد

- ؟ اصالً من با همین مشکل نداشتن پریماه مشکل دارم. چرا مشکل نداره، گی مامانچی می

ی سروش جدی گفتم. یه بار شه؟ حاال برید بیرون من بخوابم. من درباره رفتن به خونهمگه می

ی بینی. زنگنه هم خیلی غلط کرد راضیه، مرتیکهاینجا نمی دیگه بشنوم اون وقت دیگه من رو

کنمش تر از دهنشم ممکنه خفهی گندهدونه من لقمهاالغ نمی . 

 

العملی ندارد به سمتش برگشت. با دیدن نگاه غمگین مادرش وقتی دید مادرش هیچ عکس

 :گفت

- خوردی رو وقتی باید میبرو بیرون شیوا، االن وقت غصه خوردن برای زندگی من نیست. غصه 

ی نساجی. از بابا طالق گرفتی تا ثابت کنی که ولمون کردی تا بیای بشی رئیس یه کارخونه

تونی روی پای خودت بایستی، اما به این فکر نکردی که در عوض پای من و یاشار داره می

کنی میشه. من بیشتر از چهارده ساله که روزگار ندارم. خیلی خوشبینی که فکر سست می

 ! که فقط چهارده ساله

  

های کرد شانههای افتاده نبیند. هر جور که نگاه میچشم بست تا رفتن مادرش را با شانه

آورد. او تمام عمرش ادای یک زن مقتدر را در آورده بود، عذاب ی مادرش دلش را به درد میافتاده

ی آخر، با همان چشمان بسته گفتهخیال بماند. لحظهای او را ببیند و بیوجدان نگذاشت تَرک : 

- کنماگه یه روزی راضی شدم که ازدواج کنم، حتما با پریماه ازدواج می . 

دانست حرفش شنیده شده است و یا نه، اما پیش خود و وجدانش چشمانش را باز نکرد. نمی

ه سال اش بیشتر از چهاردآسوده بود که تالشش را کرده است. دروغ نگفته بود، قدمت آشفتگی

اش. روزهایی که تازه دانست کی و کجا، اما یه جایی بود درست وسط دوران نوجوانیبود؛ نمی

های یاشار اذیتش گیریبه نروژ رفته بود، به قدر کافی دوری از مادر و غربت سخت بود. گوشه

ها لسال رنگ عادت به خود گرفته بودند، چیزی که آن ساها بعد از یکی اینکرد، اما همهمی

دید و در جوار پدرششان میگاه در خانهنتوانسته بود با آن کنار بیاید زنانی بود که گاه  ! 
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مالحظه باشد، اما او خود آدمی نبود که اتفاقاتی زیرگوشش رخ دهد، این طور نبود که پدرش بی

شدهایش طرف میبا اطراف و آدمتر بود، اما او کمی با وسواس بیشتری اما نفهمد. یاشار آرام .  

ها حتی برای نفس اولین بار وقتی در وضعیت نه چندان درستی پدرش را همراه زنی دید، تا مدت

گشت. بعدها، خیلی بعدتر فهمید که پدرش هم آدم ی خاص میکشیدن هم دنبال یک فلسفه

ی روحش را آرام ده شدههای خراشیاست. نیازهایی دارد، اما  این فهمیدن خیلی نتوانست تکه

ها بعد برای درمانش راهی پیدا کند. مثل بیمارِی سختی بود که تا توانسته قربانی گرفته و سال

ها قبل که با آن بیماری دست به گریبان بودند های سالتوانست برای آدمشده بود، کسی نمی

 .کاری کند و همه چیز را به عقب برگرداند

ای که جز داغ بر دل چیز دیگری نداشت، باید به وقت دیگری ر گذشتهامشب ظرفیتش پر بود، مرو

شدموکول می  

. 

اش گشت. هیچ جا آن را ندید، اما مرتب بودن اتاق دوباره برایش یک با چشم دنبال گوشی

داد که خوش ندارد کسی برایش اتاق تمیز کند. عالمت سوال شد. باید به مادرش تذکر می

توانست مستقیم منظورش را به او بگوید. پریماه را در دنیا بود که نمی پریماه تنها آدم موجود

شد برای پریماه کمی آدم دید، درست مثل خودش. همین هم باعث میقربانی سرنوشت می

تری باشدمهربان .  

 

عادت به بررسی کردن گوشی قبل از خواب، عادتی نبود که از آن چشم بپوشاند. بلند شد و با 

اش داد کتش را از روی تاج تختش برداشت. دست در جیبش کرد. گوشی را باالتنهقوسی که به 

ی تلگرامش را باز نکرده بود. تلگرام را پیدا کرد و از جیبش بیرون کشید. چند روزی بود که برنامه

کردند، رسان استفاده میی اطرافیانش از این پیاموقتی که به ایران آمد نصب کرد. چون همه

نصبش شده بود مجبور به . 

تنها مخاطبانش هم سروش، عضدی، مادرش و پریماه بودند. فقط چند پیام از عضدی داشت. پیام 

ها به ترتیب از چهار روز پیش بودند که به نساجی نرفته بود. اولین پبام که نسبتاً طوالنی هم بود 

مده و گفته است که خبرهایی از نساجی بود که در آخر اضافه کرده بود خانم مشتاق صبح زود آ

 .با شما قرار دارد

 

لبخندی زد. دخترک را رسماً سرکار گذاشته بود. با لحنی خیلی تاکیدی گفته بود که فردا اول 

صبح در اتاقش باشد و چهار روز بود که به نساجی پا نگذاشته بود. هر وقت که نگاهش به نگاه او 

آمدهای یاشار به یادش میافتاد حرفمی . 
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# 53پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

  

های پرسنلی دخترک مو مشکی را یاشار شب قبل از رفتن به خواستگاری مارال، یکی از عکس

اش که بعد ها دیده بود تفاوت ی واقعیبرایش ارسال کرده بود. عکسی که خیلی با چهره

نظر خواست در جواب گفته بود که خوب  ی دخترک از اوی چهرهداشت. وقتی هم یاشار درباره

اش جلو آمده ایراد گرفته بود. ی دخترک که تا نزدیک پیشانیاست. البته در ادامه از حالت مقنعه

های بید مجنون به سمت صورتش هجوم مثل االنش نبود که تمام موهایش از باال مانند شاخه

 .آورده باشند

زیری، از وقارش؛ هزار و یک خوبی ردیف کرده بود و یاشار از متانت دخترک گفته بود. از سرب

ی زد. وقتی بعد از پایان زمان خواستگاری به یاشار زنگ زد تا دربارهمشتاقانه از دخترک حرف می

  .نتیجه بپرسد یاشار جواب نداده بود. مجبور شد با مادرش تماس بگیرد

آمد، هر چه کرد تا به ره میهای مادرش برای برهم زدن ازدواج یاشار با دخترک مسخدلیل

ی یاشار مهم است و نه شرایط دخترک به گوشش مادرش فرو نرفته بود. مادرش بفهماند عالقه

شان را به عقد یاشار درآورد. چند روز به یک ماه نکشید که پریماه دختر یکی از دوستان خانوادگی

ها و دستورات مادرش شود و کاری خیال حرفقبل از عقد پریماه به یاشار توصیه کرده بود که بی

خواست بعد از خواهد، اما یاشار نخواسته بود دل مادرش را بشکند و میرا بکند که دلش می

کند سال ها که به ایران برگشته به میل مادرش رفتار کند. گفته بود مهم نیست و فراموش می

خواستهکه دلش چه می  ! 

کرد که واقعاً برای یاشار مهم نبوده. واقعاً فکر میای کشید؛ بعد از سه سال به این خمیازه

فراموش کرده، آن هم وقتی که دخترک مدام در نساجی جلوی چشمش بود؟ با دیدن دخترک، 

ی هیچ کرد؟ آن هم یاشاری که پیش از آن سابقه نداشت دربارهفیلش یاد هندوستان نمی

آورد برخورد خوبی شت را بر زبان میدختری با او صحبت کند. اگر کسی این افکاری که خودش دا

توانست بگیردرفت، نمیکرد، اما جلوی جهت افکارش را که به سمت سوءظن به یاشار مینمی . 

 

دراز کشید. چشمانش را بست و سعی کرد به این فکر کند که یاشار همان طور که در مدت 

ی دخترک شده، در مدت کوتاهی هم دل َکنده استکوتاهی شیفته . 
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های بعد تمام فکرش را به خودش مشغول ی یاشار قرار داشت. قراری که ساعتبازپرس پرونده با

ای از خانه بیرون زده بود. به دادسرا رفته و در ی نصفه و نیمهکرد. صبح زود بعد از خوردن صبحانه

آورده ی تولیدی کیف و کفش از کجا سر درهای عجیب بازپرس مصر شد تا بفهمد ایدهآنجا با حرف

ای بود این ماجرا و این تصمیم یکدفعه های بازپرس استنباط کردهطور که از حرفاست. چون این

آمد که یاشار خیلی هم موضوع پیش پا افتاده ای نبود و ظاهراً یک سرنخ مهم به شمار می

واسته های قانونی نخواسته بود که برایش باز کند، اما از او خسری صالح دیدبازپرس بنا به یک

بود که هر چیزی که از جریان کیف و کفش و تصمیم یاشار فهمیده در اسرع وقت به او اطالع 

 ! دهد. حتی جزئی ترین موارد را

 .قرار بود با همراه دوست یاشار امیر و پریماه و مادرش فردا صبح دوباره در دادسرا حاضر شوند

 

ها هم چیزی بیشتر از خودش بود، اما آن ی این موضوع پرسیدهقبالً از پریماه و مادرش درباره

دفعه همچین تصمیمی گرفته دانستند. فقط حرف مشترک هر دو این بود که یاشار کامالً یکنمی

 .است

 

ماشین را مقابل مجتمع مسکونی که سروش در آن ساکن بود پارک کرد. چند دقیقه قبل از 

دید و از او توضیحات مروز دوباره امیر را میرسیدن به او زنگ زده و گفته بود پایین بیاید. باید ا

خواست. پاساژی که امیر در آن مشغول بود سمت غرب تهران قرار داشت. سروش تری میدقیق

های تهران وارد بودبهتر از او به مسیر . 

وقتی انتظارش طوالنی شد و از بوق زدن پی در پی خسته شد، به سروش زنگ زد. زنگ زدنش 

دن سروشهمزمان شد با آم .  

 

ی یزدان لبخندی روی لبش نشست و به اش را باال آورد و با دیدن شمارهسروش گوشی

ی یزدان گفتهایش سرعت داد. در ماشین را باز کرد و با دیدن سر و وضع آراستهقدم : 

- ی روبرویی مون حسابی از ی طبقهبه چه سری چه دمی، ُمردی این قدر بوق زدی ! همسایهبه

شن. سر صبحی فرهنگ بیخودی پیدا میو عمه دراومد. منم گفتم عجب آدمای بیخجالت تو 

زننآن دم در ُمردم، بوق میمی . 

ی ماشین سروش به سمت جلو پرت شد مهلت نداد تا سروش جاگیر شود، با راه انداختن یکباره

 :و داد زد

- آی دنبال منیواش بابا ! قرصات رو بخور وقتی داری می  ! 

 

, [22.05.18 23:21] 
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*  *  * 

هایی که خودم طرحش را زدیم. برای دیدن یکی از پارچهبا آقای سجادی داخل کارخانه قدم می

هایم روی پارچه برایم خوشایند بود، با اینکه چند وقت پیش زده آمده بودم. همیشه دیدن طرح

شدم. وقتی ها سرشار از لذت و غرور میبارها و بارها این اتفاق افتاده، اما من هر بار با دیدن آن

لرزد. از های ریسندگی و صدایشان دور شدیم متوجه شدم گوشی در جیبم میکمی از ماشین

ی بیرونی کارخانه که رو به یک آقای سجادی اجازه خواستم و جلوتر  از او به سمت محوطه

شد رفتم. با لمس آیکون تماس گفتمفضای سبز باز می : 

- عضدی؟بله آقای   

آمد که با همراهم تماس بگیرد. در جوابم گفتمعموالً خیلی کم پیش می : 

- دین؟ کجایین؟خانوم مشتاق چرا جواب تلفن اتاقتون رو نمی  

 :گفتم

- م، چی شده؟ کاری داشتین؟آقای عضدی من داخل کارخونه  

 .بله لطفاً تا ده دقیقه دیگه بیاین اتاق آقای توکلی، خودشون گفتن-

 

قطع کردم و نگاهی به ساعتم انداختم. نزدیک دوازده بود. باالخره بعد از یک هفته نزول  گوشی را

اجالل فرموده بود. احتماالً تا رسیده به عضدی گفت که به من خبر دهد. چرا که تا ساعت یازده 

 .که در اتاقم بودم ندیدم که بیاید

 

قش بود. مردد مانده بودم که در آمد. انگار کسی در اتااز داخل اتاقش صدای صحبت کردن می

بزنم و داخل شوم و یا منتظر بمانم تا تنها شود. پشت در منتظر ایستاده بودم که آقای عضدی 

آمد. کسی غیر از عضدی هم داخل اتاقم بود. به عضدی بیرون آمد، هنوز صدای حرف زدن می

 :گفتم

- تونم برم تو، یا منتظر بمونم؟من می  

شه با تواضع کنار رفت و گفتاز مقابل در مثل همی : 

- رهنه بفرمایید تو، آقای معصومی داخله. االن می . 
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آقای معصومی به همراه همسرش هر دو حسابدار نساجی بودند. تشکر کردم و با زدن تک 

ای به در وارد اتاقش شدم. آقای معصومی به سمتم برگشت و با هم سالم و احوال پرسی ضربه

اهم کرد و جواب سالمم را با تکان سرش داد. قشنگ این حس را به من کردیم، اما او گذرا نگ

 :القاء کرد که خیلی آدم مهمی وارد نشده است. رو به معصومی گفت

 االن بیستا بنویسم کافیه؟-

معصومی تایید کرد و او هم مشغول نوشتن شد. چپ دست بود. تند تند خودکار را روی کاغذ 

قدر تند تند بنویسند. بدون اینکه سرش توانند اینها نمیدستکردم چپ داد. فکر میحرکت می

 :را از روی کاغذ مقابلش بگیرد، گفت

 .چرا سرپا وایستادی، بشین-

گفت که معصومی به من نگاه کرد، او معلوم نکرد که با کداممان است، اما نگاه معصومی می

ی شازده من بودمی آمرانهمخاطب جمله . 

ل رفتم و رویش نشستم. این بار نه دقیقاً روبروی میزش، بلکه بر روی خیلی آرام به سمت مب

 :مبل کناری میز. کاغذ را به سمت معصومی گرفت و گفت

  .ببر وصولش کن-

ای که داخل آن گوجه سبز و توت فرنگی معصومی به کاغذ دستش نگاه کرد و من به ظرف میوه

  .به طرز هوس انگیزی چیده شده بودند

 

ی حواسش ون رفت، اما او هنوز بدون توجه به حضور من در حال نوشتن بود. همهمعصومی بیر

کردم تا ببینم در نهایت کی هم معطوف کارش بود. هر چند ثانیه یک بار زیر چشمی نگاهش می

اش زل زد. دوباره خودکار را حرکت خواهد سر بلند کند. خودکارش را کمی باال آورد و به نوشتهمی

زدم بیشتر از ده ته بود من در اتاق هستم. حساب زمان دستم نبود، اما حدس میداد. یادش رف

کنم. مستقیم نگاهش کردم تا بلکه سنگینی دقیقه است که انشاء نوشتن آقا را تماشا می

نگاهم را حس کند و دست از رفتارش بردارد و وانمود نکند که کسی در اتاقش نیست. یکباره 

گذاشت و به من خیره شد کارش را بر روی کاغذخود : 

 چه قدره؟-

 :با تعجبی که ناشی از سوال عجیبش بود، گفتم

- قدره؟چی چه  

اش گذاشتدستانش را در هم مشت کرد و زیر چانه : 

- کنی که انگار ارث گم. آخه یه جوری با اخم و تخم نگاهم میوجهی که بهت بدهکارم رو می

 ! بابات رو ازم طلب داری
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# 55پارت  

 

 

 

 

پوشیدم و عزادار بودم. برای چندمین بار در کرد؟! من هنوز هم سیاه مینباید کمی مراعات می

کردم، با اینکه بدتر از این هم قبل از طول مدتی که با او برخورد داشتم از نوع گفتارش تعجب می

برد که شد. از چه رنج میی برخوردش عادی نمیجویانهی ستیزهاین گفته بود، اما برایم شیوه

شددائم باعث رنجش دیگران هم می . 

خوشبختانه بابام یه جوری بارم آورده که به ارثش هیچ چشمی نداشته باشم، چه برسه که -

آدم نمیاینجا نشستم و انگار که نیستم، خنده اون رو از بقیه طلب کنم. وقتی ده دقیقه . 

 

توانستم با خشم حرف بزنم. خیلی کم ه بودم. اصالً نمیای شکایت کردبه شکل کامالً دلخورانه

آمد عصبی شوم و با عصبانیت حرف بزنمپیش می .  

چشمانش از لب به چشمم در گردش بود. بلند شد و از پشت میزش بیرون آمد. ظرف توت 

 :فرنگی و گوجه سبز را برداشت و به سمتم گرفت

- دوبله تست صدا بدی؟تا حاال به فکرت رسیده بری رادیو و یا برای   

ی کافی یک مورد تمام عیار بود که فکرم را به خودش ای که به طرف گرفته، به اندازهظرف میوه

لش دیگر جایی نداشتم. گوجه سبز را خیلی دوست داشتم، اما خب مشغول کند، برای سوا

فرنگِی  کرد از برداشتنش صرف نظر کردم و توتخاطر سروصدایی که موقع خوردن ایجاد میبه

 :درشتی را برداشتم. بعد از برداشتن توت فرنگی به سوالش هم فکر کردم

 برای چی باید برم تست صدا؟-

 :ظرف میوه را روی میز مقابلم گذاشت و راست ایستاد

- رن تست صدا دونی برای چی گفتم؟ بری یه دهن براشون بخونی. خب برای چی میواقعاً نمی

 یا دوبله؟

- رن، اما من باید برای چی برم؟میدونم برای چی می  
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 :خیره نگاهم کرد. لبخندی زد

 .ولش کن، اصالً من غلط کردم-

طوری گفت که انگار من یک احمقم و او هم از بحث با یک احمق به غلط کردن افتاده است. 

ی هیچی نگفتم، با غلط کردنش موافق بودم. اصالً این سه تا کلمه را بهتر بود بعد از پایان هر بحث

کرد ! او را به غلط کردن انداخته بودم. دستاورد برد، چون هر بار خیلی غلط میبا من به کار می

ی توهین آمیز قبلش یادم بودهاخوبی بود ! تک تک حرف . 

 

 :کمی عقب رفت و روی مبل نشست. دستانش را در هم فرو برد

- ری بذاریمببین مارال قبل از اینکه شروع کنیم به حرف زدن باید یه قرا . 

یک کاری کرده که از اسم خودم بدم آمده بود ! حداقل یک خانم نباید قبل و یا بعد از اسمم 

آوردمی . 

 چه قراری؟-

اش را از مبل برداشتپا روی پا گذاشت و تکیه : 

- ی صادقانه جواب بدیاینکه هر چی ازت سوال کردم صادقانه .  

- ر اونیه که شما هم در مقابل کاری انجام بدیناون وقت اینکه قرار نیست، یه دستوره. قرا . 

 :سری تکان داد و تایید کرد

- دم در مقابل ساکت بشینم و به حرفات گوش بدمبله درسته، منم قول می . 

صرفیدای بود ! معامله با او نمییک کالهبردار حرفه  ! 

- امش بدینگوش دادن و ساکت نشستن کاریه که حتی اگه صادقانه هم حرف نزنم باید انج . 

 :سری به دو طرف تکان داد

- وقت نه ساکت ترین دروغی قاطِی حرفاته، اونکنی، من اگه حس کنم کوچکنه؛ اشتباه می

دم. مجبورم برخورد فیزیکی کنمشینم و نه گوش میمی . 

 :اخم همراه با تعجبی کردم. برخورد فیزیکی دقیقاً یعنی چه؟ ادامه داد

- کنم بیرون. حاال انتخاب کن که چجوری بعد از پنجره شوتت میکنم و شم بغلت میبلند می

 .حرف بزنی

 

, [22.05.18 23:21] 
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# 56پارت  

 

 

 

دستم را روی زانویم مشت کردم و با دست دیگرم چند تار موی سرکشی که به سمت 

خواستم همین اول کاری یک چیز برایش جا بیفتدام آمده بودند را کنار زدم. میپیشانی : 

- ی ی عاطفی نبوده. رابطهخواد باور کنید که بین من و برادرتون هیچ رابطهتوکلی دلم میآقای 

ی کار فراتر نرفتما هیچ وقت از محدوده . 

 

بعد گفتن حرفم به صورتش نگاه کردم تا ببینم چطور قرار است تشخیص دهد که حرفم راست یا 

 :دروغ؛ اما در عالم دیگری بود

- قدر مشکی و براقه؟ چرا من هر شامپویی رو امتحان زنی که اینچه شامپویی به موهات می

شه؟کنم موهام براق نمیمی  

کردم. نگاهم را در حجم موهایش به گردش درآوردم. مشکی بود، شفاف هم من گِل لگد می 

کرد. بحث بین ما به کجا کشیده شد تا شازده را راضی میبود، چه قدر بیشتر باید شفاف می

 :شده بود

 ... یادم نیست اسم شامپوم رو-

دوست نداشتم به او بگویم. فقط دوست داشتم زودتر حرف بزنیم تا من بروم، اما او دست بردار 

 :نبود

- ی نعناع دارهیه شامپو گرفتم که توش روغن هسته . 

 :مطمئناً باز هوس خوشمزگی زده بود به سرش

 مگه نعناع هسته داره؟-

 :خیلی جدی جواب داد

- ی گیاهان هسته دارن و اتفاقاً توی داره ! من از وقتی که برگشتم ایران فهمیدم که همه احتماالً 

شه برای یک کشور آدم، شامپو تولید کردقدری روغن هست که میشون اینفِسقل هسته . 

 

آخرین قصدم قبل از آمدن به اتاقش این بود که بخندم، اما مقاومتم را  از دست دادم و خندیدم. 

عی کردم صدا دار نشود. هنوز خنده از روی لبم دور نشده بود که پرسیدهر چند س : 
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- ی عاطفی یعنی چی؟ منظورت پیوند قلبیه، یا پیوند جسمی؟ اگه منظورت دومیه، خب رابطه

که هیچ احساسی تونی بگی ی اون شکلی نبوده، اما میباشه قبول بین شما و یاشار رابطه

ترین تونی بگی احساساتون نسبت به همدیگه در خنثیهم نسبت به همدیگه نداشتین؟ می

تونی بگی شما دو تا بارها بارها توی ذهنتون به پریماه خیانت نکردینحالت ممکنه بوده؟ می . 

 

توانست ظالم ترین قاضی دنیا لقب بگیردشد، میاگر قاضی می . 

- کنید. من یکی دو سال کنم چرا به برادر مرحومتون رحم نمیشناسین، اما درک نمیمن رو نمی

تونم بگم آدم خیانت کردن به زندگی مشترکش نبود. شناختمش، اما با اطمینان میبود که می

کنم از شماای. تعجب مینه من و نه هیچ زن دیگه  ! 

 

از جایش بلند شد. نشستنش یک نعمت بود چون به محض بلند شدن ترس به وجودم چنگ 

  .انداخت

- زنم که در همه هست، برادر من و ها حرف میح تاریک و زشت وجودی آدممن از اون جنبه از رو

تونن گاهی اون قدر بد باشن که نشه تصورش کرد. وقتی خودم رو غیر برادر من نداره. همه می

ترین تصمیم این بوده که بعد به هم خوردن قرار ازدواج بذارید بینم منطقیذارم جای شما، میمی

، اما شما موندین، بهم بگو دلیل این همه سماجتت برای موندن چی بود؟و از این نساجی برید  

 

توانند ساکت بمانند، اما باید تالش خودم را هایم نمیدانستم تا آخر این کشمکش چشممی

کردممی : 

- ترین حالت ممکن قرار من موندم چون به قول شما احساساتم نسبت به برادرتون در خنثی

ی اینا من اون زمان از لحاظ مالی لفتی با موندنم نداشت. جدای از همهداشت. مادرتون هم مخا

 .به کارم نیاز داشتم. به کارم عالقه دارم

 

 :پوزخند زد

- دونی یاشار هم مثل تو بوده؟ چرا فکر کردی احساس اونم به تو مثل خودت بود؟از کجا می  

زد، اما من خونسرد و آرام گفتمداد می : 

- شدنه پریماه و زندگیش دلگرم بود. داشتن بچه دار میاونم حسی نداشت. ب . 

 :باز هم داد زد

- گی، تو مطمئنم فهمیده بودی که حواسش به توئه. برای من از بچه حرف داری دروغ می

ای که حاصل نیازهای طبیعی دو تا آدمه، زنی، تا حاال ندیدی کسی با بچه خیانت کنه. یه بچهمی

زنی، تو که باال نشینی؟رو بگیره؟ از کدوم مشکل مالی حرف می تونه جلوی خیانتچه قدر می  
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# 57پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

 :تا دهان باز کردم توضیح دهم، مهلت نداد و گفت

- تونی بیاری. ترین دلیلیه که میبگو دنبال چی بودی که موندی نساجی. مشکل مالی احمقانه

مونه یه چیزدونم یه دهنه مغازه هم تو بازار دارین؟ پس میمن می تا اونجایی که  ... 

 :صورت حساب کل اموال ما را داشت

- کنیم مال داییمه. دقیقاً زمانی که ای که االن داریم توش زندگی میمن باال نشین نیستم. خونه

ه. برای درمان بیماریش برادرتون در حال ازدواج با پریماه بودند، ما فهمیدیم که بابام سرطان دار

قدر بدخیم و پیشرفته بود که مجبور شد یه مدت کار توی مغازه رو تعطیل کنه، اما سرطانش این

های درمانش اونم توی بیمارستان خصوصی خیلی زیاد ش. هزینهدیگه نتونست برگرده به مغازه

اما مادرتون اصرار کرد شد برم جای دیگه کار کنم، بود. حتی بخاطرش خونه مون رو فروختیم. می

بمونم. حتی یه مدت نیومدم ولی در نهایت چیزی که باعث شد من به کارم ادامه بدم، نه مشکل 

مالی بود و نه اصرار مادرتون. من موندم چون سر سوزنی حس به برادر مرحومتون نداشتم. هیچ 

اگه بود یک لحظه  بینه.وقت هم رفتاری ازشون ندیدم که فکر کنم به یه چشم دیگه من رو می

موندمهم اینجا نمی . 

 :مستقیم به چشمانش زل زدم

- ها فکر ی تاریک و زشت وجود آدمدوست دارید باور کنید، دوست هم ندارید بشینید به جنبه

های دنیا حکم صادر کنیدتونید برای بد بودن مطلق تموم آدمکنید، اون وقت می . 

شد در هر کتاب رکوردی ن دنیا نام گذاشت، میترین چشماشد خشمگینچشمان موربش را می

 :ثبتش کرد

- شدین و حتی گفتن زیاد با هم تو اتاق تنها میپس دو تایی این یکی دوماه آخری که همه می

خوندین؟کردین؟ برای عاقبت بخیری بقیه دعا میکار میرفتی چیگاهی دیرتر از بقیه می  

 

آمد. ی من و یاشار برای چه بود؟ به چه کارش میطهدرآوردن از رابسماجتش برای دانستن و سر

خواست بکند. چیزی که فهمید برادرش کج رفته چه میای داشت اصالً بفهمد. مثالً میچه فایده

خواست این بود که قانعش کنم نه من و نه یاشار خبطی بیشتر از همه چیز در آن لحظه دلم می
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کردم فقط برای اذیت زمند این فهمیدن است. حس میآوری نیاکردم به طرز دردنکردیم. حس می

زند، چیزی سخت خود او را آزار کردن من نیست که تمام گذشته را با حرص و ولع ورق می

دادمی . 

 

- ای غیر از این نبودشد. به کارمون. هیچ مسئلهفقط و فقط به نساجی مربوط می . 

 :با لبخندی از سر تاسف گفت

- ی نساجی حرف بزنه؟ نکنه ه الزم باشه این همه مدت باهات دربارهعجب، مگه تو کی بودی ک

ی کاری نیازمند این شه برام بگی کدوم مسئلهسهامدار نساجی هستی و ما خبر نداریم. می

 .همه وقت گذروندنه؟ واقعاً دوست دارم بدونم

 

بیشتر از داد. به هم ریخته و عصبی بود. حرکات دست و صورتش، پریشانی حالش را نشان می

 :توضیحات من، به یک لیوان آب خنک نیاز داشت

 .یه لیوان آب بخورید-

ای به نام جز ظرف میوه خوردنی و نوشیدنی دیگری نبود. نگاه بران و منتظرش باعث شد مقوله

 :آب خوردن را فراموش کنم و بگویم

- ر بود تا یه خواست پیشرفت کنه. تو فکخواست برای نساجی کاری بکنه، میبرادرتون می

تولیدی دیگه راه بندازه. چیزی که باعث بشه تا از پولش رونقی به نساجی بده. از منم برای راه 

خواست. من چون خودم به طراحی کیف و کفش عالقه انداختن یک تولیدی جدید نظر می

 .داشتم، پیشنهادم تولیدی کیف و کفش بود

 

, [22.05.18 23:21] 

 

آب خنک دادم. عقب عقب رفت و روی مبل نشست. کمی آرام شده بود. انگار با این حرف به او 

ی دقیق شدنش بود، پرسیدبا اخمی که نشانه : 

  کیف و کفش؟-

بله، منم از همون روز شروع کردم به طراحی کیف و کفش. البته بیشتر مد نظرش این بود که -

عماری سنتی ایرانی موضوع پارچه هم توشون به کار ببریم. منم چون طرحای سنتی برگرفته از م

نامه بود و از طرفی کیف و کفش با شکل و نقوش سنتی خیلی طرفدار داره ازشون خواستم پایان

 ... این سبک کار رو فعالً در پیش بگیریم تا بعداً برسیم به طراحی کیف و کفش چرم و

- هول کن اینا رو. پس تو بهش توصیه کردی که تولیدی کیف و کفش رو راه بنداز . 
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 :طوری پرسید که انگار گناه نابخشودنی مرتکب شدم

 ... نه من-

 :داد زد

- دونم بهش پیشنهاد دادم چون به طراحی و کیف و کفش عالقه دارم همین االن گفتی که نمی

ی کوفتیمم همین بودهو موضوع پایان نامه . 

 

ی ود. هر حرف سادهشدم. واقعاً دیگر رمقی برایم باقی نمانده بخدایا کی از دستش خالص می

توانست او را تا سر حد مرگ به هم بریزد. دستپاچه و نگران توضیح دادممن می : 

من فقط نظرم رو گفتم. خودش کیف و کفش رو مطرح کرد. منم گفتم نسبت به راه انداختن خط -

ی بهتریه؛ همینتولید پتو و روفرشی ایده . 

 :آن قدر تعجب کرد که من ازتعجبش ترسیدم

- کنی، خودت گفتی بهش پیشنهاد دادی. یاشار اصالً به فکر تولیدی کیف حرف رو عوض میچرا 

  .و کفش نبود

 :حق به جانب گفتم

 مثالً من پیشنهاد داده باشم ایرادی داره؟-

 :پوزخندی زد

 .نه؛ خیلی هم خوبه. برو بیرون. دیگه کاری ندارم-

 

, [22.05.18 23:21] 

 

# 58پارت  

 

 

 

گی محصور شده بین دو انگشتم را  روی میز گذاشتمبلند شدم. توت فرن : 

- ای نداشتم بیشتر بمونم و یا عالوه بر طراحی پارچه، کیف و کفش رو هم من اون موقع وظیفه

دم. چون ازم حمایت کرده بود، مدیونش بودم. خاطر مادرتون این کار رو کراضافه کنم، اما فقط به
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فت، با کیف و کفش موافق بودم. حتی خدابیامرز گ من فقط از بین موردهایی که آقای توکلی

 ... خودشون از قبل به این نتیجه

 ! گفتم برو بیرون، نشنیدی-

 :درنگ نکردم و به سمت در رفتم، اما او با خودش غرغرکنان گفت

- کنه با االغ طرفهگه هیچی بین ما نبوده. فکر میاز جیک و پوکش خبر داشته، بعد می . 

 

اش را از ایستادم. با تعجب نگاهش کردم. توجهی به من نداشت. گوشی به عقب برگشتم و

 :جیب بیرون کشیده و بدون اینکه به من نگاه کند، گفت

- تونی بری بیرون، من بیام ببرمتاگه نمی . 

 

تر، بیشعورتر، بدتر، بدتر، هزار بار بدتر. از کی شنیده بودم تر، احمقیکی بود از سروش بدتر، نادان

کنم آقای سجادی و یا هم داخل ست و قصد برگشت به نروژ را دارد. فمر مینش موقتیکه ماند

ترین ی ریسندگی، تمرکز نداشتم، ولی یک جایی این خبر خوش را شنیده بودم. نزدیککارخانه

آرزویی که داشتم همین بود که هر چه زودتر برگردد. دیگر احساس آرامش نداشتم. حضورش آن 

کردهای منفی را به سمتم روانه میمشکوک بود موجی از حس هم وقتی اینچنین . 

 

اند. بعد از هر قبل از اینکه به اتاقم برسم خاله شیرین مقابلم سبز شد، انگار مویش را آتش زده

آمد. لبخندی به لیوان چای در دستش که از آن ام میبار که با شازده مالقات داشتم برای دلداری

و گفتم شد زدمبخار بلند می : 

- دونی دقیقاً کی بیایعاشقتم که می . 

 

 :دنبال من داخل آمد و گفت

  باز چیکارت داشت؟-

ی اتفاقات را برایش باز کنم. کوتاه و مختصر گفتمشد دقیق همهنمی : 

- ی من و یاشار خدابیامرزهمون حرفای همیشگی؛ گیر داده به رابطه . 

االً بخاطر حضورش در آشپزخانه بودسری تکان داد، دو طرف صورتش قرمز بود، احتم . 

رفتم پیش آقای سجادی، گفتم بابا این چرا این طوریه. یه خرده باهاش صحبت کنید. شیوا که -

آد، حداقل شما یه تذکر بهش بدهدیگه نمی . 

 :کنجکاوانه گفتم
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 آقای سجادی چی گفت؟-

ای باال انداختشانه : 

- ست صبر کنیم تا بزرگ شه بلکم خبر مرگش ی دو سالهشه. انگار بچهفقط گفت درست می

درست شه. هر چی خواستم از دهن سجادی حرف بکشم ببینم چرا یالقوز مونده این پسره 

بینن یاد شیوا، فقط خندید و گفت ناهار چی داریم. اِی کارد بخوره به شکمشون که تا من رو می

دونه. سجادی نمی افتن. ولی مارال یه چیزی هست که هیشکی هیچیخندق بالشون می

گه. فکر کنم پسره ازدواج کرده بعد هم از زنش طالق گرفته. ها، ولی هیچی نمی دونهمی

زنهسجادی هم واسه همین حرف نمی . 

 :با تعجب گفتم

- کار داری چی شده چی نشده. بعد مگه طالق چیه که سجادی درموردش حرف خب خاله چی

دونستیم. ی ما هم میزنشون طالق گرفتن، همهنزنه و پنهون کنه. جفت پسرای سجادی از 

 ... شاید هیچ وقت زن نگرفته اصالً 

 

 :لبش را کج کرد و روی مبل نشست

- ای ! قد بابای من سن داره، چی چی رو زن نگرفته. جریان سجادی رو بذار تو هم چه قدر ساده

بگه عروسام خوب قدری هم انصاف داشت که شیله و پیله ست. دیدی که اونکنار، سجادی بی

بودن و پسرام آدم نیستن، اما شیوا مغروره. همیشه صورتش رو با سیلی سرخ نگه داشته، 

براش عاره که بگه پسرش هم مثل خودش با زنش زندگیش نشده و طالق گرفته. بوشهریه 

دونن. به سجادی هم گفته که به کسی نگهدیگه، اونا بد می . 

که تمام اتفاقات اتاق را موقتاً فراموش کردم و گفتم کردقدر با آب و تاب تعریف میاین : 

- دونن، ولی این قدر زیاد شده که همه بوشهری و غیر بوشهری نداره خاله. همه طالق رو بد می

 .جا االن عادیه

*   *   * 

 

, [22.05.18 23:21] 

 

رنج باشد. دایی آمد. غالباً اهل داد و فریاد نبود، مگر اینکه موضوع خیلی بغسروصدای میثم می

توانست او را آرام کند. در جواب " آروم باش " دایی با فریاد گفتهم نمی : 

- صاحاب بابا دایی این نساجی و کارکردنش جز شر برامون هیچی نداشته. خب ول کنه اون بی

ره دادسرا. شه، یه روز میگن با رئیسش سروسری داره، یه روز قتل میمونده رو. یه روز می

م یه روز بیان به عنوان قاتل بهش دستبند بزنن ببرنشترسمی .  
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توانستند آرامش کنند، مامان با صدایی تحلیل رفته گفتدایی و مامان هیچ کدام نمی : 

- ها، اما شانس ش سرش تو کاره خودشهباره. همهم بدشانسه. از زمین و زمون براش میبچه

ره نساجی، داد نزن تونداره. دیگه نمی . 

شد و من ها چیزی بگوید. دایی ناراحت میآمد مقابل دایی از بدشانسی و این حرفمیخوشم ن

 .دوست نداشتم شرمنده و ناراحت باشد

تر از بقیه کشیده شد و کل طرح را نابود کردمداد را روی کاغذ طوری کشیدم که خطی پررنگ . 

دستم گفت ی درگهسمیرا در را باز کرد و داخل آمد. با نگاهی به مداد و بر : 

- کشیده تو نشستی نقاشی میمیثم داره اون بیرون خودش رو ِجر می  ! 

 

ی نقاشی من را یاد مرد متوهم و کالشی انداخت که آمدنش از نروژ جز دردسر برایم چیزی کلمه

ه بودم و با ی نامالیمات استقامت کردگفت. در برابر همههایم نقاشی مینداشت. او هم به طرح

ها باز به کارم در نساجی ادامه داده بودم، اما حال کسی پیدا شده ی حرف و حدیثوجود همه

بود که قابلیت این را داشت خیلی شیک و مجلسی کاری کند که حتی به بازگشت به نساجی 

 .دیگر فکر هم نکنم

 

, [22.05.18 23:21] 

 

# 59پارت  

 

 

 

 

 :مداد و کاغذ را روی زمین گذاشتم

- شه گه یکی من، هم مامان عصبی مییام جلوی چشمش یکی اون میگی چی کار کنم، بمی

ها جلوی چشمش نباشم بهتره. خودش این قدر غر و هم من. میثمم عادتشه، این جور موقع

زنه تا ساکت بشهمی . 
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ام نگاه کنارم دو زانو نشست. روسری ساتن سرش را از پشت به هم گره زده بود. به برگه

بود که از این حجاب اجباری راضی نیست. مقابل میثم راحت بود، اما مامان کرد. کامالً معلوم می

 .قبالً تذکر داده بود که وقتی دایی است مراعات کند

 

 :برگه را باال گرفت و گفت

- شه از دادسرا تر از تو هم هست؟ هنوز دو ساعت نمیخیالتر و بییعنی مارال خونسرد

وقت تو این نمک نشناسا همه بالیی سرت آوردن اونکنی. برگشتی، نشستی اینجا طراحی می

کنی؟نشستی تو خونه هم براشون طراحی می ! 

 

خواست که سمیرا زحمتش را کشیدچشمم یک تلنگر کوچک می : 

- کنه. واسه خودم این کار رو می هر چی حالم بدتر باشه باید بیشتر طراحی کنم. حالم رو بهتر

کنم، نه واسه کسیمی . 

 

ی پایم گذاشت و دراز کشید. کمی سرش را به سمت باال انحنا داد و با نگاه به سرش را رو

 :چشمم گفت

- گه؛ بدشانسی بدشانسی رو صدا مارال چرا هر چی سنگه، مال پای لنگه؟ مامانت راست می

افتنشن و پشتت راه میزنه. یه بار که بدشانسی بیاری، دیگه َگله میمی . 

و گفتماش زدم ای به پیشانیضربه : 

پس با حساب و کتاب تو و مامانم سرم رو بذارم زمین و بمیرم بهتره دیگه ! مگه چی شده؟ -

کنیدرفتم دادسرا چند تا سوال جواب دادم، چیزی نشده که شلوغش می . 

 :اخمی کرد و با ترحم گفت

- ت برای چیه؟طوریه پس گریهاگه این  

ش کردم و گفتمی دیگری حوالهضربه : 

- کشیدممدی َگند زدی به حالم. من که داشتم به قول تو نقاشیم رو میخب تو او . 

 :تا آمد جوابم را بدهد دایی در زد و گفت

 .مارال جان من بیام تو؟ یه چند لحظه باهات کار دارم-

 :سمیرا سریع بلند شد و نشست. من هم گفتم

 ... بیا تو دایی-
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د. من هم به پای دایی بلند شدم. پشت دایی وارد اتاق شد و سمیرا خودش را جمع و جور کر

ی برزخی داخل آمد و بدون اینکه صبر کند، گفتبند دایی میثم هم با قیافه : 

- صاحاب مونده بذاریا. بخدا بریدیگه حق نداری پات رو توی اون نساجی بی  ... 

هایش را دایی قطع کرد. بازویش را گرفتی حرفادامه : 

- تی بیای؟! برو بیرون قسم نخورکی گفته تو دنبال من راه بیوف . 

 :وقتی میثم را به بیرون هدایت کرد رو به سمیرا گفت

 .سمیرا جان شما هم بیا برو بیرون من چند کالم حرف با مارال دارم-

 .سمیرا "چشم" ی گفت و بیرون رفت

 :دایی صندلی پشت میز آرایشم را بیرون کشید و رویش نشست

 

, [22.05.18 23:21] 

 

- یی اگه الزمه برات وکیل بگیرم؟گم دامی  

 :به طرفش رفتم. روبرویش ایستادم و با تکیه به میز گفتم

 .مگه من مجرمم که نیاز به وکیل باشه؟ کاری با من ندارن فقط چند تا سوال پرسیدن-

 :سری تکان داد

 چی شد یه دفعه بعد دوسال دوباره اومدن سراغت؟-

- تم. فقط دو روز پیش به پسر شیوا خانوم گفتم که دونم دایی. در جریان نیسمنم خیلی نمی

قرار بوده برادر خدابیامرزش تولیدی کیف و کفش راه بندازه و منم چند تایی طرح براش زدم. یهو 

ی ش دربارهگن باید برای یه سری سوال و جواب برم دادسرا. اونجا هم سواالشون همهدیدم می

خواست تولیدی کیف یامرز حرف و کیفش رو زد. چرا میکیف و کفش بود. اینکه از کِی یاشار خداب

ای نکرده که کیا قراره بوده باهاش و کفش بزنه. دایی چند بار ازم پرسیدن هیچ وقت اشاره

 .شریک بشن. دنبال اسم و نشونی بودن دایی

 :دایی با تعجب پرسید

 یعنی قتلش ربطی به همین کیف و کفش داشته؟-

اش پنهان کنم، تفاوتیکردم غمم را پشت بیلحنی که سعی می ای باال انداختم و باشانه

 :گفتم

چیزی که به من نگفتن، اما احتماالً ربطی داره که زوم کردن روش. حتماً هم برادر یاشار چیزی -

دونست که تا من حرف کیف و کفش رو انداختم وسط رفت به بازپرس گفتمی . 
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 :دایی " ای خدا"یی گفت و ادامه داد  

- چرا باید بخاطر تولید کیف و کفش یکی رو بکشن؟ آخه  

 :مثل میثم عصبانی نبود، اما با لحنی دستوری در ادامه گفت

- کنم. ارزه دایی. خودم برات کار پیدا میدیگه صالح نیست بری نساجی. به دردسرش نمی

ابی هم ی درست و حسکنم. آخه رشتههفته ای برات کار پیدا می کار بمونی. یهذارم بینمی

نخوندی. طراحی هم شد رشته؟ آخه آدمی که مهندسی بهترین دانشگاه قبول بشه باید بره 

طراحی؟ نه تو به حرفم گوش کردی، نه سارا. اگه االن جای گریم پزشکی خونده بود توی اون 

موندکار نمیسر دنیا بی . 

 

کنار کنکور ریاضی،  ها خیلی سعی کرده بود که من مهندسی بخوانم، اما من دردایی آن سال

کنکور هنر هم شرکت کرده بود و در نهایت هنر را به مهندسی ترجیح داده بودم. لبخندی به 

هایش زدم و گفتمغرغر : 

- ها گذشته دایی، حرص نخورگذشته . 

این حرفم باعث شد از روی صندلی بلند شود و با شرمی که خیلی وقت بود برایم آشنا شده، 

 :بگوید

- شد. تو شدم. مامانت آروم میشته دایی، اگه گذشته بود که من یه ذره آروم میها نگذگذشته

شدجوری نمیزندگیت این . 

 :آه عمیقی کشید و به طرف در رفت

- خوام بزنم به نامت. به مامانتم گفتمحاال که سرت خلوت شده یه روز بیا بریم این خونه رو می . 

 

, [22.05.18 23:21] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(ه فالح "کنار نرگسمائد ] 

# 60پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

 :همه چیز مهیا بود تا کامالً از اتاقم پا به بیرون بگذارد که صدایش زدم

 ... لطفاً فراموش کنید دایی-
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 کردم چشم بدزدم،دوباره با چرخشی به اندامش به اتاقم برگشت. خیره به من که سعی می

 :گفت

حق توئه دایی، هر چی که قرار بود مال پویا بشه، دوست دارم بدم به تو. با تو کاری ندارم، -

شمخودم آروم می .  

- تونیم کنیم خودش کلیه، نه من نه مامان نمیاین کار رو نکن دایی. همین که اینجا زندگی می

هم مجبور به کاری نکردید، اجازه بدیم همچین کاری بکنید. شما مدیون من نیستی دایی، من رو 

  .خودم پویا رو دوست داشتم. خودمم انتخابش کردم

 :چشم در چشم شدیم که گفت

- ذاشتم گفتی نمیگفتین. هم تو هم زنداییت بد کردین. اگه میگم کاش به من میهنوزم می

 .به هم محرم شین

اندها گذشتهنماند تا دوباره بگویم که گذشته . 

 

دار شدن گوشِی همراهم را خاموش کردم. دیشب به میثم گفته بودم که تا روز بعد به محض بی

روم. قصد داشتم تا زمانی که حضور دارد، موقتاً به وقتی پسر شیوا خانم نساجی باشد من نمی

نساجی نروم و با شیوا خانم هم در این باره صحبت کنم. با سمیرا و مامان به بهشت زهرا 

بود، اما من دلم هوای بابا را کرده بود. دوست داشتم بعد از بهشت رفتیم، با اینکه وسط هفته 

عبدالعظیم برای زیارت هم ببرم. خیلی وقت بود که از خانه بیرون نیامده بودزهرا مامان را به شاه .  

ای که پویا در آنجا دفن بود بعد از اینکه سر خاک فاتحه خواندیم و مدتی نشستیم به سمت قطعه

به مزارش رسیدیم سمیرا به شکل کامالً محسوسی به من نگاه کرد. همه هم رفتیم. تا 

دانستند من برای مرگ پویا هزار بار بیشتر از مرگ بابا اذیت شدم. برای مرگ بابا یکسال می

ماندنش در چهار پنج ماه اخیر بیشتر شبیه معجزه بود بیشتر بود که همه آمادگی داشتیم. زنده . 

 ... اما پویا

ی ما گذاشته بود. درست وقتی که به بودنش، به ماندنش، امید بسته بودم، دل همهداغ بر 

توانستیم ها نه من و نه زندایی بیشتر از دو کلمه نمییکباره رفت. جوری رفته بود که تا مدت

ی پویا که خوردیم. نگاهی به عکس رنگ و رو رفتهحرف بزنیم. غذا هم به قدر زنده ماندن می

ش که در اتاق دیده بودم ش بود کردم، این رنگ و رو رفتگی برایم در مقایسه با جنازهاداخل حجله

رنگ و دستانی کبود ... چه قدر سخت بود، سخت بود بعد از آن ادامه هیچی نبود. صورت بی

 ... دادن زندگی

 

موقع برگشت فقط سمیرا سرحال بود، نه من و نه مامان حال خوبی نداشتیم. سمیرا حرف 

کردیم. در خانه هم وضع بدین منوال ادامه پیدا کرد. حتی شام هم نخوردم. زد و ما گوش میمی

هایی که توسط پسر شیوا خانم برایم ایجاد شده و رفتن به بهشت زهرا دست به مشغولی دل
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ی انجام هیچ کاری را نداشتم. گوشی را هم روشن نکردم.  حوصله ًدست هم داده و من عمال

م از نساجی کسی با من تماس بگیردخواستنمی . 

 

صبح به همراه سمیرا بیدار شدم. التماس کرده بود که او را به دانشگاه برسانم. موقعی که 

قیدانه گفتی ماشین داخل آورد و بیمقابل دانشگاه پیاده شد، سرش را از شیشه : 

 .ظهر هم طرفای دو بیام دنبالم-

 :با اخمی غلیظ گفتم

- آدن رو از رختخوابم بیرون کشیدی مجبورم کردی برسونمت. هنوز خوابم میبرو پررو نشو. م . 

 :لبانش را به عالمت بوسه غنچه کرد

- دمبرمت بیرون بهت دیزی میقربونت برم بیا دیگه. ناهار می . 

زداش هم حالم را به هم میدانستم چرا، اما حتی قیافهمن از دیزی متنفر بودم. نمی : 

 ... پس باش تا بیام-

کردم. سمیرا با سروصدا تهدیدم را عملی میآدم تهدید کردن نبودم، هیچ وقت. همیشه بی 

 :التماس گفت

 .غلط کردم تو رو خدا بیا-

دستم را روی فرمان گذاشتم و با نگاهی گذرا به سمتش، راه افتادم. ماشین بابا را دیروز قبل از 

گفت که دلیلی و معاینه هم برده بود. میرفتن به بهشت زهرا دایی روشن کرده و برای سرویس 

وآمدش از آن استفاده ی حیاط خاک بخورد. با میثم هم صحبت کرده بودم تا برای رفتندارد گوشه

  .کند

 

، ی روی صفحهی افتادهام زنگ خورد. شمارهوقتی ماشین را داخل حیاط پارک کردم، گوشی

ی نساجی بودشماره . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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ام آشتی کردم. شیوا خانم اصالً زنگ نزده و این صبح قبل از رساندن سمیرا، دوباره با گوشی

ان صحبت گرفت و با مامموضوع برایم عجیب بود. شماره تلفن خانه را داشت و گاهی تماس می

ام خاموش است، به خانه زنگ بزند، اما هیچ خبری از تلفنش ودم وقتی گوشیکرد. منتظر بمی

 .نبود

 

کردم خاله شیرین باشد یا نهایت نهایتش عضدی؛ اما هیچ آیکون تماس را لمس کردم. فکر می

 :یک از این دو نبودند. آقای متوهم بود. طلبکارانه گفت

- امروز موجه باشه. تا دو ساعت دیگه  سالم، امیدوارم دلیلت واسه غیبت دیروز و سه ساعت

 .نساجی باش. کار مهمی باهات دارم

 

خواست با یک" برو بمیر" تلفن را قطع کنم، اما شعورم در کنار احترامی که برای شیوا دلم می

داد. خیلی ی بی ادبی، که مرد پشت تلفن به شدت الیقش بود، را نمیخانم قائل بودم اجازه

طافی گفتمآرام و بدون هیچ انع : 

من فعالً تصمیمی برای برگشتن به نساجی ندارم، الاقل تا وقتی که شما اونجا حضور دارید -

تونم بیامنمی . 

 :مثل همیشه راحت و خودمانی پرسید

 !قهری االن با من؟-

بیند. تمام صورتم جمع شدانگار که جلویم نشسته و من را می : 

- م؟مگه من بچه  

- کنی؟ آی؛ االن مثالً داری تهدیدم میزنی؟ تا من باشم نمیحرف میها پس چرا مثل دختر بچه

شه؟اون وقت من اگه هرگز قصد رفتن نداشته باشم چه می  

 :خیلی محکم گفتم

- آممنم هرگز نمی . 

 :سریع و بدون وقفه با لحنی شاد گفت

 چه خوب ! این عالیه ! کاری هم پیدا کردی؟ یا برات پیدا کنم؟-

 :با تمسخر گفتم

 .رفتم تست صدا دادم-
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 :خندید

- ت داره شکوفا کنی برات بد نبوده. استعداد نهفتهآفرین ! حضور من اون قدرا هم که فکر می

ی تست چی شد؟شه و این رو مدیون منی که کشفشون کردم. حاال نتیجهمی  

رفت ... در ماشین را باز کردم و پیاده شدماز رو نمی : 

- اومد، بیشتر یک جک و جونورا بخوره، صدای من به کارشون نمیدنبال یکی بودن که صداش به 

 .مرد مد نظرشون بود

 

امیدوار بودم که منظورم را گرفته باشد. بلند خندید. یک تکه و سلسله وار، منظور  به پوست و 

 :استخوانش نفوذ کرده بود

- مریفه که تو های ظریف راست گفتن ! حیفه صدای تو ! صدای تو بیشتر مناسب این هنرپیشه

تخت دراز کشیدن و یه ست لباس زیر قشنگ هم تنشونه. دستاشون رو هم به طرف مرد 

کنن که بیاد بغلشون کنهروبروشون دراز کردن و التماس می . 

 

ام کرده بود که خودش دیدم. آن قدر این حرفش شرمزدهاو را نه پشت تلفن، همه جای حیاط می

توانستم بردارم. ی اطرافم گریزان بودم. قدم از قدم نمیاز همهبرایم تجسم واقعی پیدا کرد و من 

توانستم بگویم، غریدمیک کتاب معنی داشت حرفش. از ته گلویم در حالی که چیزی زیادی نمی : 

 ... کثافت-

 :احتماالً شنیده بود. گوشی تلفن را از دهانم فاصله دادم. صدایی وزوزش به گوشم رسید

- ید برای جواب شوخیت هم پذیرش داشته باشی دیگه. شاید یکی کنی، باوقتی شوخی می

 .مدل شوخیاش َخرکی باشه

 

 :تلفن را قطع کردم. دایی با سوئیچ در دستش از ساختمان وارد حیاط شد و گفت

 .چرا اینجا ماتت برده؟ بیا برو تو-

 

, [22.05.18 23:21] 
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*  *  * 

 :به میان حرف مادرش پرید

- ی بحث ندارم شیواآم. اصالً حال و حوصلهرم بیرون یه دور بزنم، زود میمی  ... 

ی دوم گفتهای طبقهپلهزن راهش را سد کرد، با نگاهی به راه : 

- ذاشتم بمونه تو نساجی؟ ر و مارال داشتم میترین شکی به یاشاتو فکر کردی من اگه کوچک

پریماه رو ول کن، هنوز که هنوزه مامانش به زنگنه شک داره. خواهرش پریسا رو ندیدی؟ همه جا 

ره. اینا شه با شوهرش میره. حتی اگه دو سه روزم برای کار بره دوبی بلند میبا شوهرش می

داشته باشن. مامانش از مامانش، چون  از مامانشون یاد گرفتن که همیشه به شوهرشون شک

 .باباش دو تا زن گرفته بود

 :با تعجب به مادرش نگاه کرد و لبخندی زد

- گی شیوا؟ حالت خوبه؟ این حرفا چیه؟! این از مادرش یاد گرفته، مادرشم از مادرش؟ چی می

  گرفتی من رو؟

 :همین که در را باز کرد زن دست روی بازویش گذاشت

- مارال ندارم، خودم وقتی این حرفا پیچید توی نساجی یه روز یاشار رو نشوندم و من کاری به 

دونست نصف این ازش پرسیدم جریان چیه. خیلی عصبی شد، با سروش هم درگیر شدن. می

حرفا زیر سر سروشه. جون من رو قسم خورد که اصالً بین خودش و مارال هیچی نیست. تو 

ه تحت تاثیر دعوای پریماهن و یا حرفای سروشنساجی هم اگه کسی چیزی گفته، هم . 

 

 :با حرکتی رو به عقب بازویش را از دست مادرش درآورد

یعنی انتظار داشتی یاشار بیاد بشینه جلوت بگه آره بین من و این دختره یه چیزی هست؟ چرا -

خوای قبول کنی که نگه داشتن این صدا قشنگ تو نساجی اشتباه بوده؟ ما که ضامن نمی

گی پریماه از مادرش یاد کردی. وقتی هم میزندگی بقیه نیستیم. تو باید به پریماه فکر می

قدر حساسه، برداشتی مارال رو جلوی چشم دونستی اینگرفته عذر بدتر از گناهه، وقتی می

آد. ش رو من پیچیدم. گفت دیگه نمیشوهرش نگه داشتی که چی بشه؟ حاال هم برو تو، نسخه

رم نازکشیش. یه چیزی هم بهش گفتم که کالهش هم طرف نساجی از کنه، میبه خیالش ن

بیوفته سراغش رو نگیره. هر وقت هم دیدیش از طرف من بهش بگو کثافت رو خوب گفتی. خوِد 

 .خودشم

 

مارال قبل از ازدواج پریماه و یاشار فرصتش رو داشت تا هر کاری کنه که یاشار رو بکشه طرف -

ذاشت کار به ازدواج ید من ناراضیم کشید کنار. اگه جنسش خراب بود نمیخودش، اما وقتی د
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تر از مارال یاشار بکشه، نه اینکه بعد ازدواج بیاد بشینه زیر پاش. خیلی خانومه. دختر پاک

شناسمنمی . 

 

 :کت را در تنش مرتب کرد. با لبخندی از سر شیطنت گفت

- ات عزیزه ! موندم چرا نذاشتی بشه زن یاشار. رفتی الهی من بمیرم که این قدر این مادموازل بر

ی االغ فامیل کردی ! بدبختی از این بیشتر هم داریم؟ و گر نه االن یه صدا والیتت ما رو با زنگنه

گفتیم تو فقط حرف بزنقشنگ فامیلمون بود. اون وقت ما هم به قول سروش بهش می . 

 

مادرش بفهماند که به هیچ وجه زنگنه را آدم  هنگام گفتن این حرف تمام هدفش این بود که به

کند، چه برسد که بخواهد با او از این بیشتر هم نسبت پیدا کند. همین نسبت هم حساب نمی

 .از سر زنگنه زیاد بود

 

رفت؛ اما از زنگنه کینه به دل گرفته بود. تنها ای نبود. همه چیز زود از خاطرش میآدم کینه

وسی یاشار بود، اما همان برخورد چند ساعته باعث شد برای برخوردش با زنگنه شب عر

آمد. البته مشکلی با این برخورد همیشه از او بدش بیاید. از نگاه باال به پایین زنگنه خوشش نمی

کرد که در زنگنه نداشت، اخالق هر کس به خودش مربوط بود، اما جایی به او ربط پیدا می

دید. برخوردش با یاشار در شب عروسی از باال به پایین را می مواجهه با یاشار هم همان برخورد

ای در ها هم زنگنه به شکل آزار دهندهداد. بعدها حس خوبی به او نمیو آن تکلیف تعیین کردن

کرد. حتی سعی داشت برای نساجی هم خط و مشی تعیین کند، زندگی یاشار دخالت می

شناسد هایی که میهمیشه زنگنه به لیست االغدقیقاً همین نقطه بود که باعث شد برای 

 .اضافه شود

 

همین که در حیاط را باز نمود، تمام میلش برای قدم زدن فروکش کرد. تنهایی قدم زدن را بلد 

دانست وقتی تنهاست باید چطور قدم زد. تند تند راه رفت و یا آرام و آهسته؟ نبود. اصالً نمی

ست کسی باشد که میل و اشتیاقِ به ، آهسته برای موقعیانتخاب کرد که تند تند قدم بزند

هایت کش بیایند. باعث شود متوجه نشوی هایش، باعث شود قدمبودن کنارش، به شنیدن حرف

ایای ! و کی رفتهچه قدر از مسیر را رفته  ! 

به تر از تاریک شده است. خیلی آرام مسیرش را آن قدر قدم زد تا اینکه متوجه شد هوا تاریک

سمت برگشت به خانه تغییر داد. مقابل در کت را از تنش درآورد و وارد حیاط شد. کت را روی 

اش گذاشتشانه . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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ا سری پایین به حرکت سنگ با دو انگشت اشاره و وسط، تعادل کت را روی شانه حفظ کرد. ب 

جایشان کردبههای زیر پایش چشم دوخت و با نوک کفش جاریزه . 

 

ی خانه را طی کرد، سرش را باال گرفت و نگاهی به ی در تا پلهوقتی مسیر طوالنی فاصله 

های پیش و همیشه بود. تر از شبها تاریکی پایین خانه انداخت. جلوی پایش تا پلهتراس طبقه

خاموش بودند. این باعث شده بود وسط تراس،  های تعبیه شده زیر سقف در قسمت پلهپالم

تراس کشیده شد. درست مقابل خانه، تاریک تر از دو طرفش باشد. نگاهش به سمت راست 

تر نگاهش زنی با موهایی تا سرشانه و باز را دید که به ستون تکیه داده. همان جا ایستاد. دقیق

های زیر پایش ریرهانداخت. جلوتر رفت، سنگکاغذ دستش، فقط او را یاد پریماه میکرد. مداد و 

بیشتر به بازی گرفته شدند. خود پریماه بود. سروصدا باعث شد پریماه مداد و کاغذ دستش را 

پایین بیاورد و به سمتش برگردد و لبخند بزند. کتش را پایین آورد و به همان شکل قبل نگاه 

های آستین کت به کف تراس برخورد کردند. مهم ها باال رفت. لبهانگشت. از پله داشت؛ با دو

نبود، مهم زن روبرویش بود که این شکل و شمایل جدید را به خودش گرفته بود. انتظارش را 

نداشت، اما کسی که روبرویش ایستاده بود، خود پریماه بود. با تیشرتی سفید و جذب که فقط 

نهایت تنگ و چسبان بود. بین تیشرت شانده بود و شلواری جین آبی که بیهایش را پوسرشانه

اش آمده و و کمر شلوارش، خط باریکی از شکمش هم آشکار بود. موهای بازش هم تا سرشانه

شناخت نبود. از دو طرف کمی به جلو متمایل بودند. پریماه، آن پریمای همیشگی که می

زد. کرد، با مالحظه لبحند میمی پوشید، بامالحظه رفتار می احتیاط نبود ! همیشه با مالخطهبی

کرد؟ قدمی به جلو برداشت، انگار اصالً پریماه نصف شبی با این سر و وضع روی تراس چه می

های بعدی داشت، بیشتر قدم را او برنداشت و شیطان هلش داد. شیطان میل به برداشتن قدم

کرد، لگام زد. به سختی جلوی ا تشویق به جلو رفتن میتر، اما به هر چیزی که او رو نزدیک

ی بین تیشرت تا شلوارچشمانش را گرفت تا نرود پی آن خط باریِک فاصله . 

 

گفت که لبخند یک زن با هایش میپریماه لبخند زنان جلو آمد، حاال او شیطان شده بود، تجربه

گفت د ! پریماه را چه شده بود؟ اگر میتر از شیطان باشتواند هزار بار خطرناکموهایی باز، می

در و پیکرش. برای آن چه های بیکرد؛ و لبخندست، با روی بازش چه میموی بازش اتفاقی

ترین حالت ممکن را داشت و این او را لوندتر از همیشه هایش هم قرمزآورد. لباستداللی می

ی خیر و شر دنیا بر کشید و همزمان همهداد. وسوسه جلوی چشمش نفس مینشان می

توانست کارگر باشد. قدمی به عقب برداشت. از سرش آوار شد. چند تا هللا اکبر می
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کرد همیشه خوشش هایی که پریماه با یک مداد مشکی ساده روی کاغذ پیاده میطراحی

آمد. نگاهش را به کاغذ در دست پریماه دوخت تا وسوسه از مقابل چشمانش ُگم شود. تا می

مالحظگی پریماه را به مادرش ببردصبر کند و شکایت بی فردا . 

 

پریماه کاغذ را باال آورد. تصویر روی کاغذ، تصویری از صورت یک زن بود، زنی عجیب که یک 

وی سرش هم خبری نبود، اما چشمش را کشیده و ابروهایش را ناقص رها کرده و ازموهایش ر

روی کاغذ آورده بود. پریماه نزدیکش شد و کنار  لب و دهن زن و اطراف آن را با تمام جزئیات

اش با فاصله ایستاد، انگشت شستش را روی کاغذ گذاشت. انگشت پریماه را روی شانه

ی سیاهی، انگشتش تر از لب زن، درست در مجاورت نقطهی کاغذ دنبال کرد. کمی پایینصفحه

ریماه دوخت تا بداند این نقاشی عجیب را ثابت نگه داشته بود. نگاهش را باال آورد و به صورت پ

، سراغ عضو بعد رفته استبرای چیست و چرا یک عضو از صورتش تکمیل نشده : 

- ترسه، یه دونه چشم، دو تا چرا تا االن بیدار موندی، طراحیت یه کم عجیب غریبه، آدم می

 ... ابروی ناقص و یه لب با تمام جزئیات

 

ای کوتاه نگاهش را باال آورد و دوباره پایین اش بود. لحظهی صفحه سفید و طراحیپریماه خیره

برد. فقط به حرکات نرم و مخملی موهایش که با باال و پایین شدن سرش ایجاد شده بود، چشم 

ی سیاه پایین لب زن را داشت. پریماه کاغذ را مقابل نور نگه داشت و با شستش آن نقطه

 :پوشاند و گفت

- دیدیم. توی فیلم مرد داستان به دختری که دوستش داره فیلم می یه شب داشتیم با یاشار

گه مردا زنایی رو که دور و بر لبشون خال داشته باشه، دوست دارن؛ یاشارم خندید و تایید می

 .کرد

 

که به او شبیخون زده بودند.  هاییو حتی شورش هوس همه چیز از سرش پرید، تمام وسوسه

. کاغذ را ازدست پریماه گرفتدرد پریماه چیز دیگری بود : 

 .برو بخواب پریماه جان-

 :اما پریماه با لبخند ادامه داد

از اون به بعد گاهی برای اینکه یاشار خوشش بیاد، زیر لبم را با مداد سیاه برای خودم خال -

اومدمذاشتم، اما یاشار یه واقعیش رو داشت، من به چشمش نمیمی . 

 :عصبی برگه را در دستش گرفت

- طوری فکر کنی ... حق نداریحق نداری این . 
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کاغذ را مچاله و به حیاط پرت کرد. به سمت در رفت. این زن واقعی بالی آرامش پریماه شده بود. 

 ! و حتی بالی آرامش خودش

 

, [22.05.18 23:21] 
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ی در ذهنش جوالن در را باز کرد. برای رفتن و نرفتن دو دل بود. همان جا ایستاد. تصویرعجیب

داد. تصویری که وضعیت نامناسب پریماه اجازه نداده بود روی آن تمرکز کند. یک خال سیاه می

تمام حجم ذهنش را پر کرد. خال سیاهی که زیر لب پریماه دیده بود؛ همین چند ثانیه پیش ! 

اش اه خیرهمربوط به دخترک نبود. پریماه برای خودش خال گذاشته بود. به عقب برگشت، پریم

اش ماند. درست دیده بود. کرد، اما او هم قوی بود. خیرهبود. هنوز وسوسه گردن کلفتی می

ی مشکی زیر لب پریماه خودنمایی کردای  شبیه یک دایرهنقطه . 

 

ای بود که دید. اصالً چیز جالبی نشده بود، خال زیر لب دخترک تر از نقاشیاین خال عجیب

داد، اما در صورت پریماه آمد. تمام صورت دخترک را زینت میدهانش می برجسته بود و به فک و

ی ناجور آزار دهنده بودتنها یک وصله . 

 

ی شکاک بودن پریماه خیلی جانب احتیاط را رعایت کرد. خیلی کم گفت. پریماه به مادرش درباره

ده که در هر زنی شد به یک شک ساای وسواس فکری داشت و این را ابداً نمیطرز بیمارگونه

 .کم و یا زیاد وجود دارد، ربط داد

 

توانست بماند. خودش کم مشکل نداشت، یکی آمد. نمینگاه از پریماه گرفت، از او کاری برنمی

رسید. اگر نصف شب نبود برای بردن شکایت پریماه به مادرش درنگ باید به داد خود او می

کند، تمام طور که لباسش را عوض میعی کرد همانکرد، اما راه اتاقش را در پیش گرفت. سنمی

  .اتفاقات مربوط به تراس را هم به فراموشی بسپارد

 

وقتی طاقباز روی تخت دراز کشید متوجه شد که خیلی موفق نشده است. خال زیر لب پریماه به 

ل نمود، تر از آن بود که بشود فراموشش کرد. به حرف یاشار که پریماه نقل و قونظرش وحشتناک
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خال زیر لب یک زن برایشان دوست داشتنی است؛ چنین گفت که فکر کرد. یاشار از مردانی می

شد با کرد، زیبایی را که نمیای نداشت، اصالً چه ربطی داشت. بود و نبود خال فرقی نمیعقیده

پولکِی داد یک خال ارزش گذاری کرد. به خال زیر لب دخترک فکر کرد. خب اگر منصفانه نظر می

شد موقع حرف زدن به لب و ریِز مشکی زیر لب دخترک چشمگیر و فریبنده بود. اصالً باعث می

آمد. اگر ها تعمیم داد. فقط به دخترک میی زنشد به همهدهانش بیشتر دقت کند. این را  نمی

بود،  پرسیدند، به نظرش چیز مزخرفیی خال زیر لب میتا قبل از دیدن دخترک نظرش را درباره

اما خب استثناً در صورت دخترک جلوه داشت. دخترکی که تا مقابلش بود زبانش بند آمده و حرف 

افتاد. شد زبانش به کار میشد، و اما همین که دور میترین کار دنیا میزدن برایش نشدنی

 دخترکی که مثالً در لفافه، اما خیلی آشکار به او گفته بود که صدایش مناسب جک و جانور

توانست اذیتش کنداست. حیف که صدایش قشنگ بود، و او در این زمینه نمی .  

 

صبح با اولین صدایی که از آشپزخانه آمد از رختخوابش برخاست امروز باید تکلیف یک سری 

اش کشید و بیرون ی برهنهاش پریماه بود. زیر پوشش را به سینهکرد. اولیچیزها را معلوم می

ی زیر کتری بود. وقتی یزدان گاز سر پا ایستاده و مشغول روشن کردن شعلهرفت. مادرش مقابل 

 :را دید نیم نگاهی به سمتش کرد

 .چرا االن بیداری شدی؟ من عادت دارم؛ برو بخواب زوده-

خیلی هم دیر بود. پریماه و احوال پریشانش نیاز به رسیدگی فوری داشت. بدون هیچ پیش 

ای گفتمقدمه : 

- پره؟هرز میشیوا، زنگنه   

 :نگاه متعجب مادرش به سمتش برگشت

 خواب بد دیدی؟-

 :با اخم غرید

بله، دقیقاً خواب بدی دیدم. یه دختری رو دیدم که نصف شبی روی تراس لباس خوشگل تنش -

کشه، برای خودش خال جعل ی مارال رو میگه. نقاشی نصفه و نیمهکنه، از یاشار میمی

کنه و بازم بگم؟می  

اجاق گاز فاصله گرفت و به سمتش آمدزن از  : 

- گی اول صبحی؟چی می  

 

, [22.05.18 23:21] 

 

 :پوزخند زد
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منظورم پریماهه؛ دیشب وقتی رفتم بیرون و برگشتم روی تراس وایستاده بود. حالش اصالً -

شه که بدونم به طرز جنون واری شکاکه. اصالً شک کمه براش. یه خوب نبود. این قدری سرم می

بود جوری . 

 :زن نفس عمیقی کشید

 .خب من که گفتم یه خرده حساسه-

 :با صدای بلندی گفت

من رو االغ فرض نکن مامان، حساسه و این مزخرفات نیست. پریماه یه چیزی بیشتری از این -

  .حرفاست

 :مادرش دوباره توجیه کرد

- ی نگیر. گفتم که دم، تو جدگه. فقط گوش میشینه برای منم از یاشار میولش کن، گاهی می

 .از مامانش یاد گرفته

 :نگاه مستقیمش را در چشمان مادرش جا داد

شیوا بحث مادرش و مادِر مادرش نیست. یه چیز بیشتریه. چیزی که مستقیم روی خودش تاثیر -

گذاشته. چیزی که خودش با پوست و گوشتش لمس کرده باشه، نه اینکه یکی براش تعریف 

گفت؟ گفت، راست میگرفته باشه. بابا یه چیزایی راجع به زنگنه میکرده باشه یا از مادرش 

 پریماه خبر داره؟

 

, [22.05.18 23:21] 
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ی زن هی خوردآید. ابروان گرهها خوشش نمیبه خوبی متوجه بود که مادرش از شنیدن این حرف

 .و چشمان متعجبش از نگاهش دور نماند

- تر بود و  پریماه هم هنوز بچه بود. االن ها که زنگنه جوونون موقعها پیشه. امربوط به سال

 .سرش توی زندگیشه. باباتم چه چیزایی یادشه. مثل اینکه خیلی بیکاره

 :با تاسف گفت

 ! یعنی پیر شده هرزگی از سرش افتاده؟ مردِک االغِ آشغال-



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 146 

 

 :اخم مادرش بیشتر شد و جدی گفت

- شه که تو یه ذره زدم. آخه یه نفر پیدا نمیتو دهنی بهت میتر بودی یه یعنی یه ذره کوچیک

بهش احترام بذاری ! همین طوری حرف زدی که بهمن زندگی رو بهتون زهرمار کرده؛ و گرنه اگه 

شد. کم َگند به زندگیش نزده بودی اومدی این طوری نمیاز همون اول یه ذره به دلش راه می

کردیاش برخورد میکه؛ اون وقت همیشه طلب کارانه باه .  

 :ناباورانه گفت

- کنی؟االن داری من و با زنگنه مقایسه می   

 :مادرش توپید

- شه، کی مقایسه کردم؟ چته یزدان؟ هر روز صبح تا یه بحث با من راه نندازی روزت شب نمی

 نه؟

 :عصبی جواب داد

- دیگه نیستم و نخواهم  یه فکری هم به حاِل پریماه بکن. لطفاً بهش حالی کن من آدم یه ازدواج

های زنگنه مثل من محدود به بود. خواهشاً پیش یه مشاور هم ببرش، ظاهراً هرزگی

زِن زنگنه مثل  شد. البدش این حال و روزش نمیهاش نبوده، که اگه بوده دختر بیچارهجوونی

دارن.  ی بوشهریاشما خوب بلده صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره ! شاید هم عادتیه که همه

ش. اینجا نگه داشتنش اشتباهه شیوای خالهبهتره که پریماه یه مدت بره خونه . 

 :زن آرام جلو آمد و با نرمش گفت

- کنی. پس این قدر حرصم تو خودت گفتی که اگه بخوای ازدواج کنی، حتماً با پریماه ازدواج می

ژی محرمیت بین تون خونده شه، بعد هم برو نرونده. بذار یه صیغه  ... 

 :کالم مادرش را شکست

 .من یاشار نیستم مامان که با دو تا حرف و من بمیرم تو بمیری بتونی خرش کنی-

 

اش برگشت و گفتبه قصد بیرون رفتن از آشپزخانه چرخید، اما با به یاد آوردن حرف نگفته : 

- چی بیشتر  ای بین اون و یاشار بوده. هربه مارال هم خیلی بدبینه. شکی نداره که رابطه

فهمم نگه داشتن مارال توی نساجی با وجود حال و روز وخیم پریماه چه گذره بیشتر میمی

 .اشتباه وحشتناکی بوده شیوا

 :زن برای دفاع از خود گفت

- کنه. وقتی حامله شد یهو دونست مارال تو کارخونه کار میاین طوری که نبود، از اولش می

کرد، پریماه مدام جلوش با یاشار شوخی میحساس شد. سروش مرض گرفته هم هی 

اومد. کاری به کسی نداشت. اون موقع داغون رفت و میسروصدا میحساس شد. مارال بی
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کارش کنم؛ من از مارال تونستم از کار هم بیبود. تازه فهمیده بودن باباش سرطان داره، نمی

 .مطمئن بودم که نگهش داشتم توی نساجی

نه پایین آمد و پشت به مادرش گفتهای آشپزخااز پله : 

- دونه. خواستی زنگ آد کارخونه؟ قهر کرده به بازپرس گفتم چیزایی میدونی چند روزه نمیمی

 .بزن بگو بیاد. فقط بیاد بره توی اتاقش، چند روزی جلوی چشم من فقط ظاهر نشه

 

, [22.05.18 23:21] 

 

*   *   * 

 

ته و هر دو به من خیره بودند. تلفنی که شیوا خانم به سمیرا و مامان کنار هم روی مبل نشس

اند را از من گرفت. سمیرا مامان زده بود، فرصت تعجِب اینکه چطور شده که کنار هم نشسته

 .معموالً از مامان فراری بود

- زنمبذار خودش زنگ بزنه دوباره، من باهاش حرف می . 

هایش کشیدمامان دستی به زانو : 

- ه چیز رو گفتم. گفتم مارال خسته شده، دایی و داداشش مخالفن برگرده من خودم بهش هم

ش. اما سر کارت رو برو. خواد شام بری خونهنساجی، اما قول داد خودش درست کنه. حاال نمی

شهفردا برو انشاهلل که همه چیز درست می . 

 :سمیرا با شیطنت گفت

- ش عین دست گل یدم. خونه هم که همهولی من مخالفم بری، این یه هفته فقط خوردم و خواب

ای هم بلدیبود. مثل اینکه غیر خط خطی کردن چیزهای دیگه  ! 

 

کرد. خیلی نداخت که یزدان بارم میهای درشتی میاین روزها لحن شوخ سمیرا من را یاد تکه

گشتمزد و یا شبیهش نبود من دنبال شباهت میشبیه او حرف می . 

 :رو به مامان گفتم

- دی؟کنه. جواب دایی و میثم رو هم شما میخواد برگردم، اما پسرش اذیت مییدلم م  

 :سرش را تکان داد

- گم داییت بیاد باالآره، شب می . 

های مامان گفتی حرفسمیرا در ادامه : 
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- خواد از دلت درآره. بریم ببینم خونه و زندگیشون فرداشب شام دعوتت کرده، بریم با هم. می

 .چجوریه

اش کرد و غریداخمی حوالهمامان  : 

 ! کجا برید؟ همینتون مونده-

 

نهایت دلم برایم نساجی تنگ شده بود. عادتم بود که از بچگی به هر مکان و هر اشیایی بی 

تر شده بود. خیلی ی خفیفشدم. هنوز این عادت در من وجود داشت، فقط کمزود وابسته می

گذشت، مامان کیفم داشتم. وقتی که از حد میگه میام را نهای تمام شدهها حتی خودکاروقت

آوردکرد و به قول خودش یک کیسه آشغال از آن در میرا خالی می .  

 

ام های زندگیترش را به آدمها که جای خود داشتند، همین شدت وابستگی خیلی عجیبآدم

ی شده بودم. وابسته اشداشتم. پویا اولین آدمی بود که غیر از مامان و بابا و میثم وابسته

اشهای دزدانهی نگاهاش. وابستهی دیدن هر روزهبودنش، وابسته . 

 

تر از آنی است که ام بود که حس کردم دیدن پویا شیرینسالگی یکی از روزهای پرشور پانزده 

شود، فضا دار میکردم جایی که حضور دارد تمام بدنم نبضباید باشد. معمولی نبود. حس می

کردم. حسی نبود که نفهمم شود و من حتی شکل راه رفتنم را هم فراموش مین میسنگی

چیست. به حسم پروبال دادم، چرا که پویا هم نگاهش با همه برایم فرق داشت و او هم دوست 

زدداشتن را با نگاهش فریاد می . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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یش نداشتم. توصیفش سخت بود، انگار فقط باید پرسید چه فرقی، هیچ جوابی برااگر کسی می

دانستم چرا یکی با همه فرق دارداش کرد. خودمم هنوز نمیتجربه .  

دختر سبکسر و شیطانی نبودم که دائم در پی پسران اطرافم باشم، یا مثل خیلی از دوستانم در 

از پانزده سالگی  ی چندین دوست پسر را داشته باشم، اما پویا را دوست داشتم.آن سن تجربه
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زی بیشتری بین ما نبود. بعد از آن پویا پا پیش گذاشت های محبت آمیز چیتا دو سال بعد جز نگاه

ی وضع مالی خوب دایی در رفاه کامل و ابراز عالقه کرد. چهار سالی از من بزرگتر بود. بواسطه

گذاشته بودند. من همیشه بزرگ شده بود. پسر خوبی بود، اما دایی وزندایی او را کامالً آزاد 

قدر اش، نگران دوستانش، آنهای طوالنینگرانش بودم، نگران دیر آمدنش، نگران مسافرت

 .نگرانش بودم که هیچ چیزی در او نبود که از چشمم دور بماند

 

 :رو به مامان توضیح دادم

- به رفتنم نبودند و  خوام بازم میثم و دایی بگن که راضیدونید. نمیدونم مامان، خودتون مینمی

  .من سر خود رفتم

شد موقع راه رفتن مدام مکث کند. به سمت در رفت و مامان از جایش بلند شد. درد پا باعث می

 :گفت

- گه. داییتم دوست نداره بیکار بشینی توی خونه. رم پایین پیش داییت ببینم چی میاالن می

شهاون راضی بشه میثمم راضی می . 

حرف و تصمیمش را تایید کردم سری تکان دادم و . 

 

ی پایین با آمدن میثم همزمان شد. من در آشپزخانه مشغول غذا درست برگشتن مامان از طبقه

کردن شدم و ترجیح دادم در بحثشان دخالت نکنم. ظاهراً دایی پایین با میثم صحبت کرده بود. 

دایی قبول کرد که برگردم خاطری من به نساجی نبود، اما بهمیثم راضی به برگشتن دوباره .  

گذاشت که گویی قرار است مامان از فردا به نساجی برود. طوری برای مامان شرط و شروط می

کردم که راضی بودنش برایم مهم است، اما در واقع راضی بودن مامان و من هم وانمود می

 .سپس دایی برایم در اولویت قرار داشت

 

ع کردن سفره بودیم شیوا خانم دوباره زنگ زد. میثم گوشی بعد از خوردن شام وقتی مشغول جم

پرسی را برداشت و وقتی دید شیوا خانم است گوشی را به من سپرد. با شیوا خانم گرم احوال

ی عصرش را که با مامان گردم. خوشحال شد و خواستهکردم و گفتم که شنبه به نساجی برمی

تم که نیازی به دعوت برای شام نیست، وقتی دید در میان گذاشته بود دوباره تکرار کرد. گف

نتیجه است از من خواست گوشی را به مامان بدهم تا با او صحبت اصرارش برای رفتن من بی

  .کند. کاری را که گفت انجام دادم

گفت. وسطش فقط یک بار گفتداد و "بله بله" میمامان بیشتر گوش می : 

- است، درست نیستبهتره که مارال نیاد، عروستون اونج . 

دانستم شیوا خانم چه جوابی داده، اما دلیل منطقی مامان را دوست داشتمنمی . 
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ی ما که به او زل زده بودیم به شیوا ی دیگر، مامان در میان بهت و تعجب همهبعد از چند دقیقه 

 :خانم گفت

- گم فردا شب یه سری بهتون بزنهباشه من می . 

سر جایش بگذارد، میثم خروشید قبل از اینکه مامان گوشی را : 

- ره؟ حق رفتن نداره، خیلی ناراحته خودش بیاد. میچی چی رو یه سر بهتون بزنه؟! چرا گفتی 

 .مارال واسه چی پاشه بره اونجا

چپ نگاهش کردمامان چپ : 

 از کی تا حاال باید به تو جواب پس بدم؟-

ایی آرام گفتسمیرا نگاهی به مامان و سپس میثم انداخت. بعد با صد : 

خب غریبه که نیستن؛ درسته صاحب کارشه، اما مارال رو خیلی دوست داره. بیچاره یه ریز از -

زنهعصر زنگ می . 

 

 :میثم نگذاشت سمیرا حتی بعد از حرفش نفسش را رها کند، فوری به او توپید

- کنی؟ای که دخالت میاصالً تو چیکاره   

د. میثم تمام خشمش را سر او خالی کرده بود. تصور کرسمیرا فروریخت. با حیرت نگاهش می

کردم سمیرا به طرف اتاقمان برود، اما با چشمانی که در آن اشک منتظر آوار شدن در می

 :صورتش بود، محکم جواب داد

- دونم. ببخش تومن یادم رفته بود کیم. حد و حدود خودم رو نمی . 

ه تمام حواسش سمت حرف سمیرا است. او میثم فقط نگاهش به مامان بود، اما مشخص بود ک

ی اصلی من هستم. سمیرا شان و یادم رفت که نظر دهندهرا ناراحت کرده بود. مانده بودم بین

کردم، اما قبلش باید از مامان توضیح رفتم و آرامش مینماند و به اتاقم رفت. باید می

خواستممی : 

 

, [22.05.18 23:21] 
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- رم؟ پریماه پیششونه، از اون گذشته برم بگم چی آخه؟ا گفتی من فردا شب میمامان خب چر ! 

 :مامان برخالف جوابی که به میثم داده بود، گفت

- خواد تو بری؟ دیدی که چه قدر اصرار کرد. گفت عروسش پنجشنبه خب فکر کردی من دلم می

مهم و واجب دارم که توی  ش، فردا شب خونه نیست. گفت با مارال یه کارره پیش خالهشبا می

م. چی بگم دیگه؟شه بگم، فردا شب بیاد خونهکارخونه نمی ! 

کرد تا باال نرود گفتمیثم در حالی که صدایش را کنترل می : 

 .خب خودش بیاد. اون کار داره، خودشم تشریف بیاره-

 :به بحث خاتمه دادم

- قدر مصره درست نیست وقتی این رم.کنه میرم. حاال که این قدر اصرار میمن فردا شب می

 .نرم

 

آیم. چرخید ام کوتاه نمیای از حرفی که زدهدانست که اگر دنیا هم جمع شوند من ذرهمیثم می

و به سمت اتاقش که با اتاق خواب من دیوار به دیوار بود، رفت. در حالی که من و مامان انتظار 

ام رد و با مکث پشت سرش بست. من خندهداشتیم راهی اتاق خودش شود، در اتاق من را باز ک

 :گرفت؛ اما مامان با غرغر گفت

 در رو واسه چی بست؟-

 :برای اینکه اذیتش کنم گفتم

- خواست ما ببینیمرفته از دل سمیرا درآره، نمی . 

 :با اخم گفت

 .برو در رو باز کن ببینم-

 

*   *   * 

بیرون بیاید. من و او تنها بودیم. فقط  روی مبل نشسته و چشم به آشپزخانه داشتم تا شیوا خانم

ی موارد هیچ چیز خوب نبود. تمام حاالت من این قسمت خوب ماجرای امشب بود، چون در بقیه

ای به آن ندارد. آموزی بود که باید یک امتحان سخت از درسی را بدهد که هیچ عالقهشبیه دانش

شودی بخواند هم چیزی دستگیرش نمیاز همه بدتر اینکه هیچی از آن درس نخوانده و اگر حت . 

دار تمام عیار است، اما خب فقط شنیده بودم. قبالً شنیده بودم که شیوا خانم یک خانم خانه

کردآمد این امر را اثبات میاش و بوی متنوع غذاهایی که میمحیط خانه .  

ن تعارف کرد. با رغبت شیوا خانم با دو لیوان شربت آلبالو وارد پذیرایی شد. سینی شربت را به م

کرد. همین که لیوان شربت لیوان را برداشتم، نوشیدنش التهاب و استرس درونم را قطعاً کم می
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شد ها باز میای به در پذیرایی که به روی تراس و سپس پلهرا به سمت دهانم بردم، ضربه

خ شدن بود. خورد. استرس بیشتر از پیش قد علم کرد. قسمت خوب ماجرای امشب در حال تل

ترین حدس همین بود، خیلی زود هم به بینانهحدسی جز اینکه پسرش پشت در باشد نبود. واقع

 :حقیقت پیوست. شیوا خانم از بلند شد و گفت

 ... یزدانه-

اش برود. جایی که نشسته بودم به در دید نداشت، اما به سمت در رفت تا به استقبال شازده

درش گفتآمد که به ماصدای شازده می : 

- آد، سنگ تموم گذاشتی، آره؟ پس ما آدم نیستیم؟شیوا بوی غذات تا ته حیاط می  

 

هایش ناراحت نشوم ! او که به کردم. اینکه دیگر هیچ وقِت هیچ وقت از حرفباید یک کاری می

گفت شیوا، تکلیفش با من و بقیه روشن بود. مارال صدا کردن من دیگر مثل قبل به مادرش می

آمد. وقتی مادرش  برایش شیوا بود، چیزی عجیبی نبود که من را مارال صدا زشت نمیچشمم 

بزند. آقای پرمدعا اصرار داشت همه در نساجی رسمی هم را صدا بزنند، بعد خودش راحت و 

گفت. بدون هیچ سالم و علیکی همان مقابل در مشغول خواست میخیال هر چه دلش میبی

انم زودتر از او به پذیرایی آمد و در حالی که به سمت آشپزخانه توبیخ مادرش بود. شیوا خ

رفت، گفتمی : 

  .بیا بشین یه لیوان شربت هم برای تو بیارم-

 

ای بعد وارد پذیرایی شد. به احترامش از جا برخاستم. مجبور بودم و گر نه لیاقتش را ثانیه

دنداشت. نگاه خندانش را به من دوخت و مشغول درآوردن کتش ش : 

- گشتیم، ولی توی پذیرایی خونه مون پیدات کردیمبه به خانوم فراری ! تو آسمونا دنبالت می  ! 

 ! چه قدر زود سوتِ شروع جان به لب رساندن من را زده بود
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ی برای اینکه زودتر از نیش زبانش راحت شوم، خیلی سریع سالم کردم و دوباره نشستم. جواب

ترین نشانی در او مبنی به عقب نداشتم بدهم. کتش را در دستش گرفت و بدون اینکه کوچک

 :کشیدن باشد گفت

- شه که سال نو شده، اما هنوز راه داره که تبریک بگیتقریباً سه ماهی می .  

 

های من یادداشت برداری کرده بود تا به وقتش از آن استفاده کنداز تمام سوتی . 

 

اش نگاهم را به پشتش دوختم تا شیوا خانم بیاید. قدمی جلو آمد و مزهشوخی بی توجه بهبی

اش را به من شربت آلبالوی مادرش را برداشت و آن را تا نزدیک دهانش برد، اما چشمان موذی

 :دوخت و از نوشیدن شربت خودداری کرد

- شه و ممکنه سر گی دل ما برات تنگ میری، نمیذاری میخداحافظی میهمین جوری بی

 !به بیابون بذاریم؟

 

تنها آرزویی که آن لحظه داشتم این بود که تمام محتوی لیوانم را بر رویش بریزم. مخصوصاً روی 

ی جالبی ایجاد شک رنگ آلبالویی با رنگ آبی آسمانی منظرهاش. بیپیراهن آبِی آسمانی

رتا چشم هم قرض کرد و من را خیال و با لبخند شربتش را نوشید و همزمان چهاکرد. بیمی

العملی را بر العملی از جانب من بود، اما داغ هر عکستماشا نمود. منتظر عصبانیت و عکس

هایش نکردم. خیلی در لفافه نشان دادم که جواب ابلهان دلش گذاشتم و توجهی به شوخی

ستخاموشی . 

 

اش، حدود ده سال بود. النیخم شد و به عمد لیوان خالی را مقابل من گذاشت. تخمین سن عق

داندادب که چیزی از رفتار و اخالق نمیی بیی ده سالهیک پسر بچه . 

 :به سمت انتهای سالن حرکت کرد و رو به من گفت

- ت سر نرهآم حوصلهزود می . 

 

در دلم گفتم:" بری و دیگه برنگردی". سعی کردم حالت صورتم هم چنین چیزی را القاء کند. 

اش بگیرد، پیام فق شده بودم؛ چون با لبخندی دور شد. من حرفی نزده بودم که خندهاحتماالً مو

صورت من گویی واضح مخابره شده بود. شیوا خانم با شربت برگشت و در حالی که لبخندی 

 :کمرنگی هم روی لبش بود، گفت

- الن پریماه ذاره. است سر به سر پریماِه بیچاره مییزدان زیادی شوخه، تموم وقتی که خونه

کنهنیست، داره تو رو اذیت می . 
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شد به او خیلی خرده گرفت. و گرنه اسم اراجیف پسرش هر چیزی بود اال مادر بود دیگر ... نمی

آورد. اگر جانور شوخی و یک اذیت ساده. رسماً همه چیز را بدون هیچ شرمی بر زبان می

گرفتار میی همه چیز خواران قرشد، به احتمال زیاد در دستهمی . 

شیوا خانم نوشیدنی که خودش آورد نوشید. حتماً به دستبردهای پسرش عادت کرده بود که به 

 .روی خودش نیاورد شربتش به فنا رفته است

ام. اهل دروغ نبودم، در هایم پرسید و اینکه در این چند روز چه کاری انجام دادهشیوا خانم از طرح

های جدید ام را تمام کردم و مشغول زدن طرحکارهای نیمههی طرحکمال صداقت گفتم که همه

 :هستم. لبخندی زد

- شینیدونستم بیکار نمیآفرین ! می  ! 

ای دیگر از شربت خنکم را نوشیدم. هیچ وقت از تشویقش در دل احساس غرور کردم و جرعه 

اما شازده این  توانست،توانستم تمام یک نوشیدنی را یکجا سر بکشم. شیوا خانم هم نمینمی

چرخاندم تا قابلیت را داشت. تا فکرش از سرم گذشت خودش هم پیدایش شد. باید سر می

دیدمش. صبر شد و میکار را نکردم. چون به هر حال باید از مقابل من رد میببینمش، اما این

سر ای فرو رفت. با تعجب کردم، اما پیدایش نشد، عوضش مبلی که روی آن نشسته بودم لحظه

ی دو تا آدم جا بود، اما آمد چرخاندم و دیدم که کنار من نشسته است. دو طرف مادرش به اندازه

گذراند. ظاهراً خیر میای کم کنار من نشست. فقط خود خدا باید امشب را بهو درست با فاصله

چیز  همه هایش را پیاده کند.ها داشت. با قدرت هم شروع کرده بود تا برنامهبرای امشب برنامه

توانستم با او روبرو شوم، اما کنارم نشست و ی قدرت او بود. اگر کنارم نبود بهتر میدر احاطه

 :خلع سالحم کرد. رو به مادرش گفت

- شم. شام بخوریم؟م. با شربت و شیرینی سیر نمیشیوا من گرسنه  

 :شیوا خانم در جواب نگاهی به ساعتش کرد

- خرده حرف بزنیمهنوز نه نشده، زود نیست؟ یه  . 

گفت شیوا؟گفت، آخه چرا باید به مادرش میچرا شیوا خانم چیزی به او نمی ! 

 

, [22.05.18 23:21] 
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دانستم که دستش فقط چند اینچ با دستش را روی مبل انداخت. نفسم حبس شد، ندیده می

خواست من را تحت فشار بگذاردکرد ! میار را میام فاصله دارد. رذل از قصد این کشانه . 

- خوای حرف بزنی زنه، شما میشه هم بخوریم و هم حرف بزنیم؟! مارال که زیاد حرف نمینمی

تونی شام بخوری و هم حرف بزنی و هم هزارتا کار دیگهکه خب تجربه ثابت کرده هم می  ... 

داد تا اوضاع م وجود دارد. اصالً فرصت نمیای در حرفش نسبت به شیوا خانکردم طعنهحس می

کردرا تجزیه و تحلیل کنم. پی در پی مسئله طرح می . 

 :شیوا خانم نگاهی به من کرد و گفت

 نظر تو چیه مارال؟ شام حاضر کنم؟-

 :سری تکان دادم و گفتم

- کنه. هر طور خودتون راحتیدبرای من فرقی نمی . 

رو با شازده تنها نذار در ادامه هم در دل افزودم: "فقط من ". 

 :شیوا خانم لیوانش را زمین گذاشت و گفت

- کنمباشه االن حاضر می . 

های مبل متوجه شدم که حرکت کرده یزدان هم حرکتی به اندامش داد. فقط از تکان خوردن

کردم که اصالً سمتش نچرخد. یک بوی مطبوع و خوبی هم از است، و گرنه نگاهم را مدیریت می

دادشد که تند نبود و شامه را هم آزار نمیطع میسمتش سا . 

 .حاال که مارال موافقت کرده شدیم دو به یک، راهی نداری دیگه-

  ! من کی موافقت کرده بودم؟ رای من که ممتنع بود

 

شیوا خانم از جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت. منتظر نماندم تا کس دیگری به دادم 

ی کمک به شیوا خانم به سمت م ! بالفاصله از جا بلند شدم و به بهانهبرسد، به داد خودم رسید

کردم با دقت من را از آشپزخانه رفتم. سنگینی نگاهش تا مقابل آشپزخانه با من بود.  حس می

 :نظر گذرانده است. شیوا خانم وقتی من را دید، گفت

  .برو مارال جان، من همه چیز رو آماده کردم-

مل انجام شده قرار داده بودم. در آشپزخانه حضور داشتم و برگشتنم دیگر خیلی او را در معرض ع

معنی بودبی : 

- چینم. شما هم شام رو بکشیدمن  میز رو می . 

با لبخندی تایید کرد و من هم مشغول چیدن بشقاب و لیوان روی میز شدم. سعی کردم فرد 

انه سالن داردداخل سالن را فراموش کنم. اصالً فراموش کنم که این خ . 
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گاهش های که نشیمنی روبروی یخچال در کنج آشپزخانه بود. صندلیمیز ناهارخوری شش نفره

ها هماهنگ بود. شیوا خانم ای سوخته بودند. با رنگ کابینتگاهش قهوهکیهگلبهی و پایه و ت

ود که یکیش ی برگ مو و زرشک پلو و مرغ درست کرده بود. دو نوع ساالد هم درست کرده بدلمه

ی قشنگی داشت. داخلش مرغ و دانستم. فقط قیافهساالد ماکارانی بود و اسم آن یکی را نمی

 .پنیر هم بود. اسماً ساالد بود و رسماً یک غذای کامل

تا میز را چیدیم شیوا خانم یزدان را صدا زد و قبل از آن از من خواست بنشینم. که ای کاش 

یزدان هم داخل آمد دو تا صندلی قسمت طول میز روبرویم و دو نشستم. چرا که تا نشستم نمی

توانستم بلند صندلی دو قسمت عرض میز را رها کرد و دقیقاً کنار صندلی من جای گرفت. نه می

تفاوت نشستن برایم مقدور بود. شیوا خانم هم آمد و روبرویم نشست. دیگر میز به شوم، نه بی

د. هر لحظه منتظر بودم یزدان دست به حرکتی بزند و یا حرف برانگیز نبو نظرم قشنگ و اشتها

 .غیر مربوطی بگوید

سروصدا بلعیدم تا کاری کرده باشم. حتی از ی غذا چیزی نفهمیدم. فقط بیابداً از طعم و مزه

ی فهمیدم. اگر نظرم را دربارههای مادر و پسر که مربوط به نساجی بود هم چیزی نمیحرف

پرسیدند تنها جوابی که داشتم این بود که خیلی خوش آب و رنگ استمیغذای شیوا خانم   ! 

 

ام. در حالی که من خیلی زود کنار کشیدم و در مقابل اعتراض شیوا خانم گفتم که سیر شده

ی به این حتی از درک سیر و گرسنه بودن خودم عاجز مانده بودم. قحطی جا که نبود، خانه

کردم از روی قصد این کرد؟ نباید فکر میبرای نشستن جلب میبزرگی فقط کنار من نظرش را 

خورد و قصد دست کشیدن هم نداشت. من و شیوا خانم هم کند؟ با اشتها غذا میکار را می

منتظریم بودیم تا حضرت آقا دست از خوردن بکشد و کنار برود تا سفره را جمع کنیم. تمام 

د ! من دو تا بیشتر نتوانسته بودم بخورم. شیوا خانم هم های برگ مو را به تنهایی خورده بودلمه

خورد، اما مطمئن بودم دستش جز یک بار به سمت بشقاب دلمه دراز با اینکه ندیدم چه می

ها رحم نکرده بودماند یزدان که به دلمهنشده است. فقط می . 

گشتم و دیگر دور میثم می رفتم خانه و تمام قدباالخره بلند شد و از خوردن انصراف داد. باید می

دادمبه حجم غذا خوردنش گیر نمی . 

 

ها را داخل ماشین ظرفشویی چید و بعد از آن بعد از اینکه میز را جمع کردیم شیوا خانم بشقاب

خندید. با آمدن از آشپزخانه بیرون آمدیم. یزدان مشغول صحبت با کسی بود و یکی در میان می

کرد و تلفن را روی میز گذاشتما با نفر پشت خط خداحافظی  . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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کمی کِشش دادم تا او بنشیند و بعد من بنشینم، اما سرپا ایستاده و به مبل تکیه داده بود. 

توانست بنشیند می شیوا خانم تعارف کرد و من کنارش نشستم. جای خالی کنارم تنها کسی

اً این قدرها هم فاقد شعور نبود. باالخره همان جای قبلی که کامالً به من بچسبد که او قطع

دیدمش. در تیررس نگاهم بودنشست و من این بار خیلی خوب می .  

اش را با تیشرت نایک سفیدی عوض کرده که در قسمت بازوهایش جذب و قسمت پیراهن آبی

موقع ورودش  سینه و شکم آزادتر بود. شلوارش را مطمئن نبودم همان شلوار مشکی است که

 .خانه بر تن داشته و یا نه. هر چه که بود مرد خوش پوشی بود

برای اینکه کاری کرده باشم نگاهی به شیوا خانم کردم. دستی به موهایش کشید و رو به یزدان 

 :گفت

- ری دنبال پریماه؟کی می  

 :یزدان نگاهی به ساعت مچی دستش کرد و گفت

- رمفعالً که زوده، آخر شب می . 

نگاهی به من کرد و ادامه داد سپس : 

- مون؛ ولش کنم کجا زشته االن برم. مهمون داریم. طراح نساجی مون بعد یه عمری اومده خونه

 برم؟

فهمی چه چیزی زشت و چه چیزی زیبا استگفت آخه تو میکاش یکی بود و می .  

 :شیوا خانم در جوابش گفت

 .آخر شب دیره، یه ساعت دیگه برو-

زدان نماند و به طرف من برگشتمنتظر جواب ی : 

راستش مارال جان من امشب عالوه بر اینکه دعوتت کردم تا از دلت درآرم و بخوام کار یزدان رو -

خواستم اول با خودت مطرح کنم و بعد با فراموش کنی، یه کار دیگه هم باهات داشتم. می

 .مامانت

اری با من داشت. یزدان مهلت نداد و هایم در بهترین حالت هوشیاری قرار گرفتند. چه کشاخک

 :گفت

- کار کردم که باید از دلش دربیارم؟مگه من با مارال چی  
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کرد جای تعجب داشتاگر اتهامش را قبول می  ! 

 :خودش در ادامه با لجبازی گفت

از دل مارال درآرم، فالنی جای بابامه احترامش رو نگه دارم. اون یکی جای مامانمه بهش نگم -

کنه حق آب و گل داره. پس من شمت ابروئه. یکی دیگه پنجاه ساله توی نساجی کار میباالی چ

ست. نساجی هم یه سال نشده درش دقیقاً چه کنم؟ اینجوری کنم که کالهمون پس معرکه

شهبسته می . 

 :شیوا خانم ساکتش کرد

 .االن وقت این حرفا نیست-

طول نکشید که دوباره به سمتم برگشت و منتظر بودم شیوا خانم زودتر حرفش را بزند. زیاد 

 :پرسید

- کنی مارال جان؟ اگه یه مورد خوب باشه نظرت چیه؟چرا ازدواج نمی  

 

دوست داشتم حرفش را بزند، اما انتظار این یک راست رفتن سر اصل مطلب هم را نداشتم. 

گرفت. ام نمیخندهدادم، اما من دار بود، به او حق میای کرد. حرف مادرش خندهیزدان تک خنده

ی کافی پرسید؟ او که خودش به اندازهاش میاین هم سوال بود که شیوا خانم جلوی شازده

داد. خیلی با ی بیشتری به دستش میدلیل برای دست انداختنم داشت، شیوا خانم چرا بهانه

 :طمانینه جواب دادم

 .فعالً هیچ قصدی ندارم. تموم فکرم پیش کارمه-

جواب گفت شیوا خانم در : 

 .اما من واسطه شدم و تو رو به یکی معرفی کردم-

 

از نشستن پیش شیوا خانم هم پشیمان بودم، اصالً از آمدنم پشیمان بودم. کار شیوا خانم را 

دوست نداشتم. هیچ جوابی نداشتم بدهم. جز اینکه ناراحت باشم. همین که آمد تا در ادامه 

به قصد برداشتن آن از جایش بلند شد. نفس راحتی  چیزی بگوید تلفن همراهش زنگ خورد و

ی آخر که به سمت تلفنش رفت من را قدری به هم ریخته شده بودم که تا لحظهکشیدم، اما آن

ی تلفنش رو به من گفتی روی صفحهکرد. با دیدن شمارهمینگاه  : 

- گردماالن برمی . 

 

ی این بحث را به هیچ گردد، من ادامهها رفت. دیگر مهم نبود کی برمیبه سمت یکی از اتاق

 .وجه دوست نداشتم، آن هم وقتی که موجودی از نوع پسرش حضور پررنگی داشت
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 :خودش را به سمت جلو کشید و با لبخندی که از روی لذت بر لبش نقش بسته بود، گفت

- ما دیدی چه آدمای خوبی هستیم ما ! به فکر شوهر دادنت هم هستیم. حاال هی تو برای 

دیم، هم شام، هم شوهرقیافه بگیر و قهر کن. هم کار می .  

تر شدلبخندش عمیق : 

بذار تلفن مامانم تموم شه ببینم کی رو برات در نظر گرفته. اصالً لیاقت تو رو داره یا نه؛ و گرنه -

دیم. باید من تاییدش کنمکشه به هر کسی نمیما دخترمون رو که از قضا خوبم نقاشی می . 

 

آمد. الل شدنش دیگر به کارم نمیشد. ُمرد و بعد از رفتنم زنده میبرای چند دقیقه میکاش 

زنددانست شیوا خانم از چه کسی حرف میظاهراً او هم نمی . 

ای بلند شوم و بروممنتظر بودم شیوا خانم تلفنش تمام شود و من هم به بهانه . 

 

رو به مادرش گفتبا برگشتن شیوا خانم به سالن یزدان مهلت نداد و  : 

 خب مامان آقای داماد کیه؟-

از این سوالش حس خوبی نگرفتم. دو زانویم را به هم چسباندم تا کمی از هیجان منفی درونم را 

 :خالی کنم. شیوا خانم با لبخند جواب پسرش را داد

- شناسیشغریبه نیست، می . 

اهی به میز کنار تلویزیون که رسید. شیوا خانم نگشناختم؟ هیچ آدمی به ذهنم نمیمن هم می

هایی آرام به سمت مبل آمد و کنارم نشستقاب عکسایی رویش بود کرد و با قدم : 

 

, [22.05.18 23:21] 

 

- کنه. از بینم تو اصالً به فکر ازدواج نیستی ناراحتم میمارال من خیلی دوست دارم. اینکه می

زمون دور نشیاون طرف هم بیشتر دوست دارم حتی بعد ازدواجت هم ا . 

من منتظر حرف آخر بودم تا یک کالم بگویم نه و تمام ... یزدان هم با کنجکاوی و اخم ظریفی 

ایی و مسخره روی ی حرف مادرش بود و برای اولین بار در طول امشب از آن لبخند کذمنتظر ادامه

 .لبش خبری نبود

اه مادرش را گرفت و من هم رد نگاه ها کرد. یزدان رد نگشیوا خانم نگاه دیگری به میز قاب عکس

 ... او را
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های عکس را ببینم. شمرده شمرده گفتشیوا خانم فرصت نداد تا من تک تک قاب : 

- آد ایران. من در مورد تو باهاش حرف زدم. فریبرز رو فکر کنم یه بار دیدی، هلنده. تابستون می

خوام تابستون با هم آشنا بشیدموافقه و من می . 

 

شناختم. فریبرز ندیده بودم. یزدان از جایش بلند شد و به سمت مادرش چرخید. بلند و نمی فریبرز

 :عصبی گفت

 .شیوا بسه ادامه نده. دایی و مارال اصالً مناسب هم نیستند-

 

اش مناسب من نبود. معلوم نکرد کداممان مناسب آن یکی اش نبودم، یا داییمن مناسب دایی

رز برادر شیوا خانم بود. من اصالً او را به یاد نداشتم. شاید بعداً به یاد نیستیم. یادم آمد ! فریب

خورد. منتظر آوردم، اما برادرش را چه به من؟! او باالی چهل سال داشت و به درد من نمیمی

ی سنی زیاد با من بودم شیوا خانم تکذیب کند که منظور از فریبرز برادرش است که یک فاصله

ها شدم و همزمان هم به روی میز گرداندم و با دقت مشغول بررسی عکسدارد. نگاهم را 

گوی مادر و پسر گوش دادموگفت . 

 :شیوا خانم در جواب یزدان گفت

- نچرا مناسب هم نیستند؟ هم داییت و هم مارال خیلی شبیه همه . 

 

گفت. یزدان ناباور نگاه از میز َکندم و با تعجب به سمت شیوا خانم برگشتم. برادرش را می

ی من چه بود؟ چرا باید برای مردی درست فهمیده بود. زمین زیر پایم خالی شد، گناه نکرده

ی شدم که نزدیک بیست سال از من بزرگتر بود. نگاهم در نگاه یزدان گره خورد. ضربهکاندیدا می

کرد. هم میقدر مهلک بود که حتی اویی که از هیچ چیز ابایی نداشت شرمزده نگاشیوا خانم آن

 :با اخم به مادرش گفت

 .دیگه هیچی نگو شیوا. مارال کجا دایی کجا؟! لطفاً دیگه ادامه نده-
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ایستاد و مانع از می رفتم. میثم باید جلوی همهکردم. چه طور میگفتم. چه میباید چه می

شد و مادرش دیگر ادامه شد. پسرش همه را حریف بود، کاش حریف مادرش هم میآمدنم می

خواستم ساکت شوند تا من زدم و از هر دو میکردند. باید بلند داد میداد. با هم بحث مینمی

ن قدر کم قانعم؟ ام به ایدیگر هیچ چیزی نشنوم. چرا شیوا خانم فکر کرده بود من برای زندگی

 چه چیزی باعث شده بود فکر کند من لیاقت یک زندگی بهتر را ندارم؟

 

خواستم. کافی بود چند خواستم. فقط بیرون رفتن از این خانه را میفقط کیف و مانتوام را می

شد سکتهشدم و اسمش میشوم. از درد خفه می دقیقه بیشتر بمانم تا خفه  ... 

 

کردند و من راهی همان اتاقی بودم که مانتو و کیفم آنجا بود. کیف و می هر دو در سکوت نگاهم

مانتو را برداشتم. بدون اینکه بپوشم به سمت بیرون از اتاق پا تند کردم. شیوا خانم درست مقابل 

چهارچوب در راهم را سد کرد. بخدا کافی بود یک کلمه دیگر از برادرش بگوید، همان جا 

کردمگریه مینشستم و زار زار می .  

- جوری؟ بمون حرف دارمری اینمارال جان بشین حرف بزنیم. کجا می . 

ام، ی تمام عمرم تحقیر شدهکردم به اندازهحرف داشت. باز هم حرف داشت. وقتی حس می

توانسته به من بکند، چطور باید ترین توهینی است که میکردم پیشنهادش بزرگوقتی حس می

دادم. خیلی زیاد هم برای اشک نریختن صبر کرده بودم. هایش گوش میماندم و به حرفمی

هایم را او و پسرش ببینند. دیدن همین حد خیلی زیاد مقاومت کرده بودم. دوست نداشتم اشک

ام بس بودناتوانی : 

- خوام برم. کار خوبی کردین که اول با من مطرح کردین چون اگه به مامانم برید کنار می

موندتون باقی نمیون وقت دیگه هیچ احترامی بینگفتید امی . 

 

مات نگاهم کرد و بدون هیچ میلی عقب کشید. همیشه با احترام با او برخورد کرده بودم. شاید 

توانم مقابلش بایستم و تند حرف بزنم. نگاه ماتش برای چه بود؟ من که باور نداشت که می

داشت بگویم ها هم جاخیلی بد نگفته بودم. بیشتر از این . 

ام تا در خروج این خانه، از وارد سالن شدم. مطمئن بودم سختِی مسیر از جایی که ایستاده

ی خودمان بیشتر است. مخصوصاً که یزدان وسط سالن ایستاده و سختی مسیر این خانه تا خانه

م تر از هر چیزی بود. کاش دست کگر من و مادرش بود. رد شدن از مقابلش هم سختنظاره

شدم. آن داد، آن موقع حتماً کمتر درد را متحمل میشیوا خانم مقابل او همچین پیشنهادی نمی

خواستم کل مسیر موقع شرایط بهتری داشتم. نرسیده به او ایستادم تا مانتوام را بپوشم. می

پوشیدم و ای هم مکث نکنم. ماشین بابا پشت در پارک بود. مانتو میحیاط را بِدَوم و لحظه

شدمرفتم و آن وقت از این همه عذاب راحت میمی . 
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جا کنم از موقعی که برای پوشیدن آستین مانتو خواستم کیف را به دست دیگرم بدهم و جابه

 .دستم پرت شد و به زمین افتاد. توجهی نکردم و آستین دیگر را هم پوشیدم

من خم شد و کیفم را  کارم تمام شد و قصد برداشتن کیف را داشتم، که یزدان زودتر از 

  .برداشت. با کمی مکث آن را به طرفم گرفت

ی گرفت. غرور شکستهداشت، کاش آن را به سمتم نمیشد، کاش کیف را برنمینمیکاش خم 

شد. عمیقاً فقط بدتر می من، نه با نگاه پر ترحمش و نه با هیچ نگاه دیگری ترمیم نمی شد.

بود. او برای دادن کیفم مکث کرده بود و من برای گرفتن کیف. شکسته بود. عمیقاً زیر سوال رفته 

خواستم. بدون اینکه نگاهش کنم کیف را از اگر برای سوئیچ داخل آن نبود حتی کیفم را هم نمی

دستش گرفتم و به سمت در رفتم. با وارد شدن به حیاط هم چیزی تغییر نکرد. حال من بدتر و 

ها رد شدم گرفت. وقتی از پلهنهاد شیوا خانم عمق میکم اثرات حرف و پیشبدتر شد. کم

احساس کردم کسی تا نزدیک در من را مشایعت کرده است. یا شیوا بود و یا پسرش، در حال 

تر رفتن من بود. مهم خالص شدن من بودمهم نبود. مهم هر چه سریع . 

 

کردم و دیگر نخواستم محابا رها هایم را بیپشت فرمان ماشین حس و حالم بهتر شد چون اشک

هایم سنگینی کنندپشت پلک . 

خواست، درد و دل با کسی که باعثش بود. باعث اینکه من امشب تحقیر دلم درد و دل کردن می

ها خواستم از پویا گله و شکایت کنم. بعد از سالها میشوم. برای اولین بار بعد از این همه سال

ارزش خرد شدن شخصیتت را ندارد. ندارد چون دیگر از گذشته پشیمان بودم. گاهی هیچ چیزی 

ات را پیدا کنی و به هم بچسبانی. حتی اگر پیدا های خرد شدهی تکهست همهسخت و نشدنی

کنی و به هم بچسبانی محال است شکل اولش شود. از پویا گله داشتم چون به من فکر نکرده 

آمدم که شیوا خانم من را برای به شمار نمیقدر دختر ناچیزی بود، که اگر کرده بود من امشب آن

اش در نظر بگیردبرادر چهل و چند ساله . 

 

, [22.05.18 23:21] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

# 71پارت  

 

 

 

ین حجم آمد. پویا نبود، نبود تا ای من هم بند نمیدرخشید و گریهآسمان مهتابی بود. ماه می

ام. دیگر هیچ چیز خوبی نبود. او من بین بد و بدتر گیر کردهدید بیغم و اندوهم را بشنود. باید می

ی کارهای من یک تالش بیهوده بود. چطور توانست برود و نگران بعِد من نباشد. همه چیز و همه
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کم مانده بود  کردم. به ماه نگاه کردم.بعدی که من باید هر حرف و هر شرایطی را تحمل می

ای که همیشه آن را دوست داشتم، امشب هیچ کامل شود. بیشتر گریستم. شب مهتابی

انگیخت. با این حال و روز خانه رفتن، آن هم وقتی همه با هم چشم حسی را در من برنمی

انتظار بودند تا بدانند شیوا خانم چه کار واجبی با من داشته، چیزی بود شبیه آتش آنداختن به 

هاان آنج  ... 

 

ای نگه داشتم و یک بطری آب معدنی گرفتم؛ نه برای نوشیدن، برای شستن صورتم. مقابل دکه

رسید. کمی جلوتر از دکه دوباره نگه داشتم و صورتم را شستم. هیچ راه حلی به نظرم نمی

جرا و دانستم برای کار شیوا خانم چه جایگزینی پیدا کنم و به بقیه بگویم. گفتن اصل مانمی

خواستم های تند دایی و میثم را در پی داشت. آخرین چیزی که میشک واکنشحقیقت امر، بی

گشتم. حرف و داد یک بلوای تازه بود. دوباره یادم آمد و دوباره دنبال چرایی پیشنهاد شیوا خانم 

یزدان خواسته بود هایش باز دارد. با تشر از ی حرفآخر یزدان هم نتوانسته شیوا خانم را از ادامه

آمد به اتاقش برود و دخالت نکند. یزدان هم جوابش را داد و از جایش تکان هم نخورد. یادم نمی

کردندام را بردارم باز هم بحث میچه گفته؛ حتی زمانی که به اتاق رفته تا مانتو . 

اش این بود که وبیرفتنم به خانه را، با گشتن در خیابان تا توانستم به تعویق انداختم. کمترین خ

هایشان را به وقت دیگری موکول وقت بودن سوال و جوابمامان و میثم به هوای خواب و دیر

کردندمی . 

 

آمدم. برایش مهم آمدم و از پس او هیچ وقت برنمیسمیرا در را برایم باز کرد، از پس همه برمی

ماند تا تمام امشب را از می نبود کی وقت خواب است و کی وقت بیداری. تا خود صبح هم بیدار

من بیرون بکشد. لبخند زدم. لبخند زدم و فهمیدم اگر بخواهی همه چیز ممکن است؛ حتی 

لبخند زدن وقتی که از درون سر تا سر غم و اندوه و دردی ! مامان و میثم را دوست داشتم، 

شان دادم. کار حویلشان را نداشتم و لبخند زدم. برای امشب کلی قصه بافتم و تطاقت ناراحتی

خواهی پسرش عنوان کردم و قصه را پایان دادم. با آب و تاب تعریف مهم شیوا خانم را هم عذر

دانستم برای بعد و  شنبه چه خاکی باید بر سرم بریزم. اگر کردم تا بیشتر نپرسند. فقط نمی

گرفتمفاکتور می ای نساجی رفتن را برای همیشهقصه این پایان قشنگ را داشت، به چه بهانه . 

 

 :آرام در حمام را باز کردم و پا به اتاق گذاشتم. با دیدن سمیرا که روی تخت نشسته اخمی کردم

 چرا بیداری هنوز؟-

- کار کردی؟آد، بیا تعریف کن امشب چیخوابم نمی  

 :پشت به او و رو به آیینه ایستادم و حوله را محکم به موهایم کشیدم تا خشک شود

- گه بگم؟ رفتم شام خوردم و اومدمچه قدر دی . 

 :غافلگیرم کرد
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- اومدت از توی حموم میاما صدای گریه .  

 :مگر چه قدر بلند گریه کرده بودم؟! با تعجب به سمتش برگشتم

 ... چرت نگو-

 :از تخت پایین آمد

همون موقع که اومدیم توی اتاق من فهمیدم خیلی ناراحتی. یه سال بیشتره باهات دارم توی -

ری حموم حتماً خیلی آی و بدون هیچ حرفی میدونم وقتی تا میکنم. میاین اتاق زندگی می

 ... ناراحتی. صورتتم که

 .نگاهی به صورتم کردم. آثار گریه نه خیلی واضح، اما پیدا بود

توجه به نگاه کنجکاو سمیرا موهایم را شانه زدم. سمیرا محال بود کنار بکشدبی : 

 چی شده مارال؟-

 

, [22.05.18 23:21] 
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 :فقط گفتم

 ! نپرس، هیچی نپرس-

شد به یک آدم کنجکاو و نگران گفت را گفته بودم. من را به سمت خودش بدترین حرفی را که می

 :چرخاند

  مگه چی شده؟ اذیتت کردن؟ حرفی زدن؟-

قدر بزرگ بود که دوست داشتم پا به پای من درد بکشد. نش ابهت نگرانی ایننی چشمادر نی

ام را با او تقسیم کنم تا شاید دوست داشتم بگویم و کمی سبک شود. دوست داشتم ناراحتی

ی شرایط خواهر بودن را داشتیم.  کم شود. عین خواهرم بود، فقط از یک پدر و مادر نبودیم. بقیه

نشستم و نشست. بدون پس و پیش کردن امشب، گفتمهمان جا روی زمین  : 

- خواست بگه بیام زن دونی کار شیوا خانم با من چه بود؟ میداغونم سمیرا ... داغونم. می

دونم زن داشته، نداشته، طالق گرفته، فقط برادرش بشم. برادری که باالی چهل سالشه. نمی

آدن برادر من شو که بهتر این گیرت نمیگفت من دوست دارم و بیا با هم فامیل شیم. بیا ز  ! 

سمیرا ناباورانه نگاهم کرد، وقتی حرفم را هضم کرد و فهمید چه موضوعی امشبم را سیاه کرده 

مالحظه غریداست، با عصبانیت بی : 

- گفتی تا حالیشون غلط کردن آشغاال. غلط کردن. چرا اون بیرون به مامان و میثم نگفتی؟ می

عمو زنگ بزنه هر چی که الیقه بارشون کنه. اگه تو گم زنگم. میا بهشون میکردن. من فردمی
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دوست داشتنی هستی چرا وقتی اومد برای پسرش خواستگاری پا پس کشید؟ اما واسه 

 ... داداش پیر پسِر الدنگش مناسبی. چه قدر بیشعورن خدایا

دانست الدنگ استشناخت ! حتی میبرادر شیوا خانم را می  ! 

- نداری به هیچ کس هیچی بگی، به مامان و میثم چیزی بگی نه من نه تو حق .  

 :داد زد

 چرا؟ دیگه بدتر از این حرف هم داریم مگه؟-

 :با دستم جلوی دهانش را گرفتم

- خوام مامان بیشتر از این غصه بخوره. تمام غم من شده درد و توی پاش جمع شده. نمی

و هم نتونه برهخوای فلج شه و این چند قدم راه رمی . 

 :دستم را از جلوی دهانش برداشت

- طوری بگن؟ مگه تو چی کم داری؟ کم برای خودت خانومی؟! کم هنرمندی؟ چرا باید بهت این

 .برن بمیرن

کرداش ناراحتی من را فقط بیشتر میناراحتی : 

- ط من دونی چیه، شیوا خانوم آدم بدی نیست، خواسته بهم لطف کنه، فکر کرده با شرایمی

ست. پولداره، دکتره، خارجه، فقط یه خرده سنش زیاده. که اونم مهم برادرش بهترین گزینه

جوری نگاه کنی خیلی هم حرف بدی نزدهنیست. از سِر منم زیاده ... این  ! 

خاموش و سرد شده بودم. تعریف این جریان برای سمیرا یک ُبعد جدید، یک واقعیت تلخ را پیش 

رده بود که در همین مدت کوتاه پذیرفته بودم که همین است، باید کنار بیایم چشمم به جلوه درآو

 .و بگذرم

 

, [22.05.18 23:21] 
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*    *    * 

تر از هر شِب دیگری بود و این دستانش را به زیر بغل برده و پایش را به نرده تکیه زد. حیاط روشن

های حیاط زل زده و ریزنورافشانی کند. به سنگبرای ماهی بود که امشب عهد کرده تا بیشتر 
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دید. دویده بود، کل مسیر حیاط تا در را دویده ها جای پای دخترک مو مشکی را به وضوح روی آن

بود. امشب هم مثل همیشه موهایش را از وسط فرق باز کرده و دو طرف صورتش رها کرده بود؛ 

دید. فقط یکبار به رژ از زمانی که در نساجی او را میتر تر از همیشه. دقیقتر و دقیقالبته منظم

توانست ربطی به قرمزش گیر داده بود، بعد آن دیگر ندیده بود رژ قرمز بزند. این دختِر محتاط می

قدر بد باشد که به مردی با شرایط یاشار دل ببندد؟ دختری توانست آنیاشار داشته باشد؟ می

ای بین و او شد که به بودن رابطهز آن پرهیز کرده بود، چطور میلب قرمز بعد اکه حتی از زدن رژ

 یاشار فکر کرد؟

 :تمرکزش با صدای مادرش به هم ریخت

- آی. بیا برو دنبال پریماه منتظرهواسه چی دو ساعت بیرونی و تو نمی . 

رسیداگر رفتن به دنبال پریماه نبود، احتمال رفتنش به داخل خانه به صفر می . 

قدر که گریزان از نگاه مادرش بود به خانه برگشت، حال بحث کردن با او را نداشت، آن با حالتی

خواست حرفی بزند و چیزی بگوید. نزدیک اتاقش بود که دانست که نمیکار امشبش را بد می

 :صدای بلند مادرش را شنید

- کاری تو؟چرا طلب  

 :به سمت مادرش برگشت

- شم. امشب یه شیوا خانوم تموم و کمال بودی. خود خودت، کار باکار؟ من غلط بکنم طلبطلب

همون دیکتاتوِر همیشگی ! مهمون دعوت کردی و برادرت رو بهش پیشکش کردی. چه بهتر از 

 !این؟

تو چرا موندی تو سالن؟ چه قدر اشاره کردم برو توی اتاقت، گفتم برو دنبال پریماه که حرف تو -

وی تو بگم. خودت موندیخواستم جلحرف آوردی و نرفتی. نمی . 

 :چند قدم برداشت و با عصبانیت به مادرش نزدیک شد

- خاطر اینکه من بودم دو تا پا داشت دو تا دیگه قرض کرد و داره ! االن مشکل منم؟ مارال بهخنده

فهمی امشب گند زدی؟رفت؟ مامان واقعاً نمی ! 

 :پوزخندی از سر عصبانیت زد

- ای بود که یهو پاش رو کشیدی وسط؟ایی فریبرز چه صیغهفهمم دخدا نمیمامان من به  

 :زن با عصبانیت بیشتری از او گفت

- شناسی تو؟مگه فریبرز چشه؟ مشکلی داره؟ از فریبرز بهتر آدم می  

منطقی مادرش را باور نداشت. روی مبل نگاهی به اطراف انداخت. سرش در حال انفجار بود. بی

 :نشست

- ی دایی فریبرز چشه؟ از حالت دختره نفهمیدی؟ یعنی من واقعاً باید برات پرسداری از من می

  .توضیح بدم؟ دختره دیوونه شد مامان از حرفت
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- دمزنم بهش توضیح میزنگ می . 

 :سری تکان داد

- خوای توضیح بدی؟ چرا خودت رو زدی به نفهمیدن؟ چرا دی؟! دقیقاً چی رو میتوضیح می

ن این پیشنهاد مسخره رو بهش بدن، اال تو. تو که ازدواج یاشار رو تونستفهمی که همه مینمی

ری برای برادرت واسطه دیدیش، حاال میباهاش به هم زدی چون برای پسرت مناسب نمی

خورد، اون شی؟ چی شد یهو برات خاص و دوست داشتنی شد؟ اون که به درد پسرت نمیمی

ارزشه. سن اون و سن دایی کر نکنه که چه قدر بیوقت چرا برای برادرت مناسبه؟ انتظار داری ف

فریبرز رو در نظر نگرفتی؟ نفهمیدی چه قدر بهش برخورد؟ شصت سالته مامان، آخه خیلی 

دادی؟ای بهش میسخت نبود که بدونی صد سال سیاه نباید همچین پیشنهاد مسخره   

 :زن دوباره تکرار کرد

- شناسی چرا این حرف رو ست. تو که داییت رو میفریبرز اگه از یاشار بهتر نباشه بدتر نی

زنی؟می  

 :با بداخالقی گفت

وای خدا ! مگه کسی گفت برادر جنابعالی عیبی و ایرادی داره؟ عیب و ایراد حرف توئه. -

شه؟ االن چه مشکلی کنه، مثالً ازدواج بکنه چی میپیشنهاد توئه. به تو چه که چرا ازدواج نمی

نجا مثالً همه چیز رو درست کنی؟ دختره سالم رسیده باشه خونه خیلیهداره؟ آورده بودیش ای . 

کرد با ادا کردن زن روی مبل کنارش با فاصله نشست. با آرامش در حالی که تمام سعیش را می

 :کلمات به شکل واضحی او را قانع کند، گفت

- ِر منطقیه ! به شناسی، درسته که امشب خیلی ناراحت شد و رفت؛ اما دختتو مارال رو نمی

فهمه که فریبرز چه قدر  مناسبشهکنه. منطقی که فکر کنه میحرفای من فکر می . 

سرانجام با مادرش ادامه دهد. به اتاقش توانست به این بحث بیدیگر حتی یک ثانیه هم نمی

بل رفت و گوشی و سوئیچ را برداشت. از اتاق بیرون زد و قبل از اینکه از خانه بیرون برود، مقا

 :مادرش ایستاد و گفت

- بینی؟ اگه شناسی ! توی این دختر یه ذره منطق میی سر سوزن هم مارال رو نمیآخه اندازه

رفت زن پسردایی معتادش بشه. اگه منطق داشت که زندگیش رو منطق داشت که نمی

دی. منطق و پنج ساله ت رو با منت بهش پیشنهاد بکرد تا االن تو برادر چهلاینجوری خراب نمی

شد. داشت که بعد از خواستگاری یاشار و مخالفتت دیگه توی نساجی و طرفت پیداش نمی

خوره. حتی اومدن امشبشم هم از روی بینی، داره چوب احساسش رو میزندگیش رو نمی

گه دیگه نباید حتی جواب سالمتم بده. البته اگه عقل داشته احساسشه، و گر نه منطق می

قدری خر هست که باز جوابت رو بدهاگه فردا زنگ بزنی اینشکر نداره. تو هم باشه که خدا رو  . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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نماند؛ حرفش را زد و رفت. وقتی مقابل برج دو قلو پارک کرد، گوشی را از جیبش بیرون کشید و 

ی لهها منزل خادانست داخل یکی از برجتک زنگی به گوشی پریماه زد و قطع کرد. فقط می

ای هم به دانستنش نداشت. با اتفاقات دانست، عالقهپریماه است. آدرس دقیقش را نمی

 .امشب حاِل گرفتن آدرس را از مادرش نداشت

 

ای ی ماشین را پایین داد تا نسیم صورتش را نوازش کند. لحظهوزید. شیشهنسیم خنکی می

روی پشتی ماشین برداشت و چشم بست و با چشمانی بسته پذیرای نسیم شد. سرش را از 

ی با چرخاندن سرش به سمت مقابل دنبال نشانی از آمدن پریماه گشت. پریماه را به همراه پسر

آمدند.. نسیم، موها و شال پریماه های طویل مقابل برج پایین میهفده هجده ساله دید که از پله

ک گردنش آمده بود. پریماه دو را همزمان به بازی گرفته بود. شال از سرش سر خورده و تا نزدی

حال بود پیاده طرف مانتوی جلو بازش را گرفته بود تا زیاد از تنش فاصله نگیرند. شاید اگر سر

کرد، اما ی پریماه میخالهرفت و حتی خوش و بشی با پسرشد و با لبخند به استقبالش میمی

اشت، حس اینکه گاهی دی هیچ چیزی را نداشت. حس غمگینی دست از سرش برنمیحوصله

کرد محکوم شدن به سرنوشتی باید برای تمام عمر چوب یک خطا را خورد و خورد. درک می

  ... محتوم یعنی چه

 :پریماه با لبخند در ماشین را باز کرد و با شادابی گفت

  .ببخشید که منتظر موندی، ممنون که اومدی دنبالم-

ای عبوس به استقبالش برود. لبخند زد، هر چهرهپریماه که تقصیری نداشت، حقش نبود که با 

جانروح و بیچند خیلی بی : 

 ! لطفاَ دیگه تکرار نشه-

شناخت گفتپریماه که لحن شوخ او را می : 

- کنم وظیفه بودباید بگی خواهش می . 

ی پریماه زد و ماشین را راه انداختبوقی برای پسرخاله : 

- تری بودیا؟رفتی خیلی دختر ساکتتی میت بهت تخم کفتر دادن؟ داشی خالهخونه  

پریماه خندید. نگاهی به پریماه کرد. شالش دیگر روی گردنش افتاده بود. لبخند عمیقی هم روی 

کرد. نگاه گرفت. حاالت پریماه به جزر و مد شباهت داشت. گاهی مثل لبش خودنمایی می

نشست و ای میحت گوشهشد و گاهی هم غمگین و ناراامشب شاداب و سرحال و خندان می

زد، کوتاه و کم بودزد، اگر هم به اجبار حرف میبا کسی حرف نمی . 

 :با سوال پریماه به سمتش برگشت

- کنم ناراحتییزدان چرا سرحال نیستی؟ چیزی شده؟ حس می  ! 
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 های بین خودش و او بود و این رالحن پریماه نرم و نوازشگر بود. پریماه در پی برداشتن دیواره

فهمید. در جواب پریماه گفتفهمید. همیشه خوب میمی : 

- ترین شباییه که از وقتی اومدم ایران داشتمامشب یکی از مزخرف . 

تر گفتتر و مهربانانهپریماه به طرفش چرخید و با همان لحن، اما غلیظ : 

 چرا؟ چیزی شده؟ با مامان شیوا بحثت شده؟-

 :با لبخند جواب داد

- حثشه بهش گفت بنمی  ... 

 :پریماه نفس راحتی کشید

 پس اگه بحث نکردین چی شده؟-

- کاری کنیمبحث نبود، نزدیک بود کتک . 

 :پریماه با اخم گفت

 چرا؟ دوباره سر چی دعوا کردین؟-

 .مهم نیست-

مادرش سفارش کرده بود که از آمدن مارال به پریماه چیزی نگوید. یکی دیگر از کارهای عجیب و 

  .غریب مادرش بود

کرد. نگاه دیگری به پریماه انداختیکی باید حواسش را از تمام امشب پرت می . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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کرد ! با "مهم نیست"ی که گفته بود پریماه را قانع نکرده بود. حواسش پریماه هم به او نگاه می

کی که فقط مالک خواست. یتری میشد، یک نیرویی قویبه این راحتی و سادگی پرت نمی

هایش نباشد. یکی که مالک روح سرگردانش باشد. یکی که حواسش را با خود ببرد. وسوسه

قدر رویایی باشد که او را خواب کند. او را خواب کند و دیگر نفهمد در چه دنیایی و از یکی که آن
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شته را. هیچ های گذها و ماهزند. یکی که از یادش ببرد تمام روزها و سالچه جنسی قدم می

 ... وقت همچین کسی نبود

قدر در فکر بود که نشنید پریماه چه گفته است. به خود آمد گفتآن : 

 .جانم چی گفتی؟ نفهمیدم-

 :پریماه اخم ظریفی کرد و گفت

- ای؟ دوباره سر بابا و رویا دعوا کردین؟گم اگه مهم نیست چرا این قدر به هم ریختهمی  

 :سریع به طرف پریماه برگشت

- ی من  با بابا و رویا نه موضوع این نبود، خیلی وقته که گوشی رو دادم دست شیوا تا توی رابطه

 .دخالت نکنه

قاطعیت کالمش باعث شد دیگر پریماه حرفی در این باره نزند. انگار که بخواهد گوشی را به 

تر کرد و گفتدست او بدهد. پریماه خود را به یزدان نزدیک : 

- ای بریم یه خرده بگردیم؟حوصلهقدر بینخب حاال که ای  

راه نیست بهمرامش نبود حاال که خودش روی گشت و گذار را که اصالً نداشت، اما در حوصله

تر بود. شاید ذوق و نگار پریماه از همیشه سرحالشب پریماه را هم خراب کند. آن هم شبی که ا

کرد. با لبخند گفتشوق پریماه او را هم مبتال می : 

خب بهتر نبود به جای اینکه بگی بریم یه خرده بگردیم بگی بریم یه چیزی بخوریم؟! اون وقت -

گفتم، حتماً حاال چی بخوریممنم می . 

 :پریماه از بازی شیرینی که او با کلمات کرد به خنده افتاد و گفت

 خب بریم یه چیزی بخوریم؟-

 :ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت

- چی بخوریم؟حتماً، حاال   

 :پریما متفکر گفت

 بستنی خوبه؟-

 :سرعتش را بیشتر کرد و ادامه داد

عالیه، فقط من اهل نشستن روی صندلی نیستما تا منتظر بمونم برام بستنی بیارن، یه جا رو -

 .بگو که خلوت باشه و بگیریم بیاریم تو ماشین بخوریم

 :پریماه با حرارت گفت

- ندازه. یه جور بستنی فروشی هست محشره. زودم کار رو راه میبرو بلوار قیطریه، یه بستنی 

ش عالیه ! زیاد از اونجا بستنی گرفتم. مشتریشمقیفی داره طعم و مزه . 
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با راهنمایی پریماه به سمت مقصد مورد نظر رفت. نرسیده به بستنی فروشی در جای خلوتی 

بگیرد. خودش هم جلوتر رفت تا بعد از مغازه  اش راپریماه را پیاده کرد تا برود و بستنی مورد عالقه

جایی برای پارک پیدا کند و منتظر پریماه بماند. با نگاهی به بستنی فروشی شیک و دو نبش، 

فروشی هم کمی سرعت گرفت و مجبور شد دوبل پارک کند تا پریماه برسد. تا مقابل در بستنی

ه گفته بود یک جای خلوت پیدا کند، اما آمد به پریمازد. تا جایی که یادش میجمعیت موج می

حتی با وجود نیمه شب بودن شلوغی بستنی فروشی چشمگیر بود. امیدوار بود پریماه از امتیاز 

ی ماشین را تنظیم کرده و با نگاهی به پشت دنبال مشتری بودن استفاده کند و زود برگردد. آیینه

ای بدون اینکه نگران ماشینش ند چند دقیقهتواپریماه گشت. به اطراف نگاهی کرد تا ببیند می

باشد به دنبال پریماه برود. دوباره به پشت نگاه کرد و پریماه را دید. خیالش جمع شد و سر 

  .جایش نشست

پریماه با دو بستنی قیفی برگشت. در را برایش باز کرد و هر دو بستنی را از پریماه گرفت و با 

ها گفتنگاهی به بستنی : 

- بستنی قیفیه که باالش دوبرابره پایینشه؟این چه   

 :پریماه نشست و گفت

- ست. برو یه ذره جلوتر جای خلوت پیدا کن پیاده شیم بخوریم. خب پر مالته. خیلی هم خوشمزه

دهتو ماشین حال نمی . 

ها را به دست پریماه داد و خود به سمت جلوتر راه افتاد. با پریماه موافق بود، بستنی بستنی

های بهاری اوج کج سلیقگی بوددر ماشین آن هم در آخرین شب خوردن . 

ماشین را پارک کرد و از آن پیاده شد. ماشین را دور زد و به سمت پریماه رفت. نصفی از بستنی 

برانگیزی ای تضاد اشتهاای بود و تفاوت رنگ سفید و قهوهو در انتهای قوس آن کاکائویی و قهوه

ه ماشین تکیه داده و منتظر بود تا بستنی را به دستش دهد. با همان کرد. پریماه بایجاد می

 .تیشرتی که در خانه پوشیده، بیرون آمد و لباسش را تعویض نکرده بود

 

, [22.05.18 23:21] 

 

ی پریماه روی تیشرتش را شکار کرد و گفتنگاِه خیره : 

 .حوصله نداشتم عوضش کنم-

زد، گفتلحنی که در آن اشتیاق و شیفتگی موج میپریماه بستنی را به سمتش گرفت و با  : 

- آد. خیلی بیشتر از پیرهن و کتاتفاقاً خیلی بهت می  ... 
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ترساند. درست مثل لحن زنی بود که بخواهد فریبا و طناز به لحن پریماه ترسناک بود، او را می

ینکه بخواهد با طرز حرف نظر آید. پریماه زیبا و فریبنده بود، در این هیچ شکی وجود نداشت، اما ا

زدن هم این فریبندگی را بیشتر کند، چیز دیگری بود. نشنیده گرفت که پریماه چطور دلبرانه از او 

تعریف کرده است. دست دراز کرد تا بستنی را از دستش را بگیرد. دستش یکباره از پیشروی جا 

چطور باید بستنی را از دستش دانست شده و او نمی ماند. دست پریماه تماماً دور بستنی حلقه

 .بگیرد

- ندازی، همون که مامان شیوا ازش بدش اون گردنبند چرمت هست که گاهی به گردنت می

آد، اونم خوبه. فکر کنم با تیشرت بپوشی خیلی دیدنی بشهمی . 

هایش فشار آورد تا حتی شده مصنوعی حالت لبخند به خود بگیرند. فقط پریماه بودنش و به لب

شد مراعات کندیاشار بودنش باعث میهمسر  .  

- دی، حاال هم که تیشرت آستین کوتاه تر از سنت نشون میدونی یزدان تو خیلی جوونمی

شه من تو رو یه مرد آد، اما چیزی که باعث میپوشیدی خیلی بیشتر این موضوع به چشم می

ظر یه مرد کاملی ... یه مرد کم نظیر ببینم جذاب بودنت نیست، تعهد و وفاداریته. تو از این نبی

ها بشهی زنی همهتونه باعث غبطهچشم بسته بهش اعتماد دارم ... یه مردی که می . 

 

, [22.05.18 23:21] 

 

# 74پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

پریماه شبیه پریماِه متفاوت آن شب نبود که بگوید حالش خوش نیست و باز هذیان به هم 

قدر خوب پریماه کامالً جدی بود و در بهترین شرایط روحی و روانی قرار داشت. آن بافد ! اینمی

نظیر برای خودش پیدا کرده بود. بود که بعد از دوسال، مرگ یاشار را فراموش کرده و یک مرد بی

جا ی گذاشتن دو تا انگشت جا داشت. هماناش به اندازهنگاهی به بستنی کرد. قسمت باالیی

ا گذاشت تا دستش دسِت پریماه را لمس نکند. پریماه وقتی احتیاطش را دید دستش انگشتش ر

را به پایین ُسر داد و بستنی را در دست یزدان گذاشت. نگاهش را در کل صورت پریماه چرخاند و 

 :خیلی صریح پرسید

- نظیرم؟کنی من یه مرِد وفاداِر بیواقعاً فکر می  

 :پریماه جواب داد
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- کنی، چهارده ساله که داری وفادارانه زندگی میکنم. چهاردهطوری فکر میمعلومه که این

چی رو خط کشیدی، چهارده ساله که به یه زندگی نصفه و نیمه پایبندی. اینا  ساله که دور همه

 .کافیه تا معلوم بشه تو از چه جنس مردایی هستی

 

باقی بماند و یا نه ! پریماه به  فشار دستانش دور بستنی زیاد شد. معلوم نبود چیزی از بستنی

ی دو تا دو تا چهارتایش را کرده بود؛ اما گفت. مثل اینکه همهظاهر همانی بود که مادرش می

 :خب او هم تکلیفش را با زندگی همان چهارده سال پیش روشن نموده بود

- نظیر و مرد بی کنی پس باید اینم بدونی که اینطوری فکر میببین پریماه جان اگه واقعاً این

ای غیر از مونه. قصد دیگهای بکنه. وفادار و متعهد میسال کار دیگه آد بعد چهاردهوفادار یهو نمی

زنی، اما خب بهتره که زیاد کنم تحت چه شرایطی  این حرف رو میاین هم نداره. من درک می

ن و هم اینکه تو که نظیر بودن من فکر نکنی. خیلی آدم به درد بخوری نیستم. هم ایبه بی

دونی، چرا زیر بار حرف و تصمیم مامان رفتیوضعیت و شرایط من رو می  ... 

خواست نگاه مستقیمش را به او بدوزداش کرد. نمیپریماه نگاهی به بستنی : 

- تونم صبر کنممن می  ... 

 

م کرد که امشب به بدترین شکل ممکن رقبا تعجب نگاهش کرد. هیچ وقت فکرش را هم نمی

های پریماه به آخر رسیده ی مارال کلید خورده و با حرفبخورد. نکبتِی شبش با نگاه بحران زده

بود. اگر یک اسم در دنیا بود که بتواند روی کار پریماه بگذارد این بود که دارد از او خواستگاری 

کندمی .  

آن زد، گفتچیزی نگفت. فقط بستنی را به نزدیک دهانش برد و با اولین لیسی که به  : 

 .چه طعم مزخرفی ! در عمرم بستنی به این بدمزگی نخورده بودم-

ی یک متری کنارش بود پرت کرد و ادامه دادبستنی را به سطل آشغالی که با فاصله : 

- مونم، بخور و بیاتوی ماشین منتظرت می . 

ای از آن را هم ذرهتوانست حتی دادند نمیترین بستنی دنیا را در آن لحظه به او میاگر خوشمزه

اش شده باشد و یا نهی بهانهبخورد. مهم نبود که پریماه متوجه . 

وقتی روی صندلی ماشینش نشست، از هر نگاهی به سمت پریماه خودداری کرد. احتمال 

اش را بخورد. همین طور هم شد ! پریماه وقتی سوار ماشین شد، داد او هم نخواهد بستنیمی

ها به سرنوشت هم دچار شده بودندتش نبود. شاید بستنیاثری از بستنی در دس . 

گذاشت و گذشت.  هیچ حرفی ماشین را روشن کرد و راه افتاد. حرف پریماه را به پای بچگیبی

های بهاری ، با کلی مشکل و مسئله، در یکی از آخرین شبی بیست و چهارسالهیک دختر بچه

ها در یک گر ماندن هر دوِی آنگفته. دینباید میاحساساتش فوران کرده و چیزهایی گفته که 

توانستند وانمود کنند که برادر شوهر و خانه به صالح نبود. تا قبل از حرف امشب پریماه هر دو می
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جعیت نداشت، اما دیگر محلی برای برادر هستند. یک نسبت که با مرگ یاشار دیگر خیلی مرزن

 .وانمود کردن باقی نمانده بود

 

اشین را جلوی در خانه نگه داشت به طرف پریماه برگشت و گفتوقتی م : 

- رم یه دوری بزنم. االن بیام تو ممکنه دوباره با مامان حرفم بشهپریماه جان تو برو خونه، من می . 

خواست او را آزرده خاطر کند، برای هایی که پریماه به زبان آورده بود باز دلش نمیی حرفبا همه

به خانه به مادرش ربط داد، البته که از دست مادرش هم گله داشت، اما نه  همین نیامدنش را

قدر که نخواهد شب را هم در خانه نمانداین . 

 

, [22.05.18 23:21] 

 

# 75پارت  

 

 

 

پریماه با مکث و تردید پیاده شد. وقتی دید که در هنوز بسته نشده به طرفش برگشت. نگاهش 

 :را به او دوخت و گفت

- د خونهزود برگر  ... 

 :سریع نگاه گرفت و گفت

 .برو تو تا منم برم-

خیلی وقت بود که زنی به او توصیه نکرده بود که زود برگردد. خیلی وقت بود که اصالً یادش رفته 

های  گذشته هر زنی که ست. در تمام سالو چه مدلی های زنانه چه شکلیبود نگرانی

بست. پریماه راهه را داشت. چشم میاو حکم بیکرد برای شد و دلبری میمقابلش سبز می

ای بود که تا به االن دیدراههمتفاوت با هر بی . 

 

سالنه به سمت در رفت. کلیدش را از کیف بیرون کشید و نگاه دیگری پریماه پشت کرد و سالنه

تا به سمت او انداخت، اما نگاه یزدان فقط به مقابلش بود و گوشش منتظر صدای بسته شدن در 

هایش دور کند. صدای در نیامد. سرش را تر، از این خانه و آدمماشین را با سرعت هر چه تمام

چرخاند و پریماه را دید که منتظر ایستاده؛ همین که یزدان را دید دستی برای او تکان داده و وارد 

 .حیاط شد



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 175 

 

 

کجاست؛ فقط دانست درنگ نکرد. با سرعت به جلو راند. وقتی خسته شد نگه داشت، نمی

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشم بست. چشم بست تا شب در روز گم شود. تا 

های قناری بود که جفت دیگرش اش شبیه یکی از جفتی صبح برسد. آوارگیسحر به سپیده

ی شکل بود. همهرنگ و یککرد کجا بماند، آسمان همه جا یکداخل قفس باشد. دیگر فرقی نمی

تر ... تفاوت تنها در اندازه بودود و قفس بود. قفسی بزرگتر در کنار قفسی کوچکدنیا قفس ب . 

 

هایی که هر بار با صدای بوقی سرش را از روی صندلی به سمت مقابل چرخاند؛ اما با بوق

شد ! واقعا شب در شد مجبور شد چشم باز کرده و سر بلند کند. باورش نمیبیشتر و بیشتر می

بود. کسی هم کاری به یک مرد که داخل ماشینش خوابش برده، نداشت.  روز ناپدید شده

ست اش خاموش شده بود. مطمئن بود مادرش زمین را به زمان دوختهگوشی . 

ی سروش را در پیش گرفت. ساعت از هیچ شوقی برای رفتن به خانه نداشت. ناچار مسیر خانه

ساعت او را بر این باور رساند که تا یکهای پیش رو هشت گذشته بود، ترافیک و انبوه ماشین

ی سروش نخواهد رسیددیگر هم به خانه . 

 

تخمینی که زده بود درست در نیامد. وقتی زنگ آپارتمان سروش را زد کم مانده بود که دو ساعت 

آلود جوابش را داد و در را برایش باز کردشود. سروش با لحنی خواب : 

- ود و نبودنت عذابهای تو روح تو و جد و آبادت که ب . 

نصیب با همین جمله دریافت که مادرش تمام دیشب را دنبالش گشته و سروش را هم بی

 .نگذاشته است

 :وقتی سروش را با یک شلوارک کوتاه مقابل در دید، خندید و گفت

 .برو گم شو یه چیز درست و حسابی بپوش حالم بهم خورد-

به خانه در را محکم بست و گفت خیره نگاهش کرد و بعد از ورودشسروش خیره : 

- کردم برات. از دیشب کدوم دادی شیو میم مورد پسند واقع نشد. خبر میببخشید پروپاچه

کنهگم اینجا نیست، باورم نمیم کرد، هر چی میقبرستونی بودی؟ مامانت خسته . 

 :قبل از اینکه پا به پذیرایی بگذارد، گفت

- اینجام گوشیم خاموش شد، یه زنگ بزن بگو . 

 :سروش غرید

- مون کرد از دیشب ! انگار من ردیاب توام. تا گم و گور همین االن گفتم تا بلکه دست برداره. خفه

گردهشی جیبای من رو میمی . 
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ال جایی گشت تا بنشیند. یک دست مبل هفت های شکایت وار سروش دنبتوجه به حرفبی

دی و ها انباشته از لباس و سیشده و روی آننفره به شکل کامالً نامرتبی وسط سالن چیده 

ی ی سالن پاکت بود. به فاصلهکاغذ بود. کف سالن یک فرش مستطیلی سه متری پهن و بقیه

ربط پیدا کرد که روی زمین افتاده است. از لیوان خالی تا کیف و ی بیشد یک وسیلهکم هم می

 .کفش

 :با تاسف به سمت سروش برگشت

- نی؟ست یا سگدوخونه  

ی مبل را روی زمین انداخت و های انباشته شدهحال با دستش تمام وسیلهسروش خسته و بی

 :گفت

 ! بیا بشین اینجا؛ درست اومدی، خودشه، سگدونیه-

  

اش را باز کرد و به سمت مبل یشمی رنگ سه نفره رفت تا رویش کمربند شلوار کتان مشکی

یر کرد. دست از باز کردن کمربندش کشید و نگاهی دراز بکشد. نرسیده به مبل پایش به چیزی گ

به زیر پایش انداخت. ماشین کوچک قرمزی زیر پایش بود. خم شد و ماشین را برداشت. با 

 :لبخندی شیطنت آمیز ماشین را به سمت سروش گرفت و گفت

- کنی؟قبل خواب ماشین بازی می  

 :سروش روی همان مبلی که خود تمیز کرده بود نشست و گفت

- دم بهشی بعد اومد میمال پسره مرجانه. بذار روی میز دفعه . 

تای ابرویش را باال ماشین را در دستش فشرد و روی مبل با فاصله کنار سروش نشست. یک

 :انداخت و پرسید

- آد اینجا، گوساله هم داره؟مگه گاوی که می  

ای گفتهسروش پایش را روی میز چوبی مربعی شکل روبرو دراز کرد و با خمیاز : 

- آدآره مرجان با پسرش می . 

 :ماشین را روی میز گذاشت و با پوزخند گفت

- ره؟ده میآد اینجا سرویس میبا پسرش می  

  .سروش جوابش را نداد

- ی تو چه اومده خونهگه مامانش میرسه. فردا اون بچه بزرگ شه نمیاون گاوه، تو عقلت نمی

غال باشید، این قدر آدم نیستین که بده بستوناتون رو کرده. دیگه هر چه قدر هم آشغلطی می

 !نکشید جلوی بچه؟
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, [22.05.18 23:21] 

 

 :سروش این بار به سمتش برگشت

- فهمه؟! خرج همین پسرش پنجاه ساله که نیست، همه ش چهارده ماهشه. چی می

بازی ای که دستته، باید از یه جایی در بیاد یا نه؟اسباب  

ه دادسرش را به مبل تکی : 

- فهمین، نفهمیدن بچه عجیب نیستوقتی تو و مامانش نمی  ! 

 :مسیر حرف را عوض کرد و پرسید

 شیوا بهت چیزی نگفت؟-

 :سروش خمیازه و خواب را فراموش کرد و با خنده گفت

چرا، یه چیزایی تعریف کرد. عمه هم عمه های قدیم ! من رو با این همه یال و کوپال اینجا -

شرال رو لقمه گرفته واسه داداش از کار افتادهندیده، رفته ما . 

 :یزدان سری تکان داد

- دیدی، کم مونده بود ی مارال رو میدیگه از دستش کم مونده سر به بیابون بذارم. باید قیافه

گه، گفتم کوب کنه. اصالً وقتی اسم خواستگار و شوهر و واسطه رو آورد فکر کردم تو رو میسنگ

دختره رو، اما وقتی اسم دایی فریبرز رو آورد من جای مارال کپ کردم.  کنمکلی اذیتش می

  .بیچاره نای راه رفتن نداشت

 :سروش سری تکان داد و با لبخندی گفت

- سوزه براش؟گیری، حاال دلت میتو که خودت دائم داری گازش می  

 :پایش را از روی میز پایین آورد و به سمت یزدان چرخید. با لودگی گفت

- ای بود. فکر کن یه بار مارال ها. خیلی هم بد نیست؛ انتخاب هوشمندانهمه شیوا هم زرنگهع

شهی عمو احیا میواسه عمو فریبرز چهچه بزنه. بخدا تموم سنسورای رو به افول رفته . 

 

ای که دیشب از هر جهتی ی دید سروش نسبت به این قضیه بود. قضیهبلند خندید. عاشق زاویه

کردترش میکرد فقط غمگین و غمگینمی به آن نگاه : 

 تا حاال دیدی یه آدم پیش چشمت فرو بریزه؟-

 :سروش با اخم منتظر توضیح بیشتری از جانب او ماند. سروش را منتظر نگذاشت و توضیح داد
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دیشب دیدم. راست راست تو چشم دختره زل زد گفت، بیا زن برادر من شو. چهل پنج سال -

کنمیگه دارم به سالمت عقلش شک میبیشتر سن نداره. د . 

 .کالم آخرش در صداِی بلنِد زنگ گوشی همراِه سروش گم شد

ی آن با اش را که زیر میز افتاده بود، برداشت. با نگاهی به صفحهسروش خم شد و گوشی

 "خودش گفت:" ماراله

 :یزدان خودش را جلو کشید و مشکوک پرسید

- زنه؟مارال چرا به تو زنگ می  

ش از جا بلند شد. تنها یک شلوارک راه راه کوتاه تنش بودسرو : 

 ! ببخشید یادش نبود اول باید با تو هماهنگ کنه-

 

, [22.05.18 23:21] 
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تواند با او داشته باشد. میبه سروش زل زد. برایش جالب بود تا بداند که مارال چه کاری  

سروش از میز فاصله گرفت و با لمس آیکون تماس به انتظار خودش و مارال و یزدان پایان داد و با 

 :لحنی شیطنت آمیز جواب داد

- به خانم مشتاق، مشتاقِ دیدار ... از این ورابه  ! 

 :به طرف یزدان برگشت و آهسته لب زد

- شه؟ زن عمو جونم چطوره؟میبه نظرت بهش بگم زن عمو ناراحت   

 

شناخت. از جایش بلند شد و به تر از هر آدمی بود که میاش گرفت. سروش احمقهیزدان خند

عمو هم صدا بزندسمتش رفت. بعید نبود سروش در ادامه مارال را زن . 
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کنار سروش ایستاد. صورت سروش از حالت شوخ درآمده و شکل جدی به خود گرفته بود. محو 

شد تا دریابد مارال چه چیزی به او گفته که باعث این تغییر واضح شده است. سروش در  سروش

 :جواب حرف مارال گفت

- کارش داری؟ ده. شما چیاحتماالً گرفته خوابیده که هم تلفن و هم گوشیش رو جواب نمی

م بگهگم به عمهبگید من به یزدان می . 

نش را باال برد و پرسیدتر شد. دستایزدان با شنیدن اسم خودش حساس : 

- گه؟چی می  

سروش قدری عقب رفت و دستانش را متقابالً باال آورد و به عالمت صبر کن نگه داشت و به 

 :مارال گفت

- دم بهش باهاش صحبت کن. گوشیش همراهش اتفاقاً خودش االن اینجاست، گوشی رو می

 .نیست. یه لحظه گوشی رو نگه دارید

 

تر از قبل گفتبا دور نگه داشتن گوشی از دهانش آهستهبه سمت یزدان برگشت و  : 

- زنه، با تو کار داره. گازش نگیریا، داریم فامیل گن. به من زنگ میبیا؛ خر شانس به تو می

دایی جونشیم زشته. بگو زنمی . 

اش نکردیزدان توجهی به شوخی : 

- کار داره؟با من چی  

ای باال انداختسروش شانه : 

- خواد تو پیغامش رو بهش ده میش رو جواب نمیعمه کار داره، عمه گوشی مثل اینکه با

 .برسونی

ی سالن رفت و همزمان یزدان گوشی را از دستش گرفت و از سروش دور شد. به سمت پنجره

زد تا نور ضعیف آفتاب را به درون دعوت کند، مصمم و جدی گوشی را به که پرده را کنار می

 :دهانش نزدیک کرد و گفت

 بله؟-

قدر ریز و یواش بود که قبل از اینکه جواب سالمش را بدهد گفتصدای سالم مارال آن : 

جوریشنوم اینتر صحبت کنی. نمیشه بلندمی -  

تر از قبلتر و رسامارال دوباره سالمش را تکرار کرد؛ بلند . 

- خیر. کاری با من داشتی؟حاال شد ! سالم، صبح تو هم به ! 
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وانمود کند که دیشب  اتفاق  مهمی نیفتاده و همه چیز از نظر او تمام شده  طوری حرف زد تا

است. منتظر بود تا مارال ادامه دهد، اما وقتی سکوت پشت خط معنادار شد، بدون اینکه خودش 

هوا لحنش از حالت بخواهد و چیزی دست خودش باشد و برنامه و هدفی پشتش باشد، بی

پرسیدسفت و سختی درآمد و صمیمانه  : 

- زنی؟ هنوز ناراحتی؟چیزی شده؟ چرا حرف نمی  

 :مارال به سکوتش وفادار نماند و گفت

من صبح زود مامانم رو بردم دکتر، وقتی چند دقیقه قبل برگشتم دختر عموم گفت که شیوا -

زنم. خواد به مامانم بگه، اما حدس میدونم چی میخانوم زنگ زده و با مامان کار داشته. نمی

تون که با خودش صحبت کنم و بگم که اگه کارش با مامانم همونیه که دیشب به زدم خونهزنگ 

شه و مطمئن باشید برخورد خوبی من گفت، به هیچ وجه این کار رو نکنه. مامانم ناراحت می

شه شما باهاشون تماس بگیرید و بگید که این کار رو نکنن. نه من تمایلی به کنه. اگه مینمی

شنم بشنون خوشحال میرم و نه خانوادهازدواج دا . 

 

فهمید آن هم وقتی خودش هم حدسش شبیه حدس مارال بود. دلیل سماجت مادرش را نمی

قدر شاکی بود و خیلی مستقیم انزجارش را نسبت به حرف و پیشنهاد مادرش که این دختر این

دادنشان می : 

- دیشب باشه یالبته من فکر نکنم کارش با مادرت راجع به مسئله . 

 

اصالً به حرفی که زد هیچ اعتمادی نداشت. فقط حرفی زد تا مارال را آرام کند. پرده را رها کرد و 

هایش گفتی حرفبه سمت سالن برگشت و در ادامه : 

- ذارم حرفی به مامانت رسونم و اگه چنین قصدی داره نمیولی باز من پیغامت رو بهش می

 ! بزنه. خیالت تخت

ل همراه با قدردانی بودلحن مارا : 

 .ممنونم-

کرد ترین کلمات را برای بیان مقصودش انتخاب میکرد. کوتاهدخترک طوالنی و مداوم صحبت نمی

و در این مورد خیلی اهل قناعت بود. شاید هم از ناز صدایش خبر داشت که بذل و بخشش 

کردنمی . 

- شهخواهش می . 

 

, [22.05.18 23:21] 
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توانست در مقابل این دختر مدت طوالنی جدی باقی بماند. منتظر بود که مارال اصالً و ابداً نمی

وگو پایان دهد، اما مارال در ادامه گفتخداحافظی کرده و به گفت : 

 ... یه چیز دیگه هم هست-

 :با چشمکی به سروش جواب داد

- ی چیزات رو بشنومت رو هم بگو، من سر تا پا گوشم تا همهچیز دیگهیه   ... 

من قرار بود شنبه برگردم سر کارم، اما با اوضاع پیش اومده مثل اینکه دیگه قسمت نیست -

 .بیام. این رو هم به شیوا خانوم بگید

- ای ار تکرار کردن فایدهگیری تو؟! مثل اینکه سه باوالً شیوا خانوم نه و خانوم صدری؛ چرا یاد نمی

نداشته برات، باید بگم پنجاه بار از روش بنویسی. دوماً بهتره که در این مورد با خود مامان رو در 

دونیرو صحبت کنی، هر چند این فقط یه پیشنهاد بود، در کل هر چی خودت صالح می .  

اش گره زد و بعد از آن پرسیدمکثی را به جمله : 

- ده؟ای هم مونچیز دیگه  

ترتنها یک "نه " آرام از طرف مارال نصیبش شد و در ادامه یک خداحافظی آرام  ... 

 :هنوز گوشی را کامالً از گوشش فاصله نداده بود که صدای غرغر سروش را شنید

- خوره تا مخ ما رو به فنا نده ول کن نیستا، ولی از شانس نکبتی حاال هر دختری به تور ما می

زنه، قسطی حرف میه دوست داری حرف بزنهکه داریم این یکی ک . 

 :به سمت یزدان برگشت و با اعتراضی نمایشی گفت

- مردی صاحاب مونده که تو دستته گوشی منه. میحواسم بود ریز ریز گازش گرفتیا. خب اون بی

گفتی گوشی رو بدم با سروش هم خداحافظی کنمی  ! 

 

, [22.05.18 23:21] 
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 :به طرف سروش رفت و با اخم گوشی را به سمتش گرفت و گفت

- دونم چرا دست بردار نیستی مردم. نمیبگیر یه زنگ به مامان بزن، بگم زنگ نزنه خونه . 
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 :سروش گوشی را از دستش گرفت و گفت

- شه. و گر نه داره، نزدیک میای از زندگی که عقل پاره سنگ برمیفکر کنم دیگه داره به مرحله

گفت بیاد زن من شهقاعدتاً باید به مارال می . 

 :کمربندش را دور کمر شلوار محکم بست تا به حالت قبلش برگردد

- تر از تو زندگی کردهدونه سگ دایی فریبرز شرف داره به تو ... تو قعر اروپا سالمخب مامان می .  

ی صورت دهد، خیرهتلفنش را میاش جواب سروش همزمان که حواسش بود تا ببیند کی عمه

 :یزدان  هم بود. با حالت ناخوشایندی گفت

اِی مرده شور این رک بودنت رو ببرن. یه ذره هم من رو تحویل بگیر. خب همینش عجیبه، آدم تو -

ش احتماالً ناسالمه. بعد هم تو که دیگه نباید برای من از قعر اروپا هیچ غلطی نکنه یه جای دیگه

کنم بزرگوارنکردن حرف بزنی، من هنوز که هنوزه دارم به تو اقتدا می غلط کردن و .  

 :گوشی را روی میز گذاشت و در ادامه گفت

- ای گرفته خوابیده. کل دیشب رو بیدار موندداره مامانت، خیالش جمع شده زندهبیا، برنمی . 

ی نارضایتی تکان دادیزدان سری به نشانه : 

- یست دوباره زنگ بزنه و این دفعه با مامان مارال صحبت کنهرم خونه، بعید نپس من می . 

 :سروش نگاهی به سر و وضع خودش کرد و گفت

 .صبر کن آماده شم باهات تا یه جایی بیام-

با عجله به سمت اتاق خوابش که روبروی سالن بود رفت. پیراهن آستین کوتاه سفید 

بست در چهارچوب در ایستاد و گفترا می هایشاش را به تن کرد و در حینی که دکمهچهارخانه : 

- شهفکر کن مارال بیاد زن عمو فریبرز بشه، چه حالی از مامان من گرفته می . 

 :نگاه سوالی یزدان باعث شد در ادامه بگوید

- مونه مگه؟! عمه خب جاری آدم یه خوشگِل خوش صداِی ترگل ورگل باشه. حالی به آدم می

آرهیب قدر رو واسه مامانم میشیوا هم از قصد داره این رق . 

 

بار هم شده در طول این چند دقیقه یک حرف جدی از او بشنود و یزدان که منتظر بود تا برای یک

 :نشنیده بود، کالفه گفت

 .من زیاد حوصله ندارما، زود بیا بریم-

 :سروش با عجله شلوارش را هم به پا کرد
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- رس مامان من مارال رو نگرفت واسه یاشار. چون صبر کن تموم شد کارم. اصالً عمه شیوا از ت

وشهر رو خبردار کنه تا بگه عروسِ دونست مامانم این قابلیت رو داره که تو نصف روز کل بمی

دارش قبالً نامزد داشته و بچه هم سقط کرده. واویال ! چه مصیبتیخواهر شوهِر کارخونه  ! 

 .بدنبال این حرف سریع به سمت سرویس بهداشتی رفت

وقتی دید سروش با عجله به طرف سرویس بهداشتی رفته، روی مبل نشست. به ماشین 

بازی روی میز زل زد. سروش با صدای بلندی گله کرد و او را از فکر و خیال بیرون آورداسباب : 

- دم چرا دیشب نگفتین منم بیام؟ هر وقت از این مهمون خوبا دارین منم دعوت کنید. قول می

مونم تو ساکت بشینم و فقط زل بزنم به مهمونتون. گناه دارم من تک و تنها میبیام یه گوشه 

 .خونه

 

 :لبخندی از سر حرص زد. وقتی سروش دوباره در معرض دیدش قرار گرفت، گفت

- آم. زنگ زدم خونه اتفاقی فهمیدم کرد دیروقت میدونستم. فکر میمن خودمم تا غروب نمی

خواست بدون سِرخر برای نکردم و خودم رو رسوندم خونه. میمارال رو دعوت کرده. منم رحم 

خوای برات بگیرم ! داداشش خواستگاری بره. فقط وقتی سر کوچه رسیدم گفتم چیزی نمی

دونست، به منم سفارش کرد چیزی به پریماه نگمحتی پریماه هم نمی . 

 

, [22.05.18 23:21] 

 

لوارش هل دادسروش گذرا نگاهش کرد و پیراهنش را به داخل ش : 

 .البد فهمیده برادر عضدی خواستگار ماراله، زود دست به کار شده تا مارال از دستش در نره-

 :یزدان نگاه از ماشین گرفت و سرش را به طرف سروش چرخاند

 همین عضدی خودمون؟-

 :سروش با تمسخر گفت

- م اینانه عضدی عمه  ... 

 :با لحنی تاسف آمیز گفت

ه؟ زنش مرده یا طالق گرفته؟ یا سنش زیاده؟مشکل برادر عضدی چی  

- دونه. عضدی چند هیچ کدوم بابا، مجرده؛ استاد دانشگاهه انگاری ! البته خود مارال هنوز نمی

مرد تا حاال رفته بودن خواستگاری و وقت پیش به عمه گفت که چه قصدی دارن. اگه باباش نمی

 .ما هم یه عروسی افتاده بودیم
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- افتم دلم کنه که دایی فریبرز بهتر از برادر عضدیه؟ یاد دیشب که میکر مییعنی مامانم ف

منطق شدهها چرا این قدر عجول و بیدونم تازگیخواد یه ماه نرم خونه. نمیمی  ! 

 :ماشین اسباب بازی را برداشت و با بررسی آن از جا بلند شد و گفت

 ... ماشین رو ببر بده مامانش تا بده بچه-

تعجب نگاهش کرد و راهش را دوباره به سمت اتاق خواب کج کردسروش با  : 

 ! همینم مونده فقط-

بعد از برگشتن سروش از اتاق با هم به سمت پایین رفتند. وقتی داخل ماشین نشستند سروش 

خیره نگاهش کرد. اول توجهی نکرد، اما وقتی دید سروش قصد عقب نشینی ندارد، به سمتش 

 :برگشت

 چته تو؟-

با لحنی مشکوک گفت سروش : 

 از پریماه چه خبر؟-

توانست شان را شکسته بود. کاش میآورد. پریماه حریم بیناسم پریماه دیشب را به یادش می

 .مادر سرسختش را راضی کند تا پریماه را به بوشهر بفرستند

 

, [22.05.18 23:21] 
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 ... خوبه اونم-

تاه گفتسروش کو : 

- زدنتون بودم داشت با رویا تلفنی حرف میدیروز ظهر که خونه . 

ی صحبت را قدر کنجکاوی یزدان را تحریک کند که بقیهتواند آنخبر داشت که همین حرف می

 :خودش مدیریت کند

- گفتن به هم؟پریماه و رویا؟! چی می  

نشان داداش را اطالعیسروش با حالت دادن به لب و دهانش اظهار بی : 
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من که چیزی نشنیدم. دور وایستاده بود؛ البته عمه شیوا هم دوست نداشت من بشنوم چی -

گن. فاصله گرفته بود ازش و من رو هم گرفته بود به حرف که گوش ندممی .  

 :با گره زدن ابروهایش به هم گفت

- گن؟اصالً نشنیدی به هم چی می  

 :نوچی کرد

- آد، البد دور شد تا داد. عمه هم که از رویا زیاد خوشش نمیمیپریماه ساکت بود، بیشتر گوش 

 .خودش هم مجبور به صحبت با پریماه نشه

 

دیگر حرفی نپرسید. با کم کردن سرعت ماشین و نگاهی به جلو و عقب، به ماشین پشت 

نش ی ذهسرش راه داد تا از او سبقت بگیرد. فکر کردن به پریماه و صحبتش با رویا درگیری تازه

اش زد سرش را به طرف او چرخاند و به طور موقت از ای که سروش به شانهشده بود. با ضربه

 :فکر کردن فارغ شد

- خوای پیاده شی؟چیه؟ می  

 :سروش با اشاره به مقابلش گفت

یه ذره تندتر برو. به همه هم راه نده. الزمم نیست با هشتاد تا سرعت بری ... یه ذره سرعت -

 .بده

خواست ادامه داد. سروش وقتی دید یزدان توجهی نکرده، به رد و همان طور که میتوجهی نک

ای به تابلوی مقابل گفتطرفش برگشت تا دلیل خودداری یزدان را بداند. یزدان با اشاره : 

 .سرعت مجاز هشتادتاست-

 :سروش غرغرکنان گفت

- خوابه، شب توی خیابون میولمون کن بابا. اینجا تهرانه، تابلو فقط محض قشنگی خیابونه ! 

مند شدهحاال واسه من قانون  ! 

ی لبش را به دندان گرفت و تا آخر مسیر را با همان سرعت قانونی طی کرد. به گوشه

های مداوم سروش هم فقط با لبخند جواب داداعتراض . 

 

اس بیرون بر ها آماده و لبی پریماه شد که پایین پلهوقتی ماشین را داخل حیاط پارک کرد، متوجه

تن کرده، ایستاده است. به گمان اینکه پریماه منتظر است تا او برسد و با هم جایی بروند، جلو 

ی رو به عقب را هم نداشت، چه رسد به اینکه دوباره رفت. حتی حس یک قدم برداشتن ساده

کرد و گفت سراغ ماشینش برود و از در خانه بیرون ببرد. قبل از اینکه حرفی بزند پریماه سالم : 

  .سوئیچ رو نذار تو جیبت، بده من باید جایی برم-
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خیالش راحت شد. سوئیچ را در دستش مشت کرد و از جیب خود دور نمود. سواالت زیادی از 

کردند. با نگاه ای صحبت میترینش این بود که با رویا راجع به چه مسئلهپریماه داشت، مهم

رد و سوئیچ را به سمتش گرفت. کم حرف شده بود، این مورد پریماه به سوئیچ، دستش را باال آو

صدا کلید را دست پریماه از روی قصد و غرض نبود. رفتار دیشب پریماه نطقش را کور کرده بود. بی

 :گذاشت و گفت

- ری؟کجا می  

 :پریماه لبخندی کنج لبش نشست

- خوام به کاری. میبیرم خرید. یه سری وسایل الزم دارم برای طراحی. خسته شدم از می

 .حرفت گوش بدم و خودم رو مشغول کنم

 

نگاهش روی روسرِی سفیِد ساتن ابریشم پریماه به گردش درآمد. پریماه تغییرات را اول از سر و 

هایی روشن و پر از ا به لباسهای تیره و بدون رنگ، جایش روضع خود شروع کرده بود. لباس

شان بود، از این تغییرات مثبت استقبال های دیشباز حرف نقش و نگار داده بود. اگر تا پیش

توانست مثبت بیندیشد. تغییرات ظاهری پریماه خار کرد، اما با اتفاق دیشب دیگر نمیمی

میل آمد. بینواز، ولی به چشمش هیچ چیز خوب نمیچشمش شده بود، هر چند زیبا و دل

 :لبخند زد و گفت

 ! خیلی خوبه-

تر اش شده بود. بقیه هم گویا راضیایران، دروغ گفتن یکی از وظایف هر روزه بعد از آمدنش به

بودند تا دروغ بشنوند. همین که خواست به سمت خانه قدم بردارد، پریماه مردد نگاه مستقیمش 

 :را به او دوخت و گفت

- دم. تا دیشب اصالً نتونستم بخوابم. خیلی منتظر موندم تا بیای. وقتی نیومدی خیلی نگران ش

ی سروشی یه ذره آروم گرفتممامان گفت خونه . 

 

های رک و راست دیشب نداشت. خدمتی را از پریماه بعد از حرفبه هیچ وجه انتظار چنین خوش

ای این وسط جا نماند که پریماه ی بحث و جدل را هم نداشت. از نظرش حرف ناگفتهحوصله

ی مستقیم خودش بود. فقط با لحنی که به ارادهدوباره در حال تکرار کار دیشبش به نوعی دیگر 

تفاوت بود، گفتبی : 

 .برو به خریدت برس-

ها را خواست. پلههایش را با شتاب بیشتری برداشت. دور شدن از پریماه و حیاط را میقدم

ی یک بسته شدن و عجوالنه طی کرد. بحث کردن با شیوا آن هم وقتی که چشمانش تشنه

حکم راه رفتن طوالنی در کویر پر از خس و خاشاک را داشت. مجبور بود تا  خواب بودند، برایش

دنبال مادرش ی مارال منصرفش کند. با باز کردن در بهشیوا را ببیند و از زنگ زدِن دوباره به خانه
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گشت. در وقتی بسته شد، از صدای ایجاد شده، شیوا متوجه شد که او برگشته است و از 

. نگاه مادرش را با سوال عتاب آمیزی جواب دادآشپزخانه بیرون آمد : 

- خوای هنوز گند دیشب رو جمع نکرده، یه گند ی مارال؟ میواسه چی زنگ زده بودی خونه

 بزرگتر بزنی؟

 

, [22.05.18 23:21] 
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ها پایین آمدمادرش از پله : 

- ی سروش بودی؟دیشب خونه  

 :با تاسف گفت

- گی؟ باشه بپیچون، ولی زنگ نزن شیوا، زنگ نزن تن و بدن دختره گم تو چی میمن چی می

 ... رو نلرزون. تموم کن این خز بازیا رو

. قد بلندش بیشتر به شدمیتر دیده مادر به او نزدیک شد. در بلیز و شلوار مشکی الغر و کشیده

آمد. بیشتر از هر زمانی به یک زن مقتدر و یکدنده شبیه بودچشم می : 

 دختره کیه؟ به کی زنگ نزنم؟-

 :با تعجب به مادرش نگاه کرد

  مگه از دیشب تا حاال تن و بدن چند تا دختر رو لرزوندی؟-

هایش بیشتر از خسته بود. خوابیدن طوالنی مدت روی صندلی ماشین باعث شده بود چشم

خاطر قولی که به کرد. اگر بههمیشه خواب را طلب کنند. دردی هم در ستون فقراتش حس می

رفت؛ اما از مارال خواسته بود مارال داده بود نبود بدون هیچ صحبتی با مادرش به اتاقش می

کرد تا همین طور هم شودخیالش تخت باشد و باید کاری می . 

- م. حوصله هم ندارم وقتی خودت کار داری؟ من خستهرال. با مامانش چیی مازنگ نزن به خونه

خواد. جوابش زنی به اون راه، بیام درستت کنم. فقط یه لطفی کن دیگه زنگ نزن. نمیرو می

فهمی یعنی چی؟منفیه. منفی می  
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 :مادر پشت سرش راه افتاد. در چهارچوب دِر اتاقش ایستاد و با نگاهی عمیق به او  پرسید

- دونی که بهش زنگ زدم؟ مارال بهت گفت؟تو از کجا می  

 :تیشرت از تنش درآورد و به سمت تاج تخت پرت کرد. تیشرت روی تخت جا نگرفت و بر زمین افتاد

آره خودش زنگ زد، گفت خونه نبوده و با مامانش رفته بودن دکتر. بهت زنگ زد، وقتی جواب -

جریان دیشب چیزی نگی. گفت بهت بگم مامانش بفهمه  ندادی پیغام داد بهت بگم به مادرش از

آره جلوی چشمت. گفت خیلی کنه. پدِرپدر جدت رو میمثل خودش مات و مبهوت نگاهت نمی

چاک و دهنهبی . 

 :مادرش پا به اتاق گذاشت

 اینا رو مارال گفت؟-

- و با مامانش شون نه؛ من از خودم درآوردم. همین طوری هم حدس زدم که تو زنگ زدی به خونه

 .کار داشتی. اینم نگفت که قسمت نیست دیگه بیام نساجی

 :طاقباز روی تخت افتاد و گفت

- خوام بخوابم، دوساعت دیگه بیدارم کن. االن هم لطفاً برو بیرونمی . 

 

ی عریانش گذاشت ها پیش کف دستش را روی سینهمادرش به تخت نزدیک شد. به عادت سال

نهایت برای یزدان خوشایند است. یزدان دست روی دانست بیو حرکت داد. کاری که می

تر کند. صدای مادرش در اتاق پیچیدچشمش گذاشت تا فضای اتاق را برای خود تاریک : 

- ی فریبرز صحبت کنم. وقتی میل نداره چرا اصرار کنم؟ یه کار خواستم با مادرش دربارهمن نمی

 .دیگه داشتم

ت. نوازش دستان مادر در دوران بچگی همیشه کم و کوتاه بود. گرفاز دستان مادرش آرامش می

شد. آرامشی که گرفت زمان با هم بودنشان کم بود، همه چیز بین پدر و مادرش تقسیم می

 :ناخودآگاه روی لحنش تاثیر گذاشت

دیشب خیلی افتضاح بود، چی باعث شد همچین پیشنهادی به مارال بدی؟ فقط نگو که مگه -

چیه؟داییت عیبش   

- ن. مارال خیلی بهش سخت گذشته، به یه مرد پخته نیاز داره. مارال و فریبرز مناسب همه

آنایه. به هم میخودش هم دختر پخته . 

 :دستش را از روی چشمش برداشت و گفت

همیشه دو تا آدم خوب مناسب هم نیستند. تو با پیشنهادت کوچیکش کردی. براش سطح -

کنی اشتباه ست شیوا، چرا قبول نمیکی نیست. خیلی ساده بندی کردی که کی مناسبشه و

 کردی؟
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- دونی زندگی کردن با شرایطی که مارال داره چه قدر سخته؟! ازدواج دونی؟! میتو چی می

به خودش و پولی که گیره. االن ازدواج نکنه و کنه. زندگیش جون میکردن بهش کمک می

کنه. خدا نکنه که یه زن به مستقل یگه ازدواج نمیآره متکی باشه. پنج سال که بگذره ددرمی

کنه. زنی که شبیه مرد زندگی کنه از بیرون شاید زندگی کردن عادت کنه. دیگه سخت دل می

  .چیز قشنگی باشه، اما خودش هیچ وقت حس خوبی نداره

 :یزدان سرش را به طرف او چرخاند

- کنه. اون کامالً ش با تو فرق میاون روحیهخودت رو با مارال مقایسه نکن. اون شبیه تو نیست. 

کنه، اما شما واقعاً مثل یک مرد زندگی کردی. کل زندگیت رو داره شبیه یه زن زندگی می

تر طوری زندگی کردی، حتی وقتی که هنوز از بابا طالق نگرفته بودی، مارال شخصیت وابستهاین

نه، اما نه با یه مرد چهل و پنج سالهکتری داره. مطمئن باش به ازدواج هم فکر میو متکی . 

من مارال رو خیلی دوست دارم. این قدر خانوم هست که اگه پریماه نبود برای تو هم خیلی -

شدمناسب می . 

یزدان خودش را کمی باال کشید و با تعحب نگاهش کرد. وقتی دید مادرش کامالً جدی حرف زده، 

 :خندید

- آرم؟ تا قبل کنم و همه رو با هم باال میگی رودل می؟! نمیگیریمی تا برام لقمهتا چندچند

ی پریماه رو برام بگیری، بعد مرگ یاشار شد خود پریماه، خواستی خواهر کوچیکهمرگ یاشار می

 االن هم اگه پریماه نبود مارال. خوبی مامان؟

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from مائده. فالح(ها جا ماندی" مائده فالح "کنار نرگس( ] 

 :مادرش در جوابش گفت

- کنی؟نیست تو هم استقبال می !  

 :کامالً نشست و به سمت مادرش چرخید، با شیطنت گفت

- خوام. کنم. مارال رو برو برام بگیر. استثناً مارال رو مینه دیگه، این یکی رو خیلی استقبال می

دن؟ بذار ببینم مثل بیرونش قشنگ میفقط بگو اول باید تستش کنم. به نظرت به شرط چاقو بهم 

 .هست، اگه هست بیار بخورمش

 :مادر از کنارش با اخم بلند شد

- گیریاز دست مسخره بازیای تو ! همه چیز رو به شوخی می  ! 

- آرم یا تو؟ مارال واسه یاشار خوب نبود، اون وقت برای من و عمو فریبرز من مسخره بازی در می

ت؟! گیر آوردی ما رو؟مناسبه؟ چند چندی با خود  
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شد. اغلب جوابی مادر از روی تخت بلند شد. بحث با یزدان همیشه منجر به کنار کشیدنش می

هایش هیچ وقت برای یزدان قانع کننده نبود. سر پا ایستاد و برای یزدان نداشت، چون جواب

 :گفت

- قدر رو هوا نگه ندارپریماه رو این . 

- ا ! بگو بیاد پایین؛ من مگه حرفی بهش زدم؟ دیگه چطور بگم نه پریماه واسه خودش رفته رو هو

آد. این قدر خودت رو برام زیر پریماه و نه هیچ کس دیگه رو برای من لیست نکن. خوشم نمی

 ... سوال نبر. هزار تا درگیری برای خودم دارم، نذار یکی دیگه هم گره بخوره به بدبختیای من

*    *    * 

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

# 80پارت  

 

 

 

زدم. تمام حواسم را به کارم هایم الک میدستم را روی میز گذاشته و با دست دیگرم، به ناخن

ها برخورد نکندای از الک آلبالویی رنگ به دو طرف ناخندادم تا ذره .  

 

ی بابا را اجاره داده و با هم مان و میثم مشغول حساب و کتاب بودند. مغازهدر اتاقم بسته بود. ما

ساعتی  زدند. سمیرا هم بیرون مشغول تمیز کردن آشپزخانه بود. نیمدر این مورد حرف می

ی ها بر عهدهشد که شام خورده بودیم و چون من شام درست کرده بودم شستن ظرفمی

ای سرم را باال گرفته و نگاهم را به در دوختم. گوش آیفون لحظهسمیرا بود. با صدای زنگ خوردن 

شان ای از موهایم سمت راست سرم که با گیره جمعتیز کردم تا بدانم چه کسی است. تکه

نکرده بودم از پشت گوشم بیرون آمده و در صورتم رها شدند. میثم جواب آیفون را داد و دیگر 

را هم  ماندهی الک بیرون کشیدم تا تک انگشت باقیز شیشهصدایی از بیرون نیامد. فِرچه را ا

 :الک بزنم که در یکدفعه باز شد و سمیرا مثل رگبار خودش را به در کوبید و گفت

 ! وای مارال ! بلند شو این زنه اومده، صاحب کارت-

با عجله داخل شد و در را پشت سرش بست. چند ثانیه طول کشید تا حالجی کنم کی آمده 

تاس : 

 شیوا خانوم اومده؟-
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 :دِر کمِد مشترکمان را باز کرد و گفت

آره دیگه ! اینقدر سرت تو کاغذاته، کالً گیراییت اومده پایین. بدو بیا یه چیزی بپوش، یه پسره -

 ! هم باهاشه

 :الک انگشتانم هنوز خشک نشده بود. دستم را باال آوردم و با حیرت و ناباوری پرسیدم

- کنه؟کار میجا چیمطمئنی؟ آخه این  

 

گذشت و تمام این دو روز من به فکر کردن راجع به پیشنهاد شان میدو روزی از رفتن من به خانه

فهمیدم چرا چنین چیزی به من گفته استشیوا خانم گذشت. نمی .  

ای هم از کمد بیرون کشید و سمیرا شالی برای خودش و من از کمد بیرون آورد. شومیز مشکی

برگشت تا به دستم بدهد. مامان هم با زحمت خودش را به اتاقم رساند و با دیدن  به طرف من

 :حالت من و دستانم گفت

 .چرا خشکت زده؟ رسیدن باال، بدو بیا-

 :سمیرا نگاهی به انگشتانم کرد و با غرغر گفت

- شه حاال که؟آخه مگه نصف شب وقت الک زدنه؟ خشک نمی  

ی شیوا خانم از بین نرفته بودهنوز تعجبم از آمدن یکبارهبردم. هنوز در ناباوری به سر می .   

پرسی بود. مامان به طرف عقب چرخید و قبل از اینکه در را میثم دِم در مشغول سالم و احوال

 :ببندد گفت

 .زود لباس بپوش بیا، اومدن-

ش گرفتم سمیرا شومیز را که از باال تا پایین پشت سرهم دکمه داشت، به سمتم گرفت. از دست

و روی همان تاپ مشکی که تنم بود پوشیدم. شال را هم زود از دستش قاپیدم. صداهایی که 

کرد. شال را سرسری روی سرم انداختم شد استرسم را زیاد میتر میهر لحظه نزدیک و نزدیک

 :و با نگاهی گذرا به سمت آیینه رو به سمیرا گفتم

 شلوارم خوبه؟ یا عوض کنم؟-

ک مدادی جذبی به تن داشتم. سمیرا شال خودش را هم روی سرش انداخت و شلوار جین نو

تر از من گفتهول : 

 ... آره بابا خوبه ! برو اومدن تو-

اند و نرفتن ها در جای خودشان نشستهداد که مهمانسروصداها کمتر شده بود و این نشان می

آیینه کردم و تکه موی یاغی که از  کند. نگاه کوتاه دیگری بهادبی را پیدا میکم حکم بیمن کم

 .پشت گوشم دوباره به سمت صورتم آمده بود را به سر جایش برگرداندم
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خواب من دید داشت. اتاقم دقیقاً به وسط سالن  در را آرام باز کردم. پذیرایی کامالً به سمت اتاق

شیوا خانم روبرویم بود.  ی کورتری قرار داشتند.شد و دو اتاق خواب دیگر در نقطهپذیرایی باز می

دانم چه قدر خوب عمل کردم، چون همزمان سعی کردم رنگ دلخوری را از نگاهم پاک کنم، نمی

های دو شب پیش مو به مو از جلوی چشمانم گذشت. چشمانم در پی ی حرفبا دیدنش همه

وی مبل گفت همراه شیوا خانم آمده است. پیدایش کردم. یزدان رگشت که سمیرا میمردی می

ی ما جزو اتفاقات نادری بود که دو نفره تنها نشسته بود. حضور او همراه مادرش در سالن خانه

شد رخ دهد. همزمان که من به سمت جلو حرکت کردم شیوا خانم هم از جایش بلند شد، می

اش تماماً روی من بود. سالم اما یزدان فقط به جلو نیم خیز شد و دوباره نشست. نگاه خیره

کوتاهی کردم و هر دو جوابم را دادند. عطری در سالن پیچیده بود که اصالً آشنا نبود و این عطر را 

مهمانان ناخوانده با خودشان آورده بودند. با شیوا خانم روبوسی مختصری کردم و کنار مامان 

مثل قبل گستاخ شده  نشستم. از هر نگاه به سمت مردی که برعکس برخورد آخِر دوشب پیش

توانستند برای هم داشته باشند؟بود، پرهیز نمودم. این جمع چه حرفی می  

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

کردند. یک دور خیلی سریع همه را از نظر گذراندم. نگاهم از روی همه ساکت همدیگر را نگاه می

بقیه گذشت. مثل اینکه همه منتظر بودند تا من حرفی بزنم. به سمت شیوا  تر ازیزدان سریع

 :خانم برگشتم و گفتم

 .خوش اومدین-

 :شیوا خانم با لبخند تشکر کرد و گفت

 خوبی؟ چرا پیدات نیست؟-

پرسید. جوابی ندادم و سعی کرد از زیر نگاهش فرار کنم. مامان نجاتم داددانست و میمی : 

- ی بیار مارال جان، سمیرا تازه دم کردهبرو چند تا چای . 

 

دانستم چند تا چشم همزمان رفتم را نظاره از پیشنهاد مامان استقبال کردم و بلند شدم. می 

کرد. خجالتی ها بود که کمی بیشتر از بقیه نگاهش سنگینی میکنند، اما یکی میان آنمی

هاد شیوا خانم، سخت شده بود. نبودم، اما قدم برداشتن جلوی چشمش، آن هم بعد از پیشن

ها جا ی آنشیوا خانم مقابل او گفته بود که زن برادرش شوم و من آن شب غرورم را در خانه

نی چشمانش هزاران هزار ترحم و گذاشته بودم. زمانی که کیفم را از دستش گرفتم در نی

بگنجد، بیزار بودمی ترحم و دلسوزی های که در دایرهزد و من از تمام حسدلسوزی موج می . 
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ی سمیرا شدم؛ با نگاه کوتاهی به جمع و ها بودم که متوجهمشغول ریختن چایی در استکان

داد که سمیرا چه سالمی مختصر به آشپزخانه نزد من آمد. مامان به شیوا خانم توضیح می

ه کردم و به ی ما ساکن است. با کمک سمیرا سینی چای را آمادنسبتی با ما دارد و چرا در خانه

سالن پذیرایی برگشتم. سمیرا هم با قندان و ظرف شکالت دنبالم آمد. تیشرت سفید آستین 

کوتاهش را با تونیک لیمویی رنگ کوتاهی عوض کرده بود. چند وقتی بود که با میثم سرسنگین 

گفت. خم شدم و سینی چای را مقابل شیوا کرد و به من هم از دلیلش چیزی نمیبرخورد می

انم گرفتم. بعد از او به مامان و میثم تعارف کردم. سپس به طرف یزدان برگشتم. طرف دیگر میز خ

نشسته بود؛ درست مقابل مامان. با تعلل سینی چای را مقابلش گرفتم و فرصت کردم تا شاید 

ی ما حضور دارد خوب نگاهش کنم. برعکس یکبار برای همیشه در طول مدتی که امشب در خانه

ی سفید در قسمت باال. در کمال تیره پوشیده بود. تیشرتی مشکی با دو دکمههمیشه 

کرد. وقتی دید که سینی چای را مقابلش گرفتم خونسردی پا روی پا گذاشته و به مامان نگاه می

ی چای را ماندهاش را از مبل گرفت و با نگاه دقیقی به سینی یکی از دو استکان باقیتکیه

وی میز گذاشتم. همین که قصد کردم بنشینم، یزدان بدون هیچ خجالتی برداشت، سینی را ر

 :گفت

 ! ببخشید مارال خانم، لطفاً چایی من رو عوض کن؛ خیلی پررنگه-

در آن لحظه خیلی دوست داشتم بدانم چند تا آدم در دنیا همانند او وجود دارند که وقتی برای 

گیرند و از اند چنین ایرادی میایشان آوردهشوند، به چایی که برمیاولین بار جایی مهمان 

کنند. قطعاً اگر من جای او بودم خودم را مجبور به نوشیدن چای با هر نوشیدن آن خودداری می

کردم. شاید خانه چنین تقاضایی نمیگذشت از صاحبکردم و صد سال هم میعیب و ایرادی می

 ! هم من عجیب بودم

 

مان به هم افتاد و خب بلند شدم. حین گرفتن استکان از دستش نگاهبه روی خود نیاوردم و از جا 

جا بود که فهمیدم نه چایی پررنگ است و نه او اصالً برایش پررنگ بودن و نبودن مهم است. همان

آزاری داشت. نطقش مقابل مامان و میثم کور شده بود و او از این راه فقط قصد بازی و مردم

کردرام میموجودات فعال درونش را آ . 

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 
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کردند، سمیرا هم با اخم ! برای من راحت بودنش عادی  مامان و میثم جور عجیبی نگاهش می

مامان و میثم خیلی خوششان نیامده بود. من  شده بود؛ و حتی مارال گفتنش، اما مثل اینکه

ها اجازه صمیمی شدن بدهم؛ شخصیتی نداشتم که خیلی زود با دیگران صمیمی شوم و به آن

جنسانم، چه برسد به یک مرد. برای همین رفتار یزدان برای مامان و میثم قابل درک حتی با هم

بینش گذشتمبل چشمان تیزنبود. استکان به دست میز را یک نصف دور زدم و از مقا .  

 

ی چای استکان را کمی در سینک ظرفشویی خالی کردم و با حرص کتری را برداشتم و نیمه

آمد، دوست خالی مانده را با آب جوش پر کردم. میثم بچه که بود از هر کسی که خوشش نمی

تم، اما خودم داشت در استکان چای و یا ظرف غذایشان تف کند، دقیقاً حس بچگی میثم را داش

 .را کنترل کردم

 

به پذیرایی بازگشتم و مقابلش خم شدم تا استکان را از دستم بگیرد. دوباره حرکات قبلش را 

خواست ی پیش ! و با دقت بیشتر. انگار میتکرار کرد. خودش را جلو کشید، کمی بیشتر از دفعه

 :اتم بشکافد. به داخل استکان نگاهی کرد و گفت

- ندازمبازم پررنگه، اما دیگه شما رو به زحمت نمیممنونم، ولی  .  

 

شدم که من را سرم را کمی باال گرفتم و با تعجب نگاهش کردم. یعنی حاال باید از او ممنون می

انداخت؟! استکان را از دستم گرفت و اصالً به روی خودش نیاورد که چه قدر به زحمت نمی

اش تا سه شد. فلسفهجوش خالص میتر دیگر آبرنگعادی و پررو تشریف دارد. از این کمغیر

خواست برای بار سوم هم استکان را از چای پر و خالی کنم. مثل سه نشه بازی نشه بود. می

زندبار تکرار کردن خانم صدری و یا سه بار تکرار کردن وقتی که گفته بودم به جاده خاکی می . 

 

ای از م خوشرنگ بودند و هیچ کس همه گلههای چای زل زدم. خیلی هنشستم و به استکان

 :رنگش نداشت. شیوا خانم بعد از نوشیدنش چایش مستقیم مامان را نگاه کرد و گفت

من امشب اومدم اینجا تا از شما بخوام با مارال صحبت کنید که برگرده سرکارش. با خودش -

 .صحبت کردم، اما هر بار جواب منفی داده و از زیرش در رفته

 

گفت. دلیلی به حاشیه پردازی خانم همیشه همین طور بود. سریع و واضح منظورش را میشیوا 

های حرفش که رسید قلبم اش را بیان کند. به نصفهدید تا منظور اصلیو صحبت متفرقه نمی

خواهد بگوید با مارال صحبت کنید تا به برادر من فکر کند ای گر گرفت فکر کردم در ادامه میلحظه

ای شبیه این، اما مثل اینکه جناب یزدان خان استثناً در این باره مثل آدمیزاد عمل کرده ملهو یا ج

 .بود
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روم. تا جایی که خبر داشت من دانست که به نساجی نمیمیثم با تعجب نگاهم کرد. نمی 

تری خبر بود، اما مامان شرایط متفاوتعلیرغم مخالفتش قرار بود که بروم. از جریانات بعدش بی

داشت. سمیرا نتوانست جلوی دهانش را بگیرد و وقتی شنبه من به نساجی نرفتم اصل دلیل 

العمل مامان هم درست مثل من مات و مبهوت بود. بعدش نرفتن من را به مامانم گفت. عکس

هم سکوت اختیار کرد و به سمیرا تاکید کرد از این جریان دایی و میثم چیزی نفهمند. درد را در 

کار را بکندریخت، یاد گرفته بود چطور اینمی خودش . 

 :مامان در جواب شیوا خانم به سمت میثم برگشت و گفت

- گم بیاینمیثم جان با سمیرا یه نیم ساعتی برید پیش دایی پایین، بعد می . 

خواست میثم هیچ چیز از این جریان دانستم چرا چنین درخواستی از میثم کرده است. نمیمی

ی گفت با سمیرا بروید بیرون و دوری بزنید، به خانهاس جمع مامان هم نوبر بود ! نمیبفهمد. حو

کرد، به مامان و داد. میثم با نگاهی که در آن کلی حرف نگفته رفت و آمد میشان میدایی حواله

 :سپس من نگاه کرد و گفت

 ... باشه-

 .باشه"اش از صد تا فحش بدتر بود"

یرا نگاه گذارایی انداخت و سمیرا هم بالفاصله بلند شدبا مکث بلند شد و به سم . 

طولی نکشید که هر دو از خانه بیرون رفتند. همین که صدای بسته شدن در آمد، مامان هم به 

 :روش شیوا خانم عمل کرد و بدون هیچ پیش درآمدی گفت

- دهی اومدن نداشت ! از اسب افتاده، از اصل که نیوفتامارال نیومد، چون اجازه . 

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ها جا ماندی" )مائده. فالح(مائده فالح "کنار نرگس ] 

قدر کوبنده که یزدان استکان چایش را که تا نصفه نوشیده، روی میز مامان کوبنده گفته بود، آن

عوض ای داشت ! خیلی وقت بود که این قانون گذاشت و به مامان زل زد. مامان چه دل خجسته

افتادیافتادی، از اصل که هیچ، از همه چیز میشده بود. اگر از اسب می . 

گرفت، نگران این هم بودم که مامان تندتر و در عین اینکه از این حرف مامان کمی غرورم جان می

تر نشودتلخ . 

 :شیوا خانم منظور مامان را فهمید و گفت

- خواستم دیگه ا نگفته، واسه همین نمیکردم مارال چیزی از جریان اون شب به شمفکر می

حرفش رو پیش بکشم؛ اما حاال که خودتون خبر دارید بذارید من بهتون بگم که برادر من یک آدم 

کامالً موجهه. هیچ وقت هم ازدواج نکرده. تو هلند مشغول درسش بوده و االن هم اونجا یه 
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یشنهاد دادم، که خب جوابش منفیه کلینیک مدرن داره. من برای مارال بد نخواستم، فقط بهش پ

خوام که اگه دچار سوءتفاهم شده، اما خب دلیلی نداره برنگرده سر کارش. و من هم عذر می

 .من ازش خواستگاری کردم، که جواب منفی داد، بذارید بیاد سر کارش

 

داری ایزدان نگاه از مامان گرفت و استکان چایش را برداشت. حین باال بردن استکانش نگاه معن

کشید از اینکه مجبور بود دهانش را بسته نگه داردهم به من انداخت. عذاب می . 

تر از قبل گفتمامان مسلط : 

- دونم. مارال بهم گفتهبله من می . 

پرسید که چرا به مامان زبانی میو باز هم نگاه معنا دار یزدان قسمت من شد. با زبان بی

ه بودم با شیوا خانم صحبت کند تا مامان از این جریان بویی ام، آن هم وقتی که از او خواستگفته

داد که شیوا خانم فکر کند من نبرد، اما من نگفته بودم و مامان بنا به مصلحت خودش ترجیح می

ام و نه سمیراگفته . 

همین که مامان قصد کرد برای شیوا خانم بیشتر حرف بزند، یزدان به میان حرفش پرید و با گرفتن 

ن خالی به سمت من گفتاستکا : 

- شه یه استکان چای دیگه برام بیاریدمی . 

های مهم مامان و دانستم کی چای داخل آن را نوشیده و تمام کرده است. وسط حرفنمی 

خواست. در تربیتش واقعاً سهل انگاری شده بود. باالخره سه بار شیوا خانم چای دومش را می

ه کردمن را برای آوردن چای راهی آشپزخان  ! 

 

بار کامالً به میلش رفتار کردم. دو قطره چای داخل استکان ریختم و بقیه را از آب جوش پر این

 .کردم. به هر چیزی شباهت داشت، جز یه استکان چای نرمال

وگوی مامان و شیوا خانم روی پا بند ی گفتبه پذیرایی برگشتم، در حالی که از دلشوره ادامه

میان به شدت مشتاق هم بودم تا صورت یزدان را موقع گرفتن استکان چای نبودم. البته در این 

گفت عوضش کنم و مثالً ببینم. برای بار چندم خم شدم و به او تعارف کردم چای را بگیرد. اگر می

های خودش ترش کنم، هیچ تضمینی نبود که نسوزانمش. همه رو معطل مسخره بازیپرررنگ

کردندانم سکوت کرده و به هم نگاه میکرده بود. مامان و شیوا خ . 

 :با لحنی قدرشناسانه که ساختگی بودنش پیدا بود تشکر کرد و گفت

 ! همینه، چایی من باید این رنگی باشه-

 .از شنیدن اسم چایی دیگر کم مانده بود کهیر بزنم

 

, [22.05.18 23:25] 
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ی مامان و شیوا خانم به جای مشخصی نتیجهسر جایم نشستم و منتظر ماندم تا بحث بی

 :برسد. شیوا خانم مامان را رها کرد و رو به من گفت

- گم که فقط یه خب حاال که مامانت در جریان همه چیزه، جلوی مادرت دارم بهت می

ما خواستگاری بود و من بنا به صالح خودم فکر کردم تو و برادرم مناسب همید که راضی نبودی، ا

د سر کارت. فراموش نکن چند ماه دیگه باید تو جشنواره هم شرکت کنی، اگه تو از فردا برگر

گیرنتتر میشه و جدیی خوبه برات مینساجی مشغول باشی یه پشتوانه . 

 

داد؛ دایی و میثم خبر نداشتند و فکر ناخودآگاه به مامان نگاه کردم. اول و آخر او باید اجازه می

دل نداشتم، ناراحت بودم، اما واقعاً ای از شیوا خانم به . کینهرومکردند من به نساجی میمی

العمل خاطر پیشنهادش در دلم نبود. مامان هم به من نگاه کرد. همین عکسهیچ تنفری از او به

ی کافی گویا بود، چون شیوا خانم بالفاصله با لبخند به مامان گفتی من و مامان به اندازهساده : 

- دونم به حرف شماستآد. میالم میشما اجازه بدی مار . 

 :مامان نیم نگاهی به سمت یزدان کرد و سپس رو به شیوا خانم گفت

 ! آخه مشکل اومدن مارال تنها که این نیست-

ی از حرف و نگاه مامان من هم جا خوردم، چه برسد شیوا خانم و یزدان. با یک نگاِه کوتاه از بقیه

ده برداشته بود. مشکلی که پا رو پا انداخته و چیزی شبیه مشکالت من برای رفتن به نساجی پر

کرد. مطمئناً من باید فردا و یا ای مامان را نگاه مینوشید و با نگاه خاص و متعجبانهبه چای را می

تواند وجود دادم. یزدان فهمیده بود از خودش بدتر هم میفرداها تاوان این کار مامان را پس می

ی بلندتری پیوند زدی کوتاهش را به جملهبا مکثی، جملهداشته باشد. مامان  : 

- ای پاش به آد به هر بهانهخدا پسرتون رو رحمت کنه، اما نه من نه دایی مارال خوشمون نمی

جاهایی باز بشه که بعدش کلی حرف پشتش ردیف شه. انشاهلل قاتل پسرتون پیدا بشه، اما 

آد و مجبوره بره دادسرایه چیزی پیش می شه. هر دفعهمارال این وسط داره اذیت می   ! 

 :شیوا خانم حرف مامان را ُبرید

 .اون قضیه رو که قبالً حل کردیم و دیگه مشکلی نیست. شما هم راضی بودی که برگرده-

 :مامان رو به من گفت
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- دونم چه قدر به کارش عالقه داره؛ چی بگم؟ منم دوست ندارم بمونه خونه، اونم وقتی که می

ا باید شأنش حفظ بشهام .  

 

اش را به بغل گرفتشیوا خانم کیف ورنی مشکی : 

- مونه، از فردا بیاد سرکارش که خیلی کاراش عقب افتاده. من حواسم خب پس حرفی نمی

شمبهش هست. دیگه هم بیشتر از این مزاحمتونم نمی . 

دنبال این حرف از روی مبل بلند شد که مامان گفتبه : 

- یرایی نشدین. مارال جان برو میوه بیاربشینید هنوز پذ . 

 :شیوا خانم  با باال آوردن دست مانع شد و گفت

 .نه ما دیگه بریم. عادت ندارم شبا زیاد بیدار بمونم-

هر سه به یزدان نگاه انداختیم. روی مبلش نشسته و انگار نه انگار که مادرش بلند شده و 

فتمهیای رفتن است. به شیوا خانم نگاه کرد و گ : 

 .مامان یه دو دقیقه بشین من یه چیزی بگم و برم-

 

توانست. اسم مادرش را صدا نزده خیلی زیاد هم صبر کرده بود تا حرفی نزند، بیشتر از این نمی

انم نشست، بدون هیچ مخالفتی. داری کند. شیوا خخواست جلوی مامان آبروبود، شاید می

طرف مامان چرخید یزدان پا از روی پایش برداشت و کامالً به : 

خانوم مشتاق برادر من به مرگ طبیعی نمرده، به قتل رسیده. دو ساله که کشتنش و هیچ -

بینید که با ایشاهلل و ماشاهلل هیچ سرنخ و مدرکی هم نیست که بهش دلخوش باشیم. می

این خاطر ترین کسانم. فقط بهمشکلی حل نشده. کل زندگی من نروژه، از کارم گرفته تا نزدیک

برگشتم ایران تا پیگیری کنم که چرا برادرم کشته شده، هیچ تضمینی وجود نداره که مارال دوباره 

پاش به دادسرا باز نشه. ممکنه باز ازش سواالتی داشته باشن. مارال خوشبختانه یا بدبختانه 

اینا رو گفتم که  ی کارمندا در ارتباط بوده.ی کارش بیشتر از بقیههای آخر با یاشار بواسطهاون ماه

 .بدونید. جنگ اول به از صلح آخره

 

همه وا رفتیم. هر چه شیوا خانم رشته بود، شازده پنبه کرد ! وقتی صحبت از یاشار و قتلش 

الی کرد. از آن مردی که همیشه طنزی البهاش را رو میترین بخش وجودیشد، او جدیمی

شناختم و تا به این تنها آدمی بود که من می گرفت.داد، به کل فاصله میهایش جوالن میحرف

اش بود ! خوِدخودش؛ خودی که اصل بود. خود دیگری نداشت تا موجهش حد شبیه خود حقیقی

ها نشان دهد. بدل نداشتهایش را پنهان کند و به آدماش کند، بد و اضافهکند، آراسته . 
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شد، اما تکلیفت را هم با صداقتش در عین اینکه گاهی آزار دهنده می این جای تحسین داشت !

ای باقی بماند و البته خدا را شکر بعد از چند ماه باالخره گذاشت ناگفتهکرد. نمیاو معلوم می

دست از این فکر که من با یاشار ارتباط غیر کاری داشتم برداشت. یک کالم، اصالً تعارف نداشت ! 

های در هم هایش در هم رفته بود. با همان اخمرفش بدم نیامد، اما مامان اخممن چندان از ح

 :رفته گفت

- شه چی انتظارش شما پسرم ایران نبودی که بدونی وقتی دختری پاش این جور جاها باز می

تریم که بیکار بشینه توی خونه، اما هزارتا حرف و حدیث کشه. هم من و هم خودش راضیرو می

هپشتش نباش .  

ای به استکان چای دوباره از من تشکر کرد و رو به مامان گفتیزدان بلند شد. با اشاره : 

- ای ! ولی تونید بیارید ور دل خودتون. بیکارش کنید و یا هر تصمیم دیگهدختر شماست، می

  .نیومدن و اومدنش به نساجی ربطی به اینکه ممکنه دوباره بره دادسرا نداره

راه انداخته بود. شیوا خانم مداخله کرد و این بار او تمایلی به نرفتن نداشت و با با مامان مناظره 

 :جدیت به سمت یزدان برگشت و گفت

- ش احتماالته، کسی دیگه با مارال کاری نداره که بگه بیاد دادسرااینا همه . 

 :یزدان سوئیچ ماشین را از جیبش بیرون کشید و در جواب مادرش گفت

- ت حرف زدم. توی ماشین منتظرتم. زود بیاین، پریماه تنهاستمنم از احتماال . 

" ای گفت و مسیرش را به سمت در خروجی کج کرد. در درک به سمت مامان برگشت و "با اجازه

ادبی کرده و یا نه؟دانستم االن بیرفتارش دچار مشکل شده بودم، نمی ! 

کرد؛ اما من فکرم میا مامان صحبت اش نکرد. شیوا خانم دوباره بکسی دنبالش نرفت. همراهی

پیش تنها رفتنش بود، در بسته شد و من و افکارم به سالن برگشتیم. دیگر برای هر تصمیمی دیر 

اش کنم. از رفتار یزدان عذر خواست و من شد که دنبالش بروم و محترمانه راهیشده بود. نمی

د به میل من و مامان صحبت نکرد، اما این بار درگیر این شدم که چرا عذر خواست، یزدان هر چن

خاطر گفتن حقیقت نباید مجازات کرد. در آن لحظه حس خب حقیقت را گفت. کسی را به

ام همین بود. با صدای مامان که من را مخاطب قرار داد به خودم آمدمواقعی : 

- گی؟دونم، مارال تو چی مینمی  
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ی چیست؛ رفتن و نرفتن من. شیوا دربارهنشنیده بودم چه گفتند، اما معلوم بود که سوالش 

 :خانم قبل از من گفت

یزدان پسر بدی نیست، فقط زبون تندی داره، آدم اذیت کردن کسی نیست. بهتون اطمینان -

خاطر یاشار برگشته ایران. االن بهگه، فقط دم. یاشار براش بیشتر از یه برادر بوده، راست میمی

دونه چرا یاشار کشته شده. شما به دل نگیرید، از جانب یزدان هم تموم فکر و ذکرش همینه که ب

آد. حتی سر همین جریان خواستگاری از مارال، کلی با وقت مشکلی برای مارال پیش نمیهیچ

 .من درگیر شده

 

خواستم شیوا خانم بیشتر از این حرفی بزند، بدون اینکه با نگاه کردن به مامان مطمئن نمی

است، گفتم شوم به رفتنم راضی : 

- گردم فردا. موردی نیستشیوا خانم من برمی . 

مامان هم حرفی نزد و شیوا خانم با حالت خوشایندی خانه را ترک کرد. دنبالش تا دم در رفتم. 

خواستم تا حیاط شیوا خانم را مشایعت کنم، اما ها نبود. رفته بود. میخبری از یزدان در راه پله

پایین رفتمانع شد و با عجله به سمت  . 

 

شان بودند. به سالن برگشتم. مامان غرغر آمد. میثم و دایی در حال بدرقهاز حیاط سروصدا می

گیری از یزدان بود. کرد، چشمم به استکان خالی روی میز افتاد. مامان کماکان در حال ایرادمی

تر پرسیدوقتی دید حواسم به او نیست با صدایی بلند : 

- آد؟ونه میش کارخاین پسره همه  

- رهآد مینه. گاهی می . 

کردن برداشت. وجود میثم باعث شد سر جایش بنشیند با آمدن میثم و سمیرا دست از غرغر . 

 

, [22.05.18 23:25] 
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 :میثم با توپ پر داخل آمد. یک راست به سمت مامان رفت و پرسید
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- ن رو فرستادین پایین؟خواستین بگین که ماینا برای چی اومده بودن؟ چی می  

 :مامان به جلو خم شد و دستی به زانوهایش کشید. برخورد با میثم را بهتر از هر کسی بلد بود

من نذاشتم مارال دیروز بره سر کار، اومده بودن که چرا نرفته. خودت بودی و شنیدی که -

 ! رئیسش چی گفت. پرسیدن نداره

تر از قبل گفتمردهی موافقت تکان داد و شمیثم سری به نشانه : 

- کارش؟ شما که تا چند باشه قبول، ولی چرا من رو فرستادی پایین؟ چرا نذاشتی مارال بره سر

نما شدین؟روز پیش گفتین دخالت نکنم و بذارم مارال بره؛ یهو چی شد که نذاشتین بره؟ خواب  

 :مامان رو به من گفت

 ... برو چند تا چایی بریز بیار، حالیم نشد اصالً -

ی مامان را شنید بلند شد و به سمت آشپزخانه رفتسمیرا تا خواسته . 

مامان با این شاخه و آن شاخه پریدن قصد داشت میثم را از بحث اصلی دور کند، اما میثم ول کن 

 :نبود. کنارش نشست و دوباره پرسید

 من رو فرستادی پایین که چی بشه؟-

و گفتمامان اخمی کرد و تقریباً کلمات را کشید  : 

- کردم تلفن زدم. فکر میخواست مارال بره، اما خب باید یه حرفایی بهشون میمنم دلم می

آن خونه که. دوست نداشتم وقتی شن میدونستم بلند میگم. نمیمنم بهشون میزنه، می

کنم تو باشی. چهارتا بزرگتر بودیم، ربطی به تو نداشت. حاال ی شرایط مارال صحبت میدرباره

ی یه سالشه اجارهبرو دفتر دستکت رو بیار ببینم چه قدر می هم  ! 

 :میثم قانع نشد، لبخند کجی زد و گفت

 واسه همین بلند شدن هلک و هلک نصف شب با پسرش اومدن اینجا؟-

 :مامان کوبنده گفت

 .آره، واسه همین بود-

 :بعد هم رو به من کرد و پرسید

- یامرز بزرگتره؟مارال این پسره خیلی از یاشار خدا ب  

سمیرا با سینی چای وارد شد. استکان چایی را مقابل مامان گذاشت و سینی را روی میز 

گذاشت تا من و میثم خودمان چای برداریم. من میلی نداشتم، اما میثم سریع خم شد و 

 :استکانی برداشت. در جواب مامان گفتم

 ... فکر کنم یکی دو سالی بزرگتر باشه، خیلی نه-

هایش تازه شروع شده بود، در ادامه پرسیدن که سوالماما : 
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 زن و بچه هم داره؟-

دانستم، فقط جسته و گریخته از خاله شیرین چیزهایی جواب این سوال را من هم دقیقاً نمی

 :شنیده بودم

- گه احتماال داشته و طالقش داده، ای همراهش باشه، خاله شیرین میمن که ندیدم زن و بچه

 یاشار خدابیامرز ازدواج کنه، خبر ندارم دیگه چی  ِدونم، چون قرار بوده با پریماه زنمیاالنش رو ن

 .شده

 :سمیرا به میان حرفم پرید و گفت

 ! نه زن نداره ! مجرده-

دانی، میثم با تمسخر پرسیدبا تعجب به طرفش برگشتم و قبل از اینکه بپرسم تو از کجا می : 

 به تو گفته که زن نداره؟-

ا با دلخوری آشکاری در جواب گفتسمیر : 

 ! نه، به من نگفته، منتها حلقه دستش نبود-

تر از حرفش بودمیثم لبخندی زد که به مراتب تمسخر آمیز : 

- شناسم که زن دارن، اما حلقه دستشون نیست. اینم شد دلیل؟من هزار تا مرد می ! 

 

کردند. من و پویا هیچ بحث می وقفهدادی چند ساعت بیجدیداً سِر هر چیزی، اگر اجازه می

تر از آن بودم که پویا چیزی بگوید و من هم جوابش را وقت مثل میثم و سمیرا نبودیم، من خجالتی

اش، اخمی هم کردبدهم. سمیرا با حفظ دلخوری : 

- کنه ! معموالً کسی که خارج بزرگ شده باشه مثل اونا رفتار جوریه، خارج فرق میاینجا این

ندازنندازن. اونا بهش مقیدن و حتماً بعد از ازدواج حلقه میمی دواج کنن حتماً حلقهکنه، ازمی . 

 

تر و حالتی که انگار از این بگو و میثم دیگر مثل اول ورودش به خانه توپش پر نبود، با لحنی آرام

 :مگو خوشش آمده باشد، گفت

- خونی؟ت رو عوض کردی؟ داری مردم شناسی میجدیداً رشته ! 

قدر پررنگ بود که سمیرا دیگر نخواهد جوابی به میثم بدهدخم مامان آنا . 

 

, [22.05.18 23:25] 
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 :مامان همراه با اخمش گفت

 ! سر هر چیز بیخودی بحث نکنید. بچه شدن انگاری-

 :سپس با نرمش آشکاری سرش را به طرف من چرخاند و گفت

- ج کنه، اون بیچاره هم بختش سیاه بودهخوبه که با زن یاشار خدابیامرز ازدوا .  

ی ناراحتی و تاسف تکان داد و در ادامه گفتسری به نشانه : 

- رفت به مامانش هم گفت زودتر بریم پریماه تنهاست؟دیدی داشت می  

آمد که راجع به زندگی خصوصی برای مامان سر تکان داده و متعاقب آن خندیدم. کم پیش می

اش را برانگیخته. خب آمد یزدان کنجکاوینشان دهد، به نظر می کسی تا این حد کنجکاوی

کنند ! یزدان هم های غیر معمولی توجه بقیه را جلب میعجیب نبود این توجه مامان، معموالً آدم

 .که امشب کم غیر معمولی رفتار نکرده بود

 :با تعجب پرسید

- خندی؟چرا الکی می  

 ! هیچی همین جوری-

 :سمیرا گفت

- جوریمیخواد زن برادرش رو بگیره؟ چه چندش ! زشته که اینیعنی   ... 

 :مامان جواب داد

- شه که تا چرا زشت؟ برادرش که به رحمت خدا رفته، چه اشکالی داره باهاش ازدواج کنه؟ نمی

شه براش عزاداری سروسامون بمونه. حاال یه اتفاق بدی افتاده، تا آخر عمر نمیآخر عمرش بی

 .کنه

دیگر مخاطب جمالت آخرش سمیرا نیست. منظورش من بودم و سعی داشت به حس کردم 

ی شومیز گردنم را سخت در بر گرفته و آزارم ترین شکل ممکن به من تلنگر بزند. یقهمخفیانه

داد، همان را بهانه کردم و گفتممی : 

- ی این شومیز رو باز کنشم، سمیرا بیا توی اتاق دکمهدارم خفه می . 
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سمیرا به سمت اتاقم رفتم. سمیرا پیدایش نبود. مقابل آیینه ایستادم و دستانم را به  زودتر از

را پشت گردنم محکم به  ای که دو طرف یقهیسمت پشت گردنم بردم و سعی کردم تا دکمه

هم وصل نموده بود، باز کنم. موفق شدم و دیگر نیازی به سمیرا نبود. همین که چرخیدم تا 

بیرون بیاورم، سمیرا با دو استکان چای وارد شد و با نگاهی به من گفت شومیز را از سرم : 

 .چایی رو آوردم اینجا بخوریم-

 

شومیز را از سرم خارج کرده و نفس راحتی کشیدم. با تاپِ بندی مشکی که به اطراف گردنم 

و رو  کاری نداشت، احساس بهتری داشتم. با نگاهی به استکان چای، یاد شیطنت یزدان افتادم

 :به سمیرا گفتم

 ! لطفا چایی من رو عوض کن، خیلی پررنگه-

 .سمیرا جلو آمد و محکم چایی را روی میز آرایش گذاشت. قطراتی از آن هم به اطراف میز پاشید

- گفتم آب جوشمون تموم شده تا کنف شه. تازه وقتی رفتی دوباره براش من جای تو بودم می

اندازمتون. خیلی رو داشت وهللابه زحمت نمیگه بازم پررنگه، ولی آوردی می  ... 

 :برای اینکه اذیتش کنم تا بیشتر حرص بخورد، گفتم

- کرد؟! چای پررنگ دوست نداره پسرم، راحت گفت دیگه. من آوردم، تو چرا خب چی کار می

 ناراحتی؟

 :سمیرا حالت تهاجمی گرفت و گفت

- برای داداش پیرپسرش، چرا لقمه نگرفت واسه  این شیوا خانوم به جای اینکه تو رو لقمه بگیره

کنیهمین پسره؟ تو هم که مشکلی نداری، خوب ازش طرفداری می . 

 :دستم را دور استکان چایم حلقه کردم و گفتم

- ش بشم، ولی دو وای وای ! خدا به دور، من حاضرم برم زن همون برادر ندیده و نشناخته

نمساعت با این پسرش زیر یه سقف تنها نمو . 

دادی، گفتسمیرا با لحنی که باید بعدش کفاره می : 

چرا؟ خیلی جذاب بود که ! مو مشکی، ابرو بلند، قد رعنا، خیلی جیگر تشریف داشت. تازه -

رفتی مشغول آنالیزت بود یواشکیوقتی هم که تو جلوش راه می  ! 

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ندیها جا مامائده فالح "کنار نرگس " (ΠΣGΔR)] 

# 86پارت  
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# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

 :سرم را به عالمت اعتراض تکان دادم و گفتم

- چرخه که امشبم هم در معذوریات چسبه، اون فقط زبونش زیاد هرز میاین برچسبا بهش نمی

چرخن هرگزقرار گرفته بود. چشماش ول نمی  ... 

 :سمیرا باهمان لحن و نگاه شیطان گفت

- ی خنگ، اصالً مرد توی دنیا داریم چشماش ول نچرخه؟ من خودم دیدم رفتی چایی ترهآخه دخ

کردبیاری نگاهت می  ! 

ی لذت بردن از اش گرفته بود. دنبال این بود که من انکار کنم و از بازی بیشتر لذت ببرد. اجازهبازی

 :این بازی را به او ندادم و گفتم

- گاهم کرد، نخورد من رو کهگن یه نظر حالله. ندونی میخب می .  

 ! وهللا نظر پشت نظر شده بود، یه نظر دو نظر نبود که-

 :به خودم اشاره کردم و گفتم

- بینی که چیزی از من کم نشده. همه چیم سر جاشهمن راضیم، می . 

گرداند و با بیزاری تصنعی گفت چشمانش را در حدقه : 

- دونه؟میثم میکنی، بینم که زیاد ازش طرفداری زیاد میمی ! 

 :با مسخرگی گفتم

 .نه هنوز خبر نداره که عاشق شدم-

 :خندید و چایش را نوشید

میثم اون پایین پیش دایی ازم پرسید که چرا پسره به تو گفته مارال. انگار اینم تقصیر منه ! -

آخه خندید. احتماالً تو رو هم بازجویی کنه؛ یه خرده مشکوک شده بود. داییت هم مدام بهش می

 .یه جور خیلی راحتی به تو گفت مارال

 :از قالب شوخی و خنده درآمدم

 با همه راحته، بیخود مشکوک شده. چرا پیش دایی از این حرفا زد؟-

خیلی وقت بود که دوست نداشتم دایی راجع به من، خواستگارانم و هر چیزی که به این مورد 

رش هم سمت آینده و ازدواج من برود. خواستم حتی دایی فکشد چیزی بداند. نمیمربوط می

خواستم دوباره خودخوری کند. بعد از پا پس کشیدن شیوا خانم، خیلی اذیت شده بود. نمی

 .حتی تا مدت طوالنی هم با زندایی سرسنگین شده بود
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سمیرا که فهمید از عنوان چنین حرفی، آن هم مقابل دایی ناراحت شدم، در صدد درست کردن 

 :برآمد و گفت

- قدر عصبی بود نتونست خودش رو کنترل کنه. حاال هم نگران خواست چیزی بگه، اینبابا نمی

 ... نباش، داییت فکر نکرد که بین تو و پسِر رئیست خبریه

 

چای را تا نصفه نوشیدم و بقیه را روی میز گذاشتم تا سمیرا استکان را بیرون ببرد. خودم هم به 

باره گفتیل من رفتار نکرد. دنبال من تا نزدیک تخت آمد و یکسمت تختم رفتم؛ اما سمیرا به م : 

- آدی سارا چهل روزش بشه میگرده؟ بچهدونی زنداییت تا آخر تیر برمیمی . 

خواهد برسددانستم که به کجا میدقیقاً و خوب می : 

 ... چه خوب ! دایی خسته شد از تنهایی-

ش را رها کردزودتر از من روی تخت نشست و روی بالش من خود : 

- عموت خیلی صبر دارن که اومدن توی یه خونه دارن با بابای گه عمو و زنش میمامان من همه

کننپویا زندگی می . 

 

زد. چه به من، چه به مامان و چه زمانی که بابا زنده بود ها میعمو همیشه از این دست حرفزن

ف زدنش تازگی نداشتمستقیم و غیر مستقیم به خود بابا. برایم این مدل حر . 

- ش تو خونه تنها بودیم. رفت بیمارستان پیشش، من و میثم همهخب بابا مریض بود، مامان می

 .چه ایرادی داشت بیایم پیش دایی؟ دایی و زندایی هم خیلی اصرار داشتن

ی ناراحتی به خودش گرفتسمیرا قیافه : 

- ییت باهاشون کرد یکی با من و بابای من عمو خیلی آدم خوبی بود، فکر کن این کاری رو که زندا

کرد که توی تاریخ بنویسن. سر تو هم  خیلی حرص خورد، هنوز خدا شری درست میکرد، بهمی

شه که داییت ده. باورش نمیبینه درست و حسابی جوابش رو نمیکه هنوزه داییت رو می

دونسته پویا معتاد بودهنمی . 

رفت. بسیار آدم بودیم به دایی چیزی نگوید، اما به گوشش نمی بارها خودم و بابا از عمو خواسته

دنده و لجبازی بودیک . 

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from ها جا ماندیمائده فالح "کنار نرگس " (ΠΣGΔR)] 

# 87پارت  
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 :پایین تخت و نزدیک پای سمیرا نشستم

- خوره. عمو الکی حرص میدونستیمدونست، فقط من و زندایی میواقعاً دایی نمی . 

گاه کردن دستش بلند شد و روبروی من نشستبا تکیه : 

تو چطوری فهمیدی معتاد شده، اونم تویی که کالً تو هپروتی، بعد بابا و مامانت با اینکه توی یه -

 !خونه بودن نفهمیدن؟ یا حتی داییت که زیر یه سقف با پویا بود؟

گفته بودم و به هیچ کس دیگر نه. حتی مامان و باباجواب این سوال را فقط به خود دایی  . 

اش زدم و به عقب هلش دادم. روی تخت افتادای به سینهضربه .: 

- شونی روی میز محاکمهفهمیدم دیگه. گیر دادیا. هر چند وقت یه بار من رو می . 

 

سیدنهایت پایین آورد و پرپایش را دراز کرد و روی زانوهایم گذاشت. تن صدایش را بی : 

- کار کردی؟ پیش خودت نگفتی که آدم معتاد چه به درد من وقتی فهمیدی معتاده، بعدش چی

خوره؟می  

 .یک شب تا صبح گریه کرده بودم و بعد از آن دوست داشتم به هر نحوی شده کمکش کنم

شد، تا جایی که راه داشت طفره هایی که به پویا مربوط میهمیشه از جواب دادن به سوال

تم، اما این بار از سوال سمیرا، سوالی هم در ذهن من شکل گرفترفمی : 

- کنی؟ی این اتفاق برای تو پیش بیاد، بفهمی میثم معتاده؟ چی کار میفکر کن مشابه  

 :حالت صورتش عوض شد

- آقا محمدی فرش رم زن حاجرم آمل. میبندم و میکنم، فوراً چمدون میاصالً ریسک نمی

اخالق  م. دو ساله زنش مرده، این قدر هم مهربونه. و گر نه این سگشفروش محله مون می

تونست چشم روی چی داره که حاال معتادم بشه. باز پویا دوزار اخالق و قیافه داشت، آدم می

 .اعتیادش ببنده

 

هایم بکشاند، از آن هایش من را به گذشته و مدفن غمتوانست با سوالبه همان راحتی که می

ی با احتیاطی به شکمش جا را داشت. خم شدم و با خنده ضربهبیرون کشیدن من از آنبهتر هنر 

 :زدم و گفتم

- کنی، تو خیلی دوستش داریمطمئنم که این کار رو نمی  ! 
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 :با احساسات تمام گفت

- شم تنها نباشه. که اگه خواست یه بار بکشه تنها نکشه که اگه معتاد بشه، منم معتاد می

و کسی نباشه به دادش برسه تنها هم بمیره . 

 

 :عقب کشیدم. دستم را به میان موهایم بردم که با خم شدن به سمت سمیرا، جلو آمده بودند

- ترسه که همیشه نگران تنها موندن تو و میثمهمامانم از همین دیوونگیات می . 

 

ه بوداش پیدا کردصدایم لرزش قابل حسی داشت. سمیرا بهترین زمان را برای سوال بعدی : 

یعنی تو هم دیوونگی کردی که پای دوست داشتن پویا وایستادی؟ اون هم وقتی --

دونستی که معتاده؟می  

- کردم اگه من کنارش کنه، فکر میاون موقع با این فکر ادامه دادم که هر جور شده ترک می

شه می کردم وقتی کنارش باشم دلش این قدر قرصباشم، محاله به کارش ادامه بده. فکر می

ای رو نکنه. همه کاری کردم تا نجاتش بدم، نشدکه هوای چیز دیگه . 

تر بود. دراز کشید و پتو را بر سرش کشید. از زیر پتو صدای نامفهومش آمداز من غمگین : 

- تونست کنه، تو بچه بودی، اون که نبود. میبه هر حال اینا هیچی از تقصیرات زنداییت کم نمی

ه پسرش معتاده و ترکش بده. بعدش بیان خواستگاری تو؛ نه اینکه بیاد برای بره به داییت بگه ک

شه. مگه تو کمپ ترک پسر معتادش تو رو بگیره، به امید اینکه زنش بده اعتیادش خوب می

ندازه، و گر های اساسی و درشت بهش میاعتیاد بودی ... حاال خوبه مامانت یه وقتایی یه تیکه

کردمنه من دق می . 

 

شناختم. بسیار ی اختالفات خانوادگی میگرانی بود که من در حوزهمیرا یکی از بهترین تحلیلس

فهمید که هر حرفی به چه منظور باهوش و زیرک بود. به خوبی از لحن و نگاه طرف مقابلش می

 .گفته شده است و در پشت چه حرفی چه منظوری پیاده شده است

آخر گفت غر های ریزش ادامه داد و سربه غر : 

 .اون استکانا رو ببر بشور رنگ نگیره-

شداش نمینگاه پر اخمی به سمتش کردم که خب با پتو متوجه : 

- ی اینا رو گفتی که در نهایت برسی به اینجا که استکانا رو من ببرم بشورم؟همه  

- ری گیری. حواسم هستا که داری میشی، منظور آدم رو زود میکم داری بهتر میآفرین. کم

شیا. بعد انتظار داری من و میثم مشکوک هم نشیماخالق میسر کارت داری خوش . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 209 

 

از روی تخت بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم. فردا صبح قرار بود به نساجی برگردم و 

 .همین االن هم برای خوابیدن دیر شده بود

 

, [22.05.18 23:25] 

[Forwarded from جا ماندیها مائده فالح "کنار نرگس " (ΠΣGΔR)] 

ها و رنگ گرفتنشان شدم. از جا خیال استکانخواستم امشب با میثم رو در رو شوم، بینمی

هایش فکر ایی اتاق را خاموش کردم. کنار سمیرا دراز کشیدم و به حرفبرخاستم و کلید روشن

رد. به التماس داند و گریه ککردم. روزی که به زندایی گفتم پویا معتاد شده است، گفت که می

افتاد که به دایی حرفی نزنم و من هم قصد چنین کاری را نداشتم. به او گفتم چون یک مادر بود 

کردم کسی از مادر بهتر و محرم تر نیست تا خطای ام فکر میو با عقل و شعور نوزده سالگی

گرفت. تصمیمی ی میگفتم. حتماً تصمیم بهتراش را بداند، اما اگر امروز بود فقط به دایی میبچه

  .که محرم شدن من و پویا به احتمال زیاد جزو آن نبود

 

دیگری برای اعتیاد پویا پیچیدیم، منطقی نبود، اما آن زمان حس خیلی خوبی  من و زندایی نسخه

کردم بهترین کاری را که یک عاشق در حق خواستم بکنم داشتم. فکر مینسبت به کاری که می

کردم نمایش باشکوهی از عشق را به جلوه دهم. فکر میانجام میکند را معشوقش می

خواستم با این وجود هم زنش شوم تا کمکش کنم که ترک گذارم. پویا معتاد بود و من میمی

شناختمموقع غیر از این تصمیم درست دیگری را نمی کند. آن  ! 

*  *  * 

سمتش گرفتم و گفتمبه صورت ناراحت خاله شیرین خیره بودم. لیوان آبی به  : 

 حاال االن دکترا جوابش کردن؟-

ی تاسف تکان دادسری به نشانه : 

آره، زنش رو برده خونه، که حداقل تو خونه بمیره. سجادی خودش هم از عید تا االن آب شده. -

 .از عید بهش گفته بودن که دوا درمون نداره، االن ولی کالً گفتن ببره خونه تا بمیره

ی کوچکش نشستم و گفتمخانهآبدار روی صندلی سخت : 

- شه روزی بیاد که دیگه کسی از سرطان نمیره. سجادی خیلی کنم میگاهی با خودم فکر می

 .به زنش وابسته ست

- ش رو بفرسته برای یکی دو تا از دوستاش. دیروز این پسر شیوا خانم از سجادی خواست پرونده

کار کنهبرده، دیگه چیسجادی گفت که دیگه فایده نداره. خارج هم  . 

 .فقط باید خدا کمکش کنه تا بتونه تحمل کنه-

 :به دنبال این حرف فکرم سمت یزدان کشیده شد، بدون اینکه خود بخواهم
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 امروز نیومد نساجی پسر شیوا خانوم؟-

از صبح هر لحظه منتظر بودم بدون در زدن وارد اتاقم شود و تند و سریع راجع به دیشب 

د، ناخودآگاه هم مرتب و منظم روی میز نشسته بودم تا در حالت بدی غافلگیرم ام کنمحاکمه

 :نکند، اما از صبح ندیده بودم بیاید. خاله شیرین گفت

- زنن. سجادی نیست کلی نصر نیم ساعت پیش اومد. با عضدی نشستن دارن حرف می بخت

اری به کاری سجادی ندارهبار عقلش کشیده و ککار سرش ریخته. این پسره هم خدا رو شکر یه . 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

# 88پارت  

 

 

 

ی باال آمد. با توجه به اعصاب ضعیف به دنبال همین حرفش سروصداهای عجیبی از طبقه  

شازده، حدس اینکه ممکن است بار دیگر با کسی درگیر شده باشد خیلی دور از ذهن نبود. به 

ن است فقط عضدی در اتاقش است، که اصالً طرف خاله شیرین برگشتم تا بپرسم که مطمئ

ی باال رفت. من مثل خاله شیرین نبودم، برای باال رفتن مهلت نداد و با عجله به سمت طبقه

ای باال ها رفتم. هنوز تصمیمی برای باال رفتن نداشتم، اما چند پلهتردید داشتم. آرام به سمت پله

رسد. کرد که به حسابش میزدان را تهدید میآمد که با صدایی بلند یرفتم. صدای مردی می

آمد، احتماالً قبلش ماموریتش را به اتمام رسانده بود و با لذت در حال اصالً صدای یزدان نمی

سرعت بخشیدم و پله ها را باال رفتم. هایم تماشای جوش و خروش مرد بود. باالخره به قدم

قابل قوی هیکل با شتاب و عصبانیت غیر ی باال گذاشتم مردیهمین که پا در راهروی طبقه

ی کمی از در اتاقش ایستاده و نیشخندی هم بر روی وصفی از کنارم گذشت. یزدان هم با فاصله

زدچزاند و بعد لبخند میلبش بود. همه را می . 

کرد و مرتب از عضدی و خاله شیرین همه جوره در حال بررسی اوضاع بود. به اطراف نگاه می

کرد. انگار که منتظر باشد من پرسید که چه شده است. یزدان آمدنم را تماشا مییزدان می

شد راه آمده را برگردم، به من چه ربطی داشت که باال آمدم. از خاله شیرین برسم. کاش می

گشتمپرسیدم و تمام ... دنبال دردسر میمی . 

ن عریضه رو به عضدی پرسیدمشان رسیده بودم. برای خالی نبودگریز ممکن نبود، به چند قدمی : 

 چی شده آقای عضدی؟ داد و قال برای چیه؟-

نمکی زدعضدی لبخند بی : 
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 .چیز مهمی نبود. نگران نباشید-

های دستش به سمت یزدان برگشت و گفتبعد هم با برگه : 

- کنمزنم کالً همه چی رو کنسل میعصبی نشو، االن زنگ می . 

 :یزدان توپید

- جوری سالم از اینجا بیرون ن، یه بار دیگه هم توی این نساجی ببینمش اینحتما این کار رو بک

رهنمی . 

 :چرخیدم و به خاله شیرین گفتم

 .خاله یه استکان چای برای آقای توکلی بیارید؛ کمرنگ باشه لطفاً -

 :همین که قصد رفتن کردم، یزدان محکم گفت

- ل تو هم بیا توی اتاقم کارت دارمخورم من، یه لیوان آب خنک برام بیار. ماراچایی نمی . 

 ... مارال و مرگ، مارال و مرض، مارال و درد

طور راحت کردند، گویی تقصیر من است که او اینعضدی و خاله شیرین جور عجیبی نگاهم می

زند. خوب بود خبر از اخالق متفاوت یزدان داشتندصدایم می . 

 

یش میز وسط دو طرف مبل را کنار زد و رد شد. با وارد اتاقش شد و من هم به دنبالش رفتم. با پا

کرد. اشیای اتاقش هم دعوا داشت. از وقتی بهار آمده بود، پیراهن آستین کوتاه تنش می

ای داشتند، اما امروز این قانون را نقض کرده بود. هایش هم همیشه طیف رنگ تیرهشلوار

ی باریک و محو نخودی رنگی هارخانههای چپیراهنش یک پیراهِن آستین بلند سفید جذب با خط

های پیراهن سفیدش بود. تا پشت میزش نشست، گفتمخانهبودند. شلوارش هم همرنگ چهار : 

- تون چای کمرنگ باشه، برای همین گفتم خاله شیرین کردم که نوشیدنی مورد عالقهفکر می

 .براتون چایی بیاره

 :حتی یک ثانیه هم صبر نکرد

-- مورد عالقمه، اما دیشب رنگ الک دسِت شما هم در چایی خوردن من بله چای نوشیدنی 

رنگی بودتاثیر نبود. الک خوشبی  ! 

 ! ضربتی زده و بالفاصله ضربتی نوش کرده بودم

گوی دنیا مقابلم روی میزش نشسته بود. حرفی نزدم و روی ترین مرِد بداههایبهترین و حرفه

ر سوء داشت ! بدون اینکه از من بخواهد نشستم. مبل نشستم. حتی به رنگ الک من هم نظ

شکنش خللی در من بوجود آمده منتظر تعارفش نماندم. نشان ندادم که از حرف و جواب دندان

توانستم بگویم الک خوشرنگم قابل شما را ندارد. دستانم را است، البته جوابش را داشتم. می
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هایم رفته بود دیشب الک چه رنگی به ناخن هایم نیفتد. یادممشت کردم تا چشمم به الک ناخن

 .زدم

 چه کارم داشتید؟-

 .مسلط خودکارش را از روی میزش برداشت و در دست چپش گرفت

- گم االن، بذار خاله جونت لیوان آب رو بیارهمی . 

 

شد و نمای چون چپ دست بود هنگام نوشتن گردنش کمی به سمت راست بدنش کج می 

گفت، مرد گرفت. سمیرا راست میی صورتش در معرض دید قرار میاویهواضح تر و بیشتری از ز

ترین ها فهمیده بودم که مهمای بود. شیطنتی در عمق نگاهش بود که بعد از مدتقیافهخوش

اش با یاشار استتفاوت ظاهری . 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

او و  گفتم تنها تفاوتی موارد بسیار به هم شباهت داشتند. شاید اگر به کسی میدر بقیه

ش همراه با شان باشد درک درستی از این توصیف نداشت، اما واقعاً نگاهنگاه یاشار شیطنت

شیطنتی بود که در یاشار نبود. در کمال تاسف، همین شیطنت پشت نگاهش، جذابیتش را دو 

لذت دارد، اما ای که انواع و اقسام ضررها را برای بدن کرد ! مثل خوراکِی خوشمزهچندان می

هایش ببندیشود که چشم بر روی تمام زیانخوردنش باعث می . 

 

خاله شیرین لیوان آب یزدان را روی میز گذاشت و تا توانست بیرون رفتن از اتاق را به تعویق 

تر بود. آهسته لیوان آبش را نوشید و هیچ حرفی نزد تا خاله شیرین انداخت، اما یزدان از او زرنگ

ود. به محض بیرون رفتن خاله شیرین لیوانش را روی میز گذاشت و به من خیره شد. بیرون بر

خوردنگاهی به لیوان کردم و سپس منتظر ماندم تا حرف بزند. دستش هنوز دور لیوان پیچ می : 

 .مارال من یه موردی هست که از دیشب بد فکرم رو مشغول کرده-

 

برانداز بود، وای به موردی که از دیشب هم رسید، خانمانموردهایی که آنی به ذهنش می 

 :فکرش را مشغول کرده باشد ! خیلی آرام پرسیدم

 چه موردی؟-

 :حق به جانب نگاهم کرد و گفت
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- م نفهمه، که ی سروش بودم زنگ زدی و داد و بیداد که آی ننهتو دو سه روز پیش که من خونه

شلوارم رو درآورده بودم که بگیرم بخوابم، کنه؛ من حتی کمربند کنه و بل میاگه بفهمه ال می

اما واسه نگرانی شما بلند شدم رفتم سریع خونه که شر نشه. چه اتفاقی این وسط افتاد که 

 .مادر محترمتون از همه چیز خبر داشت

 

 :قرار نبود بگویم. من قصد گفتن اینکه سمیرا به مامان گفته است را نداشتم

- مامانم نفهمه، گفتم شیوا خانوم نباید چیزی بهش بگه، شما بد متوجه شدی، من نگفتم 

خواستم شیوا خیلی فرقه بین این دو تا. و گر نه من و مامانم چیز پنهونی از هم نداریم. نمی

شون از بین برهخانم این مسئله رو عنوان کنه، ممکن بود احترام بین . 

 :با صدای پر تعجبی گفت

ن از هم ندارینعجب ! پس جریان اینه، شما چیز پنهو  ! 

ی از پشت میزش بیرون آمد. میزی که چند دقیقه پیش لگدی به آن زده بود را این بار با ضربه

تر، کامالً از میانمان برداشتتر، اما دقیقآرام : 

-  قیافهیه چیزی هست که من بهت نگفتم، اونم اینه که داییم شکل منه، مثل من جذاب و خوش

گندمی شده. عمراً هم کسی بتونه حدس بزنه که چهل و پنج  ست، فقط موهاش یه هوا جو

خوای یه تجدید نظر بکنی راجع بهش؟سالشه، بیخود تو و مامانت زانوی غم بغل گرفتین؛ نمی ! 

 

گذرد، محترمانه که در سر و ذهنم میادبانه و غیرخواست هر حرف بیبرای اولین بار دلم می

، رحم نکردم و حرف دلم را زدمای بر زبان بیاورمبدون هیچ مالحظه : 

- طوره، پس چرا روی دستتون باد کرده؟ البته اگه شبیه خدا براتون حفظش کنه، ولی اگه این

 ! شما باشه، دلیل تجردشون تا این سن واضحه

 

, [22.05.18 23:25] 

 

# 89پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

از طرف او آماده کرده بودم. انتظار هر چیزی را حرفم را زده بودم و خودم را برای هر نوع واکنشی 

ید که آخر کشیدم جز اینکه بعد از شنیدن حرفم بعِد مکثی کوتاه بلند بلند بخندد. آن قدر خندمی
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مجبور شد روی مبل بنشیند. وقتی خوب خندید، با ته صدایی که هنوز آثار خنده در آن مشهود 

 :بود گفت

- نگاه  وری به این قضیهجوی دستمون باد کرده، هیچ وقت ایندونستم داییم رتا به االن نمی

بینم حق با توئه، دایی فریبرز رسماً روی دستمون باد کرده. فقط اگه نکرده بودم؛ ولی االن می

ش چیه، اون ی برادر عزیز کردهاینو جلوی مامانمم بگی ایول داری. فکر کن بشنوه تو نظرت درباره

ش دیدن دارهوقت قیافه . 

 

هایش خنده کم و کاست کف دست شیوا خانوم بگذارد. واکنش به حرف وبعید نبود حرفم را بی

ی جسارتم همراه حرف آخری که زده بودم، از دست رفتفقط نگاه بود و نگاه ... همه . 

 :ماندن در اتاقش را جایز ندانستم و خیز برداشتم تا بلند شوم که گفت

 ! بشین کارم تموم نشده-

ستممردد نش . 

های ریز شده پرسیدپا روی پا انداخت و با چشم : 

مامانت دیشب به نظرم یه زن تند مزاج و کم تحمل اومد. کم مونده بود با چوب دنبالم کنه؛ از -

کرد که بعدش مجبور بود هر چند ثانیه یه بار چپ نگاهم میمن چی بهش گفتی؟ این قدر چپ

طور ق و رفتارش درست برعکس توئه. همین سرش رو تکون بده تا چشماش خسته نشن. اخال

 برادرت، اونم مثل تو نبود. اونم مثل مامانت درون ناآرومی داشت. تو به کی رفتی؟

 

پرسید شبیه کی اش نکرده بود. از من میاز من تعریف کرده بود؟ مثل اینکه حرفم اصالً عصبانی

شود. حس عجیبی دنمان میکردم جواب دادن به این سوال باعث خودمانی شهستم، حس می

داد و ی خودمانی شدن با من را نمیها بود که هیچ مردی به خودش اجازهداشتم. سال

شد به درس ام با پسران اطرافم محدود میپرسید. در دانشگاه رابطهسواالتی از این دست نمی

شد ناخودآگاه و در محل کارم هم فقط راجع به کار. حصاری که دور خودم کشیده بودم، باعث می

 :به من نزدیک نشوند. سوال آخرش را ندید گرفتم و گفتم

مامانم زن مهربونیه، یه خرده این اواخر زندگی بهش فشار آورده؟ سنشم کمی باالست. به -

شد دیشب ازش انتظار رفتار بهتری رو ی اینا خواستگاری شیوا خانم رو اضافه کنیم، نمیهمه

  .داشت

- گی، همون اتفاقات بدیه که برای زندگی تو افتاده؟منظورت از فشار زند  

 

دادم کسی تا این حد به من نزدیک شود. از تمام نمی کرد و من اجازهداشت زیاده روی می

 .دالیلی که من برای اخالق تند مامان گفته بودم، فقط این مورد برایش جای سوال داشت
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- برممرگ پدرم منظورمه. اگه کارتون تموم شده من باید  . 

- کنم تو شبیه پدرتیحس می  ... 

کرد. دیگر تحمل ماندن در اتاقش را نداشتمبیخود حس می . 

 .بله من شبیه پدرم هستم-

اش گرم شده بودتر بنشیند. تازه چانهی مبل پشت سرش گذاشت، تا راحتدستش را روی لبه . 

- تونم یه سوال بپرسم؟می  

کرده. مگر غیر از سوال کرد تا االن چه غلطی میمیگرفت. پس فکر جالب بود ! از من اجازه می

طع گفتمکرد. قاپرسیدن کار دیگری هم می : 

 ... نه-

ی رونمایی بود، گفتهای باال رفته، در حالی که لبخندی هم روی لبش آمادهبا ابروی : 

 چرا اون وقت؟-

 .چون هر وقت اجازه دادم سوال بپرسید، بعدش چیز خوشایندی نشنیدم-

 

بینم، اروتیک، یا رم به چند وقت پیش بود و سوالش راجع به اینکه من چه نوع فیلمی میمنظو

 .غیر اروتیک

 

, [22.05.18 23:25] 

 

- پرسماجازه سوالم رو میپس من بی .  

 .و من هم معلوم نیست جواب بدم-

 :خندید. کامل لبخندش را افتتاح کرد

- رو بگیرم بدون شنیدن جوابش بگیرمای که قرار بود از سوالم و منم مجبورم نتیجه . 

کردمعما طرح می : 

- ای؟چه نتیجه  

 :دقیق به صورتم نگاه کرد و گفت
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معموال دخترای جوونی که تجربیات تلخی توی زندگیشون دارن، بعدش خیلی دیگه به لباس -

دن. انگار دیگه آینده براشون مهم نیست. البته توی پوشیدن و آرایش و ظاهرشون اهمیت نمی

 ! ایران بیشتره؛ اما تو این طوری نیستی

خواهد به کجاها برسد. با تعجب گفتمپُر واضح بود که از این حرف می : 

 این االن نتیجه گیری بود؟-

شد که گویی هزار سال است که در ایران زندگی کرده و تحقیقات طوری ادعای فضلش می

خورده انجام داده است وسیعی هم راجع به زنان شکست . 

ا شیطنت گفتب : 

- تر زنه. همه کارایی که برای زیباآره، اصالً امید به زندگی توی لباس پوشیدن و ظاهرت موج می

تر به نظر بیای. با دقت هر چه تموم کنه خوبکنی، بدون هیچ نقصیه و بهت کمکت میشدن می

دییکنی، برخالف اونچه که نشون مکنی. این یعنی به آینده فکر میاین کار رو می . 

تربیت ! به همه چیز من کار داشت. با اخم گفتمی بیپسره : 

نوع انتخاب ظاهر هیچ ربطی به شکسِت تلخ و امید به آینده نداره، مستقیم ربط داره به -

آدی هر آدم. منم یک طراحم، شاید بهتر از بقیه بدونم چی با چی جور در میسلیقه . 

 :بالفاصله گفت

- خواستم بپرسم که خودت رو ذاشتی من میرو بپرسم، اگه میخب تو نذاشتی من سوالم 

ت چیز خوبی از کار خاطر سلیقهکنی تا چشم بقیه درآد یا همین جوری اتفاقی و بهخوشگل می

آددرمی  ! 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

# 90پارت  

# خوانمها_آواز_میبا_سنگ  

 

 

خانم؛ اما خیلی َشکم پروبال  کردم که برادر یاشار باشد ! یا حتی پسر شیواگاهی شک می

خورد برادر کشید. بیشتر به او میگرفت، شباهتشان خط بطالن پرررنگی بر َشکم مینمی

ادب. فقطقدر بیسروش باشد، همان قدر بیشعور و همان قدر پروو و همان  ... 

هایش سروش آلوده نبود. سروش پشت هر نگاهش نوعی هایش مثل چشمفقط ... چشم

توانست خیلی قشنگ باشد. نگاهش همیشه خریدارانه بود و ود که برای یک زن نمیکنجکاوی ب
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تواند درک کند و بعد هایی که فقط یک زن میگرفتم. حسهیچ وقت حس خوبی از نگاهش نمی

های مختلف مردان را از هم تشخیص دهد. یزدان فقط زبانش بود که حریم تفاوت بین نگاه

ه نبودگونشناخت، چشمانش ایننمی .  

 :با کنجکاوی پرسیدم

 شما چی؟ شما از کدوم دسته هستین؟-

ی متفکری به خودش گرفتقیافه : 

- پوشمکنم تا چشم بقیه دربیاد. هیچ وقت اتفاقی لباس نمیمعلومه ! من خوشتیپ می .  

- پوشمم بغرنج نیست. من از هر چی خوشم بیاد میخب من این قدرا وضع روحی و روانی . 

ی قبل بلند نشود و رسوایش نکنداش را کنترل کند، تا مثل دفعهخنده کردسعی می : 

- تهشی ! روانی عمهشه با تو باز کردا، سریع شبیه مامانت میببینم سِر شوخی رو نمی . 

نصیب گذاشته بود که او را هم مستفیض به همه چیز و همه کسم کار داشت و فقط عمه را بی

 .کرد

- ه شما هم یه تجدید نظری بکنیدمن شوخی نکردم. بهتره ک . 

 :بلند شدم و گفتم

 ... با اجازه تون-

 :خودش هم بلند شد

- خوام یه چیزی نشونت بدمیه لحظه صبر کن می . 

جا کار دستم داده بود. نباید به نه آمدنم به این اتاق با خودم بود و نه رفتنم ! کنجکاوی بی

اش را از روی آن برداشت. با دست چپش آمدم. به طرف میزش رفت و گوشیی باال میطبقه

اش بود؛ چون به طرفم آمد و به خواست نشانم بدهد داخل گوشیبرداشت. چیزی که می

اوی اش را ببینم. کنجکی گوشیای ایستاد که من هم بتوانم صفحهام به گونهموازات شانه

ار و کارهای غیر اش بگیرم. با اینکه بارها و بارها هدِف رفتگذاشت چشم از گوشینمی

اش اش قرار گرفته بودم، باز مشتاقانه به انتظار ایستاده بودم تا ببینم در آیکون گالریمحترمانه

ها رسید و های زیادی را رد کرد تا به یکی از عکسگردد. با انگشت شستش عکسدنبال چه می

 :روی آن را لمس کرد تا واضح شود. گوشی را به سمت من گرفت و گفت

- دایی فریبرزه این . 

اش نشست. مردی بلند قامت کنار پلی که به نظر قدیمی ی گوشیچشمم روی صفحه

رسید ایستاده بود. به ماشینش تکیه زده و دستانش را در هم حلقه کرده بود. پیراهن و می

ست، چون خیلی زود نگاه از شلوارش، جین آبی رنگ روشنی بود. نفهمیدم صورتش چه شکلی

اش گرفتمیگوش یصفحه : 
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- کنید شوخی با من در این مورد خیلی قشنگ نیست؟فکر نمی ! 

 .من شوخی نکردم، گفتم شاید کنجکاو باشی بدونی دایی فریبرز چه شکلیه-

 :با اخمی پررنگ گفتم

- دم که هیچ حس کنجکاوی نسبت به ایشون ندارم و نخواهم داشتمن به شما اطمینان می . 

- که بدونی رو دستمون باد نکردهالبته بیشتر برای این بود  . 

 

احترامی را به حد اعالء رسانده بود، اما باز نتوانستم وقتی به سمت در ادبی و بیبا اینکه بی

رفتم، خداحافظی نگویممی . 

ام را شنید، گفتهمین که خداحافظی : 

- رسونمپیغامت رو حتماً به مامانم می . 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

عت به سمتش چرخیدم و پرسیدمنرسیده به در، با سر : 

 کدوم پیغام؟-

 ... همین نظرات قشنگت راجع به داییم-

- طور هم جواب گرفتید. من لطفاً این کار رو نکنید. شما غیر محترمانه حرف زدید، خب همون

 .همیشه احترام مادرتون رو نگه داشتم

 :جلوتر آمد

- گی بین خودمون دوتا بمونه؟یعنی می  

فهمیدم یک طوری گفته دنش گر گرفت و لرزید. درک وشعورم پایین نبود، میتنم از لحن پرسی

دانست ! حتی طرز قدم برداشتن و جلو آمدنش است و حتماً منظوری دارد. چه منظوری، خدا می

 :مشکوک بود. وانمود کردم هیچ چیز غیر متعارفی را حس نکردم

 ... دوست ندارم شیوا خانوم راجع به من فکر بد کنه، همین-

اگه همینی رو که االن گفتی، سه بار دیگه هم تکرار کنی، اون وقت شاید به شیوا خانوم چیزی -

 .نگم

بستند تا شفا پیدا کند. پوزه بندی که خاله شیرین زاده میخدای من ! او را باید به ضریح یک امام

د سه داردای به عدفهمیدم چه عالقهگفت دیگر راه عالجش نبود. باید یک روزی میمی .  
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 .من کلی کار عقب مونده دارم. شما هم هر طور راحتید، همون کار رو بکنید-

ترین نبردهای زد که گویی فاتح یکی از مهمچنان با اعتماد به نفس و مغرورانه لبخند می

ا کرد تها از کنارم گذشته بود، کمکم میاش شده است. مرد قوی هیکلی که مقابل پلهزندگی

ر را از روی لبش پاک کنملبخند مغرو . 

 :در را باز کردم و دوباره نگاهش کردم و طوری رفتار کردم که مثالً چیز تازه به یادم افتاده است

راستی؛ زود برید خونه و مواظب خودتون هم باشید. مردی که چند دقیقه پیش باهاش درگیر -

رسهتون میگفت که به حسابشدید بدجور از دستتون عصبی بود. خیلی مطمئن می . 

 :چیزی از غرور و نخوتش کم نشد

 االن نگران منی؟-

طعنه آمیزم به نفع خود بهره برداری کندخواست از حرف می : 

- های نساجی و مادرتونم که اگه اتفاقی براتون بیوفته، به نگران شما نیستم، نگران بچه

خورهشون لطمه میزندگی . 

 :تکانی به سرش داد

- اش، اون االغ االن از ترس من توی هفت تا سوراخ موش قایم شدهبه هر حال نگران نب . 

 

, [22.05.18 23:25] 
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* * * 

ی میز  چسباند و دوباره به عقب توانست پایین آورد و به لبهاش را تا جایی که میپیشانی

ی از تاثیر مسکن  بر روی شد که مسکن خورده بود، اما خبرای میبرگشت. ده دقیقه

هایش نبوددندان . 

ای به در خورد و به دنبالش سجادی وارد اتاقش خواست حرکت قبلش را دوباره تکرار کند که تقه

داد هر خاطر او مانده بود و گر نه با دندان دردی که از ظهر گریبانش را گرفته بود ترجیح میشد. به

خوابی و خستگی از آن به ادی با رنگ و رویی که آثار بیچه زودتر خودش را به خانه برساند. سج

خوبی پیدا بود، به سمتش آمد. به احترامش برخاست و از پشت میزش بیرون آمد. با هم دست 
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ای از دادند و تعارف کرد که سجادی بنشیند. خودش هم سمت روبروی سجادی نشست. لحظه

دنبال آن پرسیددرد صورتش در هم شد و به : 

- خان کاری داشتین؟ بهرام  

خواست هر چه زودتر این جلسه تمام شود و برود تا بیشتر از این درد به دندانش فشار می

 .نیاورد

ی حالت عجیبش شده بود، گفتسجادی که متوجه : 

 مریض احوالید؟-

هایش گفتای کوتاه به دندانسری تکان داد و با اشاره : 

- کنهدندونم درد می . 

 :سجادی با لبخندی گفت

 ای بابا، دندون دردم درد بدیه. مسکن خوردید؟-

 .بله یه دونه خوردم، منتها از تاثیرش خبری نیست-

تواند او را معطل نگه دارد، خیلی زود دلیل آمدنش را گفتسجادی دریافت که زیاد نمی : 

- ی خانوم مشتاق بگمخواستم یه چیزی دربارهکار مهمی ندارم، فقط می . 

اش کرده د و روی سمت راست صورتش، درست جایی که درد دندان کالفهکف دستش را باال آور

 :بود گذاشت و پرسید

- گید؟مارال رو می  

 :سجادی تایید کرد و ادامه داد

- گفتم، اما مریضی ناهید باعث شد کالً همه چی رو فراموش کنمباید زودتر می . 

 :به میان حرف سجادی پرید و گفت

- ومده؟بفرمایید االن، مشکلی پیش ا  

 :سجادی گفت

- خبرم. چند وقت پیش یکی از دوستام بله یه مشکلی پیش اومده، البته از راست و دروغش بی

شه. منم دیگه پیگیری زنه کپی میهایی که خانوم مشتاق برای ما میبهم خبر داد که از طرح

ه. من سرم نکردم که ببینم این طور هست و یا نیست. پسرم شما یه پیگیری کن ببین جریان چی

 .این روزا شلوغه

 :برای اینکه خیال سجادی را راحت کند، گفت
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- تونن این کار رو بکنن؟ طرح برای کنم، ولی مگه میاینکه چیز مهمی نیست، من پیگیری می

شه؟زنیم. چطور میماست و ما فقط از روش می  

- زنم ین رفیقم زنگ میشه. من امشب به اآد، جلوش رو نگیری، زیاد میاین مورد زیاد پیش می

کنهدم بهش تا باهات صحبت کنه. اون راهنماییت میی تو رو میو شماره . 

داد، ی درد جمع کرد و با صدایی که میزان درد دندانش را نشان مییکی از چشمانش را به نشانه

 :پرسید

 به خود مارال هم گفتی؟-

 :سجادی سری تکان داد

- آد، باید ازش حمایت بشه. نمیاون کاری از دستش برنه، به خانوم مشتاق هیچی نگفتم. 

زنم حرف خاطر طرحاش که تو جشنواره رتبه آورده یه خرده تو چشمم هست. من حدس میبه

راه نباشه. خیلیا ممکنه از کارش کپی کنندوستم خیلی بی . 

 :متفکر جواب داد

 .باشه من حواسم هست. حق این کار رو ندارن. این رسماً دزدیه-

ادی بلند شدسج : 

- پزشکی؟خوای با هم بریم دندونمی  

- جا کنم تا برگردم نروژ. اونجا دوتاش رو درست کردم. این یکی رو هم هموننه، فعالً تحمل می

کنمدرست می . 

 :سجادی ابرویی باال انداخت

- حافظاگه بشه تحمل کرد ! حاال که شروع شده ول کن نیست. فعالً خدا . 

در جواب سجادی گفت دستش را باال آورد و : 

 .صبر کنید با هم بریم-

 

سجادی منتظر ماند و یزدان کیفش را از روی میز برداشت و با هم به سمت در رفتند. پشت در با 

زدان عضدی روبرو شدند که قصد آمدن به اتاق یزدان را داشت. قبل از اینکه عضدی حرفی بزند، ی

 :گفت

- خیالمروز رو بیامیر هر کاری داری بذار برای فردا، ا  ... 

 :عضدی با لبخند جواب داد

 هنوز خوب نشده؟-

ها برود سرش را هم به معنی نه تکان دادداشت تا به سمت پلههمزمان که قدم برمی . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 222 

 

 :وقتی از عضدی دور شدند، سجادی گفت

 .عضدی چند وقت پیش ازم خواست یه کاری براش بکنم. درگیریام نذاشت-

که عضدی با سجادی داشته سر دربیاورد، اما حس کرد سجادی  حوصله نداشت تا از کاری

میل گفتمنتظر است تا او بپرسد"چه کاری" بی : 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

 کارش چی بود؟-

ی آخر هم پایین رفتند و به سمت در خروجی راه افتادند. سجادی جواب داداز پله : 

- اق رفته بوداتفاقاً امروز هم تاکید کرد که بگم، اما خانوم مشت . 

 .کنجکاو به طرف سجادی برگشت تا ببینید کار عضدی چه ربطی به مارال دارد

 :سجادی ایستاد و او هم مجبور به ایستادن شد

- شون و برای برادرش صحبت کنن. از من خواست از مارال یه وقتی بگیرن تا برن خونهمی

زنمانوم مشتاق حرف میخواسته بود واسطه بشم. فردا انشاهلل اگه بیام اینجا با خ . 

 :نگاهی به انتهای حیاط، جایی که سروش منتظرش بود کرد و پرسید

- شناسی؟برادرش رو می  

 :سجادی سوئیچ ماشین را از جیبش درآورد و گفت

- اومدشناسمش، فقط یکی دو بار دیدمش. به نظر پسر خوبی میخیلی خوب نمی . 

 :دستی برای سروش تکان داد و رو به سجادی گفت

- ری دنبالته، نگو کارت بینم امیر هر جا میطوره پشت گوش ننداز. فردا به مارال بگو. میاگه این

 .داره

 :سجادی خندید

- کاری کردم. بشه خیلی خوبه، خانوم مشتاق دختر حق داره، از کی بهم گفته، منتها من کم

دونه که پیگیرهخوبیه، عضدی هم این رو می . 

 

را به سمت سجادی دراز کرد و با خداحافظی از او دور  شد. عضدی و  جوابی نداد و فقط دستش

کرد، نظر مثبتی روی او داشتندسجادی از همان اولی که راجع به مارال تحقیق می . 

 :در ماشین را باز کرد و گفت
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 ... سریع برو-

 :سروش با اخم گفت

- ی؟آمت این بود؟ صورتت چرا کج نگه داشتیه ساعته منتظرتم. االن می  

- کنهدندونم درد می . 

انداخت، با خنده گفتسروش همزمان که ماشین را راه می : 

- زن و دندان گن لذتِ زندگی زن و دندان ُبود، بیدونی از قدیم و ندیم میهمینت کم بود ! می

ایدنیا زندان ُبود ! در حال حاضر هم تو هیچ کدومشون رو نداری، موندم چطور زنده  ! 

 

, [22.05.18 23:25] 
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دستی به فکش کشید. درِد دندانش کمتر شده بود. مسکن قوی که خورده، تازه یادش افتاده بود 

و او هم سرش را به پشتی ی نساجی بیرون رفت که اثر کند. سروش با سرعت از محوطه

اش تکیه داد. سروش نیم نگاهی به طرفش کردصندلی : 

- پزشکی؟ونبریم دند  

 :سرش را به عالمت "نه" به دو طرفین تکان داد

- پزشکی الزم نیستنه برو خونه، دندون . 

- ترسی بمیری؟ری دکتر؟ میچرا هیچ وقت اینجا نمی  

داد که بتواند بیشتر حرف بزند، کاری رفت به او اجازه میتر شدن میکم رو به ُکنددردی که کم

تکه از صبح برای انجامش مشکل داش : 

- ی دوستام دکترنکنم، من همهی کاال به کاال میبرای اینکه اونجا مبادله . 

 :سروش خندید و گفت

- کنی؟ با یه مشت روانی تشکیل اجتماع دادی؟کار میاون وقت تو براشون چی  

 :چشمک ریزی زد
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 ... من بیشتر مراجعینم خانومن-

 :سروش چشمانش را با لذت در حدقه چرخاند

- شه منم ببری با خودت نروژ پیش خدا رو، سیب قرمز همیشه دست چالغه. نمی آخ آخ ! ببین

دم ساکت یه گوشه بشینم فقط نگاهشون کنم. اصالً شاید همه شون رو مراجعینت؟ قول می

 .زودتر از تو خوب کردم

چرا که نه، اگه قراره یه گوشه ساکت  بشینی و با همون نگاهت بهتر از من کارت رو انجام بدی -

گردم، جمع و جور کن بریممیبرمت کلی سود کردم. پاییز برب . 

 :سروش در جوابش جدی پرسید

 سر همین رفتن دیشب با عمه بحثت شده؟-

 :با تاسف به سروش نگاه کرد

- خبر باشی؟ی ما بیوفته و تو ازش بیاتفاقی هست که توی خونه  

 :سروش گفت

- رفته. یه جور ری از زیر دستش بیرون نمینه اصالً؛ من توی دامن زنی بزرگ شدم که هیچ خب

فهممتوانایی غریزیه. دست خودمم نیست، همه چیز رو خود به خود می . 

چپ نگاهش کرد و گفتچپ : 

- کنه که اومدم ابدالدهر پیشش بمونم. دیشب اتمام حجت کردم که پاییز شیوا فکر می

گردم و محاله کسی بتونه نگهم دارهبرمی . 

 :سروش متفکر پرسید

- کردین؟پریماه هم بود وقتی بحث می  

دانست سروش از چه رو این سوال را پرسیده است. با سرش تایید کرده که پریماه هم حضور می

 :داشته است. در ادامه هم گفت

 زنگنه واسه چی اومده تهران؟ از این خبر داری؟-

 :سروش ابرویی باال انداخت

-- کرد، از نساجی خترشه. دیشب با بابا صحبت میهنوز نیومده که، قراره بیاد. دوبی پیش د

پرسیدمی .  

 :عصبی سر از پشتی صندلی برداشت و گفت

 از نساجی برای چی؟-

 :سروش موذیانه لبخند زد
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- ش مشکل مالی داره کمکش کنهخواست ببینه اگه داماد آیندهمی  ! 

کرد. با اخم جوابش را دادها با او میسروش همیشه از این دست شوخی : 

- دونه که تا وقتی من توی نساجی هستم نباید طرف من پیداش بشه. تو خودت رو زنگنه می

 .ناراحت نکن

 

با عصبانیتی که هم در صورتش و هم در حرکات ریِز پا و دستش به نمایش گذاشت، سروش هم 

پا پس کشید و سکوت اختیار کرد. مقدار کوتاهی از مسیر باقی مانده بود که این بار خودش 

ی یک بحث شد و گفتوع کنندهشر : 

- شه؟ور کپی میور و اونزنه راحت اینهای ما میتو خبر داری از طرحایی که مارال برای پارچه  

ای باال انداختسروش شانه : 

- تونی بری نویسن، تو که نمیخب بشه، توی این مملکت همه دارن از روی دست هم می

تون برای ماست. اونام زرنگن، عین اون رو قش پارچهتک نساجیا رو بگیری و بگی این نجلوی تک

زنن، یه تغییرات کوچیکی دارن که دستت به هیچ جایی بند نیستکه نمی . 

توانست قانعش کندها هیچ وقت نمیاین حرف : 

- شه دورشون زدمارال طرحاش خیلی خاصن، با یه ذره دو ذره تغییر نمی . 

 :سروش با شیفتگی خاصی گفت

- ماسه، حداقل بذار طرحاش بقیه رو به بینی که چیزی به ما نمیخاصه، اما می مارال خودشم

 .یه نون و نوایی برسونه

تفاوتی ذاتی سروش کنار بیاید، اما یک سری چیزها توانست با شوخی و بیتا یک جایی می

 :برایش شوخی بردار نبود

- کنمخت پیگیری میاز فردا بیوفت دنبال کارش، ببینم واقعیت داشته باشه، سفت و س . 

 :سروش با طمٔانینه گفت
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- گیره، اما اگه بخواد آزاد کار کنه و طرحاش رو بفروشه دو برابر مارال حقوق زیادی ازتون نمی

دونی خودش طرحایی که برای نساجی ما زده کاسبه. چه بسا این کار رو کرده باشه. از کجا می

تغییرات به بقیه هم نفروخته باشه؟ باالخره خودش اون طرحا رو زده، خودش هم  رو با یه سری

دونه کجاش رو تغییر بده تا به طرح اصلی ضربه نخورهبهتر از هر کسی می . 

 :مطمئن گفت

- تر از این حرفاستکنه، آدم این دو دوتا چهارتاها نیست. اون روراستمارال این کار رو نمی . 

 :سروش با لبخندی گفت

- دونی؟! دیدی الکی الکی چه قدر بچه رو گاز گرفتی؟! ولی خب پای نه بابا ! دیگه ازش چی می

تونن اون روی خودشون رو نشون بدنپول که وسط بیاد، همه می . 

 

 :مطمئن تر از قبل تاکید کرد

- بیاره. دردسرتر پول درخاطر پول قرار باشه این کار رو بکنه، دستش باز بود که بهتر و بیاگه به

طوری بعد هم شیوا رو دست کم نگیر، مطمئن باش تا حاال هزار بار مارال رو امتحان کرده که این

کنی که حواست شه. تو داری چه غلطی میپاش وایستاده. دارن از طرحاش سوءاستفاده می

 نیست و بهرام با این وضعیت زنش باید بیوفته دنبال این کارا؟

- فهمی استفاده انگار چی شده، دو سال که توی ایران بمونی میگه سوءخب بابا، همچین می

ای پهنه، بذار دست همه توش دراز بشه. چی به چیه و اسم اینام سوءاستفاده نیست. یه سفره

 .این شعار دنیای کاره، تو هم یاد بگیر

هایش پرسیدسروش بعد از اینکه ماشینش را مقابل در خانه نگه داشت در ادامه حرف : 

- گن زنش مردنیه، خبر داری؟می  

ی ماشین را پایین داد و بدون نگاه کردن به سروش گفتدستگیره : 

  مردنیه چیه؟-

 :سروش با لودگی گفت

  .مردنی یعنی کسی که دم مرگه، امروز بمیر فردا بمیره-

 :با تٔاثر جواب داد

- تونم راجع به مرگ یه آدم این طور راحت حرف بزنمهیچ وقت نمی . 

- ونم، هر وقت خواستی بیا برات حرف بزنمتمن می  ! 
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تا آمد جواب سروش را بدهد، گوشی همراهش زنگ خورد. قبل از اینکه از سروش دور شود و 

ی  آن انداخت. پدرش پشت را از جیبش بیرون کشید. نگاهی به صفحه خداحافظی کند گوشی

کرد پدرش جوابی نداد. به خط بود، دست برد و آیکون تماس را لمس کرد، اما هر چه الو الو 

 :سمت سروش برگشت

 .بابائه، قطع شد-

 :سروش پرسید

- زنه، نگفتی دقیقاً کی قراره بیاد ایران؟دوباره زنگ می  

ی پدرش بود، گفتطور که با سری پایین در حال گرفتن شمارههمان : 

 .تایم درستی نداد، ولی قراره تا آخر تابستون بیاد-

عدی را پرسیدسروش مهلت نداد و سوال ب : 

- آره؟رویا رو هم با خودش می  

اش را به سروش دوختی گوشی برداشت و چشمان درشت شدهچشم از روی صفحه : 

  رویا رو واسه چی باید بیاره؟-

 :سروش با لحنی مشکوک گفت

 .گفتم شاید با خودش بیاره. یا رویا هوس کنه بیاد ایران-

ه داخل جیبش هل داد و گفتوقتی پاسخی از جانب پدرش نگرفت گوشی را ب : 

- ذاره رویا این ریسک رو بکنهباباش نمی . 

 :سروش کنجکاوانه گفت

 چرا؟-

 .برای اینکه اگه بیاد ایران فقط در صورت رضایت شوهره که حق خروج از ایران رو داره-

ای از روی ذوق کرد و گفتسروش خنده : 

- در و پیکره که زن ! یعنی نروژ این قدر بیکنه اینجاست که آدم به ایرانی بودن خودش افتخار می

تونه راحت بره و بیاد؟ این سوسول بازیا چیه؟می ! 

 :یزدان در تکمیل حرف قبلش گفت

نروژ جزو پنج کشور اول دنیاست که به تساوی زن و مرد معتقده و اون رو عملی کرده. رویا ایران -

 .بیا نیست

- تونن بیانتوی گِل گیر کردن و َدَرم نمیواسه همین مسخره بازیاست که مرداش مثل خر  . 

ی سروش را نشنیده گرفتطعنه : 
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 .بیا تو شام پیشمون بمون-

 :سروش با نگاهی به مقابلش گفت

- ی ماست، تو هم که فقط بلدی قهوه درست کنیاونی که باید برام شام درست کنه، خونه .  

 یزدان سوالی گفت؟

- ی شماست؟شیوا خونه  

- ی ماخونهآره، امشب دعوته  . 

 :اخمی گمرنک بر صورتش نشست 

 پریماه هم هست؟-

 :سروش با تمسخر نگاهش کرد

- ش چند تا خورتت، اگه هم تو خواستی بخوریش چارهست. نترس نمینه بابا، پریماه خونه

ست، بعدش همه چی حله. برو حالش رو ببرکلمه  ... 

 

, [22.05.18 23:25] 
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های سروش باعث سروش بدهد از ماشینش دور شد. بعضی از حرف بدون اینکه جوابی به

خواست به داخل برود و ببیند که پریماه نیست. به شد تا مغز استخوانش تیر بکشد. فقط میمی

هایش را تند کرد، صدای بلند سروش را شنیداین امید قدم : 

- ، اگه بود بیا با من بریم شی خالهخواد رو تُرش کنی، حتماً پریماه هم رفته خونهحاال نمی

مون تا از آسیب احتمالی در امان باشیخونه  ... 

 

مقابل در، دستش را به معنی "برو" باال برد و کلید انداخت. ساعت از هشت هم گذشته بود، اما 

آغوش نشده و از دور نمای کامل خانه پیدا بود. به سمت خانه قدم هنوز تاریکی با آسمان هم

های نروژ را گرفته بود، جایی که همیشه و روزهایش بوی ساعت و لحظهها برگشت. ساعت

ی آمدن پدرش به ایران و یا حرفش کرد حرف سروش دربارهدید. حس میخودش را تک و تنها می

ی رویا باعث بوجود آمدنش چنین حسی شده است. یا شاید هم نبود شیوا در خانه دلیل درباره
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کرده بود،  ش نگفت، اما این روزها به وجودش کنار خود عادتاین حس بود. هیچ وقت به مادر

شان نبود که بر سرشان با اش را پوشش داده بود، گر چه مسائلی زیادی بینبخشی از تنهایی

 .هم توافق نظر داشته باشند، اما حسِ تنهایی کمرنگ شده و این را مدیون مادرش بود

 

ی ی رفتن پریماه به خانهی سروش دربارهیهوارد سالن خانه شد. سالن تاریِک خانه، فرض

قدر آزار هیچ میلی به سمت جلو قدم برداشت. چرا تنهایی اینکرد. بیاش را ثابت میخاله

دفعه تنهایی آن هیبت ها به این تنهایی خو گرفته بود ! چرا باید یکدهنده شده بود؟ او که سال

کارش شکل مشخصی داده و خیلی سخت تلخ و زشتش را رو کرد؟ گذر عمر به شخصیت و اف

توانست خیلی از عاداتش را تغییر دهد، شد او و افکارش را تغییر داد، حتی خودش هم نمیمی

اش جای زندگیچون برچسب زمان باعث نهادینه شدنشان شده بود؛ اما در زمان فعلی جای

کرد. حس ر را حس میخالء یک تغییر بزرگ، یک زندگی بهتر، یک روال زیباتر، یک یزدان دیگ

شداش میکرد و از این حس همزمان هم متنفر بود و هم باعث شگفتگیمی . 

 

با زدن کلید المپ سالن، تاریکی جایش را به روشنایی داد. عقب گرد کرد و خودش را روی مبل 

کرده است. دردی که قدرت راحتی انداخت. چشمانش را بست، تازه یادش آمد دندانش درد می

هایش روی هم باعث شد از زمان با بسته شدن چشمانش را نداشت. چفت شدن چشم مقابله

و مکان دور شود و نشسته روی مبل خوابش ببرد. طولی نکشید که با صدای زنگ تلفن خانه 

چشم باز کرد و سرش را از روی مبل برداشت. همین که به اطرافش نگاه کرد تا دنبال گوشی 

ها برداشته است.  شد که گوشی را از روی میز تلفن کنار قاب عکس ی پریماهتلفن بگردد، متوجه

 :با تعجب به پریماه نگاه کرد. بعد از چند ثانیه پریماه با صدایی دورگه گفت

 .دیر برداشتم قطع شد-

 

 :دیدن پریماه باعث شد تلفن و بیدارشدنش را از یاد ببرد و بپرسد

- بودی؟ خونه  

ودداری کردپریماه از نگاه کردن به او خ : 

- ی باال بودمآره، طبقه . 

 

ها و صورتش شد. از روی مبل ی قرمزی بیش از حد چشمبا دقیق شدن در صورت پریماه، متوجه

برخاست و به طرفش رفت. پریماه قصد کرد تا با چرخیدن باال برود که یزدان متوجه شد و بازویش 

بودرا گرفت. راهش را هم سد کرد. با یک تیر دو نشان زده  : 

 چرا گریه کردی؟-

 :پریماه انکار کرد
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- کردمگریه نمی . 

 :با سرزنش گفت

- بینم؟یعنی من کورم و نمی  

 ... دلم گرفته بود-

 :بازویش را رها کرد، اما از جایش تکان نخورد. به مبل اشاره کرد و گفت

 .برو بشین حرف بزنیم-

 

ت سفیِد کتان اندام موزونش را قاب پریماه مطیع و آرام به طرف مبل رفت. بلیز و شلوار یک دس

 :گرفته و موهایش هم ُشل بسته شده بود. یزدان به سمتش رفت و کنارش نشست

- کردی؟خب حاال بگو غیر گرفتگی دل، برای چی گریه می  

 :چشمان پریماه حالتش عوض شد و به اشک نشست

 ! بابام قراره بیاد تهران-

 :با تعجب گفت

 کجای این گریه داره؟-

اه سرش را پایین انداختپریم : 

- آد که من رو با خودش ببره بوشهرمی  ... 

 :به سمت پریماه چرخید و کامالً روبرویش نشست

بوشهر رفتن هم گریه نداره. اونجا مامانت هست. خواهرت هست. چرا باید برای رفتن به -

 بوشهر گریه کنی؟

ور کردی چشمان پریماه را شعلهاین سوال آتش گداخته : 

- ی عمرم رو با کسی باشم که خوام بقیهمون بیزارم. من نمیاز بوشهر بیزارم. من از خونهمن 

 ... مثل شوهر پریسا تنها ویژگی مثبتش پوالشه؛ بهم کمک کن یزدان

 

, [22.05.18 23:25] 

# 95پارت  
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زد به درست تواند به پریماه بکند، حدسی هم که میدانست چه کمکی میجا خورد ! نمی

شک داشت بودنش : 

- آد؟چه کمکی از من برمی  

اش را با او قطع کردپریماه ارتباط چشمی : 

 .بابام چند وقت پیش، قبل اینکه بره دوبی با مامان شیوا حرف زد-

پریماه بین حرفش وقفه انداخت و اخم یزدان در هم شد. پریماه  دوباره خیلی آرام چشمانش را 

 :به او دوخت و ادامه داد

- بیاد اینجا و بفهمه که تو هیچ قصدی برای موندن توی ایران و ازدواج نداری من رو با بابام اگه 

شه خواهش کنم اگه اومد اینجا دونم تو مشکالت خودت رو داری، اما میبره. من میخودش می

ت حرفی نزنی؟های آیندهراجع به برنامه ! 

 

با صدایی که از حالت آرام و مطمئن ی پریماه آشفته از کنارش بلند شد و با این حرف و خواسته

 :قبلش فاصله گرفته بود گفت

- گی هر وقت پریماه جان با اینکه خیلی شفاف منظورت رو نگفتی، اما من فهمیدم. یعنی می

بابات اومد اینجا و خواست از آینده بپرسه و جریان من و تو، مثل گوسفند نگاهش کنم و هر چی 

نبره بوشهر؟ گفت تایید کنم تا تو رو با خودش  

 .سکوت و نگاه فراری پریماه تایید حرفش بود

- شه؟ بعدش چی کار باید بکنیم؟ بابات برای گیریم که من این کار رو کردم، بعدش چی می

پرسه؟ البد نشستین با مامان حرف زدین که برای بعدش هم خدا بزرگه و منم بعدش چیزی نمی

کاره، ن نوبرید ! بابای تو همین جوریش هم ازم طلبشم دیگه. به خدا تو و مامامیحتماً راضی 

کنه اسیر گرفته و منم باید هایی هم بدم دیگه فکر میبعد اون وقت من بیام بهش یه قول

بندگیش رو بکنم. امکان نداره من همچین غلطی بکنم. خدا کنه نبینمش، اگه ببینمش حقیقت رو 

اینه که اگه اومد من کالً نیام خونه. تو هم  تونم بهت بکنمگم. تنها لطفی هم که میبهش می

دونم چه اصراری داری خودت رو به زندگی درب و داغون من گره بزنی؛ زندگیت اگه داره نمی

ی بابات بمونی، اگه بوشهر رفتن برات عذابه، ولی تنها تونی توی خونهگذره، اگه نمیسخت می

کنن. به نظر شرایطی مثل شرایط تو زندگی میکار درستیه که باید انجامش بدی، خیلی دارن با 

های خودم کنه. من برنامهمن با پدرت برگرد، اینجا موندنت درست نیست و مشکلی رو حل نمی

گم، شرایط فعلی زندگیم رو دوست دارم و به هیچ وجه رو دارم و برای اولین و آخرین بار بهت می

ندگیم کنم. اگه روزی خواستم این کار رو بکنم دوست ندارم تغییرش بدم یا آدم جدیدی رو وارد ز

خوام هیچ آدمی رو به زندگیم اضافه کنم. خودمم توی دم؛ ولی باور کن نمیبهت حتماً خبر می

ماین زندگی زیادی . 
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زد، اولین بار بود که نگران نبود چه کلماتی برای اولین بار بود که کوبنده با پریماه حرف می

خواست دور اه ناراحت نشود. اولین بار بود که این قدر مستقیم از پریماه میاستفاده کند تا پریم

باره سیل شود. توجهی نکرد و به نم بارانی بود که یکی پریماه مثل نمشود و از تهران برود. گریه

ای که با هایش را تند کرد. پریماه از جایش بلند شد و دنبالش راه افتاد. وقفهسمت در سالن قدم

پوشیدن افتاد باعث شد پریماه به او برسد و خودش را به در بچسباند و با زاری بگوید کفش : 

- تونم بکنم. برای دونی، اونجا من هیچ کاری نمییزدان تو هیچی از شرایط من توی بوشهر نمی

، کنهترین کاری باید از بابا و پیمان اجازه بگیرم. تحت فشارم. حرف و حدیثای بقیه اذیتم میکوچک

خوام تونی برگردی نروژ، فقط میخوام. هیچ توقعی ندارم، حتی میدا هیچی ازت نمیخمن به

ی محرمیت بخونیم که بابام دست از سرم برداره، اصالً ازت انتظاری ندارم. قبالً هم گفتم یه صیغه

دم اگه من رو به تونم برای درست شدن زندگیت صبر کنم تا اوضاعش بهتر بشه. قول میمی

 .زندگیت اضافه کنی هیچ تغییری توی زندگیت بوجود نیاد. همه چیز مثل سابق سر جاش باشه

 

شد که شنید باورش نمیهای خودش نمیها را با گوشقدمی به عقب برداشت. اگر این حرف

قدر خودش را دست کم بگیرد. قدر کوتاه بیاید. این قدر از خودش کم کند، ایندختری باشد که این

هی همیشه چیز بدی نبودخودخوا . 

 

دست و پایی بود. شاید اگر کمی کالفه سرش را تکان داد و به پریماه نگاه کرد. دختر زیبا، اما بی

کرد تر رفتار میشد. شاید اگر محکمتر میکرد برایش جذاباش فکر میتر به آیندهخودخواهانه

کرد و از او تقاضای اجزانه التماس میکرد، اما این پریماهی که عراهی برای کمک به او پیدا می

رسید. او هم دردسر زیادی را به جان کمک داشت، بیشتر شبیه یک دردسر تازه به نظر می

اش انداخته بود و از هر دردسر دیگری فراری بودزندگی . 

 ... پریماه جان بیا برو کنار-

اه و حرکاتش دوختتر نگاهش را به پریمپریماه بیشتر خودش را به در چسباند. دقیق . 

 

, [22.05.18 23:25] 

 

حتی به چشمانش شک داشت. این سماجت پریماه برایش غیر قابل باور بود. پریماه اشک 

وآمد بود. پریماه کمی کمرش خورد. نگاهش بین در و پریماه در رفتریخت و از کنار در ُجم نمیمی

 :را از در فاصله داد

- کنم کمکم کنواهش مییزدان من از همه چی خسته شدم، خ  ... 

 :بلند داد زد

 ... بیا برو کنار پریماه-
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ای که آرزو داشت کاش شبیه برد. گذشتهها میهای دور و گذشتهاین حرکت پریماه او را به سال

 .آدم امروزش بود

*   *   * 

اری ی مقابلش را به کنپارچه را پشت و رو کرد و جز عصبانیتی بیشتر چیزی عایدش نشد. پارچه

 .هل داد و منتظر به در خیره شد

منتظر ورود مارال و یا سجادی بود، اما سروش بدون اینکه در بزند وارد اتاقش شد. نگاهی به 

ی روی میز کرد و گفتی شدهی مچالهپارچه : 

- گردی تو، آره؟ اون از وضع خونه نرفتنت که عمه و بابا رو انداختی به جون من، دنبال شر می

ی خودت، ها ! امشب بلند شو برو خونهکارهن تجسسات. این سجادی هم خیلی بیاونم از ای

ی بازجویی شدن ندارممن حوصله . 

 

ای که به در خورد، فرصت جواب دادن به سروش را از او گرفت. سجادی و بعد مارال وارد تقه

شد که هیچ ی میااتاقش شدند. سجادی را نیم ساعت پیش دیده بود، اما مارال تقریباً یک هفته

برخوردی با او نداشت. درست از همان موقعی که به او گفته بود مواظب خودش باشد چون مرد 

گیری که با او حرفش شده بود قرار است حسابش را برسد. سری برای سجادی تکان داد و باج

حواسش را معطوف مارال کرد. مثل همیشه محجوب سالم کرده بود و بعد از آن آهسته و 

هیچ حرف دیگری به سمت مبل رفت تا کنار سجادی بنشیند. متوجه بود که مارال آشکارا بی

شد او را پرتر از زمانی ای که از قسمت کمر گشاد میگیرد.  مانتوی سورمهسروش را نادیده می

تری دیده بود. مارال کنار سجادی با فاصله نشست. شان با لباس راحتداد که در خانهنشان می

اش بین سه مرد داخل اتاق، پشت سربزیری و کرد مارال تعجبش را از حضور یکبارهحس می

کرد. این سکوتش پنهان کرده است. جز نگاه اول موقع ورودش، از نگاه دیگری به او خودداری می

آمد و ی تمام عیار به نظر میدختر مثل یک دنیای ناشناخته بود، یک روز مثل یک دختر ساده

داد و زد و دلیل تجرد دایی فریبرز را به شباهتش با او ربط میچشمانش زل می روزی دیگر در

نشست و مثل مجرمی منتظر حکمش روزی هم مثل امروز معذب و معصوم کنار سجادی می

ماند. از پشت میزش بیرون آمد و با نگاهش تخمین زد کجا بنشیند تا به حاالت مارال بیشتر می

 تسلط داشته باشد

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 96پارت  
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از سروش بخواهد که از  توانستیممکن بود، اما نم یجا نیکه سروش نشسته بود بهتر ییجا 

شکل وسط  یلیمستط زیم یبرداشت و رو زشیم ی. پارچه را از روندیبلند شود، تا او بنش شیجا

چار کنار سروش نشست. رو به مارال گفتشت. ناسالن گذا یهامبل نیب : 

- پارچه رو نیا نیبب  ... 

نگاهش را به پارچه داد مارال : 

- ستیما ن یدیتول . 

ماند و در جواب مارال گفت یباق یهمزمان لبخند زدند، اما او جد یو سجاد سروش : 

- تسیما ن یایدیتول هیاما به نظرت شب ست،یما ن یدیخوب نگاهش کن، درسته تول . 

رو به مارال گفت یبرداشت و نگاهش کرد. سجاد زیم یخم شد و پارچه را از رو مارال : 

- طرح و نقش برات نیخانوم مشتاق ا  ... 

حرفش را قطع کرد عیسر یلیخ زدانی : 

- نهیبهرام خان بذار خودش بب . 

اش درست و به جا استکرد که خواسته دییمحترمانه سر تکان داد و تا یسجاد . 

 

منتظر  یپهن کرد و به آن چشم دوخت. سه مرد با نگاِه کنجکاو زیم یرچه را مقابلش روپا مارال

وسط را  زیاز پارچه م یشتریبه پارچه داد و حجم ب یالعملش بودند. مارال دوباره حرکتعکس

مثل خود مارال به  یپارچه به گردش درآمد. سروش و سجاد یرو اشرهیپوشاند. دوباره نگاه خ

 زیم یبلند شد. پارچه را از رو تیطافت از کف داد و با عصبان زدانیخته بودند، اما چشم دو هپارچ

خودش پرت کرد و گفت زیم یانگشتان دستش مچاله کرد. بعد هم به رو نیبرداشت و ب : 

- بشه؟ یبه پارچه که چ یزل زد ستقهیده دق ؟یریگیداره استخاره م   

کمرنگ گفت یبا اخم مارال : 

- کردمیداشتم نگاه م . 

گفت سرزنشگرانه : 

-  یکپ دمیفهم دمیتا د آرمیمن که قد االغ از طرح و نقش پارچه سر درم ؟یزنیم جیمارال چرا گ

همه  نیبعد از ا یعنی ؟یکنینگاه نگاه م یساعته به چ هیبرابر اصِل کار ماست، اون وقت تو 

زنن؟یتو م یکه دارن از طرحا یدینگاه کردن نفهم  

آرام اما با اعتماد کامل گفت ییبا صدا چشم گرفت و مارال : 

- نمیخوب بب دیبه مردم تهمت زد. با شهیکه نم یالک . 
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 یپارچه نیترو برجسته نیاز پرطرفدارتر یکیهمزمان با تعجب باال رفت. از طرح و نقش  شیابرو دو

حرف نبود و از تهمت و افترا  الشیخ نیپارچه ع نیشده بود و آن وقت طراح هم یکپ ینساج

زدیم : 

- رهیجلوم رو بگ تونهیم یک نمیبب خوامیم زنم،یبه همه تهمت م یمن الک . 

دیچرخ یسمت سجاد به : 

- خانوم خودش قبول نداره که دارن  م،یدیجر م قهی میدار یما واسه ک نیتو رو خدا بهرام خان بب

نشه اراعتبیکنم تا خانوم ب یریگیپ یگیاون وقت تو م کنن،یم یطرحش کپ یاز رو .  

کردیغر مکه با خودش غر یرفت، در حال زشیطرف م به : 

- ندازهیداد و قال راه م نهیتا بب میکردیما رو بگو فکر م . 

را به او دوخت مشینگاه مستق مارال : 

- ها هم هست. البته تفاوت یسر هیمنه، اما  یطرحا یش کپمن نگفتم قبول ندارم که پارچه

اتیدر جزئ شتریب . 

گفت تیاز سر عصبان یلبخند با : 

- کار که وقت سر دی. ببخشمیدیتفاوت رو فهم یحله، بلند شو برو. ما هم معن یپس همه چ

میخانوم رو گرفت . 

مناسب  یلیبه او بفهماند که خ خواستیبرگشت. م یبه او به سمت سجاد توجهیب مارال

ستین یصحبتو هم یفکرهم . 

-  راتییتغ یسر هیاما  ست،ین یشک چیطرح منه. هپارچه، همون  نیا یطرح اصل یسجاد یآقا

رو ثابت کرد یزیداره که با اتکا به اون نشه چ یجزئ . 

مدتش را شکست یسکوت طوالن سروش : 

-  یشکی. منتها به گوش هگمیرو م نیدمتون گرم خانوم مشتاق، وهللا منم از صبح دارم هم

رهیکه نم رهینم . 

بودن  کسانیاز  ایرال نسبت به حرف سروش بخندد، ما یعلن یتوجهیبه ب دانستینم زدانی

. رو به مارال آمدیموضوع ناراحت م نیشود. به ظاهر فقط او بابت ا ینظر سروش و مارال عصب

 :گفت

- کننیم یما کپ یطرحا یکه دارن از رو نیچه عجب که باالخره قبول کرد . 

داد حیتوض مارال : 

- نظر  ریکار همکارانشون رو ز هیعیداره که خب طب ییخودش طراحا یبرا یهر نساج یتوکل یآقا

. کنمیم یطراحا رو بررس یهیمن هم مدام کار بق ی. حتوفتنیعقب ن یتا در بازار رقابت رنیبگ

 یرو یپارچه نی. بله اکننیم کاریهستن که بدونن دارن چ یاحرفه قدرنیطراحا هم ا نیا



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 236 

 

 یبه وجدانشون بستگ شتریکرد. ب یکار شهینم از طرح منه، اما واقعاً  یوحشتناک یِ کپ زتونیم

ش رو هم وارد بازار کردن. الزم باشه به همون در طرح، پارچه رییتغ یکه با کم دینیبیداره، م

شنیم زیو منکر همه چ کننیم هیاندک تفاوت هم تک  ! 

اندازه داشت، گفت کیکه هم تعجب و هم تمسخر را به  یبا لحن زدانی : 

- و دست برداره از  رهیکار محترم وجدانش درد بگ یمن صبر کنم تا کپ ییرمافیشما م یعنی

  کارش؟

جواب مارال نماند و در ادامه گفت منتظر : 

- حل شد امیاز نگران یبه جات؛ کل ییباشه، ممنونم از راهنما . 

که در حال تمسخر اوست دانستندیهم م یمارال، سروش و سجاد جز . 

ستادیا شیوبرخاست و روبر شیاز جا مارال : 

- ه،ینشدن طیشرا کیمحال و  یآرزو هیشب شتریکه ب دیزنیحرف م یزیاز چ دیشما دار  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 97پارت  

 

 

 

منه،  یطرحا هیشماست که شب زیم یرو یپارچه تی. واقعزنمیحرف م اتیاما من دارم از واقع 

 یبشه. اگه لنگه طورنیکه ا خوادیاز شما دلم م شتریجلوشون رو گرفت من ب شدیماگه 

من به  یبرا دیمطمئن باش شه،یبازار دست به دست م یشما داره تو ینساج یهاپارچه

طور کارا گرفته  نیا یکه جلو دیبکن یکار دیتره. اگه تونستوضع دردناک نیا ارچهعنوان طراح اون پ

کنمینتون دعا مبشه، من به جو . 

گفت زدانیو سپس به  یبه سجاد ینگاه با : 

- حافظفعالً خدا . 

 

هم بلند شد یرفتنش از اتاق سجاد رونیب با : 

-  گهیتا د یبکن هایزنیرا یسر هی دی. تو بادهیناام یکم هی ده،ید ادیموارد ز نیخانوم مشتاق از ا

بازار ادیما ن یهاپارچه هیشب یهااز پارچه . 
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پا انداخت یروپا  سروش : 

- کرد؟ طرف  شهیمکار  یچرا؟! من با خانوم مشتاق موافقم. مثالً چ گهیشما د یسجاد یآقا

یسادگ نی. به همدهیبده کار بهتر ما ارائه م رییدو جاش رو تغ  ! 

با لبخند گفت یسجاد : 

- خانوم مشتاق  یالعاده هست. من جلوکار فوق هیماست و  یپارچه مختص نساج نیطرح ا

که  هیکاف نیطرح خاص، ا کیکردن،  یما کپ یطرحا نیاز بهتر یکی ینگفتم، اما رفتن از رو یزیچ

کننیکار رو م نیآگاهانه دارن ا میبدون . 

مداخله کرد زدانی : 

-  شیبرو خونه پ ،ینساج یامروز اومد ی. شما هم لطف کردکنمیم یالزم باشه هر کار

نباش نجایهمسرت. نگران ا . 

 

رفت و با حالت  زشیبلند شد. به سمت م شیسروش از جا ین سجادمحض خارج شد به

گفت یندیخوشا : 

- بود  یبه مردم تهمت زد"؟ هر ک شهینم ی:" الکگفتیچه قشنگ م یدیدل منه، د زیعز

ش هم مسخره ی. هر چمیخاموشش کن لیبا ب میشدیکه مجبور م آوردیمدر یباز یکول نقدریا

دختر بره؟ نیقربون ا دیبهت نداد. تو بگو آدم نبا یابو جو اوردیخودش ن یبه رو یکرد ! 

سرش را تکان داد تیعصبان با : 

- که  ناشمی. تهمت و اآدیباال م رید ندوزشیذره و هیتره، منتها فقط دست به جواب ایلیاتفاقاً از خ

 فهممیقشنگ حرف بزنه من نم. کره االغ فکر کرد قشنگنداختیم کهیگفت داشت به من ت

ندازهیم کهیبهم تداره  . 

گذاشت و به سمتش خم شد زیم یدستانش را رو سروش : 

- ...  یریگازش نگ شتریکرد تا ب ینیاونم عقب نش ،یگازش گرفت یکجا جوابت رو داد؟ تو ه

خب ... زشته مونهیجاش م  ... 

را بخواباند تشی! سروش باالخره توانسته بود عصبان دیخند : 

- باال بزنه نیتا بگم مامان برات آست ذارهیهم بهت نم آخه محل سگ ،یدیگاز گرفتن ند . 

زد یچشمک سروش : 

- زنگنه  شیباال بزنه، پ نیمن آست یبرا خوادیاون وقت م شه،یپسرش نم فیمامانت حر

 ییهایخوب هیاکتفا کنم. هر کدوم  یکیبه  تونمی. بعد هم من که نمیپولش کرد هی یسکه

قشنگ  یکی ره،یقشنگ راه م یکی خنده،یقشنک م یکی زنه،یقشنگ حرف م یکیدارن. 

جا بهش  هیرو  نایا یکه همه ستین یشکی. قربون خدا برم هخوابهقشنگ بلده ب یکی رقصه،یم

 .داده باشه
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اخم جواب سروش را داد با : 

- اعصاب مزخرفات تو رو ندارم رونیگمشو برو ب . 

 

گفت یبا حالت عصب  کرد و کیرفتن سروش پارچه را به خود نزد رونیاز ب بعد : 

- . اگه عقل زنهیخانوم از تهمت و عذاب وجدان حرف م ده،یاز ما دزد اروی فهمهیم نهیکور بب

شدیمعتاد نم هیداشت که زن  . 

 

 یبروند. هنوز چند قدم رونیب یها بود تا از نساجآمدن از پله نییسروش در حال پا دوشادوش

به عقب برگشت. مارال بود که با  اشینام خانوادگ ندیاز در دور نشده بود که با حس شن شتریب

را از چشمش برداشت و گفت اشیآفتاب نکی. عزدیم شیصدا واشیآرام و  تینهایب ییصدا : 

- یدار یبله، کار . 

جلوتر آمد و گفت ماارال : 

- دارم یخصوص یکار هیبله  . 

 یبه شانه یتر. دستدخ نیداشت، آن هم ا یصورتش مکث کرد. با او کار خصوص یرو یالحظه

 :سروش زد و گفت

- زود آمیتو برو منم م . 

نه چندان تند دور شد، مارال بدون مکث و وقفه به صورتش زل زد و  یهاکه سروش با قدم نیهم

 :گفت

- نداره یمارال، صورت خوش دیبهم نگ هیبق یجلو گهید شهیم  ! 

 

با او اتمام حجت  ای داد،یاو تذکر ماخم به مارال نگاه کرد، چه شده بود؟ دخترک داشت به  با

کند یعصب شتریگشت تا او را ب یزیلحنش کامالً خصمانه بود. دنبال چ کرد؟یم : 

- نداره؟ یرادیا مییکه تنها ییبهت نگم مارال، اما وقتا هیبق یجلو یعنیآهان  ! 

از قبل  تریعصب یبود، چرا که مارال با لحن دهیدلخواهش رس یجهیکرده و به نت یرا عصب دخترک

 :گفت

- بد بکنن یمن خانوم مشتاقم، نه مارال، دوست ندارم راجع بهم فکرا .  

گفت طنتیش با : 

_ حرفا نیو ا یخانوم ایخوبه؟  زمیعز ؟یمارال دوست ندار  ...  
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ادامه داد د،یاش دسکوت دخترک را به همراه چشمان فراخ شده یوقت : 

- زنمیدلم بخواد صدات م ینن، من هر چبد بک یفکرا خوانیغلط کردن با تو که م هیبق . 

و منتظرش بود. تا سوار  کردینگاهش م رهیسروش رفت. سروش خ نیو به طرف ماش دیچرخ 

دیشد از او پرس : 

- که هنگ کرده بود؟ یبهش گفت یچ  

گفت یباال انداخت و با لبخند کج ابرو : 

- مونهیمحکم. از اونا که جاش م یلیگازش گرفتم، اونم محکم، خ  ! 

را روشن کرد نشیماش سروش : 

- تکاسه یکه خدا گذاشت تو یکفران نعمتا رو کرد نیهم . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 98پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

داد یگریسروش را با حرف د جواب : 

- ا اونجات خوابمیم رمیگیخودت، منم م یبرو سمت خونه . 

به سمتش برگشت سروش : 

- من یهابه برنامه یتون بابا، َگند زدبرو خونه ایب  ...  

چشمش  یرا هم رو نکیداد. ع هیتک نیماش یکرد و سرش را به پشت را در هم حلقه دستانش

تکان داد و گفت یحالتش سر دنیتر بخوابد. سروش با دجا کرد تا راحتبهجا : 

- از دستت، اصالً موندن تو خطرناکم هست، ممکنه  میبرو راحت ش رانیز ازودتر ا ایتو رو خدا ب

رو بده بتیقاتل به محل قتل برگرده و ترت . 

سرش هل داد. نگاهش را به سروش دوخت یرا به باال نکیبرد و ع دست : 

- شهیسرش نم یاز رانندگ یچیاالغ که ه هیمثل آدم بِرون، نه  . 
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را به سمت  نیماش ریمس بارهکیپشت هم  یشده فیرد یهانیازدحام ماش دنیبا د سروش

تخلف را انجام داد نیعوض کرد و اول یگرید : 

- کارت داشت؟ یچ  

کردیبه سمتش برگشت که به حالت استفهام نگاهش م دینشن یجواب یوقت .  

- بود؟ یچ شیکار خصوص گم،یمارال رو م  

کنج لبش جان گرفت و خوابش را پراند یلبخند : 

- فکر بد نکنن هیبهش نگم مارال، بگم خانوم مشتاق تا بق تگفیم ؛یچیه . 

را چرخاند نیفرمان ماش دانهیقیب سروش : 

-  یحاال هم مارال داره تالف ،یخانوم نه و خانوم صدر وایش گه،ید یرو تو ُمد کرد ایباز لوس نیا

رهیگیم زیر زیر ره،یگاز بگ انهیمثل تو وحش ستیمنتها بلد ن کنه،یم . 

نشست. به سمت سروش سر چرخاند و به عنوان  یترجا شد و به حالت راحتجابه شیجا در

گفت ماتومیاولت نیآخر : 

- خودتا یسمت خونه یریم  ... 

مالمتش کرد سروش : 

- از  ،یهست یمنطق ریقبول کن آدم غ زدانیخب  ؟یکه تو با عمه راه انداخت یِ موشک میچه قا

. بابا یکنیکس رو قبول نم چیطرفم کمک ه هی از ،یرو گسترش بد ینساج یخوایطرف م هی

پتو و کوفت و زهر و مار  یآالت رو که برا نیماش ی. همهزنهیهم نم یزنگنه َچپَش پره، حرف بد

 کیشر هی. کیاز بلژ ن،ینه از چ کنه،یاصالً به بابا گفت خودش وارد م ده،یپولش رو م یخوایم

که  یمغز خر خورده باش دیهم هست. خب تو با یدردسریکه آدم ب شهیاضافه م یبه نساج

 یادا و اصول چیبدون ه اروی ؟یخوایم یبهتر چ نیاز ا گهی. دیرو از دست بد ییفرصت طال نیا

کنهیداره بهت لطف م  ! 

 

تنها چشمانش را باز نکرد، بلکه سرش را هم به سمت مخالف سروش برگرداند نه : 

- اومده جلو؟ لهیو پ لهیشیزنگنه ب کننیکه فکر م ییاونا ایمن مغز خر خوردم   

کالفه گفت سروش : 

- باهات ازدواج کنه، واسه  ماهیزنگنه دوست داره پر ،یداره که تو رم کرد یچه مشکل ماهیخب پر

زنگنه هم  هیشب امرزه،یخداب اشاریزن  ماهیبابا پر ده،یبهت م ییهاآوانس هیهم داره  نیهم

. بابا یدیهم م تیزندگ نیهم به ا یسروسامون هی ؟یکن داره باهاش ازدواج یرادیچه ا ست،ین

با زور که  ،یزنیزور م یدار خودیب ،یخودت درست کرد یکه برا ینکبت یزندگ نیاز ا رونیب ایب

رو نگه داشت یزیچ شهینم . 
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تر از حالت زمزمه بودبلند یکم شیصدا تن : 

-  دیبشه؟ من بع کیشر ینساج یوکه دوست داره ت زنهیم نهیرو به س ماهیزنگنه فقط سنگ پر

 تیبهبود وضع یبرا دیبا نمیبیم یوقت خورهیباشه حالم به هم م نی. اصالً اگر هم ادونمیم

ازدواج کنم. من به مامان هم گفتم، من خودم  ماهیبا پر ایبه زنگنه باج بدم،  یدرب و داغون نساج

که زنگنه دور و  یبه شرط ،ارمیب ینساج یآالت برا نیماش یسر هی کنمیم ینروژ سع برم

 یبشه، نساج کیبرسه خب بره با زنگنه شر جهیبرمون نباشه، اگه هم عجله داره که زودتر به نت

رهیبگ میبراش تصم خوادیهر جور دلش م تونهیارث پدرشه، م .  

گفت یتربا لحن آرام سروش : 

- نداره  یا کن. عمه اصراررو از زنگنه جد ماهیاما تو حساب پر ،ینساج ادیباشه قبول، زنگنه ن

ماههیحرفش پر شتریب ،یحتماً به زنگنه سهام بده از نساج . 

- من از هم جدا هست یبرا ماهیحساب زنگنه و پر .  

- همه رو  یانگار، دوست دار یمرض دار ؟یو هوا نگهش داشت نیزم نیپس چه مرگته که ب

یمعلق نگه دار . 

 

دوخت شهیرا باز کرد و به ش چشمانش : 

- بشم کیرا با چند نفر شر میزندگ ستمیو هوام، من بلد ن نیزم نیم بچون خود . 

 

دوست  یتنگ آن پنجرهتنگ اتاقش در اسلو، دلتنگ شود. دلسروش باعث شد دل یهاحرف

 تنگپدرش ... دل یشاک شهیتنگ نگاه همسالنش، دل کیتار شهیهم یتنگ فضادل ،ینداشتن

. دادندیو هم نم دادندیکه هم عذابش م ییزهایچ یتنگ همه...  دل یسکوت تمام نشدن کی

 ی. برادیچیپیهمه نسخه م یکه برا یآن خود یهم تنگ شده بود، برا شخود یدلش برا یحت

خودش باز  یشخص یکه به چهارچوب زندگ یاما وقت زد؛یم دیهمه حرف از آرامش و ام

 ادشیها هم از آموخته نیترکوچک یحت ماند؛یمو َدر شدیم ایآدم دن نیعاجزتر گشتیم

رفتیم .  

*  *  * 
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 بارهکیکه از داخل خانه محبوسش کرده بودم، به  یقیدر پشت سرم بسته شد، نفس عم یوقت

بود یسجاد یخانه واریمرگ همراِه در و د یرها شد. بو . 
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اول  قی. تمام مدت خواب بود و فقط دقامیآمده بود یهمسر سجاد ادتیبه ع نیریه شهمراه خال 

تر از سرحال یلیآخر خ ینبود، روزها طورنیچشمانش را باز کرد و بست. بابا ا یاورودمان لحظه

کردیم یمهربان شتریب یلی. خزدیحرف م شتریب یلیبود. خ یهمسر سجاد . 

پارک کرده بودم. آرام آرام به  یسجاد یدورتر از خانه یلیرا خ نینکرده و ماش دایپارک پ یجا 

میداشتیقدم برم نیسمت ماش . 

است دهیبودم چه پرس دهیآمدم، نفهم رونیاز فکر ب نیریسوال خاله ش با . 

- خاله؟ یگفت یچ  

گفت نیناراحت و غمگ یخود من در فکر بود، با نگاه مثل : 

- درد و مرض نکنه و یرو گرفتار ناراحت یاخونه چیخدا ه .  

نکردم، اما خودش دوباره به حرف آمد یریگیگفته بود. پ یگرید زیحرف را نزده بود، چ نیا : 

- ادت؟یع ینرفت ینساج یهابا بچه روزیچرا د   

 

 ادتیع یقرار گذاشته و برا یو سروش رحمان زدانیبه همراه  یاز همکاران نساج یبعض روزید

به من  یرفته بودند. شب قبلش عضد یمنزل سجادبه  یبا هم رٔاس ساعت مشخص یهمگ

آمدم. در جواب  نیریاما من نرفتم و امروز به همراه خاله ش م،یایزنگ زده و خواسته بود من هم ب

تمگف نیریخاله ش : 

- تنها باشم اومدیشون فقط من خانوم بودم، خوشم نم نیخب ب . 

گفت نیریش خاله : 

- نبود؟ یمگه زن معصوم  

ا لبخند گفتمرا گرفت، ب ُمچم : 

- ستمین یمیصم یلیبا شوهرش بود، من باهاش خ یخب خانوم معصوم . 

را باز کنم،  نیدر ماش نکهیمن بود. قبل از ا یاما هنوز نگاه مشکوکش رو م،یبود دهیرس نیماش به

 :گفتم

- باشم و  ییجا یخانوم و رحمان وایپسر ش نیبا ا آدینگاهم نکن، خوشم نم یجورخب بابا اون

کنمیهمون کارخونه هم به زور تحملشون م یتوبرم.  . 

دستم نشست و گفت کنار : 

- خاطر خودما، نه؛ نه به ،ینرفت ی. خوب کردینرفته باش نیواسه ا زدمیحدس م امیبه جون در

باشه بهتره نیرنگ نیآدم سنگ شهیهم نکهیواسه ا . 
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 نیجا داشت که در باب ا کمربندش را ببندد، تا صبح گفتمیداشت. اگر نم ییباال یجانیه هوش

گفت یشتریب جانیکه کمربندش را بست با ه نیکند. هم حتمیموضوع نص : 

- م؟یزدیحرف م یراجع به چ میداشت یبا سجاد یدونیم  

با هم حرف زدند.  یطوالن یقهیچند دق یو سجاد نیریخاله ش میکه داخل خانه بود یموقع

کردندیوگو مبحث و گفت یه مورددوست دارم بدانم که در چ یلیوانمود کردم که خ : 

- ساعت؟ هی نیگفتیم ینه، چ  

تر کرد و گفتدرشت یرا از حالت معمول چشمانش : 

- نداره یروزا حال و روز درست نیا نکهیمثل ا گفتیم زد،یخانوم حرف م وایراجع به ش . 

گفتم یمهم شده بود، با نگران میبرا موضوع : 

- شده؟ یچرا؟ مگه چ  

- نشده که  رهیبرادرش رو بگبشه که بره زن یراض زدانیکرد تا  یهر کار نکهیامثل  گهید یچیه

 خوادیخدا رو شکر م ی. انگارخوادیرو نم ماهیش و گفته اال و بال پرنشده. زده تو کاسه و کوزه

میکه بوده تا از دستش خالص ش یبذاره بره همون قبرستون . 

 ینهیچه بود که دست رد به س ماهیپر رادیفکرم مشغول شده بود ! ا خواست؟یرا نم ماهیپر

 مادرش زد؟
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-  وایشونه. حتماً هم خبر داشت که شچند ماهه خونه ماهیپر شه،یبد م یلیکه خ یطورنیا

بشه. همه  ییروزا خبرا نیهم کردمیخب. فکر م خورهیالن بهش برمداره، ا یخانوم چه قصد

بهم خورد چرا؟ یچ  

کلنجار رفتن بست، گفت یکمربندش را با کل نکهیاز ا بعد : 

- سر خود برداشته  وایش زدان،ینبوده  یگفتم، اونم گفت از اولشم راض یرو به سجاد نیمنم هم

بعد  دیفهمیدهن پسرش رو م یباه کرد، اول مزهخب اشت وایرو با خودش آورده تهران. ش ماهیپر

ازش گذشته یسن و سال یش. ناسالمتخونه آوردیم گرفتیدست دختره رو م . 
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که از  رساندمیمترو م ستگاهیرا تا مقابل ا نیریخاله ش دی. بامیرا روشن کردم و راه افتاد نیماش

اش برودجا به خانهآن : 

- شهیتموم مبراش گرون  یلیخ ماه،یپر چارهیب .  

-  یآخه اومده مونده خونه یچ یعنیپس زده بشه، و گر نه  یطور نیا خواستهیالبد دلش م

بدونه.  شهی. خوبه که آدم بد و خوبش رو همگهید ستبهیغر هی گهی. شوهرش که مرده، دوایش

هم بدتر اون وایش . 

نگاهش کردم گذرا : 

-  رتشینداره که بگ ی. اشکالستین یدهم دختر ب ماهیبوده، پر ریخانوم قصدش خ وایخب ش

پسرش یبرا . 

رفت یاچشم غره نیریش خاله : 

- هم رو انداخته که واسطه بشه و با پسرش صحبت کنه یبه سجاد وایش . 

دمیپرس یکنجکاو با : 

- ؟یخب صحبت کرده سجاد  

-  یگذاشته و خواستگار شیپا پ یهر ک نکهیداده. مثل ا یهم جواب منف یآره، منتها به سجاد

ده زده تو پَک و پوز طرفکر . 

 

 یرا برا لشیدوست داشتم دل یبیغر یلیبود ! به طرز خ بیعج اشیهمه سرسخت نیا میبرا

بدانم ماهینخواستن پر .  

- خواد؟یرو نم ماهیچرا پر ه؟یمگه حاال خودش ک  

زد ینیلبخند دلنش نیریش خاله : 

- پرسمیاز خودش م نمیپسره رو بب نیا سایبپرسم، وا یاز سجاد شدینم گهیرو د نیا . 

و  چیدر پ نکهیمن بود. ا طیشرا هیشب ماهیپر طی. شرااوردیلبخند را بر لبم ب توانستینم حرفش

 ادشی یکس گرید ،یشدیبود که اگر بلند م نیمهم نبود، مهم ا یبخور نیزم یخم زندگ

حرکت هر چه قدر هم که رو به جلو  ،یاخورده نیدر گذشته به زم ییجا کیتو  رفتینم

رفتیکه نم رفتی. نمرفتینم ادشی یباز کس یگرفتیو اوج م یکردیم .  

کرد، که گفت یسکوتم را چگونه معن نیریخاله ش دانمینم : 

- زن برادرش بوده،  ماهیاما خب حق داره نخواد. پر آد،یپسره خوشم نم نیاز ا یلیمن خودم خ

 ی. حتریرو بگ یفالن ایزور کرد ب که بهش شهینم ه،یآدم امروز هیسخته براش. اونم خب 

رو قبول نداشت.  وایش میتصم یلیطرف پسره بود. خ دمیطور که من از حرفاش فهم نیا یسجاد
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 وایش یدی. ندستکدندهیکنه، غد و  نییتع فیکه بتونه براش تکل ستین اشاریه یشب یکی نیا

آدیپسره از آقا باالسر خوشش نم ،ینساج آدیم ونیدر م یکی گهید . 

 

اما من به  گفت،یهم نم راهیحرف زد و من هم گوش کردم. ب نیریراه فقط خاله ش یادامه

هم دوست  یلیشده است. خ یموضوع چه حال نیا دنیکه بعد از فهم کردمیفکر م یماهیپر

نبوده است یوصلت راض نیچرا به ا زدانیداشتم بدانم  . 

 

 ییقرار بود تا آخر هفته برگردد و دا ییبود، زن دا یگرید یها حال و هواروز نیخانه ا یو هوا حال

 ییزندا یلیخوشحال بود؛ هر چند خ ییدا ی. مامان هم برادیکشیانتظار آمدنش را م صبرانهیب

 واقعهم جز در م رایو سم ثمیحواسش به مامان بود. م شهیهم ییاما زندا گرفت،ینم لیرا تحو

 الشیمامان بود تا خ یعطف برا ینقطه کی نیو هم شدندیطرف صحبت هم نم یضرور یلیخ

 یریگمثل مامان کناره توانستمی. هر چند من نمستین یحس چیدو ه نیا نیجمع شود که ب

کم حرف شده بود.  یلیو خ رفتی. اغلب اوقات در فکر فرو مرمیبگ کیرا به فال ن ثمیاز م رایسم

من را متقاعد کند،  توانستیها نمانهبه نیبود. ا شیهااش هم امتحانات دانشگاه و درسبهانه

نمانده است،  یما در او باق یآمدنش به خانه لیاوا یاز طراوات و شاداب یزیکه چ دانستمیم

و  میو مستق کردیاش به مشهد صحبت م. مامان هم مدام از رفتن ده روزهکردیم تمیاذ نیهم

 رفتیم ادمی یرا ندارد. گاه یتانکه حق برداشتن ترم تابس فهماندیم رایم به سمیمستق ریغ

است ! ناچار من هم فقط  کیو حق با کدام  ستیهمه آدم دور از هم چ نیکه رفتار درست با ا

سپردمیرا به دست زمان م زیو همه چ کردمیم فاءیرا ا ینقش تماشاچ . 
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 یحقوق دو ماه عقب افتاده گذراند؛یرا م یترآرام یروزها، روزها نیبود که ا ینساج فقط

 کیباالخره  یشده بود و پسر بداخالقِ  نساج زیتر به حسابشان واراضافه یکارکنان همراه مبلغ

 .حرکت مثبت انجام داده بود

 

 ییها. زمزمهدیرخچیدهان به دهان م یاز کارکنان نساج یبعض نیروزها ب نیهم ا ییهازمزمه

قبول نکرده  دیآالت جد نیوارد کردن ماش یکمک پدرزن برادر مرحومش را برا زدانی نکهیبر ا یمبن

با دخترش ازدواج کند، حاضر  خواستهیکه چون نم کردندیم انیب گونهنیاست. علت را هم ا

را  یمان حس دلسوزه ماهیپر ی. اگر چه براردیهم قرار نگ اتیقبول کند تا در معذور یکمک دهنش

جنبه از  نیبود. اهل سوءاستفاده نبود و ا یعزت نفس پسرک بداخالق ستودن نیداشتم، اما ا

مرد  اشاریزشت گذشته را موقتاً فراموش کنم.  پدرزن  یبرخوردا شدیاخالق مثبتش باعث م

 تیضعبه و توانستیتنه م کیراحت و  یلیخ یو عضد یسجاد یبود که به گفته یولمتم اریبس

از  شتریو قبول نکرد. ب ستادیا میتصم نیمقابل ا زدانیسروسامان دهد، اما  ینساج یآشفته
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 کی دیکه کماکان معتقد بود  با نیریکارکنان محبوب شده بود، البته به جز خاله ش نیگذشته ب

داشته باشد تا در مواقع لزوم از آن استفاده کند هشبند به همراپوزه . 

 

جداگانه به عنوان  یزده بودم مبلغ ریاخ سالکیکه در  یهر طرح یبرا انه،یهبر حقوق ما عالوه

خود اوست.  میمستق میدستور و تصم نیواضح بود که ا یلیشده بود. خ زیپاداش به حسابم وار

روزها  نیا یبوده که در نساج اریاندازه جمع شده بود و شانس با ما  کیبد و خوب در او به 

 یاز عضد ختهیمن هم بود. جسته و گر یهاطرح ی. دنبال کپمیدیدیخوب او را م یوجهه

 هیبق یشخص یبه زندگ یاعالقه چیمسئله است. ه نیحل ا ریگیکه به شدت پ دمیشنیم

 یهبودم، اما دربار یها فرارو من از آن شدیم یدر نساج شیکه کم و ب ییهانداشتم، بحث

که  ییبدانم و هر جا شتریاش باشتم دربارهدوست د کرد،یم قفر زیپسرک بداخالق همه چ

کردمیم زیصحبت از او بود، گوش ت . 
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 نیریبود که خاله ش یشگیهم یهاهمان حرف شتریب شد،ینم رمیدستگ یقابل توجه زیچ

 یلیخ دیبا داند،یاو نم یدرباره یمشخص زیچ یکه کس نیهم کردمیاما حس م گفت؛یم

که  ییزهایچ دیشا ایباشد.  زیانگ جانیاو وجود داشته باشد که جالب و ه یزندگ رامونیپ زهایچ

 ،انهیبود که از م یایو معمول کنواختی الیسر کیمثل  م،ی. براماندیم هانپن دینشود گفت و با

 جانیه لمیف نیا یشده باشد. به شدت دنبال ادامه زیانگ جانیه یبه طرز وحشتناک داستان

و در کنار پدرش  رانیبود که خارج از ا یادیز یهاو چهار سال سن داشت و سال یبودم. س زیانگ

دهد، و هم  یسامان نساجبه وضع نابه یآمده بود تا هم سروسامان رانی. به اکردیم یزندگ

خواست مادرش قرار بوده که با زِن برادر قتل برادرش شود. بنا به در یروندهمراحل پ ریگیپ

. دانستمیاو م یبود که درباره یزیناچ یزهایمجموع چ نیمرحومش ازدواج کند که نکرده بود. ا

تا  ایازدواج کرده و  نکهیو ا اشیشخص یهم خبر نداشتم. از زندگ اشیلیتحص یاز رشته یحت

در دسترس نبود، هر چه بود، همه حدس و  یال مجرد مانده هم اطالعات واضحسن و س نیا به

هم  زشیعز ییبود، دا یشان موروثازدواج کردن در سن باال، در خانواده یگمان بود. البته به نوع

به سرش زده بود ازدواجهوس  یدر چهل و پنج سالگ . 
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تجمع  یگذاشتم، متوجه ینساج که پا به نیرفته، هم یزن سجاد ادتیکه به ع یروز بعد صبح

دور هم جمع شده و  واررهیدِر ساختمان شدم. دا یمقابل ورود ینساج یکارمندان ساختمان ادار

قدر دادم آن صیکه تشخ نی. همشدیم دهیشان د نیهم ب نیریخاله ش زدند،یبا هم حرف م

دمیرا بشنوند، پرس میصدا توانندیکه م ماشده کینزد : 

- ا؟هشده بچه یچ  

جواب سوالم  ی. برادادیرا نم یاتفاق خوب یشان گواهغم زده کدستیناراحت و  یهاصورت

قدم شد و گفت شیپ ینکردم، اما عضد نییمخاطب تع : 

- تموم کردن یسجاد یخانوم آقا  ! 

. چه ستادمیا یاما ناباور بر جا کند،یم ریمرگ باالخره او را در چنگال خود اس دانستمیم نکهیا با

شهیزود است ... هم شهیمرگ هم یر زود ... براقد  ... 

- اتفاق افتاده؟ نیا یک  

جواب داد یعضد : 

 .ساعت چهار صبح تموم کردن-

 یتموم کردن ... سر نیداشت ا یحس بهتر یلیکرده بود، خ نیگزیمردن، تموم کردن را جا یبرا

جنازه بود و  عیتن به تششان رفتم. حرف از رفتکان دادم و با گفتن:" خدا رحمتش کنه" به سمت

 شیدر پ یسخت یبود؛ روزها یو فکرم سمت سجاد دادمی... فقط گوش م گرید ییهایهماهنگ

نامهربانش را نشانش  یِ آن رو یاواخر، زندگ نیکه ا یَمرد مهربان کرد،یتحمل م دیاداشت و ب

گفتیم هیرو به بق نیریداده بود. خاله ش : 

نداره کیرسونده و بچه کوچ یسرانجام هیهاش رو به حاال خدا رو شکر خوبه که بچه - . 

شوهرش فوت کرد، دو  یبود که خودش متحمل شده بود، وقت یسخت طیشرا یحرفش برا نیا

کردیمورد خدا را شکر م نیا یبود که برا نیهم یکوچک بودند.  برا اریدخترش بس .  

نتظر ماندم تا همه داخل بودند با هم به سمت ساختمان رفتند، م اطیکه در ح یجمع همان

 یشوند و من هم آخر از همه وارد ساختمان بشوم. دوست داشتم بروند تا من هم کمتر با عضد

است تا  یدنبال فرصت کردمیبرادرش جواب رد داده بودم و حس م یروبرو شوم. به خواستگار

م جواب رد از جانب او واسطه شده بود و من ه یسجاد یام را بپرسد. آقایجواب منف لیدل

دارد، جواب  یطیاست و چه شراکاره برادرش چه دمینپرس یبه مامان هم نگفتم، حت یدادم. حت

دادم و تمام یمنف . 

 

 زیم یرا رو فمی. به اتاقم رفتم و کدیگردشان تمام نشد و به داخل ساختمان هم کش زیم

شده است، از  شتریب شاننیب یکه در اتاقم ماندم، حس کردم همهمه یاقهیگذاشتم. چند دق

خود را  یو چه زمان یبودند که ک نیرفتم. کماکان دنبال ا رونیبلند شدم و از اتاقم ب زمیپشتم م
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تماس گرفته و  یکه با پسر سجاد دادیم نانیها اطمبه آن یزهرا برسانند. عضد شتبه به

ردیگیاطالعات الزم را از او م . 

 

اما  کردم،یم یرا همراه شانیتمام نشدن سکوتم بحثدادم و با  هیتک واریام را به دشانه 

 یطبقه یدوش هم وارد راهرودوشا زدانیشدم. سروش و  مانیکه از آمدنم پش دینکش یطول

 کیکه اصالً مناسب  ینیبود. شلوار ج دهیلباس پوش دانهیقیب شهیاول شدند. سروش مثل هم

 یهابه درد گول زدن دختر بچه شتریکه ب یکوتاِه جذب نیآست شرتیساله نبود و ت یمرد س

را از بر بود دنیبداخالق آداب لباس پوش یاما آقا خورد؛یم یو افکار فانتز یاالتیخ  ! 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

نتخاب هم ا قهیمناسب سنش بودند، کامالً با سل نکهیا نیدر ع دیپوشیکه م ییهالباس

و  قهیو جل دیسف راهنیرا درآورد. پ هیتا چشم بق ردیگیبه کار م گفتیکه م یاقهیسل شد،یم

دیکشیکه قد بلندش را به رخ م یرنگ یشلواِر توس . 

 

شد، برخالف من که  کیتا نزد زدانیدو نفر با تعجب به جمع شدن ما در کنار هم نگاه کردند،  هر

کمرنگ که  یبا اخم ینکرده بودم رو به عضد نییعجواب سوالم ت یرا برا یشخص خاص

گفت داد،یقابل انعطاف نشان م ریو غ یالعاده صورتش را جدفوق : 

- ن؟یشده معرکه گرفت یچ  

نظر گرفته بودم !  ریرا ز زدانیرا تکرار کرد که به من گفته بود. کامالً  یهمان حرف یعضد

که  یمرد شرق کیالعمل عکس نم؛یبب دهیکه شن یالعملش را در مقابل خبرعکس خواستمیم

 رهیخ یبود. به صورت عضد یحل شده تر یمسئله شینکرده و مرگ برا یزندگ رانیها اسال

برگ شد و غم برگ زییباال رفت. صورتش پا کبارهی شیرا به داخل فرو برد و ابروها نشیریماند، لب ز

ود که من گفته بودمب یهمان هیکه بعد از آن زد، شب یاز آن فرو افتاد. حرف . 

- شد؟ یطور نیا یک  

به جمع کرد و گفت یو سروش هم نگاه دادیم حیتوض یعضد : 

- بود یزن خوب امرزه،ی! خداب یآخ  ! 

! آن وقت از خوب  ادتشیکه رفته بودند ع یبود، جز همان وقت دهیرا ند یوقت زن سجاد چیه

زدیبودنش حرف م . 

گرفت و  یهم نگاه از عضد زدانیودآگاه اخم کردم و ! من ناخ دندیحرفش خند نیجمع به ا نصف

را  موقعیب یخنده نیعامل ا دیکند، اول با تینگاه کرد. عدالت را بلد نبود رعا هیسرزنش بار به بق
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. با شناختینم شیهایشوخ یرا که جا و مکان برا شیپا سرویب ییداپسر کرد؛یمالمت م

 یصورتش بود. نگاه گرفت و سپس به عضد یرو یناراحت که هنوز آثار یتذکر داد، در حال نگاهش

 ریاو تاث یرو نینچنیخبر ا نیا کردمیسفارش دهد. تصور نم تیگل و بَنِر تسلسفارش کرد تا دسته

 هشد تا را می. جمع به دو طرف تقسپراندیمزه نم گریبگذارد. سروش هم خودش را جمع کرده و د

که از وسط راه باز شده رد شد، درست هم راستا با  نیهماز وسطشان بگذرد.  زدانیباز کنند و 

دیچرخ یو به طرف عضد ستادیمن ا : 

- و  میریهمه با هم م م،یریکه م یبگو هر مراسم انیب خوانیکه م ییهابچه یلطفاً به همه

. جدا جدا نرن که مزاحمت دوباره بشهمیآیم . 

 

به من نگاه کرد  نیری. خاله شمینرفته بود ادتیها به عبا آن نیریمن بودم؟ من و خاله ش منظورش

من  یحرف به عضد نیمنظورش از ا نکهیزد به ا دییکه مهر تا یزیاما چ ن،یریو من به خاله ش

صورتم نشست و زود هم بلند شد یرو یاآخرش بود که لحظه یِ هستم، نگاه گذرا . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یجا ماندها مائده فالح "کنار نرگس "] 

# 101پارت  

 

 

 

و او هم نگاهش را جمع کرد. از کنار من رد  دمیمن نگاه دزد م،یمان زود نگاه گرفتکدام دانمینم

از کنارم  خواستیکه م نیها رفت. سروش با رفتن او شجاع شد و همشد و به سمت پله

 :بگذرد، گفت

- هامنظورش به شما بوده دیفکر کن دیونیمد  ! 

کرد و رفت فشیاراج یمهیرا هم ضم یامسخره لبخند . 

 د،یتا صبح روز بعد  طول کش یمقدمات یهاکار یهیو بق مارستانیگرفتن جنازه از ب لیتحو مراحل

 یجنازه را دارد، به نساج عیقرار شد هر کس قصد رفتن به بهشت زهرا و شرکت در مراسم تش

را هم با  رایا بروم و از من خواست سمصبح از قصدم به مامان گفتم، اجازه نداد تنه ینرود. وقت

 .خود ببرم

 

کالفه گفت رایسم م،یکه وارد اتوبان آزادگان شد نیداغ بود. هم ماهریصبحِ ت آفتاب : 
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- مبه کله تابهیم میآفتاب مستق نیا یوا  ... 

به سمتش کردم ینگاه : 

- میشیم تیاذ شتریب ه،ی. لباسمون هم مشکمیشد کینزد گهید . 

داد هیتک یترا به پش سرش : 

- میبر ایتا آخر، زود ب ایتو بهشت زهرا، تو رو خدا نمون رهیگیمن دلم م . 

غر گفتمتکان دادم و با غر یسر : 

- میراه افتاد ریتموم نشده باشه، د یهمه چ میخدا کنه تا برس . 

کرد اشیبه ساعت مچ ینگاه : 

- نشده ازدهینه بابا، هنوز ساعت  . 

نگاهش کردم چپچپ : 

- ه؟کم ازدهی ! 

زد و گفت ینیو دلنش نیریش لبخند : 

- اول صبحِ التاست ازدهی . 

 

به  ریکه چرا د کردیهم هر وقت مامان او را بازخواست م ثمی. مبردیرا به کار م ثمیم کالمهیتک

فراهم کرده بود تا راجع به او و  می. خودش فرصت را براگفتیم یزیچ نیهمچ دیآیم خانه

رفته بود، بپرسم یبه سمت سرد یکم رایجانب سمکه از  ثمیاش با مرابطه : 

- یزنیحرف م ثمیکه مثل م نمیبیم  ! 

کرد و رو گرفت یاخم : 

- آدمه من مثل اون حرف بزنم ثمیم . 

من برخورد به : 

- شدیمن باورم نم ها،کنهیتب تند زود عرق م گنیم . 

ماند رهیبه مقابلش خ طورهمان : 

- خوشحال  یطور نیا ثمیتنِد من عرق کرده، مامانت و مکه تب  یخوشحال باش دیتو االن با

؟یزنیتو چرا ساز مخالف م شن،یم  

 یندهیبه هم فکر کنند و آ ثمیدارم که او و م لیتما اریکه من بس دیفهمیو م دانستیم رایسم

بودم اوردهیوقت بر زبان ن چیمشترک داشته باشند، اگر چه ه . 
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- رفته مامان بود که به بابات اصرار کرد تا تو  ادتیرو بگم. تو  نی. چند بار امیما دوِست دار یهمه

ما؟ یخونه یبمون یایرو نبره خوابگاه و ب  

- دوست دختر داره؟ ثمیم یدونیتو م  

اوردمیخودم ن یشدم، اما به رو ریغافلگ : 

- ؟یناراحت ثمیاز م نی! تو االن واسه همه؟یخب داشته باشه، اال همه دارن. دوست دختر مگه چ  

-  یچ شهیزندگ یجز تو هم تو گهید یکی یو بعد بفهم یرو دوست داشته باش یتو اگه کس

؟یکنیکار م  

 دهیبهشت زهرا رس یبود. وقت جواب دادن نداشتم چون به ورود دهیسوال را پرس نیا یموقع بد

میبود : 

- گمیرو پارک کنم، بهت م نیبرم تو ماش سایوا . 

 

 یرا پارک کردم، مقدار نیتاده بود تا سر درگم نشوم. ماشفرس میقطعه را برا قیآدرس دق یعضد

برداشتم و به  نیرا از ماش فمیکه ک نی. هممیرفتیمورد نظر م یتا قطعه ادهیپ دیاز راه را با

رفتم، گفت رایسمت سم : 

- ایجواب دادن به سوالم در بر ریاز ز یتونینم  ! 

که  یریگرفتم و با اشاره به مس یشگو یجواب سوالش مصر بود، چشم از صفحه یقدر برا چه

شده بود، گفتم یدرختکار دستکی : 

- تا بهت بگم میبر م،یبر دیاز اون سمت با . 

و همزمان گفتم میکه نشان دادم رفت یریهم به طرف مس با : 

-  یزندگ یاشتباه تو یجا برا گهیمن فرصت اشتباه کردن ندارم، د را،یسم کنمیمن با تو فرق م

 یاگهیآدم د هیمشترک فکر کنم،  یزندگ یکه قراره بهش برا یآدم نمیبب من اگه ست،یمن ن

 سکیو ر دمیلحظه هم ادامه نم هیشک نکن که  ،یاگهید رادیو ا بیهر ع ایو  شهیزندگ یتو

هر کس  ایو  ثمیبه م یتونیمن با تو فرق داره، تو م طی. شراگردمیجا برم. از همونکنمینم

تونمیممن ن ،یفرصت بد یاگهید .  

تعجب گفت با : 

- کنه؟یم یچه فرق فهمم،یمن نم  

- به عالقه  یتونیتو م ،یکه من دارم و تو ندار هیطیشرا یسن و سال من و توئه، تو یفرقش تو

کنم  دایپ یاحساس ریدرگ یآدم چی. دوست هم ندارم با هتونمیمن نم ،یو احساسات بها بد

دوست دختر داره، اما من  ثمیم یگیکنار اومد. م اشرادیو ا بیبا ع دیچطور با نمیکه بعدش بب

ازدواج رو  طیدر حال حاضر شرا ثمیچون نه م ست،ین یجد یچیاگه هم داشته باشه ه دونمیم

و هفت سالمه، اگه  ستیشکل گرفته. من ب تشیشخص میکه بگ هیداره و نه سن و سالش طور
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مرد  هیو  ثمیم نیب ثمه،یاز سن م دترایازدواج کنم که سنش ز دیبا یبخوام ازدواج کنم با کس

 یهایگذشت، اما از سبکسر شیبه حکم جوون شهیم ثمیفرقه، از اشتباه م یلیساله خ یس

ستین رییقابل تغ گهینه، اون د شتریب ایساله و  یمرد س هی . 

دیصورتم کرد، پرس یکه رو یدنبال مکث به : 

- ؟یکردیتو چه م ؟یدوست دختر داشت چ ایاگه پو  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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بودم ستادهیا ایمکان به پو نیترکیکه من در نزد دیپرسیسوال را م نیا ییجا  : 

- ازدواج هم مد  یرو که باهاش دوست بودند، برا یپسرا معموالً همون شیهشت نه سال پ

 یشوخ هی شتریازدواج ب دیدارن که شا لیدل کیاالن هزار و  ست،یطور ن نینظرشون بود، االن ا

 .باشه براشون

عقب افتاد رایتر کردم و سماز او تند یرا کم میهاقدم : 

- نبود یکم زیچ ایپو ادیبعد هم من با بدتر از دوست دختر کنار اومدم، اعت . 

را به من رساند خودش : 

- داره ادیدوست نداره، تا اعت یدیفهمیکه م نهیبهتر از ا یلیبه نظر من خ .  

چشمش جز تو  کنهیکه م ییهاخالف یبا وجود همه یدونستیکه م یموند ییایپو یپا تو

رنگ باخت مارال، تو  ادشیبرات اعت ست،یکس براش مهم ن چیجز تو ه نه،یبیرو نم یشکیه

خورم؟یحسرت م تیقسمت از زندگ نیبه ا یگاه یدونی. میرو داشت ایقلب پو  

گفتم ینیلبخند غمگ با : 

-  رسهیم یروزگار َچپَر و چالغ من حسرت خوردن داره؟ تو هم حتماً روز یخل، کجا یآخه دختره

دو سال بعد  دیشا ،یزوده که بهش فکر کن یلیهمه جوره دوستت داشته باشه، فعالً خ یکیکه 

یبراش هالک بود یطورنیهم ا ییروزا هیبره  ادتیکه  یبش تفاوتیب ثمینسبت به م نقدریا  ! 

جوابم بود سکوتش .  
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 ییدور تا دور جا کی. اقوام نزدمیستادیا یعزادار یدور از معرکه ینساج یهاچند تا از بچه مثل

قبل از ما  زدانیو  یجا دفن شود را پر کرده بودند. سروش رحمانآن یکه قرار بود همسر سجاد

دو که کنار  آنبرداشتند تا جلوتر بروند،  زیکه همه خ یابودند. لحظه دهیجا بودند و هنوز ما را ندآن

شد و سالم  رای. سروش متوجه من و سمندیایتر بعقب یبودند مجبور شدند کم ستادهیهم ا

 ییرا به جا مشیبه چشم زده و نگاه مستق یدود نکیشده بود، ع یگریآدم د کی زدانیکرد، اما 

 روزیداز  ترنیغمگ یبا حالت حرکت،یخشک و ب بودند. ستادهیو پسرانش ا یدوخته بود که سجاد

 تواندینم یزیچ چیه دیرسیکه به نظر م یو نگاه؛ در حال کردیفقط نگاه م هیبه بق توجهیب

و او را به  ردیرا بگ شیسروش مجبور شد بازو ییجا یحواسش را پرت کند و مانعش بشود. حت

شدم که  یگردنبند یمتوجه د،یکشیاو را به عقب م یکه سروش رحمان یاعقب بکشد. لحظه

معلوم نبود؛ چون  یزیچ شیداشت و از انتها کیبار یبند چرم کیکه  یبود. گردنبند دنشبه گر

مردانه  یهادستبند و گردنبند دنیبود. اهل پوش اشیمشک راهنیداخل پ اشییقسمت انتها

د. گردنبندش به شدت توجهم را عالقه نشان ده زهایطور چ نیبودم به ا دهیمدت ند نینبود، در ا

بدانم  خواستیدلم م یلیبرود که سروش مانعش شد، خ ترکینزد خواستی! م بودجلب کرده 

جاستآن دنیطالب د قدرنیجالب است که او ا شیآن جلو برا یزیچه چ .  

 

که به سمتش برگشتم  نیبه من زد که مجبور شدم به سمتش برگردم. هم یاتنه رایسم

کرد. مدام حواسش   یپرساحوال رایشد و با من و سم کیخانم شدم. به ما نزد وایش یمتوجه

طول نداد و به  یلیبودند، ماندنش را کنار ما خ ستادهیا زدانیبود که سروش و  ییبه سمت جا

گفت د،یکه به سروش رس نیرفت. هم اشزادهسمت پسر و برادر : 

- رو بردار و برو زدانیدفنش کردند،  گه،یبسه د . 

 عیسر یبرد و با حرکت شیحجم موها انیدستش را به م زدانیبزند،  یسروش حرف نکهیاز ا قبل

به نظر  بیحرکتش عج نیا می. فقط من نبودم که براکردمیو رفت. هاج و واج نگاهش م دیچرخ

سوال بود یجا شانیهم برا گریاز همکاران د یلیخ آمد،یم . 

گوشم گفت ریبود، جلو آمد و ز از من حواسش جمع شتریب شهیکه هم رایسم : 

- ُدمش دراز بود یلیخونه که خ یخانوم امروز عصا قورت داده بود؟! اون روز تو وایپسر ش نیا . 

بزند یحرف دیکه نبا دیسمتش برگشتم، با نگاهم فهم به . 

 یا. فاتحهمیگفت تیو تسل میرفت یبه طرف سجاد رایبه همراه سم شدند،یمتفرق م تیجمع

از  نیتا دم ماش رای. سممیاش را تنها گذاشتو خانواده یسجاد هیما هم مثل بقو  میخواند

دادمیو من فقط گوش م گفتیاش متازه اتیکشف . 

- قد  یبه مردا یلیخ یمشک پیت یدونیخانومت امروز چه خوش پوش شده بود، م وایپسر ش

شلوار  ثمیم یدیند. دکه قد متوسط دار ییرنگ و روشن هم به مردا یعوضش لباسا آد،یبلند م

لحظه هم  هیخانوم بود  وای. اون پسره که همراه پسر ششهیچه جذاب م پوشهیرو م شینخود

. رونیبود چشاش از حدقه بزنه ب کیقدر به ما نگاه کرد که نزد نیا کرد،چشماش استراحت ن
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اه خانوم بهش گفت بره برگشت و به من نگ وایآخر که ش یچشماشم رنگش سبز بود، لحظه

دمیکرد، اونجا رنگ چشماش رو د . 

گفت که خودش خسته شد و لب به اعتراض هم گشود قدرنیا : 

- مارال؟ یبابا ! چرا الل شد یا  

- رمیگل بگ ایپو یبرا خوامیم میبر .  

*  *  * 

پرت کرده بود و زون کن درست  زشیم یکن را از رورد و بدل شد، زون یمن و عضد نیب ینگاه

را جمع کرد. من هم  نیزم یافتاده رو یهاخم شد و کاغذ یافتاد. عضد یعضد یپا ریز ییجا

هفته  کیکن جدا شده بود کمکش کردم. بعد از که از زون ییهانشستم و در جمع کردن کاغذ

 یها را جمع کردم و به دست عضدبند نبود. کاغذ شیپا یرو تیکه از عصبان یآمده بود، در حال

کردم انزدیهم به سمت  یدادم. نگاه . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

دفعه برگشت، چشم در  کی. دیدیو ما را نم دهیزون کن را پرت کرده، به پشت چرخ نکهیا بعد

حد کنترل خود را از دست بدهد.  نیوقت تا بد چیبودم ه دهیاما ند شد،یم ی. عصبمیچشم شد

 شیالاز غم البه یکه سوز ییبا هم تفاهم داشتند. مثل صدا شهیهم ؛یبل عضدآن هم در مقا

گفت یسوز و غم داشت. رو به عضد کیجوالن دهد، نگاهش  : 

- من، بگو که  یخرخره یکرده تا پاش رو بذاره رو زیهم که دندون ت یبه اون االغ ر،یام رونیبرو ب

گفتم یچ قاً یمن دق . 

 

 یمشغول مطالعه نییپا یبا سر زدانیبودم که  دهیرس یمن زمان خبر نداشتم، شاننیبحث ب از

رفت و من ماندم و او. آرام  رونیب یکه چرا آن را پرت کرد. عضد دمیکن مقابلش بود و بعد نفهمزون

و منگ  جیو گ ستادهینشست، خودم را به خدا سپردم. تا نشست نگاهم کرد. سر پا ا شیسر جا

. نشستم و او به محض نمیبنش دیحس به من القاء شد که با نیا. از نگانش کردمیم شیتماشا

 :نشستنم گفت

- طرحت رو؟ سیاسک یآورد  

 ... بله، همراهمه-

 یبه نساج یهفته از مرگ زن سجاد کیها را به دستش دادم. بعد بلند شدم و طرح میاز جا 

 یکه از نساج ییهاطرح سیبه نقل و قول از او خواسته بود تا اسک یآمده بود. روز قبلش عضد
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 یابد ولوله ینبود، سجاد یکپ یهیقض نیشده بود را به دستش برسانم. دست بردار ا یما کپ

گفت نییپا یها شد و با سربود. نگاهش معطوف طرح انداختهبه جانش  : 

- گهید نیبرو بش ؟یستادیوا یواسه چ . 

ه سر بلند کرد و گفتموشکافان یبازگشتم ! بعد از نگاه میامر کردم و به سر جا اطاعت : 

- سوال ازت دارم هیمارال،  نیبب . 

 

 یهمان " مارال" م،یباال رفتن ابروها لیقدر باهوش بود که بداند دلباال رفت و او هم آن میابروها

کرد حیست که گفته؛ کالمش را تصح : 

- خانوم مشتاق نیبب  ... 

لبم نشست، در  یآمد و رو مهمقدیب یادا کرد که لبخند یخانم مشتاق را با حرص و عصب چنان

 کشیصحبت باز نگه داشت و تحر یلبم او را از ادامه یبودم. لبخند رو یکه از آمدنش ناراض یحال

آمد و گفت رونیب زشیبود. از پشت م دهیپَر کش تشیکرد تا لبخند بزند. عصبان : 

- تاق، باشه؟بود خانوم مش یو اگه کس یتو مارال ستین یکس یوقت م،یکنیم یکار هیاصالً   

تکان دادم و گفتم سر : 

 .باشه-

 نیام. چرا "باشه" گفته بودم؟ ابله داده یترکمانچا ینامهکه به عهد دمیبالفاصله بعد از آن فهم و

که استعدادش را داشت.  یزیشود، چ یکه خودمان دادیاز قبل به خودش حق م شتریاو ب یطور

 دانستمیشوم !  اخم کردم و نم یبه تب راضتا  گرفتیبود، به مرگ م اشیخود لعنت ریتقص

نه ایهم دارد و  یادهیفا . 

 

[22.05.18 23:25] 
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 ... حاال شد-
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نشست؛ . رمیپس بگ توانستمیصورتش بود، و من هم حرف زده را نم یرو تیاز رضا یحالت

افتاد  ادمیو با دقت به من زل زد. با نگاهش  می. روبرونشستیم شهیکه هم ییدرست همان جا

بپرسد. منتظر ماندم تا شروع کند یقرار بود از من سوال . 

- مارال دونمیرو م نی... و من ا یدروغ بگ یتونیتو نم  ! 

" من یضعف برا نقطه کیمارال" گفتنش شده بود  . 

که گفتم نشسته بودم ی"باشه" ا یبزنم، هنوز در عزا یحرف دمیترسیمنگاهش کردم.  فقط . 

آمد. چشمان موربش را  کیکه راه داشت به جلو خم شد و نزد ییرا از مبل گرفته و تا جا اشهیتک

 :به من دوخت

 درسته؟ مگه نه؟-

 هم وجود نیساکت بمانم. احتمال ا توانستمینم نیاز ا شتریو من هم ب خواستیم جواب

برگردد ششیپ قهیچند دق یداشت که به حالت عصب : 

- ن؟ینشنو یجواب راست نیترسیکه م نیازم بپرس یسوال هی نیخوایشما م  

- قاً یدق  ! 

صورتش برداشتم یرا از رو چشمم : 

- بهتون ندم یچون ممکنه ترستون به جا باشه و من جواب درست د،یپس نپرس . 

لبخند گفت با : 

- تو  یرو یحقوق شهروند تیو همراه با رعا زیآممسالمت یهاشچرا رو دونمیمارال من نم

ستین یاگهیراه د نیا ریحتماً سوالم رو بپرسم و غ دی. اتفاقاً من بادهیجواب نم . 

- دمینباشه جواب م یو خصوص یاگه سوال شخص . 

گفت طنتیش با : 

- هیشخص یتا قسمت یبدم. کم یقول تونمیبودنش نم یخب در مورد شخص  ... 

نگاهش کردم دمرد : 

- رمیبگ میتا بعد راجع بهش تصم د،یسوالتون رو بپرس . 

گذاشت و شمرده شمرده گفت شیزانو یرا رو دستش : 

- خودت هم کار  یاومده که برا شیپ ،یما مشغول ینساج یکه تو یسه چهارسال نیا یتو

؟یرو آزاد بفروش یو طرح یکن  

تا  یمگر من چه کرده بودم؟ سوال کم د؟یپرسیسوال را م نیچرا ا آمد؟یسوالش از کجا م نیا

اعتبار من را هدف گرفته بود اش،یشخص یقسمت : 
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- . الاقل تا دمیندادم و نم ییشما طرحام رو جا یکار رو نکردم، هرگز ... من جز نساج نیهرگز ا

وقت چیفکرش رو هم نکردم ه یکار رو. حت نیا کنمینم کنم،یکار م نجایکه ا یزمان . 

- دونمیم . 

خودم را کنترل کنم توانستمن : 

- ممکنه دروغ بگم؟ دیکردیچرا فکر م د؟یدیچرا پرس دیدونیاگه م  

نظر گرفته بود ریو حاالتم را کامالً ز من : 

-  یکردیکار رو هم م نیالبته که اگه تو ا ذارم،یآدما کنار م یخطا یبرا یدرصد هی شهیهم

هم  هایلی. خیفکر کن تیائل مالکه به مس یاسمش رو خطا گذاشت. تو حق دار شدینم

دونمینم یعیکار رو طب نیالبته من ا ،یکار رو بکن نیا هیعیکه طب گنیم . 

است یسروش رحمان هایلیخ نیاز ا یکیبودم  مطمئن : 

- خاطرش پا نداشت که به تیاون قدر برام اهم یوقت مسائل مال چیمن صادقانه کار کردم و ه

خودم طرحام  یِمهرم، برم برا یطراح نساج یوقت ستین ینم انسانوجدانم بذارم. از نظر م یرو

 کنندیفکر م شونیا د،یمحترمون توجه نکن ییدابه حرف پسر ادیرو بفروشم، اما شما هم بهتره ز

فرق دارم یلیخ شونیکه من با ا یتفکر همه مثل خودشونه، در حال زطر . 

دیتعجب نگاهم کرد و سپس خند با : 

- زده باشه؟ یمورد حرف نیسروش ممکنه راجع به ا که یچرا فکر کرد  

دو سال  ادیبود من را به  تمیشخص بیدنبال تخر یاسروش به هر بهانه نکهیشده بودم، ا ناآرام

تر گفتمآرام یبا لحن انداخت،یو اتفاقات تلخش م شیپ : 

-  شونی. ادیازم بپرس یسوال نیباعث شدن شما چن یرحمان یمطمئنم که آقا کنم،یفکر نم

راجع به من داشتند یتصورات غلط شهیهم .  

- ستین یباشه، اما آدم بد ذات ینگر یآدم سطح دیسروش شا . 

نگاهش کردم میمستق : 

- میمورد اختالف نظر دار نیدر ا . 

لبش را به دندان گرفت یگوشه : 

- وک تو و برادرم مشک یشده بود که به نوع رابطه کمیکه سروش باعث تحر یکنیتو هنوز فکر م

 باشم؟

وقت دست از سرم  چیه انیاما انگار قرار نبود آن جر م،یمبحث شو نیدوست نداشتم وارد ا اصالً 

 :بردارد

- سروش  کینگاهم کنند، شما هم به تحر نانهیبدب ینه تنها شما، بلکه اون باعث شد کل نساج

نیاریغوره رو سر کوره در ب یتالف نیخواستیبود که م . 
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دیپرس یخاص یباال رفت و با کنجکاو شیابرو دو : 

- کوره سر اوره درآوردم؟ یتالف ؟یگفت یچ ! 

است دهینفهم یزیام چکه گفته یالمثلکه از ضرب دادیصورتش نشان م بهت : 

- نهی. درستش انیاریبغوره رو سر کوره در یتالف . 

زد لبخند : 

- اون وقت؟ یچ یعنی  

گفتم دلخورانه : 

- نیاریبدر گناهیب هیرو سر  شیدستتون به گناهکار نرسه، تالف نکهیا یعنی . 

و کشدارتر ترقیبار عم نیا د،یبار خند نیدوم یبرا : 

- کار رو با تو بکنم من؟ نی! چطور تونستم ا میعجب آدم بد  

 

من با مردان اطرافم  میکند، دوست داشتم حر یخو دوست نداشتم با من شو خواستمینم

نداشتم،  یبود، حس خوب یجور کیضخامت خودش را حفظ کند. لحن حرف آخرش  شهیهم

. ناز نکرده دیکشیبود، داشت ناز م نیناز من را بکشد. هم خواهدیام و ممن قهر کرده ییگو

 دنشیبه ناز کش یازیشود. ن پروایب نیچننیا یاهم لحن دلخورم باعث شد لحظه دیبودم، شا

اما فرصت نداد بلند شوم و در ادامه  د؛یرسیبود که به نظرم م ینداشتم. فرار کردن تنها راه حل

 :گفت

- ت کنن که هم نبود که بخواد وسوسه یفقط بهم بگو کس کنم،یرو باور م یتو گفت یمن هر چ

؟یبهشون بفروش یواشکیرو  یطرح ای ؟یباهاشون کار کن  

ا تکان دادمر سرم : 
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- جشنواره رفتن و رتبه آوردن، معلومه که  یدارم که تو ییهامن طرح کنه،یموضوع فرق م نیا

تون از طرف خاله یکار شنهادیپ هیبا  ینساج نیاومدن من به ا یحت شه،یم ادیز شنهادیبهم پ

دگار مون نجایا شهیهم یفروختم و خب بعدش اومدم و برا یشروع شد. من طرحم رو به نساج

  .شدم

-  یچ قاً یکه بهت شد از کجا بوده و دق یشنهادیپ نیبپرسم که آخر تونمیخب، م یلیخ

یجواب ند یتونیم یالبته اگه دوست ندار خواستن؟یم  ! 

را گفتم قتی. حقستمیگو نمن درست فکر کرده و دروغ یبداند که درباره خواستمیم : 

-  یبرا یبود، البته نه طراح رانیاومدن شما به اقبل از  ماهکیکه بهم شد،  یشنهادیپ نیآخر

و کفش فکر کنم فیک یبه طراح خواستندیپارچه، از من م . 

شدند کیصورتش به هم نزد یشدن در هم جمع شد و اجزا قیدق یصورتش  به نشانه  : 

- و کفش؟ فیک  

را در کل صورتش به گردش درآوردم نگاهم : 

- و کفش فیبله، ک  ... 

دیپرس مشکوک : 

- ؟یجواب داد یوقت تو چ اون  

را آرام باال بردم امشانه : 

- میدیبه توافق نرس . 

شد ترکیو نزد کیبه هم نزد شیابروها : 

- ن؟یدیچرا به توافق نرس  

-  هیو نقش و رنگ و لعابه  ییبایسروکار داشتن با ز شتریمن کارم ب دینیسخته، بب حشیتوض

. از من دمیهم م یه که من نظراتداره، البت یبستگ یدیو جنس به خود تول تیفیطرحه، ک

 یکنم که بدنه یطراح یکفش بشم و کفش هیو رنگ و رو ییبایز الیخیکه ب خواستندیم

 قاً یدق دمیفهمیباشه و خب منم موافقت نکردم. نم هیا چند الیداشته باشه،  یمحکم

مد نظرشونه یکفش نیو چرا همچ هیمنظورشون چ . 

بلند شد شیشتاب از جا با : 

- ؟یزد اشاری یهم به بازپرس پرونده یحرف شنهادیپ نیدادسرا از ا یقبل که رفت یل تو دفعهمارا  

کردم تعجب : 

- که من  ییهااز آدم یبدونن که برادرتون اسم خواستنیفقط م دن،یراجع بهش نپرس یزینه، چ

و کفش بزنه فیک یدیتول خواستهیچرا م نکهینه و ا ایو  آرهیم شناسمشونینم . 
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ه تاسف تکون دادب یسر : 

-  نیبه ا یربط هیبه در بسته خورده، بازپرس پرونده مطمئنه که قتل  اشاریقتل  یمارال پرونده

هم  یشنهادیپ نیهم دی. شادونهیکس نم چیه یو کفش داره، اما چه ربط فیک یدیتول اناتیجر

بهش داشته باشه یکه بهت شده ربط . 

کشته  لیبرادرش چرا و به چه دل داندیکه نم سخت است دانستمینگاهش کردم، م دلسوزانه

کاذب بود جانشیشده است، اما به نظرم ه : 

-  یدیبه تول یبه من شده، ربط شیکه شش هفت ماه پ یشنهادیمن فکر نکنم پ یتوکل یآقا

قبلش طرحم، طرح   ماهکیبزنه داشته باشه. من  امرزتونیکه قرار بوده برادر خداب یو کفش فیک

بشه یکار شنهادیاون زمان بهم پ یبود تو یعیشده بود، طببرتر جشنواره  . 

- احتماالت رو در نظر نگرفت، بهم بگو چطور باهات تماس گرفتند شهینم . 

گفتم متفکر : 

- جا و باهام صحبت کرد نیاومد هم یخانوم هیتماس نگرفتند،  . 

- ؟ینساج یاومد تو یعنی  

- دوبار اومد که به توافق  یکیکرد.  باهام صحبت یاز نساج رونیشدم ب لینه، من که تعط

که اصالً تماس نگرفتند میصحبت کن شتریتا ب رهیگیآخر گفت تماس م ی. البته دفعهمیدینرس . 

- دادسرا؟ میبر یایفردا باهام ب یتونیمارال م  

 یعجله دارد. منتظر نماند تا حرف نیچننیکه چرا ا کردمیچه کنم، فقط درکش م دانستمینم

گفتبزنم، خودش  : 

- میبکن یاگهیفکر د هی میتونیدارن، م یت مشکلالبته اگه مامانت و خانواده . 

 

مرد  کیزده بود که نشان از  رونیاز او امروز ب یااست؟! وجهه یادهیچیآدم پ کردمیفکر م چرا

در پوشش داشت. او فقط  یسع شهیکه انگار هم تیاز معصوم یساده داشت، حالت تینهایب

 اهویتالشش، ه نیمجموع ا دادمیاحتمال م نکهیمرد سخت را بر تن داشت. با ا کیاز  یپوشتن

کمکش کنم خواستمیباشد، اما م چیه یبرا : 

- بود. من باهاش صحبت  یاگهیاون شبش هم واسه مسائل د تیعصبان ه،یمامان من زن منطق

دادسرا رمیو فردا اول وقت خودم م کنمیم .  

نگاهم کرد یقدردان با : 
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- دادسرا باهام  یبر نکهیکن و قبل ا رهیذخ تیگوش یمن رو تو یخوبه ! فقط شماره یلیخ

تا خودم رو برسونم ریتماس بگ . 

را؛  او یمن را داشت و نه من شماره یبود، نه او شماره یعضد شهیمن و او هم نیب یواسطه

اش انجام ندادم، گفتنسبت به خواسته یالعملعکس چیه دید یوقت : 

- ت؟یکو گوش گه،یکن د رهیذخ  

بودم اوردهیرا ن امیگوش : 

- اتاقمه یتو ست،یهمراهم ن میگوش .  

 زیم یاز رو اشیرفت و با برداشتن گوش زشیگفت. به سمت م یتکان داد و "باشه"ا یسر

 :گفت

- کنم رهیت رو بگو من ذخشماره . 

کرد رهیذخ اشیام را گفتم و او در گوشآرام و با مکث شماره آرام . 

 

 شیبود که چند سال پ یالتهاب هیتلفنم داشتم درست شب که موقع گفتن شماره یالتهاب

صبح روز بعد مقابل در راهم را سد کرده و  ایگرفته بود و پو یخط تلفن همراه میداشتم. بابا برا

کند ادداشتیتا او  میبگو ام راگفته بود شماره . 
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شوق و ذوقم بود، اما  یو التهابم برا خواهدیام را مچه شماره یبرا ایپو دانستمیروز م آن

ها را تک شمارهکه تک یشوق و ذوقم نبود. زمان از یبود، ناش گرینوع د کیالتهاب امروزم 

هستم، کار  یرا داشتم که در حال انجام کار بد نیحس ا کردیم اشیو او وارد گوش گفتمیم

بد است شیکجا قاً یدق دانستمینم که یبد . 

بلند کرد گفت اشیسرش را از گوش یوقت : 

- کردم؟ ویس یچ میگوش یاسمت رو تو یاگه گفت  

. متفکر نگاهش کردم و گفتمدیکش رونیب میایاز دن من را سوالش : 
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- زهیچ هیبزنم  تونمیکه م یتنها حدس  ! 

گفت کنجکاوانه : 

- ه؟یو اون حدس چ  

 ... االغ-

خنده ریبا بهت نگاهم کرد و بعد زد ز اول : 

- کار رو بکنم؟ نیا دیچرا با  

شدم و نشان دادم که قصد رفتن دارم بلند : 

- االغ نیگیبه همه م نکهیا یبرا  ! 

- رو  ستیتا االغ ب کیندارم، از االغ  گهیاالغ د هی یرهیذخ یجا برا نمیمخاطب یتو گهیراستش د

 .دارم

حالت داده است رییتغ سشیچه قدر جناب رئ دیدیو م آمدیم یعضد کاش : 

- دیرو هم جا بد کیو  ستیاالغ ب دیتونینداره، م یکار . 

گفت ییپررو با : 

- کدوم االغه که  قاً یدق دونمیاگه بهم زنگ بزنن نم کنم،یم یهم قاط ها رو بااون وقت االغ

 .باهام کار داره

که  یشود. در حال گرید یکیو  دیایآدم باال ب گرید یآن رو شدیکه باعث م زدیحرف م یجور کی

نشود، گفتم داریلبانم پد یاز لبخند رو یاثر نیترسخت با خود در جدال بودم که کوچک : 

- نشونه  هیها االغ میحجم عظ نیا یبرا دیتونیبه حالش کرد. م یفکر دیبا ه،یبزرگ مشکل نمیا

... من فردا منتظر زنگتونم ری. روزتون بخدیبذار . 

کرد میکردم و به طرف در راه افتادم که صدا پشت : 

 ... مارال-

رده بود، اما عادت ک مینام صدا نیبارها و بارها به ا نکهیمارال گفتنش ! با ا نیبه ا کردمینم عادت

هر بار  گذشت،یتر م. هر بار سختکردیاز بار قبل حالم را عوض م شیو هر بار ب کردمینم

کردیادا م ترنیسنگ : 

 ... بله-

- قبلش راجع به  نکهیبا مامانم صحبت کرد. مثل ا یساعت مین هیمون و زنگ زد خونه ریام شبید

از  رهیروزا درگ نیا یسجاد یچون آقا ،یداد باهات شده و خب جواب رد ییصحبتا هیبرادرش 

 هیرو ازت بپرسه و بخواد که  یجواب رد داد نکهیمامانم خواست که باهات صحبت کنه و علت ا
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. البته مامانم قرار بود باهات صحبت کنه، اما قبلش دینیرو بب گریتا تو و برادرش همد نیذارب یقرار

یمامانم داشته باش یبرا یامن بهت گفتم تا جواب قانع کننده . 

گفتم یو عصب تند : 

- . فرستنیور و اون ور و پشت هم واسطه م نیکه دوره افتادن ا کننیم یکار بد یلیخ شونیا

کار رو بکنن نیا دیداشتم، نبا یلیجواب اول و آخرم رو گفتم، البد هم دال یسجاد یمن به آقا . 

-  یاگهیهر کس د ایو  ریام یه گرفتنت براجبه ،ینگاه کن نانهیخوشب ریتو بهتره که به سماجت ام

؟یدیم یچرا جواب منف یدونیاز برادرش نم یزیچ ی. وقتکنهیرو از تو حل نم یمشکل  

 حتیروز نص کیو  دادیمن نظر م گرید یروز راجع به الک، رژ، لباس و هزار کوفت شخص کی

نگاه کنم نانهیخوشب یکه به اصرار  عضد کردیم . 

تمو ناراحت گف مکدر : 

- مسائل فکر  نیزود به ا قدرنیا تونمیکه بابام فوت کرده، نم ستین شتریهنوز پنج شش ماه ب

 .کنم

را در هم حلقه کرد دستانش : 

- آدم  ریسالگرد بابات. برادر ام نیبعد اول یبذارن برا یبگ یتونستیم ست،ین یمشکل نکهیا

که  یا بعد تنها فرصت خوبهتا سال یفرصت ناب برات باشه، و حت هی دیشا ه،یمشکلیب

گم؟یم یچ یفهمی. میداشت  

 یلیبدهم. و من هم خ یمن جواب نکهیقبلش بود و نه ا یهاحرف دیتاک یبرا شتریب سوالش

دیگویکه چه م دمیفهمیخوب م . 
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را به هم گره زد شیهاحرف یقطع شده یرشته خودش : 

-  ینظم درست و حساب هی تونهیتو فقط در صورت ازدواجه که م یبگم زندگ آدیخوشم نم

فکر کن که  یاندهی. به آیفکر کن یطور نیا یکه مجبور یکنیم یزندگ ییجا یاما دار ره،یبگ

به تو نداره. فکر کردن  یبرا ییشده که جا هاشیروزمرگ ریدرگ نقدیکه ا یمامانت نباشه و برادر

 نکهیا یکیمثبت داره،  یژگیاما دو تا و ه،یچطور آدم دونمیو نم شناسمیرو نم ریام رمن براد

ت خبر داره و پا گذشته یاز همه نکهیوقت ازدواج نکرده و سن و سالش مناسبته، دوم ا چیه

و بعد  شینیبببار  هیحداقل  یقابل احترام هست که بخوا یآدم اون قدر نیگذاشته، مارال ا شیپ

 یکس یبرا یوقت ضرر چی... عاقل بودن ه یبگذر یازش به سادگ دی. نبایرد بد ببهش جوا

 ! نداشته
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زننده و  شیهاحرف قتیو چه قدر حق کردم،یتصور م گفتیرا که م یطیدر ذهنم شرا داشتم

و  دانستیام را مگذشته یبود و برادر عضد دهیخاطر گذشته پا پس کشخانم به وایسرد بود. ش

به  یو برادر عضد کردیم شکشمیاش را پخانم برادر چهل و چند ساله وایگذاشته بود، ش شیپا پ

بود  یها کاف تفاوت نیوقت ازدواج نکرده بود. هم چیسن و سالش مناسبم بود و ه زدانی یگفته

 کرد،یم حتیو نص زدیحرف م گونهنیکه ا یمورد درخور توجه بداند. مرد کی میاو را برا زدانیتا 

نداشت شیو چند ماه پ شیچند روز پ ش،یبه مرد چند لحظه پ یشباهت چیه . 

آمدم رونیاز دهانم خارج شد و از اتاقش ب ی" خداحافظ" هیشب یزینگاهش کردم و چ تفاوتیب . 

 

 ،یقیمعتاد تزر کی دنینه قبرستان بود، نه د انداخت،یم ایگذشته و پو ادیکه من را به  ییزهایچ

...  یلباس عروس چیو عاشقانه و نه ه کیرمانت یهالمینه ف ،یخبر اوردوز کردن کس دنیه شنن

و تنها شدن. آن  یی. از تنهاترساندیم ندهیمن را از آ یکه کس کردیقد علم م یگذشته وقت

گرفتیبود که حال و روزم طعم جنون م وقت . 

" کوچک یالحظه کی ادبودی یبرا یگاه  

رم،یگیمروز کامل جشن  کی  

رمیمیروز م کیهم صد بار در  یگاه " 
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زد، اما من  واریتا خود خانه در ذهنم قدم زد، رژه رفت، خودش را به در و د شیهاحرف

 یمامان، عمو و و حت ،یینم. داافکارم را نظم دهم و منسجم ک توانستمی. نمتوانستمینم

 نی. اگذشتمیو م دمیشنیاما م زدند؛یها به من محرفها دست نیاز ا شهیهم  ثمیو م رایسم

و نگذشتم دمیبار شن هربار برعکس  . 

 

 ییزندا یهااز عادت یکینشده،  کیکه هنوز هوا تار یآن هم وقت اط،یح یهابودن المپ روشن

 نیو نور بود. هم یی. عاشق روشناکردیرا روشن م اطیح یهامپاز موعد ال شیپ شهیبود. هم

 یبو ییناخودآگاه لبخند زدم. زندا اطیکف ح یهاکییموزا یِ سیخ دنیگذاشتم با د اطیکه پا به ح

که نگاهم  یگذشتم و خودم را به در رساندم. در حال اطیاز ح نهی. با مکث و طمٔاندادیم یزندگ
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را  ییزندا دیکنده شد و به سمت خانه چرخ اطیاز کردم. نگاهم که از حبود در را ب اطیهنوز به ح

گفت صالیو است یاز نگران یآمد و با حالت نییها پاراه پله یکه از چند پله دمید :  

- ؟یکرد ریمارال؟ چرا د یکجا بود  

اش بازش تا سرشانه یبه همان رنگ به تن داشت. موها یرنگ، با تاپ دیکوتاِه سف دامن

و ما داشت که در  ییبا دا یادیز یدهابود. تضا یمشک هیبلوند و بق شینوک موها د،یرسیم

زدم و گفتم اشیبه آراستگ یحل شده بود. لبخند ییبا دا یزندگ یطوالن انیطول سال : 

- امروز یموندم، شما چه قدر خوشگل شد ینساج یتو شتریخرده ب هی  ! 

صورتش کم نشد یاز درماندگ یاذره : 

-  یباز سر چ دونمیکه از دانشگاه برگشت نم یرو جمع کرد رفت. عصر لشیوسا رایسم مارال

 میو مامانت خواست تییمن و دا یساک بست و رفت. هر چ هوی دمیبا مامانت بحثش شده که د

رمیجلوش رو بگ مینشد. آژانس خبر کرده بود، نتونست میریجلوش رو بگ .  

ها با عجله باال بروم و مامان را مالمت کنمبود که از پلهنمانده  یباق میدر پاها یرفتم، توان وا : 

- خدا از دست مامان یا ؟یرفت؟ بحث چ یسر چ  ! 

تکان داد یسر ییزندا : 

- بره  خوادیبرنداره چون م یبچه گفته ترم تابستون نیدوباره به ا نکهیباالئه، مثل ا تییاالن دا

 .مشهد

 

بازگشت، با عجله از پله ها باال  میمام وجود به پاهاکرد که قدرت با ت امیقدر عصبحرف آن نیا

آمدن داشت. به  رونیتلخ قصد ب یبا اوقات ییهم به دنبالم آمد. در خانه باز بود و دا ییرفتم. زندا

را نشانه رفت ییدااو سالم کردم که نگاه پراخمش زن : 

- کف دستش یذاشتیرو م زیبرسه، بعد همه چ یذاشتیم . 

گفتتند تند  ییزندا : 

- تلفن مارال رو جواب بده دیگفتم شا ده،یتلفن ما رو که جواب نم . 

از او خواستم عقب برود که گفت کرد،یمگو مبگو ییبود و با زندا ستادهیدر چهارچوب در ا ییدا : 

- رو بهش گفتم هایمن گفتن ،یبا مامانت بحث کن خوادینم . 

گفتم دانهیناام : 

- . مگه من کم گفتم؟کنهیه کار خودش رو ممامان دوبار ،یینداره دا دهیفا  

گفت ییزندا : 

- نال؟یترم دهیرس نیبزن، بب رایزنگ به سم هیمارال جان   
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تعجب نگاهش کردم با : 

 مگه تازه رفته؟-

باال انداخت یاشانه ییزندا : 

- حرکت کرده، زنگ بزن برگرده شیساعت پ مین نیآره هم . 

عجز گفتم با : 

- که تازه رفته برم دنبالش دیگیه و رفته، چرا زودتر نمعصر بحثشون شد یگیخب شما م . 

کردیکه از خودش رفع اتهام م یهم داخل آمد در حال ییداعجله کفشم را درآوردم، زن با : 

-  د،یرو جمع کنه طول کش لشیهمون موقع که نرفته، تا وسا یخب عصر بحثشون شده، ول

 یچند روز باق نیو بده بعد بره. اصالً اامتحاناش ر ادیرفت. زنگ بزن ب شیساعت پ مین نیهم

ما بمونه یخونه ادیمونده رو ب . 

دادم ییرا باز کرده و به دست زندا امیگوش رمز : 

رو بردارم و برم دنبالش نیماش چیمن برم سوئ را،یشما زنگ بزن به سم ییزندا - . 

 

نشسته بود.  نگاه مبل  یرا بردارم. مامان رو چیبا عجله و تند به سمت خانه رفتم تا سوئ 

 :ناراحتش را به من دوخت. نتوانستم خودم را کنترل کنم

-  ؟یبگ یبه امام رضا چ یبر یخوایآره؟! م ارت؟یز یبر یخوایمشهد مامان؟ م یبر یخوایم

دختر بدبخت سخت گرفتم که  هیبه  قدرنیا نجایاومدن به ا یاما قبلش برا ارتت،یمن اومدم ز یبگ

 هیطعنه و کنا قهیهر ساعت و هر دق نجایاومدن به ا یبرا یبگ یبر یخوایخسته شد و رفت. م

؟یبگ یخوایرو م نایآره مامان؟ ا ام؟یزدم تا بتونم ب  

بلند شد شیاز جا یسخت به : 

- بره دانشگاه بهش گفتم انشاهلل امتحانات  نکهینگفتم بهش، من صبح قبل ا یچیمارال من ه

نزد رفت. عصر که برگشت تا گفتم چند تا امتحانت مونده،  یچند وقت برو آمل، حرف هیتموم شده 

از  شهیرو جمع کنم برم. هم لمیاالن وسا نیهم خوامیکه م دیبهم پر شیآت یاسفند رو نیع هوی

پر بود گهید یجا هی. دلش از کردینم یطورنیا زدم،یبهش م حرفا نیا . 

گفتم ییزنداتلفن برداشتم و بدون توجه به حضور  زیم یرا از رو چیسوئ : 

- داره ی. صبر و تحملم حدگهیبچه رو گذاشت رفت د یذله کرد ،یگفت نقدیا ،یگفت نقدیا  ! 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 267 

 

# 107پارت  

 

 

 

 

را به سمتم گرفت و گفت یگوش ییزندا : 

- دگرفتم جواب نداد، دوباره گرفتم خاموش کر یهر چ . 

به شدت  نکهیمحال بود جوابم را ندهد، مگر ا زمیعز یرای. سمدیو رقص دیدر چشمانم رقص اشک

در خودش بود. نگاه شماتت بارم را به مامان دوختم و  یلیچند روز خ نیو ناراحت باشد. ا نیغمگ

 :گفتم

- هنوز نرفته باشه دیشا نال،یترم رمیمن م . 

بلند گفت یی. زندادمیدر دو دوشم مرتب کردم و به سمت یرا رو فمیک : 

- ببرتت، تنها نرو تییبگم دا سایمارال وا . 

و گفتم دمینکردم، کفش را پوش نگاهش : 

- رمیتنها م یینه زندا . 

 

 نیماش یرا تکرار کرد، ممانعت کردم و به سو ییها راهم را سد کرد و حرف زندادر راه پله ییدا

 نیپارس را هم پرواز کردم. پرواز کردم و دلم را به انتهرا کیپرتراف ریبابا پرواز کردم. تمام مس

کرده است ریگ کیتراف نیچون او هم در هم رسمیم رایخوش کردم که به سم . 

 

راه افتاده بود  شیساعت پ میاز شانس بد من ن رفتیم یبه مقصد سار نالیکه از ترم یاتوبوس

نه. دوست نداشتم عمو بفهمد و  ایاست و  به همراه آن رفته رایکه سم دانستمیو من نم

اطراف  یهاابانیخ تمام یگشتم. حت رایکردن سم دایپ دیرا به ام نالیوجب ترمبرود. وجب رایسم

 هودهیو ب هدفیب یهاخسته از کشمکش یهم کماکان خاموش بود. وقت اشینال را. گوشیترم

در راه آمل است و نگران  رایزنگ زد و گفت که عمو خبر داده که سم ثمیپارک کردم م یادر گوشه

مینباش .  

برگشت به  یبرا یجان چیپارس آمده بودم، اما هرا تا تهران یهمه راه طوالن نیچطور ا دانمینم

را نداشت، چه برسد به راندن و  نیتوان نگه داشتن فرمان ماش یخانه نداشتم. دستانم حت

 .رفتن
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 یایمن را از دن توانستینم هانیو ماش هااتوبوس یدر پ یپ یهاشده بود، بوق کیتار هوا

 چیگفته بودم که راه افتادم و در حال برگشت هستم، اما ه ثمیبازگرداند. به م رونیدرونم به ب

اش را گرفتم و باز هم نبود نداشتم. دوباره شماره رایکه سم یارفتن به خانه یبرا یازهیانگ

را روشن کرده حتماً با من تماس  اشیگر گوشفرستادم که نگرانشم و ا امیپ شیخاموش بود. برا

ردیبگ . 

 

 یلیمیگفته بودم که راه افتادم. با ب ثمیبه م شیپ قهیچهل و پنج دق کیده بود. نزد کینزد ساعت

زنگ خورد. از مقابل  امیرا لمس کنم، گوش چیکه خواستم سوئ نیدستم را جلو بردم و هم

 میتحر نیباشد و ا رایسم نکهیا دی، به امرا برداشتم یگوش عیسر یلیخ نیداشبورد ماش

 یخودم داستان طراح یناآشنا بود. در آن واحد برا یشماره کیبشکند، اما شماره،  اآور رعذاب

از مسافران اتوبوس به من زنگ زده تا از  یکی یِ خاموش شده و با گوش شایگوش رایکردم، سم

گفتمتماس را لمس کردم و  کونیآ عیبدهد. سر یخودش خبر : 

- را؟یالو ... سم ! 

- ستمین رایسم  ! 

 شتریب یو داستان من هم اوهام ستیدر کار ن ییرایکه سم گفتیپشت خط م یمردانه یصدا

 شی. صداندیبیمرد ناشناس پشت خط من را م ییباشد. خودم را جمع و جور کردم. گو تواندینم

 :آشنا بود، اما من حوصله فکر کردن نداشتم

- شما؟ د،ییسالم ... بفرما  

- زدانیمنم مارال،  . 

. مگر چند نفر ستیبود بفهمم ک یهمان مارال گفتن کاف کرد،یهم نم یخودش را معرف اگر

مارال صدا بزنند گونهنیبودند که من را ا . 

که با سرعت از کنارم رد شد باعث شد سکوت کنم تا دور شود.  ییهااز اتوبوس یکیبوق  یصدا

با تعجب گفتبزنم،  یمهلت نداد من حرف : 

- ؟یابونیخ  

- د؟یداشت یکار ابونم،یبله خ  

گفت رانهیغافلگ : 

- امروز منه؟ یواسه حرفا ؟یوقت شب؟ و چرا ناراحت نیا یابونیچرا خ  

عصرم در  یآمده که ناراحت شیپ میبرا یناراحت قدرنیکه بعد از برگشتنم به خانه ا دانستینم

رفته بود ادمیاز و گم است. اصالً  دیآیبه شمار م چیبرابرش ه . 

- بره شمال خواستیدختر عموم م نالم،یترم ستم،یناراحت ن . 

ندادم یحیتوض گرید و . 
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- دم، ! زنگ زدم بگم که من با بازپرس پرونده صحبت کر کنمیمن اشتباه م ،یستیباشه ناراحت ن

معطل  ایدادسرا باش، زودتر ن ازدهیباهاش قرار گذاشتم، فردا ساعت  ازدهیفردا ساعت  یبرا

. رنیازت بگ شیدیکه چند بار د یاز چهره و صورت اون زن یاطالعات هیهم بخوان  دیشا ؛یشیم

یبر یفردا نساج ستیالزم هم ن . 

که قول داده بودم یفردا افتادم و کار ادی تازه : 

- حتماً  آمیم ازدهیردا ساعت باشه من ف  ... 

 .ممنونم-

- ری. شبتون بخرمیهم م یسر نساج هیدادسرا زود تموم شد  ینکردم. اگه کارم تو یکار . 

کوتاه گفت یمکث با : 

 .شب خوش سرکار خانوم مشتاق-

 

به نام  یحساب و کتاب بود و نه وقت یدرست کرده بود، نه مارال گفتنش رو میبرا یبیعج اوضاع

 یآمده بودم، اما از وقت رونیرفتنش ب کبارهیو  رایکوتاه از فکر سم ی. لحظهزدیم میصدا یلیفام

اش؛ یکه به خانه برسم پر بودم از فکر رفتن ناگهان یگذاشتم، تا وقت چیسوئ یکه دستم را رو

 یواکنش نیوقت نشده بود که همچ چیاما ه کرد،یخورد مبر گونهنیا شهیهم رایمامان با سم

ان دهدنش . 

 

کمک  ییبه دا ثمیآن را باز کرده بود. م ییرا پشت در پارک کردم، در باز شد، دا نیکه ماش نیهم

جلو آمد و  ثمیرا داخل بردم، م نیکه ماش نیرا داخل ببرم. هم نیکرد تا در را باز کنند و من ماش

 :گفت

- کنمیخودم پارکش م نییپا ایب . 
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 نکهیبود. به محض ا ثمیگر من و منظاره ییاو واگذار کردم. دارا به  نیشده و پارک کردن ماش ادهیپ

رفتم و  ییپارک کرد به سمت دا اشیشگیهم یبابا را در جا نیعقب و جلو ماش یبا حرکت ثمیم

 :گفتم

- آد؟یداره م رایکه سم نیشما بهش زنگ زد د؟یعمو از کجا فهم  

کرد و گفت ثمیبه م یااشاره ییدا : 

- نییپا ایخوبه، ب . 

به سمت من برگشت پسس : 

- کرد، بعدم ازش  فیبراش تعر یمختصر یزایچ هیمامانت زنگ زد به عموت،  یآره، تو که رفت

زنگ زد و  شیازش گرفت به ما هم بگه. دو ساعت پ یخبر ایو  دیرس رایخواست که اگه سم

دیگفت تو راِه آمله، نگران نباش . 

به طرفم آمد ثمیم : 

- ؟یکرد رید قدرنیچرا ا   

به صورتش کردم ینگاه مین : 

 .آروم اومدم-

را به سمتش گرفتم و گفتم فمیک : 

- شهیبا مامان حرفم م امیاالن ب آم،یبمونم م اطیح یخرده تو هیرو ببر باال، من  فمیک . 

را پس زد فیک : 

- اریدر ن یبرو باال، باز ایب . 

آمد رونیاز ساختمان ب ییزندا : 

- سفره رو آماده  اینخورده. ب یچیهم ه تییاده ست، داتو شام آم ایبشه؟ ب یچ یبمون اطیتو ح

 .کردم

- ندارم یچیبه ه یلیم ییداواقعاً زن . 

دمیچرخ ییسمت دا به : 

- ییشما برو شامت بخور دا  ... 

" شتیپ آمیشام بدم م تییبه دا دارم،یهم با گفتن:"من ب ییدانکرد و داخل رفت. زن اصرار

رفت ییهمراه دا . 

را به سمتش گرفتم فیباره ک. دوثمیماندم و م من : 

- آمیم گهید قهیببرش باال، به مامانم بگو چند دق . 
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که  ییسکو یشد رو یاز حضورشان خال اطیح یرا از دستم گرفت. وقت فیجلو آمد و ک صدایب

 یهاگرفتم. بوق رایسم یو ساختمان بود نشستم و دوباره شماره اطیسطح ح نیب یافاصله

بوق خورد  قدرنیو منتظر جوابش بمانم، اما ا اورمیرا باال ب یزده گوش نجایباعث شد ه  یدرپیپ

 ییپا ینداشتم. صدا یریمن که تقص کرد،یم یانصافیاش را گرفتم، ب. دوباره شمارهشدتا قطع 

دوباره قطع شد و  دیرس ثمیم یها ادغام شد و سرانجام وقتبوق یبا صدا آمدیپله ها مکه از راه

گفت ثمی. مبوق آزاد خورد : 

- باال مامان منتظرته ای. بدهینداره جواب نم دهیرو، فا شیچند بار گرفتم گوش  ... 

به جلو گفتم میمستق ینگاه با : 

- شمخرده آروم ب هیدونه من، بذار  هی گهیدونه اون م هی آمیاز دستش ناراحتم، االن م . 

ستادیدم اجا دوخته بوکه من نگاهم را به آن ییجاو درست همان آمد : 

- من رفته یبخاطر حرفا راینداره، سم یریمامان تقص . 

سرم را بلند کردم و با بهت نگاهش کردم و گفتم عیسر : 

- ؟یگفت یمگه تو بهش چ  

 .امروز رفتم دم دانشگاهشون-

و  ییداشتم بلند نشود تا دا یکه به شدت سع ییبلند شدم و به سمتش رفتم، با صدا میجا از

بکشاند، گفتم اطیرا به ح ییزندا : 

- ؟یبهش گفت یچ ثم،یبا توام م  

ستادمیشدم و مقابلش ا ترکی. نزدمیداشت یکم یقد تفاوت : 

- ؟یگفت یبه بچه چ ثم؟یم یچرا الل شد  

گرفت چشم : 

- میخوریبه درد هم نم رون،یب ایگفتم از فکرم ب . 

رو به انفجار بودم تیعصبان از : 

- گذاشت رفت؟ یچه بهش گفت ؟یگفتیسردت بهش م با حرف و رفتار وقتیبرو که وقت و  نیا  

دیتوپ : 

- تو خونه، گفتم از رفتاراش  کنمیگفتم دارم به زور تحملش م آد،یبهش گفتم ازش خوشم نم

 یزندگ یمتنفرم، گفتم بره پ یلیفام یکوفت یهاها و عالقهرابطه نیگفتم من از ا زارم،یب

دارم میزندگ یبرا یاگهید ماتیخودش، من تصم . 

دمیعقب کش رمقیکرده بودم، سست و ب ضعف : 
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- ثم؟ی! آره م؟یبهش بگ یجورنیالزم بود ا  

- گفتمیتر بهش مقبل یلیخ دیالزم بود، با . 

 - و  ی. رک و راست حرفت رو زدیقعمرد وا هی گنی! کالهت رو بنداز باالتر، به تو م نیآفر

 نایبه درک، ا شهینگران رفتنش هم نباش، امتحاناتش هم مشروط م ،یرو معلوم کرد فشیتکل

خوب شد که  ه؟یچ یدونیبهتره. م یلیکه بعداً قرار بود بهش بخوره خ ییهادر مقابل لطمه

که از  دی. فهمیارش رو ندتو ارزش دوست داشتن و عالقه دیرفت، تو رو شناخت. حداقل فهم

شهیم زاریاونم ازت ب ثم،یکه رفت، برو خوشحال باش م دیفهم اده،یسرت ز . 

 

دو تا باال رفتم یکیها را جلو و آرامم کند. پا تند کردم و پله دیاینکردم تا ب صبر . 

را رو به جلو دراز کرده و منتظرمان بود.  شیخانه باز بود و مامان دم در نشسته و پاها در

وضع پا دردش  نیاو بسوزد که با ا یداشته باشم، دلم برا یچه حس دیبا قاً یدق انستمدینم

با تمام قوا به احساسش  ثمیبسوزد که م رایسم یدلم برا ای ند،یمجبور شده بود دم در بنش

هم نداشتم دنینفس کش ینا یاز خستگ گریخودم که د یبرا ایو  دتاخته بو .  

- و؟مامان؟ برو ت ینشست نجایچرا ا  

ناخوانا  شیبه آب داده است و نگاه من هم برا یگلچه دسته ثمیم داندیکه م گفتیم نگاهش

بلند شدن گفت نیبلند شود، ح شینبود. کمکش کردم تا از جا : 

- بخوابم تونمیمنتظر زنگ عموتم، نم . 

- نیبرو تو سالن بش ؟یگفت بخواب یبعد هم ک زنه،یمگه عمو زودتر زنگ م ینیبش نجایا . 

مبل نشست با اشاره به آشپزخانه گفت یکه رو نیمه : 

- ایبرو شام بخور مارال، گرسنه نخواب . 

نگران شام و ناهارمان بود شهیهم : 

- دوش  رمیبخوابم، م خوامیشب شام نخوردن نمرده، نم هیاز  کسچیمامان، ه خورمینم

میبکن یصحبت هی رای. اگه عمو زنگ زد اصرار کن بده با سمرمیبگ . 
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به اتاقم بروم. دنبال من آمد، با نگه داشتن در مانع شدم و گفتم عیباعث شد که سر ثمیم آمدن : 

- ثمیبحث ندارم م یحموم، اصالً حوصله رمیدارم م .  

من  یو برنده بود، دلش نرم و مهربان بود، طاقت قهر و دلخور زیفقط زبانش ت د،یاکراه عقب کش با

 .را نداشت

 

 زدیم ادیرا فر راینبود سم شیجایکه جا یم طول دادم، برگشتن به اتاقگرفتنم را تا توانست دوش

 یلباسم شدم. ساعت گوش دنیآمدم و مشغول پوش رونینبود. ناچار از حمام ب ندیخوشا یلیخ

. در دیرسیتا االن م دیبا رایگذشته بود، طبق حساب و کتاب من سم کیکردم. از  یرا بررس

عادت  یکیکه چشمم به تار نیسالن خاموش بود، هم ییفتم. روشنار رونیرا باز کردم و ب ماتاق

نبود. جلو رفتم و  یمبل نشسته و از مامان هم خبر یکه تلفن به دست رو دمیرا د ثمیکرد م

دمیپرس : 

 عمو زنگ نزد؟-

مبل انداخت و گفت یتلفن را رو یگوش : 

- خونه. مامان هم  برتشیره مو با خودش دا رایزنگ زد، گفت رفته دنبال سم شیپ قهیچرا، ده دق

 .رفت بخوابه

امن است شیراحت شد که حداقل جا المیخ : 

- حرفم زد؟ رایمامان با سم  

زود نگاهش را گرفت یلینگاهم کرد و خ گذرا : 

- اصرار نکرد گهیمامان هم د ست،یعمو گفت حالش خوب ن . 

دیتلفن را از دستم قاپ ثمیم رم،یرا بگ رایسم یمبل برداشتم تا خودم شماره یتلفن را از رو  : 

- تر از خودش، خودشه. سرتقدهیگرفتم. جواب نم شتریده بار ب داره،ینزن، برنم . 

کم شده بود تمیعصبان : 

- ه؟یچ یدستش، ده بار زنگ زدنت برا یرو یختیرو ر یحق نداره؟ تو که آب پاک  

- شگذاشته رفته؟ اونم وسط امتحانا یجورنیخوشحالم که ا یلیمن خ یفکر کرد  ! 

طعنه گفتم به : 

- خونه  نیا یبه زور تو یکه دار یبهش بگ یگرفت بر رتیامروز و هویکه  گهید یالبد خوشحال

یکنیتحملش م . 

آمدیخوابش م د،یانگشتانش چشمانش را مال با : 
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-  یجور هیچند وقته اصالً حالش  نیا رایتر بوده، و گر نه سمفقط صداش بلند شیجور نیرفتن ا

امتحاناتش رو گند زده !   یاندازه بد بود. مطمئن باش همه هیو نموندش به  شده بود. موندن

رو.  تشیرو دارم و نه موقع طشیاما من نه شرا کنه،یفکر م یبه چ رایکه سم یدونیمارال تو م

. اون کنهیم یداره زندگ یاگهید یایدن هی یتو ش،یبه کل زندگ زنهیداره واسه خاطر من گند م

 رم،یگیرو از مامان م بمیج یبشه اال من. من پول تو خوادیکه م یاالن زن هر کس بره تونهیم

ه دونه ی ذاره،یعمو براش کم نم شتره،یخرج و مخارجش از من ب رایبابا، سم یمغازه یاز اجاره

خرج خودم موندم، چطور  یکه تو ی. اون وقت منکنهیدختره و عمو خروار خروار داره براش خرج م

 نمیبب تونمی. نمستمیعمو ن شیرو به ُدم خودم گره بزنم؟ من آدم گردن کج کردن پ یکیم دُ  امیب

با دو تا  دیبا یکیست، بچه رایمن رو  پر کنه. سم یزندگ یهاباباش تا چاله و چوله شیزنم بره پ

 .حرف و تشر بزرگش کنه، من امروز بزرگش کردم

-  یتو مغازه ؟یعمو دراز کن شیدستت رو پ دیبا ینازدواج ک رایاگه با سم یکنیچرا فکر م ثمیم

. تو هم دستت مونهیکه نم یجورنیا ،یشیم یمهندس ،یخونه مون رو دار ،یبابا رو دار

بتیج یتو رهیم .  

را به دستش گرفت تلفن : 

 .مغازه و خونه مگه مال منه روش حساب باز کنم، مال تو و مامانه-

شدم و کنارش نشستم کشینزد : 

- نه مغازه رو. جفتش مال توئه خوامیاون خونه رو م من نه . 
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سرزنش نگاهم کرد با : 

- آبم روش هیشدم که سهم تو و مامان رو بخورم  رتیغیمن اون قدر ب یعنی . 

گفتم ینرم به : 

-  هی رمی. ممونمینم یجور نیبدمش به تو. تازه من که ا خوادیمداداش گلم من خودم دلم 

تو هم راحت بشه الیخ گهید زنمیم غشیت تونمیتا م کنمیم دایشوهر پولدار پ . 

لبخند گفت با : 
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- و  چارهیب هی یریم سوخت،یکه دلم نم یکردن شوهر پولدار رو داشت دایپ یِد اگه تو عرضه

دار. تو هم که سابقهمیمون جورش رو بکشخود دیبا یکنیم دایبدبخت پ  ... 

و گفتم چاندمیپ یرا جلو بردم و گوشش را به آرام دستم : 

- یفهمیکردم که توپ هم نتونست تکونش بده م دایدونه پ هی یحاال وقت . 

گو بلند یبود. رو رایهمراِه سم یتلفن را برداشت و مشغول گرفتن شماره شد. شماره دوباره

م بشنومگذاشت تا من ه : 

- نیبب ده،یاالن رد تماس م . 

طور هم شد، بعد از دو بوق تلفن بوق آزاد زد نیهم و . 

دمیمتناقصش، پرس از رفتار متعجب : 

- شماره گرفتنت  ینصف شب ،یبه نحو احسن انجام داد رایرو در بزرگ کردن سم تتیتو که مامور

ه؟یچ  

را همزمان باال داد شیابرو دو : 

- . همه مون رو نگران کردمالحظهینفهم و ب یبارش کنم دختره چاریتا ل چند هیبرداره  دیبا . 

- نه من نه تو ینکن یعذرخواه یکه گفت ییخاطر چرت و پرتا! اگه ازش به ثمیم یرو دار یلیخ .  

- رمیتموم حرفامم پس بگ دیکنم که بعدش با یعذرخواه  ! 

- ریخب پس بگ . 

میوگیچه م فهمدینگاهم کرد که انگار نم یطور : 

- ه؟یکه مامان نظرش چ یدونیم  

دادم و گفتم دارم را از گردنم فاصلهنم میشدم و موها بلند : 

- ستین یبه تو اعتبار دونهیچون م ره،یگیسخت م رایمامان به سم . 

*   *   * 

 

سرم  ی. چند بار دست بردم و روکردیام مبا مقنعه نداشتم. کالفه یخوب یرابطه یلیخ

 یبازپرس پرونده کلمه به کلمه یمرتب مجبور بودم برا کیتا  ازدهی. از ساعت کردم شیجاجابه

نباشد، اما از  یموضوع مهم یلیخ کردمیآن زن ناشناس را تکرار کنم. اگر چه فکر م یهاحرف

آمدیپرونده به شدت مشکوک م پرسنظر باز . 

صبح دادسرا بودم. به  مین ده و نآمد، اما م ازدهیسر ساعت  قاً یبودم. او دق دهیرس زدانیاز  زودتر

 یادی. زمان زآمدیو من هم به خانه بروم. خوابم م دیایب زدانیداده و منتظر بودم تا  هیستون تک

مشغول صحبت با بازپرس بود، از من هم خواسته  زدانیبروم.  ینمانده بود که به نساج یهم باق
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شلوغ بود، نگاهم  اریر دادسرا بسسالن بزرگ انتظا ی. محوطهدیایصبر کنم تا ب یبودم کم

 یقیجا ماند. دقانه. نگاهم همان ایو  دیآیم زدانی نمیها چرخاندم تا ببام را به طرف پلهخسته

آمدن است. هر دو سخت  نییدر حال پا نهیآرام و با طمان یلیکه به همراه بازپرس خ دمیبعد د

ها از راهرو یکیازپرس به سمت پا به سالن گذاشت ب یمشغول حرف زدن با هم بودند. وقت

تکان داد و همان جا ماند یسر زدانیگفت.  یزیچ زدانیو همزمان رو به  دیچرخ . 

 

رفتم.  شیآرام به سو یلیجز پشتش را. خ کردیهمه جا را نگاه م گشت،ینگاهش دنبالم م با

 اشیند قدمبه چ یبودند. وقت ستادهیاطرافش ا یبود شلوغ بوده و چند نفر ستادهیکه ا ییجا

زدم شیصدا دم،یرس : 

- یتوکل یآقا  ... 

سمتم برگشت به .  

 :گفتم

- برم تونمیمن م .  

. جلوتر آمد و گفتدینشن : 

- ؟یگفت یچ  

 کیبه صورتم نزد مالحظهیآورد و ب نییام، سرش را پاآمدم حرف بزنم و تکرار کنم که چه گفته تا

. سرم را زدیهم در دهانم بود و نبض م دهانم بود. قلبم کیرخ صورتش نزد میکرد تا بشنود. ن

لب و دهانم و صورتش کم بود، مجبور شدم فاصله را  نیب ی. فاصلهدمیعقب کش یناخودآگاه کم

کنم. متوجه شد و به صورتم نگاه کرد شتریب : 

- ؟یچه گفت  

ممکن گفتم یصدا نیترواشیبا  د،یعقب کش شدینم گریبود و خب د کیهم نزد باز : 

- برم تونمیمن م . 

لبخند گفت با : 

- . بمون شمینصف حرفات نم یهم من متوجه شیجور نیهم ؟یگیم واشی قدرنیحاال چرا ا

. بازپرس کارم دارهمیریاالن م قهیچند دق . 

اشاره کرد یدر ورود کیسالن و نزد یدر انتها یترخلوت یدستش را باال برد وبه جا بعد : 

- آمیبرو اونجا خلوته، منم زود م .  

که اشاره کرد رفتم و  ییشد. به جا شتریو ب شتریاش با من بحالم جا آمد که فاصله یوقت

 .منتظرش ماندم
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تمام  بود، با ریگیپ اریبودم. بس اشرهیکرده و منتظر بود بازپرس برسد. خ بشیرا در ج شیهادست

بود  ییجااش برسد. نگاهش به همانشود و او به خواسته دایپ اشاریقاتل  خواستیوجود دلم م

لحظه سرش را برگرداند و نگاهش در نگاهم نشست. لبخند زد،  کی. دیایکه قرار بود بازپرس ب

به سمتش نگاه نکنم گرینامحسوس نگاه گرفتم و توبه کردم که د یلیخ زد؟یچه لبخند م یبرا . 

طولش نداد، با دست دادن از بازپرس جدا شد و به سمتم آمد یلیآمد، خ بازپرس .  

 م،یدادسرا گذاشت اطیو پا به ح میآمد رونیکه ب نیباز کرد و نگه داشت تا رد شوم. هم میرا برا در

 :گفت

- مد نظر  یداشتن که ازت خواستن کفشا یمنظور هیاحتماالً  گهیمارال بازپرس م نیبب

نداشته باشه، باز هم مشکوکن.هر  اشاریبه قتل  یاگه ربط ی. حتیکن یو طراحخودشون ر

باشه؟ ،یگیبهم م یآیلحظه تعلل م هیکه باشه بدون  یوقت دوباره اومدن سراغت، هر وقت  

دادمیدقت به حرفش گوش م با : 

 ... باشه، حتماً -

- بذاره؟ انیتا من رو در جر یگینبودم به سروش م رانیاگه ا یحت  

 .باشه-

گفت م،یداشتیدادسرا قدم برم یاز محوطه رونیکه به سمت ب طورهمان : 

- اومدن به دادسرا؟ ینکرد برا یمامانت مخالفت  

گفتم یبندمیلبخند ن با : 

- بهش ثابت کنم  یقانون لیور و اون ور سرچ کردم تا با دال نیو ا نترنتیتو ا یراستش از صبح کل

 یراض یلیو گر نه خ کنه،یکه به روند پرونده کمک م یکیشاهد،  هیمطلعم،  هیکه من فقط 

اضافه شده میبه اطالعات حقوق ینبود. االن کل . 

خنده گفت با : 

-  یکتابا یموند و کل داریشب تا صبح ب هیکه دختر داستانش  یندازیم یلمیف هی ادیتو من رو 

 .حقوق رو خوند

گفتم یکنجکاو با : 
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- کار رو کرد؟ نیچرا ا  

شد و گفت رهیصورتم خبه  یالحظه : 

-  لیوک کردیو جنتلمن بود. فکر م پیخوشت لیوک یآقا  کیخواهرش دست  یمجبور شد. پرونده

کنهیم یداره کم کار . 

کم نشد امیاز کنجکاو یزیحرف چ نیا با : 

- کنه؟یم یکارداره کم لیشد؟ تونست ثابت کنه که وک یو بعدش چ  

.؟کردمیمن اشتباه فکر م ایبود و نگاهم کرد. چشمانش شرور شده  دوباره  

- لیحقوق رو شخم زد رفت دفتر وک یکه کل کتابا یصبح همون شب  ... 

. میبود دهیرس یداستان. به در خروج یبه دانستن ادامه شدمیتر متشنه گفتیهر چه م چرا

و گفتم ستادمیا : 

- ؟کنهیم یکارداره کم لیشد؟ تونست ثابت کنه که وک یچ لیدفتر وک یتو  

گفت متفکر : 

- بود و سرش شلوغ، حق داشت.  یسرشناس لیوک ِل،یحق داشت، وک یتا قسمت یالبته کم

کرد دیرو تهد لیو مدرک مستند آورد و آخر هم وک لیدل یکل . 

 

چه کرده است لیبود. به شدت منتظر بودم تا بدانم وک یجانیپره لمیف چه : 

- بود؟ یچ دختر سمج نیدر مقابل ا لیوک یآقا نیخب برخورد ا  

باال انداخت تفاوتیرا ب شیهاشانه : 

- کردیم ریاون رو ول کن، کالً تو هپروت س . 

بود لمیکردن ف فیچه وضع تعر نیا : 

- به دختره نگفت؟ یچیه یعنیکه تو هپروت بود،  یچ یعنی  

به خودش گرفت یحق به جانب یافهیق : 

- و رو کرد ریختره رو زگفت که دختره انگشت به دهن موند. د یزیچ هیچرا اتفاقاً  . 

ستادمیو دوشادوشش ا دمیسرعت بخش میهابه قدم یبه جلو برداشت تا برود. کم یقدم : 

- گفت بهش؟ یچ  

خنده گفت با : 

- کنم فیبرات تعر تونمیرو که نم لمی. کل فگهیگفت د یزیچ هی الیخیب . 
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بروم، اما گفت نمیراهم را کج کنم و به سمت ماش خواستمیم : 

- نگفت یالبج زیآخه چ . 

 نیتحس اشیحقوق عیاطالعات وس یکه دختر را برا کردمیمشتاق شدم تا بدانم. فکر م شتریب

که جالب نبود زدیم یصحبت از حرف زدانیکند، اما  : 

- گفت؟ یمگه چ  

گرفت یاانهیطرح موذ لبانش : 

- دنیواسه بوس دهیحرف دختره تموم شد گفت لبات چه خوشگله، جون م یوقت قاً یدق  ! 

بپرسم و  شتریکرده بود تا ب کیکرده بود. تحر کیداستان تحر یادامه یخدا که از قصد من را برا به

خودش بود هیکه شب یادبیب لِ یو حرف وک نجایبرسد به ا . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 112پارت  
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 ی. اصالً هر حالت منفزمیرا در نگاهم بر یتیو نارضا تیمالمت و شکا یهاکردم تمام حالت یسع

در صورتش گفتم رهیکه دِم دستم بود. اخم کرده و خ : 

- بوده یضیو مر شعوریب لِ یوک . 

شکل ابراز کند نیرا به دو طرف تکان داد تا مخالفتش با حرف من را، به ا سرش : 

- شهیم ضیمر شعورِ یب نیدل نه صد دل عاشق هم هی لمیتر داستان آخر فاتفاقاً دخ . 

از  یسکوتم در قبال بعض کردمینبودم، اما حس م یموضوع چیبحث کردن و کش دادن ه اهل

منگنه بگذارد و  یمن را ال یکه هر بار طور کندیم قینه چندان مناسبش، او را تشو یهاحرف

 :لذت ببرد

- بوده یچرت لمیپس ف  ! 

- ؟یزنیم یحرف نیهمچ یتونیچطور م ،یدیرو ند لمیتو که ف  

تمسخر گفتم با : 
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- که اسکار گرفته؟ دیبگ دیخواینم  

گرفت اشخنده : 

- بود که  ییلمایف نیاز بهتر یکیشد.  هایناداور رینه متاسفانه ! در حقش اجحاف شد، اس

ینیتو هم بب کنمیم شنهادیپ دم،ید . 

 

سر بهجذاب شده، سر شیروزها سخت برا نیکه ا ییهاحیتفر نیاز بهتر یکی کردمیم حس

کند. بحث را  تمیاذ شتریپنهان بود تا ب یگذاشتن من است. پشت هر حرف و حرکتش منظور

 :کوتاه کردم و گفتم

- رمیگیوقتتون رو نم گهیندارم. خداحافظ، د لمایسبک ف نیا دنیبه د یاعالقه . 

. فکر کنم حساب کار دستش آمد، چون گفتریمن را نگوقت  فتیبرو و با اراج نکهیا یعنی : 

- من برسونمت؟ یخوایخداحافظ، م  

گفتم قاطع : 

- ستین یکی رمونیممنونم، مس  ! 

دادیدر نگاهش جوالن م طنتیرا باال داد. هنوز آثار ش شیابرو : 

- نهیش گردوندن فرمونه ماش! چاره ستیکه سخت ن نیکرد ! ا یکیرو  هاریمس شهیخب م . 

آزاد از  یرا با برداشت لیوک تیشخص ،لمنامهیف یسندهیبود ! احتماالً نو یآدم بدذات جبع

او نوشته بود تیشخص : 

- شمینم هابهیغر نیمن سوار ماش . 

 

 اریکه بس یاخنده یچرا، اما صدا دانمی. نمدینگو یزیچ گریتا د دمیکرده و به سرعت چرخ پشت

از او دور شده بودم.  ادیز یلیکه خ یوقت یحت زد؛یشم زنگ مگو ریاو بود، ز یخنده یصدا هیشب

شده  نفرمت لیو نشناخته از وک دهی. ندگفتمیم راهیبد و ب اشیفیتعر لِ یتا خود خانه به او و وک

 .بودم

 

*   *   * 

 

سروش برخورد کرد و به سمتش برگشت. سروش  ینهیبه داخل هل داد که با س یرا طور در

اش را به استقبالش فرستادگرد شدهچشمان از تعجب  : 
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- از در باز کردنت نمیا فون،یولت کردن؟ چته تو؟! اون از زنگ آ یطور نیافسارت رو باز نبستن و هم  

! 

 

. ابروان ستادمیدور شود و به سالن برود، راهش را سد کرد و مقابلش ا یلینداد سروش خ اجازه

ودندخود در برگرفته ب نیچشمانش را ب اهشیو س یمشک : 

- ؟یبود برام فرستاد یاس ام اس مسخره چ نیا  

فاصله گرفت یقدر سروش : 

  کدومش؟-

سروش زد ینهیدستش را محکم به تخت س کف : 

- و چرت و پرتا یخودت رو به اون راه نزن، همون خونه خال  ! 

واضح بود که سروش  زدانی یگفت و با کنار زدن او به طرف سالن رفت. برا ی" آهان"  سروش

 زدانیبه سالن به سمت  دهی. سروش نرسکندیم فاءیرا ا خبریاز همه جا ب کینقش  فقط

 :برگشت

- چند  هیکنم. جهنم و ضرر،  یم رو برات خالبگو خونه ،ینزدم، گفتم مکان ندار یمن که حرف بد

 ؛یتربا هم. باالخره تو  فعالً واجب میذاریرو بار م لیفام یپاچه یور دل مامانم، کله رمیروز م

کنم  کر. فیکه دار ییهاتیش واسه محدودهمه کنه،یم یوقتا با سگ هار برابر یاخالقت بعض

یکم مکان الزم بشکم گهید . 

برگشت و گفت زدانیطرف  به : 

- االن چند ماهه که قاً یدق نمیبب  ... 

مبل  یبه صورتش ناتمام ماند، عقب عقب رفت و رو زدانی یرانهیغافلگ یحرفش با ضربه یادامه

به طرفش خم شد زدانیافتاد.  : 

- رد کنما، من خرم، خر ! نذار بزنم  یلیسب ریز یرو پشتم بگ یکه هر مزخرف ستمین اشاریمن 

 .ناقصت کنم

 

مبل  یکردن دسته گاههیسروش بود. سروش با تک یهنوز رو نشیرفت، اما نگاه خشمگ ترعقب

ندیخودش را جمع و جور کرد تا راحت بنش : 

- جون خودم نباشه جون تو، به  ؟یترسیم یاز چ زنم،ینم یحرف یر، من که به کسجناب خ

راه افتاده و داره آسه آسه جبران مافات  تیشناس ییبایحس ز نیخدا من خوشحالم که باالخره ا

کنهیداره کوالک م ومدهیهم هست. ن قهیبر سر خوش سل . خاککنهیم . 
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[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندده فالح "کنار نرگسمائ( " ] 

- له و لوردت کنم امینرو رو اعصابم. نذار ب قدرنیخفه شو سروش، خفه شو ا . 

 

مبل  یجا بنشاند. خودش را رورا همان یدرست مشت کردیم قشیلب سروش، تشو یرو لبخند

. دیشت سر هم کشو پ قیعم یهاسروش انداخت. سرش را به عقب خم کرد و نفس یروبرو

 یشتریب طنتیاست. سروش با ش ختهیحد به هم ر نیسروش تا بد امیپ کیچرا با  دانستینم

 :ادامه داد

- فکر کنم سنسورات  نکهینه ا شدم،یکم برات نگران مداشتم کم ،یرو رد کرد ماهیپر یوقت

زنگ زده باشن. آخه  کردمیاز تو چه پنهون فکر م ست،یاز خدا که پنهون ن یشدنا، نه، ول کاریب

 ثلخوند، اما م دیتو رو هم با یفاتحه یبر برزتیفر ییکوچولو به دا هیو  یاگه حالل زاده هم باش

ش رو انگار شوهر ننه نهیبیمن رو که م ؟یمخش رو زد ی. چجورشهیدود از کنده بلند م نکهیا

 یاژهیبه تو ارادت و نکهیاما مثل ا شه،یصورتش ظاهر م یرو قهیهم همون دق ریچند تا که ده،ید

آس تور کنم دیچطور با نمیبده بب ادی. رهیکه نم یدور یبده خب، جا ادیداره توله ! ملعون به منم   

! 

 

ها آورد، که به آن یدر اثر فشار یادندان را لحظه یدرِد کهنه د،ییهم سا یرا رو شیهادندان

 :حس کرد

- تو رو  ؟یگیم هیمزخرفات چ نی. آخه اکنمایت مله زنمیم آمیم اشاریسروش به ارواح خاک 

بود سکته کنه کینزد دیاتاق د یتو . 

دی. کمرش را به جلو کشدینترس سروش : 

-  یرو تو تیکباب دهن جوجه یکه تو داشت دمیاصالً ند دم،یند دمیاصالً شتر د م،یباشه من تسل

روزاست  نیتو راسته. همکه دخملمون با همه کجه و با  دمی. اصالً هم نفهمیذاشتیدهنش م

بداخالق رهیمیاز من برات م شتریب یکه بهت بگه:" آخه ک " ... 

 

[22.05.18 23:25] 
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گفت نین حتلفنش رفت، در هما زیاز جا بلند شد و به سمت م زشیآمطنتیدنبال حرف ش به : 

- داشته و  تیحساس مهیق یکه خانوم خانوما مثل شما به بادمجون تو میکنیاصالً ما فکر م

نمونه نهاریتا ب رهیاومده ازت جوجه کباب قرض بگ . 

 

هر کس  ایکه سروش و  کردینم یدادن و رفع اتهام نداشت، از نظرش فرق حیتوض یحوصله

 یپر از ماجرا یِ به وسط زندگ گریدو ماه د رفت،یم گریاه داو بکنند. دو م یدرباره یچه فکر یگرید

آش نخورده و دهن  دیترسیبود که م ینبود، نگران دختر یاینگران یجا شد،یخودش پرت م

کردیبدنامش م  شهیهم یرا برا گریدخترک افتاده بود، بار د یاتفاق برا نیا کباری شود،سوخته  : 

- طرحش امضا بزنم. بهش تعارف  یکه مارال اومد تا برا وردمخیسروش زر نزن، من داشتم غذا م

از شانس مزخرف مارال یدیسر رس یتوهم یکردم جوجه برداره، که تو  ... 

برداشت و به سمتش آمد زیم یرا از رو گاریس یجعبه سروش : 

- یبهش جوجه تعارف کرد تیبعد اون وقت با چنگال دهن  ! 

از قبل گفت بلندتر : 

- که مارال اومد تو، من دِر  نی! هم؟یرو ببرن، کدوم دهن تدهیلجِن در یمامرده شور اون چش

که ظرف جوجه رو تازه باز کردم.  دیظرف غذام رو باز کردم. لب به چنگالم نزده بودم. خودش د

کردمیم تشمیداشتم اذ ره،یمحاله جوجه رو ازم بگ دونستمیم . 

گرفتبه دندان  یناباور یرا به نشانه نشیریلب ز سروش : 

- ما رو آدم  یدیند ،یکنیتو براش با همه فرق م آد،یدلت م ؟یکن تشیاذ یخواستیجونم م

تو بودم، االن  یبه خدا کفران نعمته، اگه من جا زنه؟یتو چهچه م یو فقط برا کنهیحساب نم

رفتیبچه مون از سروکولت باال م . 

 

 یجعبه زدانیاو هم تعارف کرد.  از جعبه برداشت و به یگاریو س ستادیا زدانیمقابل  سپس

را پس زد گاریس : 

- وقته تو ترکم؟ یلیخ یدونیم یوقت یکنیبهم تعارف م یچ یمثالً برا  

را داد زدانیجواب  وارهیکنا یلحن با : 

- یدیبه جون بابات ... تازه باز کردم، تو که خودت د ستین یبِکش دهن  ... 

ش را برداشت و گفتفندک زیم یمبلش نشست و از رو یادامه رو در : 

- تو در حال ترک  ،یتا لذت ببر دمیم شنهادیکه بهت پ یهر چ ؟یکالً تو ترک یدقت کرد

ترهمتروک برازنده میست، به نظرم بهت بگبرات گنده یادیز زدانیاسم  ؛یکردنش . 
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 رفت،یبه خانه م شهیها زودتر از همشب نیمبلش بلند شد، مادرش تنها بود، ا یاز رو زدانی

هم  یسخت داشت. از حدس یماریب کینشان از  شیهانداشت. حالت یادرش حال و روز خوبم

. فقط به چند تا قرص کردیرا هم از او پنهان م شیداروها نکهیبود. از همه بدتر ا زاریب زدیکه م

اما  آورد،یخودش نم یکرده بود. به رو زیتجو شیداشت که خودش برا یو قلب دسترس رفشا

کردیرا تحمل م یفشار سخت .  

گفت کرد،یفوت م رونیرا به ب گاریبه سروش که با لذت دود س رو : 

- و تو. نذار بگم از فردا  دونمیمن م ،یور بزنو اون ورنیمسخره ا یهاحرف نیاز ا نمیبه خدا بب

و گر نه اهلش  جه،یکم گ هیاون فقط  ار،یندختر مردمم حرف در یبرا ؛ینساج یراهت ندن تو

اما از تو متنفره آد،یاگه خوشش نم هیجوش نزن، از بق یخودیتو هم ب ست،ین .  

صورت سروش ادامه داد یرو یمکث با : 

- با مارال کرده، جواب رد نداده، گفته  ییصحبتا هیمامان هم  رشه،یگیهم به شدت پ ریبرادر ام

مت رو . اگه چشستیدهنت ن یسر جات که لقمه نیبعد سالگرد پدرش. پس بش یبمونه برا

یفاصله بنداز شوننیتا مثالً ب یداستان بساز هیبق ینداره برا یلیگرفته دل . 

داد رونیرا با لبخند ب یدود بعد سروش : 

- بهت گفتم خواستم و نخواست. گفتم که  شهیمن که خودم هم ؟یاالن مثالً مچ من رو گرفت

دهیو پا نم دهیفقط صدا م . 

سروش که با سرفه همراه بود او را از  یدر رفت، صدااو برداشت و به سمت  یرا از رو نگاهش

 :رفتن بازداشت

- لحظه هیبمون  ؟یریکجا م . 

ستادیا : 

- خونه یبرم، مامان تنهاست، از صبح تنها بوده تو دیبا ه؟یچ . 

به اتاق خوابش کرد یااشاره سروش : 

- ساکت،  یتو ختمیتختم بردار. ر یرو از رو یاتاقم جا گذاشت یکه تو یو درشت زیر یبرو لباسا

کدوم نره  یبرا نیا گهیم نه،یبیتو رو م یلباسا آدیم یهر ک ،یمهمونام برد شیآبروم رو پ

رنیم ذارنیما هم بله ! م کننیفکر م ه؟یغول . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

طنز، در آن واحد را نداشت یداستانساختن  ییبهتر از سروش توانا یزد؛ کس لبخند : 

- رنیم ذارنی. حق دارن میاز اوناش هم باش خورهیبهت م ،یجذاب یاجور دخترونه هیاتفاقاً  . 
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از او عقب نماند یدر شوخ سروش : 

- ت سگ اخالقبغلم که دلم لک زده واسه ایپس بدو ب  ... 

 ... گمشو نکبت-

 

گفته بود خودش  ماهیدر جواب زنگ پر یر نساجآمد که د ادشینشست،  نیکه داخل ماش نیهم

سروش  یهاطنتیو ش هاامیقصد را داشت، اما پ نیهم زند،یبعد از اتمام کارش به او زنگ م

 یشماره فتد،یراه ب نکهیاش براند. قبل از اتخت گاز به سمت خانه یباعث شده بود از نساج

" الو " گفتن  ی! به محض خوردن بوق اول، صدا بود ستادهیخبر دار ا ماهیپر ییرا گرفت. گو ماهیپر

دیرا شن ماهیپر : 

جان ماهیپر سالم  ... 

که  ییهاشده بود. سالمش در بغض شیصدا ینهیروزها پس زم نیکه ا ییهابود و بغض ماهیپر

گم شده بود. شمرده شمرده گفت ستیها چآن یاصل لیدل دانستیم : 

- اونجا  یتو رفت ،ینکن، بعد هم مردم آرزشونه برن دوب نیفنیف یزنیبا من حرف م یاوالً وقت

؟یماتم گرفت ! 

گفت یادامه هم به شوخ در : 

- تازه  ینسخه هیبرات  رانیا یبرگشت یمجبورم وقت یکن نیفنیزنگ بزنم ف گهیبار د هیاگه 

چمایبپ  ... 

دیپرس ماهیپر : 

- ؟یاچه نسخه  

خنده گفت با : 

- شدن در روزبه به مدت نامعلوم یبستر  ... 

تر شدآرام ماهیپر یصدا : 

- آدیو شوهرش خوشم نم سایاز پر . 

-  هینه اونا. ازشون  ،یبریدور و برت لذت نم یهابا آدم یکه از زندگ ماهیمشکل توئه پر نیا

که چشم  یمزخرف یهاآدم شنیبرات انجام بدن م توننینم یکه وقت یدار یانتظارات

. اگه توقعت رو از گهیکس د چینه ه ،یدار جایتوقع بمشکل توئه که  نیا ،یرو دار شوندنید

و شوهرش باور کن  سای. پرینیبیاون وقت کمتر هم صدمه م ،یبرت کم کن ودور  یهاآدم

ت بخندنکنن و با خنده یناراحت تیندارن مدام دورت بچرخن و با ناراحت فهیوظ .  

داد یجوابش را با حرف منظور دار ماهیپر : 

- کردمیبت مصح ایامروز با رو . 
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لحن زهردار کالمش داشته باشد، گفت یرو یکنترل نکهیا بدون : 

- راه رو درست  توننیوقت نم چیدو تا کور ه ،یمشورت انتخاب کرد یرو برا نیزم یآدم رو نیبدتر

 .برن

حالت ادا کرد و گفت نیبار در طول صحبت کردنشان، کلمات را به بهتر نیاول یبرا ماهیپر : 

- گهیدرک و شعور تو برام م از شهیهم ایرو . 

اش گرفتخنده نبود، اما از سر تاسف خنده یجا : 

- تعارف داره یاون در مورد من با خودش هم حت ا،یرو یگوش نده به حرفا . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 114پارت  

# خوانمی_مآوازها__سنگبا  

 

 

دیبحث را به درازا بکشاند ! حرف را عوض کرد و پرس نیا ماهیپر نداد اجازه : 

-  یم میداروها و نسخه ش رو کجا قا نکهیا ایره؟  یکدوم دکتر م شیمامان پ یتو خبر دار ماهیپر

 کنه؟

گفت ماهیپر : 

-  یوقت هم جلو چیرفت، ه یهمه ش دور از چشم من دکتر م واینه، بهت که گفتم، مامان ش

مورد مغروره نیا یکه چه قدر تو یدون یورد، مخ یمن دارو نم  !  

و گفت دیکش یقیعم آه : 

- هست ییخبرا هیگه، اما  یهم به من نم یزیچ ست،یخوب ن ادیحالش ز . 

دیپرس ماهیپر : 

- هاش باشه؟ هیباز مربوط به کل یکن یفکر م  

گفت کوتاه : 

 ... احتماالً -

بود، گفت اطشیاحت یآرام که نشانه  یبا لحن ماهیپر : 
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- بمونم؟ ششیپ امیبرگردم ب یخوا یم  

گفت قاطع : 

- ره  یم ششیکه پ یهم دکتر ایبرم دنبال داروهاش بگردم،  دیکنم. فعالً با ینه؛ خودم حلش م

کنم دایرو پ . 

جواب داد ماهیپر : 

- بردتش دکتر، خود مامان  یکیحالش بد شد.  ینساج یسروش، تو یخونه  یرفته بود یوقت

یپرس و جو کن ینساج یبر یتون یرفته دکتر. م ینساج یبچه ها از یکیگفت که با  وایش .  

کرد و گفت تشکر : 

- هم با  گهیکنم د یمنم فکر کن. خواهش م یکنم. راجع به حرفا یکار رو م نیحتماً ا ه،یفکر خوب

الاقل در مورد من باهاش صحبت نکن ایصحبت نکن،  ایرو . 

 دیکوتاه قطع کرد و نفهم ی. با خداحافظبود که خودش دوست داشت یزیهمان چ ماهیپر سکوت

چه بوده است قاً یبا او دق ماهیکه کار پر . 

 

به دکتر رفته  یگشت تا بفهمد که مادرش با چه کس یعضد یتلفن به دنبال شماره  یگوش در

انتخاب از  نیکرده، به فکر فرو رفت؛ ا یپاسخ داد که خانم مشتاق او را همراه یاست. عضد

مارال با مادرش به دکتر رفته بود؟ یاتفاق ایود و ب یطرف مادرش عمد  

داد که به خانه برود و بعد در  حیبود. ترج دهیطول کش ادیز ستادنشیبه ساعتش کرد، ا ینگاه

به مارال زنگ بزند و پرس و جو کند یوقت آزادتر . 

 

آمد،  یاز داخل خانه نم ییصدا چیکه وارد خانه شد با چشم دنبال مادرش گشت، ه نیهم

 نیترس به جانش افتاد، ترس از دست دادن، ترس تنها شدن، ترس مرگ و مرگ ... با ا یلحظه ا

باورش داشت.  گرید یعیطب ی دهیاز هر پد شتریبود که ب یعیطب یا دهینبود، مرگ پد بهیمورد غر

آمد و رو به او گفت رونیزد که مادرش از اتاق کارش ب یعذاب آور دست و پا م یرهافک نیدر هم : 

- یوقته که راه افتاد یلیگفت خ یم ریتا االن؟ ام یسالم، کجا بود  ! 

داد و گفت رونیرا آرام آرام ب قشیتکان داد، نفس عم یسر : 

- یسرحال نبود شبیمامان؟ د یخرده کار داشتم. تو چطور هی  ! 

تر آمد کینزد مادرش : 

- . زدانیشه  یم بد محال یزن یشم. حرف رفتن که م یخونه بهترم م یآ یم یبهترم االن، وقت

بره  یمدت هیرو هم فرستادم  ماهیکه به خاطر تو پر یدیخونه عادت کردم. د نیا یبه موندنت تو

یخواهرش تا تو دو دو تا چهارتات رو بکن شیپ . 
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را  نیبه خواسته اش برسد. ا یزیکردن چ زینبود که با بهانه و دستاو نیوقت اهل ا چیمادرش ه 

صداقت است یدارد و از رو قتیحق شیتمام حرف ها دانست و باور داشت که یم . 

از به بن  زیهمه چ دیرس یکه به مادرش م یبلد بود، اما وقت یاز هر کس شتریرا ب یکالم محبت

 یدر گوشه  یکه گاه ییعذاب آورش؛ سال ها یگذشته بود و سال ها ری. تقصدیرس یبست م

 شیمادرش و نبودن ها یهم به پا خودش را ریاشتباهات جبران ناپذ ینشست و حت یدنجش م

شد. به طرف آشپزخانه  ینم دهییمحبت و عشق زا انه،یو انتقام جو یسم رنوشت. از افکا یم

 :رفت و گفت

- کنم یمن شام درست م  ... 

را  تیمامور نیتوانست ا یم شیابراز محبت در کام بچرخد، پاها یزبانش ناتوان بود که برا اگر

هم حاضر شود اول  عیسر یلیشام دو نفره که خ کیدرست کردن  یراانجام دهد. خوب بلد بود ب

 یکردن برا یکرده بود، آشپز یپدر کم تحملش آشپز یبرود. سال ها برا یزیسراغ چه چ دیبا

نداشت یبا پدرش نبود که کار اسیصبر و حوصله اش قابل ق هک یمادر . 

 

ت، به فکر فرو رفت. هر چند مبل نشس یگوشه  یبعد از خوردن شام، مادرش بالفاصله  یوقت

مادرش به  ی هیشارژ کردن روح یبرا ینیسنگ یآزار دهنده بود، اما وزنه  شیبرا ماهیحضور پر

به خرج داده بود یخودخواه یمورد کم نیآمد. در ا یحساب م . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 115پارت  

 

 

 

 

 

 یبود و همه یالیسر دنیجمع کرد و به سمت سالن رفت، مادرش به ظاهر سرگرم د را سفره

نداشت مزاحمش شود، به طرف اتاقش رفت و در را پشت سر خود  یلیحواسش جمع آن بود؛ دل

نفر پرس و جو  کیمادرش از  یکهنه یماریراجع به ب دیآورد که با ادشیبه  ییبست. اتاق و تنها

  .کند
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 ی. هر دو بار ترسدیمارال را د گریموقع ناهار در اتاقش افتاد، تنها دو بار د روزیکه د یاز اتفاق بعد

که قبل از  یسروش بود و حرف بینگاه آخر و عج لشیکه دل یزد. ترس یدر چشمانش دو دو م

مارال را به هم  یکه سروش گفت به حد یشم" یخارج شدن از اتاق زده بود. "مزاحمتون نم

هر  نکهیدر خروج را گم کرده است. با ا دیرسیرفتن از اتاقش به نظر م رونیوقع بخته بود که میر

نبود که بتواند پنهان نگه دارد یزیاما ترسش چ د،یدو بار از او چشم دزد . 

 

را  یداستان چینگران نباشد، سروش جرٔات ساختن ه دیبه مارال زنگ بزند و بگو توانستیم

خواست مارال فکر کند  یبزرگ داشت. نم رادیا کی یرفع نگران نیحرف و ا نیندارد، اما گفتن ا

شده است. بهتر  ریمهم بوده که به خاطرش با سروش درگ شیآن قدر برا روزیموضوع و اتفاق د

 کیمارال را وارد  یگریبا گفتن حرف د نکهیبماند تا ا یباق اشیدر همان حالت نگران لبود مارا

است روزیتفاوت نسبت به اتفاق د یآدم ب کیهد کند، بهتر بود نشان د دیجد انیجر . 

 

مارال انتخاب کرده بود را لمس کرد. مارال با همان  یکه برا یاسم یگشت و رو نشیمخاطب در

 زیصفِت ر یتوانست کل ینازدار و کشدارش "بله" گفت. م یهمان صدا اش،ینرم و مخمل یصدا

جا داشت. عشوه نداشت  یفیهر تعر یبرا شیاستفاده کند، صدا شیصدا فیتوص یو درشت برا

آن را تجربه کرده  دنیاست که در عمرش گوشش شن ییصدا نیلوندتر دیبگو تتوانس یو اما م

 :است

- ؟یسالم، خواب که نبود  

لبش نشاند. دخترک باز با انتخاب کوتاه  یلبخند را رو یالحظه یکه مارال داد برا یمنف جواب

مخصمه کرده و از  کیاش را باز کرده و او را وارد گارد بسته یرکلمه گارد گرفته بود. چند با نیتر

هر چه زودتر بفهمد که دکتر  خواستیم شترینداشت، ب یقصد نیآن لذت برده بود؛ البته فعالً چن

. زود سر اصل مطلب رفتردیو آدرس آن را از مارال بگ ستیمادرش ک : 

- ر؟دکت یمامانم رو تو رسوند  شیمارال چند روز پ نیبب  

در جوابش گفت مارال : 

 .بله من رسوندم-

مکث و آمرانه گفت بدون : 

 پس آدرس مطب دکتر رو بهم بده؟-

آدرس است،  افتنیفکر کردن و  یمکث برا نیا کردیکرد. فکر م یاو مارال مکث معنادار برعکس

 :اما مارال گفت

- جا پارک نبودشون کردم.  ادهیبه مطب پ میبرس نکهیقبل ا دونم،یمن آدرس مطب رو نم . 
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که  ی. با لحنکردیم یاطالع ی. اول مکث و سپس اظهار بگفتیدروغ م انهیچه ناش دخترک

حس را به مارال القاء کند که از او انتظار نداشته است، گفت نیداشت ا یسع : 

- مارال؟ چرا؟ یگیبهم دروغ م یاالن دار  

سکوت مارال جوابش شد. خودش دوباره گفت دوباره : 

- درس رو بهم بدهلطفاً آ . 

بار مارال ساکت نماند نیا : 

- تونمیمتاسفم؛ نم . 

گفت بلند : 

 چرا؟-

- نزنم یحرف یخانوم ازم خواسته که به کس وایش . 

گفت یخاص یرا اعتراف کرده بود. با نرمش زیزود همه چ چه : 

- مونهیخودمون م نیبه مامانم نگم که از تو گرفتمش. ب دمیتو آدرس رو بده، من قول م  

- دینه، لطفاً اصرار نکن . 

 رونیو آدرس را از حلقومش  ب شدیم کشینزد نیقیبه  بیدم دستش بود احتمال قر اگر

... هر چه قدر که دخترک در دروغ گفتن لنگ  یگرید زیهر چ ایو  شی. شده با زور بازوهادیکشیم

بل را نداشت، گفتق یها قهیاز نرمش دق ینشان گریکه د ییرا از بر بود. با صدا یلجباز زد،یم : 

- ییمقصرش تو وفته،یمامانم ب یبرا یباشه نده؛ اما بدون اگه اتفاق  ! 

تر از قبل گفتلجباز دخترک : 

- به شما  یزیکه چرا مادرتون چ دیفکر کن نیبه ا دیمن رو بترسون دینیبش نکهیا یجا ستیبهتر ن

کنن؟ ینگفتن و دارن پنهونش م  

- ؟یکن یکه نم حتمینکرده نص یاالن خدا ! 

 - من تلفن رو قطع کنم دیندار یا گهیاصالً  و ابداً؛ اگه کار د . 

جواب مارال را بدهد تلفن را قطع کرد. دخترک شانس آورد که  نکهینداشت، بدون ا یگرید کار

 کیهم  دیچهچه بزند. شا شیکه آدرس را مثل بلبل برا کردیم یپشت تلفن بود، و گر نه کار

 تیکه به دادسرا رفته بودند از شدت عصبان یمثل روز اشافهیتا ق ردکیم فیتعر شیبرا گرید لمیف

شدیم یندادن آدرس تاوان خوب یدر هم قفل شود. برا . 

 

[22.05.18 23:25] 
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[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 116پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

باعث  یگوش امکیزنگ پ ین لباسش شد، صداتخت انداخت و مشغول در آورد یرا رو یگوش

به  دیگرمکنش را پوش نکهیدر عوض کردن لباس به خرج دهد. به محض ا یشتریشد شتاب ب

کوتاه  امیپ کیها با بود که عادت داشت شب ایرا برداشت. فقط رو یسمت تخت رفت و گوش

از طرف سروش  امیرا روشن کرد متوجه شد که پ یگوش یهصفح یاحوالش شود. وقت یایجو

 امیو به او پ دانستیرا م نیو سروش ا رفتیکم سراغ تلگرامش م یلیخ ا؛یاست و نه رو

دادیم . 

متن کوتاه بود کیسروش را باز کرد.  امیپ : 

" تمرو شونه کیعاشق اتاق خواب کوچ "  

 

 از طرف یگرید امیپ ندازد،یتخت ب یرا دوباره رو یگوش خواستیکه م نیتکان داد و هم یسر

بود اشیقبل امیتر از پکه به مراتب بلند یامیسروش آمد، پ . 

" دوست دخترام  داً یجد ،یبش تیو آپد یبدون نکهیا یرو دادم، برا امیپ نیا یواسه چ یدونیم

 یو تو هم جبران کن هیچ انیجر یبهت گفت بدون یبار اگه کس هیدادم تا  دن،یبهم م نایاز ا

  "براش

کردن  دایپرت کرد، منتظر بود مادرش خوابش ببرد و بعد به سراغ پ تخت یرا رو یبار گوش نیا

را  یو گوش دیتخت دراز کش یآشپزخانه بود. رو یهانتیاولش هم کاب ینهیبرود، گز شیداروها

 شیچرب بودن ب د،یکش شیموها انیبه م یگذاشت. دست انشیعر ینهیس یهم طبق عادت رو

سر کند. مادرش هم  توانستیچرب نم یموها نیرا با ا امشب کرد،یم تشیاذ موها یاز اندازه

 شیو بعد با فراغ بال دنبال داروها ردیخوابش ببرد، پس بهتر بود اول دوش بگ یکه معلوم نبود ک

که خواست بلند  نی. همردیمارال را خفت کند و آدرس را از او بگ ییجا کیبگردد. فردا صبح هم 

گرفته،  اشیگسروش است و نصف شب خوشمز نکهیاش زنگ خورد، به تصور ایشود، گوش

باال بروند. مارال به  شیباعث شد از لذت ابروها یگوش یرو یرا برداشت، اما اسم افتاده یگوش

تماس را لمس کرد و به دنبال آن به  کونیاتفاق امشب بود. آ نیتربیعج نیاو زنگ زده بود و ا

داد هیتختش تک : 

 ! الو ... بگو آدرس رو-

. مارال با کردیم ضیاو را مستف یاش گرفت، احتماالً مارال پشت خط کلخودش خنده طنتیش از

نازدارش گفت یهمان صدا : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 292 

 

  ... سالم-

- دیسالم سرکار خانوم مشتاق، منتظر بودم که زنگ بزن . 

با حرص گفت مارال : 

- داشته باشن  یبد یِ ضیخانوم مر وایشما زنگ نزدم، با خودم فکر کردم که ممکنه ش دیتهد یبرا

منم  یکنه. چون نذاشتن حت دتریرو شد شونیماریب نیو بخوان پنهون کنن و خب ممکنه که ا

  .باهاشون داخل مطب برم

- ؟یپس مطب رو بلد  

کلمه بود کیمارال  جواب : 

 .بله-

- بدونم دکترش  خوامینه، م ای یمامان من خبر دار یهیکه تو از درد کل دونمیمارال من نم نیبب

بود؟ یماریب نیبه هم مربوط  

- رفتم  یباشه، اما وقت شونیفشار و چرب یبرا کردمیبودن. منم فکر م هیبله، متخصص کل

 .مطب دکتر تعجب کردم

گفت متفکر : 

-  هیاما از کل کنم،یم زیو فشار خون حواسم هست، داروهاش رو خودم براش تجو یچرب یبرا

خبرمیدردش به کل ب . 

گفت یسوال مارال : 

- د؟یشکشما پز  

لبخند گفت با : 

 .بله پزشکم-

بپرسد یگریکه داد باعث شد مارال سوال د یجواب : 

- د؟یتخصص هم دار  

بردیلذت م کرد،یلحن دخترک غوغا م یالکه البه یتعجب از : 

- ت تخصص هم دارمبله با اجازه . 

گونه هم شد. مارال بالفاصله گفت نیو هم پرسدیبود که از تخصصش هم م مطمئن : 

- ه؟یتون چتخصص  

- مانیزنان و زا  ! 
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که االن هم  ندیو بب اوردیکند و مارال مقابل دادسرا را مقابل چشمانش ب یرسازیتصو توانستیم

افتاده است یبه چه روز اشافهیدرست مثل همان روز ق . 

مارال طرز حرف زدنش قاطع تر از مقابل دادسرا بود اما : 

- آدیبهتون م یلیاتفاقاً خ  ! 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 117پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

ها هر چه زودتر از آن ییرها یبرا دیو با کندیم تیچربش اذ یکه موها کردیاحساس نم گرید

ببرد و  تختش لذت یبود که از نشستن رو نیریقدر شگو آنوگفت نیخودش را به حمام برساند. ا

شده تا صبح ادامه دهد یحرف زدن را حت نیا : 

- کنم تتیزیو گانیرا تونمیمن م یداشت یاگه مشکل آد،یآره بهم م . 

 

اقبال را پرانده بود،  ی. پرندهدیآزاد، پشت سر هم به گوشش رس یهایهابوق یبعد فقط صدا و

را دنبال کند و هر وقت  وگوگفت یترمیمال بیبا ش توانستیبود، م یاز دست خودش عصبان

هم  انهیزل زد و با لذت گفت:" آر اشیگوش اهیس یرا تند کند. به صفحه بشیخسته شد ش

مگه شهیم اخالقبد قدرنیا "  

کرد پیرفت. تا اشیگوش رسانامیرا باال آورد و به قسمت پ یگوش : 

" برطرف بشه تیمن متخصص اعصاب و روانم، گفتم کنجکاو " 

مادرش بگردد، مارال  ینداشت که دنبال داروها یازین گریو به سمت حمام رفت، درا فرستاد  امیپ

و به مطب دکتِر مادرش  گرفتیکرده بود، فردا از او آدرس م کار سخت راحت نیاو را از شر ا

رفتیم . 

 

که مارال  ندیبب خواستیبود؛ م اشیگوش یکه کرد، بررس یکار نیآمد اول رونیحمام که ب از

 رهیاز طرف مارال نبود. خ یخورده بود، اما جواب کیت امشینه؛ پ ایداده است و  امشیه پب یجواب

نکهیقهر کرده مثل ا انهیگفت:" آر اشیبه گوش " 
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از خوب بودنش  نانیحال مادرش و اطم دنیرا خشک کرد و بعد از پرس شیحوله موها با

و با روشن کردن  دیش دراز کشتخت یسالن را خاموش کرد و به اتاقش برگشت. رو یهاییروشنا

شد لمیف یتاپش مشغول تماشالپ . 

 

بود که خوابش  لمیف یهاآخر شبیکرد. د دایتاپ را کنار خود پشد، لپ داریکه از خواب ب صبح

رفت،  رونیو به قصد آماده کردن صبحانه ب دیتاپ را بسته بود. لباسش را پوشلپ یگرفته و صفحه

را حاضر و  یمفصل یآشپزخانه صبحانه یناهارخورزیم یه شد روآشپزخان کیکه نزد نیاما هم

 یهادم زمستاننبود که در صبح ی. کسشدیکرد، داشت بدعادت م ستیجا اهمان د،ید مادهآ

 یرو یآماده زیسرد ! م ریتابستانش ش یهاو در صبح ندیبچ زیم یداغ رو ریش شیاسلو برا کیتار

 یهاکه بفهمد تمام سال شدیفقط باعث م کرد،ینم رشتیمهرش را نسبت به مادرش ب ز،یم

اگر گذشته  دیقدر گرم و داغ داشته باشد و نداشت. شا نیا توانستیرا م زیدور گذشته همه چ

هر بار  ادشیبا  شدیهم کنارش بود و او مجبور نم زشیعز ینایاسمی گذشتیم یگریجور د

آوار به جا مانده لبخند  یدش باشد و فقط بر همهخو یو زنده شود. مجبور نبود شاهد نابود ردیبم

 یبایاز حس ز یخال ،یدیاز هر ام یخال ،یازهیاز هر انگ یبود، خال یاز درون خال ند،بز یتفاوتیب

شد و به اتاقش رفت.  مانی. از خوردن صبحانه پشگذراندیروزگار م حواسیو ب جیفقط گ ،یزندگ

بحانه نداردبه خوردن ص یلیبه مادرش هم گفت که م . 

آورد تا با  رونیرا ب یشود گوش نشیسوار ماش نکهیرفت. قبل ا رونیو از خانه ب دیرا پوش کتش

 یکه باال یامیعالمت پ دنیبه او بکند، اما با د یتماس برقرار کرده و سفارشات یعضد

مارال  از طرف امیبرود، پ یرا بخواند و بعد به سراغ عضد امیگرفت اول پ میبود،  تصم اشیگوش

 :بود

" قابل باور بود شتریب یقبل د،یقبول کنم که متخصص اعصاب و روان باش تونمینم دیباور کن " 

 

دخترک تخس  امیمزخرف شروع شده بود، اما پ یلیلبخند زد. صبحش خ اشانهیجوانتقام امیپ به

 شیساعت پ مین امیمنوال بگذرد. پ نیروزش هم به ا یهیبق ستیکه قرار ن دادیرا م نیا دینو

نفرستد و  ایبفرستد و  امیشب تا صبح با خود کلنجار رفته، تا پ کیاو   ایفرستاده شده بود، گو

وقت  یمیو تصم یانجام هرکار یبرا شهیرا فرستاده بود. هم امشیشده و پ میسرانجام تسل

 نیچننیا بود که دهیگوناگون د یهاتیهم در موقع گریالزم داشت تا حساب و کتاب کند. چند بار د

قبل ربط داد، مارال مثل  یهااو را به شکست یگونه اطیرفتار احت نیا شدی. مکندیعمل م

کرد پی. در جوابش تادیترسیم یدیو سف اهیس سمانیبود که از هر ر یادهیگزمار یآدم : 

من  یفکر کن یتونیها سر جاشه، تو محرف نیو ا تیزیمن راجع به و شنهادیدر هر صورت پ "

اونم برات  یقشنگ بود، دوست داشت یلیخ دم،ید لمیف هیهم  شبی. دمانمیتخصص زنان و زام

کنمیم فیتعر ". 

 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 295 

 

 یهابچهپسر هیکه سر شوق آمده بود در عجب بود. شب یرا فرستاد و خودش هم از حال امیپ

برندیاز آزار دختران لذت م یاانهیشده بود که به طور وحش یسمیساد . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

*   *  * 

به خرج  قهیسل شیو آرا دنیلباس پوش یبرا شهیاز هم شتریبه سر و ضعم کردم، امروز ب ینگاه

چون قرار بود در  شد،ینه تنها خوب نبود، بلکه باعث اضطرابم م یقگیسلخوش نیداده بودم و ا

 زدانیخبر داده بود که  ینداشتم. عضد یساعت قبل از آن اطالع مین شرکت کنم که تا یاجلسه

حضور داشته باشم. به نظر  دیدارد و من هم با یقرار کار یبا چند طراح معروف از چند نساج

ها بکندبا آن ییهاصحبت هیکردن از کار بق یقصد دارد راجع به کپ دیرسیم . 

 

که امروز  دانستمیو من نم زندیمن موج م دنیپوش در لباس یبه زندگ دیگفته بود که ام قبالً 

راست در دو طرف صورتم  یکه از پشت بافت شده و از جلو با فرق ییموها یپزشک براروان یآقا

بودن  یمثبت مشک یخواهد داشت. تنها نکته یچه استدالل یرنگیدار رنگطرح یو مانتو ختهیر

گذاشتیم یشکر را باق یمانتو بود که جا یمشک ینهیزم  ! 

 

قدم شدم و  شیبزند، پ یحرف نکهیبود، قبل ا ستادهیپشت در اتاقم منتظر ا یعضد یآقا

دمیپرس : 

- ؟یعضد یشده آقا یزیچ  

العمل را عکس نیجلوتر آوردم، ناخودآگاه ا یاش را با من کم کرد. شالم را کمآمد و فاصله جلوتر

 .انجام دادم

- ن باشهاتاق حواستو نیخانوم مشتاق االن رفت  ! 

دمیرا نفهم منظورش : 

- باشه؟ یحواسم به چ  

گفت آرام : 

-  یصورت خوش هیبق یجلو د،یکن دشییزود تا د،یمعطل نکن ادیگفت، ز یزیچ یتوکل یاگه آقا

 ! نداره

 یایکه کپ یابه پارچه امیاز نگاه طوالن زدانیقبل باشد که  یمنظورش به دفعه زدمیم حدس

نشان داده بود یاز طرح من بود، واکنش عصب : 
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- کنم؟ دییتا عیگفت من سر یهر چ دییفرمایشما م یعنی  

و راست گفت رک : 

- شماست که امروز  یبرا گه،یکه واسه خاطر خودش نم یتوکل یآقا د،یاریبله، اما و اگر توش ن

ها رو جمع کردهطراح . 

گفتم مشکوک : 

- د؟یحرف رو بهم بزن نیخودش ازتون خواست که ا  

گفتبا لبخند  یعضد : 

- ساعت  هیهر سوال و جواب  یاتاق و برا یتو یبله خودش گفت، گفت بهتون بگم که اگه اومد

و تو دونمیمن م یفکر کرد  ... 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 118پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

درست حرف زده بود؟!  یبود، ک نیهم زدانیاو که نبود.  ریتقص م،یچه بگو یبه عضد دانستمینم

خودم نگه داشتم و گفتم یرا برا تمیعصبان : 

- حواسم هست دینگران نباش . 

 

 یبرا یقصد چیخانم گفته بودم که تا سال پدرم ه وایبار به ش نیتکان داد و رفت. آخر یسر

در اتاق  کیادامه نداد. نزد گرید هم یرسانده بود. عضد یرا به عضد غاممیازدواج ندارم و او هم پ

به عقب  یباز شدن در باعث شد قدم کبارهیآمد.  رونیدر باز شد و ب دفعهکیبودم که  زدانی

آمد.  یک دمی. اصالً نفهمستادیا میبرداشت و روبرو زیبه سمتم خ عی. در را آرام بست و سرردارمب

به سر و وضعم انداخت و گفت ینگاه عیسر یلیخ : 

- باشه؟ گم،یکه من م یکنیرو تکرار م ییزایهمون چ قاً یاتاق، دق یتو یداالن اوم  

که  میگویرا م یزیو فقط چ کنمیرا تکرار نم ی:" من حرف کسمیحرفش را زد تا آمدم بگو یوقت

داشت حرفم را خوردم و فقط گفتم یاز نظرم درست باشد"، اما با "باشه"اش که حالت خواهش : 

 .باشه-
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- که نگن ما با هم بله ایب گهید قهیتو هم دو دق رم،ی، حاال هم من مدختر خوب نیآفر  ... 

چه؟ به سمت  یعنی. " ما با هم بله " آمدیتکان دادم. از او آدم در نم دییتا یرا به نشانه سرم

که دستش رفت تا در را باز کند، گفت نیکرد، اما هم ینیاتاقش عقب نش : 

- یچه خوشگل شد  ! 

 

داشتم تا  ازیوقت ن قهیکه سهل بود، کِم کمش ده دق قهی. دو دقکردیمباران مب زد،یکه نم حرف

 مانیکه از تخصصش راجع به زنان و زا یصبح همان روز ش،یسه روز پ نیحالم مساعد شود. هم

ها فکر کنم و نه جوابش نه به آن گریگرفته بودم فقط حرفش را بشنوم و بس. د میحرف زده، تصم

. خودش هم کردیها فکرم را مشغول مکه تا ساعت زدیم یهر بار حرف د،شیرا بدهم، اما نم

 راهنیپ کیبود.  شهیتر از هممتفاوت پشیشده بود. ت یگریاز هر روز د ترپیامروز خوشت

 کی. شلوارش هم زدیرنگ بود و در ذوق نمبود. رنگ سبز کم دهیپوش دیسبز و سف یچهارخانه

از  شهیهم نکهیو همرنگ بودند. با ا یاکفشش هم هر دو قهوهبود. کمربند و  یاکتان سورمه

دارد،  یاخالقیو ب مالحظهیب تیو اعتقاد داشتم که شخص خوردمیحرص م شیهادست حرف

به او نقش آدم بده را بدهم توانستمینم تیاما در نها . 

 

و با اخم و زده بود  هیتک زشیاتاقش شدم، اول از همه خودش نظرم را جلب کرد، به م وارد

ژست بود تا  کی شتریب تشیبه من خوشامد گفت. اخم و عصبان تیاز جسارت و عصبان یمخلوط

از او  یگریاز اتاق جور د رونیقبل ب قهیدو دق نیکنترل اوضاع را در دست داشته باشد؛ چرا که هم

دند و اصالً هم در اتاق انداختم، خدا را شکر پنج نفر مرد بو نیکوتاه به حاضر یبودم. نظر دهیرا د

خواهند  انیها بهتر از آقاپارچه خانم یطراح ینهیشان نبود ! من مطمئن بودم در زم نیب یخانم

نظر  هتا چهل ساله ب یس نی. هر پنج نفر بدمیدیرا نم یزیچ نیفقط نظر من بود. چن نیبود، اما ا

ها که از آن کیستم. مانده نش یباق ینفره کیتک مبل  یکوتاه کردم و رو ی. سالمدندیرسیم

دینشسته بود، پرس امیمبل کنار یرو : 

- خانوم مشتاق؟ دیخوب  

بودمش دهیوقت ند چی. ههیتر از بقجوان دیبود، شا یطرفش برگشتم، مرد جوان به : 

 .ممنونم-

گفت دوباره : 

- و  رینظیواقعاً طرحاتون ب نم،یجشنواره شما رو بب یشد که تو بمیافتخار نص نیا شیمن سال پ

زهیبرانگ نیتحس . 
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. دیچرخیداشت و هرز م یشل چیپ شیهافقط بلد بود با ادب و احترام صحبت کند، چشم نکبت

باعث نشود که  زدانی یمحترمانهریو غ زیزبان تند و ت شدندیطور مردها بودند که باعث م نیا

او بد است میبگو . 

نحو درآمد نیتراز خجالتش به به زدانیگفتم:" ممنونم" و برگشتم، اما  یجد : 

- د؟یکن یطرح خانوم مشتاق کپ یارادتون باعث شد که از رو نیهم ! 

اش گفتبا حفظ همان حالت محترمانه امیکنار مرد : 

- شمیمتوجه منطورتون نم  ! 

مقابلش  زیآمد و با دور زدن م رونیب زشیگذاشت و بلند شد. از پشت م زیم یدست رو زدانی

و گفت ستادیا : 

- شما  یاز نساج ییهاپارچه زمیم ی. من االن رونیکه متوجه شد میدونیا مهم من و هم شم

مربوط به  خشیها  تارهمون طرح سیشده، اما اسک دیتول تونینساج یتو شیپ ماهکیدارم که 

ش رو داده ما پارچه یکردن و بعد چند ماه هم نساج یکه خانوم مشتاق طراح شهیدو سال پ

بهتره، وقت همه  میو رک و راست باش میرو کنار بذار دونمیو نم شمین متوجه نمی. پس ارونیب

به بطالت بگذره فهیمون ارزشمنده، ح . 

ستیچ یداد که منظورش از کپ حیتوض اریتمام ع یاحرفه کیها را برداشت و مثل هم پارچه بعد . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

 یهاو حرف زدیلبخند م زدانیمرد را خوانده بودم، اما او کماکان مقتدرانه به  یفاتحه که من

 شیهابا حرف زدانیبود که اگر  ادی. امکانش زاوردیدر حالتش به وجود ن یرییتغ نیترکوچک زدانی

اوردیحال صورتش را جا ب یمشت حساب کیها و بگذارد با دست ریتاث شینتواند رو . 

رف من برگشت و با اشاره به کنارش گفتبه ط زدانی : 

-  شنیمنظورم نم یآقا که متوجه نیو هم هیبه بق یحیتوض هی دییخانوم مشتاق شما بفرما

ها بشنشباهت یتا متوجه دیبد . 

برگشت هیبه سمت بق بعد : 

 .البته شباهت که چه عرض کنم. خوِد خودشه-

 

بود که من را "مارال " صدا نکند.  را گوش کردم و به سمتش رفتم. حواسش هم جمع حرفش

چطور  نکهیها و اکوتاه راجع به شباهت یقهیها حدود چند دقو با برداشتن پارچه ستادمیکنارش ا

مانده  ادمی زدانی حاتیتوض یهمه باً یهم کمک گرفتم. تقر زدانیتاپ دادم. از لپ حیشده توض یکپ
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معذب بودم. هر پنج نفر  اری. هنگام صحبت کردن بسزدم شانیبر رو دییو با تکرار دوباره مهر تا بود

همان مرد که به قول خودش  حاتمیتوض انیپس از پا نکهیبه من زل زده بودند، تا ا یبیجور عج کی

با من را داشت، گفت ییسال قبل افتخار آشنا : 

- باهاتون  یمخالفت تونمیاگه بخوام هم نم یکه من حت دیکنیصحبت م نیریقدر ش نیشما ا

که به هنرتون  یارادت یِ پا دیرو بذار نیا اره،یها بسشباهت د،یگیکنم. بله شما درست مب

کار رو کردم نیداشتم و ناخودآگاه ا .  

 

چهارتا گل هم به سروش زده بود. من که  ییو پررو یرحمت به سروش؛ مردک در زبان باز صد

شد فشیحر زدانیچه کنم، اما  اشییپررو ادیدر مقابل حجم ز دانستمینم : 

- میفرستیم رونیب نجایو از ا میکنینداره، ما ناخودآگاه تون رو آگاه م یاصالً اشکال . 

 یبود که من خوشحال بودم که با  آن رو یدر لحنش نبود، آن قدر جد یاز شوخ ینشان چیه

. در ادامه از اشیو جد یعصب یرو نیو نه ا زندیبا من حرف م شیهایخرک یشوخش و شوخ

از آن  ریشده بود هم صحبت کنم. غ یکه کپ یگرید یهادو تا از طرح یکی یست تا دربارهمن خوا

کردندیم انیآداب بودند و اختالف نظرشان را محترمانه ب یدمبا هیمرد بق .  

 

 زدانی کردم،یصحبت م اشیکه در جشنواره رتبه آورده بود و کپ ییهااز طرح یکی یدرباره یوقت

شد و گفت لیبه سمت من متما یال آورد و کمدستش را با کبارهی : 

-  یشدن که فقط دارن کپ هیتوج ن،یگفت یکاف یبه اندازه حاتتون،یخانوم مشتاق ممنونم از توض

دیبه کارتون برس دیبر دیی. شما بفرمازننیم . 

زد  ینامحسوس چشمک کنم،یبا تعجب نگاهش م دید یبود؟ وقت دهیمن چرا پر یهاحرف وسط

 :و گفت

 ... تشکر سرکار خانوم مشتاق-

دست  یدر مواقع بحران یکردنم حت تیتکان دهم، از اذ شیاز تاسف برا ینبود سر شیجا

داشتیبرنم . 

- کنمیخواهش م . 

 یآقا نکهیآمدن از اتاق به شمارش افتاده بود. مثل ا رونیآمدم. نفسم موقع ب رونیاتاق ب از

نگه داشته بودم یپزشک را راضروان .  

 

بود، منتظرش بودم که  زدانیآمد. از طرف  میبرا یامیبه اتاقم برگشتم، پ نکهیعت بعد از اسا دو

را نداشتم امکینشان دهد، اما انتظار دادن پ یالعملعکس . 

" طلبت یکی انه،یآر یبود یعال  " !  
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 توانستمیبود؟ اصال نم یک انهیکرده بود؟ آر پیاسمم را اشتباه تا ایرا اشتباه فرستاده بود؟  امیپ

 نیرفتار کرده بودم و حتماً بابت ا لشی. من در اتاق به مدیتهد ایاست و  فیتعر امشیبفهمم پ

. زنگ ودمنب انهیباشد، اما من که آر دیتهد توانستیپس نم کرد،یبودن صحبت م یموضوع از عال

فکر کنم بشیعج امیبه پ شتریاجازه نداد ب امیبه گوش ثمیزدن م . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 119پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

هول و دستپاچه بود، تا جواب دادم گفت ثمیم : 

- ؟یدیجواب م ریمارال چرا د  

هم جوابش را داده بودم عیسر یلیبود که من خ یدر حال نیا : 

- من که زود جواب دادم ثم؟یم یگیم یچ . 

گفت صلهبالفا : 

- خونه؟ یایدو ساعت زودتر ب یکیامروز  یتونیم  

شدم و گفتم نگران : 

- شده؟ یچرا؟ مگه چ  

تر شدآرام شیصدا حالت : 

- نجاستیا امکیعمو س . 

دمیحرفش پر انیم به : 

- رو هم با خودش آورده؟ رایسم  

گفت ثمیم : 

- که رفته فرداش با  یزهمون رو رایسم نکهیرو جمع کنه ببره، مثل ا رایسم لیوسا یهیاومده بق

برگشته تا امتحاناتش رو بده امکیعمو س . 
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تعجب گفتم با : 

- همه باهاش  نیکجا بوده اصالً؟ پس چرا ا شه؟یچند روز؟ مگه م نیتهران بوده ا رایسم یعنی

 حرف زدم نگفت که تهرانه؟

حرص گفت با : 

- خانوم.  رایمداره س فیتشر شعوری. از بس که بیدیمهلتم نم ،یپرسیپشت هم سوال م

که خودش  گفتیدوستش بود. عمو م یخونه م،یخانوم بود یکه ما نگران امتحانا یتموم مدت

که  یدو سه روز نیا رایرو ببره. اومده دنبال سم لشی. االن هم اومده وسامینخواسته ما بدون

ارهیخودش ببره آمل دوباره ب اامتحان نداره ب . 

گفتم دهیرنج : 

- یداره؟ کم حرف که بارش نکردحق ن رایبه نظر تو سم  ! 

گفت توجهیب : 

- برش گردون رایبزن تو سر سم یکیبرو  ریخونه از عمو آدرس بگ ایحرفا رو، زود ب نیحاال ول کن ا . 

- ما بمونه تا  یخونه ارهیرو ب رایتا من برسم که عمو رفته، به مامان بگو با عمو صحبت کنه سم

 .آخر امتحاناتش

-  ره،یکرد. نترس نم یرو راض رایسم شهینم گهیبار گفته؛ اما عمو م نگفته، ده یکنیفکر م

. عمو  امی. مامان گفت من نییدا یخونه نییاالن هم با مامان رفته پا مونه،یگفته تا غروب م

 شیراض رایسم شیبا عمو برو پ ایب ،یایزودتر ب گمیم نی. واسه همنهیتو رو هم بب خوادیگفت م

 کن که برگرده

مدیپرس : 

- ؟ییدا یخونه نییرفته پا امکیواقعاً عمو س  

گفت ثمیم : 

- بهونه آورد که دست  یهم داشت، اولش کل مونیاخم پر و پ کیآره با مامان رفتن، البته عمو 

نگفت یچیه گهید کنهیمامان اصرار م دید یحرفا، اما وقت نیو ا میخال . 

تعجب گفتم با : 

- ! اونم ؟ییدا یخونه نییرو ببره پا امکیه عمو سداشت ک یوسط چه اصرار نیحاال مامان ا

هاکنهیم ییکارا هی. آدیعمو خوشش نم دونهیم یوقت  ... 

باز تکرار کرد ثمیم : 

- نه؟ ای ،یایزودتر ب یتونیتو م  

- کرده که تهران  یکار بد یلی. خنمیرو بب رایبرم سم دی. باامیکار دارم امروز، اما مجبورم ب یلیخ

زده یفبوده و به من حر . 
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جمع گفت یالیبا خ ثمیم : 

- ایباشه پس زود ب . 

و اگر  کرد،یبرخورد م نیسرسنگ ییو زندا ییبا دا شهیهم ایمن و پو اناتیبعد از جر امکیس عمو

کردینم یاز زدن زخم زبان خوددار کردیبرخورد م ییجا ییو زندا ییهم با دا .  

 

از ذهنم دنبال  یهنم را متمرکز کنم. بخشتمام ذ توانستمیشده بود، م ادیز امیفکر یریدرگ

چند روز را تهران بوده  نیا یهمه رایسم نکهیدنبال ا گرید یبود و بخش لشیو تحل هیو تجز امکیپ

 یبا عضد دیزود رفتن قطعاً با یهم دنبال آمدن عمو. برا یبه من. و بخش یو نم پس نداده، حت

جوابم را  ینگ بزنم، اما هر چه زنگ زدم کس. تلفن را برداشتم تا به خودش زکردمیهماهنگ م

 .نداد

را  اطیح یو بعد محوطه رفتمیباال م یبه طبقه دیرفتم تا به دنبالش بگردم. اول با رونیاتاقم ب از

گشتمیم . 

 

با هم  یو عضد یدوم گذاشتم متوجه شدم معصوم یکه پا به طبقه نیدوم رفتم. هم یطبقه به

کردم و سپس رو به  یپرساحوال یسمت من برگشتند. با معصوم. هر دو به کنندیصحبت م

گفتم یعضد : 

- نداره؟ یرادیدو ساعت زودتر برم خونه، ا یکی دیاومده من با شیپ یمشکل هی یعضد یآقا  

گفتم موافقت کرد تا : 

- دی! زودتر بر؟یرادینه چه ا . 

ما من دوست نداشتم فقط ا رد،یرا شخصاً بگ یماتیتصم نیچن یبود که گاه اراتشیاخت یحوزه در

او باشد. با لبخند در جوابش گفتم یاجازه : 

- داشته باشند یکار دیشا د،یبذار انیهم در جر یتوکل یآقا دیکن یلطف هیممنونم، فقط  . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

تکان داد و گفت یسر : 

- االن دمیحتماً اطالع م . 

قبل از  خواستمیانجام دهم. م ترعیعقب مانده را سر یکردم و به اتاقم برگشتم تا کارها تشکر

به خانه بروم کیساعت  .  
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بلند شد.  امیگوش امکیتمام شده بودم که زنگ پ یهاطرح یبند لیکردن و فا فیرد مشغول

. بلند دمیاز جا پر ینیماشبوق  یبعد با صدا قهینکردم و به کارم ادامه دادم، اما چند دق یتوجه

قدر ماندم تا بود. آن یدر حال خارج شدن از نساج زدانی نیبه پنجره انداختم. ماش یشدم و نگاه

نشده بود، آدم پشت گوش انداختن  یاز عضد یدور شد. خبر دمید یرفت و کامالً از نقطه رونیب

فکر به عقب برگشتم  نیده بود. با ااز رفتنم گفته و اجازه کسب کر زدانینبود، احتماالً به  یمطلب

. رداشتمتاپ برا از پشت لپ یاما قبلش دست دراز کردم و گوش رم،یکار را از سر بگ یتا ادامه

 یبرا یحیتوض چیحبس شد ! ه امنهیدر س یلیدل چیاش را باز کردم. نفس، بدون هقفل صفحه

 دیرا باز کردم. مختصر و مف امشیم. پآن دچار شده بودم، نداشت به زدانی امیپ دنیکه با د یحالت

 :نوشته بود

"  غامیپ نکهینه ا ،یو بهم بگ یایب دیاالن برو خونه؛ فقط خودت با نیهم ،یبمون شتریب خوادینم

انهیار یبفرست " 

 

 نکهیخاطر اگشتم تا جمع کنم و بروم، نه به فمیگذاشتم و با چشمانم دنبال ک زیم یرا رو یگوش

نگاه  یحوصله یحت گریبودم که د امشیدو پ نیب یهاانهیار ریقدر درگآن نکهیخاطر ااو گفته، به

تاپ را نداشتم، چه برسد که با آن کار هم کنملپ یکردن به صفحه . 

اول را هم برطرف کرده بود. حاال من  امیدوم ابهام پ امیزدم. با پ رونیزود از اتاقم ب یلیخ

را گرفته  شیجا یحادتر یاول من هستم، اما مسئله امیو آن پ انهیمنظورش از ار دانستمیم

بود؟ یبه چه معن انهی. اصالً اردادیمورد خطاب قرار م انهیبود، چرا من را با نام ار  

 

پچ که کفشم را درآوردم، پچ نیزودتر از همه به استقبالم آمد. هم ثمیوارد شدنم به خانه م با

 :کنان گفت

- رو از عمو به ارث  شیکدندگی رایسم نینرفت. ا اره،یرو ب رایمامان به عمو گفت بره سم یهر چ

 .برده

زدم و گفتم اشنهیبه تخت س آرام : 

- یدیبه عمو کش رایاز سم شتریتو ب ه،یک نایا یرفته مقصر همه ادتی ؟یحاال تو چرا ناراحت  ! 

اخم ادامه دادم با : 

 حاال عمو کجاست؟-

سالن اشاره کرد و گفت به : 

- گهیم راهیبد و ب ییو زندا ییبه دا نهیبیتا هم چشم مامان رو دور م ده،یخوابمبل گرفته  یرو . 

دمیاما پرس ست،یعمو از چه نوع یهاراهیجنس بد و ب دانستمیم نکهیا با : 

- گه؟یم یچ  
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-  تیمحرم یغهیص ایتو و پو نیداداش من نشسته تا ب یپا گرلهیزنه ح نیهم گهیم یه یچیه

تسیبخونن؛ ول کن هم ن . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 120پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

تعجب گفتم با : 

- افتاده؟ مایقد ادی هویشده که  یحاال چ  

باال انداخت و گفت یاشانه : 

- هیشاک ییاز زندا یشد. حساب یطور نیو اومد ا نییمن، رفت پا دونمینم . 

داده، خوابش برده بود. به  هیطور که به مبل تکزدم و به سمت سالن رفتم. عمو همان نارشک

بود برگشتم و گفتم ستادهیکه پشت سرم ا ثمیسمت م : 

- ینداختیاتاق خودت براش جا م یخب تو ده؟یخواب نجایچرا عمو ا . 

به من برسد شیآمد تا صدا ترکینزد ثمیم : 

- . منتظر تو بودآدیوابم نمخ گفتیم یگفتم، گوش نکرد. ه . 

طرفم اتاقم رفتم و گفتم به : 

- برش گردونم تونمیم نمیبب را،یمن برم لباسم رو بپوشم و باهاش برم سراغ سم . 

کرد دییتکان داد و تا یسر . 

تنم کردم   ینخ دیسف یمانتو کی. دمیرفتن با عمو پوش یبرا یتراتاقم رفتم و لباس راحت به

را  امکیعمو س یسرم بودم که صدا یجلو ی. در حال مرتب کردن موهاچون به شدت گرمم بود

 دیرفتم. تا من را د رونیبرداشتم و از اتاق ب نهییکه با مامان مشغول صحبت بود. دست از آ دمیشن

بلند شد شیزد و از جا ندلبخ : 

- شهیحالم بد م یخونه تو نباش نیا یتو امیب یدونیتو؟ تو که م ییسالم عمو، کجا . 

و من  دیام را بوس یشانیبه من پدرانه بود. به سمتش رفتم و بغلش کردم. پ شیهامحبت یلیخ

 یاطرافش ناراض یهابود که از نود و نه درصد آدم ی. اخالقش طوردمیهم چند بار صورتش را بوس
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و  روبعمو هم به زور آدر ارتباط نبود. با زن یجز ما با کس لیدر فام باً ی. تقرآمدیبود و خوشش نم

 یکیبه عنوان  شی. چهل و چهار سالش بود، چند سال پکردیم یسقف زندگ کی ریحرف مردم ز

فعال و  اریبس میگذشتیشهر آمل شناخته شد، از اخالق خاصش که م ینمونه نانیاز کارآفر

دیمبل نشست و پرس یحاضر و آماده هستم، رو دید یخالق بود. وقت : 

- ؟یبر یخوایم ییجا  

و گفتمزدم  یلبخند : 

- رو برگردونم رایسم امیبا شما ب خوامیبله، م . 

کرد و گفت اخم : 

- خودت رو خسته نکن خودیب برمتا،ینم . 

تکان دادم و گفتم طنتیرا به ش سرم : 

- نیمن رو با خودتون نبر نیخوایچطور م نمیبب آمیمن م . 

 

 ثمیرم را برگردانم. مآمد که مجبور شدم س ییحرف را زدم از آشپزخانه صدا نیا نکهیمحض ا به

مقابل عمو گذاشت و گفت یچا یوانیبود. مامان ل جیمشغول گرفتن آب هو : 

- اریرو بردار ب رایبرو سم امک،یکن س یبخور کمتر لجباز توییچا . 

را برداشت. با  وانیگرم داشت، بالفاصله دست دراز کرد و ل یچا دنیکه عادت به نوش عمو

بود، مالمتگرانه به مامان گفت ترنییکه از حد معمول پا ییصدا : 

-  رام،یمنم االن موافق سم نیزد نییکه پا یحرف نی. با اآدیخودش نم اد؟ین گمیمگه من م

ادیبهتره که ن . 

که داخل آشپزخانه مشغول  ثمیو با اشاره به م دیبه مامان نگاه کردم که منظورم را فهم یسوال

 :بود، گفت

- کنمیم فیبعداً برات تعر . 

که  یردوبدل شده است که با حرف ییهاچه حرف نییکنجکاو شده بودم که بدانم پاشدت  به

هزار برابر شد امیکنجکاو یعمو زد، درجه . 

- پام گولم  ریز نهیم بشبا خودش کرده؟ فکر کرده منم دختر نوزده ساله یزن برادرت چه فکر نیا

! فکر کرده من کنهیم بل کنهیال م کنه،یترک م یزن پسر من بش یایبزنه که اگه ب  ... 

رها کرد.  یسردرگم یایحرفش را خورد و من را در دن یهیبق یریگوهیخاموش شدن آبم یصدا با

چه گفته که عمو به  ییزندا دانستمیچرا. نم دانستمیبشنود و من نم یزیچ ثمیم خواستینم

دیرا وسط کش ایمن و پو یماجراها یقبل برگشته و پا یهاسال . 
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 نکهیا یدر حال د،یدیمن م یرا تمام مقصر زندگ ییعمو، زندا کرد؛یم یانصافیب ییزندا هدربار

نقش  ییزندا ادش؛یبا وجود اعت یباشد، حت امیمرد زندگ ایمن خودم بودم که انتخاب کردم تا پو

 ایپو ندنبال ترک کرد مانتیمحرم یغهینداشت، فقط قول داده بود که بالفاصله بعد از ص یچندان

 .برود که رفته و به قولش عمل کرده بود

که اگر من  گفتیمحرم شوم تا هر چه زودتر ترک کند. خودش م ایگرفتم با پو میبودم که تصم من

همراه دارد، آن وقت  کیبه  ازیندارد، گفته بود ن یمواد مخدر چیبه ه یازین گریرا داشته باشد د

تواند یهستم که م یازهیو من هم تنها انگ واهدخیم زهی. گفته بود انگکندیراحت ترک م یلیخ

پنهان ماندن  میخبر داشت. تصم هانیا یفقط از همه ییاو را به ترک کردن وادار کند. زندا

اگر مامان و بابا  دانستمی. ممیبود که هر سه نفرمان گرفته بود یمشترک میتصم ادشیاعت

تا  ردمها پنهان کارند به من فکر کند. من از آنبگذ یدارد محال است که حت ادیاعت ایبفهمند که پو

دوستش داشتم تینهایکه به حد ب ییایرا نجات دهم، پو ایپو . 

 

را از سر گرفت شیهاغرغر یرا روشن کرد، عمو هم ادامه یریگوهیآبم ثمیم  یوقت : 

- خوب  وانخیرو م گریکه همد یبگه آره دختر و پسر ادیکه ب امرزممیفکر کرده منم داداش خداب

 امرزیخداب دیوقت سع چیبرادر مکارت نبود هزن نیچرت و پرتا. اگه ا نینامحرم باشن و از ا ستین

رفتیبشه نم غهیش صدختر نوزده ساله نکهیبار ا ریز . 

 

بشنود. با بهت به مامان نگاه  ثمیم دیچرا نبا دمیفهمیاما نم دم،یفهمیرا م شیهاحرف یهمه

افتاده است یچه اتفاق ییدا یو در خانه نییکه پا زدیسوال موج م نیا کردم و در تمام نگاهم . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

نگاه  ثمیبه م یبحث قطع شد. عمو طور نیبه سالن آمد به کل ا یبستن جیبا آب هو ثمیم یوقت

داشت،  یبرعکس بابا که قد متوسط امکی. عمو سندیبیمبار است او را  نیاول ییکه گو کردیم

 یداشت، کم یبلند یشانیسرش کم پشت بوده و پ یجلو یتر بود. موهاتر و الغرقدش بلند

 یاز اندازه شیبودن ب یبه عصب شهیرا هم نیو مامان ا دادیو سالش نشان م ناز س شتریب

عمو بلند شد و منم همراهش  میرا خورد یبستن جیهوآب نکهی. بعد از ادادیربط م امکیعمو س

کنارش  نیکرد که مانع از آمدنم شود نتوانست و من سرانجام در ماش یبلند شدم. هر کار

 یبست، طور میرا هم برا نیلحظه همراهمان آمد و در ماش نیآخرتا  ثمینشستم و رفتم. م

دست من است رایسم اوردنیآوردن و ن ییکه گو کردینگاهم م .  

 

عمو به سمتم برگشت و گفت میشد ابانیو وارد خ میآمد رونیمان بکه از کوچه نیهم : 
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- شد؟ یچ تییدا یخونه نییپا میرفت یدونیم   

اند، گفتمرفته نییچه پا یدوست داشتم بدانم که برا یلیخ : 

- ن؟یهست یشاک قدرنیشد که ا یچ دونم،ینه نم  

- ذره خودش رو  هی ثمیتا م مینشون بذار هیت گف ثم؛یم یکرد برا یخواستگار رایمامانت از سم

 نیع تمییزندا نیا دارم،ینگه نم ینشون واسه کس هیجمع و جور کنه، منم گفتم من دختر رو با 

 میبخون شوننیب تیمحرم یغهیص هی نیستین یوسط که اگه به نشون راض دیقاشق نشسته پر

. تو کردمیسرش خراب م یا خونه رو روخاطر مامانت نبوداگه به یعنیشه.  فیکاراش رد ثمیتا م

بود بارش کردم،  ی. منم هر چدهیرو بدبخت کرد بَِسش نبود حاال واسه دختر من نقشه کش

تو زنش بشو  ایتو و گولت زد که آره ب یبدبختت کرد، اومد واسه پسر معتادش دست گذاشت رو

 غهیبازم توبه نکرده و حرف از ص کرده، حاال یرفته چه غلط ادمونیفکر کرده ما  کتا ترک کنه. َزنَ 

زنهیم . 

 

زده بودم ! اصالً مامان را  ییحرف االن به جا نیقطعاً با ا کردمیم یعمو رانندگ یمن به جا اگر

را بند  ثمیگرفت دست م میتصم کبارهیکار را کرده بود؟ چطور شد که  نیچرا ا کردم،یدرک نم

بکوبم. بدتر  نیماش یشهیسرم را به ش خواستیخبر نداشت. دلم م ثمیکند؟! مگر از اخالق م

 نی. آخر  مامان چرا  بدون مشورت من چنکردمیمقابل عمو حفظ ظاهر م دیبود که با نیاز همه ا

 کردیگله م ییموضع داده بود؟ عمو کماکان از زندا رییتغ قدرنیا کدفعهیگرفته بود؟ چرا  یمیتصم

بزنم یتا من هم حرف دادیو فرصت نم . 

- االن، نه  ینشسته بود تیسر خونه و زندگ نیسرسنگ ،یتو با پسرش محرم نشده بود اگه

کم ننگه؟ من دخترم رو نگه  نیا ده،یت سفحرف هر کس و ناکس پشتت باشه، شناسنامه نکهیا

بشه. نشون مشون هم  یکس یغهیص ذارمیشه نم دیدندوناش سف نیدارم رنگ موهاش ع

کنمیقبول نم . 

داشتم را برباد داده بود. با  رایو سم ثمیازدواج م یکه برا یدیرده بود، اندک امکار ک یچ مامان

رو به عمو گفتم یناراحت : 

- ن؟یداد یبه مامان جواب منف  

برگشت و گفت یالحظه : 

- فقط عقد  م،یو نشون و حاال قولش رو بده به ما ندار غهیجواب رد ندادم، فقط گفتم ص . 

دمیتعجب پرس دست خودم باشد، با نکهیا بدون : 

- ؟یندار ثمیبا م یعمو شما مشکل یعنی  

نگاهم کرد الیخیب : 

- نبود که  ثمیمه. اگه حرف مو هم برادرزاده هیپاک یهم بچه ثم؟یبهتر از م یک ؟ینه، چه مشکل

! عمو  میچه بگو دانستمینم گری. ددادمیرو شوهر نم رایها سمحاال حاال اهیمن صد سال س
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کاسه و  ثمیم دمیترسیدر هم کالف شده بود، م زیبود، همه چ ثمیم یتهفیش رایاز سم شتریب

کس جلودار خشم عمو  چیو آن وقت ه کردیموافقت نم ثمیم زد،یمامان را به هم بر یهکوز

. رو به عمو گفتمشدینم : 

- عقد کنن توننینم ه،یعمو، فعالً دست و بالش خال خونهیداره درس م ثمیم . 

گفت عیسر یلیخ عمو : 

- ازش پول خواست؟ من خودم پشتشم یک . 

گفتم محکم : 

- کنهیرو از طرف شما قبول نم یکمک مال چیه اهیمغروره، صد سال س ثمیعمو م . 

گفت کدندهیو  غد : 

- ازدواج کنه من  خواستیهم م یاگهینبود و با هر کس د رایسم یاگه برا یغلط کرده، حت ثمیم

ست؟بهیغر ثمیمگه م کردم،یم تشیحما ! 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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نشان خواهد داد، تمام  یالعملچه عکس ثمیم نکهیفکر کردم. ا ثمیاز عمو گرفتم و فقط به م نگاه

و  گفتیرسش مو د ثمیرا کور کرده بود. عمو هم از م رایسم دنید یذوق و شوقم برا

میایب رونیکوتاه ب یلحظات یحت ثمیکه من از فکر م گذاشتینم . 

 

 یبرا دیرفت با ادمیتنگ شده بود که  شیقدر دلم برادعوا کنم، اما آن رایداشتم با سم میتصم

را در آغوش  گریکه تهران بوده و خبر نداده گله کنم. او هم دلتنگم بود. همد ییروزها نیتمام ا

گفتم م،یاز هم جدا شد یقتو و میگرفت : 

- حرفم نباشه میبر ایب ه،یخال یلیخونه خ یجات تو . 

مخالفت کند، عمو گفت رایسم نکهیاز ا قبل : 

- بهتره ادینه مارال جان، فعالً ن . 
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. گرفتینشات م امیرا درک کردم. حق با عمو بود و حرف من از احساسات درون منظورش

و من هم به خانه بروم و از مامان بپرسم چه خبر شده است.  دیاین رایبود که سم نیا اشیمنطق

گفتم. فقط در سکوت نگاهم کرد. مقابل عمو  رایو گله داشتم به سم تیشکا یهر چ

آن وقت عمو تا  گفت،یرا به عمو م ثمیم یهااز حرف یکیبود  یبزند. کاف یحرف توانستینم

خاطر به رایکه سم کردی. عمو فکر مدادیم لیو به ما تحو ساختیم یگرید ثمیم ثم،یصبح از م

مان رفته استمامان از خانه یهایریگسخت . 

  

شان دور شود بهانه آوردم که راه خواستمیمن را به خانه برسانند، اما من چون نم خواستندیم

 نیکه عمو داخل ماش یآخر وقت یکار دارم تا زودتر حرکت کنند و به شب نخورند. لحظه ییجا

گفتم راینشست رو به سم : 

-  خوادیم را؛یجواب بده سم ،یچند بار باهات تماس گرفته و هر بار رد تماس زد گفتیم ثمیم

. منظورش هم از ستیکنه. به خدا به هارت و پورتش نگاه نکن، حرف زدن بلد ن یازت عذرخواه

یدینبوده که تو فهم یکه گفت اون ییحرفا . 

گفت رانهیدلگ : 

- منظورش رو  ای دمیواضح بود، اون قدر واضح بود که من فکر نکنم که بد فهمحرفاش روشن و 

 .درک نکردم

- یما بر یوقت دوست نداشت تو از خونه چیه ثمیم ،یکنیاشتباه م یدار . 

پچ وار گفتعمو را باز کرد و پچ نیدر ماش رایسم : 

- درست حرف بزنه هیتا با بق شهیم هیتنب یجورنیباشه قبول، اما ا . 

کنم، گفتم کیرا تحر اشیکه کنجکاو یطور طنت،یش اب : 

- دوست دخترش نبود،  یدیتو اشتباه فهم دم،یازش راجع به دوست دخترش هم پرس

شهیکالسهم  ! 

بفهمد،  شتریو ب ردیفاصله بگ نیاز ماش توانستیفاصله گرفتم تا سوار شود. نم یکم نیماش از

من بود یِ لحظه در پ نیتا آخر چون عمو منتظرش بود. ناچار سوار شد و نگاهش . 

را نداشتم، دربست گرفتم و به سمت خانه رفتم. با  ابانیتر ماندن در خاضافه قهیدق کی یحوصله

آب  اطیشده در ح دهیچ یهابه گلدان ییوارد خانه شدم زندا یکار داشتم. وقت یلیمامان خ

 ییزندا برد،یم رونیب اطیرا ح بابا از نیماش یرا هم شسته بود. هر وقت که کس اطیو ح دادیم

. جواب سالمم را داد و دوباره مشغول کارش آمدیخوشش م یبازاز آب شست،یرا م اطیح هم

زشیکه مسببش عمو بوده و زبان تند و ت دانستمی. مدیرسیشد. گرفته و ناراحت به نظر م . 

گفتم ستین شیابابا سر ج نیو هم بفهمم که چرا ماش رمیاو را به حرف بگ نکهیا یبرا : 
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- بابا کو؟ نیماش ییزندا  

گفت نیماش یخال یبه جا ینگاه میرا بلند کرد و با ن سرش : 

- رونیرو برداشت و رفت ب نیهم پشت سرتون ماش ثمیم نیشما که رفت . 

- ره؟ینگفت کجا م  

اش شانه ی. به سمتش رفتم و دست روداندیفقط سر تکان داد و اشاره کرد که نم ییزندا

 :گذاشتم

- ؟ییزندا یچرا ناراحت  

را پنهان کند یزیچ توانستینم : 

- قدر  نیمنم ا ن،یبچه داشت ن،یبود تونیزنده بود، شما سر خونه زندگ ایاالن پو شدیم یچ

 .عذاب وجدان نداشتم

 ایدو سال اول بعد از مرگ پو د،یپرسیاز من م ایهشت سال بعد از مرگ پو ییکه زندا یسوال

دمیپرسیمن از خدا م . 

- خرده بداخالقه هی ،یشناسیعموم رو که م ؟ییگفته زندا یزیعمو چ  ... 

را رها کرد و گفت پاشآب : 

- امکان  گهیسراغش، گفتم حاال که تو رو داره د رهینم گهیراحت بود که د المیبعد از ترک، خ

سراغش که از  رفتینداره دوباره بره سمت مواد، ازش غافل شدم. اگه حواسم بهش بود نم

ستم برهد . 

 

 یکارها یخودش را مقصر همه یی. زنداکردیم هیو گر ختیریرفتم و بغلش کردم. اشک م جلو

 یراه حل خوب شهیو هم دهدیجواب م ییکه کنترل کردن تا جا دانستیو نم دانستیم ایپو

ستین . 

 

ود. آن روزها سمت مواد نر گریاش قول داد که دترک کرد، به من و خانواده ییبا کمک دا ایپو یوقت

به  یشرط که من در دانشگاه قبول شوم راض نیمن سخت سرگرم کنکورم بودم، چرا که بابا با ا

سراغ مواد  گریجمع شد که د ییمن و زندا الیترک کرد خ ایپو یشده بود. وقت مانتیمحرم

 ازیبه مراقبت ن شهیاز هم شتریبعد از ترک ب ایو پو شدیجمع م دیکه نبا یرود، در حالینم

  .داشت

 

گذشته را فراموش کند،  یتا بتواند روزها میاز ترک کردن از من که خواست رابطه داشته باش بعد

سخت  یمرحله نیتا زودتر ا کنمیبه او کمک م یطورنیاول مقاوت کردم، اما بعد از آن فکر کردم ا
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داشتنش  یتالشم را برا یهمه خواستمیو م دانستمیم امیرا مرد زندگ ایرا از سر بگذراند. پو

شده بود، یبعد از ترک به شدت عصب یبکنم. روزها  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

مسافرت  ادیدر دوران ترک ز ییو زندا یی. دازدیاو را به هم بر توانستیم یاساده زیچ هر

با اکراه و عذاب وجدان  یینشوند؛ البته دا ایپو یختگیم ربه ه یتا بابا و مامان متوجه رفتندیم

کار را بکند. بعد از  نینداشت و مجبور بود که ا ی. راهشدیها م یکارپنهان نیبه ا یراض

را مورد  ییزندا شهیخاطرش همکه به یزیدارد، چ ادیاعت ایبود که پو دهیفهم ایمن و پو تیمحرم

دادیسرزنش قرار م . 

 

کنار  ییو زندا ییبعد از ترک با دا ایکردم. پو شانیها همراهمسافرت نین در ابار هم م چند

 یو بداخالق زدی. فقط با من راحت حرف مداشتیو فقط حضور من او را آرام نگه م آمدینم

که دوران  کردندیهم درک م ییو زندا ییداشت، دا یمهربان و دلسوز تی. ذاتاً شخصکردینم

کردندیاو رفتار  م لیو طبق م ستیعیطب اهین بداخالقیترک ا . 

 

وسواس شده بود، وسواس از دست دادن من.  یکه به خانه برگشت دچار نوع یاز ترک، وقت بعد

. شدیباورش نم گذارم،ینم شیدوستش دارم و تنها دادمیم نانیهر چه قدر هم که به او اطم

 نیترنیبود و بهتر نیریش میروزها برا که آن یکرده بود، وابستگ دایبه من پ یبیعج یوابستگ

 کردمیکه تصور م یشد. وابستگ امیزندگ یخاطره نیتررا رقم زد و بعدها تلخ امیزندگ یروزها

نبود یعیست و طب یعیطب .  

 

 ییو زندا ییبا دا شهیکه هم یبرخورد زد،ینم ادیداد و فر کردم،یمرابطه مخالفت  یبرا یوقت

ما  ی. از رابطهدمیدینم زیرا جا شتریو من هم مقاومت ب رفتیفرو م؛ فقط در خودش داشت

که کار از  دندیفهم یهیبق یبود. وقت زیهمه چ انیکه در جر ییزندا یکس خبر نداشت، حت چیه

صورت کبودش در  دنیمواد اوردوز کرده و من هم با د یدر اثر مصرف دوباره ایگذشته بود.  پو ارک

کردم یزیاتاق خونر .  

 

 یشکل ممکن داغ بر دلم گذاشته بود و از طرف نیبه بدتر ایطرف پو کیبود، از  یسخت یروزها

 یشان باقشدن وانهیبه د یزیبودم که باردارم و بدتر از آن سقط کردم. بابا و مامان هم چ دهیفهم

 یدارزاع دیکدام با یبرا دانستندیبودند. نم دهیبر سرشان بار بارهکیبد  ینمانده بود. خبرها

مصرف مواد آن هم دو ماه بعد از  یبرا ایمردن پو ایو سقط من  یباردار ا،یو ترک پو ادیکنند. اعت

 ... ترکش
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[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 122پارت  

 

 

 

چند رنگ گفتم یهایآب دادن شمعدان نیپاش را برداشتم. حرفتم و آب جلو : 

- من که شاهد بودم ،ییزندا نیتموم تالشتون رو کرد ییشما و دا . 

 

 یبود، حت شیهامراقب گل یلیخ ییها گرفتم. زنداپاش را به سمت گلآب اطیشدم و با احت خم

نگاهم  تی. با رضاستیدارد که هر کس بلد ن یها آداب خاصاعتقاد داشت که آب دادن به گل

که از کارم فارغ  نیگرفته بودم. هم ادیها را از خودش گل درست آب دادن به یقهیطر کرد،یم

پاش را در پشت دستم آب یبرگردم، با احساس سوزش ییشدم و خواستم که به سمت زندا

دستم  یدستم نشسته بود، با سرعت از رو یرو یرها کردم و به پشت دستم نگاه کردم. زنبور

آمد و با گرفتن دستم در دستش گفت جلو ییدرد گفتم. زندا یاز رو یهلش دادم و " آخ" : 

- زد؟ شتین  

پشت دستم گرفت. پشت دستم را لمس کردم و گفتم یقرمز دنیرا با د جوابش : 

-  زنه،یم شیمن رو ن آدیبارم که هست راست م هی ست،یزنبور ن اطیح یوقت تو چیه

هستم من یبدشانس  ! 

اخم گفتکرد و با  یتلق یزده بودم را جد یکه به شوخ یحرف ییزندا : 

- خوشبخت  قدرنیروز ا هیمن مطمئنم تو  مونه،ینم یجورنیکه ا ای! دن؟یزنیتو م هیچه حرف نیا

خورمیحال و روز تو غصه نم دنیبا د گهیو منم د یشیم . 

به  یدگیهم مشغول رس ییتمام ماند. من باال رفتم و زندا مهیحرف ما ن  اطیبه ح ییآمدن دا با

شد شیهاگل .  

 

گفت د،یاخل آشپزخانه مشغول آماده کردن شام بود، تا من را دد مامان : 

- رو  رایمن منتظر خبرم؟ سم یگیبشه؟ نم یکه چ یستادیوا نییاون پا یساعته اومد هی

؟یدید  
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 کردیسوال داشتم و آن وقت مامان از من بازخواست م ی! من از او کل گرفتیم شیدست پ 

امامدهیکه چرا زودتر ن .  

گفتم یشاک یور زدم تا وارد آشپزخانه بشوم. با نگاهرا د کانتر : 

- از  یو حرف خواستگار نییپا یعمو رو برد یچه حساب یرو ؟یبود کرد یچه کار نیمامان ا

 هی ،یزدیهم به من م یحرف هیآخه  ؟یآخه مگه تو خبر از پسرت ندار ؟یدیکش شیرو پ رایسم

یکردیم یمشورت  ! 

تبه صدا در آمدن زنگِ در گف با : 

- بهت بگم ایچه قدر دلت ُپره تو، برو در رو باز کن ب . 

 ییرا به دا میهاحرف یداخل آمد، دنباله ییپشت در بود، تا دا ییبه سمت در رفتم. دا ناچار

 :گفتم

-  رایو از سم نییپا نیرو برد امکیکه چرا عمو س نیبهم بگ ایباال، ب یخوب شد اومد ییدا

ن؟یکرد یخواستگار  

لبخند گفت با : 

- کاره بودم، مامانت امر کرد، منم اطاعت کردم یمن چ . 

- هیچه جور تشیوضع ثمیم یدونیشما که م ییدا . 

گفت یشماتت بار یآمد و با صدا رونیاز آشپزخانه ب مامان : 

- غرغر کن نیتو بعد بش ادیبذار ب . 

به  مبل نشست، من هم کنارش نشستم و نگاهم را یوارد سالن شود. رو ییرفتم تا دا کنار

مبل بود یمامان دوختم که با زحمت در حال نشستن رو : 

- ؟یکلمه حرف نزد هیمامان جان چرا به من   

را باال داد و گفت شیابروها : 

- اومد مجبور شدم بهش  نجا،یا آدیم هویکه عموت امروز  دونستمیبهت بگم، نم خواستمیم

 .بگم

بهت گفتم با : 

-  نییپا یعمو رو برد یحرف بود؟ رفت نیامروز وقت امامان؟ آخه االن و  یمجبور شد یچ یعنی

 ،یاون چ دونستم،یم دیمن نبا ؟یپس چ ثمیم ؟یکن یخواستگار رایاز سم ثمیدور از چشم م

دونست؟یم دیاونم نبا  

گفت مامان : 
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- بود، فقط گفت هر  یعموت. که اونم راض مونهیرو دادم، م شنهادمیمن پ ؟یحاال تو چرا ناراحت

نیببر دیعقدش کن نیایب نیرو دار شیوقت آمادگ . 

دخالت کرد و گفت ییدا : 

-  یفقط عقد؛ اگه هم فعال برا کنم،یقبول نم غهینگفت خواهر من، گفت نشون و ص یطورنیا

بهتون بدم که اگه خواستگار خوب داشت  یقول چیه تونمیمن نم نیبذار شیپا پ نیتونیعقد نم

نیبش الشیخیب ای ن،یبذار شیاالن پا پ نیهم ایگفت  ییجورا هیندم دخترم رو بره،  . 

به هر دو، عاجزانه گفتم ینگاه با : 

- مخالفه،  ثمیم گمیگفته ندارم، م یچ امکیعمو س نکهیبه ا یآخه من االن کار ،ییمامان، دا

نیزدیبا عمو حرف م نیرفتیبعد م نیکردیمطرحش م ثمیاول با م دیآخه با  ! 

د و گفتدستانش را به دو طرفش بر ییدا : 

- با من ثمیمارال جان، مامانت گفت م رمیتقصیمن ب  ! 

دهد حینگاهش کردم تا توض یسمت مامان برگشتم و سوال به . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 123پارت  

 

 

به من گفت میمستق ینگاه با : 

- روز با عموت جار و جنجال راه بندازه . شده شبانه ثمیرو بده م رایعموت دوست نداره سمزن

عموت از خواستگاراش، تابستون بره بمونه آمل زن یکیرو بده به  رایسم کنهیم یعموت رو راض

م نگران فقط بچه ست،ین لیمیب راینسبت به سم ثمیم دونمی. من مشهیدست به کار م

  .ماست

دوباره گفت ییدا : 

- لنگ بمونه ذارمیه، من که نمپسر من نیع ثمیبابا م . 

کردیمامان قانعم نم یهاحرف : 

- یگرفتیاجازه م هی ثمیقبلش از م دیبا ،یگیم یتو چ گمیم یمامان من چ  ! 

گفت یاوقات تلخ با : 
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- نبود،  رای. چند روز که سمشناسمیرو نم ثمیانگار من م یگرفتیاجازه م یگیم یجور هی

؟افتاد یبه چه حال و روز یدیند  

دوباره سروش  نکهیا ریخودم بودم، درگ یهایو نگران هایروزمرگ ریبودم، من درگ دهیمن ند نه

و هزار تا  شدیم یکه راحت کپ ییهاشر درست نکند، نگران طرح میبرا یرحمان

گرید یهایمشغولدل . 

ادامه داد مامان : 

- رو با خودش معلوم کنه،  فشیبذار تکل ،هیکه بدونه شرط عموش چ گمیبهش م ادیاالن که ب

رو براش عقد  رایسم میبر گهیو م خوادیم ایبکشه  شیکه با پا پس بزنه و با دست پ شهینم

به  رهیبگ ادیبذار  م،یعقد رو ندار طیما فعالً شرا گمیکه منم به عموت م خوادیهم نم ای م،یکن

 شهیرو م نایداره. پول و اهم ن یفرصت چیو ه رهیمهم رو بگ ماتیتصم شیزندگ یبرا دیبا موقعش

االن دست بجنبونه، عموت اهل صبر کردن  نیهم دیبا خوادیرو م رایبعداً حل کرد،  اما اگه سم

هست  کلهیب قدرنیرو عقد کنه ا رایسم تونهینم ثمیمطمئن باش من بهش بگم فعالً م ست،ین

عقد.  یونه سر سفرهبنش گهید یکیرو با  رایتابستون سم نیهم شده هم یلجباز یاز رو هک

 ثمیهم واسه م گهیبا عموت حرف زدم، و گر نه به من باشه تا ده سال د ثمیمن به خاطر خود م

رمیگیزن نم . 

به طرفم برگشت ییدا : 

- ناجور توپش ُپر بود یلیعموت خ نیا گه،ینم راهیمامانت ب .  

 یدر لحظه دیبا گفتیان مکه مام یمیبودم و نگران آن تصم ثمیبودم که چه کنم. نگران م مانده

ردیحساس بگ .  

 

 میکه برا دمیاند، اما دراه را رفته یِ و بپرسم که تا کجا رمیتماس بگ رایاتاقم رفتم تا با سم به

را هم  ثمیم یحت گریاست. د دهیبابا د نیبا ماش یارا لحظه ثمیم نکهیبر ا یفرستاده مبن یامیپ

به نظر  بیب و غریعج میبرا شانیهارفتار قدرنیبودم که ا ها دور شده. چه قدر از آندمیفهمینم

که بالفاصله بعد از رفتن من و عمو با  گفتیم ییکرده بود؟ زندا بیما را تعق  ثمی. مآمدیم

رفته است رونیبابا ب نیماش .  

 

 به خواستمینم د،یایبه خانه ب ثمیزنگ زدم جوابم را نداد. منتظر ماندم تا م رایچه به سم هر

اول مامان و  خواستمیاست. م دهیرا هم د رایکرده و سم بیما را تعق دانمیکه م اورمیب شیرو

را به او بزنم میهابا او حرف بزنند و بعد من حرف ییدا . 

 

را داشتم،  یزیچ دنیاگر هم قصد به رخ کش یو خسته بود که حت نیغمگ قدرنیبرگشت ا یوقت

گفت.  ثمیترش را به مرا که به من گفته، بدتر و ترسناک ییها. مامان تمام حرفآمدیدلم نم

مامان  یهاازدواج نداشت، اما از همه طرف تحت فشار بود. فقط به حرف طیبود که شرا یهیبد



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 316 

 

فقط سکوت  اورد،یجوش ب یخواستگار انیاز جر کردمیگوش کرد و برخالف تصور من که فکر م

 هیشب یبود، اگر فقط کم ثمیم هیشب یکم ایکه کاش پو خوردمیرا م نیحسرت ا یکرد. گاه

که بعد از ترک دوباره به  دیخریو درد را به جانش م کردیتحمل م قدرنیبود،  دست کم ا ثمیم

ودنر یسمت مواد لعنت . 

 

*    *   * 

ها تحت ماه یهیتر از بقاضافه ونیلیم کیآرام و قرار نداشتم.  امیحقوق شیف دنیظهر با د از

شوم.  ینقل مجلس کارکنان نساج دمیترسیذکر شده بود. م امیحقوق شیش در فعنوان پادا

است و من از  زدانی میکه دستور مستق گفتیتومان اضافه م ونیلیمکی نیا حیدر توض یعضد

نخواهند زد و  یخوب ییهابعد از آن حرف هیبق دانستمیچون م دم؛یترسیم میمستق ردستو نیا

ربط دهند که زن بودن من  نینبود به ا دیگشت. بعخواهند   لیدل کیزار و پاداش دنبال ه نیا یبرا

 یبه کارمند سیرئ کیاست و نه پاداش  زدانیتوجه مخصوص از سمت  نیا لیمن دل یهاو جاذبه

پاداش است نیو مستحق ا دهدیرا خوب انجام م فشیکه وظا . 

 

. به کردیمن را پر م یهاینگران یزوترا یطرف کفه کی ییاز همه بدتر سروش بود، او به تنها 

تومان از او  ونیلیم کی نیصحبت کنم و راجع به ا زدانیبا  خواهمیگفته بودم که م یعضد

چند بار دستم رفت  ینبود. حت یاز عضد یبپرسم. قرار بود خبر دهد و هر چه صبر کرده بودم خبر

دادن به او، آن هم  امیمنصرف شدم. پ بخواهم، اما هر بار حیبفرستم و توض یامیپ زدانی یبرا ات

نوع  نیکند و من از ا جادیتفاهم اسوء شیحضور داشت ممکن بود برا یدر نساج یوقت

کردمیم زیپره شهیها همتفاهمسوء . 

 دیصحبت کنم، گفت که سروش در اتاقش است. با زدانیزنگ زدم و خواستم با  یبه عضد دوباره

را به جان بخرم. به طرف اتاقش  زدانیبودن سروش در اتاق  مجبور شدم رفتم،یزود به خانه م

گفت یبلند یکه در زدم، سروش با صدا نیرفتم. هم : 

- دییبفرما . 
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رد اتاق شدم و با شوم. وا مانیبود تا همان لحظه از آمدنم پش ی"ش کافدیی" بفرما نیهم

سرش را باال گرفت و جواب سالمم را داد.  یافقط لحظه زدانیاستقبال گرم سروش روبرو شدم. 

تند مشغول بود و با اخم تند نییسرش پا کرد؟یم ییاعتنایبعد هم مشغول نوشتن شد. ب

بود و ام. خودکار در دست چپش به اتاقش آمده یچه کار یبرا دینپرس ی. حتدبو یزینوشتن چ

جالب بود و چرا فکر  میحالت و ژست برا نیچرا ا دانستمیخودش هم کج نشسته بود. نم

دیآیبه او م کردمیم . 

 :کاغذ را به سمت سروش گرفت و گفت 

- شه.  یمساو طیطرفت نفهمه تو هم نفهم شو تا شرا ینیبیم یوقت ییوقتا هینامه، لطفاً  نمیا

؟یآینمآدم بر مچهین هیس پس چرا از پ ،یهست یتو که خوب االغ  

بار االغ را  نیبودم. ا یبار از االغ گفتنش راض نیاما استثناً ا گرفت،یم دهیعلناً من را ناد نکهیا با

ممکن به کار برده بود یجا نیدر بهتر . 

کاغذ را از دستش گرفت و رو به او با لبخند گفت سروش : 

- دندونات رو غالف کن قهیچند دق هیتو هم  کنم،یباشه من االغ درونم رو فعال م . 

 

دیخارج شود و بگو تشیاز آن جد زدانیکه سروش زد باعث شد  یحرف : 

- داره طیبه شرا یبستگ  ...  

دندیخندیو م گفتندیفقط م ند،یگویچه م دمیفهمینم . 

به طرف من برگشت و دستانش را در هم قالب کرد و گفت زدانیرفتن سروش،  رونیبا ب  : 

- ؟یمارال که از ظهر دنبال من شده یخب چ  

بود نیهم رادشیا نیتررا بلد نبود و مهم یزدن درست و حساب حرف . 

کرد و گفت شمیبه ف ینگاه میگذاشتم. ن زشیم یرا رو امیحقوق شیسمتش رفتم و ف به : 

- ه؟یچ نیا  

کردم و گفتم شیبه ف یااشاره : 

- شده زیتحت عنوان پاداش به حسابم وار ونیلیم کی . 

حرفم آمد انیم به : 

- ؟یخوایم شتریکمه؟ ب  

را دندان  یشکشیچرا که اسب پ امدم،یاعتراض به کم بودنش ن یکه برا دانستیم

بود یمدل نیهم شی. رفتارهاشدیاو عوض نم تیاما خب ماه شمارند،ینم . 
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- مشکل دارم. من  میحقوق شیندارم، با بودنش در ف یبودنش مشکل ادینه، من با کم و ز

پاداش رو قبول  نیا تونمیپس نم رم،یگیجداگونه م یهر طرح هم مبلغ یو دارم، براحقوقم ر

مبلغ رو کم کنن نیبدن و ا گهید شیف هی نیبگ یکنم. لطفاً به حسابدار . 

 یرگیاز خ دید یکرد. وقت میتماشا حرفیبه صورتم، همان جا نگهش داشت و ب دیچسب نگاهش

 :نگاهش کالفه شدم ،گفت

- ت خوبه؟تو االن حال  

 .بله خوبم-

زد و گفت لبخند : 

 .خب خدا رو شکر-

جا شد و گفتجابه زشیم یو من چه ساده جواب داده بودم. رو کردیم اممسخره : 

- االن؟ یکه تو ناراحت آدیاز پول بدش م یحرف نزن، ک گهیپس د  

- رو کم کنن ونیلیم کی دینه، لطفاً بگ . 

نگاهم کرد یسوال : 

 چرا؟-

داشت یاز مسائل نبود، فقط زبان پر کار یلیخ انیدر جر دادم،یم حیتوض شیجامع برا دیبا : 

- چه قدر گرفته و  یک نکهیا کنن،یهم دقت م یافتیبه در یلیکارمندا خ یکار طیمح کیدر  دینیبب

چه قدر درآمد داره. االن هم  یکه بدونن ک شونهحاتیاز تفر یکیمهمه.  یلیچرا گرفته براشون خ

 یت. وقدوننیرو م نیمن دارن، الاقل نصفشون ا یاضافه ونیلیم کیخبر از  یجاگه نگم کل نسا

رمیهم خرده بگ هیبه بق تونمیاضافه گرفتم، نم ونیلیم کیچرا  دونمیخود من نم . 

گفت انهیموذ : 

-  نکهیرو بدون ا ونیلیم کیدرست کنن، اما  شتیف یتو گمیمن م ست،ین یکه مشکل نیخب ا

ریمه بگاز کارمندا بفه یکس . 

- شمیف یتو ایباشه،  یپنهان کنهیهم نم یفرق نم،یبیمبلغ نم نیبه گرفتن ا یلزوم یوقت . 

را تکان داد و گفت سرش : 

-  تمهیرو ازت کم کنه، و هم پونصد جر ونیلیم کیهم اون  یمعصوم گمیاالن م ه؟یچ یدونیم

یچشم بسته قبول کننوشته رو  شتیف یتو یهر چ یریبگ ادیکنه که  . 

دیکند و با تَشر بگو یلبخند زدم که باعث شد اخم یالحظه خورد،یکه م یحرص از : 

- کار  یطراح کپ ونیبا آقا یدونیم ال،یخیرو ب نای. حاال اکنمیکار رو م نیمن واقعاً ا ؟یخندیم

کار کردم؟ یچ  
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نگاهش کردم و گفتم قیدق : 

- اهاشون برخورد کرد وجود نداره، مگه که بشه ب یایکه راه قانون دونمیم یول دونم،ینه نم

نیحل کرده باش زیباهاشون مسالمت آم نکهیا . 

گذاشت و گفت زشیم یدستش را رو کف : 

- دهیم جهینت یکه عال دهیو تهد یهم هست، اونم قلدر گهیراه حل د هینه   ! 

- د؟یکنیکار م یکه اگه به کارشون ادامه بدن چ نیکرد دشونیتهد یعنی  
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برداشت و گفت زشیم یرا از رو خودکار : 

- دو تا انگشتشون و  یال ذارنیکنند، خودکار رو م یاز ما کپ گهیبار د هیکردم که اگه  دشونیتهد

رهیکه دردشون بگ دمیقدر فشار م نیا . 

گرفته است، گفت یبد صورتم از حرفش حالت دید یوقت : 

-  یکار رو؟ گفتم از رو یکپ هی کننیم دیمثالً تهد یچجور ؟یپرسیتو م هیخب آخه چه سوال

شون قبول . البته همهنیبش کاریب شهیهم یکنم که برا یتا منم کار دیمن بزن ینساج یهاحطر

رم بودنظمد شتریداشت؛ اون ب فیاالغ تشر یادیز شونیکینکنن، اما  گهیکردن که د . 

 

را  شیبا او تفاهم داشتم. ف یبار دوم بود که در االغ بودن آدم یبرا ست،یمنظورش ک دانستمیم

برداشت و به سمتم گرفت زیم یاز رو : 

- عادت  هی شهیبعد از چند وقت م ،یند تیاهم هیبه حرف بق یریبگ ادیچند بار که  رش،یبگ

  .خوب

دمیشنا کردم و پرس گذشتیمما  نیکه ب یآب انینرفتم و برخالف جر جلو : 

- االغ؟ نیگیچرا به همه م  
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دیعقب رفت و خند دستش : 

- خالفش ثابت شه نکهیهمه االغن، مگه ا نکهیا یبرا . 

سرکار گذاشتن من را داشت، اما من مصر ادامه  یبارها تجربه نکهیاستداللش تعجب کردم، با ا از

 :دادم و گفتم

- زده؟ یحرف نیهمچ یک   

فتگ نانیاطم با : 

- یروانشناس نیریعلِم ش . 

پزشک باشدروان دیآیافتاد که چه قدر به او نم ادمی دوباره : 

- همه االغن مگه خالفش ثابت بشه؟ گهیم یعلم روانشناس یعنی  

گفت یجد : 

- در  ینظر روانشناس یدهیو واضح بگه، اما خب چک میقدر مستق نیالبته که تا االن روش نشده ا

نهیها هممورد آدم . 

به جانب گفتم قح : 

- قانون  هیوقت نتونسته  چیرو قبول نداشتم، چون ه یوقت صد در صد علم روانشناس چیمن ه

صد در صد توش  نانیها بگه که صد در صد در مورد همه صادق باشه و اطمرفتار انسان یدرباره

شدم دیش دچار ترددرباره شتریب نیهم که االن زد یحرف نیباشه، با ا . 

دمیدر ادامه پرس داد،یاز دقت به حرفم گوش م یمخلوط لبخند و با : 

- د؟یپزشکشما واقعاً روان  

اخم گفت با : 

- ستم؟ین یکنیچرا فکر م  

به شدت مشتاق ادامه دادنش بودم یول دادم،یکش م دیرا نبا بحث : 

- آدیچون اصالً بهتون نم . 

را به دندان گرفت و گفت نشیریز لب : 

 .اما هستم-

گفتم رندانه : 

- خورهیکه از کوزه شکسته آب م دیهست یگرپس کوزه . 

که چه باَرش کردم، گفت دیفهم یشد و بعد وقت زیر شیهانشانه فکر کردن چشم به : 
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- کردنم؟ یاز چه نوعه؟ و چه قدر عاشق شوخ امیهست که من شوخ ادتیتو هنوز  نمیبب  

بودم که به غلط کردن  یه آدمو ن رمیپس بگ توانستمیکه زده بودم را م یبود، اما نه حرف ادمی

وفتمیب . 

- دیمن رو درست کن شیلطفاً ف  ... 

گاه  هیگذاشت و آن را تک زیم یآمد. دستش را رو رونیب زشیبلند شد و از پشت م شیجا از

 :بدنش کرد و گفت

- گاو بودن  نیبشه که ا دایپ یکی نکهیآدما گاون مگه ا یهمه کنهیمن برخالف من فکر م یِ بابا

گاوه هیدوست پدر من  نیکنه. مثالً بهتررو نقض  . 

دم؟ی. با استفهام پرسکردیآب شنا م انیبار او برخالف جر نیا  

- دوسِت پدرتونه؟ نیاگه گاوه، پس چطور بهتر  

شدیم یچند قدم ماننیب یبه جلو خم شد، فاصله یکم : 

- داره ییایخوب هیخب گاوم باالخره  . 

نکهیداشته باشد، مگر ا توانستیم ییهایآدِم گاو چه خوب کیچه بود.  منظورش  ... 

در صورتش گفتم رهیخ : 

- زن؟ ایگاو مرده  نیا  

 لیکه هنوز م ییبا صدا دیخوب خند یاش تمام سکوت اتاق را در هم شکست. وقتخنده کیشل

بود، گفت یقو دنشیبه خند : 

- زن باشه  دیتماً باگاو ح هی یعنی! ؟یکرد یگاو چه فکر یهایخوب یتو راجع به حرف من درباره

به االغ گفتن من،  یداد یری! حاال تو امروز چه گ ایطونیگاِو خوب؟ تو هم خوب ش میتا بهش بگ

یاانهیو نه گاو، تو ار یکه تو نه االغ هست نهیمهم ا  ... 

 

و مفهومش بودم یدنبال معن یواروانهیکشانده بود، من به طرز د انهیخوب که بحث را به ار چه : 

- ؟یچ یعنی انهیار  

طور احساس  نیمن ا اینگفتنش مردد بود و  ایگفتن  یدادن گرفت، اما برا حیحالت توض لبانش

باالخره قفل دهانش باز شد و گفت کردم،یم : 

- آرامش یالهه ونانه،یالهه در  هی انهیار  ! 

 

 یهاانیشر نیتراز مهم یکی دیاز وجودم شا ییجا کیدر  یمحض تمام شدن حرفش، درد به

 یرو هوایب شیکه غروب دو روز پ یگرفت و سراسر بدنم پخش شد؛ مثل زنبور انیم جرقلب
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 یشین یپشت دستم ماند و جا یقرمز کیرا زد و رفت. رفت و فقط  ششیدستم نشست و ن

 کی. فقط حرفش نبود که سوزانده بود، لحن گفتنش هم سوختی. تمام تنم مسوختیکه م

بود یطور  ! 

حرف  نیا دانستمیاز آن نبود، اما نم یاثر چیعت بعد خوب شده و هزنبور چند سا شین یجا

شدیاصال خوب م ماند،یم یباق یتا ک ششین یجا  ! 

شکل  یلیمستط یهیکه خواستم بچرخم، کفشم به پا نیچنگ زدم و هم زشیم یرا از رو شیف

برداشتم تا  زیخکه  نیجلوتر از من افتاد. هم یدرآمد و کم میکرد و از پا ریوسط اتاقش گ زیم

دیکفشم را به پا کنم، پرس : 

- چنده؟ زتیسا  

است.  دهیچه پرس قاً یبه سمتش برگشتم تا بفهمم دق یریرا رها کردم و با تعجب و غافلگ کفش

جمع شد و گفت شیمن در نگاهش گره خورد، ابروها یتا نگاه تپنده : 

- پات بزرگ باشه یهوا برا هی رسهیمنظورم کفشته، به نظر م  ! 

 

[22.05.18 23:25] 
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 یزیقدرها هم سر به هوا نبود که منظورش چ. آنگفتی! حتماً کفشم را م گفتیرا م کفشم

ور و به خودم به ز کردمیم یآمدم. سع رونیو از اتاقش ب دمیاز کفشم باشد. کفشم را پوش ریغ

از کفشت بوده است ریغ یزیمنظورش چ یفکر کن یکنم که حق ندار کتهیاجبار د . 

 

ها از گور را در دستم مشت کرده بودم. تمام آتش یحقوق شیآمدم. ف نییها پااز پله سالنهسالنه

زنبور به  یدرد بود و دانستنش هزار درد. وقت کی انهیار یبرخاسته بود. ندانستن معنا شیف نیهم

که به عمق  یشین نیحرکت از پشت دستم هلش دادم و رفت، اما ا کیزد با  شیدستم ن پشت

درد  نیهلش داد، از ا شدیپس زد، نم شدیام خورده بود را نماحساسات خفته یهاوارهید

 زیزندان که گر کیراه که در رو ندارد.  کی! بشود  نیریدرد ش کیبشود  دمیترسیم دم،یترسیم

تسیاز آن ممکن ن . 
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قاب گرفتم  ییخاک کرده بودم. تمام خودم را با تنها ایحس دوست داشتن را همراه با رفتن پو من

 کیبه سمت خواستن نرود. من  یینلرزد و پا یوقت دل چیام راه ندادم تا هرا به محدوده یو کس

رفته بودم، اگر راه را  نیتا آخر ا بارکیدوست داشتن را به تن کرده بودم،  یبار تمام و کمال جامه

بس بود. فقط و فقط منطقم را  بارشکیهوس هم بود،  میهاعشق و دوست داشتن آن سال

بروند ماتمیاحساسات به خط مقدم تصم دادمیاجازه نم گریقبول داشتم، د . 

 

. گشتم و گشتم دمیکش رونیب فمیرا از ک یانداختم و گوش زیم یرا رو شیوارد اتاقم شدم، ف تا

کرده بود یپرده بردار انهیبار از ار نیاول یکه در آن برا یامیکردم. همان پ دایپرا  امشیتا پ .  

را مرور کردم و تکرار کردم و هر بار او را مجسم کردم انهیار یخودم معنا با . 

" آرامش یالهه ونانه،یالهه در  کی انهیار " 

 

و هر  ابانیر دانشگاه و خمختلف د یهاها به سبکسال نیاتفاق افتاده بود که در طول ا اریبس

 واریخرجم کنند، اما د کیرمانت یهادهند، حرف شنهادیبشنوم، پ نیتحس گر،ید یاجتماع طیمح

مثل  زدانیگفتن  انهیاما ار گذشت؛یو م دیشنیم تفاوتیو ب شدینم میاحساسم تسل یبتون

د تا کلمه نظرت را جلب و چن تیبکیو از تمام آن فقط  یشاعر را بخوان کیاز  یوانیکه د ودب نیا

که حفظ  یقدر بخوانآن ،یوقت هم خسته نشو چیو ه یآن با لذت بخوان یکنند و چند بار از رو

شاعر است یهااز تمام شعر یجدا تیانگار آن ب ؛یشو . 

 

دنبال منظورش بودم، چرا من را  خواستم،یم یشتریب زیبودم، چ دهیرا فهم انهیار یکه معن حاال

گفته بود؟ مثل  یزیچ کی یطور نیصرفاً هم ایبود و  فیبود، تعر نیاده بود؟ تحسنام نه انهیار

آوردیو راحت بر زبان م دادینسبت م گرانیکه به د ییهاآن االغ یهمه . 

 

 یهایرسان خارج شدم و تند در گوگل الهه امیاز پ ،یاصل یبرگشت به صفحه کونیلمس آ با

آمدم  نییباز شد، آن قدر پا میرو شیمختلف پ یاز الهه ییباالبلند  یستیرا جستجو کردم. ل ونانی

بود انهیآرامش اسمش ار ی. همان طور که گفته بود، الههدمیرس انهیتا به ار . 

 

بعد را به  یهاگفتنش باعث شده تمام ساعت انهیچرا ار شتر؛یب زدانیخودم در عجب بودم و از  از

دو تا کلمه گذاشته بودم یپا ریعقلم را ز ؟امانهیار کردیآن فکر کنم؟ چرا فکر م .  

 

بود که منظم و مثل قبل دکتر  یمامان را به زور به دکتر بردم، چند وقت دمیکه به خانه رس نیهم

بعد از برگشتن از مطب به سمت آشپزخانه رفتم  رفت،یراه خودش را م شیو اما درد پا رفتینم

از سرم بپرد.  ینساج یکردم تا هوا یکارگذشتم، همه  ثمیکردم، سر به سر م یو آشپز
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بود که بلد نبود جمالت و کلماتش  یمرد زدانیحل من بود. و سرکوب کردن راه ذاشتنسرپوش گ

 نیبهتر تیکنم و در نها نیرا سبک و سنگ طیکند، اما من بلد بودم اوضاع و شرا نیرا سبک و سنگ

کوتاه گرم  یالحظه یبرود که دلم امروز برا دمایکار را انجام دهم. آن قدر سرم را گرم کردم تا از 

 .شده است

 

*     *     * 

 

 یها به کارخانه بازگشته و مثل قبل سرگرم حل امور بود، حس خوببعد از مدت یسجاد نکهیا از

بود که  دهیرس جهینت نیبعد از چند ماه به  ا شد،یبهتر اداره م یبا وجود سجاد یداشت. نساج

هم شده، راحت شده  یبه طور مقطع زهایچ یلیاز خ الشیاوضاع است. خ فیبهتر از خودش حر

ماه،  وریاواسط شهر قاً یدق گر،یچهل روز د یبرگشت به نروژ بود. برا یحال آماده شدن برا ربود. د

رزرو کرده بود طیبل .   

برگشت به نروژ گفت یراجع  به خبر داشتن مادرش درباره یجواب سوال سجاد در : 

- و نه سروش، فقط  ،ییرزرو کردم. نه مامانم، نه دا طیفعالً خبر نداره که بل کسچیم، هنه بهرا

دیدونیم ماهیشما و پر . 

متفکر نگاهش کرد یسجاد : 

- بود؟ یدیدادسرا؟ خبر جد یامروز رفته بود  

گفت شیباال دادن ابروها با : 

- وجه  چیبه ه یمت شخصخصو کی یبرا ایآدم و  هیکه قتل کار  گفتیش مبله، بازپرس پرونده

بزنه، احتماالً دنبال  خواستیم اشاریکه  یکفش یدیربط داره به تول زیباشه، همه چ تونهینم

ها جاساز کنندکفش یالرا البه یزیبودن که چ نیا . 

از سر تعجب ادامه داد یبا لحن یسجاد : 

 مواد؟-

تکان داد دییتا یرا به نشانه سرش : 

- اونجا جاساز کرد شهیه مبله متاسفانه، فقط مواده ک . 

ادامه داد یشتریبا تعجب ب یسجاد : 

 

[22.05.18 23:25] 
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- رو کشتن چون اشاری یعنی  ... 

اش را ببنددجمله ینداد سجاد مهلت : 

- و کفش راه بندازه، بعد  فیک یدیکه تولکردند  کیرو تحر اشاریبه احتمال نود درصد اومدن جلو و 

هم مخالفت کرد. اونام اشاریصحبت کردند  اشاریبا  شونیهم از هدف اصل  ... 

باز کرد عیبست و سر یارا لحظه چشمانش : 

 -  یعنی نایا یهمه ست،ین یآدم عاد هیراه گذاشت، روش کشتنش هم کار  نیجونش رو سر ا

به  یچیگفت ه شهیعمالً م ست،یکردنشون هم ساده ن دایقتله. پ نیباند پشت ا هی نکهیا

یچیه  ... 

که در کالمش مشهود بود، گفت یقیبا تاسف عم یسجاد : 

- یانشونه هی ،یمدرک هی ست،ین یحلراه چیه  ... 

 

آن را به طرف دهانش ببرد، گفت نکهیرا برداشت، قبل از ا شیچا وانیشد و ل خم : 

- رو  اشاریما، از کجا  یو نساج اشاری یست گذاشتن روچرا د نکهیهست، اونم ا یزیچ هیفقط 

از  یباشه، کس یاتفاق تونستهیانتخاب نم نیکه ا دهی. بازپرس پرونده احتمال مشناختنیم

 انیکرده تا ب یرو بهشون معرف اشاریدست کم  ایبوده،  اشاریاونا و  نیرابط ب اشاری کانینزد

 .سراغش

گفت یبا کنجکاو یسجاد : 

-  نیداشته باشه و ا یباهاش تماس اشارینبود که  یابهیغر شناخت،یرو نم یکس جانیا اشاری

آشنا باشه؟ هی تونهیرابط م ایمعرف  نیا نکهیا یعنی ! 

بود یستودن یسجاد یشد، هوش و نکته سنج زیموربش ر چشمان : 

- اشاری انیاز اطراف یکی قاً یدق  ! 

شد رهیبه صورتش خ یسجاد : 

- ؟یشک دار یبه کس  

گفت قاطع : 

- کس چینه، به ه  ... 

نفر  کیبه  د،یبگو یاو و بازپرس پرونده گذشته بود را به سجاد نیکه ب ییزهاینبود تمام چ قرار

گذاشت انینفر را هم به بازپرس پرونده در م کیمشکوک بود و اسم آن  . 

 

[22.05.18 23:25] 
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بود که انتظارش را داشت یهمان ،یسجاد یبعد سوال : 

- شه؟یم یچ شیضیمر فیتکل ،یمامانت چ  

- حتماً سمپتامبر اسلو  دیاما من با دونم،یم ستیخوب ن تشیبا دکترش صحبت کردم؛ وضع

رمیگیپرستار هم براش م هیهستند.  مییبرگشتم. سروش و دا هیژانو دیباشم. برم شا . 

با لبخند گفت یجادس : 

- شه؟یم یک هیسپتامبر و ژانو  

را با لبخند پاسخ داد لبخندش : 

- ید یو آخرا وریشهر یآخرا . 

- ؟یینجایا دیپس ع  

را تکان داد سرش : 

- بله هستم ادین شیپ یاگه مشکل . 

رفتن بلند شد و گفت رونیبه قصد ب شیاز جا یسجاد : 

- امشب با مامانت صحبت کن نیبه نظرم هم . 

هم از جا بلند شد و گفت خودش : 

 .تو فکرش هستم-

برود و بعد خودش؛  رونیب یطرف در رفت و آن را باز کرد، با نگه داشتن در، خواست اول سجاد به

رفتن گفت رونیبه محض ب یسجاد : 

- ؟یبر ییجا یخوایم  

- ؟یآیسر داخل کارخونه، م هی رمیبله م  

شد موافقت سر تکان داد و همراهش یبه نشانه یسجاد . 
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آمد. با لبخند  رونیاز کارخانه ب یعضد دند،یساختمان کارخانه رس یرونیب یکه به محوطه نیهم

بپرسند گفت یزیچ نکهیشد و با هر دو نفر دست داد، قبل از ا شانکینزد : 

-  یهاطرح شاده، طرح هی. هیجریا نیت شه،یم یکار پرفروش یلیخانوم مشتاق خ یطرح آخر

ریمدل خاص و همه گ کی شهیالن مخاطب پسندتره، مشاد هم برعکس قبل ا . 

تکان داد یسر زدانی : 

- اضافه کن نمیا آد؛یمدر یازش کپ یکار که بعدش کل هیو  . 

بحث دو مرد آمد و گفت انیبه م یسجاد : 

- نهیبب ادیخود خانوم مشتاق هم ب دیخب بگ . 

جواب داد یعضد : 

- االن براش عکسش رو فرستادمگرفتن رفتن آمل !  یخانوم مشتاق دو روز مرخص . 

گفت زدانی : 

- گرده؟یبرم یک  

گرفت و به او داد ینگاهش را از سجاد یعضد : 

- آدیفردا صبح م . 

به  کردیفکر م ششیدر ف تومان اضافه ونیلیم کیبه مخالفت او با  نکهیا نیباال برد و در ح ییابرو

 .سمت ساختمان رفت

 

*  *   * 

وارد اتاق کارش شد. کتش را از تن خارج کرد. خوب  ریچند وقت اخ نیا یتر از همهحالسر صبح

 نینداشت، البته عاشق ا یخوب یانهیبه زدن کراوات نبود، با بستن کراوات م یازین نجایبود که ا

ن کار یکه از ا یممکن پرت کند. لذت ینقطه نیبود که آن را از دور گردنش باز کند و به دورتر

که  نیدر تضاد با خودش بود. هم یلیکه خ ی. کودک درونکردیمتعجب م خودش را هم برد،یم

 زانیشده بود، آو هیتعب زیاز م یکوتاه یبا فاصله یکه داخل کمد یزیآوقصد کرد کت را به رخت

کرد و به  زانیبود، افتاد. کت را آو زشیم یهم که رو هیشب ینیریش یکند؛ چشمش به دو جعبه

 فیدر جعبه را باز کرد و چشمش به رد اطیرا برداشت. با احت جعبه از یکیرفت و  زیسمت م

 یو حالت کج و کوله ینیریش یرو یهایگیکلوچه بود افتاد. فرورفت هیکه شب ییهاینیریش

از  یکیباشد.  یمحل ینیرینوع ش کی دیرساند که با جهینت نیخاص، او را به ا یبا بو اشیارهیدا

با خودش  ینیریطرف و آن طرف کردن ش نیدستانش گرفت. با ا نیها را برداشت و ب ینیریش

 :گفت

 ره،یگیرو برنگردونه آروم نم ونیلیم کیتا  نیآورده فکر کنم، اونم دو تا؛ ا یبرام سوغات انهیار "

نداره یفقط بلده قشنگ حرف بزنه، دو زار مغز اقتصاد " 
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که  شدیمطمئن م دینصرف شد. اول بارا به جعبه برگرداند و از خوردنش به طور موقت م ینیریش

آن را بخورد. تلفن را برداشت و به  یشتریبا لذت ب توانستیم یطور نیا ست،یاش کآورنده

زنگ زد. دستش را هم به سمت گردنش برد و گردنبند چرم دور گردنش را لمس کرد.  یعضد

ردن انگشتانش منتظر ک نییرا دو طرف گردنبند گذاشت و با باال و پا اشاشارهانگشت شست و 

گفت عیجواب داد، سر یبعد از چند تا بوق طوالن یجواب دهد. تا عضد یماند تا عضد : 

- آورده؟ یک ه؟یچ زمیم یرو ینیریش یجعبه نیا  

جواب داد یعضد : 

- آورده دهیهمه مون هم زحمت کش یآورده، برا یخانوم مشتاق سوغات . 

را تکرار کرد یآخر عضد یجمله : 

- خود خانوم مشتاق رو هم  ارن،یبرام ب ییچا وانیل کیآورده، باشه ممنون. بگو  دهیزحمت کش

اتاقم ادیبگو ب . 

گفت یعضد : 

- رفتن کارخونه یبا سجاد ست،یاتاقش ن یاالن تو .  

- ادیلطفاً، خانوم مشتاق هم هر وقت اومد بگو ب ییچا وانیپس فقط ل . 

کارخانه بزند. تلفن را  یساختمان اصلبه  یخودش سر امدندیاگر ن یداشت بعد از خوردن چا قصد

 اشینیریبه آن زد. ش یرا از داخل جعبه برداشت و گاز هاینیریاز ش یکیبرگرداند و  شیسر جا

را  ینیریش اندازهیگردو و کنجد داخلش هم ب بیبود که دوست داشت. ترک یااندازه به همان

کرده بود وشمزهخ .  

شهیورشکست م ادیبره آمل و ب گهیگفت:"دو بار دزد و با خودش  ینیریبه ش یگرید گاز " ! 

امتحان کرد و دوباره به خوشمزه  یرا هم با چا گرید ینیریش کی د،یهم رس شیچا وانیل یوقت

با مضمون " بحث  یلیمیتاپش را باز کرد و افارغ شد، لپ یاز خوردن چا یبودنش اعتراف کرد. وقت

 ومتم دمیم نانیاما به حرفات فکر کردم. بهت اطم ومد؛ایموند، من خوابم م کارهمهین شبمونید

به  دی. شاوفتمینبوده که اون قدر برام خاص باشه که به فکر داشتنش ب یها تا االن زنسال نیا

م؟یهم هیشب یلیمن و تو خ رهیم ادتی یشدم، اما چرا گاه یمعمول ریآدم غ هیقول تو من  " 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندئده فالح "کنار نرگسما( " ] 

# 128پارت  

 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 329 

 

 

 

  .ارسال کرد  

کلمات بود که تمام  نیچه در پسِ ا دانستیداد. نم هیرا بست و سرش را به عقب تک تاپشلپ

 یگرفته بود. بار یزبانش طعم تلخ و گس ریز ینیریش یرا به تاراج برد. مزه اشیو سرحال یانرژ

به گردنش و دستش  آمدیوقت خوشش نم چیقبل گردنبندش را لمس کرد. ه به شکل گرید

 نینگفته بود که از ا اشاریوقت هم به  چیبود و ه اشاری یهیگردنبند هد نیکند، اما ا زانیآو یزیچ

دیآیخوشش نم زهایطور چ .  

به گردنش  نایسمایکه  دیفهم یرا وقت نیگردنبند استفاده کند، ا نیمهم بود که او از ا اشاری یبرا

بند را صحنه گردن نیا دنیبا د اشاریو پاره کرده بود.  دهیبند را با سرعت کشدست انداخته و گردن

از  بندنهم کرد که مواظب باشد تا گرد دیداد. تاک لشیبرداشت و روز بعد درست کرد و تحو

بند بودگردن شان نبودند و فقطشان را نداشت، جفتدور بماند. جفت نایاسمی یهاطنتیش . 

 

 یمارال طرح خودش را رو یوقت ندیبب خواستیبلند شود و به داخل کارخانه برود، م خواستیم

زده  جانیکه ه یچشمانش وقت ندیبب خواستی. مکندیم یچطور ابراز خوشحال ند،یبیپارچه م

 ایو  دهدیاحساساتش را نشان م نهیآرام و با طمان شهیمثل هم شوند؛یم یاست چه شکل

خارج  اششهیاز حالت آرامش متعادِل هم یخاطرش کماست که او به ایدر دن یزیباالخره چ

به نشستن و زل زدن به مقابلش شده بود لیخواستنش تبد یهمه لیمیا کیشود؛ اما با  . 

 

معلوم نبود. در  یواضح بود، اما مخاطب سجاد یسجاد یصدا آمد،یوگو مگفت یدر صدا پشت

که پشت  یگفت و منتظر ماند تا دو نفر ی"دیید، منتظر بود که داخل شوند. " بفرمااتاقش را زدن

به همراه مارال داخل شد. چشمش را به مارال دوخت که تا وارد  یدر هستند وارد شوند. سجاد

که  یاز شرم و همان نجابت یحالت مخلوط کیچشم گرفت؛  عیسالم کوتاه سر کیشد بعد از 

وقت بود که شرم و خجالت  یلیآمد، خ بیم امروز مارال، به نظرش عجشر نیخاص خودش بود. ا

شود  نینبود که منجر به ا یادیز ی. دو روز رفتن به آمل فاصلهزدیکنار رفته و راحت حرفش را م

قبلش را فراموش کند یو خونسرد یکه مارال راحت . 

 

شال  ریمت چپش هم از زس یاز موها یاکهیرا از وسط فرق باز کرده و ت شیموها شهیهم مثل

 یاروزهیف حیتسب یهاهم دو تا دستبند با دانه شهیاش افتاده بود. مثل همنهشا یزده و رو رونیب

داشت که در انتها  یزیر ریبه شکل زنج یزیو سبز هم دستش بود. وسط دستبند سبز، آو

هم به آن وصل بود یاپروانه . 
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بود که طرحش را مارال زده بود. نگاهش را از  یاههمان پارچ یدو جلو آمدند. در دست سجاد هر

است" که با نگاه  :"آمل خوش گذشته دیبگو خواستیپارچه گرفت و به طرف مارال برگرداند، م

بند  یصورت کس یوقت رو چیبندش دهانش بسته شد. نگاه مارال که هگردن یمارال رو یرهیخ

مارال کشدار شد، مثل  ینگاهش رو یتبندش قفل شده بود. وقگردن و گردن یرو شد،ینم

گوش سپرد یسجاد یهابندش گرفت و به حرفاو را به خود آورد، نگاه از گردن نکهیا .  

 

تا زانو بود و به نظر  اشیبه تن داشت که بلند ینازک نیج یرا از نظر گذراند، مانتو شیتا پا سر

مارال دقت کند.  یهابه لباس نیز اا شترینتوانست ب گرید ی. با حرف سجادآمدیم یراحت یمانتو

 رحط نیبا هم توانستندیکه م یمتفاوت یهاگذاشت و راجع به رنگ زیم یپارچه را رو یسجاد

نظر مارال را  یرا هم امتحان کنند و وقت یتونیمعتقد بود که رنگ ز ی. سجاددادیکار کنند نظر م

را بدهد، اما  یر بود مارال جواب سجاددوباره فرصت کرد نگاهش را به مارال بدوزد. منتظ د،یپرس

 یپارچه نیا هک کردیمارال نگاهش را  به پارچه دوخته و به شدت در فکر بود، انگار داشت تصور م

. فرق سرش با خم شدن نظم خود را از دست داده بود. شودیچطور م اشیتونیرنگ، ز یآب

 نیطرف توازن برقرار نبود. هم دو نیبود و  ب رونیاز سمت راستش ب شتریسمت چپش ب یموها

گرفت و حرکت دستش را دنبال  شیکه دست مارال باال و به سمت صورتش آمد، نگاه از موها

اند، که حدسش است که باال آمده شیدرست کردن موها یدستانش برا ندیبب خواستیکرد. م

س کرد. همان لبش نشست و آن را لم ریخال ز یمارال رو یغلط از آب درآمد. انگشت اشاره

خالش در حرکت  یدخترک بود، فقط انگشتش ناخودآگاه رو یهاحالت تفکر و دقت قبل در چشم

 دی. شاشدیم شتریو ب شتریصورتش ب یبا هر حرکت دخترک دقت او رو ؛بودند. محو حرکتش بود

دو مرِد  ینبود که جلو یعادت داشت موقع فکر کردن خالش را لمس کند و گر نه حرکت متعارف

بود که از پرده برون  ینبود، صرفاً عادت مباالتیدختر هم اهل رفتارات ب نیمنتظر انجام دهد. ا

 .افتاده بود

بخورد. دست  شیرا انتخاب کرده بود که به رنگ مانتو یداشت، رنگ یرنگیالک آب انگشتش

قبل  یهاهیکه ثان کردیلب او نگاه م ریآمد، اما نگاه او نه؛ به خال ز نییاش پاچانه یمارال از رو

راه انداخته بود یمارال با آن باز  ! 

 

[22.05.18 23:25] 
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اس وسوسه یطور کیکرد.  جشیگ یالب مارال، لحظه ریرنگ ز یکوچک مشک یبرجستگ

مارال خودش هم با انگشت همان نقطه را لمس کند. لمس  شیپ هیکه مثل چند ثان کردیم

بود و هر وقت که به  ینیریش یالکه البه ییگردو یهاکهیمثل همان ت شد،یم یندیخوشا

داشت یحس بهتر ارخوردنش هزار ب خورد،یدندانش م . 

ها و که لب یو هر حالت شدیجا ملب دخترک با هر حرکت فک و دهانش جابه ریز یپولک

 یاهم لحظه یپولک کردیکه لبش را جمع م یداشت. زمان ریاش تاثدر اندازه گرفتیاش منهچا

گشتیمباز هیو بعد دوباره به حالت اول گشتیمحو م . 

 

متفاوت  یهاحالت یو او درباره کردیمتفاوت پارچه صحبت م یهارنگ یدرباره یبا سجاد مارال

یپولک یبر رو رشیو تاث شیهالب  ! 

آورد و به بحثشان گوش داد. چشمانش را هم با گوشش همراه کرد تا  نییرا آهسته پا گاهشن

 .دوباره به سمت صورت دخترک نروند

 ییهااز رنگ ییده تا فیرد کیبود، اما مارال  یتونیکه داشت همان رنگ ز یادهیتنها ا یسجاد

 دانستینم نکهیه بدتر او از هم دیشنیشان را مبار اسم نیاول یکرده بود که برا ستیل

هر دو  دیمگر چه قدر تفاوت دارند که با یو کرم ینخود ایدارد،  یبا سرخاب یچه تفاوت ییآلبالو

هضم کند. با  توانستینم یطور چیرا ه یکی نیچِرک بود که اصالً ا ی. بدتر از همه صورتاشندب

چِرک  یصورت داندیم و احتماالً  ستیمتوجه شد که او مثل خودش ن یبه صورت سجاد ینگاه

پارچه را در دستش گرفت و گفت ی. سجادستیچه رنگ :  

- ؟یتا اصل دهیبهتر جواب م یبیترک یهاپارچه با رنگ نیا یگیخانوم مشتاق پس شما م  

گفت نانیو اطم جانیبا ه مارال : 

- بشه،  پارچه برجسته یدارند تا طرح اصل یمیمال فیانتخاب بشه که ط ییهابله، بهتره که رنگ

آدیبه چشم نم یطرح اصل میتند کار کن یهااگه رنگ . 

ها دور شده بود چه و رنگ ینقاش یایکه از دن یبود. چند سال دهیجا را فهم نیهم فقط

بوجود آمده بود که خبر نداشت یبیعج ییهارنگ  ! 

 یمیتقداد و دستانش را در هم حلقه کرد و با نگاه مس هیحرف مارال تمام شد به عقب تک یوقت

 :به مارال گفت

- رو من  یمثالً کالباس ؟یچه رنگ شهیچرک م یصورت قاً یدق دیبگ شهیسرکار خانوم مشتاق م

. فهممیکه من فرقاشون رو نم دیرو برد یتا رنگ آب جدهیاالن شما اسم ه ایتصور کنم،  تونمینم

 ییو کهربا یو آجر یرانیا یآب ،یآسمان یآب ،یلجن یآب ،یکاربن یآب ،ینفت یآب ،یدربار یآب

تازه مد شده؟ ه؟ینا چه رنگیا  

دختر امروز چه مرگش  نیرا با او قطع کرد، ا اشیکوتاه نگاهش کرد و زود ارتباط چشم مارال

که گفت،  یپشت " سرکار خانم مشتاق" طنتیش یکه منتظر بود مارال متوجه یبود؟! در حال
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گذاشت و  زیم یرا رو اشیبود و او گوشگونه نشده  نینشان دهد، اما ا یالعملبشود و عکس

 :گفت

- دمیها رو نشونتون مرنگ نیا یمن االن همه . 

مارال بخواهد سرگرم کارش شود، گفت نکهیقبل از ا یسجاد : 

- میش حرف بزندرباره اریمد نظرت رو بعداً ب یبرگردم کارخونه، شما رنگا دیخانوم مشتاق من با . 

را مرتب کرد. به محض رفتن  شیهم دستش را باال برد و موهاتکان داد و همزمان  یمارال سر 

را  یکرد گوش دایپ خواستیرا که م یزیچ نکهیشد و بعد از ا اشیمارال مشغول گوش یسجاد

چرخش به طرفش برگرداند کیبا  : 

- رنگا با اسماشون هست یهمه د،ینیعکسا رو پشت هم بب نیا . 

گفت گذاشت و یگوش یصفحه یانگشتش را رو بعد : 

-  یترن و در هر حالت و با هر رنگهست که درشت ییهاطرح یبرا ه،یکاربن یآب نیمثالً االن ا

دنیخودشون رو نشون م . 

 یصفحه یرو یکاربن یکه توجهش را جلب کرده بود، رنگ آب یزیبه عکس کرد، اما چ ینگاه

به مارال گفتبه سمت خودش رو  یگوش دنیالک ناخنش بود. با کش یِ نبود، رنگ آب یگوش : 

- ؟یکه گفت ییِ هایاز اون آب یکیاالن رنگ الکت کدوم   

پشت سوالش کند، چون مارال  طنتیش یموفق شده بود مارال را متوجه نکهیبار مثل ا نیا 

برداشت و گفت زیم یبالفاصله نگاهش کرد و همزمان دستش را از رو : 

- فرق داره یکاربن یبا آب یلیخ ه،یآسمون یآب نیا . 

رد کرد و گفت یگریپس از د یکیمارال را  یگوش یهاعکس : 

- اما  ه،یتا کاف شیهمون ش م،یتا رنگ دار دوازده خودیب کردمیمن همون دوران مدرسه هم فکر م

وجود داره یفقط چند نوع رنگ آب نمیبیاالن م  ! 

ها را رد کرد و گفتاز قبل عکس ترتند : 

- نمشیبب خوادیدلم م یلیچرک کجاست، خ یصورت نیپس ا . 

گوشش را نوازش داد شه،یهم یمارال با همان حالت مخمل یصدا : 

- هیچرک همون کالباس یصورت . 

را بلند کرد و با لبخند گفت سرش : 

- ؟یشون رو از حفظاسم مکمل هم دارند، اون وقت تو همه نایهر کدوم از ا یعنیخدا !  ای ! 

 یلبش را لمس نکند. دستش رو ریز یره پولکبود که دوبا دواریمارال دوباره باال آمد، ام دست

ها را به عقب هل دادنشست و آن شیموها : 
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- رنگ رو کار کرد،  کی فیطرح همه ط کی یبرا دیبا یها در ارتباطم. گاهخاطر کارم با رنگمن به

به خود طرح هم داره یمتفاوته. البته بستگ هاقهیچون سل .  

 

 یلیمارال خ یض کردن فضا مطرح کرده بود، اما انگار براو عو یسرگرم یها را برابحث رنگ نیا

آمدیبه حساب م یایمبحث مهم و جد . 

مارال فاصله گرفت و گفت یگوش از : 

 

[22.05.18 23:25] 
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انخوشمزه یلیها هم ممنون. خبابت کلوچه یراست  ! 

ها دور کرد، چون مارال در جوابش گفتبحث را از رنگ ریمس یراحت نیبه هم و : 

- آغوز نون گنیبهش هم م ه؛یجور نون محل هی ست،ینوش جان، اما کلوچه ن . 

دیکرد و پرس زیرا ر چشمانش : 

- بگو گهیبار د هیاسمش رو   ... 

تکرار کرد مارال : 

- شما همون بگو کلوچه نه،یا شیآغوز نون، اسم محل . 

کرد و گفت هاینیریش یبه جعبه یااشاره : 

- ؟یمن آورد یحاال چرا دوتا برا  

با تعجب نگاهش کرد و گفت مارال : 

- خانوم وایش یهم برا یکیشماست،  یبرا یکیخب  . 

دیپرس انهیموذ : 

- منه؟ یبرا یسفارش شیکیپس   

برداشت و گفت زیم یرا از رو اشیگوش مارال : 
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- شماست یبله، برا . 

را به سمتش گرفت و گفت یگوش هیرا لمس کرد و بعد از چند ثان یگوش یهم صفحه بعد : 

- چرکه یِ صورت نیا . 

داد حیرا به طرف خودش برگرداند و توض یگوش  بعد : 

-  یکدوم رنگا نشون دهنده نکهیا د؟یدونیم یزیمغز و روح آدما چ یها رورنگ ریتاث یدرباره

رنگ  هیچرک  یمهمه، صورت یلیخ یحطرا یبرا نایها آرامش بخشن؟ اکدوم رنگ جانن،یه

آرامش  هی یو نه مثل آب ندازهیآدم م ادیرو  شیو آت جانیرنگ که نه مثل قرمز ه کیپرطرفداره، 

هم داره جانیآروم باشه، ه تونهیم نکهیا نیدر ع اره،مطلق د . 

لذت  همه نیها ااز بحث رنگ دیدختر چرا با نیبود که ا بیعج شیدست بردار نبود، برا مارال

را به سمتش گرفت  یرا تکرار شد و دوباره گوش یجستجو در گوش یببرد؟! دوباره  مارال صحنه

 :و گفت

- رو چرا جانشیبودن رنگ قرمز رو نداره، اما ه غیرنگ که اون ج هی ه،یارغوان نیا . 

 

د، اما با قرمز دار یچه تفاوت قاً یدق یکوفت ینداشت که بداند رنگ ارغوان یاعالقه چیه نکهیا با

قدر قشنگ و خاص بود که در سکوت فقط نگاه کند و گوش کند. مارال  نیدادن مارال ا حیطرز توض

را  یکه گوش یگفت. زمان یبا بنفش و شراب شیهاحرف زد و از تفاوت یبار از رنگ بادمجان نیا

صورت مارال  گشت،بهیم بیرنگ عج کیدوباره دنبال  نییپا یبه سمت خودش گرفت و با سر

بود که خال و و فکش پشت آن پنهان شده بود و فقط  یطور ینگه داشتن گوش یهیل زد. زاوز

تا  زدیها را ورق مکه با انگشتش پشت هم عکس یمعلوم بود. در حال شیهااز گونه یبخش

به سمت  شیاز موها یادهد؛ تکه یحاتیآن توض یکند و درباره دایپ گرید بیو غر بیرنگ عج کی

که به کار و  یها را کنار زد. متوجه شده بود که هر بحثوم آورد، کالفه شد و آنچپ صورتش هج

و هر  ردیگیحواسش را م یهمه کند،یمربوط باشد به کل او را از زمان و مکان دور م یطراح

موها نیمثل هم زند،یحواسش را از کار مختل کند، با حرص پس م اهدرا که بخو یزیچ . 

 

زرد بود، اما مثل  هیکه شب یبه رنگ یکوتاه یتش گرفته شد نگاهبه سم یکه گوش یزمان

که اگر  کردیفکر م نیدادن بود و خودش به ا حیاسمش زرد نبود، کرد. مارال در حال توض نکهیا

مزاحم  کیمثل موها آن را  ایآ دهد؟ینشان م یالعملمارال را ببوسد چه عکس یهنگام کار کس

. مثالً مثل االن که با آب و دهیکه او را بوس دهدیم یبه دل کس دل ایو  زندیو پسش م ندیبیم

نشان  یچه عکس العمل شدیم دهیبوس زد،یدر جهان حرف م ستین یهارنگ یتاب درباره

دادیم . 

بحث  نیاز ا شهیهم یکه مارال برا دیبگو یزیچ خواستیم د،یرا به طرف جلو کش خودش

غلط کردن انداخته بود دخترک او را به رد،یها فاصله بگرنگ : 

- یگفت یچ دمینفهم ،یرو بگ ییتفاوت رنگ زرد و کهربا گهیبار د هی شهیم . 
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داد حیمختصر توض گرید بارکی مارال . 

گفت دوباره : 

- یبگ گهیبار د هی شهیم دم،یبازم نفهم  ! 

برد و گفت نییرا پا یپشت حرفش است. گوش یکه چه قصد شوم دیبار مارال فهم نیا : 

- سه بار به شما گفت؟ دیحرف رو با هیکه چرا  یشما بگ هشیم  

را باال داد شیابرو یتا کی : 

- ؟یسه بار بگ گمیکه چرا م یوقت فکر کرد چیه ؟یکنیم یخودت چه فکر  

- وقتا یلیبله، خ . 

دیکمرنگ پرس یلبخند با : 

- ؟یدیهم رس یا جهیبه نت  

درنگ نکرد و گفت مارال : 

- مشکل داشته باشه شییشنوا یادرزادممکنه گوشاتون م نکهیبله، ا  ! 

پنهان کرد یساختگ یتیرا پشت جد لبخندش : 

- ؟یدیرو د وانیل یخال یمهیچرا ن ؟یخبب چرا برعکس فکر نکرد ! 

تکان داد و گفت نیسرش را آهسته به طرف مارال : 

- ه؟یچ وانیُپر ل یمهیو ن ؟یچ شهیبرعکسش م  

- خوب واکنش نشون  یقرار دارن و به صداها ییت شنواحال نیدر بهتر یگوشام کالً مادرزاد نکهیا

و دوست دارن چند بار بشنون دنیم . 

 

 نیبه ا دیبود، چند بار با اینگاه مات دن نیترمات مارال، بالفاصله بعد از ختم حرفش، قشنگ نگاه

کرد؟یو رها نم آوردیگاه وسط بحث کم نم چیچرا ه شد؟یمتا ادب  دادیدختر درس م ! 

 

رفت، درست بود که از بحث  رونیکرد و از اتاقش ب یخداحافظ حواسیو ب انهیمبتد یلیخ مارال

 یقیدقا یقدر خوب بود که برا نیکرده بود، اما حضورش ا دایها خالص پرنگ خودیو ب یشیفرسا

ردیچند از حال مزخرف قبلش فاصله بگ . 

 

[22.05.18 23:25] 
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[Forwarded from یجا ماند هامائده فالح "کنار نرگس "] 

# 131پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 ی. به طرف پنجره رفت نگاهدیکش رونیب بشیرا از ج اشیبلند شد و گوش اشیصندل یرو از

 ازدهی. ساعت شدیم داریو سر ساعت ب دیخوابیهم به ساعتش انداخت. پدرش سر ساعت م

که پدرش  دانستیبا اسلو م میساعت و ن دو یصبح به وقِت تهران بود و با توجه به اختالف زمان

را باال آورد و مقابل صورتش نگه  یشدنش گذشته باشد. گوش داریاز ب یساعتدو سه  دیبا

خشک و بدون انعطاف پدرش را پرشور جواب  ی"بله" یپدرش را گرفت. صدا یداشت و شماره

 :داد

- ؟ینمود لیسالم نادر خان، صبحانه م !  

دیرا شنغرغر مانند پدرش  یصدا : 

- ؟یپرسیرو م یسوال تکرار نیو هم یداریتلفن المصب رو برم نیچرا هر روز صبح ا  

. رک گفتستادیو پشت به پنجره ا دیچرخ : 

- بعدش قهوه نخور که بشوره  یاگه خورد ای ،یمطمئن شم مشروب نخور خوامیم نکهیا یبرا

رو بگم؟ نیا دیببره، خطرناکه بابا. چند دفعه با  

لبش آورد یاز سر تاسف بر رو یپدرش فقط لبخند یوف و تکرارمعر یجمله : 

- ؟یمن یتو بابا ایمن باباتم   

پدرش را آرام کند، گفت نکهیا یبرا : 

- عاشق موهاتن یجماعت هی ا؛یشینکن نادرخان، کچل م یبدخلق  ! 

ر شده و چند براب اشاریکه بعد از مرگ  ییهای. بداخالقآمدیبا پدرش راه م دیاز آنکه با شتریب

بود یمشروبات الک هیرویمصرف ب اشجهینت . 

ادامه گفت در : 

- اسلو؟ ومدین نیبابا؟ افش یخبر دار ایاز رو  

کالفه جواب داد پدرش : 

- آنجلس برن لس شهیهم یبرا خوانیم نایاسلو، ا ادیقرار نبود ب نیافش ؟یگیچرا وارونه م

کننیم شون رو درستاقامت ی. االن هم دارن کارانیافش شیپ .  

ادامه داد یمکث با : 
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- رانمیا گهیروز د ستیب تیمنم نها . 

گفت یعصب : 

- رفتم  روزید نیهم هیچ دیدونی. مگردمیبا من بابا؟ من خودم دارم برم یکنیم یچرا لجباز

ران؟یا یآیم یدار یچ یبرا قاً یرزرو کردم، حاال شما دق طممیبل  

دیپدرش را شن ادیفر یصدا : 

-  رم؟یاز تو اجازه بگ دیبا رانیاومدن به ا ی! مگه من برا یگردیبرم یو دار یگرفت طیبه درک که بل

بکن ،یبکن یخوایم یندارم. هر غلط یتو کار ینکبت یبه زندگ گهیمن د . 

 ایبود که به رو نیا دیرسیکه به نظرش م یتلفن را قطع کرد، تنها راه تیپدرش با عصبان یوقت

بخواهد ایدوست نداشت از رو یلیکه خ یبه پدرش بزند، کار یزنگ بزند تا اگر وقت دارد سر . 

 *    *    * 

 

 یرفتیخانه که م یو زعفرانش هر جا نیدارچ ترش،مویل یبود، بو دهیچیدر کل خانه پ مهیق یبو

به همراه  ثمیبود. مامان و م مهیدرست کرده بودم، عاشق ق مهیق رایسم ی. براآمدیدنبالت م

 امرا انج رایو سم ثمیقبل از عقد م یمانده یکارها یسر کیبه آمل رفتند تا  بار دوم یبرا ییدا

بود که رفته  ی. سه روزرمیبگ یدوباره مرخص خواستمیها بروم، نمنبار نتوانستم با آ نیدهند. ا

برگردند رایبودند و امشب قرار بود به همراه سم .  

 جهینت نیکه سر راهش بود، به ا یمشکالترا گرفته بود، با وجود تمام  مشیباالخره تصم ثمیم

 دهیرا ناد رایحس دوست داشتن سم نکهیشان کند تا او حل دیایکه با مشکالتش کنار ب دیرس

زن و شوهر  یکه به زود کردمیفکر م نیبه ا ی. وقتشناختمیسر از پا نم ی. از خوشحالردیبگ

مد و  یشرکت در جشنواره یبرا یمی. امسال تصمشدمیسر تا پا پر از شوق م شوند،یم

البته فقط حال خوبِ  وفتم؛یکرد به فکرش ب قیخوب من را تشو یروزها نیلباس نداشتم، اما ا

در  یسهم مهم زدانیسوال از طرف  کیشده بود،  میتصم نیا یخودم نبود که باعث و بان

داشت میتصم نیا یریگشکل .  

 یکه برا دیپرس میطرحم رفته بود نیآخر یهانمونه پارچه دنیبه د یداخل کارخانه وقت روزید

ندارم. گفتم در فکرش هستم و  یمیتصم چیه میجا نتوانستم بگودارم. آن یمیجشنواره چه تصم

 یداد که نساج نانیاز همان لحظه به فکرش افتادم. به من گفت هر چه زودتر شروع کنم و  اطم

 شیهاحرف یبود، اما گاه بهیغر کینخواهد کرد.  غیاز من در تیحما یباشد برا یهم هر کمک

. اگر چه من بعد از آن روز که در زدیحرف نم دیبا شک و ترد کرد؛یچرا، دلم را قرص م دانمینم

در حرف زدن قناعت  دهند،یخوب واکنش م یبه صداها شیهانامردانه گفت گوش یلیاتاقش خ

بود ریخ بله و کردمیکه استفاده م یاکلمه نیترکاربردرو پ کردمیم .  

 

 یوقت ،یکیدر تار ،یینبودند، در خانه دا ثمیها که مامان و مشب نیا ژهیها، به وشب یگاه

 سهیمقا نیکه از ا یاجهیو نت کردمیم سهیمقا اشاریاو را با  یواشکی زد،یبه سرم م یخوابیب



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 338 

 

هزار بار با  زدانی ،اشاری یو رفتار یمثبت اخالق ازاتیامت یبود که با وجود همه نیا گرفتم،یم

فرق داشت اشاریبا  شیهایتر از اوست. جنس مردانگتر و قاطعصالبت .  

 

 اشاریمن حرف زد  یکه بابا از گذشته یسقطم نداشت. زمان یو حت تیبا محرم یمشکل اشاری

خانم دو روز بعد خودش شخصاً با من  وایندارد، اما ش هیقض نیبا ا یراحت گفت که مشکل یلیخ

ازدواج  نیاما از تبعات ا ند،یبینم اشاری قیجز من را ال یکس نکهیکرد و گفت با وجود اصحبت 

 تیهم در نها اشاریقابل درک بود.  میکه برا گرید یزهایچ یلیاز حرف مردم و خ ترسد،یم

ازدواج کرد که مادرش بعد از من انتخابش کرد؛ یمادرش شد و با همان میتسل  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 132پارت  

 

 

 

. گرید یهایلیو خ یسجاد یانیبا پادرم ینرفته بود، حت ماهیبار ازدواج با پر ریقاطعانه ز زدانی اما

 ینهیازدواج بوده و او دست رد به س نیبه ا یکه پدرش هم راض گفتیم نیریخاله ش یحت

 نیابه  گرید یبه شکل شیدو ماه پ یکیها رفته بود. تا آن یخانه هم از ماهیهمه زده است. پر

را انتخاب نکرده  ماهیپر زدانیاست که  یخودخواه یاز رو کردمیتصور م کردم،ینگاه م هیقض

را پس زده بود، آن هم  ماهیبود که پر نیهم ا شیلیکارش نداشتم. دل نیاز ا یاست و حس خوب

 تواندیپس زدن م نیکه ا کردمیزن درک م کیودند و خب به عنوان خانه ب کیکه با هم در  یزمان

چه  کردمیکرده بود و فکر م رییموضوع تغ نیراجع به ا دگاهمیگران تمام شود؛ اما د ماهیپر یبرا

 گرانیخودش و اعتقاداتش؛ اجبار د یکند، برا یخودش زندگ یبرا یقدر هم خوب است که کس

 نیکه تا ا دانستمیکه دوست ندارد نشود. هنوز نم یطیشرا مینگذارد. تسل شیرو یریهم تاث

نبود تا به االن ازدواج نکرده  بیازدواج کرده و جدا شده است، البته که عج ایمانده و  جردسن م

جانش ییباشد، مثل دا .  

 

 کیش نیتریو و رونیب کیفقط  ییبودم، متوجه شدم از زندا ییکه کنار زندا یسه شب نیا در

 ایآثار مرگ پو رفتینداشت. انگار هر چه سنش باالتر م یحال خوب یلیت، از درون خاس مانده

گذاشتیم یرد باق شتریاو ب یرو . 

که  یدر طول هر سه شب ییدابخوابم، اما زن توانستمیخوابم عوض شده بود، نم یچون جا من

بودم او هم  داریب وقت ریکه تا د ی. شب تا وقتدیخوابیدو ساعت نم یکیاز  شتریبودم ب ششیپ
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هم  شدمیاز خواب بلند م یکه وقت خاستیماز خواب بر یبود و صبح هم معلوم نبود ک داریب

و منتظرم بود دهیچ زیم یاش را روگاز بار گذاشته بود و هم صبحانه یرا رو اهارشن یغذا . 

 

 ثمیو م رایسم ندی. تصور ددمیبه سمتش دو عیآمدم و سر رونیاز فکر کردن ب فونیزنگ آ یصدا با

رفتم تا به استقبالشان بروم.  نییها پارا زدم و زود از پله فونیلذت بخش بود. آ اریکنار هم، بس

نندکنار هم بما توانستندینم یلیخ ثمیو م رایسم میبه آمل رفته بود شیپ یکه هفته یوقت . 

 

مامان عقب  کرد،یم یرانندگ ثمی. مدمیرا ند رایداخل آمدند، هر چه گشتم سم نیبا ماش یوقت

نشسته بود ثمیهم کنار م یینشسته و دا . 

شد، با تعجب  ادهیقبل از همه پ ییکجاست. دا رایبپرسم پس سم کیاز کدام  دانستمینم

 :گفتم

- را؟یپس کو سم ییدا  

گفت حواسیب گشت،یم یینگاهش دنبال زندا با : 

- داینذاشت باهامون ب امکیس آد،یم نایچهارشنبه با عموت ا . 

کرد و گفت به خانه یااشاره بعد : 

 زهره کجاست؟-

و  دیهم همان سوال من را پرس ییدا. زناطیبه ح ییهمزمان شد با آمدن زندا دنشیپرس سوال

شد به طرفش رفتم. بعد از چند تا بوسه  ادهیپ ثمیبودم. تا م دهیکه من شن دیرا شن یهمان جواب

 :به صورتش گفتم

- دم مندرست کرده بو مهیبراش ق  ! 

گفت ییپررو با : 

- یدرست کن مهیکه براش ق یدار ادینداره وقت ز بیع .  

- من از اون خواهر شوهر بدجنسام ست،یخبرا ن نیاز ا رینخ . 

 

را گرفتم و  شیبازو ریها هم مشکل داشت. زشود. در باال رفتن از پله ادهیمامان کمک کردم تا پ به

کردم. از  چشیکه خوابش گرفت سوال پ یا خود شب و تا وقتها باال بردم. تاو را آرام آرام از پله

آماده  عقد یکه قرار بود برا ییهازیاز شرط و شروط عمو و از چ دم،یپرس شیهاو خربد رایسم

 ی. رودمیپرس ثمیرا از م میهاسوال یخوابش گرفت به اتاقش رفت و من هم ادامه ی. وقتمیکن

و  دیرا عقب کش یبود، تا کنارش نشستم گوش یزیکردن چ پیو مشغول تا دهیتختش دراز کش

 :گفت
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- ؟یفضول یاومد  

و گفتم دمیخند : 

- ؟یدادیم امیپ رایبه سم یداشت  

- ادیآره، ناراحته که عمو نذاشت باهامون ب . 

گفتم طنتیش با : 

- ناراحته؟ رایفقط سم  

جواب سوال من بلند شد و نشست در : 

- خوشش  یلیخ م،یریبگ یو بعد عروس میونه باشخ نیهم یتا دو سال تو دیبه عمو گفتم که با

برام  خوادینشده م یچی. هنوز هرمیگیم یبراتون عروس دیکه من خودم ع گهی. بهم مومدین

ندارم  یازیو ن ارمیگفتم که به عمو بگه من خودم بلدم خرجمون رو درب رایبه سم ره،یبگ میتصم

با عمو صحبت کنه. خودش هم با من موافقه، قرار شد رهیبگ یوسبرام عر .  

 

 مانیبه پول عمو باشد و به خودش ا یمتک خواستینم نکهینفسش را دوست داشتم، ا عزت

صحبت کردم، از  ثمیبا م یساعت کی. کردیرا کم م میهایاز نگران یشتریب یمیداشت ن

از  خواستمیم ی. وقتشودیحل م زیدادم که همه چ دیگفت. به او ام اشیمال یهادغدغه

مقابل در به عقب برگشتم و گفتم میایب رونیش باتاق : 

- مغازه مال تو هم هست،  ینگ گهیکنم که د دایشوهر پولدار پ هی دمیبخواب، منم قول م ریبگ

زنمیم غشیت تونمیو تا م کنمیم دایرو پ یکی .  

نکرد دایکند و به سمت من پرت کند و پ دایرا پ یزیرا نگاه کرد تا چ اطرافش : 

- زنمتایم یخوریتا م آمیم یشوهر شوهر کن گهیبار د هی  ... 

*   *   * 

. گرفتمیم یمرخص دیروز با کیمانده بود. عقدش روز جمعه بود و من فقط  ثمیروز به عقد م سه

 یهیاز بق شتریشنبه بگرفتم. سه یبودم و فقط چهارشنبه را مرخص لیپنجشنبه و جمعه تعط

ماندم یها در نساجروز . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

ساعت پنج  یانجام دادم. وقت دادم،یروز چهارشنبه انجامش م یبرا دیکه با ییو کارها ماندم

 زدانی یگذاشتم متوجه اطیکه پا به ح نیآمدم. هم رونیرا جمع کرده و از اتاقم ب لمیشد وسا

بود یبه دست مشغول صحبت با کس یو گوش هستادیا نشیشدم که کنارش ماش .  
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و بروم. موفق هم شدم که از مقابلش  رمیبه طرفش نگاه نکنم و راهم را بگ گریکردم د یسع

که رد شدم، اسمم را صدا زد نیبگذرم، اما هم ینگاه چیبدون ه : 

 مارال؟-

طرفم آمد.  شلوارش گذاشت و قدم زنان به بیرا داخل ج یشدم به عقب برگردم. گوش مجبور

ها کرده صرف فکر کردن به آن یادیچند وقت گفته بود و من هم زمان ز نیکه ا ییهازیچ یهمه

 تتیکه در داخل کارخانه با گفتن حما یدیو آن ام میاز صدا فیو تعر انهیبودم بر سرم آوار شد. آر

م توقف کرد و که مقابل یکرده بود. همه و همه از ذهنم گذشت تا زمان قیبه من تزر میکنیم

 :گفت

- برادرته؟ یِ عروس  

لبم آورد یکرد که بدون آنکه خود بخواهم لبخند را بر رو یسوال : 

- عقدشه گهیبله، سه روز د  ! 

را باال برد و گفت شیاز ابروها یکی : 

- . چند سالشه برادرت؟گمیم کیچه خوب ! تبر  

نگاهش کنم، گفتم میآنکه مستق بدون : 

- آدیبرم ینداره، اما خب از پس زندگ شتریبو چهارسال  ستیسنش کمه، ب . 

را به من دوخت اشرهینگاه خ   : 

- آدیمخوب بر یلیخ شیتو باشه، شک ندارم که از پس زندگ هیاگه پنجاه درصدم شب . 

 

از اعماق وجودم سر برآورد و  یحس کرد،ینم فیوقت از من تعر چیه وقتِ چیه گرید کاش

 آن همان مارال نوزده ساله کیسخت شد. نگاهش کردم و ام کرد. ماندن و حرف زدن محاصره

بار  نیاما ا گرفت،یوجودش را فرا م یسر تا پا یوصف نشدن یلذت ایشدم که از نگاه کردن به پو

بود زدانینبود و  ایپومرد روبرو  . 

. ادامه دادکردمیو نگاهش م کردیم نگاهم : 

- ازدواج کرده یسالگ ستیه بک شناسمینفر رو م هیمن  ست،یکم ن یلیسنش هم خ . 

 یو به زمان حال برگردم. با کنجکاو میایب رونیحرفش باعث شد از جلد مارال نوزده ساله ب نیا

 :گفتم

- بچه داره؟ خوشبخته؟ کنه؟یکار م یاالن چ  

از غم داشت گفت یکه رنگ یرا کرد، اما قبل از آن با لحن نشیرفتن به سمت ماش قصد : 
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- بدبخت داغونه هیاالن  . 

قرار نبود بدبخت  ثمیاز حرف آخرش گرفت، م یلیجا ماندم و رفتنش را تماشا کردم. دلم خ همان

 یو اگر کس کنمینم یکار درست دانستمیشد، م نشیجا ماندم تا سوار ماشقدر آنشود. آن

 میرو تینهایدر حرفش بود که ب یزیاما چ اورد،یاز آن درب ثیممکن است هزارتا حرف و حد ندیبب

به خودم آمدم. زود نگاه گرفتم و به راهم ادامه دادم. از  نشیبوق ماش یگذاشته بود. با صدا ریاثت

زد؟یحرف م یچه کس ! 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 133پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

از  آمد،یبدبخت به حساب م کیاو  ریتعب ازدواج کرده و االن به یسالگستیکه در ب یکس

از کنارم رد شد و  نشیمحصول ازدواج زود هنگامش بود؟ ماش یبدبخت نیا شد؟یبستگانش م

 .من را با سواالتم تنها گذاشت

 

اگر  دانستمیاند، معمر سرکوب شده کیکه  ییهابا حس دنیسخت است جنگ دانستمیم

 نیعقل و درکم ا التیکرده بودند. تما دایچون محرک حرکت پ از من جلو بزنند، توانندیبخواهند م

. دانستمینم یچیه باً یتقر دانستم،ینم زدانیاز  یزینشوم، من چ شانمیتسل گاهچیبود که ه

 اریاخت یراه قدم بگذارم، اما گاه نیدوست داشتم که چشم بسته در ا یاز آن شتریخودم را ب

عمل  اریدر درون است که آتش به اخت گرید یکی انگار ی. گاهستیدست خودت ن زیهمه چ

کندیم .  

سخت بود.  میاندازه برا کیهر دو به  نکهینشدن بود. جالب ا میشدن و تسل میمن تسل یمسئله

وجود نداشت یوسط کار راحت نیا . 

 

 یگرید یرنگ و بو رایعمو از آمل آمدند. خانه با وجود سمبه همراه عمو و زن رایسم چهارشنبه

 یلیمقابل عمو خ کردندیم یسع گشت،یم ثمیو م رایسم یته بود. مدام چشمم در پگرف

 ادهیرا پ یدوران نامزد یهایبازنیریبشود ش شینبود که جلو یدست به عصا باشند. عمو آدم

داده و  هیرو رییخبر داشت تغ امکیعمو س یهااز اخالق ی. مامان که به خوبدیایکرد و خوشش ب

 رایسم نیعقد الزم است را به ا یکه برا ییدهایکه تمام کارها و خر کردیم یبرعکس قبل سع

نندیرا بب گریاز خانه بتوانند همد رونیبسپارد تا دست کم ب ثمیو م . 
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رفتم  یفروشداشتم به گل یفروشکه با گل یروز جمعه زود از خواب برخاستم و طبق قرار صبح

رزها، قرمز  یخانه سفارش داده بودم گرفتم. عمده سالن ییآراگل یکه برا یرز یهاگلو دسته

 ییبا کمک دا شبیکردم. د نیعقدشان را هم خودم تزئ یمتفاوت. سفره یهادر رنگ هیبود و بق

عقد  ی. تمام شب مواظب سفرهمیبرده بود ییدا یتمام مبلمان را جمع کرده و به  خانه موو ع

. کردیمن فقط غرغر م تیهمه حساس نیز انشود، مامان هم ا کیبه آن نزد یبودم تا کس

که عدم  زدیم ییهاحرف یعمو هم کمکم کرد، گر چه هر از گاهبند نبود. زن ییدستش به جا

و با حرف و خنده  اوردمیخودم ن یاما من به رو داد،ینشان م ثمیو م رایسم دواجرا از از تشیرضا

وجود  ایدر دن زیچ چیحال بودم که هشخو ثمیو م رایسم یقدر برا. آنکردمیرفع و رجوعش م

ردیرا از من بگ یشاد نینداشت تا ا . 

 

بود. تمام  ادیز یهر نوع کار هنر یریادگینکرده بودم، اما خب استعداد من در  ییآراوقت گل چیه

 یکه بود درباره یمجاز یاز هر جستجوگر و فضا امیعقد نشسته و با گوش یکنار سفره شبید

ات جمع کرده بودماطالع ییآراگل . 

 

را به  یرنگ یها و تورهاکمکم کردند تا تمام گل رایو سم ثمیم دم،یها به خانه رسبا گل یوقت

فرستادم و خودم مشغول شدم. کمک  نییعمو به پاخانه ببرم. مامان را به همراه عمو و زن

بروند و  ییدا یانهکردم تا به خ یراه هیها را هم با بقرا هم قبول نکردم و آن ثمیو م رایسم

را از سر  شیهاچشمش به آن همه گل و تور افتاد دوباره غرغر یبخورند. مامان وقت صبحانه

خانه را جمع و جور کرد. کم مانده بود  دیو بعد از آن چطور با ستیکارها ن نیبه ا یازیگرفت که ن

گردانمیبدهم که خودم سالن خانه را به شکل سابق برم یکتب ینامهبه او تعهد .  

 

 گریدو ساعت د دیهم با رای. سمکردمیکارم را تمام م کیتا  دیعقد چهار عصر بود و من با ساعت

و با  چاندمیها را کوتاه کرده و در تور پگل ی. از دم در شروع کردم. ساقهرفتیم شگاهیبه آرا

 فادهاندازه است کیها به رنگ یکردم از همه ی. سعدمیاز هم در امتداد سالن چ یکم یفاصله

 کیدار سرام هیداشت را در دو گلدان بلند و پا یدیکه دورشان تور سف یقرمز یهاگلکنم. دست

سالن گذاشتم یگذاشتم و در دو طرف ورود . 

پشت در بودند،  رایو سم ثمیو به سمت آن رفتم. م دمیزدن زنگ در خانه، دست از کار کش با

شوند، اما رفتن به  ریسالن غافلگ دنیت داشتم با دبه داخل راهشان بدهم، دوس خواستمینم

که در را باز کردم گفتم نیرا بهانه کرده و پشت در به التماس افتاده بودند. هم شگاهیآرا : 

- نیرو بردار هاتونلهیو وس نیایاز گوشه ب واشی د،یزنیدست نم یزیبه چ . 

پا به داخل گذاشتند همزمان گفتند تا : 

- چه قشنگ شده یوا  ! 

نگاهشان کردم و گفتم چپپچ : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 344 

 

- گهید دیبر نیایب . 

سالن گذاشته بودم، گفت یدر تا ورود یجا یکه با تور و روبان جا ییهاگل دنیبا د ثمیم : 

- چه قشنگن ؟یدرست کرد یچجور  ! 

را برداشت و گفت شیپا ریگل زدسته نیهشدار من تا وارد شد اول رغمیعل رایسم : 

- هم درست کن عقد یدور سفره یبرا نایاز ا . 

اخم گفتم با : 

-  کیبهتون نزد تونهینم یعقد که کس یبذارم دور سفره نایاوالً بذار سر جاش، دوماً، باهوش از ا

کنمیپرپر درست م یهابشه. دور سفره رو با گل . 

ها که مشغول دسته کردن گل نیرا بردارد. هم شیهالهیبه سمت اتاقم رفت  تا وس اطیبا احت 

از فرصت استفاده کرد و داخل اتاقم شد و در را هم پشت سرش بست. چشم  هم ثمیشدم م

و به  اوردمیخودم ن ی. به رورمیها بگلحظات خوش را از آن نیبودند. نخواستم ا دهیعمو را دور د

دادم امهکارم اد . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 134پارت  

 

 

شان زمزمه و خنده  ینبود. فقط صدا یخبر رایو سم ثمیآمدن م رونیارم ادامه دادم و اما از بک به

از وجود من دارند  کردمیخودشان بزم گرفته بودند. حس م ی. در اتاق من براآمدیم

. باز به کارم میبه مارال کمک کن میرویهم گفته بودند که م نیی. احتماالً پاکنندیسوءاستفاده م

گرفته بودند اجازه  شگاهیآرا یکه برا یو وقت گذشتیطور م نیکه هم یمه دادم، اما ساعتادا

به در زدم و گفتم یانداد صبر کنم. به طرف اتاقم رفتم و تقه : 

- شده رید شگاهی. آرانمیبب رونیب ایب ،یدیبچه پررو، چشم عمو رو دور د ثمیم .  

فتگ ثمی. مدیچیدو نفرشان در گوشم پ یخنده یصدا : 

- کنمیکمک م رایدارم به سم . 

- تا نرفتم عمو رو صدا نکردم رونیب ایت، بآره جون عمه .  
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هم  یداده بود و از شال هیتک شمیآرا زیبه م رایبه اتاقم انداختم. سم یدر را باز کرد، نگاه ثمیم

پ به چچپ ینبود. وارد اتاق شدم و با نگاه یسرش بود، خبر یشده بود رو وارد خانه یکه وقت

 :جفتشان گفتم

- کو؟ نیبردار یخواستیکه م یالهیاالن وس  

و با خنده گفت دیپر رونیاز اتاقم ب ثمیم : 

- منتظرتم نیماش یتو رایسم . 

تکان داد و با لبخند دنبال شالش گشت یهم سر رایسم . 

گفتم رایرفت رو به سم ثمیم یوقت : 

- ؟یبردار یخواستیم یچ  

مانتواش را بست و گفت یهادکمه : 

- نهیماش یرو برداشتم تو زیبابا ! هممه چ یچیه . 

گفت انهیموذ یاو با خنده رونیهم از اتاقم رفت ب بعد : 

- اینره دور سفره رو هم درست کن ادتیبرم، فقط  گهیمن د  ! 

گفتم یشاک : 

- مکان؟ نیاتاق خودش، اتاق من رو کرد یتو بردتتیخب م ! 

شد دینه سرخ و سف د،یخجالت کش نه : 

- دهیحال م شتریو باتاق ت . 

کنم و بترسانمش گفتم تشیاذ نکهیا یزدم و برا یلبخند اشییپررو از : 

- آدیاز خجالتت در م امکیکن و گر نه عمو س شیکار هیت کبود شده، چونه ریز .  

که گرفته بود به  یاز انتقام یو من هم راض دی" تند به سمت اتاقم دو یگیگفتن" راست م با

رفتمعقد  یسمت سفره . 

 

 نکهی. مامان با انندیکارم را بب یجهیرا صدا زدم تا نت هیکارم را تمام کردم و بق کیاز ساعت  زودتر

را بهانه کرده و  ییآراگل نیخوشش آمد. عمو هم هم یلیکار نبود، اما خ نیبه ا یراض یلیخ

 شکرا خ می. بعد از  دوش گرفتن، موهاانداختیم کهیت ییداو زن ییدانامحسوس به  یلیخ

و خانه شلوغ  دندیرس لیفام یکردم. به مامان هم کمک کردم تا آماده شود، وقت شیکردم و آرا

رنگ بود که  یبلند جگر راهنیپ کی. لباسم دمیکش رونیشد به اتاقم رفتم و لباسم را از کمد ب

دو  یهایلیپکار شده و دور تا دور کمر  پوریتنه گ میداشت و تا کمر به صورت ن یبلند یهانیآست

 .قلو داشت
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داشته باشد.  دید نهیس یجلو پوریگ یدار بستم تا نمارا هم دور گردنم مدل یساتن کرم یروسر

کردم و  یپرسرفتم. با همه احوال رونیو از اتاق ب دمیبلندم را پوش پاشنه یکفشم مشک

عمو و زن ییدابه زن ییرایگرفتم. به سمت آشپزخانه رفتم تا در پذ دیشان را ندمتفاوت یهانگاه

لبانش به لبخند باز شد و گفت دیتا من را د ییداکنم. زن مکک : 

- یخانوم شد یلیمارال، خ آدیچه قدر بهت م . 

گشود و گفت فی. زن عمو هم لب به تعرزدیپنهان موج م ینگاهش حسرت در : 

- قشنگه.  یلیخ نمیبیتنت م یاما االن که تو ومد،یخوشم ن یلیخ یکه نشونم داد شبید

میتو رو بخور یعروس ینیریروز ش هیواقعاً ! انشاهلل  دیتو تن د دیلباس با . 

 یبه آشپزخانه آمد سرتاپا یها کمک کردم. مامان هم وقتها به آنشربت ختنیکردم و در ر تشکر

حتماً  دیدیم یرادیکند، اما اگر ا انیب مینبود که احساساتش را مستق یمن را برانداز کرد. آدم

ستین یرادیا یعنی گفتینم یزیهم چ ی. وقتگفتیم . 

 

را به  ییرایبودند. کار پذ دهینرس ثمیو م رایهنوز سم یساعت به آمدن عاقد مانده بود، ول مین

 یپله ها بودم که صدارفتم. در راه رونیب اطیرا برداشتم و به قصد ح امیسپردم و گوش ییزندا

من را صدا کرد و گفت ییدااست که زن یکس چه نمی. مکث کردم تا ببدمیرا شن فونیآ : 

- گل آورده گهیاومده م یکیمارال برو دم در،  . 

دسته  کیبا  یگل آورده است. در را باز کردم، مرد یچه کس نمیرفتم تا بب نییها پاعجله از پله با

 :گل بزرگ پشت در بود. گل را به سمتم گرفت و گفت

- دیریگل رو بگ نیا . 

رفتم و گفتمرا از دستش گ گل : 

- ه؟یگل از طرف ک نیا  

مقابل در پارک بود، رفت و گفت یکم یاکه با فاصله نشیسمت ماش به : 

- هم هست گهیدونه د هی  دیروش نوشته، فقط صبر کن . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 135پارت  
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به ساتن  دهیکارت چسب یبزرگ را پشت و رو کردم. رو به سمت داخل رفتم و دسته گل یکم

یخوشبخت یمهر، با آرزو یرنگ دور گل نوشته شده بود:" از طرف نساج یآب "  

گفته بود. منتظر ماندم تا مرد  کیهم زنگ زده و تبر شبیخانم د وایلبم نشست، ش یرو یلبخند

شده بود، برگشت. با  دهیگ چقرمز رن یهاشکل که داخل آن رز یقلب یجعبه کیکه با  دیایب

نگاه کردم و گفتم تعجب به جعبه : 

- هست؟ نمیا  

را به سمتم گرفت و گفت جعبه : 

- همراهش بود نمیبله ا .  

 یگذاشتم و جعبه نیزم یگل را روهمزمان هر دو را در دستم نگه دارم. دسته توانستمینم

دمیبردم و بو کش امینیسمت ب رز کردم و به یهاگل فیبه رد یشکل را گرفتم. نگاه یقلب .  

 

همه  ثمیو م رایعقد گذاشتم. با آمدن سم یکنار سفره یزیم یرا با زحمت باال بردم و رو هاگل

اشک در چشمانم  دمیرنگش د یرا در کت و شلوار توس ثمیم نکهی. به محض امیرفت نییپا

و  ثمید. همه به سمت مبو فتادهیمن ن یکه برا یبودم خوشبخت شوند، اتفاق دوارینشست. ام

بودن  نیشان کردم. کنار هم بودند و او نگاه ستادمیممکن ا یجا نیرفتند و من در دورتر رایسم

نبودم و وسط  میهاچشم فیبابا  آزار دهنده بود. حر یخال ی. جاکردیکنار هم وجودم را گرم م

 یکی. بابا میل نداشتشک نیبه ا یمراسم ای. من و پوختمیریآهسته اشک م تیجمع انیم اطیح

میسوت و کور به هم محرم شد ییدر فضا ایرا به خانه آورد و من و پو قدشاز دوستان عا .  

ختمیاشک ر یشتریعطرش را استشمام کردم با فراغ بال ب یرا بغل کردم و بو ثمیم یوقت . 

 یامعجزه مثل معجزه بود. میبه عقد هم درآمدند برا رایو سم ثمیلحظات بعد که گذشت و م تمام

عقد را  یکه عاقد خطبه ی. مامان هم درست مثل من تمام مدتونددیبه وقوع بپ کردمیکه فکر نم

 نکه از نظر م یمان بود، مردبود. مرد خانه زیمان عزجفت یبرا ثمی. مختیاشک ر کردیم یجار

بود ستادهیا رایسم یکرده بود و پا یمردانگ .  

 آمد؟یبهتر از امروز هم م یشد. روز ثمیعروس م شهیهم یابله داد و بر بایمعصوم و ز رایسم

کرد  یروبوس شانیو عمو رفت. با هر دو ییبلند شد و به طرف دا رایبعد از عقد از کنار سم ثمیم

 میرا به او بدهند محصور شد. مامان هم ن شانیایهدا خواستندیکه م یلیفام نیهم ب رایو سم

به او  یداد. من هم دستبند رایانتخاب کرده بود به سم رایسم یمن برا یقهیرا که با سل یتس

 .دادم

 

. رندیدو نفره بگ یهارفتند تا عکس هیبه آتل لمبردارشانیبا ف ثمیو م رایساعت بعد از عقد، سم دو

شام بمانند من در خانه ماندم و  یها برااز من خواستند همراهشان بروم اما چون قرار بود مهمان
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سبک شد تلفن را برداشتم و به اتاقم رفتم.  میکارها یکم ی. وقتکمک کردم هیبه بق

 یهمراهش را گرفتم که جواب نداد. شماره یخانم تشکر کنم. شماره وایاز ش خواستمیم

 یامردانه یقطع کنم صدا خواستمیکه م نیهم یپدریبوق پ نیاش را گرفتم. بعد از چندخانه

من را  کردمی"سالم" دادم. فکر م کیبود. جوابش را با  زدانیخانم نبود و  وایگفت: " الو ".  ش

گفت میصدا دنیچون با تلفن خانه تماس گرفته بودم، اما به محض شن سد،نشنا : 

- ؟یمشغول حرکات موزون باش دیورا ! شما االن نبا نی! از ا انهیبه اربه ! 

شده بود نیعج ییپروایبا ب وجودش . 

- نوم هست؟خا وایمراسم عقد تموم شده، ش  

جواب گفت در : 

- ؟ی. کارش داشتمهییدا یخونه ست،یخانومت ن وایمبارکه، ش  

تختم نشستم و گفتم یرو : 

- زنمیزنگ م گهیوقت د هیو  شمیپس من مزاحمتون نم . 

گفت عیسر یلیخ : 

- و اون وقت  یباش حوصلهیفکر کن عصر جمعه باشه و اعصابت خرد باشه و ب ؟ینه چه مزاحمت

مزاحم؟ یبهش بگ ستین فیزنه؛ حزنگ ب انهیار ! 

پشت تلفن بود،  نکهیدهم. با ا یکه با او چه کنم و چه جواب دیرسیبه ذهنم نم یادهیا چیه گرید

دیمکث کردم پرس یرا گم کرده بودم. وقت میاما من کامالً دست و پا : 

- ؟یاالن به عنواِن پر ابهت خواهر شوهر مفتخر شد  

جواب دادم آرام : 

- میالبته من خواهر شوهر خوب شه،یم یاعتدو س هیبله  . 

دیخند زیر : 

- نگفتم، بر منکرش لعنت یزیمن که چ  ! 

ها بزند و قلبم حرف نیحرف ها بزند. از ا نیاز ا خواستیبر سرم هوار شده بود و دلم م طانیش

ندازدیرا به تکاپو ب : 

- خانوم تشکر کنم وایها از شگلزنگ زدم که واسه دسته . 

- د؟یخانومت امر کرد. رس وایرش دادم، البته شمن صبح سفا  

جوابش گفتم در : 

- ن؟یبله قبل عقد آوردن. ممنونم از لطفتون. فقط دو تا دسته گل بود. دو تاش رو هم شما فرستاد  
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کرد انکار : 

- گل سفارش دادمدونه دسته هینه، من  . 

تعجب گفتم با : 

- قلبگل به شکل  یدونه هم جعبه هیدسته گل بود و  هی یول . 

گفت بلند : 

- دونه هم دسته  هیدونه جعبه بود و  هیگل.  یدو تا دسته یگیگل بود، پس چرا م یآهان جعبه

 .گل

در ادامه گفت چاند؟یپیگرفته بود ! چرا م اشیباز : 

- عقد داداشت بود کیتبر یگل برافقط دسته یول . 

دمیپرس د،یگویچه م دمیفهمینم : 

- ود؟ب یچ یگل برا یپس اون جعبه  

- خودت سفارش دادم یاون رو برا . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 136پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

کردیمسخره م ،گفتیم یجد کرد،یم یشوخ  ... 

که  یواب مرددر ج دانستمیو آسمان، نم نیزم انیمعلوم نبود. مانده بودم م زیچ چیلحنش ه از

گل  لیبا توپ و تشر از دل ای. محترمانه تشکر کنم، میبگو دیگل فرستاده چه با یجعبه میبرا

حل اول را انتخاب کردم و گفتمدادنش بپرسم. راه : 

- دیخانوم هم تشکر کن وایاز ش ن،یکه فرستاد یممنونم از هر دو گل . 

- خانوما رز قرمز دوست دارن.  یهمهرز قرمز فرستادم چون  ،یدوست دار یچه گل دونستمینم

چرک باشه؟ یکه صورت میدار یرز نمیرنگاش ول معطلن. بب یهیاصالً رز قرمزش قشنگه، بق  
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رز و رنگ  یداشت درباره یالسوفانهیداشت. نظر ف یشوخ ینبود که حرف آخرش جنبه یشک 

فرستادن رز قرمز  یمعنگل رز، از  یدقت در رنگ بند نیتعجب داشت که با ا ی! فقط جا اشیبند

بود خبریب یکس یبرا  ! 

- دونمیاما چرکش رو نم م،یدار ادیز یرز صورت . 

- ؟یاز اونم خبر ندار ،یچ یدربار یرز آب  

 

که  یافکر کنم در حال کش دادن بحث است. همان عصر جمعه نیبود که به ا یتلنگر سوالش

 یآدم نکهیا یتنها بود ! تنها نه به معناستقبال از تماسم باشد؟  نیا لیدل توانستیم گفت،یم

دهد. فقط  رییآن را تغ تیماه تواندیکه بودن هزارتا آدم هم نم یمعن نیتنها به ا ست،یکنارش ن

دانستمینم یزیحس بود که از سر منشاش چ کی . 

شکل  یقلب یکه در جعبه یکند، رز قرمز دایادامه پ نیاز ا شتریبحث ب نینداشتم ا یاعالقه من

قدر مشغول کرده بود که دوست داشتم هر چه زودتر تماس را قطع از اتاق بود فکرم را آن رونیب

کردم یکنم. محترمانه جوابش را دادم و خداحافظ .  

 

را گرد کرده و مشغول  شانیهایو خاله صندل نبیرفتم. مامان به اتفاق عمه ز رونیاتاق ب از

که  ییهاگلدسته نیرز قرمز را از ب یفتم و جعبهعقد ر یگو بودند. آرام به سمت سفرهوگفت

نه، چون  ایمن بود و  یمتوجه یکس دانمیمال من بود ! نم نیآورده بودند برداشتم. ا کیتبر یبرا

پا به اتاقم گذاشتم گره  یگرفتم. وقت شیکس نگاه نکردم و راهم را به سمت اتاقم در پ چیبه ه

تک آوردم و تک امینیگل را به سمت ب یر باشم. جعبهتشل کردم تا راحت یرا کم امیروسر

. با دها هم دست داشتند و هم پا، هم بلد بودند حرف بزنند و هم نگاه کننرزها را بو کردم. گل

دادندیعشق سر م یخودشان آمده و دست دور کمرم انداخته و نوا یپا  ! 

 

بعد از ترک کردن به  ایکه پو یاولش کردم. شب گذاشتم و نگاه شمیآرا زیم یگل را رو یجعبه

بروم و با او حرف  نییپا توانستمیخانه آمد، نصف شب بود. مثالً از سفر شمال برگشته بود. نم

همزاد من ! به تو ثابت خواهم کرد که عشق،  دا،ینوشتم:" آ شیرا برداشته و برا یبزنم. گوش

عوض شده و  دایشاملو و آ یبود که جاهم جواب داده  ایاست ... شاملو "  پو انیخدا نیتواناتر

شده است و من شاملو دایخودش آ . 

است"  انیپایاست، عشق شروع ب انیخدا نی:"عشق تواناترگفتیبود م میکه روبرو یگل حاال

. برعکس آن یکینه من به  دیبه من بگو طورنیا یکی خواستمیبار م نیشده بودم، ا دایمن آ

خواستمیگاه م هیه باشم، تکگا هیتک خواستیها دلم نمسال . 

 یخوب گاههیتک زدانیبود که فکر کنم  یتصور فانتز کی. دمیها کشگل یدستم را آرام رو کف

و اساس بودنش  هیپایبه ب یحت دانستم،یرا م نیگل فرستاده است؛ ا میچون برا شود،یم

قدرت چشم  داشت که یبیلذت عج کیفکر کردن  یطور نیخود معترف بودم، اما خب ا شیپ
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اتفاقات  ریهم تحت تاث دی. شاکردمیتر برخورد مفردا و بعداً عاقالنه دی. شاتماز آن را نداش یپوش

افتاده بود رایو سم ثمیم یبودم که برا یخوب . 

 

. میعمو سالن را جمع و جور کردو زن ثمیو م رایها با کمک سماز شام خوردن و رفتن مهمان بعد

نود درصد سالن به  باً یها شدند. ساعت دوازده تقرباال آوردن مبل هم مشغول ییو زندا ییدا

در اتاق من و کنار من  دیبا رایجا بود که سمحالت قبل برگشته بود. قسمت درام ماجرا هم آن

دو اتاق متفاوت  یراه ثمیو م رایمامان سم ی. به زور چشم و ابروثمیو عمو در اتاق م دیخوابیم

تاقم شد، گفتتا وارد ا رایشدند. سم : 

- یشیاز دست من راحت م گهیمن بره شمال، د یبابا  ! 

رمیآرامش بگ یکم شاننیبردم تا با چنگ زدن ب میموها انیرا به م دستم : 

- گه؟یجونت د ثمیم شیپ یریو م یشیکه تو از دست من راحت م نهیبرو بچه، منظورت ا  

گفت یلبخند با : 

- ؟یدیفهم  

- فهممیرو نم زایچ نینه خنگم، ا . 

رنگ عقد، تنش بود. کمکش کردم تا لباس را از تنش در  یریش یبلند راسته راهنیهنوز پ 

گفت زیم یگل رو یجعبه دنیبه حمام برود، اما قبل از رفتن به حمام با د خواستی. ماوردیب : 
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- نشونش بدم ثمیآورده؟ برم به م یر قشنگه ! کچه قد نیا یوا . 

رفتم و گل را از دسترسش دور کردم و گفتم زیطرف م به : 

- ینیرو بب ثمیکه م اریب گهیبهانه د هیمال منه، برو  نیا . 

دیپرس یکنجکاو با : 

- برات آورده؟ یمال توئه؟ ک  

نبردم زدانیاز  یاسم : 

- رو هم واسه من داد نیتاد، اشما فرس یکه برا یگلخانوم همراه دسته وایش . 

گفت نهییدر آ یرا باال داد و با نگاه شیابرو : 

- فرستهیخانم عاشقت شده، برات رز قرمز م وایفکر کنم ش . 
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گفته بود، اما من را  یزیچ کی یطور نیسمت حمام رفت و من را با خودم تنها گذاشت. هم به

کلماتش کرد خیم . 

 

*    *   * 

 یباعث شده تمام مدت در نساج رایو سم ثمیعقد م یبرا یدوندگاز سه روز  یناش یخستگ

که کارم  نیبخوابم. هم یطوالن یهابه خانه بروم و ساعت خواستیکِسل باشم. فقط دلم م

از آبدار خانه  نیریخاله ش یرفتم.  سروصدا رونیرا برداشتم و از اتاقم ب فمیک دیام نیتمام شد با ا

ها را مشغول شستن ظرف نیریخانه رفتم و خاله ششد، به آبداررفته با کردمی. فکر مآمدیم

زدم و گفتم شیبا چنگال هم کنار سماورش بود. صدا یکی. ظرف کدمید : 

- ؟یزنیبا خودت حرف م نیریخاله ش  

گفت فمیبه ک یطرفم برگشت و با نگاه به : 

- خونه؟ یریم یدار کنن،یآدم کار جور م یبرا خودیب  

- برات جور کردن؟ یکم ! چه کارهال یآره، از خستگ  

کرد و گفت کیمصرف ک بارکیبه ظرف  یااشاره : 

- یبخور کتیبدم با ک ییچا هی نیبش ایب . 

خانه پا گذاشتم و گفتمداخل آبدار کامل : 

- کجا بود؟ کیک  

گفت یتیرا خشک کرد و با نارضا دستش : 

- بخت نصر بود امروز نیتولد ا . 

ا تعجب گفتم. بگفتیرا م زدانینصر همان  بخت : 

- آورد؟ کیخودش ک دم؟یواقعاً؟ پس چرا من نفهم  

گفت یچا ختنیر نیطرف سماور آمد و ح به : 

- و اون سروش نکبت  یو عضد یسجاد ریکس غ چیگرفتن. ه یدور هم هیاتاق خودش  یتو

تشکر نکرد از سروش، فقط اخم کرد و بهم  هیآورد.  هوی شیساعت پ هیرو هم سروش  کینبود. ک

رو بردارم ببرم کیگفت ک . 
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# 137پارت  

 

 

 

به نظرم  کینبودم، اما ک نیریش یهایاهل خوردن خوراک یلیخ نکهیکردم، با ا کیبه ک ینگاه

نشستم یصندل یرا برداشتم و رو کی. کآمدیوحشتناک خوشمزه م : 

- رو نخورد؟ کیخودش ک ینعیچرا اخم کرد؟   

را به طرفم گرفت و گفت یچا استکان : 

- گرفت که نگو افهیقدر ق نیرو که کوفت کرد، اما قبلش ا کیک . 

میبا هم چشم در چشم شد دادیرا به دستم م یاستکان چا یوقت : 

-  ،یباهاش لج بود یاز همون اول که اومد نساج آد؟یبدت م زدانیاز  یچ یبرا نیریخاله ش

 چرا؟

داد و گفت هیتک میروبرو خچالی به : 

- اشاری یاز همون موقع عروس اومد،یازش بدم م ینساج ادیب نکهیقبل ا  ... 

خاله  یافهیرا به دهانم گذاشتم. ق کیاز ک یکوچک یکهیجالب شده بود، با چنگال ت موضوع

افتاده است یندیناخوشا یاخاطره ادیکه  دادیدر هم رفت. صورتش نشان م نیریش : 

- افتاد؟ یچه اتفاق اشاری یمگه عروس  

مانده آبدارخانه را از  یباق یخسته شد و تک صندل خچالیدادن به  هیو تک ستادنیسرپا ا از

نشست گفت نکهیو جلو آورد. بعد از ا دیکش رونیو گاز ب خچالی نیب یفاصله : 

- ت نصر هم تازه بخ نیخانوم کمکش، ا وایش یرفتم خونه اشاری یروز مونده بود به عروس هی

 زیمنم داشتم سالن رو تم کرد،یاومده بود از اون خراب شده، داشت تو اتاقش استراحت م

وسط سالن بود،  یجاروبرق رون،یاز اتاقش اومد ب هوی. اطیح ی. مهموناشون رفته بودن توکردمیم

 نجایا یکدوم االغ نویبرگشت گفت: " ا هوی وفته،یبود ب کینزد یکرد به جاروبرق ریپاهاش گ

ت رو وا کنکور شده یهم نبود بهش بگه خب تو اون چشما یکیگذاشته"  . 

شده  یاز حد مجاز طوالن شیام بخنده کرد،یچپ نگاهم مچپ نیری. خاله شدمیگفت بلند خند تا

 :بود

- وسط اتاق؟ یرو گذاشت یبرقشما جارو دونستینم یعنیخاله   

اخم گفت با : 

- دیدیبودم آشپزخونه. من رو نم نه کارم تموم شده بود، رفته . 
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دمیهم خند باز : 

- یکردیرو جمع م یجاروبرق دیکارت تموم شده با یخب خاله وقت . 

- ؟یبه جاروبرق خورهیم آدیم دونستمیچه م ! 

برآمدم زدانیصدد دفاع از  در : 

- زدیاز االغ نم یاحتماالً حرف دیدیگفت، اگه م یاونجور دیخب چون شما رو ند . 

- کنه؟یم یبراش فرق شه؟یحال زایچ نیاون ا  

- زدینم یحرف نیچن نیشما هست دیدیمطمئناً اگه م . 

جروبحث را نداشت یحوصله یلیخ : 

- زنه؟یحرف م یچطور دمیند گهید یمگه جا شناسمش،یرو بخور و برو، من م کتیزودتر ک  

 دمیرا د زدانیدا که فر خواستمیزدم، م رونیب یرا برداشتم و از نساج فمیک کیاز خوردن ک بعد

میبگو کیتولدش را تبر .  

 

بود  زدانیحواسم هم به آمدن  یسو کی م،یبودم و مشغول کارها یکه نساج یبعد تمام مدت روز

نامحسوس از  یلیخ یزنگ زدم و وقت ی. به عضدامدیاما ن م،یبگو کیو تولدش را تبر نمشیکه بب

برگردد یک ستیرفته و معلوم ن شیگفت که به همراه سروش به ک دمیپرس زدانی امدنین . 

. تمام بردمیکه به آن دچار شده بودم، تمام مدت در حالت انتظار به سر م یبودم از حالت زاریب

را  یزیشده بودم که انگار چ حوصلهیآدم ب کیبه  لیتبد یبعد چه در خانه و چه در نساج یروزها

 هبه مشهد رفت رایو سم ثمیه همراه ماتفاق است. مامان ب کیگم کرده است و هر لحظه منتظر 

حرص خورده بود؛ آخر هم به همراه  ثمیو م رایمشهد و تنها ماندن سم نیبود، چه قدر سر هم

عمو بمانند، من  یهم در خانه یها مشهد رفت. قرار بود از راه مشهد به آمل بروند و چند روزآن

خاطر کارم در تهران مانده بودمهم به . 

 

که از  شدیهم م یاهفته کیبه مشهد رفته بود و  رایو سم ثمیه مامان به همراه مروز بود ک پنج

 نیدر ا یسوال گرینه، د ایهستند و  شیهنوز ک دانستمینبود. نم یخبر یبه نساج زدانیآمدن 

. شدیبرگزار م رازیماه در ش یکردم افکارم را متمرکز جشنواره کنم که د یو سع دمیمورد نپرس

 لیآن اوا زدانیبود که  ادمینشان دهم.  یامسال خود خواستیدلم م یگریزمان د از هر شتریب

و  تینوع جشنواره ها داشت، اگر چه بعدش گفته بود که هر نوع حما نیا یدرباره یچه نظر

است که  یطور زادینخواهد کرد، اما خب ذات آدم غیجشنواره بخواهم در یکه برا یمساعدت

مانندیدر خاطر م تیفیبا ک شهیهم هایو بد شوندیزود محو م یلیخ هایخوب . 

 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 355 

 

 شی. کم پدمید اطیرا داخل ح زدانی نیشدم ماش یکه وارد نساج نیبعد هم یآغاز هفته در

 دنی. با دآمدیم یاکثر اوقات بعد از ساعت ده به نساج د؛یایب یکه زودتر از من به نساج آمدیم

که  ینداشتم. مثل مرض یخوشحال نیا یبرا یفیتعر چیکه ه یخوشحال شدم در حال نشیماش

باشد نداشته یعلم لیدل  ! 

 

بودم امروز  دواریام نم،یباشد و در طول روز اصالً او را نب یکه در نساج آمدیم شیها پوقت یلیخ

 ،یبعد از آمدنم به نساج ساعتکینرفت.  شیمن پ لیطبق م زیچ چیها نباشد، اما هاز آن روز

 رونیب یکه از نساج دمیبه پشت پنجره رفتم و د دم،یرا شن ینین ماشروشن شد یصدا یوقت

گذشتینشدم. هشت روز بود که از تولدش م دنشیو من هم موفق به د ترف . 

 

 نیخودمان رفتم. هم یباال و خانه یخوردم به طبقه ییدا یکه خانه یبعد از شام یوقت شب

 یخط بود، به من گفت که فردا نساجپشت  یزنگ خورد، عضد امیکه در را قفل کردم گوش

بروم یو به دفتر مرکز میاین . 
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طور خواسته  نیا زدانیگفت که  دمیرا از او پرس لشیدل یبود بود، وقت ردامادیدر م یمرکز دفتر

 یکینبودند،  شتریدو نفر ب یبا من دارد. در دفتر مرکز یه کارکه چ داندیاست و خودش هم نم

 یگریمربوطه بود و د یهایندگیها و نمابا شهرستان هایبود که مسئول هماهنگ یعباد یآقا

فروش را بر عهده داشت و مواظب بود عرضه و تقاضا هم راستا باشند تیریکه مد ینبو یقاآ . 

 

 چیدارد و ه یبا من چه کار دانستمیجور شده بود، نمماندنم  داریشب تا صبح ب کی خوراک

دست من نبود و  شهیبا خودم بود، بق دنیتخت و دراز کش ی. تا رفتن به پازدمیهم نم یحدس

بر علت شده بود دیهم مز ییبودم، تنها داریساعت سه نصف شب ب کیتا نزد . 

ه بود ده در دفتر باشم، اما من گفت یآژانس خودم را به دفتر رساندم. عضد کیبا خبر کردن  صبح

که  ینبو یآقا یهابود مجبور شدم به حرف امدهین زدانیجا بودم و چون هنوز ساعت زودتر آن مین

هم  شیهاحرف یبود. البته همه ینساج یهایمیاز قد یکیبود گوش کنم.  یاچانهپر رمردیپ
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در زمان قبل از انقالب  نکهیگفت. ا نزدایاز پدر  یچند بار شیهاحرف نیکسل کننده نبود، در ب

در وزارت نفت داشته است و همزمان با انقالب به کمک چند تا از  دوستان پر  یپست مهم

 فیخانم به شدت با آن مخالف بوده، اما حر وایکه ش یخارج شده است، کار رانینفوذش از ا

اندخارج شده رانینشده و از ا ششوهر . 

 

سالن انتظار.  کیکه سه اتاق داشت و  یواحد صد و ده متر کیبود.  یمیدفتر قد کی یمرکز دفتر

 گریخانوم بود که به نسبت دو اتاق د وایش یها برااز اتاق یکیآمده بودم.  نجایبه ا یچند بار

 یهم متعلق به نبو گریبود. دو اتاق د ریبزرگ هم داشت و کامالً نور گ یابزرگتر بود. پنجره یلیخ

بود یو عباد . 

 

 رید نیدوست داشتم ا یلیکرده بود، خ رید قهیآمد، ده دق زدانیاز ده گذشته بود که  قهیدق هد

و با  دیرا د ینبو ی. تا داخل شد اول آقاکردینم غیچون اگر خودش بود در اورم،یب شیآمدن را به رو

رو به او گفت ییخوشرو : 

- تنته یاشما که باز کت قهوه ،ینبو یسالم آقا  ! 

. بعد از آن به سمت من برگشت. برخاستم دیخند یگفت و چرا نبو یزیچ نیچرا چن دانستمینم

قدم شدم. در جوابم گفت شیو در سالم دادن پ : 

- گذره؟یدوران پس از خواهر شوهر شدن چطوره؟ خوش م د؟یسالم سرکار خانوم مشتاق، خوب  

فکر  نیو من به ا زدیاخالقش کرده بود !  او حرف مبه او ساخته بود؛ خوش شیک نکهیا مثل

فکرش را خط زده بودم ریاخ یبودم، هر چند که روزها دنشید تابیکه ب کردمیم . 

به  یخانم نشست با نگاه وایش زیاتاقش رفت و از من هم خواست دنبالش بروم. تا پشت م به

من گفت یتاپاسر : 

- کنه؟ینم تتیاذ  

در را آرام بستم و با تعجب گفتم ،دیسوال را پرس نیدر را پشت سرم نبسته بودم که ا هنوز : 

- ؟یک  

را باال داد  دشیسف راهنیپ یهانینشست، بعد از نشستن آست شیرا جلو آورد و رو اشیصندل

 :و گفت

- ؟یجمعشون کن یستیدست و پاته، بلد ن یش تو! همه گمیموهات رو م  

در مخمصه  یرا به نوع چارهیو مِن ب گفتیم یمعمول و معقول ریغ زیچ کی دیبا حتماً 

گذاشتیم . 

- راحتم یطورنیا . 
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 چینگاه ممتد به صورتش ه کیجواب و  نیاز هم ریو غ گشتمیجواب دندان شکن م کی دنبال

 دی. البد باشدیبارش هم نم نیبارش که نبود، مطمئناً آخر نی. اولدیبه نظرم نرس یگریواکنش د

کند چه بپوشم و چه نپوشم نییکه تع ماندمیم یمنتظر روز . 

زد و گفت لبخند : 

- کارت دارم نیبش ایحاال اخم نکن، ب . 

نشستم و منتظر ماندم زشیم ینکرده بودم ! روبرو اخم . 

منتظر هستم گفت دید یوقت : 

- نجا؟یا یایگفتم ب یچ یبرا یدونیم  

را تکان دادم و گفتم سرم : 

- نگفتن به من یزیچ یعضد ینه خبر ندارم، آقا . 

و به طرف جلو خم شد و گفتگذاشت  زشیم یدستش را رو دو : 

- ه؟یک یشرکت کن دیکه با یاجشنواره قیدق خیتار نمیفقط بگو بب گم،یاالن بهت م  

 نکهیا یعنی نیدارد. ا میبرا ییهاکه برنامه دادمیاما احتمال م پرسد،یچه م یبرا دانستمینم

ستین یراهیفکر ب یلیباشد خ گاههیتک تواندیکه م کنمیفکر م یاگر من گاه  ! 

- ستمیپونزدهم تا ب نیب دی. شاستیروزش معلوم ن قیدق خیماهه، اما تار یتو د . 

 شهیم یعنیو با ورق زدن آن با خودش گفت:"  دیرا جلو کش زیم یرو میحرفم تقو دنیاز شن بعد

ه؟یچندم ژانو " 

م و از فرصت استفاده کرد گشت،یم میبود و دنبال جواب سوالش در تقو نییکه سرش پا یوقت

 :گفتم

- تولدتون مبارک یراست  ! 

شد میتقو الیخیسرش را باال گرفت و ب کدفعهی : 

- نداره دهیفا گهی! االن چند روز ازش گذشته، د یگفتیم دیبا شیچند روز پ . 

شمردیرا م شیهاحتماً دندان یکردیم شکشیبود که اگر اسب پ ییهاآن مدل آدم از  ! 

- بگم کیکه بهتون تبر دمتونیند گهیو من هم د نیبود منتها شما مسافرت رفته دونم،یم . 

-  یوقت ،یاختراع شده به نام گوش یالهیبعد هم  وس ؟یخشک و خال کیتبر هی! ن؟یفقط هم

یبگ کیحتماً کنارت باشه تا تولدش رو تبر یکی ستیالزم ن شیدار . 

بروم و  چه بود؟ انتطار نداشت که جلو یتعجب نگاهش کردم. منظورش از خشک و خال با

. خودش در ادامه من را از اشتباه درآوردمیبگو کیببوسمش و تبر . 
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- خوامیکادوم کو پس؟ من کادو م . 

 

[22.05.18 23:25] 
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فکر کنم که در حال سر به سر گذاشتن من است نیبه ا شدیکه نم گفتیم یقدر جد آن : 

- نگرفتم براتون ییبهش فکر نکردم و االن هم کادو  ! 

گفت یاگردنش را به راست کج کرد و با حالت بامزه یکم : 

 پس من منتظر کادوم باشم؟-

نبود که  یامرد گنده چیچون او برخورد نداشتم. ه یوقت با مرد چیمن ه آمدم،یپَسش برنم از

تولدش را داشته باشد یفتن برااو را داشته و از من انتظار کادو گر یهاتیخاص . 

را کردم نی. من هم همگفتیحالت ممکن م نیتریرا با جد یشوخ  : 

- کنمیرو م میسع . 

دیکش شیرا پ میتقو : 

 .حاال شد-

دوخت و گفت میرا به تقو قشیدق نگاه : 

- ستمه؟یپونزدهم تا ب نیب یگفت  

کردم دییرا تکان داده و تا سرم . 

 .خوبه-

اولش بازگرداند و  یرا با دستش هل داد و به جا میو چرا خوب است. تقو زینکرد که چه چ معلوم

 :گفت

- و  ینساج یشش ماه رو نر نیگرفتم ا میتا جشنواره، من تصم یحدود شش ماه فرصت دار

یکارات رو انجام بد نجایا یایب .  

کرد میکه در آن بود یبه اتاق یاشاره : 
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-  یکی. مامانم گفته که یحم و با تمرکز کارت رو بکنبدون مزا یتونیاتاقت، م شهیهم م نجایا

شرکت در جشنواره مشاوره بدن یکه بهت درباره آرهیدو تا از دوستاش رو م . 

 نکهی. از جشنواره گفت و ادمیمخالفت به وسط حرفش نپر یدادم تا حرفش تمام شود، برا اجازه

را گفته، جوابش را دادم هایتنحس کردم گف ی. وقتزمیبر یدرست و حساب یزیربرنامه کی دیبا : 

- دارم، دور شدن از اون فضا برعکس باعث  یشتریتمرکز ب یهمون نساج یاتفاقاً تو یتوکل یآقا

 رمیو م کنمیم لیکارم رو تعط  زنمیدارم طرح م یوقتا وقت یلیتمرکزم کم شه. خ شهیم

 ین حالت شلوغ، حس بهترو او یسندگیر یهانیماش یها و صداپارچه دنیداخل کارخونه، با د

شمیخسته م شتریساکت و آروم ب طیمح هیباشم و در  نجایاگه ا دونمیم. رمیگیم . 

باال رفت و با لبخند گفت شیآبرو یتا کی : 

- اونجا  یاز سروصدا یداخل نساج رمیبودم. من که م دهیرو ند شیمدل نیچه شاعرانه ! ا

شه؟یحالت خوب م یریتو م رم،یگیسرسام م  

کوباند زشیم یآهسته کف دستش را رو  : 

- ؟یاومدن کالً مخالف نجایبا ا یعنیپس   

 نیخودش دو دوتا چهارتا کرده بود که ا یمخالفت نکردم، باالخره نشسته بود برا میمستق یلیخ

جواب رد بدهم ماً یکار به نفع من است، درست نبود که مستق : 

- اما من  نه،یدرستش ا یعنیخوبه،  یلیادامه بدم خبه کارم  آروم طیمح هیو در  نجایا امیب نکهیا

شدم که اونجا باشم و کارم رو انجام بدم یانگار شرط . 

- اما  ،یهمون نساج یتو یمونینره، پس م شیتو پ لیکه به م ستین یزیچ نیباشه ا

ماه  شش نیا یتو دی. بامیکنیم یریگیرو اونجا پ میقراره انجام بد نجایا یکه برا ییهایزیربرنامه

هیجشنواره، اعتبار نساج یتو تو یاعتبار و رتبه ،یکارا رو بزن یسر هی دیق . 

زدیم رونیُبعد ب نیا کردیکار صحبت م یکه درباره یداشت؛ مواقع یُبعد منطق کی . 

- مربوط به جشنواره  یو کارا ینساج یکار خودم تو نیکردم ب یسع شهیموافقم، البته من هم

نذارم توازن برقرار کنم و کم . 

سرم بود، گفت یجلو یموها یرو شتریکه ب ینگاه با : 

-  یپس فردا هم نرو نساج ،یکوچولو پشت گوش بنداز هیرو  ینساج ینداره کارت تو یرادیا

با  مینی. بشادیب گمیرو هم م ی. عضدمیجشنواره صحبت کن یکارا نیهم یدرباره نجایا ایدوباره ب

شش ماه بذارن  یو کدوم رنگ پرفروش بوده همون رو براکدوم طرح  میکن یبررس یو عباد ینبو

جمع باشه التیمدت خ نیا یست، تا تو هم تویل یتو . 

بود، همان قدر معصوم و دست نخورده،   یهم ُبعد مهربان وجودش بود ! رنگش هم آب نیا

ه بودکلم کیتنها  د،یرسیکه آن لحظه به ذهنم م یقدر کم تالطم اما اثر بخش. تنها کلمههمان : 

 .ممنونم-
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قلبم گفته بودم میاثر بخش باشد، چون از صم کردمیتالطم بود، اما حس م کم . 

  - باشه؟ ،یزنیپس از پس فردا استارت م  

 .باشه-

. به من پشت دمیکش میبه موها یمن بود. ناخودآگاه دست یبلند شد. نگاهش هنوز رو شیجا از

 :کرد و به طرف پنجره رفت، همزمان گفت

- خوشگل  ینجوریبهت گفته ا یکس ،یکه موهات رو از وسط فرق باز کرد دمید شهیهم

؟یشیم  

نبود  یازیها هم واکنش نشان دادند. نبه جلو آمدند، آن میحرف فرق سمت راست موها نیبا ا 

بحث عاقبت  نیبا شروع ا دانستمیبودم م دهیهم که از او د یانهیشیدر اتاق بمانم، با پ گریکه د

کشدیتظار من را نمان یخوب : 

- عادته هینه، فقط   ! 

مدل مو عادت شده بود نیا میرا فرق باز کنم و من هم برا میدوست داشت که موها یلیخ ایپو . 

به سمتم برداشت یشد. برگشت و قدم پنجره را کنار زد و اتاق روشن یپرده : 

- یشیم یچه شکل نمیشالت رو بردار، موهات رو بزن باال، بب  ! 

 

تا  داشتمیبه کل شالم را از سر بر م دیبود !  با یاشرمانهیب شنهادیپ د،یکش ریگردنم ت پشت

از جا بلند شدم  کرد،یم تیخودم را هم اذ میها. تِب تند نفسرندیحالت مورد نظر او را بگ میموها

که نه آرام بود و نه عجوالنه راهم را سد کرد ییهاچه گفته است. با قدم دمیو مثالً نشن : 

- یهست یتو دختر خوشگل  ! 

که در حرف  گفتمیبه او م دیبا بارکینحو از آن استفاده کردم،  نیرا جمع کردم و به بهتر جسارتم

به خرج دهد یشتریزدن دقت ب : 
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- . درست دیکن فیخانوم تعر هی ییبایاز ز دیوقت نبا چیه ه،دینم یخوب یحرفا معن نیا نجایا

ستین . 

گفت متفکر : 

- و  یعاشقش یعنی ،یخوشگل یبگ یخانوم هیاگه به  نجایکه ا رهیم ادمی یحق با توئه، گاه

حاال که فکر  رم،یگی. من حرفم رو پس میچند تا الک خوشرنگ براش بخر شیببر دیفردا هم با

 یااصالً به رنگ قهوه اهه،یس یادی! موهات ز یستیخوشگل ن هم یلیخ نمیبیم کنمیم

ستبلند و شلخته یادیابروهاتم ز آد،یمچشمات ن یسوخته  ... 

کند دایپ یگرید یهارادیا انهیبراندازم کرد تا موذ ترقیعقب رفت و دق یکم : 

- تم سمت چپ دماغ یهاحالت شن. پرهذره خوش هی یبه ابروهات بکش یدست دیالبته شا

دارن یکم فرورفتگ هیانگار  . 

قلبم هم  یسرش را خم کرد و نگاهش را به لبم دوخت و من سر جا خشکم زد، حت یکم

بود یشیبه دو طرف تکان داد، تمام حرکاتش نما یرفت. سر یبه مرخص یالحظه : 

-  یپولکحالت قرار دارن ! مخصوصاً اون  نیگرفت، در بهتر یرادیا شهیلبات نم از نکهینه، مثل ا

فهیصورتت رو حر یرادایتنه کل ا هیلبات، اون  نییپا اهیس  ! 

گفت؟یخالم را م اهیس یپولک ! 

 

بگذرم، ناراحت شوم،  رم،یلبم مورد الطاف مردان مزاحم قرار بگ ریخاطر خال زشده بود که به بارها

وض ع زیو همه چ گشتیورق برم د،یرسیکه م زدانینشان دهم، اما به  یالعمل تندعکس

هم  هیو رها کردنش بود. هنوز چند ثان ختنیگر ماندیم یکه باق ی. تنها انتخابشدیم

دهندینم یخوب یها معنحرف یگفته بودم بعض هک گذشتینم . 

کردم و قبل  یرفتن از اتاق بود نگاه رونیب یمانده برا یدو مبل که تنها راه باق نیب یفاصله به

کنم، گفتم یعملرفتن  رونیب یرا برا میتصم نکهیا : 

- نگاه  هی یپرفروش نساج یهاستیدو روز به ل یکی نیفعالً خداحافظ تا پس فردا، منم ا

ندازمیم . 

و حرف را از قصد  دهیباز کند، متوجه شده بود که خجالت کش میتا راه را برا دیعقب کش یکم

دو مبل که خب  یفاصله نیعوض کردم. حاال دو انتخاب داشتم، گذشتن از مقابلش، گذشتن از ب

بود تا از مقابلش بگذرم معطل نکردم و از  ستادهیها پر زحمت ! کج اآن نیبود و گذشتن از ب کیبار

 یتا برخورد دیعقب کش شتریاز کنارش رد شوم خودش را ب خواستمیم یمقابلش رد شدم. وقت

لبم  یرو یخندپشت به او در را باز کردم لب یحرکتش باعث شد وقت نیبا من نداشته باشد. هم

 تیرا رعا اطیجانب احت شهیقاعده و قانون بود، در رفتار و عمل هم یفقط حرف زدنش ب ند،یبنش

کردیم . 
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 یکس دیپرسیرا مرتب کردم. از من م میبار چندم موها یبرا دمیبه مقابل آسانسور رس یوقت

وز با مدل ر کیمگر خودت  دینبود به خودش بگو یکی شوم،یتر مگفته که با فرق خوشگل

دهدیمورد بازخواست قرارت م یروز شلخته، کس کیروز ساده،  کی ،یهست کیکالس  ! 

 

رد و بدل شده بود را فراموش کردم و  ماننیکه ب ییهاحرف یآمدم همه رونیساختمان که ب از

زار خانه و بازار تهران، با نیتولد بود، در انتخاب ب یتولدش فکر کردم. منتظر کادو یفقط به کادو

که  انهمدل مرد یگردنبند درست کنم، از آن گردنبندها شیبرا خواستمیتهران را انتخاب کردم. م

شدیجذاب م یلیخ گذاشتیاولش را باز م یدو دکمه دیپوشیم دیاگر با پبراهن سف . 

. دربست گرفتم دیطول نکش یلیدر بازار خ دمیخر نیهم یچه درست کنم، برا دانستمیم قاً یدق

اش را، تا در و هم زنانه دمیاش را خربودم هم مدل مردانه دهیکه خر یلیانه برگشتم. وساو به خ

 اناهارم ر نکهیهم درست کنم. بعد از ا رایخودم و سم یفرصت برا نیخانه داشته باشم و در اول

دو  یکار کردم وقت یها سنگ مشکبافت یالبافتم و البه یرا مدل ُدم ماه یچرم یهاخوردم بند

 یگرفتم کم میرا انجام داده بودم و تصم یبند تمام شد، خوابم گرفت. کار اصلرف بافت گردنط

و درستش کنم نمیاستراحت کنم و بعد از شام دوباره بنش .  

معلوم نبود که بتوانم  رفتمیبروم، اگر م نییشام پا یاصرار کرد برا ییدازن دمیخوب خواب یوقت

فت کردم و در خانه ماندمنه. مخال ایکارم را تمام کنم و  . 

. ختمیرا دورم ر جاتیبدل لیتختم نشستم و وسا یدوباره رو یاز خوردن مختصر شام بعد

از بافت دور گردن  زتریر یبند گرفته بودم را  داخل بافتگردن یجلو یکه برا یزیر یفلز یهامهره

به ساعت انداختم، از  یها تمام شد دو بافت را به هم وصل کردم.  نگاهکار مهره یکردم. وقت

قشنگ  یلیآن غرق لذت شدم. خ یبند را باال آوردم و از تماشاهم رد شده بود. گردن دهدواز

بودم. در  دهیکه قبالً در گردنش د یاتر از آن گردنبند چرم سادهقشنگ یشده بود، حت

م، اما کل امروز کار را به سرانجام برسان نیتا ا دیکشیدو روز طول م یکیحالت  نیترنانهیخوشب

 دانستیدرست کنم، م شیبرا یکیبارها به من گفته بود  ثمیدرست کرده بودم. م ورا نشسته 

در  خواستمیتبحر دارم، اما هر بار پشت گوش انداخته بودم. م جاتیچه قدر در درست کردن بدل

درست کنم شیفرصت برا نیاول . 

 

 ریتا ز میبرا یردنم انداختم و امتحان کردم، بلندرفتم. دور گ نهیرا برداشتم و به سمت آ بندگردن

آوردم  نییبند را پاگردن یقدش بلند بود. وقت آمد؛یم شتریب زدانیبود، قطعاً به  نهیس یقفسه

به او بدهم، یگذاشتم تا فردا در نساج زیم یرو  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 411پارت  
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 یاداخل جعبه دیبه دستش بدهم. با یطور نیهم شودینم دمیبند فهمبا نگاه به گردن اما

بند را پس فردا و قشنگ باشد. مجبور بودم گردن کیکه ش یا. جعبهدادمیو به او م گذاشتمیم

کنم هیجعبه ته کی یبه او بدهم و فردا موقع برگشت از نساج یدر ساختمان مرکز . 

 

از من  یخاص کل یهاپرفروش و طرح یهاپارچه یمشغول بودم، بررس یرا در نساج روز تمام

 شیبدون او هم کار پ کردمیاعتراف م دیگرفته بود، بدتر از همه تحمل سروش بود، البته با یانرژ

 ریچشمگ شدیکه مطرح م یدادن به هر بحث انیو پا یریگجهیسرعت عملش در نت رفت،ینم

خانم هم بعد  وایکار را همان ابتدا به او سپرد و به اتاقش رفت. ش زدانیش بود. قوت نقاطبود و از 

الغرتر از گذشته  یداشت، کم زدانیسفارشات  هیشب یها به کارخانه آمد و سفارشاتاز مدت

است. البته خودش  یدر معرض از کار افتادگ شیهاهیاز کل یکی گفتیم نیریشده بود. خاله ش

مرتب و  شهیاست ! مثل هم ماریکه ب آوردیخود نم یو اصالً به رو انداختیتا نم ورا از تک 

و  زدانیکارخانه سر زد و بعد هم در اتاقش با  یبه کارخانه آمد و با حوصله به همه جا کیش

کردند یدگیرس یبه مسائل مال یمعصوم . 

 

بود  ادمیخارج شدم،  یکردم و از نساج یخداحافظ هیو خسته کننده با بق یروز پر کار کیاز  بعد

تولد به  یبه عنوان کادو یکنم و فردا در دفتر مرکز هیبند تهگردن یبرا کیش یجعبه کی دیکه با

رنگ را انتخاب کرده بودم  نیبود، تعمداً ا یدربار یگرفتم، رنگش آب یرنگ یآب یبدهم. جعبه زدانی

 یاینفت یجعبه  هم با ربان آب یست. روا هایاز انواع آب یکیکدام  قاً یدق یدربار یآب ردیبگ ادیتا 

و  ییرفتم، دا ییدا یشام به خانه یشده بود. گردن بند را داخل جعبه گذاشته و برا نیتزئ

استقبال کنند و  یباعث شده بود از هر مهمان ییتنها دند،یدیتدارک م یمن کل یبرا ییدازن

از آمل  رایو سم ثمیمامان و م دوست داشتند، فردا یلیالبته من را هم خ رند؛یبگ لشیتحو

. شدیمحسوب م یندیکه تمام روز در خانه تنها بود اتفاق خوشا ییزندا یبرا نیو ا گشتندیبرم

. البته واقعاً مدمرا بهانه کردم و باال آ یکه من خستگ دندیکش شیباز بحث به نام کردن خانه را پ

را  امیبا مامان گوش یپرساحوال صحبت و کیهم خسته بودم. لباسم را عوض کردم و بعد از 

 یباشم. نگاه یدر دفتر مرکز دیبا یفردا چه ساعت دانستمیدادم. نم هیتک زمیبرداشتم و به م

نشده بود  از  رصتبودم که ف دهیرا د زدانیدوبار کوتاه  یکی یبه ساعت انداختم، امروز در نساج

. آمدیذشته بود و من هم خوابم مگ ازدهیساعت از  دهد،یاو بپرسم. گفته بود خودش خبر م

 یبعد از چند بوق پ یرا برداشتم و با او تماس گرفتم. وقت یهم بود خودش زنگ بزند، گوش دیبع

و به  کردمرا خاموش  ییگذاشتم. روشنا را کنار جعبه ینداد، گوش یقطع شد و جواب یدر پ

نگ خورد. پتو را کنار زدم و از ز امیبودم که گوش دهیسمت تختم رفتم، هنوز پتو را بر سرم نکش

که  یی" الو " گفتم با صدا یپشت خط بود. وقت زدانیرا برداشتم،  یآمدم. گوش نییتخت پا

خشدار بود گفت یخسته و کم : 
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- ؟یزنگ زد یداشت یمارال کار  

! معطلش نکردم و گفتم یاهیحاش چیبود، بدون ه دهیپرس کدفعهی یلیکردم، خ مکث : 

- دفتر باشم؟ دیبا یردا چه ساعتبدونم ف خواستمیم  

گفت زود : 

- برم دنبالشون. به  دیبا آنیدفتر، بابا و همسرم از نروژ م امیب تونمیمتاسفانه من فردا نم

ریبهت زنگ بزنه و هماهنگ شه باهات، شب بخ گمیم یعضد . 

 

 یبرا کلمه نداشتم، نیاز ا یدرک و مفهوم چیبار بود که ه نیاول ی... همسرش ... برا همسرم

لغت در ذهنم مسدود شده بود، گفته بود همسرش و مگر همسر  نیا یبار بود که معن نیاول

 داشت؟

 

را به  ثمیرا به من واگذار کند. م ثمیدوست داشتم مامان غذا دادن م شهیکه بودم هم بچه

 بردم،یو به سمت دهانش م کردمی. قاشق را از غذا پر مبردمیدور از چشم مامان م یاگوشه

و  بردمیبه طرف دهانم م عیسر یلیغذا را خ کردیباز م دنیبلع یمشتاقانه دهانش را برا یوقت

فقط چند ماهش  ثمیو مات و مبهوتش را تماشا کنم. م نیریش یافهیتا ق دادمیقورتش م دهینجو

و هشت  ستیب یدر آستانه یشوخ نیاما ا کردم،یبامزه را م یشوخ نیبود که من با او ا

 نیاز ا یندیو خوشا نیریحس ش چیداشت و نه من ه یخوب یبا من شده بود، نه مزه یسالگ

داشتم یشوخ  ! 

کردیم یرنگ هم دهن کج یآب یبود، جعبه اهیو س کی. اتاق تارخوردیبوق آزاد م یگوش . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 142پارت  

 

 

 

روز کامل نشسته بودم و  کی دم،یکش رونیبند را از آن برنگ را برداشتم. گردن یآب یهجعب درِ 

تلخ تا صبح من را  قتیحق  نیبند چرم بافته بودم. اکه همسر داشت گردن یمرد کی یبرا

بود من را با خودم در  اشیدر زندگ یکه زن کردمیفکر م یمن به مرد نکهی. اکشتیم

آمدیدم م. از خودم بانداختیم . 
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 یو الهه انهیار گفتیکه به من م یاحساسم کرده بودم، زن داشت. کس کیرا که شر یکس

 کردیم فیبرنامه رد یکه نگران شرکت کردن من در جشنواره بود و کل یآرامش، زن داشت. کس

 گاههیتک تواندیم کردمیکه من فکر م یآرام به کارم ادامه دهم، زن داشت. کس ییتا من در فضا

شد؟یبام دو هوا هم مگر م کیبود و  یگریگاه زن د هیکباشد، ت  

 شانیبرا یجواب چیکه ه ی. هزاران اگردادیطور شده بود؟ هزار تا اگر در ذهنم جوالن م نیا چرا

 .نبود و نداشتم

با او ازدواج کند خواستیم ماهیزن داشت چرا پر اگر  ... 

نبود اشیزن در زندگ نیار ااز آث یزن داشت چرا شش هفت ماه اثر اگر  ... 

کردیو بند رفتار م دیقیمرد ب کیزن داشت چرا مثل  اگر  ... 

دانستینم زیچ چیکس ه چیزن داشت پس چرا ه اگر  ... 

گل  کردیغلط م زد،یحرف م گریو هزار ممنوعه د ییبایبا من از ز کردیزن داشت غلط م اگر

نبض  شیکه دلم برا کردمیو من هم غلط م شدیبان مکه با من مهر کردی... غلط م فرستادیم

گرفتیم . 

 

سوختن و  نیشده بود و ا دهیخشِک خشک بود، وجودم به آتش کش میرفتم. گلو رونیاتاقم ب از

نفس  کیگرفتم. پر شد و  ریش ریرا ز وانیرا باز کردم. ل ییآب ظرفشو رِ ینبود. ش بیعج یخشک

 ی. به سالن برگشتم و روسوختمیمن کماکان م وفتاد؛ین یاتفاق چیو ه دمی. نوشدمیآب را نوش

خودم بود. من و  ریکس نبود و فقط تقص چیه ریدستانم گرفتم، تقص نی. سرم را بستممبل نش

که ساخته بودم، من  یپوشال یایکه به اشتباه بازش کرده بودم. من و دن یمن و در ام،یسادگ

که باز کرده بودم یایالیخ یمن و پنجره. میاشتباه وحشتناک بود نیو فقط من مقصر ا . 

 

 یمرد ممنوعه درست کرده بودم، مرد کی یکه برا یبند. گردنکردینم میرها زیم یرو بندگردن

. دمیکش رونیبند را از جعبه بکه همسر داشت ... از جا بلند شدم و دوباره به اتاق برگشتم. گردن

. دمیا هر چه که در توانم داشتم آن را به دو طرف کشدو دستم گرفتم و ب نیبند را بدو طرف گردن

 شیکه کش آمد و رها دمیقدر به دو طرف کش نیا شد،یچرم بود، سفت بافته بودم، پاره نم

انداختمش زیم یکردم و رو .  

کم از  یزیهمراه کرد. اتاق چ امهیپاره نشد اما بغضم کش آمد و سکوت خانه را با گر بندگردن

 یرفتم، صدا رونی. بآوردیم ادمیرا به  رمیچند وقت اخ نیا یهاحماقت یمهزندان نداشت. ه

 وجآب ا یچکه یبود، به زور راه رفتم و خودم را به مبل رساندم، صدا دهیچیآب در سالن پ یچکه

نداشتم یابرنامه چیه ریبلند شدن و به آشپزخانه رفتن و سفت کردن ش یگرفت و من اصالً برا . 
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حس عذاب وجدان داشته  شدیبودمش و نه از وجودش خبر داشتم باعث م دهیکه نه د یزن

. من به شوهرش شدیتر محس در من پررنگ و پررنگ نیا گذشتیکه م یاقهیباشم. هر دق

 کردم،یبند را به گردنش تصور مگردن بافتم،یبند مگردن شیکرده بودم، برا دایحس ممنوعه پ کی

 نینبود، من آدم ا یاولش هم باز است. درد کم یکه دو دکمه یدر حال د،یسف یراهنیآن هم با پ

 نیمواظب خودم بودم و ا شهیخورده بودم، هم نیسقوط نبودم و سقوط کرده بودم. با مخ زم

خودم شکسته بود. از دست  ی. غرورم براشدیباعث حقارتم م زدان،یاستقبال از  نیعالقه، ا

شده بودم ریخودم س . 

 

 ریتاثیب شیهاخدا که حرفاما به ؛یحال خراب نیا یو خودت باعث همه یمقصرگفتم خودت  

خدا تند رفته بودخدا که رفتارش درست نبود، بهنبود، به  ... 

 

 دمینکرد. بلند شدم و باز جعبه را داز دو ساعت تجاوز  دنمیشدم، عمر خواب داریزود از خواب ب صبح

بند راو گردن  ...  

بند را برداشته و باالخره موفق به پاره به اتاق برگشته بودم، مجدداً گردن دنیابخو یکه برا یوقت

افتاده  زیم یکه پاره شد. دو تا طرف پاره شده رو دمیکردنش شده بودم. آن قدر از دو طرف کش

 ! بودند

چرا  ؟ردیرا از من بگ یخوشحال نیوجود ندارد که ا ایدر دن زیچ چیه کردمیفکر م ثمیروز عقد م چرا

 خودم را چشم زده بودم؟

بود.  میرو شینروم، پ ایبروم و  رونیاز خانه ب یو منتظر نشسته بودم. دوراه دهیرا پوش لباسم

 زدانیروبرو شدن با  یداد که نه دفتر باشم، من آمادگ امیاز زنگ زدن خسته شد پ یوقت یعضد

 نیا بهشبه  کیرا هم نداشتم.  ایا دنروبرو شدن ب یمن آمادگ ن،یفراتر از ا یزیرا نداشتم، اصالً چ

مهم  یرفتن به نساج ست،یجشنواره مهم ن ست،یمهم ن زیچ چیه گریبودم که د دهیرس جهینت

ستیکردن مهم ن یطراح ست،ین  !  

 نیو چه خوب بود ا امدین امد،یهمان طور که خودش گفته بود ن زدانیمن را به دفتر رساند،  ییدا

حرف زدند، من فقط گوش کردم، من فقط نگاه کردم،  یو نبو یادو عب ی! هر چه عضد امدنشین

دمیمن فقط  نفس کش . 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

کنم؛  یمداد را بردارم و طراح دیچطور با دانستمینم گرید یرفته بود، حت ادمیاز  زیچ همه

"امروز حالم  یکنندهقانع لیهم دل گرانیتعجب د یداشت. براخودش  یکه جا قیو تحق تیخالق

خوب نبودن حال، از رفتن  نیهم یشد. به بهانه ریختم بخ زیو همه چ دمی" را تراشستیخوب ن

هم سر باز زدم یجبه نسا . 
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بودم، چرا اجازه داده بودم چند تا برخورد  ینداشت، از دست خودم عاص یخودم تمام یمحاکمه

شدم  یمباالتیقرار دهد، چرا جذب رفتار مرد ب رمیتحت تاث گونهنیاز سمت او، ا تیهویبو رفتار 

چه  کردم؟یم ینداشتنش عزادار یبود. من بودم؟ من بودم که برا کریو پ دریکه حرف زدنش ب

شده بودم، چه راحت آن  ارزشیخودم ب یراحت من را به خودم شناسانده بود، چه راحت من برا

منم منم را بر سرم خراب کرده بودم. چه قدر من به خودم مطمئن بودم و در واقع  یهاهمه آجر

نبودم زیچ چیه . 

 

 داد،یآزارم م هیاز بغض و آه و گر یبا نابود شدنم بود، حجم ینرفتم که خانه رفتن مساو خانه

را  میهاغصهها سال نیوقت در تمام ا چیآرامم کند. ه توانستیم ایفقط پو شدم،یم یخال دیبا

 یهمه یبوکسم باشد، اما امروز سوا سهیوقت نخواستم ک چینکرده بودم، ه یخال ایبر سر پو

بداند که با من چه کرده  خواستمیحساب بود، امروز م هیبود، امروز وقت تسو ریاخ یهاسال

 ! است

 

و  نگریآفتاب باعث ب میکه تابش مستق یقبرش نشستم و به عکسش نگاه کردم. عکس کنار

قبرش گذاشتم و گفتم یرو شدنش شده بود. کف هر دو دستم را رو : 

- سخت حالت  گهیقدر فرق باز کردم که د نیا کنم،یفرق باز م شهیهم ا؟یپو ینیبیموهام رو م

. اون اومدیخوشت م یاز چ ادمهیاما من هنوز  ،یستیو ن ی! تو ُمرد؟ینیبی. مرهیگیم یاگهید

 ،یکه تو دوست داشت دمیبه موهام مدل م یاون طور اومد،یت مکه تو خوش پوشمیم یطور

 رحمیهمه ب نیا ی! آخه نامرد پس تو چطور تونست یخواستیازم م یکه تو چ نمیا نبالهنوز د

هم من رو  یچطور تونست ت؟یدنبال مواد کوفت یبر یمن رو داشت یوقت ی! چطور تونست؟یباش

شما مردا چه خبره؟ چطور  یِ دل لعنت یآخه تو و هم َدم و دودت رو، یدوست داشته باش

و و  یترک کرد یگفت ؟یگفتیم یچ ادتهی ن؟یهم دوست داشته باش ارو ب زیهمه چ دیتونیم

 یزیدوباره سراغ چ یو رفت یگفت م،یکن یزندگ میتونیم گهید م،یخوشبخت گهید م،یراحت شد

ول کردن و رفتن  اشیرو با بدبخت آدم هی ست؟یسخت ن ؟یراحت ا؟یپو ی. آرومیرفتیم دیکه نبا

اون  یتونستیپس تو چطور م شم،یم وونهیدارم د حاالتا  شبیمن که از د کنه؟ینم تتیاذ

فرق داشته  تونهیچه قدر م گهیآدم با آدم د هیآخه  ؟یو باز کار خودت رو بکن یبهم بد دیهمه ام

 ا،ینداشتم پو یحس بدبخت قدرنیمن امروز ا یکردیاگه به نصف حرفات عمل م ،یباشه؟ اگه بود

که  شدمیعالقمند نم بهیمرد غر هیمن به  ی. اگه بودشدمینم زاریقدر از خودم ب نیامروز ا

 .بعدش بفهمم زن داره و من چه قدر اضافه غلط کردم
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به  یگریرا به سمت باال هل دادم. نگاه د میسنگ قبرش برداشتم و موها یرا از رو دستم

تر از عکسش را عوض کند. به دو طرفم نگاه کردم، خلوت گفتمیم ییدابه زن دیعکسش کردم. با

چشمان و صورتم را پاک کردم.  ریآورده و زدر فمیاز ک یرا به همراه گوش یبود. دستمال شهیهم

گفتم ایو به عکس پورا زدم و ر یشرمز گو : 

-  یچ یدونی. ممیشعر برات بخونم. شاملوئه، همون که جفتمون دوستش دار هی خوامیم

گه؟یم   

ادامه دادم یگوش یبه صفحه رهیبه عکسش انداختم و سپس خ یگریکوتاه د نگاه : 

  ستم،یدر او نگر یزمان ری: " نَُخست دگهیم

باز گرفتم، یکه چو نظر از و چندان  

او در آمده بود أتیبه ه یزیمن، همه چ رامونیپ در  ...! 

ستین زیاز او گر گریدانستم که مرا د گاهآن ". 

آوردم نییرا پا یگوش : 

- گهیرو م داشیآ . 

شدم کیقبرش، نشسته قدم برداشتم و به عکسش نزدسنگ یگذاشتن کف دستم رو با : 

-  نمش،یبب ندازمیهر کجا که مچشمم رو به  ترسمیم ترسم؛یاز خودم م ا،یپو ترسمیمن م

رو نداره که من با خودم بد بشم، اما  نیا اقتیل یشکیه ای. پوامینتونم از پس خودم برب ترسمیم

رو جفت  ذارنیرو م هااقتیلیو ب شنیم اقتیلیب یمن آدمم، مگه نه؟ آدما هم گاه

دا بخواه قرارم رو بهم اما از خ ه،یچجور ایمثل تو اون دن ییآدما فیتکل دونمینمچشمشون. 

ست، ولولهدلم ولوله یبرگردونه، تو  ... 

 

رز  یهاگلنسوزد.  شتریقبرش را داغ داغ کرده بود. دستم را برداشتم تا بظهر سنگ آفتابِ 

کارم تمام شد  نکهی. بعد از اختمیقبرش رسنگ یکه با خودم آورده بودم را پرپر کردم و رو یدیسف

را فراموش کنم. عهد بستم از داخل کردن  زیبا خودم عهد بستم همه چبلند شدم. بلند شدم و 

 یهاریافکارم سد بگذارم و تمام مس یکنم. سخت بود که جلو زیپره یکردن یدستم در هر آتش

اما کار که نشد نداشت رم،یرا بگ رفتندیبه سمت او م ماً یکه مستق یفکر  ! 
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آمده بودند. تازه آمده بودند و هر سه خسته و هم  رایو سم ثمیمامان، م دمیبه خانه رس یوقت

مامان  یمبل لم داده بودند گذاشتم. برا یکه کنار هم رو رایو سم ثمیکالفه بودند. سر به سر م

کارها به  نیمدت همراه تمام ا نیرا گرفتم و تمام ا میهایهندوانه قاچ کردم، سراغ سوغات

فکر کردم که از او داشتم یادگاری . 

 

. هر سه در کنمیخواستم استراحت کنند، گفتم که شام را خودم درست م رایو سممامان  از

گفتم ثمیبه سالن رفتم و رو به م یچا ینی. با ساورمیب یچا شانیسالن منتظر بودند برا : 

-  یگرفتیغذا م رونیاز ب یرفتیکه نوبت من بود شام درست کنم م ییروزا ادتهی ثم،یم یها

حواست باشه را،یو سم دونمیمن م رایبه سم یمن رو بد یاج یسختم نشه، حاال بخوا . 

گفت رایبه سمت سم ینگاه میرا برداشت و با ن شیچا استکان : 

-  رونیکه نوبتشه غذا رو از ب یسختشه، شب یو آشپز کنهیم رونیکه کار ب ینه، هر ک

کار کنه دیکه تازه عروس نبا نهیهم معتقدم، اونم ا گهیاصل د هیمنتها من به  رم،یگیم . 

آمد ییچشم و ابرو میو برا دیبلند خند رایسم : 

- تو رو هم داشته باشه یهوا گمینگران نباش، م . 

نشستم و گفتم نیزم یرو کنارش : 

- ؟یداداش من رو از چنگم درآورد یراحت شد  

 

 نیدر آست یو گر نه مطمئناً جواب د،یکشیخدا را شکر خجالت م یمقابل مامان کم د،یخند فقط

 .داشت

بلند شد و گفت ثمیم یاز خوردن چا بعد :  

- چشه نمیبب نیسراغ ماش رمیبخوابم بعداً م یساعت هیمن برم  . 

سرش را تکان داد مامان : 

 .برو بخواب، امروز رو ول کن، فردا ببرش-

 

 رایچه در نگاهش بود که سم دانستمیبه سمت اتاقش رفت، نم رایبه سم ینگاه میبا ن ثمیم

ُشستن  بیعج یها را جمع کرد و به سمت آشپزخانه پرواز کرد. سروصداانبلند شد و استک

دیها باعث شد مامان بگواستکان : 

-  نی. عریبرو ازش بگ شکونه،یها رو مناالن تموم استکو ثمیم شیزودتر بره پ نکهیواسه ا

افتهیدنبالش راه م یفور نمیا رهیم ثمیهر جا م مونه،یتازه از تخم دراومده م یجوجه . 
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دراز بکشد، بالش را به دستش دادم  شیرا بردارد و رو شیپا ریرا دراز کرده بود تا بالش ز دستش

 :و گفتم

- که پسرت اشاره کرد بره اتاقش دمیمامان، من خودم د اریدر ن یمادرشوهر باز . 

لبخند گفت با : 

- اومدیدر نمخونش  امکیس یزدیم نذاشتن. کارد معموت آبرو واسه یچند روز خونه نیا . 

 یبالش گذاشت تا بخوابد، محزون نگاهش کردم، روزها یبعد از گفتن حرفش سرش را رو مامان

من !  یخوش مصادف شده بود با رکود احساس یروزها نیبود و ا ثمیو م رایسم یبرا یخوش

خودم توسط خودم کوتیمصادف شده بود با با  ... 

که بشنود، گفتم یبلند به طور ییا صداها بود، بمشغول جنگ و عوا با استکان رایسم : 

- نرو تو اتاق، بمون کارت دارم قهیدق هی رایسم . 

تخت برداشتم،  یتخت گذاشته بودم از رو یگل را که رو یبه سمت اتاقم رفتم و جعبه عیسر

دق را ینهییرا، همان آ یگل لعنت یرا، همان جعبه ییگل کذا یهمان جعبه  ... 

ها خشک شده و جمع شده به آن کردم. گل یگریبروم، نگاه د رونیاز کنم و بدر را ب نکهیاز ا قبل

بودند بایاما کماکان ز وفتد،یب فاصله شاننیجمع شدن باعث شده بود ب نیبودند، ا . 
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 کردیکه دستش را خشک م یدر حال رایرفتم. سم رونیا باز کردم و بآخر بود و تمام ... در ر نگاه

گل را به طرفش گرفتم ی. به سمتش رفتم. جعبهآمدیم رونیاز آشپزخانه ب : 

- بردار شیخوایبندازمش دور، اگه م خوامیم . 

گل را از من گرفت و با تعجب چشمانش را درشت کرد یجعبه عیسر : 

- دور؟ شیچرا بنداز   

باال انداختم، از دلم که خبر نداشت یاشانه : 

- چه کار؟ خوامشیم گهیکه خشک شده، د ینیبیم  
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گل کرد و گفت یبه جعبه ییگذرا نگاه : 

- دور؟ شیبنداز دیخشک شده با یکی نیاون وقت ا ،یاتاقت دار یعالمه گِل خشک تو هیتو  ! 

کشمیدارم و چه م یزدم تا نفهمد چه حال لبخند : 

- ندارم رو دوست یکی نیا . 

 

. آمدیبه نظر م یداشتندوست کردمینگاهش م یرا دوست نداشتم چون هنوز وقت یکی نیا

بود ... از شرش راحت شده بودم ایگل دن نیترچون هنوز انگار قشنگ  ! 

*  *  * 

 

مشت سروش را از  کیاست که با  ادیقدر زقدرت دستانش  آن کردیو حس م زدینفس م نفس

سروش را رها کرد. سروش کف دستش  یقهیآورد و  نییاش را پامشت کرده درآورد. دستان یپا

حواله کرد اشنهیرا محکم به سمت س : 

- آد؟یم ایبه من چه که بابات داره با رو ؟یکنیحمله م ایمرَدِک خر آخه چرا مثل وحش  

انداخت و گفت ینگاه کردیرا مرتب م راهنشیپ یقهیسروش که  به : 

- یخبر داشت ینکبت از همه چ یِ تو دونمیِد آخه من مبه تو چه آره؟  . 

مبل نشست یرو سروش : 

-  یاِ  ؟یبکن یتونیکه االن نم یبکن یچه غلط یخواستیم گفتم،یبه تو م اومدمیکه م َرمیگ

عزا. بابام گفت  یهم تو برنیسرم رو م یخانواده، هم تو عروس نیا یبابا ! من شدم مرغ تو

 آدیم ایبهت نگفتم بابات با رو شی. تازه مگه من چند وقت پشکونهیو مبهت بزنم گردنم ر یحرف

 ترسهیم ادیچون اگه ب رانیا ادیب ذارهیباباش نم یگفت ست؟ین ادتیبه من؟  یران، چه گفتیا

؟یچسبیِخر من رو م یحاال ُبز آورد آد،ینم یخارج شه. تو که مطمئن بود رانیاز ا ینذار   

 

. نه روندیبه کدام هتل م دانستی. نمآوردیپدرش سر در نم یاز لجبازبه ساعتش کرد،  ینگاه

داد.  هیمبل انداخت و سرش را به مبل تک ی. خودش را روایو نه رو دادیپدرش تلفن را جواب م

 :سروش از مقابلش رد شد و به سمت آشپزخانه رفت

- شلوارت رو شل نگه دار فقط حاالم ماتم گرفتن نداره که، کمربند  ... 

 

بزند  یبرد. سروش فرصت نکرد حرف ورشیو به سمت آشپزخانه  دیاز جا جه یزخم ریش کی مثل

دیچسباند و غر نتیکند، هلش داد و او را محکم به کاب یکار ایو  : 
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-  رونیازش ب یتا هر مزخرف ریدهنت رو بگ یحال به هم زن نکن ... جلو یهایشوخ نیبا من از ا

ادین . 

به  یدست کرد،یکمرش احساس م یهیدر ناح یدیدرد شد نتیه کابکه اصابت کمرش ب سروش

و گفت دیکمرش کش : 

- رو از وسط دو نصف  ایرو یکمربند رو شل نگه دار، که بزن گمیدردم گرفت، چه مرگته؟ م یروان

از آشپزخونه رونی. نگفتم شلوارت رو شل نگه دار که، گمشو برو بیکن .  

 خواستیم نکهیبه محض ا د،یکش رونیآب را ب یبطر به سمت بخچال رفت و زدانیبه  پشت

از دستش رها شد و کف آشپزخانه افتاد و به چند تکه  یآب را به سمت دهانش ببرد، بطر یبطر

گفت یلب ریو ز دیکش یاشد. نفس کالفه میتقس : 

- مرده شور هر چه آدم مزاحم رو ببرن یاِ  . 

 چیغر سروش هغر ی. صداکردیهم را تماشا مشکسته از  یهاداده و تکه هیبه کانتر تک زدانی 

نمانده بود که دوباره به چالش  شیبرا یو امروز اعصاب شبیاعصابش نداشت، د یرو یاثر

هم به او  ینگاه مین یبطر یشکسته شده یهاجمع کردن تکه نیشود. سروش ح دهیکش

 :داشت

- خدا ظلم در البته به ن،یندازیم زیمترسک سر جال ادینروژ ! من رو  یخاک بر سر تو و همه مردا

شماها  ده،یکردن، الاقل مترسک دو تا کالغ پَر م سهیحق مترسکه شماها رو با هم مقا

نیهمون رو هم ندار یعرضه . 

 زدانیرا جمع کرد و داخل سطل زباله انداخت به سمت  یبطر یشهیدرشت ش یهاتکه یوقت

 :برگشت و گفت

- خب برو  ،یمن رو بچسب یقهی یت رو برسونه؟ خوب بلدبشه، خدا مرگ یچ یستادیوا نجایا

مدت رو بذار کف دستش. بذار بفهمه  نیکن و حساب تموم ا دایکدوم هتل رفتن، زنت رو پ نیبب

بودن،  هیبه الالش بذارن. صبح ترک یلیکه ل ستینروژ ن ر؛یدهن ش یو اومده تو رانیا نجایا

به عمه بگو بهش زنگ بزنه ده،یمبرسن. بابات لج کرده جواب ن مروزاحتماالً ا . 

 

. از ستیچ یبرا قاً یدق ایآمدن پدرش و رو دانستیو نم رفتیم رانیاز ا گریروز د ستیاز ب کمتر

ها جز در مورد سال نی! در تمام ا دیایب رانیکه اجازه داد بود دخترش به ا کردیبهمن تعجب م

چرا  ارب نیا به حرف پدرش گوش داده بود. ابدون چون و چر ایو طالق، هر چه گفته بود، رو ییجدا

کرد؟یم یسنت شکن  

 

 دادیزده بود، اگر پدرش جواب تلفنش را نم یآمد. سروش خوب حرف رونیسروش ب یخانه از

و به کدام هتل  رسدیم یمادرش دم دستش بود. به سمت خانه راند تا  بفهمد پدرش ک

بودند دهیتوطئه را چ نیا یباالخره دسته جمع رود،یم . 
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تا دوباره به پدرش زنگ بزند، در  دیکش رونیب بشیرا هم از ج یگوش کردیم یکه رانندگ همزمان

کرد تعجبش را پشت خشمش پنهان کند و  یکمال تعجب پدرش بعد از بوق اول جواب داد. سع

دیبگو : 

- بابا؟ ییکجا  

گفت یمقاومت چیو بدون ه الیخیب پدرش : 

- نجا؟یا یموند یچجور ران؟ی. چه قدر گرمه اارنیهتلم. االن گفتم برام غذا ب  

کندیم یفرا فکن شهیپدرش مثل هم دانستیم : 

- کجاست؟ ایرو  

- هم زنگ نزن گهیمه. دکارت من گرسنه یاتاقشه ... رفت بخوابه. خسته بود. حاال هم برو پ یتو . 

و رها کرد دیلبش را محکم به درون دهانش کش ریز : 

- د؟یخونه. کدوم هتل ارمشیدنبالش ب امیب خوامیتلفن من رو جواب بده، م دیبهش بگ  

- دنبالش  یایکه ب نجایا اوردمیرو ن ایاالن خوابه. رو ای. رواینکن، برو فردا صبح ب تیخودت رو اذ

بعدش با هم  م،یست من، چند روز هسترو سپرده د ایور و اون ور، بهمن رو نیا شیببر

میگردیبرم . 

کالم گفت کی : 

-  ایکدوم هتل، به رو دیزِن منه، لطفاً بگ اینداره، رو یگذشته به من ربط توننیب یشما و بهمن چ

اونجا جار و جنجال به پا کنم امیب آدیدنبالش، اصالً خوشم نم آمیآماده شه دارم م دیهم بگ . 

بار  نیاول یگرفت و فقط اسم هتل را به خاطر سپرد. برا دهیداد را نشنکه پدرش به او  یفحش

از هتل  ترنییپا یرا کم نشیهتل راند. ماش یشد و با سرعت به سو یرانندگ نیبه قوان توجهیب

 یپدرش هشدارش را جد دانستیبه سمت هتل رفت. م یپارک کرد و با برداشتن گوش

 نیداشت و ا یداربیش بانیهتل که سا ی.  از ورودبزرگ هتل رد شد یطه. از محوردیگیم

 یرا ط ریشده نگه داشته بودند، رد شد. هنوز تمام مس یکارگچ یهارا از دو طرف ستون بانیسا

را به او دوخته و منتظرش بود.  مشینگاه مستق متفاوت ی. با پوششدیرا د اینکرده بود که رو

کند یط ایمانده را رو یهاقدم یهیتا بق ستادیا . 

 

به  یکوتاه دِ یسف یسرش به عقب رفته بود، مانتو یتا انتها ایرو یساتن بنفش و صورت یِ روسر

داشت و  یروشن یکت بود تا مانتو. شلوارش هم رنگِ کرم کی هیشب شتریتن داشت که ب
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. فقط به ستادیاو ا ینهیبه س نهیآمد و س کشیتا نزد ای. روآمدیم کشیبار کلیآن به ه یگشاد

و گفت دیکش رونیب بی. دستش را از جدندم نگاه کره : 

- رو بغل کرد یزن شهیبکنم. در مألعام نم تونمیبغلت نم ،یبگم خوش اومد تونمیفقط بهت م . 

زد شیبه رو یلبخند ایرو : 

- رو شک دارم، واقعاً خوش اومدم؟ یاما اول دونم،یرو م یدوم  

کرد و گفت ایرو یبه روسر یااشاره : 

- آدیمچه بهت   ! 

دستش را جلو آورد و دستش را گرفت ایرو : 

- یزنیکراوات نم یپوشیم راهنیپ یوقت آدیاما من اصالً خوشم نم . 

دستش فشرد و گفت نیرا ب ایرو دست : 

- گهید یجا هی میبر ایب م،یستادیوا ییبد جا . 

ادامه داد دندیچرخ یوقت : 

- نفرممت ارهیکه بهم فشار ب یزیمن از هر چ یدونیتو که م . 

داد هیاو تک یاش را به شانهشانه ایرو : 

- یرو تحت فشار بذار گرانیکه د ینیاما عاشق ا  ! 

دیچرخ ایو به سمت رو ستادیا : 

- که  ستیهمراهم ن یمدرک چیاتاقت، ه امیب تونمیمامانم، نم یخونه میبر اریبرو چمدونت رو ب

یبگم تو زنم  ... 

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندئده فالح "کنار نرگسما "] 

# 145پارت  

 

 

 

نگاه استفاده کند ریمخالفت از تاث یآمد تا برا ترکینزد ایرو : 
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- بار  نیاما ا ام؛یهمراه تو ب دیترسیم شهیکه بابام هم ییهمون جا ران،یمن اومدم ا زدانی

بابا  یهیسا شهیهم یبرا بار هی خوامیم نکهیخاطر ابه خاطر دو تامون، به تش،یاومدم، بدون رضا

. کمیهتل، بهت نزد نیهم یجام، تو نی. من هممیمشترک برس یجهینت هینباشه و من و تو به 

هتل بمونم بهتره یمنم تو آد،یمامانت، اون از من خوشش نم یخونه امینخواه ب ازم .  

زد تیاز سر حرص و عصبان یلبخند : 

-  ازیو به خاطرش ازم امت رانیا یاومد نکهیا ا؟یرو یذاریرو سر من م یمنت چ یاالن دار

! ؟یآیم یمن اصالً خبر داشتم که دار ا؟یمگه خواست من بود؟ مگه من بهت گفتم ب ،یخوایم

کنمیمن کمکت م ارنیبگو برات ب نیی. تا پامیو بر اریلطفا چمدونت رو ب . 

- نکن، بذار یلجباز زدانی  ... 

نگاهش کرد و شمرده شمرده گفت بران : 

-  م؟یبابات نباشه و حرف بزن یهیکه سا ییجا یومدیمگه ن ؟یستیمشترک ن یجهیگه دنبال نتم

من باهاش حرف  ست،یکه من دوست دارم اونجا باشم. مامان هم مهم ن ییجا میپس بر

زنمیم . 

- زدانی  ... 

و گفت دیرا در هم کش شیهااخم : 

- بابا، تو هم آماده شو شیپ رمیهتل ... من م یتو میبر  ... 

 

کمربندش را  نکهیگذاشت و سوار شد. به محض ا نشیرا پشت صندوق عقب ماش ایرو چمدان

سال و چهار یکه س یبه مقابلش زل زده بود، انداخت. زن یتیکه با نارضا ایبه رو یبست نگاه

را روشن کرد و راه افتاد.  نیپدرش بود. ماش یداشت، همسرش بود و اما هنوز دختر نوزده ساله

 ایبه رو یگریبه سکوت گذشت نگاه د شاننیب یکردند و فضا یرا ط ریمس زا یمک یوقت

. فقط اندوه صورتش بارز بود، اگر گذردیچه در ذهنش م دانستیانداخت. غرق اطرافش بود و نم

را در وجودش  یو عشق به زندگ دیام فیضع یشعله شیها پبود که سال یزن همان نیچه ا

و تنها باشد.  بیگونه غر نیو در مرامش نبود که بگذارد ا توانستیخاموش کرده بود، اما نم

 :دست دراز کرد و گفت

- ایدستت رو بده من رو . 

به طرفش برگشت و دستش را به دست او داد. دستش را فشرد و گفت ایرو : 

- ؟یترسینم  

هر دو دستش  آورد تا او بتواند با رونیب زدانیروبرو کرد و دستش را از دست  ریبه مس ینگاه ایرو

را کنترل کند نیفرمان ماش : 

- بترسم؟ دیبا یاز چ  
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- ران؟یا یاومد نکهیاز ا  

نگاهش کند، مطمئن گفت نکهیبدون ا ایرو : 

- ؟یستین طیتو آدم سوءاستفاده از شرا  

- استفاده رو بکنم؟ تیاومده نها  شیاز فرصت پ یترسینم  

برگشت زدانیبه سمت  ایبار رو نیا : 

- یستیفرصت طلب هم ن  ... 

مورد نظرش کشانده و موقع آن بود که دام را بر سرش پهن کند گاهنیرا با دو سوال به کم ایرو : 

- ستم؟ین یگر و فرصت طلبآدم سوءاستفاده نکهیا ؟یهم گفت ماهیرو به پر نایا  

در گوشت و  میبود که مستق زیحرفش آن قدر ت کانیکمال آرامش حرفش را زد، اما نوک پ در

و برودفر ایپوست رو . 

شد، هر چند با وجود کمربند سختش بود لیکامالً به سمتش متما ایرو : 

- مثل  یکه آدم هیطور شهیبهت آرامش بده، روح تونهیکه م هیهمون زن ماهیپر کنمیمن فکر م

 ماهیپر آد،یاز قهرمان بودن خوشت م ،یقهرمان باش یمکملش باشه. تو دوست دار تونهیتو م

 میمن از صم زدانیباهاش از تو حرف بزنم، باور کن؛ اما  ستیه. برام راحت نقهرمان هیهم دنبال 

 گهید یوقت خوادی. دلم نمیو پر از آرامش رو شروع کن دیجد یزندگ هیدوست دارم تو واقعاً  لبمق

و  یخوشبخت شد نمیکه بب نهیا کنهیکه من رو آروم م یزیچ ،یتنها باش ستمین تیزندگ یتو

ن راحت بشممنم از عذاب وجدا . 

کنترل کرد شیهادندان دنییزد و تمام خشمش را با به سا یپوزخند : 

- که  یدنبال اون رمیرو شروع کنم م دیجد یزندگ هیبهت گفته که من اگه بخوام  یاون وقت ک

چه قدرش  ،یبکن یخوایکه م یفداکار نیا یتو ؟یتا از عذاب وجدان راحت بش یتو انتخاب کرد

؟یو در نظر گرفتخودت ر یمنفعت شخص  

فوران کرد و ادامه داد خشمش : 

- آنجلس؟لس یباهاش بر یخوایست؟ مسه نفره کایبرگشتش به آمر طیچطوره؟ بل نیافش  

گفت نیغمگ ایرو : 

- ! من بهت قول دادم تا  شیبره دنبال زندگ یکیاون  میو بذار میرو فراموش کن زیهمه چ ایب زدانی

نرم بابام  نیمنم همراه افش م؟یادامه بد یجورنیا دیبا یتا ک ازت جدا نشم، اما یکه نخوا یزمان

هم انتخاب  ماهیمواظبش باشه. پر تونهینم نیبابام رو تنها ول کنم بره، افش تونمیمن نم ره،یم

 نمیانتخاب بابات، البته که من هم باهاشون هم نظرم. ا یانتخاب مامانته، حت ست،یمن ن

یازدواج کن ماهیبا پر ،یدوباره ازدواج کن یکه اگه بخوا یقول دادکه تو هم به مامانت  دونهیم . 
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را نگه داشت نشیدر خانه ماش مقابل : 

- من مثل از چاله دراومدن و  یبرا ماهیپر م،یمامان با هم بحث کن یجلو خوادیدلم نم م،یدیرس

 ادیمکنه مامانم زتو م می. االن هم بریش باهام حرف بزندرباره گهید خوامیتو چاه افتادنه. نم

ینش تیاتاق من، تا اذ یتو میریخوش نشون نده، م یرو . 

ستین یراض دارید نیکه اصالً از ا دادیصورتش نشان م ندینزد، اما حالت ناخوشا یحرف ایرو . 

داشت  نیو سوت و کور خانه، نشان از ا کیهم به سالن خانه پا گذاشتند. سالن تار دوشادوش

را ریخانه شمشکه صاحب  

 

[22.05.18 23:25] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 146پارت  

 

 

از رو بسته است را . 

گفت ایرو به رو یبند میلبخند ن با : 

- کنمیرو درست م زیمبل، االن همه چ یرو نیبش . 

را گرفت شیبازو عیسر ایرو : 

- ندارم،  یاصالً حال خوب زدانیبده. فقط اتاقت رو بهم نشون  ،یرو درست کن یزیچ خوادینم

نجایا یآوردیکاش من رو نم .  

مبل اشاره کرد به : 

- اری. مانتوت رو هم دربارمیآب برات ب وانیل هی ن،یبش . 

را برداشت و کش  اشیمانتو از تنش، روسر دنیکش رونیبا اکراه به طرف مبل رفت و قبل از ب ایرو

را شل کرد شیموها . 

ها قاب عکس زیم یبرگشت که نگاه کنجکاوش رو ایشن کرد و به سمت روسالن را رو ییروشنا 

 .بود

- آرمیاالن برات شربت م . 

را مثل  ایرو یها انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. شربت آلبالوبه راه پله یاز رفتن نگاه قبل

شربتش بود از  دنیمشغول نوش ایکه رو یدرست کرد و به دستش داد. در فرصت ظیغل شهیهم

 یتخت نشسته در حال یدر اتاق مادرش را باز کرد.  مادرش رو یاپله ها باال رفت و با تک ضربه
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. جلو نرفت و پوشاندیاز چشمانش را هم م یبود و بخش اشیشانیدو طرف پ دستانشکه 

 :همان دم در گفت

-  نیزن منه، ا ایرو ادیو چه ن ادیکن. چه خوشت ب کیسالم و عل هی ایحداقل با رو نییپا ایب وایش

دهینم رییرو تغ یچیرفتار شما هم ه . 

جدا شد و به سمتش برگشت یشانیدستان مادرش از پ عیحرفش سر نیا با : 

- سوختیذره برات زن بود، دلم نم هیهمه سال  نیبار در طول ا هیزن؟ اسمش زنه؟ اگه فقط  . 

به داخل اتاق گذاشت پا : 

- نییپا ایب کنمیش ممامان، خواه دهیاز شما بع ایبچه باز نیا  ! 

-  تیلجباز نینه من، تموم کن ا ییتو کنهیها رفتار مکه مثل بچه یاون زدانی نجا؟یا شیچرا آورد

 ینرفته دو سال تو ادمیمن هنوز  زدانیببره.  خوادیم یرو با بهمن. بذار دخترش رو هر گورستون

رو  اسیدکترا  یرفته که وقتن ادمی ،یشیآب م یذره ذره دار دمید یوقت دمیکش ینروژ چه زجر

 نهیهم یبدبخت نیا ی! مسبب همه یافتاد یتمومه، به چه روز یدادن دستت و گفتن همه چ

ینشسته و خوب بلده خودش رو بزنه به موش مردگ نییکه پا  ! 

گفت؟یوقت اسمش را درست و کامل نم چیچرا مادرش ه اس،ی اس،ی اس،ی ! 

درش گفترفتن رو به ما رونیو قبل از ب دیچرخ : 

-  چیاگه بخوام از اون متنفر باشم چون ه ست،ینشسته ن نییکه پا یمن اون یایمسبب بدبخت

وقت مادر نبوده چیاز مادرم متنفر شم، چون ه دیوقت زن نبوده برام، اول با  !  

را باز کرده و  شیو موها ستادهیوسط سالن ا ایکرد. رو یحالت ممکن ط نیتررمقیرا با ب هاپله

شانه رها بودند،  یو سرکش رو بایبلندش ز یکرد. موها ایرو یبه سرتاپا یبود. نگاه منتظرش

 دهمان فیظر ف،یظر دیکه با ییپر بودند و همان جا دیکه با ییهمان جا قاً یکه دق یاندام متناسب

 نبود که او ییبایهمه ز نیا زِ یچ چیبود، اما ه بایکه کماکان جذاب و ز یاوچهارسالهیبودند. زن س

او را کور کرده بود یهاحس یکه زده همه ییها. مادرش با حرفاوردیرا آن لحظه به وجد ب . 

بود اسشی یموها هیبه عقب هل داد، شب متیرا با مال ایرو یشانه یرو یرفت و موها جلو : 

- ؟یخوریم یشام چ  

برقصد دستان او بلغزد و انیدر م شیاز موها یشتریشد و اجازه داد حجم ب کشینزد ایرو : 

- هتل بابات برام غذا  یاتاقت اگه تونستم بخوابم. تو یبرم تو خوامیبه غذا ندارم، م یلیم چیه

 .سفارش داد

او را به سمت اتاق  ایتکان داد و با گذاشتن دستش به پشت کمر رو دییتا یرا به نشانه سرش

کرد تیخود هدا . 

اتاقش را روشن زد با اشاره به تخت گفت ییروشنا دیکل : 
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- آرمیبرو استراحت کن، االن چمدونت رو م اریلباسات رو درب . 

کارش  زیم یصندل یبود، بلکه رو اوردهینه تنها لباسش را درن ایبا چمدان به اتاق برگشت رو یوقت

به در بود رهینشسته و خ .  

او گفت یپابه سرتا یااشاره با : 

- لباست رو؟ یاوردیچرا درن   

گذاشت نیزم یرو شیر پارا به سمتش برد و کنا چمدان : 

- آمیبردار بپوش، بعد هم برو بخواب. منم زود م یخوایم یهر چ ایب .  

 

 یفنجان قهوه کیمبرم به  ازیبه شام نداشت، اما ن یلیم ایرفت، خودش هم مثل رو رونیاتاق ب از

ه درختان به تراس رفت تا با زل زدن ب خت،یاش را آماده کرد و در فنجان رقهوه یداغ داشت. وقت

 یزندگ کیآمده بود تا به قول خودش به او کمک کند  رانیبه ا ایآرام آرام آن را بنوشد. رو اط،یح

بود یفرار ی. اصالً از هر شروعآمدیبدش م یدیجد زیرا شروع کند، و او از هر چ دیجد . 

 

د اتاقش وار یاستراحت به اتاقش برود. وقت یبرا شیپ یهاباعث شد زودتر از شب ایرو ییتنها

بود که لباسش را عوض کرده و به  نیا شیپ قهیبود و تنها تفاوتش با چند دق داریهنوز ب ایشد رو

تختش نشسته بود یرو یصندل یجا : 

- ؟یکشیچرا دراز نم  

 یمادرش ناراض یاز بودن در خانه ایچون جوابش روشن و واضح بود. رو یخوابیچرا نم دینپرس

دیتختش دراز کش یکرد و رو یحرکت اینداشت. رو یخوب یانهیمبا خواب  یتینارضا نیبود و ا : 

 .منتظر تو بودم-

رفت.  ایرا از تن درآورد. کمربند شلوارش را باز کرد و به سمت رو راهنشیاز او گرفت و پ چشم

دیزن کش انیعر یهاسرشانه یتخت نشست و دستانش را رو یرو . 

 

[22.05.18 23:25] 
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باعث شد خم شود و مقابل صورتش لب بزند ایرو یقابل لمس بازو یِ سرد : 

 سردته؟-

او باز کند یبرا یشتریب یتا جا دیخودش را عقب کش یکم ایرو : 

- سر کنم نجایکه بتونم ا هیشب نیو آخر نیاول کنمیاما فکر م ست،یسردم ن . 

برد ایرو یبار به سمت موها نیتخت نشست. دستانش را ا یو رو دیکش خودش را باال زدانی : 

- باشم.  لکسیر خوامیبحث کنم. االن فقط م نمیبش ایرو کشمینم م،یاصالً حرف نزن ایب

دمیشن یکاف ی... به اندازه یچینگو، ه یچیه کنمیخواهش م . 

 

 یپا یداد، دستش را رو هیتک دانزیرا به زانوان  شیهاتخت نشست. زانو یشد و رو زیخ مین ایرو

 :او گذاشت و گفت

- من  یکنیچرا فکر م ه؟یشکل نیا تیچرا زندگ ؟یداریکردن من دست برنم هیچرا از تنب زدانی

گاه و  یهاخالصه شده در درس و کار و رابطه تیها تموم زندگسال نیا یخوشحالم که تو یلیخ

 نم زدانیکننده نبود.  یوقت برات راض چیه دونمیم که ییهاو به درد نخور با من . رابطه گاهیب

دهیتو حس حقارت بهم دست م یِ همه قهرمان باز نیداره از ا گهیواقعاً د . 

دیگذاشت و او را به سمت خودش کش ایرو یرا با خشونت دور شانه دستش : 

- میبخواب ای. باینگو رو یچینگو ... ه یچیه گمیمگه نم . 

شد لیو به طرفش متما ستادیا شیو زانود یکرد و رو یحرکت ایرو : 

-  یبابات، بابا زدانی. یکه تو بگ یو هر چ یکه تو بخوا یحرفام رو بزنم بعد هر چ یبذار همه

هفت ماه بابات هر  نیطالق اقدام کنم. تموم ا یهر دو ازم خواستم برم برا یتو نبود یمن، وقت

حرف رو زد نیهم دیجا من رو د . 

- فقط من خوام،یم یکه من چ هنیولشون کن، مهم ا  ... 

دیعقب کش ایرو : 

-  یکه تو دار میباشم؟ من همون چوب تیزندگ یتو شهیهم یمن برا نکهیا ؟یخوایم یتو چ

من  گه،یبابام راست م زدانی ،یتاوان پس بد یخوایبا نگه داشتن من م ؟یزنیبه خودت م

. تا ستیبشو ن یما زندگ ی! زندگ یَکند ُدمم رو شیزدم و تو هم به تالف شتیکه ن میهمون مار

چهارده سال  نی. تموم امیداشته باش یخوب یزندگ میتونیکردم نم کاریمن چ ادتهی توکه  یزمان

میهم ندار نیبعد از ا م،ینداشت . 

 

 یناگهان دنیکه از پر ایو سرشار از خشم و غضب رو به رو میمستق یو با نگاه دیپر نییتخت پا از

ناخودآگاه به عقب رفته بود، گفت تخت یاو از رو : 
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- ها سال نی. تموم اکنمیم یآره دارم خودزن زنم،یکه من به خودم م یهست یآره، تو همون چوب

که شماها دوست  ی. نرفتم دنبال همونیتلل یللیکنم، نرفتم  تتیخواستم اذ یهم چون م

ز بار عذاب وجدانتون کم نشه. ا گذرونمیمن دارم خوش م نکهیبرم تا تو و بابات از فکر ا نیداشت

اتاق فکر  یجهیکه نت ی. بابات انتظار داره فراموش کنم؟ زماندیعذاب بکش شهیهم خواستمیم

بابات انتطار داشت  ایرو کردم؟یفراموش م دیبا ض،یو مر گناهیب یبچه هیتو و برادر و بابات شد 

کجا گم و  ستیمعلوم ن اشیکارمثل پسرش، که زنش از دست کثافت اشیع یِ الابال هیمن بشم 

 یکه برام درست کرده درسم رو بخونم و سرم تو ی! انتظار نداشت من با اون وضع شدهگور 

جونش، که بعد  نیو لجن افش بو گرفته یِ زندگ هیمن بشه شب یکارم باشه. انتظار داشت زندگ

 ییحق داشت هر بال دوماد منه، دختر منم یزوریپ نیبگه آره ا نهیو بش رهیسرش رو باال بگ

کنه دایکثافِت لجن نجات پ نیتا از شر ا ارهیبش خواست سر بچه .  

زد و ادامه داد تیاز سر عصبان یپوزخند : 

- . شمیم گفتیم شهیکه هم یمن نشدم اون آدم دید یوقت ختیحساب و کتاباش به هم ر

حاال هم راحته  ،یریگیمن نگم طالق نم یتا وقت یروز بهم قول داد هی ست،ین یحاال  هم حرف

 ینکبت یِ زندگ هی یِ نکردم، اگه موندم به پا انتی. فکر کن اگه من خریقولت و برو طالق بگ ریبزن ز

از تو بوده نتقاما یبرا  ! 

زد شیصدا ایرو : 

- . اگه یمن رو. به خدا دوست داشت دنیعذاب کش یتو دوست داشت ست،ین نیا ریغ زدانی

که پا به پات عذاب  ی. نگهم داشتیدادیطالقم م شیهمون دوازده سال پ یدوست نداشت

   .بکشم

. برنگشت دیچسب زشیو او فقط از تخت دورتر شد و به م دیچیدر اتاق پ ایهمراه با بغض رو یصدا

 :و فقط گفت

-  شدمیو م کردمینم یعذاب دادن تو نبود من سالم زندگ یفکر کن، فکر کن اگه برا یجورنیا

نیافش . 

رگشتب ایسمت رو به : 

- درست و درمون؟  یزندگ هیبودم که برم دنبال  یآدم عاد هیمن  نایاسمیبعد مردن  یکنیفکر م

 یبود یکیکه تو هم  ییاون اوضاع درسم رو بخونم؟ اونم روزا یراحت بود که برم تو یکنیفکر م

مهم  رامقدر ب نیبابات ا رم؟یشد تا از تو و بابات انتقام بگ میمن سرم گرِم زندگ یعنیبدتر از من؟ 

به  زیتا همه چ میزندگ یآره تو رو نگه داشتم تو خواد،ینم یو چ خوادیم یچ نمینبود که بب

انتخابم  نیخودم، ا یهایگذرونخوش ینکردم، اگه نرفتم پ انتینره، اما اگه بهت خ شیپ لشیم

کنم، اما نکردم تتیاذ تونستمیخوب م یلیبود نه اجبارم. من خ .  

گفت این پر از اشک رودر چشما رهیخ : 

- نشد داریهرگز ب گهیو صبحش د دیشب کنارم خواب هیم چرا بچه رهینم ادمیوقت  چیالبته که ه  

... 
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دهد، خاطرات کهنه او را در  هیکارش تک زیرا سست کرد. مجبور شد به م شیکه زد پاها یحرف

 حبس خود گرفته بودند،

 

[22.05.18 23:25] 
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 شهیهم یاز روحش را برا یکه بخش یخاطرات خانمان سوز، همان خاطرات درد آور، همان همان

 ایرو یهیگر ی. صدایمعمول یزندگ کیاو و  نیافتاده بود ب یواریکرده بودند. د یکیتار نیهمنش

عذاب است. اگر خودش فقط در آمدن از خودش در  شتریاو ب دانستیبلند و بلندتر شد. م

 نیا یهمه د،یکشیبابت همواره عذاب م نینقش داشت و از ا یلعنت یایدن نیبه ا نایاسمی

دو برابر بود، چون او مقصر رفتنش هم بود ایرو یعذاب ها برا  ! 

 

برگشت و  ایتخت را بشمارد. به سمت رو یزِن نشسته رو یهاهیسکوت کند و گر توانستینم

 :گفت

- به  میرسیحرف رو نزنم اما باز هر بار م نیا گهیکه د گمی... هر بار با خودم م خوامیمعذرت م

کنمینقطه و من هم تکرار م نیا . 

آمد. به سمتش آمد و با گذاشتن دستش  نییرا به عقب هل داد و از تخت پا شیتمام موها ایرو

گفت اشنهیس یرو : 

- حرف  یچیفعالً از ه یخوایهمون طور که تو م ای. بمیزدیم اصالً حرفش رو دیحق با تو بود، نبا

یچیاز ه م،ینزن  ! 

داشت، همان موقع آماده  لیپرشور تما یرابطه کی یبود، همان موقع که خودش گفته بود برا رید

. ردیوجب به وجب تِن زن را لمس کند تا تمام وجودش آرام بگ ندهیآ الیخیبود فارغ از گذشته و ب

 دوردست  ایحرکت رو نیجواب دادن به ا ی. برادیکش شیموها انیرا باال برد و به م دستش ایرو

هم تمام  ایدر آغوش دستان زن بود. رو شیکرد، تمام موها کیکمر او انداخت و او را به خود نزد

فقط خودش  د،یفهمیرا م نیکردن را درآورده بود، ا یزندگ یفقط اَدا نایاسمیبعد از مرگ  یروزها

 کیهم در  اینامتعادل را گرفته بود، بلکه رو یزندگ نیا یسو کیو متعهدانه  بانهیکه نج نبود

را نگه داشته بود یزندگ نیا یسو گریسالم انتخابش بود و د یآزاد، زندگ یجامعه . 
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 ثارِ یا یکه از رو یو دستان رندیبگ یرا به باز شیکه با عشق موها یدستان نیفرق بود ب اما

فکر  نیرا گم کرده بود، اما آن لحظه، در آن بلبشو به ا شیهاحس دیار را کنند. شاک نیا بانهینج

برود و او حسِ عشق را  شیموها انیهست که به م یگرینباشد دست د ایکه اگر رو کردیم

ت؟یو مسئول فهیو نه وظ ردیبگ  

داد هیتک ایرو یشانیرا به پ اشیشانیآورد و پ نییرا پا سرش : 

- بلند  یلیخ دمتیهفت ماه که ند نیا ی. موهات هم توستیبازوهات سرد ن گهید ،یگرم شد

داره یخوشگل یلیشده، الکِت هم رنگ خ .  

زد یلبخند ایرو : 

- شدم مونیزدم پش یوقت ه،یرنگش نارنج . 

- هیآجر ست،ین ینارنج  !  

با حرکت مردمک چشمانش تعجب خود را نشان داد، گفت ایرو یوقت : 

- گهیم یطور نیا مونیاجطراح نس ست،یمن ن ریتقص  ! 

لب زد ایفاصله داد و مقابل صورت رو یرا کم اشیشانیپ : 

- تخت یرو میبر  ... 

 

*   *   * 

زود سوار اتوبوس  دم،یشدم، زود لباس پوش داریرفت ... من زود ب شیخوب پ زیهمه چ صبح

با من  یوقت خوب بودن فقط تا نیزود و خوب بود ! اما ا زیهمه چ دم،یرس یشدم، زود به نساج

از نگاه  یپا گذاشتم حت ینگذاشته بودم. وقت ینساج اطیرا به داخل ح میهمراه بود که هنوز پا

جا را نگاه کردن به آن یترس داشتم. حت گذاشتیرا هر روز م نشیکه ماش ییکردن به همان جا

 یهر قدم .پنداشتمیگناه م کیباالتر از آن، انجامش را مثل  یحت دانستم،یهم حق خودم نم

من فقط  نی. انگار اشدمیم کیانگار به عمق فاجعه نزد داشتمیکه به سمت ساختمان برم

 زیکنم، همه چ ستیکه ا میریبگ میو با هم تصم میکننده باش نییکه تع میستیچهارچوب اتاقم ن

 میصمبود و ت نجایا ی. امتحان اصلکردندیم فاءینقش ا دیفضا و مکان هم با نیتمام است ! تمام ا

 ییکار نها م،یبود سیمثل همان طرح اسک شتریاتاقم ب یی. من و تنهانجایکردن ا یگرفتن و عمل

. میحرمت نگه دار میمن و دلم، من و وجدانم ... بلد بود م،یها. من و چشمدادیرخ م دیبا نجایا

بلد بودن را حاال امتحان کنم نیا خواستمیمن م . 

 

[24.05.18 23:27] 
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من با توجه به  ایحاکم بود و  یساختمان ادار یداخل یبر فضا یسکوت خاص کیواقعاً   دانمینم

همه جا  یکه امروز حال و هوا کردمیطور احساس م نیو ا کردمیم یشتریحال و روزم دقت ب

گذاشتم و تمام  زیم یرا رو فمیتاقم رفتم. کو به طرف ا دمیکش یقیمتفاوت است. نفس عم

انگار همان  نم،یبیپارچه را م یهیبار است که نقش و نگار اول نینظر گذراندم. انگار اول زاتاقم را ا

کجا؟  یتازگ نیکجا و ا ینبود ! آن تازگ یخوب اسیپارچه هستم. ق یسال اول طراح یدانشجو

دادیم یزگیانگیب یبو یتازگ نیبود و ا تیع و موفقشرو یبرا جانیهمراه با شور و ه یآن تازگ . 

 

کاغذ  یرا بسازد و بر رو یکه خطوط خاص یاز هر فکر یشده بودم، خال یخال زیاز همه چ کبارهی

باال  شهیرا برخالف هم میاز تمام آن دقت و کنکاش با کاغذ و مداد و خطوط ! موها ی. خالاوردیب

. به جنگ  با خودم کردیدرد م میهاقهیکه دو طرف شقبسته بودم، آن قدر سفت بسته بودم 

از زمان  ترعیگذر هر چه سر ینشستم، باالخره نشستم. نشستم و برا یصندل یبودم. رو تهرف

 .دعا کردم

 

 کیرا تار ییبه اتاق رابطه من و تنها اشبارهکیبا آمدن  نیریزل زده بودم که خاله ش فمیبه ک 

مبل نشست و با  یداد و رو عیجلو آمد. جواب سالم من را سرکرد. در را پشت سرش بست و 

گفت جانیه : 

- یاریبهت بگم شاخ درب زیچ هیمارال اومدم   ! 

از  ریغ نیریبود که نخواهم فکر کنم خبر خاله ش دهیمحور چرخ کی یفکرم رو قدرنیا روزید از

باشد تواندیم یگرید زیچ زدانیمتاهل بودن  . 

گفتمزدم و  یتفاوتیب لبخند : 

- شده خاله؟ یچ  

طور  نیخبر سوخته صحبت کند، اما ا کینخواهد از  نیریداشتم که خاله ش دیام ییهنوز کورسو و

 .نشد

- سروش داشت به  نیا روزی! د دونستمایخانوم زن داره؟ منم نم وایپسر ش نیا یدونیمارال م

م مونده بود از تعجب رفته دنبال زنش. ک ،ینساج ادیب تونهیامروز نم زدانی گفتیم یعضد

ته توش رو  یسجاد شیننشستم ! امروز صبح رفتم پ کاریبرگردم بپرسم مگه زن داره؟ اما ب

االن یدونیدرآوردم. م  ... 

را در هم کردم میهااخم : 
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- ندارم بدونم  یا. من واقعاً عالقهستیبه ما مربوط ن یهیبق ی. زندگیکرد یکار بد نیریخاله ش

رو هم دوست ندارم هیبق یزندگ یتو دنیرک کشنه؟ س ایکه متاهله  . 

بود، اما خبر از دلم که  یعصب یلحنم کم کرد،یمات و مبهوت نگاه م چارهیب نیریش خاله

 لیقب نیبا خودم بودم و با او نبودم، که عادت کرده بودم به ا شترینداشت، داشت؟ من ب

گفت نیغمگ یمبل بلند شد و با نگاه ی. از روشیهایکنجکاو : 

 چرا امروز اوقاتت تلخه مارال جان؟-

اخر وسط  یاتفاق مثل آن ضربه نیاوقاتم تلخ بود چون روزگارم تلخ بود. ا خواست،یم هیگر دلم

خالص را  ریکه ممکن است شدت ضربات قبل را نداشته باشد، اما حکم ت یآخر یبود. ضربه نگیر

منجر به فرو  تواندیم یکوچک یربهکه هر ض یادارد، چون با ضربات قبل آن قدر کوفته شده

ختنت شودیر . 

- محوصلهیخرده ب هی دمینخواب شبی. ددیخاله، ببخش ستیاوقاتم تلخ ن . 

گذاشت و ادامه داد زیم یآمد و دو دستش را رو جلوتر : 

-  یچ م،یدیپسرش زن گرفته که ما نفهم یخانم برا وایش یگفتم ک یبه سجاد یوقت یدونیم

 جواب داد؟

نشان دهم تا  یالعملصحبت باز دارد. منتظر بود عکس ید که او را ناراحت کند و از ادامهبو یزیچ

. سرم را آرام تکان شدیناراحت م کردمیسرزنشش م گرید بارکیحرفش را بزند. اگر  یهیبق

 :دادم و گفتم

- جواب داد؟ یچ  

بود رتیمتعجب و پر از ح صورتش : 

- شیچهارده سال پ زدهیبودم. س ومدهین یه نساجکه من هنوز ب یوقته، وقت یلیگفت خ . 

باالخره موفق شده  نیرینداشت. خاله ش یسن زدانیآن موقع  شد،ی! مگر مش؟یسال پ چهارده

 :بود من را با خودش همراه کند

- ختمش.  یزنش باهاش بوده و نه تو اشاری ینه عروس یگیچطور ممکنه؟ شما م نیریخاله ش

ازدواج  ماهیبا پر خواستنیوجود چرا م نیداشته باشه؟ اصالً با ا همه مدت زن نیا شهیمگه م

 کنه؟

را در هم کرد شیابروها نیریش خاله : 

- رو نیهم گفتم ا یموندم. به سجاد نشیهم یمنم تو  ... 

کرد و ادامه داد ترظیرا غل اخمش : 

- کنم یتو بهم گفت کمتر کنجکاو نیاونم ع . 
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[24.05.18 23:27] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

و  کردیم یکنجکاو شتریب شیپ ماهکی ش،یروز پ ستیب ش،یده روز پ نیریخاله ش کاش

چرم را  یهابند یطوالن یهاداشتم، دست کم ساعت ی! آن وقت من امروز حال بهتر دیفهمیم

که  کردمینم نشیدر مهره تزئ . مهرهبافتمیدر هم نم زدانی یهاطنتیها و شبا تصور نگاه و حرف

 دنی. فهمشدمیداشته باشد. حداقل کمتر مبتال م یشتریب یدور گردنش جلوه رودیم یوقت

حس من به او  یشرویپ نکهیرا بفهمم و آن ا یزیچ کیمتاهل است باعث شده بود  زدانی نکهیا

باشد کردمیبوده که حس م یاز آن شتریب . 

را کشف کرده بود یمهم ینکته ییودش را به کنارم رساند، گورا دور زد و خ زیم نیریش خاله : 

-  رانیتا پسرش اومده ا نیهم یاز عروسش نداشته باشه، برا یدل خوش وایش کنمیمن فکر م

ششیبخت نصر بمونه پ نیخواسته دستش رو بند کنه که ا .  

تعجب گفتم با : 

- کنه؟ ید چمگه عهد بوقه؟ طرف خودش زن داره، دستش رو بن نیریخاله ش  

-  گفتنیم روزیتا د گه،یشده د یطور نی. اگمی! منم که از خودم نم ستین دیبع یچیه وایاز ش

 نیا مینیبیسهام دار بشه، اما االن م نجایا ادیهم ب ماهیبراش، پدر پر رهیرو بگ ماهیپر خوادیم

بدم اومد  اویش. از شبخت نصر گذاشت تو کاسه نیخوب ا یچهارده ساله زن داره، ول زدهیس

پسِر  یداره برا یچه معن ،یاینساج هی سیرئ یناسالمت ،یوهللا، آخه بگو َزنَک تو خودت زن

؟یریزندارت زن دوم بگ  

مکث کرد و گفت شیهادفعه وسط حرف کی : 

- پسره مگه چند سالشه، که چهارده سالم هست زن داره؟ نیا  

آمدم و گفتم رونیخانم ب وایحرفش از فکِر رفتار نامتعارف ش نیا با : 

- سالش بود براش زن گرفتن کیو  ستیب ست،یب یاحتماالً وقت . 

 

سه  یمرخص ثمیعقد م یکه برا یپرت شدم. روز نییهولناک به پا یبلند کیرا گفتم و از  نیا

را  یگفته بود، گفته بود کس یبیعج زیچ کیموقع رفتن  اطیدر ح زدانیروزه گرفته بودم 

بدبخت است کیکه در حال حاضر  یازدواج کرده است، کس یسالگ ستیکه در ب شناسدیم .  

مسئله بود و من در سکوت نگاهش کردم، اما بارها  نیهم رامونیپ نیریخاله ش یهاحرف یهیبق

با من بد کرده بود، با  نکهیو بارها در قلبم  آرزو کردم که خدا کند که آن بدبخت خودش نباشد. با ا

وجه  چیه هاشتباه وحشتناک، اما دلم ب کیباه انداخته بود، آن هم من را با رفتارش به اشت نکهیا

او را نداشت یبدبخت یآرزو . 
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که لحن  دمیرس جهینت نیموضوع فکر کردم، فکر کردم و سرانجام به ا نیصبح تا ظهر را به ا تمام

در بود که از او  یلحن نیترو قاطع نیترمطمئن شناسدیکه م یکس یبدبخت یآن روزش درباره

بودم دهیمدت د نیا .  

 

که دستم را  نیبهتر از آمدنم بود. هم امدنمیفکر کردم که ن یگذاشتم و به امروز زیم یرا رو سرم

را که  ییکه انگار تمام صداها ینیماش یآمد. صدا ینیماش یبگذارم صدا امیشانیپ ریبردم تا ز

حفظ شده  یاوست. ک نیماش یصدا میبگو تیبا قاطع توانستمیاز بر بودم و م کردیم جادیا

ناخودآگاه چه  شدمیاز کنارشان رد م تفاوتیو ب آمدیکه پشت هم م یی. در تکرار روزهابودم

و بعد با  زدیم یتک بوق شد،یرا به خاطر سپرده بودم ! اول با سرعت وارد م یبیعج یزهایچ

 نیو فقط او ا ردکیرا خاموش م نیماش اط،یآسفالت ح یرو کیشدن آرام الست دهیکش یصدا

بلند  امیپرتکرار من بالفاصله از صندل یوسط بود، در تمام آن روزها نیهم ا یگرید زیگونه بود. چ

. عادت شده کردمیو نگاهش م زدمیاو آمده باز پرده را کنار م دانستمیم نکهیو با ا شدمیم

بودم هتوجیبوده که من نسبت به آن ب یعادت خطرناک دمیفهمیبود و امروز م . 

 

برنداشتم، اما آخر داستان  زیم یسرم را هم از رو ینشستم. حت میماندم و سر جا توجهیب

بود. داستان با پارک کردن  یگریجور د اطیداخل ح ینرفت. سروصداها شیپ شهیطبق معمول هم

داشت انیجر اطیو کماکان در ح دهیبه اتمام نرس نیماش . 

 

[24.05.18 23:27] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 149پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

ندادم. صداها قطع  رییحالت نشستن و سرم را هم تغ یتکان نخوردم. حت میدادم و اما از جا گوش

 جهینت نیشده بود. صداها ادامه داشت و من به ا ی. آزار دهنده نبود اما کشدار و طوالنشدینم

همراهش بود که توازن و روال  یکیتنها نبود !  زدانی. ستیوسط درست ن نیا یزیکه چ دمیرس

چه خبر است. خودم را به پشت  نمیبود که بلند شوم و بب نیروز را به هم زده بود. نوبت ا ره

کنند.  یبلد بودند شلوغ کار یلینبودند، اما انگار خ زدانیاطراف  یادیز یهاپنجره رساندم. آدم

 سهیانبود که در مق یرییتغ نیبود، ا یبود. با لبخند مشغول صحبت با عضد ستادهیرخ ا مین زدانی

نه، اما  دهیاش، چسببه شانهبود ! شانه ستادهیکنارش ا ر،ییشده بود، تغ جادیا شیپ یبا روزها

کردیم یپرسو احوال دادیمدام سر تکان م هیبق یفاصله اندک بود. برا . 
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 یبه نحوه یاهینبود. منتظر بودم هر آن زاو دمید ررسیرتش در تداشت. تمام صو یبلند قد

به تن  یکرم یبا شلوار راسته دیکوتاه سف یِ . مانتونمیبدهد و من تمام صورتش را بب ستادنشیا

  .داشت

 یو حت شوندیظاهر م کبارهی ستند،یخودت ن یرفتارها، برا یحرکات، بعض یافکار، بعض یبعض

زن احساس  نیچرا با ا کردمیفکر م نی. مثل من که آن لحظه به اکنندیم ریخودت را هم غافلگ

کردمیبودم و به آن فکر م دهیکه وجود داشت را د یزیچ نیتریندارد. منف یخوشبخت . 

 

هم به  نیریو خاله ش یکرد و به سمت ساختمان کارخانه رفت، عضد یخداحافظ یسجاد

بود  یبودم آمدند. فقط معصوم ستادهیا شیهااز پنجره یکیکه من پشت  یسمت ساختمان ادار

اطرافش  یدر اطراف محوطه شتری. همسرش هم سمت نگاهش بکردیصحبت م زدانیکه با 

 یگفت و دوباره با تکان سر یزیبرگشت و چ زدانیدوباره به سمت همسر  ی. معصومگشتیم

ا هم صحبت کردند. همسرش زد. ب یدستش را به شانه یالحظه زدانیاز سمت زن مواجه شد. 

 ستادهیو پشت به من ا دهیبه همسرش که چرخ یکرد و بعد با زدن لبخند نشیبه ماش یااشاره

 یاهی. چند ثانندیفاصله گرفتم تا من را نب پنجرهبود، او را ترک کرد و به سمت ساختمان آمد. از 

وارد ساختمان شده  انزدی یزمان یفاصله نیکه احساس کردم در ا یو وقت ستادمیدور از پنجره ا

  .است دوباره به سمت پنجره رفتم

 

. تعجب کردم که کردیبه اطرافش نگاه م یشتریو با دقت ب زدمیآرام آرام قدم م اط،یداخل ح زن

. دمیو من صورتش را هم د دیبه سمت ساختمان چرخ کبارهی. امدیبه داخل ن زدانیچرا همراه 

داشت و به صورت  یکه رنگ روشن ییا بودند. موهاطرف صورتش ره کی شیاز موها یادیحجم ز

واضح بود. سن و  اشییبایاما ز دم،یدیصورتش را نم اتیجلوه داده بود. تمام جزئ ششکل یضیب

با  ماهیکه قرار بوده پر دانستیزن م نیچند ساله داشت. ا ویزن س کیسالش هم نشان از 

آوردمیدرنم بود که از آن سر یزیوسط چ نیهمسرش ازدواج کند؟ ا .  

 

تِر قبل یدو روِز من و صاحب تمام احساساتِ غلط و پرشور روزها یکی نیا یهاتمام عذاب صاحب

 اشیقدم زد من هم از پشت پنجره همراه اطیکه زن در ح یبود. تمام مدت  قهیمن، خوش سل

بودم،  نشده یقائل یاحساساتم ارزش یها که برابود، من بعد از سال یبیعج ریکردم. تقد

 شدی. مزدیقدم م اطیباز کرده بودم که حال همسرش در ح یکس یرا برا اسماحس یدرها

مان مقصِر صرف کدام چیانداخت و خالص شد، نه من، نه او، ه ریرا گردن تقد هایباز نیا یهمه

 نیکه دِر ماش یوقت طای. قدم زدن من با زن داخل حشدی! مسئله راحت حل م نیهم م؛ینبود

زود بروند خواستندی. احتماالً مدیرس انیشد، به پا سواررا باز کرد و  انزدی . 

 

زود هم صدا قطع شد؛ یلیدوباره به گوشم نشست، خ نیماش یزود صدا یلیخ  
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و  داشتمیاگر تلفن را برم شدمیرفته بودند. بالفاصله تلفن اتاقم زنگ خورد. چه قدر آرام م 

بود،  یوانگید یهااز حالت یحالت دیداشتم، شا ازیر نکا نی. به اکردمیوسط اتاق خردش م

کار بودم نی! اما به شدت مشتاق ا دانستمینم . 

بود شانمیحال پر فیتعر نیبهتر نیبودم و ا ختهیهم ر به . 

 

[24.05.18 23:27] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

بود، جوابش را آرام و  یبود که بردارم و جواب دهم. عضد نینبود تلفن را نابود کنم و ُمَقدر ا مقدور

مثالً من سخت  وفتاده،ین یاتفاق چیمثالً ه ام،یشگیدادم. مثالً من همان مارال هم نهیبا طمٔان

کارم را رها کردم یابا زنگ خوردن تلفن لحظه نکهیمشغول کارم بودم تا ا  !  

سالمم را داد و گفت جواب : 

-  یزنگ هیداره باهاتون. گفت شب حتماً  یکار هیگفتن بهتون بگم  یتوکل یخانوم مشتاق آقا

فرصت نکردن بهتون بگن ش،یک یداشتن برا طیبل ،یبهش بزن . 

 یتوکل یکرد، آقا جایب یتوکل یغلط کرد، آقا یتوکل یآقا میبزنم و بگو ادیفر خواستیم دلم

 .اضافه خورد

گفتم:" باشه " و قطع کردمگو را ادامه دهم. فقط ونتوانستم گفت گرید .  

 

آمده  اشییبایز یالهه کرد؟یم تمیچرا اذ داشت؟یچرا دست از سر من برنم یلعنت یتوکل یآقا

دیدیخواب زنگ زدن من را م دیآرامش چه کارش بود. با یبروند، با الهه شیو قرار بود با هم به ک . 

  

*  *  * 

 دیصبحم ناراحت بودم. من با یهاالعملز تمام عکسشده بودم و ا یگریبه خانه رفتم آدم د یوقت

 نیبا او راجع به ا یاکلمه ینبود حت یداشتم آرام باشم و کس ازی. نآمدمیکوتاه م آمدم،یکنار م

دوزخ شده  هیبرزخ که نه، شب میایدن میبگو یکه به کس آمدیموضوع حرف بزنم. اصالً عارم م

 ! است

 

رفته  ادمیخودم به کار گرفته بودم از  یمشاور برا یهیبه توص ایوکه بعد از مرگ پ ییزهایچ تمام

مانده بود ادمیدور از مامان به  یاخاطره کیبود و فقط  . 

عمو با هم به اختالف برخورده و و زن امکیآمد عمو س ایتازه به دن ثمیکه م یزمان گفتیم مامان

دست لباس  کی ثم،یم یبرا شیهادیاز خر یکیطالق هم رفته بودند. مامان در  یتا پا یحت
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 خواستیبود که م نیهم ا لشی. دلدهدیم امکیو به زن عمو و عمو س خردیهم م ینوزاد

فکر کنند. تا بفهمند  یبهتر یزهایو چ ندهیتا اختالفات را کنار بگذارند و به آ شانیبرا دباش یتلنگر

 .که بچه داشتن هم خوب است

 کردمیاما احساس م دانستم؛یدر موفق شده بود، نمو چه ق گفتیچه قدر درست م مامان

شوم و  الیخیتمام شده است. ب زیکه همه چ ندازدیب ادمیمن بکند،  یکار را برا نیا دیبا یکی

خاطره به خاطرات بدم اضافه شده است.  کیفکر کنم که  نیبگذرم. فراموش کرده و فقط به ا

 یکه برا یلی. از کمدم وسازدمیو تلنگر م دمیرسیخودم به داد خودم م دیبا انگارنبود و  یکس

بند درست کنم گردن کی خواستمیآوردم. م رونیبودم را ب دهیبند خرو گردن جاتیدرست کردن بدل

دیایزن قد بلند ب کیکه به   ! 

 

[27.05.18 12:57] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 150پارت  

# خوانمیها_آواز_م_سنگبا  

 

 

بودند.  یمعمول حیتسب یهاتر از دانه. رنگارنگ و درشتدمیکش رونیرا ب حیتسب یرنگ یهادانه 

 یااولش مختص زن است و بعد مرد. هر دانه ییبایز یزیها مختص زنان است. اصالً هر چرنگ

 یحیتسب یبعد هم دانهو  زدمیهم م زیدوتا بافت ر انداختم،یکه داخل بند چرم م یحیتسب

 یجلوه ی. براحیتسب یهاگردنبند چرم بلند با دانه کی. دوباره و دوباره، تکرار کردم و آخر شد گرید

ادامه دادم تا سر آخر در کنار هم قرار  ییو طال یانقره یهابار با مهره نیمدل را ا نیهم شترشیب

د. به مامان گفته بودم که کار دارم و شام داشتن یشتریب یجلوه یطور نیو گره بخورند. ا رندیبگ

 کردمیداخل بند چرم م اطیها را با احتتخت نشسته و مهره یامشب را خودش درست کند. رو

هم به چهره داشت.  یحیمل شیو آرا دهیدر را باز کرد و داخل آمد. مانتو پوش دفعهکی رایکه سم

کرد و گفت یتخت نشسته و مشغول بودم "نوچ" یمن که رو دنیاز د : 

-  ثمیدرست کن. بِپر با م یکاردست نیبش ایخونه بعد ب یمارال؟ بذار برس یکنیکار م یچ

میخوریم رونیپارک آب و آتش، شامم ب میبر میخوایم . 

دمیکش یاازهیام خمکه نشان دهد چه قدر خسته یتخت گذاشتم و با حالت یرا رو بندگردن : 

- چسبهیم شتریب ییدو تا ید بازم. بعدشم نامزمن خسته د،یشما بر .   

و گفت دیاش کشرژ خورده یهالب یوارد اتاق شد. زبانش را رو کامل : 

- گهید اینکن، ب تیاذ .  
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نه، لجبازانه باال دادم و گفتم یرا به نشانه میابروها : 

- برو درستش کن، به خدا حال ندارم ؟یدیمال یرژت رو چرا َکَجک . 

آراسته وارد اتاق شد و  یهم با ظاهر ثمیبودم. م دهیکار تراش شیرفت، برا نهییبه طرف آ عیسر

 :همان دم ورود گفت

- نیآماده ش امیبزنم ب نیبنز ابونیتخت. تا من برم سر خ یرو ینشست گه،یبلند شو د .  

سر تکان دادم کالفه : 

- خوش بگذره دیشما بر . 

رفت و کنارش  رایشد. به طرف سمزدن بود اما وارونه عمل کرد ! وارد اتاق  نیاز رفتن و بنز حرف

کرد  کینزد رایسرش را هم به صورت سم د،یکش شیبه موها ینگاه کرد و دست نهیی. به آستادیا

 شانطنتیبه ش ی. لبخنددندیخندیو م کردندیچرا به هم نگاه م نهییاز داخل آ دانستمیو نم

من گفت دنیبرگشت و با د ثمیبند را به دستم گرفتم تا ادامه دهم. مگردنو دوباره  زدم : 

- ها گذرهیآب و آتش، خوش م میریبابا بلند شو مارال، م یاِ  .  

بغلم تا به زور بلندم کند، اما مانع شدم و گفتم ریبه طرفم آمد و دست انداخت ز رایسم : 

- . از سر کار اومدم حال ندارمثمیم ستیبه خدا حسش ن . 

انداخت یشانیبه پ ینیچ ثمیم : 

- آدیببرمش نم خوامیحاال من خودم م عتا،یببرمش رو پل طب کردیم هر دفعه زورم . 

سرش مرتب کرد و گفت یشالش را رو رایسم : 

- خوشش  یاز شلوغ یرو دوست داره چون طراحش خانومه، و گر نه ک عتیمارال پل طب

بارش باشه نیدوم نیکه ا اومدیم . 

بود که اکثر  نیخاطر ابه دیشا آمد؟یخوشم نم یبه فکر فرو رفتم. من از شلوغ رایحرف سم با

شد و گفت رایسم کیجواب دادن نزد یبه بهانه ثمی. مکردمیم اریاوقات در جمع سکوت اخت : 

- از طراحاش خانومه یکی ست،یطراحش خانوم ن .  

هم در ادامه گفت رایسم و : 

- خانومه شیطراح اصل . 

اش گذاشت و گفتدست دور شانه ثمیم : 

- ادیکن ب یتو هم مارال رو راض رمیفقط من م ،یباشه اصالً تو خوب . 

گفتم رایبه سم عیرفت. سر رونیدنبال حرفش از اتاق ب به : 

- دیاز اون طرف هم بر دیبزن نیبدو باهاش برو بنز ،یاتو که آماده . 
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آمد و گفت جلو : 

- فکر و  یش توهمه ،یبود یجور نیا میاز شمال برگشت یهست مارال، از وقت تیزیچ هیتو 

یالیخ . 

ستین زیچ چیه یمتوجه یکس کردمیلوحانه فکر مساده چه : 

- وقت ندارم گهیاالن جشنواره هم بهش اضافه شده، د اده،یکارام ز . 

گفت ی" یحرفم" وا دنیشن با . 

-  ینیشیم یآی. مرهیم سر متو حوصله یمن به جا ؟یامسال هم شرکت کن یخوایمگه م

ینیبینم یچیجز مداد و کاغذت ه هگیدستت د یریگیمداد م هیاتاق  یتو . 

برو یعنیبه در کردم،  یااشاره  ! 

طرف در رفت؛ اما قبل از خروج کامل گفت به : 

- هم به جشنواره نداره یهست، ربط تیمرگ هی یول . 

هم بود که من  نیحواسش به ا ثم،یبا م شیهایکارشلوغ یهمه نیزدم و او هم رفت. ب یلبخند

ستین هشیمثل هم میحال و هوا . 

به  یزیبند داخل دستم که چچه کار، آتش دلم بود و آب هم گردن خواستمیآب و آتش م پارک

 .اتمامش نمانده بود
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حالت دادم و از  خواستمیا بند چرم ماتصال دو ت یرا که برا یزیر یها میکمک انبر دست س با

مانده بود تا کار  یکارزهیر یسر کیشام را حاضر کنم. فقط  یتخت بلند شدم تا سفره یرو

قدر عجله نداشته باشم، او به  نیهنوز وقت است که ا دانستمیم نکهی. با اردیپذ انیبند پاگردن

برگردد یرفته و معلوم نبود ک شیک . 
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ختم  یو به مقصد نامعلوم شدیشروع م ییجا کیت مامان که هر بار از متفاو یهاحرف به

 لیکه مامان به دل یالیسر انیدم کردم. پا ییگوش دادم. آشپزخانه را مرتب کردم. چا شد،یم

 نیکردم. ماش فیتعر شیآن نشده بود را با حوصله و جزء به جزء برا دنیمشهد رفتن موفق به د

بلند آن اعتراض داشت که  یمامان که به صدا یهاغرغر رغمیروشن کردم، عل را ییلباسشو

 یرفتن به خانه شنهادیبه مامان پ یرا خوب بشنود. دوش گرفتم، حت ونیزیتلو یتا صدا گذاردینم

را دادم تا ییدا  ... 

وقت به اخر  چیه ایها هم که رخ دهد، دناتفاق نیترتلخ میشب بگذرد، تا به خودم بگو نیا تا

 ییباز از تنها رود،یات سر م. باز حوصلهشودیات م. باز تشنهشودیات مباز گرسنه .رسدینم

و  انیرود جر کیمثل  یباز زندگ رد،یگیخوب را م یزهایچ یباز دلت نشان ،یشویخسته م

نشو، البته که حرف زدن آسان  ایپس مات دن کند،ینم ستیا زیچ چی. هرودیخودش را م ریمس

یاز  هر حرف و شعار و کار تریقیر دلم حقد یهابود و غم  ... 

 

 بیعج یباز ،یرا به من نگفت زیچرا زودتر همه چ میو بگو رمیبگ توانستمیکس را نم چیه یقهی

چرا زودتر نه؟ میو بگو رمینداشت که بگ قهیروزگار بود، روزگار هم   

. خوب بود رومیم راههیب بودم که به دهیزود فهم یلیبود ! خ یشکرش باق یجا هانیا یهمه با

چند قدم از  گریروز د ستیب گر،یچون که حضورش پررنگ نشده بود و اگر نه معلوم نبود ده روز د

 ! امروزم جلوتر باشم و چه قدر گرفتارتر

 

خواب به  یبرا د،یایزودتر به خانه ب نکهیا یو تذکر دادن به او برا ثمیمامان بعد از زنگ زدن به م 

تر شده بود و اما من شبکنم. شب،  سرهکیبند را هم به اتاقم رفتم تا کار گردناتاقش رفت. من 

را نداشتم، چه رسد به او ایکس در دن چیقصد زنگ زدن به ه  ... 

 

و به دنبال آن  ثمیانداختن م دیکل یاتاق را خاموش کردم تا بخوابم، صدا ییکه روشنا یزمان

ام انداختم و از شوم. شالم را برداشتم و دور شانه باعث شد از تخت بلند شانیهاپچپچ یصدا

بود. تا  یهم در حال لمس سطح کتر ثمیرفتم. هر دو داخل آشپزخانه بودند و دست م رونیاتاق ب

گفت دیرا د نم : 

- هم که روبراهه ییدمت گرم، چا . 

باال آوردم و گفتم امینیرا تا مقابل ب دستم : 

-  دیرو بخور تونیی. چابرهیتا صبح هم خوابش نم گهیبشه، د مامان االن بد خواب تر؛واشی س،یه

دیبخواب دیو بر . 

بود را نشانم داد و گفت دهیکه احتماالً از پارک چ ییهاهم گل رایتکان داد و سم یسر ثمیم : 

- توئه یبرا نامیا . 
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به محض  د،یخوابیها در اتاق من نمشب گریحرف در جهت حرص دادن من بود و بس ! د نیا

که چه  دانستی. مآوردیخودش نم یو مامان هم به رو رفتیم ثمیمامان، به اتاق م دنیبخوا

به تختم برگردم  نکهیکردم و به اتاقم برگشتم. قبل از ا یها حساس هستم. اخمقدر به َکندن گل

ساعت را هم از  پاسخ،یدو تماس ب دنیانداختم. به محض د امیبه گوش ینگاه ینجکاواز سر ک

بود که دستور فرموده بودند حتماً  یهم کس رندهیشب بود و تماس گ کی قاً یراندم. دقنظر گذ

تماسش بود و  نیاول شیپ قهیدو دق کردم،یرا قطع م یگوش یها صدا. شبرمیشب تماس بگ

بودم دوباره تمام  صفحه  یبه گوش رهیطور که خاز تماس اول. همان عدتماس دوم بالفاصله ب

صفحه باال آمد. آن قدر نگاه کردم تا قطع شد و  یقرمز و سبز فقط رو کونیشد و دو آ اهیس

زنگ بزند؟ تلفن را  ینصف شب به کس دینبا دیفهمیبه حالت قبل برگشت. نم یگوش یصفحه

دنیتخت و خواب دبه عقب هل دادم و تنها انتخابم ش . 

 

 یدنید زیان_قم چتهر یجاده ریگذاشتم. مس میزانوها یرا رو فمیاتوبوس نشستم و ک داخل

خوابم  آمدی. عادت شده بود، خوشم نمزدمیزل م رونیرا به ب رینداشت، اما من هر بار تمام مس

 د،یچی"  پیشرلآهنگ " آن نیدلنش یصدا یبروم. وقت یخواب آلود به نساج یافهیق کیببرد و با 

افتاده  یدهم. شمارهبکشم و جواب  رونیرا از آن ب یکردم تا زودتر گوش فمیبه ک ینگاه راً فو

که خواب  اورمیبهانه ب توانستمیجواب نداده و م شبیضربان قلبم را باال برد. د یگوش یرو

نبود یابهانه چیحال ه یام، اما برابوده . 

 

[27.05.18 12:57] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

 دی. فرار کردن راه حل نبود؛شاشدمیبا او روبرو م دی. بادادمیمجواب  دیآخرش که چه، با اصالً 

من مشکوک شود.  یهایریگکناره نیچون که ممکن بود به ا گر،ید یاشتباه ریمس کیفقط 

مثالً  توانستمیهمه من م یبرا ن،یریشخاله یبرا ،یعضد یتماس را لمس کردم. برا کونیآ

که گفتم،  یلرزان یرا  از "الو"  نیبا همه سوا بود، اباشم، اما حساب او  یشگیهم الهمان مار

کردم افتیدر . 

جواب من گفت در : 

- بهم؟ زنگ  یبهت نگفت زنگ بزن یمارال مگه عضد نمی! بب یچه عجب شما باالخره جواب داد

؟یدیجواب تلفن هم نم چ،یه ینزد  

ه بود؟کرد دایکردن من را هم پ خیسحر وقت توب یبود که کله دهیخواب یک شبید   

سالم کردم و ادامه دادم آرام : 

-  داریقدر زود ب نیا دونستمیزدنتون نشدم. صبح هم نم زنگ یخواب بودم و متوجه شبید

که زنگ بزنم دیشیم . 

- جواب تلفن من بماند ؟ینزد یبهت گفت زنگ بزن یچرا عضد گمیموازل من مماد . 
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خاطره نهفته بود. مارال، سرکار  یکلمن  یپشتش دست کم برا زدیم میکه صدا یهر اسم با

 ادینبود که با آن مورد خطابم قرار دهد و من  یزی! چ انهیخانوم مشتاق، مادموازل و بدتر از همه ار

وفتمین اتیجزئ یخاطره با کل ایدن کی . 

- خونه داشتم یکار تو یسر هیرفت،  ادمی ،یتوکل یآقا دیببخش . 

در درونت  یکیمثالً من همان خوِد قبلم، انگار  ،یالیخیو ب یتفاوتیقدر سخت بود مثالً ب چه

خنددیم شتینشسته و به ر . 

-  ،یشیم هیبعد سخت تنب یاما دفعه کنم،یم یو چشم پوش بخشمتیدفعه رو م نیخب ا

؟یچطور یدونیم  

سکوت من  یجهیام. نتشده هیوضع ممکن تنب نیتردیکه به شد دانستیخوش بود ! نم دلش

طنازش یجمله یشد ادامه : 

- تا  زنمیخودمم مدام زنگ م ،یروز کامل فقط جواب تلفن بد هیو  ینیبش ریاتاق ام برمتیم

یکنیمن رو هم که کالً آدم حساب نم ؟ییهواسربه یادیذره ز هی ی. دقت کردیش مهیجر . 

او حساب باز کرده بودم یآدم رو کیاز  شتریب کردم،یآدم حسابش نم گفت،یم راست . 
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 یممکن، احساس بدبخت ریبه او را غ دنیو رس دیدیرا دور از دسترس م ثمیهر وقت که م رایسم

، نه نبودم، نه بغض داشتم گونهنیو چه خوب که من ا کردیرا با بغض ادا م یداشت و هر حرف

دو  نیداشتن است. من آن لحظه فرق ا ی. البته شکست متفاوت با حس بدبختیاحساس بدبخت

هم نداشت گفتم یلرزان نبود و انعطاف گریکه د ی. با لحندمیفهمیم وبخ یلیرا خ : 

-  حیباشم، اما ترج تیکارم منضبط و با مسئول طیکردم در مح یسع شهیمن هم یتوکل یآقا

بهتون  ینساج رفتمیاگه م دیبشه. شا دهینمونه که به خونه کش یباق یامسئله چیه دمیم

 تونمینم یلی. االن هم داخل اتوبوسم و متاسفانه خنمیبینم یازیاما خونه رو ن زدم،یزنگ م

بوده یکارتون چ دیلطفاً بگ شمیم ممنونصحبت کنم،  . 
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به او زنگ زدم، اما خب فرق  یاز مسائل کار یدوبار جدا یکیکه قبالً  اوردمیخودم ن یرو به

 یو جلو ستادمیایکم و آهسته مقابلش مکم دیبا دیبود. شا گرید یکیداشت ! آن موقع او 

 یکه قدم اول برا زدیم ادیدر درون من فر یکیاما آن لحظه  گرفتم،یرا م موردشیب تیمیصم

را محکم بردار، هر چه باداباد تیمیصم نیا نبرداشت  !  

- گاِزت گرفته؟ یبح کسمارال جان ص   

 نیهم توانستیم یالعمل هر زنعکس نیتریعیطب کنمیحرف الل شدم و فکر م نیاز ا بعد

 یکارها را کردم. حس فلج نیمن هم دانستمیرا نم هی. بقکردیهم تلفن را قطع م دیباشد. شا

به  یحتو من  دادیشده بود. اتوبوس به راهش ادامه م حسیب میبودن داشتم. دست و پا

شده باشد.  یخال تیپا ریز نیزم دفعهکی نکهیبودم شک داشتم، مثل ا تههم که نشس ییجا

:" نگه دار گفتمیاتوبوس م یبه راننده دیبا دیهم مطمئن نبودم، شا ریبه ادامه دادن مس گرید

شومیم ادهیپ " 

 

به  یتکرار شد. گوش دوباره هینکردم. بعد از چند ثان یبلند شد. توجه امیگوش امکیزنگ پ یصدا

را باز کردم.  هاامیپ کونیاش را روشن کردم و آافتاده بود. آن را برگرداندم. صفحه میپا یپشت رو

ت رو گرفتهپاچه یکه ک نهینبود:"منظورم ا شتریاولش چند  تا کلمه ب امیپ " 

تن:" گف نیاش حکند، اما با لحن مسخره هیدهد و خودش رو توج حیعجب که بلد بود توض چه

کرد؟یگازت گرفته" چه م یمارال جان صبح کس ! 

و قلوه  میخونه زنگ بزن دل بد ینبود که رفت نیبود:" من قطعاً منظورم ا یدومش طوالن امیپ

 ،یدوست ندار یگفتیبود، شما اگه قبالً م یت و نساجکار من هم مربوط به جشنواره م،یریبگ

 ،یبش یمسائل کار ریخونه درگ یتو ینخوا که دادمیو حق رو هم بهت م شدمیمن متوجه م

نمیبینم یازیخونه ن یتو یگیرفت، بعد م ادمیکه  یآورد خانوما اولش بهونه انوماما شما خ ." 

 

عکس داده بود. حرف حق  یجهیمن راجع به زنگ نزدن نت حیتند رفته بودم و کالم صر نکهیا مثل

عمل کرده بودم. بهتر بود  فکریچند روز ب نیااتفاقات  ریو خب جواب نداشت. من تحت تاث زدیم

 یزیچ دی. باماندمیم تیمیصم نیکم و آهسته برداشتن اکم یبرا ممیکه بر سر همان تصم

تمام شود یبحث لعنت نیتا ا گفتمیم . 

 یعصب ست،یخرده امروز حالم خوب ن هیکردم:" بله حق با شماست، من  پیجوابش کوتاه تا در

 "بودم

با من سر جنگ داشت، در  ایکشش ندهد، اما انگار دن شتریو ب ردیبهانه را بپذ نیا بودم دواریام

که آدم  آدیم شیپ یخونه؛ گاه یموندیسرکار؟ م یریم یادامه جواب داد:"  خب چرا دار

بس که  یکرد یاعصاب معصاب نداره. امروزم خدا رو شکر من به پستت خوردم و سر من خال

یخوش شانس " 
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هر  تواندیم کردیمن آدمم نه سنگ؟ چرا فکر م دیفهمیچرا نم کرد؟یکار را م نیا چرا با من

 ی. جوابگریو نه هر غلط د میبگو راهیشوم، نه بد و ب یبزند، اما من نه دلم بلرزد، نه عصب یحرف

کوچک حبسش کردم. قبلش هم  پیز کیانداختم. داخل  فمیرا هم به داخل ک امیندادم و گوش

فه کردمرا خ شیداص . 

برگرداندم. با خودم ذکر گفتم. نه از  شهیش رونیدادم و به طرف ب هیتک یرا به پشت صندل سرم

مثل  نداز،یاو را از چشم من ب ایبود" خدا دیذکر من جد گفت،یکه مامان م یمداوم یآن ذکرها

ها نداشتمبه آن یتفاوتیجز ب یحس چیکه بودند و من ه یسروش، مثل هزاران مرد ." 

*   *  * 

 

[27.05.18 12:57] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

برود و  زدانیو به اتاق  دیایب یکیگذاشتم. از صبح منتظر بودم  زمیم یبار رو نیصدم یرا برا جعبه

بدهم.  همسرش درست کردم را به او یرا که برا یبندمن هم به دنبالش روانه شوم تا گردن

هم حضور داشته باشد.  ینفر سوم دادمیم حیدوست نداشتم در اتاقش با او تنها باشم، ترج

 یآمدنش خبر  قیدق خی. از تارآوردمیو م بردمیبند را با خودم به خانه مبود که گردن یروزسه 

 رییتغها را شدنش حالت قرار گرفتن مهره تربایز یبرا بردمینداشتم. هر بار که به خانه م

هفته از  کیشده بود. امروز بعد از  بایکار ز کیدرستش کرده بودم و  ادی. با وسواس زدادمیم

به اتاقش نرفته بود. من هم خودم را در اتاق حبس کرده بودم.  یمسافرت برگشته و از صبح کس

داده بود جهیمن نت یاختراع یبهتر شده و ذکرها یلیخ میحال و هوا .  

. من کردیتجاوز نم قهیاز دو دق زدانیقش در رفت و آمد بود و ماندنش در اتاق مدام  به اتا یعضد

آمدنش با  رونیبا خودش باشد و ب زدانیداشتم که رفتنش به اتاق  ازین ینفر مثل سجاد کیبه 

بند را به او ندهمنبود و انگار طلسم شده بود تا گردن شیدایپ یخدا. امروز هم سجاد . 

 

به طرف پنجره رفتم.  ینیبوق ماش یجعبه را مرتب کردم که با صدا ین روانداختم و روبا دست

 کیبود که هر جا سروش حضور داشت، من به شعاع  ییهاسروش آمده بود ! هر چند روز

خوشحال بودم. مطمئناً  یبار از بودنش در نساج نیاما ا شدم،ینم کیهم نزد اشیلومتریک

اش بوداتاق پسر عمه زدیمکه سر  ییجا نیاول  ! 

 

[27.05.18 12:58] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 
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به  دمیسروش را شن یهاقدم یصدا یپشت پنجره کنار رفتم و به سمت در حرکت کردم. وقت از

 ی. سروش چند قدمبند را برداشتم و آرام به سمت راه پله ها رفتمگردن یعقب برگشتم و جعبه

 کردمیکردم.  سروش همان طور که فکر م یط یواشکیو  صدایب یهاها را با قدمجلوتر بود. پله

ماندم و بعد به  یاقهیسروصدا راه انداخت. چند دق یکل کبارهیشد. تا داخل رفت  زدانیاتاق  دوار

 قدرنیکه قدم برداشتن ابار بود  نیاول یکه برا کردمیحرکت کردم. اعتراف م زدانیسمت اتاق 

و  نرفت نیاز رفتن به اتاقش وحشت داشتم، اما ا قدرنیبار بود که ا نیاول یسخت شده بود، برا

روحم را آلوده کند  تواندیکه م ییزهایتا تمام چ رفتمی. من مدمیتلخ را به جان خود خر دارید نیا

 کیگردن  یکه من قرار بود بر رو ییچاقو بند همانگاه بود و گردنگاه ببرم. اتاقش قربانبه قربان

. روحم زیچ همه کرد،یرها م زیقدم آخر من را از همه چ نیحس اشتباه و ممنوعه بگذارم. ا

شدیم ریتطه  ! 

 

اما جان  زندیکه قلب نبض نم یلحظات یعلم لیو دل زدیبه در اتاقش زدم، قلبم نم یاتقه

ست؟یکماکان جان دارد چ  

 

بود  یمن نشست. چه کار راحِت سخت یدهیزودتر از همه کس در د زدانیردم در را باز ک یوقت

را نگاه کنم و سخت بود  یگریو سمت د رمیچشم بگ شدی! راحت بود چون م دنیچشم پوش

آدم را حفظ  کی اتیتمام جزئ تواندیدارد، هزار بار هم بهتر م یصیدل است که چشم حر نیچون ا

انتها ندارد همکند. وضوحش   ... 

 

بودم که  دهیخودم د د،یدیمن سروش را نم یلبخند به استقبالم آمد و چرا چشمان کور شده با

 یبا همان لبخند و تکان سر جوابم را داد، اما سالم بلند باال زدانیبه اتاق آمده بود. سالم کردم. 

و او را  ودب دهستایا نمشیبب نکهیا یممکن برا یجا نیسروش بود که من را به خودم آورد. در بهتر

بودم دهیند  ! 

 

. کردمیبه جلو بود، اما او را نگاه نم میرفتم. نگاهم مستق زشیتعارفم کند به سمت م نکهیا بدون

ردینوشتن را نگ یشهیبودم که همان ژست هم دواریدر دستش خودکار بود و ام . 

مشده بود، گفت میتقس زشیجعبه و م نیکه ب یرا باال آوردم و با نگاه جعبه : 

- خانومتونه، اون روز فرصت نشد بهشون خوشامد  یاز طرف من برا هیهد هی نیا یتوکل یآقا

 هیخانومتون درست کردم تا خوشامدم همراه با  یبنده که خودم براگردن هی. نیبگم، زود رفت

باشه کیکوچ یهیهد . 
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را باال داد شیگذاشتم. دو ابرو زشیم یرا هم به محض اتمام حرفم رو جعبه : 

- بهبه  !  

هم دخالت کرد سروش : 

- آخه؟ گهیبه ما خوشامد نم یشکیچرا ه  

و گفت دیجعبه را به طرف خودش کش زدانی : 

- نمش؟یقبلش من جعبه رو باز کنم و بب شهیم  

باز سروش و : 

- نمیباز کن منم بب شه،یچرا نم . 

 

را باز کرد و در جعبه  تکان دادم و کماکان مواظب چشمم بودم. آرام ربان دییتا یرا به نشانه سرم

چشمانش باال آورد. با  کیو تا نزد دیکش رونیبند را برا برداشت. دست داخل جعبه برد و گردن

گفت کرد،یرا القاء م نیو تحس یکه فقط قدرشناس ینگاه : 

- ؟یچه قشنگه؟ خودت درست کرد  

هم سرم بود که جواب داد باز . 

-  یلیخ نیاما ا ست،ین زایجور چ نی. همسرم اهل ارهبایهنر م هیماشاهلل از هر انگشتت  ن،یآفر

آدیقشنگه، مطمئناً خوشش م . 

 یلیبند را گرفت. بعد هم به سمت من برگشت و خگردن گریشد و طرف د کشینزد سروشه

گفت یجد : 

- ؟یدونه هم واسه خانوم من درست کن هی شهیم  

تعجب و بدون فکر گفتم با : 

- ؟یمگه شما خانوم دار  

نبود  بینسبت بود از او گرفتم. عج کیو من هم نگاهم را که اخم و عصبانبتش به  دیخند انهیموذ

بودم که زن دارد دهیفهم کبارهیاش هم که باور کنم او هم همسر دارد، پسر عمه . 

از  دید ی. سروش وقتکردیم شیدستانش گرفته بود و با دقت پشت و رو نیبند را بگردن زدانی

گفت امده،یخوشم ن وقتشیب  ِیشوخ : 

- بوده  یفعال شیب گذره،یقرن از زن گرفتنش م مین نیرو نب زدانی ده؟یبه من زن م یآخه ک

خودش یبرا  ! 

که تا االن  ینگاه نیترنیگذاشت و با خشمگ زیم یبند را روگردن زدانیبود که زد؟  یچه حرف نیا

روش شدمبود که نگران س یبودم به سمت سروش برگشت. نگاهش طور دهیاز او د . 
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[29.05.18 12:13] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 154پارت  

 

 

 

فقط به خاطر حضور  ز،یم یاش روشدهاز جا بلند شد. دستان مشت  گرشانیدنبال نگاه عص به

فرو خورده و  یاما با خشم ،یعاد یلیبند شده بودند، رو به سروش خ شانیمن بود که سر جا

گفت ینهانپ : 

- رونیبرو ب  ... 

کردم به سروش نگاه نکنم و فقط منتظر بمانم به سمت در برود تا من هم پشت سرش  یسع

نبود ! سروش از او فاصله گرفت و گفت یبروم. اوضاع خوب : 

- خوب یجا هیبابات، بهش قول دادم ببرمش  شیپ رمیمن م . 

تر از قبل گفتبا اشاره به در، قاطع زدانی : 

- برو زودتر  ... 

نگاه کردم و گفتم زدانیبه  عیسر یلیکه سروش به سمت در حرکت کرد من هم خ نیهم : 

 ... فعالً خداحافظ-

آمد رونیب زشیپشت م از : 

 .تو بمون، کارت دارم-

 

کرده بودم.  دایبند به خودم اعتماد پبعد از دادن گردن یبه راست داد،یتالش من را هدر نم ماندن

وفادار  دمید اطیکه در ح یزن یبه چهارچوب زندگ توانمیهستم که م یبودم من کس دهیفهم

گذشتیم ریگسخت و نفس ندهیآ یمهم نبود اگر روزها  گریبمانم. د .  

ها نشستم و منتظر ماندم، البته باز هم از هر از مبل یکی یاز نشستنم بزند، رو یآنکه حرف یب

بودم یبه او فرار یمینگاه مستق . 

- ؟یکنیه نمچرا بهم نگا  
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. برگشت و ردینگاهش کردم تا خود به خود حرفش را پس بگ عیگفت. سر شدیرا که نم شیچرا

 یبه سوالش بدهم. وقت یتا نخواهم جواب کردمینشست. همان طور نگاهش م زشیپشت م

نشست، گفت زشیپشت م : 

- بهت  ادمهیکه  ییا. منم تا جیدفتر اما نرفت یقرار بوده بر گفتیازت گله داشت، م یمارال نبو

 هی یتونیچطور م ینیو بب یصحبت کن یدفتر با نبو یو بر نجایا یاین یچند روز هیگفته بودم 

 مبر نکهی. قبل از ایادامه بده و تو هم به جشنواره ت برس یقبل یهاشش ماه کارخونه با طرح

یبهت بگم و ازت بپرسم که چرا پشت گوش انداخت خواستمیم شیک  ... 

معنادار ادامه داد یو با لحنکرد  مکث : 

- ؟یکه البته نشد بگم ... حاال بگو چرا نرفت  

 نی. فقط همکردمیم ینظر دیتجد کیاطرافم  یهاراجع به خودم و تمام آدم دیمن با نکهیا مثل

هم از من گله داشته باشد یمانده بود که نبو : 

- نشده ریهنوز وقت دارم، د .  

تعجب نگاهم کرد با : 

- ده  تیمنم نها ؟یزیزودتر براش برنامه بر شهینم ،یوفتیبشه تا به فکرش ب رید دیبا حتماً  یعنی

دلم  ستم،یباال سر کارخونه ن گهیبرگردم. د یک ستینروژ، معلوم هم ن گردمیبرم رانم،یروز ا

خودش باشه،  یسر جا زی. دوست دارم همه چوفتهیبه هرج و مرج ب نجایا ستمین یوقت خوادینم

و به تو هم  امیدوست داره. دوست ندارم ب یلیرو خ نجایخودم، به خاطر مامانم که ا خاطرنه به

به نفع خودته تیباش که در نها یکار ریگیتذکر بدم که پ . 

- کنمیم یریگیاز فردا پ . 

با  ریاخ یروزها نیدست چند هندوانه بلند کرد؟! من تنها توانسته بودم در ا کیبا  شودیم مگر

و برنده  یداشته باشد، جشنواره و طراح یسهم دیگز نباتو هر یایکه او در دن میایخودم کنار ب

 کرد،یام مبود خبر رفتنش شوکه شیاگر ده روز پ دیشدن ارزشش را از دست داده بودند. شا

از فراقش  کردم،یلرز م کردم،یتب م گردد،یبرم یک ستیکه معلوم ن دمیشنیاگر م دیشا

که به  یهمان در رحمت ای. وفتدیمن ب یبود که قرار بود برا یتفاق خوباما رفتنش ا دم،ینالیم

گشوده شده بود میحکمت، به رو یاز رو یشده یدر بسته یازا . 

 

برداشت و گفت زیم یرا از رو بندگردن : 

- کن یریگیحتما پ  ... 

را باال آورد و گفت گردنبند : 

- قشنگه، ممنونم یلیخ . 

دیرا فقط تکان دادم که پرس سرم : 
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- کنم؟ یخواهش هیازت  شهیم  

اتاق بروم نیمن از او خواهش کنم بگذارد هر چه زودتر از ا شدینم : 

- دییبفرما . 

- راستش به سروش گفتم، اما  ؟یدکتر رفتن مامانم باش ریگیپ ستمیکه ن یمدت نیا شهیم

گفتمیاگه بود به اون م ست،ین رانیهم ا اشاری. همسر ستمیبهش مطمئن ن ادیخب ز .  

ادامه دهد نگذاشتم : 

-  نیترلطف کرده، کوچک یلیخانوم بهم خ وای. شدیشما نگران نباش کنم،یکار رو م نیحتماً ا

براش بکنم تونمیکه م هیکار . 

لبخند گفت با : 

- یخانوم صدر یآخرش هم من نتونستم مجبورت کنم که به مامان من بگ  ! 

نوع نگاه خاصش  یبرا خواستیاصالً دلم نمنگاه کرد، هم به صورتم.  میدنبالش هم به موها به

 وسوسه کیکه در دوران ترک بودم مثل  یمن یبلند شدم. نگاهش برا عیبگذارم ! سر یاسم

مصرف دوباره بود یبرا . 

" که گفت دمیگفتم که به طرف در راه افتاده بودم. هنوز به در نرس یبارم را وقت نیا ی"خداحافظ : 

- که حال آدم رو خوب  ییهایاز اون مهربون ،یهست یمهربون خوب و یلیمارال، تو دختر خ

ستیاز وجودته و دست خودت هم ن یبخش ست،ین یچون الک کنه،یم . 

 

[29.05.18 12:15] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

که حال دِل آدم را  ییمردااز آن نا ،یهست انصافینامرد و ب یلیتو هم خ میبگو خواستیم دلم

کنندیبد م . 

. شودیزنداِن بدون در م ایکه دن دیآیم شیپ یطیشرا یرفتم. گاه نییرا شمردم و پا هاپله

شوندیماندن و رفتن مترادف هم م  ! 

 

*   *  * 

به در زد  یاآهسته ی! ضربه کندیم یریگها رفتار کرده و بهانهچرا مادرش مانند بچه دیفهمینم

گفت و : 

- بابا رو  روزیکار دارم. د یبرم نساج دیمن با رونیب ایآخه؟ ب یقفل کرد یمامان در رو واسه چ

رونیب ایبهت گفت؟ ب یچ یدید . 
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به در زد گفت ینداد و مادرش فقط با سکوت جوابش را داد، مشت جهینت شیهاحرف یوقت : 

- رمیاتاقت، منم دارم م یتو نیباشه بش . 

تن سکوت مادرش شدحرفش، باعث شکس نیهم : 

- کفن کردن من  یفقط برا ت،یکار و زندگ یبرس، برو پ تیبرو به زندگ زدان؟یبه من  یدار کاریچ

نمونه نیزم یم روبرگرد تا جنازه . 

کرد و گفت کیرا به در نزد سرش : 

- کردم تا  ینروژ دوندگ ینگفتم من کل مونم؟یم آمیبهت گفتم؟ گفتم م یمامان من از اولش چ

 شیاقامتم مشکل پ یبرگردم مامان، نرم برا دیو چند ماه بمونم؟ حاال هم با رانیا امیم ببتون

 کاریچ مارستانیاون ب یبوده و تو یرفت کارم چ ادمیگشتم  ینساج یقدر تو نی. اآدیم

یبمون شمیپ یایدو ماه ب یکی فرستمینامه م. برم برات دعوتکردمیم .  

ادامه داد دینشن یبعد از اتمام حرفش جواب یوقت : 

-  ی. مهربون باش تا با خاطرهشتمیفقط پ یسه چهار روز هیخداحافظ.  ،ینساج رمیمن دارم م

 .بد نرم

 

نرمش با مادرش حرف  نیبار است که با ا نیرا باز کرد با خود فکر کرد که اول نشیدر ماش یوقت

نبود. مادر  یاه مدت کمکرده بود، هفت م یسقف با او زندگ کی ریزده است. هفت ماِه تمام ز

به مادر  یازیو پنج ساله ن یمرد س کی دیبگو توانستیهم نم یهم در همه حال مادر بود، کس

دندار .  

 

پدرش  یتلفنش را برداشت و با پدرش تماس گرفت، وقت دیرس ینساج یکیکه به نزد نیهم

گفت ییخوجواب داد با تند : 

- ؟یبابا؟ بهتر شد یچطور  

در جواب گفت پدرش : 

-  دونمی.خواب بودم، هنوز نمیسحر زنگ زدن بردار یعادت کله نیتو دست از ا شهیم یک

بدترم ایبهترم  . 

به تاسف تکان داد و گفت یسر : 

- دوست ندارم شما رو با  نتت،یبب ای. لطفاً تا ظهر نذار روشتونیپ آمیظهر م م،یمن تا ظهر نساج

 یالخمربه سروش بدم. آخه بابا مگه شما دائم یحال هی رمیالبته قبلش هم م نه؛یحال بب نیا

گوش کنم؟ یگیم یمن هر چ یاون وقت انتظار دار ؟یکنیکه مست م  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 404 

 

را از  یکه به حرفش گوش کند. گوش ستیپشت خط ن یحرفش تمام شد، حس کرد کس یوقت

پرت کرد نیبه آن انداخت و به مقابل ماش یگوشش فاصله داد و نگاه . 

را پارک کرد و به طرف ساختمان  نشیشد. ماش اطیدر وارد ح ینگهبان جلوبه  یبا زدن تک بوق 

او را واداشت که  یازنانه یخنده یاز کنار آبدارخانه بگذرد صدا خواستیم نکهیا نیرفت. ح

کردیکه گوش را وسوسه م یاخنده ی. صداستدیبا . 

 

[29.05.18 12:15] 

[Forwarded from یا ماندها جمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 155پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

که صاحبش در  یماند و حرف یحس خوب از آن باق کیکه بعدش قطع شد و تنها  یاخنده یصدا

ور من درست کنم نیا ایب ،یشد سیخ نیریاش گفت:" خاله شخنده یادامه " 

در زد و با هل دادن در داخل شدبه  یاباز بود، تقه مهیبلد بود بلند هم بخندد؟ در آبدارخانه ن مگر : 

- شده؟ یطور  

در  شیپ یاهیگشت که تا ثان یاخنده یبه دنبال صاحب صدا دیسوالش را پرس نکهیمحض ا به

 نیکه درش باز بود نشسته بود. آست ینتیکرد، کنار کاب شیدایداده بود. پ ستیراهرو به او فرمان ا

هم  شدستان ریبرده بود. از ز نکیس ریش را هم به زآرنجش تا زده بود و دست یمانتواش را تا باال

بود. الزم  ستادهیکنارش ا سیخ یهم با سر تا پا نیری. خاله شدیپاشیم رونیبه ب زیر زیآب  ر

را باال زد و به طرف مارال رفت نشیآست یبود. فور ایگو یبه قدر کاف زیبپرسد، همه چ یزینبود چ : 

- که با انگشتت  کهیسوراخ کوچ کی نینه ا ،ینه تو پِتُرسرو آب برد.  نجایا ؟یکنیکار م یچ

ینگهش دار . 

مارال کوتاه بود جواب : 

- شهیدستم رو بردارم بدتر م . 

محکم بر سر او بزند.   یکی شدیکاش م د،یعقب کش یشد و کنار مارال نشست. مارال کم خم

بود، گفت ستادهیا اکه کنارش سر پ یسیرو به زن خ نکیبه دست مارال و س ینگاه میبعد از ن : 

- آب رو ببند یبشه؟ برو فلکه یچ یستادیوا نجایا نیریخاله ش . 

هول و دستپاچه گفت نیریش خاله : 
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 فلکه کجاست؟-

تعجب باال برد یرا به نشانه شیابروها : 

- آب کجاست؟ یفلکه یدونیشما نم یعنی ! 

به طرفش برگشت و گفت مارال : 

- سبپر یکاظم یبرو از آقا نیریخاله ش . 

از اتاق رفت رونیبا سرعت به ب نیریش خاله .  

شد و گفت کیبه مارال نزد یکم اطیاحت با : 

- شده؟ یچ نمیدستت رو بردار، بب  

خودش را جمع کرد و گفت مارال : 

- ور و اون ور نیبه ا پاشهیدستم رو بردارم آب م . 

گرفت و به  د،یپاشیم رونیآب به ب لنگ،یاتصالش و ش ینقطه نیکه ب نکیس ریرا از ز نگاهش

 :مارال دوخت

- سر و وضعم رو ینیبیمنم که م ،یشد سیخوبه ! تو که کالً خ یاالن همه چ ستین  ... 

شده بود دهیبود که به سر و صورتش پاش یبه قطرات آب شااشاره . 

ادامه گفت در : 

 .بردار دستت رو-

 د،یعقب کش عیمارال سر تراوش کرد. رونیاز آب به ب یشتریمارال دستش را برداشت حجم ب تا

که مارال گذاشته  ییجا. دستش را هماندیشدن را به جان خر سیمارال را گرفت و خ یاما جا

نپاشد، به سمت  رونیبه ب یبود، گذاشت. دستان بزرگش باعث شد بهتر از مارال کنترل کند تا آب

که او هم به دستانش زل زده بود برگشتمارال  : 

- اتاقه؟ نیاز ا رونیب ست،یارخانه نآبد نیهم یفلکه تو یعنی  

مانتواش باال بود  یهانیبود. آست دهیبود و به صورت و سرش چسب سیسر مارال خ یجلو یموها

آرنج دستش با فاصله جا خوش کرده بودند. خودش هم  یاز مچ دستش تا باال زیر زیو قطرات آب ر

نداشت یاوضاع درست . 

به اطرافش گفت یبا نگاه مارال : 

- . خبر ندارمونمدینم . 

پر از تاسف رو به مارال گفت یفشرد و با نگاه نکیتر به سرا محکم دستش : 

- د؟ینشست و هر و هر خند تیوضع نیا یتو دیبا یعنیخب برو بگرد،   
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و  خچالیو هم پشت  دیرا که او گفت انجام داد، هم کنار سماور را د یهمان کار عیمارال سر 

 زدانیرو به  یدیآب باشد. با ناام ینکرد که مربوط به فلکه دایپ یزیرا، اما چ نکیهم اطراف س

 :گفت

- ستین . 

آمدن  رونیب یدستش برا یهاانگشت انیکه از م یتا آمد جوابش را بدهد، متوجه شد آب زدانی

 :اصرار داشتند قطع شده است. دستش را برداشت و همزمان گفت

- یادامه بد دنتیبه خند یتونیکرده. حاال م دایپ نیریخاله ش نکهیمثل ا  ! 

بود  سیآبدارخانه انداخت. کف آشپزخانه کامال خ یآشفته تیبه وضع یبلند شد و نگاه شیجا از

کند تا با آغوش  یاطیاحتیدر قدم برداشتن ب یفقط کم یکیبودند تا  ایکامال مه شیهاکیو سرام

که اخم بر  دیقابلش را دم سیخ مهیباشند. نگاه از کف آشپزخانه گرفت و دختر ن شیرایباز پذ

مارال باال آمد و  یهابود، اما نه مثل لباس او. دست سیلباس خودش هم خ یداشت. جلو چهره

دختر  ینگاه برا بیتعق نیکرد و انگار ا بیاش را مرتب کرد. حرکت دستانش را تعقشال کج شده

به مچ دستش بسته  شهیهم ینبود. مصرانه به نگاه کردن ادامه داد. همان دستبند رنگ ندیخوشا

بودند، در  فیظر شیهاهم به انگشت داشت. هر چه قدر که انگشت یفیانگشتر ظر بود،شده 

گناه  کیمثل  ییعوض مچ دستش پر بود و دستنبد کامالً تنگ دور مچش را در برگرفته بود. تمنا

دستبند به دور در دلش جرقه زد، هوس باز کردن و دوباره بستن  یالحظه مینس کیمثل  اراده،یب

موقع بستن خنده بر لب داشته باشد تا اخم دادیهم م حی! ترج رالمچ دست ما  ! 

 

باال  یمارال، از رفتن به طبقه یهاخنده یصدا دنیکه با شن یابه عقب برگشت زد، به لحظه 

مارال همان  یمنصرف شده بود. منصرف شده و به دنبال خنده به آبدارخانه آمده بود. خنده

شده بود و او به دنبال برداشتن  دهیراهرو تا ابدارخانه چ ریشد که پشت هم در مس یبیس

گذرش به آبدارخانه افتاده بود هابیس یهمه .  

 

قلبش آوار شد. هر سال را، هر لحظه را، هر ساعت را  یقبل، چند سال گذشته، رو یهاسال

بود هدیذهنش مرتب چ اریاز خودآگاه هش یامرتب و منظم در گوشه  

 

[29.05.18 12:15] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

 تیمجموعه منظم که نها نی. حاال تمام اردیها را بگهر وقت دلش بخواهد  با فراغ بال سراغ آن تا

پرت شده بودند. با خودش چه کرده  یهر کدام به طرف کبارهیبه کار برده بود،  دنشیدقت را در چ

وقت هم  چیه دانستیها را بدهکار بود و مسال نیبه خودش تمام ا ش،یای، با خودش و دنبود

کند هیتسو تواندینم . 
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باالتر از آرنج بدون پوشش بودند ... و  یکه از مچ و کم یانگشتر، و دستان کیدستبند بود و  کی

که هوس کردن نداشتند هانیکه نگاه کردن نداشتند. ا هانیا . 

کرد و گفت یرا بررس نکیس ریو باز نشست. ز دیدر بند کشرا  نگاهش : 

- عوض بشه زشیکالً همه چ دیداغونه، با لنگشیش . 

 کیبود.  ستادهیا شیقبل سر جا تیبه سمت مارال برگشت که با همان وضع د،ینشن یجواب

برد نتیهم بدهکار شده بود. دوباره سرش را داخل کاب یزیچ : 

- کنه سشیسرو یکی دیبا .  

 یوقت د،یبه لباسش کش ی. پشت به مارال دستستادیآورد و بلند شد و ا رونیرا ب سرش

بود. خاله  ستادهیهم در چهارچوب در ا نیریبه خودش داده بود و خاله ش یبرگشت مارال تکان

گفت دنشیبه محض د نیریش : 

- آب رو یبستم فلکه . 

تکان داد و گفت شیبرا سرش : 

- االن زنگ بزنه نیبگو هم ینه. به کاظمدرستش ک ادیب یکی دیفقط زنگ بزن . 

باالخره به حرف آمد مارال : 

- زنمیزنگ م یکاظم یبه اتاقم به آقا رمیمن االن م . 

ادامه داد نیریروبه خاله ش سپس : 

- نیبد نجایبه ا یسروسامون هیخاله شما هم  . 

بود. آخرش  اوردهین نییمانتواش را پا یهانیخانه تماشا کرد. آخرش هم آستمارال از آبدار رفتن

طور  بخندددر هم و برهم باعث شد آن تیوضع نیا یِ چ دیهم نفهم . 

ها را تا آخر باز گذاشت و گفت نتیکاب در : 

- خشک بشه نتیدر رو نبند تا داخل کاب . 

دیگفت و در ادامه پرس یهم "باشه"ا نیریش خاله : 

- ن؟یخوریم ییچا  

و  دیکش رونیقرار داشت چند تا دستمال ب لخچای یکه باال یدستمال کاغذ یداخل جعبه از

 :دست و صورتش را پاک کرد

- اتاقم دیاریبله ب . 
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 نیا دیبا یکی کردیاحساس م شهیفکر کرد، مثل هم ایانداخت به رو زیم یرا رو اشیگوش یوقت

. دندیفهمیاو ترجمه کند. منظور هم را نم یرا برا ایو حرف رو ایرو یوسط باشد تا حرفش را برا

 ادیبدهد. خودش  ادشی یزیچ ریمس نیدر ا یکس نکهیگرفته بود، بدون ا ادیرا خودش  زیمه چه

نگرفته بود ادی زیبود، اما تم رفتهگ . 

اما حس  آمد،یبا او م رفت،یکن شده بود، با او محرف گوش ایخوب بود، رو زیهمه چ ظاهراً 

 ایرو دیکشی. هر آن انتظار مشتدایدر حال باج دادن به اوست دست از سرش برنم ایرو نکهیا

 ندهیروزها بگذر، از آ یهیهمسر بودم، همبستر بودم، از بق تیمدت که برا نیا یو برا ایب دیبگو

 ... منصرف شو

نداشته باشد، رابطه فقط بود، رنگ و  تیرضا یارابطه چیه انیدر پا شدیحس باعث م نیهم

دیفهمیم عیسر یلیو او هم خ آوردیرمرا د زیخوب بودن همه چ یادا ایلعاب نداشت. رو . 
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را برداشت و با سروش تماس گرفت، سروش رد  اشیشدست دراز کرد و دوباره گو حوصلهیب

سروش را  یحرکت داد و دوباره شماره یگوش یصفحه یانگشتش را رو تیتماس زد. با عصبان

گرفت. سروش کارش را تکرار کرد و او دوباره و دوباره گرفت تا سروش خسته شد و جوابش را با 

داد ادیفر : 

- هستم دستم بنده ییجا ؟یزنیزنگ م زیر هی هیچ .  

 

دور بماند یو کم چدیراهرو نپ یمحوطه یدر همه ادشیفر یطرف پنجره رفت تا صدا به : 

- ؟ینامرد آشغال بابام رو کجا برد نمت،یخودت رو گم و گور کن نب ییجا هیسروش برو    

گفت سروش : 

- تهران رو از منم بهتر بلده، به  ینیزم ریز یهاآدرس رستوران تره؟هیبرو ولمون کن، بابات از منم پا

هم بردم یضیف هیوسط  نیش بودم و امن چه؟ من فقط راننده .  

- آمیبد از خجالتت در م نمتیسروش به خدا بب ،یش بوددهکه تو فقط رانن . 

نکرد و گفت دشیبه تهد یتوجه سروش : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 409 

 

- بالد کفر بابات رو کنترل  یتو ی! تو چطور خوادیبابا نزن خودت رو، آدم دلش برات کباب م

. من ساده رو شمیبمونه منم منحرف م رانیا گهیدو روز د یعنی. نهیخالف سنگ یلیخ ؟یکنیم

میدوباره با عمه مزدوجشون کن رانیبگم حاال که اومده ا خواستمیم بگو . 

 

درد  ،یدستانش فشرد. سروش در قالب شوخ نیرا ب یهمراهش را قطع کرد و گوش تلفن

بود که پدِر پدرش باشد، پسِر  نیپدرش ا یکرده بود. نقش او برا یتجل شیرا برا درمانشیب

 شتریب یزیچ چیباشد و فقط تمام و کمال باشد. ه ایرو توقعیب ُدنگ مادرش باشد، شوهرِ شش

نخواهد نیاز ا . 

 

از پدرش  میمستق ریو غ میمستق یهاتمام وقتش در نروژ به مراقبت گفت،یراست م سروش

 یکس هیبود، اما رفتارش شب یبه ظاهر همان آدم قبل اشاریکه بعد از مرگ  ی. پدرگذشتیم

 ادشی یگاه یباعث شد حت هیکردن به خاطر بق ید. زندگبود که مشاعرش را از دست داده باش

واقعاً  دادیکه سروش به او نسبت م یعالقه دارد و ندارد. صفت متروک یزیچبرود خودش به چه 

و  کیخودش تار یایبود، دن گرانید یآشفته یایاش بود. از بس دنبال جمع و جور کردن دنبرازنده

مانده بود یمتروک باق .  

 

تا  رفتیبه هتل م دیبماند. با ینتوانست در نساج گریدست افکار نگران کننده د نیهجوم ا با

 دنیپدرش آن قدر در نوش یبفهمد که گاه ایدارد. دوست نداشت رو یطیکه پدرش چه شرا ندیبب

 هرا از همه پنهان کرد نیندارد. تمام مدت ا شیهارفتار و حرف یکنترل گریکه د کندیالکل افراط م

بود، اما او انجامش داده بود بود، سخت . 

 

 یدر رانندگ یندارد گاه یرادیداده بود که ا ادیبه او  رانیسرعت راند، هفت ماه حضورش در ا با

 رشیپذ یرا پارک کرد و به داخل هتل رفت. برا نشی. ماشیمجاز بران ریو با سرعت غ یتخلف کن

را در هتل  یدوم شد. چند شب یگذشت و وارد طبقه چیمارپ یهاتکان داد و از پله یهتل سر

مادرش برگردد مجبور شد  یقبول نکرد تا دوباره به خانه ایکه رو یو پدرش مانده بود. زمان ایرو ارکن

دیایبه هتل ب دنشید یبرا . 

بود که  نیراهرو. از همان اول قصدش ا یانتها ایهتل بود و اتاق رو لیطو یپدرش اول راهرو اتاق

به در زد و منتظر ماند تا پدرش در را باز کند. پدرش در  یا. ضربهاید و بعد روپدرش برو دنیاول به د

 نیهم شهیهم داد،یحال باز کردن در را طول م نیو با ا دیایب دنشیبود که قرار است به د انیجر

ندازدیخودش را به زحمت ب گرانیخاطر دبه دیدینم یطور بود، لزوم . 

به صورتش انداخت.  یپدرش در چهارچوب در اول از همه نگاهشدن قامت  دایباز شدن در و پ با

پدرش کامالً به هم  دیسف دستکی یزود در را رها کرد و رفت. داخل شد. موها یلیپدرش خ

فنجان  کیزانو تنش بود و در دستش هم  ریشلوارک ز کیبه تن نداشت و  یراهنیبود. پ ختهیر

تا بنوشد.  بردیماش را به سمت دهانش همبل کنار تخت نشسته بود و قهو کت یقهوه. رو



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 410 

 

بار گوشزد کند که مصرف الکل و بعدش  نیچندم یو برا ردیدوست نداشت فنجان را از دست او بگ

باز  مهینشست. چمدان ن شیقهوه چه قدر خطرناک است. قدم زنان به سمت تخت رفت و رو

دندلباس و ادکلن اطرافش پخش بو یکلپدرش وسط اتاق افتاده بود و  . 

موضوع بدون مشکل حرف زدن با پدرش را شروع کند و بعد برسد به موضاعات  کیکرد با  یسع

ترمهم : 

- یرو جمع کن لتیاالن زوده وسا ه؟یترک یریم گهیچرا چمدونت وسط اتاق افتاده بابا؟ دو روز د  ! 

تلفن مقابلش انداخت و گفت زیم یرو باً یفنجان قهوه را تقر پدرش : 

- تو استانبول  قامیاز رف یکیسر به  هی دیزودتر برم. با خوامیم رم،یم گهیوز دگفته دو ر یک

برم ییجا تونهینروژه نم یاگه برم پرواز دو ساعت بعد برا گهیبزنم. دو روز د . 
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دیپرس نهیبا طمان آرام و یلیخ : 

- که؟ یدیرو ند ایرو  

اندمبل پدرش آتش روشن کرده ریز انگار : 

- بابات رو مست  آدیکه عارت م یدار یسیقدر با زنت رودروا نیتو که ا ا؟یمن رو با رو یخفه کرد

 خوره؟یآدم که نتونه دردش رو به زنش بگه، داشتنش به چه درد م ؟یچرا نگهش داشت نه،یبب

نفهمه انگار بهمن به عمرش مشروب نخورده ایرو یگیم نیبعد هم همچ  ! 

تعجب گفت با : 

- آره؟یبابا بهمن مثل شما شورش رو درم  

مبل بلند شد و گفت یسوال پدرش از رو نیا با : 

- شده بود، ازت  یچه موش یدونینم کردم،یداشتم باهاش صحبت م شیساعت پ میاتفاقاً ن

 نیبره. البته با من ا یذاریو نم یداریمنگه  نجایرو ا ایرو کنهیش فکر مهمه ترسه،یم

که برسه نروژ  ایرو ی. مطمئن باش پاگهیبهش م راهیبد و ب یکل زنهیکه زنگ م ایبه رو ها،هیجور
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ش و بذاره تو کاسه یجور نیا ایکه رو کردیفکرش رو هم نم کا،یآمر فرستدشیم نیافشبا 

رانیا ادیباهام ب . 

شد و ادامه داد کیپسرش نزد به : 

- ه؟یمامانت جد یِ ضیمر  

را باال گرفت و رو به پدرش گفت سرش : 

- ستیخوب ن تشیوضع یلیهم خ یکیاون  افته،یداره از کار م هاشهیاز کل یکی . 

تخت نشست یکنارش رو مرد : 

- ازش  اشاریکه من سر  یدونینداره، م یخوب تیاز رنگ و روش معلوم بود وضع دمش،ید روزید

زنده بود، اما در مورد  اشاریاالن  رانیا کشوندیرو نم اشاریاگه  گمیندارم، هنوزم م یشدل خو

. شک یو از نروژ دور بمون یباش نجایاما االن به نفعته که ا ،یایتو برعکسه؛ اولش مخالف بودم ب

 نیافشو همراه  کنهیاستفاده م شیاز حقوق قانون یو چه تو نخوا یبره نروژ چه تو بخوا اینکن رو

بلند شده اومده  نیرو گرفته، واسه هم مشینگفته باشه، اما تصم یچیبهت ه دی. شارهیم

 توبه خاطر خودشه.  کنه،یم یکه ازت دور ستیخاطر زور گفتن باباش نتا بهت بفهمونه به رانیا

شیزندگ یشو بذار بره پ الیخیکنه، اما ب یراحت زندگ یدوست ندار .  

شکل ممکن جواب پدرش را داد نیتلخ شد و به بدتر لحنش : 

- ایسراغ رو رمی! م یزنیقلمبه سلمبه م یهابابا؟ حرف دهیاز سرت پر یمست . 

تخت بلند شد و داد زد یاز رو مرد : 

- اگه تو  یکه بگ ،یریکه از بهمن انتقام بگ یو هوا نگه داشت نیزم نیرو ب ایرو نه؟یا ریمگه غ

 ادتیمگه  ،یتو هم بد کرد یکنی. چرا فکر نمرمیگیتو ممنم دخترت رو از  یدخترم رو ازم گرفت

 ن،یشد یتو. با هم مساو یدخترش، بعد اون به زندگ یبه زندگ یکه اول گند زد یرفته تو بود

هم نزن یرو ه ینکبت نیا گهیپس د . 

دیرفتن غر رونیدر نشست، اما قبل ب یرهیدستگ یرو دستش : 

- طالقش بدم تا براش جبران کنم. بذارم با  خوامیهم نم دخترش، حاال یآره من گند زدم به زندگ

 ستیزن خودش رو نگه داره و معلوم ن تونستینم نیخوبه؟ افش یهمه چ کایبره آمر نیافش

هیکدوم گور . 

دستش به سمت او گفت یبه طرفش رفت و با اشاره یعصبان پدرش : 

- بعد هم  ،یه نگران بعدش باشبه تو نداره ک یربط ایرو یزندگ گهید یتو طالقش بد یآخه وقت

خودش حواسش جمعه ن،یدست افش دهیبهمن دختر نم . 
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باز کرد و  شیمثل پدرش رفتار نکرد، تا در زد، در را برا ایرفت. رو ایرا باز کرد و به سمت اتاق رو در

حالش  یمتوجه ایبا لبخند به عقب رفت تا او وارد شود، اما خودش جان لبخند زدن نداشت. رو

گفت شد و : 

- یستیشده؟ سرحال ن یچ  ! 

گفت راهنشیپ یهاکرد و با باز کردن دکمه ایبه سمت رو ییگذرا نگاه : 

-  یدیخر ای یبر یخوایم ییدو ساعت بخوابم. تو هم اگه جا یکی خوامیفقط م ست،ین یزیچ

میریصبر کن عصر با هم م یدار . 

سوال  ینش را بست تا راه را براچشما عیتخت افتاد و سر یو رو دیکش رونیرا از تن ب لباسش

ببندد ایرو دنیپرس . 
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بلند شد.  اشیزنگ گوش یکه صدا گذشتیاز بسته شدن چشمانش نم یاقهیچند دق هنوز

و به طرفش آمد دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش ایو جواب ندهد. روداد همان طور بخوابد  حیترج : 

- ماههیپر ایب زدانی . 

را هم به  یو گوش ستادهیافتاد که باال سرش ا ایسرعت چشم باز کرد و چشمش به رو با

را از دستش گرفت  یبرداشت و گوش زیاتفاق افتاد، خ یکل هیسمتش گرفته بود. فقط در چند ثان

 یزیرا دنبال کرد و سپس به طرف او برگشت، چ یبا نگاهش گوش ایرت کرد. روو به وسط اتاق پ

بالش گذاشت و  یدارد. سرش را رو یایرفتار چه معن نیا دیپرسینگفت، اما با نگاهش از او م

 :گفت

- باش الیخیزنگ زد تو ب میبه گوش یلطفاً هر ک . 

تخت نشست یلبه یرو ایرو : 

- ؟یچرا پرت کرد رو یگوش ؟یچرا جوابش رو نداد  

برگرداند ایرا به سمت رو سرش : 

- شیاریبرام ب گفتمیبهت م ای داشتمیرو برم میخودم گوش ایاگه قرار بود جواب بدم،  نکهیا یبرا . 
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و  یگونه ساده عصبان نیوقت ا چیکرده است، ه یروادهیکه ز افتیدر اینگاه سردرگم رو از

 یاست. زبانش به عذرخواه بیغر ایرو یحالتش برا نیا دانستیو م شدینم نیخشمگ

داد حیاما توض د،ینچرخ : 

- ماالن خسته و کالفه دم،یرو با مامان بحث کردم و نخواب شبیتموم د .  

روزها  نیبود که ا یخاطر فشار مضاعفبه نیخودش را کنترل کند؛ ا توانستیسخت م هایتازگ

 ا،یپدرش، آمدن رو یرفتن، کارها یبرا مادرش یهاانداخته بود، مخالف هیسا اشیتمام زندگ یرو

 یبه نساج یکه کم یهمه و همه دست در دست هم داده و او را دربرگرفته بودند. درست وقت

آمده بود تا او را متقاعد  رانیهمراه پدرش به ا ایبه نروژ برگردد رو خواستیداده و م انسروسام

 ریجدا شدن مس ایاز نظر رو یطقمن می. تصمرندیبگ یمنطق میتصم شانیزندگ یکند که برا

 ندهیخو گرفته و انگار مطمئن بود آ یسبک زندگ نیچرا، اما به ا دانستیبود. نم شانیزندگ

به او بدهد تواندینم یبهتر یزیچ . 

و گفت دیاو کش یبازو یدستش را رو ایرو : 

- بخواب ریاشکال نداره بگ . 

افتاد. دستش را جلو  ایدور گردن رو یشنابند آبچرخد و به پشت بخوابد که چشمش به گردن آمد

دستش گرفت و گفت نیبند را ببرد و گردن : 

- اومدیخوشت نم جاتیگردنت؟ تو که از بدل یشد انداخت یچ  ! 

بند گفتبه سمت گردن ییآورد و با نگاه گذرا نییسرش را پا ایرو : 

- ! و گر  هیجور هیرم، رو ندا ینساج ی. حوصلهدهیبهم م یدوست دارم، حس خوب یلیرو خ نیا

کردمیاز طراحتون تشکر م اومدمیروز م هینه  . 

 

حرکت او به جلو خم  نیبا ا ای. رودیبه طرف خودش کش یجدا کرد و کم ایرو ینهیرا از س بندگردن

. ردیگیساز حس خوب مبند دستگردن نیفقط خودش است که از ا کردیشد. فکر م

مارال  زیآمو اغراق یحس به آرامش ذات نیس مشترک دارد. اح ایمورد با رو نیدر ا دانستینم

شان را داخل حیو مهره و تسب بافتیبندها را به هم م نیا یامکان داشت وقت ثالً ربط داشت؟ م

آرامشش را جا گذاشته باشد؟ یِ زالل حیتسب یهابافت و مهره و دانه یالالبه داد،یجا م  

 

کم مقابل صورتش بود یابا فاصله ایرت روآمد. صو رونیاز فکر ب ایسوال رو با : 

- طراحتون نیو ا اشاریکه  گفتیراست م ماهیپر زدانی  ... 

ادامه دهد ایرو نگذاشت : 

- گهیمزخرف م ماهیپر .  
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نسبت به  زدانی یلیمیب رغمیگرفت، اما عل یو کنارش جا دیخودش را به طرفش کش ایرو

دیسوالش باز پرس : 

- نه ایو  کنهیم انتیکه همسرشون خ فهمنیم یاگهیداما زنا زودتر از هر کس  . 

برگشت ایگاه سرش کرد و به سمت رو هیرا تک دستانش : 

-  هی. فهمنیهم اشتباه م ای فهمن،یها هم نمزن یلیخ ست،یحرف که صد در صد درست ن نیا

در حال  اینفکر کنه که تموم د یطور نیداره. دوست داره ا یخودآزار ماهیبله، اما پر یزِن معمول

قدر خانوم  نیا دمیچند وقت د نیکه من ا ی. دخترکننیم انتیجنگ باهاشن و دارن بهش خ

ادیبه نظر ب یشوخ اشاریحرف زدن درباره رابطه داشتن اون و  یحتهست که  . 

 

[01.06.18 02:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

قرار گرفت.  ایرو یوبازو از شانه یبخش یرو اشنهیشد و س خم ایدنبال حرفش به سمت رو به

را به دستش گرفت و گفت ایبند روگردن : 

-  ریباعث بشه غ تونهیکس هم نم چینداره، ه یاشهیخرد ش چیدختر ه نیکه ا نهیحس منم ا

بهش ندارم یاعتماد نیترمورد کوچک نیکه من اصالً در ا ماهیفکر کنم، اونم پر نیا . 

زمزمه کرد ایبند را به داخل دستانش فشرد. روا باالتر برد و گردنر دستش : 

-  رهیشد که م ریقدر درگ نیفکر سوق داده، ا نیرو به سمت ا ماهیبوده که پر یزیچ هیباالخره 

اما  ران،یاعتماد دارم. من نروژ بودم و تو ا یلیزن خ کی. من به حس کنهیم یزیو آبرور ینساج

باشه. ازت دور  تیزندگ یتو یزن یبهت شک نکردم که ممکنه پا یهم حت بارکیمدت  نیتمام ا

کرده؟یاشتباه م ماهیگفت پر شهیبود، چطور م نیاما حسم بهت ا ودم،ب  

گفت یبیبه طرز عج ایرو یهادر چشم رهیکرد و خ زیرا ر چشمانش : 

- نبودم.  یکنیمکه تو احساس  یطور نیچند وقت ا نیاحتمال رو بده که من ا نیدرصد هم ا کی

 ایکه همخوابم نبوده، اما فکرم رو به خودش مشغول کرده  یوسط ... زن نیبوده ا یاحتمال بده زن

بشم کیشر یکه من تختم رو جز تو با کس ستین نیکه فقط ا انتیساده، خ لیتما هی یحت . 

 

[04.06.18 14:36] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 581پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  
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و گفت دیمانده بودند را با تکان سرش از بند رهان زدانیدستان  ریکه ز ییموها ایرو : 

- نبوده که اون قدر برات خاص باشه  یزن تیزندگ یوقت تو چیکه ه یگفت شیچند وقت پ نیهم

؟یوفتیکه به فکر داشتنش ب  

هل داد ایرو یاموه انیبند جدا کرد و به مرا از گردن دستش : 

- دو  یکی یاما نگفتم که دلم برا وفتم،ینبوده که به فکر داشتنش ب یخب درسته؛ گفتم زن

پاته،  ریموز ز ینیبیهست که م ییوقتا هی. باالخره ستمیباغ ن یکالً تو ای. خوادیساعت هم نم

دلم  یهکه گا کنمیوقتا. منم اعتراف م یگاه ها،شهینه هم ؛یبخور زیل یاما دوست دار

دوست دارم.  یطونیمن چه قدر ش یدونیپوست موز، تو که م یرو بذارم رو پام خواستیم

 شهیپس هم کنه،یبودم، به خودت مربوطه، مامانم هنوز کنترلم م یرفته من ک ادتیحاال تو اگه 

خطا هست یجا . 

و گفت دیخند ایرو : 

- پوست موز رو دوست  یا گذاشتن رومون پرفته که کدوم ادتی نکهیتو مثل ا ادمه،ی یمن همه چ

. ینخورد زیاما ل دن،یهرز پر یبرا یداشت یادیز تیاسلو موقع یاما تو دونم،یرو نم نجای. امیدار

خواد بعد یدلم واقعاً م یما قائل بود یرابطه یها براسال نیتموم ا یکه تو یاحترام و تعهد یبرا

رو شروع کن، اما اون  گهید یزندگ هیبرو  گمیاالن م زدانی. یداشته باش یخوب یزندگ نیاز ا

یاسیبعد از مرگ  یساال  ... 

دیفاصله گرفت و غر عیسر یلیخ زدانی : 

بگو نایاسمی ،یگیاسمش رو نصفه م آدینم خوشم . 

تخت نشست و ادامه داد یبلند شد و رو ایرو : 

- . چون با شدمیاغون مواقعاً د گه،ید یبا زنا یگذرونخوش یپ یرفتیاگه م نایاسمیبعد از مرگ 

 ریغ یریرو برام در نظر بگ هیهر جور تنب خواستیته تهش دلم م زدم،یم ییحرف از جدا نکهیا

 نیهم رهیآروم بگ یدلم کم شدیکه باعث م یزیمن اون وقتا چ زدانیسراغ ...  یبر نکهیا

خوش  خودش یاون برا ر،یبرو طالق بگ گفتیم دیرسیاز راه م یبود. هر کس تیونگمرد

کدوم از اون حرفا  چیه هیاما تو شب ره،یم ادشیش مرگ بچه دهیو به دو ماه نکش گذرونهیم

م که هم بخوامت و هم نخوام، نه تو اون پسر ساله ستیاما االن نه من اون دختر ب ،ینشد

 تونمیزن دلخواهت باشم، هرگز نم تونمیکه من نم دونمی. االن میاهدو سال ستیب یبچه

جدا بشم و برم  گمیمن اگه م ست،ین نطوریخودمم، اما ا یمن فکر راحت یفکر کن دیشا ان،زدی

 یزندگ هیبا هم  میتونیوقت نم چیدوتامونه، که ه یرو یفشار روان هیواسه جفتمونه.  کایآمر

 میریبگ میبار بوده که تصم هی گذره،یم نایاسمیساله از مردن  ازده. دومیداشته باش یمعمول

چرا دونمیو م فهممیمنم م ،یاز من بچه داشته باش خوادیتو دلت نم م؟یه بچه دار بشدوبار .  

از  ایو پتو بر سر بکشد، اما رو ردیفاصله بگ زدانیبود باعث شد  هیبا گر ختهیکه آم شیهاحرف

 :حرف زدن خسته نشد
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- چه  نایاسمی یپرسیازم م یدار کنمیمن فکر م یکنینگاهم م میهر وقت مستق زدانی

یکرد یکرده بود که باهاش اون طور یگناه .  

رهیو خ میبه او زل زد، مستق گفتیم ایطور که رورا از سرش برداشت و همان پتو : 

- بود  یعیطب ،یباردار طیسن و سال تو و با اون شرا یمنم گفتم باشه تو ،یداد حیده بار توض

؟نجایبه ا یکشونیالعمالت، چرا هر بار بحث رو معکس  

نکرد ینیعقب نش ایرو : 

- رفتیم ادتیست که اگه نبود تو هم تازه یست. برامن تازه یزخم هنوز برا نیا نکهیا یبرا . 

بحث را داشت و نه قدرت ماندن در اتاق را نیا ینه قدرت ادامه گریآمد، د نییتخت پا از : 

- مرد بودم و  هیکه  من کنمیش فکر مکار کنم که همه یچ ره؟ینم ادمیکنم  کاریخب من چ

اون بچه موندم و تو که مادرش  یپا ثا،یبا تموم حرف و حد اش،یو ع تیمسئولیتو ب یبه قول بابا

 امکنم که بر کاریبلد نبوده؟ چ یمادر دور و برم بوده، مادر یکار کنم که هر چ ینه، من چ یبود

 هیکه  ی. زمانادیب ایو فقط دوست داشتم اون بچه سالم به دن گنیم یچ هیمهم نبود که بق

زدم که زنده  یمن بودم که دو سال تمام به هر در ،یو افسرده شد یآورد ایدن ضیمر یبچه

من فراموشم بشه؟ یبمونه، که نره و من رو داغون نکنه. آخه چطور انتظار دار ! 

 

ا شلوار آمد ت نییپا ایکه قصد برداشتن شلوارش را کرد رو نیرا برداشت و به تن کرد. هم راهنشیپ

شلوار به سمت خودش، شلوار هم از  دنیرفتنش شود. با کش رونیو مانع از ب ردیرا از دستش بگ

به سمت در  ز،یم یباال ینهییبه سمت آ ینگاه میو با ن دیجدا شد. شلوارش را پوش ایدست رو

مطمئن نبود راهنشیکه اصالً به منظم بودن شلوار و پ یرفت، در حال . 

 

[04.06.18 14:36] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

داشته باشد یاش حالت آرامکرد چهره یدر به عقب برگشت و سع مقابل : 

- گردمیبرم دیخر یبزنم، برا یدور هی رمیم . 

شان بود، گفتبحث یکه هنوز در حال و هوا ایرو : 

- زاده حروم یمن از کلمه ،یاشتباه هم بکن شهیمادرانه باعث م قیحس عم یگاه زدانی

 ... وحشت داشتم

دیرس یزاریانزجار و ب یحالت صورتش به درجه هیصدم ثان در : 

- زادهحروم یگیخودت م یبه بچه یوقت یزنیحالم رو به هم م  ! 

*    *   * 
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ناِز  شیرا نداشت که مثل امروز صبح و چند روز پ نیا یگرفت، حوصله شیاتاقش را در پ راه

 دیمشغول خر ایرا با رو شیپ ساعتکیرا بکشد تا رفتنش را قبول کند. تمام عصر تا مادرش 

چند  خواهدیکنارش باشد چون م تواندیگفته بود که شب را نم ایبود. بعد هم به رو یسوغات

مادرش بگذراند شیرا پ مانده یشب باق . 

. چسبدیچه قدر م یچااستکان  کیفکر کرد که  نیبه ا دیپوشیم یلباس راحت نکهیا نیح در

وجه  چیکه به ه یدم کند، کار یبرود و چا رونیبود که از اتاق ب ازیبرآورده شدن حاجتش ن یبرا

و پدرش خورده بود، و البته اگر  زل زدن به غذا و چند  ایاش را نداشت، شامش را همراه روحوصله

 ! قاشق را به اجبار قورت دادن اسمش خوردن باشد

خانم قصد  وایداده بود و باالخره ش جهیزد، تحصنش نت یدر اتاقش خورد لبخند که به یاتقه با

در  نایاسمیزن داخل شد اول از همه چشمش به قاب عکس  یشکستن حصر را داشت. وقت

قاب عکس را به  یکه از او پنهان کرده بود. مادرش با دلخور یدستان او افتاد، همان قاب عکس

گفتطرفش گرفت و  : 

- با خودت ببر ،یگرفتیسراغش رو م شهیکه هم یعکساون  نمیا . 

 

که باالخره رفتنش را قبول کرده  دادیعکس دادن نشان م نیعکس را از مادرش گرفت، ا قاب

 یعکس موها نیبود. در ا نایاسمی یهاعکس نیاز آخر یکیاست. قاب عکس را باال آورد. 

که واقعاً دو سالش باشد ! با وجود  انداختیآن قدر بلند بود که همه را به شک م اشیمشک

 نکهیسخت بود باور ا یلیبود و معصوم ...  خ بایز شهیداشت صورتش هم هک یقلب یینارسا

ستین یاست و ماندن ماریب تیهمه ناز و معصوم نیصاحب ا  ... 

گذاشت، فرصت داشت بعد از رفتن مادرش هم حسرت  زیم یرا رو نایاسمیعکس  لشیم رغمیعل

اش را بخورددخترک نداشته یمشک یموها . 

چه قدر دلبر است زشیبرود که عکس پشت م ادشیبه مادرش زد تا از  یلبخند : 

 .فردا کمکم کن لباسام رو جمع کنم مامان-

مادرش گفت زدیکه حدس م یزیآن چ برخالف : 

- بخواب ریتو بگ کنم،یخرد جمع مخرد نمیشیامشب م . 

لبخند گفت با : 

- نتونم برم اونجا.  گهیسر بزن، احتماالً د یسه روز خودت به نساج نیا یه تواگه ممکن هللا،کیبار

رفت ادمیکنم، اما به کل  یامروز رفته بودم خداحافظ . 

 نیپشت ا یلیآمدن مادرش را به اتاقش بداند، مطمئناً دل لیتخت نشست و منتظر شد دل یرو

 :همه انعطاف مادرش بود. به مادرش زل زد و گفت



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 418 

 

- بگو ؟یخوایم یچ  ... 

معطل نکرد و گفت زن : 

-  ایو دستم از دن رمیبم یجور نینذار هم ،یکرد یفکریرو طالق بده، بسه هر چه ب ایرو یرفت

به حرفم گوش کن ایبکن. ب تیزندگ یبرا یکار هیکوتاه بشه،  . 

و گفت دیکش یقیعم نفس : 

- مامان؟ هیحرف شما چ  

شد و مردد گفت کیبه او نزد زن : 

- عروسم بشه ماهیچه قدر دوست دارم پر یدونیخودت م . 

نگاه کرد شیبه زن روبرو متفکر : 

- زنگنه چند تا لِنج داره؟ یدونیشما م  

صورت مادرش به بهت نشست و گفت تمام : 

- به حرف من داره؟ یزنگنه چند تا لِنج داره ربط نکهیاالن ا  

 

[04.06.18 14:36] 

[Forwarded from یاندها جا ممائده فالح "کنار نرگس "] 

# 159پارت  

 

 

 

را به عقب برد و ستون بدنش کرد دستش : 

- چند تا لنج داره؟ دیدونیم پرسم،یداره که م یربط هیحتماً   

مورد بود، گفت نیتفکر در ا یکه به نشانه یبعد از مکث زن : 

- داره ییدو سه تا . 

را باال برد شیابرو : 

-  یداره. حت یواشکیارن، دوتاش رو هم . سه تاش رو همه خبر دخانوم، پنج تا داره واینه ش

 دونهیدخترشم نم یچرا حت ه؟یچ یپنهون کار نیا لیدل دیکنی. شما فکر مدونهیهم نم ماهیپر

 باباش چند تا لنج داره؟
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برآشفت زن : 

- چرا  زدانیآخه  د،یپرسیکه ازم مدام در مورد زنگنه م یبه بازپرس هم گفت یرو رفت نایهم

 یداره چ یزنشم خبر نداره چ یبوده، حت یطور نیا شهیزنگنه هم ؟ینسوزویم شیآت قدرنیا

 .نداره

- دادن داره، و گر  اشاریکه به  یکفش یدیتول شنهادیبه اون پ یربط هیآدم مشکوکه،  نیمامان ا

که زنگنه بهشون  نهیا ریغ دادن؟یم یهمکار شنهادیو بهش پ اشاریسراغ  اومدنیم دینه چرا با

هم  یاگهید یمگه عرضه یجز دالل ره،یهم بگ یوسط واسطه شده تا حق دالل نیا ایخط داده و 

 .داره

گفت ادیبا فر وایش : 

- ش حدس و توهم خودته، آخه همه نایطوره، آخه ا نیانگار ثابت شده که هم یگیم یجور هی

کردن؟ زنگنه  دایپ یمگه ازش مدرک ؟یکن یباهاش دشمن دیبا آدیچون تو از زنگنه خوشت نم

معجزه بود؛  هیتصادف بود، زنده موندنش  یهم تو ماهیبود، دشمنش که نبود، پر اشاریپدر زن 

چون پنج تا لنج داره گناه کرده؟ ؟یشک دار گنهچطور به زن  

را باال آورد و گفت دستانش : 

- . منم نگفتم شکوندمیآروم باش مامان، خب اگه ثابت شده بود که خودم قبل رفتن گردنش رو م

 دونهیم دونه،یم ییزایچ هیکرده و بعد هم اون تصادف، اما  یدستکار اشاری نیومده ماشزنگنه ا

 زشما هم بهتره ا ده،یهم تحت نظرش داره، امروز فردا دم به تله م سیرو کشتن، پل اشاری ایک

ازدواج  یبا دختر کس امیکه من ب یمن، انتظار ندار طیصرف نظر از شرا رون،یب یایب ماهیفکر پر

رو به باد داده اشاریبه کفششه و احتماالً سر  یگیر هیم که کن . 

کرد زیچشمانش را ر زن : 

- هم از تحت نظر  سینشد و پل یخبر چیچند ماه بعد ه میقبول، اومد یگیم یباشه تو هر چ

؟یدیرو طالق م ایرو ؟یکنیفکر م ماهیاون وقت به پر د،ینرس ییگرفتن زنگنه به جا  

دیسر تعجب خند از : 

-  یرو تو یزندگ هی. کِشش شروع کنمیبه ازدواج فکر نم گهینباشه هم من د ایاگه رو یحت

داره که  یمشکالت ماهیرو بهت بفهمونم. پر نیچطور ا دونمیواقعاً نم گهید وا؛یش نمیبیخودم نم

ده سال ازم  ماهی. پرمیستین یمکمل خوب ماهیمن و پر کنه،یم شتریبا من فقط اونا رو ب یزندگ

مطلوب  یجهیکه نت ینیبیمن بذار، م یزگیانگیرو در کنار ب یهمه تفاوت سن نیا تره،کیچوک

آدیدست نمبه . 

نشست شیپا ریز نکهیشد تا ا کیقدر نزدآن وایش : 

-  نیا یکه تو ستین یاون دختر ماهیپر شناسم،یاما من م ،یشناسیرو تو نم ماهیپر زدانی

که  ،یدیرسیم جهیبه نت ایبا رو دیو سال بود که با اگه به سن ه،یدختر خوب ش،یدیمدت د

ستی! پس سن مهم ن یدینرس . 
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دیتخت دراز کش یمادرش خسته شد و رو جهتیاصرار ب از : 

- تا بعد میرو فعالً معلوم کن ماهیپر یبابا فیبذار تکل  ... 

- خاطر تو بود، بهبرو ن یدوب ماهینداره. پر اناتیجر نیبه ا یزنگنه ربط زدان،ی یزنیتهمت م یدار

منتظر  یبد یسروسامون تیبه زندگ یتو بتون یمدت رفته اونجا، بهم قول داد تا هر وقت نیا

مونده،  اتو و حرفات اونج یمدت برا نینداره، اما تموم ا یخوب یرابطه سایبمونه. اون اصالً با پر

طات رو بگو، هر مدت باهاش صحبت کن، شر نینروژ ا یبه خودت و اون بده. رفت یفرصت هیپس 

قبل ُمردنم  خوادی. من دلم مگهیمطمئن باش بهت نه نم ،یتوقع دار تیکه از زن زندگ یچ

 گهیمآرزو رو با خودم به گور ببرم. بابات  نیندارم، نذارم ا یخوب تیمن وضع نم،یتو رو بب یبچه

سمت  دیکدوم برهر  نیخب جدا ش کا،یبره آمر نیکه بهت بگه قراره با افش رانیاومده ا ایرو

خودتون یزندگ . 

 

را به طرف مادرش برگرداند سرش : 

-  میاز زندگ کنمیکه فکر م یزنیحرف م ندهیاز آ یجور هی ،یکنیصحبت م یجور هی وایش

خوبه،  سیسوئ م؟یکجا بر ماهیکن ماه عسل هم با پر نییدفعه تع هیخب  ،یدونینم یچیه

م؟یبر ه؟یعال متاشیاونجا ق  

 

[04.06.18 14:37] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 160پارت  

 

 

 

و گفت دیکش رونیاول را ب یطبقه یرفت، کشو زینگاه گرفت و به سمت م زن : 

- یهمه رو ببر ستیبمونه، الزم ن نجایلباسات رو بذار ا یسر هی . 

" بلند  دیرفتن مادرش با ونریگفت و چشمانش را موقتاً بست، موقتاً چون به محض ب ی" اباشه

دادیرا اول از همه در چمدانش جا م نایاسمیو عکس  شدیم . 

 

 یدستش را از رو کدفعهیباعث شد  شیبود که زنگ گوش یداریخواب و ب نیحالت ب در

اش را از  یاتاقش خاموش بود، بلند شد و گوش ییشود. روشنا زیخ میبردارد و ن اشیشانیپ

اتاقش را هم زد. با  ییروشنا دیکل کردیتماس را لمس م کونیآ نکهیا نیتخت برداشت، در ح یرو
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پشت خط  یداده شده بود. نبو هیتک زیافتاد که به م یبه دو چمدان شمشروشن شدن اتاق چ

کند و به او  فیرا رد ریچند ماه اخ نیفروش ا یآمار و ارقام درباره یسرکیبود، زنگ زده بود تا 

 یدرخواست کرد بگذارد فردا صبح صحبت کنند، نبو یزود از نبو یلیخ. حوصله نداشت و دیبگو

نشان  یهمکار یبرا یاعالقه چیاز قطع کردن گفت که خانم مشتاق ه قبلهم کوتاه آمد و اما 

 ینبو یهاداد، از تمام حرف انیو گو پابه گفت یخداحافظ کی. با دیآیو به دفتر هم نم دهدینم

با او  شیچند روز پ نی. همرودیو به دفتر نم کندینم یکه مارال همکاربود  دهیرا فهم نیفقط هم

مگر نه  کرد؟یم یسروسامان دهد، چرا نافرمان شیداشت که به کارها دیتاک وصحبت کرده بود 

 یهمه دست دست کردنش برا نیپس ا کرد،یدر جشنواره شرکت م ندهیتا چند ماه آ دیبا نکهیا

آمد خانم  ادشیرا بداند، اما  هاییهواسربه نیا لیگ بزند و دلچه بود. قصد داشت به او زن

که  بیگرفته نشود و چه قدر عج یدارند با او  تماس فیدر خانه تشر یقتداده که و ماتومیاولت

را  یو گوش دیزنگ زدن جنگ یبرا لشیو سر به سرش بگذارد ! با تما ردیداشت تماس بگ لیتما

 خواستیدلش م یبود که گاه ییاز آن پوست موزها یکی هیشب دختر نیبرگرداند، ا زیم یبه رو

ردبخو زیآن بگذارد و ل یپا رو  ...! 

 

*     *     * 

 

 چیها افتاده بود؛ آن قدر بزرگ بود که با هآن نیبزرگ ب یا. حفرهگذشتندیبه شکل قبل نم روزها

 یبا روزها سهیدر مقا که رفته بود و حضور نداشت، ییروزها نیا ی. سرگردانشدیپر نم یزیچ

 رتر به او فکنبود. رفتنش باعث شده بود که آزادانه سهیکه بود و حضور داشت قابل مقا یآخر

 نیندارم و هم اشیاو و زندگ یبرا یخطر گریکه د دادیحس را به من م نیکنم. ُبعد مسافت ا

 نیتمام ا گذشت،یم به او فکر کنم. پانزده روز از رفتنش شهیاز هم شتریب کردیم کمیحس تحر

ام. آرامشم را باخته بودم. برگشته بودم به را گم کرده یزیچ کردمیاحساس م یمدت در نساج

جور برگشت به عقب ... فقط با خودم به  کی...  ایبعد از مرگ پو یو روزها شیسال پ شته

گذشتیخودم خوش م  !  

 

که اصالً پا نگذاشته  ییجاها یپررنگ بود، حت اشیخال یجا رفتمیکه م ینساج یهر جا به

 یکه به زود دادمیم یبود. مدام به خودم دلدار یخال شیدر داخل اتاق خودم هم جا یبود ! حت

پانزده روز زمان  ا،ینداشته باش، با خودت راه ب یادیاز خودت توقع ز ،یکنیرا فراموش م زیهمه چ

فراموش کردن یبرا ستین یادیز . 

  

کاغذ برقصاند. همان  یمداد را رو دیرفته بود که چگونه با ادشیدستم  .کردمینم یطراح اصالً 

 ،یبود و نه تنبل نی. نه تلقخوردمیم بی. در واقع من از جمیکردیرا فقط کار م یقبل یهاطرح

 یکار چیجشنواره هم ه یدر توانم نبود. برا دنینشستن و تمرکز کردن و طرح کش گریواقعاً د

بود که داشتم یفیتعر نیرتدرست چیبود، ه نکرده . 
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 یکه به مهمان ییهابرگ یبرا آمدمیم رونی. صبح که از خانه بکردمیم یگرید یکارها عوضش

و دوست داشتم که با  کردمیها از دور سالم مبه کوه دادم،یآمده بودند دست تکان م زییپا

شده  عتیدست به دامان طب ها آرامشم را ربوده بود و منشدن با آدم ریها آواز بخوانم. درگسنگ

دم دستم بودند شهیداشت. هم یاجهیها نتبه آن یبستگ. الاقل دلودمب . 

 

 زدانیبودند.  دهیرا د گریانگار همد هیهم از هلند آمد، در ترک اشییدا زدان،یروز بعد از رفتن  سه

خانم بود  اویبود و البته فقط در ظاهر، اخالق و رفتارش مثل ش هشیشب یلی! خ گفتیدرست م

 هدو ساعت کوتا یکیاما همان  آمد،یم ی. کم به نساجدادیگوش م شتریو ب زدیو کم حرف م

عذاب آور بود. خودم را در اتاقم حبس  میبرا شد،یم یروزها مهمان نساج یهم که بعض

 ریبروم. رفتار غ رونیکه از اتاقم ب شدیهم باعث نم ازین نیتریضرور یتا برود و حت کردمیم

 اشیقبل شنهادیخانم دوباره پ وایش کردمیهر آن احساس م دنشینداشت، اما من با د یمعمول

کند ررا تکرا . 

 

[07.06.18 12:43] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 161پارت  

 

 

 

 شیرا پرا داشتم که نکند باز حرف قبل  نیبا من داشت، ترس ا یچند روز هر وقت کار نیا در

 یمنطق لیها دالترس شهیقبالً بسته شده بود، اما خب هم هیقض نیا یبکشد. اگر چه پرونده

گشتیشده بودم که در به در دنبال آرامش م یاانهیاِر نکهی. خالصه استیشان نپشت یا . 

 

 ییهاحراف شده بود. مدام دنبال جواب سوال یگریاز هر وقت د شیروزها ب نیهم ا نیریش خاله

 یکه حول زندگ ی. سواالتکردیم دایپ شانیبرا یکمتر جواب گشت،یم شتریبود که هر چه ب

. وزن دیرسیاو به جواب پنج م یدرباره شیبه قول خودش دو دوتا چهارتا گذشت،یم زدانی

آمدن وزنش  نییدر پا جوابیب یهاکم شده بود، به گمانم سوال یمحسوس طوربدنش هم به 

بار بود  نی! اول زدیسروکله م جوابیسواالت ب نیتند؛از بس که تمام روز با اداش ییبسزا ریتاث

سواالتش  یبه جواب همه یکنجکاو یکرده بود. اکثر اوقات با کم ریگ یامخمصه نیکه در چن

دیرسیم . 
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آن  رد،یرا بگ ماهیپر زدانی یخانم قصد داشته برا وایکه چرا ش دیپرسیاز من م انیدر م یکی هنوز

که  یچند وقت نیچرا تمام ا نکهیا ایرو است. و خوش بایز اریکه عروسش بس یم در حاله

 دیدیهم م یهم در خارج از کشور دارد. وقت یخانم عروس وایبوده خبر نداشته که ش ینساج

 نکهی. اگفتیم شیهااز حدس و گمان دهمیخوش نشان نم یسواالت رو نیبه ا تمن نسب

ازدواج  یخانم برا وایش لیندارند حتما عروسش نازاست و دل یال بچههمه سا نیچون بعد از ا

که  یبیخوشش آمده بود، تنها ع یلیخ زدانیاست، چون از زن  بوده نیهم زدانیو  ماهیپر

بود نیهمبگذارد  شیرو توانستیم . 

 یمن هم بود. چرا کس یهااما خب سوال دادم،ینشان نم شیهابه سوال یدر ظاهر توجه من

بود؟ یبه پنهان کار یازیهمسر دارد؟ چه ن زدانیکه  دانستیمن  

 

اما حس  دم،یخانم وسط هر ماه نوبت دکتر داشت، چون برادرش بود من خودم را کنار کش وایش

قول داده بودم که در نبودش حواسم به  زدانی. به داشتیعذاب وجدان دست از سر من برنم

برادرش  نکهی. دلم را خوش کرده بودم به اکردیم ینیدوشم سنگ یقول رو نیمادرش باشد و ا

اگر  دیآرام باشم. شا توانستمیندارد، اما باز نم یدکتر رفتن مشکل یو برا ستین ااست و او تنه

شدمیدلواپس نم قدرنینبود ا زدانیقولم به  .  

 

کرده بود.  دایپ رادیا ییظرفشو نکیس ریز لنگیبود که ش یبودم همان روز دهیکه او را د یآخر بار

 نییباال و پا تمشیکه من با هر نگاهش مردم و زنده شدم، با هر حرفش قلبم ر یهمان روز

ساده بود، اما  نگاهش یلیبا قبل خ سهیدر مقا شیهاشد.حرف  ... 

 

من چه خبر است. نگاهش  یکه در دل لعنت داندیفرق داشت. انگار م شهیبود که با هم نگاهش

شد و بعد به دستانم  رهیخ میبه موها یبود. وقت انهیاما لذت جو کردم،یماشتباه  دیشا دانمینم

 یهاطنتیلذت توام با ش کیجز  یدر نگاهش بود که اسم یزیرا باال زده بودم، چ نشیکه آست

مرد  یبودم. برا دهیبود و قبالً در او ند یابینگاه که نگاه کم نی. اکردمیاز آن استنباط نم انهمرد

بود ! البته بعد با گرفتن  شیبرا یبزرگ یمنف یو نکته آمدیآفت به حساب م کیاو چون  یدارزن

 نیاز ا شترینگذاشت ب نگیس ریز نگیلیزود هنگام نگاهش و نشستن و مشغول شدن با ش

از او عقب نمانم. بعد  زیخودم متاسف باشم. از آبدارخانه فرار کردم، تا در فرار و گر یو برا شیابر

 زدانیکرد و گفت که  یاز طرف او از ما خداحافظ یسجاد یو آقا امدین یه نساجب گریاز آن د

برود و وقت نکرده به  هیهمسرش با عجله آماده شود و به ترک یهمراه یمجبور شده است برا

است.  انیپایب یقصه کینکردن و رفتن مثل  یکند. خداحافظ یو خداحافظ دیایب یساجن

شدکه باالخره چه  یریدرگ شهیهم .  
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باالخره  گذشت،یخانم به دکتر برود م وایکه قرار بود ش یخیروز از وسط ماه و همان تار سه

اش هم دکتر رفتنش بپرسم. همه یشدم و تلفن را برداشتم تا به او زنگ بزنم و درباره میتسل

خاص  رگی! د شوندیم که جدا بافته ییها. امان از تافتهزدیدر گوشم زنگ م زدانی یخواسته

زمان نشسته بودم تا من، همان  دیشود. به ام یو عاد یتا معمول کشدیطول م یلیخ ودنشانب

خانم تماس گرفتم وایرفتم و با منزل ش اطیمِن گذشته شوم. به ح . 

 

[07.06.18 12:43] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

 یلیکه خ دمیمعمول از دکتر رفتنش پرس یل پرسرا برداشت، بعد از حال و احوا یگوش خودش

نبود. از او خواستم  خودیمن ب یگفت چون سرگرم  برادرش بوده وقت نکرد برود. نگران تفاوتیب

فردا صبح به همراه برادرش حتما به دکترش مراجعه کند که گفت بردارش در تهران حضور ندارد. 

تا به دکتر  رومیا صبح خودم به دنبالش مجمع شد و من هم گفتم فرد المیکه گفت خ ار نیا

برادرش  یببرمش. برخالف تصورم مخالفت نکرد و از رفتنم استقبال هم کرد. دوست نداشتم وقت

 .هست من به خانه اش بروم

 

*   *   * 

. میخانم لباس بپوشد و با هم به دکتر برو وایمبل منتظر نشسته بودم تا ش یسالن خانه، رو در

. نه تنها زدیدور م ونیزیکنار تلو یهاعکس قاب زیم یکه آمده بودم رو یقبل یهنگاهم مثل دفع

 دبو زیم یسه چهار ساله هم رو یدختر بچه کیها مثل قبل نبود، بلکه عکس عکس دنیچ بیترت

شده بود  یمخف گرید یهااگر هم بود پشت قاب عکس ایبودم.  دهیقبل ند یکه مطمئن بودم سر

ها نبودار قاب عکسو مثل االن جلود . 

دراز کردم و قاب عکس را  دیها رفتم. دستم را با تردقاب عکس زیجا بلند شدم و به طرف م از

به سطح  یابوسه خواستیدخترک آن قدر دلبر بود که دلم م یمشک یِ چتر یبرداشتم. موها

 ... عکس بزنم
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بگردم.  گرید یهاقاب عکس دستم و عکس نیب یبود که دنبال شباهت نیواکنشم ا نیاول

بود.  دایدختر بچه در عکس پ یمعلوم نبود. تا شانه یزیها چدست کم در عکس دم؛یند یشباهت

خاندان داشته  نیبا ا ینسبت دیکه با دادینشان م اشیشانه بود و پرپشت کیتا نزد شیموها

 نیصاحب ا یبرا دیفکر کنم که با شدیباعث م زیجلودار بودنش در م نیهم ن،یا رباشد. عالوه ب

 .خانه مهم باشد

 

گذاشتم و از آن فاصله گرفتم. کاش خاله  زیم یها آمد قاب عکس را روکه از راه پله ییبا صدا 

به عکس  رهیخانم برسد خ وایش نکهی. تا قبل از استیبچه کدختر  نیکه ا دیپرسیبود و م نیریش

دست از نگاه کردن برداشتم دنشیبودم، اما با رس . 

 

 زیکه سرش را باال آورد اول به م نیجا نگذارد. هم یزیبود تا چ فشیک یخانم مشغول وارس وایش

رگرداند و رو به نگاه کرد. قاب عکس را کج گذاشته بودم. جلو رفت و قاب عکس را به شکل قبل ب

دیمن پرس : 

- م؟یبر  

بود که من قاب عکس  دهیمبل برداشتم. به گمانم فهم یرا از رو فمیلبخند جوابش را دادم و ک با

دمیپرس یزیخودش آورد و نه من چ یجا کردم، اما نه او به رورا جابه . 

گفت مقدمهیب میو راه افتاد مینشست نیکه داخل ماش نیهم : 

- کنهینظرش رو جلب م یاسیمون عکس خونه آدیم یهر ک . 

بابا استفاده  نیکمتر از ماش رایو سم ثمیبابا آمده بودم دنبالش؛ بعد از عقد م نیبا ماش من

ندهم که  حینشان دادم تا توض یقرض گرفته بودم. خودم را سرگرم رانندگ ثمیامروز از م کردم،یم

ش کردم که گفتنشان دادم، فقط گذرا نگاه یچرا راجع به عکس کنجکاو : 

- زدانیمه، دختر نوه یاسی  ... 

 ینشان دهم. خدا خبریب ایخودم را سرگرم  دیرفت با ادمی گریتعجب به سمتش برگشتم و د با

برهوت  کیپنهان داشت؟ انگار وسط  یایقدر زوا نیا اشیمن ! مگر دختر هم داشت؟ چرا زندگ

برهوت برهوت و فقط ،یدگیچیبرهوت پ ،یخبریبودم، برهوت ب  ... 

- خانوم وایش نینوه دار دونستمینم  ! 

را تکان داد سرش : 

- ندارم گهید  ... 

خلوت بود هاابانیبود که خ اری. فقط شانس با من کردمیم یهوا رانندگ یکل رو به : 

- د؟یندار گهیچرا د  
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را نداشت یکی شودیچطور م دانستمیاصالً آن لحظه نم و . 

- داشت یقلب یید، نارسادو سال و چند ماهش بود که ُمر . 

. من گرفتیهم دست من بود که فرمان را درست نم دیشا ایو  د،یلرزیدست من م ریز فرمان

او. پدر شده بود و االن  یاز عزا شدیکه دلم هنوز وابسته بود و هنوز عزادار م کردمیکار م یچ

  ! نبود

- مردن؟ هایتازگ  

- کردزود ازدواج  زدانی شه،یم یچند سال هینه  . 

هم  یهم نپرسم و کنجکاو یآن آدم خوددار قبل نبودم که سوال گرید یاز سوال بودم و حت پر

 :نکنم

- بچه ندارن؟ ؟یاالن چ  

طرفم برگشت به : 

- قسمت  گهیمرده، بعدش د یاسیکه  شهیم یبچه دار نشدن، دوازده سال گهید یاسینه بعد 

 .نشد

بود،  نیعشق آتش کی لشیدل دیدار شده بود؟ شا بود که زود ازدواج کرده بود، زود هم بچه چطور

. زدیبدبخت بودن در گوشم زنگ م ی. حرف قبلش هم دربارهدیرسیبه ذهنم نم یلیدل گرید

عمر بود، چرا دوباره بچه دار نشده بودند؟ کیدوازده سال   

تباه او اش یکه چه قدر درباره دمیفهمیم شتریب دانستمیم اشیراجع به زندگ شتریچه ب هر

دار هم . نه تنها همسر داشت، بلکه بچهآمدیبه نظر م تربیو غر بیبه او عج امیکردم. دلبستگ

اش هم فوت کرده بودشده بود و بچه . 

 

کرده بودم،  دایپدر و دختر پ نیب یمهم یهاخانم گفته بود حاال شباهت وایکه ش ییهاحرف با

. آمدیم هی، فک و دهانشان هم به نظر شبو پر یهر دو مشک یچشمان هر دو مورب بود. موها

کنم دایشباهت پ یپدر و دختر هستند باعث شده بود کل نکهیدانستن ا . 

خانم در خودش فرو رفته بود، نگاهش کردم و گفتم وایش : 

- ش حرف درباره دیدوست ندار کنمیچون حس م ن،یبد حیبرام توض نیمتاسفم که مجبور شد

باشه سخت بوده یلیخ دی. بانیبزن . 

ضهینبودن عر یخال یبرا ایبود و  یواقع دانمیزد که نم یلبخند : 

- ها ازش گذشتهنداره، سال یرادیا  ! 

را گفت و سپس بحث را به کل عوض کرد نیهم : 
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- رفتم.  شییبهش نگفتم نرفتم، گفتم با دا د،یزنگ زده بود، از دکتر رفتنم پرس زدانی شبید

که من گفتم حواس تو از ما جمع  دیبه جشنواره هم پرس باشه. راجع نجایفکرش ا خواستمینم

د؟یکارت به کجا کش یتره. راست  

- مشغولم ،یچیه . 

گفته بود زدانیکه خودش به  یگفته بودم، از همان نوع دروغ یمصلحت دروغ . 

 

[07.06.18 12:44] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 163پارت  

 

 

 

 وایو ش دهیبودم که تازه فهم یدیمن در حال پردازش اطالعات جد م،یساکت بود مطب هر دو تا

ها از آن سال گفتیکه م یشیبرگشته بود به همان دوازده سال پ دی. شادانستمیخانم را نم

به دست آورده باشد تا او همه  یتیگذشته است و من هم باور نکرده بودم که گذر زمان موفق

شدیها نمعکس یهیبق شاهنگیپ زدانیاگر موفق بود عکس دختر  کند که راموشرا ف زیچ  ! 

 

برخورد کرد، هر چند  دوارانهیام یلی. خدیقبل را هم د شاتینوشت و آزما شیچند آزما دکترش

خانم مساعد  وایش یهاهیاوضاع کل دیرسینداشت. به نظر م یکردن تبحر یاصالً در نقش باز

خانم  وایهم به ش یموکول کرد. سفارشات شاتیجواب آزما ندیرا به بعد از د زی. همه چستین

قبلش اضافه کرد یهم به نسخه دیجد یداروها یسر کیکرد و  .  

کند بعد از تشکر گفت یشد تا خداحافظ ادهیکه پ یخانم را به خانه رساندم موقع وایش یوقت : 

-  ادی لَمینه دوباره فنک رانیاومده ا برزشیفر ییحاال که دا کردیبهم سفارش م زدانی شبید

به تو بزنم. بهش گفتم که اون موضوع با جواب رد تو برام تموم شده،  یهندوستون بکنه و حرف

و  یشد یجور هیاومده  برزیکه فر یکه برام تمومه. حواسم هست از وقت گمیحاال هم به تو م

رو  یدختر هیه من ک دونهیفقط م برزی. نگران نباش اصالً، فریاتاقت یش توهم همه یساجن یتو

نکن تیپس خودت رو اذ ،یبراش در نظر گرفتم، خبر نداره که اون دختر تو بود . 

 

حل است یاز نظر من همه چ میتکان دادم و لبخند زدم تا بگو شیرا برا سرم . 
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روزها دگرگون  نیبه برادرش ندارد و کالً حال من ا یربط یلیشدن من خ یجور دانستینم

 .است

 ییدا یپرونده خواستیاز مادرش م د،یپرسیو از جشنواره و م گرفتیتماس م ایسر دناز آن 

 روزیمرِد مجرد است، تا د کی کردمیفکر م شیکه تا دو ماه پ یرا دوباره باز نکند؛ مرد برزشیفر

تنها  نهرا که باز کرده بودم،  یاکه پدر هم بوده است. در هندوانه دمیزن، و امروز فهم کیشوهر 

زد رونیاز داخل آن ب گرید یوهیم کیبود، بلکه قرمز ن . 

*   *   * 

 

بحث از  نی. ساعت از دوازدِه شب هم گذشته بود و اآمدیم رایو سم ثمیجروبحث م یصدا

مبل نشسته بودم و منتظر بودم تا تمام  ینداشت. رو یشروع شده بود و تمام شیپ ساعتکی

 دمیفهمیآمد نگذارم دخالت کند. نم رونیاز اتاقش ب شده و داریکنند، نشسته بودم تا اگر مامان ب

قدر . آنآمدندیکدام کوتاه نم چیخوششان آمده بود که ه یلیاما انگار خ ند،یگویچه به هم م

آمد رونیاز اناقش ب تیبا عصبان ثمینشستم تا م . 

 

. ستادیا شیکه از اتاقش فاصله گرفت چشمش به من افتاد و سر جا یاما کم د،یمن را ند اولش

را به سمت من کج کرد و گفت رشیقصد داشت به آشپزخانه برود، اما مس : 

- ؟ینشست نجایا یواسه چ ؟یداریچرا ب  

و پوست کنده گفتم رک : 

-  ادیبشه و ب داریب رایبحث تو و سم یمامان از سروصدا دمیبخوابم، اما ترس خواستیدلم م

رونیب . 

در هم رفت اشچهره : 

- روبحثمونبرو بخواب، تموم شد ج . 

چند  نیا یطرف آشپزخانه رفت و من هم دنبالش راه افتادم. گر چه اعصابم از برخوردها به

گفتم متیروزشان خرد بود، اما با مال : 

- ن؟یستیچند روزه خوب ن رایچرا تو و سم ثم؟یم هیمشکل چ  

 

د تا پنهان شو اشیپشت جلد خونسرد خواهدیکه م دانستمیظاهر خونسرد بود، اما من م به

 .جواب سوال من را وارونه جواب دهد

- هم جروبحث  یزن و شوهرا گاه یهم مثل همه رای. من و سمستین یمشکل ؟یمشکل یچ

میکنیم .  
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رفع و رجوع کند یگرفت با شوخ میهم نقابش را عوض کرد و تصم بعد : 

- پشت زنم به خواهرم بگم؟ امیمن از اون مرداشم که ب یبعد هم تو فکر کرد  

را در دستش  وانی. لزمیآب بر شیآوردم تا برا رونیآب را ب یرا باز کردم. بطر خچالیتم و در رف جلو

آب گفتم ختنیر نیرا جلو آورد، ح وانیگرفته بود، منتها قصد آب خوردن نداشت. ل : 

-  رایتو و سم یرابطه یوقت تو چیه خوادیاتفاقاً دلم نم ،یبهم بگ یزیچ خوامیمن نم ثمیم

غصه خوردن  یبرا ییجا گهیباشه که مامان د ادتیباشه که من بفهمم، اما  یحاد یمسئله

اون رو از پا درآوردن، از شانس بدت  میرو نداره. متاسفانه قبلش من و زندگ رایتو و سم یزندگ

 یاما مردونه پا ،یرو دوتاش نکن. درسته زود ازدواج کرد بتیمص هیواسه تو نداره.  اج گهید

سایوا تیزندگ .  

 

گفت عیرس : 

- نیهم م،یمختصر بحث کرد هیفقط با هم  رایمن و سم ؟یکنیچرا شلوغش م . 

برگرداندم و گفتم خچالیرا به داخل  یبطر : 

- گمیم یمنم اصالً به بحث امشبتون کار ندارم، کل . 

 یمسئله گفتیخودش م یحرف او را در آسپزخانه تنها گذاشتم و به اتاقم رفتم. وقت نیاز ا بعد

که مدام در حال  اورمیب شیرا به رو ریچند روز اخ نینداشت که من ا یلیدل ست،ین یحاد

 .کشمکش بودند

 

باعث  یداریشب ب نیمانده بودم و ا داریرفتم. تا صبح ب یتمام به نساج یحالیروز بعد با ب صبح

مقابلم سبز شد و گفت یعضد دمیرس یشده بود. تا به نساج امیحالیب : 

- دارن یباهاتون کار مهم ،یاتاق خانوم صدر نیایب گهید هقیلطفاً تا ده دق .  

دمیپرس یآمده بود ! از عضد یقدر زود به نساج نیخانم ا وایبود که ش بیعج : 

- کار داره؟ یبا من چ دیدونیم  

لبخند گفت با : 

- هیکوچولو عصبان هی یول دونم،ینم  ... 
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و خودش را به آن راه  دانستیرا م لشیلبخندش را نه. احتماالً دل لیاما دل دم،یرا فهم حرفش

  .زده بود

و من را  زدیحرف م یخانم با سجاد وایباال رفتم. ش یدر اتاق به طبقه فمیمحض گذاشتن ک به

. بعد هم مشغول صحبت نمینگرفت. فقط کوتاه جواب سالمم را داد و گفت بنش لیتحو یلیهم خ

رفتار سردش و سپس کارش را بدانم لیمنتظر بودم تا دل صبرانهیشد. ب یبا سجاد . 

 نیشتریب نجای. اگذاشتمیاتاق پا م نیبود که به ا یبار نیرفته بود دوم زدانیکه  یدو ماه نیا در

بودم یاتاق فرار نیا واریدر و د یتاده بود و من از خاطرات بر جا مانده روبرخوردها اتفاق اف . 

و گفت دیخانم به طرف من چرخ وایرفت و ش رونیاز اتاق ب یسجاد : 

- گزارش بده هی ،یکار کرد یجشنواره تا االن چ یخب مارال بهم بگو برا . 

 دیکه با یحرف دهند؟یش هم مکار نکرده هم گزار ی. مگر براداندیرا م زیبود که همه چ معلوم

گفتمیرا اول م شدیآخر گفته م : 

- و رقابت فکر  یو به طراح نمیچند ماه بش خواستمیخانوم امسال قصد شرکت ندارم. نم وایش

دادم امسال به خودم استراحت بدم حیکنم. ترج . 

شد و با اخم گفت آشفته : 

- ؟یازش نزد یافتاده؟چرا قبالً حرف ادتیمونده  گهیاالن که دو ماه د ؟یاالن بگ دیاون وقت با  

تمام مدت گفته بودم مشغولم. دروغ نبود، مشغول بودم ! تمام مدت دستم  گفت،یم درست

گرفتینم یاجهیکاغذ مشغول بود، اما نت یمداد به دست رو . 

- انجام بدم یخانوم تالشم رو کردم، اما نتونستم کار وایش . 

ننشست،  میروبرو زدانی! اما مثل  زدانیآمد، مثل  رونیب زشیبلند شد و از پشت م شیجا از

گفت یاگرفت و بدون حرف اضافه یکنارم جا : 

-  شیکه سال پ یستین یتو مگه همون مارال ؟یندار یچرا چند وقته انرژ ه؟یچرا؟ مشکل چ

 یطرحش؟ تو پارسال کل یبود اون همه تالش کرد برا ضیباباش مر یحت یموقع وقت نیهم

 ؟یانجام بد یکار یشده که نتونست یحاال چ ،یدیت هم رساما به جشنواره ،یمشکل داشت

 مشکل از طرف ماست؟

را خوشحال  یچه کس دیداشتم، امسال با زهیانگ یحال کردن بابا کلخوش یبرا شیپ سال

غر زده بود،  یکل زیمسافرت سال قبل من هم به تبر ی! مامان که مخالف بود و براکردم؟یم

گرم باشد، خودم هم که دستم با ذهنم قهر  یدوست نداشت من سرم به طراحهم که  رایسم

داشته باشم؟ ذهن من مثل  زهیحال کردنش انگخوش یبرا که ماندیم یبود، چه کس
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 یکار یگریکس را با د چیحال ه نیشهرم شده بود، شلوغ و پر رفت و آمد؛ و در ع یهاابانیخ

شدندیاز کنار هم رد م تفاوتینبود. همه ب . 

- شرکت کنم خوامیفقط من امسال نم ؟ینه چه مشکل . 

-  یکار هی نیدو ماه بش نیا یتو ،یمارال؟ دو ماه فرصت دار یگیم یچ فهممیمن اصالً نم

یتونیبکن، تو حتماً م .  

نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون : 

- تونمیمن نم ه،یخانوم دو ماه وقت کم وایش . 

- هتیتنب شهیم نی. ایو ازش استفاده نکرد یمشکل خودته؟ تو وقت داشت نیا . 

من گفت یرهینگاه خ دنیبار در سکوت نگاهش کردم. با د نینزدم، اما ا یحرف : 

-  ادی. من رو یکه قبالً بود یستین یشده، تو اون دختر تیزیچ هی شناسمت،یمارال من تو رو م

و  یبعداً به خودت اومد ؛نیغمگ شهیدختر هم هی ،یندازیم ینساج یکه اومده بود ییاون اوال

ما باهاشون کار کرد. تو ظرف  یکه نساج ییطراحا نیاز بهتر یکی یو شد یکرد رییکه تغ دمید

 کردمیکه باهاش کار م یو عذر هر طراح ادیبه چشمم ن یطرح چیه گهید یباعث شد سالهی

 یو نذار شیر بذارپشت س  دیکه با نهیمهم ا ست،یکه برات افتاده مهم ن یبخوام، االن هر اتفاق

نهیا یبکن دیکه با یبزنه. کار تیبه روند زندگ یالطمه  ... 

نه، اما  ایمتوجه شد و  دانمی. نمندیگرفتم و نخواستم اشک جمع شده در چشمانم را بب نگاه

 :ادامه داد

- دولت روش  تینها ای شد،یساختمون خرابه م هیاالن  دیبا نجایا ؟ینیبیرو م ینساج نیا

طور نشد؟ چون من نذاشتم. من با دو  نیچرا ا یدونیاما م کرد،یم یکار هیو  ذاشتیدست م

 یسخت نبود؛ سخت گمیرو سرپا کردم. نم نجایاز نروژ برگشتم و ا کیکوچ یتا پسر بچه

 شیزندگ ایمال دن یگفتن برا ایلیرو حفظ کردم. خ نجایاما ا دم،یشن یلیربط خیحرف ب دم،یکش

 یاز مردا ستیبد ن یبدترم گفتن، اما من فقط کار خودم رو کردم. گاه نیه، از ارو ول کرده و اومد

گرفتم و به خودم گفتم چرا اونا  ادیدور و برم هم  یاز مردا یمن حت ،یریبگ ادی یزیدور و برت چ

کدوم هم  چیاکثراً مردن، ه بتنیکه رق ییتموم اونا گمینتونم. حاال هم دارم به تو م منبتونن 

 ،ی. چون تو ازشون بهتریبتون دیتو هم با کنن،یاما دارن کار خودشون رو م ستن،ین لمشکیب

دمیکه کارشون رو د گمیدارم بهت م یمن نویا . 

- کنمیبهش فکر م . 

 دیبود، شا دهیاحساساتم از قرمز به سوت و کور رس تیفکر کنم، وضع خواستمیهم م واقعاً 

بود که تالشم را بکنم نیهم امهم نبود، م شدیاگر هم نم توانستم،یم . 
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 خواستمیبه خانه برگشتم تمام مدت منتظر شب بودم تا همه بخوابند، م یاز نساج یوقت

 رایامشب سم م،یکن زیآشپزخانه را تم رایشانسم را امتحان کنم. قبل از خواب عادتمان بود با سم

رفت ثمیبه اتاق م عیبعد از خوردن شام سر  

 

[10.06.18 20:58] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 165پارت  

 

 

 

و  کردیهم اعصاب من را خرد م شانیشکل نیا یشد. رابطه ونیزیتلو دنیهم مشغول د ثمیم و

هر دو  یها. درسمیآوردیخودمان نم یمان به روکدام چی. هختیریهم مامان را به هم م

 نیشب هم اوضاع شان ا دند،یدیرا نم گریهمد یز روزها درست و حسابا یلیبود و خ نیسنگ

 تیبه اتاق خواب برود. با هم قهر بودند و اما مقابل ما مثالً رعا یکیاز آن  دترزو یکیبود که 

هم بشقاب را از دستش گرفت  رایسم د،یغذا کش رایسم یاول برا ثمیشام م زی. سر مکردندیم

بشقاب را  خورد،یهمه غذا نم نیهم مامان اعتراض کرد که ا یتو مقابل مامان گذاشت. وق

 یدعوا کی ثمیبه قول خود م دی. شامینگو یزیخودم را کنترل کردم چ یلیمقابل من گذاشت. خ

دادیبود، اما به شدت من را عذاب م یزن و شوهر یساده . 

 

و نشستن در  دنیخواب رید نیا یخواب نرفته بود و حدس من هم برا یهنوز به اتاقش برا مامان

شده و امشب  رایو سم ثمیم نیبحث ب یمتوجه شبیبود که احتماالً د نیسالن ا یکیتار

شودیچه م ندینشسته تا بب .  

شد و من هم به  رهیبه من خ ستادم،یا یحرف چیهیب شی. روبروگفتیبه دست ذکر م حیتسب

زد ام گرفت و مامان هم تشرمن خنده هیاو. بعد از چند ثان : 

- ه؟یچ یت برابخواب، خنده ریبرو بگ  

- مامان؟ یبخواب یریشماست ! چرا نم یبرا  

- کرده تمیرفتم اذ نییها باال و پاامروز دو بار از پله کنه،یذره پام درد م هی . 

گفتم دفعهکی : 

- امین رونیبرم تو اتاقم و ب یتحمل کن دیمدت با هیجشنواره شرکت کنم،  خوامیمامان من م . 
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 ریکنم که غ نینه، به خودم تلق ایو  توانمیامتحان کنم که م نکهیداشتم قبل از ا ازین ارانگ

ندارم یگرید ینهیتوانستن گز . 

مبل بلند شود یکرد از رو یکرد و سع یاخم : 

-  یبر دیدفعه؟ امسال کجاست؟ باز با هیشد  یچ ؟یشرکت کن یخوایامسال نم یتو که گفت

؟ییاونم تنها ز؟یتبر  

- میکنیم یفکر هی شمییتنها یبرا رازه،یش دو روزه مامان، امسال شههم . 

خوردیدستانش بود و تاب م نیهنوز ب حیسمت اتاقش رفت. تسب به : 

 .حاال برو بخواب تا بعداً خدا بزرگه-

داشتم دیخدا فقط ام یبزرگ به . 

 

بعدش  یبرا سخت بود، میطرح فقط برا کی سیاسک شهیو مداد را به دستم گرفتم. هم کاغذ

 میکاغذ گذاشتم و از جا ینداشتم. مداد را رو یو مشکل رفتیکاغذ راه م یدستانم خودش رو

فکر کردم که پر از رنگ است.  یاتخت نشستم و چشمانم را بستم. به پارچه یبلند شدم. رو

فکر  یابچهآن چاپ شده همه طلب هزار رنگ را دارند. به دختر یکه بر رو ییهاتمام نقش و نگار

در  تواندیچه قدر م یرنگ یپارچه نیاش است.  اشانه یدارد که تا رو یاهیس یهاکردم که مو

که   دمیدر تن دخترک د یکوتاه راهنیباشد ! پارچه را به شکل پ بایز اشیمشک یتضاد با موها

رح که در جشنواره شرکت کرده بودم ط یسال نیکمر گره خورده است. من اول سمتدر ق یبا بند

به هم وصل شد.  یپارچه در ذهنم راه رفت و با خطوط یهاکودک بود. نقش و نگار یام براپارچه

 خواستم،یطرح را م نی. همکردیم یطراح پارچه یمو مشک یبچهدختر کی یذهنم داشت برا

ا بلند بود که از ج نینه، مهم ا ایو  اوردیرا دوست داشتم. اصالً مهم نبود در جشنواره رتبه ب نیهم

کنم کیشوم و طرح ذهنم را با کاغذ هم شر  

*   *   * 

بلندش را بسته  یدوخت. موها شیرا  به مرد روبرو زشیآم رینشست و نگاه تحق اشیصندل یرو

مدل مسخره کینخ نما بود،  یاهم در قسمت زانو به شکل آزار دهنده نشیبود و شلوار ج  ! 

- سر و  نیکه با ا یکرد یبا خودت چه فکر ان،یمحل کار منه، همه آدم حساب نجایا نیافش

؟یاومد ختیر  

که داخل آن بود گفت یبه اتاق بزرگ یازد و با اشاره یروبرو لبخند مرد : 

-  ینجوریاتاق داشته باشم ا هیاسم و رسم دار  مارستانیب یدکتر ! منم اگه تو یآقا یحق دار

دارهیهوا بَرم م . 

ادامه داد یتریدزل زد و با لحن ج زدانیبه  میمستق : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 434 

 

-  یرفته دنبال کارا ایچند برابرش رو در مورد من حساب کن. رو آد،یهمون قدر که تو از من بدت م

 یرو سپرد زیبوده، بهم گفته که باهات صحبت کرده و تو همه چ یهم کنسولگر روزیطالقش، د

 ... به خودش

دیگوب یبلند شود و به حالت تهاجم شیباعث شد از جا زدانی پوزخند : 

- سال هم  هیوقت بگذره و من خسته بشم، اما من شده  یطور نیهم یمنتظر دونمیمن که م

طالق  هیو نه ما رو.  ری. پس نه وقت خودت رو بگرمیگیرو م ایو طالق رو مونمیبمونم م نجایا

عاً واق ایبِست نبود. رو یرو عذاب داد ایهمه سال رو نی. تموم کن، ادهیتر جواب مراحت یتوافق

رو نایا یفهمینم ی. تو که مثالً دکتر اعصابکشهینم گهیشده، د یبعص  ... 

- اسم و رسم دار رو  مارستانیب هی یکار تو شهیهم یتا مجبور نشدم برا رونیبرو ب نیافش

رونیبفرستم ب نجایت رو از ابشم و جنازه الیخیب  ... 

بارها و بارها  شناختیکه او را م ییهادو تا نبود، در طول سال یکیمرد  نیتنفرش به ا لیدل

رذل و پست باشد تواندیبود که چه قدر م دهیفهم . 

کرد و و به طرف جلو خم شد یحرکت مرد : 

-  ایرو ،یپا دکتر اعصاب الزم هیخودت  یو نشون بد یبلند ش خوادیدلم م یلیاتفاقاً خ

ینگهش دار نجایا ذارمیخواهرمه، نم . 

 

[10.06.18 20:58] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 166پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

به  یمطمئن یافهیکردن او شده است. ق یبفهمد که موفق به عصبان نیافش خواستینم

 :خودش گرفتدو گفت

- تم اگه واقعاً مفصل حرف زدم، گف ایبا رو شیچند روز پ مونییمن در مورد جدا ن،یافش نیبب

و برام شاخ و  یواسطه بش یایب گهیبار د هیندارم؛ اما اگه  یحرف ه،ییجدا شیقلب یخواسته

از  ی. هر کارهیچ ایرو یقلب یکه خواسته کنمیفکر نم نیبه ا گهیاون وقت د ،یشونه بکش

 یبو خو ریبه خ زیهمه چ یخوایتا نشه، پس بزن به چاک، اگه م دمیانجام م ادیدستم برب

نشو یدور و بر من آفتاب گهیتموم بشه اصالً د .  
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- . تا حاال لهیوک هی. خرجش یکن یکار یکه بتون ستین رانیا نجایا ؟یهست یک یتو فکر کرد

اما االن اوضاع فرق  خواست،یبود که نم ایخاطر خود روبه مینداشت تیهم اگه من و بابا کار

تموم کنه خوادیهم م ایاالن رو کنه،یم . 

 

 شتریرا ب زشیآمریکار را کرد تا نگاه تحق نیبار کامالً عامدانه ا نیاو کرد، ا یتاپابه سر یگرید اهنگ

بکشد شیبه رخ مرد روبرو : 

- کرد تیاذ شهیکارم. خوب هم بلدم چطور م نیمن عاشق ا ن،یننداز افش یمن به لجباز .  

گفت واردیبلند شد. به طرفش آمد و تهد شیاز جا یعصبان مرد : 

-  یتونیم کاریچ نمی. پس برو ببستیوجب و چند وجبش مهم ن هی گهیآب که از سر بگذره د

یبکن .  

و به طرف در رفت، قبل از خارج شدن به طرفش برگشت دیچرخ : 

- تو  یو گذاشت یاون موقع که گولش زد ،یرو با حرفات گول بزن ایرو یبتون گهیفکرشم نکن که د

دختر بچه بود هیش، کاسه . 

 

 دینداشت. با یبود و از پدرش خبر مارستانیبه ساعتش کرد. از صبح ب یرفتن مرد نگاه رونیب با

ماندیم مارستانیهم در ب گرید ساعتکی . 

هر  یهاتی. مسئولردیرا بگ رانیرفتن چند ماهه به ا یکرده بود تا بتواند اجازه یدوندگ کسالی

ها از ماه دیرا عوض کرد، با یزیچ دفعهکی شدیشده بود که نم فیتعر یطور مارستانیکس در ب

کردندیم یزیرقبل برنامه . 

را  مارستانینامعلوم کار در ب یمدت یبرا دیکه با گشتیموضوع م نیروزها تمام فکرش حول ا نیا

 یمادرش هم شوخ یضیاما مر افتاد،یبه خطر م شکیب اشیشغل یندهیشود، آ الیخیب

از خودش را مالمت  ریبه غ یکس توانستیآن وقت نم افتادیم شیبرا یبردار نبود. اگر اتفاق

 دایپ ازین زیالیبود. اگر مادرش به د دهینشن یخوب یبا دکترش صحبت کرده و خبرها روزیکند. د

. از جا بلند ردیتوقع داشت که مراقبت از مادرش را بر عهده بگ یاز کس شدینم گرید کرد،یم

برسد شیکارها یشد تا به ادامه . 

 

که مشغول صحبت با  یتماس گرفت. موقع ایاز اتمام کارش دوباره به اتاقش برگشت و با رو بعد

را  ایرو یبا او تماس گرفته و او هم رد تماس داده بود. شماره ایبود رو مارانشیاز ب یکیروانکاو 

نگران جوابش را داد و گفت یبا لحن اینشست. رو اشیصندل یگرفت و رو : 

- ش؟یپ قهیچند دق ین رو قطع کردچرا تلف زدانی  

و گفت دیکش ادیز یاز سِر خستگ یاازهیخم : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 436 

 

- کار داشتم تونستم،یاون موقع نم . 

گفت ایرو : 

- گفت  ی. وقتمارستانیب ادیب خوادیمن اصالً خبر نداشتم امروز م نه،یخاطر افشفکر کردم به

 حیبرات توض شتیپ آمیدخالت کنه، امشب م یکه تو دوست ندار دونمیدعوامون شد. من م

خونه؟ یگردیبرم یک دم،یم  

 نیندارد، اما با ا ایبه رو یربط نیکه آمدن افش دانستیم دیبگو یزیهم چ ایرو نکهیبدون ا یحت

داندیوانمود کند که نم دادیم حیحال ترج : 

- دو نفره  یرابطه کیاز نفر سوم  شهیکه من هم یدونیم ،یستین یتو زن کم هوش ایرو

نمیرو بب نینذار افش گهیم. پس دمتنفر .  

- و هم در  نیباهات صحبت کنم، هم در مورد ا امیب خوامیامشب م نیهم یبرا زدان،ی دونمیم

گفتن و خواستن ییزایچ هی یکنسولگر روزیمورد طالقمون. د .  

گفت عیسر : 

- بابا شیبرم پ دیبا ستم،یامشب خونه ن .  

در جواب گفت ایرو : 

- تنمیبیپس فردا شب م . 

- برگن رمینه من فردا صبح زود م .  

دیمردد پرس ایرو : 

- هم رو؟ مینیکه نب یآریبهونه م یدار  

- و شب  رمیبرگن هم واسه دانشگاهم م نم،یحتماً بابا رو بب دیامشب با ،یاچه بهونه زمینه عز

 یریبگ یمیدارم. من که گفتم هر تصم ازی. بهشون نرمیمدارکم رو بگ دی. بامونمیهم اونجا م

رم؟یبهونه بگ یچ یبرا دیقبوله، پس با  

- مامانت؟ شیپ رانیا یو بر یریمدارکت رو بگ یخوایدانشگاهت؟! م یبر یخوایم یچ یبرا ! 

شمرده جواب دادکرد و بعد شمرده  یمکث : 

- بعد برگشتنم از برگن بهم زنگ بزن یکنسولگر یبود تو ی. اگه مشکلستیمعلوم ن یچیه .  

-  ییجدا نیا دونمیهم سخته، اما م یزندگ نیز نروژ سخته، به هم زدن ابرام رفتن ا زدانی

به نفع من باشه، به نفع توئه نکهیاز ا شتریب . 

[10.06.18 20:58] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 
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-  یاز طرف رم،یگیم جهیکمتر نت کنمیاصرار م یمن، هر چ شیپ نجایا آدیمامان نم ایرو نیبب

و سرنوشت  ی. پس عمالً زندگرانیمدت نامعلوم برم ا هی یبرا دیحاده، با هاشهیهم مشکل کل

 یرو بزن یتکرار یحرفا نیهم یکنیهر بار که با من صحبت م ستی. الزم نشهیما از هم جدا م

به نفعمه ییجدا نیکه چه قدر ا یکن دیاکو ت . 

*  *  * 

 

 یبود. چند بار توجهیاو ب یلب ریز یو به غرولندها رفتیپدرش رژه م به دست مقابل تلفن

مبل انداخت و  یو موفق نشده بود. تلفن را رو ردیتماس بگ برزشیفر ییکرده بود تا با دا یسع

انداخت گرشیخودشان برداشت و به سمت د نیکنار پدرش نشست. مرد تلفن را از فاصله ب : 

- زنگ بزن، به اون زنگ بزن نیبه ا زیر هی یکه اومد یاز وقت ،یبه داد من برس یمثالً اومد . 

داد و گفت هیرا مبل تک سرش : 

- برم برگن دیجا بخوابم بابا، فردا با نیهم خوامیم . 

مبل بلند شد و گفت یاز رو پدرش : 

- میبا هم بخور ارمیب وهینخواب بذار م . 

پدرش زد و گفت یهایمشغولبه دل یلبخند : 

- ست؟وهیاالن وقت م ! 

عادت خوب هم  کیکه داشت،  یبد یهاپدرش به سمت آشپزخانه رفت. در کنار تمام عادت اما

 یرا با کس شیغذا دیبا شهی. همرفتینم نییپا شیاز گلو یزیچ ییبود که تنها نیداشت و آن ا

شدیم کیشر . 

وچک و ک یکرد چشمانش را باز نگه دارد تا پدرش برگردد. پدرش هم از داخل آشپزخانه یسع

دیبلند پرس ییجمع و جورش با صدا : 

- یما نذاشت یاعصاب برا یاومد یاز وقت ه؟یجد یلیمامانت خ یضیمر نیحاال ا  ! 

مبل  نییرا از پا اشیبه صدا در آمد. خم شد و گوش اشیآمد جواب پدرش را بدهد گوش تا

پشت خط بود برزشیفر ییبرداشت. دا . 

رفت. در  شدیکه با سه پله از سالن جدا م یه سمت اتاقنزند، ب یمقابل پدرش حرف نکهیا یبرا

حضور  رانیکه در ا یبازگشته بود. زمان رانیاز ا شیدو روز پ برزشیفر ییرا باز کرد وداخل شد. دا

 و ردیرا بگ اشیپزشک یداشت به او سفارش کرده بود که با دکتر مادرش صحبت کند و پرونده

نداشته  یدیاصالً به آمدنش به نروژ ام نکهیمادرش گفت و ا تیاز وضع برزیفر یی. دااوردیب شیبرا

 برزیفر ییداشت، دا یپدرش قصد خداحافظ ادیخاطر معطل شدن زکه به یباشد. در آخر وقت

دیپرس : 

- اشاری یهمون که قرار بود برا ،یدختر خانوم هست طراح نساج نیتو ا زدانی  ... 
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دیپر برزیفر ییحرف دا انیم به : 

- ؟ییچطور دا  

- ش؟یشناسیچه قدر م  

 دهیبلند در اتاقش د یرا با آن موها نیکه افش یهمان وقت تِ یعصبان هیشب یتیلحظه عصبان کی

 :بود به جانش افتاد

- ن؟یبهش زد یحرف ن؟یبهش گفت یزیچ ییدا  

 نیا ریفقط دوست داشت مادرش غ فتد،یب یاتفاق نیمادرش سفارش کرده بود که نگذارد چن به

است ماریکامالً فراموش کند که مادرش ب توانستیآن وقت واقعاً م عمل کرده باشد،  ! 

 

[14.06.18 01:15] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 167پارت  

 

 

 

- کرده تا  یازش خواستگار دونمیمامانت بهش گفته بود که من نم یعنیبهش نگفتم،  یزینه چ

بزنم یکه بخوام بهش حرف دمشیند شتریدوبار ب یکی معذب نشه. اصالً  . 

داد و گفت هیپشت سرش تک واریگرفت و به د آرام : 

- شناسمش؟یچه قدر م دنیپرس یاالن پس واسه چ ! 

- بار هم که  هی اومد،ینم رونیاز اتاقش ب ینساج رفتمیکه من م ییمتوجه شدم وقتا یچیه

بود سکته کنه. به زور چند کلمه با  کینزد دی، منو که دخانوم هم اومد نیاتاق مامانت بودم ا یتو

هم قرض کرد و رفت گهیحرف زد. بعد هم دو تا پا داشت دو تا د وایش .  

بماند تفاوتیب ایبخندد  دانستیلبش نشست، البته نم یرو یبند مین لبخند : 

- معذب شده یشما تو اتاق دهید نمیکرده، ا یمامان ازش خواستگار ییخب دا . 

-  هیکه انگار  کردیرفتار م یداشتم؟ طور شیآخه، مگه من کار بهیو غر بیخرده رفتارهاش عج هی

ستادهیجلوش وا یوحش . 
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و حتما سر به  کرد،یرفتارش را هم درک نم نیا لیدل شناختیبود و نم دهیاگر مارال را ند دیشا

اما هشت ماه  د؛زدنیحرف م دهیدختر آدم ند نیپشت سر ا یو کل گذاشتیم اشییسر دا

طور رفتار کرده است،  نیچرا ا دانستیباعث شده بود او را خوب بشناسد. م ران،یدر ا یزندگ

 برزشیفر ییدا یاحتمال بیامن خودش پناه برده تا از آس یدختر فقط  به منطقه نیا  دانستیم

ردیازدواج باشد فاصله بگ شنهادیپ یکه همان تکرار دوباره . 

-  یشنهادیپ نی. مامان اشتباه کرد که چنستیاون دخترم ن ریتقص ،ییدا ستیشما ن ریتقص

بوده دوباره شنهادیپ کیاز  یریجلوگ یرفتارش هم به زعم خودش برا نیبهش داد. احتماالً ا . 

حق به جانب گفت برزیفر ییدا : 

- دارم؟ یاشتباه کرد؟ مگه من مشکل یچ یعنی  

را خورد اشخنده : 

- یدار فیتشر رمردیپ یتا قسمت یبله شما کم  ! 

- ! مگه من چند سالمه؟ یبه قول سروش، تو خوب  

دیبار خند نیا : 

-  نیاونم بهش برخورد که مامان همچ ادهیز تونیخب تفاوت سن ؟ییدا یداد یریاالن چه گ

یدار یرادیو ا بیبود شما رو که بگه ع دهیکه اصالً ند چارهیداد. اون ب یشنهادیپ . 

- دخترا  یهمه کردمیفکر م دمیدینم یبود، اگه جز اون دختر بیرفتارش برام عج دونمینم

انیراحت و آزاد یهم دخترا یلینه خ دمید رونیب میاما با سروش که رفت ان،یاونجا اون شکل . 

را؛ همه را با خود مرور کرد و  شیهارا، نگاه گرفتن شیهارا، حرف شیرا مجسم کرد، رفتارها مارال

 :گفت

- هیاون طور یداره که کمتر دختر یذات ییایو ح حجب هیخب مارال  . 

گفت برزیفر ییدا : 

- گذاشت ایرو بشه حجب و ح نزاکتشیالبته اگه اسم رفتار ب .  

-  ییجورا هیرفتارش  نیرو، اون فقط با ا لشی. گفتم دلستین نزاکتیمارال اصالً ب ،ییدا

ادیب شیاز گذشته پ یجبهه گرفتنش رو نشون بده تا مبادا حرف خواستیم . 

- داره یمشکل رفتار یبه نظر من کم  ! 

دیتعجب پرس با : 

- که  نیدیپس چطور فهم ش،یدیند شتریدو بار ب یکی یگیداره؟ شما که م یمارال مشکل رفتار

داره؟ یمشکل رفتار  

که رفته بود  یلیکرد، چرا که خودش هم آن اوا ینیسوالش، بالفاصله عقب نش دنیاز پرس بعد

برده بود یکم به اشتباهش پدختر هفت خط طرف است و بعد کم کیکه با  کردیتصور م رانیا . 
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گفت برزیفر ییدا  : 

- . فقط دوست داشت در بره، خوبه زدینه حرف م کردیبود. چون نه نگاهم م یهمون دوبار کاف

 ! که عقلم رو ندادم دست مامانت

وجه ممکن  نیبه بهتر گفتیرال ماز نگاه نکردن و حرف نزدن و زود رفتن ما برزیفر ییکه دا یزمان

خودش  یصحنه برا نیکند، چرا که بارها و بارها و بارها ا یرسازیصحنه را تصو نیا توانستیم

 هو مشکل ب بیعج شیرفتار مارال برا نیا برزیفر ییچرا برعکس دا دانستیآمده بود و نم شیپ

او بگذارد تا مارال را سر سربه شتریب شدیباعث م یسرکش لیم کیبرعکس  آمد،ینظر نم

کند ینیچن نیا یهادچار حالت شتریب . 

 

[14.06.18 01:15] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

جواب گفت حاضر : 

- بگم که تمام  نانیبا کمال اطم تونمیداشته باشه، اون وقت من م یاگه مارال مشکل رفتار

بشن یبستر دیحاد دارن و با یمشکل رفتاردور و برم  یهاآدم .  

گفت دانهیقیب برزیفر ییدا : 

- خوشگل بود یلی. فقط خدمیدختر نرمال رو ند هیدر هر حال من   ! 

ختیریبحث قطعاً اعصابش را به هم م نیفاصله گرفت. ادامه دادن ا وارید از . 

دختر  یبرا رادیو ا بیهمه ع نی. ااوردیدرب یمرد باز توانستیخوب م یلیهم به موقعش خ ییدا

 دهیو نشن دهیفقط خوشگل است. خوب بود حرف زدنش را ند گفتیکرده و آخرش م فیرد چارهیب

 نی. قصد داشت به اگفتیخوش صدا است را قبل فقط خوشگل است م یلیبود، آن وقت خ

وگو از گفتاز اول تا آخر  نکهیکمکش کرد. خسته شد از ا برزیفر ییخود دا هبحث خاتمه دهد ک

 .مارال دفاع کرده بود

- و بابات چه خبر؟ ایاز رو  

جواب داد حوصلهیب : 

 جفتشون خوبن؟-

-  ماهیمامانت راجع به ازدواج تو و پر میبا تصم یرو ندارم، حت تیزندگ یقصد دخالت تو زدانی نیبب

یانتخاب کن تیزندگ یبرا گهید ریمس هیهم مخالفم، اما بهتره که  . 

را قطع  یبود که کالً تماس تلفن نیهم به نفعش تمام نشده بود، بهتر ا یلیشدن بحث خ عوض

 :کند
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-  تونمیم نمی. ببادی. مدارک مامان رو هم بفرست بمیزنیبرم بخوابم، بعداً حرف م دیفعالً با

نجایا ادیکنم ب شونیراض . 

حرفش آمد انیبه م ییدا : 

- اصرار کردم. برو به کارت برس یلیاحتمالش صفره، من خ . 

 

 یگشت و رو نشیآورد و مقابلش نگه داشت. در مخاطب نییرا پا اشیگوش یاز خداحافظ بعد

خانه  یوقت دیآیهم خوشش نم انهیاِر نکهیاست و ا وقتیب دانستیرا لمس کرد. م انهیاسم اِر

حس  برزشیفر ییدا ییهابا حرف بارهکیبا او تماس گرفته شود، اما  ستیاست و محل کارش ن

 نییدکتر بردن مادرش هم که شده به او زنگ بزند. انگشتش باال و پا یبه همان بهانه دیبا کرد که

صحبت  خواستیاز او م ادیکه با فر دیپدرش را شن یرفت و تماس برقرار شد. به دنبال آن صدا

بلند گفت ییکردن را تمام کند و به نزدش برود. در جواب پدرش، با صدا : 

- بابا آمیاالن م  ... 

و خاموش بود.  گرفتیاش را مبود که شماره یبار نیدوم نیخاموش بود. ا انهیاِر یشماره 

خاطر دکتر بردن مادرش تشکر کند و امشب هم از او به خواستیبود که م شیهفته پ کی بارکی

گرفت فردا  میرفت. تصم رونیبود که هر دو بار هم تلفنش خاموش بود. از اتاق ب بیبار؛ عج نیدوم

چه خبر است ندیزنگ بزند تا بب ینساج هب . 

 

[14.06.18 01:15] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 168پارت  

 

 

 

از  یپدرش بود ول ند،حیمنتظر خود بب وهیظرف م کیبه سالن برگشت منتظر بود پدرش را با  یوقت

 یدر انواع و اقسام مختلف رو یامهخا ینیریبشقاب ش کی وه،یظرف م ینبود. به جا یخبر وهیم

را برداشت و گفت ینیریرفت و بشقاب ش زیبه چشمش خورد. با سرعت به طرف م زیم : 

- تا چندتا؟! اونم چند یخوریم یاخامه ینیریش ست،یقد شما دشمن خودش ن کسچیبابا ه

 ... رحم کن به خودت

را در هم کرد شیهااخم مرد : 

- هیبه بعدش فقط در به در نی! از ا گهیتا االن هم زنده موندم خوبه دبذار سر جاش، آخرش مرگه،  . 
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کانتر گذاشت یرفت و بشقاب را رو عقبعقب : 

- مواظبشون باشه. بابا من  یکی دیبا میها که دابچه نیا نیع ینکن. شد تمیقدر اذ نیبابا ا

  ... خسته شدم واقعاً 

با اشاره به مبل کنارش گفت مرد : 

- مامانت رو با  الغوزه؟یهنوزم  ت؟ییدا گفتیم ی. چاریدرن یباز بمیننه من غر قدرنیا نیبش ایب

اورده؟یخودش ن  

را  اشینااستوار به سمتش رفت و کنارش نشست. گوش یهاچپ نگاهش کرد و با قدم چپ

انداخت و رو به پدرش گفت زیم یرو : 

- آدیمامان نم  ... 

- بعداً اون  نیبشه ا شیطور هیاجدادشون، اونجا  ادگاریتره، ارث پدرشه. مهم آره خب اون کارخونه

چطور جواب پس بده؟ ایدن   

ها بود . همه را از حفظ بود. سالدیقرار است بگو یگرید یهادر ادامه پدرش چه حرف دانستیم

دیشنیها را مدام محرف نیکه هم : 

- ا و اونجا ندارهاونج گه،ید زهیالی. دکنهینم شیماریبه حال ب یفرق ومدنشیاومدن و ن . 

- رانیا یبر یستیتو مجبور ن نجایا ادیآره اما اگه ب . 

 یمانده بود. دستمال یباق از خامه یلبش رد یبه پدرش کرد. در هر دو طرف گوشه ینگاه مین

برداشت و به سمت پدرش گرفت زیم یرو یاز جعبه : 

- رو داره اونجا؟ یبذارم، ک تنهاش تونمیپاک کن دور لبت رو، مامان که نگفته من برم، من نم  

کند، پدرش زودتر از  یحرکت نکهیاما قبل از ا رد،یباعث شد نگاه از پدرش بگ اشیزنگ گوش یصدا

را برداشت یاو دست به کار شد و گوش : 

- نتونستم  نجا،یزنگ بزن اون زنگ بزن. امروز بهمن اومده بود ا نیا یسگ مصب رو. ه نیول کن ا

حرف بزنم راجع بهش دو کلوم باهات . 

پدرش زد و گفت یبه کالفگ یلبخند : 

- بهش زنگ بزنم میبا هم حرف زد نکهیبعد ا هیک نیفقط بب دم،یباشه من جواب نم . 

رندیرا از دستش بگ یگوش دیترسیم ایکرد. گو یگوش یبه صفحه ینگاه اطیبا احت مرد : 

- باهاش صحبت کن ریبگ ایب ماهه،یپر .  

تنها  ماهیرا دوست داشت، در واقع خودش و پر ماهیت. پدرش پررا گرف یدراز کرد و گوش دست

ها را دوست داشتبودند که پدرش آن ایآدم موجود در دن . 

*   *   * 
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 یهاتیخاطرات خوب بود و هم خاطرات بد. تمام موفق ادآوریهم  شیبود که برا یشهر برگن

 یرو دیگرفت که با ادیتنها  یِ شهر بود که تنها نیشهر جان گرفت. در هم نیدر هم اشیلیتحص

 نیغمگ انیبرخالف جر دیگرفت با ادیشهر بود که  نیو ادامه دهد. در هم ستدیخودش با یپا

بعد از مرگ  یفرساسخت و طاقت یشهر بود که با روزها نیکند و در هم اشن اشیزندگ

کنار آمد نایاسمی . 

 نیتا آخر شینایاسمی برود دست ادشیتا  شدیم اشیپزشک یهاکه غرق کتاب ییروزها

 نیکه چند ییروزها رد؟یوقت کرده است که بم یک دانستیگرم بوده و او نم اشیداریلحظات ب

به او  کباریبود که چند هفته  اشاریرا. فقط  ایو نه رو دیدی. نه پدرش را مرفتیماه به اسلو نم

جا  یپزشک نیو سنگ لیثق یهاکتاب یالرا البه اشیجوان یهمه کردی. فکر مزدیسر م

شاداب و جوان نبود گریگذاشته است، روحش د . 

 

ثروتمند بودن را نشان  نینداشتند ا یاثروتمند نروژ بود که مردمش عالقه یاز شهرها یکی برگن

. یلوکس و تجمالت یدر شهر بود و نه فروشگاهها یچنانآن یمدل باال نیدهند. نه ماش

گرفت  یگریقالب د تشیکه شخص یانده بود، همان وقترا در برگن گذر شیسخت زندگ یهاسال

نداشت  یاشود، عالقه نجایمدت در برگن باعث شد شکل مردم ا یماندن طوالن نیاکرد.  رییو تغ

 یدر نساج یها کسخاطر بود که تا مدت نیدر چنته دارد. به هم یزینشان دهد که چه چ

پزشک استکه او روان دانستینم . 

 

[14.06.18 01:15] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

صورتش نگه داشت. مشغول شماره  یرا هم روبرو اشیو گوش دیتخت طاقباز دراز کش یرو

و مجبور بود امشب را در هتل بماند تا  دادیفردا انجام م دیرا با شیاز کارها یسر کیگرفتن شد. 

 ارنبود. مثل دو ب یامارال را گرفت و خب خبر تازه یشمارهفردا اول وقت دوباره به دانشگاه برود. 

جوابش  یرا گرفت و منتظر ماند تا عضد ینساج یقبل خاموش بود. دست به کار شد و شماره

تلفن را برداشت، به او گفت که به اتاق مارال وصلش کند.   یعضد نکهیرا بدهد. بعد از ا

" الو " گفتن مارال را  یِ آشنا یظر نماند که صدامنت یلیکند. خ ریمارال را غافلگ خواستیم

داد هیو به تاج تخت تک دیخودش را باال کش یم. کدیشن : 

 ... سالم سرکار خانوم مشتاق-

گونه  نیا یمانده که دوست دار ادمی دیبود که بگو نیقصدش ا شهیگفت و مثل هم شهیهم مثل

 .خطابت کنند

گونه انتظار  نید سکوت بود که فاصله را پر کرد. اکوتاه فقط جواب سالمش را داد و بع مارال

سالم و  کیقدر سرد جواب سالمش را بشنود. منتظر  نینداشت، انتظار نداشت که ا

 یاانهیجواب سالم مدل ار نیباشد. ا طورنیا خواستیدلش م نکهیا ایگرمتر بود،  یپرساحوال
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را آب نکرده  شیهاخیو خب قبالً مگر  دشیآب م خشی ریدختر مارال بود و د نیا هنبود. البته ک

 بود؟

- ؟یکنیجونت خوبه؟ با خواهر شوهر بودنت چه م نیریخانم مشتاق؟ خاله ش یخوب   

 شیبار مطمئنش کرد لحن صدا نی"ممنونم" که ا کیکه مارال داد " ممنونم" بود.  یتنها جواب و

ر بداخالق که با دعوا سالم دخت نیبود. ا برزشیفر ییحق با دا نکهی. مثل استین شهیمثل هم

آن همه از او  شبید جهتیو ب خودیداشت. چه قدر ب یمشکل رفتار گفت،یو ممنونم م کردیم

بود ردهدفاع ک . 

- از سواالتم بود خانوِم مارال؟ یکیاالن ممنونم جواب کدوم   

 

[14.06.18 01:15] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 916پارت  

 

 

 

جواب داد مارال : 

- خوبم، منم جواب دادم ممنونم نیدیشما پرس . 

تر از آن بود که نابلد برزیفر ییبه حرف آوردن او فقط در تخصص خودش بود. دا نکهیزد، مثل ا لبخند

 یاانهیجوابش را داده بود. البته هنوز اِر یمارال شود. با همان آهنگ و لحن دوست داشتن فیحر

 .نشده بود

- شه؟یم یدو تا سوال بعدم چ فیاون وقت تکلخب   

بالفاصله گفت مارال : 

- هم خوبه نیریخاله ش . 

است دهیمانده بود که چه پرس ادشیشد. مارال  ترقیعم لبخندش : 

- سر اصل مطلب میرو هم بگو تا بر یو جواب سوال بعد . 

- دییلطفاً زودتر بفرما نیدار یمن سرم شلوغه، اگه با من کار یتوکل یآقا . 
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جشنواره تماس  یوجو دربارهتشکر و پرس یسرش بگذارد، صرفاً براقصد نداشت امروز سربه خب

دختر خودش گزگ را به دستش داد نیگرفته بود، اما ا : 

- به  یو موظف یهست یشلوغه؟! شما االن کارمند نساج یبدونم سرت از چه جهت شهیم

کارا رو  یهیبق شهیو م نهیهم دیبکن دیکه با ییاز کارا یکی. در واقع یسواالت من جواب بد

شون واجب ترهکنسل کرد چون جواب دادن به من از همه . 

گفت یو به حالت تهاجم عیسر یلیکند، چون او هم خ یمارال را عصبان توانست : 

- اما  د،یبپرس دیو کار من دار یراجع به نساج یهر سوال دیتونیم میشما از االن تا آخر وقت کار

راجع بهش  دیباشه که با  یهستم جزو سواالت یمن چطور خواهر شوهر نکهیا کنمیفکر نم

 .بهتون جواب پس بدم

گفت یبدجنس با : 

-  ،یبداخالق و نچسب هم شد یکه خواهر شوهر شد ی. از وقتپرسمیالبد ربط داره که م

بدم، بار دومت  یلبدم، دوبار رو جا خا یخالبار رو جا هیحاال من  ،یریآدم رو گاز بگ یخوایمدام م

که جاش بمونه یطور رم،یگیمنم گازت مو  مونمیبشه سوم، سفت سرجام م  ... 

 

مارال در دلش جشن برپا بود ادامه داد یوارفته یافهیکه از تصور ق یحال در : 

- چه خبره؟ ینساج یجشنواره؟ تو یتا االن برا یچه کرد نمیحاال بگو بب   

به حرفش نداد. مجبور شد شمرده  ینکرده بود چون جواب دایپ مارال هنوز خودش را نکهیا مثل

دیشمرده بگو : 

- گفتم؟ یچ یدیخانوم مشتاق با شمام من ! فهم  

 غشیکه از اول منتظرش بود و مارال در یبا همان آرامش د،یچیمارال در گوشش پ یو بعد صدا 

کردیم :  

- خوبه زیهم همه چ یتمومه. نساج اتشیجشنواره کامل نشده، اما کل یطرح من برا . 

لحن پر از آرامش مارال جواب داد ریهم تحت تاث خودش : 

- انهیار نمیطرحت رو برام بفرست. دوست دارم بب سیاسک  ... 

از قبل گفت ترنییپا ییبا تن صدا مارال : 

- نشونش ندادم. دوست دارم فعالً باهاش کلنجار برم، بدون  یکامل بشه، به کس نیاجازه بد

نتشیبب یکس نکهیا .  

کند طنتیدلش خواست ش باز : 

- م؟یمن هر کس یعنی  
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- نمونده من برم یتلفن بزنم، اگه کار ییجا کیساعت به  نیا دیمن با یتوکل یآقا . 

گفته  هانیبود. بدتر از ا بیعج شیحالت مارال برا نیکرد مارال به التماس افتاده است و ا حس

. دلش کردیطور احساس م نیتلفن اهم پشت  دیشا ایبود که عاجز شود.  دهیبود و ند

. آمدیادامه دهد، چون مارال انگار از ادامه دادن خوشش نم نیاز ا شتریب خواستینم

را هم باور نداشت. خودش هم سفت و سخت شد و گفت شیهابهانه : 

- نرفته بگم ممنونم که حواست به مامانم بوده. در ضمن  ادمیباشه بفرما برو، فقط قبلش هم تا 

که هر  ستین یزیچون شش ماه آوانس چ ،یاین رونیب یاز جشنواره دسِت خال وارمدیام

بده. خداحافظ یبه هر طراح یاینساج  ... 

 

در  یمارال آورده بود که چه لطف یطور به رو نیا نکهیگذاشته بود. حالش خوب نبود از ا منت

بالش  یو سرش را رو دیشتخت پرت کرد. دراز ک یرو شیپا ریرا آرام به ز یاند. گوشحقش کرده

خواب چند ساعته جبران کند.  کیرا با  شیهایداریگذاشت، اما فکر مارال نگذاشت کمبود ب

و  ستیدر کار ن یایخالمارال بود، هشدار داده بود که بار دومش سوم بشود جا  ودخ ریتقص

ردیگیگازش م . 

 

گ شود و بخواهد به آن روزها تن شانینبود که دلش برا یوقت روز و اتفاق چیاش هگذشته در

 یگذرانده، تنگ شده بود. دلش برا یکه در نساج ییروزها یبرگردد، اما حال انگار دلش برا

تنگ شده بود کردیو مارال را شرمزده م زدیکه م یزیآم طنتیش یهاحرف  ... 

شدیبه خوب نم زیچ چیتنگ شده بود ... حال خراب امشبش با ه دلش . 

*    *    * 

 

[14.06.18 01:15] 
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که باز  رایبه سم توجهیباز و بسته شدن در خانه. ب یبه اتاقم مصادف شد با صدا رایسم آمدن

چه  نمیرفتم تا بب رونیرا جمع کرده و امشب را هم قصد داشت در اتاق من بخوابد ب شیباروبندل

رفته است رونیخانه باز  یکس . 
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دمینگاهش را به من دوخته بود. پرس یمبل نشسته و با حالت نگران یرو مامان : 

- رون؟یرفت ب یک  

بود. به  ثمیجمع م بیهم داخل اتاقم؛ غا رایمبل نشسته بود، سم یبود، مامان رو یخودیب سوال

بود که پشت  به ساعت کردم. ده شب بود. سه شب یطرف مامان رفتم و همزمان هم نگاه

 نیبه بعد ا کی. هر سه شب قبل ساعت دیخوابیو کنار من م آمدیبه اتاق من م رایسر هم سم

کرده و ده شب آمده بود یاما امشب سنت شکن کرد،یکار را م . 

- کنن؟یم یطور نیا نایچرا ا یشده مامان؟ خبر دار یچ  

 یکه سرگرم بودم، رابطه ید روز. چنزندینم یو حرف داندیم ییزهایمامان چ کردمیم احساس

عمر  کیو قد  کردمیم ی. طراحدانستمیرا هم نم لشیبدتر شده بود و دل رایو سم ثمیم نیب

هم حالشان با هم بد باشد رایو سم ثمیتحمل کنم م توانستمیو نم شدیبودم. نم نیغمگ . 

گفتم یفقط نگاهم کرد. عصب مامان : 

- د؟یبکن اشونیبچه باز نیبه ا یاعتراض هی دیآخه نبا ؟ینزیبهشون نم یمامان؟ چرا حرف هیچ   

زحمت بلند شد و گفت به : 

- کننینزن و دخالت نکن. خودشون حل م یتو حرف . 

اخم گفتم با : 

- حرف  رای. االن با سممیزنیو دم نم میکنیتحمل م میکه دار شترهیهفته ب هینگم؟ االن  یزیچ

 نیا یتو میبرف. با هم دار ریز میسرمون رو بکن مثل کبک یطور نیکه ا شهیمن. نم زنمیم

به ما ربط نداره میکه بگ شهینم م،یکنیم یخونه زندگ . 

دستم را گرفت و گفت مامان : 

- خواهر  ،یستیفقط دختر عموش ن گهیها. تو که دحرفتون بشه یبگ یزیچ هیتو االن  ینر

براش تلخه باشه، سه تاش حتماً  نیریدو تاش ش ی. پنج تا حرف بزنیشوهرش . 

موضوع برخورد کند.  نیقدر محافظه کارانه با ا نیا شدیباعث م زیتعجب نگاهش کردم. چه چ با

ام بود که دوست داشتم اشکال از من و گذشته یعنی داد،یاختالف فقط من را عذاب م نیا یعنی

ندیاز گل کمتر به هم نگو رایو سم ثمیم .  

و رو به مامان گفتم دمیکش یقیعم نفس : 

-  ی. غلط کرده که حرفاکنمیتو. من حلش م ایآروم باهاش حرف بزنم. فقط شما ن دمیقول م

 ! من براش تلخ باشه
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 یمن رو یسر جا راینشست، به من اعتماد داشت. به اتاقم رفت. سم شیشد و سر جا آرام

سرش خودش انداخته بود. جلو رفتم و پتو را با سرعت از  یو پتو را هم رو دهیتخت دراز کش

 :برداشتم و گفتم

-  یچیه یدیکنارم خواب یاومد یواشکیکارت دارم، سه شب پشت سر هم  نیبلند شو بش

؟یمن رو هم گرفت یکل جا یامشب زودتر اومد یبهت نگفتم پررو شد  

ادامه دادم مالحظهیام. تند و ببه مامان داده یکردم چه قول فراموش : 

- بمونم و کار دارم داریتا صبح ب خوامیمن م ثم،یاتاق م یبلند شو برو تو .  

به پشت کمرش  یانزند. ضربه یو به من پشت کرد تا حرف دیاز اشک بود. چرخ سیخ صورتش

 :زدم و گفتم

- چهار  نیا یبه جون هم؟ آخه تو نیچتونه؟ چرا چند روزه افتاد ثمیتو و م نم،یبلند شو بب رایسم

ن؟یرو از هم سوا کردنشده جاتون  یچیاومده که هنوز ه شیپ یپنج ماه چ  

گفت هیحرف بلند شد و نشست؛ با بغض و گر نیا با : 

- االن کجا رفته؟ یدونیتو اصالً م  

و وحشتناک به سرم هجوم آورد.  دیفکر بع کیجان از بدنم در رفت. هزار و  یاسوالش لحظه با

را به طرفش چرخاندم جانمیکنارش نشستم و تن ب : 

 کجا رفته مگه؟-

کند هیگر شتریب باعث شد سوالم . 

 

[17.06.18 22:56] 
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اش زدم و گفتمبه شانه اریاختیرا ب دستم : 

- را؟یمگه کجا رفته سم  

بود ختهیآم هیبا گر شیصدا : 

- رهیم از ده تا دو مچند وقته شبا نیاز لج من ا رفت،یآژانس، چند وقته بود فقط روزا م رهیم . 
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 دمینفسِ عمرم را کش نیتردو دستم را بلند کنم و محکم بر سرش بکوبم. راحت خواستیم دلم

پر از تمسخر گفتم یو با لحن : 

- تو یکشیم یبرات، چه قدر سخت رمیبم  ! 

گفتم یشتریدارد، چپ چپ نگاهم کرد و من با خشم ب شیکالمم ن دمیفهم : 

- بده؟ نیا خونه،یم درسش رو مو ه کنهیهم کار م ثمیم  

- کتاب و  یکارت بهم داد که دستم برا هیآمل، بابا  میآخر که رفت یدفعه ست،ین نیفقط که ا

داره بابا کمکمون  یرادینباشه. همون جا گفت پس بدم، من ندادم. گفتم چه ا یدانشگاه خال

زدم.  ششی. انگار آتمینازش استفاده ک ییدو تا میتونیم ،یخونیکنه، تو که خودت هم درس م

گوش  یداره که تو نر یقدربابا اون گمیهم بهش م یآژانس، هر چ رهیماه ماز مهر  ماالن ه

کنهینم . 

تعجب گفتم با : 

- که  ثمی! مخوره؟یبه هم نم رهیاز زنش پول بگ ادیکه ب یتو حالت از مرد ؟یگیم یچ رایسم

از  یکه نر زنه،یم شیداره خودش رو به آب و آت تو یبرا آد،یمغازه در م یخرج خودش از اجاره

من هست تو نرو سر کار؟ یپول بابا ایب یگی. با افتخار میریبابات پول بگ   

- آژانس باشه یمن دوست ندارم شوهرم راننده .  

دمیتوپ : 

- تو و عمو باشه خوبه؟ بیدستش تو ج ادیبودن که بهتره؟ ب کاریاز ب ه؟یراننده آژانس مگه چ   

- تا برن  رنیگیاز پدر و مادرشون کمک م رنیمهمه آدم  نیداره بابا کمکمون کنه؟ ا یرادیچه ا

 یبرو مغازه دمیم هیبابا نشست بهش گفت بهت سرما یهر چ ثمیبخرن، م نیخونه بخرن، ماش

کنهیم خودیب یبابات رو خودت بگردون قبول نکرد. لجباز . 

- خودت کتاب بخر و  یکارت بده بهت و بگه برو برا ادیعمو ب نکهیکمک کردن بده؟ اما ا گهیم یک

بهش افتخار هم  دیتو با ره،ینم ثمیکت م یتو دونمیدانشگاه خرج داره، زشته. حداقل من م

بابا و ماماناشونه، من ذوق  بیدستشون تو ج ثمیم یاالن همسن و ساال ه،یطورنیکه ا یبکن

ذره  هیکمه. تو هم اگه  ثمیمثل م دونمیکه م قدر مرده، نه چون خواهرشم، چون نیکه ا کنمیم

که عمو بهت داد رو از وسط دو نصف  یامشب که برگشت کارت نیهم یعقل داشته باش

 نمیبب دون،یم نیبفرما ا ،یخرجم رو بد دیجلوش؛ بهش هم بگو اول و آخر تو با یذاریم یکنیم

یکنیچه م .  

کنارش بلند شدم و گفتم از : 

- رونیبرو ب ای! ب یاتاقم من بخواب یتو یامشب هم حق ندار . 

 شیبروم، روبرو رونیکنم و ب شیرها یطور نیهم آمدیچشم دوخته بود، دلم نم نیبه زم ناراحت

ستادمیا : 
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- من خوب  یزندگ یدونیرو دوست دارم، تو که م ثمیمن چه قدر تو و م دونهیفقط خدا م رایسم

من بگم،  ستیالزم ن ،یدونیرو م زیهمه چ دم،یعذاب کش یلیهمسن تو بودم خ ینبود، وقت

 رهیگیقلبم درد م ن،یداشته باش یناراحت نیترها کوچککه دوست ندارم شما نهیواسه هم

. بلند شو دیبا هم خوش باش شهیدوست دارم هم د،یکنیم یطور نیا ثمیو م تو نمیبیم یوقت

و فراموش کن،  اریمدت به خودت ن هیبره تو اتاقش برو منتظرش بمون، اصالً  ادیب ثمیم نکهیقبل ا

 نکهیکه حداقل دست کمک عمو رو رد نکنه، نه ا یقانعش کن شهیتر مبهتر و قشنگ یلیبعداً خ

 دونمیدونشم. من نم هی یکیخونه وِر دل من، بابام هست چون من  نیبش ایتو ب یبهش بگ

حس قدرت رو  نیشه، ادوست داره حس قدرت داشته با ثمیاما م را،یمردا چطورن سم یهیبق

 یلیخ ،یباش یاز دست دادن نداره. دوست داره بهش متک یبرا یزیچ گهید یریبگ ر،یازش نگ

آژانس سهیوا رفتیهم دوست داره، اگه نداشت نم . 

و به  دیایب رونیاگر قرار است از اتاقم ب خواستیگذاشتم. دلم م شیآمدم و تنها رونیاتاق ب از

ردیرا بگ میتصم نینباشم و بدون حضور من ااتاق خودش برود، من آنجا  . 

 

 ینگفتم، اما وقت یزیمنتظر نگاهش را به من دوخته بود، اول خودم را به آن راه زدم و چ مامان

 :نگاهش کشدار شد به طرفش رفتم و کنارش نشستم

- آژانس؟ رهیم ثمیم یدونستیشما م  

نکرد انکار : 

-  نه،یبیداره، سر و همسر داره، باباش رو م هم حق رایبودم. سم دهیفهم ییزایچ هیآره 

آژانس رهیم امکیبگن دوماد س آدیخوشش نم . 

- بده؟ نیا ه،یو فقط از خودش توقع داره نه بق ستی. پررو نثمیم کنهیم یهم کار خوب یلیخ  

دیبه طرف من چرخ مامان : 

- ؟یبهش گفت یچ  
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- گفتم قدر پسرت رو بدونه یچیه  ... 
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هم با لبخند ادامه دادم بعد : 

- درآوردم یبراش خواهر شوهر باز یحساب . 

- خونه، خودت بدون اجازه خواستگار رد  نیا یپاش رو بذاره تو یدیرو راه نم ی! کس یحق دار

اره؟یدرب یک ،یاریدرن یوهر بازاون وقت تو خواهر ش ،یکنیم  

دلم  نیافتادم کهذاز سرزم یدیمرد تبع ادی. کردیو بحث را عوض م زدیحرف م رکانهیز چه

کنمیبا خواهر شوهر بودنم چه م دیپرسیکه از من م یدیکرده بودم، مرد تبع رونشیب . 

- رو رد کردم من؟ یک  

- چند بار به خودت گفته  گفتیم زد،یرف مخانوم زنگ زده بود، راجع به برادرت همکارت ح وایش

شاز خود پسره، از خانواده کرد،یم فیازش تعر ،یو رد کرد  ... 

 ثمیداخل دستش به اتاق م لیبا وسا راینصفه ماند. سم رایآمدن سم رونیبا ب شیهاحرف یادامه

میمان به هم افتاد و لبخند زدرفت و در را بست. من و مامان نگاه : 

- البته شما هنوز حکم استاد منو  ارم،یدرب یخواهر شوهر باز ستیبد ن یدیکردم؟! دچه  نیبب

یکنیم دیرو با دو تا کلمه حرف سرخ و سف ییچطور زندا نمیبیم ا،یدار  ! 

حق به جانب گفت یلیخ : 

- تو  ننیبیم یبکن. اونا وقت تیبه حال زندگ یفکر هیخب  یتییو زندا یینگران دا یلیتو اگه خ

شنیداغون م یستیه فکر ازدواج  ناصالً ب . 

خانم  وایرا به ازدواج کردن من وصل کند. ش یربطیب زیرا داشت که هر چ نیا ییتوانا امشب

شر درست کرده بود میبرا . 

- حرفاست مامان؟ نیا االن وقت  

اخم گفت با : 

-  اد،یحرف از تو دهن من درب یدیاجازه نم گمیرو من م یحرفاست؟ هر ک نیوقت ا یپس ک

گنیم یچ مینیخونه بب انیبار ب هیبذار  کنه،یم فیتعر یلیخ نایخانوم از ا واینه. ش یگیفوراً م . 

نگفتم و ادامه داد یزیچ : 

- و  یدید دیشا ،یدیتو هم که پسره رو تا حاال ند مشون؟ینیجلسه بب هی انیخانم بگم ب وایبه ش

 .خوشت اومد

دو شب  نی! هم شدی... نم یعنی شدیم د،یایبخوشم  یدوباره از کس یزود نیبه هم شدیم

ستمیپشت تلفنش فکر کردم و گر یهابود که تا صبح نشستم و به حرف شیپ  ... 

- م، بذار تموم شه بعدجشنواره ریمامان فعالً درگ . 

گفت یخوشحال با : 
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- ه؟یحرف حسابشون چ مینیبب انیبار ب هیحداقل  یبعد از جشنواره بذار یدیقول م ! 

- ن موقعتا او  ... 

- خانوم؟ وای. فردا بگم به شانینکن مارال، بذار ب تمیاذ  

 قهیچند دق نیخودخواه باشم. هم توانستمینم نیاز ا شتریتکان دادم، ب دییتا یرا به نشانه سرم

خودم  دیکرده بودم تا درست و عاقالنه فکر کند، حاال با حتینص یرا کل رایبود که سم شیپ

شدیپاک م دیاشتباه بزرگ بود که با کیممنوعه نبود،  کیفقط  زدانی. کردمیعاقالنه فکر م . 

 

من دلم را  گشت،یبه شکل قبلش باز م زیبرخاست. کاش همه چ شیراحت شد و از جا الشیخ

کردمیرا تجربه نم بانهیغر یها و روزهاقدر شب نیو ا داشتمیسفت و سخت نگه م .  

 

را هم باز  شیته است. لباسش را عوض کرده و موهاکنارم نشس رایکه سم دمیچرخاندم و د سر

تلنگر کوچک به او بزند کی یکیاش رها کرده بود. انگار منتظر بود دور شانه . 

- امشب یبخواب ثمیم شیپ ستیشدم اصالً، الزم ن مونیتو ! پش یشد یچه لعبت . 

ام زدبه شانه یاضربه : 

- ؟کردم یطور نیا ثمیمارال، مگه من واسه م یخر یلیخ  

نگاهش کردم هیاندر سف عاقل : 

- یزد پینه خب تو واسه من ت  !  

در هم شد اشافهیق : 

-  یقدر خسته ست که نگو ... صبح هم با همون خستگ نیا آدیم سوزه،یمن دلم براش م

دانشگاه رهیم . 

- ارهیبتونه خرجش رو درب دیگرفته با یوقت ره،یزن نگ خواستیدندنش نرم، به تو چه؟ م . 

به اتاق مامان کرد و گفت یااشاره : 

- ؟یخواستگار ادیکه برادر همکارت ب یقبول کرد  

خبر داشت زیرا باال بردم، از همه چ میابروها : 

- مگه؟ یدونیتو هم م  

- ان؟یب یگفت کرد،یم فیازش تعر یلیمنم بودم. خ کردیصحبت م ستیعمو با رئآره امروز زن  

باال انداختم یاشانه : 

- انیجشنواره بآره گفتم بگه بعد  . 
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خسته خوشحال شدم  ثمیم یو برا دیچیعطرش در دماغم پ ی. بودیرا به طرف من کش خودش

دیپرس یرا داشته باشد. با کنجکاو رایکه بعد از برگشت قرار بود سم : 

-  ؟یکس نبود که بهش عالقمند شده باش چیواقعاً ه ایچند وقت بعد از پو نیتموم ا یمارال تو

گهید یریهر جا که م دونمیچه م رون،یارت، بدانشگاه، محل ک یتو  ... 

نگاهش کردم میمستق : 

- نفر عالقمند شده بودم هیچرا بود. به  . 

گفت ناباورانه : 

- راستش رو بگو گه،ینکن د تیاذ . 

- بود که دوستش داشتم یکی. کنمینم تیاذ  ! 

را درشت کرد چشمانش : 

- شد، االن کجاست؟ یبعد چ  

- هزنش شیاالن زن داره و پ . 

- و رفت زن گرفت؟ یکه تو دوستش دار دینفهم یعنی  

گفت عیسر یلیدنبال سوالش مهلت نداد و خ به : 

 ... تو رو خدا سر کارم نذار مارال-

- زن  دونستمیمن نم یعنیبهت. زن نگرفت، زن داشت،  گمیدارم راستش رو م ه؟یسر کار چ

زن داره دمیبهش عالقمند شدم فهم نکهیداره، بعد ا .  

 

بلند شد و گفت شیام زد و از جابه شانه یمحکم یهضرب : 

- دمیدارم به چرت و پرتات گوش م نجایمارال ! من رو بگو که نشستم ا یشعوریب یلیخ .  

من را هم درآورد یادا رفت،یکه به سمت آشپزخانه م یحال در : 

- زن داره دونستمیزن داشت، من نم . 
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اول  یدر مرتبه شیکه برا یزیو حرص خوردنش زدم و دنبالش راه افتادم. چ تیبه عصبان یلبخند

 یقبول کند که من به کس توانستیباور بود، زن داشتن شخص مورد نظر نبود، بلکه نم قابلریغ

گذاشتمیسرش مبهسر شتریب شدیچون باورش نم نکهیا یبرا عالقمند شوم. من هم : 

- دمیبعدش فهم نمیدخترم داشت، ا هیتازه  . 

تا ادامه ندهم کردیم یبود، به من کم محل ثمیبه ساعتش کرد. منتظر م ینگاه . 

. گردنم را کج کردم و گفتمستادمیرفتم و مقابلش ا جلو : 

-  رهیم ثمیم نکهیواسه ا نی! اون وقت تو بششه؟یم نیابدتر از  گهیرفته، د رانیاالن هم از ا

راه بنداز دادیکن و داد و ب هیآژانس گر .  

- تو سرتا زنمیم تابهیماه نیمارال با هم . 

-  یکه االن منتظرش نیهم شته،یپ یکه دوستش دار یاون نکهیبدون، قدر ا یکه دار ییزایقدر چ

 شونیندار یمهمن. وقت یلیمهم باشن، اما خ آدیمکه به نظر ن یاساده یزایهمه چ نایا اد،یتا ب

چه قدر ارزشمنده یفهمیم .  

در حال دست انداختنش هستم کردیگفته بودم، اما باز فکر م یایرا کامالً با لحن جد هانیا . 

شام نخورده بود.  یدرست و حساب ثمیم ند،یتدارک بب ییغذا ثمیم یداشت برا قصد

دور شوم و به اتاق خودم  نکهیرفتم، اما قبل از ا رونیآشپزخانه بمزاحمش شوم. از  خواستمینم

 :بروم به طرفش برگشتم

- بعدش عذاب نکهیبدون ا ،یدلت دوست داشته باش یرو تو یکیکه  نیاصالً هم   

 لرزه،یدلم م زنه،یهر بار حرف م یآدم رو دوست دارم، چرا وقت نیکه چرا من ا یریبگ وجدان

شکشیو داشتنش پ دنیشکر داره. رس یجا یلیهم خ شهیچرا دلم براش تنگ م  ! 

. میکه به شک افتاده که نکند راست بگو دادیاش نشان مبزند، چهره ینماندم تا حرف منتظر

که  دمیفهمیوقت نم چیخود من هم ه آمد،یبه وسط نم زدانیمن به  یعالقه یاگر پا دیشا

ت استنفر بدون عذاب وجدان هم نعم کیحق دوست داشتن  . 

 

 یبرسد. طرحم برا ثمیتاپ سرگرم کردم تا ماما خودم را با طرح و لپ آمدم،یخوابم م نکهیا با

به فکرش افتاده بودم، اما زودتر از قبل تمامش  شیپ یهااز سال رتریجشنواره تمام شده بود، د

 شک و نیتراما امسال کوچک دادم،یوسواس به خرج م یلیقبل خ یهاکرده بودم. سال

 میقدر دوستش داشتم که اصالً براهمان را که زده بودم دوست داشتم، آن نداشتم، یوسواس

بود یکه خودم دوستش داشتم کاف نی. هماوردین ایو  اوردیمهم نبود که در جشنواره رتبه ب . 
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 شتریب یشرویتاپ را کنار گذاشتم و به طرف در رفتم و آن را باز کردم، اما از پلپ ثمیآمدن م با

 ی. صدااورندیتا از دل هم درب گذاشتمیشدم. بهتر بود زن و شوهر را به حال خودشان م مانیپش

هم  یروکه هر دو داخل آشپزخانه روب دمیباز کردم و د شتریب ی. در را کمآمدیشان مپچپچ زیر

زدم و در را بستم یبود. لبخند رایسم یشانه یرو ثمی. هر دو دست ماندستادهیا . 

*  *  * 

 

رد شده و پا به  یام سر دادم و با سرعت از مقابل نگهبانپالتو بیرا به داخل ج امزدهخی دستان

را هم با  اطیکه ح شدینم نیلغزنده بود، اما مانع از ا نی. زمدیباریبرف م زیر زیگذاشتم. ر اطیح

نکنم یسرعت ط . 

مقابلم ظاهر شد و گفت نیریوارد ساختمان شدم خاله ش تا : 

- کوچولو گرفتند یدورهم هیها جمع شدن سالن اجتماعات برات بچه ایب بدو . 

داشت. در  یرا کنار بزنم، حس خوب زیر یهاتا برف دمیام کشپالتو یبه دو طرف شانه یدست

گفتم نیریپاک کردن هم به خاله ش نیح : 

- خانومم هست؟ وایش  

تکان داد و گفت یسر : 

- هست عروسشون هم یهمه هستن، بابا ایآره ب . 

ام کرد و ادامه دادبه پالتو یااشاره : 

- اریدر ب نمیا  ... 

قبلش بودم یجمله نیآخر ریمن هنوز درگ اما : 

- نجاست؟یزنگنه ا  

تکان داد یتیرا با نارضا سرش : 

- اومده شیپ قهیآره چند دق  ... 

که  ی. موقعآمدیم یبود که زنگنه به نساج زدانیپنج ماه بعد از رفتن  نیا یبار در ط نیسوم نیا

بگذارد یرا به نساج شیهم پا بارکیبودم  دهیبود ند رانیا زدانی . 

 

[17.06.18 22:57] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

رفتن نداشتم،  یبرا یشوق گریاما من د م،یعجله داشت که زودتر به سالن برو نیریش خاله

که  یزی. تنها چگرفتمینم ی... از نگاهش حس خوب ماهیپر یبه بابا گشتیهم برم لشیدل
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به وقت  اریبس دانستمیخانم بود، چرا که م وایباعث شد در آماده شدن شتاب به خرج بدهم ش

دهدیم تیاهم . 

گرفته بودم فرصت نکردم بعد از  یجشنواره سالگرد بابا بود و چون من مرخص انیروز بعد ازپا دو

بودم و سر جمع نه روز بود  رازیهفته هم قبل از آن هم در ش کی. میایب یجشنواره به نساج انیپا

بودم خبرینه روز به کل از اتفاقات افتاده ب نیدور بودم. در ا یکه از نساج . 

 

در بخش کودک جشنواره شرکت کنم  نکهیا یمن برا میخانم از تصم وایاز جشنواره ش قبل

که  یشم، اما من انتخابم را کرده بودم. انتخاببود، انتظار داشت مثل سال قبل با امدهیخوشش ن

 تیموفق کیکه پشت سر گذاشته بودم،  ییهاروزها و ماه نیثمر داده بود و من در در امتداد بدتر

اسم خودم را به  یخودم هم انتطارش را نداشتم. وقت یکه حت یتیبزرگ به دست آوردم، موفق

. ختمیفقط اشک شوق ر ارادهیو ب هوایب یحظاتتا ل دمیکودک شن یعنوان طراح طرح برتر پارچه

بود. من با قلب و دلم طرح زده بودم  ندیخوشا یلیخ میبرا نیاز طرحم استقبال شده بود و ا یکل

 یخوب یروح یانتخاب شد وزنه یاما وقت افتد،یم یمهم نبود جشنواره چه اتفاق میبرا چیو ه

تر متحمل شده بودم، فراموش کنم. از همه مهمچند ماه  نیا یرا که ط یو صدمات بیبود تا آس

آمدیبه چشم م یلیخ یبرتر نیمن تنها خانم شرکت کننده بودم و ا نکهیا . 

 

شده و  دهیچ زیم یوسط سالن رو ینیپا به سالن گذاشتم، همه دست زدند. ظرف شر یوقت

و با بچه ها  ستادهیا زیپشت م دهیپر ییخانم هم با رنگ و رو وایهمکارانم دورش بودند، ش

نشسته و نگاهش را به من دوخته  یصندل یهم کنارش رو ماهیپر یمشغول حرف زدن بود. بابا

تکان دادم که او  شیبرا یو سر دمیکردم به طرفش چرخ یپرسو احوال سالم هیبا بق یبود. وقت

 و یاز مشک یبیترک شیمثل من سرش را تکان داد. قد بلند و چهارشانه بود. موها ناً یهم ع

 یقی. نگاه دقدیرسیبه نظر م یجو گندم یعادریبود. رنگ شده بود. چون به شکل غ دیسف

. سروش هم بود. ده کندیآدم را حفظ م کی اتیتمام جزئ شدینگاه حس م کیداشت و با همان 

 گریگفت و بعد هم چند بار د کیجشنواره زنگ زد و تبر انیگفته بود. همان روز بعد از پا کیبار تبر

به طرف  شیهایبه شوخ توجهیرا برداشت و به همه تعارف کرد. ب ینیریکار را کرد. ظرف ش نیا

 ی. عذرخواهمیستادیا هیتر و دور از بقخلوت ییمن آمد و جا رفخانم رفتم. خودش هم به ط وایش

د، را انجام داده بو زیالیبار د نیاول شیپ یکرد که نتوانسته در سالگرد مرگ بابا شرکت کند هفته

دمیمورد از او سوال پرس نیبوده؛ در هم شیبرا یعذاب آور یتجربه دانستمیم : 

- ن؟یکه نشد تیاالن؟ اذ نیخانوم بهتر وایش  

زد و گفت یلبخند : 

- اما برادرم و خانومش همراهم بودن دم،یخرده ترس هیم بود جلسه نیاول . 

 

 وایبردارم. ش ینیریف کرد شرا به طرف من گرفت و تعار ینیریبه طرف ما آمد و ظرف ش سروش

برداشتم تا شرش را کم کند یاینیریخانم رد کرد، اما من ش . 
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کرد و به اتاق خودش برگشت. قبل از  یسر پا بماند، عذرخواه توانستیخانم چون نم وایش

 وایجمع نماندم، بعد از رفتن ش نیب یلیبا همکاران به اتاقش بروم. خ داریرفتن گفت که بعد از د

بعد به سمت اتاقش رفتم. در زدم و وارد اتاقش شدم. مشغول صحبت با  قهیمن هم چند دقخانم 

 نیبما یتمام شود، اما وقت شایتلفن یوگومبل نشستم تا گفت یرو یحرف چیهیب بود، یکس

چند روز بعد از  نیرا آورد ناخودآگاه تمام حواسم جمع صحبتش شد. در ا زدانیاسم  شیهاصحبت

گفته بودند،  کیزنگ زده و تبر شناختندیکه من را م یهمکاران و کسان یهمه باً یرجشنواره تق

باشد، اما منتظر بودم هر آن زنگ بزند و  گونهنیبهتر است که ا دانستمیم نکهیاما او نه. با ا

 نیا لیما دل یصحبت تلفن نیآخر دادمیکه تا االن نکرده بود. احتمال م یکار د،یبگو کیتبر

دیخانم از او پرس وایباشد. ش اشیخوددار : 

- ؟یآیم دیقبل ع یعنی قاً یدق شهیم یک  

داده است، اما  یچه جواب دانستمی. نمآمدیوقت نم چیه گریحواسم جمع شد، کاش د شتریب

خانم خوشحال بود وایش . 

خانم گفت وایکنند ش یخداحافظ نکهیصحبت کردند و قبل از ا یاقهیدق ده : 

- ت برسباشه برو به کار . 

نگاهش به من افتاد و ادامه داد نیح نیهم در : 

- گرفته بودند یها تو سالن براش دورهمامروز برگشته. بچه نجاست،یمارالم ا یراست . 

 

[17.06.18 22:57] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 174پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

دیپرس زدانیکه از  دمیننگاهش نکردم، اما ش گرید : 

- ؟یباهاش صحبت کن یخوایم  

تلفن  یخانم گوش وای، اما شچه گفته زدانی دانستمیکه با او صحبت کنم. نم خواستمینم من

از گوشش فاصله داد و رو به من گفت یرا کم : 

- گهیم کیتبر زدانی  ... 
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ته بود با من صحبت کند که نخواس نکهیتکان دادم و گفتم که از جانب من تشکر کند. مثل ا سر

بخواهد با  زدمیکار را بکند، حدس م نیکه ا کردمی. فکرش را نمرساندیرا م غامشیمادرش پ

کار را نکرده بود نیمن صحبت کند. بهتر که ا  ! 

کرد و بعد از آن با حفظ لبخندش به من نگاه کرد و گفت یخانم خداحافظ وایش : 

- من  ادیب ی. وقتادیمن مجبورش کرده ب یماریب ران،یا ادیداره بدوست ن گرده،یبرم دیتا قبل از ع

شهیجمع م یاز نساج المیهم خ . 

 

از خاله  رازی. قبل از رفتن به شستیکه منظورش ک میدانستینبرد، اما هر دو م زدانیاز  یاسم

دار و عهده دیایب رانیبه ا یمدت طوالن یقرار است برا زدانیبودم که  دهیشن نیریش

خانم بود و علت  وایش یبرا یخبر مسرت بخش نیباشد. ا ینساج یهاتیمسئول

بود یمن خبر بد یبرا ابود، ام نیهم هم اشیخوشحال  ! 

نشست و دستانش را در هم گره زد زشیم پشت : 

- . تو طرحت برنده افتهیبرام م یخوب یاما اتفاقا ست،یو حالم اصالً خوب ن زیالید رمیم نکهیبا ا

قراره برگرده زدانی شه،یم  ... 

و ادامه داد دیکش یقیعم نفس : 

- خوبه زیهمه چ . 

 اریچشمانش بس ریز یو هم گود اشیالغر شده بود. هم الغر یلیچشمانش گود رفته و خ ریز

. در جوابش گفتمشدیناراحت م یلیمادرش خ دنیقطعاً با د زدانیبارز بود،  : 

 ... خدا رو شکر-

به صورتم گفت یقیاه دقهم خدا رو شکر کرد و با نگ خودش : 

- وقتشه گهی. دنیرو هم که گرفت امرزتیت هم تموم شده، سال پدر خدابمارال خب جشنواره  ! 

شد شتریلبش ب یفکر کردن جمع شد. لبخند رو یبه نشانه میابروها : 

- . مامانت گفته بود تا دینیرو بب گریبار همد هی انیش بو خانواده یشنبه شب بذار عضدپنج نیهم

عد از جشنواره صبر کنن و خب منم حرف مامانت رو بهشون انتقال دادم. االن اونا منتظرنب . 

. فقط دو شب مانده بود تا پنجشنبهگشتمیراه در رو م دنبال  ... 

- صبر کنم اونام برگردن دیبا شه،یرفتن آمل، پنجشنبه نم ستن،یبرادرم و همسرش ن . 

- همون موقع؟ میربذا گردنیبرم یپنجشنبه نه، ک نیباشه ا  

به ازدواج کردن نداشتم یلیتما چیواقعاً ه نکهیکرده بودم. بدتر از همه ا ریگ یبد طیشرا در . 

- موننیم هفته هیوقت بود که نرفتن شمال، معموالً  یلیبرگردن. خ یک ستیمعلوم ن .  
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-  انشاهلل که اتفاق. میذاریتون مقرار تو خونه هیاومدن  نکهیبعد از ا ان،یتا ب میکنیباشه صبر م

وفتهیب یخوب . 

ندیایوقت ن چیخوب؟! از نظر من اتفاق خوب  آن بود که ه اتفاق . 

-  دیمن با ست،یجواب مثبت من ن یاومدن به معن نیکه ا دیخانوم لطفاً بهشون بگ وایفقط ش

فکر کنم یلیخ . 

کرد و گفت دمییتکان سرش تا با : 

- اومدن  نیا د،یبا هم آشنا بش شتریب دیبا ست،یجواب مثبتت ن یمعلومه که اومدنشون به معن

هییآشنا هی یفقط مقدمه . 

بروم. زنگنه داخل شد و من  رونیبرخاستم تا ب میخانم زده شد من از جا وایدِر اتاق ش یوقت

مجهول مانده  میخانم گرفته بودم. هنوز برا وایرفتن از اتاق ش رونیبه ب میخوشحال بودم که تصم

زن  زدانیکه  یداشتند، در صورت زدانیو  ماهیبه ازدواج پر لیاش تماد و خانوادهمر نیبود که چطور ا

 نیچن تواندیمعقول و نرمال م یخانواده کی. دانستندیها که مداشت ! من خبر نداشتم، آن

آمدم رونیاز اتاق ب عیسر یلیکند؟ خ یکار . 

*     *     * 

 نیرنگ مجبور شدند در عقب ماش یبزرگ توسچمدان  یجا دادند، برا نیرا پشت ماش هاچمدان

که سروش قصد کرد در را به عقب بکشد تا  نی. همشدیرا باز کنند، چون پشت صندوق جا نم

نگهش داشت و گفت زدانی ند،یپشت فرمان بنش : 

-  یرانندگ یخرک یجور نیهم ی. دلم تنگ شده براکنمیم یخودم رانندگ خوامیور م نیا ایب

با سرعت برونم خوامیکردن ... م . 

را دور زد. پشت فرمان نشست و منتظر ماند تا  او سوار  نیبه حرفش گوش داد و ماش سروش

 :شود. سروش به محض سوارشدن گفت

- خر شد؟ شهیتنگ؟ اونجا نمچرا دل  

باال انداخت ییابرو : 

- رو از  وونهید نیا نیایکه ب زننیزنگ م ،یباالتر از سرعت مجاز برون ابونیخ یذره تو هی هیکاف

دیجمع کن ابونیخ . 

تکان داد یسر سروش : 

- ذره بهشون بخندم هیبار من رو با خودت ببر  هیاونا ...  انیآدم فروش یچه خاک بر سرا . 

کرد ادیرا ز نیاش گرفت و سرعت ماشحرف سروش خنده از . 

کرد و گفت شتریوارد اتوبان تهران _قم شدند سرعتش را ب یوقت : 

- آم؟یدارم م ینداد به مامانم که لو  
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در جواب گفت سروش : 

- به آدم نگاه  یجور هیرفتن ندارم. مرَدک  ینساج ی. زنگنه اومده حوصلهدمشینه بابا ... اصالً ند

شمانگار نوکر خانزاده کنهیم . 

 

[17.06.18 22:57] 
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کردیحتماً با مادرش حل م دیرا با مورد نیدر هم رفت، ا شیابروها . 

اش زد، به طرفش برگشت. سروش در اعتراض به سرعت که سروش به شانه یآرام یضربه با

گفت ادشیز : 

-  نیکه ماش ینبود یتو همون ؟یکرد رییچه قدر تغ ست؟یتر برو. حالت خوش نچه خبرته؟ آروم

پشت فرمون نشسته؟ یگو رانند ییافسر راهنما کردنیدستت همه فکر م دادنیم  

تکان داد شیبه تاسف برا یکند. سروش سر شتریرا ب نیباعث شد سرعت ماش حرفش : 

-  یست ! فکر کنم از دستهکاله عمه پس معرکه ،یکرده باش رییتغ ینجوریموارد ا یاگه در تمام

دوم یدسته یاول اومد  ... 

دیپرس یبا کنجکاو  : 

- ه؟یچ گهیدوم د یاول و دسته یدسته  

گفت سروش : 

 اِ، بهت نگفتم؟-

دیپرس : 

- رو؟ یچ  

بشنود. سروش جواب داد یایحرف جد ستیکه در ادامه قرار ن دانستیم البته : 

- شنیم میاز نظر من مردا به سه دسته تقس . 

کرد و گفت یاخنده تک : 

- اول اومدم دوم؟ یکه من از دسته یکرد شونیبند میتقس یاون وقت بر چه اساس  

به خودش گرفت یمتفکر یافهیق سروش : 

- که سفت کمربند  انییاول اونا یکردم. دسته شونیبند میبر اساس شلوار و کمربند تقس

. اگه زننیکه حال من رو به هم م انییهمونا نایکه مبادا باد ببرتشون. ا دنیشلوارشون رو چسب

یبود یطور نیباشه تو ا ادتی  ... 
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اش را کنترل کردخنده زدانی : 

- ان؟یدوم و سوم ک یهو دست  

-  ییکه دست گذاشتن رو کمربند شلوارشون و حواسشون هست هر جا انییدوم اونا یدسته

مخصوص دارن. که تو االن  سیخودشون ک یکمربند شلوارشون رو باز نکنند، برا یو هر وقت

م ه نامی...و اما مورد سوم؛ ا شهیمورد شامل حالت م نیا یشد تیاحتماالً چون رفع محدود

رو از  یتفاوت که زود کمربندشون رو باز کنن و فرصت نیمنتها با ا ونه،کمربندش یدستشون رو

و نچسبن،  شعوری. نه مثل گروه اول بخوانیدست ندن. همه رو هم دوست دارن، همه رو هم م

 .و نه مثل گروه دوم ناز و ادا دارن

گفت زدانی : 

- ؟یسوم یدسته نیاون وقت تو جزو هم  

نه تکان داد و گفت یا به نشانهسرش ر سروش : 

- ستمین نایکدوم ا چینه من جزو ه . 

- ان؟سه دسته یمگه نگفت  

گفت زدانینشان داد و در جواب  یرا جد خودش : 

- شلوار و کمربند ندارن،  نایکه اسمش کِش تنبون در رفتگانه، ا میو نادر هم دار ابیدسته کم هی

نادر و  یدسته نی. من جزو اکننیفته. معطلش نمتنبون دارن که اونم کِِشش در ر هیبه جاش 

ابمیکم . 

 

[21.06.18 23:08] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 175پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

که حرفش تمام شد.  یتا وقت دینادر حرف زدن خند یهمان اول که سروش شروع کرد از دسته از

و کمربند سروش کرد و با خنده گفت به شلوار ینگاه : 

- دسته، تنبون دوست دارم نیا یتو امیمنم ب شهینم . 

چپ چپ نگاهش کرد سروش : 

- بگذره بعد تی. بذار دو روز از آزادیشبه ره صد ساله بر هیکه  شهینم ا،یافسار پاره کرد  ... 
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به سروش گفت رو : 

- ؟یکردیبه من اقتدا م یموقع هیرفته  ادتی   

رش را به تاسف تکان دادس سروش : 

- . االن هم که دیازت ترس دیبا ،یبابات باش هیسوم هم شب کیتو اگه  کنم،یهنوزم به تو اقتدا م

یانفجار یبمب آماده کی نیشده ع دهیضامنت کش  ! 

سرد با صورت  مِ یداد و از تماس باد و نس نییرا پا نیماش یشهیسروش ش یهابه حرف توجهیب

 ادی. سرعت زدیبه جان خر جاکیبرد و تمام سرما را  رونیدستش را هم ب کیرد. لذت ب شیهاو مو

کرد شی. سروش صداچدیبپ شیموها نیب یشتریب یباد با ولنگار شدیباعث م : 

-  ابانیرو از خ وونهید نیا نیایب زنهیزنگ م یکینروژ،  شهیرو هم م نجایا یادامه بد یجور نیا

دیجمع کن .  

 ی. صدادادیبه او جسارت م نیماش ادیسرعت ز د،یاینداشت از موضعش کوتاه ب و ابداً قصد اصالً 

و فقط لبخند زد دیغرغر سروش را شن . 

- بدبخت من رو بگو چه خوشحاله که پسرش برگشته، خبر نداره عقلش رو جا گذاشته و  یعمه

 .اومده

سروش باال داد یرا برا شیابرو یتا کی : 

- بزنم هیبه بق خوامیبه بعد م نیاز ا زدم،یتا االن داشتم به خودم ُگل م . 

گفت سروش : 

- بزن یبزن یخوایم یبرو من دارمت، فقط به من گل نزن، به هر ک . 

به سروش گفت یرا کم کرد و با حالت جد نیماش سرعت : 

- ؟یکرد زیوار ایپول رو به حساب رو  

شد یهم جد سروش : 

- یاون همه پول رو واسه چ  ... 

دیرحرف سروش پ انیم به : 

- ؟ینپرس یزیو بعدش چ یبکن یکار هی شهیبهش دادم؟ نم یچ یبهت بگم برا دیاالن با یعنی  

گفت سروش : 

- قرون دو زار که نبود هی . 

- زنگ نزده،  یکس نمیرو بده بب میبحث. گوش نیاز ا رونیب ایب ؟یخوریپول منه، تو چرا حرص م

لنتهیسا . 
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را به دستش داد و همزمان هم گفت یگوش سروش : 

- کنهیم یها، قاطفقط نذار عمه بفهمه . 

و کرد و گفت شیگوش یبه صفحه ینگاه : 

- بهش زنگ بزنم دمیچند بار زنگ زده. قرار بود رس یپر . 

گفت یبا تعجب ساختگ سروش : 

- باشن؟ یک یپر  

گذاشت و گفت نشیماش یرا جلو یگوش : 

- . شارژ ندارهشهیداره خاموش م . 

گفت طنتیبا ش سروش : 

- ؟یکار کرد یبا ماهش چ  

به سروش نگاه کرد یسوال : 

- ؟یماه ک  

-  ریعمه تاث ناتیتلق نکهینبود؟ مثل ا ماهی... قبالً مگه پر یآخه شده پر گم،یرو م ماهیماه پر

شه؟یدر پ یداشته، عروس  

- اونجا با دختر و  ،یرو فرستاده دوب شی. زنگنه زن و زندگستیاصالً خوب ن ماهیپر تیوضع

ازشون ستین یانگار راض یمانن، پرآپارت کی یدامادش تو . 

 یاش را براخانواده یهاو زخم زبان تیبر آزار و اذ یمبن ماهیپر ییهاتمام حرف خواستینم دلش

  .سروش بازگو کند

گفت یرکیبا ز سروش : 

- ؟ینجاتش بد یخوایاالن تو م  

زد یپوزخند : 

- تر راجع راحت یلیزنگنه نبود خدختر  ماهیاگه پر دیخودم رو نجات بده. شا خوامیرو م یکیمن 

مامان  شیداره که پ لیتما یلیهم خ ماهیراحته، پر ماهیبا پر یلی. مامان خگرفتمیم میبهش تصم

و آرامشش طلسم شده یهم مثل منه، زندگ ماهیبمونه. پر  ... 

- بدش نجات  تیعمه خوبه و هم خودش رو از وضع یهم برا ماهیازدواج با پر یدونیم یخب وقت

اگه مشکلت زنگنه ست، خب دو بار که اون اخالق خوشگلت  ؟یکنیچرا دست دست م ده،یم

ذارهیتو و دخترش نم یپاش رو هم خونه گهید نهیرو بب . 
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[21.06.18 23:08] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

کرد زمزمه : 

- دمیبزنم و بگم رس ینگ به پرز هیرو بده  تیحرفاست. گوش نیاز ا شتریب یلیمشکل خ . 

 

خانه را ترک کرده  نیکه ا یپا گذاشت، تمام اطراف را از نظر گذراند. تابستان وقت اطیبه ح یوقت

تر بودتر و سرسبزشاداب اطیبود ح .  

در چند  زدانیاش خبر داده بود که کرده و به عمه طنتیبرسند سروش ش نکهیقبل از ا قهیدق چند

است اشیقدم . 

ناباورانه منتظرش است. هر چه که جلوتر  یو با نگاه ستادهیپله ا یکه رو دیددرش را ما و

بوده است.  اطیح راتییاز تغ شتریب یلیمادرش خ یظاهر راتییکه تغ شدیمتوجه م رفتیم

درآمده بود. او  اششهیهم یبایاز حالت گرد و ز یالغر شده و صورتش از فرط الغر اریمادرش بس

قبل در آغوشش جا  یتر از دفعهوشش فشرد و متوجه شد که چه قدر راحتآغ ررا سخت د

حال بود که گذاشته بود، اما خوش ریظاهر مادرش تاث یاگر چه رو زیالیو د یماری. بشودیم

. تمام کندیو مقتدرانه برخورد م دهدیهم ضعف نشان نم اشیمارینسبت به ب یمادرش حت

و درشت مادرش جواب داد و  زیحرف زد. به تمام سواالت ر درشلحظات بعد را نشست و با ما

سوال، سواالت  نیا دانستیکرد. م اریسکوت اخت اشیمانیم رانیا یفقط در جواب سوال تا ک

ماهیازدواجش با پر یبه مسئله دیرا به دنبال دارد و سر آخر حتماً خواهد رس یبعد یجنجال . 

 

هم دال بر  یمدرک نیترکوچک ینشده بود، حت دایپ اراشیزنگنه و مرگ  نیب یارتباط چیه هنوز

 شهیاز هم تریجد خواستیاستناد کرده و از او م نیموضوع وجود نداشت. مادرش هم به ا نیا

فکر کند ماهیبه ازدواج با پر . 

 

*   *  * 

بود، اما او گوش نداده و آمده بود. دستانش از  یصبح مادرش مخالف آمدنش به نساج نکهیا با

 ستادهیا اطیدر ح یساعت کیاتاقش نشست.  یاش را در هم گره زد و پشت صندلزده خیما سر

با  ریپنج ماه اخ نیو گزارشش راجع به ا یعضد حاتیکرده بود. به توض یپرسو با کارمندان احوال

مانده و معطل کرده بود، هر آن  اطیکه در ح یساعتکیتمام گوش سپرد. تمام  یحوصلگیب

رفتن  رونیداشت ! به محض ب دنشید یبرا یبیعج اقی. اشتندیو او را بب دیایارال بمنتظر بود م

دیبود پرس یو از سروش که شش دنگ حواسش به گوش دیکش ینفس راحت یعضد : 

 پس دخترمون کجاست؟-

سر بلند کرد و گفت سروش : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 465 

 

- ه؟یدخترتون ک  

زد و گفت یچشمک : 

- دختر منه؛ چرا نبود؟ گه،یمارال د  

گفت دهیکش یانداخت و با لحن زیم یرا رو اشیگوش سروش : 

 دخترت شده؟-

حرکت داد نییرا رو به پا سرش : 

- رو قبول کنم شیسرپرست خوامیآره، م . 

- با  ییمنم کمکت کنم و دو تا شهیرو دوست داشتم ! فقط م ریِ خَ  یهاآدم شهی! من هم نیآفر

ش؟منم مامان یتو باباش بش م؟یریرو به عهده بگ شیهم سرپرست   

گفت یزاریب با : 

-  ی. نگفتآمی. خودم از پسش برمشهیبابا کاف هیسر جات، دختر من ساکت و آرومه،  نیبش

 کجاست؟

به دست شد یدوباره گوش سروش : 

- ش امشب و خانواده ی. عضدادیعمه بهش گفته امروز ن یعنی. یرفته مرخص ومده،یامروز ن

یشون خواستگارخونه رنیم  ... 

 

[21.06.18 23:08] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 176پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

اش عوض شد و گفتتر شدن در هم گره زد بود، باز کرد. حالت چهرهگرم دیرا که به ام دستانش : 

- ؟یچ یعنی  

- گهید یخواستگار رنینداره که، م یچ یعنی . 

 امشب؟-

- رنیآره بابا، امشب م . 

- کنن؟ کاریچ رنیم  
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با تمسخر نگاهش کرد سروش : 

-  یندون یالبته خب تو حق دار کنن؟یم کاریچ یکنن، تو خواستگار یدوقل باز قلهی رنیم

یسرشون خراب شد یرفت هوی ،یکه نرفت یخواستگار کنن،یم کاریچ  ! 

را در هم کرد شیهااخم : 

- که مارال جواب مثبت داده؟ نهیمنظورم ا  

باال انداخت یاهشان سروش : 

- شون. اونم مارال که جواب سالم خونه ادیب گهیرو نم یکه کس یالک گه،یالبد جوابش مثبته د

امشبم فکر کنم باهاشون بره انه،ی. از مامانت بپرس، اون کامالً در جردهیآدم رو به زور م . 

 نیکه نخواهد به ا کردیکرده تصور م دایکه از مارال پ یبه سروش نگاه کرد، با شناخت متفکر

 یبه او گفته بود که به ازدواج با برادر عضد یهم زود نبود. روز یلیازدواج کند، البته که خ یزود

مارال کور شده بود، اگر  دنید یبرا اقشیکار را کند. اشت نیهم خواستیفکر کند و امروز مارال م

رف زدن با او مشتاق باشد. و ح دنید ینداشت که برا یمعن گرید دادیاو امشب جواب مثبت م

با او برخورد کند شهیراحت و مثل هم گرید توانستینم . 

تمام  کردیرا دوست ندارد، مارال اگر ازدواجش م اشیطور نیو ا یمدل نیچرا ا دانستینم

خورده  واریبا صورت به د ییبا حرف سروش گو دفعهکی. دادیاز دست م شیرا برا شیهاتیجذاب

 اینداشت.  دنشیبه د یلیاالن مارال پشت در هم بود او تما نیاگر هم یحت ریاستف نیاست. با ا

گفتیم تیقدر با قاطع نیو چون نبود ا گرفتیم میتصم یگریهم نه، اگر بود حتماً طور د دیشا . 

- انه؟یچرا مامان من در جر  

گفت سروش : 

- که پشت  نایپروپاقرص، از ا معامله رو جوش بده. خواستگار نیمخ مامانت رو خورد تا ا ریچون ام

سال  هیداده،  یریچه گ دونمیهاشن. نماز اون خانواده نایا ؟یدیتا حاال د ننیشیدر بَست م

 رنیقدر گفت تا امشب دارن م نی. ادنیآورد کنار نکش یامارال نشستن. هر بهونه یپا

یستگارخوا . 

- ره؟یمامان منم امشب باهاشون م  

جوابش را داده بود گفت که قبالً  یاز سوال کالفه : 

-  یمارال خب مامانت بره تو اد،یازش خواست به عنوان بزرگتر باهاشون ب ریام گه،یآره د

براش دون  یکل گما،یمارال رو م نیمن ا یهم زرنگه آخه. ول ری. امکنهیم ریگ یسیرودروا

حرف زد،  فقط دو تا کلمه باهام بگم کیبهش تبر زنمیزنگ هم م ،یچیبه ه یچیه دمیپاش

پرسته، برادر نشناخته و  بهیغر یلیبزنه. خ ستیبلد ن یاگهیحرف د گهید انگارسالم و ممنونم. 

با من دو کلمه حرف بزنه دونهیاما قابل نم ش،یکه بره خواستگار پسندهیرو م ریام یدهیند . 
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ود. کوتاه و طور صحبت کرده ب نیبا او هم هم رشانیدو بار اخ یکی یتلفن یوگودر گفت مارال

در جشنواره  تشیموفق یکه برا یتمام خوشحال رغمیبود که عل نیهم ی. برایلیم چیبدون ه

 خواستی. مدیبگو کیحاضر نشده بود به او زنگ بزند و تبر کرد،یم نشیتحس تینهایداشت و ب

س صحبت کردن با او مشتاق باشد. بار آخر ح یکه برا ستیها مهم نبه مارال بفهماند آن قدر

به هر  خواهدیتوهم خاص بودن دارد که مرتب م یلیدخترک هوا به سرش افتاده و خ کردیم

سروش گوش  یهاآمد و به غرغر رونیکند. از فکر ب یصحبت با او خوددار یشده از ادامه یابهانه

 :داد

- جور  نیمنم ا ده،یمثالً من رو ند کنهیوانمود م شهیکه از کنارم رد م ییوقتا هی یدونیم

خودش رو نزنه به اون راه گهیتا د شمیقشنگ جلوش سبز م کنم،یها بهش رحم نمموقع .  

سروش باال انداخت یبرا ییابرو : 

- دختر منه دونهیمحترم و خانومانه برخورد کرده. خودش م شهیبا من هم ه،یطور نیخب با تو ا  ...  

که رنگ تمسخر داشت گفت یبا لحن سروش : 

- رهیمیاصالً برات م ،یمه فرق دارآره تو براش با ه  !  

- جذابم یلیدخترا خ یمن برا یدونیطور باشه، تو که م نیهم ستین دیبع  ! 

دخترک محجوب تنگ شده است. حاال مهم نبود  یحرف سروش حس کرد که واقعاً دلش برا با

به سروش رو  اشیشوخ ی. در ادامهندیواقعاً دوست داشت او را بب افتاد،یم یامشب چه اتفاق

 :گفت

- دمیکنه من بهش حق م یتو هر برخورد یباور کن درباره . 

- که  فیو صد ح فیکنم، و گر نه تا حاال ده بار نشونده بودمش سر جاش. ح تشیاذ آدیدلم نم

شمیاصال شل م زنهیصداش دست و پام رو بسته. حرف که م . 

لبش بود یشد، باران اخم داشت و آفتاب لبخند رو یصورتش بهار یهوا : 

 ... برو کم چرت بگو-

را گفت، اما خب با سروش به شدت موافق بود نیا .  

- دیآخرش هم نتونستم مخش رو بزنم و از قفس پر . 

دیبود، از سروش پرس وارید یچشمش به ساعت رو کی : 

- ؟یبره خواستگار نایا ریامشب با ام خوادیمامانم م یمطمئن  

- خودشون گفتنیم یطور نیا  ... 

 

[21.06.18 23:08] 
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[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 177پارت  

 

 

 

لبش نشست یدوباره رو لبخند : 

 ! چه قدر خوب-

قدر خوب است نیموضوع ا نیکه چرا ا دینفهم سروش : 

- ؟ینساج امیب یدیمن به چه ام گهیخوبه ! د یلیآره خ  

به حرف  سروش گفت توجهیب : 

- خونه رمیمن عصر زود م . 

- یکه تنها نمون شتیپ آمیبرو شام بذار امشب م . 

 .البته اگه خونه باشم-

 

بود. خبر نداشت که  دهیراه افتاد، اما خب به موقع رس رید د،یغروب بود که به خانه رس یحوال

را  سشیخ یمبل نشسته و موها یکه رو دیبعد از شام. مادرش را د ایو  روندیشام م یبرا

زد و گفت یلبخند دنشید. با کندیخشک م : 

- خانم؟ وایش شونهیزلفات چرا پر  

 یراض زدانیبود که چه قدر  از بودن  نیاز ا یبرخاست. خطوط صورتش حاک شیاز جا مادرش

 :است

- خهی یلیخ رونیبرات، ب اریب ییچا نیبش  ! 

دیدنبال مادرش وارد آشپزخانه شد، مقدمه نچ به : 

- ؟یمهمون یریامشب م  

داد تکان یسر مادرش : 

- ؟یدونیآره، تو از کجا م  

بدهد یحینداد او توض مهلت : 

- سروش گهیالبته معلومه د . 
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دیخند : 

- بعد از شام؟ ای دیریحاال شام م  

گذاشت یناهارخور زیم یرا رو یاستکان چا زن : 

 .نه بعد از شامه-

دو دستش محبوس کرد نیو ب دینشست و استکان را جلو کش یصندل یرو : 

- ه؟یامشب چ یهیقض  

نشست شیروبرو زن : 

-  یاز ک یدونی. مگهید رهیبرادر ام یخواستگار یهیباشه؟! همون قض یخواستیم یچ

از شمال خبرم  ادیآورد. بعد از جشنواره بهم گفت داداشش ب یابهونه هیمعطلن؟ هر بار مارال 

واسه سه هفته پشت هم من رو سرگردوند، آخرش مجبور شدم به مامانش زنگ بزنم و  کنه،یم

رمیوسط هفته وقت بگ . 

را باال آورد شیچا استکان : 

- تموم شده کار؟ ه؟یامشب چ یهیاالن قض  

- معارفه باشه. محسن چند بار  هیمارال گفت که فقط در حد  نن،یرو بب گریبار همد هی میرینه م

اما مارال نه ده،یمارال رو البته د . 

- ره؟یمحسن برادر ام  

- هیقدر از ازدواج فرار نیچرا ا دونمینم کنه،یقبول کنه ضرر نم مارال ه،یپسر خوب یلیآره، خ . 

و گفت دیآرام نوشرا آرام شیچا : 

- رسونمیبعد از شام من خودم شما رو م . 

سرش را به نشانه نه تکان داد زن : 

- دنبالم آدیخودش م رینه بابا تو بمون خونه استراحت کن، ام . 

- رسونمتیمن م اد،ینه بگو ن . 

- کجا تو؟ یای. برسونهیخودشم من رو م آدیم ریام  

گفت قاطع : 

- رسونمتیو برگرده، من هستم خودم م ادیهمه راه رو ب نیا یچ یبرا . 

باال انداخت یاشانه زن : 

- آدیم ریآخه، ام یشیم تیاذ . 
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- رمیدوش بگ هی. شام رو آماده کن شما، منم برم امینه خودم دوست دارم ب .  

- گردمیبرم ریبا ام یتو فقط من رو برسون، اومدن ،زدانی میکن یکار هیپس  . 

کرد اخم : 

-  ریزنگ به ام هی. شما هم رسونمتیمراسم باشم؛ م نیدوست دارم تو ا گه،یمامان بس کن د

ادیهمه راه رو ب نینکوبه ا یو الک برمتیبزن بگو من م . 

 

  

مارال چه  یافهیکرد که قفکر  نیکند. به سمت حمام رفت و فقط به ا ینتوانست مخالفت گرید زن

ندیشان ببکه او را در خانه یخواهد بود زمان یدنیقدر د . 

به  زیآمنیتحس یخوش دوخت، مقابل مادرش ظاهر شد، زن نگاه یاوشلوار سورمهبا کت یوقت

کرد و گفت شیسرتاپا : 

- ؟یچه خبرته؟ مگه تو داماد  

به جانب گفت حق : 

- رتب نباشمم یمراسم خواستگار یکه تو شهیخب نم . 

گفت یفتگیبا ش زن : 

- یهم زد ی. چه عطرآدیبه چشم نم گهیمحسن د یدیو به خودت رس یزد پیجور که تو ت نیا  

... 

دیدورگه بگو ییحرفش را با صدا یهیباعث شد بق شیهادر چشم ینشسته اشک : 

- دمیوشلوار سفارش مبرات کت رمیخودت، اون موقع خودم م یانشاهلل داماد . 

- ؟یکنیم هیواسه من گر یابا مامان بلند شو برو لباس بپوش، نشستب یا ! 

تند گفتتند اشیزنگ گوش یصدا با : 

- میبرو بپوش بر . 

رفت و وارد تراس  رونیتا او تنها نباشد، از سالن ب دیایب خواستیپشت خطش بود و م سروش

 :شد و به سروش گفت

- رمیمنم دارم همراه مامان م نجا،یا این . 

دیا تعجب پرسب سروش : 

- ؟یریکجا م گهیتو د  

جواب داد طنتیش با : 
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- عروس بشه تونهیباباش نم اذنیخب دخترم که ب  ! 

- ؟یبه مارال گل بزن یخوایتو که نم نمیَور داره، بگو بب نیزم یملعونه رو از رو یخدا هر چ  

اش بر سکوت تراس خش انداختخنده یقهقهه . 

*   *   * 

 

[21.06.18 23:08] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 178پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

باز کند، گفتم ییزندا یبرداشته تا در را برا زیکه خ رایآمدم و بلند رو به سم رونیآشپزخانه ب از : 

- کنمیمن باز م نیبش . 

از او ذوق داشت. خوشحال بود  شتریب یمامان و حت یآمده بود، به اندازه شیساعت پ مین ییدا

رمیرا بپذ یگریخواستگار د اشاریشدم تا بعد از  یکه من راض .  

گفت امیبه روسر یکه وارد شد با نگاه نیباز کردم. هم ییزندا یرا برا در : 

- بهتر  یروسر یپوشیسارافون بلند م ی. وقتآدیاز اون شال بهت م شتریب یلیخ یروسر نیا

 .نما داره

 یکه روسر کردیفکر م ییبرعکس زندا قاً یدق رای. سمدیایم و تعارفشم کرد به سالن بزد یلبخند

 ییدو مانده بودم و در آخر به احترام زندا نیا نیشال بگذارم. ب دیو با دیآیبه سارافون بلند نم

 هیبق به یو با نگاه کردیساعتش را نگاه م بارکی قهیهر چند دق ثمیرا انتخاب کردم. م یروسر

دادندیم یهم جواب منف هینکردن" و بق ری:"دگفتیم . 

 

و برادر  نمیبنش یمنطق خواستمیحالشان خوب بود، جز من ! تا قبل از ظهر خوب بودم، م همه

را با  امیزندگ ریبود، مس نیسنگ شیهایخوب یکنم و اگر کفه نیرا سبک و سنگ یعضد

 یبه نساج یبر داد که امروز چه کسزنگ زد و خ نیریکنم؛ اما ظهر که خاله ش یکی رشیمس

آمده  یشد. سرگردان شدم، روز بد یمعن یب میبرا ماتیتصم یو همه زیآمده است، همه چ

 میتصم نیکه اجازه بدهند فکر کنم و ا میداشتم در جوابشان بگو میبود. اگر چه من از قبل تصم

کند، اما حال درونم مشوش شده بود رییقرار نبود تغ . 
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ن گفتمبه ماما رو : 

- اتاقم کار دارم یتو قهیرو آماده کردم، چند دق ینیریو ش یچا یِ نیس . 

همه موجه  یرا برا بتمیقبل از رفتن به اتاق، غ خواستمیواقع مخاطبم فقط مامان نبود، م در

رمیبه اتاقم م میایتر به نظر بمرتب نکهیا یکنم. دوست داشتم تصور کنند که من برا . 

 ستیو با خودم مرور کنم که آرام باش، قرار ن رمیتمرکز کنم و آرام بگ یتا کم اتاقم آمده بودم به

نفر عادت  کی. باالخره یگذشته را فراموش کن یکه همه یکند. هنوز هم فرصت دار رییتغ یزیچ

 یرانهیبه روال سابق برگردد. قلب و زیهمه چ دیکشیمن را برهم زده بود و طول م یایو نظم دن

ها باز شده بود و فقط زمان و بعد سال کبارهیداشت که  یقفل اش،یرانگیتمام ومن، با وجود 

باعث شود که من دوباره دست به کار شوم و دوباره قفلش کنم توانستیزمان م . 

بود که نه  یرو به باال بود. چند ماه میموها یسرم مرتب کردم. همه یرا رو یروسر یجلو 

نسبت به  یی. حالت خنثابستمیرا شل م میو نه موها زدمیم ادینه حرف ز گرفتم،یفرق م

ها دوست دارند که از دختر ینبود. همه ندمیامشب داشتم که اصالً خوشا یمراسم خواستگار

 یقاعده مستثن نیمشترک را شروع کنند؛ من هم از ا یزندگ نیعالقه آتش کیهمان اول با 

کردیام مدو شب سرخورده نیرده و تفاوت ارا تجربه ک یشب نیچن بارکینبودم، مخصوصاً که  .  

را هل  شیرو یشیآرا لیو آرام آرام جلو رفتم و تمام وسا دمیکش شمیآرا زیم یدستم را رو کف

حس  کیرا داد، من دچار هزار و  زدانیبود، از ظهر که خبر آمدن  نیریخاله ش ریدادم. اصالً تقص

شدم یمنف . 

قرار بوده امشب  ی. انگار که خبر ندارم کسدمیاز جا پر دفعهکیبه گوشم خورد،  فونیزنگ آ یوقت 

دیایب . 

بود که فوت  یمادرشان چند سال آمدند،یم یو برادرش به همراه پدرش و همسر عضد یعضد

هم  یطور خود عضد نیو هم دیایخانم خواسته بود که همراهشان ب وایکرده بود. مامان از ش

و گفت دیبه اتاقم پر رایرده بود. سمخانم ک وایاز ش یدرخواست مشابه نیچن : 

- استقبالشون نییرفته پا تییاومدن. دا ایبدو ب . 

کردم و دنبالش راه افتادم. همه به  نهیبه خودم در آ یگرید یدلهره داشت، نگاه شتریمن ب از

 رفتن نداشتم، یبود. پا ستادهیتر اعقب هیاز بق ییبودند و فقط زندا ستادهیموازات هم مقابل در ا

 یپرساحوال یداشتم. صدا یتفاوتیامشب حسِ ب یوفتادهیاتفاقات افتاده و ن یکماکان به همه

ها به آن هیبود تا زودتر از بق ستادهیجلوتر از همه ا ثمی. مآمدیم هابه مهمان ییو تعارف دا

. مامان با اشاره به من گفتدیخوشامد بگو : 

- کن کیسالم و عل ایاومدن ب یآشپزخونه وقت یمارال تو برو تو . 

دستم را گرفت و نگهم داشت و رو به مامان گفت ییبه حرفش عمل کنم که زندا خواستمیم : 

- کنه یپرسجا باهاشون سالم و احوال نیکجا بره؟ بذار بمونه هم . 
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گفت دیبا ترد مامان : 

- ست؟یبد ن  

گفت ییزندا : 

- نهیبمونه اول از همه دادماد رو بب دیبا گه،یعروسه د ؟یچه بد . 

داشتم تا به  یبیعج لیکه من تما یزد، در حال یخوشش آمد و لبخند ییحرف زندا نیاز ا مامان

 .حرف مامان عمل کنم و به آشپزخانه پناه ببرم

کنار رفتند  ثمیقرار گرفت. مامان و م دمیها باال آمد و در معرض داول از همه از پله  یسالانیم مرد

رو به او گفت مثیباز کنند. م شیتا راه را برا : 

- یعضد یآقا دیخوش اومد .  

باشد. تمام حواسم را به او دادم.  یپدر عضد آمدیهم سر تکان داد و وارد خانه شد. به نظر م او

کردم؛ اما  اشییجواب دادم و به طرف سالن راهنما زیرا گرم و محبت آم اشیسالم و احوال پرس

م،یمد بگوها خوشامهمان یهیکه برگشتم تا به بق یوقت  

 

[21.06.18 23:09] 
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 نجایامشب و ا کردمیدر هزار هم فکر نم کیرا در خودش جا داده بود که  یدر، آدم چهارچوب

. دیایب وارد شوند تا خودش هم به داخل هیو منتظر بود بق ستادهی. دردم، رنجم، مقابل در انمشیبب

 شاز کنارم به همراه برادر ی. عضدزدیحرف م یمامان، عضد ثم،یو او با م کردمیمات نگاهش م

بودم تا  ستادهیا یی. کنار زندادمیدیجز او نم یآدم گریسالم کردم و من د ریرد شد. سر به ز

م داخل منتظر بود تا او ه ثمیهمه به سالن بروند. نگاهش کردم. مشغول درآوردن کفشش بود. م

و در را ببندد. نگاه همراه با لبخندش به من افتاد. منتظر بودم نگاهم کند و منتظرم نگذاشت.  دیایب

من شناخته شده بود، گفت یکه فقط برا یطنتیبا همان ش : 

- د؟یسالم خانوم مشتاق ... خوب  

؟یچه کرد المیخ ی"تو با آسودگ میدر جوابش سالمش بگو شدیم کاش " 

. آن قدر آراسته و مرتب بود که نه دمیشنیم هیهم من رساتر از بق ایو  زدیحرف م هیاز بق رساتر

همه و همه !  ،ییو زندا ییدا ثم،ی. مامان، مکردندینگاهش م یطور کیمن، بلکه همه 

. آن کندیچه م نجایا نیا دندیپرسیهمه از خود م شکیحواسمان را معطوف خودش کرده بود، ب
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در ذهنم حک شد.  زشیآم طنتیلبخند ش ریارم رد شد. رد شد و تصوتا از کن ماندمقدر 

آن لبخند و  دانستیکه اگر نم دانست،یآمدنش من را شوکه کرده است، به خدا م دانستیم

کردمیم یمعن دیآن طرز نگاهش را چگونه با . 

چه  ییرایبر سر رفتن به آشپزخانه و رفتن به سالن پذ ییمنتظر نماندم تا مامان و زندا گرید

ها را . بالفاصله به آشپزخانه رفتم. استکاندیگویرسم و رسومات چه م ایدارند و  یادهیا

بکنم  اکار ر نیکار را بکنم. آن قدر ا نیا گریده بار د توانستمی. مدمیچ ینیبرداشتم و دوباره در س

شته عبور گذ یبه سالمت از روزها کردمیگوشم. فکر م خیب نجاست،یتا هضم کنم که او ا

تمام شده است و من فقط و فقط با خودم طرفم، اما دستان  زیهمه چ کردمیام، فکر مکرده

ادامه دارد. حال  زیکه هنوز همه چ گفتیحالم، ضربان نامطمئن قلبم م یآشفتگ حسم،یب

که دم افطار شکسته شود یابود، مثل روزه هخرابم برگشت . 

به  رای. سمستین ایفکر نکردم که االن وقتش است و  نیشدم و اصالً به ا یچا ختنیر مشغول

خودش را به من رساند. جرات نداشتم به عقب برگردم و پشت سرم را  عیسر یلیداخل آمد و خ

شد و آهسته گفت کمیکمک نزد یبه بهانه رای. سمآمدیشان مکردن صحبت ی. صدانمیبب : 

- ومد؟یدوماد خوشت ن یافهیاز ق ه؟یچ  

حرفش را بدانم. متوجه شد و گفت نیا لیش کردم تا دلو نگاه برگشتم : 

- ؟یشد یجور هی شیدیآخه تا د  

- دمشیند یمن درست و حساب  ... 

 دهیگل ددسته کیحالم شده بود؟ از داماد فقط  رییتغ یهم متوجه زدانیطور شده بودم؟  چه

بود. صورتش را  یکه مثل عضد یاو قد و قواره کشیسالم و عل یبودم که در دستش بود و صدا

تا قبل از آن منتظر بودم که  یعنیزود به همراه برادرش از کنارم رد شد.  یلیبودم. خ دهیند

گناه بود. تاوان  کیمثل تاوان  زدانی. زدیباعث شد تمام معادالتم به هم بر زدانیاما وجود  نمش،یبب

هم قرار گرفته بودمرتکب شده بودم که او سر را یالبد گناه بزرگ دانستم؛یکدام گناه نم . 

 

آوردنم به  یچا نمیکردم تا بب دایرا برداشتم و وارد سالن شدم، گشتم و مامان را پ یچا ینیس

تعارف کردم.  یکه دم دستم بود چا ینفر نی. خم شدم و به اولدمشینه. ند ایموقع بوده است و 

 تمعارف کنم. باز هم نگشت یبود که از برداشتن امتناع کرد و از من خواست اول به پدر عضد ییدا

را به طرف پدرشان گرفتم، با  یچا ینی. سستیکجا نشسته و چه شکل یبرادر عضد نمیتا بب

 یتعارف کردم و نفر بعد یتشکر برداشت، فقط جواب تشکرش را دادم. با همان حالت به نفر بعد

 غیاهم را از او درگرفتم باز هم نگ یرا به طرف برادر عضد یچا ینیکه س یاو نفر بعدتر. لحظه

برادر  یهاهیبود در ما یزیچ دم،یرا بردارد، صورتش را د شیکه خم شد چا یافقط لحظه دم،کر

مبل ننشست. َفکم  یکه رد نشدم رو یتشکر کرد، تا زمان هیتر از بقمتفاوت یلیبزرگترش. خ

طرح زدن  یکیزن دارد.  زدانیبودم  دهیکه فهم ییدستم داشت بعد از روزها هیشب یعملکرد

داماد رد شدم یاز کنار آقا یحرف چیشد که من بدون ه نیحرف زدن. ا یگریو د ودرفته ب ادشی . 
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خانم،  واینه به خاطر ش د،یلرزیخانم گرفتم قلب و دستم با هم م وایرا مقابل ش ینیس یوقت

 یرو ینگاهش مثل سقف ینیخانم نشسته بود و سنگ وایکه درست کنار ش یخاطر مردبلکه به

را از مبلش گرفت  اشهیرا به طرفش گرفتم. با تعلل تک یچا ینیسرم خراب شد. قدم َکندم و س

از قصد بود.  نیو ا دادینگاه کرد. تعلل به خرج م ینیصورتش را جلو آورد و به س دست، یو به جا

ا اظهر من الشمش شده بود. باالخره ب میبرا شیهشت ماه او و رفتارها یچرا که ط دانستم،یم

اش من را مجبور کرد که نگاهش کنم. از جان من و جهان آرام و سوت وکورم از اندازه شیتعلل ب

لبش بود و هم در عمق  یبه هم، هم رو هیشب طنتیش کیاز  یخواست؟! طرحیچه م

 یبلند یاز کنارش عبور کنم، با صدا نکهیرا برداشت و قبل از ا شیچشمانش. زود نگاه گرفتم، چا

 :گفت

- یخوشرنگ یچه چا  ... 

به ذهنم هجوم آوردند خاطرات . 
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اش به گرفته بود. اشاره رادیافتاد که به رنگش ا ییچا ادیطور بود، او هم  نیهم هم زدانی یبرا

باشد منظوریب توانستینم یرنگ چا . 

که تشکر هم کرد. کنار مامان نشستم. اگر اوضاع  دمیگذاشتم شن زیم یرا رو یچا ینیس یوقت

اما  رم،ینظر بگ ریرا ز ینامحسوس برادر عضد یلیکه خ شدیم نیواکنشم ا نیبود حتماً اول یعاد

بود و نفس  نیسنگ میدور تند بچرخد و تمام شود. فضا برا یرو زیهمه چ خواستمیاالن فقط م

سخت دنیکش . 

 

نگاهم را نگه داشتم تا از  میزد. سر بلند کرده و نگاهم را به او دوختم. مستق میخانم صدا وایش

نشود دهیخانم کش وایش یمنحرف نشود و به مرد کنار ریمس . 

- ندارن و از من  یلیفام نجایا ر،یو هم خود ام نجامیمارال جان امشب من هم به اصرار مامانت ا

اما من به خودشون هم گفتم، من طرف عروسم ام،یستن باهاشون بخوا . 

و من از بس سر و چشمم را نگه داشته بودم که نچرخند، گردنم درد گرفته بود زدیم حرف . 

ادامه داد یبه برادر عضد ینگاه با : 
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-  ان. از خودشخونه هی یتو ری. پدرشون با امکنهیم یآقا محسن استاد دانشگاهه، تنها زندگ

هم داره نیخونه و ماش .  

. دست از مقاومت برداشتم و دانستمیهم م یشتریب یزهایچ دانستم،یها را م نیا یهمه

که  یداشت و نگاه یکمرنگ شیرنگاه کردم. ته یباالخره چشمانم را چرخاندم و به برادر عضد

م نگاه میباشد. مستق زدمیکه حدس م یزیهم خجول و شرمنده نبود. برعکس چ یلیخ

نبود  امیقدمکیدر  زدانینگاه گرفتم. اگر  عیسر یلی. کت و شلوارش هم کرم رنگ بود.خکردیم

 ریبود ذهن و فکرم ناگز کمیقدر نزد نیا یاما وقت کردم،ینم اشسهیهرگِز هرگز با محسن مقا

من  یدهیهم د ایبهتر از او بود.  یلیخ زدانیبود، اما  ی. اعتراف خطرناکزدیم سهیدست به مقا

 یدخالت کرد و رو به برادر عضد یی. دانشستیدر آن خوش م یلیمجنون بود و فقط ل یدهید

دیپرس : 

- ن؟یهم دار یاگهیمنبع درآمد د ای نه،یآقا محسن شما کارتون فقط هم   

نظر  ریهم سخت من را ز یکینظر گرفتم.  ریباز هم به طرفش برگشتم و او را ز ییسوال دا با

جا شد و مسلط گفتبهجا شین در جاگرفته بود. محس : 

- . میکنیساخت و ساز م میو دار میدیخر ینیزم هیو  میگذاشت یاهیسرما هیمشترکاً  ریمن با ام

میکیشر ریکه من و ام هیدو واحد یآپارتمان پنج طبقه کی . 

دخالت کرد یبار عضد نیا : 

- خود محسنه یبرا شترشیسهم ب م،یستین کیشر کِ یالبته شر . 

زد و رو به محسن گفت یلبخند ییدا : 

- هللاکیبار . 

اظهار  نکهیا ایاست و  یدو واحد یآپارتمان پنج طبقه کیداشتن  یبرا نشیتحس دانستمینم

 میمال خودش است. در هر حال ابداً برا شترشیاست ونگفته بود سهم ب کیشر ریکرده بود با ام

و  ستیچ نشی. ماشآوردیر درآمد به خانه مدر ماه چه قد ایمهم نبود که چه دارد و چه ندارد و 

چند واحد آپارتمان دارد ایاش است و کجا خانه . 

کرد. در  فیتعر شیهابه جمع از اخالق و رفتار جفت پسر یکه تا االن ساکت بود، با نگاه پدرش

هر  شناختم،یترش را نمپسر بزرگش هر چه که گفت با او موافق بودم، اما پسر کوچک ریمورد ام

نباشد ریام یریبه سربز آمدیچند به نظر م .  

 

خبر  ایهم از محرم شدن با پو نکهیگفته بود. ا شیهایاز خوب یمامان کل ندیایب نکهیاز ا قبل

بود که همه از من  یمثبت ازینداشت، امت یداشت و هم سقطم و با جفتشان مشکل

. انگار آمدیهم به چشمم نم مورد نیبه آن توجه کنم. حق هم داشتند، اما من ا خواستندیم

راه به آن نداشت زیچ چیاند که هکرده کوتیرا با مدرک و منطق یقوه . 

گفت یبه پدر عضد یخانم با لبخند وایش : 
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- . شهیبراتون م یرینظیهنرمنده. عروس ب ه،یدختر خانوم و زرنگ یلیمارال هم خ یعضد یآقا

گذاشته ییآقا محسنتون دستش رو خوب جا . 

مانع ازدواج  نیهم یبرا دندیپرسیانگار از او م کردند،ینگاهش م یطور کیو مامان  ثمیم ،ییدا

یپسرت با مارال شد  ... 

خانم گفت وایش یهاحرف یدر ادامه یعضد : 

- قدر  نیکه ا نهیهم یبرا م،یاز اخالق و رفتار مارال خانوم خبر دار یما به خوب یخانوم صدر

مییجانیو االن ا میسماجت به خرج داد . 

گفت دفعهکی زدانیکند،  دییخانم آمد تا وایش تا : 

- از  یکیندارن، مخصوصاً که االن مارال  یکار مارال خانوم که مخالفت یجان برادرتون درباره ریام

بشه رتریکنه و درگ شتریرو ب فشیوظا یطهیما بخواد ح یبرتره و ممکنه نساج یطراحا  ! 

. من اصالً جرات نداشتم به طرفش نگاه کنم، کردندیش مرا خفه کرد، همه در سکوت نگاه همه

کردیچپ نگاه مبه او چپ ثمیم . 

 

[21.06.18 23:09] 
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و گفت دیبه طرفش چرخ محسن : 

- ندارم یمشکل شونیاجتماع یهاتیمن اصالً با کار و فعال . 

 یجد اری. بسدیگویدر جواب محسن چه م نمیبب خواستمیبه طرفش برگشتم، مکردم و  جرات

 :رو به او گفت

- من  ست،یطراح ساده ن هینداره، مارال االن  یکس مشکل چیخب اگه به حرف باشه که ه

. شهیاز قبل م شتریب یلیرو گسترش بدم و خب کار مارال خ ینساج یهاتیاومدم که فعال

یفکر کن دیبا نایا یبه همه شتر،یب اتیه، مشغولنشد ینیبشیپ یسفرها  ... 

من است و من هم گوش به  اریصاحب اخت ییکه گو زدیحرف م ی. طورآمدیدر نم گرید نفسم

بدون پسوند  کرد،ی. من را هم که مارال خطاب مخواستیم نیتضم ی. از برادر عضدمیفرمان او

گرفتیعروس را م لیطرف فامها آمده بود، اما مثل مادرش . با آنشوندیو پ . 
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منظورش شد یمتوجه یبه خوب محسن : 

- البته اگه  دم،یبخوان من بهشون م ینیندارم، مارال خانوم هم هر تضم یمن که گفتم مشکل

بشه شتریخودش هم مثل شما موافق باشه که کارش بعد از ازدواج ب . 

 

من  دیشا یالً به قول برادر عضد. اصدوختیو م دیبریخودش م یجوابش را داده بود. برا خوب

بپردازم. از کجا  دیجد اتینشده و مشغول ینیبشیپ یدلم نخواست بعد از ازدواج به سفرها

و شرط  زدیخودش حرف م یبمانم که برا یکه من بعد ازدواج بخواهم در نساج دانستیم

بودم دهیاز او ند ترمختار! خودگذاشت؟یم  ! 

رو به محسن گفت ییدا : 

- سر کارش رو  دی. مارال باالخره بامیزنیهم حرف م نیبه اونجا در مورد تضم دیکار کش یوقتخب 

 .بره

بار به طرف من برگشت و گفت نیدست بردار نبود؛ ا زدانی : 

-  ؟یکن شرفتیپ یکه دار یشغل یاز االن تو شتریب یلیمارال خانوم شما هم حرفات رو بزن، ما

تر بشه؟کارت محدود یخواینه م ای  

 

و همه  شهیقبل نبود، مثل هم تیبه جد گرینگاهش کردم، د میداشت؟ ناچار مستق یاو ربط به

 گرانه،تیحالت حما کیو همراه با   یخودمان کرد،ینگاه م میزدیکه با هم حرف م ییهاوقت

کرده بود تشیُبعد از شخص نیا ریکه من را به اشتباه انداخته بود و اس یهمان . 

کنم گفتم نگاهش نکهیا بدون : 

- . قصد ندارم کارم ندهیخوشا یلیدر اون برام خ شرفتیدوست دارم و بالطبع پ یلیمن کارم رو خ

زنمیرو هم بر هم نم میرو محدود کنم، اما خب تعادل زندگ . 

 یکار نشدن نیتُن بار بود و من ا کیبرداشتن  یو نشدن ینیحرف به سنگ چند کلمه نیهم گفتن

 .را انجام دادم

ناجور مراسم امشب نگاهش هزاران  یکوتاه نگاهش کردم و زودتر از آن نگاه گرفتم. وصله دوباره

و  آمدیکه بر خودم حرامش کرده بودم، م یابود، مرد ممنوعه میبرا یحرف داشت. لحظات سخت

قدر بود نی. شانس من هم همکردینقش م یفایمن ا یشب خواستگار . 

گفتیواضح بود که م شتریب هیاز بق ریام ید. صدا. همهمه بودمیشنیرا نم شانیهاحرف : 

- مارال خانوم در کارشه، چطور  تیموفق نیکه مد نظر ماست هم ییهااز مالک یکیاصالً 

دمیم نی. من خودم تضممیریجلوش رو بگ میتونیم . 

من شد یختام بحث کار و طراححرف حسن نیا . 
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بار به مامان گفت نیخانم ا وایش : 

- ها و کوچولو با هم صحبت بکنن. باالخره حرف هیمارال و محسن  دیاگر اجازه بدخانوم مشتاق 

به ما بگن و بهتره به هم بگن توننیهست که نم یطیشرا . 

در جوابش محترمانه گفت مامان : 

- ندارم یمن حرف  ... 

 ی. همه چشم به من دوخته بودند، اما من وقتکردیم یداشت، کاش مخالفت یحرف کاش

 یناخودآگاهم دنبال نگاهش بود. برا رینفر نگاه کردم، ضم کیبدهم فقط به  یجواب خواستمیم

 شدیدود م زیهمه چ دیبند درست کرده بودم، چند ماه با خودم کار کرده بود، نباهمسرش گردن

با دست خودم، خودم را نابود کنم؟ شدیمگر م رفت،یو به هوا م  

اما فرق داشت، فرق داشت، فرق داشت، با  ه،یمثل بق منتظر بود، ه،یزده بود به من، مثل بق زل

کرده بودم. بدتر از آن که فرقش را  دایفرق پ هیاو و نگاه بق نیها، من بمثل هم بودن نیا یهمه

بودم ستادهیدو ا نی. سقوط و صعود، من لب مرز ادانستمیهم نم . 

" شده سلول به سلول تنم یانفراد  

ستیدانمن در خود من در خود من زن خود  " 

 

[23.06.18 23:16] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 182پارت  

 

 

 

خانم دوختم و گفتم وایبود چشم در چشم ش یبتیهر مص به : 

- فکر کنم دیبا شتریب ی. من کممیبعداً حرف بزن نیاجازه بد .  

خانم از مخالفت من استقبال نکرد وایش : 

- تا  دیخرده با هم حرف بزن هی. االن یبهش فکر کن شتریو هم بعداً ب ینهم حرف بز یتونیم

حرف بزنه یباهات تلفن یحت یبا هم. آخه قبالً هم اجازه نداد دیآشنا بش . 

رفتن داشتم،  یاما من نه پا شوند،یحرف و برخوردم ناراحت م نیاز ا ییمامان و دا دانستمیم

کرده و منتظر جواب من  اری. همه سکوت اختدنیشن یبرا یحرف زدن و نه گوش یبرا ینه زبان

زودتر از من گفت یمن بود. عضد یهادوش یفضا رو ینیبودند. سنگ : 
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- قرار بذارن و با هم چند جلسه صحبت  رونیهم موافق باشن ب هیاگه مارال خانوم اجازه بده و بق

شته باشن بگن و قرار دا لیبهتر باشه. هر وقت خود مارال خانوم تما یطور نیبکنن، فکر کنم ا

میبذار . 

در جوابش گفت ییفشار و استرس راحت کرده بود. دا ادیحجم ز کیرا موقتاً از  من : 

- هم بهتره یلیخ یطورنیبله ا . 

و آرام نگه داشتن مامان  یساز یخاطر عادو فقط به ستین نیا اشیبود که نظر واقع معلوم

 یچیه یخواستگار یان را نداشتم. عمالً جلسه. جرٔات نگاه کردن به مامدیگویم یزیچ نیهمچ

بخورد ینیریش توانستینم یکس ی. حترفتیم شیپ یچیبه ه . 

گفت ییمحسن، در جواب دا ،یعضد برادر : 

- م رو بهتون بدم که هر وقت خود مارال خانوم خواستن زنگ بزنن و پس اگه ممکنه من شماره

میقرار بذار . 

گفت ییدا : 

 ... بله حتماً -

خانم نگاه  وایرا چرخاند تا همه بردارند. فرصت کردم و به ش ینیریهم  بلند شد و ش رایسم

بلند شد  شیهم از جا ییدا. همه از کار من جا خورده بودند. زنکردیانداختم. متفکر من را نگاه م

د بلن دگل را بردارتا آمد دسته شد،یم ییرایمانع از پذ زیم یگل روکمک کرد. دسته رایو به سم

 :شدم و گفتم

- ییدابه من زن دیگل رو بددسته . 

فضا فاصله  نیهر چند کوتاه هم که شده از ا یلحظات یشده برا یابه هر بهانه خواستمیم

گل را از ها رها شوم. دستهعذاب نی. عذاب وجدان داشتم، انگار قرار نبود من از شر ارمیبگ

قرمز در وسطش  یروزها فیبود، رد یگل قشنگگرفتم و به آشپزخانه فرار کردم. دسته ییدازن

به  یصورت یو در ادامه کاغذ رنگ دیرز سف فیرد کیشده بود و دور آن هم  دهیبه صورت گرد چ

ها را با آب، گل ختنیرا برداشتم و بعد از ر یاشهیآن را احاطه کرده بود. گلدان ش یصورت مخروط

نداشتند که من حالم  یها گناهگل نیردم. اداخلش جا دادم. سرم را جلو بردم و بو ک اطیاحت

بر بخورد، بلکه  یعضد ینبود که ممکن است به خانواده نیمهم بود ا میکه برا یزی. چودخوب نب

کردیم تمیمامان اذ یدلخور شتریب . 

 

اما و  نیا یازدواجش به همه شنهادیتلفن کنم و بعد از قبول پ یفردا به برادر عضد توانستمیم

 گفتمیبه خودم م شهیظلم را در حق خودم بکنم. هم نیا خواستمینم یدهم، ول انیاها پاگر

 وقعاالنم تاوان ت یفیتکلیهم ب دیباشم. شا نیکنم و بهتر از ا یزندگ نیبهتر از ا توانمیمن م

 دیکردم، خدا با ایکه در حق پو یبعد از آن محبت گفتمیم شهیبود که از خدا داشتم. هم ییجایب

که  یخاطر کارکار بودم، آن هم بهبدهد. از خدا طلب هیخوب به من هد یزندگ کی اشیالفبه ت

دلم کردم یبرا  ! 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 481 

 

به  ییقصد رفتن کردند، من هم به سالن برگشتم. شرمزده بودم. دا یعضد یخانواده یوقت

 :طرف من برگشت و گفت

- و هر طور که خودتون  رهیگت رو به آقا محسن دادم تا فردا باهات تماس بمارال جان شماره

دیقرار بذار دیدوست دار . 

تکان دادم و  دییتا یجلوه دادن اوضاع بود. سرم را به نشانه یهم در جهت عاد ییحرف دا نیا

بلند شوند یعضد یخانم و به دنبال آن خانواده وایتکان دادن سرم موجب شد ش نیهم . 

بود، اما باز مجبور  ختهیبود که من را به هم رنگاه کنم. او و حضورش  زدانیبه  گرید خواستمینم

نشسته و قصد تکان خوردن  شیبود. سر جا اشیخود لعنت ریشدم نگاهش کنم چون تقص

. تا نگاهش کردم بلند آمدیکه سر من آورده بود بر سرش م ییکردم، کاش بال نشینداشت. نفر

د از مرتب کردن کتش رو به که من نگاهش کنم. بلند شد و بع نیهم خواست،یم ار نیشد. هم

 :من گفت

- من حواستون به  یکه نبودم شما به جا یبهتون بدهکارم. مدت ژهیتشکر و هیمارال خانوم من 

مییلطف شما ونی. من و مامان مدنیدیزحمت کش دیکه با یاز اون شتریمامانم بوده و ب . 

گفتم:"خواهش  عیسر یلیها بود؟! خحرف نیا یاالن جا زد،یم یخودش را به نفهم چرا

گفت یشتریادامه ندهد، اما با حرارت ب گری" تا دکنمیم : 

- براتون جبران کنم دوارمیام .  

جلوتر از همه  یبعد از خداحافظ یبود. پدر عضد یکاف شدی. فقط الل مخواستمیجبران نم من

رفتند هیبه سمت در راه افتاد و پشت سرش بق . 

که در  یایو برادرش برود به من نگاه کرد و به همان راحت بچرخد و دنبال پدر نکهیقبل از ا محسن

 شیرو هینگاه بق ینیبود، سنگ زدانیکرد. نفر آخر  یبود، از من شخصاً خداحافظ یطول خواستگار

گفتنگاهم کرد و  مینداشت. مستق یکس ایو  زیاز چ ییبود و ابا دانیم نیبود، اما او مرد ا : 

- ییعاشق چا بود ! من یخداحافظ شما، شب خوب  

 

[23.06.18 23:16] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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رنگندم و خوشخوش شهیهم م؛یخواستگار مراسم . 

صورت نه؟ ریرنگ است و در غخوش اورمیب یکه شب خواستگار ییبود که فقط چا نیا منظورش  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 482 

 

کردند و من ماندم و مامان. تا در بسته شد  شانعتیمشا اطیتا ح ثمیبه همراه م ییداو زن ییدا

گفت یلنگش به سمت سالن قدم برداشت و با بدخلق یبا همان پا : 

- کارت دارم ایمارال ب . 

تکان داد و گفت یسر د،یکشیم نییگردنش پا یهمزمان که شالش را از رو رایسم : 

 ! برو که خدا به دادت برسه-

بردارم  زیم یها را از روناکش افتاد، خم شدم تا استکانغضب سالن رفتم و تا چشمم به نگاه به

زد ادیفر یکه عصب : 

- کارت دارم نیبش ،یجمع کن خوادینم . 

امدیمامان بوجود ن یهادر حرف یدر را زدند، اما خلل زنگ : 

- هشت سال  نیا یآدم حسابت کردم و تو یعنی ؟یدو کلمه باهاش حرف بزن یچرا نرفت

 ؟یایو ب یحرف بزن قهیدو دق یبر شدیاشتباه کردم. نم ،یکن یت زندگخود لیگذاشتم به م

خوردت؟یم  

 دهینرس ییخواهد کرد. دا خیمامان من را حتماً توب دانستندیبودند. م ثمیهمراه م ییو زندا ییدا

 :به سالن گفت

- نشده که، حاال امروز نه فردا یزیشلوغش نکن، چ  ... 

نکرد ییدا یبه دلدار یتوجه نیترکوچک مامان : 

  با توام مارال؟-

- مامان شدیروم نم  ... 

زد داد : 

-  ور،نیا  ،یطراح یجشنواره یریم رون،یب یریکه روت نشه؟ تو م یاسالهتو دختر چهارده

 نیمن ا یتا حاال برا یاز ک ؟یدو کلمه حرف با خواستگارت بزن یبر شهیور؛ اون وقت روت نماون

؟یشد یقدر خجالت  

من گفت یرفداربه ط ثمیم : 

- نبودن که  ییمگه همونا نای. اانیخانوم و پسرش ب وایش نیا یچرا گفت گه،ید شدیخب روش نم

شده  ی. حاال چمیپسرشون، بعد هم ِد برو که رفت یگل گرفتن و اومدن خواستکاردسته یروز هی

کنن؟یم فیاز مارال تعر یخواستگار یجلسه یو تو آنیکه م  

کردچپ نگاهش چپ مامان : 

- بزرگتر همراهشون بود بده؟ هیکه مادر ندارن،  نایا  

تر از او جواب دادتند ثمیم : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 483 

 

-  هی یاعمه ،یاکه نمردن. خاله لشونیفام یمادرشون مرده، همه اومدن؟یم نایبا ا دیحتماً با

 گهیه مبرگشت دفعهکی م،یبه کنار اون پسرش رو کجا آورده بود؟ انگار ما الل ناینبود؟ حاال ا یکوفت

؟ی. آخه بگو مگه تو فضولنیندار یکار مارال مخالفت یدرباره  

کنار مامان نشست ییدا : 

- حرف  رونیب میحرف نزده خب گفته بذار د،یمارال رو مشخص کن فیتکل ه؟یاالن بحثتون سر چ

اونا خودشون  ست،یمارال ن ریمادر و پسر چرا اومدن که تقص نکهی. که بدم نگفته، اما امیبزن

راجع بهش؟ دیکنیبحث م نیدن، شماها چرا داراوم  

گفت ییرو به دا مامان : 

- بد نشده واقعاً بد نشده؟ اونا منتظر بودن برن حرف بزنن،  یگیست؟ شما که االن ممارال بچه

ندارم، مارال  یمن گفتم حرف یوقت گرفت،یخاطر من رو م دیمنم اجازه دادم. مارال اون وسط نبا

سالش، مگه  یس شهیم گهیو هشت سالشه، دو سال د ستیورد؟ بحرفم آ یچرا حرف رو

 ایان مردهزن ایدو سال که بگذره خواستگاراش  اد،یکه براش خواستگار مجرد ب االنهمثل  شهیهم

ه؟یزن طالق داده؟ منتظر چ  

دیغر ثمیم : 

- شکونمیخونه قلم پاش رو م نیا یپاش رو بذاره تو یاهر زن مرده و زن طالق داده . 

. ناراحت کردیها بدترم محرف نیبودم و ا شیناراحت بودم، حالم بد بود، پر از استرش و تشو نم

بودم را  دهیسارافونم پوش یکه رو یدیمامان بلند شدم و به اتاقم رفتم. کت سف یهااز حرف

. دمرو از گردنم رد ک دمیکش رونیهم خود سارافون را ب تیتخت پرت کردم. با عصبان یدرآوردم و رو

فکر  یدستانم گرفتم و به سرنوشت نیتختم نشستم. سرم را ماب یو رو دمیپوش یلباس راحت

  .کردم که با من سر جنگ داشت

گله داشت. با  زدانیخانم و  وایکماکان از آمدن ش ثمیم آمد،یم ثمیجروبحث مامان و م یصدا

کرد و  یفقط خداحافظ ییداهم قطع شد. زن رونیب یبه اتاقم سروصدا رایو سم ییداآمدن زن

که به اتاق آمده  یدر رفت و آمد بود. از وقت یها آثار شرمندگصورتش هنوز بعد سال یرفت. رو

شان زهر کنم؟ حق را داشتم که امشب را به کام همه نیکه من ا دمیبودم هزار بار از خودم پرس

نسبت به محسنم یاز هر حس یخال دانستمینداشتم. فقط م یجواب . 

ماند. جلو آمد و مشکوکانه گفت رایرفت و سم ییدازن : 

- خانوم زن داره مارال؟ وایپسر ش نیا  

بود. همزمان با  دهیپرس یو با سرعت سرم را بلند کردم و نگاهش کردم، سوال خطرناک دفعهکی

 رایسم نکهیا یبود بلند شد، برا شیآرا زیم یکه رو امیگوش امیپ یصدا را،یسم دنیسوال پرس

 دایپ یخودم هم وقت بخرم تا جواب مناسب ینشود و برا امیف کنم تا متوجه آشفتگرا منحر

فتمکنم، گ : 

- میکس امیمنتظره پ ،یرو بد میگوش شهیم . 
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برداشت و به دستم داد شیآرا زیم یرا از رو یگوش  . 

مهم است یلیقفل صفحه را باز کردم و وانمود کردم که خ عیسر یلیخ  

بود که آرزو کردم کاش  ییممنوعه و آشنا یشماره کیاز طرف  امی. پنمیرا بباالن آن  نیهم دیبا و

کردمیرا باز نم امیپ نیهم ا گریجواب داده بودم و هزار سال د رایبه سوال خطرناک سم . 

" نگاهم  یواشکیش نگاهم کنه، اما امشب همه یچشم ریو ز یواشکی یکی آدیبدم م یلیخ

ومده؟یچرا بدم ن یدونیتو م ومد،یو منم اصالً بدم ن یکرد !" 

 

[23.06.18 23:35] 
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از  امیپ نیدر کار نبود و ا ی! شماره را مرور کردم. اشتباهگفت؟یرا خواندم، چه م امیپ دوباره

تا چشم در  کردمیلم نگاه مفقط به مقاب هاوانهیطرف خودش بود. من که تمام مدت مانند د

را زمزمه کردم رایبود و جواب سم امشیچشمش نشوم. چشمم به پ : 

 ... آره زن داره-

که زن دارد، زن  کردیخودم مرور م یبود، اما در واقع داشتم برا رایحرف جواب سم نیظاهر ا به

 د،یآیمن بدش نم یهازن دارد و از نگاه فرستد،یم یگریدختر د یبرا یشکل نیا یهاامیدارد و پ

به  مو من را مته داردیرا از من برنم اشرهیخ امشب نگاه یزن دارد و تمام مدت خواستگار

وجود دارد، کور بودم؟! او  یاو و سروش تفاوت نیب کردمی. چرا فکر مکندیم یچشم ریز یهانگاه

 یالاقل  سروش به زناز سروش نداشت و پا را هم فراتر گذاشته بود،  یکه در رذالت دست کم

 نیعمن  یها و روابط معمول بود، اما براطور حرف نیاز نظر خودش ا دینداشت. شا یتعهد گرید

شدیمحسوب م رهیگناه کب . 

 

. دیرسیبه نظر م یطانیخطرناک و ش ءیرا از خودم دور کردم، ش یجلوتر آمد و من گوش رایسم

کردمیم ریس یاهیس یایدر دن مشکوک بود و امیپ شیآمد و کنارم نشست. حواسم پ . 

- داداشش ازدواج کرده؟با همون زن ه؟یزنش ک  

چند  امیاما پ کرد،یم طنتیش شهیبود که هم زد،درستیحرف نم پردهیقدر ب نیقبالً ا زدانی

ام زدبه شانه یاضربه رایبو دار بود. سم امشیدار بد بود. پمرد زن کی یبرا یلیخ ششیپ قهیدق : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 485 

 

- ه؟یال؟ زنش کبا توام مار  

که منظور  رایسوال سم گرید یو از طرف دمیفهمیکه اصالً منظورش را نم زدان،ی امیطرف پ کی از

میایب رونیمامان به کل ب یو دلخور یباعث شده بود از فکر ناراحت دم،یفهمیرا کامالً م یکی نیا . 

- ستیداداشش ننه، زن . 

درشت شده بود یاز شدت کنجکاو چشمانش : 

- گه؟ید یکیداداشش ازدواج نکرد و رفت با زن با یعنی  

  .نه قبلش زن داشت-

ذهنش بود. شمرده و مشکوکانه گفت یهامتفکر نگاهم کرد، در حال مرتب کردن پازل اول : 

- زن داره نبود ! اون  نکهیاز ا یقراره بره با زِن داداشش ازدواج کنه، حرف یگفتیقبالً  که م ادمهی

ه، مگه نه؟زن دار یدونستیموقع نم  

بود من قرار است بروم و با محسن حرف بزنم،  دهیبه من داده بود؟ مگر ند یامیپ نیچن زدانی چرا

. اشیدارد؟ آن هم شب خواستگار گریزن د کیرا به  یامیپ نیدار حق دادن چنمرد زن کیمگر 

گفتم یخلق. با بدمیبگو یزیسخت منتظر بود چ رایسم : 

- آخه االن؟ یداد یریچه گ را؟یول کن سم   

گفت واشیو  آروم : 

 ... مارال تو بهش-

تخت بلند شدم یرو از : 

- بخوابم خوامیبرو م رایسم . 

نبود هیقض نیبردار ا دست : 

- که  یعالقمند شد یکیکه به  یمگه نه؟ راست گفته بود یمارال ! تو راست گفته بود یوا

من خدا رو شکر کنم یزن داره. که گفت یدیبعدش فهم . 

ستادیا میبلند شد و آمد و روبرو شیاز جادفعه  کی : 

- پسره خودش بود مگه نه؟ نیمارال ! ا یوا  

خودش جواب خودش را داد کنمینگاهش نم دید یوقت : 

- یرینم یاگهید یجا یخودشه؛ تو که جز نساج گه،یآره د .  

را گرفت میهادو طرف شانه  : 

-  ینرفت نمی. واسه همیحال خودت نبود یتو گهیحالت بد شد، اصالً د شیدیمارال تو امشب تا د

ن؟یدار ی. مارال شما هم با هم سر و سریبا خواستگارت صحبت کن  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 486 

 

. سرزنشگرانه ادامه دادختمیو فقط در جوابش اشک ر دمیرا عقب کش خودم : 

- . از اول تا آخر مجلس کردیش تابلو نگاهت م. اون زن داره. امشبم همهشهیمارال من باورم نم

. مارال رهیسر بگ یخواستگار نی. اومده بود که نذاره اکردیو بود. فقط به تو نگاه مت یچشمش رو

؟یکنیم کاریچ یمارال اون زن داره، دار اد؟یب یتو بهش گفته بود  

را تکان دادم و گفتم سرم : 

- طرفش نرفتم. اونم رفته بود از  گهیزن داره اصالً د دمیفهم یمن وقت ست؛ین یجور نیبخدا ا

دمشید نجایامشب ا نیمون نبوده. تازه اومده. من هم نیب یچیوقت ه چیه .رانیا . 

نگاهم کرد و گفت یناراحت با : 

- توجه تو رو جلب کنه. من  خواستیش ممارال همه کرد؟ینگاهت م یجور هیپس چرا امشب 

نبود یاومدنش الک نجایامشب و ا ستم،یکه نفهم ن . 

-  دمیکش دمیکه فهم ی. زن داره، منم از همون موقعرایممن خبر نداره س یاون اصالً از عالقه

 .کنار

- دار بود؟مرد زن هیامشب رفتارش مناسب  ؟یدی. واقعاً نفهمخارهیاما مارال اون انگار تنش م  

- ستین یکنیکه تو فکر م اینزد، اون طور یوقت حرف چیه را،ینه سم . 

را  نیکه داد، ا یامیپ د،یخاریش مخود انکار کردم، بله تن شیبعد خودم، حرف که زدم را پ و

گفتیم . 

 

[23.06.18 23:35] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

دیکش یقینفس عم رایسم : 

-  کنهیپسره برات دردسر درست م نی. استیدرست ن یبه نساج گهیمارال به نظرم رفتن تو د

 ... بخدا

گفتم دانهیناام : 

- زود رهیروژه، مزنش ن ،ینساج ستین . 

باال داد ییابرو : 

- و  یبار ازدواج کرد هیتو  دهید نمیا ست،ین رانیزنش ا گه؟یمارال تو حواست به خودت هست د

مردک امشب تموم مدت محوت بود نیکرده. نگو نه مارال، ا ییفکرا هیخودش  شیخب پ . 

نبود پروایقدر ب نیامشب چه مرگش بوده، قبالً ا دانستمیهم نم من . 

- گمیخانوم م وایدرازتر کنه به ش مشینگران نباش، بخواد پاش رو از گل . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 487 

 

- ره؟یگیخانم طرف تو رو م وایش یکنیوقت فکر ماون  

را تکان دادم و گفتم سرم : 

- مامان، نگران من نباش. بلدم مراقب خودم باشم شیفعالً برو پ . 

- ؟یدونستیفقط تو نم ایکه زن داره،  دونستیکس نم چیه ینساج یتو یعنیمارال   

- رایسم رونیبرو ب .  

گرددیرفت. قبلش هم گفت که زود برم رونینگران و مستاصل ب ینگاه با . 

را  امشیپ گرید بارکیبخواهم  نکهیاش را باز کردم. بدون ارا برداشتم و دوباره قفل صفحه یگوش

 ینامهکه دعوتنبودم  یمن آدم د،یرسیبخوانم حذفش کردم. بار کجش هرگز به مقصد نم

رمیرا بپذ طانیش . 

 

[25.06.18 22:31] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 185پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

نزند. به  یحرف گریبرگشت با تصور خواب بودن من، د رایاتاقم را خاموش کردم تا اگر سم المپ

خانم حرف  وایاش با شدرازتر کند درباره مشیرا از گل شیبخواهد پا زدانیاگر گفته بودم که  رایسم

را حرف یکه با سم یاز زمان شتریبودم انگار عقلم ب دهیخودم کش یکه رو ییپتو ریاما ز زنم،یم

 یابچگانه میماجرا و گله کردن از پسرش تصم نیخانم به ا وای. وارد کردن شدادیقد م زدمیم

 میبرا یمزاحمت تیامشبش داشت و خب در نها امیبه پ هیشب ییقبالً هم برخوردها زدانیبود. 

باشد؛ آن  یمزاحمت جد کیامشبش سرآغاز  امیوجود داشت پ نینکرد، هر چند امکان ا جادیا

هم قبالً در  ماهیپر یزیو آبرور اشاری یماجرا نکهیبا توجه به ا کردم،یم یمن چه غلط وقت

و قضاوت شوم.  رمیتر از قبل در مظان اتهام قرار بگراحت شدیود باعث ماتفاق افتاده ب ینساج

با چسباندن گذشته و آنچه  توانستیم یبند نبود و هر کس ییدست من به جا گریآن موقع د

کند یریگ جهیمن نت هیراحت عل ند،یبیکه م . 

 

 زدانیشود  باعث توانستیهم م یتفاوتیو ب یالیخیب یگرفتن استراتژ شیو در پ سکوت

 یاکاسه دیفهم رایرفتار کرد تا سم ی. مثل امشب که طوررمیعکس بگ یجهیشده و نت ترحیوق

داشت و نه سکوت،  جهینداشت. نه جنجال به پا کردن نت یزیاز چ یاش است. ترسکاسه مین ریز

تحملو  یتفاوتیب  ... 
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باب را هم به بعد واگذار  نیر افکر کردن د یبه اتاق، خودم را به خواب زدم. حت رایآمدن سم با

 یاز صدا نیسرم بود، ا یباال راینداشته باشم. سم داریآدم ب کیاز  ینشان نیترکردم تا کوچک

معلوم بود دنشینفس کش زیر . 

-  گهیزن د هی خواستیخودش، چرا م یخانوم که پسرش زن داشت برا وایش نیا گمیمارال م

ست؟ین بیعج ره؟یهم براش بگ  

 یبزند، اما باز در حال کنجکاو یام حرفو خودم را به خواب زده دارمیب نکهیا یدرباره دمکریم فکر

 عیسر یلی. پتو را خاورمیآدم به خواب رفته را درب کی ینداشت ادا یلزوم گریبود. د موردیب یها

 :از سرم برداشتم

- باشه؟ م،یمورد صحبت نکن نیدر ا گهیبهم بده، د یقول هی ایب رایسم  

نگاهم کرد ونمحز : 

- چند  نمیبیم یوقت شمیچه قدر دوست دارم؟! ناراحت م یدونیناراحت نشو از دستم، م

یو از خورد و خوراک افتاد یشد یجور هیوقته که   ... 

داخل شود، از همان پشت در گفت نکهیبه در زد و بدون ا یاتقه ثمیم : 

- دیبخواب، فردا حرف بزن ایب رایسم . 

زمزمه کردم شوایشدم و  زیخ مین : 

- سرشکسته بشه. نگران من نباش، دلشوره  یو کس وفتهیب یاتفاق بد ذارمیبرو بخواب، نم

شمیخودم م فیهم نداشته باش، من حر . 

 

نبود که به من شک داشته باشد، اما  یداشت. آدم اجیمن احت نانیاطم نیزد، به ا یلبخند

که بلغزم دیباعث شده بود فکر کند شا رمیچند وقت اخ ییرفتارها . 

 

بود و  ستادهیسرم ا یاز خواب بلند شدم. مامان باال آوردیفشار م میکه به بازوها یدست با  صبح

کردیمرتب تکرار م : 

- نهه کیشده، ساعت نزد رتیبلند شو د .  

ام باال آوردمرا تا شانه پتو : 

- مونمیسر کار مامان. خونه م رمیامروز نم . 

- ؟یگرفت یمرخص  

خت خوردم و پشت به او گفتمت یرو یچرخ : 

- گرفتم یآره مرخص . 
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خودش فکر کرد که گفت شیچه پ دانمینم : 

- میصبحونه بخور ایب ،یکرد یخوب کار . 

را پاک کرده بودم، اما  امشیپ نکهیرا برداشتم. با ا امیبرخاستم و گوش عیرفتنش سر رونیاز ب بعد

گشتم که  گرید امیپ کیاز   یل نشاندنبا یگوش یصفحه یروشن شد باال امیگوش یتا صفحه

خانم را گرفتم و منتظر ماندم تا بردارد وایش ینبود. بالفاصله شماره . 

 

*  *  * 

مادرش در اتاق گفت یاز حضور دوباره یشاک : 

-  یکن یدنبال من دلبر یچا وانیل هیبا  یکنیدنبالم؟ مثالً فکر م یآیم رمیمامان چرا هر جا م

؟ینساج ادیبزنگنه  شمیم یراض  

- ؟یچیداره، کو پس؟ چرا معلوم نشد ه اشاریبه قتل  یربط هیزنگنه  یگفتیمگه نم  

 

[25.06.18 22:31] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 186پارت  

 

 

 

 

را بست راهنشیپ یمانده یباق یدکمه دو : 

- صبر کرد، هنوز  دیبعد هم با آد،یکالً ازش خوشم نم ،ادیزنگنه ن گمیکه م ستین نیواسه ا

 .بهش مشکوکم

دیرا از دست مادرش قاپ یرفت و با لبخند استکان چا جلو : 

- وقته گذشته؟ یلیخ یگول خوردن من با خوراک یدوره یکنیفکر نم  

نشست شیکالفه به سمت تخت رفت و رو زن : 

- ماهیپر یمگه نگفت رش؟یز یزنیو م یاررو هم قبول ند یکه خودت زد یتو چرا حرف زدانی  ... 

گذاشت و گفت زیم یرا به حالت اعتراض رو شیچا یخوردهمین استکان : 
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- . یقول داد یقول داد یگیم یآیراست م یریزدم، چپ م یزر هیولمون کن مامان، من 

تمن شو سر جد الیخیندارم ... ب گهید یزن چیبه ه یلیم چیمن ه ه؟یچ یدونیاصالً م  ... 

غضبناک گفت یتخت بلند شد و با صدا و حالت یاز رو زن : 

-  ا،ینگ ییرو جا نی! ا؟یندار یزن چیبه ه یلیم چیکه ه یضیمگه مر ؟یزنیتو م یچه حرف نیا

که تا  کنهیم یاون وقت کار ،یسروش بگ شیحرف رو پ نیبار ا هی هی. کافرنیگیبرات دست م

بمونه ادتی یعمر دار . 

رخت بربندد تشیمادرش باعث شد به کل عصبان یهیو توص حرف : 

- رو که نگفتم، اون پر قدرت سر جاشه. من حوصله  الی! از اون م؟یزنیمامان چرا خودت رو م

همه راه نیا رم؟یبرم زن بگ دینشم حتماً با ضیمر نکهیا  یازدواج و زن گرفتن رو ندارم، برا  ... 

دیبه مادرش داد. زن غر کجایخودش را  تیعصبان : 

- پا سروش شده هیمن  ی.  براادایخوشم نم ایشوخ نیبرو من از ا ایخحالت بکش، ب . 

آن گفت دنیعقب کش نیسمت در رفت و ح به : 

- تنبون من کشش هنوز سر جاشه ست،ینه بابا وضعم اون قدرام خراب ن . 

 یچند قدمبرود. هنوز  اطیو با همان لبخند به ح فتدیپر از اخم زن فقط باعث شد به خنده ب نگاه

از  زیگر یزنگ خورد. سروش پشت خط بود. برا اشیبرسد که گوش نشیمانده بود که به ماش

نشست. جواب سروش را داد نیرا تندتر کرد و داخل ماش شیهاهوا قدم یسرما : 

- نصف شبا؟ یریم یکدوم گور ،یسه شب هم خونه نبود شبید ؟یشد داریچه زود ب  

جواب داد سروش : 

- گهیبرم؟ خواب بودم د تونستمیکجا م سه شب به نظرت . 

گفت عیسر : 

- هشتاد بار  روزید یداشت کارمیچ ،یکه بود یهر گور الیخی. حاال هم بیچرت نگو، خونه نبود

؟یزنگ زد  

با اکراه گفت سروش : 

- کمکت  امیب ییکجا نمیبب خواستمیم د،یخر یعمه گفت رفت ،یچه قدر هم که تو جواب داد

 .کنم

- دوازده  یهاسبز  مال پسر بچه شرتیبده ت ادتی یخوایم ویکیتو خودت  ؟یتو کمکم کن

کمک من؟ یایب یخوایست. اون وقت مساله   

با تمسخر جواب داد سروش : 
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-  نیرفت شبیشد پر یزنگ زدم بگم چ ،یقدر کت و شلوار بپوش کپک بزن نیباشه ا

 گفتیم یاالن هم زنگ زدم عضدسرکار،  ومدین روزیمارال چرا د ؟یخورد ای یگل زد ،یخواستگار

ومدهیامروزم ن . 

دیخند بلند : 

- یلعنت کنهینم یباز یپس نداد، فِر پل گهینزدم. توپ و گرفت و د شتریدونه ب هیگل زدم، اما  . 

دیپرس یجد سروش : 

- ؟ینساج ومدهیچرا دو روزه ن  

شد ترخندان : 

- هفت  هین زنگ زده گفته که صبح به ماما روزیقورتش بدم. د خوامیم دی. فهمدهیاز من ترس

کار دارم یبرم نساج خوامیکارت م یبده. حاال هم برو پ یبهش مرخص یهشت ماه . 

را قطع کند، اما  یدادن آرنجش به آن گوش هیگذاشت تا با تک نیفرمان ماش یدستش را رو 

دیسروش دوباره پرس : 

- ده؟یکه ازت ترس یکار کرد یمگه چ  

گفت طنتیش با : 

- کردم. جنبه نداره که فیفقط ازش تعر ،یچیبه جون تو ه  ! 

- بهش حاال که قهر کرده؟ یگفت یاونا مال خودم هستنا. چ ،یمن رو که کش نرفت یهافیتعر  

زد یشخندین : 

-  ،یکنیش نگاهم کن که خوشگل نگاه مدادم و گفتم، زحمت بکش همه امیبهش آخر شب پ

  .رم کرد

ال آن حرفشو به دنب دیچیسروش در گوشش پ یخنده یصدا : 

- نکبت یکن یاونجا براش پدر یتو رفته بود . 

- خودش  یدو سوته با پا شد،یم فیمن خر ک فیتعر نیبود با ا یاالغه سروش، هر ک یلیخ

بهش برخورد وونهید نیقورتش بدم، ا اومدیم . 

- سفته یلیتو. خ یآیاز پسش برنم ییتنها م،یقبول کن شویسرپرست یکیشر ایگفتم ب . 

- . نشدم رمیتوپم رو ازش پس بگ تونمیم نمیحرف بزنن، بب ینساج ادیش گفته فردا بمامان به

من اگه بدونم دختر دار بشم دخترم  یعنیکنم.  تشیکه اذ آدیمجبورم فقط باباش باشم، دلم نم

رمیگیزن م رمیفردا م نیهم شهیِچغر م نیمثل ا . 

 

[25.06.18 22:31] 
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[Forwarded from یها جا ماندنرگس مائده فالح "کنار "] 

# 187پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

وگو مشتاق شده بود گفتگفت نیا یکه تازه به ادامه سروش : 

- تون آنرمال بچه ن،یشینم یخوب بیها ترک. شماگهید رمشیکه من اصرار دارم بگ نیواسه هم

 هی میتونی. من و اون میدیو مب ایدنبال ن دیگیهم م تونهیکه به سا دیینایدوتاتون از ا شه،یم

رنیگکه پاچه شهیتوله سگا م نیشما از ا یبچه م،ینرمال داشته باش یبچه  ! 

شده است از سروش خواست که تلفن را قطع کند و شب به  رشید نکهیبا گوشزد کردن ا 

دیایشان بخانه . 

 

حضور  یبرا یر سجادکه اصرا کردیراجع به حضور زنگنه اختالف نظر داشت، حس م یسجاد با

و مادرش  آمدیکنار م هیبهتر از بق یبه مادرش ربط داشته باشد. با سجاد تواندیزنگنه م

به نفع خود بهره ببرد تیمیصم نیاز ا خواستیم . 

- من باهاش مشکل  کنهیمتاسفانه مامانم فکر م ست،ین یبهرام مخالفت من فقط شخص

ازش  نکهیبه ا ی. مخالفت من ربطستگهید زیچ هی. موضوع ستیدرست ن نیدارم، اما ا یشخص

نداره آدیخوشم نم . 

تکان داد و گفت دییبه تا یسر یسجاد : 

- گفت؟ شهینم ه؟یموضوع چ  

لبخند گفت با : 

- شهینه نم . 

نکرد و بلند شد یاصرار یسجاد : 

-  امرزیخداب اشاریمثمر ثمر باشه. اگه تو مخالف ازدواج با زن  تونستیم ه،یاون آدم با نفوذ

 دایربط پ یموضوع به زنگنه و اومدنش به نساج نیکه ا یکن تیریمد یطور یتونیم ،یهست

 .نکنه

 ست،ین یمخالفتش شخص لیدل نکهیمنظورش را از ا ینگاه کرد، سجاد یتعجب به سجاد با

 :اشتباه متوجه شده بود

- از پدرش جداست ماهیمن حساب پر یبرا ست،ین نیبهرام اصالً داستان ا .  
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و ربطش با  اشاریقتل  یدر ادامه مجبور شود از پرونده دیترسینداد، چرا که م یحیتوض گرید

   .زنگنه صحبت کند

 

. دیآیگو موگفت یصدا نییپا یدر اتاقش را باز کرد متوجه شد از طبقه یموقع رفتن، وقت عصر،

سخت مشغول بحث که  دید یو عضد نیریشخاله ،یرفت و سروش را به همراه سجاد نییآرام پا

 یصبح بود که از صدا روزیآمد. دبود و به چشمش  یها خالآن نیمارال ب یوگو بودند. جاو گفت

 نیبه ا یاول صبح چه لزوم ندیکردن مادرش از تخت بلند شده و به سالن رفته بود تا بب حبتص

رفت.  رونیزودتر ب دیمادرش اسم مارال را شن یهاحرف نیاز ب یهمه حرص خوردن است. وقت

مارال است و حتماً اول  یزندگ یبرنامه برا ختنیمادرش مثل شب قبل در حال ر کردیحس م

مبل نشست  یرو یفکر کند، اما وقت یجد یکند که به برادر عضد هیبه او توص خواهدیم یصبح

مدت است  یطوالن یمرخص کیو مارال دنبال  ستیگرید زیکه موضوع چ دیو خوب گوش داد فهم

 نیتر راجع به او مفصل دیایب یدرش هم سخت مخالفت کرده و از خواسته است که به نساجو ما

داشته است،  یمتوجه شده بود که مارال چه درخواست یتا حدود نکهیموضوع صحبت کنند. با ا

چند ماهه  یمرخص کیکه مارال دنبال  دیو جواب شن دیوجود باز هم از مادرش پرس نیاما با ا

مانده بود و صبح هم با حرکت  جوابیکه شب قبل به مارال داده ب یزیآمنتطیش امیاست. پ

 امدهیخوشش ن امشیمارال از پ نکهیا دنیسخت نبود فهم یلیمارال روبرو شده بود، خ بیعج

 دهیچرا از جانبش ناد نکهیا یکیکار مارال داشت،  نیاست. دو حس کامالً متفاوت نسبت به ا

و به اصول خاص خودش  ردیگیم اشدهیچه خوب که ناد نکهیا گریگرفته شده است، و حس د

 ماهیو پر اشاری یزندگ یتوانسته است برایوقت نم چیدختر ه نیا نکهیا یعنی نیاست و ا بندیپا

برده بود یموضوع پ نیکرده باشد، همان طور که از قبل هم به ا جادیا یمشکل . 

 

و به بحثشان خاتمه داده بودند، فقط که با آمدنش سکوت کرده  یشد، جمع کیجمع نزد به

گفت که اجازه دهد تا دخترش دانشگاه آزاد هم ثبت نام کند و نگران  نیریبه خاله ش یسجاد

نباشد اشنهیهز . 

 

خودش آمده بود  نیکرد و به همراه سروش راه افتاد. سروش با ماش یخداحافظ هیو بق یعضد با

که برسند با  یفر باشند، اما سروش تا وقتهمس توانستندیمادرش؛ نم نیو او هم با ماش

امروز قرار بوده با هم  یبود که مارال و برادر عضد نیا نشیترمتفاوت بمبارانش کرد. مهم یخبرها

 ادیز یو سجاد نیریروزها خاله ش نیا کندیحس م نکهیاز خانه قرار بگذارند و در ادامه هم ا رونیب

دنج مشغول صحبت کردن  یاکه در گوشه ندیبیم وندشیم کاریو هر وقت که ب زنندیمشکوک م

کرد و گفت برود تا با مشت و لگد به  یحرف با سروش خداحافظ نیا دنیهستند. بعد از شن

قرار و مدار مارال  نیفکر کرد که چرا از ا نینشست به ا نیپشت فرمان ماش ی. وقتفتدیجانش ن

که شب  نیخاطر اهم به دی، شانداشت یاست؛ جواب امدهیخوشش ن یعضد یبا خانواده

 گرانیاز طرف د یاجبار یخواستگار نیا یازدواج و حت نیمارال ا یبود که برا دهیفهم یخواستگار

 آمد،یبه نظر م یآدم موجه یکار ندارد، هر چند محسن، برادر عضد نیبه ا یلیاست و خودش م
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 یآدم جمع باشد، منتها گاه کیدر  ایدن یهایممکن است تمام خوب یکه گاه کردیاما درک م

شودیکه نم شودیکه نم شودینم  ... 

 

[25.06.18 22:31] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

به  دیهم گرفته شود، تا به خانه رس شیو نم موها یسیرا دور سرش چرخاند تا اندک خ حوله

 یتوجه چیآمدنش ه ریم راجع به دسروش ه یهاتیسراغ حمام رفت و دوش گرفت. به شکا

سروش با مادرش گوش سپرد. سروش در تالش بود تا  یوگورفت و به گفت رونینکرد. از اتاقش ب

مبل  یرو یبزند. وقت ینساج یساختمان ادار یداخل یبه بنا یدست کیکه  داش را قانع کنعمه

دیکنار سروش نشست، مادرش بالفاصله پرس : 

- ؟یدیدوستت رو د مارستان؟یرفته امروز ب  

نکند، جواب داد یاصرار گریسروش د نکهیا یعنیسوال مادرش  نیا : 

-  ادهیمنسوخ شده رو دارن پ یهاروش یسر هیافتضاحه،  شونیدگیسر رفتم، رس هیآره 

رو به تخت ببندن ماریب دیکه نبا دوننیهنوز نم کنن،یم .  

دخالت کرد سروش : 

-  نیا گهیجا بسته شده، د هیعمرش  یهمه یکی یوقت ،ییالزمه که ببندشون به جا ایخب بعض

ستیدست خودش هم ن شه،یهار م یبازش کن یعادت کرده، وقت یطور . 

به سروش کرد یچپ نگاه چپ : 

- تو؟ یگیچه چرت و پرت م  

گفت طنتیاز سر ش یبا لبخند سروش : 

- کنن؟ تیبشه زودتر بستر تیدوستت پارت یرفته بود  

گرد کرد و به سمت صورت سروش پرت کرد را با دستانش سیخ یحوله : 

- پردازمیبه درمونت م ژهیصحبت کنم، خودمم به صورت و تیبستر ینه رفته بودم برا . 

را از  تشیکه رفته تا عدم رضا دیبلند شد، فهم شیبه هر دو از جا یزیآممادرش با نگاه عتاب یوقت

و گفتکه زن دور شد، سروش رو به ا نینشان دهد. هم شانیهایشوخ : 

-  امیاالن پ یمثالً فکر کرد ش؟یکه پروند یبه مارال داد یامیچه پ نمیبب اریرو ب تیبرو بدو گوش

نت؟یتو خورج پرهیم یبرات بد رمیمن بم  

کرد یاخم : 

- دمیرو به بابام هم نم میسر جات بابا ... من گوش نیبش .  
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حوله را به همان شکل به او بازگرداند و گفت سروش : 

بشه که چرا هفت هشت ماه  شیعمه سر ینساج ادیاالن فردا ب گه،ید یدرآورد یزخب خر با -

 یامیپ نیهمچ یبا چه جرات ؟یکنیرو نشون بده چه کار م امتیبرداره پ یخوایم یمرخص

 ایتو رو هم که خبر نداره رو ،یسر قرار با برادر عضد رهیم کنه،یاون داره ازدواج م ؟یبهش داد

براش؟ یفرستیعاشقونه م امیپ ،یدادرو طالق   

مطمئن شد که به شدت  یمادرش در چه حال است، وقت ندیبه آشپزخانه کرد تا بب ینگاه

به سروش گفت قیدق یمشغول است با نگاه : 

- بهش  رمی. فردا ممرهیذخ اری. فکر کرد دنبال دیداغ کرد و ترس نیهم یبرا ا،یگیاِ راست م

تو  آدیبعدش تماشا کن که چطور م ،ییست توسرم اری ،ییهست تو ،ییاصل تو گمیم

نمیخورج . 

ش گرفت و گفتااز حالت گفتنش خنده سروش : 

- ما  یگروهپوستانه، هم سخت ینگفتم نه؟! مارال از دسته یزیزنا چ یبندبهت در مورد دسته

دشون خو خواد،ینم نیتنان آشنات کنم، اصالً هم خورجمن با نرم میبر ایشب ب هیکه؛ تو  ستین

یبرادر عضد نیخورج یشو که رفت تو الیخی. مارالم بآنیم . 

. با همان حالت دیباشند ترک دهیکنترلش مثل نارنجک که ضامنش را کش قابلریغ یخنده

اش گفتخنده : 

- یبذار فردا برم نساج م،یتو ت آرمشیبگو. م ایاگه بله داد، بعد ب . 

*   *   * 

 امدهیعمداً ناد کردمیخانم نشسته بودم، حس م وایش یمبل روبرو یبود که رو یساعت مین

هم صحبت کرد و  نیریخاله ش یو حت یعضد ،یکه به اتاقش آمدم با سجاد ی. از وقتردیگیم

تا سرش خلوت شود نمیمدام به من گفت:" بنش " 

میمجبور شدم خودم بگو نکهیبرنداشت. تا ا یمحلیهم  دست از ب یرفتن عضد با : 

- م؟یف بزنخانم حر وایش  

 

[27.06.18 09:10] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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صورتم شد و بعد از مکثم گفت یرهیخ : 

- اما  ،یچند ماهه دار یمرخص یتقاضا نکهیاز ا یشد مونیپش یبگ یایمنتظر بودم که ب

که  هیدیجد ماتیطر تصمخاخواستنت به یمرخص ه؟ی. مشکل چیکه سر حرفت هست نمیبیم

؟یریبگ تیزندگ یقرار برا  

گفتم فوراً  : 

- چند ماه به خودم  خوامینداره، فقط م رمیبگ میزندگ یکه قرار برا یماتیبه تصم ینه اصالً ربط

 .استراحت بدم

گفت طعقا : 

- در  یبرات مرخص دیمن تا بعد از ع یگفتیاگه بحث ازدواجت با محسن باشه، خودت هم نم

؟یخوایم یچ یبرا ینداره، پس مرخص یربط نیاما اگه به ا گرفتم،یمنظر   

تر ها را واضحچروک نیاز قبل شده بود. الغر شدن صورتش ا شتریاطراف لبش ب یهاو چروک نیچ

قدرت نفوذ کالمش از دست  شدیها هم باعث نمو چروک نیچ نیهم یاما حت داد،ینشان م

اشته باشدقبل را ند ریمخاطبش تاث یبرود و رو . 

- هیموضوع کامالً شخص هی . 

- . بهم بگو با محسن به یحرفش رو نزن گهیبهتره د ه،یمنتف یاما مرخص ست،ین یباشه حرف

که دخالته یکنیالبته اگه فکر نم ن؟یدیکجا رس . 

- کنمیدارم بهش فکر م . 

دیشد: پرس دهیتر ددرشت شیهاو چروک نیچشمش را به من دوخت و چ یتینارضا با : 

- ختم بشه؟ یخوب یجهیبه نت تونهیفکر کردن م نیا  

-  یخاص یهاحرفهم  روزید رم،یگیم یمیچه تصم تیدر نها دونمیخانوم من خودمم نم وایش

دینیجدا بب هیقض نیمن رو از ا یبحث مرخص م،ینزد . 

به که به در خورد مصادف شد. هر دو  یاخانم با ضربه وایحرف و نگاه کردن من به ش نیا گفتن

پا به اتاق گذاشت و گفت یلبخند مچهیبا ن زدانی. میطرف در سر چرخاند : 

- زیعز یسالم خانوما  ... 

فرق داشت.  شهیبا هم د،یچیعطرش در اتاق پ یجواب سالمش را دادم و نگاه گرفتم. بو عیسر 

عطرش را حس  یو بو دمیشنیرا م شیهاقدم یتر و خوش بو تر شده بود. فقط صداتند

قرار  ریرا تحت تاث امیحس میقرار نگرفته بود. حضورش عال دمیخودش هنوز در معرض د ،کردمیم

اما کامالً  دمش،یدی. من نمکردیدو برابر قبل کار م امییایو بو یینایو ب ییشنواداده بود. حس 

مشت کردم تا از  میپاها یخانم زل زدم و دستانم را رو وایبه ش فیتکلی. بکردمیحسش م

خانم  وایتمام وجودم را فرا گرفته بود کم کنم. چون ش زدانیکه به سبب آمدن  یاسترس فشار و
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. بعد از خوش و بش با مادرش به سمت من ستادیا میبود آمد و روبرو هنشست زشیپشت م

داشته باشد گفت یادغدغه نکهیبرگشت و بدون ا : 

- د؟یخانوم مشتاق شما چطور  

کرده که  ییمگر خطا داشتم؟یاضطراب و استرس م دیبا حرفش به خودم آمدم، چرا من نیا با

 یهم نبود و بدون نگران الشیخ نیمبل جمع شده بودم، خطاکار او بود که ظاهراً ع یگونه رو نیا

او باشد گفتم ینگاهم کامالً رو نکهی. مسلط و موقر، بدون ادیپرسیحالم را م : 

  .ممنونم، خوبم-

ماجرا را تمام  نی، اگر قرار بود بلوا به پا نکنم و در سکوت احرف را زدم نیا یانعطاف چیه بدون

خوشم  مالحظهیها بادامه دادن رفتار یبه او بفهمانم که از اصرارش برا توانستمیکنم،  الاقل م

آمدیبه خودش م دیشا د،یآینم . 

نشست و رو به مادرش گفت میروبرو : 

- خواد؟یم یطوالن یشد؟ مارال خانوم چرا مرخص یچ  

 شینسبت به چند ماه پ یکت و شلوار همگ مدل ش،یمدل و حالت موها دنش،یپوش لباس

تر از قبل شده بود و کت و شلوارش هم بلند شیهامو یداشت. جلو یاقابل مالحظه راتییتغ

شلوارش باالتر رفت  ینشست و کم یبود که وقت یبت میتر. فقط کفشش مثل سابق نتنگ

است شیبا چند ماه پ ششتنها وجه مشترک پو دمیفهم . 

 یو جواب دیخانم پرس وایسوال را از ش نیا یکردم به خودم مسلط باشم، اما وقت  یسع نکهیا با

به  ایحس کردم دن یاو به سمت من برگشت، لحظه دیخانم ند وایاز ش ینگاه ناراض کیجز 

دیپرس یشده است. جان در بدنم نماند وقت کیو همه جا تار دهیآخر رس ینقطه : 

-  یتونیرو بدونم، با من بهتر م شیلیمن دل شهیمخالفه، م تیمارال خانوم مامانم کالً با مرخص

یایراه ب  ... 

 

[27.06.18 09:10] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 189پارت  

 

 

 

داشتم. اخم کرده  برخورد کوبنده در جواب وقاحتش کیبه  ازیحرص خورد، فعالً ن شدیهم م بعداً 

که نگاه  دیفهمیها نبود، کاش منگاهش کردم. مگر مختصص انوع و اقسام نگاه میبار مستق نیو ا
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 یشرمانهیب شنهادیجور پ کیحرفش هم  نینامربوطش است. ا یهاخاطر حرفمن پر از تنفر به

احتمال اول را در  نسبت به او شده بودم؟ ینیمن دچار سوءتفاهم و بدب ایبود،  فیکث یپوستریز

 :نظر گرفتم و گفتم

- خودم باهاشون صحبت  لیکه من راجع به مسا نینساج نیا ینفر تو نیو آخر نیخانوم اول وایش

کنمیم . 

هم انداخته چرا با  یرا رو شیهاروبرو که لنگ یوانهیگرفتم که مرد د دهیبرخاستم و ناد میجا از

و گفتم ستادمیخانم ا وایش یروبرو .زندیو لبخند م کندینگاهم م یلذت مزخرف : 

-  دیدارم، اگر هم موافقت نکن ازیواقعاً بهش ن د،یفکر کن یخانوم لطفاً به درخواست من جد وایش

عمل کنم لتونیبرخالف م شمیخب من مجبور م . 

  

 یادو مبل رد شوم که لحظه یهافاصله نیکه از ب دمینداد. چرخ ینگاهم کرد و هبچ جواب متفکر

 دهیبه شکل قبل نبود و به سمت جلو کش آمده بود ! اگر ند گریافتاد که د زدانی یبه پاها نگاهم

آمدمیبودمش و حواسم نبود حتماً پس از برخورد با آن با سر در آغوشش فرود م . 

شکل ممکن  نیتراش به واضحکش آمده یبه عقب برداشتم و تعجبم را از پاها یقدم دفعهکی

 یهاو به لنگ کردیاش بود. نگاه مبچگانه یهاطنتیونسرد مشغول شنشان دادم. کماکان خ

رفتم رونیرا دور زدم و از اتاق ب زی. مدیکشیو عقب نم کردیدرازش افتخار م . 

تر قی... عم ترقیعم ق،ینفس بکش، نفس عم د،یبلند بلند به من بگو یداشتم کس ازین  ... 

 نینشستم و به ا زمیر از او دور شوم. پشت مبود که با سرعت نو نیحرف آخرش مجوز ا نیهم

جگر بگذارم و  یتا عصر دندان رو ایرا جمع کنم و بروم و  میاالن بار و بندل نیفکر کردم که هم

 .تحمل کنم

 ربنیتمام نشده بود که در اتاقم زده شد. حدس و تصور اول و آخرم خاله ش میهایریخوددرگ هنوز

خانم کنجکاو بود بداند که چه شده است،  وایهر مالقات من با شبود، چون فقط او بود که بعد از 

وارد اتاقم شد و تمام آرامش من را به انحصار خود درآورد زدانیاما حدسم غلط درآمد.  . 

نمانده بود، سالم و  یباق یانگاهش کردم و او هم نگاهم کرد. حرف ناگفته فقط

میرا هم قبالً کرده بود مانیهایپرساحوال . 

جلو آمدنش  مقدمهیقدر جلو آمد که مجبور شدم با حرکت چشمانم نسبت به بآمد، آن جلو

تر به سمتم خم شد، من هم عقب یگذاشت و کم زمیم یاعتراض کنم. آمد و دو دستش را لبه

 :رفتم

- اون وقت من برم حلش کنم کنهیم تتیداره اذ یبگو چ انه؟یکو ار زم؟یشده عز یمارال جان چ . 

گرفته بودم از او دور شوم، پس بهتر بود که رک و راست تمام  میبود که تصم شیپ قهیقدو د نیهم

گذاشتمینم یباق یاو نگفته زدمیرا م میهاحرف . 

 صادقانه بگم؟-
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شد یجد ینداد، اما حالت صورتش کم رییرا تغ ستادنشیا طرز : 

 ... بله صادقانه بگو-

لحظه  نیجز در ا گریوقت د چیه دیکه شا ردخویدر سرم چرخ م یچشمانش زل زدم، کلمات به

میبگو توانستمیلحظه م نیو تنها در ا کردمینم دایجرات گفتنشان را پ : 

- حد و حدود  ینه برا د،یدونیشما که نه حد و حدود خودتون رو م د،ییرفتن من شما لیتموم دل

مشکل من شما و  نتونستم بهشون بگم گشتن،ی. مادرتون دنبال مشکل مدیقائل یارزش هیبق

دیهست مباالتتونیرفتار ب .  

بتازم. ادامه دادم گونهنیانتظار نداشت ا دیهم جا خورد، شا یلیخورد، خ جا : 

- بود که با آدم  نیتصور من ا ن،یختیمن رو نسبت به خودتون هم به هم ر یباورها یشما حت

کردمیاشتباه م یلیطرفم، اما خب خ یمحترم .  

که منتظر است  گفتیدفاع بدهم، اما نگاهش م یبه او هم فرصت برا خواستمیکردم، م مکث

را هم بزنم میهاحرف یهیتا من بق : 

- رو  امتونیپ گهیبار د هی یحذف کردم، شما ول میرو از گوش تونشیدو شب پ یزننده امیمن پ

به یامیپ نیآدم محترم و متعهد همچ هیبه نظرتون  د،یمرور کن  ... 

دادیتر گوش منبود، راحت شیپ هیبه مانند چند ثان گریصورتش د حالت : 

- رو  امیکه پ یممکنه راجع به شما و کس یچه فکر نه،یرو بب امتونیهمسرتون پ دیشما فکر کن

 گهیرو از سمت همسر برادرتون داشتم، د نیتلخ ا یتجربه نیبار ا هیبکنه. من  نیبراش فرستاد

 یاز موندن تو گهیکه د نهیهم ی. براوفتهیاق بش دوباره اتفمشابه خوامیوجه نم چیبه ه

ندارم یخوب حس ینساج . 

ترسمیکه ممکن است به جلد من هم برود، م یطانیکه از خودم و ش نگفتم . 

بار نگاهش کردم گفت نیا یوقت : 

 تموم شد؟-

گفتن دارم. منتظر نماند  یو چه وقت هنوز حرف برا کنمیکه چه وقت تمام م دیفهمیم خوب

نفره نشستمبل تک یدهم. عقب رفت و رو یجواب : 

- دادم؟ یاگهید امیپ شب،یپر امیمن بعد از پ  

نداد یگرید امیقدر از خودش ممنون بود که پ چه . 

- رینخ  ... 

 

[27.06.18 09:10] 
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[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

-  یهست هیگفتم پا میمستق ریکه غدادم  امیپ هیکرده باشم، من  تتیاذ تونمیخب پس من نم

 نینشدم، هم رشیگیپ گهید ،یستیاهلش ن دمیفهم ستم،یمنم که ُکند ذهن ن ،یکه جواب نداد

و  ؛یباشه اوک گمیمنم م ،ی. تو نه گفتشمیرو متوجه نم یو مشکل و فرار و مرخص تی!  اذ

 ستمیتون نکوچهبه دست سر  ری. من که الت زنجکنمیامتحان م گهید یکی اخب شانسم رو ب

یدلت خواست بارم کن یکه هر روز مزاحمت بشم و تو هم هر چ .  

بودم، چه راحت از امتحان کردن شانسش با  اشی! مبهوت نامرد یاحانهیمسخره و وق هیتوج چه

شدیم الیخیو انصاف را ب گفتیم یگریکس د . 

به سرش داد یبرخاست و تکان شیجا از : 

-  یبود که رد کرد شنهادیپ هیو مشکل درست کردن برات ندارم.  تیبمون سر کارت، من قصد اذ

باشه زکارانهیتو پره یبه بعد درباره نیافکارم از ا کنمیم ی. سعگهید . 

 

نگذاشت. به  رونیاش را بجوم. به سمت در رفت، آن را باز کرد، منتها پا بخرخره خواستیم دلم

 :سمت من برگشت و گفت

- متعهد بودم شهینباشم، اما هم دیاز همسرم جدا شدم. محترم شا شیدر ضمن، من دو ماه پ . 

 

[29.06.18 15:32] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

-  یهست هیگفتم پا میمستق ریدادم که غ امیپ هیکرده باشم، من  تتیاذ تونمیخب پس من نم

 نینشدم، هم رشیگیپ گهید ،یستیهلش نا دمیفهم ستم،یمنم که ُکند ذهن ن ،یکه جواب نداد

و  ؛یباشه اوک گمیمنم م ،ی. تو نه گفتشمیرو متوجه نم یو مشکل و فرار و مرخص تی!  اذ

 ستمیتون نبه دست سر کوچه ری. من که الت زنجکنمیامتحان م گهید یکی اخب شانسم رو ب

یدلت خواست بارم کن یکه هر روز مزاحمت بشم و تو هم هر چ .  

بودم، چه راحت از امتحان کردن شانسش با  اشی! مبهوت نامرد یاحانهیمسخره و وق هیوجت چه

شدیم الیخیو انصاف را ب گفتیم یگریکس د . 

به سرش داد یبرخاست و تکان شیجا از : 

-  یبود که رد کرد شنهادیپ هیو مشکل درست کردن برات ندارم.  تیبمون سر کارت، من قصد اذ

باشه زکارانهیتو پره یبه بعد درباره نیافکارم از ا کنمیم ی. سعگهید . 

 

نگذاشت. به  رونیاش را بجوم. به سمت در رفت، آن را باز کرد، منتها پا بخرخره خواستیم دلم

 :سمت من برگشت و گفت
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- متعهد بودم شهینباشم، اما هم دیاز همسرم جدا شدم. محترم شا شیدر ضمن، من دو ماه پ . 

 

[29.06.18 15:32] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 190پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

که  ییچند قدم از جا دیرفت، انگار که بگو رونیبه من کرد و ب یداراز گفتن حرفش نگاه معنا بعد

ک دماغ خودت را فقط نو ،یاستادهیکه ا کینزد قدرنینگاهم کن، ا ترقیتر برو و دقعقب یاستادهیا

ینیبیم  !  

 یکه  درباره یابهامات یجدا شده بود ... همه شد،یدر سرم تکرار م وقفهیآخرش ب حرف

ازدواج کرده بود، دخترش مرده  یسالگ ستیشده بود، ب شتریو ب شتریوجود داشت ب اشیزندگ

بود که دنبال پا و  نیا شیماجرا انیمشترک جدا شده بود و پا یزندگ یطوالن یهابود، بعد از سال

خودم و اوضاعم زدم، اگر حرف آخرش را نگفته بود آن  یاز سر تاسف برا ی. لبخندگشتیم هیپا

به مغزش  یمگر من چه کرده بودم که حت شدم،یم لیمارال تمام عمرم تبد نیتریوقت به عصبان

نه. مگر  ایتم هس هیپا ندیامتحان کند و بب امیپ کیخطور کرد شانسش را با من آن هم با 

گرفت با خود  میبودن به ذهنش آمد و تصم هیپا یکه برا یانهیگز نیکه اول بودمکرده  یسبکسر

 کردیم یکه سع یمردان ایاو و  هیشب یمردان کردمیفکر م نیهمراه کند، من بودم. تا قبل از ا

و  امیز دادن پکه بعد ا کردیچرا ادعا م شناسند،یها جلوه کند، طرفشان را مبه مانند آن

 شدیبود؟ م دهینفهم یعنیقبل از آن  ستم،یکه اهلش ن دهیتوسط من فهم تنشگذاش جوابیب

 کی شیهاتمام حرف توانستیم د؟یکشیم رونیآن هم او که مو را از ماست ب ؟یزیچ نیچن

امشیکردن پ یمالبلوف بزرگ باشد جهت ماست  ... 

 

خودش کرد، بعدش و بعدش فقط به  ریگفتنش من را درساعت بعد از ر میسواالت تا ن نیا تمام

 یفکر کردم که همسرش را طالق داده است، که چرا طالق داده است، که احتماالً اختالف نیا

. تمام گرفتیدر نظر م شیکه خودش زن داشت برا یرا آن هم موقع ماهیداشته که مادرش پر

از  کردیکه او ادعا م یااه گذشتهطالقش گشت، تمام آن دو م یفکرم حول و حوش مسئله

که چرا به  زدمیباتالق خود ساخته دست و پا م کیتر از آن من در همسرش جدا بوده و قبل

 چیکه ه شود،یوقت سهم من نم چیکه ه ست،یگریام که متعلق به دعالقمند شده یکس

 دنیمِن قبل از د واندتینم یگریمرد د چیو نخواهد شد، که ه شودیحال من روبراه نم گریوقت د

تا آخر عمرم است شیانقضا خیحسرت تار نیاو را به من برگرداند که ا . 
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 زدانی یزن در زندگ کیآدم،  کیحاال مشکل  کرد،یم ییوسط خودنما نیا یامشکل تازه حال

جدا شده بود،  دانستمیکه نم یلینبود، مشکل خودش بود ! خودش که از همسرش به دال

را رد کند تشین بود صالحکه ممک یلیدال . 

دورش را خط بکشم،  شهیهم یبود برا یگفت که کاف ییزهایزد و چ ییهاکه امروز حرف خودش

بد، من را از  ای. خوب امدهیمن فراموش کنم از کجا به کجا رس شدیباعث نم یبود، ول یکاف

رفع اتهام  یبرا لیدل کیو هزار و  نمیبنش توانستمیدرآورده بود و من م امیاحساس ییتنها

خودم  یاز او را برا یاوارونه توانستمیم ایعاشق دن یهاآدم یکنم، مثل همه دایپ اوکردن از 

 .بسازم

من  امروزمان را فراموش کنم و فقط بچسبم به آنجا که گفت:" یوگوتمام گفت توانستمیم من

آدم که احساسش  کیت. که خوب اس میرا ندارم" و بگو تیو مشکل درست کردن برا تیقصد اذ

پا  ریز شیوقت پ یلیمن را خ یباشد. قلمرو احساس یمنصف یقاض تواندیبر او حکومت کند نم

 .نهاده بود

اتاقم زل  واریبه در و د وسانهیمن هم برگشته بود. ما یهاعطرش در اتاق جا مانده بود، حس یبو

به  شهیر بودم، آن قدر متنفر که همبود که از آن متنف یزیچ یسردرگم ،یدیزدم، پر بودم از ناام

از  کندیم ی:" سعگفتی. مشدیام سبز مو مثل پونه دم در خانه کردمیطرف خود جذبش م

. بودند کندیرا م شیباشد" نگفت حتماً؛ گفت سع زکارانهیبه بعد افکارش در مورد من پره نیا

 یزندگ یبا توجه به طالق، کجا ،یچ ماهینکرده باشد؟ پر یزکاریپره یبرا یکه او تالش ییهازن

نظر  بهخودخواهانه  یبه او فکر کنم، اگر چه کم توانستمیتر از قبل مراحت نکهیبود؟ ا ستادهیاو ا

بکنم توانستمیهم نم یحس بودم و کار نیاما دچار ا د،یرسیم . 

 

و  دواریچنان ام گفت،یخودم دلشوره گرفته بودم، در خانه مامان راه به راه از محسن م یبرا

 ثم؛یم یشده بودند و حت کشیهم شر ییداو زن ییکار تمام است. دا ییحال بود که گوخوش

ماجرا فرورفته بود. آن قدر زرنگ بود که  نیحالت سکوت نسبت به ا کیبود که در  رایفقط سم

امدهینرس جهیبداند من هنوز با خودم به نت . 

 

[29.06.18 15:32] 

[Forwarded from یها جا ماندح "کنار نرگسمائده فال "] 

 نمیبود:"بمون سر کارت" و من دو روز پنجشنبه و جمعه را فرصت داشتم که فکر کنم و بب گفته

رمیبگ شیدر پ دیبا یاهیچه رو .  

 یرو یشتریبودم، باعث شده بود تسلط ب دهیکه شن ییزهایو چ روزیروزه با اتفاق د کی یفاصله

سوراخ هم  کیها شد، از آن الیخیب شدیداشت که نم یکیرنقاط تا زدانیکنم.  دایخودم پ

 یو بعض امشیپ یمنها نکهیا گریبود و طرف د هیطرف قض کی نیشوم، ا دهیدوبار گز خواستمینم

 گریبوجود آورد. خودش هم که گفته بود د میبرا یبودم که مشکل جد دهیند گرید شیهااز حرف
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بهتر بود  نیهم یموافقت نکرده بود، برا امیبا مرخص خانم هم که وایبه کارم ندارد، ش یکار

کردمیرافراموش م زیو همه چ رفتمیشنبه مثل هر روز به سر کارم م . 

 

 دیآیخوابم م نکهیا یبه بهانه دم،یتختم دراز کش یفردا را اتو کردم و رو یهاکه شد لباس شب

ر محسن فرار کردم. تمام امروز را با با مامان بر  س سر کارم بروم از بحث دیو فردا صبح هم با

را  مخود م،ینیرا بب گریکرده بودم، محسن زنگ زده بود و اصرار داشت امروز همد یاسترس سپر

باز  رفتمیقانع نشد، مجبور شد که قانع شود. اگر م م،یایب توانمیکشتم تا قانعش کنم که نم

همه  خواستمیت و سکوت ... نمو من هم سکو گفتیو م گفتیاو م شدیم شیمثل دو روز پ

گفته بودم از  زدانیر که به طوبود، همان یزیتکرار شود. صادقانه رفتار کردن بهتر از هر چ زیچ

 یکی. ستمیساختن با او ن یکه آدم زندگ گفتمیبه محسن هم م دیام باشده یفرار شیرفتارها

تمام  ،یدوستش داشته باش یتوانیخوب است، اما تو نم ندیگویکه خوب است، همه هم م

بود، دوستش نداشتم. به مامان گفته بودم که دوستش ندارم، اما مامان  نیمن با او هم یماجرا

و  گرددیو بعد از عقد و ازدواج ورق برم ستیخاص خودش جواب داده بود که مهم ن یخلقبا بد

مرفتیبارش نم ریو ز رفتمیپذیحکم را نم نی.هرگز اشودیحل م زیهمه چ . 

 

 امیاز گوش ییبودم که حس کردم صدا یداریخواب و ب نیاتاقم را خاموش کرده بودم، در ب المپ

درست  نمیو بب زمیبلند شده است، دور از دسترسم بود، حوصله نداشتم از رختخوابم برخ

که به زور سراغم آمده، بپرد ینه؛ چشمانم را بستم تا مبادا خواب ای امدهیشن . 

 

 نمیرا برداشتم تا بب یرا بستم و آماده شدم که مانتوام را بپوشم، گوش میموها یوقت صبح

چشمک  امیگوش یصفحه یباال امیپ کونیعالمت آ شهیچه خبر بوده است. معموالً هم شبید

رفتم تا بدانم  میهاامیزود به سراغ پ یلینبودم، اما خ میهاامیپ ریگیپ یلیوقت هم خ چیه زد،یم

 فرستادم،ینم یامیپ گریاو بودم د یبود، من اگر جا زدانی. ستیچه کساز طرف  دمیجد امیپ

زود دود شد و  یلیخ امشیو خواندن پ دنیحس با د نیا د،یآیچون واضح گفته بودم که خوشم نم

 .به هوا رفت

" که  یامیاز پ خوامیشما فرستادم رو پاک کردم، عذر م یکه برا یامیخانوم مشتاق من هم پ

سر کارتون دیاحتتون کردم، صبح برگردفرستادم و نار " 

بکشاند. انگشتانم  قیعم یخلسه کیحال من را منقلب کند و به  توانستیاو بود که م تنها

در حال  گذاشتمیم دیشدم. با مانیآخر پش یشدند، رفتم که تشکر کنم، اما لحظه پیتا یآماده

؟کنندیهم تشکر م یخواهعذر یخود بماند، مگر برا مانیپش  

 

[01.07.18 22:58] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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# 191پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

که قرار  یبه صورتم انداختم و لباس یرفتم. نگاه نهیگذاشتم و به مقابل آ فمیرا داخل ک یگوش

دم و چند ساعت بعد هم الک زده بو یخواستگاربار شب نیکه آخر یبود به تنم کنم و انگشتان

و نوع  دنیدر لباس پوش امقهیبه باال ماندن خو گرفته  بودند. سل گریکه د ییپاک کرده بودم و موها

که دوست داشتم  ییزهایکرده بود، خودم را از چ رییتغ زدانیکردنم بعد از آشنا شدن با  شیآرا

؛ اگر چه که اصالً خبر نداشتمحروم کرده بودم، چون او خوشش آمده و توجهش را جلب کرده بود  

! 

را برداشتم،  یگرید یاتو کرده بودم به داخل کمد برگرداندم، مانتو شبیکه د یرا، همان مانتوام

تر است و تر است، چون کوتاهچون رنگش قشنگ دیآیبه من م شتریب کردمیکه فکر م یهمان

بلندم را  یپشم یروسر . شالم را هم عوض کردم ورسمیبه نظر م باتریچون من در آن ز

. الک هم زدم، کردمیو گر نه آن را هم عوض م م،یفرق باز کردن موها یبود برا ریدبرداشتم، 

 نیا یجهیخودم را برانداز کردم. نت نهیکارم تمام شد دوباره مقابل آ ی. وقتجانیقرمز و پر از ه

سوال کیتماشا کردن شد   ... 

تختم نشستم یعقب رفتم و رو که قرار است چه بشود؟ کنم؟یچه م که .  

لنگر دستش گرفته بود و بر  کی. آمدیبه نظرم م طورنیا کرد،یم یبند باز زندگ کی هیشب زدانی

هم که دو روز  ییهاتعادلش را حفظ کند، با حرف کردیم یو سع داشتیطناب قدم برم یرو

را  یبار بند باز نیبود که ا نیزده بود، مثل ا اشیزندگ یهاراجع به خودش و امتحان شانس شیپ

حفظ  یاو پر از نوسان بود. پر از تالش برا یامتحان کند. زندگ کیبدون الست یدوچرخه کی با

بند بماند و راه برود و  یپهلوان رو نکهیدل خوش کرد به ا شدیم یتعادل و عدم سقوط، تا ک

 .سقوط نکند

راه مجهول  کیمتحان کرده بودم، پا گذاشتن در خدا" را ا دیبه ام می"بزن بر یزندگ یوهیش بارکی

 یوقت یحت دانستند،یعاقل م یمن را دختر گرانید شهیگرفتن. هم می... سخت بود تصم گرید

انتخاب عقل و  نیعاقالنه داشتم، اما انگار بلد نبودم سربزنگاه ب یکوچک بودم رفتار یلیخ

 کشدیو هورا م غیبند باز دست و ج یابر نییکه پا یعقل را انتخاب کنم، مثل تماشاچ ساس،اح

 کیو  شودیم شتریو ب شتریب جانشیشدن بند باز ه دهیطرف و آن طرف کش نیو با هر بار به ا

 یپهلوان به سمت راست اتفاق یهاشدن لیاز متما یکیممکن است در  کندیلحظه هم فکر نم

فتد تمامیب دیکه نبا  ... 

 

عوض کردن مانتو بود و نه پاک کردن الک.  ینبود؛ نه حوصله راتییتغ یدوباره رییتغ یفرصت برا

 یکیبودم که  یابانیب یهاخاموش جاده یهابلند شدم و رفتن از خانه را شروع کردم. مثل چراغ
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 یسطتا بوا شودیخاموش م یک امیچراغ کنار نمیمانده بودم تا بب فیتکلیخاموشند؛ ب انیدر م

ندو من را هم روشن کن ندیایاو ب . 

 

خودش آورد که قرار بوده  ی. نه او به رودیایب کردمیفکر نم دم،ید یخانم را در نساج وایش صبح

 یطوالن یمرخص کیقصد رفتن به  گریبه او بدهکارم. د حیتوض کیو نه من؛ اما حس کردم  میاین

را به او  نیو ابه اتاقش بروم  یابودم که به بهانه نی. در صدد ادانستیم دیمدت را نداشتم و او با

میبگو . 

 یخاص ییغذا میگرفتم به اتاقش بروم، هر آن ممکن بود برود. رژ میظهر بود که باالخره تصم دم

به  بهانهیرفتن به اتاقش نداشتم، ب یبرا یا. بهانهماندینم یداشت و اکثر موقع ناهار نساج

. دهمیارم ادامه مندارد و من به ک یضرورت یمرخص گریکه د گفتمیو م رفتمیاتاقش م

آمده  یبه نساج ییبا بوق و پارک کردن آشنا ،ییآشنا یبا صدا ییآشنا نیماش شیپ ساعتکی

ستیک دانستمیاما نگاه نکرده م ست،یبود، نگاه نکرده بودم ک . 

 

خانم با لبخند از من استقبال کرد و خوشامد گفت، اصوالً اهل  وایوارد اتاقش شدم ش یوقت

برخورد را در  یوهیش نیاز کارمندها ا یلیبودم که در مقابل خ دهینبود. بارها د هاگذشته یادآوری

 یرفتار یوهیبه ش یلیخانم نشسته بود خ وایش زیکه پشت م یاما خب مرد رد،یگیم شیپ

برخورد کرد که  ینداشت، کوتاه سرش را باال گرفت و جواب سالمم را داد، طور یاعتقاد رشماد

جواب سالم دادن هم مزاحم وقتش شده است و در انجام کارش  نیکه همقدر مشغول است آن

ام نه خودشکرده یاز او عذرخواه شبیمن بودم که د نیاخالل بوجود آورده است. انگار ا  ! 

 زدانیگذاشت.  زیم یرا برداشت و رو ماننیب یخانم نشستم. کاغذها وایرفتم و کنار ش جلو

که مادرش گذاشته است باز شود.  ییهاکاغذ و برگه یجا برا زیم یتا رو دیتاپش را جلو کشلپ

امدیفراتر ن شیروبرو زینگاهش هم از م یو محدوده هیزاو . 

 

[01.07.18 22:58] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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خانم  وایکه به ش یبود هنگام زدانیخانم آمد و کنارم نشست، تمام سهم نگاهم قسمت  وایش

دادمیم حیتوض : 
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-  شیمدت آمل پ هیو برم  رمیبگ یمدت کالفه بودم، دوست داشتم مرخص هیمن فکرام رو کردم، 

که اومده  یاول یکنم، مثل روزها یو طراح نمیبش خوادیشدم، دلم م مونیعموم، اما خب پش

خسته بشم یاذره نکهیبدون ا کردم،یو کار م نشستمیم وقفهیبودم و هفت هشت ساعت ب . 

 وایتاپش مشغول شکافتن اتم بود، اما شکماکان با لپ امد،یبوجود ن زدانیدر  یالعملعکس چیه

 :خانم با لبخند سر تکان داد و گفت

- و بهت بگم  امیگرفته بودم ب میتصم شبی. راستش دیآریمارال، تو من رو به وجد م هیعال نیا

هم گفتم، اما االن خوشحالم که  زدانیبه  یحت ،یرخصبرو م یخوایکه م یهمون مدت یکه بر

یقصدش رو ندار گهید نمیبیم .  

 یفرستاده بود و با عذرخواه شبیکه د یامیباز هم سرش به کار خودش گرم بود. پ زدانی

به حرف مادرش داشت؟ قصد داشت من را  یامروز صبح به سرکارم برگردم ربط خواستیم

 چیپهلوان بند باز را به ه نیچرا من ا م؟یو مادرش با هم حرف بزنمن  نکهیمنصرف کند قبل از ا

دیپرس یخانم با مکث وای. شکردمیوجه درک نم : 

- یگرفت یمیراجع به اون چه تصم ؟یو محسن چ . 

تاپ فرو رفته بودداخل لپ یلیکردم؛ سرش خ یبدجنس : 

- کنمیفکر م یو منطق یخوب، دارم بهش جد میتصم هی . 

و با من کوتاه چشم در چشم شد،  دید، اما چشمانش به سمت من چرخرا حرکت ندا سرش

 وایکه رو دست خورده است. به روال قبلش باز گشت. ش دیزود فهم یلیکلک خورده بود و خ

آمدم رونیبه و چهچه افتاد، من هم بلند شدم و از اتاقش بخانم به به . 

سر  یشاد ویپهلوان بند باز غر یو برابودم  ستادهیطناب ا ریز کنم،یبا خودم چه م دانستمینم

 یدر رو دانستمینداشته است و نم یروزگار خوب نیزم یرو دانستمیکه م ی. پهلواندادمیم

گرددیبند دنبال چه م  ... 

*  *  * 

به دست از سالن دور شد و به اتاقش رفت،  یانداخت و گوش اشییو زندا ییبه دا ینگاه مین

که پشت خط بود گفت ماهیداد و به پر هیتک زیبه م : 

- االن وقت ندارم نجان،یا ییداو زن ییدا زنم،یقطع کن من خودم بهت زنگ م یپر . 

جواب داد ماهیپر : 

- زنمیخودم بهت زنگ م زدان،یتو زنگ نزن  رون،یب رمیمن با پدرام م . 

زد و گفت یلبخند : 

 اِ ! با پدرام روابط حسنه شد؟-

گفت یآشکار یبا دلخور ماهیپر : 
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- تا  امیباهاش راه ب شمیمجبور م رمیکه م رونیتنهام، ب یامروز دعوامون شده، ول نینه هم

پدرام تخم جنه، همه جا رو بلده یول ستم،یوارد ن نجایا یابونای. هنوز به خادیباهام ب . 

دیخند : 

- یبه برادرت لطف دار قدرنیکه ا بهیعج . 

گفت ماهیپر : 

-  دیبهت بگم بعد ع خواستمی. فقط مشمیمزاحمت نم باور کن حقشه ... فعالً خداحافظ،

رانیا گردمیبرم . 

 

فکر کند، سروش داخل آمد و گفت ماهینکرد به حرف آخر پر فرصت : 

-  شبیمثل پر گهیم یزیچ هیبابام  یاالن بر زنن،یحرف م ماهیتو و پر ینرو، دارن درباره رونیب

زهیریم رونیشکر از دهنت ب یجورنیهمبابات  نیبه هم، تو هم که خدا رو شکر ع نیپریم . 

تخت انداخت و گفت یدستش را رو یرنگ ییمقوا یسهیک سروش : 

- توئه یمن برا نیولنتا یهیهد نمیا ایب . 

 رونیرا باز کرد و عروسک خرس قرمز رنگ را از داخلش ب سهیتخت نشست، ک یرفت و رو جلو

دیکش : 

- بهت داده؟ یک  

کنارش نشست سروش : 

- ست دختراماز دو یکی  ... 

دستانش فشرد و گفت نیرا ب خرس : 

 کدومشون؟-

زد یچشمک سروش : 

-  خرن،یپا خرسم خرس م هیمن که خودم  یبرا کننیم یاالن حضور ذهن ندارم، آخه چه فکر

 نیا ی" وا یبگ دیبا یدیخرس رو د یکه وقت ییماجرا کجاست؟ اونجا زیانگغم ینکته یدونیم

قدر قشنگه نیبراش که ا رمیمب ،یچه قدر ناز و خواستن " 

به آن انداخت یقیرا باال گرفت و نگاه دق خرس : 

- نیو قشنگه ا یچه قدر ناز و خواستن  ... 

تخت انداخت یو رو دیخرس را از دستش قاپ سروش : 

- یها روند وونهیرو گاز و مثل د یپات رو گذاشت هویچرا  شبید . 
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دست دراز کرد و خرس را برداشت دوباره : 

- که  یکار نیاول داشتیدنبالم نرسه بهم. نگهم م ادیود جلوم، تند رفتم اگه خواست بافسر ب

بار کن یرو و باقال اریاون وقت خر ب گرفت،یتست الکل م کردیم . 

با لبخند جواب داد سروش : 

-  یدکتر یتو آقا رن؟یگیهر کس که تند برونه نگهش دارن ازش تست الکل م نجایا یفکر کرد

شد که مارال  یچ نمی. بگو ببکردنیهم م یازت عذرخواه ،یرو بگ نیبود ا یفکا ،یناسالمت

؟یکار کرد یچ ش،یتو برگردوند یبهم گفت کردیم فیکه عمه تعر شبیبرگشت سر کارش، د  

فشرد. عقب رفت و به تاج تختش  اشنهیطرف دستش را دور عروسک خرس حلقه کرد و به س دو

گفت یداد و با لذت وافر هیتک : 

- هیکه ازش فرار یکه دوست داره گولش زدم، نه روش یشدم، به روش طونیش . 

باال انداخت ییابرو سروش : 

- ؟یبود یازش شاک قدرنیکار کرده که ا ی! چ؟یملعون یلیگفته بودم خ  

- افتهیم ادمیجام دراز بکشم و بخوابم حرفاش  یتا تو آمیسه شبه که هر وقت م . 

 

[01.07.18 22:58] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

بود کرد و ادامه داد زیکه کنار م یایبه صندل یااشاره : 

- :" تو حد و حدود خودت رو گهیو بهم م نهیشیم زیم نیهم یرو آدیم شهیاصالً شب که م

یدونینم " 

 :سروش با خنده گفت-

- ن؟یکنیکار م یچ زنهیفش رو مبعدش که حر شه؟یروزها نم آد؟یحاال چرا فقط شبا م  

گفت یندیبه خودش فشرد و با حس خوشا شتریو ب شتریخرس را ب عروسک : 

-  خوابمیبه نامحرم و محرم حساسه، با فاصله کنارش م ستین م،یکشیبعدش کنار هم دراز م

کنمیم تیفقط ... حد و حدود خودم رو رعا  ! 

ست دراز کرد و خرس را با زحمت از دستش . سروش ددیچیسروش در اتاق پ یبلند خنده یصدا

دیکش رونیب : 

- ... پدر  شیچلونیکه م ستیمارال ن ده،یدیفشارش م یخرس رو، گرفته بغلش ه نیول کن ا

یعروسک رو درآورد  ! 

خررس را باز پس گرفت عروسک : 
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- و تماشا کن سایتو فقط وا چلونم،یاونم م . 

 

[01.07.18 22:58] 

[Forwarded from  یها جا ماندفالح "کنار نرگسمائده "] 

# 193پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

دستان او حالت اولش را از دست داده بود نگاه کرد و  ریز گریبه عروسک خرسش که د سروش

 :گفت

- شیتو بچلون ادیبمون تا ب نکه،یمثل ا ستیحالت خوب ن . 

گفت سرمستانه : 

- چلونمشیو حتماً م خوامشیمن م یعنی ه؟یچ یدونیم دیبا اد،یب دیاصالً راه نداره، با . 

گفت سروش : 

- ؟یامشب مست ،یخورد شبید ا،یداغون یلیخ  

موشکافانه نگاهش کرد و ادامه داد سروش : 

- بود،  رشیاس اشاری گمی. بعد من میشیگرفتار م رونیگفتم بکش ب ادتهیآره؟  یخمارش شد

مثل تو که کرد؛یاشتباه نم ماهیده بود، پرفراموشش نکر اشاریچرت نگم.  یگیو م یکنیداغ م  

... 

از حرف سروش عروسک را به وسط اتاق پرت کرد یعصب : 

- نیرو شکل خودت نب اشارینزن،  خودیحرف ب . 

مشترکش با  یدر زندگ شیآداب پا یمنضبط و مباد اشاریوقت دوست نداشت باور کند که  چیه

واهمه داشت، نه  یموضوع نیفکر کردن به چنخود هم از  ییدر تنها یباشد، حت دهیلغز ماهیپر

کدامشان سوءظن داشته باشد چیبه ه توانستیو نه مارال، نم اشاری . 

مارال شب  کردیادعا م زدانیرفت که  یتخت بلند شد و به سمت همان صندل یاز رو سروش

داد و گفت هیتک یدستش را به صندل ند،ینشیآن م یو رو دیآیم : 

-  ش،یبچلون یخوایم رسهیاما به مارال که م ،یهست یزنا فرار یاز همه ن،یخب خودت رو بب

یشیبابالنگ دراز م یاما دار ،یقرار بود بابا بش زیعز یعمهپسر ؟یگیم یرو چ نایا . 
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هم نبودند هیو او هرگز شب اشاری. امدیکه سروش کرد خوشش ن یاسهیاز مقا اصالً  : 

- عاشقش هم باشم؟  دیبخوابم، حتما با یکیاشم با من دوست داشته ب یعنیداره،  یچه ربط

 چیگرم بود، من سرم به ه شیسرش به زندگ اشاریبود؟  یکی اشاریمن و  تیبعد مگه وضع

مارال هست به چشمم  یتا وقت یزنیهم که تو حرفشون رو م یی. اون زناستیگرم ن یزندگ

اصالً  ستین یو گرفتار ینداره. بحث خمار یو بند دیاونم ق نه،. مارال هم مثل مآنینم  ... 

 

گفت یصندل یدسته یرفت و بعد از گذاشتن هر دو دستش رو یبه پشت صندل سروش : 

-  ،یندار یو بند دیباهات بخوابم چون تو ق خوامیرو برو به مارال بگو، بگو م نایا یجرات دار

نفهم زِ یلنگ دراِز هبابا کنهیهفت شهرت م یرسوا  ! 

- بود که تا  یاز دستش شاک نقدریاومده بود نروژ، ا برزیفر یی. داگمیمن یجورنیمعلومه که ا

که  برزمیفر یی. از برخوردش گله داشت، فکر کردن منم داافتادیمارال م ادی شدیم رانیحرف ا

نمیبش کاریب . 

جواب داد سروش : 

- و  لیبود تحل دهیکه د ییهابعدش سه ساعت راجع به آدم بردمشیول کن عمو رو، هر جا م

و  ستنین یراض شونافهیاز ق یرانیا یکه چرا دخترا خوردیش هم تاسف مداشت، همه ریتفس

دماغِ قد  هیاز چ ارویآخه عمو،  گمیهم م یدست بردن تو صورتشون، هر چ ینحو هیهر کدوم به 

داد به  ری، گنداره یطور نیا رادیا دیمارال رو هم د رفت،یباشه، به کتش نم یراض جشیهو

قشاخال . 

 

که  رفتیم ادشیمگر  رفت،یم ادشیمارال مگر  یهاهم با سروش موافق بود، اما حرف خودش

مارال بود  یجا یگریکرده است، اگر هر کس د یکیو بار  بندیب مارِ یمرد ب کیچگونه او را با 

 نیخاطر نوع منش و رفتارش تحسمهم نبود، اما خودش مارال را بارها و بارها به شیقضاوتش برا

شکل ممکن رفتارش را به  نیبه بدتر کرد،یم نیرا که تحس یبود، و حاال همان کس هکرد

به اتاق مادرش آمده بود تا  روزید یبود، هر چند وقت دهیتر از او ندچشمش آورده بود. بداخالق

نرمش در رفتارش احساس کرده بود که بخش  ینرفتن ندارد، نوع یقصد مرخص گریکه د دیبگو

 دانستیمانده بود و خود هم نم فیتکلبال گریو بخش د دادیربط م اشیعذرخواها به اعظم آن ر

 ی. نوعستین امشیخاطر پآمدن مارال به لیدل ی. فقط مطمئن بود همهستیچ لشیدل

هم به خودش و هم به مارال ثابت کند که باالتر از  خواستیدر او جوانه زده بود که م یخودخواه

اوردیب نییخودش پا یهم اگر نتوانست مارال را تا مرتبه ایو  کند،یم کراو ف قرار دارد که ییجا . 

-  یمرخص یرو برا مشیمن اگه تونستم دو سوته تصم ر،یبه هر حال قدرت من رو دست کم نگ

دختِر من شدن رو از دست  یدست یدست آد،یهم ازم برم مگهید یکارا یلیرفتن عوض کنم، خ

رو ... لگد به بختش زد جون توداد و انداخت تو لج من   ... 
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[01.07.18 22:58] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

را از جا بلندش کرد یصندل سروش : 

- نه؟یشیم یصندل نیا یرو آدیمارال م یگفت  

سروش داد و گفت طنتیدل به ش د،یتختش دراز کش یآمد و رو ترنییتاج تخت پا از : 

- برام زنهیو چهچه م نهیشیجا مونآره هم . 

کرد شیبه تخت رها کیرا به طرفش برد و نزد یصندل سروش : 

- هم  یصندل نیو با مارالت تنها باش، ا نجایبهتره، بمون ا رونیب یایتو هم ن رون،یب رمیمن م

کمتر، بهتر یتره ! فاصله هر چباشه قشنگ کتینزد . 

سباند و گفتو به تخت چ دیرا به طرف خودش کش یصندل : 

- هر وقت دلم خواست موقع حرف زدن به خال دلبرش انگشت  تونمیم یجورنیا ،یگیراست م

 .بزنم

و گفت ستادیا شیکه راهش را به سمت در کج کرده بود، در جا سروش : 

 اگه بحث انگشت زدنه خب من بمونم؟-

به او زد یو لگد دیرا به طرف سروش کش خودش : 

- ندارما ... مال خودمه یشوخ یو انگشت زدن با کسگمشو برو، من سر خالش   ... 

شدن را درآورد دهیرنج یادا سروش : 

- با  یو تو بمون رونیبودم، من برم ب یمن بدبخت کدوم گور کردنیم میشانس تقس یآخه وقت

یکن تیمارال؟ قول بده محرم و نامحرم رو رعا  ! 

- مکنیسفت بغلش م یبر رونیکه ب نیاصالً حرفشم نزن، هم . 

- نه از بچه ،یکه نه از شوهر شانس داشت زنهیبه عمه غر م یایها، زود نبابام نشسته رونیب  

... 

دیخند : 

- من مارال رو بغل کنم و بخوابم ارزهیبه خدا که م . 

گفت رودیاو از رو نم دید یوقت سروش : 

- یدیجون م توهمت نیطور با هم نیهم ایو  یریم ایآخرش ناکام از دن زدان،یبرات نگرانم  . 

کنارش را برداشت و در آغوشش گرفت بالش : 
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- بار  یبرا ادیبار که ب هی رون،یب کشمشیاز سنگر م یجور هی مونم،یخودم نم ونیمن که مد

شهیدوم و سومش مشتاق م . 

 

[04.07.18 10:43] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 194پارت  

# وانمخیها_آواز_مبا_سنگ  

 

سروش  یبرا یاتاق مورد جذاب نیاز ا رونیب دانستیاو و اتاق را ترک کرد، م یناراض سروش

تمام وقت سروش با خود او  آورد،یباز را درم قیآدم رف کی یوجود ندارد، سروش فقط ادا

آبش با پدرش  یلینبود. سروش خ گریمرد د کی یکه جا یگرید یهایو البته سرگرم گذشتیم

نبودند  قهیبا پدرش هم سل ادیبود. ز یفرار یاز تجمعات خانوادگ شهیرفت و همیب نمجو کیدر 

دیکشیو اکثر اوقات کارشان به جروبحث م . 

 

برود.  رونینکند و ب یرا عصبان اشیشاک شهیهم ییِ دا نیاز ا شتریتخت برخاست تا ب از

که سروش کنار تختش  یصندل یچشمش به خرس قرمز رنگ افتاد، خم شد و آن را برداشت. رو

صورتش نگه داشت یگذاشته بود نشست و عروسک خرس را باال آورد و روبرو : 

-  یخواستیم کنما،یفکر م یدارم به محسن جد یکه از قصد گفت دمینفهم روزیفکر نکن د

آخه  خوام،یم یواضح گفتم چ اممیمن که اون شب تو پ زمیخب عز کنم،یم کاریمن چ ینیبب

نوبره  یقدر موذ نیا انهیکردن دارم؟ ار تیرک و راستم اذ قدرنیمن که ا خواد،ین ماز من مچ گرفت

برج زهر مار؟ یالهه یروزا؟ شد نیا یداد یر کاربریی! تغ !  

کرد و گفت شتریرا دو طرف عروسک ب فشارش : 

- . یشدینم الیخیرو ب تیو گر نه مرخص کنمیمگه نه؟ من اشتباه نم یایبا من راه ب یخوایم

 شتریسگم رو ب یتو اون رو نکهیاما مثل ا گرفتم،یم هیبرات هد نیولنتا یبود یاگه دختر خوب

 یمدل نیاما من ا ،یکه، سگ اخالق دوست دار ستیکار کنم دست خودت ن یچ ،یپسندیم

بشو  انهیزدنا، ارها و همون قشنگ حرف رو دوست دارم، با همون کرشمه مهربونتمن  ستما،ین

نمیمن بب . 

دیبه سر عروسک کش یدست : 

 - پسر محترم  هیبه بعد  نی! از ا دیببخش یتموم باورات رو نسبت به خودم خراب کردم، آخ

زنهیکه محترمانه مخ م شمیم . 
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از شوهر  اشییداو زن ییرفت. دا رونیاز اتاق ب عیسر یلیتخت گذاشت و خ یرا رو خرس

را  ییدا ینگاه همراه با دلخور داد،یش مگو یدخترشان گله داشتند و مادرش هم با دقت خاص

کرد و گفت کیگرفت و کنار سروش نشست. سروش سرش را به گوش او نزد دیند : 

- ش؟یبه فنا داد ایعروسکم سالمه؟   

- دوست ندارم زینه حالش خوبه، فقط باهاش حرف زدم، اونم فقط گوش کرد. خشونت آم . 

فترو به او گ ییکالمش تمام نشده بود که دا هنوز : 

- زنگنه امروز بهم زنگ زده بود زدانی . 

زد شییبه دا یچشمک : 

- نیشانس بودخوش شهیخوش به حال شما ! هم . 

کند ادامه داد یتوجه نکهیبدون ا یینگران نگاهش کرد، اما دا مادرش : 

-  تیتا زندگ دیبرگشت عقد کن ماهیکه پر دیو بعد ع یرو تموم کن یموش و گربه باز نیبهتره ا

رهیبگ یسروسامون . 

را از او دارد یتکرار یبار خواسته نیا ییدا بتیکه مادرش در ه دیفهمبه مادرش کرد،  ینگاه : 

- ن؟یندار یاگهیجون، امر د ییچشم دا   

داد شیاش را افزابلند پدرش هم فقط قدرت مانور خنده یو صدا دیخند زیر سروش . 

-  یبه اون بابا ست،یخودت ن ریصتق ف؛یتکلیب شهیآدم هم هی ،یباش یطور نیا یعادت کرد

 یدو کلمه باهاش درست و حساب یخواستیاونم مثل تو بود، هر وقت م ،یرفت زتیچ همهیب

 یقدر خودت رو جد نیچرا ا ؟یهست یک یتو فکر کرد ت،یبه خر زدیخودش رو م یصحبت کن

 یه اومداگ ؟یکنیش ناز ماون وقت تو واسه دن،یزنگنه صف کش یوهیواسه دختر ب ؟یگرفت

 یمیتصم هی. زنگنه ده ماهه منتظره تو یکه اومد یکرد خودیب ،یادامه بد یجور نیکه هم نجایا

بکنه. آخه  یکار هیمامانت  یذارینه م ،یکنیم ینه خودت غلط ،یریبگ ینساج یباالخره برا

، مامانت خونه بود نیعروس ا ماهیبهتر، پر ماهیاز زنگنه و پر یخوایرو م یداره، ک یهم حد تیخر

دوماداش رو داره،  یزنگنه هوا ؟یخوایم یتو چ گهید سازه،یدوستش داره، اونم با مامانت م

ولت کرد،  شهیهم به امون خدا هم که نم یجور نیداره از زنگنه داره، هم یاون دامادش هر چ

منتظر  دیحاال با ،یتا جمعش کن دیهمه سال طول کش نیزد که ا یگند هی شیچهارده سال پ

من با زنگنه قرار و مدارام رو گذاشتم،  ران،یا آدیم ماهیپر دیبعد ع ؟یبکن گهیغلط د هی مینیبش

رهیجلوم رو بگ تونهیم یک نمیبب خوامیم . 

شده بود مانیبلند شد، به کل از آمدنش پش شیاز جا زدانی : 

- ش ، همهمن خر ز،یچ همهیب یبابا هیمن پسِر  ف،یتکلیجان؛ من نفهم، من ب ییباشه دا

ریمن شو و برام لقمه نگ الیخیقبول، پس ب . 
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[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

به مادرش کرد و در ادامه گفت یاهیپر ازگال نگاه : 

- شما خودت رو به زحمت  ستیقرار و مدار بذارم خودم بلدم، الزم ن یمن اگه بخوام با کس

 یدر مورد زندگ دمیم حیمن ترج ییخودمه. دا ینوش جونم، زندگ زنمیند هم اگه م. گیبنداز

دخالت داده باشم یبهتون اجازه آدینم ادمیمادرم نظر بده،  تینها میو شخص یخصوص  ! 

به سمت  نکهیا نیو اخم، به سمت اتاقش برگشت، در ح تیپر از جد یدرنگ نکرد بعد از نگاه 

گفت ییبه دا ییزنداکه  دیشن رفتیاتاقش م : 

- نداره یبهت بگه به تو ربط یمنتظر بود ؟یخواستیرو م نیهم  ! 

 آمد،یمادرش با مهمانان م یخداحافظ یزد و در را با سرعت هل داد و داخل شد. صدا یپوزخند

نشد. منتظر  یاما هر چه صبر کرد از آمدن سروش خبر د،یایمنتظر بود هر آن سروش به اتاقش ب

و به دنبالش  نیروشن شدن ماش یصدا یهم بزند. وقت یو عروسکش را ببرد و حرف دیایبود ب

گشت دیرا متوجه شد، به کل از آمدن سروش ناام اطیاز ح شانتنرف رونیب .  

 

که به در زد وارد اتاقش  یاکه مادرش با تک ضربه گذشتینم اشییدا یاز رفتن خانواده یقیدقا

در گفت یدن زن در آستانهکرد و به محض ظاهر ش یشد، نوچ : 

- پاش را از  ییدا ،ینگفت یچرا اون طور یگفت یطور نیچرا ا یخدا اعصاب ندارم االن بگمامان به

دمیدرازتر کرده بود، منم زحمت جمع کردنش رو کش مشیگل . 

 

[04.07.18 10:43] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 195پارت  

 

 

 

کرد و گفت ید اتاقش شد، به عروسک خرس قرمز رنگ گذرا نگاهوار مادر : 

- کرد، اما تو هم ماشاهلل از زبون کم که  یذره تند هیمن بهش گفته بودم باهات حرف بزنه، 

یآرینم . 

گفت کالفه : 
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- اون  کنه،یآدم نفهم هم درک م هیست، ساده یلیخ نیمن از بابام بد بگه، ا یجلو دینبا وایش

 یبوده و برا یتو شوهر بد ی. اگه برافهمهیسال سن نم یابا پنجاه و خردهوقت برادرت 

 یمالحظه کردم مامان، اما دفعه یلینبوده، خ یبد یبابا اشاریمن و  یبرا یداداشت داماد خر

من  یکه برادرت هست، بگ ییبه بعد حواست باشه که جا نی. بهتره شما هم از اکنمیمبعد ن

 .نباشم

- کرده یرو عاص نایم کنهیم یطونیخرده ش هی نایابش خرده، شوهر مروزها اعص نیا . 

زد یپوزخند : 

-  یبه چشم ماهیبه پر تونمیمامان من نم م؟یبد دیتاوانش رو من و بابام با طونه،یش نایشوهر م

دادم، اما غلط کردم، بذار  ییقوال هیقبالً  ست،ینگاه کنم، دست خودمم ن یخوایکه شما م

مامان. دست از سرم بردار رو بکنم میزندگ . 

مادرش به عروسک  یجلو رفت و باز هم نگاهش عروسک را هدف گرفت، از نگاه دوباره مادرش

عروسک در اتاقش باعث تعجب مادرش شده است. عروسک را برداشت و  نیکه بودن ا افتیدر

 :گفت

- پدر رو سر پسر  یتالف دونستیبرش داره، احتماالً م ومدین یمال سروشه، جا گذاشته. رفتن

آرمیدر م . 

و حرف خودش را زد دینپرس یزیکه راجع به عروسک داد چ یحیتوض یاصالً درباره مادرش : 

- ماه؟یبهتر از پر یچه کس ،یبد تیبه زندگ یسروسامان دیباالخره که با  

- ست؟ین ماهیبهتر از پر یعنیمامان   

- کن یاگه هست معرف  ! 

فتاش گرمادرش خنده یحرف و کنجکاو از : 

- بهتر باشه، من  یزندگ هیکه دنبال  کنهینفر ازدواج م هی یازدواج کنم؟ مامان وقت دیمن چرا با

 یبشه. واقعاً اهل زن و زندگ تونهینم نیاالنش خوبه و بهتر از ا نیهم میزندگ کنمیفکر م

کشمی. نمگهید ستمین . 

گفت یتکان داد و با ناراحت یسر مادرش : 

- دو سال صبر کن، صبر  یکی یاگه مثالً بگ ،یکار رو بکن نیا نکهیااز  ترسم،یم نیاز هم

 یوقت ،یکار رو بکن نیکه ا ترسمیم یقصد ازدواج ندار گهینه د یگیم یاما وقت کنم،یم

طالق  یپا داشت و گفت هیمرغت  یول ا،یدور و برت بود گفت جدا شو از رو یمرد هر ک نایاسمی

با من و خودت و  یکن یاالن هم لجباز ستین دیبع ،یت موندسال هم سر حرف دوازدهو  طالقیب

تیزندگ  ! 

مادرش لبخند زد یهاینگران به : 
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- همون ده سال بعد، اگه  یخوب باشه که خوبه، ازدواج هم بذار بمونه برا دیبابا حال من با

 هی. بذار به جا بذارم یادگاریکه حاال از خودم  ستمین یاخدا تحفهبه یگینسل م ادیخاطر ازدبه

مینکن دایادامه پ گهیو د میجا تموم ش . 

کرد و سرش را جلو داد یبود اخم امدهیحرفش خوشش ن نیکه از ا زن : 

- رو بسپرم بهش؟ مگه من چه قدر  میرو دارم که نساج یتو ک ریمن مگه غ ؟یزنیم هیچه حرف

دختر  ماهی؟ پرو پوچ چیش بشه هتالش کردم همه یهمه واسه نساج نیا مونم؟یزنده م گهید

 م،یاریکمک کنه تو بازار دووم ب تونهیاوضاع بد و درهم برهم م نیا یزنگنه هم تو ست،ین یبد

 ؟یستیایو م یکنیکمکت کنه مقاومت م تونهیکه به نفعته و م یزیدر برابر چ قدر نیچرا ا

تو خونه  وهیبعادت ندارن دختر  لشیش نداره، زنگنه و فامخانواده یتو یخوب تیهم وضع ماهیپر

 .نگه دارن

- زنگنه هم  ،یدونیبهتر از من نفع خودم رو م یکنیتو فکر م وا،یش نهیخب مشکل منم هم

آدم گردن کلفت که  نیچطور ا ست؟یمگه دخترش ن ه،یسر راه یبچه ماهیغلط کرده، مگه پر

کنه؟  تشیحما و ادیاز پس دخترش برب تونهیداره نم ایهمه برو وب نیو ا زنهیگردنش رو تبر نم

 ماهیپر ری! البته تقصذاره؟یرو م یقرار و مدار چ ییبا دا نهیشیم ه،یزیهم خوب چ رتیآخه بابا غ

ادیبا اوضاع کنار ب ستیهم هستا، کالً ناسازگاره، بلد ن . 

-  ،یش که ندارو خونواده ماهیپر طیلنگش کن، خبر از شرا یگیسر جات م یتو نشست

زنگنه  دونن،یآل م  نیشوهر مرده رو ع یوهیزن ب رن،یگیسخت م همایچه قدر به پر یدونینم

نزده، اما  یوقت حرف چیکه ه میبا تو عقد کنه، مستق ماهیحرفا اصرار داره پر نیخاطر همهم به

معلومه هنشد یخب مزه . 

تعجب به مادرش گفت با : 

- ریدخترم رو بگ ایا ببه من بگه تو رو خد ادیکم مونده ب ه؟یچ میمنظورت از مستق دونمینم  ! 

دیو عاجز شده بود نال گرفتیاز بحث با او نم یاجهیکه نت مادرش : 

-  نیو تو هم رمیمیداره، آخرش هم من م یجواب هی گمیم یزیخسته شدم از دستت، هر چ

یمونیم فیتکلیطور ب . 

رفت و او هم فقط رفتنش را تماشا کرد رونیب . 

 

بخوابد چون اگر  توانستیهم نم یاز طرف آمد،یخوابش مبود که  ییهااز معدود وقت یکی

زنگ  ماهیهم نداشت که خودش به پر میکند. تصم دارشیزنگ بزند و ب ماهیممکن بود پر دیخوابیم

زنگ  ماهیپر گریساعت د کی. اگر تا کردیم ادیرا ز ماهیخود و پر نیب یکم فاصلهکم دیبزند، با

دست به کار شود و به او زنگ بزند خودش شدیآن وقت مجبور م زدیمن .  

سروکله بزند،  اشیکه قبل از خواب عادت داشت با گوش شهیو مثل هم دیتخت دراز کش یرو

دیسرک کش یشگیهم یرا مقابل صورتش نگه داشت و به همان جا یگوش . 
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 ییدر نماها ییهااز دوازده سال بود؛ عکس شیب شیهاکه قدمت عکس ییهاعکس یگالر

نخواهد،  نکهیوقت نبود، نه ا چیه ایها را خودش انداخته بود، روعکس ی. همهنایاسمیمتفاوت از 

 یرو شهینامانوس مرگ هم یاما پرنده ،یبود و خواستن بایز نایاسمیتوانش را نداشت. 

بود  نیزنده نخواهد ماند مانع از ا یلیخ نکهیتلخ ا تیو همراهش بود. واقع هنشست شیهاشانه

چرا که خودش را مقصر اول و آخر  زد،یبر نایاسمی یرا به پا شیهاتمام و کمال مادرانه ایکه رو

را نداشت نایاسمی میوخ طیو تحمل شرا دانستیم ضشیاحوال مر . 

 ستیتمام، آن هم در سن ب یها با پافشارلباعث شده که آن سا یزیچه چ دانستینم هنوز

اش به خطا و هوس بسته که نطفه یااش را نگه دارد و حفظ کند، آن هم بچهبخواهد بچه یسال

ببرند،  نیکه اجازه دهد آن بچه را از ب خواستیکه هرگز دلش نم دانستیشده بود ! فقط م

که اصرار  رفتیسمت او نشانه مها اول به حرف شین ریت یاز مردنش همه عدکه ب یابچه

شده است یداشتن بچه باعث مردنش در دو سالگ یبرا اشهودهیب . 

بلند و  یاش، موهاو دلبرانه زیر یهارا داشت بد نبود، خنده نایاسمیکه  یآن دو سال یهمه

د را تجربه کن یگرید یایبود که دن نیریش یافتادن و بابا گفتنش، همه آنقدرو لختش، راه یمشک

با بود یز یسالهدختر چهارده کیرها شود. اگر االن بود  هایفشار و تلخ یاز همه یلحظات یو برا

سالهدختِر چهارده کیو او هم پدر  . 

گرفته و فقط صورتش در عکس  کینزد یکه از نما نایاسمی یهااز عکس یکی یرا رو انگشتش

و گفت دیبود کش دایپ : 

- ؟یستیکه ن شهیورم نممن هنوز با یدونیدلم، م زیعز  

که نه پدر  ییایبرگرداند، دن اشیکنون یایافکارش را پاره کرد و او را به دن یرشته ماهیزدن پر زنگ

مرگ شده  میآغوشش تسل انیم یبود که در دو سالگ یساله، بلکه پدر دختردختر چهارده کی

 ! بود

گفت حالیو ب خسته : 

- یودم پرب دهیخواب یزدیزنگ نم گهید قهیدو دق  ... 

از او بدتر بود ماهیپر لحن : 
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- زنگ زدم، و گرنه حوصله نداشتم یمنتظر دونستمیچون م . 

طعنه گفت به : 

-  ه،یکه پدرام کالً آدم مشکل دار ییاز اونجا رون،یب یشده، با پدرام رفت یبذار حدس بزنم چ

از دهنش دراومد بهت گفته، درسته؟ یدعواتون شده و هر چ  

گفت یادهیکث در ادامه با لحن رنجم یبا کم ماهیپر : 

- میو برگشت میکرد دیخر میاتفاقاً رفت ست،یطور ن نینه ا . 

- ؟یاحوصلهیناراحت و ب یپس از چ  

را رها کرد قشینفس عم ماهیپر : 

- کنهیداره اعصاب من رو خرد م سایشوهر پر زدانی . 

زده بود یفبا خواهرش مشکل داشت اما از شوهرش کمتر حر ماهیکرد، پر زیت گوش : 

- تر از مادر شده؟دلسوز یهیت داهم واسه سایشوهر پر ه؟یمشکل چ  

- داره  ییرفتارا هی زنه،یکه داره حالم رو به هم م شهیمهربون شده، مهربون یادینه اصالً؛ ز

ترسمیازش م زدان،ی . 

 یدور یلیحدس خ زد،یآنچه که هم حدس م د،یفهمیمهربان شده نم یادیرا از ز ماهیپر منظور

 :بود

-  شیاز مهربون یچ ی. برایباش یشاک شیبود که تو از مهربون یکیخب خدا رو شکر 

؟یترسیم  

- من  زدانی. ستیبرام قابل تحمل ن نجایا گهیبهم نظر بد داره، د کنمیاما حس م دونم،ینم

نگاهش، از  یکی فهممیبار نگاه و نظرت بد باشه، م هی دمیاون خونه با تو بودم، ند یشش ماه تو

هم من  دیرو درک کنم. شا سایشوهر پر یرفتارا تونمیداره، نم یحرفاش، لبخنداش چه قصد

ادهیز گهید یتوقعم از مردا دمیرو د وچون ت  ... 

رفته بود چگونه کلمات را شمرده ادا کند ادشی تیشد و نشست، از عصبان بلند : 

- شک  اشاریبود به  اشاریتا  ،یدار آدم و عالم شک یبه همه کنم،یم یدارم قاط گهید ماهیپر

 یکنیکه تو فکر م یمنم اون پدر روحان ،یزنیتهمت م سایاالن هم به شوهر پر ،یداشت

رو  یکنیو بهش افتخار م یکه تو نشست ییهااون سال یهمه یقشنگ هم دارم تالف ستم،ین

تانات رو ندارمگوش دادن به داس تیظرف گهیمن داستان نباف که من د یپس برا آرم،یدر م . 

دیرا قطع کرد و غر یگوش یخداحافظ بدون : 

- اشتباه گرفته ینیزمبیشک کنه که بهش نظر داره، منم با س سایمونده بود به شوهر پر نیهم . 

به عروسک کرد و با خود گفت یآرام شود، نگاه یتا کم دیکش اشیشانیرا به پ دستش : 
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- مگهید یکیفکر چلوندن  ینشستم تو نجایاالن که ا نیمن هم دونهینم  ! 
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* * * 

. مقابل کردمیرا تماشا م نیریخاله ش یهاسالنه قدم برداشتنو سالنه ستادهیپنجره ا پشت

 یودتر به خانه برود. حتگرفته بود تا ز یکرد و مشغول صحبت شد. امروز مرخص یمکث ینگهبان

که با  دانستیو خود را ملزم م انداختینداشت هم خودش را از تک و تا نم یخوب طیشرا یوقت

ها وقت بگذارد. منتظر بودم صحبتش را کوتاه کند و صحبت با آن یکند و برا یپرس والهمه اح

 یه صحبتش بپردازد. لبخندب یشتریتا با فراغ بال ب دیچرخ یبرود، اما تازه به سمت اتاقک نگهبان

داشت،  یادیز یروزها مشکالت اقتصاد نیحالتش زدم و از پنجره فاصله گرفتم. ا نیبه ا

سرسام آور آن باعث شده بود هوش و حواسش درست  یهانهیدخترش و هز کورکن یهاکالس

ت کرده بودم که اجازه دهد دخترش دانشگاه آزاد هم شرک یخودش نباشد. او را راض یسر جا

هرگز به دانشگاه آزاد  ستیقرار ن یو وقت دیآیبرنم نشیسنگ یهانهیاز پس هز گفتیکند، م

 یهادانشگاه نیبه دخترش گفته بود فقط در هم گرید یدارد شرکت کند. از طرف یبرود چه لزوم

خراب  یاهیباعث شده بود دخترش با روح هایریگفشار و سخت نیقبول شود. ا یدولت دیتهران با

کنکورش برود و درس بخواند یهاه کالسب .  

 

دکتر بردنش به سراغش  یهم که برا روزید آمد،ینم یبود که به نساج یخانم چند روز وایش

صحبت کرده بودم تا اگر  یسجاد ینگفتم، قبلش با آقا یزیچ نیریرفته بودم از کمک به خاله ش

دهند و خرد خرد از حقوقش کم کنند. ب نیریبه خاله ش یخانم صحبت کند تا وام وایبا ش شودیم

شان را جلب کندفرصت نظر موافق نیقول داده بود در اول یجادس یآقا . 

 

اند، اول از همه و همسرش از هم جدا شده زدانیبود که  دهیشن یامروز از سجاد نیریش خاله

دانم چرا از بودم که ب نیو دنبال ا دانمینم یزیخبر را به من داد، وانمود کردم که چ نیهم ا

بوده  یکه چند سال کردینقل و قول م یاز جانب سجاد نیریهمسرش جدا شده است. خاله ش

 رانیآمدن به ا یبرا نکهیاست؛ تا ا کردهیم یفشارجدا نشدن پا یبرا زدانیداشتند و  فکه اختال

 گفته بود و نیریبه خاله ش یبود که سجاد یلیدل نیمجبور شده است همسرش طالق دهد، ا
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 یباشد، چون مطمئن بودم سجاد تواندینم نیا قتیحق یهرگز همه دانستمیخب من م

را پنهان نگه دارد. مثالً خاله  یزیو چه چ دیبگو نیریرا به خاله ش یزیکه چه چ کندیانتخاب م

ها که پس از مدت نیفوت کرده است. اصالً هم یدر بچگ زدانیکه دختر  دانستینم نیریش

مورد  نیاست. هم یکه به شدت آدم راز دار و امانتدار دادیگفته بود نشان ماز طالق  یسجاد

همه به او اعتماد داشته باشد نیاخانم  وایش شدیبود که باعث م . 

 

خوشحال باشم، ناراحت باشم،  دانستمینداشت، نم یدرست فیروزها تعر نیمن ا یو هوا حال

 کیاز حالم ارائه دهم  توانستمیکه م یفیتعر نیتر سرراست دیباشم، شا دوارمیباشم، ام دیناام

دنبال  شودیم یگاه کردم،یدست و پنجه نرم م یقشنگ ییاهایمحض بود ! با رو یسردرگم

را گرفت. مثل فکر کردن  ندیآیکه دنبال تو م ییزهایچ یجلو شودیوقت نم چیاما ه ،نرفت یزیچ

که  ییچه قدر روزها نکهیمثل ا د،یکشینفس م میهایپوست شهِر آشفتگ ریکه ز یبه مرد

که هنوز در درست  یایقلب التیدادن به تما دانیهستند، مثل م گرید یبهتر از روزها نمشیبیم

 یوسط وجود نداشت که دال بر درست بودن حس نیا یزیچ چی. هداشتمو غلط بودنش شک 

که  آمدمیبه خودم م یوقت زد،یو از من جلو م دیدویحس دنبال من م نیا یباشد که دارم، ول

کردیمقابلم بود و عرض اندام م . 

 

 نیکس از ا چیمحسن را جواب کرده بودم و ه را؛یمن بودند، همه جز سم هیخانه هم عل در

. اعتراف رمیبگ یتردرست میو تصم میاینبود، مامان هنوز منتظر بود تا به خودم ب یمن راض میتصم

 یگرید یاما کار از جا ست،یدش هم آدم مناسبدارد و خو یخوب طیکه محسن شرا کردمیم

که بر اثر  ییهاتنش ینداشت. خانه با وجود همه شیهایبه محسن و خوب یربط هک دیلنگیم

 یبود که من با مرد نیسخت ا گذشت،یمخالفت من بوجود آمده بود باز هم به من سخت نم

را  میتصم نیچوب ا یروز کی دیااز احساس هستم، ش یازدواج کنم که از درون نسبت به او ته

بود که هر روز خودم به خودم چوب بزنم نیاما بهتر از ا خوردم،یم . 

 

 دیرا پرس شیلیجوابم را به او گفته بودم در کمال احترام برخورد کرد، دل نکهیبعد از ا یعضد یآقا

نکرده است.  اشیکدام راض چیبود ه دایدادم که از صورتش پ لشیتحو ییهابهانه تیکه در نها

کنندیباز هم صبر م گفتیراحت م یلیخ نکهیا بیعج  ! 

 

 نیریمشکل خاله ش یرا گرفتم تا از او بپرسم درباره یسجاد یآقا یاز رفتن به خانه شماره قبل

 خواستهیگفت که م عیسر یلیخ میصدا دنیخانم صحبت کرده است که به محض شن وایبا ش

مسئله صحبت  نیبروم تا راجع به ا تیریکه به اتاق مد دیبگوو  ردیاالن با من تماس بگ نیهم

 وایفکر کردم که امروز ش نیو به محض قطع کردن تلفن به ا میآیاالن م نیکه هم تم. گفمیکن

حل و فصلش  یصحبت کنم، قرار بود خود سجاد یبا چه کس دیو من با امدهین یخانم به نساج

بروم تیریبه اتاق مد خواستیاز من م یکند، ول . 
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[04.07.18 10:44] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

لب با خود گفتم: "خب اگه قرار بود من برم صحبت کنم چرا  ریشدم و ز یعصبان یدست سجاد از

که نقشه  ییهاپشت پرده است، دست ییهازود متوجه شدم دست یلیبه تو گفتم" اما خ

 یرا برداشتم تا هر کس فمیاست. ک سهیدس نیفرد ا نیترگناهیب یادو احتماالً سج کشدیم

وقت ندارم یلیرفتنم و خ یایبفهمد که مه فمیک دنید اکه در اتاق است ب . 

گفت دنمیکه با د دمیرا د یها عضدراه پله در : 

- گم رفتن عجله دارن، گفتن ب یهم برا یلیاتاق منتظرتونن، خ یباال تو یتوکل یخانم مشتاق آقا

دیبه اتاقشون بر عیکه سر . 

رفتن است و  یآماده دیکه بگو خواستیاز من دلش م شتریو چه شده بود ! ب کردمیفکر م چه

آمدیبه نظر نم یگرید زیبر دوش چ یبار اضافه کیجز  میمن حاال برا فیک . 

حضور هر کس از  یاما اتاق خال نم،یرا هم بب یسجاد یدر زدم و وارد شدم انتظار داشتم آقا تا

شد.  یزیدست. جواب سالمم را داد و بعد مشغول نوشتن چبود، هر کس و جز مرد چپ

برداشت را داشته  نیکه من هم هم خواستیقلبش م میو خب از صم کردیم ییاعتنایب

را به او دوختم. کماکان مشغول نوشتن بود، من که  ممیمستق نگاهباشم. آرام جلو رفتم و 

را ثابت  یزیچه چ اشیتوجهیبا ادامه دادن ب خواستیم کند،یم ییعتناایبودم ب دهیفهم

بوده است و بس؛ و  یصور شیکه عذرخواه کردمیفکر م نیبودم و به ا ستادهیا شیکند؟ روبرو

 امش،یاز آن همه ندامت نهفته در پ دیبا گرفت،یم شیرا در پ هیرو نیا دیگر نه االن قاعدتاً نبا

از  تیشکا یچاشن یکه کم یبلند و لحن یی. با صداخوردیش به چشم مهم در رفتار یاذره

 :وضع موجود داشت، گفتم

- برم خونه دیمن با . 

برانداز کرد ترعیسر یمن را با نگاه یگذاشت و سر تا پا نیخودکارش را زم عیسر : 

- بخوابم نجایامشب رو ا خوامیاما من م . 

تعجب نگاهش کردم که گفت با : 

- حاال  ،یربع وقت من رو تلف کرد هیبرم خونه، اما تو  دیعه منتظرتونم، خب منم بارب هیمن االن 

هم وقت تو تلف بشه قهیداره دو دق یبیچه ع . 

 

به  یالعملحرف و تمام رفتارش عکس نیبود، ا یدر اتاقم ناراض مانیهااز برخورد و حرف هنوز

بش را دادمنبودم و در کمال آرامش جوا یآن روزم بود. من عصب یهاحرف : 

 .متاسفم که منتظرتون گذاشتم-
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باال داد ییابرو : 

- بهتر یتاسف خوبه، عذرخواه . 

. شدیآتش دلش خاموش نم دیشنیاز من نم یده تا عذرخواه اش،یعذرخواه کی یبه ازا تا

داشته  یبه عذرخواه یشباهت نیترکوچک یکه حت یفقط نگاهش کردم و از گفتن هر حرف

کردم یباشد، خوددار .  

عقب رفت و گفت یاو فشار آوردن به آن ذره اشیدادن به صندل هیتک با : 

- ؟یفرستیو پسغام م غامیکن که چرا پ فیو تعر نیبش  

دو برابر قبل شد تعجبم : 

- فرستادم؟ یو پسغام به ک غامیمن پ  

اشاره به مبل گفت با : 

-  نیریخانم ش یکه برا از من بخواد ادیب ینگفت یسجاد یمگه به آقا ،یبه من فرستاد ن،یبش

؟یدانشگاه و کالس کنکور دخترش، چرا به خودم نگفت یبرا رمیوام در نظر بگ هیتون خاله  

خاله  یبود؟! مثالً از جانب خودش برا دهیمن را وسط کش ی! چرا پا یسجاد یاز دست آقا امان

شد؟یچه م کردیوام م یتقاضا نیریش  

-  یخواستم که درباره یسجاد یادم، من فقط از آقانفرست غامیپ یمن به کس ست،ین یطور نیا

براشون در نظر  یوام هیخانم صحبت کنه و ازشون بخواد که  وایبا ش نیریخاله ش یمشکل مال

بهشون بشه یکمک هی خواستمیخبر نداره، من فقط م نیریاصالً هم خود خاله ش رن،یبگ . 

گفت زد،یخر همزمان در آن موج مو تمس طنتیش یلحن که کم کیبرد و با  نییباال و پا یسر : 

-  نیریکه خاله ش یگفت یبه عمو سجاد یچرا رفت گمیم گه،ید گمیرو م نیخب منم هم

 شیپ یرفتیراست م هیصحبت کنه. خب خودت  وایداره و بره با خاله ش یبه کمک مال اجیاحت

 ،یگفتیودم مبه خ یاومدیهم م ایداره،  یچه مشکل نیریکه خاله ش یگفتیو م وایخاله ش

خوبه باشم؟ زدانیمنم بابا  ! 

حرفش نخندم،  نیو بابا ب ییگرفتم تا به خاله و عمو و دا میهادندان نیرا ب نمیریچه قدر لب ز هر

حرفش هم  نیصدا بزنم و ا لشانیهمه را با اسم فام خواستیماند. دوباره م جهینتیتالشم ب

شته بود؟بردا یتالف یاعتراض بود. قدم اول را برا کی  

 

[06.07.18 16:38] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 198پارت  
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 حرفیفکر نکنم. خودش هم ب یگرید زیهر چ ایو  یدار بود که مطلقاً به  تالفآن قدر خنده حرفش

اما زود به خودش آمد و گفت گر،ید یاز جنس یبود، با نگاه رهیبه من خ : 

- تنییکودک؛ همه خاله و عمو و دامهد یرو کرد نجایا ،یحق دار ،یبخند دمیخب با !؟یخندیم . ! 

دهم لشیتحو یزینگفت که جواب تند و ت زیقدر تند و ت آن : 

- طور صداشون کردم، عادت دارم نیا شهیخب من هم . 

ر بود که د نیبزند، اما تمام حواسم به ا یحرف خواستیم ستاد،یبلند شد و ا یصندل یرو از

به کجا خواهد رفت زشیاز پشت م تینها : 

-  دیما هم با ینبود، چون تو عادت کرد ادمی. اصالً میمشکل رو حل کرد نیقبالً ا یگیراست م

میایکوتاه ب  ! 

بروم.  رونیبروم، نخندم و ب رونیاز اتاقش ب دیهر چه زودتر با کردمیچرا حس م دانسنمینم

خوردیدر سرم چرخ م امشیپ . 

داد هیو به آن تک ستادیا زیآمد و مقابل م رونیب زیپشت م از : 

- م؟یبد نیریخب حاال بگو چه قدر وام به خاله ش  

تعجب گفتم با : 

 من بگم؟-

اش را متفکر کرد و بعد از آن گفتچهره حالت : 

- خوادیبگه چه قدر م ادیب نیریخاله ش یبگ یتونیخب م . 

- صحبت کردم یسجاد یبا آقا رفته، بعد هم خودش خبر نداره که من نیریخاله ش . 

اما خب آدم بالفعل کردِن  م،ی" هم مد نظرم بود که بگوی" عمو سجادیسجاد یگفتن آقا هنگام

نبودم زدانیدر مقابل  یذهن میتصم نیا . 

به سرش داد و گفت یتکان : 

- کنه زیبراش وار یتوئه، بگو چه قدر، تا بگم فردا حسابدار یدهیا ده،یا نیا یخب پس وقت . 

 رهیدر حال دست انداختنم بود؟ به صورتش خ ایبپردازد،  یچه مبلغ میمنتظر بود من بگو قعاً وا

دمیند یاز شوخ یاثر چیماندم و ه : 

- دیدونیهر طور خودتون صالح م . 
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با نبض گرفتن  یمیرا از آن گرفت. هر تکانش ارتباط مستق اشهیفاصله گرفت و تک زیاز م یقدم

بدنم داشت یتمام اعضا . 

- تو بگو چه قدر؟ ،یدونیرو بهتر م نی. تو که ادونمیصالح خودم رو نم یلیخ من  

باز  دانم،یرا بهتر م نیو من ا داندیصالح خودش را نم گفتیم ی. وقتزدیگونه حرف م نیا چرا

پشت  یو بدون آنکه فکر ربطیبود که آن روز در اتاقم به او گفته بودم؟ ب ییهااش به حرفاشاره

د گفتمحرفم باش : 

- خوبه؟ ونیلیده م  

- خوبه؟ دونم،ینم  

میوام را بگو قیمن مبلغ دق خواستیقصد کوتاه اومدن نداشت، به کل م اصالً  . 

گفت یاانهیام، چون با لبخند موذشد که دستپاچه شده متوجه : 

- م؟یو همون قدر وام بد شهیکه چه قدر م یخونه حساب و کتاب کن یبر یخوایم  

جب کردماز قبل تع شتریب : 

-  یکه کم یمبلغ هی. شهیم ونیلیاز ده م ادتریز یلیخ ن،یمبلغ رو شما بد یهمه شهیخب نم

هیکمک دستشون باشه کاف . 

گفت پروایب : 

- شهیم یتو بخوا شه،یچرا نم  ! 

 دایمبل بلند شدم، نگاهم به او حالت رفت و برگشت پ یالعمل نشان دادم و از روعکس عیسر

 :کرد

- باشه یکاف کنمیمفکر  ونیلیهمون ده م . 

-  یهمون قدر شهیم شتریب یگیتو م یخب وقت شه؟یم شتریب ونیلیاز ده م یگیمگه نم

 یدرخواست هیپس حاال که  ،یندار یخودت درخواست یوقت برا چیکه الزمه. تو که ه میدیم

یدب دیهم با ییآوانسا هی یشیبابا م یبهتره که انجام بشه. باالخره وقت یکرد  !   

شودیاگر من بخواهم م نکهیبود که قبلش زده بود. ا یحرف یو خراب یحال بازساز در . 

- باز  یباشه تا برا ونیلیپس بده، بهتره همون ده م دیبا نیریوام رو خاله ش نیممنونم. چون ا

ادیپرداخت قسطش بهش فشار ن . 

گفت خونسردانه : 

- باشه؟ اد،یکم تا بهش فشار نکنند و مبلغش رو  ادیتعداد اقساطش رو ز گمیم  

فرار  میقدرت از پاها ناً یقی کردیم دایمنوال  ادامه پ نیسرپا مانده بودم، اگر بحث به هم ادیز یلیخ

همان جواب محبوب او را تکرار کردم کرد،یم : 
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 .باشه-

احساسات  ایام به پوعالقه لیدل شیکردم و به طرف در رفتم، ده سال پ یدنبالش خداحافظ به

 ای. پواورمیو کم ن ستمیام به او باعالقه یهمه جوره پا شدیبود که باعث م یشور و تازه بالغپر

اما  ،گرفتم مثل باران شوم و بر سرش احساسات نابم را ببارانم ادیبود که من با او  یمرد نیاول

ببارند و  و باز هم قرار بود گرفتیکه از عمق وجودم نشات م یاحساسات یبرا یلیاکنون واقعاً دل

ساله بودم و نه احساساتم نابالغ بود، من هشت سال  جدهیدختر ه کیببارند نداشتم. من نه 

چ یه یکه گاه رمیبگ ادیبودم تا  دهیکش ییهشت سال تنها یبزرگتر شده بودم و به اندازه

ا بسازد، اما ب نیغمگ شهیو هم یآدم منزو کیرا ندارد که از تو  نیارزش ا یااحساس و عالقه

دست و  شهیکه هم یدر حال تکرار گذشته هستم و تکرار احساسات دیرسیبه نظر م زدانی

االنم با آن  یعالقه نیب یعقلند، احساساتم همان احساسات بود، اما من فرق بزرگ ریپاگ

تر بود، مثل داشتم شفاف زدانیکه االن به  ی. احساسکردمیاحساس م شیده سال پ یعالقه

 ایمن به پو ی. حس عالقهتابدیتر مو شفاف ترییتماشا ریاما در کو تابد،یجا مماه که بر همه 

ام به است، اما عالقه یزیکه انگار غر یعالقه کیهمراه با فکر کردن به عاقبت و آخر کار نبود، 

مثل او  یکه دل بستن به آدم یهمراه با فکر کردن بود و خب من با علم به تمام مشکالت زدانی

داشتمیرا برم میهاراه قدم نیداشته باشد در ا اندتویم . 

 

[06.07.18 16:38] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

. یشیپس و پ چیزد، اسمم را گفت، همان مارال را، بدون ه میدر را باز نکرده بودم که صدا هنوز

گرینفر د کیر حال رفتن باشد و چه بزند، چه خودش د یحرف کیعادت داشت موقع رفتن حتماً  : 

- بود و  ادتیمن تهران نبودم، اصالً هم حواسم نبود که مامان نوبت دکتر داره، ممنون که  روزید

یهمراهش رفت . 

 رشیمن تحت تاث گفتیم یگریهم با هر لحن د دیلحن قدرشناسش قرار گرفتم، شا ریتاث تحت

گرفتمیقرار م : 

-  یخانوم همراهش بره، برا هی شانهیماه یهاتیزیو یبرا بهتره ست،یبه تشکر ن یازین

بود من هستم یاگه کمک زشمیالید . 

مرد  کی دانستی. همسرش مستادیا میآرام به سمتم آمد و روبرو ییهارا دور زد و با قدم مبل

نبود؟ یمرد خاص زدانیاو  یبرا دهد؟یخاص را از دست م   

- مامان  گهیو خب اون موقع د رانیا گردهیبرم دیبعد عهم  ماهیهستم، پر زشیالید ینه من برا

شهیو مزاحمت نم ستیتنها ن . 

 کیرا  ماهیکه گرفته بودم را با خودش برد، پر یو آمدنش طوفان شد و تمام آرامش ماهیپر اسمم

او و  فیکه همسر داشت و مصلحت بود که رد کند و حال تکل یموقع کیرد کرده بود،  یموقع

د؟شیچه م ماهیپر  
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درک  گریرا د زیچ کی تیاما حال و حسم خوب زم،یبه هم بر ماهیاسم پر دنینبود که با شن خوب

بودم و خودم هم خبر  دهید بیاز گذشته آس کردمیاز آنکه فکر م شتریمن ب دیشا کردند،ینم

نداشت بترسم یلینداشتم و گر نه دل . 

- خانوم کمک خواست هستم وایبه هر حال من هر وقت ش . 

 دیکه مطمئن بودم خواب امشب و شب بعد و شا یحرف دم،یحرفش را شن نیا باز کردم و آخرر در

رو را از من خواهد گرفت شیپ یهاتمام شب : 

- چرا  یدونی. تو میخب هست یول ،یهست یدختر خوب یلیاصالً دوست ندارم بگم تو خ

گفتم؟ یدوست ندارم بگم، ول  

و آن وقت او  داشتینگه م داریمنطق و عقلم را ب دیکه با ییزهایچ یگم کرده بودم همه من

دیپرسیرا از من م بشیو غر بیعج یهاسوال . 

 

[09.07.18 11:30] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 199پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

*   *   * 

انش را به به طرف و آن طرف دست یطور شکست،یوسط آشپزخانه نشسته بود و گردو م مامان

 یباق زیخرد شده و ر یکه در آخر از هر گردو، فقط چند تا تکه شکستیو گردوها را م بردیم

رفع  یبرا رایو سم ثمیکه م شیپ قهی. چند دقکردیم یمن را سر گردوها خال تی. عصبانماندیم

بود  دهیکش شیرا پ یعضد بزنند و شام هم بخرند، باز هم بحث یدور رونیبودند ب فتهر یخستگ

 میرا تقس تشیو باز هم من مخالفت کرده بودم. آخرش هم به آشپزخانه آمد و با گردوها عصبان

 .کرد

 

بر سر  ییشدم، اصالً متوجه نبود که چه بال رهیدادم و به حرکات پرشتابش خ هیکانتر تک به

خودش که کمک  کرد،یشروع مرا  یتکانخانه دیمانده به ع ماهکیگردوها آورده است. معموالً 

و تا امروز  میصبح شروع کرده بود روزیاز د رایو سم ثمیبکند، اما من و م توانستینم یچندان

 یشستن برده بودند و کف سالن خانه خال یها را هم برا. فرشمیاز کارها را انجام داده بود یکل

مانده تمام شوند. خسته از تقابل  یباق یتا کارها میالزم داشت گرید یپنجشنبه و جمعه کیبود، 

شکن را از دستش گرفتممامان با گردوها به آشپزخانه رفتم و گردو یناعادالنه : 
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- شکننینم ینجوریبده من مامان، ا . 

گفت حوصلهیکار را به من بسپارد. ب نیبود که ا لیهم ما خودش : 

- خدا هم زد پسِ سرم فلج شدم آد،یخوشم نم ینشستن یاز کارا . 

به دو طرف  یمیشکن گذاشتم و با فشار مالگردو یهادندانه نینشستم و آرام گردو را ب ارشکن

مامان گذاشتم و با  یخرد شده یآوردم و کنار گردوها رونیها را سالم باش مغز گردودسته

گفتم یچشمک : 

 کدومش بهتره؟-

گفت یلجباز با : 

-  نیگردوهات از ا کرد،یو منطق رد م لیدلیتو هم اگه مثل من دخترت خواستگار خوبش رو ب

شدیبهتر نم . 

پارچه گذاشتم یو گردو شکن را رو دمیخند بلند : 

- نسبت به محسن  یاحساس چیمدت فکر کنم، من ه هیخرده بهم مهلت بده، بذار  هیمامان 

 .نداشتم

گفتم عیبزند سر یآمد حرف تا : 

- االن  نیهم خوامیم زارم،یبعداً ب یر چ. من از هشهیبعداً فالن م شه،یبعداً خوب م ایاالن نگ

خبر داره؟ یک ندهیکه گرفتم رو دوست داشته باشم، از بعد و آ یمیتصم قهیدق نیو هم  

چپ نگاهم کردچپ مامان : 

-  ،یفکر کرد قهیو به همون دق یفکر نکرد ندهیمعتاده هم به آ ایپو یبود دهیهم که فهم یوقت

نگران باشم  دیاما من با ،یهنرمند یکل ،یمونیگل مدسته نیع ؟یشد؟ خوشبخت یاالن چ

بهت بگه یزیچ هیدلش خواست  یو هر ک یباش رایو سم ثمیم یو تو سربار زندگ رمینکنه بم . 

گذاشتم شیپا یرا رو دستم : 

- چرا فکر  کردم،یبه بعدش فکر م شدمیمحرم م ایهم که داشتم با پو یاون وقت یمامان حت

 شه؟یم ینباشه که بعدش چ المیخ نیمعتاده و بعد ع ایونم پوبرام راحت بود که بد یکنیم

مطمئن باشم، هم از خودم، هم از  خوامیبه محسن جواب بله ندادم، چون م نمیواسه هم

مندهیآ . 

نگاهم کرد و بعد گفت رهیخ مامان : 

- بدتره و  زیاز همه چ ییتنها گه،یچند سال د گه؟یچند وقت د ؟یمنتظر بمون یخوایم یتا ک

کنهیحال آدم رو بدترم م . 

که  ستیمرد چپ دست میاهایکه حاال در رو ستم،یتنها ن گریکه د گفتمیبه مامان م دیبا

است را برده امییکنارم باشد، تنها نکهیرا غارت کرده است، بدون ا امییتنها . 
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به گردوها اشاره کردم و گفتم آمد،یم اطیاز ح رایو سم ثمیم یخنده یصدا : 

- شهیسرد م میشام گرفته، بخور ثمیاالن م شکونمشون،یبعداً م بذار . 

و ستون کردن دستش بلند شد شینگاه گرفت و با دراز کردن پاها یتینارضا با : 

- یدر بر یکنیم دایبهونه پ هی شهیدو کلوم حرف باهات بزنم، هم آمیتو هم تا م . 

 

غذا  یمثل من بود، عادت نداشت وقت درست ثمیدر را باز کردند و داخل شدند، م ثمیو م رایسم

 :حاضر است صبر کند

- سفره بنداز ایبلند شو ب ،یشکونیاون وسط گردو م یمارال نشست . 

کردم و گفتم یاخم : 

- ؟یدیمن رو د ینیبیاون رو نم ستاده،یبغلت وا یزنت به اون گندگ  

کرد و گفت رایبه سم ینگاه مین : 

- از دستم ریرو بگ غذا ایتنشه، ب رونیهنوز لباس ب رایسم . 

منت گذاشتن از دستش  یبه طرف اتاقش فرار کرد و من هم بلند شدم و غذا را با کل رایسم

 .گرفتم

کردن  دیخر یدر پ یبیها با تب و تاب عجموقع نینکرده بود، سال قبل ا یدیخر دیع یبرا رایسم

جار و جنجال  یکند کل کردن همراه خودش دیخر یرا برا ثمیمن و م نکهیا یبود و هر بار هم برا

را بکند ثمیم بیج تیرعا خواهدیامسال م دیرسیبه نظر م انداخت،یراه م . 

 

[09.07.18 11:30] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 200پارت  

 

 

 

 یاهفته کی. میردزود به اتاقمان پناه ب یلیمان خهر کدام میاز خوردن شام چون خسته بود بعد

را با خودم به تخت خواب  امیگوش نکهیکرده بودم. عادت ا دایقبل از خواب پ یدیبود که عادت جد

. موقت بگذران یمجاز یدر فضا شهیهم شتریو ب رمیآن را در دستم بگ هودهیو ب هدفیببرم و ب
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 یو فضا یگوش قیا از طرر زدانیباب مراوده با  یپنهان در من جوانه زده بود که به نحو لیتما کی

از  یکردنش را اصالً نداشتم. حت یکه فقط بود، اما من جسارت عمل یلیباز کنم، تما یمجاز

 طولبه  شدیمالمت کردن مربوط م نیالبته ا کردم،یدارم خودم را مالمت م یلیتما نیچن نکهیا

در دستم بود یکه گوش دنیروز و نه موقع خواب . 

تلگرامش رفته بودم.  یداشتم به صفحه رهیذخ امیدر گوش زدانیاز  که یبا شماره شیشب پ دو

در تلگرام  یکه اهل وقت گذران دادینشان م نیبود و ا شیپ کماهیمربوط به  دشیبازد نیآخر

 یها! تمام عکس کردمیکاش نم یو رو کردم که ا ریرا هم ز شیهاعکس لی. پروفاستین

را  یمتفاوت یهادر رنگ یابود که کفش پاشنه بلند زنانه یاو تپل دختر بچه دیسف یپا لشیپروفا

و چند ساله نبود، و  یمرد س کیمناسب  لشیپروفا ختم؛یاشک ر یبود. با هر عکس کل دهیپوش

خودم را  توانستمینم یچه قدر مرگ دخترش سخت بوده است. حت شیبرا دادینشان م نیا

و  گذشتیاز عمرش م دیکه کمتر از دو هفته شارا سقط کرده بودم  ینیجناو بگذارم، من  یجا

اما او دختر  کردم،یم یعزادار تیهویب یهمون موجود زنده یو برا نشستمیها موقت یلیخ

بودم که در بهش زهرا به  دهیمرده بود د یهمسر سجاد یاش را از دست داده بود. وقتدو ساله

افتاده است یچه حال . 

 یهابود، عکس شیپ ماهکیمربوط به  شیدیبازد نیتم، باز هم آخرتلگرامش رف یبه صفحه دوباره

 زیم یرا از رو یرا از نظر گذراندم و باز هم مجبور شدم از جا بلند شوم و دستمال کاغذ لشیپروفا

را  گریدوقت هم چیاگر قرار نبود ه یداشت، حت یخوب یوزندگ شدیدار مبردارم. کاش دوباره بچه

بودم که کاش بچه داشت و با همسرش خوش  یوست نداشته باشم، راضو من او را د مینینب

 .بود

نداشت،  میهادر کم کردن شدت اشک یریتاث نیترکار کوچک نیرا با سرعت رد کردم و ا هاعکس

دانستن باعث  نیو ا کندیم ینیقلبش سنگ یرو اشهیغم با تمام حجم اول نیمطمئن بودم ا

شوم نیمن هم غمگ شیبرا شدیم . 

کردم "  پیتا زدانی یبرا عیسر یلیرفتم. خ اممیپ کونیآمد و سراغ آ رونیتلگرام ب یصفحه از

کار را  نیا اندافتهیبر من تسلط  لشیپروفا دنیکه با د یاحساسات ریتحت تاث دانستمیممنونم" م

. که فرستاده بودم اصالً احساس ندامت نداشتم یزیکوتاه و تشکر آم یلیخ امیکردم، اما از پ

به من  یفرا خوانده شده بود و بعد از آمدن با خوشحال یبه نساج نیریپنجشنبه خاله ش روزید

وام با اقساط کم به او داده است و شنبه به حسابش  ونیلیپانزده م یزنگ زده بود که نساج

 زده یحرف گریصحبت کرده بودم، نه او د زدانیباره با  نیکه در ا شی. از چند روز پشودیم ختهیر

گرفت که چه  میتصم تیخودش در نها میبه تصم نکهینشان دادم، تا ا یالعملبود و نه من عکس

کند زیوار نیریقدر به خاله ش . 

من هم دوست نداشتم منتظر باشم و چشم به صفحه بدوزم که  ند،یرا بب اممیپ ینبود ک معلوم

 یدرباره یحاتیبه توض که مربوط افیدیپ یهالیاز فا یکیرا جواب خواهد داد.  اممیپ یک

متفاوت بود باز کردم و مشغول مطالعه شدم تا وقت بگذرد.  یهاطرح یپارچه و بازار جهان یطراح

تصور کردم. هر بار که چند صفحه  امیپ دنیرا از د اشافهیق یکه تعجب کند، حت دادمیم مالاحت

 ایجواب داده است و  نمیتا بب آمدمیم رونیو از صفحه ب شدمیم مانیاز خواندن پش خواندمیم

ادامه  یرغبتیو با ب رفتمیم افیدیپ لیکمتر از قبل به سراغ فا یلینه؛ هر بار هم با م
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طور خواندن به درد  نیشدم چون ا مانی. چند بار که تکرار کردم به کل از خواندن پشدادمیم

را خواهد داد.  اممیجواب پ یبود که ک نیا یکه تمام  هوش و حواسم مدام در پ یوقت خوردینم

که  نیکردم و هم ادیکه امکان داشت ز ییرا تا جا امیزنگ پ یکه گرفته بودم صدا یوسواس یبرا

را  میدر سکوت اتاق پژواک شد. تمام موها امیبلند پ یکه جواب داده، صدا نمیدوباره بب ستمخوا

ز کردم. در جوابم نوشته را با امشیپخش بودن به عقب هل دادم و پ امیشانه و گوش یکه رو

هم نتوانست مانع از  اشادبانهیسراسر ب امیپ نیا ی" حت؟ینصف شب دیممنون یبود" بابت چ

من را معطل جواب  ساعتکی کیهمان طور که نزد خواستمیو شوق و ذوقم شود. م نلبخند زد

که به  یبابت وامکردم:" پیتا شیکار را نکردم. برا نیدادن کرده بود، من هم معطلش کنم، اما ا

نیبراش کرد یکار مهم یلیاما خ د،یندون دیتشکر کردم، شا نیداد نیریخاله ش ." 

داده  نیریچون وام به خاله ش ،ینداره تو تشکر کن یلیبعد جوابش آمد " باز هم دل هیچند ثان 

خاطر تو بهش وام دادمکه به یفکر کن نکهیشده، نه تو. مگه ا ." 

 

[09.07.18 11:30] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

 ینیدلش سنگ یآن روزمان در اتاقم کماکان رو یوگوهم لبخند زدم، مطمئن بودم تمام گفت باز

 یکم دیهمه خصمانه باشند تا شا شیهاامیپ نکهیبه ا شودیمنجر م تیکه در نها کندیم

کردم" من خاله  پیبود تا میهالب یکه لبخند هنوز رو یلکند. جوابش را در حا یخودش را خال

اصالً هم  کنم،یازش تشکر م رمیبراش بکنه من م یهم هر کار یدارم، هر ک دوسترو  نیریش

جمع التونیخ ن،یکه به خاطر من بهش وام رو پرداخت کنمیفکر نم " 

دادمیمن با شاخه ُگل جوابش را م کرد،یم کیچه او شل هر . 

 هیریموسسات خ یبه درد کار تو شتریرا با هم داشت" ب یدر پ یپ کیچند شل شیدبع امیپ

 نیدر کمتر یتونیکاره، م نیصورتت مناسب ا کیزیهم ف ،یزنیهم خوب حرف م ،یخوریم

رو شل کنن خانوم مشتاق سهیکه سر ک یرو قانع کن ایلیزمان ممکن خ " 

هم آمد اشیبعد امیپ سمیبنو شیبرا یجواب نکهیرا خواندم بدون ا امشیکه پ نیهم : 

 " فردا  یتونستیتشکر رو م نیا ؟یمزاحمم بش یکار شخص یبرا لیروز تعط دینبا یدونیتو نم

مزاحمت  یاز ساعت کار ریغ یتو نساج یکس یدوست ندار یوقت ،یهم بکن ینساج یتو

به بعد  نیوال از ار یبخوا نکهیمگه ا ،یبکن تیرعا هیاصل رو در مقابل بق نیخودت هم ا دیبشه، با

کنهیفرق م انشیمن و تو عوض بشه که اون جر نیب " 

 کی یحاو میمستق ریآخرش غ امیقبلش را خواندم. پ یهاامیآخرش و پ امیو چند بار پ نیچند

 دیچه با دانستمینم یهم بود. چون جواب دادن را طول داده بودم و اصالً حت یشنهادیپ یبسته

داده شد، تشکرت  نیریخاطر درخواست تو به خاله شمد" وام فقط بههم آ اشیبعد امیپ سمیبنو

 "! الزم بود
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بغل کرده بود یرا دو دست نمیغمگ یایبود که دن ینیریش درد  ! 

 

[09.07.18 11:30] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 201پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 یکنم، حت میتقس یشده را با کس ریبه قلبم سراز امشیکه از پ یذوق یهمه خواستمینم

کردن  یتعارف تلق نیبدهم که بفهمد چه قدر حرفش را در ع یجواب خواستمیخودش؛ نم

 .دوست دارم

 

جواب  کی امشیشان نداده بودم. هر پ کدامچیبه ه یپشت هم داده بود و من جواب امیپ سه

 کیچشم بپوشم و  شیهاحرف یدادم از جواب دادن به بعض حیاما من ترج خواستند،یمتفاوت م

رک  ستمیخوشبختانه مثل شما بلد ن ای" من متاسفانه اوردیاز آن درن یکه حرف سمیبنو یجواب

ریتون بخ. شبشدمیساعت مزاحمتون م نیا یتو دیبله حق با شماست نبا ماحرف بزنم، ا " 

 یکالً منظورها ایگفتم؟  یخواستم و چ یمن چ یدینفهم نکهیا یعنی نیجواب داد:" ا بالفاصله

یریگیرو نم میمستق ریغ " 

 کردیکه خودش هم اعتراف م یشنهادیهمان پ خواست؛یرا م اشیشنهادیپ یبسته جواب

فکر کنم،  شنهادشیرا نداشتم که به پ نیا یآمادگ یبوده است. واقعاً از نظر روح میمستق ریغ

کنم و به آن بال  یرا اول در ذهنم حل کرده و با آن باز یادوست داشتم هر مسئله شهیمثل هم

کرده بودم، اما هنوز  دایحس پ زدانیبا آن روبرو شوم. من به  تیو پر دهم و بعد در واقع

جواب سرراست فرار  کیعمل بپوشانم. باز هم از دادن  یجامه یاتفاق ذهن نیبه ا دمیترسیم

بزنمحرف  تونمیکردم:" گفتم که مثل شما نم " 

فکر  یکل دیبا امیهر پ یکه من برا یجواب بدهم، در صورت عیسر قدرنیا توانستیم چطور

کردمیم . 

" ه؟یگفتم، مشکل چ یچ یدیفهم قاً یدق یعنی یریطفره م یطور نیا یوقت  " 

 یزل زدم که صفحه امشیروم. آن قدر به پ یم من طفره نکهیا دنیسخت نبود فهم یلیخ

 گریماند، فقط د یبه همان شکل در دستم باق یگوش یاقهیدق خاموش شد. چند یگوش

آمد و به دنبال آن روشن شدن  یکه از گوش یادوباره یبا صدا نکهیاش نبود تا اچشمم به صفحه

چشمم آمد شیپ زدانیاز  یگرید امیاش، پصفحه : 
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 " م؟یمارال زنگ بزنم حرف بزن " 

 

مقابل من بود،  یطرف بودم که نقطه یشتم. با کسآخرش فکر کردن الزم ندا امیپ نیا یبرا گرید

. فوراً  "نه" را میبود به زنگ بزنم و حرف بزن دهیاز مزاحم نشو رس د،یرسیاز صفر به صد م عیسر

فرستادم شیکردم و برا پیتا . 

. زدمیم ادیمقابلم بود و بر سرش فر خواستیبا سرعت جواب داد : " چرا " دلم واقعاً م یوقت

آدم حرف زدن بودم؟ معلوم  رفتمیجواب سرراست به قول خودش طفره م کینوشتن  من که از

 !نبود که چرا مخالفم؟

بوده است. من را در مخمصه  یکار اشتباه زدانیتشکر به  امیکه دادن پ دمیزود فهم یلیخ

علت که  یاز هر طرف در تنگنا قرار گرفته بودم. جواب شنهادشیانداخته بود، با سوال و جواب و پ

 شیارا بر نیا توانستمیزنگ زدن و حرف زدن با او بود، اما باز نم نی"نه" گفتن بود، درست نبودن ا

کنم و بفرستم پیتا . 

 

 خواستیبفرستد. دلم م یامیرا نداشتم، اما منتظر بودم باز هم پ یامیپ چیقصد دادن ه نکهیا با

ها را از هم باز کند. و گره ندیمخمصه انداخته، خودش هم بنش نیحاال که خودش من را در ا

را  یشان باعث شد گوشپچو پچ خنده زیر یو بعد صدا ثمیو م رایباز شدن در اتاق سم یصدا

را هم به حالت سکوت  شیافتاد که صدا ادمیلحظه  نیاز خودم دور کنم، اما در آخر عیسر یلیخ

ه اتاقم نشودب رایباعث کشاندن سم شیفرستاد صدا یامیپ زدانیبگذارم تا اگر  . 

!  دیآینبود، اما من خودم را به خواب زدم تا باور کنم که خوابم م رایاز آمدن سم یخبر نکهیا با

هم بود که  نیرا حفظ کرده و با خودم مرور کردم، در همان حال حواسم به ا زدانی یهاامیتمام پ

 شاناتاقخواب به  یبرا ها بعد از رفتناکثر وقت گردند،یبه اتاق خود برم ثمیو م رایسم یک

 آمدیم رونیشان که از بپچپچ یشده بود، اما واقعاً صدا یعاد میبرا گشتند،یدوباره به سالن برم

کردیام مکالفه شهیبرعکس هم . 

را دوباره به دستم  یگوش عیمطمئن شدم به اتاق خودشان باز گشتند، سر نکهیمحض ا به

 دهینتراش یلیدل چیه شی" چرا" یبرا نکهیبودم، با ا نزدایاز طرف  یامیگرفتم. چشم به راه پ

 .بودم

 

[09.07.18 11:30] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

" گفته بود. چشمانم ریکوتاه که فقط "شبت بخ امیپ کیو  یطوالن امیپ کیفرستاده بود،  امیپ دو

بود را دنبال کرد تریوالنرد کرد و آن که ط عیسر یلیرا خ رشیبخشب امیپ : 
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" وقتشه به داد هم  یکنیاما فکر نم م،یبوده؛ باشه حرف نزن ایگو میسکوتت برا شهیهم

م؟یبرس !" 

 کی" در ظاهر میبه من دست داد، " برس امشیپ یکلمه نیآخر دنیبعد از خوندن و د یبیعج حال

ِورد شفا بخش را  کی لیهم تشککه در کنار  یفعل بود در ظاهر چند تا کلمه بود، چند تا کلمه

صدم  کیرا داشت تا صبح، من را بدون از دست دادن  نیاش قدرت اساده امِ یپ نیداده بودند. هم

که از او  یسوال نیحتماً اول زدمینگه دارد. اگر با او حرف م داریب وقفهیاز لحطاتش ب یاهیثان

چند واحدش  ،یخواند یپزشکروان یاکه بر ییهادرس یبود که:" در کنار همه نیا دمیپرسیم

؟یها هم پاس کردو رو کردن حال آدم ریز یرا هم برا " 

نوشتند شی" را براریبخو " شب دندیلغز بوردیک یبدون دستوِر من رفتند و رو دستانم . 

. ماندگار شدیهمان جا ظاهر م فرستادیم یامیپ زدانیکه اگر  ییمانده بود به جا رهیخ نگاهم

 زدانیعاقبت حاجت گرفتند و  کردند،یم ییجودر پلک زدن هم صرفه یشده بودند ! حت همان جا

را باز شالق کرد و بر روح و روان من فرود آورد اشرحمانهیکلمات ب : 

" ؟یدونستیم ،یمن یانهیتو ار !" 

 نین اطور نگو ... با م نیا کنمیزمزمه کردم، نگو ... خواهش م صالیاز است یحالت کیلب با  ریز

حرف نزن پروایقدر ب  ... 

 

[11.07.18 20:45] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 202پارت  

 

 

 

و دوباره  کردمیکشف م دیجد یاچند بار خواندم، با هر خواندن نکته نییرا از باال به پا هاامیپ تمام

واضح هم طفره رفته  یلیگفته بودم ! خ ریبخ . دو بار به او شبخواندمیرا م امیو دوباره همان پ

 شیراه را برا بهم آن قدر کوبنده نبود که مثل آن ش شیهاامی. جوابم به پگفتیبودم، راست م

نشان  نیکند، با هر پبام من جسورتر ادامه داده بود و ا یخوددار یبعد یهاامیببندد و از دادن پ

را بشنوم شیهاحرف یام تا همهکرده زیو گوش ت ستادهیکه من ا دهیفهم یکه به خوب دادیم . 

 

جور مدارا  کی گفتمیم ریو من شب بخ میکه به داد هم برس ستیوقتش ن گفتیم یوقت 

را بفهمد نیهم متوجه بود که ا ی... آن قدر گریکردن با او بود د . 
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. قلبم کردینم میشدن حال و هوا یبه عاد یکمک چیه شیهاامیپ یو چند باره نیچند خوندن

. قلبم کردمیم ریس امشیپ یجا کیو هر بار در  آمدیو خواب هم به چشمانم نم گرفتیآرام نم

اما  آمد،یبه حساب نم یدیها متروک مانده بود حرکت بعکه سال یاز قلب نیو ا کردیم یکوبیپا

. او هم نظر دکریبود و تماشا م ستادهیممکن ا ینقطه نی. در دورترزدیکف نم شیبرا لمعق

از ابهام قرار داشت یاپشت پرده زدانیاو هم هنوز  ینداشت، برا یخاص . 

 

نشان  شیهاامیامشب در پ زد،یشکل ممکن حرف م نیترادبانهیبه ب یطور که گاههمان زدانی

هستم و الزم بداند که من هم  اشانهیار دیهم قشنگ حرف بزند. بگو تینهایب تواندیداده بود م

ماجرا فکر کنم،  نیا گرید یرو کیهستم. گذشت زمان باعث شده بود حاال به  ینم که کبدا

چه طور بود،  کیقرار دهد، از نزد رمیتاثقدر خوب بلد بود حرف بزنند و راحت تحت نیکه ا یمرد

همسر  کرد؟یقشنگ هم رفتار م زد،یکه قشنگ حرف م یقدر نیبه او اعتماد کرد؟ ا شودیم

بود؟ یراضاز او  زدانی  

امیزندگ یهاسوال نیتراز مهم یکیشده بود  ،یسوال لعنت نیسوال، ا نیا . 

از حد  شیصورتم گذاشتم، ب یاز تخت بلند شدم، دستم را رو دهینکش قهیو به دق دمیکش دراز

ها حرف نیخودش ا زدانیکه  یاز روز یگذاشته بود، وا ریدر روند تنفسم تاث یداغ نیداغ بودم و ا

 زدانی رد؟یابراز احساسات من را بگ یجلو توانستیم ی. آن وقت چه کسآوردیزبان مرا بر 

انصاف نبود،  بردیاگر م برد؟یچطور  بود؟ موقع نوشتن خودش منقلب نشد؟ خوابش م شحال

و سبک بخوابد دیبگو نیانصاف نبود که سنگ  ! 

 

ز جشنواره برگشته بودم. بود که ا یصبح یمثل ذوق و شوق یرفتن به نساج یو شوقم برا ذوق

خانم باعث شده بود تمام راه را  وایش یحالو خوش تمیبعد از موفق هیالعمل بقعکس دنید

لبم باشد یکمرنگ رو یلبخند . 

بهتر و  یلیخ ست،یذوق و شوق مثل آن روز ن نیا زیچ چیکه ه دمیفهم دمیکفشم را پوش یوقت

 یدوست داشتم به نساج صبرانهیاما ب فتد،یب یقرار است چه اتفاق دانستمیتر بود. نمخاص

من  دیاین وقتچیه زدانیاگر قرار بود  یزل بزنم. حت رونیو به ب ستمیبرسم و پشت پنجره با

 ایبداند و  نکهیجا بدون ا نیتا هم زدانیچون  دی. شاشدمیجا ماندن خسته نمآن ازمطمئناً 

دل را  دنیلرز ترعیدر حجم وس گرید بارکیکرده بود. باعث شده بود من  میکار برا یبخواهد کل

به  شهیتر از همبه نظرم قشنگ ایها با آن خوش باشم. باعث شده بود کل دنتجربه کنم و ساعت

دیاینظر ب . 

من کم  گفت،یراست م دیهستم، شا یدختر کم توقع گفتیاز من گله داشت، م شهیهم بابا

 یادیبودم از مامان توقع ز دهیوقت ند چیم، همورد هم به خودش رفته بود نیتوقع بودم ! در ا

خود محور بود یلیکه خ امکیبود، برعکس عمو س یراض یزیبه هر چ شهیداشته باشد، هم . 
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از حس و حال خوب من کم شود، من  یزیچ شدیباعث نم نیا ینبود، ول اطیدر ح زدانی نیماش

بدهد هیرا به تو هد یگرید یاینکنارت باشد تا د یکی ستیبودم که حتماً الزم ن دهیفهم شبید .  

 میبود که به آشپزخانه زنگ بزنم و بگو نیکه به محض مستقر شدن در اتاقم کردم ا یکار نیاول

. زودتر نمیرا بب اشیحال. دوست داشتم خوشمیو با هم حرف بزن دیایبه آبدارخانه ب نیریخاله ش

. ختمیر نیریخاله ش یهم برا یکی. ختمیر یخودم چا یبه آبدارخانه رفتم و برا دیایب نکهیاز ا

داخل دستم کرد و گفت یبه چا یهم آمد. نگاه نیریخاله ش دمیبه دست چرخ یکه چا نیهم : 

- خوردن داره؟ یزیکه تو بر ییکه چا نیبش ایب  

نشستم یصندل یرا به دستش داد و رو یچا : 

- ینساج یبود یپس پنجشنبه اومد نیریخب خاله ش  ! 

را جلوتر آورد سرش : 

- به پا شده بود یآره، اما بهت نگفتم چه قشقرق . 

زدیبود که از وامش حرف بزند، اما حرف از قشرق م نیمنظورم ا من : 

- شده بود؟ یچرا چ  

- نجایسروش اومده بودند ا یزنگنه و بابا نیا  ... 

را تکان دادم و گفتم سرم : 

- اومدند؟یم دیمگه نبا ان،یخب ب  

آورد نییرا پا شیصدا تن : 

- سر خر رو کج کرد و از  نیتا اونا اومدند ا آد،یخوشش نم نکهیبخت نصر مثل ا نیا گهیدنه 

قدر حرص خورد که نگو نیا وایرفت. ش ینساج  ... 

 

[11.07.18 20:45] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

را از لبم دور کردم و گفتم یچا وانیل : 

- صربهش نگو بخت ن نیریخاله ش  ... 

و شانه باال انداخت دیخند : 

- رو زبونم  یچیوامم رو امضا کرده خشک نشده، اما ه یآره گناه داره، هنوز جوهر قلمش که پا

آدینصر فقط بهش مبخت نیبهش بگم، هم چرخهینم . 
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از ذهنم را آمدن زنگنه و  یعیبخش وس نکهیاز سوالم را از او بپرسم، با ا کیکدام  دانستمینم

دمیاشغال کرده بود، اما از وامش پرس زدانیعتراض وار رفتن ا : 

- دن؟یخاله وامت رو امروز م  

زد و گفت یلبخند : 

- دعاش کردم ی، کلدرد نکنه وایآره؛ دست ش . 

- وامت رو امضا کرده؟ یبرگه ریز زدانی یگیمگن نم  

و گفت دیرا فهم منظورم : 

- گهیداد د ش رواجازه وایباالخره بخت نصر که سرخود نداده، ش . 

 میبود. مستق دنشیراحت مشغول نوش یالیبا خ نیریدر دستم بود، اما خاله ش ییچا وانیل هنوز

 :نگاهم کرد و گفت

- وام رو بهم داده.  نیا یزیعز هیبرگه رو امضا کرد داد دستم بهم گفت که به سفارش  ریز یوقت

بهش گفته، خدا زنش رو رحمت کنه یفکر کنم سجاد . 

لبم نقش بسته  یرو نیریحرف خاله ش دنیکه از شن یکردم تا لبخند کیبه لبم نزدرا  یچا وانیل

قورت دهم یچا دنیرا به هنگام نوش : 

- بوده یسجاد یحتماً منظورش آقا  ... 

 

[11.07.18 20:45] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 203پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

حرفم گفت دییدر جهت تا نیریش خاله : 

- شهیم یچ ایدانشگاه در فیش نگران بود که تکلهمه ه،یرخواهیآدم خ . 

کرد و گفت ینیریاخم ش نیریام شد. خاله شحرفش هم باعث خنده نیا : 

- ؟یخندیم یچ یبرا یکوفت، الک ! 

- به نظرم بامزه اومده یسجاد یآقا ینگران هوی .  
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رفترا از دستم گ یچا وانیشد و ل بلند : 

- کار دارم یلیبرو اتاقت، منم خ ایب . 

بوده است یچه خبر قاً یبودم که پنجشنبه دق دهیرفتن نداشتم، هنوز نفهم قصد : 

- واقعاً تا زنگنه اومد گذاشت رفت؟ زدانیشد؟  یچ قاً یخاله پنجشنبه دق  

- اومد  نیباال ارفتن  وایزنگنه و برادر ش نکهیبعد از ا قهیاتاق مامانش نشسته بود، ده دق یآره، تو

رو روشن کرد و رفت نشیماش . 

- شدن زنگنه رفت؟ کیهمون شر انیبود؟ سر جر یبحثشون سر چ یدینفهم  

با حرف من صد در صد مخالف است دادیگرفت که نشان م یحالت اشچهره : 

-  وایحرفاست؛ و گر نه برادر ش نیاز ا تریبحث خانوادگ یعنی آدیهم با زنگنه م شییدا یوقت

کنهیدخالت نم یمربوط به نساج یکارا یوت یلیخ . 

گفتم گرفت،یکه ناخودآگاه از عمق وجودم نشات م یترس با : 

- ماهه؟یبحث پر یعنی  

- رهیرو بگ ماهیبره پر کننیآخرش مجبورش م نه،یبه نظرم هم . 

سنگش زده  یرحمینشسته باشد و با ب یدرخت یشاخه یکه آرام رو یامثل پرنده امخنده

زد و رفت باشند، پر : 

- که  رهیرو بگ یدختر ادیمرد گنده رو مجبور کنن ب هیچند تا آدم گنده اومده بودند  یگیم یعنی

 دوستش نداره؟

- ستمین انشیمن که در جر . 

است ایآدم دن نیترخبریب کردیو سپس وانمود م گفتیرا م زیچ همه . 

کنار  یثیحرف و حد چیبدون ه اربکیبه من بدهکار است،  ماهیانگار پر نکهیا هیداشتم شب یحس

 نکهیسهم او باشد و به محض ا اشاریگذاشتم  یرنج و ناراحت چیبدون ه بارکیبودم،  دهیکش

 یخواست به سر قرار نروم، گوش کردم تا برا اشاریقبل از قرار با  ساعتکیخانم از من  وایش

که  میبگو اشاریکه به  رفتمی. من مردیبگ میآن طور که خودش دوست دارد تصم اشاری یزندگ

نبود، اما  ماهیپر ریآن ماجرا تقص زیچ چیخانم نرفته بودم. ه وایجوابم مثبت است و به احترام ش

فرق  زدانیاو بکنم، انجام دادم.  یبرا توانستمیکه م یآن زمان تمام کار کردمیمن حس م

 یمین نبودم، منتها تصماصالً مطمئ زدانی ینبودم کنار بکشم، هر چند که درباره اضرداشت، ح

مطمئن  یرا نداشتم ... الاقل تا وقت دنشینداشتم. توان بخش یگریبه کس د دنشیهم به بخش

توانستمینم خوردیبه درد من نم زدانیکه  شدمینم . 

سبز شده بود و  اطیصبح مقابلم وسط ح دفعهکی ماهیآوردم که پر ادیرا ب یاتاقم برگشتم و روز به

 اشیدارم، چرا دست از زندگ یکارزده بود که با شوهرش چه  ادیفر یامقدمه چیبدون ه

 شتریو به ب کردمیشدم؟ من هم فقط مات و مبهوت نگاهش م اشیچرا آوار زندگ دارم،یبرنم
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که تنها  کردینگاه م ی. همه هم طورکردمینگاه م گرفتمیکه دورم را م ییهاآدم یرهیشدن دا

 اشاریام. اگر کرده یکارو من خراب دیگویراست م ماهیکه پر دشیحس به من منتقل م نیا

دیبگو یگرید یزهایمعلوم نبود چه چ برد،یو او را به زور با خودش نم آمدینم . 

که با  یمحدود کردم و دلم خوش بود به چند نفر اشاریحرف زدنم را هم با  یآن روز به بعد حت از

را  هیبق یاعتمادیتوام با ب یهاگاهاً نگاه یآن موقع وقت شان همراه با اعتماد به من بود.نگاه

 ازهبرود و اج شیپ هیبق لیبه م زیدر من شکل گرفت که نخواهم همه چ ینوع لجباز کی دمید

نشود  ریکار بودنم تعبگناه لیماندم تا فرارم دل یندهم هر طور که بخواهند قضاوتم کنند، در نساج

خانم هر دو از من  وایو ش اشاریبه من بسته بود.  ماهیکه پر ییهاو صحه نگذارم بر همه تهمت

 اریبس هایتازگباردار است و  نکهیرا هم ربط دادند به ا ماهیپر یهاکرده بودند و حرف یعذرخواه

  .حساس شده است

نداشتم، چون خودم هم  یراه خالص چیه ماهیبه پر شدیکه مربوط م یاز افکار ییرها یبرا

بزنم و تنها نمانم و  یدر نساج یبلند شدم تا گشت میآن فکر کنم. به اجبار از جابه  خواستمیم

نکنم یافکار آزار دهنده را همراه . 

 

 نیب یحت کرد،یبه حال و احوالم نم یکمک یسندگیر یپر سروصدا آالتنیماش نیدر ب گشتن

ادامه نده، ادامه  گرید برگرد و جانیاز هم گفت،یگوشم م ریتر از همه زبلند یکیآن همه صداها 

 ونشود. چ یگریسهم د زدانیخانم از تو بخواهد که کنار بکش تا  وایکه ش دیاین گرید ینده تا روز

 زدانیرا مناسب  یگریکس د یعنی نیداشت و ا لیتما ماهیخانم به پر وایاالن هم ش نیهم

بود ! درست  انیم در مدل ینبود، پا دردسریساده و ب دنیکنار کش کی. آن موقع که که دیدینم

 اشانهیمن ار نکهیبه صرف ا شدیداشتند، اما نم ییهاحتماً با هم فرق زدانیو  اشاریبود که 

 لینشود ! من هم هنوز جز دلم که به سمتش متما یگرید اشاری زدانیداد که  ینیتضم ستمه

نداشتم زدانی تیصالح یبرا یگرید لیبود، دل . 

 

[11.07.18 20:45] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

برگردم از دور سروش و  یبه ساختمان ادار یسندگیاز ساختمان ر خواستمیکه م یموقع

هر روز کمتر  یبا عضد میو مشغول صحبت بودند. برخوردها ستادهیکه مقابل در ا دمیرا د یعضد

ها داشتم و دوست داشتم قبل از با آن یدایز ی. فاصلهدیاین شیپ یاتا حرف تازه شدیم روزیاز د

 کیکه نزد ینیبوق ماش یاز مقابل در کنار بروند و به اتاق خود برگردند. با صدا برسم نکهیا

کرده بود که  کتهید میبه پاها نیکند و کندتر شد، بوق ماش میهاکرده بود قدم ستیا ینگهبان

رفتن نداشتم. سروش  یبرا یاعجله چیمن ه رگیبا سرعت وارد شد و د زدانیتر گام بردارند. آرام

ها را پارک کرده و چند قدم جلوتر از من به سمت آن نشیماش زدانیبودند.  ستادهیهم ا یدو عض

تر گام آهسته زدانیچون  م،یدیکوتاه به مقابلشان رس یازمان و با فاصله کی. هر دو در رفتیم

کند، سروش گفت یپرسا سالم و احوالکه به سمتم برگشت ت نیبرداشت تا من برسم. هم : 
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- ینساج یایب یتونیو اصالً نم یکار دار یلیخ یگفتیم روزی! تو که د؟یچطور شد اومد . 

تمام رخ به سمتم برگشت و گفت زدانی : 

 .سالم خانوم مشتاق-

با وجود  نیاز ا شترینظر نگاهش کردم و جواب سالمش را  هم همان لحظه دادم. ب کی فقط

کنار بروند تا من داخل شوم.  ی. منتظر بودم سروش و عضدآمدیاز من برنم یضدسروش و ع

که عمداً بلندش کرده  ییهم پشت سر من آمد و با صدا زدانیبرعکس، داخل ساختمان شدند و 

گفتبود، شمرده شمرده  : 

- نار و کارام رو بذارم ک یگرفتم همه میتصم هوی ازدهیساعت  یحدودا شبیبود، د روزید یاون برا

ینساج امیحتماً ب . 

هجوم  زمیتند دور و داخل اتاقم شدم. به سمت م ییهاتکان دادم و با قدم یسر یعضد یبرا

من  امیکردم. پ یرا بررس هاامیرفتم و ساعت پ هاامیپ یرا برداشتم. به صفحه امیبردم و گوش

لبم  یرو یبود. لبخند من فرستاده یبرا ازدهیرا هم  امشیپ نیارسال شده و اول شیده شب برا

 میرندانه به من فهمانده بود که تصم یلیرا خواندم. خ شیهاامیپ گرید بارکیو  تنشس

خودش  یبرا زدانیفرق داشت،  اشاریبا  شکی. بستیآمدن مربوط به چ یبرا اشیادفعهکی

اعتماد  همه نیمادرش. ا یکند، حت یاو را مجبور به کار توانستیکس نم چیه کرد،یم یزندگ

که به سروش زد در من شکل گرفته بود یفبه او، فقط با حر . 

 

[15.07.18 00:00] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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 دایبرود تا خودم را پ شیآرام پتازه شکل گرفته آرام یرابطه نیدر ا زیدوست داشتم همه چ من

بود که انگار دوست داشت هر چه  یطور شیهانبود. مدل رفتار و حرف گونهنیا زدانینم، اما ک

بود  نیریجلو آمدنش ش پروایطور ب نیرا بردارد. اگر چه ا ماننیمانده ب یباق یمرزها یزودتر همه

از  شودیحتماً باعث م وندیپ نیشروع شدن ا عیسر دانستمیم یول کرد،یترش مو جذاب

ندیایجا بمانم و به چشمم ن زهایچ یضبع . 

 

مانده بود. تمام مدت منتظر  یهم در نساج زدانیرا انجام دادم.  میعصر در اتاقم ماندم و کارها تا

که از  ییقصد رفتن کردم از سروصدا ی! عصر وقت دانستمیخودم هم نم قاً یدق ،یبودم، منتظر چ
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 یاتاقم با هم مشغول صحبت هستند. صدا از رونیب یمتوجه شدم که چند نفر آمدیراهرو م

 یچه کسان قاً یدق نمیو بب کردمیدر اتاق را باز م دیرا هم با هیتر از همه بود و بقبلند روشس

. در را باز کردم و نمیرا بب زدانی گرید بارکیبه خانه برگردم  نکهیقبل از ا خواستیهستند. دلم م

. پشت به شتمگ زدانیبودند دنبال  ستادهیدر راهرو ا که یچند نفر نیرفتم. اول از همه ب رونیب

پشت  زدانیهم مثل  یو عضد ی. سجاددادیسروش گوش م یهابود و به صحبت ستادهیمن ا

که به من  یمن بود با نگاه یسروش که روبرو دمیرس شانیکه به چند قدم نیبه من بودند. هم

را هم متوجه کرد و گفت هیانداخت بق : 

- هینظر شما چ مینیبب دیایشما هم بخانوم مشتاق  . 

به  زدانیبود که  یالحظه یمن تمام حواسم پ کند،یصحبت م یزیچه چ یدرباره دانستمینم

داد یشتریب حاتیتوض یزد. جلوتر که رفتم سروش رحمان یسمتم برگشت و لبخند کمرنگ : 

-  دیایشمال، شما هم ب میتا هفتم با هم بر دیاز سوم ع میها قرار گذاشتخانوم مشتاق با بچه

گذرهیخوش م میبر . 

بار امتحانش  نیدوم یرفته بودم که بخواهم برا ییبا او جا یمن ک ام،دهیکردم اشتباه شن فکر

نه تنها  شنهادشیرا باال بردم تا بفهمد که از پ میبه حرفش ندادم، فقط ابروها یکنم؟ اصالً جواب

 میبرا یگریاز هر نگاه د شیب زدانی نینگاه سنگام. بلکه به شدت هم تعجب کرده امده،یخوشم ن

ام گفتاستقبال نکرده شنهادشیکه از پ دید یمهم بود. سروش وقت : 

- و  یمعصوم یو خانومش، داداشش، آقا یعضد یآقا زدان،یها هستن. من، بچه یهمه

 ... خانومش

کنندیم یجمع را همراه نیا یادامه دهد که چه کسان گرید نگذاشتم : 

- رو هم کالً با  دیرفتم و نه قصدش رو دارم، ع ییم نه تا حاال جامن بدون خانواده یرحمان یآقا

رمیم هستم و هر جا اونا برن منم باهاشون مخانواده . 

مسخره گفت یلبخند با : 

- . ضمانت گذرهیخوش م یلیخ میبر نیایب د،ینگرفتن؟! بابا ول کن ریشما رو هنوز مگه از ش

میتون بازگردونبه آغوش خانوادهشما رو سالم  میدیم . 

 ی. با لحنآوردمیهم خودم طاقت نم دادمیجور بد بود، نم کی دادمیآدِم نفهم را اگر م نیا جواب

داده باشم گفتم یکه جواب تمسخرش را به خوب : 

- ضمانت بده، شما؟ خوادیم یک   

دیایکش ب نیاز ا شتریمن و سروش ب نیدخالت کرد و نگذاشت بحث ب یعضد : 

- مسافرت دسته  هیبه  هیهم عال یلیخ د،یخونه بکن یصحبت هی دیخانوم مشتاق حاال شما بر

میبر یجمع . 

محترمانه حرف زده بود، من هم محترمانه جوابش را دادم یعضد : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 541 

 

- . بهتون خوش بگذره، اما من ستیم باشم، بحث اونا نهمراه خانواده دیمن خودم دوست دارم ع

اشم که مامان و برادرم هستنب ییجا میراض شتریب دیع . 

به طرف من برگشت یسجاد یآقا : 

- گهیباشه که دلش خوشه د ییجا دیآدم با ،یطور نیهم خوبه ا یلیخ  ... 

به سمتش کردم  ینگاهمیکنم ن یخواستم خداحافظ یکرده بود، وقت اریسکوت اخت زدانی فقط

کردم و به سمت در رفتم. در  یظکرد. کوتاه خداحاف دایپ یکه همان لحظه نگاهم با نگاهش تالق

 ییگشارا رمز زدانینگاه  ایباشم،  یاز دست سروش و مزخرفاتش عصب دانستمیکه نم یحال

به من بزند، چرا  یاحرف مسخره نیاو بود که از سروش خواسته بود همچ شنهادیکنم. نکند پ

شوم؟یشان مهمراه دیفکر کرده بودند من ع  

 

لحظه  بلند شد. همان فمیاز داخل ک میگوش امیپ فیضع یودم که صداب دهینرس یبه نگهبان هنوز

 امیام را باز کردم. پو قفل صفحه دمیکش رونیب فمیرا از ک یو همان جا مکث کردم. گوش ستادمیا

 یچشم دارد، اخم امشی"  انگار که پرسونمتیساعت بمون، خودم م میبود: " ن زدانیاز طرف 

سروش تمام و  شنهادیپ تی. هنوز عصباندمیبه طرف ساختمان چرخکردم و  امیگوش یصفحه هب

به ساختمان  یبمانم تا من را برساند. نگاه دادیم امیپ زدانیبود که  یخود باق یکمال بر جا

کردم:"  پیتا  شیبرا عی. سرندیکه مثل من نبود پشت پنجره اتفاقات را به نظاره بنش زدانیکردم، 

من رو برسونه یکس ستین یاجیاحت دارم و سیممنون، من سرو هن " 

 زدانیسروش بر سر  تیکردن عصبان یرا ارسال کنم فکر کردم که در حال خال امیپ نکهیاز ا قبل

را پاک کردم هیهستم. فقط " نه ممنون " را ارسال کردم و بق . 

:" دیقصد داشته بگو شتریب دیرسیهم زود جوابم را فرستاد: " باشه، راحت باش" به نظر م زدانی

 " برو به درک

داده  شنهادشیبود که جواب رد به پ امدهیرفتم. خوشش ن یزدم و به طرف در خروج یلبخند

 ! بودم
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*   *  * 

سروش  یتاپابه سر یسرش برد. نگاه  ریو دستانش را هم تا کرد و به ز دیکاناپه دراز کش یرو

 :کرد و گفت

- شه؟یم داتیورا پ نیتو ا رون،یب رهیچرا مامان من تا م  

باز کرد و گفت ییخود جا یکاناپه برا یرو شیبا هل دادن پا سروش : 
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-  شیپ اومدمیو گر نه م ،یختیپول ر ایرو یتا االن دو بار برا یبدونه جنابعال دینبا نکهیا یبرا

گردن من؟ شدم  یندازیم یزیپول بر ایرو یبرا یخوایوقت مکه چرا هر  دمیپرسیخودش ازت م

شکونهیها سر من مکاسه و کوزه یچوب دو سر طال، اگه عمه بفهمه همه  ... 

با سروش نداشته باشد یتا برخورد دیتر کشجا کرد و خودش را باالسرش جابه ریرا ز دستانش : 

- مامان بفهمه حوصله ندارم غر بزنه خوامیم. اگه هم ندمیخب پول خودمه، از پول مامان که نم .  

چپ گفتچپ یبا نگاه سروش : 

- که من روحمم خبر نداشته گمیعمه بکنه من م یشک نیتراگه کوچک . 

برد و گفت نییسروش باال و پا یرا برا سرش : 

- یمن بکن یبرا یاگهیکار د هیفعالً  دیخودمه، تو با ریتقص گمیمن م دیباشه اگه فهم . 

ز جا بلند شدا سروش : 

- برام درست شد یشر هیبعدش  ،یبرام بکن دیبا یکار هی یمن شو بابا، هر وقت گفت الیخیب  ! 

است و  دهیکه چه شن اوردیخودش ن یبار خواهد رفت، به رو ریسروش سخت ز دانستیم

 :گفت

- ول هم فض هاشهیو دنج و خلوت برام اجاره کن، همسا کیش یِ آپارتمان هفتاد هشتاد متر هی

هم باشه ینباشن، تک واحد . 

کرد یاتک خنده سروش : 

- چه  یخوایبعد آپارتمان م ده،ییرو هنوز مادر نزا یخوایکه تو م یمشخصات نیاوالً آپارتمان با ا

 کار؟

زد یچشمک : 

- تنها باشم ییوقتا هی خوامیم . 

نشست و گفت شیسر جا سروش : 

- و؟ ییو تنها یآهان ... تو باش  

- فنجون قهوه هیو   ... 

را به او دوخت و ادامه داد اعتمادشینگاه سراسر ب سروش : 

- و فنجون قهوه و؟ ییو تنها یتو باش  

کرد دایکش پ لبخندش : 

- انهیو ار  ... 

- باشن؟ یکدوم َخر انهیار  
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کرد یاخم : 

- همونه که دلم لَک زده بغل کردنش را انهیار ،یخر خودت  ... 

- یمارال رو بچلون یاستخویم روزیاوهووو، چه غلطا ! تو که تا د  ... 

. ابداً هم دوست نداشت سروش بردیلذت م تینهایکه با سروش راه انداخته بود، ب یباز نیا از

همان مارال است انهیبداند که ار : 

- . تو برو دنبال آپارتمانچلونمیاونم م اد،یتاج سر من جا داره، اون ب یمارال که رو  ... 

 

[15.07.18 00:00] 
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نگاه پر تمسخرش را به او دوخت سروش : 

-  یهر وقت تو برنامه دار ،یاجاره کن یبر ستیاگه موردت چلوندنه که آپارتمان من هست، الزم ن

فضول نداره یهاهیهمسا . آپارتمان من هم امتحان پس داده ست،اهینخود س یبگو من برم پ . 

جواب داد یجد : 

- آپارتمان تو دنبال  یتو امیاون وقت ب نم،یتو رو بب خوامینم ،ییاز مشکالت من تو یکیاتفاقاً 

هام؟برنامه  

- به دوران اوجت، چشم عمه جان روشن یگردیبرم یدار . 

به آشپزخانه کرد یااشاره : 

- شمال؟ ادیب یبود که به مارال گفت یرتچه چ نیبعد هم ا ار،یب زیبر ییبرو دو تا چا  

نشان دهد ییآوردن چا یرا برا تشیتا عدم رضا دیمبل به جلو کش یخودش را رو سروش : 

- نرفته از آدم به دور شده،  ییقدر ور دل مامانش نشسته و جا نیا ومده،یدختر ن نیبه ا یخوب

 ریش تقص. همهگهید میبر ایشمال، خب همه هستن ب میبر ییبا من دو تا ایانگار من گفتم ب

اون گفت به مارالم بگم ره،یام . 

اخم گفت با : 
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-  ده؟ینشون م یالعملچه عکس نیبه مارال بگ نیدونستینم  ریتو و ام یبگ یخوایم یعنی

ام؟یکدومتون ب نیفقط با ماش آمیبگه آره م یمثالً انتظار داشت ! 

گفت شیدستش را به سمت او دراز کرد و با هل دادن پاها سروش : 

- خب با ما  کنهیکه با تو حال م یطور کرد،یفرق م طیشرا یگفتیتو م دیجمع کن پات رو، شا

با همه براش یفرق دار ی. تو انگارکنهیکه نم  ... 

جواب دهد.  یهم ادا نکرده بود که خودش هم به شوخ یخورد، به شوخ کهیحرف سروش  از

 هیکه به بق یبا نگاه ایدن کی یبه اندازه ندینشیماو که  یرو یکه نگاه مارال وقت کردیتصور م

به   شهیموضوع شده و فرض نیا یهم متوجه نیزبیکه سروش ت دیدیو م ت؛یمتفاوت ا اندازدیم

 یفکر کند. سع هیقض نیو به ا ندیده ساعت مداوم بنش دیبا کردیاست. حس م دهیاثبات رس

 :کرد رد سروش را گم کند

- هم اشتباه کرد بهت  ری! ام اومدیحتماً با کله م گفتمیمن بهش م اگه یگیآره راست م

باهامون هست با  یشمال، هر خانوم ادیآخه بلند شه باهامون ب یچه حساب یگفت، رو

 ! شوهرشه

به انکارش زد و گفت یلبخند سروش : 

- آخه ستیشوهر الزم ن گهیباباش باشه د یوقت . 

که جواب و نظر سروش به شدت  یکند، موضوع عوض یترداد بحث را با موضوع مهم حیترج

مهم بود شیبرا : 

-  ایک دونهیاحتماالً م ایداره و  اشاری یبه قاتال یربط هیسروش من اگه بهت بگم که زنگنه 

؟یکنیکار م یهستن چ  

با تعجب نگاهش کرد و گفت سروش : 

- کنه؟یما رو هم ساپورت م ه،یک تیساق پرسمیفقط م کنم،ینم یکار چیه  

گفت لندب : 

- گفتم یجد  ... 

- چرا به باباش  ستیدخترش باب دلت ن ا،ینگ ییجا گهیرو د نیگفتم، حالت خوشه؟ ا یمنم جد

 کیاون تصادف نزد یدختر خودش رو به کشتن بده، تو یزندگ آدیزنگنه که نم ،یزنیتهمت م

؟یتو به زنگنه شک دار یهم جونش رو از دست بده، اون وقت ماهیبود پر  

اب دادجو یعصب : 

- نظر گرفتن تا  ریشون رو زکردن، همه شتریها رو ببه لنج یاومدن سرکش شیسه سال پ

کردن و نتونستن  سهیماستاشون رو ک کردنیم یکه خالف ییاونا یقاچاق نشه همه یجنس

پول درآوردن بهشون مزه  دردسریب یطور نیتر بودن و اکه زرنگ یسر هیانجام بدن، اما  یکار

رد کنن بره زتریراه تم هیهمون جنسا رو از  فتنگر میتصمکرده بود  . 
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کرد کیرا به هم نزد شیابروها سروش : 

- رد کنن؟ یمثالً چه جور  

گفت پردهیب : 

-  یخودش کنه. و گر نه چطور آدم نیگزیداد که دامادش رو جا شنهادیمثالً  به طرف حسابش پ

 کیرو هم شر ینساج آدیو م زنهیم یکه ده جا کاسب شهیپولدار م یقدر نیا هویمثل زنگنه 

 بشه؟

ناباورانه گفت سروش : 

- ؟یگیم یدار یچ یدونیم  

- سالم کار کنه؟ تونهیآدم م نیخبر نداشته؟ ا یاز دو تا لنجاش کس یدونیتو م  

باال انداخت یاشانه سروش : 

-  ره،یال بگنتونسته تا حا یمچش رو هم کس ،دوننیکل بوشهر م رهیم یآب ریرو که ز نیخب ا

 هیبهش داشتن  یشک نیتر. بعد هم اگه تا حاال کوچکخورهیحرفا بهش نم نیو ا اشاریاما قتل 

کردنیم شییبار بازجو . 

را به دو طرف تکان داد سرش : 

-  یکنیکرد. تو چه فکر م یکار خراب بشه و کالً نشه کار ییبازجو هیبا  ترسنیتحت نظره، م

 راجع بهش؟

گفت هیکند، بعد از چند ثان یرا حالج شیهادهیکرد تا شن در سکوت نگاهش سروش : 

- کنهینم اناتیجر نیش رو وارد ادور از ذهنه، زنگنه خانواده یلیخ . 

- حتماً فکر  دونه،یواسطه رو داشته؟ اون خودش رو عقل کل م هینقش  یکنیفکر نم یحت

 اشیکنه بره و به باال دستجنس رد  تونهیخوب م یلیکرده با عنوان دهن پر کن صادرات کفش خ

داده شنهادیپ . 

- ش هم کمکت کرده؟پرونده یبازجو ایمال خودته،  ویسنار نیا  

 نیتریمعنیرا ب ایدن نایاسمیبعد از مرگ  اشاریغم در کل وجودش جا خوش کرد، مرگ  یالحظه

 شناختیبهتر م یزندگ یکه برا ییهاکرده بود، بعد از آن به تمام فلسفه شیممکن برا یجا

مطلق یپوچ کیشده بود !  اعتقادیب . 

- تر از اونه که ولش کننسرنخ محکم نیاز نظر اونا هم ا . 

 

[15.07.18 00:00] 
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دیپرس دیبا ترد سروش : 

- یرینم ماهیبار ازدواج با پر ریکه ز نهیواسه هم  ... 

دسرش را تکان دا کالفه : 

-  زنگنهیرو چه با زنگنه، چه ب ماهیپر تونمیتو الاقل بفهم. من نم فهمن،ینم هیسروش اگه بق

زن هیاون رو شکل  تونمی. نمنمیبب یعاطف کیشر کیشکل   ... 

ماند رهیکرد و به صورت سروش خ مکث : 

-  نیه اب یبا هر زن یامن برام مهمه که قبل از وارد شدن به هر رابطه گم؟یم یچ یفهمیم

بخشه، چه چه قدر برام لذت دنشیرو دوست دارم، وقت بوس هاشتیفکر کنم که چه قدر جذاب

دارم یمدل نیا یایکنارمه، من فانتز یوقت شمیم یحال . 

باال انداخت ییابرو سروش : 

- با  یبسازم، حت یفانتز یبا همه مدل زن تونمیمن م کنم،یو درک هم نم فهممینه من نم

دمونخو نیریخاله ش . 

را با انزجار جمع کرد صورتش : 

- همه  تیفیزن باشم ک هیقراره با  یمن برام مهمه که وقت ستم،یخب خدا رو شکر من مثل تو ن

کنم،  یخط راست راه برم و زندگ کی یباشه. من چهارده سال خودم رو مجبور کردم رو یعال زیچ

 هیخوب بمونه. دنبال  زیتا همه چ از خودم بزنم امیکه ب یزندگ هیو  گهیخط د هی کشمینم گهید

نداره نشمیترییابتدا یحت ماهیکه پر زیآل در همه چ دهیا آلم،دهیا رجو . 

گفت یبا لودگ سروش : 

- باهاش؟ یبساز یتونیم یهست؟ فانتز طیالشراواجد یگیکه م انهیار نیاون وقت ا  

لبانش بود یشد که بر رو یاصورتش غرق خنده یاجزا تمام : 

- خودشه و بس یمن تنها برازنده یایخود خودشه، فانتز ،یآخ گفت . 

با لبخند بلند شد سروش : 

- درسته، کور شفا داده نکهیخب خدا رو شکر، کارش هم مثل ا .  

گفت دنشیپوش نیمبل برداشت و به تن کرد، ح یدسته یرا هم از رو کتش : 

- بدون  ه،یکیکامالً  زایچ یتو بعض تونقهیسل ن،یکه دار ییهاتفاوت یبا همه اشاریتو و 

یرییتغ نیترکوچک  ! 

در هم کرد و گفت اخم : 

- ه؟یمنظورت چ  

دارد یمنظور اساس کیمطمئن بود که سروش  باً یتقر : 
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- آدیتون از مارال خوشتون ممنظورم ماراله، جفت . 

بود که خودش را مضحکه  نیا هیشب شتریب زدیکه در جهت مخالفت با حرف سروش م یحرف هر

ماجرا را گم کند یخط اصل انهیاسم ار رییتر از آن بود که با تغوش باهوشکند، سر : 

-  کرد،یبه مارال فکر نم گهید کردیم یهم باهاش زندگ یرو دوست داشت، وقت ماهیپر اشاری

کنم یادآوریرو بهت  نیا یه آدیخوشم نم .  

عامدانه باشد گفت دیرسیکه به نطر م یدیقیبا ب سروش : 

- رو فراموش کرد. برو حاضر شو  انیجر نیبعد از ازدواجش کالً ا اشاری ،یگیت مباشه تو راس

رونیب میشام بر . 

گفت عیسر : 

- اومدن ندارم، برو خودت رونیب یاصالً حوصله . 

بچرخد و به طرف در برود گفت نکهیقبل از ا سروش : 

- ینگران نباش، سنگ بزرگ رو برداشت یول . 

داد حیسروش تکان داد که در ادامه سروش توضحرف  دنینفهم یرا به نشانه سرش : 

- یدونیتو خودت هم م ست،ین لیمیبهت ب گم،یمارال رو م . 

. حرف سروش شودیبزند چه م یموضوع حرف نیاز ا ییکه اگر جا دینماند تا به او بگو سروش

است صحه  لیمارال به او متما نکهیاز خودش به ا ریغ یرا بردارد، کس اشیباعث شد گوش

" زنگ بزنم امیرفت و پ شیهاامیپ یگذاشته بود و قصد داشت شانسش را امتحان کند. به صفحه

" نه " قاطع مارال بدون  قهیمارال فرستاد. کمتر از دو دق یکرد و دوباره برا یکپ را"  میحرف بزن

زد  اشیهمه سرسخت نیبه ا یاش ظاهر شد، لبخندصفحه یبر رو یگرید یاضافه یکلمه چیه

با خود گفت و : 

- بخور زیل یحاال ه کنم،ینه و بال، نه و مرض. خب من که ولت نم  ... 
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ه حال خودش نفرستد و مارال را ب یگرید امیداد پ حیخودش نگه داشت و ترج یرا برا شیغرغرها

داشته باشد. چشمانش را بست و به اشارات  توانستیاز مارال نم یشتریبگذارد، انتظار ب

شده  ییزهایچ کیسروش هم متوجه  زد،یمارال حرف م لیسروش فکر کرد، سروش هم از تما

 ! بود

 

به اتاق  یمدت داده بود و اتفاق بعدش، وقت یطوالن یکه مارال درخواست مرخص یموقع همان

العملش مانده و منتظر عکس دهیکش شیحرف محسن را پ اشیتوجهیمادرش آمده و در جواب ب

هم که  ی" ممنونم" امیکرده است و خب پ رییدر مارال نسبت به قبل تغ یزیکه چ دیبود، فهم

بود و  زیتشکر آم امیپ کینگذاشت. اگر چه  یباق شیبرا یاشک و شبهه یجا چیه گریداده بود د

بود و عاقالنه بود که فکر کند مارال به سمتش  ادیهم ز نیمثل او هم یدختر یرابس، اما ب

لبخند پررنگ بود،  کیالعملش عکس نیاول امشیپ دنیکرده است. آن شب بعد از د دایپ شیگرا

 دانستینم قاً یهم منحصر به فرد بود. دق دنشیکش شیبا پا پ یتمحجوبش ح شهیدخترک هم

که در اتاقش کرده و او را هم متهم  ییغرا یمارال بعد از آن سخنرانباعث شده که  یزیکه چه چ

روز بعد مارال به سرکارش برگشت،  یبدهد وقت هیرو رییقدر تغ نیا ،یگریو الابال یمباالتیبه ب

 یکه از او کرده، برگشته است، اما بعد از آن که مارال به بهانه یواهعذرخ یاحتمال داد که برا

بکشد  رونیتاپ بتا نگاهش را از لپ دیکش شیش به اتاق آمد و حرف محسن را پحرف زدن با مادر

 یتعهدیکه در اتاق خود با او کرده و او را آدم ب یاز برخورد تند یفکر کرد عذاب وجدان ناش

 یبه پا توانستیتشکرش را نه م امیپ یمارال شده است، ول ییدلجو نیخطاب کرده باعث ا

 نی. با تمام ادیایاب وجدان؛ مارال قدم به جلو برداشته بود تا به سمتش ببگذارد و نه عذ ییدلجو

خودش،  االتیذهن و خ یدهییباشد و زا یاتفاق هانیا یهمه دیکه شا کردیهنوز فکر م ریتفاس

هم نشان نداده بود !  یتند یالعمل" عکسیمن هست یانهیبود:" تو ار فتهبه او گ یاما آخر وقت

باشد، به قول سروش سنگ بزرگ را برداشته بود توانستیوط به اوهام او نممرب زیپس همه چ . 

 

 لیکه خودش با خودش راه انداخته و مرتب تما یموش گربه و باز نیرا باز کرد. از ا چشمانش

فکر  یهم برا یبهتر یزهایفکر که چ نیخسته شد و به ا کردیم دییمارال به خودش را رد و تا

برود، "نه"  شیهاامیپ یاش کرد که به سراغ صفحهدوباره وسوسه یگوش کردن وجود دارد، اما

 یهاتیجذاب نکهیاز ا شتری. بشدیراندنش م محابایبود، مانع از ب ریگسرعت کیمثل  لمارا

 یخفته تیمهم باشد، معصوم شیاو داشت برا یکه درباره ییهایمارال و همان فانتز یظاهر

بود که باعث  تشیمعصوم نی. اصالً همدادیقرار م رشیکه تحت تاث پشت حصار چشمان مارال بود

کند یکاراحساسات مارال را دست شتریو ب شتریب شدیم . 

 

هر دو  یبود که به نوع یبرداشت. چند روز شیهایآمدن مادرش دست از افکار و فانتز با

ود که اگر بحث ازدواج را کرده ب دیبار آخر واضح مادرش را تهد کردند،یبا هم برخورد م نیسرسنگ

تماشا کردند  ونیزی. در سکوت شام خوردند و در سکوت با هم تلورودیخانه م نیکش دهد از ا

از آمدن  یکه حاک ییهادو بار مادرش به نشانه یکیبا هم حرف برنند، فقط  یکالم نکهیابدون 

که  ییهالیو آج وهیدر خانه داشت با نگاه اعتراض کرده بود. ظرف م بتشیسروش به هنگام غ
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آن ها را جمع و جور کرده  یبود که مادرش با بدخلق ییهااش خورده شده بود نشانهفقط پسته

 .بود

قدرت " نه  یگریبهتر از هر کس د ایشد که در دن یدوباره ذهنش دستخوش دختر دنیاز خواب قبل

آتش را به جان او هم  نیا دی. بارفتیو م دادیو افکارش را قلقلک م آمدی" گفتن داشت. م

 نیتا ته ا خواستیمارال را قلقلک دهد. دلش م یهاخودش هم حس خواستی. مانداختیم

او  نکهیخودش کند. از ا یایدن یهمه ریبگذارد که درگ هیقدر مامارال با کلمات آن یو برا دراه را برو

 یماریب نیعاشق ا ید، ولمبتال شده بو بیعج یماریب کیبه  دیشا برد،یرا غرق خود کند لذت م

شده بود شیمبتال داً یبود که جد . 

 نیدر دستش و هم یگوش نیدر حال حاضر به مقصود خود برسد هم توانستیکه م یراه تنها

دادن بود امیپ . 

 

[18.07.18 15:18] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

 یانهیار ریکرد:" شب بخ پیمارال تا یبا لبخند برا دوازده بود. کیبه ساعت انداخت، نزد ینگاه

محجوب من شهیهم " 

دختر  یچه قدر نصف شب امشیممکن است پ نکهیاز ا یمانیپش نیترفرستاده شد و کوچک امیپ

 ینبندد. وقت ششیکند نداشت. حقش بود ! تا او باشد پشت هم "نه" به ر شانیرا پر چارهیب

 یو با نگاه ستادهیا شیانگار خود مارال جلو دیدیم اشیگوش یصفحه ی"نه"اش را رو

. چرا زندیم ادیبود، "نه" را بلند فر دهیاتاقش به او توپ زیکه پشت م ینگاه آن روز هیکار، شبطلب

رفت؟یاتفاقات آن اتاق از خاطرش نم  

 یبازم  جواب بد یتونیم نمیبا خود گفت:" بب یبیعج تیارسال شد با احساس رضا امیپ یوقت

 ... ""نه

 توانستیکه تا صبح م بردیاش را بدهد، فقط لذت معاشقانه ریبخنبود مارال جواب شب منتظر

هم بود انگار میبدخ اشیماریخود نگه دارد. ب ریاو را درگ  ... 

 

*   *   * 

دیسرش را بلند کند پرس نکهیگرفت و بدون ا یرا از عضد کنزون : 

- شمال؟ ادیوم مشتاق هم با ما بتو و سروش بود که خان ینقشه ریام  

کرد که مجبور شد سرش را بلند کند و نگاهش را به او بدوزد یمکث یعضد . 

- ادیراستش گفتم حاال که محسنم هست، خانوم مشتاقم باهامون ب . 

باال داد و گفت ییابرو : 
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-  نیا لیدل ن؟یریرو بگ شیِ پِ  یداده ه یجواب منف یقشنگ نباشه وقت یلیخ گهید یکنیفکر نم

همه سماجت؟ نیا هیچ یگفت نه، برا یوقت فهمم؟یهمه اصرار رو نم  

شد و گفت کشینزد یعضد : 

- کرده ریخانوم مشتاق گ شیگلوش پ ره،یبار نم ریز گم،یرو به محسن م نیخدا منم همبه . 

گفت یزد و با لحن سرد یتصنع لبخند : 

 ! چه جالب-
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ادامه داد ریام یبه چهره میمستق یرا بست و با نگاه کنزون : 

- نکرده؟ پنجاه درصد  ریکه طرفش گلوش گ دهیهمه مدت نفهم نیاون وقت داداشت هنوز بعد از ا

شه؟یخودش حله، کاف  

جواب داد یعضد : 

- البته حق با  کنه،یم یادیهاش تالش زخواسته یبوده، برا یطور نیا شهیمحسن هم

وقت عوض شه چیخانوم مشتاق ه یِ را آدیشماست، به نظر نم . 

کرد و گفت لیبه راست متما یرا کم سرش : 

- نکنه،  دایموضوع هم کش پ نیپس بهتره ا شه،یعوض نم شیِ را گه،ید گمیرو م نیمنم هم

دو  یمسابقه هی یتو کنهیدل محسنتون نده، اون فکر م دل به گهید کنمیم شنهادیبهت هم پ

. رهیداره اشتباه م یدونیبرسونه خودش رو، اما تو که م انیبه خط پا دیشرکت کرده و حتماً با

موضوع بشنوم نیاز بابت ا یحرف ینساج یتو خوادینم لمد گهید . 

ه قدر تعجب کرده است. نوع صحبت کردنش چ نیمثال و ا نیکه از ا دادینشان م یعضد نگاه

کن را باال گرفت و گفتزون : 

- اتاقم، اگه  ادیاز ناهار ب حاال برو به کارت برس، به خانوم مشتاقم بگو بعد ن،یممنونم بابت ا

ارهیطرح جشنواره هم دستشه برام ب سیاسک . 

- بودنهماهنگ  یفکر کنم با خانوم صدر ،یدفتر مرکز رهیامروز و فردا م ستش،یخانم مشتاق ن . 
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خبر  شیهاتا از برنامه زدیحرف نم یقرار نداشت. با مادرش هم که درست و حساب نیاز ا خبر

 اطالعیمادرش ب یهاکه از برنامه اوردیخود ب یبه رو یمقابل عضد دیدینم یلیداشته باشد. دل

  .است

- برو سراغ کارات گهید یچیآهان با همن، ه . 

 یهمراهش را برداشت. شماره یدست برد و گوش گذاشت رونیپا از اتاقش ب یعضد یوقت

 یهایپرستوانست از احوال یسروش را گرفت و منتظر ماند سروش جوابش را دهد.  به سخت

سروش فرار کند و بپرسد یو از سر شوخ یتکرار : 

- ؟یآمارش رو دار ؟یشناسیرو چه قدر م ریمحسن داداش ام نیسروش ا  

  .آره استاد دانشگاهه-

ب دادجوا یعصب : 

-  دمیحله؟ هر وقت ازت پرس شیهمه چ گهیاستاد دانشگاهه د یداره االن؟ هر ک یچه ربط

؟یدیتا حاال استاد دانشگاِه االغ ند یعنیاستاد دانشگاهه،  یگفت اس،یچطور  

گفت کند،یبا خودش غرغر م ییدر ادامه گو بعد : 

-  کارهیچ نکهیبه ا ه،یمچطور آد گمی. من مگهیاز شغلش م هیطرفت ک یپرسیم یاز هر ک

ندارم یست کار . 

و گفت دیبلند خند سروش : 

- رنج  یادیز یمحسن از اختالالت رفتار نیبب ،یخوایم یخب از اول  بگو چه مدل اطالعات

حاد  یفرنزویوسواسه که اگه کنترل نشه در ادامه مبتال به ش یمشکوک به نوع بره،یم

میتا در موردش صحبت کن مینیرو در رو بش دیهم هست که با یا گهیاختالالت د شه،یم . 

؟یکمتر چرت بگ شهیم سروش  

- به نظر  یکه ظاهراً آدم بد دمیدوبار د یکی ه،یچه جور آدم دونمیمن چه م یخب مرد حساب

نکرده ییکرده، چه غلطا ییخبر ندارم چه غلطا گهید اومد،یم . 

شده بود دهیدلخواهش کش یبه جا بحث : 

- کرده؟ ییچه غلطا دیفهم شهیاز کجا م  

گفت سروش : 

- نکن،  یباف ینکرده؟ منف ییچه غلطا یگیچرا م ه؟یها، مسئله ناموسکرده دایپ خیکارت ب

یدوستانه رقابت کن یدر فضا کنمیم هی. توصستیدشمن که ن به؛یرق . 

- نه؟ ای دیفهم شهیم  

- تو؟ یگرفت یرو جد یاالن چرا همه چ ه؟یت چبرنامه زدانی  
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کن انداختزون یرا رو اشیکرد و گوشرا قطع  تماس . 

*  *  * 

ام من خنده دینالیفروش در شهرستان م رانیمد ینظمیو از ب خوردیحرص م ینبو یچه آقا هر

کلماتش من را به خنده  یو طرز ادا تشینداشتم، اما مدل شکا یاحترامیقصد ب گرفت؛یم

 یو به بررس میایب یبه دفتر مرکزدو روز  یکیخانم از من خواسته بود  وای. شانداختیم

روزها  نیا دادمیم حیبکنم، هر چند ترج ینبو یهم به آقا یبپردازم و کمک شپرفرو یهاطرح

 نیبزنم. حس و حالم ا یحرف توانستمیخانم نم وایحرف ش یباشم، اما رو یمدام در نساج

شدبود، انگار وسط زمستان سنبل به بار نشسته با بیعج یها در نساجروز . 

که خواستم قدم اول را  نیآمدم، هم رونیب یلبم بود از اتاق نبو یکه بر رو یهمان لبخند با

هم داخل آمد. لبخندم  زدانیبود باز شد و  ینبو یاتاق آقا یبردارم، در ورود به ساختمان که روبرو

 نیهم بارکیند، که مقابل صورتم بودند را کنار بزن ییپا به فرار گذاشت و دستانم باال آمد تا موها

کنمیفرق باز م شهیجا گفته بود چرا هم . 
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باعث شد نتوانم تکان  رشیاخ یتمام رفتارها ادیآرامشم دود شد و به هوا رفت،  دنشید با

 رمیو به مس ستادمیچرا ا دانستمیو برود، اصالً هم نمبودم تا بگذرد  ستادهیبخورم. همان جا  ا

لبش نشست،  یرو یجلو آمد و باز هم برخالف من لبخند نهی. برخالف من با طماندهمینم ادامه

و فقط گفت ستادینداشتم. مقابلم ا یحس خوب یدستپاچگ نیشده بودم و از ا ستپاچهد : 

- ؟یسالم، خوب  

از احساسات  یانیپایحجم ب کیمن، در هر دو حالت من  ینهایار ایسالم  د،ینبود چه بگو مهم

من  یرا از رو اشرهینگاه خ زدانی ،یعباد یشدن آقا دای. با پکردمیخاص و متفاوت را تجربه م

من شده بود،  یمنج یعباد کرد؟یچه م نجایرفت و با او دست داد. ا یبرداشت و به طرف عباد

اتاقش را به من واگذار کرده و  یعباد ی. آقامیچه کنم و چه بگو دیبا توانستمیمن نم آمدینم اگر

زد میصدا زدانیساکن بود. به طرفم اتاقم رفتم که  یخودش در اتاق نبو : 

- اتاقم دیاریب فیتشر گهید قهیخانوم مشتاق لطفاً تا پنج دق . 
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من و هم  شدیهم خالص م یعباد یهایهم از شر پرحرف یطور نیبود، ا یآدم زرنگ چه

کشاندیمستاصل را به اتاقش م یدستپاچه . 

 

اصالً  شود،یبه بعد چه م نیفکر کردم از ا نیو به ا ستادمیاتاقم رفتم و فقط در مرکز اتاق ا به

چه طور بخندم، چه طور  نم،یچه طور نگاهش کنم، چه طور بنش م،یبه اتاقش رفتم چه بگو یوقت

قه یاز پنج دق شتریفقط مطمئن بودم ب ستادم،یاق ادر وسط ات قهیچند دق دانستمیراه بروم. نم

پشت در اتاق  شترینبود مطمئنا ب یشده است. به طرف اتاقش رفتم و با تعلل در زدم، اگر عباد

 اشیخانم شدم. پشت صندل وایگفت و من هم وارد اتاق ش ی"دیی"بفرما زدانی. ماندمیم

نشستم.  شیروبرو نم،یآنکه تعارف کند تا بنشبود. قبل از  اوردهیو هنوز کتش را هم درن ستادهیا

رنگش را هم از تن درآورد، نگاه گرفتم تا چشمانم  یو کت خاکستر دیرا به عقب کش اشیدلصن

دوباره سرم را باال گرفتم و نگاهش  یرنگ که جذب اندامش بود مانور ندهد. وقت یآب راهنیپ یرو

کردیه و نگاهم منشست یبود و خودش هم پشت صندل زیم یکردم کتش رو : 

- ؟یخوب  

خوبم، بار قبل جواب نداده بودم دیپرسیبار بود که م نیدوم : 

 .ممنونم خوبم-

را در هم گره زد و گفت دستانش : 

- بازار؟ مشیدیم دیمامان راجع به طرح جشنواره باهات صحبت کرده؟ گفته که بعد ع  

حرف بزند. شمرده و  یگرید زینشستم، قرار نبود از چ یشتریب یراحت شد و با آسودگ المیخ

 :آرام جواب دادم

- شماست یبازار. االن اون طرح مال نساج نیبد دیتونیم دیبله گفتن، هر وقت بخوا . 

دیپرس دفعهکی. زنمیرا م ایحرف دن نیتربود که انگار مهم رهیبه من خ یطور : 

- ؟یچطور شد که طرح کودک کار کرد  

جمله و دو جمله بود کی رهیاز دا شتریدادنش ب حیتوضنگاهش کردم،  حرفیفقط ساکت و ب اول : 

- هیشخص لیدل هی . 

بپرسد، اما گفت امیشخص لیبودم از دل منتظر : 

- روح پاک و  هیخودشون هم  دیبا ،یهر صنف یتو کنن،یها کار مبچه یکه برا ییاونا یدونیم

 توننیچون نم آد،ینم ها داشته باشن؟ و گر نه کارشون اصالً خوب درو معصوم مثل بچه فیلط

جور  هی یدونیرو که تو وجودشونه رو به اثرشون انتقال بدن، درست مثل تو؛ خودت م یاون

؟یخاص یوبخ یلیخ ! 
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ساده بود و  فاتشیتعر انه،یبرسد به ار اشیمعمول یهافیتعر نیهم یدر ادامه دمیترسیم

صورتم داغ شده است.  کردمینبودم. حس م یخوب طیاما من اصالً در حال و شرا ،یمعمول

میبگو یزیمنتظر بود چ : 

- لذت سخت هم هست نیها در عبچه یبله درسته، کار برا . 

با حفظ  ستاد؛یبلند شد و به سمتم آمد. مقابلم ا زشیاز پشت م عیسر یلیحرف را زدم خ نیا تا

کند. تا نگاهم به نگاهش افتاد گفت تیرعا دیبا دانستیم ناً یقیکه  یافاصله : 

- وفتاده؟ین یاتفاق چیو ه ستیما ن نیب یزیچ میوانمود کن یدوست دار یمارال تا ک  

را گفتم اشیاصل لیراحت دل یلیخ د،یرا بگو نیبه ا هیشب یزیکه چ دادمیرا م احتمالش : 

- ستیجاش ن نجایخب ا . 

- ؟یکشیهمون جا، خجالت م امیبگو جاش کجاست، من با کله ب  

- کشمیبله خجالت هم م . 

زد و گفت یلبخند : 

- ه؟یچ کشمیمن که اصالً خجالت نم فیاون وقت تکل  
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- دیکن تیشما هم رعا . 

دیبود که به نظرم رس یحل و حرفراه نیترساده .  

نگاهم کرد و گفت مات : 

-  دیبا یحرفش رو هم نزنم؟ پس ک یحت یعنیکنم؟  تیرعا دیرو با یچ قاً یدق ؟یگیکه نم یجد

م؟یراجع بهش حرف بزن  

- وسط ادیب یاگهیمسائل د یپا آدیمحل کارمه، منم خوشم نم نجایا . 

بروم. تا قدم برداشتم راهم را سد کرد. قصد فرار نداشتم، اما به  رونیبلند شدم تا ب میجا از

جلوتر آمد و گفت توجهیواکنش نشان دادم که ب رهینگاه خ کیبا  اشکبارهیالعمل عکس : 
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- و هشت  ستیدختر ب هیواسه  یقشنگ یهاست، اما بهونهبهونه یدونیخودت هم م نایا

دادم که حرف  امیحله؟ مگه چند بار پ یبذارم همه چ شیپا پ نجایاز ا رونی. مثالً من بستیساله ن

 کیاز خودت، احساساتت و از  یکنیفرار م یدار یلیتو بنا به دال ؟یجواب مثبت داد میبرن

درسته؟ د؛یجد یتجربه  

ترس بود یهم به نوع نیگذشته را جا انداخته بود، البته که ا تکرار . 

- در مورد شماست که هنوز  زایچ یلیخ یاز طرف خوام،یم یشتریفرصت ب یدرسته، ول

دونمینم . 

- هم که بهت فکر نکنم الهام  بیاز خودم برات بگم. از عالم غ تونمیکه من نم میخب تا حرف نزن

؟یخوایم یچ یمارال. فرصت رو برا میدر هر حال حرف بزن دیباشه، پس با  

گفت عیسر یلیبه سمت در انداختم که خ ینگاه : 

- میحرف زدن بذار یقرار برا هی نکهیبدون ا یفکرشم نکن که بذارم بر . 

گفتم واشیو  زیر یلیخ : 

- هفته نیآخر هم . 

- جمعه؟ ایپنجشنبه   

نگاهش کردم کوتاه : 

 .پنجشنبه بهتره-

باال انداخت ییابرو : 

- از زمانش، مکانش کجا باشه؟ نیخب ا  

- شاپ خوبه؟ یکاف دونم،ینم  

با جسارت گفت یلیخ : 

-  شتری. بهیپیچ یجا یلیدو تا آدم عاقل و بالغ مثل من و تو خ یبرا پسندم،یشاپ رو نم یکاف

بهتر بگو یجا هی. خورهیها مها و پسر بچهبچهد قرار دختربه در . 

. من دانستمینم زیرا هم جا شتریملموس نبود، بحث ب مینگاهش کردم. حرفش برا نامفهموم

شاپ نبودم یاهل رفتن به کاف یلیهم خ : 

- که کجا باشه میکنیتا پنجشنبه دو روز مونده، اون موقع بهش فکر م . 

تکان داد و گفت یسر : 

- تا پنجشنبه میکنیباشه بهش فکر م . 

خواستم دوباره از کنارش رد شوم، باز مانع شد و گفت تا : 
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- یزیچ هیفقط   ... 

مد نظرش است یزیچه چ نمیکردم تا بب نگاهش : 

-  یلیبه بعد خ نینذار، تا االن مهم نبود، اما از ا جوابیمنم ب یهاامیبه من " نه " نگو. پ گهید

منم  ست،ین لتیباب م یکار هیکه  یواضح بهم بگ یلینه گفتن، خ یبه جا یتونیمهمه برام. م

 ئنمطم ،یبکنم که دوستش ندار یتو رو مجبور به کار ستیقرار ن گهیوقت د چینه االن، و نه ه

رو ممکنه دوست نداشته باشم طرف مقابلمم  ییزایچ هیکه همون طور خودم  فهمیباش من م

حق رو داره نیا . 

 

باز هم  م،یبه درخواستش بدهم، ممکن بود من باز هم به او نه بگو یجواب قطع تمتوانسینم 

که داد نگذاشت آن لحظه  ینانیبگذرام، اما بخش آخر حرفش و اطم جوابیرا ب شیهاامیپ

کنم یمخالفت .  

- دمیجواب م تونامیبه پ . 

- هیخوب میتصم اریبس . 

اتاقش بترسم. عقب  یز او، بلکه از همهلحظه نه تنها ا کیرا جلوتر آورد و باعث شد  سرش

و گفت اوردیخودش ن یرا به رو دنمیکش : 

- به روح و  رشونیو تاث یآب یهاانواع متفاوت رنگ یها همه خوابن دربارهشب یوقت میتونیم

اتشیکنم با تمام جزئ فیبرات تعر دمیکه د یلمیف نیهم من آخر ای م،یروان آدما با هم صحبت کن . 

حس توام با ترس و لذت باعث  کینکنم.  یباعث شده بود اصالً به حرفش توجه شدنش کینزد

 میایبود من و دن دهیفهم دیعقب رفت، شا یدهم. کم حیشد تلنگر بخورم و رفتن را بر ماندن ترج

کندیتر از آن است که تصور مساده . 
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شده بود که حضور  نیبا جنس مخالف  ا یعاطف یکردن از هر رابطه یها دورسال یجهینت 

آن قدر که  داد؛یقرار م ریتاثام را تحتزنانه یمن و شامه دیاز آنکه با شتریعطرش ب یو بو زدانی

مک محبتش از آب نرگرفتم. نرم دهیبه گذشته داشت را نشن یکه اشارات اشهیحرف پر از کنا
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و سرانجام در عمق وجودم  کردیم دایوجودم راه خودش را پ یمانده یخال یهاو حفره هاکهیبار

 یکن دایکه اگر در وجود هر کس پر شود و به هر کس پ یلی. همان حس و دلشدیم نیته نش

گرشید زیچ چیرا و نه ه شیهایو نه بد ینیبینه گذشته آن آدم را م گرید . 

بودم. منتظر بود من  هاصضیاز ضد و نق یامن را که مجموعه کرد،یبا لبخند من را تماشا م زدانی

مان مانده یکِم باق یواکنش دهم و من برخالف حدس او نسبت به فضا شیهانسبت به حرف

دادمیالعمل نشان معکس . 

- فقط به ساعت قرارمون هم فکر کن، دو به بعد باشه بهتره ،یبر یتونیم . 

 

تمام شود، اما  امیمانده بود تا ساعت کار یادیآمدم هنوز وقت ز رونیب یاز دفتر مرکز یتوق

 جانیه شدیباعث م زدانیبمانم، هم کارم تمام شده بود و هم حضور  شتریکه ب دمیند یلیدل

آمدم رونیب جانیآن ه یشدن از همه یخال دیداشته باشم و به ام یلیبدون دل . 

 

داشتم. من فقط سالم کردم، اما او با  زدانیکوتاه با  یفتم برخوردر یبه نساج چهارشنبه

و چند ساله نبود در  یمرد س کیبودن اصال مناسب  نیریش نیخاص خودش که در ع طنتیش

گفته  رینره."  شب قبل هم فقط شب بخ ادتیگفت: " پنجشنبه  یاهیهمان زمان کوتاه چند ثان

نگذارم جوابیرا ب امشیپ گریچون خواسته بود که درا دادم،  رشیبخبود و من هم جواب شب .  

 

مامان به همراه  یکجا باشد. شب وقت مینکرده بودم، قرار بود من بگو نییمحل قرار را تع هنوز

به  خواستمیرفتند، من از رفتن امتناع کردم چون م نییعقدشان پا لمیف دنید یبرا ثمیو م رایسم

و  دادینشان نم یواکنش چیبود که ه بی. عجنمیرا بب گریدکجا هم میبفرستم و بگو امیپ زدانی

 یعجله داشت. به صفحه شهیمعموالً هم داد،یدانستن محل قرار سماجت نشان نم یبرا

شدیم روزیاز د شتریمان هر روز بشدهرد و بدل یهاامیرفتم که پ شیهاامیپ . 

خرداد پونزده ابونیخ کردم:" بازار تهران خوبه؟ پیتا یامقدمه چیبدون ه شیبرا  " 

کرده  تیبه من هم سرا طنتشیارسال شد، ش شیبرا اممیپ یلبم نشست وقت یگوشه یلبخند

در مورد  ندیایب هیبق نکهیقبل از ا خواستمیرا بخواند و جواب دهد. م اممیبود. دوست داشتم زود پ

میباش دهیرس جهیمحل قرار به نت .  

را هم فرستاد:"  اممیپوست َکندم جواب پ یخودم پرتقال یبرا که به آشپزخانه رفتم و یافاصله در

رسونهیبازار تهران سالم م " 

که  دمیقبلم را مرور کردم فهم امیپ امم،یبعد از ارسال پ ی" و وقتیچ یعنیکردم" پیتا شیبرا

 رسونهیبازار تهران خوبه، منم گفتم سالم م یگی. در جوابم گفت:" مگه نمستیمنظورش چ

گهید " 
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که  یتکرار امیهم آمد. همان پ اشیبعد امیبفرستم پ شیبرا یگرید امیزدم و تا آمدم پ یخندلب

م؟یکرد:" زنگ بزنم حرف بزن دایو چند بار پ نیچند  اممیپ یدر صفحه شدیمثلش را م " 

پوشمیبار رو چشم م نیوقته، اما ا ریمنت گذاشتم:" د سرش " 

لطفت رو  نیکل عقب بماند" چه طور اکل یادا از قافلهبعدش را فرستاد تا مب امیفوت وقت پ بدون

انه؟یمن جبران کنم آخه بانو ار " 

که باعث  یجانیخاص سراغم آمد. ه جانیندادم و منتظر ماندم تا زنگ بزند. باز همان ه یجواب

نه. با  ایهستند و  ییدا یهنوز خانه رایو سم ثمیم ایمامان و  نمیشد به سمت در خانه بروم و بب

تماس را لمس کردم.  کونیو آ دمیکش یقیبه سالن برگشتم. نفس عم عیسر یزنگ گوش یصدا

گفت یبا شوخ یکار نیاول نیهم زدانی : 

- مگه نه؟ ،یپوشیبار رو چشم م نیمزاحم شدم، اما ا روقتیکه د دیببخش  

و  وردایخودش ن یشوم که سالم نکرده است، اما به رو ادآوری یجوابش سالم گفتم تا به نوع در

 :گفت

- ؟یخوایم یزیچ ؟یدار دیبود؟ خر یمنظورت از بازار تهران چ  

منظور من محل قرارمان است دانستیم قاً یدق یعنی کردیم طنتیطور ش نیا یوقت . 

- قرار فردامون گفتم ینه، برا . 

- چهارراه  ای ستیناصر خسرو بهتر ن ابونی. خرهیگیخلوته، آدم خوفش م یلیاونجا که خ

 !استانبول؟
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هم باز دست برنداشت و گفت دمیخند زیحرفش ر نیبه ا یوقت : 

- یپاساژ خال کیمن بودم و  زد،یهم خوبه، هر وقت رفتم پرنده پر نم نیپاساژ عالءالد  ! 

دادم حیتوض شیآرام برا یلیخ : 

- میمغازه دار هیازار تهران ب یما تو  ... 
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- میخوبه بر یلیخب زودتر بگو، مغازه خ م؟یتون حرف بزنمغازه یتو میبر یعنیآهان  . 

قبلش است یهایهمان شوخ یباز هم در راستا ایاست و  یحرفش جد نیا دانستمینم : 

- قدم زدن  اونجا رفتم، ادیز یاجاره، اما من چون از بچگ میداد ست،ینه مغازه دست خودمون ن

میاونجا حرف بزن میشلوغ رو دوست دارم، دوست دارم بر ابونیاون خ یتو . 

کوتاه در جوابم گفت یمکث با : 

- میحرف بزن میخوای. مثالً ما مرسهیشلوغه، صدا به صدا نم یلیاونجا که خ . 

هم کوتاه مکث کردم و بعد در جوابش گفتم من : 

- گهید یجا هی میبر آدیخب اگه خوشتون نم . 

- مخالفت کرد اصالً؟ شهیم یآیمظلوم کوتاه م یطور نیا یوقت  

و دوباره پشت  دیو به ساحل آرامش رسخورد و قل خورد تالطم قلبم قل  انیدر م یآرام موج

آرامش را  نیقلبم آرام گرفت و من هم ا یطوفان یایسرتاسر در نکهیبندش موج پشت موج، تا ا

کردم میصدا کیشر : 

- کجا باشه دیکن نییشما تع بعد یعوضش دفعه . 

 دیگاف بزرگ دادم. نبا کیندادم، بلکه در واقع  ازیامت کیکه من به او فقط  دمیفهم یو به آن گفتم

 یبردار. به نحو احسن بهرهکنمیو دفعات بعد هستم و به آن فکر م به دفعه دواریکه ام گفتمیم

 :کرد

- قدر  نیاز فردا دوست دارم؟ اصالً تو چرا ا ترشیبعد رو ب یچرا من دفعه ؟یعنی یبعد ک یدفعه

 شهی. همشهیتو بنا م یکیمن  یکی یهیها هستم که بر پانوع رابطه نی! من عاشق ا؟یخوب

. هینوبت زیهمه چ دونهیخوب م یلیچون طرف مقابلت خ شه،ینم عیجمعه که حقت ضا التیخ

 دیبعدش اون با شیبوسیم یقتو ایبگه،  دیدوست دارم، بعدش اون با یبهش بگ یتمثالً وق

ایببوسه و   ... 

و قرار  شدیسرش نم ایتمام تنم آتش نگرفته در حال سوختن بود. ح دم،یحرفش پر انیم به

که به سر  ردیرا بگ میجلو توانستیاشتباه نم نیاشتباه هم بود. البته ا یجور کیگذاشتن با او 

بودم لیرفتن ما یبرا کردمیاز آنکه فکرش را م شتریقرار بروم. ب : 

- ساعت دو ستم،یایپونزده خرداد م ابونیفردا من اول خ . 

- زودتر از تو یلیهمون موقع اونجا باشم، خ کنمیم یمنم سع . 

 

دست  هاالیتنها در خانه بمانم. فکر و خ توانستمینم گرید زدانیبا  یاز قطع تلفن و خداحافظ بعد

 میهاالیتمام فکر و خ یهم در انتها ینیریش یخوشام کرده بودند. دلبه دست هم داده و احاطه

را در  ییدا یخانه را برداشتم و راه خانه دیفکر کنم. ناچار کل گذاشتیو نم زدیبه من لبخند م

. قدم از قدم برنداشتم دیچیها پپلهدر راه یگوش امکیپ یکه در را بستم صدا نیگرفتم. هم شیپ
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 نکهیاست، بدون ا زدانیداده است. مطمئن بودم خود  یامیچه پ زدانی نمیدادم تا بب هیو به در تک

مطمئن بودم خود اوست نمیرا بب دهندهامیپ . 

" نازت رو بشنوم؟ یصدا شتریب یذاریچرا نم ،ینطقم رو کور کرد زدما،یمن داشتم حرف م " 

فرصت  نیر اولد دیماند. با فیتکلیرفتن و قدم برداشتن ب یبرا میدادم و پاها هیرا به در تک سرم

دقت کند دیگویکه م یجمالت ییبه بار معنا یفقط کم ،یکم شودیکه اگر م گفتمیبه او م . 

 

*  *  * 

که کردم به ساعتم نگاه انداختم.  یکار نیاول دمیپانزده خرداد رس ابانیبه اول خ یوقت پنجشنبه

 کیکه  دمیرا د زدانی یند مترچ یفاصله کیدو بود. سر گرداندم و اطرافم را نگاه کردم. با  قاً یدق

 دایرا پ گریدر همان نگاه اول همد نکهیمن بود، ا یرهیداده بود و خ هیتک یبتون یرا به صندل شیپا

طور که خودش گفته بود زودتر از من سر قرار آمده . همانگرفتمیم کیبه فال ن دیرا با میکرده بود

 .بود
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متوجه . جلوتر که رفتم داشتمیرا گرفته بودم و به سمتش قدم برم میمستق ریمس کی یدنباله

 یکرده بودم که معمول یمن بود. سع یرهی. خدرخشدیلبش م یهم گوشه یشدم که لبخند

است و به خاطرش سنگ تمام  یم تا فکر نکند که خبرلباس بپوش یکنم و معمول شیآرا

لباس  شهیشدم. چون کامالً متفاوت و خوش پوش تر از هم مانیدنش پشیام، اما با دگذاشته

طرز تفکر غلط خودم شده بودم، چون او  یبود و اصالً هم نگران طرز تفکر من نبود. قربان دهیپوش

و  یکه هر چه که دوست دار گفتمیودم مبه خ شهیاز خجالت خود درآمده بود. هم یحساب

اصل را کنار گذاشته بودم نیامروز ا زدانیبا  قرارمخاطر بپوش، اما به دیآیخوشت م .  

 

باز  مهیرا تا ن پشیتنش بود که ز یکمرنگ یاسپرت بود، ژاکت بافت آب شهیبرعکس هم پشیت

بسته بود و دو  یمدل دار را هم دور گردنش با فرم خاص و اشیگذاشته بود. شال گردن مشک

راسته بود و  یمشک نیآمده بود. شلوارش هم ج رونیطرف شال گردن از قسمت باز  ژاکت ب

دیپوشیآن را م هیها شبوقت شتریکه ب ریج بت مهین کیکفشش هم  . 
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کامال به  یبرداشت و به سمتم آمد. وقت یبتون یرا از صندل اشهیتک دمیرس اشیکیبه نزد یوقت

و من  میلبم آمد. همزمان به هم سالم کرد یلبخندش بر رو دنیاز د یمن هم لبخند میدیهم رس

دمیپرس : 

- ن؟یخندیم یبه چ  

- ؟یخندیم یتو به چ  

- م گرفتشما خنده یمن از خنده . 

آورد نییسرش را پا یبرد و کم بشیرا به داخل ج دستانش : 

- چه  نجایسرما ا نیا یعدازظهر توب یِ ساعت دو قایمن دق نکهیا خندم،یخودم م تیخب به وضع

میکه حرف بزن یشلوغ یجا نیهمچ ی. چرا به حرفت گوش کردم و اومدم توکنمیم یغلط .  

- د؟یمونیاالن پش ! 

باال انداخت ییابرو : 

- که باعث  یزیرفت و خب البته چ ادمیاز  یمونیپش گهید دمتید یبله، اما وقت شیپ قهیتا دو دق

بوده یچ نجایانتخاب ا یبرا لتیدل دونمی! چون م ییتو نجا،یا امیب لمیم رغمیشد عل . 

- رو انتخاب کردم؟ نجایا یچ یبرا  

سرش را به عقب برد و گفت م،یبود ستادهیا یبد یجا : 

- تا بهت بگم مینیبش میبر ایب .  

نشستن بود اشاره کند متوجه شد  یکه برا یبتون یبه عقب برگشت تا به سکوها یبعد وقت و

مینیجا بنشآن میتوانینم گرینشسته است و د همان جا یکه کس : 

- مینیبود بش یخال یجلوتر اگه صندل میبر ایجام رو گرفتن که. ب . 

 رونیها بکه از مغازه یتیرا تکان دادم و همراهش راه افتادم. دوشادوشش همراه جمع سرم

ها قدم فرشسنگ یباز گردند رو شانیهاتا به خانه رفتندیم یاصل ابانیو به سمت خ آمدندیم

به  کینزد یلینشد و کمش کرد. خ یمن و او کم نبود، اما به همان هم راض نیب ی. فاصلهمیزد

 زدمیکنارش آرام آرام قدم م یبود که آن لحظه وقت یچه حس دانمی. نممیکرد کتهم حر

حالت  کیبودم.  ایآدم دن نیتریراض ؛یااز هر فکر و دغدغه یام کرده و وجودم را خالاحاطه

سخت خوابم ببرد و صبح زود  شبیکه باعث شده بود د یهادیداشتم، تمام ترد یبیعج یسبک

رخت بربسته بود مکند، از وجود دارمیب . 

 

سمتش برگشتم و گفتم به : 

- رو انتخاب کردم؟ نجایا یچ یمن برا نینگفت  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 562 

 

بود یخال یجا کیدنبال  نگاهش : 

- حرف زد شهیکه نم یطور نی. امینیجا بش هیصبر کن  . 

 یخال یصندل کی یرو حت شیپ ریتا آخر مس دید یروبرو انداخت و وقت ریمس یبه تا انتها ینگاه

گفت ستین : 

- ننیهم بش شینشستن. خب برن چند تا چند تا پ یصندل یرو یتک یچرا تک . 

فاصله با ما قرار داشت اشاره کرد و گفت نیکه در کمتر یهم به صندل بعد : 

- جاش رو بده به ما شهینوم بگم اگه مبه اون خا میبر ایب  ... 

بزنم ینتوانستم حرف گریآمدم مخالفت کنم قدم اولش را برداشت و من هم د تا . 

کنار برود تا ما  یقدر دینشسته بود بگو یصندل یکه رو یسالانیم یبه خانم چادر کردمیم فکر

گفت دیتا رس زدانیاما  نم،یهم بنش : 

- خانوم دیببخش  ... 

من اشاره کرد و گفت بعد به و : 

- شما جاتون  شهیقرارمونه، م نیهم اول نجایامروز و ا م،یرو دوست دار گریخانوم همد نیمن و ا

ما؟ نیرو بد  

 نیا لیمن دل کردیفکر م چارهیهاج و واج من را نگاه کرد و من هم هاج و واج او را، ب یچادر خانم

ام. شده ریغافلگ شتریمن از خودش ب دانستینماست.  یعاد میو برا دانمیرا م زدانیطرز رفتار 

شوکه شده، دوباره گفت یخانم چادر دید یوقت زدانیزل زد.  زدانیبه  حرفیبعد ب : 

- شه؟یم  

بلند شد و گفت شیاز جا یحرف خانم چادر نیا با : 

- دینیبش نیایب . 

ادامه داد زدانیچادرش را جمع کرد رو به  یوقت  : 

- پارک شهر، اونجا بهتره دیبر ست،یقرار ن یآخه بازار که جا . 

و دوباره به من اشاره کرد دیخند زیر زدانی : 

-  هیزل زده به من و شما،  ستادهیمظلوم و ساکت وا یطورنیخانومه، نگاهش نکن ا نیا رهیتقص

من شو الیخیکالً ب ای نجایا ایگفت  ستادیلنگه پا وا  ... 

و گفت اوردیهم کم ن یچادر خانم : 

- یباش یگوش به حرف کس یلیخ آدیبهت نم . 
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به  زدانی. دمیخندیفقط به حرفش م مینشستیم نکهیا نیحرف دور شد و من ح نیگفتن ا با

ستادیطرفم برگشت و مقابلم ا : 

- م اعصاب ندارندونه بزنه تو گوشم، مرد هیکم مونده بود   ! 

 کی گفتیلبم، همان که م ریزود نگاه گرفتم چون زل زده بود به خال ز یلینگاهش کردم، اما خ 

زود وانمود کردم که من نگاهش را هنگام زل زدن  یلیاست. خ فیصورتم را حر یهارادیتنه کل ا

ام. به کنارم اشاره کردم و گفتمبه خالم شکار نکرده : 

- نهیبش ادیو ب هیخال نهیبب ینه االن کسممک د،ینیبش نیایب . 

-  انیب کننیو جرات م ننیبیرو نم ستادمیروبروت وا یطور نیرو ا یگندگ نیمن به ا یعنی

کنارت؟ ننیبش  

لبخند گفتم با : 

- نهیبیم یخال یصندل هیچشمت فقط  یدیخر یخسته یوقت .  

به طرفم خم شد و گفت یکم : 

- ؟یرو انتخاب کرد نجایبگم چرا ا  

- دیبله بگ . 

- خجالت و ترست اجازه  ،یبزن یتونیو حرف نم یشیخلوت فقط شنونده م یجا یتو تو

و  ابونیکه شلوغ باشه و خ ییجا ده،یشلوغ بهت جسارت م یاما جا ،یحرف بزن دهینم

اون بخش از  یخوایدر واقع تو م کنه،یجسارت رو چند برابر م نیمغازهاش برات آشنا باشن، ا

 یکه بارها و بارها ازش رد شد یابونیو با خ گذرنیکه از کنارت م ییهامت رو با آدخجالت و ترس

بار من  نیتا ا ،یببر بیغر یهاناآشنا و آدم طیمح کی یو به همون اندازه من رو تو یقسمت کن

که  دهیامکان رو م نیبهت ا نجایا یدر واقع شلوغ ست،ین تیاز سر بدجنس نایشنونده باشم. ا

یش رو هم جا نندازدونه هیو  یرو بپرس یکه دار یمهم یهاسوال ها وحرف . 

اخم نگاهش کردم با : 

- فکر نکردم،  یطور نیغلطه. من ا شهیدارم، بق یمهم یبه جز بخش آخر حرفتون که من سواال

نیدوست دارم، هم یلیرو خ نجایفقط ا . 
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بود گفت ستادهیکه ا یلبخند و همان حالت خمودگ با : 

- قسمت  نهیمنظورم ا نجا،یا یاریکه من رو ب یدو دو تا چهارتا کرد یفتم نشستخب منم نگ

 یعنیرو دوست دارم، خودش  نجایمن ا یگیکه م نیرو گرفته. هم میتصم نیناخودآگاه وجودت ا

یکه خودت دوست دار ییجا یتمام حرف من درسته، تو من رو آورد . 

بودنش نبودم کینزد یجاذبه ریتحت تاث گریکه د یباال انداختم در حال ییابرو : 

- بشه؟ یروانشناس اتیبا جزئ ینطوریمن ا یرفتارها یقراره در ادامه همه  

- نداشته  یحس چیکنم که بهش ه یخانوم رو روانشناس کیرفتار  تونمیم یمن وقت زم،ینه عز

و برام جذابه کنهیعقلم سر جاش باشه، نه تو که هر حرکتت حواسم رو پرت م یعنیباشم.   ! 

کردیکار را م نیبا من ا شیهادر عوضش حرف کرد،یهر حرکت من حواسش را پرت م اگر .  

گفتم یفیظر یطعنه با : 

- ناآشنا  یهامکان ناآشنا و آدم کنهیکه فکر م الهیخقسمت ناخودآگاه وجود من چه خوش

ساکت بسازه یشنونده هیاز شما  تونهیم  ! 

گرفت. نفسم را  یکنار من جا ین گذرا نگاه کرد و با تک حرکتکنار م یخال یو به جا ستادیا صاف

بود دهیمن چسب یمانتو یژاکتش به گوشه یکم بود. گوشه ماننیب یحبس کردم. فاصله : 

-  هیبق یکردن رو بلده، اغلب درباره تیریخودش مد یفقط درباره اریخب اصوالً قسمت ناهوش

اکتفا  اریبه همون قسمت هوش یایاز پس من برب یبتون نکهیا ی. تو بهتره که براکنهیاشتباه م

یکن . 

کردیادا م یرا با لحن شوخ شیهاحرف تمام . 

به مقابلم یبه او و گاه یگاه کردم،یم میبه طرف من بود، اما من نگاهم را تقس مرخشین  . 

که کوتاه نگاهش کردم، گفتم یبار نیآخر : 

- سوال مهم دارم هیمن  . 

 همون سوال سختات؟-

- اما  ن،یجواب ند دیتونی. مهیو شخص یخصوص یلیاما  سواالت من خ دونم،یسختش رو نم

مهمه یلیمن خ یجوابش برا  ! 

تکان داد یصورتم بود. سر یرهیخ : 

- بگم، اما تو با همه  میو خصوص یشخص یزایاز چ آدیخوشم نم یلیآدما خ یمنم مثل همه

ممکنه  یایو خصوص یدر ادامه سواالت شخص. خب منم نجامیکه ا نهیواسه هم ،یکنیفرق م

 ... از تو داشته باشم. بپرس سواالتت رو

. به روبرو برگشتم و گفتمگشتیآنجا دنبال چه م دانمیلبم زل زده بود. نم ریبه خال ز باز : 
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- بود؟ یچ لشیدل ن؟یچرا از همسرتون جدا شد  

به صورتش زل زدم ارادهیسوالش ب دنیپرس بعد . 

مدت من  یطوالن یخورد، مثل همان روز در اتاق که گفته بودم او مقصر گرفتن مرخصجا  یالحظه

 .است
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دیچرخ شیداد و به سمت روبرو ریینشستنش را تغ حالت : 

- شروع بد ایشروع خوب باشه و  هی تونهیگفت م شهیکه نم یدیپرس یسوال هی  ... 

کرده باشد گفتم ییکه خطا یکس مثل : 

- برام مهمه یلیهر چند که جوابش خ ن،یبهش جواب ند دیتونیم . 

سمتم برگشت و دست از نگاه ممتد به روبرو برداشت به : 

- بدم که چطور با  حیو توض شیبرگردم به چهارده سال پ دیبگم اول با مونییجدا لیاز دل نکهیا یبرا

ارمیبرات ب مونییجدا یبرا یخط هی لیدل هیتا تهش بتونم  م،یهم ازدواج کرد . 

العمل من مانداز گفتتن حرفش به صورتم زل زد و منتظر عکس بعد : 

- خط گفت، اما اگه قراره  هی یتو شهیرو نم ییجدا چیه لیدل ستم،ین یخط هی لیمن منتظر دل

سوالم رو فراموش کنم تونمیقب، من مبه ع نیبرگرد یلیخ . 

چون از قبل  زد،یبر رهیدا یمن رو یرا برا اشیزندگ یزمان همه نیدر ا خواستمینم واقعا

 یاهیحاش چیه یزد و ب یراجع به ازدواج زود هنگامش ندارد. لبخند یکه نظر خوب دانستمیم

 :گفت

-  یایمیارتباط صم یخالق خاص بابام با کسخاطر ااسلو به یدختِر دوست بابام بود. ما تو ایرو

تنها دوست بابام بود ایرو یِ . بابامینداشت . 

لبم  یرو یلبخند هوایدوستش داشت و ب نیافتادم که پدرش راجع به بهتر ینظر ادیحرف  نیا با

هم نگاهم کرد و لبخند زد زدانینشست.  : 
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- ؟یگاو افتاد ادیتو هم مثل من    

امه دادنکردم اما خودش اد دییتا : 

- ارهیگاو تمام ع هی ایرو یالبته بابام حق داره، بابا  ... 

- به باباش هم داشت؟ یطالقتون ربط لیدل  

نداد و گفت میرا مستق جوابم : 

- سالش بود و خب  فدهیه ایفوت کرده بود. رو ایبود که مامان رو یکه اومدن اسلو دو سال یموقع

 رونیب اشییاون رو از تنها کردنینم یسع یلیخ بود، پدر و برادرش ریدختر تنها و گوشه گ هی

 یبار نیرفتار کنه. اول یشکل نیبعد از مرگ مادرش ا یکه دختر هیعیطب کردنی. فکر مکشنیم

 قاً یبود و دق اشاری هیشب هاشیی. تنهاانداختیم اشاری ادیشون بود، من رو خونه یتو دمشید هک

مقابلش بودم و  ی. من نقطهاومدیرش خوشش مپرحرف و شاد دوروب یاز آدما اشاریهم مثل 

میبش دهیبود که به سمت هم کش یعیطب یلیمقابل من. خ یاون نقطه . 

 گریبرگشته است، اما د شیبه روبرو یک دانستمیرا رها کرد. نم قشیکرد و نفس عم سکوت

کردیمن را نگاه نم : 

- اون هم مادر باال سرش  اشاریچون مثل من و  دیبهش داشتم، شا یبیعج یحس دلسوز هی

فکر  یکه گاه کیقدر نزد نی. امیبش کیبه هم نزد یلیحس باعث شد خ نینبود، اما هم

حس من رو  نیبرام ارزش داشته باشه. هم اشاریکه قد اون و  ستین ایدر دن یکس کردمیم

داشت ایچند برابرش رو رو . 

دمیحرفش پر انیلبخند به م با : 

- ن؟یدزود ازدواج کر نیبه خاطر هم  

 ... نه-

ممکن یجا نیبودم ادامه دهد، اما سکوت کرده بود، آن هم در بدتر منتظر  ! 

- از  شتریهر روز ب تونیمی. فقط صمکردمیالاقل من فکر نم م،یکردیبه ازدواج فکر نم ایمن و رو

 هیبق ی. گاهمیهامون رو با هم بودساعت شتریکرده بود، ب دایپ یبهم دلبستگ ایرو شد،یم روزید

 ششیپدر و برادرش خونه نبودن من پ یی. وقتامیدیدیهم رو م یواشکیهم  یگاه دونستن،یم

بارداره ایرو دمیهم فهم یوقت هی. رفتمیم . 

از قصه را جا انداخته باشد. انگار که  یوسط بخش اعظم نیدر هم رفت. انگار که ا میابروها

شد. ناباورانه گفتمبا دهیآخر پر یکتاب، به صفحه کی یاز ابتدا دفعهکی : 

باردار بود؟ یاز ک -  

استفهام نگاهم کرد با : 

- بودم که اون باهاش ارتباط داشت ی. من تنها پسردیدیرو نم یجز من کس ایرو  ! 
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فراخ و  یگذاشتم و فقط نگاهش کردم با چشمان یمانیسرد س یصندل یدستم را رو کف

 ایبعدش. رو یهاقرار و حرف نیت ادامه دادن انداش میبرا یتیجذاب چیه گری. دیپر از ناباور ینگاه

ایاو و رو یعنیباردار بود،    ... 

 یرا نشان دادم، حت اقیبرگشتم و عدم اشت یگریتعجبم را نشان دادم و به سمت د آشکارا

تر کرد و تندتند ادامه داداش را گرمحرکتم فقط چانه نیبرداشتم تا بلند شوم، اما ا زیخ یالحظه : 

- . ازش خواست بچه رو دیبه من بگه پدرش فهم نکهیبود، قبل از ا دهیتر از من فهمخودش زود

 یشد، همه یچ دمیکه فهم یا. درست لحظهمیقرار گرفت انیسقط کنه. من و بابام و هم در جر

به  خواست،یوجود داشتن اون بچه رو م یبزرگ شدم. دلم با همه بارهکیکرد،  رییتغ میزندگ

 یست، اما برام مهم نبود. همه کار. گفتن بچه حرومزادهکنمیازدواج م ایا روکه ب گفتمهمه هم 

تا  دمیاومد من طالقش م ایبچه که دن میکنیبچه رو نگه داره، بهش گفتم ازدواج م ایکردم تا رو

اون بچه  یندهیخودش، آ یندهیالبته حق هم داشت؛ از آ د،یترسیاما اون م ش،یزندگ یبره پ

به  ایساله اعتماد کنه،  ستیپسر ب هی یهابه قول و حرف دونستیو دل بود. نم. ددیترسیم

سقط بچه اقدام کرد، اما  یبرا یبدونه، چند بار یکس نکهیبدون ا تشیحرف پدر و برادرش، نها

ما با هم  م،یمون رو هم بزرگ کنو بچه میگرفت با هم ازدواج کن میشد و تصم مونیزود پش یلیخ

سقط یکه برا یامهینصف و ن یاما همون کارا م،یکرد جازدوا  ... 

 

[21.07.18 18:59] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 215پارت  

 

 

 

نشان  بشیپر فراز و نش یزندگ فیتعر یبمانم. بازماندنش از ادامه تفاوتیب توانستمینم گرید

 ریمن هنوز دلگ نکهیشده است. با ا یتلخ و سخت سپر شیکه چه قدر گذشته برا دادیم

وادارم کرد  اشیداستان زندگ ینجای"ش بودم، اما ادیدیرو نم یجز من کس ای" رو یجمله

بدهم و به سمتش نگاه کنم جانعطاف به خر : 

- میبگرد میش رو بدونم. اصالً برادامه خوادیدلم نم گهید . 

 نیمن هم ا رفت،یم شیاما چون او سخت پ اش،یبدانم از او و زندگ شتریکه ب خواستیم دلم

نکرد یتوجه زدانیحرف را زدم.  : 

- بچه بذارن  یرو تونستنیکه اون داروها م یریاومد، من از شدت تاث ایهفت ماهه به دن نایاسمی

مصرف نکرده و فقط قصد سقط داشته.  ییداده بود که دارو نانیبهم اطم ایخبر نداشتم، چون رو

 ایدن نایاسمیهم که  یموقع م،ینگه بچه رو سقط کن یتا کس میله گرفتهفت ماه از همه فاص
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اومد  ایکه به دن یکه داره قابل حله، اما وقت یمشکل قلب گفتنیدکترا م یبود همه ومدهین

نبود که  یزیچ نایاسمی یقلب یی. نارسامیکردیکه فکر م هیبدتر و بغرنج تر از اون هیقض میدیفهم

 رکار کرده. هر روز دکتر رفتن  ه یچ ایکه رو دمیاومدن بچه فهم ایاز بدن بعد شه،یدرست م میبگ

 یرو افسرده و خسته کرد. دستاش حت ایرو مان،یبودن، اونم بالفاصله بعد از زا مارستانیروز ب

فقط با  ششیپ میبردیرو نداشت، عذاب وجدان داشت، بچه رو که م نایاسمیتوان بغل کردن 

کمتر  ایخودم، رو شیرو آوردم پ نایاسمیکمکم،  ادی. مامان مجبور شد بکردیم هیبلند گر یصدا

 دادمیشد، من بهش حق م شتریب شهیزمان از هم نیا یمن و اون تو نیب یفاصله دش،یدیم

ش رو تحمل کنه و بچه یدور تونهیچطور م کردمیکه بخواد بچه رو سقط کنه، اما درک نم

م دور لحظه از بچه هی ستمیحاضر ن یکه من حت یاونم وقت ه،کنیم هیگر دنشی. چرا با دنتشینب

از من عذاب  شتریاون ب دونمیهر چند االن م کردم،یرو درک نم شیرفتار یهاباشم. تناقض

کنه، دلم  یراحت زندگ یکس خواستیدلم نم گهیکه مرد، منم د نایاسمی. دیکشیم

 تشونیو اذ رمیانتقام بگ ستیکنارم ن نایاسمی گهیکه باعث شدن د ییاونا یاز همه خواستیم

 رانیرو طالق بدم و باهاش برگردم ا ای. مامان ازم خواست رویبازلج یدنده یکنم. افتاده بودم رو

رو طالق ندادم، موندم و تا  ایبره، اما من درسم رو بهونه کردم، موندم و رو ادمیاز  زیتا همه چ

که من نخوام ازم  یگوش داد، بهم گفته بود تا زمانبه حرفم  ایکردم. رو تیتونستم پدرش رو اذ

استفاده تا ازش سوء زمیشد دستاو نایاسمیسال اول بعد از مرگ  دوهم  نیهم شه،یجدا نم

با  میبه زندگ خواستمیو انتقام نبود که م یواسه لجباز گهیکه گذشت د شتریب یکنم، اما هر چ

خراب کردن،  یبه جا خواستمیدرست کنم. م رو میزندگ خواستمیادامه بدم، واقعاً م ایرو

بود، هر جاش رو که  رانیو بستیاز پا ایمن و رو یکنم، اما رابطه یکه هست رو بازساز ینیهم

. کردیکمکم نم ایمن تنها بودم، رو شد،یرو سرمون خراب م شگهید یجا هی ،یکردیدرست م

هر چه  م،یبرعکس هم بود ایمن و رو و عذاب وجدانش بود، نایاسمیمرگ  یهنوز در حال و هوا

بهش  شتریو ب شتریرو فراموش کنم، اما اون ب شتهگذ کردمیم یمن سع گذشت،یزمان که م

 یارتباط یرشته نیآخر کایمامان و رفتن پدرش به آمر یضیمر م،ی. تهش هم جدا شدکردیفکر م

 یمشترک در سن درست یزندگ هیاگه بدون دردسر وارد  ایرو پاره کرد. من و رو ایمن و رو نیب

 شهیاتفاقات هرگز نم یسر هیبعد از  یوقت هیاما  شد،یبد نم مونیبدون شک زندگ میشدیم

میاز نوع اون آدما نبود ایمن و رو خواد،یم یقو یلیخ یهابلند شد و رو به جلو حرکت کرد. آدم . 

زد یلبخند خاص دینگاه مات من را د یوقت : 

-  زیچ هیکردم ! انگار  فیرو برات تعر زیسوالت جواب دادم و چرا همه چ نیبه اچرا  فهممیاصالً نم

یآرامش یالهه هیاز  شتریب  ! 

- با هم  یلیبه چه دل دمیفهم نکهیچرا نشستم و گوش دادم، مخصوصاً بعد از ا دونمیمنم نم

ش رو بشنومادامه خواستیدلم نم گهید نیازدواج کرد . 

تعجب گفت با : 

- ؟یبشنو خواستیت نمدل گهیچرا د  

- عشق پرشور و  کی تیازدواجتون هم نها لیدل ن،یباش یترآدم متعادل هیمن انتطار داشتم 

راستش خورد تو ذوقم نیکه کرد یو کار نیکه گفت یلیاما دل منطق؛یب  ! 
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گفت پروایکرد و  ب کیشد و صورتش را به صورتم نزد یجد نگاهش : 

- اما  ،یبش ریباعث شد غافلگ دنیفهم کبارهی نیو ا ینستدوینم یچیمن ه یخب تو از گذشته

االن  نیو هم دونستمیت نماز گذشته یچیمثالً فکر کن ه دونم،یرو م یمن در مورد تو همه چ

 یرفت یعشق و عاشق یمسخره هیو با توج تییپسر دا ادیکه تو با علم به اعت یگفتیبهم م

اون وقت ممکن بود نه  ،یرابطه هم داشت ثباتیب معتاد هیو از اون بدتر با  یشد رمباهاش مح

بلند شم و برم یذوقم بخوره، بلکه حت یتنها تو  ... 
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 یبه رابطه یواضح نیبه ا کردمیرفتم. تصور نمرو گ شیهاو ناراحت از حرف اشیکیاز نزد خجول

و گفت امدیاشاره کند. کوتاه ن ایمن و پو : 

- نشسته رو  نجایکه ا یدختر تیاما در نها دونم،یت رو ممن تموم گذشته ه،یچ یدونیم

بکنه رو  شیبا زندگ تونستهیدختر م هیکه  یامعامله نیش بدترگذشته یکه تو ینه اون نم،یبیم

و  میکن رییتغ میتونی. ما ممیبمون یهمون احمق گذشته باق شهیما هم ستیقرار ن کرده،

رو فراموش میکه کرد ییخطاها  ... 

 

 نیاگر ا یحت کند،یکه فکر م ستین یکه نظرم راجع به گذشته اصالً به شکل گفتمیبه او م دیبا

سته به هم بخورد، که کنارش نش یراجع به دختر شیهاتمام حساب و کتاب شدیگفتن باعث م

او و همسرش داشت یبا رابطه یاساس یهاتفاوت ایمن و پو یهر چند رابطه : 

- به گذشته من باز هم دست از کمک  میرو دوست داشتم، ده هزار بار هم برگرد مییمن پسر دا

که  ی. دوست داشتنستیمسخره ن یعشق و عاشق کیمن هم  هی. توجدارمیکردن بهش برنم

اصالً اسمش رو  خوره؟یم یبره به چه درد نیطرف مقابلمون از ب یتو یبد کی دنیبه محض د

بهش کمک  خواستمیداشت، اما من م ادیگذاشت؟ درسته اعت شتندوست دا شهیم گهید

بهتر  دیکه با دونمیبهش کمک کرد، اما امروز م شهیم یاون طور کردمیکنم، اون موقع  فکر م

وجه  چی. به هموندمیشده کنارش م یمتیبه هر ق موندم،یمدر هر حال باهاش  کردم،یعمل م

ذاشتمیتنهاش نم . 

لبش نقش بسته گفت یرو یلبخند که معلوم نبود از سِر چ کیبا   : 
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- . منم اگه بخوام نهیا ریغ هیتو راجع به خودته، نظر بق هیتصور و توج نیخب ا ؟یشد یاالن عصب

و باز هم  کنمیم یدلسوز ایرو یگردم به عقب باز براراحت بگم اگه ده هزار بار بر یلیخ تونمیم

 یزندگ کیو  یسروسامانیاز  ب ریغ ه؟یکارم چ یجهیاما نت دم،یمون رو باهاش ادامه مرابطه

تر از مهم ایخودت در دن یفکر کن نیلحظه به ا کی نکهیبدون ا یموند تییست؟ تو با پسر داآشفته

پاک  دیبره ترک کنه و دو سال هم با دیکه با یرط رو بذارش نیبراش ا یتونستیتو م ،یزیهر چ

 شدیاز امتحانش رد م تییپسردا ای ؟یکردینم یشتریبهش کمک ب یطور نیبمونه، به نظرت ا

اگه ده  یگیتو محکم م نکهیهر چند من ته دلم از ا ،یخواستیکه تو م شدیم یهم همون ایو 

عاقالنه نباشه، اما  دیشا کنم،یم نتیتحس ته،ییپسر دا به عقب باز انتخابت یهزار بار هم برگرد

در  رمیمطلقاً حس و کارت رو رد کنم. ناگز تونمیپشت حرفت هست که نم یقشنگ یوفادار هی

هم بوده یاشتباه بزرگ دونمیهر چند اشتباهه و م رم،ینگ یمحکم یبرابر حرفت جبهه . 

و گفتم نبودم، اما ناراحت چرا ! به صورتش زل زدم یعصب : 

- من و اون  یرابطه اتیجزئ یهمه انیازش نخواستم که ترک کنه، در جر دیدونیشما از کجا م

فکر نکردم. من بلد  نیاز ا ریلحظه هم غ هیمن  کنه،یبهم قول داد که ترک م یوقت ن،یستین

ثل آدم معتاد، م هیعمل کنه، تصور من از  تونهیکه گفته هم م یاون رینبودم فکر کنم که غ

آدم معتاد دارم نبودم هیاالن از  که یتصور . 

نگاهم کرد و گفت یفتگیش با : 

- بوده که با وجود تو  یاقتیلیآدم ب تییحرف زد، اما به نظرم پسر دا دیپشت سر مرده نبا گنیم

رفته ادیدنبال مواد و اعت شیزندگ یتو  ! 

کلماتش نبود که خوب کنار  بود، فقط یاغوا گر خوب شکیکرد، ب میحرف اغوا نیبا ا یجور کی

کردیهم چفت شده بود، لحن و حالت گفتن و طرز گفتنش بود که در اصل غوغا م : 

- نیشدیم یآدم بدتر هی نیاون داشت هیشب یطیاگه شرا دیشا ،یاون نبود یشما جا  ! 

-  گهیجور د هیتو رو داشت و معتاد هم شد؟! من اگه جاش بودم با وجود تو کنارم  شهیمگه م

کردمیم دایپ ادیقشنگ قشنگ، مثالً به صدات اعت یهاادیاعت کردم؛یم دایپ ادیتاع . 

دادم هیسر گذاشتنم بود. جوابش را به کناتمام در حال سربه طنتیو با ش واضح : 

-  یقابل اعتماد یمردا یلیخ زننیو قشنگ حرف م کننیکه راحت ابراز عالقه م ییمردا

 یجهیبمالن و به نت رهیه خوب بلدن سر طرف مقابلشون رو شک نهیا بشونیع نیتر. کوچکستنین

باشه،  یمرد نیهمچ هی یکنیانتخاب م ییوقتا هیشما  رسهیدلخواهشون برسن. به نظر م

که اقتضاء کنه ییمخصوصاً وقتا . 

شالش دور گردنش نشست  یشد و سرانجام رو دهیاش کشو نگاه من همراه خنده دیخند بلند

 اشنهیس یاش رودو طرف گوشه تیور دور گردن بسته شده و چطور در نهاچط دمیفهمیکه نم

 .قرار گرفته

 

[23.07.18 14:17] 
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طرفم برگشت به : 

-  یکی یعنیدم بو تییپسر دا یاگه در گذشته جا گمی. مکنمیها صحبت ممن دارم از گذشته

فعل و انفعاالت  یسر هیخاطر پسرا به یسالشه؛ خب اون موقع همه ستیتا ب جدهیه نیکه ب

قاعده  نیمنم که از ا زنن،یقشنگ قشنگ م یهاعاشقن و حرف یلیخ کننیفکر م یهورمون

و دود  کار به مواد گهیو د شدمیم توونهیدر اثر همون فعل و انفعاالت د تماالً اح ستم،ین یمستثن

دادمیاونا خودت رو درسته قورتت م ی. به جادیکشیو دم و دستگاهش نم . 

 

شد از سر تا پا در حجم حرارت  یمعنیب میهوا برا یحرف آخرش را گفت، کالً سرما یوقت

 عیسر یلیکند که خ اطیدر حرف زدن احت یسوختم. قصد کردم بلند شوم تا کم شیهاحرف

اش گفتبا من داشته باشد، با کنترل خنده یتماس نکهیا دستش را به سمتم آورد و بدون : 

- نوزده  زدانی هیبعد هم من دارم از  رون،یب میایها ببود که از جو گذشته یشوخ هیفقط  ن،یبش

ذره ذره  دمیم حیترج ست،یدرسته درسته قورت دادن راست کارم ن گهیاالن د زنم،یساله حرف م

دوست دارم یباز ی. بازشترهیب فشیجلو برم، ک . 

فاصله احترام گذاشت و دستش را هم عقب  نیکردم که به ا شتریام را با او ب. فاصلهشدینم آدم

اسمم را صدا زد. به سمتش برگشتم یجد ی. اما در عوض با لحندیکش : 

- قدم  شهیمن بودم که هم نیا ،یبعد از هر بحث م،یشدیهر وقت که از هم دلخور م اشاریمن و 

بره ادمیبره و  ادشیتا  شدمیوارد م یهم از در شوخ شهیهم ذاشتم،یجلو م . 

کرد و گفت یدستانم نگاه به : 

- باال اریدستت رو ب یکهیانگشت کوچ  ! 

 دیوجود دارد که با یچه مشکل نمیبه انگشتم کردم تا بب ینگاه میو فقط ن دمیرا نفهم منظورش

توجهم به خودش جلب شد. دست  که کرد یزود با حرکت یلیاما خ اورم،یانگشتم را باال ب

انگشتانش جمع شده و فقط انگشت کوچکش را باال گرفته  یراستش را باال آورده بود و همه

کرد و گفت کیشکل به من نزد نیبه هم ابود.دستانش ر : 

-  یدلمون نمونده، انگشتا یتو یچیه مینشون بد نکهیا یبرا اوردمیقشنگ از دلش درم یوقت

 چیتموم شده و ه یهمه چ نکهیا یبه معن م،یکردیهم حلقه م یدستامون رو تو کیکوچ



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 572 

 

 یکار دخترونه بوده و کل هی میدیکه بعدش فهم میالبته بگذر ست،یدلمون ن یتو گهید یدلخور

باال اریرو مثل من ب کتی. حاال تو هم انگشت کوچمیوقت ترکش نکرد چیاما ه م،یدیبهش خند .  

 

حرف در  ایدن کیو دستانش برداشتم و به صورتش دوختم. انگشت باال آمده  یرا از رو نگاهم

وسط بازار شلوغ انگشتم را به  توانستمیو منتظر ماندم تا متوجه شود. من که نم ختمیصورتم ر

با او نداشتم یبرادرش بود، من که نسبت اشاریبزنم،  وندیانگشتش پ . 

گفت کنمینکردم و فقط نگاهش م یحرکت دید یوقت : 

 - م؟یتونینم م،یاریدرب میتونیاما اداش رو که م م،یکنیشون نمههم حلق یتو  

درآورد. دست راستم را باال گرفتم و همان طور که خواسته بود  شدیرا م شیادا گفت،یم راست

فکر که  نیانگشتانم را جمع کردم و فقط انگشت کوچکم را باال آوردم. اصالً هم خودم را با ا یهمه

نکردم تیمن باشد، اذ یحواسش پ کندیکه از کنارم عبور م یممکن است هر رهگذر . 

دستم نگه داشت کیکم نزد یرا جلو آورد و با فاصله دستش : 

- کوچولو خم کن هیحاال انگشتت رو  ن،یآفر . 

زد که جوابش را با لبخند دادم یاش ماندم. لبخندمنتظر ادامه جانیرا خم کردم و با ه انگشتم : 

- شده و فشارش بده. وانمود کن که انگشتتامون  دهیچیدور انگشت من پحاال فکر کن انگشتت 

 .تو هم حلقه شده

خم شده وانمود کنم که انگشتش دور انگشتم است.  یهاچطور با انگشت دانستمینم واقعاً 

 ادیمانده بود، به انگشتانش نگاه کردم تا وانمود کردن را  یانگشتم به همان حالت خم شده باق

ش را جلو آورد و اانگشت کوچک خم شده عیسر نم،یرا بب یزیصالً فرصت نکردم چاما ا رم،یبگ

دیبه طرف خودش کش تیانگشت من را در بر گرفت و فشرد و در نها : 

- ایستیاصالً بلد ن ،یآریمو ادا در یکنیم یچه قدر بد وانمود . 

حصور شده بود انگشت کوچکش م نیبود که با شدت انگشتم را که ب نیالعملم اعکس تنها

حقه زده بود و من دنبال انتقام گرفتن بودم، اما انگار تمام قدرت بدنش در همان  اورم،یدرب

که از فشار انگشتش دور انگشتم  یشدم در حال دهیانگشتش جمع شده بود. به سمتش کش

طور  چیه ست،ین ارمیبه اخت گری. انگار انگشتم دکردمیم حساسهر چند کم را ا یدرد

رمیانگشتم را پس بگ انستمتوینم . 

 

[23.07.18 14:17] 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 یکه برا یشد. درد انگشتم از شدت تالش دهیبه طرفش کش یهمراه با انگشتانم کم امتنهباال

خفه گفتم ییدا. با صشدیم شتریهر لحظه ب کرد،یفشردنش م : 

- دیانگشتم رو ول کن . 

گفت یدیترد نیترکوچک بدون : 

-  رادشیا ینجوریدختر خوب ! تازه ا زدمیگرفتنش گولت نم یولش کنم که برا خواستمیاگه م

ن؟یندار ایآشت جورنیشما از ا گه،ید میکنیم یآشت میدار ه؟یچ  

ه دستان مشت شده مان هم انگشتش نبود که سفت و سخت انگشتم را گرفته بود، بلک فقط

التهاب  کینگاهم را به نگاهش بدوزم، دچار  توانستمیبود. اصالً هم نم دهیکامالً به هم چسب

شود و  متوجه دمیترسیبه تماس دستم با دستش ربط داد، م شدیشده بودم که فقط م یدرون

ه دگرگون کند، ساد یلیخ تواندیرا م میبفهمد حال و هوا خواستمینم رد،سرم بگذاسربه

 نییبه آن برد. سرم را به سمت پا یپ دیداشت و او نبا هیخودم توج یمن فقط برا یاتفاقات درون

دستانش  یسرم نگه دارم و هم فراموش کنم که گرما یخم کردم تا هم بتوانم کنترل شالم را رو

من  یبر رو ریدارد و چه قدر خرد خرد در حال تاث ییهاچه تفاوت رونیب یبا سرما سهیدر مقا

 .است

- ستمیمن اصالً ازتون دلخور ن د،یلطفاً ول کن .  

آورد و اصالً هم توجه نکرد که من چه از او خواستم. با لبخند گفت نییپا یرا کم سرش : 

- تو؟ بهم نگاه کن تا ولش کنم یشد یچ . 

دم و نگاهش کردم تا به قولش وفا کند. سرم را بلند کر عیمحاصره تمام شود سر نکهیا یبرا

آرام و با  یلیخ یلیکرد و به حالت خ یاچشمش به من افتاد تک خنده ینگاهش کردم، وقت

انگشتش را از دور انگشت من جدا کرد، آهسته گفت حوصله : 

- به  دنتینفش کش زیر یمن صدا یبرا ،یت رو رها کنحبس شده یهانفس یتونیحاال م

همون صدات جذاب باشه یاندازه .  

بلند شد و گفت یناگهان دنبال حرفش به : 

- کنهیم تمیخانوِم داره اذ نینگاِه ا ینیسنگ م،یبلند شو قدم بزن  ! 

من را با خودش به آنجا برده بود  شیپ هیکه چند ثان ییایاز دن عیکه زد باعث شد سر یبیعج حرف

و بپرسم میایب رونیب : 

 کدوم خانوم؟-
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به دو طرف کش آمده بودند نشان داد و که  ییهارا به تکان دادن گردنش و لب اشیتینارضا

 :گفت

 ! همون خانوِم که جاش رو داد به ما-

دو دستم گرفتم و گفتم نیرا ماب فمیبلند شدم و ک اطیگذرا به اطراف با احت ینگاه با : 

- نمشیبیکو، کجاست؟ من نم . 

و گفت دیسمت روبرو چرخ به : 

- تا اون بنده خدا  میبر ای. بکنهیون منشسته و داره نگاهم ییجا هیفقط مطمئنم  نمش،یبینم

ندازهیجونت م نیریخاله ش ادیهم به کارش برسه، من رو  . 

را مهمان  یلبخند خورد،یم نیریکه با بردن اسم خاله ش یگفتنش و حرص یبامزه حالت

لبخندم  یتر هم شود. با مشاهده قیهر لحظه عم شدیاش باعث مکرد که مرور دوباره میهالب

 :گفت

-  یتو اتاقم تنهام چ یمن وقت دونهیم یحت کنمیفکر م یگاه ،یخاطرات مشترکتون افتاد ادی

از دستش میندار تیامن کنم،یکار م . 

گرفت.  یشتریلبخندم جان ب دمیدیبه او نسبت م ربنیکه خاله ش ینصر"" بخت یادآوری با

و با نگاه به اطراف گفتم ستادمیکنارش ا : 

- هم رفته یِ هوا سرده، خانوم چادر . 

و گفت دیبه سمت من کش یخودش را کم عیسر : 

- کار خودشه. من االن  یش سرش توهمه نیریخاله ش یکه بگ نهیحرفت درست مثل ا نیا

ناله  یهم که انگشتت رو گرفتم کل یالحظه ی. حتپادیداره ما رو م قاً یدق یمطمئنم خانوم چادر

دست من یچطور عقلت رو دادکرده و چند تا فحشم به تو داده که  نمیو نفر  ! 

 

قدم  رساندیمواقع آن را به صفر م شتریب زدانی یکه گاه یاکنار هم آهسته و با فاصله یوقت

به من نگاه کند، گفت نکهیبدون ا م،یداشتیبرم : 

 سواالتت تموم شده؟-

ود گفتمشده ب جادیبه پارک شهر در من ا دهیچسب یادرویکه بر اثر قدم زدن در پ یاثر آرامش در : 

- دیپرس گهیوقت د هی یتو شهیرو م شهی. بقدمینه، اما سوال مهمم رو پرس . 

داد و گفت هیکه دور تا دور پارک شهر را احاطه کرده بود تک یو به حصار ستادیا : 

- رو بگو دیپرس شهیم گهیوقت د هی یکه تو ییاز اون سواال یکی . 
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واکنش  کیآورده بود،  یانگار دوست یدور نیا بود و ستادهیدورتر از من ا یکردم، کم براندازش

 ریکه خودم را هم غافلگ یآمده بود، واکنش دینسبت به او داشتم که انگار همان لحظه پد یبیغر

اش کنم و قربان صدقه شیو تماشا ستمیها بابود که دوست داشتم ساعت نیو آن ا کردیم

 .بروم

دادم و گفتم هیتک هاسمتش رفتم و با فاصله مثل خودش به نرده به : 

- نیهست ینساج یش تواما همه د،یپزشکشما روان ران؟یا یتو دیکار کن دیقصد ندار . 

گفت انهیموذ یلبش را که به دندان گرفته بود، رها کرد و با لبخند یگوشه : 

- ست؟یمورد پسند ن ینساج یکارخونه سیرئ ؟یپزشک دوست داردوست پسر روان  

دمیپرس ید به حالت سوالنبو یجد یلیکه خ یاخم با : 

 !دوست پسر؟-

- ؟یشناسینم تیقدر هم من رو به رسم نیدوست پسر؛ نکنه هم گه،یآره د ! 

 

[23.07.18 14:17] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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گفتم صادقانه : 

- . برام نهیبود که اسمش ا هم از ذهنم نگذشته بارکیاما تا االن  نه،یخب اسمش درواقع هم

تون پا عالقه یرو ینساج یبرا دیمجبور کردمیفکر م شهیفقط هم ه،یکارتون چ ستیمهم ن

نیبذار . 

زد یچشمک : 

-  رانیکارم هم چرا، دوست دارم ا ی. دربارهدهیم ریگ یلیخ گه،یذهن توئه د نیمشکل منم هم

م، منتظر جوابشونم. هر چند فکر نکنم نشون داد مارستانیم رو هم به چند تا بکار کنم، رزومه

خاطر مامان هم حدست درسته، من به یکار کردن در نساج یکنارشون. درباره ارمیدووم ب ادیز

که درسش  یکار یتموم وقتم رو بذارم پا دادمیم حیاجبار نبود ترج نیآم اونجام، و گر نه اگه ایم

بپرس هم هست یاگهیرو خوندم و بهش عالقه دارم. سوال د . 

کردم و گفتم رفتیم یکیکه رو به تار ییبه هوا یااشاره : 
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- نیبه ماش میو برس میبرگرد دیرو هم با یطوالن ریمس نیبعد، ا ی. بمونه براوقتهرید . 

از گردنش فاصله داد، نگاهم  یو کم دیبه شالش کش یکرد. دست امیمخالفت همراه بدون

کردم و  رشیبه طرفم برگشت که من هم غافلگ نگاهم شد یمتوجه یبود، وقت شیرو میمستق

 :گفتم

 ! ممنونم-

- ؟یممنون یبابِت چ ! 

دادم و گفتم رونیام را بفروخورده نفس : 

- که  دمیند نیکرد فیکه تعر یاگذشته یجا چیه دیطالقتون رو بهم بگ لیازتون خواستم دل یوقت

همسرتون. هر جا که از خطاش  گردن نیرو بنداز راتیتقص یو همه دیخودتون رو مبرا کن نیبخوا

نبود که  یا. لحظهنیو بهش حق داد نیآورد لیخطا و اشتباهش دل یبالفاصله پشتش برا ن،یگفت

ها رو سر تموم کاسه و کوزه شن،یکه تا جدا م نیهست ییهاآدم یحس کنم شما مثل همه

و بعد هم به  نیکرد تیمهم بود که اوالً انصاف رو رعا یلیبرام خ نیا شکونن،یطرف مقابلشون م

طرف  یبرا ییچند تا آدم مثل شما هست که بعد از جدا دونمی. نمنیشعور من احترام گذاشت

احترام و ارزش قائلن انمقابلش کماک . 

ستادیجلو آمد و مقابلم ا درنگیب  : 

- ؟یآورد نیچرا با خودت ماش نمیبب  

چرا دوست نداشت؟ کنم، واضح بود، اما فیمورد از او تعر نینداشت در ا دوست  

لبخند گفتم با : 

- نخواستم  ن،یستیتهران وارد ن یابونایشما هم به خ ست،ین یکیما و شما  یخونه ریخب مس

نیش تیاذ . 

نگاهم کرد چپچپ : 

- شما نگران  ؟یبه رخم نکش مدارانهاستیرو به شکل س راداتمیا گهید شهیچه مهربون ! م

کردمینباش، گمت نم .  

*  *  * 

و عوض شدن حال و  ینساج اطیزنگنه در ح نیماش دنیبعد از قرارمان در بازار من با د هفتهکی

اطراف او، از جمله  یهارفته آن قدر مهم شده است که تمام آدمرفته زدانیکه  دمیروزم، فهم

 ینگه دارد. سروش، زنگنه و هر کس رانیتمام روز من را سرگردان و ح یبرا تواندیزنگنه م

 بیآس ا،یپو یکرده بودند. غفلت من در ماجرا دایحکم زنگ خطر را پ میراف او بود براکه اط یگرید

کرده بود رمیپذ . 
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 نشیو سوار ماش دیایب رونیب یعصب کبارهیبسته  یهر لحظه از پشت درها زدانیبودم  منتظر

ود و ترس من ب ماهیپر ادآوری میو حرف نزند. زنگنه برا ندیاتاق ننش کیبشود و برود و با زنگنه در 

از دو  شتریبا عقل و منطق چه کارش بود ! ب گر،ینداشت، اما ترس بود د یایعقالن لیهر چند دل

نبود. بعد از دو ساعت زنگنه  زدانیاز اعتراض  یخبر چیبود و ه زدانیساعت بود که زنگنه در اتاق 

باشد،  زدانیبا  داریز دا یتیو عصبان یتیدر نگاهش نارضا نکهیآمد و بدون ا رونیب زدانیاز اتاق 

دو شب بعد،  اماکمتر؛  میهایرا ترک کرد. آن روز با رفتن زنگنه حالم بهتر شد و نگران ینساج

 شیهااز مامان به خانه زنگ زده بود، در خالل صحبت یپرساحوال یکه به بهانه نیریخاله ش

ه بوشهر رفته استب زدانیزد و در ادامه گفت که  زدانیهم به اوضاع کارخانه و  یزیگر . 

بفهمد که چه  زدانیوقت دوست نداشتم  چیه زدان،یبوشهر رفتن  دنیتا قبل از شن 

مورد عزت نفس داشتم  و اصال  نیراجع به زنگنه و دخترش دارم. به شدت در ا ییهایواپسدل

 نیهم دارم. دوست داشتم ا ییهامورد نگران نیمتوجه شود که من در ا زدانیدوست نداشتم 

 یقیبودم به طر لیحرف ما نینکشانم، اما بعد از ا زدانیحل کنم و به  موضوع را فقط با خودم

در طول هفته  زدانیکه با  یتلفن یهاسر صحبت را با او باز کنم. در صحبت ماهیزنگنه و پر یدرباره

راجع به همسرش  یمن کنجکاو گرید یحت م،یزدیداشتم فقط راجع به خودم و خودش حرف م

نکرده بودم ایرو . 

 نکهیبا ا نیریبعد از قطع تماس خاله ش گفت،یم ریبخو شب دادیم امیشب خودش به من پ هر

مامان و  یهایزیرها و برنامهبودم. به حرف امشیهنوز موقعش نشده بود، اما سخت در انتظار پ

 دیع یکه برا از آن بودم رترینشان ندادم، درگ یهم مطلقاً توجه دیع التیراجع به تعط رایسم

 ی" را برا ریبخ" شب امیقدم شدم و پ شیبار من پ نیاول ی. ناچار به اتاق رفتم و برانمیبچ رنامهب

 یصفحه یرو امشیبه طرف تخت رفتم، تا نشستم پ امیفرستادم. به دنبال ارسال پ زدانی

کنم.  ینجکاوبوشهر رفتنش ک یدوست نداشتم درباره گریرا درو کرد. د میهایتمام نگران یگوش

راجع به او و زنگنه و بوشهر رفتنش دارم یهایخودم را سرزنش کردم که نگران یحت . 

انه؟یار یدیبغل م یوونهیخدا به من د یبغل در راه رضا هی " " 

 

[25.07.18 09:59] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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ده؟یجد یوهیبه ش یبردارجواب نوشتم:" کاله در " 

طور هم شد:" خب اگه فکر  نی. همماندینم جوابیقطعاً ب دانستمینوشته بودم که م یزیچ

خدا بهت بغل بدم یمن در راه رضا یخوایم ره،یداره سرت کاله م یکنیم " 
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بدون در زدن  دفعهکی رایدار، سمبلند و کش خواست،یکه دلم م یآمدم بخندم، آن هم طور تا

گفت تیوارد اتاقم شد و با شکا : 

- چرا بازه؟ شتی! ن یرفت یگذاشت میکردیگِل که لگد نم م،یزدیحرف م میداشت  

 یزیآن وقت محال بود به چ ند،یرا در دستانم بب یبود گوش یرا رها کردم، کاف یگوش عیسر

کرد،  یبه گوش ینگاه میم. نکز کردن نبود یادست گرفتن و گوشه یشک نکند. من اهل گوش

اوردیخودش ن یبپراند، اما چشم گرفت و به رو یهر آن منتظر بودم متلک . 

- میبرگرد میدو روز بمون یکی میبر گهیبدر بمونه آمل، مدام م زدهیکن تا س یعمو رو راضزن ایب . 

 حید، ترجشده بو ثمیبودم. مثل م دهیاما ند شوند،یهم م هیبودم که زن و شوهرها شب دهیشن

 یلی. نسبت به چند وقت قبل خاوردیخودش ن یرا به رو زهایچ یها بعضوقت یبعض دادیم

. در جوابش گفتمکردیتر رفتار مپخته : 

- زود برگردم تهران، حاال برم مامان رو  دیاونجا بمونم؛ با تونمیچه خبره؟ من خودمم نم زدهیتا س

کنم؟ یهم راض  

دیشک پرس با : 

- خبره؟ مگه تهران چه  

رمینگ یهم جد یلیها را خشدن زن و شوهر هیشب یهیحرفش باعث شد کالً قض نیهم : 

- هم بهتره  ثمی. تو و مشناسمیرو نم یکه همه آشناتن، من اونجا کس ییجا یریخب تو م

گذرهیخوش م شتریب ییتنها ن،یرو تنها باش نیکه با هم یدیع یسال اول  ! 

رایمن و سم یوگواخوانده آمد نشست وسط گفتمهمان ن کی نیع ام،یزنگ پ یصدا  ! 

شد و گفت ثمیم هیباز شب رایسم : 

- دهیتازه دمه. بدون تو مزه نم م،یبخور زمیریم ییدارم چا رونیب ایزود ب . 

ساده بود  یالگو کیاش که را به دست گرفتم و با قفل صفحه یرفت و من هم گوش رونیب

  عیسر یرمزش را فراموش کرده و با زل زدن به گوش یاکلنجار رفتم. چون عجله داشتم لحظه

بابا اصالً نه بغل  ایمن بدون جواب موند؟ ب امیکه پ یرا باز کردم:" باز کجا رفت امشیافتاد. پ ادمی

میخوایو نه بغل م میدیم " 

میکردم:" زنگ بزنم حرف بزن پیتا شیبرا " 

هوا شکار کرد و  یو حرفم را روداشتم، نه واقعاً قصد زنگ زدن، اما ا طنتیقصد ش فقط

یزنگ زدن بلد نمیزنگ بزن بب نم،یبیگفت:"نکنه من دارم خواب م " 

کنار  یگریاز دو نفر درون من که مخالف هم نطر داشتند، به نفع د یکیبودم، اما باالخره  مردد

 یبشاش یبود که پشت خط با صدا زدانیاش نشست و سرانجام شماره یرفت و من دستم رو

 :گفت
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مشت  هی نیمن امشب ب ها،بندهیرو نم یدر رو ببنده در بعد هیخدا  گنیورا خانوم ! م نیاز ا -

لطفت  نی. ایو نجاتم داد یشما زنگ زد نکهیتر، تا ااالغ یکیهم از  یکیکردم، ماشاهلل  ریاالغ  گ

بشه بغلت کرد؟ ستین یابا همون بغل جبران کرد، تبصره و ماده شهیرو فقط م  

اما از تذکر  دانستم؛یبود، م یدر جهت شوخ شتریحرفش هم ب د،یدیبود که لبخندم را نم خوب

نکردم یدادن خوددار : 

- میبرینم ییو خب راه به جا شمیمن معذب م دیحرف بزن یطورنیا نیاگه شما بخوا . 

دیخند : 

- موقع  نیکه ! ا دانشمندان باهات حرف بزنم یهاافتهی نیاز آخر ینصف شب امیکه ب یانتطار ندار

گهید زننیشب معموالً از بوس و بغل حرف م . 

 یطورنیکرده باشم، ا یخبط نیکه همچ شدیباورم نم د،یو او هم شن دمیبه حرفش خند یوقت

خودش که از بغل شروع  یتا خود صبح از موضوعات مورد عالقه توانستیو م شدیم ترصیحر

و به بوسه ختم، صحبت کند شدیم . 

را بهانه کردم و گفتم نیهم داشت،یبپرسم کجاست دست از سر من برنم نکهیا یوسوسه : 

 

[25.07.18 09:59] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 221پارت  

 

 

 

- ن؟یهست یناراض قدرنیکه ا نییمگه کجا  

- مشت نفهم هیگفتم که، وسط  . 

تا بپرسم و راحت  دیچرخیچرا زبانم در کام نم دانمیمتهران، اما ن ایمکانش بود، بوشهر  منظورم

 .شوم

- رونیب نیایخب از وسطشون ب . 

-  نیبا ا یدوشم برداشت یرو از رو یبار کنمیاالن حس م دونستم؛یخودم نم ،یممنون که گفت

حلتراه  ! 

گفتم یزیچ کی یطورنیبرآمدم تا فکر نکند هم حیصدد توض در : 
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-  هینه بق د،یرو دار هیکه قدرت مجاب کردن بق دییشما نیکردم ا دایکه من ازتون پ یبا شناخت

. دیو ترکشون کن رونیب نیایاونا ب نیاز ب دیتونیم  دونمیقدرت مجاب کردن شما، االن هم م

دیکه دوستش ندار دیباش ییجا دیستیمجبور ن . 

گفت یبود، جد یسرخوش یاز رو شیهاکه تمام حرف ش،یپ یهاهیثان برخالف : 

-  زیهمه چ ییوقتا هیکردم.  ادیز یاجبار یکارا میزندگ یمنم تو شه،ینم شهیهم شه،ینه نم

یکن یو زندگ یباش گهیجور د هیتا  دهیدست به دست هم م . 

 :دلم از حرفش گرفت 

- جور که دلتون و اون دیتون برگردونورق رو به نفع دیتونیمن مطمئنم شما هنوزم م یول

دیکن یزندگ دیخوایم . 

ما فاصله انداخت باالخره به حرف آمد و گفت نیکه ب یاز سکوت بعد : 

- به همون بحث بغل خودمون میبرگرد ایحرفا رو، ب نیا میول کن . 

بار واقعاً لجم گرفت ابن : 

- ریبرم. شبتون بخ دیبا کنن،یمن رو صدا م  

*  *  * 

و نه من به خودم  ستیزد که چرا ن یمدت نه خودش حرف نیبعد برگشت، تمام ا هفتهکی زدانی

از او بپرسم.  یطور نیقدر پا نگرفته بود که سواالت اما هنوز آن یدادم. رابطه یکنجکاو یاجازه

رابطه  نیشدن ا تریو جد یباشد که او حس کند  من دنبال جد یااصالً دوست نداشتم لحظه

رابطه از  نیشدن ا یدج شنهادیهر گونه پ دیجور جا انداخته بودم که با نیخودم ا یبرا تم،هس

سمت او مطرح شود، دوست نداشتم من او را مجبور به فکر کردن کنم. دوست داشتم بدون 

از سمتم، خودش به من فکر کند یاهرم فشار جادیا . 

 

نگذشت که زنگنه و پدر سروش هم آمدند، باز هم همان  یآمد، ساعت یبه نساج زدانی یوقت

 یوقت زد؛یهم به حال بدم دامن م نیریخاله ش یهاسراغم آمد. حرف یشگیهم یشانیپر

هفته  کی نیدر طول ا زدانی نکهیگفت. از ا اتشیبه اتاقم آمد و  از حدس یبود فور دهیزنگنه را د

 یاز دوب ماهیپر نکهیا دهد،یرا م ماهیاو با پر الوقوعبیاحتمال ازدواج قر نکهیا است،بوشهر بوده 

بود و نه منبع موثق  دهیشن یمطمئن نبود، نه از سجاد شیهاهکدام از گفت چیبرگشته است. از ه

است ییخبرها کیبود که  دایداشت، اما به قول خودش پ یگرید . 

رفت، اما هنوز قدم اولش را به  رونیگفت در را باز کرد و ب اتشیاز حدس یکاف یبه اندازه یوقت

با حرارت گفت عقب گرد کرد و به اتاقم برگشت و عیبود که سر دهیدوم نرسان : 

- رهیم ذارهیکردن داره م ینصر رو عصببخت نیباز ا . 
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چند روز قبل بود که منتظر  نی. همنمیزود خودم را به پشت پنجره رساندم تا رفتنش را بب یلیخ

بود و  ستادهیا نشیبه ماش دهینرس اط،یوسط ح زدانیبودم با زنگنه صحبت نکند و بگذارد و برود. 

رفتم و  زدانیبا  میهاامیپ یرا برداشتم. به صفحه امیگوش عی. سرکردیجروبحث م یبا سجاد

هم  یحرکت کرد و سجاد نشیجدا شد و به سمت ماش یاز سجاد زدانیشدم.  پیدست به تا

ارسال کردم شیرا برا اممیبه سمت مخالفش و ساختمان آمد. پ : 

" تازه دمه نیریخاله ش ییِ چا " 

از آن  یصدا به سادگ دنیحالت سکوت نباشد و بعد از شندر  اشیگوش یبودم صدا دواریام

و  ستادیفاصله داشت که ناگهان ا نشیقدم تا ماش کیرا باز کند و بخواند.  امشینگذرد و پ

را  اشیکه گوش دمیُسر داد، لبخند زدم. پشتش به من بود، اما د شیبیدستش را به داخل ج

اش چند به آن زل زد، طومار که ننوشته بودم، همه نییپا یبا سر یطوالن یهاهیانو ث دیکش رونیب

هم  دیپا بند نبودم. شا یبود و من هم از تعجب رو نییکوتاه بود. کماکان سرش پا یتا کلمه

و به طرف من  دیگرفته بود همه را بخواند. با مکث چرخ میداشت که تصم امیو چند پ نیچند

انداخت و بالفاصله مشغول  کردم،یم شیاکه پرده را کنار زده و تماش منبه  یبرگشت. نگاه

سرش را باال گرفت، هنوز  یرا بخوانم. وقت امشیمنتظر بودم تا پ صبرانهیکردن شد، ب پیتا

چشم  کردیبه خودش که از دور نگاهم م امشیپ دنیبود. تا رس دهیبه دست من نرس امشیپ

رو خورد؟ اتاق من که  نیریتازه دم خاله ش یچا شهیم ا:"کجدیرس امشیدوختم. باالخره پ

 "اِشغاله
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هم هست که اِشغال  یاگهید یهااتاق نجای:" ادیکرد و کنار هم چ دایدستانم حروف را پ عیسر

 "نباشه

 یمتفاوت با لحظات نه،یآرام و با طمان ییهاکه با قدم دمیود، اما دب دهیبه دستش نرس اممیپ هنوز

بودم هنوز  دواریزنگ زدم، ام نیریبه سمت ساختمان آمد. تلفن را برداشتم و به خاله ش شیپ

 وت. بدون فدیچیپ یاش در گوشطلبکارانه ی" بله" یبوق صدا کیداخل آبدارخانه باشد، بعد از 

 :وقت گفتم

- اتاقم اریب ییخاله دو تا چا .  

گفت یفور : 
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- آرمیخودت م یدونه برا هیفقط  خورم،ینم ییمن چا .  

آوردمش رونیاشتباه ب از : 

- هیتوکل یآقا یبرا شیکی ار،یشما دو تا ب . 

بزند و تلفن را قطع کردم یگرینماندم تا حرف د منتظر . 

ورم را متوجه شده و راه هنوز مطمئن نبودم منظ یبه طرف ساختمان آمده بود، ول زدانی نکهیبا ا 

فراموش  نندیکه ممکن بود آمدن او را به اتاقم بب ییهالحظه تمام آدم کی. ردیبگ شیاتاقم را در پ

 نیریشخاله  گمانیکه به در خورد تمام معادالتم را به هم زد. خودش بود، ب یاکردم. تقه

تا در باز شود.  ستادمیم و صاف اگفت ی" دییرا آورده باشد. " بفرما یچا یزود نیبه ا توانستینم

 کینبود. تا آمد با  زدیکه در صورتش موج م یشگیهم طنتیوارد شدنش همراه با لبخند و آن ش

گفت زیآم دیحالت ترد : 

- من، البته که  شیپ ایب یگفتیکه م نهیتر اقشنگ یاتاق خودت بود؟ ول گه،ید یمنظورت از  اتاقا

بود نیمنظورت هم کنمیمن فکر م . 

 

به حضور زنگنه در اتاقش. با لبخند  شدیحتماً مربوط م لشیفرق داشت. دل شیپ یبا روزها یکم

 دیهر طور شده آرام شود، شا دیبا کردمیچرا آن لحظه حس م دانستمیبه استقبالش رفتم، نم

. من با هر حرفش، با هر بار شدیکه ذره ذره در وجودم بزرگ م شدیم یناش یتیاز حس مالک

. کردمیپبدا م لیاز قبل نسبت به او تما شتریگفتنش ب انهیبا هر بار تکرار ار ر گفتنشیبخشب

به مبل تک نفره کردم و گفتم یا. اشارهشدیمهم م میبرا شتریو ب شتریب : 

- آرهیم ییچا نیریاالن خاله ش دینیبش . 

و گفت ستادیآمد و مقابلم ا جلو : 

- برم؟ یخواستیچرا نم  

قبل گفتم یوهیآمد و نه لحنم، با همان ش دینه در لبخندم پد یرییبود، تغ باهوش : 

- صورت طرف مقابل، از  یتو دیبریصورتتون رو م نیشیم یهم عصب یوقت ،یبود یشما عصب

 نییبود، دستاتون مرتب باال و پا یسجاد یصورت آقا یصورتتون تو دمتون،یدیپشت پنجره م

بود که پشت  یهم کاف نایاز ا یکی زد،یتنه م گهیهمد هاتون هم موقع راه رفتن بهقدم رفت،یم

دینیفرمون نش . 

-  دهیبخش ندشفا نقدیا ییچا نه؟یریتازه دمه خاله ش ییمن چا یِ دردا نیا یهمه یاون وقت دوا

 ... بودم

- میزنیحرفم م ییهمراه با چا . 

آرامش به وجودش مبل نشست.  یرا تکان داد و باالخره لبخند زد. به حرفم گوش داد و رو سرش

هستم. نگاهم کرد و گفت اشانهیبرگشته بود. من هم باورم شده بود که ار : 
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- م؟یفقط حرف بزن  

 شتریحرفم را ب ریتاث یآمدم و نگاه را به چشمانش دوختم تا ارتباط چشم رونیب زمیپشت م از

 یهاحرف یمن را در مخمصه خواستیآمدن از مخمصه م رونیب یکند، ساده بود، برا

بگذارد اشیآنچنان . 

- دیو به راست بزن دیبه چپ نگاه کن دیتونینم گهیوقته که دستتون رو خوندم، د یلیمن خ . 

 

[25.07.18 09:59] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

در صورتش  بارکیهمراه شد که فقط  یرا بر هم نزد. نگاهش با انعطاف خاص مانیچشم ارتباط

همسرش درست کرده بودم به دستش  یرا که برا یبود که گردنبند یبودم. آن هم موقع دهید

 :دادم

- زنم؟یو به راست م کنمیواقعاً من به چپ نگاه م  

- نیکردیکار رو م نیا نیاالن داشت نیهم  ! 

حالت صورتش حرف را انکار کرد با : 

- دارم باشه که نرم و جلو یزیچ کردمیفکر نم رفتمیم رونیداشتم از در ساختمون ب یوقت

یکار رو کرد نیتازه دم ا ییچا هی یبرگردم، اما تو با وعده . 

جا هم زدبار به راست نگاه کرد و همان نیا . 

 

به در گفتم یگرفتم و با نگاه چشم  

- آرهیرو م ییچا نیریاالن خاله ش . 

باال برد ییابرو : 

 .منتظرشم به شدت-

و گفترا سرتاسر اتاق گرداند  نگاهش : 

 .اتاقت مثل خودته، خوب و پر از آرامش-

دوستشان  اندازهیکه ب ییهااتاقم دوخت و گفت و سپس طرح یهااز تابلو یکیرا به  نگاهش

 :داشتم

- به  یربط تیشخص لیدل ؟یجشنواره طرح کودک کار کرد یچرا امسال برا یبهم نگفت

ت داشت؟گذشته  
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با آمدنش به دادم  نیریهمراه شد و البته خاله شنگاه دستپاچه  کیتوسط من فقط با  سوالش

من عالقمند بود؟ یشخص لیقدر به دال نی. چرا ادیرس  

و سپس من تعجبش را به روش منحصر به فرد خودش نشان  زدانیبه  یاتاق شد و با نگاه وارد

 زیم یرا رو یچا ینیس نیریخاله ش یحرکاتش را در نظر گرفته بود. وقت زیر زیر زدانیداد. 

بالفاصله گفت زدانیگذاشت و از کارش فارغ شد،  : 

-  یمن کجام بگو اتاق خانم مشتاقم دارم طرحاشون رو بررس دیپرس یاگه کس نیریخاله ش

کنمیم . 

که فقط من  یبا حالت زدانیسر تکان داد و چشم گفت،  چارهیب نیریهم خاله ش یوقت

طعنه در آن است، ادامه داد ایدن ایدن دانستمیم : 

- من کجاما یبگ یجور نیهم هوی ینر دن،یبته اگه ازت پرسال  ... 

 رونیب ی. وقتزدیم ادیبخت نصر را بلند فر یکیدر چشمانش  یفقط نگاهش کرد ول نیریش خاله

نگاه کردم و گفتم زدانیاز گله به  یحاک یرفت با نگاه : 

- نزنه یکرد که حرف دیهم تاک یاگهیطور د شدیم . 

برگشته بود، گفت شیکه به حال و هوا یطنتیدراز کرد و با ش دست : 

- به گذشته داشت؟  یمدل رو بلدم، حاال هم بهم بگو چه ربط هی نیکنم، من فقط هم کاریچ

چرا؟ ،یطرح کودک کار کن یگرفت میتصم هویاما  ،یشده بود زهیانگیکالً ب گفتیآخه مامان م  

ماجرا را گفتم قتیبود نشستم و حق یمترمین یبا فاصله زدانیکه کنار مبل  یامبل دو نفره یرو : 

- خانوم برام  وایبودم، ش دهیبود که قبالً ند زتونیم یدختر بچه رو هیتون، عکس روز اومدم خونه هی

شده یو چ هیکرد که ک فیتعر . 

. گرفتمیتحت نظر م شتریرا هم ب زدانیالعمل عکس رفتم،یم شیپ شتریو ب شتریلحظه که ب هر

حرفم گفت انی. پس از پاکردیم منگاه رهیفقط خ : 

- ؟یدیرو د نایاسمیپس   

هم در ادامه گفت زدانیتکان دادم و  دییرا به نشانه تا سرم : 

- و  آدمه که تو بنا به حس پدرانه هیفقط  بچه کردمیبود فکر م ومدهین ایبه دن نایاسمی یتا وقت

اما  ،یآدم دوست داشتن هی ،یداردوست  شتریب ایدن یگهید یآدما یت اون رو از همهمادرانه

از  یاکهیت ست،ین گهیآدم د هیبچه  کردم،یکامالً اشتباه م دمیاومد، فهم ایدن نایاسمی یوقت

عذابش دو  یکنه. اون وقت تو با هر لحظه یاز وجودت زندگ رونیو ب ادیوجود خودته که قراره ب

یکشیبرابر عذاب م . 

 

[28.07.18 12:19] 
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دهان باز کنم و  توانستمینم یاز بچه قرار گرفتم؛ حت رشیحرف و تعب ریتحت تاث تینهایب

 گفت،یکار بود. راست م نی. گوش دادن بهترمیبگو شیدر جهت تسال یو حرف یاکلمه ،یاجمله

آدم بود زینبود. بچه همه چ گرید یداشتنستآدم دو کیفقط  بچه .  

 زیم یاز رو یشد و دستمال زیخ میمبلش ن یرا قطع کرده بود و به من نگاه کرد، از رو حرفش

نداشت. اشک  یبرداشت و به سمتم گرفت. تشکر کردم و از دستش گرفتم، منتها هنوز کاربرد

زده بود که  نیباز نکرده بود. البد تخمپشت چشمانم جمع شده بود، اما هنوز راهش را به صورتم 

 نگاهش را از دستمال مچاله یکه دستمال به دستم داده بود. وقت افتدیم یبه زود فاقات نیا

دستم گرفت، گفت یشده : 

- ؟یو طرح کودک کار کن یایباعث شد بعدش ب یچ ه؟یبه طرحت چ نایاسمیو ربط عکس   

 یکنم و با آسودگ دایپ یشتریتاه باعث شد تسلط بنگاه کو نیبه چشمانش نگاه کردم، هم کوتاه

حرف بزنم یشتریب : 

- و چرا من قبالً اومده بودم  هیاولش فقط برام جالب بود بدونم ک دم،یعکسش رو د یوقت

 یلیخانم گفت دخترتونه خ وایعکسا. بعدش که ش یهیهم جلو بود، جلوتر از بق یلی. خدمشیند

 ستین گهیگفتن د یهم شد وقت شتریتعجبم ب د،یدختر دار دونستمیتعجب کردم، تا اون روز نم

 زیم یکه رو یدختر یش چهرهنشستم تا طرح بزنم، همه یاز اون هم وقت بعد. نشیو ندار

باشه پر از نقش و نگار که به  ی. دوست داشتم طرحاومدیبودم به چشمم م دهیتون دخونه

ادیب شیبلند مشک یموها . 

لبخند  اشیزندگ یخاطرات گذشته نیبدتر یوسط بازخوان توانستیزد، خوب بود که م لبخند

 :بزند و خود و حاالتش را کنترل کند

- بشه برم بزن بزن یدوست داشته باشم و اگه کپ یلیفکر کنم طرحت رو خ  ... 

 

دهانش برد و  کیرا نزد اشییشدم. چا نیحرفش غمگ ریگفت، اما من برخالف مس یشوخ به

گفت شینایاسمیدوباره ادامه داد و از  دیبه نصفه رس یقت. ودیجرعه جرعه نوش : 

- مونده بود. معموالً  زیر کلشیو ه کردیخوب رشد نم یلیفقط موهاش بلند بود، خ نایاسمی

رشد  گهید یهامثل بچه یدارن خوب و عاد یقلب یایماریمثل ب ایماریب یسر هیکه  ییهابچه

رشد داشت.  هیرویاز دو سالشه، موهاش ب شتریب نکردیحال همه فکر م نیاما با ا کنن،ینم

در  نکهیبا ا شه،یخالص م یضیمر نیاز ا نایاسمیداشتم که باالخره  دیام شهیهماون موقع 
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 دمش،یبوسیم یوقت کردم،یبغلش م ی. وقتستین یکه شدن دونستمیرو هم م نیکنارش ا

بزرگ هم داشتم که چرا یمونیحس پش هیها، لذت نیا یمن در کنار همه د،یخندیم یوقت  ... 

بمانند.  یشان باققبل یبار قادر نبودم اجازه دهم اشکم سر جا نیا گریزد دوباره؛ و من د لبخند

مرد که انگار  کی شودیچطور م دانستمیدرآوردم، نم یمصرفیدستمال را باالخره از حالت ب

 دیشابود،  مانیزدن آرام کرد، او پش کرده را با حرف تشیمرگ فرزندش اذ ،یگریاز هر مرد د شتریب

 شدیهم که نم کاری. بدانستیچون خودش و اشتباه گذشته را مقصر مرگ و درد فرزندش م

را جمع کردم و شمرده شمرده گفتم میهاو فقط در سکوت نگاهش کنم، حرف نمیبنش : 

- . شما دین بسازخودتو یبرا دیتونیم یبهتر یزندگ ندهیمن مطمئنم در آ د،یبابد فراموش کن

و اون و بزرگ  دیاصال طرفش نر اد،یب ایدن دیاصالً نذار نیتونستیم ن،یکرد نایاسمی یبرا یهمه کار

و  مانشدر یکنه، برا یو زندگ ادیب ایاون دن نیاما شما گذاشت د،یکردنش رو به مادرش واگذار کن

 یعوض کارا د،یباش یختخوشب کیمنتظر  دیاصالً، حاال با نیکم نذاشت ن،یتالش کرد شینگهدار

نیفکر کرد نایاسمی یکه اون موقع برا یخوب . 

 رییتغ یکرد، اما بخش آخر حرفم باعث شد صورتش کم امیمدت حرفم زد با سکوت همراه تمام

بعد از اتمام حرفم بپرسد تیو در نها ردیکند و حالت تعجب بگ : 

؟یکنیطور فکر م نیتو در مورد خودت هم هم -  

دمیو پرس دمیبود، نفهم دهیکه پرس یسوالرا از  منظورش : 

- ؟یچ یعنی  

- حاال  ،یگذاشت تییپسر دا یکه برا یو عشق و وقت یکه کرد یفداکار یبرا یتو منتظر یعنی

بهت بدهکاره؟ یخوشبخت هیبهت بده و  دیعوضش رو با دیبا ایدن  

تکان دادم و گفتم دییتا یرا به نشانه سرم : 

- ر کنم؟فک یطور نیداره ا یرادیچه ا  

 

[28.07.18 12:19] 
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گفت یجد : 
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- که در گذشته  یحاال کار میکه فکر کن هیااعتقاد مسخره یلیکه نداره فکر کردن تو، اما خ یرادیا

 کینتظر بازتاب حاال در ازاش م میو ازش هم واقعاً آرامش گرفت میآرامش خودمون کرد یبرا

 نیو موندنش تالش کردم چون ا شیسالمت یرو نگه داشتم و برا نایاسمیمن  م،یباش یخوشبخت

رو  گهیدو تا آدم د یبچه داره تاوان خطا نیا رفتیم ادمی یطور نیا شدم،یخودم آروم م یرطو

ر دستمزد حاال منتظ دیچرا با شدم،یم وونهیکه د کردمیکار رو هم نم نیاگه ا ده،یپس م

چون اون رو دوست  ،یو تحملش کرد یموند تییپسر دا یتو، تو هم به خاطر خودت پا ایباشم؟ 

مرد  ختیبه ر یحاضر بود ؟یبکن یفداکار یکه دوستش ندار یمرد یبرا یبود حاضر ،یداشت

باهاش رابطه یچه برسه بر ؟یکه دوستش ندار ینگاه کن یمعتاد  ... 

خاتمه  شدیادا م یپنهان ضیغ یکه با نوع ییهاهم دست از حرفو او  دیحرفش پر نیبا ا پلکم

 .داد

رها کرد و گفت کبارهیرا  قشیعم نفس : 

- رهیش هم تقصهمه م،یزنیحرف م یربطیب راجع چه موضاعات  ... 

خنده بر لبش آورد و گفت نگاهم : 

- منه، خوب شد؟ حاال وا کن اخمات رو رهیش هم تقصهمه . 

کردم و گفتم اشییبا چا یااشاره : 

- ستیدرست ن نیباش نجایا نیاز ا شتریب ن،یو بعد بر دیرو بخور تونییچا . 

گفت ماننیب یهوا فیتلط یبرا دیرا برداشت و شا شیچا استکان : 

- برم؟ زننا،یتنه م گهیدمن هنوز هم راه برم قدمام به هم  

- دیکن یو رانندگ دینیپشت فرمون بش دیتونیمطمئنم االن م . 

- میریم یواشکیتو رو هم برسونم؟  یاخویم . 

- خرده مونده هینه، ممنون. من کارام  . 

 یهایواشکیپشت بندش  ،یواشکی یهاجواب ردم بود. کار لیهمان دل اشیواشکی یکلمه

 نیدر ع رابطه نی. هنوز ترس داشتم، هنوز از اآوردیرا به دنبال دارد؛ مثل دروغ که دروغ م یگرید

دمیترسیدوست داشتنش، م . 

 

اما با نشستنش  ،یچا ینیبردن س یبه اتاقم آمد. در اصل به بهانه نیریاز رفتنش، خاله ش بعد

ست، مقصود بهانه ییو چا ینینشسته بود، نشان داد که س زدانیکه  ییمبل و همان جا یرو

. تا نشست هم رحم نکرد و گفتستیگرید زیچ : 

- آره؟ آد،یتو ازش خوشت م ونه؟تنیب یزیبخت نصر چ نیمارال تو و ا نمیبب  
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هم نبودم که فوراً  یبود؟ آدم دهینگاهش نکنم، چطور فهم میدادم تا مستق رییسرم را تغ یهیزاو

" ؟یزنیم هیچه حرف نیا نیریخاله ش ی: "وامیو بگو رمیبه خودم بگ یمتعجب یافهیبلند شوم و ق

گرید یهاو انکار و انکار  ...  

از من  شتریکنم. خودش ب دییقدر زود تا نیش بود. انتظار نداشت امن خود جواب سوال سکوت

 :متعجب شد و گفت

- شه؟یم یهست که اگه بفهمه چ وایحواست به ش اشاره،یبرادر  نیمارال جان ا  

-  نیکه ا ستین یما هنوز اون قدر جد یرابطه ن،یریفکر نکردم خاله ش نیراستش اصالً به ا

خانوم هم فکر کنم وایوسط به ش . 

اش لبه یاز مبل فاصله گرفت و رو یحرف بزند، کم یمنطق خواستیکه م ییهاتمام وقت مثل

 :نشست

-  یدونیمارال، م یول ست،یهم ن یاتفاقاً پسر بد ه،یندارم که چجور آدم یکار زدانیمن اصالً به 

تو که بود.  ماهیعروس هم داشت دنبال پر یوقت یحت کنه،یم ماهیپر ماهیداره پر یاز ک وایش

 یدوب زاومده ا ماهیبرات تکرار بشه؟ مگه من بهت نگفتم که پر اشاری انیجر گهیبار د هی یخواینم

نره سراغ  یبگ زدانیبه  یبر یخوای. حاال میدیشب ع نیهم ا دیعقد کنن؟ شا زدانیو قراره با 

؟یکرد چ اشاریاگه مثل  ؟یو به تو فکر کنه؟ اگه گفت نه چ ماهیپر  

 

هرگز  زدانیطرز فکرش را تحمل کنم، از نظر من  نیا توانستیکرد، نم امیکفر حرفش

را عقد کند ماهیپر دیشب ع نیو هم دیایکند که ب نییتع شیتا مادرش برا نشستینم . 

-  وایو ش اشاریخانوم هم مثل رابطه  وایاون و ش یرابطه ست،ین اشاریمثل  زدانی نیریخاله ش

که حرفت  میری. اصالً گکنهیمعلوم م فیخانوم تکل وایش یکه برا زدانهی شتری. بستیخانوم ن

رو در هر  یزیرو مجبور به ازدواج کنه، من چ زدانی خوادیخانوم هم م وایو ش رانهیا ماهیدرست، پر

بگم که نرو سمت زنداداشت، اتفاقاً منتظرم  زدانیبرم به  خوامیمن که نم دم،یحال از دست نم

هنوز  م،یما تازه با هم آشنا شد کنه،یموضوع برخورد م نیور با ادوست دارم بدونم چط یلیو خ

 ماهیپرحرف ازدواجش با  خوامیوقت نم چی. همیدیهم نرس یکردن برا فیو تکل نییتع یبه مرحله

 اشاری نیع ای. کنهیم تیریاوضاع رو مد نیبهم ثابت کنه که چطور ا دیبکشم، خودش با شیرو پ

ازدواجش  نیاتفافات مثل هم یسر هی شناسم،یرو نم زدانیکامالً  هم نه. من هنوز ای شه،یم

زن  گمبه خودم ب دیبا دونمیمن هشت ساله نم نیریخاله ش کنه،یمنم معلوم م فیتکل ماهیبا پر

. کم مرد سر راهم ستین یمناسبته، ک یک یکه ندون هیسخت تیخونه، وضع یدختر تو ای وه،یب

فرق  نیبرام فرق داره، اما مطمئن باشن ا هیبا بق زدانیدم، اما قرار نگرفته، همه شون رو رد کر

کنم. نگران من  ییکنم و ازش محبتش رو گدا لیکه خودم رو بهش تحم شهیداشتن باعث نم

نرو یطرف من و طرف کس ایدستم که ب رمیگیجلو، من تابلو نم ادیخودش ب دیبا زدانی اش،نب . 

 

[28.07.18 12:19] 
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*  *  * 

 

چشم دوخت و  گرفتیقرار م دشیگاه با کنار رفتن دوستان سروش در معرض دکه گاه یآتش به

دیاز مادرش که پشت تلفن بود پرس : 

- صورتش خوب شده؟ یایچطوره؟ کبود ماهیپر  

از پشت تلفن گفت مادرش : 

- چشمش کبوده ریخرده ز هینداره.  یخوب یهیال و روحخودش ح ست،یصورتش که مهم ن . 

گفت یو عصب کالفه : 

- نشد؟ داشیپ گهید ؟یاالغ چ مانیاون پ  

مادرش روبرو شد، ادامه داد یبا جواب منف یوقت : 

- ن؟ییزده دکور صورتش رو آورده پا مانیساده پ یدعوا هیسر  گهیکماکان م گه؟یم یچ یپر  

جواب داد وایش : 

- بود، دعواشون شده  یعصب شهیهم مانیخب پ زدان؟ی یعالم و آدم شک دار یهمهتو چرا به 

 .اونم نتونسته خودش رو کنترل کنه

-  یدعوا هیاز  شتریب یزیچ هی. موضوع یاساده یادیمن به همه شک ندارم مامان، شما ز

ن؟یگردی. امشب برمیفهمیست که شما نمساده  

فقط گفت را نداد، شیهاحرف یهیجواب بق مادرش : 

- گردمیآره امشب برم . 

تلگرامش رفت یآورد و به صفحه نییرا پا اشیاز قطع کردن، گوش بعد . 

او و دوستانش دور  یهادنیو باال و پر ردیسرش را باال بگ یاسروش باعث شد لحظه یسروصدا

 یامیپ شیشد مارال برا یمتوجهتلگرام  یآتش نگاه کند و لبخند بزند. به محض باز شدن صفحه

 تهتلگرام با هم در ارتباط بودند. مارال از او خواس قیکه از طر شدیم یافرستاده است، دو هفته

بود و او هم تلگرامش را به قول سروش راه انداخته بود. در عوض خودش هم از مارال خواسته 

ارال صحبت کند، م ترمانهیهم به همان شکل بردارد و صم پیو تا یدست از صحبت کردن رسم

 .هم اگر چه " باشه " نگفته بود، اما به حرفش گوش داده بود
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بود که مارال در قالب آن  یبه هم دهیعکس و متن چسب امیپ یکیاز طرف مارال داشت،  امیپ دو

 یدر انتها شهیهم چند شاخه گل بود که هم یگفته بود و بعد کیرا به او تبر یچهارشنبه سور

و در عوض خودش  گذاشتیت قلب، آن هم از نوع قرمزش را نموق چی. هگذاشتیم شیهاامیپ

فرستادیم شیقرمز را برا یهاچند تا از آن قلب تیو اذ یتالفبه  شهیهم . 

 

 ی. براامدیاما دلش ن ست،یتو ن یمن، جا تیهویمجهول و ب یایوسط دن سدیبنو خواستیم

فرستاده بود؟ هر  کیگل و تبر شیکه برا کردیرا خراب م یدختر یشب چهارشنبه سور دیبا یچ

که  دیرسیم جهینت نیبه ا شتریب زد،یبا او حرف م شتریو ب شناختیمارال را م شتریچه که ب

تن زدنش منجر به  زد،یتن م دیبود که هرگز نبا یسر او بردارد. مارال مثل لباس تنگ زدست ا دیبا

را  یستاد و در آن چهارشنبه سورمارال فر یبرا یامی. پشدیتاروپود پارچه م یختگیاز هم گس

 هودهیبود. ب امشی" هم مطلع پزمیقرمز. " عز یهاگفت به همراه چند تا از همان قلب کیتبر

 لیتر رفت لبخندش دلباال شانیهاامیپ یلبش نقش بست و هر چه که در صفحه یرو یلبخند

بود که او فرستاده بود ییهاکرد، تمام صفحه پر از قلب دایهم پ . 

 

او هم از  یداشتند و برا بادمجانمهیها قدوشنبه یطبق معمول همه یناهار در نساج روزید

در ظرف  شیرا آوردند متوجه شد غذا شیظهر شد و غذا یاما وقت دادند،یغذا سفارش م رونیب

. اشیمحبوبش است، البته از نوع خانگ یپلو ایو غذا هم لوب ستین یشگیمصرف هم بارکی

 قتیحق نیاو از خانه آورده است، اما او مطمئن بود که ا یکه خودش برا کردیم دعاا نیریخاله ش

مارال شد. شک  ادآوری شیکه به دهان گذاشت، تمام غذا برا یقاشق نیاز اول ست،یماجرا ن

و از خاله  اوردیخودش ن یها به او نداشت. به رولطف نیاز ا نیرینداشت کار مارال است، خاله ش

ها را از آن یکه چند روز خواستیرا م ییهاطنتیاما امشب دلش همان ش رد،تشکر ک نیریش

که خواست  نیاما هم اورد،یمارال ب یبه رو خواستیفاکتور گرفته بود. امروز دلش م اشیزندگ

شد و گفت کشیکند، سروش نزد پیرا تا شیهاطنتیمارال ش یبرا : 

- بشه؟  یدستت که چ یگرفت یگوش ینشست نجای. استیمارال رو، پا بده ن نیبابا ول کن ا

اخالق  دیبپر شا شیآت یاز رو ایبرج زهر مار، حداقل ب نیخودت هم ع م،یاریب یدختر که نذاشت

نییاومد پا گهیگندت رفت با برف سال د . 

به سروش کرد و گفت ینگاه مین : 

- اون  ه،رینفسش م یریگوش بدم خوبه، دماغش رو بگ قتیرف یهایبند یبه خال امیالبد ب

رو تخت رمیشونم مو با همه کنمیهشت بار دختر بلند م یامن هفته گهیوقت م .  

با خنده گفت سروش : 

خرده  هیاونا رو،  نینه ا کننیرو بلند م نی. منتها دخترا اگهیبلند کردن که هست، دروغ نم -

لحاظ کرده راتییتغ . 
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کرد و با اکراه گفت شیرو شیبه باغ پ ینگاه  : 

- چند تا گلدونم  هیهم هست. دو تا درخت و  یکرج باغ، فکر کردم چه باغ میبر ایب یگفت نیهمچ

 شد باغ؟

-  ای. بمیداشته باش بیهم شکوفه س اطیح یکه تو ستیهم کرجه، اسلو ن نجایشما، ا دیببخش

شیدور آت میبر .  

بلند شد و گفت یچوب یصندل یرو از : 

- کنمیجا نگاه م نی. از همرمیگیدود م یبو . 

و غرغر کنان گفت دیچرخ سروش : 

- . یدیدود م یبو فهمهینم یخونه، به خدا مارال از پشت گوش یریراست م هی نجایخوبه از ا

یکردیچه کار م یکی شیپ یرفتیاگه مثل ما م . 

مارال فرستاد یرا هم برا امشیدور شدن سروش پ با : 

زمیبود عز یاخوشمزه یِ پلو ایلوب " " 

 

[28.07.18 12:19] 
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مچ  رفتیزنان به سمت سروش و دوستانش مکه قدم ینخورده بود. در حال کیهنوز ت امشیپ

. ندیبب قیبتواند ساعتش را دق الیو یجلو اطیح کیتار مهین یدستش را هم باال آورد تا در فضا

آتش  کی. نزدشدیم نیها معموالً آنالموقع نیاز ده گذشته بود و مارال ا یاقهیساعت چند دق

از  دنیاز دوستان سروش قصد پر یکیآتش برد تا گرم شود،  کیکه دستش را نزد نیشد و هم

او  یاش کوتاه با شانهنداشته باشد. هر چند شانه یداد تا با او برخورد یآتش را کرد، جاخال یرو

را به دستش داد تاخودش  ی. به درخواست سروش گوشدیزد و عقب کش ی. لبخندبرخورد کرد

 یاش مشتاق شد. حال خوشامتحان دوباره یکار را کرد، برا نیکه ا بارکیبپرد.  شآت یهم از رو

که از صبح به افکارش رسوخ کرده بود را در خود حل  ییآتش سرما یبود، گرما دهیبه دلش دو

هم  شیپ هیچند ثان نیکه از هر سو او را محاصره کرده بودند و تا هم ییهاکرد. اتفاق و حرف

برداشت که سروش  دنیدست از پر یو تنها زمان دی. چند بار پرداشتندیرنمدست از سر او ب

نفس زنان تلگرامش بود. نفس یهاامیهشدار پ ی. صداردیرا بگ اشیو گوش دیایاشاره کرد ب
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تلگرامش را باز کرد و  یصفحه گرفتیکه از جمع فاصله م یلرا از سروش گرفت و در حا یگوش

پلو؟ ایلوب وممارال را خواند:" کد امیپ " 

نوشت:" همون  شی. براکردینداشت مارال خودش را به آن راه بزند، معموالً زود اعتراف م انتظار

 یمو هی تو الش بود، یآخه مو گه؟ید یخودت پخته بود اره،یجونت ب نیریخاله ش یکه فرستاد

تو بود قورتش دادم، آخه  یچون مو یکه همراه غذا قورتش دادم، سخت بود، ول یبلند مشک

متهیه مو هم از خرس کندن غنی گنیم " 

نکرد، اما  افتیاز سمت مارال در یاش گرفت. جوابکه کرده بود خنده یایهم از بدجنس خودش

 کندیاز آنکه فکر م شیب امشیکه پ دیفهم دیصفحه د یمارال را بر رو یبعد که شماره هیچند ثان

 .مارال را  به تکاپو انداخته است

به وجد  زدانی طنتیاز ش دادیکه نشان م ینکرد و جواب داد، مارال بعد از سالم با لحن درنگ

 :آمده است، گفت

- ؟یخوب  

آتش باال  یهارفتن شعله نییآتش و جمع دوستان سروش دور شده بود، اما نگاهش با باال و پا از

گفت یجیبا گ رفت،یم نییو پا : 

- اول بهشت یطبقه آمیاز ته جهنم م یزنیخوب نبودم، اما تو که حرف م . 

تر شده بود، گفتروزها در او پررنگ نیکه ا طنتیاز شور و ش یدر جواب با حالت مارال : 

- ایریپسش بگ یتونیدکتر، فردا نم یآقا یکرد یاعتراف خطرناک  ! 

و گفت دیخند حرف مارال به : 

- که  یکار ی. تو هم پاستادمیکه زدم وا یحرف یپس گرفت؟ من پا شهیحرف زده رو هم مگه م

یپلو رو تو برام فرستاد ایو بگو لوب سایوا یکرد . 

در جواب گفت مارال : 

- چسبهیها بهم نموصله نیا . 

بردیانکار مارال لذت م از : 

- ؟یو درست نکردپل ایبه عمرت لوب یبگ یخوایم یعنی زم،یعز  

- شهینم دایمن مو پ یوقت تو غذا چیبگم ه خوامینه م . 

زودتر به خودش آمد و گفت زدانی دند،یدو با هم خند هر : 

- هم بود  ییتند خوردمش که اگه موتند قدرنینکردم، اصال ا دایرو حق با توئه، مو پ نجاشیخب ا

ن؟یریخاله ش یو داد شیاوردیحاال چرا خودت ن دم،یند  

- لوم داده؟ نیریفقط بهم بگو، خاله ش ل،یبه هزار دل  
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غرور گفت با : 

- محوله رو به نحو احسن انجام بده. حاال  تیرو کرد که مامور شیاون تموم سع دم،یخودم فهم

ناهار خوشمزه بهت بدم، جمعه ناهار خوبه؟ هیبه جبرانش  خوامیهم م  

کوتاه جواب داد یبعد از مکث مارال : 

- باشم کنمیم یسع نایو با مامانم ا رمیجا نم چیرو هها ناهار جمعه . 

گفت عیسر : 

 وجمعه شام چطور ؟-

- نامینه شام هم با مامان ا . 

شکل ممکن گفت نیباال انداخت و با شرورتر ییابرو : 

- آخر شب و خواب، انشاهلل شبا که  مونهیفقط م م،یش الیخیشامم ب دیحساب با نیخب با ا

بغل من تا حداقل صبحونه رو در خدمتت باشم یایب دیبا ؟یخوابیمن نایتو بغِل مامانت ا . 

 

[28.07.18 12:19] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

وسط بدهد نیهم ا یحیو توض فتدیسکوت مارال باعث شد به قهقهه ب یطوالن یهاهیثان : 

- مامان. خب وقت  یگیشام بازم م گمیمامان، م یگیناهار م گمیکنم؟ م کاریخب چ

گهیهمون موقع خوابه د تیخال  ! 

سرزنش وار اسمش را صدا زد مارال : 

- زدانی  ! 

 جانم؟-

- بده؟ ایشوخ نیا یدونیم  

جواب گفت حاضر : 

- کنم، فقط تو ایشوخ نیاما دوست دارم با تو از ا زم،یبه بد بودنش شک دارم عز  ... 

قدم شود؛ آخر  شیشکستن سکوت مارال پ ینکرد برا یبار سع نی، اهم مارال سکوت کرد باز

دارد. حرف مارال  ازیخودش هم متقابالً به همان سکوت ن کردیحرف دلش را زده بود و حس م

 :تکانش داد

- زدانی یهست یجور هیامشب   ! 

حرف مارال گشت و گفت لیدل دنبال : 
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- زم؟یعز میچه جور  

-  گهیجور د هی ،یکنیو جانم، بهشت و جهنم م زمیعز یگیم یجور خاص هی یول دونم،ینم

یزنیحرف م  ! 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 227پارت  

 

 

 

خوب مطلق از او به مارال نشان  کی ریبا صداقت حرف زدن ممکن است تصو کردیچه فکر م اگر

رف نظر کنددهد، اما نتوانست از گفتن آن ص : 

- کنم برات یگرفتم ولخرج میامشب تصم ،یهمه شون قیخب چون تو ال  ... 

- ؟یستیناراحت هم ن  

دوستان سروش که پرسروصدا به افول آتش چشم دوخته  یمانهیبه جمع صم یو نگاه دیچرخ

 :بودند، کرد و گفت

- شما  ،یواخورسروش کرج ه یبا دوستا میاومد ؟یشنویها رو نمچرا ناراحت باشم، سروصدا

؟ییجا نینرفت ،یچ  

- میو به خاطر مامان که تنها بود زودم برگشت میزد یدور هی رونیب میو همسرش رفت ثمیچرا؛ با م . 

قانع  شیهااوست و با حرف یعلت ناراحت یکه هنوز در پ دادیمارال نشان م رمقیب یصدا

دیچند روز پرس نیاتفاقات ا رینشده است. تحت تاث : 

- چطوره؟ ثمیم ت بارابطه  

- ؟یدیرو پرس نیچطور شد ا م،یبا هم خوب یلیخ  

بود و او هم با  کیتار یلیدور زد و برگشت، خ شدیختم م الیرو را که به پشت و شیپ ریمس

نداشت یخوب یرابطه یکیتار . 

- تا به رگ  زنهیکتکت نم شهیگردنش برات قلمبه م رتیکه رگ غ ییبدونم وقتا خواستمیم

ه؟برنخور رتشیغ  

مارال واضح بود تعجب : 
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- به کتک زدنه؟ رتیمن رو بزنه؟ مگه غ دیچرا با  

- وقت روت دست بلند نکرده؟ چیه یعنی  

-  یکار نیهمچ دیبا یفکر کرد یچ یماهه، هرگز دستش به سمتم  منم حواله نشده. برا ثمیم

 کنه؟

 کی ماهیل پرمارال هم مث کردیفکر م دیاست، شا دهیرس نجایاز کجا به ا دانستینم خودش

بود ماهیتر از پرمارال خوشبخت نکهیشان دارد، اما مثل ارا در خانه مانیاز پ گریمدل د : 

- از  آدیهم  م شافهیآخه به ق کنن،یم تیقلدر باشه که اذ یمدل داداشا نیاز ا دیفکر کردم با

بگو بهم ا،ینکن مشیاز من قا کنهیم تتیداشته باشه. اگه اذ یخرک یتعصبا نیا . 

 قاً یدق یچه کار کند،یم تشیاذ ثمیم دینداشت که اگر مارال مثالً بگو یادهیا چیهم ه خودش

ندیبنش کاریب توانستیاما هرگز نم دهد،یانجام م . 

مارال اسمش را با سرزنش صدا زد و گفت دوباره : 

-  اصالً هم ده،یخرده خشن نشون م هی شافهیفقط ق ثمیم ؟یگیم ینطوریش اچرا درباره

هم پشتم بوده شهینداره. هم جایتعصب ب . 

ردیدر ذهنش شکل بگ یاباعث شد سوال تازه ثمیمارال از م تیحما نیا : 

- بهت سخت نگرفت؟ تییدابعد از مردن پسر ؟یبابات چ   

ها گذشته بود هشت سال از آن ماجرا دانست،یسوال را خودش هم م نیجواب ا یتا حدود البته

خودش  یو اراده لیدر شغلش به دست آورده بود، به م تیموفق ی، کلو مارال درس خوانده بود

و نرمال داشت، اما دوست  گرتیحما یخانواده کیهمه نشان از  هانیا کرد،یخواستگار رد م

هم بر آن صحه بگذارد ارالداشت م . 

-  اد،دیالعملم نشون مبهتر بود، فقط مامانم عکس ثممیاز م یطور، اون حت نیمنم هم یبابا

که باعث شد  یزیبود. چ نیمدت سرسنگ هیو سرزنش، کم حرف شد و  نیاونم نه با ناله و نفر

تا  اوردنیبهم فشار ن وقتچیم بودن. هنشم خانواده تیاذ دیاز اون که با شتریب ایمن بعد از مرگ پو

مطلق اونا رفتار کنم لیبه م . 

گفت یسوالشد که تصورش را داشت، به حالت  یمارال همان یهاحرف : 

- توان، اما  هیشب یتیموقع یتو ایلیخ ؟یشانس بودخوش یلیمورد خ نیا یتو یدونیم

موجود اضافه  هیبهت به چشم  تییداندارن. فکر کن بعد از مرگ پسر یدرست و حساب یخانواده

 رنگ و وارنگ رو یخواستگارا دیاون وقت هر روز با کنن؛یراحت م ایلیکه خ یکار کردن،ینگاه م

 یشدیسر آخر هم مجبور م ،یکردیم یو هر روز با فکر و اعصاب خراب زندگ یکردیتحمل م

یو بر یجواب مثبت بد شونیکیبه  یخالص بش نکهیا یبرا  ... 

برخالف انتظارش، خندان جواب داد مارال : 

- گهید ذارهیرو باز م یدر رو ببنده در بعد هیخدا  ،یکیبه قول   ... 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 596 

 

جواب داد هم سرحال شد و خودش : 

- ه؟یخبر ا،یکنیهاش رو حفظ مشما هم خوب جمله یزده، دستش درد نکنه، ول یچه حرف خوب  

- دوستش دارم ه،یبله خبر . 

را تکان داده بود و  شیایببندد. مارال دن خی شیهاو در جا قدم ستدیمارال باعث شد با یجمله

دوست داشتن و دوست داشته شدن،  نکهیبود. باور ا ختهیرا فرور شیاز آن باورها شتریب یزیچ

نخواهد شد یکیهرگِز هرگز راهش با او  گرید  ! 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 228پارت  

 

 

 

که جواب مارال را  یدرآورد، اما نتوانست، الاقل تا زمان یرا از رخوت و سرد شیهاکرد قدم یسع

انستتوینم دادینم . 

- فقط اونم تو رو دوِست داره؟ رش،یز یبزن یتونیخانوم طراح، فردا نم یکرد یاعتراف خطرناک  

بحث  کرد،یم ریکه گ ییهاوقت یبحث را عوض کند، مثل همه ریلحظه منتظر بود مارال مس هر

بحث بود نیثابت ا یبار مارال پا نیاما ا داد،یرا هم ادامه نم : 

- گفت که من بهشِت وسط جهنمشم شیپ قهیچند دق نیبله، هم . 

- شه؟یتو رو نخواست ! مگه م شهیم یراست گفته، چجور  

حرف اعالم کند و بالفاصله گفت نیا دنیخود را بعد از شن تینداد مارال موقع اجازه : 

- شمیمتاسف م ماهیپر یبرا کنمیفکر م یطور نیا یهم حتماً بهت عالقه داشته، وقت اشاری  ! 

کوبنده جوابش را دادتند و  مارال : 

- وقت چیطور نبوده، ه نیا وقتچیه  ... 

- ؟یمطمئن  

تر از قبل جوابش را دادقاطع مارال : 

 مطمئنم-
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- یشیدور و برت نم یهایبد یکه متوجه یقدر خوب نیبه حرف تو اکتفا کنم، تو ا تونمینم . 

- بد نبود اشاری ،یکنیاشتباه م . 

که  کردیباور م شتریب کردینسبت به خودش را رد م اشاری یکه مارال قاطع دلبستگ یهر بار با

است دهیمدت کوتاه فهم نیاست که در ا یاز آن شیبودن روح و روانش ب شیآالیب . 

- نداشته  یوقت احساس چیبهت ه نکهیراجع به ا اشار،ینه راجع به بد بودن  ،یکنیتو اشتباه م

که  دهیو شن دهید اشاریاز  ییهاخوردا و حرفو چند بار بر نیچند گهی. سروش میکنیاشتباه م

مطمئنه گهید . 

که به منم شک داشت هیسروش همون گه،یدروغ م سروش . 

-  کنم،یفکر رو م نیمطمئنه، خود من هم اشاریبه تو همون شک رو داشت، اما از  گه،یدروغ نم

مورد زده  نیدر ا یکنم، هر وقت هم سروش حرف دییموضوع رو تا نیسخته که ا یلیگر چه برام خ

وجودشون  یتو یکیبخش تار هیآدما  ی. به هر حال همهگمیدعوامون شده، فقط به تو دارم م

هم دوستش دارن یلیحال خ نیاما در ع کنن،یاز همه پنهونشون م کهدارن  . 

بحث،  نیا یعجزش بود و دوست نداشتن ادامه ینشان دهنده یکه به خوب یبا حالت مارال

 :گفت

- تصوراتم رو  یدار دم،یند یابرخورد زننده اشاریوقت از  چیمن ه رون،یب ایبحث ب نیاز ا لطفاً 

ستمیآدما نباشم، اما احمق هم ن کیدرون تار یمتوجه دیمن شا ،یکنینسبت بهش خراب م . 

گفت نوازشگرانه : 

- سرزنش کنم، چون ما  تونمیرو هم نم اشاری ،یدختر خوب کیتو فقط  ،یستیمعلومه که ن

 نکهیاز ا شتریبود، من ب یالعاده حساسپسر فوق اشاری. میخوب رو دوست دار یفطرتاً آدما

که فکر کنم  دمیها با خودم جنگباهاش بزرگ شده باشم، بزرگش کردم، اون جذبت شده بود، ماه

 نینذاشته فکرش سمت تو کج بشه، اما خسته شدم از ا ماهیکه فکر کنم وجود پر ه،طور نبود نیا

دام دروغ گفتن به خودمهمه م . 

دیچیبغض دار مارال در گوشش پ یصدا : 

-  کنن،یم تتیکه دارن اذ تیذهن یهادغدغه یتو برا ،یگفتیرو بهم نم نایوقت ا چیکاش ه

یکرد دایکه خدا رو شکر پ یخواستیم کیشر . 

- ستمیسرحال ن ادیشدم، ز یجور هیبه قول تو من امشب  خوام،یمعذرت م . 

مارال بود که جواب حرفش شد یتلخ گونه یاحافظ"" خد یصدا فقط . 

 

راجع به  دنشیزده بود، آن از سوال پرس یبود، کالً امشب به جاده خاک یدست خودش کفر از

ابراز  ماهیپر ی. بدتر از همه آن بود که برااشاری یدلبستگ یحرف و ادعا نیو پدرش، و آن از ا ثمیم

 یبداند خطر زندگ نکهیمارال، حتما از ا یروح طیابا شر یدختر دانستیتاسف کرده بود و م
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اگر گذشته به  یعذاب وجدان خواهد گرفت؛ حت جهتیبوده است، چه قدر ب اشاریو  ماهیرپ

نمانده باشد یشکل قبل باق . 

 یتلگرامش رفت و برا یخاطرات گذشته ببرد. به صفحه انیاو را به م رحمانهیطور ب نینبود ا روا

 ،یکنیبود که تو فکر م یهمون طور اشاری ،یگیهم تو راست م دیاد:" شافرست یامیمارال پ

زمیصبحم رو با تو بخورم عز ییدوست دارم چا ا،یفردا زود ب " 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 229پارت  

 

 

 

از حد مجاز امشب دست به  ادتریزبرود،  هیرا کنار بگذارد و به نزد بق اشیداشت گوش قصد

دوستان سروش  گاهیگاه و ب یهاوقت نداشت. نگاه چیه ینینچنیا یهاشده بود. عادت یگوش

 دیترد یکنار گذاشتن گوش یباز هم برا شدیکه باعث م یزیموضوع بود. چ نیهم گواه هم

 نیبود و ا دهیرا ند شامیپ ینداده بود، حت امشیبه پ یکه هنوز مارال جواب بود نیداشته باشد ا

. معموالً هر وقت به دیرسیبه نظر م دیچند وقت شناخته بود بع نیکه ا یاز مارال یرفتار تا حدود

از  شتریامشب ب دیشا گذاشت،ینم جوابیرا ب شیهاامیپ شد،یماز دستش ناراحت  ینوع

خودش بود. مارال را به او حق ندهد، اشتباه و خطا از  توانستیبود. نم کردهناراحتش  شهیهم

و منطقش با  شیهاکه نگاهش، رفتارش، حرف یداشت، دختر یادیبود که انعطاف ز دهید یدختر

مورد خاص  کیکه در  اوردیب شیبه رو کردیم یسع یفرق داشت. گاه گریدختران د یهمه

با  یتاما سرانجام خود او بود که وق کرد،یبا او بحث م یوالنط قیدقا یو حت کندیاشتباه م

خودش هر چند درست، اما حاصل دو دو تا  اتیکه نظر کردیاعتراف م کردیخودش خلوت م

 یترکه همه در آن با هم طور عادالنه ییایمارال حاصل دن اتیامروز است و نظر یایدن یِ چهارتا

 نیاو را تحس شدینداشت، اما نم یمارال وجود خارج یِ ذهن یایرابطه دارند، هر چند که دن

وجود داشت که مثل او سِر همه  ایمگر چند تا دختر در دن اش؛یفانتز یایدن ی، هر چند برانکرد

معتادش را انتخاب کند ییکند و پسر دا سکیر زشیچ . 

 

 اشیو گوش شدیم بیدست به ج دیخوابیو سروصداها م گرفتیکه جمع آرام م یاز گاه هر

نشده  دهیهم هنوز توسط مارال د امشید، بلکه پنبو یاما نه تنها از جواب خبر د،یکشیم رونیرا ب

 د،یکشیاندازه شده و کنارش نفس مهم دفعهکیارتزاق کرده و  اششهیاز ر گر،یخود د کیبود. 

از شکاف تمام  دانستیفقط م شناخت،یخودش هم او را خوب نم یکه حت یخود ش؛یپا به پا

ها آن را بود که او در تمام سال یاز راه یِ راه، جدا کیاش سربرآورده و دنبال گذشته یهاسال
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و  کردیم بشیخود بود که دست در ج نیبا او سر جنگ داشت. هم یبیبود و جور عج مودهیپ

گشتیاز مارال م یبرخ یمدام در پ . 

 

خسته شد به سروش اشاره زد که جمع و جور  بردیلذت م هیمثل بق نکهیاز وانمود کردن ا یوقت

به ساعتش سرش را تکان داد و گفت یردند. سروش هم با نگاهکنند و به تهران برگ : 

- میبر میشده، جمع کن ریاُه اُه د .  

شان کرد و رو به سروش نشان ندادند،  کالفه نگاه یالعملکدام از دوستان سروش عکس چیه

 :گفت

- میما بر  ایب ست،ین یبمونن مورد خوانیها ماگه بچه . 

قرار گرفت، که سروش هم تا آمد مخالفتش را اعالم کند  مورد استقبال جمع جز سروش حرفش

ساخت مانیاو را پش در هم رفته یبا ابروها . 

 

گرفت. به محض نشستن دوباره  یپشت فرمان نشست و او هم در کنارش جا سروش

مانده بود یبه همان شکل قبل باق زیکرد. باز همه چ یرا بررس اشیگوش . 

رگشت و گفتنگاه سروش به طرفش ب ینیسنگ با : 

- اعصاب ندارما ینکرد یاون طور یکرد یطور نینگو چرا ا ه؟یچ  ... 

با تعجب گفت سروش : 

- رو با خودش  ماهیشد؟ عمه پر یبپرسم چ خواستمیالزم به گفتنش نبود. م ،یمعلومه ندار

دراومده؟ ماهیاز خجالت پر یسر چ مانیپ نیدیباالخره فهم آره؟یم  

به سروش کرد ینگاه مین : 

- کم و کاست یب یدونیرو هم م یمه چه  ! 

به خودش گرفت یاحالت خودپسندانه سروش : 

- پنج  کنمیش فکر م. قربونش برم همهرهیدستش در نم ریاز ز یچیخدا مامانم رو حفظ کنه، ه

 .تا گوش داره

تر شده بود و از آتش و آتش خلوت شیرا به اطراف دوخت که نسبت به چند ساعت پ نگاهش

بود یر خبرکمت یباز : 

- تهران،  ادیدوست نداره با اون صورت داغون ب اد،یب دیمونده تا بعد ع ماهیپر گرده،یمامان تنها برم

 دیفعالً گفته ع دونن،ینم یزیچ نایش ازدتش که انگار نه انگار خواهرشه خاله یجور وونیح

 .بمونه بوشهر
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شد باز هم سروش نگاهش را تمام سکوت کرد متوجه  یقهیاش چند دقبعد از اتمام جمله یوقت

با لبخند به طرفش برگشت و گفت کند،ینم یو کمال صرف رانندگ : 

- چه مرگته؟ گهید  

را به دندان گرفت و گفت نشیریلب ز سروش : 

- ؟یمحسن رو گفت انیبه مارال جر  

اخم گفت با : 

- مثالً؟ یمگه مرض دارم، بدونه که چ  

سروش گفتهشدار گونه برگشت و رو به  یبه حالت بعد : 

- مسخره رو  یخواستگار نیا شهیهم یبرا گهیکه د یرسونیم ریبه گوش ام یجور هیفردا 

بشه یهم بهش بگو تا محکم کار گهیبار د هیشه، من بهش قبالً گفتم، اما تو  الیخیب .  

با اعتراض گفت سروش : 

- تو  گهیو، نمکاره بگم داداشت رو جمع کن و بر هیبه من چه آخه؟ برم  ،یگیچرا خودت نم

یحسن کارهیچ . 

- زنهیحسن نم یاز حسن و ننه یحرف گهیاگه گفت بگو من ازت خواستم. د . 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 230پارت  

 

 

 

را به تاسف تکان داد و در ادامه گفت سرش : 

- بله بله  گفتنیم ینشسته بود و هر چچه مظلومانه  یشب خواستگار آدیم ادمی یوقت

کنم و گردنش رو بشکونم داشیبرم هر جا هست پ خوادیدلم م کردا،یم . 

بار نگاهش نکرد، اما در قالب طعنه حرفش را زد نیا سروش : 

- . بعد گهید کنهیم یمارال که بهش جواب رد داد، چه فرق ،یریگیم شیآت یخب االن تو چرا دار

محال  دونستیکه اگه م دونه،یمحسنشون نم یرفتنا یآبریاز ز یزیچ ریهم مطمئن باش ام
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نداره، تو از کجا  یرادیکنن بازم ا یاگه دوباره بخوان از مارال خواستگار یبذاره. حت شیبود پا پ

کارا نکرده یکار کرده و چ یبعدش به مارال صادقانه گفت که چ دیشا ،یدونیم . 

طرف سروش برگشت و شمرده گفت به : 

- کنه تشیاذ یکس خوامینم شه،یم تیمارال بفهمه اذ دونمیمن م ،یچرت نگ گهیراه نداره د . 

کش داد و گفت طنتیلبانش را با ش سروش : 

- دستت  یتو گوش نمیکه راه نداره من چرت نگم بذار چرت آخرم رو هم بگم. بب ییاز اونجا

 ارهیرو ب ماهیپر یدیمانت اجازه مورم به ما نیاز ا ،یزنیو دو ساعت با مارال حرف م یریگیم

قرار  هک دونهیو م دهیمطمئناً تا االن شن ده؟یازت نپرس ماهیپر یدرباره یزیتهران، مارال تا حاال چ

 ،یکه تو هست یاتو خونه ادیدوباره ب ماهیحاال پر ،یازدواج کن ماهیو با پر یرو طالق بد ایبوده تو رو

شده  یپات یقاط ؟یرو جمع کن هیقض نیا یخوایم یچجور کنه؟ینم تیمارال رو اذ ،یچ نایا

که زیهمه چ  ... 

اخم گفت با : 

-  مانینداره، پ تیاونجا امن مون؟یسر خونه و زندگ میبر ارهیرو ب ماهینداره، مگه من گفتم پر هیقض

نامربوط بزنه یحرفا دینبا دونهینداره، مامان خودش م یرادیمامان بمونه ا شی. پکنهیم تشیاذ . 

- و  یریتون باشه خونه نمتو خونه ماهیکه پر یقبالً شرط گذاشت یوقت زدان،یخودت رو گول نزن 

چه  نایا یدونیمامانت، م شیبرگرده پ یشد یحاال که دوباره راض ،یکرد یرو به همه حال نیا

 ذارنیدرسم رو بخونم همه م خوامیمن قصد ازدواج ندارم و م یقدرم بگتو هر چه ده؟یم یمعن

نازت یپا . 

 

ها در مشترک شدن حاال حاال یزندگ کیحرف سروش نداد، ازدواج و وارد  نیبه ا یجواب

نبود شیهاوقت در برنامه چیکه ه ماهینبود، با پر شیهابرنامه . 

 

او را مقابل خانه نگه داشت و گفت سروش : 

- برم خونه منتظرمن خوامیشو م ادهیزود باش پ . 

برگشت  شیحرف سروش به سر جا نیشدن داشت، اما با ا ادهیپبه سروش کرده و قصد  پشت

 کرد،یرا هم پشت سرش بست. سروش که با تعجب به حرکاتش نگاه م نیو نشست، در ماش

 :گفت

- ؟یو دوباره نشست ینشد ادهیچرا پ  

را به سروش دوخت زشیآمتمسخر نگاه : 

- راه به راه الف  قت،یون رفا یمنتظرته ! تو هم شد یک نمیت ببخونه امیباهات ب خوامیم

یزنیم  ! 
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اش زدبه شانه یااز رو نرفت و ضربه سروش : 

- هنوز که هنوزه  یقبل که شلوارت رو تو اتاقم جا گذاشت یکجا ببرمت؟ همون دفعه ن،ییبرو پا

من  شهیباورش م یک گهیتو رو هم با خودم ببرم د ینصف شب امیحرفه، حاال ب یپشت سرم کل

م؟دست نخورده  

شد و گفت ادهیخنده پ اب : 

- نیهست یکیهر شب با  دیمجبورتون کرده بگ یآخه مگه کس  ! 

سر به سرش بگذارد پشت هم بوق زد و دور شد. به محض رفتن سروش  نکهیا یبرا سروش

گذاشت و  اطیرا داخل ح شیکه پا نیو در خانه را باز کرد. هم دیکش رونیب بشیخانه را از ج دیکل

 امشیکرده بود؟ چرا پ هشی. مارال تنبدیکش رونیب بشیرا از ج یگوش در را پشت سرش بست،

 ند،یبیرا م امشیپ یکند که باالخره ک یحوصله نداشت مدام بررس گرید کرد؟یرا نگاه نم

از حس مارال را و پر زیر ی" بله "یصدا یمارال را گرفت و منتظر پاسخش ماند. وقت یشماره

رفت نیامروزش از ب یهایتمام خستگ ینیکوتاه مارال سنگ جواب نیآرام گرفت. با هم د،یشن . 

- نمیبب ادیامشبم رو رد کن ب ریبخشب . 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 231پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 

و ناز " بله " گفتنش، جوابش را داد تمیمارال با همان ر  : 

- ریبخشب   ... 

به طرف خانه قدم برداشت و گفت نهیرا؛ با طمان ریبخشب نیاما نه ا خواست،یم ریبخ شب : 

- دنیروش و م ذارنیرو هم من معموالً م گهید زیچ هی ؟یخشک و خال ریشب بخ هی .  

دیپرس یجد یلیپراندنش نداد و خبه مزه یجواب مارال : 

- ؟یهنوز ناراحت  
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روزها  نیا پرسد،یاز او م یسوال نیاز کجا سربرآورده و چرا مارال چنسوال  نیا قاً یدق دانستیم

قدم  تواندیم یافکارش هم حت یالالبه کردیحس م یمارال را شناخته بود که گاه یآن قدر

زندیم : 

- ناراحت باشم؟ دیناراحت؟ چرا با  

دادیخود او را نشانش م شهیبود که هم یانهیمثل آ مارال : 

-  خودیب لیدل هی ،یناراحت دمیاون موقع که بهت زنگ زدم و ازت پرس یون وقتچ ؛یناراحت بود

و من  ،یشنویناراحت باشم، سروصداها رو نم دیچرا با یگفت ،یناراحت نبودنت آورد یبرا

یدنبال نگفتن و فرار کردن یعنی ،یآریم خودیب لیدل یکار یبرا یوقت دونمیم . 

تگشیهم دنبال راه فرار و نگفتن م باز : 

- چرا؟ ،ینزد نیدادم، اما هنوز س امیدو ساعته بهت تو تلگرام پ گه،ید یتو هم ناراحت  

شد و گفت شیروبرو ینهیدوباره همان آ مارال : 

- از قصد نبود، همون موقع که تلفن رو قطع  امتمیپ دنیند ؛یمن ناراحت نبودم، تو ناراحتم کرد

اومدم باال.  شیپ قهیچند دق نی. هماطیح یتو نییاتاقم گذاشتم و رفتم پا یرو تو میکردم، گوش

کف دست کبود شده هی یقدر حالم بد بود که دو تا پله رو رد کردم و افتادم. پام به اندازه نیا . 

سطح در گذاشت و هلش داد، کف دست مارال  یبود، کف دستش را رو دهیمقابل اتاقش رس به

تر از دست او بودکوچک : 

- پات کبود شده؟ یکجا  

سوالش نبود، گفت طنتیپنهان ش یایکه متوجه زوا لمارا : 

 ... پشت زانوم-

صحبت بازداشت یمارال را از ادامه زشیر یخنده : 

- زدان؟ی یخندیم یدار یچ یبرا  

 دیدر صورتش پد یرییتغ نکهیتحتش نشست. چنگ زد و عروسک خرس را برداشت، بدون ا یرو

دیآ : 

- پات تصورش  یکجا قاً یدق دونستمینم کردم،یمکف دست رو تجسم  یاندازه یداشتم کبود

 ییبد جا یلیخ یلعنت ،یدادیم شنیخوب لوک یبودم که تو هم داشت شنیکنم، دنبال لوک

 یدونیشبه، تو نم کی ن؛یپاته. آخه ساعت رو بب یکجا دونستمیم گرفت، و گر نه االن مخنده

یحرف بزن یبا دوست پسرت از پا و کبود شبموقع  نیا دینبا . 

اوردیهم نتوانست مارال را سر حال ب یشوخ نیبا ا یحت : 

- رمیمن از دستت دلگ   ! 

دیپرس یچرا، ول دانستیم نکهیا با : 
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- ؟یریچرا از من دلگ  

- ؟ییاالن کجا  

به عروسک خرس کرد و او را در آغوشش گرفت ینگاه : 

- االن تو بغل منه.  اتاقمم، خرس بود قرمزه؟ عکسش رو هم قبالً برات فرستادم؛ اونم یاالن تو

توئه هیشب یلی. خانهیار زنمیمن صداش م . 

مثل قبل  گریکه د ریمتغ یمارال با لحن اورد،یدرب یتوانسته بود مارال را از حالت ناراحت ییگو

نبود، جواب داد یریهمراه با دلگ : 

- خپل و تپله یلیاون که خ . 

- منم صورتش  ده،یکم زائفکر کنم چند ش ست؛ین فیمثل شما رد کلشیه گهیکه د دیببخش

هم تو عمق چشاشه که با آدم حرف  شیزیچ هیمنظورمه، مثل صورت تو مهربون و معصومه، 

زنهیم . 

دیداد و پرس شیدل به باز مارال : 

- حاال؟ گهیم یچ  

عروسک خرس باشد گفت کیکه مناسب  یرا عوض کرد و با حالت لحنش : 

- یحاج یمن رو بغل کن شهیم گهیم  ... 

خنده گفت با مارال : 

- گه؟یرو هم م یحاج  

- درسته شهیبق یول ست،یخرده شک دارم، مفهوم ن هیرو  نجاشیا . 

 

[31.07.18 13:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

 یالیخیب یاز حال و هوا یمارال کم یفاصله داد، سوال بعد اشنهیاز س یرا کم عروسک

آورد رونشیب . 

- انوم هنوز برنگشته از بوشهر؟خ وایش  

بود زانیگر شدیجا مربوط مآن یکه به بوشهر و ماجراها یزیهر چ از : 

- ستهنوز نه، اما تا فردا خونه . 

- صبح یساعت بذار خواب نمون لتمیزود برو بخواب، موبا ؟ییپس تنها . 
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رفته  اطیبه ح را در اتاق جا گذاشته و اشیبود که مارال گوش یآن دو ساعت ریذهنش درگ هنوز

متفاوت از همه  اشانهیار شد،یمحسوب م شیبرا هیواکنش و تنب ینوع یبود. نبردن گوش

دادیرا نشان م شیهایدلخور . 

- ؟یتنها بود اط؟یح یتو یرفت یچ یبرا ،یریچرا ازم دلگ ینگفت  

- که با  ییابود فکر کردم، به تموم وقت ینساج یتو اشاریکه  یآره تنها بودم، به تموم اون زمان

مثل شما  تونمیمثل تو و سروش راجع بهش فکر کنم، نم تونمینم م،یهم برخورد داشت

نکرد که فکر کنم  یوقت رفتار چیبهم نزد، ه یوقت رفتار و حرف بد چیه اشاریباشم،  انصافیب

بهش  چطور راجع یاگهیهر کس د ایتو، سروش و  ستیبهم داره، برام مهم ن یحس طوس نیا

دارم نانیمن بهش اطم د،یکنیفکر م . 

را  نینبرد، ا ییوقت بو چیرفتار کند که مارال ه ینبود که طور بیعج شیگرا بود، برادرون اشاری

دیبه ماراِل حساس بگو توانستیکه نم : 

- ! من اشتباه کردم یگیحق با توئه، راست م . 

داشت، گفت یاز آشفتگ یکه رد ییمارال گولش را نخورد و صدا اما : 

- من ساکت شم و ادامه  یخوایفقط م نکهیا شهیم شیمعن یکنیم دییزود تا یطور نیا یوقت

 ندم، درسته؟

گفت کالفه : 

- اولت.  یسر جا یگردیباز برم گمیم یبا من؟ هر چ یکنیم یقدر لجباز نیمارال جان چرا ا

 م،یردش حرف نزندر مو گهی. دزمینداره عز یریدنباله گ یه نکهی. انیحرف زدم، هم ربطیمن ب

 باشه؟

- ریباشه، شب بخ . 

- شهیبهت بگه روش نم زیچ هی خوادیصبر کن، عروسکم م . 

- مشکلش حله رهیصاحبش قرض بگ ییخرده از پررو هی! شه؟یچرا روش نم . 

- یماچ بهش بد هی شهیم گهیم یبا خجالت و شرمندگ . 

- نخورده پسر خاله نشو یچا یبهش بگو حاج  ... 

 

مارال فکر کرد و لبخند زد. به قصد دوش  یبه جواب کوبنده یطوالن یقید و تا دقارا قطع کر تلفن

را  اشاری ییبند اهداکارش را باز کرد و گردن زیکوچک م یگرفتن بلند شد، اما قبل از آن کشو

کند زانیداشت فردا صبح آن را به گردنش آو میگذاشت، تصم زیم یآورد و رو رونیب . 

 

*  *  * 
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[03.08.18 12:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 232پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

اعضا و جوارحم  یهمه کردمیحس م اورم،یب رونیپالتوام ب بیرا جرات نداشتم از ج دستانم

ست که من دو ییمن را آشکار سازند، آن هم در جا یدرون اتیهستند که تمام من نیا یآماده

بدادن زدانیمن و  یاز رابطه یاتیجزئ نیترکوچک ینداشتم کس .  

که  یفکرم را به خودش مشغول نگه داشته بود، من نگرانش بودم، مثل نگران شبیتمام د زدانی

دور از خانه در کمپ بود، مثل  ایکه پو یشب نیاول یداشتم، مثل نگران ایپو ادیاعت دنیبعد از فهم

 ادیهم اعت زدانی. میشدیمواظبش م دیاز کمپ آمده و با ایکه پو ییوزهاها و رتمام شب ینگران

همان  زدانی ادی. اعتخواستیهم مواظبت م زدانی خواست،یهم کمپ م زدانیداشت، 

نافرجام بود، خمار و سردرگم اتفاقات  یزندگ کی یذرهاش بود، دود کردن ذرهبه گذشته دنیچسب

خوب را  ندهیآ کیو تجسم  دنیمار که چشمانش قدرت دبود، آن قدر خ اشیزندگ یگذشته

نه تنها  زدانینبود.  یخبر یو خمار ... از نئشگ شدیو خمار م شدیخمار م فقط زدانینداشتند. 

به من داشته و  یچه حس اشاری نکهیهم بود، ا گرانید یگذشته ریگذشته خود، بلکه درگ ریدرگ

نوع  نیاز ا ییهابود و دغدغه اشیذهن یدغدغههم  دهیحس رنج کش نیچه قدر از ا ماهیپر

تا  کردیفکر م زدانیتوجه دارد.  انشیاطراف یبه زندگ یمتعادل ریغ جور کیکه  دادینشان م

کنندیخود را گم م یها راه زندگمحبوبش نباشد، آن انِ یاطراف یخودش و حواسش به زندگ . 

 

من همان قدر به او  شد،یقبل م یهاهیعت و ثانهر روز پرتر از روز، سا زدانیبه  امیدلبستگ رنگ

اش بار دوم تجربه یحس، که برا کی هیمن شب یبرا ،ییایبکر و رو ا،یبه پو یحس داشتم که زمان

 مثل خواستمیحس بود، من نم نینو بود، اما مسئله بها دادن به ا یتجربه کینبود،  کنمیم

 زدانی یهارادیا وبیگرفتم و دنبالش رفتم، حاال ع هدیرا ند ایپو یرادهایو ا بیع یکه همه یزمان

رابطه زدن هم  نیبه دل ا محابایاما ب دن،یپا پس کش اینداشتم،  زی. قصد گررمیبگ دیرا ند

 تمام. با شدیمحل  دیرابطه وجود داشت که با نیا رامونیمشکالت پ یلینداشت. خ یهیتوج

بخش  کیکرده بودم،  نیرابطه تدو نیا یکه برا ینیخودم در نظر گرفته و قوان یکه برا یناتیتمر

که من دوست دارم که او را دوست داشته  ستیتنها مرد زدانیبود که  رفتهیاز قلبم پذ یبزرگ

 شدم،یم اطیاحتیرابطه ب نیدر ا ی. گاهرمیبپذ توانمیرا  هرگز نم گرید کسچیاو ه ریباشم غ

 نیا یبا وجود همه تینگران و در نها یه، گاهسرخورد یدست به عصا، گاه یعاقل، گاه یگاه

باشم، فرصت دادن و  شهیتر از همبا خودم مهربان دیکه با دمیرسیم جهینت نیها من به اتناقض
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 قلبمرا به ذهن و  دیفرصت به من و احساساتم بود که ام کیگام گذاشتن  ریمس کیدر  زدانیبا 

داشتمیم یودم ارزانبود که من به خ یهمان مهربان کرد،یم قیتزر . 

 

مواجه شدم که اصرار  زدانی امیبا پ شدمیآماده م یآمدن به نساج یهمان اول صبح که برا از

و  مینیدوباره بنش ستین یهم گفتم اصرار یبه اتاقش بروم، وقت یچا دنینوش یداشت حتما برا

و قرار است  ستیگرید زیچ انیرا فراموش کردم، گفت که جر زیو من همه چ میرا مرور کن شبید

خواهد کرد رمیغافلگ یبه من نشان دهد که حساب را یزیچ . 

از کارمندان از  یلیبود، تنها چهار روز مانده بود تا سال نو شود و خ شهیتر از همخلوت ینساج 

حضور  یو عضد نیریفقط خاله ش یرفته بودند. در قسمت ادار التیروز قبل  به استقبال تعط

بود  ردمانده بود، اما هوا س دیچند روز فقط به ع نکهیبود. با ا امدهیهم هنوز ن نزدای یداشتند، حت

امروز  توانستمینداشتم، م یهم داشت. کار خاص یبیکه سوز عج دیوزیهم م یدیو باد شد

 زدانیو منتظر بمانم  ستمیها پشت پنجره بامحبوبم بپردازم، ساعت یبه سرگرم یبدون نگران

من  دنیتر با دو از همه مهم کندیرا پارک م نشیچگونه ماش شود،یم یچگونه وارد نساج

دهدینشان م یالعملچه عکس رهپشت پنج . 

پشت پنجره  نکهینبود. با ا یخبر زدانیبودم و از آمدن  دهیرس یساعت بود که به نساج مین

 بیاغ عجد ییچا وانیل کیدر کنار  کندیبا اطراف چه م یباد عاص نکهیا یو تماشا ستادنیا

لذت محروم  نیبنوشم، خودم را از  ا زدانیامروزم را با  یچا نیاول نکهیخاطر ااما به د،یچسبیم

دستش فرار کردم  ریکودک لجباز از ز کینداشت و مثل  یادهیهم فا نیریخاله ش یها. اصراردمکر

ماندم زدانیو در پناهگاه خودم منتظر  . 

 نیلبم نشست و ا یرو یشد، لبخند دایپ یقک نگهباناتا چیدر پ نشیاز ماش یمیکه ن یوقت

تر لبم نرفت. متفاوت یشد از رو ادهیرا پارک کرد و پ نشیشد و ماش اطیکه وارد ح یلبخند تا زمان

که مشخص و بنا به عادت  یاز زمان شتریاو را ب یهابود و من تفاوت دهیپوشلباس شهیاز هم

ش تا و اندازه یابود که رنگش سورمه دهیپوش یدوست داشتم. کاپشن دیپوشیلباس م شهیهم

کت بود باز  کیکاپشنش را که مثل  پیبرگشته. ز یهاقهیکاپشن ساده با  کیکمرش بود.  کینزد

از  ترنییپا شرتیت یرنگ به تن داشت. انتها یبلند توس شرتیت کیهم  رشیگذاشته و ز

 نشی. شلوار جدیکشیالب به رخ مج یلیتفاوت را خ نیکاپشن ا پیز ودنکاپشنش بود و باز ب

روشن تر از کاپشنش بود یهم کم . 

 

[03.08.18 12:09] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

فاصله معلوم نبود،  نیاش از اام برگشت و نگاهم کرد. خطوط چهرهشد به سمت پنجره ادهیپ تا

ام سرش را به دو طرف تکان داد. شت پنجرهپ دیچون تا د دانستیرا م نیخودش هم ا ییگو

هم تکان داد. پرده را  یدست میبهت و تعجب من برا انیآورد و در م رونیب بشیدستش را هم از ج

نکند یزیآبرور نیاز ا شتریتا ب تمانداخ . 
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را بشنوم.  شیهاقدم یمنتظر بودم صدا گذشت،یاز کنار اتاق من م دیطرف روبرو برگشتم، با به

بود که  یمیبعد از اعتراف مستق زدانیمن و  ییایرو نیاول نیو به اتاقش برود. ا دیایبودم بمنتظر 

کرده بودم شبید . 

نامه دعوت می. رد شد و من منتظر ماندم خودش برادمیواضح نبود، اما من شن شیهاقدم یصدا

من نگاهم به که  یکه گذشت زنگ تلفن اتاقم به صدا درآمد، آن هم وقت یاقهیبفرستد. چند دق

بود،  زدانیبود. منتظر زنگ تلفنش بودم. دست دراز کردم و تلفن را برداشتم.  دهیتلفن چسب

گفت یامقدمه چیهیو ب وتاهک یلیخ : 

-  یکی یاتاقم. در ضمن وقت ایب گهید قهیپنج دق اره،یب ییجونت برامون چا نیریگفتم خاله ش

گوشه  هیکه شما هم  کنهیب حکم ماد ده،یو برات دست تکون م کنهیخودش رو لوس م

یپرده رو بنداز نکهینه ا ،ینشون بد یچشم . 

 

که به  یبعد و زمان یقهیدادن رو موکول کردم به پنج دق حیدهم، من هم توض یحینداد توض اجازه

کش  حوصلهیروز ب کی یعمرم را گذراندم. به اندازه یقهیپنج دق نیتری. طوالنرومیاتاقش م

 شیدوم را در پ یبه  آبدارخانه مطمئن شدم، راه طبقه نیریاز برگشتن خاله ش یقتآمده بود. و

 .گرفتم

اول کفشم، کفش  یپله کردم،یهم به خود م ینگاه گذاشتم،یرا که پشت سر م یاپله هر

و شلوار  یبعد یپله شد،یقفل  م گریبند به طرف د کیبود که با  یجلو بسته اسپرت یِ مشک

بود.  دایآن پ ریدر ز یرا در برگرفته و بند کفشم به خوب میه جذب بود و ساق پاک یارهیت نیج

بودم و حاال که پالتو نبود  دهیبلندم پوش یپالتو ریکوتاه که ز یاو بعدتر، مانتو سورمه یدبع یپله

و قرمز و بنفش بود و  یاسورمه یهااز رنگ یبلندم که مخلوط یجلوه داشت. روسر شتریب

 هب رفتم،یمن به کجا م ستادم،یراه؛ ا انیو پا دمیپله رس نیه فرق باز کرده بودم. به آخرک میموها

از  یهاحرف م،یحرف بزن یکار یهابده و بستان یکه قرار بود فارغ از همه ییبه جا زدان،یاتاق 

 یرابرود. ب شیروال عرف پ یرو یلیخ زیقرار نبود همه چ زدانی یهاطنتیو قطعاً با ش گرینوع د

"؟یکنی:" چه مگفتیم یدرون یندا کیمردد شدم،  یبرداشتن قدم بعد  

خانه نبود من را نشاند و  یروز که کس کیدر کارخانه، بابا  ماهیپر یزیآبرور یاز ماجراها بعد

من هم در چشمانش زل زدم و در  را؛ نیرا گفت و فقط هم نیمارال جان" هم هیچ انیگفت:" جر

 م،یبگو شترینکردم" اجازه نداد ب یکار بد چیگفتم:" بابا من ه دادین نماما میهاکه اشک یحال

به تمام  دانستیم شناخت،یکند. باورم داشت، من را م خمیتوب ینگذاشت کس گریباور کرد و د

توانمیبه او و مامان نم میدروغ بگو ایدن . 

بعد  شد،یم یتراژد کیاگر سرانجام  رفت،ینم شیدرست پ زدانیمن و  یعاطف یماجرا نیا اگر

را  قتیحق یگفتن همه یی" شجاعت توانا هیچ انی:" جردیپرس یاگر مامان مثل بابا از من م

اما چون شب قبلش با  م،یایب ینبود من به نساج یازیبوده که ن یروز میبگو توانستمیداشتم، م

کردم تا او را  یت طها را با سرعپله دم،یقرار گذاشته بودم آمدم. لباس و کفش خوب پوش زدانی

نمیبب .  
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داخل اتاق منتظرم بود و من  زدانیقدم برداشتم، نه با سرعت، اما برداشتم.  زدانیطرف اتاق  به

که  یباز شد و خودش با همان سروشکل زدانیدر اتاق  دفعهکیرا هم برداشتم.  یمردد قدم بعد

شد داریبودم در چهارچوب در پد دهید اطیدر ح : 

- ربع شده که هی قه،ینج دقگفتم پ زمیعز . 

اش نشده شده بود متوجه ادهیپ نیکه از ماش یگردنش بود، تنها تفاوتش با موقع یچرم بندگردن

بندش برداشتم و به به گردن رهیبودم. دست از نگاه خ دهیبند بود. قبالً هم در گردنش دبودم گردن

 .سمتش رفتم
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پشت من وارد اتاق شد و در را را نگه داشت و من هم از کنارش گذاشتم و داخل شدم.  در

لباسش  ریبند زقبل گردن یبار برخالف دفعه نی. امیبست. به طرفش برگشتم و هر دو لبخند زد

تر کوچک یبزرگتر سه حلقه یفلز یبندش، دو حلقهگردن یت جلوافتاده بود. قسم رونینبود و ب

مثل آن را درست کنم. جلو  یکیراحت  توانستمیمدل ساده بود، من م کیرا در برگرفته بودند. 

به دستش کردم  یبود. با تعجب نگاه اوردهیآمد و دستش را به طرفم گرفت. کاپشنش را هم درن

 :و گفتم

- کار کنم؟ یچ  

همراه با اغراق در تعجب گفت یخورد و با حالت جد را لبخندش : 

- ؟یبلد ینیکف ب ر،یفالم رو بگ  

اخم کردم گفت یوقت : 

دستم رو گرفتم سمتت؟ دست بده باهام یچ یمن برا ستیمعلوم ن یعنی - . 

درست نبود دست دادن، بلکه در کنارش  نکهیدستور داد و من هم نه فقط به خاطر ا زیآم تحکم

به سمت مبل رفتم و گفتم توجهیگفته بود، ب یستورچون به حالت د : 

- دمیدستم نم ستم،یبلد ن ینیکف ب . 

ستادیا میکرد و دوباره آمد روبرو یحرکت : 
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- دعوامون شد. انگشِت  ییجورا هی یفکر کن قیاگه دق شبیبه د م،یستیخب مگه ما قهر ن

میکن یباال آشت اریرو ب کتیکوچ . 

ممبل نشستم و با لبخند گفت یرو : 

- سرد هم دوست ندارم ییچا ستم،یمن باهات قهر ن . 

کرد و گفت ماننیوسط ب زیم یرو ییبا چا ینگاه : 

- نشونت بدم یزیچ هی خوامی. سرد نشده. قبلش مشهیهنوز ازش بخار بلند م . 

 یخم شد لحظه یمبل پشت سرش گذشت، وقت یرا از تن درآورد و خم شد رو کاپشنش

کارش برداشت و گفت زیم یبرگه از رو کیتاب خورد. بندش به جلو آمد و گردن : 

- ه؟یچ نیا یاگه گفت  

گفتم یشوخ به : 

- یبرگه هی  A⁴  توش نوشته شده ییزایچ هیکه . 

- نوشته شده؟ یچ یدونی! خب م یدیزحمت کش  

مهم باشد.  اریبس دیبرگه نوشته شده  با یکه رو یکه داشت مطمئن شدم مطلب یاصرار از

دیشت تا موضوع را به من بگوهم دا یخاص جانیه : 

- تو بگو دونم،ینم  ... 

- ؟یخواست یو چ یدیپرس یازم چ شیچند وقت پ ادتهی  

کنجکاو شدم شتریب : 

- ازت نخواستم یزیاما چ دم،یپرس زایچ یلیمن خ . 

نکن کج کرد و گفت تیاذ نکهیا یرا به نشانه سرش : 

- به کار  یش رو خوندم؟ مگه نگفتکه درس یبرم سراغ کار یمگه تو بهم نگفته بود ؟یمطمئن

فکر کن؟ رانمیا یکردن تو  

 

کند،  دایاش را پنه فقط چون موفق شده بود تا کار مورد عالقه رم،یشوقم را بگ یجلو نتوانستم

به من  خواستیموضوع را دنبال کرده بود و به عنوان خبر خوش م نیخاطر من ابلکه چون به

 :بدهد. بلند شدم و گفتم

- ؟یشیو مشغول م مارستانیب یریم نکهیا یعنی نیاالن ا  

را به سمتم گرفت برگه : 
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-  یبعدش چ نمیتا بب رم،یدو روز م یاسال بعد هفته بهشتیحکممه، از اواخر ارد نمیبله ا

شهیم . 

را از دستش گرفتم برگه : 

- خوبه یلیخ . 

 یهمه نستمتواینم زدانیکه گفتم خوشحال بودم، اما هنوز در کنار  یااز جمله شتریب

بود؛  زدانیهم خود  لشیهستند نشان دهم. دل یقیکه حق یخودم را به شکل یاحساسات درون

و  شدمیداشت من بلند م یتریما حالت رسم یاگر رابطه شکیخودش را ثابت نکرده بود. ب

در چشمانش از  میو با زل زدن مستق کردمیو دستم را دور گردنش حلقه م زدمیکوتاه م یغیج

فرصت به دست آمده  نیاز ا تواندیچه قدر م نکهیاز ا شیبرا گفتم،یم کیقلبم تبر میصم

هانیاز ا شتریب یلیخ یزیچ دیشا ایو  گفتمیاستفاده کند م  ... 

 

 نیشروع اول بهشتیو پنجم ارد ستیمشغول خواندن حکمش شدم. قرار بود ب نییپا یسر با

تر شد. سرم را بلند لبخندم پهن و پهن دمیآخر رسبه خط  یباشد. وقت مارستانیبا ب اشیهمکار

خبر داشتم  نیا دنیکه از شن یذوق یهمه امدیمواجه شدم. دلم ن اشرهیکردم با نگاه خندان و خ

کرد انیب توانستمیاز آن را م یکنم، بخش انرا پنه : 

-  یتو نمیدوست دارم بب یلی. خمارستانیب آمیم تیخوشحالم. حتماً روز اول کار یلیخ یلیخ

یشیم یچه شکل یپزشک دیروپوش سف . 

صورتش رنگ و رو  شتریگفتم، ب شتریجمله بود، اما هر چه که ب نیفقط قصدم گفتن اول اولش

و من هم ادامه دادم گرفتیم . 
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راز احساساتم تعجب کرده بود، گفتاب کبارهی نیکه از ا زدانی : 

- کنمیبرات م یکار هی ا،یتو ب یروپوش بپوشم، ول رمیآخه همون روز اول که نم . 

وانیهم نشست و ل زدانیخواندم.  گرید بارکیبه دست نشستم و دوباره  برگه  
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رعه جرا برداشتم و همراه خواندن و مرور دوباره جرعه میچا وانیرا برداشت. من هم ل شیچا 

سر بلند کردم زدانی. با حرف دمینوش : 

- نگرانت بودم یلیخ شبیپات خوب شد؟ د یکبود . 

و  یگفته بود که شوخ یما با هم فرق داشت. سوالش را به حالت یهایقدر جنس نگران چه

فرضش کردم و جواب داد یمعلوم نبود، منم جد اشیجد : 

 .خوب شده-

گفت یاانهیلبحند موذ با : 

- نمیبب  ... 

را به سمتش گرفتم و گفتم گهبر : 

 ! مبارکت باشه-

گرفتم دهیحرف قبلت را نشن یعنی . 

ردیگرفت تا برگه را از دستم بگ یرا از صندل اشهیزد و تک یچشمک : 

- . اهل آوانس هم که یلب چشمه تشنه برگردون یمن رو ببر یخوایم یتا ک دونمینم

که خراب شم  یفرو خورده، بترس از روز یهامرد با عقده کیبه  شمیم لی. دارم تبدیستین

یحت یسرت، دستم نداد . 

کردیهم م دینخندم. تهد شیهارا به دندان گرفتم تا به گله نمیریز لب  ! 

گفت میفارغ شد یچا دنیهر دو از نوش یوقت : 

- ه؟یچ دتیع یبرنامه   

-  ییجا شهینم یلیخ کنه،یتهران. مامان پاش درد م میگردیآمل، بعد هم برم میریچند روز م

مشیببر . 

هم با مکث ادامه دادم بعد : 

- تو بود؟ شنهادیشمال رفتن رو که سروش گفت، پ یدسته جمع  

واکنش داد عیسر یلیخ : 

- باشه رمیداداش ام نیکه ا ییجا یایبدم ب شنهادیمن غلط بکنم، فکر کن پ . 

کردیگرم م ندهیو تعصب در لحنش بود که دلم را به آ رتیتوام از غ یحالت کی : 

- که سروش باشه ییجا آمیکه اون باشه، بدتر از همه نم ییجا اومدمیوقت وقت نم چیمنم ه . 

لبخند زد بیدلفر : 
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- داد، من مطمئن بودم که قبول  شنهادیسروش بهت پ ی. وقتیهست یتو دختر خوب دونم،یم

یایب یکنینم  ... 

 آمد،یلباسش م بیبه ترک بندش شد.بندش بود. دوباره توجهم جلب گردنگردن یرو دستش

که من با  میکردیرا نگاه م گریامروز آن را به گردنش بسته بود. در سکوت همد نیهم یبرا دیشا

به ساعت اتاقش بلند شدم و گفتم ینگاه : 

- نجامیوقت ا یلیبرم، خ دیبا . 

 نکرده بودم که چرا لیتحل هیمبل نشست. هنوز تجز یو پشت به من رو دینشسته چرخ دفعهکی

کار را کرده است که گفت نیا : 

- بند رو از دور گردنم باز کنگردن ایب . 

تعجب گفتم با : 

 چرا؟-

در حالت نشستنش بدهد گفت یرییتغ نکهیا بدون : 

- گمیباز کن م ایب . 

گردنش  دیپنهان بود و با شرتشیت ریکه قفل شده بود، ز ییبند، همان جااز بند چرم گردن یبخش

و باز کنم اورمیب رونیرا بتا آن  کردمیرا لمس م . 

که از  یانجام دادن کار یکه برا اورمیبوجود ب زدانیتصور را در  نیمعطلش کنم و ا خواستمینم

ام. جلو رفتم. بدنم را از بدنش دور نگه داشتم و خم شدم بند چرم شده دیمن خواسته دچار ترد

 شتانمبلند کردم و باال آوردم. انگبود با انگشت اشاره و شستم  رونیب شرتشیکه از ت ییرا از جا

تماس انگشتم با گردنش تمام  یعطر تنش هم همان لحظه یکوتاه با گردنش برخورد کرد. بو

 دیکردم با کمک هر دو دستم قفل را باز کنم، موفق نشدم، شا یسع بارکیام را پر کرد. شامه

که مواظب بودم تا انگشتم با اما چون  کردم،یبود همان بار اول بازش م زدانی یجا ثمیاگر م

. خوردیدو انگشتم سر م نیقفل از ب طرفکیو هر بار  دینکند، کارم طول کش دایتماس پ گردنش

 حرفیمن نداشت و آرام و ب یجهینتیو ب هودهیب یهمه تقال نیاز ا یاگله نیترهم کوچک زدانی

بند را باز کنم. بود تا گردن هم نگه داشته نیینشسته بود و همان طور گردنش را به سمت پا

بار  نیا شتریبه سمتش منحرف کردم و دوباره به قفل دادم تا با تمرکز ب یاچشمش را لحظه

را لمس کرده و بند  زدانیاز گردن  یشتریخورد و مجبورشدم بخش ب زیبازش کنم. قفل از دستم ل

 نیآوردم. ا رونیب زشیر یاز حلقه طرفش را گرفتم و قفل را کی. محکم اورمیبند را باال بچرم گردن

بند را رها کردم و نگه داشت، منم دو طرف گردن اشنهیس یدستش را جلو زدانیبار موفق شدم. 

دستش  نیبند را بکه گردن یبلند شد در حال زدانی دم،یبند در دستش افتاد. من عقب کشگردن

کرد و گفتجا را لمس را به پشت گردنش برد و آن گرشیدست د فشرد،یم : 

- ره؟یآدم م ادیمونده، حاال مگه از  نجایدستت ا یجا ! 
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گذاشت و  بشیبند را داخل جنگاهش کردم و حرکات دستانش را دنبال کردم. گردن میمستق

بند را از دور سوال بود که چرا گردن می. برازدیهم هنوز پشت گردنش دور م گرشیدست د

فقط با لبخند گفتم دم،ینپرس یزینزدم و چ یگردنش باز کرده است، اما حرف : 

 .مواظب خودت باش-

را از پشت گردنش برداشت و جلوتر آمد دستش : 

- الً مواظب خودم باشم. من ک ایشمال مواظب خودم باشم،  رمیداشت، دارم م هامیحرفت ا نیا

نیباش اتونیمواظب مهربون گنیکه م ،یندازیم ونیزیتلو یایمجر ایاخالق یهاامیپ نیا ادیرو  . 

- اون ریکالً مواظب خودت باش، چه شمال رفتن، چه غ .  

-  انهیار زه،یعز یلیکه خاطرت برام خ یدونیخاطر تو باشه. مرو فقط به یرو باشه، دوم یاول

آخه یمن  ... 

 ی. فضاکردیم یدر افشان مالحظهیو ب پروایب نیچن نیبود و ا ستادهیکم ا یبا فاصله مقابلم

به نظرم  دانیکردن م یاز خال ریغ یانهیشده بود، گز امانیقلبم ب یهادنینبود، تپ یمناسب

 نل آگفته بود که هر لحظه منتظر بودم به دنبا یحرف آخرش را با لحن زدانیچرا که  د،یرسینم

از پانزده روز هم  شتریدستش را دراز کند و من را به آغوشش فرو ببرد، به خصوص که قرار بود ب

چون خودش هم  دیرا نگرفت، شا میهم جلو زدانی. از کنارش با فاصله گذشتم و مینیرا نب گریهمد

در که  کی. به نزدشودیاز سمت خودش م یاکه ماندنم منجر به رخ دادن جرقه دانستیم

کرد و گفت میدم صدایرس : 

- حتماً  شتیپ یخداحافظ آمیم رم،یمن قبل از ساعت دوازده م   ... 

 

مثل زمان آمدنم  گرید گذاشتم،یپشت سر م یکی یکی نییها را به سمت پاکه پله یهنگام

که چه  کردمیفکر م نیخواهد رفت، فقط به ا شیچطور پ زدانیمن و  ینبودم که رابطه نینگران ا

طور حرف زدنش نیا یتنگ خواهد شد. مخصوصاً برا شیلم براقدر د  ... 
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 زدان،یجز  یهر در م،یحرف زد یماندم و از هر در نیریدوازده فقط کنار خاله ش کیساعت نزد تا

مورد  نینداشتم در ا یلیو من هم تما کردیامتناع م زدانیاز صحبت کردن در مورد  نیریخاله ش

بزنم یحرف .  

با حقوق و  نکهیا یدرباره نیریحرف خاله ش د،یآیم یخداحافظ یبود برا گفته زدانی چون

چه کار کرده است را قطع کردم و به سمت اتاقم راه افتادم اشیدیع . 

نبود و  هیآخر اسفند شب یو اصالً به روزها زدیگرفته بود، کماکان باد م یبیبه طرز غر هوا

منصرف شدم و  ستادنیاز پشت پنجره  ا رون،یب یوصدا. با سردادیآمدن بهار را نم دینو یانشانه

بودند و  ی. در حال خداحافظآمدیم نیریبا خاله ش زدانیحرف زدن  ینشستم. صدا زمیپشت م

 یوقت کرد،یمدام پشت سر هم از او تشکر م یلیبه چه دل دانستمیهم نم نیریش لهخا

و با  دیآیم زدانی دانستمیدادم. م در شدم و تمام حواسم را به آن یرهیها کم شد، خسروصدا

اول سرش را داخل آورد  زدانیبه صدا درآمد و  یا. دِر اتاقم با تک ضربهکندیم یمن هم خداحافظ

گفت بخندو با ل : 

- ؟یمن اومد شبینه؟ واسه حرف د یتو امروز کار نداشت نمیبب  

آمدم رونیب زمیپشت مبلند شدم و از  یاراد ریحرفش کامل وارد اتاق شد و منم غ بدنبال : 

- نبود ریتاثیهم ب شبتینداشتم، اما حرف د یکار خاص . 

تا  دیکشیآن م یرو یدست دیبه طرف داخل آمده بود و با یسمت چپ کاپشنش کم یقهی

برداشت و به سمتم آمد. دستش را مشت  زدانیرا  ماننیب یمانده یباق یهامرتب شود. قدم

 :کرده و به سمتم گرفت

- دوستش دارم یلیخیلیبهت بدم که خودم خ یزیچ هی خوامیو باز کن مدستت ر  ! 

دمیزده پرس جانیدستش نگه داشتم و ه ریرا ز دستم : 

- ه؟یچ  

گفت کردیدستش را باز م نکهیا نیح در : 

- بهش  یمتوجه شدم تو ه یست، اما وقتبند سادهگردن هی کردمیفکر م شیتا دو ساعت پ

برات  نقدریبنده که اگردن هیاز  شتریفکر کردم حتماً ب شه،یم و حواست پرتش یکنینگاه م

 .جالبه

ادامه داد زدانیکه خودم از دور گردنش باز کرده بودم کف دستم افتاد.  یبندگردن : 

- یدوستش دار یاز من. چون انگار یادگاری هیبه تو،  دمشیم نیواسه هم . 

 

[06.08.18 19:10] 

[Forwarded from  یها جا ماند"کنار نرگسمائده فالح "] 
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در رفت و آمد بود زدانیاز گردنبند به سمت صورت  چشمم : 

- ترمیراض یطور نیخودت بمونه، منم ا شیبهتره پ ،یدوستش دار یلیاگه خ . 

بند که کف دستم بود کرد و گفتبه گردن یاشاره : 

- وقت چیه رمیگیاالن دست توئه منم پسش نم گهید  ! 

گفت زدانیآوردم.  نییم فشردم و پادست نیرا ب بندگردن : 

- بندازم گردنت؟ یخوایم  

دو  نیکه هم یگردنبندش دور گردن من باشد، لذت بخش بود، آن هم وقت نکهیتصور ا یحت

اجازه ندادم و گفتم د،یدرخشیگردن خودش م شیساعت پ : 

- ندازمشینه ممنون، خودم م . 

- ایبه منم نشون بد دیبا یهر وقت انداخت  ... 

به سماجتش " باشه " گفتم یلبخند با . 

به سمتش برداشتم و  ی. قدم کوتاهدادیآزارم م نیطور نامرتب بود و اکاپشنش همان یقهی

 یقهی یدستم رو یکاپشنش دراز کردم، اولش جا خورد، اما وقت یقهیدستم را به سمت 

داد حیدستم سمتش دراز شده است. توض لیبه چه دل دیکاپشنش نشست، فهم : 

- برگشته بود تقهی .  

 یاز رو دیرسیکه به نظر م یرا درست کنم. کار اشقهیتر تا راحت دیرا به جلو کش خودش

باشد، چون در ادامه گفت طنشیش : 

- یدارن مرتبشون کن ازیفکر کنم موهام هم ن . 

 

. میشدیکوتاه چشم در چشم م یفاصله نیبار بود که از ا نیاول یدر چشمش شدم، برا چشم

نگاهم  طانیجذاب و ش یلیخ زدانیبود که  نیهم ا لشیلذت بخش بود، دل میبرا تینهایب

و گفتم دمی. زود عقب کشکردیم : 

- به دست زدن نداره. سوءاستفاده نکن یازینه موهات خوبه، ن . 

را باال برد شیابروها : 

-  یگه فکر کنا یحت ،یدر بر یتونیهم  نم رشیاز ز ،یدست بد یخداحافظ یباهام برا دیاما با

مینیبب میهم رو بتون یتا ک ستی. معلوم نستیمهم ن کنمیکه دارم سوءاستفاده م . 

بند را دست بندش در دستم بود. گردنبه دستش کردم. گردن ینگاه میرا جلو آورد، ن دستش

و  اطیاز ترس و احت یچپم گرفتم و دست راستم را به سمتش بردم، آسه و آسه و با مخلوط

بود که کوتاه  نیکردم. قصدم ا کی. انگستانم را به انگشتان دستش نزدتاخندیم که ییهاتپش
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دستانش فشرد، پا را  نیدستم را کامل گرفت و ب زدانیرا لمس کنند، اما  شتانشمانگشتانم انگ

دستانش پوشاند. نفس رفت و  نیرا هم آورد و کامل دستم را ب گرشیهم فراتر گذاشت و دست د

در هم جمع شد و گرفت. قادر به تکان دادن  نیریلذت ش کیاز  یالحظه میهابرگشت، عضله

و مهربان بود. فاصله را کم کرد مدستم نبود. دستانش گر : 

- ؟یتو اون موقع تهران گردم،یمارال من هشتم از شمال برم  

. صورتم را گذراندیرا م ینیریدستانش دوران حبس ش انیکه م کردمیفقط به دستم فکر م من

 دیسوال را با نیحالم نبرد، اما ا راتییبه تغ ینگاهش قرار ندهم تا پ ررسیدر ت کردمیم یسع

 یهم با فشردن آرام دستم کار را برا زدانینگاهش کردم و  می. مستقدادمیباالخره جواب م

دیتر حد ممکن خود رس نییبه پا میبخواهم صدا نکهیتر کرد. بدون اسخت ادنجواب د : 

 آره تهرانم-

- یروز کامل مال من باش هی خوامیم  ... 

و فقط منگ نگاهش کردم ستیمنظورش چ دانستمیرا در دستش جمع کردم. نم دستم . 

 

[06.08.18 19:10] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 
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ش تمام صورتم را از نظر گذرانده بود، گفتکه قبل یدر حال یطوالن یبا مکث  : 

- یقرار بهم بدهکار هینرفته که تو  ادتی رون،یب میبا هم بر خوامیم . 

 کردمیرا نگفته بود؟ حس م یدوم نیبود منظورش؟ عوضش نکرده بود؟ چرا از اول هم نیا

اشد. من همان رفتن و قرار گذاشتن ساده ب رونیروز ب کیاز  یشتریمنظورش از حرف قبل، توقع ب

را که داد در نظر گرفتم و در جوابش گفتم یحیتوض : 

- . کو تا هشتم؟میریگیم میحاال اون موقع تصم ! 

که به  یروز هیقرار شب کیاز  ریبوده غ یزیبود که مطمئن شدم منظورش هر چ یطور نگاهش

بود، کرده است و حرفش را عوض کرده  ییجایدرخواست ب دیخودش فهم ی. وقتمیبازار رفت

شدیمحسوب م یجور خودزن کی یبه منظور اصل دنیرس یمن برا یریگیپ . 

متوجه شد  دم،یعقب کش یرا در دستش قفل کرده بود و قصد رفتن نداشت. خودم را کم دستم

گونه گفتدستم را رها کرد و هشدار یلیمیو با ب : 
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-  قاً یدق م،یقرار بذار یکها نوبت منه که کجا و باشه ادتی یول م،یکنیباشه اون روز صحبت م

میو زشته و هم ندار شهی. نه و نمکنمیم نییتع زنمیهشتم هم بهت زنگ م . 

طور  نیجبرانش ا یکرده، برا ینیو ولزش مطمئنم کرد که چون از موضع اولش عقب نش جلز

تا دلش خنک شود گذاردیم شرط و شروط . 

- و زشته هم  شهی! نه و نم هاشهیم االن دعوامون م،یبذار اون موقع صحبتش رو بکن گمیم

رو بهت بگم نایمجبور نشم ا دوارمیام م،یدار . 

هشدار داده بودم یبه نوع منم . 

- باش، باور کن من تموم تالشم رو کردم در موردت  یدلم؛ دختر خوب زیعز اریلج من رو در ن

به جاده  زنمیدارم م گهیهوا. د رهیم شهیتالشم دود م نمتیبیفکر کنم، اما تا م زکارانهیپره

باشه؟ ایپس راه ب ،یخاک  

گفتمی" باشه" را منیا عمراً  : 

- شده فکر کنم رتید ،یبر دیبا . 

- اون وقت کنن،یم یروبوس بهیهفت پشت غر ییمارال جان موقع سال نو  ... 

در نشست تند تند  یرهیدستگ یحرفش را تمام کند، به سمت در رفتم و تا دستم رو نگذاشتم

آمد و گفت به سمتم : 

- رمیباشه بابا االن م . 

 رهیدستگ یدستم را از رو عیسر یلیدستم بگذارد که خ یدستش را رو طنتیبا ش خواستیم

گفت دیخوب خند نکهیبلندش شد. بعد از ا یکارم فقط موجب خنده نی. ادمیعقب کش : 

- کاراتم نیهم یوونهیمن د قاً یدق . 

گفت ینگاهش کردم. با لحن خاص چپچپ : 

-  گفتیو م زدیبهمون زنگ م لیموقع سال تحو شهیدعام کن. مامان هم لیموقع سال تحو

دعاتون کردم، حاال امسال تو هم دعام کن یلیخ . 

- دعات نکنم؟ شهیمگه م ! 

شمرده گفتمحرفم مکث کردم و بعد شمرده نیدنبال ا به : 

- اسه خاطر همون مرد دوست دارم، و یلیمرد خوب نشسته که من اون رو خ هیدرون تو  زدانی

 یکارا یلیو خ دمیباهات دست م دم،یم امیبهت پ زنم،یخوب درونته که من باهات حرف م

که تو  یو از اون مرد رونیب زنهیاز وجودت م یکه انتظار ندار یوقت هویکه  یمرد خوب گه؛ید

. من کنهیم ریو آدم رو غافلگ رهیگیفاصله م ،یهست یبه همه نشون بد رفتارتبا  یخوایم

بود که  نیمنظورم ا شتریشدم. اگه تو اتاقت گفتم مواظب خودت باش ب ریبارها و بارها غافلگ

 .مواظب اون مرد خوبه باش که تموم فکر من رو به خودش اختصاص داده
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کمرنگ گفت یدر برداشت و با اخم یرا از رو دستش : 

-  نیهم یبرا رم؟یم با سروش مچون دار یترسیم ؟یمارال تو نگران رفتن من به شمال نمیبب

بد نشم؟ هویمواظب خودم باشم که  یکنیم دیتاک  

تکان دادم عیتند و سر یلیخ یمنف یرا به نشانه سرم : 

- چه قدر  دونمیمورد اعتماد دارم، م نیا یمن بهت چشم بسته تو ست،ین نیاصالً منظورم ا

از  شتریوجودت رو ب یرِد خوبِ تو. فقط دوست ندارم اون مگهیهر کس د ایبا سروش و  یفرق دار

یکن مشیقا نیا . 

به سمتم خم کرد یرا کم سرش : 

 

[06.08.18 19:10] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

- آدمام، تو نگران اون آدم  رحمیو ب کینگران اون بخش تار شهیمن هم نه،یفرق من و تو هم

 تتیالاقل من اذ ای میکن تیرو اذ گریدر ادامه همد ترسمیون نشسته. مدرونش یکه تو یخوب

  .کنم

نگاهش کردم میمستق : 

- دونمیم ،یکنینم تمیاذ . 

لبخند گفت با : 

- باشم؟ هیمثل بق تونمیمن نم یدونی! مثالً از کجا م؟یدونیدر مورد من م زیهمه چ نیچرا ا  

- نهیته خالفش هم طونه،یش یادیفقط ز رونتی. تو مرد بگهید فهممیم . 

- ها؟رو هم امتحان کنه گهید یبا تو خالفا خوادیدلش م طونیمرد ش نیاما هم  

گفت طنتیموثر بود. با ش یهم تا حدود زدانی یکه داشتم و رو یکردم، تنها سالح اخم : 

- شده رمیبرم، د دیبا کنمیحس م . 

 

اما باالخره  د،یایتا ب دیا کنم، طول کشرفتنش به پشت پنجره رفتم تا رفتنش را تماش رونیاز ب بعد

. حدس اول و دیچیهم در اتاق پ امیگوش امکیهشدار پ یگذاشت صدا اطیکه پا به ح نیآمد. هم

بود.  نیهم هم اطیشدن آمدنش به ح یطوالن لیباشد. دل زدانیاز طرف  امیبود که پ نیآخرم ا

و بخوانم به  نمیرا بب امشیپ نکهیاز ا برداشتم و قفلش را باز کردم. قبل زمیم یرا از رو یگوش

پشت هم فرستاده  امیرا هم خواندم، دو پ امشیطرف پنجره رفتم و همزمان با کنار زدن پرده، پ

را  یزیچ کیدهم  یجواب نکهیبگم؟" و بعد بدون ا زیچ هیبود:"  دهیاولش از من پرس امیبود، در پ

لبت رو ببوسم  ریخال ز خوادیدلم م یلیمن گفته بود:" خ یبدون اجازه دیبگو خواستیکه م
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طاقت  گهید دن؟یبوس یخدمتتون برا میبرس یاونجا بگم، ک دمیسفت و سخت، منتها ترس

 "ندارم

 

دست تکان  یخداحافظ یبه نشانه میو برا ستادهیا نشیماش کیرا که بلند کردم نزد سرم

کان دادمت شیرا فراموش کردم و دستم را باال آوردم وبرا امشیپ داد،یم . 

برم خالم رو  خوامیم دینوشتم:" بعد از ع شیرفت برا رونیب ینساج یهم که از محوطه یوقت

 "بردارم

ذوق کردم یکه دادم، کل یارسال شد از جواب امیپ یوقت  ! 

 

[06.08.18 19:10] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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را نداد مشغول جمع و جور کردن شدم تا  اممیجواب پ زدانیمنتظر ماندم و  یاقهیچند دق یوقت

داشت و فقط با من راحت بود  دیخر ی. کمبردمیم رونیمامان را ب دیزودتر به خانه برگردم. با

و عم یکه به آمل خانه یهمان پنج روز یبرا یبخرد؛ حت یدیهمه ع یبرا یدیعادت داشت دم ع

کار  نیرا از ا شیتیهم بارها و بارها نارضا امکیو عمو س کردیم دیخر یهم کل میرفتیم امکیس

 .مامان ابراز کرده بود

 ماهیاز فکرم هم مشغول پر یداشتم قسمت زدانی یکه برا یهاینگران یدر کنار همه شبید

 انیاطراف یو همهخانم  وایداشت و ش لیتما زدانیاو به  آمدیبود. آن طور که به نظر م

هنوز از همسرش جدا نشده بود  زدانیکه  یوقت یازدواج بودند. حت نیهم موافق ا شانکینزد

 یبعد از همه یبودم. وقت ماهیسماجت پر نیا لیدنبال ازدواج با او بود و من دنبال دل ماهیپر

ن است حدس که ممک نیدر آخر فقط ا کردم،یو ردشان م دیرسیکه به نظرم م ییهاحدس

که به  یارد کنم. عالقه شدیو نم توانستمیداشته باشد را نم زدانیبه  یدیشد یعالقه ماهیپر

دنبال  گریهمسر دارد د زدانیبودم که  دهیفهم یچون من وقت آمد،یم شتریب ماهیسن و سال پر

انده بود، م یپابرجا باق ماهیپر یکنم، ول رونیداشتم او را از ذهن و دلم ب ینبودم و سع زدانی

فکر  زدانیکه به  دادیو همسرش اطالع داشت و به خودش اجازه م زدانیچون از اختالفات  دیشا

 میخودمان را بردار میبه هم بخورد تا ما غنا یایزندگ نکهیا دینشستن به ام همکند، هر چند باز 

ستیاصالً قشنگ ن . 
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هم به  وقتچیه ستیکه قرار ن دادیم اش با من نشاننبود، رابطه یوصلت راض نیبه ا زدانی تنها

از  دانست؛یرا م نیا زدانیداشت و  یادیز تیبه من حساس ماهیشود، پر یراض ماهیازدواج با پر

 ییایرو گرید دانستیکه م یماهیکوتاه آمده باشد، آن هم پر ماهیپر دانستمیم دیمن بع یطرف

منتظر  دیرسیه باشد. به نظر ماو را داشت تواندیتر مو آسوده ستین زدانی یدر زندگ

بود که  یموضوع مورد نیتالشش را کند. ا زدانیبدست آوردن  یتا دوباره برا ستیفرصت

 دیع زدانیو  ماهیکه پر رفتیسمت م نیبه آن فکر نکنم، مدام هم فکرم به ا توانستمینم

 زدانیکه  یروز کیوجه آن  چیبه ه خواستینه؛  آن وقت دلم م ایو  دید درا خواهن گریهمد

نکرده  ماهیپر یدرباره یکنجکاو چیاز دست ندهم. تا به االن من ه م،ینیرا بب گریهمد خواهدیم

وقت دلم  چیبود. ه دهیکش شیرا پ ماهیبار حرف پر نیاول یبود که برا زدانیخود  نیبودم و ا

 گشتیهان مدهان به د یدر نساج یکه مدت ماهیازدواج او و پر انیجر یدرباره خواستینم

بزنم یحرف . 

 

منتظرش بودم  ریکه تمام طول مس یامیهشدار پ یانداختم و قفل در را باز کردم صدا دیکل یوقت

 زدانی. اورمیب رونیرا ب امیدر را باز کنم و گوش ترعیشده بودم باعث شد سر الشیخیب گریو د

 یک زمینوشت:" عز میبرا یگرید امیو بعد در قالب پ دهید ریرا د اممیاول عذر خواسته بود که پ

 هیمن چه قدر هالکشم !   یدونیکه م یاونم وقت ،یکه تو بسوزون سوزونهیش رو مبرگ برنده

 هیرو  امتیپ نیبود ا ینکن دختر خوب، کاف دیهرگز من رو تهد گهیدوستانه هم برات دارم، د هیتوص

به بعد  گهید داشتم،یالِت رو برمخودم شخصاً برات خ اومدمیاون وقت م دم،یدیکوچولو زودتر م

دیکشیهم نم دیع "  

 

مشت  کی. دمیخند دادیکلماتش جوالن م یالکه البه یداده بود، فقط به حرص یدر خور جواب

خواندیسرت رجز م ی! و بعد هم باال دادیبا ده تا مشت جواب م ،یزدیاگر م . 

 

*   *   * 

 

 رایو سم ثمیکه از اتاق م ییو به صداها میبود با مامان تنها  نشسته نیهفت س یسفره دور

با التماس  رایآمد که به سم ثمیسرخوش م یصدا یاما وقت م،یبود توجهیبه ظاهر ب آمدیم

آمد باعث  رونیکه از اتاق فرار کرد و ب رایسم دادیداد و ب ی" و بعد صداگهید یکی:" فقط گفتیم

 یو سع دادیتوجه نشان م یرکیرزین فقط زنخندم، ماما شانییایحینتوانم به ب گریدشد 

ظاهرش را کماکان حفظ کند کردیم . 

موش و گربه بودند یهنوز در حال باز رایو سم ثمیمانده بود و م لیبه سال تحو یاقهیدق ده . 
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بعد از ظهر راه افتاده  هی. همراه سروش و بقانددهیزنگ زده بود که رس زدانی شیساعت پ مین

بارش بود که به  نیاول زدانیپدر سروش در کالردشت بروند.  یالیبه و لیسال تحوبودند تا قبل از 

 حاتیاجازه نداده بود که به تفر شیهایریو درگ رانیحضور کوتاه مدتش در ا رفت،یکالردشت م

بپردازد ینیچننیا . 

[06.08.18 19:11] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

به صدا  فونیزنگ آ نند،یو آمدند بش دندیدست از دنبال هم کردن کش رایو سم ثمیکه م نیهم

به ساعت گفت یبا نگاه ثمیدرآمد و م : 

- شهیم لیاالن سال داره تحو ستین شیکه حال هیک  ! 

است تانیحال یلیخ رایتو و سم ستین یعنیچپ نگاهش کرد که چپ مامان . 

و مامان  رایش رفت تا جواب دهد. تمام حواس من و سمو خود میبلند شو راینداد من و سم اجازه

که پشت  یبه ما کرد و در جواب کس ینگاه میپشت در است. ن یچه کس مینیبود تا بب ثمیبه م

 :در بود، گفت

- نییپا انیب گمیاالن م . 

دیما پرس یزودتر از همه مامان : 

- ثم؟یبود م یک  

به من دوخت و گفت مینگاهش را مستق ثمیم : 

- مارال آوردن یبرا یسفارش گل از طرف کس هی هگیم . 

 دمیداد، به سمت اتاقم دو حیتوض شدیبه سمت من برگشت. بعداً هم م ثمیها از منگاه یهمه

از من  ثمینمانده بود. م لیتا سال تحو شتریب یاقهیبروم. چند دق نییتا زودتر مانتو بپوشم و پا

 ز. در را بامیرفت اطیو من هم پشت سرش به سمت حعجله داشت، جلوتر از من راه افتاد  شتریب

. در دستش دمیدیبود خوب م ستادهیرا که مقابل در ا یاما مرد ستادم،یکرد و من هم پشتش ا

و قرمز  دیرز سف فیبه رد فیبود که داخلش هم رد یو قلب شکل دیسف یدر جعبه یدسته گل

شود. نگاهش را  دهیکامل د گذاشتیگل نمبود و حجم دسته دایکار شده بود. فقط سر مرد پ

ثم به گردش درآورد و سرانجام گفتیمن و م نیب : 

- خانم مارال مشتاقه یگل برا نیا . 

به من اشاره کرد و گفت ثمیم : 

- من نیبد شونن،یا  ... 

 شیهارا با تشکر گرفت و در را بست. مشکوک نگاهم کرد و بعد نگاهش را با دست گلدسته

 شیهاکردن چشم زیبرد و با ر نییسرش را پا یبزرگ قلب گرداند. کم یعبههمراه کرد و اطراف ج

من یانهیرا خواند:" سال نوت مبارک ار شیکارت رو " 
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زد و سرش را باال آورد یپوزخند ثمیبود ! م فکریچه قدر ب زدانی ایخدا : 

- گه؟یمن؟ تو رو م یانهیار  

شد ترقیخندش عمو دستپاچه شدنم را، پوز دینگاه مات من را د یوقت : 

- ه؟یچ انیطرف اهل دلم هست، جر  

 

[09.08.18 10:23] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 238پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

گذاشتینم یگرید یهر بهانه ایانکار و  یبرا یراه چیه ثمیگل در دست م یجعبه : 

- بدم حیفرصت بهتر برات توض هی یِ بذار تو شه،یم لیاالن سال تحو . 

داد و گفت رونیرا ب قشیگل، نفس کالفه و عم یبه جعبه ینگاه با : 

- که  دمیمن فهم یرد کرد یالک یخواستگارت رو به بهونه یوقت خواد،یهم نم یحیچنان توض

وسط گمه نیا یاحلقه هی . 

کرد و با اشاره به آن گفت کشیباالتر و آورد و به من نزد یگل را کم یجعبه : 

- بچه پررو هم هست شه،یم داشیگم شده کم کم داره پ یحلقه نیکه انگار ا  !  

 لیکنم و تحو یدسته بند توانستمیمامان بودم، کلمات و جمالت را نم یانتظار و کنجکاو نگران

دهم ثمیم : 

- نیبه ا یبرادر همکارم ربط یاصال جواب رد من به خواستگار ثمیم  ... 

گل فرستاده ندارد،  میآدم که برا نیبه ا یربط میرا چطور تمام کنم؛ بگو اشهیبق دانستمینم

 یقدم ثمیآدم آشنا شدم. م نیمحسن با ا یِ من بعد از خواستگار ایندارد و  زدانیبه  یربط

ستادیبرداشت و کنارم ا : 

- چه  یسال نشون داد چند نیا یرو سپرد به خودت، چون تو یهمه چ دیبا گمیطرف م هیاز 

 یکیکه تو با  ستی. مارال اصالً بد ناناتیو اون جر افتهیم ادمی ایهم پو یاز طرف ،یقدر عاقل

 دهیبه خودش اجازه م یوقت گه،یارتباط هم مهمه د نیو بعد ازدواج، اما خب شکل ا یآشنا بش

تو  نکهیتر الو رفته و مهمج یلیتون خعاشقانه بلغور کنه، البد رابطه یجور نیبفرسته و ا گلبرات 

. رنیقرار بگ انیهم کم کم در جر هیبق دیطور بشه و رفتار کنه، پس با نیکه ا یهم بهش اجازه داد
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 شیچرا بهمون معرف ؟یهست یدست دست کردنا ... معطل چ نینداره ا یهیتوج گهید

؟یکنینم  

گل بهانه را به دستش داده  یجعبه نیرا بزند و ا شیهاتلنگر بود که حرف کیفقط منتظر  ثمیم

 ستین کندیاصالً آن طور که فکر م زدانیمن و  یکه رابطه دادیم حیتوض ثمیم یبرا دیبا یبود. ک

ندارد و  یربه اجازه دادن و اجازه گرفتن من کا زدانیکه  دانستیچه م ثمیم م،یو ما هنوز اول راه

کندیبه تن آدم م و دوزدیو م ُبردیم ستاده،یراه ا یکجا کندینگاه نم . 

است  زدانیآن شخص  نکهیتر از آن او اصل ماجرا و مهم قتیحق توانستمیهر حال من نم در

خودمان حل  نیهست، اما ماجرا هنوز ب یبله کس میکه به او بگو شدیبزنم، فقط م یحرف

میقرار ده انیرا هم درجر گرانینشده که د : 

-  یکه من به کس ستیهنوز وقتش ن ست،ین یکنیمکه تو فکر  یطور نیاما ا ثم،یم دونمیم

خوامیخرده مهلت م هیعجله کنم،  خوامیبگم. نم . 

جواب داد یعصب : 

- باال اومد یگند هیکه  میبفهم یوقت دیمارال؟ البد با یمهلت چ .  

گل را در دستش حرکت داد و گفت یجعبه دوباره : 

-  فرستادیو گر نه گل نم ست،یحرفا ن نیدنبال مهلت و ا کنه،یطور فکر نم نیطرفت که ا یول

کنه؟ یولخرج یجورنیواسه خواهرمون ا یکس گزهیکنه ما ککمون نم یدم در خونه. فکر م ! 

بود ایاز " َگند " پو منظورش . 

- میزنیباال، بعد در موردش حرف م میبر ثمیم . 

شد و سرش را تکان داد آرام . 

و به دست من داد جعبه َکند یاز رو تیگل را با عصبان یرو کارت : 

- . مامان رهیگیفرستاده آروم نم یتا نفهمه ک نهیگل رو بب نیبه مامان بگو؛ االن ا یزیچ هیخودت 

یبه بعد و مهلت بده حواله کن یتونیرو نم  ! 

وارد ساختمان شود گل را هم به سمتم گرفت و با طعنه گفت نکهیاز ا قبل : 

- گهید اومدیخودشم م یبارک هیخوبه.  شمقهی. سلشانهیار ریگلم بگ ایب  ! 

 

به طور موقت کوتاه آمده است تا موقع سال  ثمیم دانستمیاسترسم دور شده بود، اما م یکم

دادمیبه او جواب پس م دی. بعداً بامیبدخلق نباش لیتحو . 

گفت م،یمان بشنوکه جفت یبلند به طور ییمامان با صدا میدر را باز کرد تا : 

- مونده قهیدق هی نییو تا؟ بدوشما د نیکجا موند . 
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گل در دستم گفت دنیمامان با د میظاهر شد ییرایسالن پذ یهر دو در آستانه یوقت : 

- فرستاده برات؟ یچه قشنگه ! ک  

کرد و گفت یانیپادرم م،یبه مامان بگو یزیچ کیگفته بود خودم  نکهیا رغمیعل ثمیم : 

- از دوستاش براش فرستاده یکی  ... 

باعث شد از  کردیاعالم م هیثان اسیمانده تا سال نو را با مق یکه  زمان باق ونیزیوبلند تل یصدا

امسال فقط  نیمامان هم فعالً خالص شوم و نپرسد کدام دوست است که هم یکنجکاو

 راینشست، دست سم نیهفت س یدور سفره رایکنار سم ثمیشده است ! م دایاش پسروکله

شکل ممکن نو کنند. من هم کنار مامان نشستم و  نیبه بهترتا سال را  ترا هم در دستش گرف

 کی دیقرار دادم. کارت را هم تا کرده و در دستم مشت کرده بودم. با ماننیگل را هم ب یجعبه

به  دانستیقرار داده بود. مامان نم یامخمصه نیکه من را در چن کردمیم زدانیمفصل با  یدعوا

هم مشکوک به  رایکامالً در فکر فرو رفته بود و سم ثمیم ون؛یزیلوت یبه صفحه ایگل نگاه کند و 

کردیما نگاه م یهمه . 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

 ریتوجه خارج شد. ز تیگل از مرکز یشد و جعبه جادیا یبهتر یسال فضا لیتحو یاعالم لحظه با

همان  یآرامشش دعا کردم، برا یکار را کنم. برا نیدعا کردم، قول داده بودم هم زدانی یبرالب 

هم به  یلحظه به فکر من بود؟ نامحسوس دست نیمرد خوب درونش هم دعا کردم. او هم در ا

لحظه به من فکر  نیکه او هم احتماالً در ا دادیگل نشان م یجعبه نیا دم،یکش هاگلسطح 

 نیگرفتم. دوم دیرا ند شیهاپشت چشم یسد شده یهامان را بغل کردم و اشک. ماکندیم

را که  ییرا هم بغل کردم و کادوها رایو سم ثمیبود که بابا کنارمان نبود. بعد از آن م یدیع

که در  زیآو یدو عدد گوشواره رایبودم به دستشان دادم. مامان به من و سم فتهگر شانیبرا

به  قیدق یداد و من تازه فرصت کردم نگاه یدیبدر داشت، به عنوان عبرگ ش کی شیانتها

هم  یبودم، اما حس خوب یکه کرده عصبان یاز کار نکهی. با اندازمیداد ب زدانیکه  یگل یجعبه

 نیا یکیدر صورت مسافرتش هم به فکر تبر یداشتم که حت تیاهم شیاقدر بر نیداشتم که ا

گل و  یدست به جعبه توانستمینم ثمیگر منجکاو و مواخذهچشمان ک یباشکوه بود. جلو نیچن

 ییداو زن ییدا یرفت که در را برا ثمیزنگ خانه به صدا درآمد و م یبزنم. وقت امیگوش یحت ای

کردم  شیگل را به اتاقم بردم. بو یاستفاده را کردم و جعبه تینها هباز کند، از فرصت بدست آمد

و بازخواست کردنش  زدانیزنگ زدن به  یبرا یفرصت رفتم،یم رونیب دیتخت گذاشتم. با یو رو

 .هم نبود

 

بود که  ییبایو ز یرنگ یهامثل هر سال دست پر آمده بودند، در دستشان پاکت ییداو زن ییدا

شده بود شتریب رایامسال تعدادشان به خاطر حضور سم . 
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ان هم گفترا به سمتم گرفت، همزم امیدیپاکت بنفش رنگ ع ییدا یوقت : 

- خونه رو بزنم به نامت نیحتماً ا میبر دیبا دیبعد از ع . 

واکنش نشان داد و گفت عیسر مامان : 

- تکرار کردن نداره گهید ،یدیجوابم شن ،یبار گفت هی ست،یحرفا ن نیاالن وقت ا . 

بحث گفت ریعوض شدن مس یمداخله کرد و برا عیسر ییزندا : 

- خدا؟ دیبه ام دیکنیحرکت م یک  

جواب داد ثمیم : 

- میریفردا صبح زود م . 

سکوتش را  یهمه رایسم م،یو کنار هم نشست میفارغ شد ییرایاز پذ رایکه من و سم یهنگام

کرد و کنار گوشم گفت یخال کبارهی : 

- به من و بعد  شیعقد ما هم فرستاده بود که تو داد یخانوم فرستاده آره؟ برا وایگل رو پسر ش

 دید ید مشکوک شده بهت مارال، تا اومد اول به سفره نگاه کرد، وقتب ثمی. مشیدوباره گرفت

برات گل فرستاده؟ نگفته  یپسره واسه چ نیبرگشت به در اتاقت نگاه کرد، ا ستیگل ن یجعبه

ثمیم  ...  

تعجب به سمتش برگشتم با : 

- چه  نهکیفکر م ثمیگوشم االن م ریز یکنیپچ مپچ یطورنیا ر،یخب زبون به دهن بگ رایسم

یکنیخبره، مامان رو هم حساس م . 

تعارف کردم تا سواالت بو دار از  ینیریرا جلب نکند بلند شدم و ش هیپچ ما توجه بقپچ نکهیا یبرا

بلند  امیزنگ گوش یگذاشتم که صدا زیم یرا بعد از تعارف رو ینیریبپرد. ظرف ش رایذهن سم

و  مبه طرف آشپزخانه رفت عیکنند. من سر دایشد. همه با هم به عقب برگشتند تا منبع صدا را پ

بدون فکر رد تماس زدم و تا سرم را بلند کردم با نگاه  زدان،یاسم  دنیرا برداشتم. با د امیگوش

زهرمارم شده بود لیروبرو شدم. سال تحو ثمیم ریمتغ . 

را در حالت سکوت قرار دادم امیعقب رفتم و گوش خچالیباز کردن  یبهانه به . 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 239پارت  

 

 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 627 

 

 

مهم نبود که چه قدر  گریکانتر گذاشتم و به سالن برگشتم. د یرا رو یرا بستم. گوش خچالی در

 .زنگ خواهند زد و چه مدت به در بسته خواهد خورد

کالمش را قطع  توانستیبود و نم ییدازن به یزیدادن چ حیکوتاه نگاهم کرد، مشغول توض مامان

گره خورد. نگاهش را  ثمیپشت خط بوده است. نگاهم در نگاه م یکند و از من بپرسد که چه کس

زنگ  امیکه به گوش یکس ده،یفهم یکه به خوب دادینشان م نیزود از من گرفت و ا یلیخ

 داریگذاشت که فردا صبح زود بقرار  ییگل را هم فرستاده. با دا یکه جعبه ستینزده، هما

هم  ییو دا میاز همان طرف به سمت مازندران برو م،یبا هم بهشت زهرا رفت نکهیشوند و بعد از ا

 .به خانه برگردد

 یدنید دیع یاصرار داشت زود بروند. قرار بود بعد از شام برا یینماندند، دا یلیخ ییداو زن ییدا

عجله داشت ییدا نیهم یابروند و بر ییداخواهر زن یبه خانه . 

دیمامان پرس ییبعد از رفتن دا بالفاصله : 

 مارال گل رو کدوم دوستت برات فرستاده؟-

جواب معقول نداشتم کیکردن  دایپ یبرا یچشم به دهان من دوخته بودند، فرصت رایو سم ثمیم : 

- تازه اومده ه،ینساج یهااز بچه یکی . 

 ثمیبود که تازه هم آمده بود، اما م ینساج یهااز بچه یکی زدانیراستش را گفته بودم،  قاً یدق

بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. مامان  یتیکرد و با نارضا یتلق یجوابم را دروغ مصلحت نیا

فرستاده است  یکه عجب گل قشنگ کردیو تشکر م فیو نشناخته تعر دهیخودش از آدم ند یبرا

عادت  ثمیم نکهیکه در آشپزخانه؛ با ا یثمیکانتر بود و م یبودم که رو یایمن نگران گوش اماو 

 یزنگ بزند و اسمش را رو زدانیبودم که  نیمن سرک بکشد، اما نگران ا ینداشت داخل گوش

کانتر فقط منجر به حساس  یهم از رو یگوش یدفعهکی. برداشتن ندیبب امیگوش یصفحه

را جمع  وهیو م لیو آج ینیریناه بردم، ظرف شپ نما شدهنخ یشد. به همان بهانهیم ثمیشدن م

داشتم از  یبهتر یلیگذاشتم حال خ نکیها را داخل سظرف یکردم و به آشپزخانه رفتم. وقت

و به همراه   رونیاز آشپزخانه ب ثمیکه م یبودم. حالم بهتر هم شد وقت امیگوش کینزد نکهیا

رفتم، اما  امیا رها کردم و به سمت گوشها رشستن ظرف ثمیرفت. با رفتن م شبه اتاق رایسم

را در  یبود فقط توانستم گوش دهیمبل به سمت آشپزخانه چرخ یبا سوال مامان که نشسته رو

و گوش به حرفش دهم رمیدستم بگ : 

- زدینم یفکر بود و حرف یش توچش شده بود؟ همه ثمیم  ! 

از سر اجبار زدم و گفتم یلبخند : 

- ستین یزیچ . 

اتاق گفتماشاره به  با : 

- رونیبرات ب فرستهیم زیتر و تم ثمیم هیو  کنهیخوبش م رایاالن سم . 
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زد و گفت یلبخند مامان : 

-  هیمشتش، فقط بلد بود با عموت بجنگه،  یتو گرفتیرو م امکیبود، س رایزن عموت مثل سم

نداشت استیذره س . 

 یاما قفل صفحه اورد،یدرن یباز یجار گفتمیو م دادمیبود دل به دل مامان م یگریموقع د هر

هر وقت  فرستاد،یپبام نم میبرا زدانیجز  یدارم. کس امیرا باز کرده و متوجه شدم پ یگوش

را بخوانم،  امشیمامان دوست نداشتم پ ی. جلودادیم امیپ دهمیدر تلگرام جوابش را نم دیدیم

شام را آماده کنم که جواب داد دمیمامان پرس از : 

- انیهم ب رایو سم ثمیصبر کن م . 

هم از حرفش استقبال کردم و گفتم من : 

- رو جمع و جور کنم المیوسا یهیفردا بق یمن برم برا انیپس تا اونا ب . 

تکان داد و گفت یسر : 

- نگاه به چمدون من بنداز هیبرو، بعداً هم  . 

با انتخاب  هشینه؛ معموالً هم ایمناسب برداشته است و  یهالباس نمیبود که بب نیا منظورش

 یاش زدم که چند تا بوسهبه گونه یا. بوسهدانستیرا م نیلباسش مشکل داشتم و خودش ا

دعوا نکنم.  زدانیبا  شدینم لیکم شده بود، اما باز دل تمیگرفتم. عصبان لیپشت سر هم تحو

را به جان من انداخته بود ثمیم . 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from یها جا ماندار نرگسمائده فالح "کن "] 

چرا  زم،یرا خواندم: " سال نوت مبارک عز زدانی امیرا باز کردم و پ اممیپ یاتاق رفتم و صفحه به

؟یصحبت کن یتونستینم ،یزنگ زدم رد تماس زد " 

 قهیهم چند دق یگرید امیصحبت کنم" پ تونستمیم یکه به آب داد یگلکردم:" با دسته زمزمه

بهم زنگ بزن، منتظرتم یحرف بزن یر وقت تونستبعدش داده بود:" ه " 

صحبت کنم" و  تونمینوشتم:" سال نوت مبارک، نم یزیمحبت آم یکلمه چیو بدون ه خشک

احساس ندامت داشتم، گلش کنارم بود، و من  یفرستادم. بعد از فرستادنش کم شیرا برا نیهم

خود داشت. از نگاه کردن به گل  یکه جاام، تشکر گرفته لیهنوز به او نگفته بودم که گلش را تحو

قرمز را  یبردم و رزها نییشدم، اما جرات دست زدن به آن را هم نداشتم. سرم را پاینم ریس

که ممکن است  هیبخش قض نیکه به ا دانستمیکرده بودم م دایپ زدانیکه از  ی. با شناختدمییبو

که در جوابم فرستاد،  یامیمت با پاحساس ندا نیدردسر درست شود، فکر نکرده است. ا میبرا

هم چند تا  امشیزنگ بزن" کنار پ یهر وقت تونست مونم،یم داریهم شد:" باشه، من ب شتریب

 .قلب گذاشته بود
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 باً یبه سمت چمدانم رفتم. تقر هدفیگل رها کردم و ب یتخت، در کنار جعبه یرا رو یگوش

بودم  دهیکه مرتب داخلش چ میهابه لباس یرا باز کردم و نگاه پشیداخلش کامل بود، ز لیوسا

در را باز کرد و وارد  ثمیگرفتم و به در دوختم. م که به در خورد، نگاه از لباسم یاانداختم. با تقه

گل بود،  یجعبه ی. نگاهش در پمیو صحبت کن دیاینبود، منتظر بودم ب بیاتاقم شد. آمدنش عج

به سمتش  ینگاه میسمت من آمد و کنارم نشست. نکرد. به  دایتخت پ یزود آن را رو یلیخ

و معقول با او حرف بزنم، و  یمنطق خواستمی. مدمیکردم و با بستن چمدان به سمتس چرخ

ببرم زدانیاز  ینداشتم اسم قصدهنوز هم  : 

- برم با  یجور نیکه هم تونمیآشنا بشم، نم یبا کس دیبه قول تو من باالخره با ثم؛یم نیبب

 امینشده که ب یجد نقدریمون اآشنا شدم، اما رابطه یکیازدواجه. منم با  یالزمهشناخت  ،یکی

دمیهم اطالع م هیبذارم، بذار خودم ازش مطمئن شم، بعد به بق انیرو هم در جر گرانید . 

به گل کرد و آرام گفت یادستش اشاره با : 

- دم خونه و  فرستهیا گل مو در حد شناخته، چر ستین یکه اگه ماجرا جد نهیمارال من حرفم ا

زنهیبهت زنگم که م ذاره؟یعاشقانه برات م امیپ . 

آشفته شدم یکم : 

- بودنه؟  یآخِر جد گهیما د یرابطه یعنی نیبگه؛ ا کیرو تبر دیع خواستیزنگ زد البد م ثمیم

هم  نیاز ا شتری. بهیطور نیا هیشکل احترام گذاشتنش به بق نه،یهم مدلش ا امشیگل و پ

کلمه کی یبگم، حت یزیبهت چ ونمتینم  ! 

باال نرود شینداشت که صدا یتالش گرید : 

- من  زیو عز فرستهیگل م یعنی. به همه میبه مردم احترام بذار یچطور دیبا میدیو فهم مینمرد

گه؟یعشق من م ! 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 240ارتپ  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

کردم و گفتم ی" سیاخم " ه با : 

- گرفتم برم باهاش ازدواج کنم و شما  میمگه من سرخود تصم ثم؟یم ینگران یاز چ قاً یتو االن دق

به آب بزنم. پس  گداریب خوامینم یعنی زنمیحرف از شناخت م یبذارم؟ من وقت خبریرو ب

. نیمواظبم باش میدا دیو پام که با دستیدختر ب هیمن فکر کنم  برخورد نکن که یلطفاً طور
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غرق شدن. من حواسم به  اتیفکر که انگار کشت یهم نرو تو یمشغول نکن، ه خودیب تمفکر

مطمئن شدنم یمسائل گذشته تکرار بشه. فقط دنبال فرصت برا دمیهست، اجازه نم میزندگ . 

ن دادرا تکا شیهانگاهم کرد و به زور لب رهیخ : 

- ه؟یک  

- ستین ینکن. فقط بدون که آدم بد یبگم. لطفاً کنجکاو تونمینم .  

- ست؟ین یکه آدم بد یشناخت و مطمئن شدن؟ اونم وقت یهیقض نیکنه ا دایکش پ دیبا یتا ک ! 

 شیبرا یجواب مشخص چیبود. خودم هم ه زدانیمن و  یرابطه یدایناپ ریسوال همان مس نیا

فتمنداشتم. بلند شدم و گ : 

- مسئله  نیا ریتا هر وقت که الزم باشه. باور کن کمتر از دو ماهه که من درگ ست،یمعلوم ن

 .شدم

 ی" ولفرستهی:" دو ماهه و اون وقت برات گل مدیدهد و بگو ریزمان کوتاه گ نیبودم به ا منتظر

رفت رونینگفت و ب یزیچ . 

حاضر  رایم را با کمک مامان و سمشا یرفتم و سفره رونیمن هم بدنبالش ب ثمیاز رفتن م بعد

عبوس و اخمو نبود، اگر چه هنوز حالت نگاهش به من پر از  گریبهتر شده بود و د ثمی. ممیکرد

رفع نشده بود شیهایآرام شده بود، اما به کل نگران میهابا حرف یسوال و حرف بود. کم . 

 

 میدور شد ثمیاز چشم مامان و مکه  نیهم م،یبه آشپزخانه رفت رایاز جمع کردن سفره با سم بعد

گفت م،یدیچسب نکیظرف شستن به س یبرا ییو دوتا : 

-  نیس یاتاق کل یفرستاده آره؟ راستش منم تو یاومده بود ازت بپرسه ک گفت؟یم یچ ثمیم

 یدونیتو م گفتیش مگفت، گفتم خبر ندارم. همه یکرد، اما من نم پس ندادم. هر چ میج

به زور از دستش خالص شدم کرد،یولم نمداده بود  ری. گهیطرف ک . 

رها کردم، به صورتش نگاه کردم و گفتم نکیرا داخل س ظرف : 

- ه؟یک یدونیمگه تو م  

نگاهم کرد و گفت یدیناام با : 

- ذره فکر کنه شکش  هی نهیبش ثممی. مگهیخانوم فرستاده د وایپسر ش دونم،یمعلومه که م

ادت دارن گل بفرستنخانوم. اونان که ع وایبه پسر ش رهیم . 

درست بود که قبالً که  گفت،یها شدم. راست مظرف یهیرا گرفتم و مشغول شستن بق نگاهم

 ثمیختم بابا فرستاده بود، اما ممکن بود م یمراسم عقد و قبلش برا یخانم گل گ را برا وایش

کند دایپ یربط هانیا نیو ب ندیبنش . 
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مساعد است، ساعت  زدانیزنگ زدن به  یبرا طیراتا من مطمئن شوم که ش دیطول کش یلیخ

به  خوردند،یو تنقالت م ونیزیتلو ینشسته بودند جلو رایو سم ثمیهم دو را رد کرده بود. م

. من کردندیگفتند و کار خود را م یفقط باشه باشه م دنیبر زود خواب یتذکرات مامان هم مبن

دو  کیو به اتاق خود بروند. تا نزد ردیبگ تا بلکه خوابشان نمیکنارشان بنش ودمهم مجبور ب

بلند شدند و به اتاقشان  ثمیحوصله شده است با ممامان کم دید یوقت راینشستند و بعد سم

را درک کرد و  طیفرستاد و نه زنگ زد. خوب بود که شرا یامیهم تا آن موقع  نه پ زدانیرفتند. 

نشد ریگیپ . 

است و بالفاصله خودش به من  داریاست که جواب داد ب اردیب نمیفرستادم تا بب شیبرا یامیپ اول

  زدانی. دیها از آن طرف خط به گوشم رسو خنده یقیبلند موس یزنگ زد. تا جواب دادم سروصدا

 یگذشت صدا یاهیچند ثان یصبر کنم تا از سروصداها دور شود. وقت یبعد از سالمش گفت کم

و سروصداها نبود یقیهمراه با موس گریکه د دمیرا شن حالشخوش . 

- زمیسال نوت مبارک عز م،یمن منتظرم صحبت کن یاز ک . 

دهم و گله  هیرو رییگو تغووسط گفت نکهیانعطاف باشم تا ا رقابلیاول غ نیداشتم از هم میتصم

را متوجه خواهد شد، خشک و  راتشییتغ دانستمیکه م یکنم که چرا گل فرستاده است. با لحن

گفتم مینامال : 

- تو هم مبارک ی. سال نورمیزودتر تماس بگ تونستمینم . 

- زنگ زدنم روش رید ،یتازونیسرت ! شما که همه جوره داره م یفدا .  

حالت ممکن نگه داشتم و گفتم نیترنییرا در پا میصدا : 

- قبلش  ایمون نفرست. دم خونه یزیچ گهیلطفاً د یقشنگ بود ول یلیاز بابت گل هم ممنون، خ

باشبا من هماهنگ  . 

- شده؟ یطور  

شده است یکه طور دیفهم باالخره . 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 241پارت  

 

 

 

گفت دیسکوتم طول کش یوقت : 
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- مارال؟ یزنیچرا حرف نم  

بودم تمیشکا یمناسب برا انیپا کینبودم، اما دنبال  یشروع راض از : 

- رفت گل رو  ثمیبهش. م یکارت هم چسبوند هیو  یگل فرستاد زدان،ی یکردیکار رو م نیا دینبا

ناراحت شد یگرفت و کل . 

-  یاون بفرستم؟ خب بهش بگو که من برا یدونه هم برا هی خواستیچرا ناراحت شد؟ دلش م

 یلیارزشش رو داشته باشه، بعد هم خاطرش خ دی. بادمیکه به خودم زحمت نم یهر کس

باشه زیعز . 

که درست  یدردسر ی. هنوز متوجهآمدینم نییو پا رفتیقلبم باال م یهاهر حرفش تپش با

گفتم لمیکرده بود، نبود، برخالف م : 

- از سر شب با هم  یداشته باشه ! کل تونهیم یایکه گل و اون کارت چه معن یستیمتوجه ن

که به خودش اجازه  هیاده، رابطه تون چکه برات گل فرست هیک دیپرسیمدام م م،یبحث کرد

و خوند دیبرات گل بفرسته. کارت رو هم د دهیم . 

شد و گفت یجد : 

- و اگه  یکن یخودت زندگ یهمه مدت برا نیبعد ا یتو حق ندار یعنی ستم،ینه واقعاً متوجه ن

 ؟یجواب پس بد ترهکیکه چند سال ازت کوچ یبه برادر دیبرات گل فرستاد دم خونه با یکس

 یعنیخود برادرت همسر داره،  ،یدختر مستقل هیتو  ؟یفهمیو تو نم فهمهیچرا؟ چون اون م

چند سال  ؟یکن یها زندگراهبه نیکنه، پس چطور انتظار داره تو ع یزندگ تونهینم ییتنها دهید

نرماله؟  نیا ،ینشد یساال وارد رابطه با کس نیا یهمه یتو گذره؟یم تییاز مرگ پسر دا

گل برات  یکی نمیبینم یرادیو گر نه ا هیخودخواه نیشکل ا شمیکه من متوجه نم یزیچ

حق دخالت  ه،یشخص یلیخ نی. ایتو دوسش داشته باش ای باشه؛بفرسته و دوِست داشته 

 نداره. دعوات که نکرده؟

و  شدینصف شب بلند م نیاحتماالً هم دیشنیها را محرف نیاگر ا ثمیاز من پرتر بود. م توپش

شب  نیآن هم در اول زدان،یقانع کردن  ی. حوصلهرساندیم زدانیهر طور شده خودش را به 

شده بود یسال نو با دعوا و مرافعه را نداشتم. چون عصب . 

-  یکه تو هست ییها با جاشکل رابطه نجایا ،یزنیفکرانه حرف مروشن یلیتو خ زدانی نیبب

. کنهیبا من و تو فرق م یلی، پس نسبتشون خهمسر داره ثمیم یگی. خودت مکنهیفرق م

نگرانه. کاِرت درست نبود شتریب ست،یخودخواه ن ثمیم . 

- شده؟ اومده به روت  ی. االن چگهیکه غلطه، همه جا غلطه د یو اونجا نداره، کار نجایا زمیعز

ه به اون نداره. مگ یتو با من ربط یخوب شده؟ بهش بگو رابطه دهیآورده و ازت سوال پرس

کرده و کارت رو خونده، خب انتطار نداشت که برات  یتوئه، چرا کنجکاو یگل برا دونستینم

وجب جا که؟ هی ینوشته باشن تو یادار ینامه ! 

دادمیکه من اصالً احتمالش را نم یزیبود، چ یعصبان . 
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- رو  حواسشون بهم باشه، خودت دیبا کننیمن اونا رو بهم حساس کرده، فکر م یگذشته زدانی

 یرفتیبراش گل فرستاده؟ نم یو ک هیواقعاً برات مهم نبود که خواهرت با ک ثم،یم یبذار جا

 یچیکه با خواهرته و تو ه یاز آدم یاریسر درب یرفتیکه فکرت مشغول شده؟ نم یبهش بگ

؟یدونیازش نم  

- شته و بره گذ یعزادار نهیکه نش کردمیم قشمیتازه تشو کردم،یطور رفتار نم نیمعلومه که ا

نوشته براش یکارتش چ یبراش گل فرستاده و رو یک کردمینم یرو بکنه. فضول شیزندگ . 

و رسماً از او  دیایب دیبا ثمیکه م دیکم مانده بگو اش؛یکارهمه حجم طلب نیگرفته بود از ا امخنده

کند یعذرخواه : 

-  ،یکردینم یگیکه م یطور نیحرف زدن راحته، اما عمل کردن سخت. مطمئناً ا شهیهم

قشنگ بود یلیگلتم خ . 

را آماج حمالتش قرار داد ثمیشوخ م یبار با لحن نیشد و ا آرام : 

- . حقشه، تا اون باشه برهیمنه، تا صبح خوابش نم یانهیکه خواهرش ار یاالن هم از زور ناراحت

توئه. من اگه  یکه برا یو اونم گل دهیگل چسب یکه رو ینبره، اونم کارت یهر کارت یسرش رو تو

 ادهآم دیکه تا آخر ع نوشتمیم یزیچ خونهیو م نهیبیدادشت کارت رو م کردمیدرصد فکر م هی

 .باش بخوابه

غرغر گفتم با : 

- گل و کارتت رو فقط خودم  ی! چرا فکر کرد مایهم بدهکارت شد یزیچ هی نکهیمثل ا زدانی

اصالً من خونه  ینیاقل قبلش که ببحد یزدیزنگ م هی کنم؟یم یمگه من تنها زندگ نم؟یبیم

نه ایهستم  . 

هم خودخواهانه از خودش دفاع کرد باز : 

- مثالً  گه،ین دهمه خونه لیسال تحو نکهیکردم که گل رو فقط به خودت بدن، دوم ا دیاوالً من تاک

بعد خواستم برات گل  یکه دفعه دمی! قول مل؟یدم سال تحو یرفتکجا  کردمیفکر م دیبا

زم؟یخوبه عز نه،ینب ادیم باهات هماهنگ باشم که داداشت نبفرست  

- روم حساس شه، البته من باهاش صحبت  ثمیواقعاً ... فقط کارت باعث شده م یکنیلطف م

نه ایو  دهیگوش م دونمیاما نم رم،یبگ میکردم که اجازه بده خودم تصم . 

 

[09.08.18 10:24] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

تا  انداختمیچنگ م یمردم آزار الک یگربه کیو مثل  بردمیلذت م انشیو طغ تیاز عصبان کمکم

به جوش و خروشش دمیخندیم زیو ر نمیواکنشش را بب : 
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- کرد بگو پشت هم گل بفرستم تا ِسر بشه، نشد هم بگو چند تا  تتیگوش نداد و اذ یدید

کنم زیراش تجوب یبخش قوآرام .  

گفت زند،یکه با خودش حرف م ییکنان گو زمزمه : 

- فرصت نکرد به من برسه گهید د،ییشانس منم همون اول هفت قلو زا . 

و گفتم دمیحرفش خند نیا به : 

- ؟یزنیحرف م یمن امشب استنطاق شدم، تو از بدشانس  

- ها د هم برنامهو بع سن،یتو ف سیبا عشقشون ف یدینه من بدشانسم، االن همه شب ع

جواب پس بدم که چرا گل فرستادم دیبا یدارن، اون وقت من نصف شب .  

خودش ببرد میمن را به ت یینماشده بود با مظلوم موفق : 

- قشنگن یلیگلت رو دوست دارم. خ یلیخ . 

گفت یزرنگ با : 

- ؟یخودم رو چ  

- دوست دارم شتریش رو بگل رو دوست دارم، حتماً فرستنده یوقت  ! 

- ؟یکنیم کارایدوست داشتن اون وقت چ نیه اواس  

- باهات حرف بزنم نمیتا صبح بش تونمیم . 

دمیساکت شد پرس ی. وقتدیچیپ یگوش یاش توبلند خنده یرا گفتم صدا نیا تا : 

- ؟یخندیم یچ یبرا  

- ؟یاز اون حرفا بزن شهیم ؟ییچه جور حرفا ؟ی! حرف بزن یقدر بچه مثبت نیتو چرا ا ! 

 

[12.08.18 11:01] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 242پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  
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. دیخندیو خودش هم از حرفش م زدیادامه داشت، خودش حرف نامربوط م اشخنده

منظورش  زدانیبود و احتماالً  ادیز هانهیگز ست،ییهاچه نوع حرف قاً یمنظورش دق دانستمینم

ها بودآن نیبدتر : 

- . رمیگیسر درد م دیخواب شهینم نمیماش یتو م،یبر دیاالن خوابم گرفته، صبح زود با نیهم

ریشب بخ  ... 

را کنترل کرد و گفت اشخنده : 

- من امشب رو باهات پشت تلفن سر  یخودته، توقع دار ریالبته تقص ؛یقهر کن خوادیحاال نم

اون وقت  یگوشم حرف بزن ریز ینصف شب خورهی به گروه خون من ماصالً  ؟یکنم خشک و خال

 ُبره،یروِز روزشم طاقتش م یجور نیتو حرف زدنته که آدم هم یحالت هی یاونم وقت رم؟یآروم بگ

دارم که تو االن  یحال هی...  یبگ یخوایم یچ نمیخرده حرف بزن بب هیشب ! حاال  بهچه برسه 

یبه جاده خاک زنمیمن م یهم بگ یهر چ  ! 

. از سبک حرف زدنش، از توانستمیاما آن لحظه نشد، نم زدم،یپس م دیرا با طنتشیش

 یالالبه ی. حس خوبآمدیخوشم م گفت،یکه م یاز جاده خاک یحت کرد،یکه م ییهااغراق

ها شده بودند و بعد از سال داریکه ب ییهابود، حس یکه دوست داشتن کردیافکارم ابراز وجود م

دندیبلعیم ار یحبس، آزاد . 

- آدیحرف زدنم نم گهید یکه گفت ییزایچ نیبا ا . 

و با احساس گفت شمرده : 

- ؟ینه حرف بزن، تا صبح. مگه قول نداد ! 

 

به  میحرف زدن را تمام کرد یکه تمام اتاقم روشن شد. وقت یحرف زدم، تا وقت زدانیصبح با  تا

بود که در عالم هپروت خواب بود و دست  زدانی یمدهلحن کش آ یصبح نبود، برا ییخاطر روشنا

اما تلفن را  دیفهمیم انیدر م یکی. حرفم را کردیو کلمات را مقطع مقطع ادا م داشتیبرنم

 حیترج الیداخل و یهاحرف زدن با من را به تمام آدم نکهی. هر بار هم با گفتن اکردینم طعق

 زدانیپشت تلفن بمانم و با او حرف بزنم. آن شب با  کردیم یو دوست دارد، من را راض دهدیم

امدهیبودم، اما خواب عشق را د داریاگر چه ب دمیماندم و فهم داریماندم، ب داریتا صبح ب .  

 

 یهاحس یمن پر بودم از همه میبه بهشت زهرا رفت هیبه همراه بق نیداخل ماش یوقت صبح

کنار آمده بودم، با  زدانی یداشته باشد. با گذشته گریآدم د کیبه  تواندیآدم م کیکه  ینیریش

است هم کنار آمده  اشاریبرادر  نکهیاش با همسرش هم کنار آمده بودم. با انوع شروعِ رابطه

نبودم که آزارم  یزیچ گریهم کنار آمده بودم، د ردیخانم بگ وایکه ممکن بود ش یاباجبهه دم،بو

 دیرابطه را بردارم، شا نیشدن ا یکردن و جد یجد یهاقدم نیبودم که اول ایدهد و من کامالً مه

تحول شده، خودم هم  نیافتاده که باعث ا یشب تا صبح چه اتفاق کی دندیپرسیاگر از من م

 زدانیاست.  گرید یو روزها روزیتر از داحساس ناب نیکه جنس ا دانستمیفقط م دانستم،یمن



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 636 

 

او  یبرا ندهیذشته و اتفاقاتش مدفون کرده بود، آاز خودش را در گ یبود که بخش بزرگ یمرد

 یبه شکل د،یکشیرا نم یاو بگذرند، انتظار اتفاقات تازه ندیایبود که قرار بود ب ییمجموعه روزها

کردنش  یدر حال زندگ نیو دلش به حال خوش بود، و ا کردیم یدر حالش زندگ یافراط

 یاند، اما حتکه به او و بودن نرمالش وابستهوارد کند  یبه کسان یجد یهابیآس توانستیم

بد باشد و من را آزار  تواندینم تیچون مطمئن بودم در نها شد،ینم امیهم باعث نگران نیا

 .دهد

 

نشستم  ایسر قبر پو یوقت گریقبل نبود، د یهازهرا که بودم حس و حالم مثل سال بهشت

از  یرعکس قبول کرده بودم گذشته بخشطور شد، ب نیکه چرا ا خوردمیحسرت گذشته را نم

 یینکردم. درست بود که نگاه مامان، دا یبد گذشته و من هم کوتاه ایسرنوشتم بوده که خوب 

 ینداشتم، حت یحس نیبا غم و اندوه بود، اما من نسبت به خودم چن مراهبه من ه ییداو زن

پا پس  ادشیاعت رغمیعلدوختم از دلم گذشت که چه خوب من  اینگاهم را به عکس پو یوقت

خودم را دوست نداشتم دیامروز شا کردمیعمل م یگریو ماندم، اگر طور د دمینکش . 

 

*  *  * 

 

از ما خواست شب آخر را به  امکیعمو س میمن و مامان به تهران برگرد نکهیروز مانده به ا کی

جا به سمت ز آنو سپس ا میآمل و جاده هزار بود برو یکه در محدوده اشیمحل استخر ماه

میگشتیبمانند، اما من و مامان برم دیقرار بود تا آخر ع رایو سم ثمی. ممیتهران حرکت کن .  

چند نفر  یبرا یهم داشت که امکانات رفاه یاینقل یالیو اشیکنار استخر ماه امکیس عمو

و، از زودتر ر شیپ یفضا دنیمن صبح بلند شدم از د یو وقت میجا ماندآدم را دارا بود. شب آن

مکان  کیآمدن را داده بود، اما من تصورم  شنهادیقبل هم پ یشدم. عمو روزها مانیپش امدنمین

 کردم،یرا رد م نجایبود و آمدن به ا دمیکه د یماه یاستخرها یاستخر مثل همه کیو  یکار

نداشت یلیالبته مامان هم تما . 

 

[12.08.18 11:01] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندنار نرگسمائده فالح "ک( " ] 

آمده و  نجایبود که عمو از آن استخر کوچکش به ا یبود. دو سال کیهراز نزد یبه رودخانه استخر

و  میایدو سال نشده بود که ب نیبابا در ا یماریخاطر برا وسعت داده بود. به اشیکار یدامنه

نمیاستخرش را بب .  
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قزل  یهایماه یاهویرد شدن گذاشته بودند آرام آرام گذشتم و به ه یکه برا ییکنار سکوها از

ها آن یازظهر وقت داشتم از تماشاغذا خوردن لبخند زدم. ساعت نه صبح بود و تا بعد یآال برا

 یمحوطه یداشت. انتها اهیاستخر درخت و گل و گ یانتها نیاز زم یعیلذت ببرم. بخش وس

به  گفتیم امکیکوچک بود که عمو س یجو کیشتش داشت که پ ییهانیسرسبز هم پرچ

گذشتم و  اطیوسط دو طرف استخر با احت لیو طو ضیعر ی. از سکوزدیریهراز م یداخل رودخانه

دور  یکاف یبه اندازه الیبه پشت سرم کردم، از و یاستخر رساندم. نگاه گریخودم را به سمت د

 ادی. از آن گذشته دوست نداشتم زشودیمزاحم صحبت کردنم نم یکسبودم و مطمئن بودم 

 روزی. از دکردیم تیهم گفته بودم و او هم رعا زدانیرا به  نیشوم، ا دهید یدست به گوش

تا ساعت سه هم، اپراتور  شبید یدر دسترس نبود. حت گرفتمیازظهر هر چه با او تماس مبعد

در  یتکرار امیال شدم که پبه محض بوق خوردن خوشح م،اش را گرفت. شمارهگفتیرا م نیهم

که رد تماس  دینکش هی. منتظر ماندم تا جواب دهد، اما به ثانشنومیرا نم باشدیدسترس نم

 نیکه در طول ا ییهادلهره یزل زدم و دلهره گرفتم، مثل همه یگوش یداده شد. به صفحه

. نشده بود افتادیم مبه جان ماندمیم خبریب زدانیاز چند ساعت از  ترشیشش روز هر بار که ب

وقت رد تماس دهد چیه .  

 شدم،یتر م کیو به درختان نزد رفتمیکردم، هر چه که جلوتر م کیطرف پالتوام را به هم نزد دو

ام مقابله کنم. به با آن به شکل فرو رفتن در پالتو شدیو باعث م شدیم شتریسرما هم ب

تمام  کردیتصور م دیدیکه هر کس من را م یداخل استخر نگاه کردم، طور یآالقزل یهایماه

را کرد،  یاتاق خودم در نساج یآن دلم هوس پنجره کیها است، اما من و حواسم به آن وشه

پوچ  میرا برا نجایا یهاییبایکه تمام ز رفتیم لمیتما نیباشم. ا زدانیکه پشت آن منتظر آمدن 

تماس را  کونیخودش زنگ زده بود. آ زدانی. فتدیاتفاق ب نیاجازه نداد ا یزنگ گوش یکند که صدا

 میکه از هم دور بود دیچند روز ع نیجواب دهد، ا زدانیلمس کردم و با گفتن " الو " منتظر ماندم 

بودم شاندنیو هر بار من مشتاق شن کردیم یولخرج یکل زیدر ابراز کلمات محبت آم : 

- اول صبح؟ یشما خواب ندار ز،یخسالم خانوم سحر  

لبخند گفتم با : 

- ؟ی! چرا رد تماس زد ستیاول صبح هم ن نیهمچ ؟یدیساعت رو د  

- سروش بودم، گفتم نگه داره تا بتونم صحبت کنم شیپ نیتو ماش . 

دندیخوابیظهر م یچند روز تا لنگه نیکردم، معموالً ا تعجب . 

- ؟یکن یکار م یچ نیماش یاول صبحه، اون وقت خودت تو یگیبه من م   

- تنها برگردم، که سروش هم اومد خواستمیمن م یعنیتهران،  میگردیبرم میدار . 

شد شتریب تعجبم : 

- ؟یچرا؟ مگه قرار نبود تا هشتم بمون  

- مامان. برم چند روز اونجا بمونم و با مامان  شیسر رفتم بوشهر پ هی دیحوصله نداشتم، شا

 .برگردم تهران
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دوباره  دیهم بود، خودش با دنیره کنم. اگر بنا به دکه قبالً گفته بود اشا ینداشتم به قرار دوست

دمیطور بوشهر رفتنش پرس نیموضوع و هم نیدور شدن از ا ی. براکردیرا مطرح م شنهادشیپ : 

- بودم  داریشب هم که ب یِ تا سه یحت ،یهر وقت بهت زنگ زدم مدام در دسترس نبود روزیاز د

؟یچرا؟ کجا بود گفت،یرو م نیو زنگ زدم هم  

خنده گفت اب : 

 مارال؟-

کلمه جوابش را دادم کی منم : 

 بله؟-

-  ینبود. ک ایرو ،یو زود و سوخت و سوز من ریطور که تو نگران د نیا ستما؛یمن شوهرت ن

دلم برات تنگ شده یقابل کنترل ریجور غ هیتهران؟  نیگردیبرم  ! 

 

[12.08.18 11:01] 

[Forwarded from مائده. فالح(یاندها جا ممائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 243پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

و من  کردندیم انیرا ب یپشت سر هم گفته بود که هر کدام منظور خاص تا جمله چند

و به کدامش جواب دهم. حرفش طعنه داشت،  رمیرا بگ کیسرنخ کدام  دیبا قاً یدق دانستمینم

نگ شده است، من را گذاشته بود سر دو دلش ت نکهیحسرت داشت و در آخر هم با گفتن ا

من  تیکه کرده بود ذوق کنم. در نها یتنگابراز دل یبرا ایدهم و  جواباش به طعنه نکهیا یراه

که گفته بود بگذرم یی" ستماینتوانستم از " شوهرت ن : 

-  یتنگدل نیهم قاً یتعجب داره، دق یو زود و سوخت و سوزت برات جا رید یمن برا یاگه نگران

با تو ندارم یتعجب داره، منم نسبت یهم برام جا یگیکه تو م . 

با مکث گفت زدانیاز آن طرف خط آمد و سپس  ینیبوق ماش یصدا : 

- االن؟ یادنبال معامله  

دمیپرس یخبریب با : 

 کدوم معامله؟-

- یکار رو بکن نیمن بهت آمار بدم و متقابالً تو هم ا نکهیا . 
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گفتم یلحن سوال با : 

-  ،یبدونم چرا در دسترس نبود خواستمی! من فقط م یزدم؟ تو شروع کرد یحرف نیمن همچ

تهران گردمیبرم یکه ک یپرسیهمون طور که تو م . 

- کوه و شبم  یباال میتون ما رفته بودهم با اجازه روزیبله خانوم خوشگله حق با شماست، د

و کسب  ارمیدر ب یشما رو از نگران آنتن هم نبود که زنگ بزنم از خودم خبر بدم تا م،یاونجا موند

شب  یکه داشت دمیبهم تا صبح خوابت رو د یبگ ریشب بخ یکنم. شبم که شد، نبود فیتکل

 یک یبگ شهی. حاال میخواب هم بچه مثبت یتو یحت ر،ییذره تغ هیاز  غیدر ،یگفتیم ریبخ

تهران؟ نیگردیبرم  

 

 قابلریبه شکل غ یعنی گفت،یدش مکه خو ی. درست به همان شکلبردمیسماجتش لذت م از

بردمیلذت م یکنترل : 

- میتهران گهی. شب دمیافتیازظهر راه ممقبول افتاده، من و مامانم امروز بعد حاتتیتوض . 

پشت تلفن گفت که من متوجه نشدم، اما  یزیچ زدانیآمد،  ینیممتد بوق ماش یصدا دوباره

دوباره برام واضح شد شیصدا : 

-  ن،یگردیبرم نیکه دار  هیهم عال یلی. خستادهیوا ییاشاره کرد برم، بد جا قدرنیسروش ُمرد ا

 میدو نفره. صبح بر یروزه هیسفر  هیببرمت  خوامیصبح زود؟ م ؟ییجا یایبا من ب یتونیفردا م

میشب برگرد . 

 

 میکه قرار بود برو ییجا یوقتش نبود که درباره گفتیکه خودش م یلیبه همان دل درست

راه را انتخاب  نیترجواب رد آسان کیاعتراض؛ پس با  اشیبه زمان طوالن یکنم، و حت یکاوکنج

 :کردم

- بهش  تهران راجع امیپس فردا. ب یبمونه برا ام،یب ییفردا جا تونمیتازه، نم رسمیمن امشب م

باشه؟ م،یکنیصحبت م  

را با هم سر  یقدر مدت طوالن نیا هم ایبا پو ینداده بودم، حت ازیقدر امت نیهم ا ایبه پو یحت من

مینکرده بود . 

خودش ادا کردم؛ متوجه شد و گفت یوهیباشه" را درست با لحن و ش " : 

- بعدش تو هم مثل  یفردا بمون و استراحت کن، ول ،یتو بگ یباشه هر چ ار،یمن رو در ن یادا

باش،  یتر خوبتو هم به حرفم گوش بده و دخ دم،یچه زود به حرفت گوش م نیمن باش، بب

 باشه؟

لبخند گفتم با : 

 .باشه-
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و گفت دیحرفم پر انیقطع کنم که به م خواستمیم : 

-  یادا دیعوضش منم با ،یاریزن خونه رو درب یِ ندارم تو برام ادا یمن مشکل گه،ید زیچ هیفقط 

بود نیمنظورم از معامله هم ارم،یخونه رو در ب یآقا . 

شمرده گفتم یکلمات با : 

- ستادهیوا ییبد جا یلیسروش خ . 

هم گفت شیهاخنده نیشد و در ب دنشیحرفم منجر به خند نیا : 

- دلم؟ تهران  زیعز یدونیبدم، چرا قدر من رو نم شنیهر روز بهت از خودم لوک میبه خدا من راض

که  نایکنم، از ا یمن برات گردن کلفت یدلت سوخت اجازه داد دیشا ،یدی. خدا رو چه دنمتیبیم

شنونینه نم نگیم یهر چ .  

 

 امکیکه عمو س ییرفتم، جو شیپ هانیاز قطع تلفن قدم زدن را ادامه دادم و تا پشت پرچ بعد

به  یجو کیاز  شتریب شدیآبش تند و مواج بود که باعث م انیقدر جر نیا زد،یحرفش را م

فکر  یمتمرکز شدم و به موج موج احساسات گذشتیکه م یموج موج آب روان ی. رودیایچشم ب

را  زیچ چیه ی. حوصلهختیریو به قلبم م گذشتیو از من م گرفتیم تکردم که سرع

 زشیآممحبت یهابه حرف شهیمن هم یهاواکنش کرد،یم امیراض زدانی دنینداشتم و فقط د

کامالً  افتادیمن م یکه در نهان برا یندادن، اما اتفاق شیهایجبهه گرفتن بود و دل به دل شوخ

کردمیصحبت م زدانیبا  هبود ک یت با مواقعمتفاو . 

 

[12.08.18 11:01] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

*   *  * 

 

که چرا  کردیغرغر هم م دیدیم الیگذاشته بود و همزمان که سر ییدستش متکا ریز مامان

 گریهزار بار د گفتمی. هر چه مندیرا بب گرشید یهاقسمت امکیعمو س ینتوانسته است خانه

قدر  نی. موضوع اخوردیبود م دهیرا که ند ییهاتکرارش پخش خواهد شد باز حسرت قسمت

کند  فیتعر شیتر را براقبل یهاقسمت اتیو با جزئ ندیخواست بنش ییاز زندا همهم بود ک شیبرا

تر که قبل یها. سالبردیظار لذت مدنباله دار را دوست داشت و از انت یهاقصه شهی! هم

 نیپروپاقرص ا یمامان مشتر گنجاندند،یم گرشانیمطالب د یالها داستان دنباله دار را البهمجله

بردیها هم لذت مآن یآوراز جمع یهمزمان اشتراک چند تا مجله را داشت و حت ومجله ها بود  . 
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مامان بخوابد  گریوز که ممکن بود تا دو ساعت دفردا صبح قرار گذاشته بودم و هن یبرا زدانی با

که ماجرا قتل  یرفت و آمد من نبود، فقط زمان ریدرگ ادیاز  فردا به او نگفته بودم. مامان ز یزیچ

که  کردیها استقبال موقت شتریرفتن من حساس شده بود. ب یآمده بود به نساج شیپ اشاری

بودم. هر چه گفته بودم که به  امدهین به طالقان کنار نبروم، اما من خودم با رفت حیبه گردش و تفر

طالقان است و  یکیکه در نزد گفتیم ییبار نرفت و از روستا ریز م،یبرو یکینزد نیدر هم ییجا

. دمیترسیم اشیدنج نیاست و من هم از ا یدنج یکه جا کردیم دیآبشار دارد. مرتب هم تاک

به  یلیبود که قبالً با سروش رفته و خ یی. جارفتمیم دیبا که یاناشناخته یاز آن از جا شتریو ب

 .دلش نشسته بود، دوست داشت به من هم نشانش دهد

 

[15.08.18 00:28] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 244پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 

ش گذاشته بود، گذاشتم. برگشت با تعجب نگاهم کرد و دست ریکه مامان ز ییمتکا یرا رو سرم

 :گفت

- یامروز خسته شد یکار کرد یبخواب. کل ریبرو بگ ،ینیبینم لمیتو که ف . 

- آمیو تا غروب نم ییجا رمیمامان فردا صبح م .  

به سمتم انداخت و گفت یحواسیاز سر ب ینگاه مین : 

- ؟یبر یخوایمگه کجا م  

- طالقان رمیم  ... 

متکا برداشت و گفت یرا از رو شدست : 

- ؟ییتنها  

به تعجب و لحن سوال کردنش زدم و گفتم یلبخند : 

- که چشمه و آبشار داره ییروستا هی رمیم ستم،ینه تنها ن  ... 
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و  زدیحرف م یمازن یبا لهجه لمیمرد ف تیسکوت کنم، شخص یعنیرا باال آورد که  دستش

رفت  رونیمرد حرفش را زد و از صحنه ب تیشخص یبود. وقت اشیمازن یمامان عاشق لهجه

 :مامان به سمتم برگشت و گفت

-  کشه،یطول م یرفت و آمد خودش کل ریهمه جا؛ مس نیحاال چرا طالقان؟ ا ؟یستیخسته ن

که نیفهمینم یزیچ ن،یبرگرد دیشده با کیهوا تار دیدو ساعت اونجا بمون  ... 

نه کوتاه گفتمبه صح لمیمرد ف تیشخص یآمدن دوباره با : 

- مامان ستیهم دور ن یلیطالقان خ .  

را تکان داد و گفت سرش : 

- یخوابیبخواب چشمات قرمز شده از ب ری. برو بگنیدونیخودتون م . 

 

 

. قرار دیایبه دنبالم ب زدانیاجازه نداده بودم صبح  شبیزدم. د دیمادر را د دانیچشمم  اطراف م با

و او هم همان جا باشد میایبمادر  دانیمن به م میگذاشته بود . 

که از  ینیبوق ماش یشد با صدا یمساو دنمی. چرخندازمیب یهم نگاه گریتا به طرف د دمیچرخ

از من  یکم یبا فاصله  زدانی نی. سرم را به عقب برگرداندم. ماشدیرسیپشت سرم به گوش م

از نگه  زدانی ندیدرست موقع رس کرد؛یم ینیشدن بود. سبد در دستم سنگ کیدر حال نزد

تنقالت جور کرده و در سبد جا داده  پیاک کی یبودم، مامان به اندازه دهداشتنش خسته ش

. چسبدیسرد طالقان م یکه در هوا گفتیم نانیبا اطم یبود و حت دهیهم تدارک د ییبود.چا

نداشتم یمن هم هر چه گفت گوش کردم و مخالفت . 

 گذاشت،یسال را پشت سر م یروزها نیترخلوت دادمادریم ابانیرا نگه داشت. خ نیماش زدانی

. با دیایشود و به سمتم ب ادهیپ زدانیمسافرت ترک کرده بودند. منتظر بودم  یهمه تهران را برا

شده،  ادهیکه از خودش جلوتر پ شیهاخنده یشد. دلم برا ادهیپ نیلبخند نگاهم کرد و از ماش

از  شتریب یمن انگار قدمت یتنگتر شد. دلشلو سبد در دستم شل  یشده بود، دسته  نگت

بود.  دهیپوش دشیبلند سف شرتیت یرو یابهاره نیچند روز داشت. به سمتم آمد. کاپشن ج

 کی یایبود. کامالً مه دیسف یکتان کیو کفششم هم  یمشک یذغال نیج کیشلوارش هم 

هم دور  یبزرگ یا صفحهب یرا باال داده بود و ساعت مچ نشیتسفر راحت بود. دو طرف آس

به  یبرد. وقت نییبه من چند بار از پا تا سرم باال و پا دنیمچش بسته شده بود. نگاهش را تا رس

گفت دیرس کمینزد : 

- ؟یتو چ خواد،یمن که دلم بغل م ؟یسالم مارال خانوم، چطور  

 یبت و گاهصح ریپشت تلفن بود و من با عوض کردن مس زد،یها محرف نیاز ا دیتمام ع یوقت

ها حرف نیا دنیصورتم از شن دیفهمیهم هرگز نم زدانیو  داشتمیتوپ و تشر او را از ادامه باز م

و  ستادیایو لبخند خاص مقابلم م رینظیب یعطر یبا بو یاما وقت ند،یآیمدر یبه چه اوضاع
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 یاخم ساختگ کیتمام تالشم را بکنم تا  توانستمیفقط م زدیم پروایب نیچننیا یهاحرف

بودنش نشود. دستش را جلو آورد و به طعنه گفت یساختگ یدهم و او هم متوجه لشیتحو : 

- اونم اخم و تخم داره ای م،یبد شهیدست که م . 

هم  زدانیبه سمتش دراز کردم. نه درنگ کردم و نه تفکر،  اقیبار با اشت نیرا جلو بردم و ا دستم

جلوتر آمددستانش گرفت و  نیو دستم را ب دیفهم : 

- ؟یتر شدامروز خوشگل ای شه،یهم یقدر خوشگل بود نیتو ا  

ستادیا امنهیبه س نهیآمد و س کیفشرد و نزد شتریدنبالش دستم را در دست گرمش ب به . 

باال گرفتم و گفتم یرا کم سرم : 

- رش؟یز یزد ومدهین ،ینکن ی. بدجنسینکن تمیاذ میقرار گذاشت شبید  

باال داد ییابرو : 

- اد؟یکنه که من دلم ب تتیاذ آدیدلش م یکدوم االغآخه   

فکرش را  یآوردم. وقت رونیدستم را از دستش ب گر،یبود د تیحرف زدنش اذ فکریب نیهم

 افتد،یم انیو احساساتم به غل شودیطور حرف زدنش حالم عوض م نیمن چه قدر از ا کردینم

کردن نبود پس چه بود؟ تیاذ  

اخت و گفتبه سبد کنارم اند ینگاه : 

- ن؟یچ نایا  

- دم دستش بود گذاشت تو سبد، بهش نگفتم دو  یسحر بلند شد هر چ یمامان داد، صبح کله

گذاشت برامون لهیهمه وس نیفکر کرد با چند تا از دوستامم. ا م،ینفر . 

شدم که بلندش کنم، اجازه نداد و خودش آن را برداشت خم : 

-  ییداد تنها ی. هر چکنمیا دست مامانتم کوتاه نمالزم بود برداشتم، ام یمن خودم هر چ

اونجا میریاورازان، م کینزد یرستوران عال هیناهار هم  خورم،یم . 

ادامه داد یضیلبحند عر با : 

- یترشون خوشمزه. شک ندارم از همهخورمیبعد ناهار هم تو رو م . 

- خونه هستما کیمن هنوز نزد زدانی  ... 

گفت ییپررو با : 

- خونه تون؟ میسر بر هی یگیم یعنی  

گذاشت. من هم به  نشیسر چرخاندم که سبد را بلند کرد و عقب ماش طنتشیاز ش کالفه

متوجه شد پشتشم گفت یدنبالش رفتم. وقت : 
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- آمیرو جا بدم م نایتو، ا نیبرو بش . 

 

[15.08.18 00:28] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 245پارت  

 

 

 

در گذاشتم،  یرهیدستگ یکه دستم را رو یرفتم. زمان نشیحرفش گوش دادم و به طرف ماش به

زده بود. استرس  وندیانگشتم را به انگشتش پ زدانیبود که در بازار  یدرست مثل همان وقت

بودم  کرده دایبه او پ یادیکه تعلق خاطر ز نمیبنش یمرد نیداشتم، قرار بود داخل ماش ینیریش

با  زدانینخواهد آمد، اما  نیگزیجا ایپو یوقت برا چیه کردمیفکر م شهیو دوستش داشتم. هم

بلکه تمام قلبم را تحت تملک خودش درآورده بود ا،یپو یقدرت آمده بود و نه تنها جا . 

 یدیشکل مخمل سف یمربع یجعبه نم،یبنش یصندل یرا باز کردم و تا خواستم رو نشیماش در

مرتب  نییشده بود را به همراه چند شاخه گل رز قرمز که از پا بستهیمخمل قرمز ونیپاپ شیکه رو

را  نیدر صندوق عقب ماش زدانی. به عقب نگاه کردم. دمیشده را د نیتزئ یشده و با روبان یچیق

کارش گرفته  نیکه از ا یرینظی. غرق حس بکردیو با لذت، تعجب و بهتم را تماشا م هبست

مبودم، گفت : 

 مال منه؟-

به شکل همان لبخند بر لبانش بود لذتش : 

- ه؟یپس مال ک گه،یبله د    

فاصله گرفتم نیاز ماش یکم : 

- شدم ریغافلگ یکل یوا  ! 

و گفت ستادیزد و جلو آمد. کنارم ا دور : 

- آخه یشیم ریغافلگ یجور خوشگل هیکردنت،  ریبود، غافلگ نیخب از اول قصد هم . 

و بعد بع خودش.  کردمی. فقط به گل و جعبه نگاه ممیچه بگو دانستمینمبند آمده بود و  زبانم

 :اعتراض کرد و گفت

- آدیخوشت م نمیبازش کن بب نیبرو بش ؟یکنینگاه م یبه چ .  

- زدانیتو  یخوب یلیخ  ... 
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و گفت دیخند : 

- م دار یخوب یگرفتم هر چ میاصالً امروز تصم شم،یترم مخوب زم،یعز یدیحاال کجاش رو د

رهیدا یرو زمیبرات بر . 

 نشی. ماشندیهم بنش زدانیو جعبه را برداشتم و در دستم گرفتم. نشستم و منتظر ماندم تا  گل

 :را روشن کرد و به سمتم برگشت

- ؟یکنیبازش نم ! 

 اطیگرفت. آرام دست بردم و در جعبه را با احت شیرا در پ میمستق ریرا دور زد و مس دانیم

داشت و داخل صفحه هم به  یبزرگ یداخل جعبه بود. صفحه یاند سورمهبا ب یبرداشتم. ساعت

 ییساعت را جا نیا هیشب دم،یکش رونیب اطیبود. ساعت را با احت ترمیاما مال یاهمان سورمه

به مچ دستش کردم. دستش را از  یسرم را بلند کردم و نگاه عیآشنا بود، سر میبرا ودم،ب دهید

متم آورد و گفتفرمان برداشت و به س یرو : 

- هم نیبا هم ستن، من و تو ع . 

که کرده بودم گفتم یلبخند از کشف با : 

- دمیدستت د یش رو تولنگه دمیفهم دمشیتا د . 

اش و صفحه ترکیبود که بند ساعت من بار نیبود، تنها تفاوتش ا زدانیمن مثل ساعت  ساعت

را هنوز راه  نشیماش زدانیمن بود.  در دست زدانیساعت  یو زنانه فیهم کوچک تر بود. مدل ظر

با گرفتن آن  دینگه داشت و دست دراز کرد و ساعت را از دست من قاپ ابانیننداخته دوباره کنار خ

 :در دستش گفت

- برات ببندمش خوامیجلو، م اریدستت رو ب . 

م گرفت یباال آوردم، ساعت را دور دستم گذاشت و من هم دستم را به حالت یرا فقط کم دستم

و  دیپوست دستم لغز یمانتوام را باال داد و انگشتش هم رو نیآست یکه قفلش را ببندد. کم

 یهمراه  آن باال رفت. اگر چه آرام نشسته و به حرکاتش زل زده بودم، اما از درون در حال متالش

از کارش فارغ شد دستش را جلو آورد و کنار دست من قرار داد، مچ  یشدن بودم. وقت

کرده بود.  جادیا ییبایز یمدل منظره کیکنار هم بود و دو تا دست با دو  ساعت  مانیهادست

 :سرش را باال گرفت و من هم نگاهش کردم

- خودش رو  رهیرنگ ت ده،یگرفتم، دستات سف رهیدستت، از قصد رنگ ت یچه قدر قشنگ شده تو

شهیشر ممح گهیالک قرمزت د نیا یجا یهم بزن یالک روشن آب هی. دهینشون م . 

راحت و سبک  یلیبود و زبانم در کام خ اشیذات یو مهربان یریغافلگ ریتحت تاث هنوز

دیچرخینم : 

- دستم باشه شهی... دوست دارم هم زدانیقشنگه  یلیخ . 

و گفت دیو تنش را به سمتم کش دیرا عقب کش دستش : 
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- حق مسلممه، مگه نه؟ گهیماچ د هیفکر کنم  گهیاالن د  

را با خنده رو روشن کرد و گفت نیماندنش امتناع کردم. ماش کیو از نزد دمیشرا عقب ک خودم : 

- تموم شه. حاالم ساکت  یالک یالک یفکر کن من بذارم امروز همه چ ابونه،یخ نجایکه ا فیح

رو دیع یکارا کرد یچ نمینمون، برام حرف بزن بب  ... 

 ای زدیحرف م ایشود، حاکم  نیماش یلحظه سکوت بر فضا کینگذاشت  ریطول مس تمام

 .دوست داشت من حرف بزنم

سردرتر از  شیآب و هوا گفتیطالقان بود و همان طور که مامان م یکیدر نزد ییروستا اورازان

قصد داشت قبل از ناهار  زدانیگردو بود و در دل کوه قرار داشت،  یهاتهران بود. روستا پر از باغ

 تو استراح مینیسرسبزش بنش یهاباغ انیم ییهم جاو بعد  میمعروف اورازان برو یبه چشمه

میکن . 

 

[15.08.18 00:28] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

. چشمه از می. مجبور شد پارکش کند تا به طرف چشمه بروآمدیباال م ییتا جا زدانی نیماش

را  یبکر عتیو طب گرفتیراه م نیبستر زم یرو تیاو در نه آمدیم نییپا یسنگ یوسط دو تپه

من از مرکز تجمع مردم فاصله گرفتم و به  م،یدیچشمه رس یکیکه به نزد نی. همآوردیبوجود م

آبشار  نییرا در آب سرد و خنک پا میرفتم. کفش و جورابم را درآوردم و پاها ترشنییپا یهاقسمت

استخر  یهانیپشت پرچ یمن که هنوز حسرت آن جو یبود ول ادیفرو بردم. شدت و سرعت آب ز

 زدانیبه پشتم کردم،  یبودن آب نداشتم. نگاه خیبه سرعت و  یدر دلم مانده بود توجه یماه

. از او غافل شده بودم، اما کردینگاهم م قیو دق قیبود و عم ستادهیسنگ ا تکه کی یباال

با اشاره به شلوارم گفت زدانیه و شد سیشلوارم خ یهاخودش را به من رسانده بود. لبه : 

- سرده نجای. ایشد سیبده باال، خ یمارال شلوارت رو کم . 

و گفتم دمیسمتش چرخ به : 

- ؟یآیتو نم  

و گفت ستادیبا من ا یترکوتاه یآمد و در فاصله نییسنگ پا یرو از : 

- نمتماشات ک یکنیم کاریتو چ نمیرو ندارم، فقط اومدم بب یچیه یامروز حوصله . 

تر رفتم، همزمان  نییآب را گرفتم و پا ریگذاشته بود، مس ریمن هم تاث یآب رو یو باز طنتیش

 :گفتم

- یحرفت بمون یرو یتونیچه قدر م نمیبب ن،ییاون پا رمیمن دارم م . 

به پشت سرش کرد، کفشم دورتر از ما بود. رفت و کفشم را برداشت و بعد هم خودش  ینگاه

اند و گفترا با سرعت به من رس : 
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- ایبغل من گرم ش یایب یاون وقت مجبور شه،یباال سردت م ایب  ! 

من را  شیهااستفاده کند، همان که با حرف اشیمیاز همان کلک قد تواندیمرتب م کردیم فکر

 :خجالت دهد

- شمینگران نباش، مزاحمت نم .  

هم بود از جواب دادن جا  شادیتا از من عقب نماند،  کردیپر از سنگ و کلوخ را دنبال م ریمس

 :نماند

- ؟یهنوزم سر حرفت هست ،یخالت رو بردار یخواستیم ادمهی  

 

[15.08.18 00:28] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

# 246پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

میگویقدر که نشنود چه مآن به سمتش کردم، از من عقب مانده بود، اما نه ینگاه مین : 

- که من بسوزونم؟ سوزونهیش رو مبرگ برنده یآخه ک ! 

صورتش پرده زده بود. به  یرخ نشان دهد بر رو یآمده بود کم ادشیکه تازه  یامهینصف و ن آفتاب

سرعت داد و هم راستا با من قرار گرفت شیهاقدم : 

- ت برگ برنده یدر ازا نمیباال بب ایب ،یشنگش دارق یبرگ برنده یدیبابا، پس باالخره فهم نیآفر

کنمایمن خوب تجارت م ،یخوایم یچ . 

- یعالف ش نجایکه من برم جلوتر و تو هم ا نهیا هتمیتنب کنم،یم هتیتنب . 

کم شده بود.  میآب عادت کرده بودم. اگر چه توان پاها  ِیزدن بود، اما به سرد خیدر حال  میپاها

هم  یبا آب کوتاه برخورد دشیسف یِ . نوک کتانستادیو آب ا یخشک نیمرز ب جلو آمد و در زدانی

 :داشت

- زم؟یعز یکن هیمن رو تنب یخوایم  

دیپرس یبیعج طنتیحالت کشدار و با ش کی با . 

بردم نییباال و پا شیسرم را هم برا داشتمیبه جلو برم یقدم نکهیا نیح . 

حالت هشدار گونه گفت به : 
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- . ستیبشم برات خوب ن هیتنب نیاز ا شتریب ،یکاف یشدم به اندازه هیل. تنبباال مارا ایبدو ب

به سرم زنهیم  !  

بلند شد و  عیبه آب زد. تا دستش را در آب فرو برد. سر یباال دادم. نشست و دست شیبرا ییابرو

 :با تعحب رو به من گفت

- ینزد خیاال تا ب ایآب، بدو ب یتو یستادیمارال ! چطور وا خهیآب که رسماً  نیا . 

عقب رفتم تا از او دور شومبودم و عقب شی. روبرودمیخط و نشان کش شیهم برا باز : 

- چه خبره نمیاون جلو بب رمی. مستیمن که سردم ن . 

گفت زیآم دیتهد یبار با لحن نیا : 

- اینه؟ باشه ن یآینم  ... 

درآورد شیرا از پا شیهایکتان نکهیگذاشت و شروع کرد به ا نیزم یشد و کفشم را رو خم : 

- خدمتت رسمیمنم االن م . 

چشمه  یکه ابتدا یتیتر کنار کفشم جا داد و با اشاره به جمعدر آورد و عقب شیرا از پا یکتان

 :بود گفت

-  یچ یدونی. بعد هم مکننیزنده رو تماشا م کیرمانت یصحنه هیاالن  ؟ینیبیاونا رو م

 گهید یکیآوردنشون رو  رونیآب، زحمت ب یتو رنیمشدن،  ایحیدخترا چه ب گنیم گن،یم

بکشه دیبا . 

خواهد کرد.  یعمل یدیترد چیه یرا ب شیدیشلوارش را باال داد و من مطمئن شدم تهد یهاپاچه

داخل آب برداشتم و به  یعیسر یرا داخل آب بگذارد با عجله قدم ها شیکه آمد پا نیهم

 :سمتش رفتم، تند تند گفتم

- . من اومدمایاین زدان،یباشه باشه  .  

و  سیزانو خ کیتند هم به سمتش رفتم. تند تند راه رفتنم باعث شده بود شلوارم تا نزد تند

نماند بینصیب نیب نیمانتوام هم ا . 

دیخندیبود و به من م ستادهیا روزمندانهیپ : 

- کار  یول ؟یکنیم دیچه تهد یبرا یترسیقدر م نیترسو ... تو که ا ا؛یب ترواشیباشه بابا، حاال 

 کردمیاجرا م زیتر و تم یوودیهال یصحنه هیاون وقت  شت،یپ اومدمیمن م ،یکرد یاعاقالنه

یکن فیتعر هاتجهینوه و نت یبرا ینیکه بعداً بش . 

رفتم با داد گفتم کشیبه نزد سیخ یبا تن و لباس یوقت : 

- رونیب یدیمن رو از آب کش یباشه چطور ادتی!  یبدجنس یلیبه خدا تو خ . 
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بود، از شدت سرما قرمز شده بود،  خی. دستم میایب رونیرا دراز کرد تا کمک کند از آب ب دستش

و  دیباال کش اطیقابل لمس دستش جان گرفتم. من را با احت یدستم را به دستش دادم و از گرما

 :غر زد

- . نوک دماغتم قرمز شدهیکرد خیچه قدر دستات سرده،  . 

 اورم،یدستانش در ب نیدستم را دوست نداشتم از ب م،یبود ستادهیار هم اتکه سنگ کن کی یرو

 یرا عمل داتشیواقعاً تهد دمیترسی. مرمیکه زد باعث شد با ترس  فاصله بگ یاما خودش با حرف

 .کند

- بغلت  هتی! چطوره در جواب تنب؟یکنیم همیتنب ؟یآیتو آب واسه من سوسه م یریحاال م

مت؟کنم تا اون باال ببر   

 یکفشش شد. وقت دنی. کنارم نشست و خودش هم مشغول پوشدمیو کفشم را پوش نشستم

شلوارم را گرفت یدستش را جلو آورد و لبه دیکفشش را پوش : 

- نشه سیباال خ یدادیم دیشلوارت، با سهیخ .   

به سمت مخالفش که مردم جمع شده بودند کرد و  یبودم دستش را بردارد، اما نگاه منتظر

س به طرفم برگشت و گفتسپ : 

- نیماش یباال تو میبر ایب شه،ینم نجایا . 

 

[15.08.18 00:28] 
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. دستش را برداشت و میباال برو دیو با شودینم نجایا یزینگاهش کردم تا بدانم چه چ متعجب

را باال گرفتم و نگاهش کردمبلند شد. سرم  : 

- شه؟ینم نجایا یچ  

حرفم چشمانش شرور شد و با خنده  نیشدن شلوارم بود که با ا سیشدت خ یحال بررس در

 :گفت

- قدر  نی. من اشهینم نجایگرمت کنم، ا خوامیم نجا؟یا شهینم یسواله؟ به نظرت چ نمیا

گرم و نرمم شهیو زمستون ندارم، هم زییگرمم، کال پا . 
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شدم و گفتم بلند : 

- به رستوران، شلوارمم خشک شده میو تا برس میروشن کن یبخار نیماش یباال تو میبر . 

یکن فاءیرا ا یالزم نکرده تو نقش بخار یعنی . 

- مامانت  نمیبب مینیبش ییجا هی میبرم ناهار، زوده، قبلش بر خوامیفقط من االن نم م،یباشه بر

بعدش ناهارداده، بعدش هم سفره خونه،  ایچ . 

در صورتش گفتم رهیخ : 

- ریتو مس دمیسفره خونه؟ سفره خونه ند  ... 

از من نظر بخواهد دستم را در دستش گرفت نکهیا بدون : 

- هیفرع یجاده هینبود،  رمونیمس یتو . 

در  زدانیاول هم من و  یقهی. چند دقمیکنار چشمه باال رفت یهادر دست هم از سنگ دست

شکل گرفته بود لذت  ماننیکه ب ینیریش یاما من از خلسه دانستم،یرا نم زدانی م،یسکوت بود

هم مثل خود من بود، مثل  زدانی دیشا م،یایب رونیو دوست نداشتم با حرف زدن از آن ب بردمیم

بود  نیری. تصورش هم شبردیقدم زدن کنار هم و دست در دست هم بودن لذت م نیخود من از ا

محال  کردمیکه حس م یدستانش سخت گرفته بود. طور نیدستم را بکه او مثل من باشد. 

گفت دفعهکیکند.  شیاست رها : 

- کنهیمنم داره همراه خودش گرم م شه،یدستت داره گرم م . 

کردم که ادامه داد اشینگاهم همراه با : 

- من رو اما تو   ،ینباشه و دوباره اخم و تخم کن ندیبزنم برات خوشا خوامیکه م یحرف دیشا

 یهمه شون رو تو ایکه به خاطر رو یکنیمن زنده م یرو تو ییزایچ هی ،یکنیوسوسه م یلیخ

اصالً  ،یاگهید زیهر چ ایدوست دارم بغلت کنم و  گمیم یخودم کنترل کرده بودم، من وقت

 یزن هیبا  یعاطف یرابطه هیحاال حاال وارد  ایوقت قصد نداشتم بعد از رو چیکنم، هینم یشوخ

 یکه دلت بخواد مثل خرس عروسک رهیسر راهت قرار بگ یممکنه که آدم شهیبشم، اما خب هم

یداغونش کن یو بزن یبه خودت فشارش بد . 

 یو پر از معن یو من را هم خنداند و من را از آن قسمت جد دیاز اتمام حرفش خودش خند بعد

مثل  خواهدیدلش م نکهیفتن اقصار گفته بود و در آخر  با گ یحرفش دور کرد. آن همه جمله

سوال برده  ریجمالت قبلش را ز یمن را به خودش فشار بدهد، کلمه به کلمه یخرس عروسک

استفاده را  تینها زدانیهم باعث شد  نیبود، هم ندیناخوشا میو تخم داشتم و نه برا مبود. نه اخ

دیببرد و بگو : 

- من باشه یانهیار ادیکه بدش ب هیک ،یها، آخه خب حقم دارخوشت اومده یلیخ نکهیمثل ا .  

را  ی. از عقب فالسک چامیشد نیو سوار ماش میدستان هم را رها کرد میبه ماش دهینرس

را روشن کرد و گفت نشیماش یبخار زدانی. میو گرم شو میزیبر یمان چاجفت یبرداشتم تا برا : 
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- نشستن، اگه سردت  یبرا هیهست پر درخته و عال ییجا هی لومتریسه چهار ک ز،یمارال نر

هست، اگه  نی. پتو هم عقب ماشمیبخور ییچا مینیاونجا بش میپهن کن یزیچ هی میبر ستین

بکش دور خودت سردت نشه ارشیب یخواست . 

گذاشتم و گفتم میپا ریرا ز فالسک : 

- بهترم هست یطور نیباشه ا . 

به شلوارم کرد و گفت یااشاره : 

- رونیب دتیاز آب کش شدینم سه،یهنوز خ .  

نگاه کردنم باعث شد به سمتم  رهیاش را ادا کرد. خگله یکردم، کامالً با لحن نگران نگاهش

 :برگردد

- میکردیراجع به طرحت صحبت م یبا سجاد روزید . 

گفتم اقیاشت با : 

- ن؟یگفتیم یچ  

- بازار میبد دیکه بعد از ع نهینظرش ا یسجاد  ... 

- نه؟یا ریو تو نظرت غ  

گفت متفکر : 

- . نمیازش بب یو چند ماه بعدش چند مدل کپ رونیب ادیدوست ندارم ب ه،ی، اما چون طرح خاصنه

 .تعصب دارم بهش

حرف بزنم شیبرا امندهیآ یهاداشتم از برنامه دوست : 

- زنمیجشنواره طرح م یبرا نمیشیم دیبعد از ع . 

به سمتم برگشت عیسر : 

- شو الشیخیامسال رو ب خواد،ینم . 

مبا تعجب گفت  : 

- جشنواره یمن طرح بزنم برا یدوست داشت شهیچرا؟ تو که هم . 

- امسال فقط خودم و خودت. اون موقع  ،یامسال دوست ندارم ذهنت رو مشغول جشنواره کن

 یکارمند نساج هی یگفتن داشته باش یبرا یجشنواره حرف یو تو یکه دوست داشتم طرح بزن

خوب بود، مهمم نبود چه قدر به  ینساج یبرا تیدر نها ،یشدیتر مموفق یکه هر چ یبود

هم از سمت ما پشتش بود، اما  یجور خودخواه هیمشغول باشه،  تو ذهن یاریخودت فشار ب

دوست ندارم ذهنت  ،یمدختر مورد عالقه ،یستیکارمندم ن گهیتو د کنه،یاالن داستان فرق م



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 652 

 

از  شتریو ب ادتریز یلیخ م،یونبا هم وقت بگذر خوادیدلم م ،یمشغول باشه و از خودت کار بکش

میو به خودمون برس میدور باش یاگهیاز مسائل د ونچند وقت جفتم هی خوامیاالن، م .  

اما من هنوز  م،یبود دهیمورد نظرش رس یبه جا ییرا نگه داشت، به اطراف نگاه کردم، گو نیماش

را هضم نکرده بودم شیهاحرف . 

 

[15.08.18 00:28] 
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کس  چیه کرد،یشوهر قلدر رفتار م کیاما خودش مثل  ست،یمن تذکر داده بود که شوهرم ن به

 خواستیم زدانیکه دوست دارم بازدارد، اما  یها نتوانسته بود من را از کارسال نیدر طول ا

 دیمن چرا با گفتیوقت بگذرانم، و نم شتریو ب ادتریبا او ز ذهنم فقط مشغول خودش باشد و

بکنم یکار نیهمچ . 

از ما دور بود یاشاره کرد که کم ییشد و با دستش به جا ادهیپ : 

- خوبه؟ مینیمارال اونجا بش  

شدم و فقط سرم  ادهینشستن داشت. پ یبرا یسرسبز و دنج یِ کوه بود و جا یدر دامنه ییجا

و  لیرا برداشتم و به عقب رفتم تا در برداشتن وسا یتکان دادم. فالسک چا دییتا یرا به نشانه

 خواستیگذاشته و م رونیرا باز نگه داشته و سبد مامان را ب نشیروانداز کمکش کنم. در ماش

. از دستم گرفت تا فقط خودش آن را میرا برداشت اندازریرا بردارد. کمکش کردم و با هم ز اندازریز

. راهش را سد کردم و گفتمحمل کند : 

- بهت بگم که باشه  تونمی. نمکنمیحرفت رو درک نم لیمن طرح زدن رو دوست دارم، دل زدانی

شمیم الیخیامسال ب . 

اعتراض کش داد و گفت یرا به نشانه شیهالب : 

- هم من رو  یتونیبهت زور بگم، اگه م خوامیتو فکر؟ خب من که نم یرفته بود نیواسه هم

ندارم یمن حرف یو هم به طرحت برس یاپورت کنس . 

را به طرفم خم کرد و مقابل صورتم زمزمه کرد سرش : 

-  یآیت کنم، اگه از پسش برمذره پرتوقعم، ممکنه خسته هیمن  یبدون دیمنتها قبلش با

گفتمیخودت م ینداره، طرحتم بزنم. من برا یاشکال . 
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زدم و گفتم لبخند : 

- برقرار کنمتعادل رو  کنمیم یسع . 

- مدت بگذره، آخه  هیبذار  ،یحرف بزن نانیقدر با اطم نیا نکهیا یخرده زوده برا هیدلم  زیعز

 یمدت ببوس هیرو  یکه طرح و خط و نقاش گذرهیقدر بهت خوش م نیبا من ا ینیبب هویممکنه 

کنار یبذار  ... 

گفت دمیبالفاصله بعد از حرفش خند یوقت : 

- یکنیاخم م گمیمن م یهر چ هیشد، چ نیآهان ا . 

را باال آوردم و نشانش دادم فالسک : 

- یکن تیاذ خوادیش دلت مکردن، همه خورتزیبردنت شمال چ خواد،یم ییمن دلم چا م،یبر . 

هم با  نیماش م،یتنها بود زدانیاطراف ما نبود و من و  ی. کسمیانداز را پهن کرد ریکمک هم ز با

 آمدندیو م رفتندیاز جاده م نیکه با ماش یده بود و تنها رهگذرانکنار جاده پارک ش ادیز یفاصله

و گفت ادپتو را به دستم د زدانیانداز  ریز ی. به محض نشستنم روندیما را بب توانستندیم : 

- دور خودت سرده چیبپ . 

که باعث شد  شدیاز پتو متصاعد م یعطر تند ی. بودمیچیپتو را از دستش گرفتم و دور خودم پ 

میبود بگو راندازیز یرو لیکه در حال مرتب کردن وسا زدانی به : 

- دهیم یپتوت چه عطر خوب  ! 

زد و گفت یچشمک : 

- با بچه ها کوه، مثل تو دور خودم  میکه رفته بود یمنه، عطرشم عطر منه، شب آخر یپتو

از  رشتیعطر خود منم، نه پتوم. ب یمنبع اصل ،یعطرش رو دوست دار یلیحاال اگه خ دمش،یچیپ

ستمیپتو گرمت نکنم، کمترم ن . 

بلند گفتم ییصدا با : 

- از  یکم دارکم ،یجواب رو بهم داد نیگفتم تو هم یو هر چ دمیپرس یامروز من هر چ زدانی

یکنیم مونمیحرف زدن پش . 

- گم؟یخب مگه دروغ م   

بود  یفالسک نشست، کاف یدو استکان جلو آمد و فالسک را از کنارم برداشت و خودش جا با

را گرفت میعقب رفتم که با دست آزادش بازو یکند تا به من بچسبد، کم یحرکت : 

-  یرو پام. پس دختر خوب شونمتیم کنمیبلندت م ،یجم بخور گهیذره د هیسر جات،  نیبش

ایامروز رو کوتاه ب هیدارم.  یشتریکه قدرت عمل ب ینیبیم ستا،یهم دم چشمه ن نجایباش، ا . 

هم بودم دنمیمواظب نفس کش ین بخورم، حتنتوانستم تکا گرید . 
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 یمن چا یخودش و هم برا یبود. هم برا لیمتما شترینشسته بود که به سمت من ب یطور

را برداشت و جلو آورد تا از  یبود. استکان چا زیوسوسه انگ شدیبلند م یکه از چا ی. بخارختیر

خودش جلو آمد.  شیبه جا و دی. تا دستم را دراز کردم استکان را عقب کشرمیدستش بگ

ام بودشانه ماساش کامالً مشانه : 

 ... به من نگاه کن مارال-

 توانستمیمن م ؛یگریاز هر وقت د ترکیبود، نزد کیبه هم نزد یلیمان خکردم، صورت نگاهش

 هیشب ی. او هم مثل افکارنمیبود بب یخال دیقبل ع یهاشیصورتش را که از ته ر یتمام منفذها

تمن داش : 

- . آدم دلش ستین یمشک یِ بودما. رنگشم انگار مشک دهیند کیاز نزد نقدریوقت ا چیخالت رو ه

بَرش داره خوادیم  ! 

ام چانه ریدستش را جلو آورد و ز یاعجله چیگذاشت، بدون ه نیبود زم ختهیمن ر یکه برا ییچا

شدن بودم.   ریحال تبخ من از شدت گرما در خواستم،یپتو را نم گریسردم نبود، د گریگذاشت. د

پتو را سفت گرفته بودم تا از دورم رها کنار نرود، رخوت و گرما باعث شد پتو را رها کنم و نگران 

زمزمه وار گفت زدانیجدا شدنش از خودم نباشم.  : 

- ستبرجسته یجور قشنگ هیاز دور انگار همسطح صورتته، اما  . 

خالم را  یشد، رو دهیام کشچانه یمد و روام بود اما انگشت شستش باال آچانه ریز دستش

سرم را عقب بکشم، اما با چشمانش مانع شد خواستمیلمس کرد، م : 

- که چه قدر من دوست داشتم انگشت بزنم بهش یوا  ! 

انگشت  یآن جلو آمد و جا کیوقت انتظار نداشتم بکند،  چیکرد که ه یرا گفت کار نیا تا

دیلبم را بوس ریخال ز یعوض کرد و رو شیهاشستش را با لب . 

 

[15.08.18 00:28] 
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باال  عیآمده است، سر شیچه پ دیبه تکاپو افتاد و فهم گرمید یزودتر از ذهنم و هر اعضا دستم

خودش هم کمک  زدانیقرار گرفت و او را به عقب هل داد.  زدانی ینهیس یرو یاراد ریآمد و غ

هم  زدانیقرار گرفت  اشنهیس یفقط دستم نبود که او را به عقب راند، تا دستم رو نیکرد، ا

خوب  یلیام قرار داد. خشانه یآورد و رو نییام پاچانه ی. دستش هم آرام از رودیکش بعق
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بود. درست همان  دهیجلو آمده و من را بوس هوایب زدانیافتاده است،  یچه اتفاق دمیفهمیم

آن  تینهایشدم و ب گرید یایدن کیو لبانش صورتم را لمس کرد غرق در  دیکه بوس یالحظه

بودم اما  اشرهیداشتم. خ یمانیدورش کردم و دور شد حس پش یشد، وقت نیریش میبوسه برا

دیکشمن را به طرف خودش  یدستش را به پشتم برد و کم : 

- خوب بود مگه نه؟ تو هم خوشت اومد و دوستش  یلینداره، خ دنی. خجالت کشنمتیبب

؟یداشت  

خواندیکرد، رجز م لیبه چپ تما یرا کم گردنش : 

- لبت  ریجا ز نیکه جاش هم فیتو، حقش بود که برات پاکش کنم خال رو، اما ح یکرد رمیپ

خوبه یلیخ  ...  

و نامفهوم گفتم تند : 

- ؟یکردیار رو مک نیا دینبا  

- . باور کن میبحث کن نیمن و تو سر ا ی. زشته براگهیدونه بوسه بود د هی ر،یسخت نگ

نه  دمت،یکه هم رو دوست دارن، البته خب من بوس یدو نفر یبوسه استیاتفاق دن نیتریعیطب

 .تو من رو

را رقم بزند  گرید یعیاتفاق طب کیکردم تا اگر باز خواست  کیپتو به هم نزد ریرا ز میزانوها

حواسم باشد و به موقع واکنش نشان دهم. هول و دستپاچه بودم، دستش هنوز پشتم بود و به 

خودش هم خسته شد و دستش را برداشت، اما  تیعیوض نیاز ا م،ینشسته بود یحالت معذب

داد، تنگ هم  هیبلکه دوشادوشم نشست و سمت راست بدنش را به من تک شد،نه تنها دور ن

قرار داده، او را نداده بود؛ چون  ریاتفاق آن قدر که من را تحت تاث نیبوسه و ا نی. امیبودنشسته 

 اشیالیخیو ب یاز راحت یرا داشت. کم دنشیو قصد نوش دهیرا جلو کش یاستکان چا الیخ یب

ز خالم نشانده بود ا یمقدمه بر رو یدفعه جلو آمده بود و ب کیکه  یااز بوسه شتریشوکه بودم. ب

هم خاص  زدانی یمن خاص بود برا یهمان قدر که برا خواستیرفتار بعدش متعجب بودم. دلم م

گذاشت و  شیرا سر جا یچا عیسر دفعهکی یدهانش برد، ول کیرا تا نزد یباشد و نبود. چا

جلو برد. طرف مخالف شانه ام را گرفت و گفت مدستش را در امتداد پشت : 

- کارم باهات به  نمیبش نجایدستم نگه دارم ! ا یرو تو ییچا تونمیقدر خوب بود؟! نم نیچرا ا

و شوکه  ینیشیساکت م یطور نیا یوقت تونمیالاقل من نم کشه،ینم یخوب یجاها

بمونم الیخیب یشیم . 

طعنه گفتم به : 

- یزیبه هم بر نقدریا دیمون افتاده، پس نبا نیب ایاتفاق دن نیتریعیطب یاالن گفت نیهم  ! 

کرد.  کیام را سفت گرفته و به خودش نزدشانه اطیو با لبخند و احت دیکش شیه موهاب یدست

 تواندیکه اعتراف کرده بود نم شیپ یهیمقاومت من چند ثان د،یاش چسبمن به شانه یتنهمین

بود، خلوت بودن فضا و چشمان غرق  ختهیرا در دست نگه دارد شکسته بود، فرو ر شیچا وانیل
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 زدانیانعطاف و انقالب بزرگ من بود. فقط سرم دور بود،  لیاز دل یهم بخش زدانیمهر و محبت 

 :به آن هم رحم نکرد و سر خودش را به سر من وصل کرد و گفت

- بغل  ی. توشهیبوسه هم داستان م هی یتوئه، با تو حت ریتقص ؟یکه چ ختم،یاالن به هم ر

کنهیم وونهیاما داره من رو د ه،یعیطب نمیا ،یمن .  

کرده بود که فاصله گرفت،  یکار خوب نکهیام آورد و آرام کنارم زد و بلند شد، با ابه شانه یفشار

و دستش را به طرفم دراز  ستادینکردم. مقابلم ا دایفاصله گرفتنش پ نیاز ا یاما من حس خوب

 :کرد و گفت

- لحظه بلند شو هیمارال   ... 

، دستم را دستش گذاشتم، با قدرت کمک کرد بلند برداشتم و پتو از دورم باز شد و افتاد زیخ

بلند شدنش  یبرا دیحتماً با دیکه با دانستیانگار م ستم،یبا یافاصله چیهیب شیشوم و روبرو

ارائه دهد یحیتوض : 

- قشنگمون باشه، حس  یهانیاول ینجوریا نجا،یو منم دوست ندارم ا یدل بد دیبا نمیاگه بش

جفتمون باشه. هم تو و  قیباشه که ال ییجا هیدوست دارم  شه،یم یاحترامیبهت ب کنمیم

شهینم نجایکه ا م،یدار ازین ترتیو باهو ترکیارتباط نزد کیهم من به  . 

 خواستمیها وقت مجا قالب کرد. من سالدستش را به پشت کمرم برد و همان کیکرد و  مکث

حتماً  دانست،یاز من م شتریاز من بود، ب بزرگتر زدانی. ابمیهمه معنا را در نیهمه حرف و ا نیا

ها را آن لحظه تیریخوب باشد و من آن مد تواندینم گریکه نشستن ما د گفتیحتماً درست م

و  یبود که شب بنوش یمن مثل شراب یاش برابه خودش واگذار کرده بودم، چون بوسه اماً تم

را در  نیا زدانیبوده است. البد خوب  دنشیبودم که چه قدر بوس دهیتازه فهم ،یصبح مست شو

بود که بلند شد دهیمورد من فهم : 

- ش باعث بشه من تمرکزم نداشته باشم ادامه تونهیو م نهیریقدر ش نیا دنتیبوس یوقت

من کنترل خودم از دست بدم، البته از دست دادم، فقط دارم به خاطر تو خودم رو  نکهیا شهیم

کنمیم تیاذ . 

 

[15.08.18 00:28] 

[Forwarded from مائده. فالح(یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس( " ] 

 نکهیا ی. تازه حرفش دربارهدمیفهمیبعد مفهومش را م یهیمن چند ثان زد،یکه االن م یحرف

به من بگذارد را درک کردم، تحت  خواستیکه م یما را ندارد و احترام یهانیاول اقتیل نجایا

و آن  مانداخت نییاما من سرم را پا کرد،ینگاهم م رهیخ رهیخ دم،یدم، چشم دزدقرار گرفته بو ریتاث

 ختم،یر رونی. به شکل اشک بختمیر رونیکه به دلم هجوم آورده بود را  ب یهمه حجم احساسات

از من  ایپو یوقت شیها پذهنم را اشغال کرد. سال دفعهکیها قبل من نبود، اتفاقات سال ریتقص

 م،را با رابطه به او ثابت کن اشیدر زندگ امیشگیبه دلش بدهم و بودن همخواست که دل 

به موقع بلند  زدانیاگر مثل االِن  کرد،یفکر م تمیهم به من و وضع یکرده بود، اگر کم یخودخواه
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 ند،یبه من هم احترام بگذارد و فقط خودش را نب کردیم یاگر سع گرفت،یو فاصله م شدیم

زدان یزخمم را تازه کند.  یجا میکه دا یشترینه ن شد،یغم در دلم م کیفقط  درد نبودنش دیشا

چسباند و من همان لحظه از  اشنهیرا خوب بلد بود و آن آرام کردنم بود، سرم را به س زیچ کی

 دهیو چند بار بخش نیرا چند ایاما من پو بخشند،یم کباریآدم را  کیگذشتم.  ایپو راتیتمام تقص

که  یمرد نیاشتباهات خودش را کرده بود و ا ایهم در سن پو زدانیتر، بچه بود، من بچه ایبودم. پو

نبود دادیهق آرامم گوش مدستش را دور کمرم سفت کرده و به هق . 

نبود، اگر چه به دنبال لذت تن و بوسه نبود، اگر  یخوب یجا کیما اگر چه در  یآغوشهم نیاول

بود.  زدانیبالغ و کامل من و  یهار از عشق و پر از احساسچه با اشک من همراه بود، اما پ

زدانیو نه  رفتیم ادمیبود که مطمئناً نه من  یطور . 

 

فاصله  زدانی ینهینداشتم، از س شیبرا یدرست هیتوج چیکه ه ییهااز اشک دمیکشیم خجالت

ببرم که  ادشیز ا نکهیا یدستان و آغوشش نه، خودش مانع شده بود. برا میگرفتم، اما از حر

با لبخند به صورتش زل زدم و  ختم،یریبه مانند ابر بهار اشک م شیپ یهیچند ثان نیچطور  تا هم

فتمگ : 

- میدور و بر بخواب نیهم یتو یکالنتر هی میما رو، شب مجبور نهیبب ینجوریا یکیاالن  . 

نگاهش را به من دوخت میمستق : 

- شب، ده  هی یکه دوستش دارم جرمه، من به جا یزناگه تونستن بهم ثابت کنن که بغل کردن 

خوابمیم یشب تو کالنتر . 

 

[16.08.18 11:53] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 250پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 یوقت انزدیبه تن  کینزد یهوا یبود، اما دما نییپا یلیخ یماندن ادیارتفاع به  نیهوا در ا یدما

ترباال بود و تفاوت داشت با دو قدم آن طرف اریبس زد،یگونه حرف م نیا . 

گفت یلبم را لمس کرد و  با شوخ ریبار با دو انگشت خال ز نیدستش را باال آورد و ا زدانی : 

- دونستمیمن نم یشده خالت، ونگ ونگو هم بود سیخ  ! 
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لمسم کند،  شتریب نکهیاز ا کردیم ی. خوددارآمدیو م رفتیخالم م یشستش از رو انگشت

زود  یلیصورتم آمدند و خ یانگشتانش رو یاز سرانگشتانش هم معلوم بود. همه یحت دیترد نیا

چشمانم را پاک کرد.  ریبا خودش کنار آمد. با شستش نم ز تیدر مشتش جمع شدند، اما در نها

 کردیرا پاک م میهاکه اشک یگشتانبا ان د،یکه قرار بود با زبانش بگو یو مهر هایرتمام دلدا

که هنوز چشمانش بند خالم بود، گفتم زدانیگفت. از حصار آغوشش فاصله گرفتم و به  : 

  .واقعاً قبالً چند بار رفتم که خالم رو بردارم، اما مامان نذاشت-

دیمالحظه به کمرم چنگ انداخت و به طرف خودش کش یرا فراخ کرد و ب چشمانش : 

-  دمتیکه د ینیاول یها. من دفعهحساب کتاب بوده ی! خدا رو شکر سر مامانت تو یچه کار بد

 یترقشنگ یزهایچ شهیهم دمیفهم ،یحرف زد نکهیخالت نظرم رو جلب کرد، البته بعد ا نیهم

یکن یکنم بلبل زبون تتیاذ خواستیش دلم مهمه نیهم وجود داره. واسه هم . 

گفتیرا م میصدا دم،ی. من هم خنددیخند و . 

- دمیتست صدا م رمیو م رونیب آمیم یاز نساج یکن تمیاگه اذ . 

گفتم راندازیاشاره به ز با : 

- یزیبر گهید یکی دیشده و با خیفکر کنم  مونییچا . 

تر شد و گفتشل یکم دستش : 

- زمیریمن دوباره م میبشبن . 

 یهنوز از چا زدانیالبته فاصله بود.  ماننیب یاستکان چا کی یبار به اندازه نیا مینشست یوقت

مقدار کم فاصله را هم بردارد.  نیهم یچا ختنینبود بخواهد بعد از ر دیفارغ نشده بود، بع ختنیر

 را شیو پا دیکش یقینفس عم خت،یر یخودش و خودم چا یبرا نکهیطور هم شد، بعد از ا نیهم

چسباند و گفت شتریباعتراضم را نشان دادم  رهیکه من با نگاه خ یچسباند و وقت میبه پا : 

- دوست دارم یجور نیرو بخور. ا تییفکرش رو نکن، چا . 

زدم شیصدا د،یرا نوش شیچا یجرعه نیاول یدادم به دوست داشتنش برسد و وقت اجازه : 

- زدانی  ... 

دمیطرفم برگشت، اولش با مکث فقط نگاهش کردم و بعد پرس به : 

-  ،یرو داشت ایبه جدا شدن از رو میورمه، تصمپارسال منظ ران،یا یاون موقع که برگشته بود

؟یبود دهیبراش چ یامقدمه  

- ؟یپرسیم یچ یبرا  

امروز عوض شده بود و  ست،ین دنشیوقت پرس کردمیفکر م روزیکه تا د یهااز سوال یبخش

دانستمیبد نم گریرا د دنشیپرس : 
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- در  کردمیفکر م ا،یرده باشازدواج نک نکهینه ا ،یمجرد کردمیمن فکر م یخب اون اوال که اومد

 ینساج یکس هم تو چی. هیکه زن دار دمیچند ماه بعدش فهم ،یحال حاضر زن ندار

. البته یازدواج کن ماهیبا پر یخوایچو افتاده بود که م ینساج یمدت هم تو هی دونست،ینم

 یاالن گفت نیبشه، رفتار خودت بود. مثالً هم جادیتصور برام ا نیکه باعث شد ا یمورد نیشتریب

 نیها چند بار به عناواون موقع  اومد،یاز حرف زدنم خوشت م ای ،یکن تمیاذ یدوست داشت

یمرد مجرد هیفکر کنم  شدیباعث م نای. ایمختلف بهش اشاره کرد . 

در  داد،یانجام م زدمیحرف م یمن طوالن یکه اکثر مواقع وقت یبا دقت گوش داد، کار کامالً 

را  شیبود که داشت. استکان چا یمناسب شغل نیو ا کردیگوش م شهیخوب هم یلیواقع خ

گذاشت و گفت نیزم : 

-  یوقت نکهیبعد هم ا ستم،ین نگلیکه من س میشونیُمهر بچسبونم به پ هی تونستمیاوالً من نم

منه؟ ریتر، تقصتو خالت خوشگله، صداش خوشگل  

لبخند گفتم با : 

- جوابم رو بده یجد شهیلطفاً اگه م . 

- بود، اما من  شهیرو نداشتم، حرفش هم ایاصالً قصد جدا شدن از رو رانیون موقع که اومدم اا

من متاهلم به خاطر شکل  دونستیکس نم چیچرا ه نکهیمخالفت کرده بودم. ا شهیهم هم

سالم بود و خب مامان  ستیمن ب میعقد کرد ایبچه دار شدن و ازدواجم بود. اون موقع که من و رو

ش زن داره و بچه، اون وقت ساله ستیبفهمه که پسره ب یکس ینساج یتو شتدوست ندا

 یپنهون کار نیبود. ا انیدر جر یبده. فقط سجاد حیرو توض زایچ یلیخ ا،یلیبه خ شدیمجبور م

مجردم،  کردنیفکر م هیبق یمن اومدم نساج یوقت نیواسه هم گه،یها موند دمامان تا سال

 ایگو زتونیعز نیریاطالعات، خاله ش یمنتها منبع اصل دونست،یم ییزایچ هیهم  یالبته عضد

نبود انیدر جر . 

 

[16.08.18 11:54] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 251پارت  

 

 

  

ام زدبه گونه یآرام یو دستانش را جلو آورد. ضربه دیآمد اخم کردم، خند نیریاسم خاله ش تا : 

- شمایخطرناک م یاخم کن نم،یبذار آروم بش  ! 

- یگفتیم یداشت  ! 
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گفت متفکر : 

- هم مونده؟ یزیمگه چ گه،یهمه رو گفتم د  

- چند ماه  یوقت یول ،ینداشت ایطالق رو یبرا یها قصد جدموقع نیآره مونده، مثالً چرا پارسال ا

ماهیبا پر حرف از ازدواج نیزن و شوهر بود ایهنوز با رو یچرا وقت ؟یطالقش داد یبعد رفت  ... 

دیرا بر حرفم : 

- بود، و نه من  میزندگ یتو ایرو نداشتم، نه اون موقع که رو ماهیوقت قصد ازدواج با پر چیمن ه

هم با   ایشد. طالق رو دهیهم کش یخواست مامان بود که خب به نساج نیکه نبود. ا یموقع

 نمهمراهشون بره، م خواستیهم م ایقرار بود از نروژ برن، رو ایرو ینبود، اما خانواده یقصد قبل

شد که  یلیدل تینبود، اما خب در نها مونییجدا یاصل لیالبته دل نی. ارانیا امیب خواستمیم

 ادیمجبورش کنم باهام ب تونستمینه م رم،یرو بگ ایرفتن رو یجلو تونستمی. چون نه مامیکوتاه ب

مجردم و خب  یکردیت که فکر مبه ذهن خود شدیمربوط م شی. رفتار من هم خب بخشرانیا

بهت جلب شد که فکر  نیهم برات جا افتاده بود، بعدشم توجهم اول به خاطر ا یطورمونه

 شهیهم اشارِ یکه باعث شده  یدار ینه، اصالً چ ای یباش اشاری یقهیسل یتونستیم کردمیم

شد  شمجهینشد، نتَکنده  گهیتوجهم تا آخرش موند و د نیاصول خودش پا بذاره. ا یمحتاط رو

فاصله گرفتنات جواب دندون شکن  یرکیرزیو خودم رو کنترل کنم که به ز نمیبش نارتاالن ک نکهیا

 .ندم

 گریبود. محکم نشستم و د مانیپاها نیب یکردن فاصله شتریب یاز تالشم برا منظورش

 میهارا دارد که به سوال اشیاست که آمادگ یتنها موقع کردمیحساسش نکردم، حس م

جواب دهد ایرو یدرباره . 

- ؟یداشت یهنوز بهش احساس ،یشدیجدا م ایاز رو یداشت یوقت  

دیکش یقیعم نفس : 

-  یبدم و مثالً بگم حت یامن اگه بخوام به حرفت جواب صادقانه یکنیچه شجاع ! خب فکر نم

یهم دوستش داشتم ناراحت بش ییوقت جدا . 

گفتم نانیاطم با : 

- شمینه نم . 

تکان دادرا  سرش : 

- نبود که  ادیهم من رو دوست داشت، اما دوست داشتنمون اون قدر ز ایدوستش داشتم، رو

 هی. به قول خودش میمحترمانه از هم جدا شد یلیمشترکمون رو حفظ کنه. خ یبتونه زندگ

جمعش کرد. قبالً هم بهت گفتم، اگه من و  شدیجوره نم چیما شکسته بود که ه نیب ییزایچ

. چند سال اول، میداشت یحتماً اوضاع بهتر م،یکردیازدواج م یترالبه شکل نرماگه  ایرو

 میمهمه بتون یلیکه خ ییهاهمون سال م،یمشترکمون رو داشت یزندگ یهاسال نیترافتضاح

دست و پا  گهی. بعدش دمیکه ما از دستش داد م،یزیو چند ساله رو بر قیعم یرابطه هی یهیپا

نسبت به اوال بهتر شد، سنمون که باالتر رفت   مونیعاطف یطهالبته راب بود فقط؛ خودیزدن ب
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 نی. من ازدهیوسط لنگ م نیهم ا یاگهید یزایچ هی م،یکه فقط خودمون مقصر نبود میدیفهم

مون هم رابطه یرابطه رو نگه دارم، حت نیآخر واقعاً تموم تالشم رو کردم که حداقل ا یهاسال

رو درست کنه یزیما هم نتونست چ ترکیزدن یرابطه یبهتر شد، اما خب حت . 

جامع و کاملش را به اتمام رساند گفتم حاتیتوض یوقت : 

-  یک تونیعاطف یرابطه نیبوده؟ آخر یچ یتون رو حفظ کنتا رابطه یکه کرد یتالش نیآخر

 بود؟

لبش نشست و گفت یگوشه یلبخند : 

- بعدش  ران،یاومده بود ا یخب وقت م؟یابطه داشتبا هم ر یبار ک نیکه آخر نهیاالن منظورت ا

نه گهید .   

باز ماندن خارج شده بود، گفتم یاز مدار عاد گریکه از حالت تعجب د یچشمان با : 

- زدانینبود  نیمنظورم اصالً ا . 

گفت یعاد یلیخ : 

- و من چه جور  میمشکل داشت یلیمسائل هم خ نیا یکه تو ینداره بدون یرادیاز نظرم ا

که باعث  یلیدال نیتراز مهم یکیسرد شده بود،  ایرو نایاسمیرو دارم. از بعد مرگ  یاتجربه

بهم  میاما خب خودش مستق دم،یفهمیبود، من م نیداشته باشه هم ییاصرار به جدا شدیم

هامون که تو رابطه اومدیخاطر تذکرات مداوم من بود، خوشم نمهم به شیشبخ هی. گفتینم

دادیبهم دست م یخوبه، حس بد یچوانمود کنه همه  . 

دهد که  حیمو به مو توض میو برا ندیبنش زدانینبود که  دیو گر نه بع گفتم،یم یزیچ کی دیبا

را هنگام رابطه دوست دارد یچطور زن : 

- ؟یاالن ازش خبر دار  

را در دستش گرفت دستم : 

- کردم که  قشیا شده. من تشواما اونجا ازشون جد کا،یآره خبر دارم، با پدر و برادرش رفت آمر

 یاونا رو تجربه کنه، پدر و برادرش ازش دورن، برا یهابدون دخالت یزندگ هیمستقل بشه و 

کنهیم یخودش تنها زندگ . 

- ره؟یکمکش کنه، سر کار م یکی دیبا یتنها که سخته، باالخره از نظر مال  

گفت حواسیانگشتانش برد، ب یالرا البه انگشتانش : 

- و هر ماه براش پول  کنمیمن بهش کمک م ره،یگیهم از باباش نم یپول چیاره، هدنبال ک

فرستمیم . 

کنم و نه بازخواست. موضع من فقط  یبزنم، نه دخالت یحرف توانستمینگاهش کردم، نه م فقط

بپرسم  شدیگرفته بودم و نم ماهیکه در برابر پر یسکوت باشد و سکوت. مثل موضع توانستیم
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وقت قصد ازدواج  چینه، اگر چه گفته بود ه ایو  شودیشان مخانهمثل قبل هم ماهیپر دیبعد از ع

را ندارد ماهیپر اب . 

 

[16.08.18 11:54] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 

# 252پارت  

 

 

 

قدر پرقدرت  اش با همسر سابقش آنپرررنگ نبودم که بپرسم چرا رابطه اشیقدر در زندگآن من

پدر و برادرش نباشد و مستقل شود  یکه تحت سلطه کندیم فیتکل نییتع شیادامه دارد که برا

که به  دادیما اجازه نم ینشده فی! نسبت تعر کندیم اشیمال یبانیو خودش هم هر ماه پشت

 اشیر زندگد گریکند که د تیحما یاز زن دیبدهد که چرا با حیتوض میبرا میحق بدهم و بگو مخود

خودم قائل  یحق را برا نیمان افتاد، باعث شد که انگاهم به دستان قفل شده یاما وقت ست،ین

 یزن بودم و با توجه به احساس کی. من شدیم زدانیکه مربوط به  یزیحق و هر چ نیشوم. ا

ود که به انصاف ب یاز رو دی. شاکردیم نمیدلچرک ایتوجهش به رو نیکرده، ا دایبه او پ تکه نسب

و به مذاقم  کردیمن را قانع نم نیاما ا کرد،یدر قبالش نداشت کمک م یتیکه مسئول یزن

توانستم به  تیدر وجودم به شکل سکوت جوانه زد، اما در نها ی. انحصار طلبآمدیخوش نم

نکنم یتیو ابراز نارضا میآ قیاحساسم فا . 

ادامه گفت در : 

- ؟یکرد هیخب حاال بهم بگو که چرا گر  

گفتم کوتاه : 

- یطورنیهم  ... 

- که نبود یطورنیهم  ... 

 نیبه هم ینگاه میکه دادم با ن یبسته شده بود، اما در ذهنم نه؛ جواب ماننیب ایرو بحث

بود یذهن اتیمشغول : 

- تجربه شون کرد، اما خب امروز  شهینم گهید ای شه،یعوض نم گهید یکنیفکر م ییزایچ هی

میمون داشتکه جفت یشون کرد. مثل لحظاتتجربه شهیباز م هم عوض شده، هم دمیفهم . 

دادیم یبود را دور مچ دستم باز دهیرا که خودش خر ینبود، ساعت کاریب دستش : 

- بغلت کنما تونمیپس اشک شوق بوده، من دوباره و چند باره م  ... 
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گفت بدنبالش هشدار داد تا : 

- افتهیم یاالن بهت گفتم چه اتفاق نیهم ا؛یاخم نکن . 

رمیفاصله بگ ایدن کیتا از اخم  دمیخند . 

 

درست  لیخودم آج یخودش و هم برا یکه مامان داد ناخنک زد. هم برا یتنقالت یبه همه زدانی

شد که  یفرع ری. وارد همان مسمیانتقال داد نیو به ماش میرا جمع کرد اندازریکرد. با کمک هم ز

تم و گفتمسفره خانه دارد. به طرفش برگش گفتیم : 

- سفره خونه میریکه م یکنیم یشوخ کردمیفکر م . 

و خم بود کرد و گفت چیکه پر از پ ریبه مس ینگاه : 

- بکشم ونیبرم قل خوامیکنم، م یشوخ دیچرا با . 

تصورش کنم دنیکش ونیدر حال قل توانستمیکردم، اصالً نم نگاهش : 

- ؟یکشیم ونیقل  

لبخند گفت با : 

- رمیم نیهم یفکر کنم دارم برا .  

- ایکن، تو برو و ب ادهیتر پکوچولو عقب هیپس من رو  . 

آوردیو نفسم را بند م زارمیکه مربوط به دود و دم باشد ب یزیخانه و هر چسفره طیاز مح نگفتم . 

را کم کرد و گفت نشیماش سرعت : 

- م؟یبکن دیکار رو با نیچرا ا  

گفتم یشوخ به : 

- بهتره یچون ضرر داره، تو هم نکش . 

باال داد ییابرو : 

- م ضرر واسه یکل یاالن تو هم که کنارم نشست ال،یخیپس ب یگیخاطر ضررش مخب اگه به

نتونستم بگذرم تیکه، در نها یدید یبهم فشار اومده امروز، ول یکل ،یدار . 

و گفت دینگاهش کردم که خند چپچپ : 

- ؟یایب یخوایخاطر ضررش نماالن تو به یعنی گه،ید گمیراست م  

- زایچ نیوقت نرفت سراغ ا چیه ثمیم نیواسه هم آد،یبدش م یلیخ زایچ نیو ا ونیاز قل ییدا . 
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- کنار تو رو از دست بدم، تازه  دنیکش ونیمن لذت قل آدیبدش م تییچون دا یگیم یعنی

بکشم ونیبدم بهت قل هیتک رمیبگ یاختصاص یهاکلبه نیاز ا خوامیم . 

چشمانش زل زدم در : 

- تونمیمن نم . 

- و متعجب گفت یجد : 

 چرا؟-

- کنهیدود حالم رو بد م .  

را نگه داشت و به  نیدفعه ماش کیکرد.  شتریدر هم رفت و سرعتش را ب یاصورتش لحظه تمام

گذاشتم و  شیبازو یطرف کنار جاده دنده عقب گرفت و دور زد. با تعجب و ناخودآگاه دستم را رو

 :گفتم

- زدان؟ی یزنیچرا دور م  

داد ریمس رییزد و تغ دیدو طرف را د خوب : 

- میریولش کن نم . 

- گفتم یزیچ هیمن  ؟ی. چرا دور زدآمیباهات م م،ینه بر . 

- ونیبهتر، ضرر داره قل یجا هی میریم . 

چشمک زد بعدش . 

بود.  دهیدارم، اما فهم ایخانه فوبو سفره ونیبه هر چه دود و قل اینگفته بودم که به خاطر پو من

را کور کرده بودم.  اقشیخاطر من مجبور به دور زدن شده بود و آن همه اشتودم که بهشرمنده ب

برگشتم و آرام و شمرده گفتم نیماش یشهیبه طرف ش : 

-  ادمیرو  یخوب یزهایخونه چسفره یرو خراب کنم، اما فضا حتیتفر خواستمیمتاسفم، نم

آرهینم . 

- منم همون جا بهم خوش  ،یت داشته باشدوس ییتو هر جا ،ییمن تو حیخوشگل خانوم تفر

میکه نرفت ستی. باور کن اصالً برام مهم نگذرهیم .  

و قدرشناسانه نگاهش کردم برگشتم : 

-  یخوایسفره خونه باشه. اگه م یاگه تو یحت دم،یم حیمنم کنار تو بودن رو به همه جا ترج

میبرگرد . 

قلبش گذاشت یدستش را رو یشیحالت نما به : 

- آرمیمن که طاقت نم ،یگیم یطور نیدفعه ا هی زم،ین عزمراعات ک . 
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[20.08.18 09:44] 

 

# 253پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

و او  دمی. عقب کشدیام را کشقلبش برداشت و به سمتم آورد و دوباره گونه یرا از رو دستش

 :گفت

- من کنمیباز عادت نم یزنیحرفا م نیکه از ا نقدرمیا  ... 

نگاه کردم و همزمان  میشدیجا دور و دورتر مپشت سرم که هر لحظه از آن ریو به مس مبرگشت

لبخند زدم و گفتم زیآم هیهم به حرف کنا : 

- رمیگیکه من بهت سخت م نهیمنظورت ا  ! 

امزده یربطیحرف ب نکهیا یرا به دندان گرفت، به نشانه لبش : 

- هر وقت من  یکه شمال بود یتموم مدت یکه تو ادمهیزده؟ هنوز  یحرف نیهمچ ینه اصالً  ! ک

یکردیکه نم ییهادییدلتنگتم تو چه تا گفتمیم  ! 

 یرا به نقطه ریحرف زدن مس قهیهنگام شبمان بود که بعد چند دق یهازدن به حرف منظورش

اغلب هم با "دلم تنگ شده" شروع  داد،یجوالن م توانستیو تا م بردیمورد نظر خودش م

کشاندیم کیبار یو بعد هم کار را به جاها دکریم : 

- یکردیم تمیخودت بود، اذ ریتقص  ... 

دیو کشدار خند زیر : 

- . ستیدست خودمم ن کنم،یفکر م گهید تیجور اذ هیمن به  یزنیکردن م تیحرف از اذ یوقت

خوبم  بگم زنمیبا تو حرف م یتونم وقت یهم من نم ایو  میشبا به هم زنگ بزن دینبا ایآخه 

خوره؟یم یهوا چطوره، قبالً بهت گفتم که صدات به درد چ ،یتو چطور یخوب  

به طرفش برگشتم عیکردم و سر نیدر ماش یرهیرا بند دستگ دستم : 

- رونیب پرمیو م کنمیرو باز م نیدر ماش یحرف بزن گهیکلمه د هی زدانی . 

و گفت دیمن و حرکاتم خند به : 

-  هی یدوست داشته باش دیخونه شاسفره می. گفتم حاال که نرفتنگفتم یزیآروم باش، من که چ

یکه خب انگار قصدش رو ندار ،یاز محبتام رو جبران کن یاگوشه . 

چرا، اما در صدد دفاع از خودم برآمدم دانمینم : 
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-  زیاحترام آم یلیخونه خمتوجه هم هستم که نرفتنت به سفره ستم،ین یاحساسیمن دختر ب

جبران کنم تونمینم یخوایکه تو م یوربوده، اما اون ط . 

تعجب گفت با : 

-  یهم احساسات یلیاتفاقاً برعکس خ ؟یاحساسیگفت تو ب یدختر خوب، ک کنمیم یشوخ

؟یعنیبود، معلوم نبود  یش شوخهم همه نایجبران و ا یبرا ،یهست  

- گهید یزنیحرفت رو م یشوخ یشوخ . 

مقابلش زل زد و گفت به : 

- نداد  ریگ گهید ثمیبگو، م دیفقط تو حرف بزن، از ع زنم،ینم یا رستوران حرفت گهیباشه من د

 بهت؟

 اشیکیمن داشت که  یدرباره هاینگران یسر کی د،یسوال را از من پرس نیو چند بار ا نیچند

باز باورش  ست،یکه در ذهنش ساخته ن ییوالیآن ه ثمیبارها گفته بودم م نکهیبود، با ا ثمیم

شدینم : 

- اوردیخودش ن یبه رو گهیبود، بعدش د افهیق یکم تو هیدو روز اول  یکیفقط  ثمیم . 

هم به  یو نگاه ادیرا ز نیجمع شده باشد. سرعت ماش الشیبرد. انگار خ نییرا باال و پا سرش

و  نمیساعتش کرد. دوست داشتم تمام قد به طرفش برگردم و تمام مدت به او زل بزنم. بنش

 کردیم دایرا پ نیحکم ا شیکار حتماً برا نیا شد،یکوت تماشا کنم، اما نمرا در س اشیرانندگ

را در  یازیامت نیاز او چشم بردارم. من قصد نداشتم چن توانمیام و نمشده اشفتهیش ختکه س

دنبال  شیاز صبح در قلب و ذهنم برا شتریخودش قائل شود، هر چند من امروز ب یزمان برا نیا

 یکی. در کردمینگاهش م کباری قهیکردم و هر چند دق می. نگاهم را تقستمگشیم یشتریب یجا

مچم را گرفت و گفت یواشکی یهانگاه نیاز هم : 

- ؟یکنینگاه م یکمن توجهت رو جلب کرده که دزد یتو یکه چ یبهم بگ شهیم   

را حفظ کردم سنگرم : 

- کردمینگاهت م یجور نیهم . 

دیپرس یبدجنس با : 

-  کنمینگاهت م یجور نیهم یمنم وقت ه،یچ یدونیآخه م ؟یکردینگاهم م یجور نیکه هم

حاال تو  ،یجورنیگذاشت نگاِه هم شهیاسمش رو نم گهیکه د آدیبه ذهنم م دهیا یبعدش کل

کنارتم تا  دهینکش هیبه ثان ،یلب تر کن هیکاف ستم،ین سیبگو، من مثل تو خس هاتدهیاز ا ؟یچ

یکن یعمل ور هاتدهیا . 

شده بود و  فقط با  میتسل زشیمن را که در برابر زبان تند و ت یبه طرفم برگشت و همه دبع

منتظر ادامه بود، تماشا کرد و گفت دیناام ینگاه : 

- مگه نه؟ آدیاز من خوشت م  
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 شتریرا بداند و ب قتیمن توجهم به سمتش جلب شده باشد، گذاشتم حق نکهیاز ا بردیم لذت

 :لذت ببرد

- اومدم؟یم نجایامروز، ا اومد،ینماگه خوشم   

- اصالً  آد،یمن خوشت م یحاال بهم بگو از چ ،یانجام بد یکار یکه الک یستین ینه، تو دختر

ازم خوشت اومد؟ یاز کِ   

دفتر باشم و  دیبا یچه ساعت دمیکه به او زنگ زده بودم و پرس یحرفش من را برد به شب نیا

 نیبه دنبال پدر و همسرش برود. اگر به ا دیچون با دیایتر بدف تواندیجواب داده بود که فردا نم

من  یهیاول یچون عالقه شد،یم دهیدوباره وسط کش ایرو یپا دیبا دادمیسوالش جواب م

 دهیشن ایاز رو یکاف یبود و من امروز به اندازه اشیدر زندگ ایبود که هنوز رو یبه زمان وطمرب

که از او خوشم  یبار نیاول یکنم برا نییتع دیدروغ و جد خِ یتار کیبودم و  دوست هم نداشتم 

 :آمده
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- ؟یزنیحرف م یپشت سر هم دار یول ا،ینزن یقرار بود تا رستوران حرف  

دیتوپ : 

- یبند رو آب داد یک قاً یتو دق دونمیتو؟ اما من م ی! چه مغرور یبرات سخته بگ قدرنیا  ! 

کنم که ادامه دهد قشینگاهش کردم تا تشو رهیو خ قیدق . 

- سرکار، اونجا بود که  ایکردم، همون شب که خواستم فردا ب یهمون شب که ازت عذرخواه

گه؟ید ادتهی ،یاریاتاق مامان تا از دلم درب یبعد هم فرداش اومد ،یگرفتار شد  

باال بردم شیبرا ییابرو : 

- فکر کن شتریاونجا نبود، ب رینخ . 

اصالً  کرد،یم فیهزار حدس و گمان داشت و همه را هم با آب و تاب تعر میستوران برسبه ر تا

 چیجالب بود که ه مینزند و فقط گوش دهد. برا یرفته بود که قرار بوده تا رستوران حرف ادشیهم 

به او  یمن روز دیبود. شا اشیدر زندگ اینبود که رو یمربوط به زمان شیهاکدام از حدس

گفتمیم  ... 
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 ییهایو صندل زیساختمان دو طبقه بود که هم داخلش م کیانتخاب کرده،  زدانیکه  یرستوران

 یهاتخت ییدر روبرو ادیبا مساحت ز  یایرونیب ینشستن بود و هم محوطه یبرا

و  میداخل نرفت زدانیدرختان گذاشته شده بود. بنا به درخواست  ریداشت که در ز یادهیسرپوش

میبود نشست هیتر از بقکه دورتر و خلوت اهختاز ت یکی یرو . 

 کیبه سمت تخت رفتم و کفشم را درآوردم و باال رفتم، هوا سرد بود، اما  زدانیزودتر از  من

از کارکنان  یمشغول صحبت با مرد زدانی. کردیم اشیمطبوع داشت که دوست داشتن یسرما

به شلوارم گفت یبا نگاهحرفش تمام شد به سمت من آمد و  یرستوران بود. وقت : 

- تو میمارال اگه سردته بر . 

که  یوقت یکی" نه " بود، داخل شلوغ بود و آزار دهنده. باال آمد و کنارم نشست، نه به نزد جوابم

را باال  نمیبود. ساعت را دور دستم سفت بسته بود، آست کیاما باز هم نزد م،یانداخته بود راندازیز

بشنود گفتم زدانیکه  یبند ساعت انداختم، با خودم به طور ریبه مچم و ز یدادم و نگاه : 

- یبستیتر مدونه عقب هی دیبا ش،یسفت بست . 

دور مچم حلقه کرد و گفت عیسر یلیرا خ دستش : 

  .بده برات درست کنم-

بود و با بند ساعتم مشغول  نییبه من نشست، سرش پا دهیبهانه باز آمد و چسب نیخب به ا و

 کیکه از قفل و بند ساعت مانده بود آرام و زمزمه وار نزد یدستم و رد یقرمز ندیبود که با د

 :گوشش گفتم

- شیمحکم بست یلیچه قرمز شده، خ نیبب . 

که بند ساعت را بسته و با هر دو دستش هم دستم را گرفته بود.  یرا بلند کرد، در حال سرش

گفت میهادر چشم رهیخ : 

- زمیحرف نزن عز گوش من ریز میکینزد نقدریا یوقت . 

دارد، گفتم یزیچ یتیحساس نکهیگمان ا به : 

 چرا؟-

- شمیم وونهیچون من د  ! 

- ؟یشیم وونهیچرا د  

دستانش گرفت و گفت نیحالت مالکانه ب کیدستم را به  مچم : 

- که  کنمیم حیمو به مو برات تشر یبگ گهیکلمه د هیحرف نزن مارال، به خدا  کتم،یمن هنوز نزد

دو  یِ کالس آموزش هی تونمی. قشنگ مشمیم وونهید یزنیگوشم حرف م ریز یقتمثالً چطور و

حرف بزن خوادیحاال اگه دلت م ارم،یجا درت ب هی یلومتریهمه صفر ک نیبذارم و از ا یاقهیدق . 
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 یلحظات یبا دست آزادم محکم به گوشش بزنم تا برا خواستیبود، دلم م ادبیب یلیخ

کردم دستم را از دستم  یو سع دمیعقب کش یهم نشود. کم وانهید گریگوشش کر شود و د

و  دیباال برد و مچ دستم را بوس رانهیحرکت غافلگ کی یکه اجازه نداد و دستم را ط اورمیب رونیب

 :گفت

- شهیاالن خوب م . 

بار محکم دستم را از دستش درآوردم و هول و دستپاچه به اطرافم نگاه کردم نیا . 

 

*   *  * 

 

کرده و خبر بدش را داده بود که با  داریاو را ب یمادرش طور کرد،یسرش درد م یجلو قسمت

درون  کردیرا باز کرد، احساس م خچالی.در کردیم یبرابر شیپارچ آب سرد بر رو کیکردن  یخال

 ابه قول مارال تا لنگ ظهر بخوابد، ام نکهیا دیبود، به ام دهیوقت خواب رید ند،یبیرا نم خچالی

غروب  روزیاز د ماهیسحرش هم او را بدخواب کرده بود و هم نگران. پر یرش با تلفِن صبح کلهماد

کردن  کیآب را برداشت و با نزد یشهیاز او نداشت. ش یکس خبر چیزده بود و ه رونیاز خانه ب

 اقاج یدوازده بود و هنوز صبحانه نخورده بود. حوصله کی. ساعت نزددینفس نوش کیبه دهانش 

بار با شماره  نیچندم یزودتر آماده شود. برا یزد تا چا زیرا به پر یبرق سازیز را نداشت، چاگا

 یو با انداختن گوش دیکش یقیکماکان خاموش بود. نفس عم اشیتماس گرفت، گوش ماهیپر

زنگ  اشیبند نکرده بود که گوش سازیرا کنار چا یرفت. هنوز قور یچا یکانتر به سراغ قوط یرو

 ماهیاز پر یخبر نکهیپا تند کرد، به گمان ا اشیو به سمت گوش دیکش یدست از قور. وردخ

بود. دوست نداشت  اشیگوش یصفحه ی"رو انهیرا باال آورد، اما اسم " ار یشده باشد، گوش

مارال حساب باز کرد  یآرامش وجود یکه داشت با مارال صحبت کند، اما رو یاحالت کالفه نیبا ا

تماس را لمس کرد و گفت کونیرفت و همزمان هم آ ییراین پذسال تو به سم : 

 جانم؟-

سوال داد کیجوابش را با سالم و  مارال : 

- کردم؟ دارتیمن ب ای ؟یداریب  

را به جلو دراز کرد شیمبل نشست و پاها یرو : 

- دارمیوقته ب یلیخ د،یسحر زحمتش رو کش یمامانم کله زمینه عز .  

داده بود گفت یگرینازش رنگ د یکه به صدا شهیاز همتر متفاوت یبا حالت مارال : 

 

[20.08.18 09:44] 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 670 

 

 

- میزدیم خیو از سرما هم  میخوردیم ییچا میموقع داشت نیا روزید . 

که  ییهایآن نگران یپادزهر همه توانستیبود که م یایخواب آور قو کیمارال مثل  یصدا

مارال بخوابد و در  یدلبرانه ییبند و با الالکرده باشد. چشمانش را ب قیمادرش به وجودش تزر

به بسته شدن داشت، گفت یبیعج لیکه م یآرامش غرق شود. با چشمان : 

-  خیاز سرما  میداشت نکهیبه ا یداد ریوقت تو گافتاد، اون راندازیاون ز یهمه اتفاق خوب رو نیا

م؟یزدیم  

وردحرف را عوض کرد و لبخند را به لبانش آ شهیمثل هم مارال : 

- شته؟یپ یکس ایخونه،  یی. منتظرم ناهار بخورم و برم تا غروب بخوابم. تنهادمینخواب شبیمنم د  

باز  ماهیاز سرنوشت گم شدن پر یخبریبود که با آن همه دغدغه و ب بیکرد، عج یگوشیباز

داشت یگوشیباز یهوا : 

- محوصلهیهم ب یلی. خمیتنهام، فقط خودمم، ناهار هم ندار یآره، تنها . 

از مرحله  قدرنیبود که ا دهیکس جز مارال را ند چیداد که فقط درخور خودش بود، ه یجواب مارال

 :پرت باشد

- گردهیت برمخودت ناهار درست کن، حوصله یبلند شو برا . 

-  نهیخونه تنهام بده، هم یمن تو گهیکه م یدختر به پسر هی شهیکه م یشنهادیپ نیمثبت تر

و با  یایکه ب نهیا یایخونه کامالً مه زمی! عز رسهیتر من به ذهنم نممثبت نی! از ا یکه تو گفت

سر جاش اریم رو بو حوصله ای. بمیناهار هم نخواست م،یهم بخواب . 

-  هیت بخوره. به کله ییهوا هیو  رونیب یکه بر نهیهم هست، اونم ا گهیجواب مثبت د هیچرا 

باشه دیمف تونهیدوش هم م . 

 زشیآم طنتیجواب ش توانستیبود که م یداده بود، از معدود دفعات طنتشیشدل به  مارال

خودش را به آن راه  یبود که به سادگ نیداشت و آن ا یایتکرار یوهیبشنود، اغلب مارال ش

داد که بتواند دهانش را ببندد یبزند. جواب مارال را طور : 

- که حالت خرابه،  کنهیسماً اشاره مدختر خوب، داره ر ستین یجواب که اصالً جواب مثبت نیا

مرگمه یچه خبره و چ دونهیم قاً یدق یعنی ابون،یبزن به کوه و ب . 

کرد یرا عصبان مارال : 

- ناهار رمیوقت ندارم باهات حرف بزنم، م گهیمن د زدان،ی هیچ یدونیم . 

 یااش هم رنگ باخت. صدکرد. به محض قطع شدن تلفن خنده یو با مارال خداحافظ دیخند

. بلند شد و به انداختیم نیبود که در سالن طن ییتنها صدا یبرق سازیجوش و خروش چا

 خواستیشده بود که اصالً دلش نم یجهت کیاش با مارال وارد سمت آشپزخانه رفت، رابطه

مقصد درست است،  ایو به کجا ختم خواهد شد. آ ستیجهت درست ایو فکر کند که آ ندیبنش
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 گرشیو با دست د ختیر یخودش چا یمهم نبود. برا شی، به درک، برااگر درست هم نبود

لمس کرد. آن قدر مادرش منتطر بود که با همان بوق  یگوش یصفحه یمادرش را رو یشماره

دیاول جوابش را دهد، بالفاصله از مادرش پرس : 

- نشد؟ ماهیاز پر یالو مامان خبر  
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نشده است یابود که خبر تازه نیا یایمادرش گو رمقیب یصدا : 

- بده یخودش خبر دیشا مینیشون، ببخونه مینشست فیتکلیب میفعالً که همه جمع شد . 

گفت تیعصبان با : 

- نشده؟ حرف  ریقلدر باز باهاش درگ مانِ یاون پ یبذاره بره؟ مطمئن خبریب هوی شهیآخه مگه م

ومده؟ین شیپ یزیچ یثیو حد  

دیتر به گوشش رسآرام یدرش کمما یصدا : 

- هم خسته  ماهیکه آروم باشن، پر ستین یروز هیشون هست، خونه یتو شهیجروبحث که هم

گهید رونیشده زده ب . 

را به تاسف تکان داد سرش : 

- بوشهر؟ امیامشب ب یخوایم  

- اومده باشه تهران دهیتهران، مامانش احتمال م ادیب ماهینه، ممکنه پر . 

گفت استفهام با : 

 ممکنه اومده باشه تهران؟-

جواب داد تیبا قاطع مادرش : 

- از خودش  یبهت زنگ بزنه و خبر دیشا ،یاتو خونه دونهیتو بمون تهران، م اده،یاحتمالش ز

خونه و به منم خبر بده ارشیبده، اگه بهت زنگ زد ب . 

و گفت دیکش یاازهیخم : 
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- ش خالش نداره بره، به خاله یو خونه نجایا از ریرو غ ییخاموشه، اگه تهران باشه جا شیگوش

ده؟یهنوز نرس دمیشا ن؟یزنگ زد  

گفت عیسر یلیخ مادرش : 

- زنگ زد  یپرساحوال یمامانش به بهونه ستن،ین انیاونا اصالً در جر ره،یش نمخاله ینه خونه

نبود یخبر . 

-  یلیکنن ما خگم شدن دخترشون حواسشون هست وانمود  یریو یریه نیخدا رو شکر وسط ا

شد  یکوچولو بخوابم، خبر هی رمیم وا،یش کنهیدرسته. من سرم درد م زمونیو همه چ میخوب

زنمیشد زنگ م ماهیاز پر یزنگ بزن، منم اگه خبر . 

دیخواست تلفن را قطع کند مادرش پرس تا : 

- ؟ینداشت، کجا بود یسروش هم ازت خبر یحت ،یکل روز خونه نبود روزید  

زد یپوزخند : 

- شه؟یکننده م تیکم اذداره کم اتیکنجکاو یکنیمن چند سالمه؟ فکر نم یدونیمامان م  

گفت تیبا شکا مادرش : 

- کننده بود؟ تیحرف من اذ یکجا  

-  یدختر پونزده ساله بودم، اون وقت شما نشست هیزنده بود من االن پدر  نایاسمیمادِر من، اگه 

شما  خوادیجا بودم که دلم نم هیکجا رفتم !  که کجا بودم و یکنیمن رو بازخواست م یدار

بهت بگم؟ امیب دیدختر بودم، با هیفکر کن با  ،یبدون  

- یاخسته یلیبخواب، خ ریبرو بگ نقدر،یا یشد یچرا عصبان . 

وسط آشپزخانه نشست.  یخورناهار یصندل یو همان جا رو دیرا نوش شیچا یاز خداحافظ بعد

به تهران فکرش  ماهیآمدن پر ی. حرف مادرش دربارهآمدیبش مبه ناهار نداشت و فقط خوا یلیم

  .را مشغول کرده بود

به دست زنگنه باز  اشاریقتِل  یکور معما یکه گره گفتیاحساسش به او م شیوقت پ یلیخ از

حدس  دادیرخ م خانواده نیکه در ا یبیو غر بیعج یهاو حال با رفتارها و واکنش شودیم

سِر  گفتیکه م یبرادر ماه،یپر یشدن ناگهان بیباشد. غ دهیفهم یزیچ دیشا ماهیکه پر زدیم

ساده خواهرش را به قصد کشت کتک زده است، اصرار زنگنه به پنهان داشتن تعداد  بحثحرو کی

 یمنطق یرابطه توانستیخالء نگه داشته بود و نم کیبود که او را در  یلنجش از جمله موارد

کند دایپ شاننیب . 

آن  رفت،یبرده باشد جلو م ییبو اشاریاز دست داشتن پدرش در قتل  ماهیفرض که پر نیبا ا گرا

را دوست داشت و به طرز  اشاری ماهی. پرآمدیبه نظر نم بیعج یلیاز آن خانه خ ماهیوقت فرار پر

 گکند که مسبب مر یزندگ یاکه در خانه آوردیهرگز طاقت نم گمانیاش بود، بوابسته یبیعج

او هم  یعنیهم به وسط ماجرا باز شود،  مانیپ یپا شدیفرض باعث م نیشوهرش باشند. ا
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شوهر  یاو را کتک زده بود، حت ماهیساکت نگه داشتن پر یبه بهانه مانیپ یعنیخبردار بود؟ 

هم بودند یکار کیشر یوسط مقصر باشد، او با پدرزنش به نوع نیا توانستیهم م سایپر . 

 دایپ اشاریاگر قاتل  شد،یکه اطراف زنگنه بودند مشکوک م یکسان یهمه کم داشت بهکم 

بلند شد و به طرف  یصندل ی. از روشدیحل م اشیفکر یهااز دغدغه یبخش اعظم شدیم

را گرفت، با هر دو خطش تماس گرفت و هر دو هم خاموش بود.  ماهیپر یاتاقش رفت، شماره

تختش گذاشت. در  یرو زیرا کنار م ینداخت و گوشتخت ا یحالت سبک رو کیخودش را با 

گذاشت و دو دستش را دورش حلقه  اشنهیس یعوض عروسک خرس قرمز رنگ را برداشت و رو

شکل بخوابد نیبه هم وقفهیها بساعت خواستیکرد. چشمانش را بست و دلش م . 

 

[20.08.18 09:45] 
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داشت،  یدل مشغول یراجع به موضوع یوقت شهینتوانست بخوابد، هم ساعتکیاز  شتریب

 یرا بررس اشیشد و گوش داریب یخواب راحت بود. وقت کی شدیم یکه از او فرار یزیچ نیاول

مارال گوش  یهیداد به توص حینکرد و ترج یاز سروش داشت. توجه پاسخیکرد سه تماس ب

برود تا  رونیو در آخر ب ردیبگ خودش ناهار درست کند، دوش یبرا ش؛یهاهیتوص یکند، به همه

قدر حرف گوش کن نبود و حاال به لطف مارال شده بود.  نیوقت ا چیاش بخورد، هبه کله ییهوا

 رفتیم رونیداشت از خانه ب یصبح وقت روزیرا تا غروب با مارال گذرانده بود؛ د روزشیتمام مدت د

دش و مارال حل کند، اصالً قصد خو نیرا ب زهایچ یسر کیعزمش را جزم کرده بود که  یهمه

 یرابطه کیرابطه دارد. دنبال  نیاز ا یچه توقعات دیراحت حرفش را به او بزند و بگو یلیداشت خ

 هیشب شتریبود. نوع ارتباطش با مارال ب یمعمول یهاو حرف زدن یتماس تلفن کیبازتر و فراتر از 

ها آن یجنس را بردارند بود، حتهم ریغ کی ارتباط با یهاگام نیقرار است اول کهدختر و پسر  کی

 ی. هم او و هم مارال دو تا آدم با تجربه بودند که به راحتگذاشتندیم هیهم ما یبرا شتریهم ب

 یرا تجربه کنند و گزند یجنس یهمراه با رابطه ک،یمدتِ نزد یطوالن یرابطه کی توانستندیم

با  یها زندگبه حکم سال برد؛یلذت م تینهایال بنرسانند. چون او از وجود مار گریهم به همد

با مارال  زیمورد همه چ نیکه در ا دانستیخوب م یلیخ یافتضاح جنس یتجربه  کیو  ایرو

 مشیرا در حر ایجز رو یها زنفاکتور که بخواهد بعد سال نیترخواهد رفت. چون مهم شیخوب پ

را  یو چند ساله زن یعمر س کیداشت، بعد از  را مارال دارا بود. به مارال عالقه دباش رایپذ

کند، مارال بدون  یدلسوز شینبود که برا یازینبود نگران ضعفش باشد، ن یازیکه ن دیدیم

 نکهیمانده و ادامه داده بود. او با خود مارال طرف بود و ختم کالم ا یقو یهامرد سال کی تیحما

را  یزن وابسته را نداشت. حاال زن کیحمل ت گرینبود، د یوابسته کس یتیمارال از نظر شخص
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رابطه آن زن باشد،  نیقطب ا کیباشد  یااگر قرار راست رابطه د،یایب شیکه پا به پا خواستیم

 نیهم یامحور خودش بچرخد. اصالً شکل نرمال هر رابطه یرابطه رو کی یهاتمام قطب نکهینه ا

 هیطرف قض کیاز  شتریقرار نبود او از خودش بو  ماندیدر حال تعادل م زیهمه چ رالبود، با ما

سروش را رد کرده بود. با  میمستق ریو غ میمستق شنهاداتیپ دیخرج کند. تمام ع رویوقت و ن

هر طور دلش  توانستیارتباط که مهر تعهد به آن نخورده و او م کیدر ارتباط بود، هر چند  یزن

داشتند  دهیعقلش بود که هم صدا با هم عق در قلب و ذهن و ییجا کیکند، اما  عمل خواهدیم

که به  یعالقه و حس م،یمتعهد باش یبه حکم قول و قرار و ازدواج به کس ستیکه حتماً الزم ن

گشت.  گریاز جنس د یدنبال تعهد ستیالزم ن گریهاست؛ دتعهد نیخودش بزرگتر م،ینفر دار کی

هم راجع به او  ینیریتصورات ش رد،کیفکر م اشیجنس یهابه جاذبه داشت،به مارال عالقه 

اما از  کرد،یداشت، مارال هم به متقابالً به او عالقه داشت، هر چند سخت و محتاطانه ابرازش م

 نیدارد و مارال هرگز به او از ا شیدر پ یکه کار سخت کردیفکر م لیداشت. اوا نانیاش اطمعالقه

مارال بود، قرار هم نبود تا ابد  ید مورد عالقهو او مر کردیکرد، اما اشتباه م واهدجهت فکر نخ

او باز کرده بود یدر را بر رو نیاحساسات مارال بسته بماند، مارال ا یدرها . 

 

 شتریگذشت و با مارال ب یشتریرفته بود، اما هر چه زمان ب دنشیبه د روزید ت،یذهن نیهم با

از آنچه که دارند، داشته  ترکینزد یرابطهاز او توقع  تواندیکه نم دیرس جهینت نیوقت گذراند به ا

روح پاک  تیشان و در نهااز مارال منجر به خدشه وارد شدن به رابطه یجنس یباشد. توقع رابطه

نبود.  شیجا روزیرا باز کند، الاقل د طور رابطه نیزود بود که با مارال صحبت ا یلی. خشدیمارال م

رابطه  نیا یبه ادامه قیکه او را تشو ستین یجنس یاهفقط جاذبه نیبود که ا دهیفهم روزید

هم او را فارغ از  نیبود. هم یکاف شیهم برا یجنس یرابطه کیبدون  ،ییمارال به تنها کند،یم

اش کوتاه از خواسته یمنطق روزیخواهد آمد. د شیچه پ دانستیکه نم یاندهیآ کرد،یم ندهیآ

که  یبود. منطق دهیاستن بود از جا بلند شده و کنار کشدر اوج خو یوقت تریآمده بود و منطق

هم خوب  ردیمنطق بگ یکه چاشن یاعالقه د،یترسیشب تنها شد خودش هم از آن م یوقت

عالقه را  یاز او بخواهد که همه تواندیجهت که در ادامه منطق م نیاست و هم بد، بد از ا

 کی ریو در ز آمدیلبته اگر مثالً امروز مارال مدور شود و دور شود. ا تواندیفراموش کند و تا م

و منطقش  بزندمنطقش کار کند، ممکن بود  روزیاصالً معلوم نبود مثل د شد،یسقف با او تنها م

که  یکند. همان قطب تیریرابطه را مد نیخفه کند. خوب بود که مارال بلد بود ا شهیهم یرا برا

ارال ترمزش را بلد بود به موقع بکشدنبود، م ایخودش دوست داشت، مارال مثل رو . 

 

[20.08.18 09:45] 
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 ینهیبخورد. در زم یچه درست کند و چ قاً یدق دینداشت که با یادهیا چیآشپزخانه شد، ه داخل

به  گشتیبود. سرعت و مهارتش برم اریتمام ع یاحرفه کی یحاضر یدرست کردن غذاها

متنفر بود و  یزیخانه بود. پدرش از آشپزخانه به شکل اغراق آمکه خودش تنها آشپِز  ییهاسال

را از  نیا کردیم یخود داشت. سع ینبودش هم که جا کرد،ینم یبود آشپز یوقت اهم ت ایرو

 یسازاو را پشت اجاق گاز در حال آماده آمدیمادرش پنهان نگه دارد، در واقع مادرش خوشش نم

 ادشیبه  یآشپز ینهیدر زم شیهاتیقابل دی. شاکردیم یا عصبکار به شدت او ر نیا ند،یغذا بب

 یِ مروین کی یحت تواندیکه مادرش آشپز باشد، خودش هرگز نم یپسر تا مادام کیکه  آوردیم

 یکم یکند و حت یمادرش آشپز یهم درست کند و او بلد بود پا به پا یدرست و حساب یساده

دتر از او عمل کن یاو حرفه تریکیتکن . 

 یاو را برا توانستیم شکیدوش ب کیمارال بود،  یبعد یهیاز خوردن غذا نوبت توص بعد

به  د،یرا سشوار کش شیموها کار را کرد. دوش گرفت، با حوصله نیهم اورد،یسرحال ب یلحظات

آخر مارال گوش  یهیبه توص تیجا را مرتب کرد و در نهاآن یاوضاع آشفته یآشپزخانه رفت و کم

با سروش باشد، هر چند مطمئن بود  خواستیرفتن کرد. م رونیو عزم ب دیرا پوش باسش، لکرد

بود. به  رونیب یایبا دن اشیاما به جز مارال، سروش تنها راه ارتباط پسندد،یرا مارال نم نیکه ا

کرد که در خانه بماند تا شام به  دیاز بودنش در خانه مطمئن شد تاک یسروش زنگ زد و وقت

برود شاهخان .  

حال  یلیمارال اثر کرده و خ یهاهیسروش برود، توص یرفت تا به خانه اطیو آماده به ح حاضر

هشدار  ینشست صدا نشیکه داخل ماش نینسبت به حال مزخرف صبحش داشت. هم یبهتر

 ییبود به هر نوع صدا دهیرا شن ماهیشدن پر دیکه خبر ناپد یابلند شد. از لحظه اشیگوش امیپ

را باز کرد، از طرف مارال بود، از او خواسته بود  امیاش حساس شده بود. پیاز سمت گوش

ندیراحت برود و تلگرامش را بب الیداد تا با خ هیتک اشیصندل ی. به پشتندیتلگرامش را بب . 

که  دیمارال هم رس امیها باز شوند که پفرستاده بود، منتظر بود عکس شیدو تا عکس برا مارال

االن تموم شده،  نیرو برات درست کردم، هم نایبودم و ا داریتا صبح ب شبید نوشته بود:" شیبرا

و بهت بدم رمیبرم بگ دیبعد از ع دیفقط قفلش مونده که با ". 

داشتند و مدل دم  یابود که بند قهوه یشکلباز شده بود، دستبند و گردن چرم هم هاعکس

 یبر رو قیعم یها را بزرگ کرد و لبخندبودند. عکس شده نیتزئ ییهابافته و با مهره یماه

مارال نوشت:" من  یمونده"! برا داریکل شب رو ب وونهیلبانش نقش بست و با خودش گفت:" د

کار  نی" مارال قبول نکرد و نوشت که خودش امیریبا هم بگ میبر ایقفل هم ب خوام،یماالن  نیهم

 داریمارال زنگ زد و بعد از تشکر از شب تا صبح ب کردن نداشت، به پیتا ی. حوصلهکندیرا م

صبح شده است  یاصالً متوجه نشده که ک گفتیکرد، البته جواب مارال که م تیماندنش شکا

دم در  رفتیم دادیبند چرم بود، اگر مارال اجازه مبند و دستاز گردن ترنیریش یحت شیبرا

کار را نکند و در شعاع چند  نیار داده بود که ااما مارال اخط د،یدیاش و هنر دستش را مخانه

کار را  نیروز ا کیبد بود، احتماالً  یلیاخطار مارال خ نینشود. ا یشان آفتابخانه یلومتریک

ردیبگ شیهمه امر و نه نیاز ا یانتقام سخت ات کردیم . 
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بد و او را از بکو اشنهیاو را در آغوش گرفت که مجبور شد بر تخت س یطور دیتا او را د سروش

از نظر گذراند و  آمدیسروش را که به نظرش مسخره م یتاپاخودش دور کند. وارد خانه شد سر

 :گفت

- هیلندیتا یگداها نیا هیباشه. شلوارکت شب زادیبپوش مثل لباس آدم زیچ هیبرو   ... 

آمد و گفت یبا گردنش براش قر سروش : 

- بود؟ یافاش چه شکلمگه؟ خوب بود؟ شلوارک د یبرد فیتشر لندمیتا   

جا داد و به سمت سالن رفت. کتش را درآورد و همزمان به سمت  یرا کنار جا کفش کفشش

و به طعنه گفت دیسروش که پشت سرش بود چرخ : 

- نکنه قبل من اومده و رفته؟ ای اد؟یب ستیقرار ن یمثالً کس ای شته؟یپ یکس ای ؟ییتنها  

کانتر  یها را روقارچ یگرفت. ظرف محتو دهینشن را اشهیبه سمت آشپزخانه رفت و کنا سروش

ها گفتگذاشت و در حال خرد کردن قارچ : 

- ت هم در دسترس نبود. با مارال مونده صاحابیب یِ گوش ،یخونه نبود ؟یبود یکدوم گور روزید

؟یبود  

به او  شهیمارال هم یبا مارال نداشت، درباره دارشیبه طرفش برگشت. سروش خبر از د تند

دیآیمارال با او راه نم کردیم دیتاک شهی. همدادیالعات غلط ماط : 

- رو هم خودم از دسترس خارج کردم یخونه بودم، فقط دوست نداشتم جواب بدم، گوش . 

کارد در دستش را داخل ظرف رها کرد سروش : 

- ؟یپشت کاراته کارت رو به مارال نشون بدالک یباالخره موفق شد نمیت، ببآره ارواح عمه  

گفت ضیغ با : 

- پشت کاراته کار باشنهمه مثل اون انکر االصوات توان که دنبال الک یفکر کرد . 

و گفت دیخند سروش : 

 

[20.08.18 09:45] 

 

- هم صداش  یکی ستن،یهمه که مثل مارال خانوم شما خوش صدا ن ومد؟یاِ ! از نغمه خوشت ن

درسته،  ماشیشما هم فقط صدا و س مارال خانوم نینذار، ا بیدختر مردمم ع ی. روهیطوراون

 ای داره،یکه آدم رو تو کف نگه م یصفره. حاال تو بگو، کدومش بهتره؟ اون ریز شیخدمات رسان

زنه؟یحموم و پشتتم کف م آدیمکه  یاون  

گفت یچپبا نگاه چپ زدانیاما  ند،یهم اشاره کرد بنش زدانیو به  دیحرف خودش خند از : 
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- نداره؟ یرادیذارم تو اتاقت، ابرم کتم رو ب خوامیم   

کرد یاخم سروش : 

- ینیهست که دوست ندارم بب ییزایچ هیمبل بابا، اتاق من  یبنداز رو . 

رها شده بود  شیتخت که شلخته پتو و لباس سروش رو کیسرعت به اتاق سروش رفت و جز  با

و به سروش گفترفتن ر رونیکرد و به محض ب زانیآو زیآورخت ی. کتش را مرتب رودیند یزیچ : 

- خطرناکه؟ یِ ماریب هی یدونیم ،یدست بردار یجنس ییخودنما نیاز ا یخوایم یک  

دلمه ها را برداشت و گفت گذاشت و فلفل یها را کنارقارچ سروش : 

- به من  ده،یطرف بهت پا نم ه،یتو دردت چ دونمیم ،یدید دیخوبه خودت انکر االصواتم رو ع

رهیگیچرا بهت سخت م دونمیم ه،یدرد مارال چ دونمیاما من م شه،یم تیحسود . 

 یهاخرد شده نشان داد که به حرف یهاداخل آشپزخاپه پا گذاشت و با ناخنک زدن به قارچ به

است، اما سروش ساکت نماند و ادامه داد توجهیسروش ب : 

-  گهیو د یدیودت کار کشتو چهارده سال از خ کنهیاون فکر م نه،یدلچرک ایتو و رو یمارال از زندگ

. به نظرم بهش بگو که یچهارده سال ول معطل بود یطفل یِ تو دونهینم ،یخوریبه دردش نم

 یهی. در بقزدهیزنگ بهت م هیکه فقط شب به شب  یخانوم دکتر بود هیچهارده سال دست 

مترلویصفر ک ،یباهات نداشته. بگو آک آک یو کار یخونه ش پارک بود نگیموارد تو پارک . 

به سروش زد یرفت و محکم پس گردن جلو  ! 
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 یتربه جلو پرتاب شد. چاقو را به حالت مطمئن یکه به سروش زد، سر سروش کم یگردنپس با

گفت زدانیدر دستش نگاه داشت و رو به  : 

- شتازت دا یتوقع اینه رو ،یدینه خودت از خودت کار کش گم؟یمگه دروغ م .  

ها اضافه گوجه یمحتو تابهیخرد شده را به ماه یهادلمهدنبال حرفش بلند شد و قارچ و فلفل به

و گفت دیبه داخل قابلمه کش یسرک زدانیکرد.  : 

- ؟یکنیدرست م یدار هیچ نیا  
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مسخره گفت یرا هم زد و با لبخند تابهیمواد داخل ماه سروش : 

- کنمیدرست م یلندیدارم املت تا . 

و گفت دیکش تابهیبه داخل ماه یگریدسرک   : 

- کرده داره توش! گوشت چرخزن؟یریقارچ و فلفل دلمه م یلندیتا حاال تو املت تا یاز ک . 

را گذاشت تابهیدست از هم زدن برداشت و دِر ماه سروش : 

- م؟یدار یلندیمگه اصالً املت تا ،یلندیگفتم تا یطور نیبابا؟ هم یگیم یچ   

گفت زدانیشده رو به  زیگرفت و با چشمان ر اجاق گاز فاصله از : 

- املتشون  پوشن،یگداهاش چطور لباس م یدونیم ا،یزنیحرف م لندیتا یدرباره ادیز یلیخ

 ،یدور دور؟ شهر گناهشم رفت لندیتا یرفتیم یذاشتینکنه خانم دکتر رو قال م ه،یچه مدل

محبوب؟ یِ پاتا  

رو به سروش گفت شیهانیباال زدن آست نیدر حرا باز کرد و  راهنشیپ نیآست یهادکمه : 

- خورهیواسه اهلش برن، به درد من نم میرو گذاشت ایپاتا . 

کج کرد، اما حرف سروش را هم  یبهداشت سیو راهش را به سمت سرو رونیآشپزخانه ب از

دیخوب شن یلیخ : 

- مینیسواحلش رو بب میریما هم م د،ینیمعابدش رو بب لندیتا نیریبله شما م .  

 

به آشپزخانه برنگشت، به سالن رفت و  گریآمد د رونیب یبهداشت سیاز سرو نکهیاز ا بعد

 ماهیاز پر یبود تا بلکه خبر اشیگوش یکرد، تمام امروز مدام حواسش پ یرا بررس اشیگوش

بار  نیا اشیتعجب و ناباور انیرا گرفت، در م ماهیپر یداشته باشد، بنا به عادت شماره

 ماهیپر یرا با شتاب به گوشش چسباند تا صدا ی. گوشخوردیخاموش نبود و بوق م اشیگوش

را کشدار رها کرد،  قشیرا بشنود، اما فقط بوق خورد و بوق خورد و در آخر قطع شد. نفس عم

را  اشیمانده بود که گوش یشکرش باق یجواب نداده بود، اما باز جا ماهیدرست بود که پر

فرستاد،  ماهیپر یرا جواب دهد برا اشیهر چه زودتر گوش نکهیا بر یمبن یامیروشن کرد. زود پ

نخواهد کرد، فقط تلفنش را  غیالزم باشد از او در یتیکرد که هر کمک و حما دیدر ادامه هم تاک

آمد و رو به او گفت رونیجواب دهد. سروش که شاهد جوش و خروش او بود از آشپزخانه ب : 

- شده؟ یخبر ماهیشد؟ از پر یچ  

سرش را بلند کرد و نگاهش را به سروش دوخت و با تعجب گفت عیسر : 

- ؟یدونیمگه تو هم م  

جوابش را داد یجد سروش : 

- گفتیآره بابام صبح م . 
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دیتاسف پرس با : 

- از کجا خبر داشته؟ ییدا  

آمد ترکینزد سروش : 

- ه؟یخبر ماهیشد؟ از پر یحاال چ گه،یخب عمه بهش گفته د  

گفت غرغرکنان : 

-  گهینفهمه، از طرف د یطرف سفارش پشت سفارش که کس هیمامان ما هم نوبره، از  نیا

گهیم ییبه دا آدیخودش م  !  

درچشمان سروش زل زد و گفت میرا باال گرفت و مستق سرش : 

- دهیجواب نم ن؛یرو روشن کرده، فقط هم شیگوش . 

گفت زدانیدر دست  یمبل نشست و با اشاره به گوش یرو سروش : 

- به اون جواب داده باشه دیزنگ بزن مامانت، شا هی . 

ها هم که خودش، آن دانستیم یقدرکار را کرد، به مادرش زنگ زد، اما مادرش هم همان نیهم

نگرفته بودند.  یمداوم پاسخ یهازدن روشن است، از زنگ ماهیپر یِ فقط اطالع داشتند که گوش

دهد. بعد از قطع  یجواب ماهیپر دیتا شا ردیماس بگنزنند و فقط خودش ت یزنگ گریخواست د زدانی

هم نداده بود امشیبه پ یجواب ماهیکرد، پر یرا هم بررس شیهاامیتماس، پ کردن . 

کدام نتوانست او را از شر افکار مزاحم  چیه ون،یزیطنز تلو الیسروش و نه سر یهایشوخ نه

دارند یبه هم ربطدو  نیا کردیحس م اشار،یو قتل  ماهیرها کند؛ فرار پر . 
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سروش به سمت آشپزخانه برگشت یصدا با : 

- خبر مرگ باباش ای آد،یخودش م ایهم  ماهیست. پرشام آماده ایب . 

در خنده نشاندن بر لب او، مغرورانه  تی. سروش خوشحال از موفقدیحرف سروش خند یادامه به

 :گفت
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- ؟یزنگنه دار نیتو با ا هیچه خصومت ؟یبخند زدمیرگ زنگنه حرف محتماً از م دیبا یعنی  

اش کورتر شد. نداشته ینشست، اشتها یناهارخور زیم یاشپزخانه رفت و به تماشا به

ها سروش بودند، قارچ یِ درشت سوار املت من درآورد یهابود، فلفل دلمه زیوسط م تابهیماه

ناجوِر به اصطالح املت  یپخته و نپخته، وصله کردند،یم فایهم نقش مترسک را در املت ا

بودند یلندیتا . 

قاشق برداشت و به سمت  کیکرد،  تابهینشست و قاشق را برداشت و داخل ماه یصندل یرو

 :سروش گرفت

- ست، نپخته خوبکه قارچش زنده نکهیا . 

نشست و با تکان دادن دستش گفت شیروبرو سروش : 

- قارچ نپخته  ی. تو که خودت داشتزننیه دارن با هم اون تو قل مساعت مین ه؟یبخور بابا، زنده چ

قارچش زنده ست یداد ریاالن گ ،یخوردیرو م . 

خودش گرفت یبرا یاها و قارچ را کنار زد و لقمهدلمهقاشقش فلفل با : 

-  هگیپخته باشه، د یبپزه انتظار دار تابهیتو ماه یزیریم یاما وقت خوره،یخاَمن آدم م یبله وقت

خام خام خورد، حال به هم زنه شهینم . 

خودش درست کرد و گفت یبرا یبزرگ یلقمه سروش : 

- اگه با  یعنی. یکجا رفته بود روزیکن که د فیتعر یخوریم یکه دار نیبخور کمتر فتوا بده، هم

. فکر کن مخ زنمیبه افتخارت هشت دور، دور خونه کله ملق م ،یمشتلق دار یمارال رفته بود

. ماها حاال شهیدود هنوز از ُکنده بلند م یطرف رو، تو ثابت کرد یختیفرو ر یزد ،یچیکه ه

میکن یشاگرد شتیپ میایب دیبا هاالحا . 

در دستش قورت داد تا سروش  یرا در خود خفه کرد و به همراه لقمه تیو عصبان تیحساس

 یِ به ظاهر در آرامش غذانشود. سکوت کرد و  یزیچ یاز واکنشش متوجه نیبو نکته زیت شهیهم

را خورد، اما سروش دست بردار نبود شیافتضاح روبرو : 

- ؟یچرا الل شد  

مرِد نرمال حساس بود،  کیاز  شتریسروش ب یهانبود، شاخک یخوب یهم استراتژ شدنالل

کم  زشیچ کیو  ادیز شیزیچ کیبود،  شیاملت روبرو نیسروش مثل هم یدهنده لیتشک یاجزا

 .بود

- عادت ندارم موقع غذا خوردن حرف بزنم ما،یکنیذا کوفت مغ میدار . 

زد یچشمک سروش : 

- حوصله  یکه چ یآورد یما رو از شمال کشوند ،یدار یواشکی یبله شما فقط عادت به کارا

قبالً گفتم  اشاریتو و  ،یریبا مارال م یچونیپیتو مخم، بعدش م رهیندارم و محسن داره م



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 681 

 

 گفت،یرو بهم م زیاونم همه چ کنم،یباورش م شتریب گذرهیکه مهر روز  د،یهم هیشب یلیخ

کردسکوت  هویکه اومد وسط،  رالما یاما پا .  

اش با مارال فقط به خودشان مربوط بود، بخش رابطه نیرا خورد، ا شیسکوت کرد و فقط غذا باز

گرفت و گفت گرید یا. سروش لقمهاوردیحق نداشت از آن سردرب یکس : 

-  کنهیاشاره م نیاون وقت ا ست،ین فتیو کوپال حر الیعمه با اون  ده،یهم بهت م یچه خط

تهران یآیم یشیتو از شمال بلند م .  

گرفت و با اشاره به آن ادامه داد زدانیاش را در هم گره زد و مقابل اشاره انگشتان : 

- با هم؟ نامرد تنها تنها؟ نیشد یجورنیا یک شییخدا ! 

نتوانست ساکت  گریرا در آغوش گرفته بودند کرد و د گریسروش که همد به انگشتان ینگاه

گرفتن  یو کارش را برا دیچرخ اشیصندل یبلند شد و به طرف سروش رفت. سروش رو ند،یبنش

سروش خونسرد  د،یسروش را گرفت و به طرف خودش کش یقهیراحت کرد،  رپوششیز یقهی

 یهادر چشم رهیخ رد،یرا بگ اشقهیکمک کرد بهتر کردن سرش به او  ترکیبا نزد یبود و حت

 :سروش گفت

- تفاوت گنده  هیباشم، اما عوضش  اشاری هیشب یلیرو در مورد من بدون، من ممکنه خ زیچ هی

 نیمن همون آخر یاشتباه برا نیذره، اول هیکه اصالً گذشت ندارم، تو بگو  نهیباهاش دارم، اونم ا

 هیاما کاف ،یراجع به من و مارال بکن خوادیکه دلت م یزخرفهر فکر م یتونیاشتباهه، تو م

 کنمیم تچارهیاون وقت من ب ،یزبونت و با خودتم تکرارش کن یرو یاریفکرکردنت رو ب نیا فقط

من، باور کن به نفع خودته یسرک نکش تو کارا قدرنیسر جات و ا نیسروش، بش  ! 

بود دانزیدست  اشقهیاما هنوز  د،یعقب کش یکم سروش : 

-  ه،ییپس خبرا ،یگفتیتا تخت و رخت هم برام م اومدیاسمش م روزی! تو که تا د یرتیچه غ

دونه؟یعمه م  

را باال برد و جواب سروش را داد ابروهاش : 

- یدوست دارم تو بهش بگ یلیخ  ! 

را از دستش درآورد اشقهیرو به عقب  یبا حرکت سروش : 

- آدینم ادمی کنمیفکر م یبود؟ هر چ یک مگه االغم، به من چه، اصالً مارال . 
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- آرزو هی شهیبشنوم، اون وقت اونجا موندن و اومدن برات م ینساج یکلمه از مارال تو هی هیکاف . 

سروش برداشت یقهی یکرد و دستش را از رو زیم یرو یبه غذا یااشاره : 

- ررو بخو تیلندیاملت تا نیحاال بش .  

بر اعصابش  یمبل نشست تا کم یگرفت. رو شیآمد و راه سالن را در پ رونیآشپزخانه ب از

زنگ بزند  ماهیبه پر نکهیا یحوصله گریانداخت. د اشیبه گوش ینگاه یچشم ریمسلط شود. ز

 ونیزیتلو ینه. تنها راه همان صفحه ایداده است و  امشیبه پ یجواب ندیبب نکهیا ایرا هم نداشت، 

را جمع  زیم یباربود، چشمش را به آن دوخت و اما حواسش را به سروش داد که به شکل فاجعه

تا کامالً  دیچرخ دیآیسروش به سمت سالن م دید یو سروصدا راه انداخته بود. وقت کردیم

را قطع کرد و  شانیراه ارتباط ونیزیاو و تلو نیب ستادنیباشد. سروش با ا ونیزیتلو یروبرو

فتگ مهمقدیب : 

- نبود، حداقل به مامانت اعتماد  یآدم نیهمچ رون؟یزده از خونه ب یواسه چ ماهیبه نظرت پر

باشه ومدهیسرش ن ییداشت. بال . 

دیتوپ : 

- ونیزیتلو یبرو کنار از جلو ایب . 

او را از  یگوش یشد تا سروش را کنار بزند که زنگ صدا زیخ میتکان نخورد، ن شیاز جا سروش

 یلیداشت خ  یدسترس اشیبود و بهتر به گوش ستادهیزداشت. سروش که اکار با یادامه

برداشت و به سمتش گرفت عیسر : 

- ماههیبردار پر زدانی . 

 دید یگوش یرا رو ماهینکرد، اما تا اسم پر یااصالً عجله کندیم یسروش شوخ نکهیگمان ا به

ند شد و گفتتماس را لمس کرد همزمان بل کونیرا گرفت. آ اشیزد و گوش یچنگ : 

- جان؟ ماهیالو پر  

. به دینشن یسمت اتاق سروش رفت و سروش هم به دنبالش. پشت هم الو الو گفت و جواب به

 :سمت سروش برگشت و گفت

- چرا؟ دهیجواب نم  

شد و آهسته با زبان اشاره گفت کشینزد سروش : 

 .نفهمه من هستم-

کرد و گفت کیرا به دهانش نزد یگوش : 
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- نگم یبه کس یتا خودت نخواست دمیدنبالت، قول م امیبگو ب ؟ییجاک زمیعز ماهیپر . 

دیرا شن ماهیدار پرو خش فیضع یکرد و بدنبال آن صدا دشییتا سروش : 

 .تهرانم، اومدم هتل-

و گفت دیکش یراحت نفس : 

- دنبالت، آدرس هتل رو برام بفرست آمیاالن م . 

با همان لحن گرفته گفت ماهیپر : 

- نفهمن  ناینفهمه، بابام ا یکس یفقط قول داد آم،یفردا شب م مونمیمشب ما ا،ین زدانینه 

 .من تهرانم

را برداشت و گفت کتش : 

- بفهمه. اجازه نداد  یبوشهر کس ذارمیجمع نم التیدنبالت، خ آمیبرو جمع و جور که دارم م

دوباره مخالفت کند و قاطع گفت ماهیپر : 

 .زود باش آماده شو، آدرس رو هم بفرست-

در کمدش را باز کرد تا لباس بپوشد و همراهش برود، اما با بستن در کمد مانع شد و  سروش

 :گفت

-  حیشده که فرار رو بر قرار ترج یچ نمیبب خوامیم زنه،یحرف نم نهیتو رو بب ،یایب خوادینم

دمیمامان زنگ زد برندار. خودم جوابش رو م ،یدیند یدیداده، تو هم شتر د . 

 

*  *  * 

 

جا داد و به سمتش رفت و گفت نیرا عقب ماش ماهیپر چمدان : 

- عقب؟ ذاشتمیم دیدونه چمدون را با هی نیهم م؟یبر  

را دور زد و پشت فرمان  نیداد. ماش هیتک یتکان داد و بعد سرش را به صندل دییبه تا یسر ماهیپر

نمانده  ماهیبه صورت پر انداخت. رنگ ماهیپر یافهیبه ق ینگاه وفتدیراه ب نکهینشست. قبل از ا

و گفت دیکش ماهیخودش را به طرف پر یکم زد،یم یدیهم به سف شیهابود. لب : 

- رم؟یبرات بگ یخوریم یزیچ  

با باز و بسته کردن چشمانش گفت ماهیپر : 

- میفقط بر ،یچینه ه . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 684 

 

را وادار به  او ماهیاما حال و روز پر بست،یرا  به رگبار سوال م ماهیخودش بود پر اریبه اخت اگر

 ماهیپر دیترسیکرده بود، م ریوجودش را تسخ یاتازه یِ و نگران شیکرد. تشو ینیعقب نش

 ماهیفرار پر یبرا توانستیکه م یلیدال یبزند. همه یسکوت کند و نخواهد از پدرش حرف

داشته است. تا خانه  یاست پدرش در قتل همسرش نقش دهیبود که او فهم نیکند ا ینیبشیپ

پارک کرد با خودش قرار گذاشت امشب به  اطیرا در ح نشیماش نکهیت کرد، اما به محض اسکو

سازد. چمدان را به دست گرفت و  انیرا عر قتیحرف بکشد و حق ماهیکه شده از پر یهر نحو

که  ماهیمدام پر یشود. چمدان وسط سالن رها کرد و به اصرارها ادهیپ نیاشاز م ماهیکمک کرد پر

تا  ندیمبل بنش یماند و او را مجبور کرد رو توجهیاتاقش برود و استراحت کند ب به خواستیم

داشت. به سمت  یلرزش محسوس ماهیپر یآماده کند. دست و پا شیگرم برا یِ دنینوش

و خودش را به  دیایآماده کند. اجازه داد آب جوش ب ماهیپر یبرا یآسپزخانه رفت تا شکالت داغ

و گفت ستادیلش ارساند. مقاب ماهیکنار پر : 

- یبرام حرف بزن دیبا یبخور، بعدش که آروم شد آرمیم یزیچ هیاالن برات  . 

باز مادرش است  نکهیبود، به گمان ا توجهیو ب دیلرزیبار م نیچندم یبرا د،یلرز بشیدر ج یگوش

بود. هر  انهیرا راحت کند، اما مادرش نبود و ار الشیاو را قانع و خ یطور کیآورد تا  رونیب بشیاز ج

نگذاشته بود. با اشاره به  یباق شیبرا یاما اوضاع امشب وقت زد،یشب خودش به مارال زنگ م

گفت اشیگوش : 

 

[24.08.18 16:34] 

 

- امیمن برم اتاقم جواب بدم و ب . 

با اضطراب و ترس گفت ماهیپر : 

- نجامیمن ا ینگ نان؟یبابام ا زدان؟ی هیک . 

بود، گفت الیخیکه به ظاهر ب یکر فرو برد، با لحناو را دوباره به ف ماهیپر ترس : 

- نداره یبه تو کار ست،یاز بوشهر ن زمینه عز . 

 

 کردیوانمود م ماهیمقابل پر یجور کیو  ستادیایبود م یگریطرف اتاقش رفت، اگر هر وقت د به

هم  ماهینبود و حال پر شیخودش را دارد، اما امشب جا یدختر است و او زندگ کیکه طرفش 

 .اصالً مناسب نبود

گفت نییالعاده پافوق ییتماس را لمس کرد و با تن صدا کونیآ : 

 .جانم-

گفت عیمنتظر مانده بود، سر ادیز یلیکه خ مارال : 
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- یرو برداشت تیهم گوش رید ،ینگرانت شدم. زنگم نزد ؟ییکجا زدانی . 

باشد شهیصدا و لحنش مثل هم کردیم یشدت سع به : 

- ؟یخوب ؟یم. توچطورخونه زم،یدم عزبو ریخرده درگ هی  

قبل نبود. فقط خوب بود که مارال  یهاو شب شبیمثل د زیچ چیرا کرده بود، اما ه شیسع

 :متوجه نشده بود

- اومدم  رم،ینتونستم خودم تماس بگ میبود ییدا یشام خونه ،یاز غروب منتظرم زنگ بزن

نگران شدم ،یتو هم تماس نگرفت دمیرو چک کردم د یگوش . 

گفته باشد، گفت یزیچ نکهیا یو فقط برا مقدمهیب یلیخ : 

- ؟یدیچرا نخواب  

بار تعجب کالم مارال مشهود بود نیا : 

- . یمونده بودم چرا نزد یزنگ نزد ،یبگ ریبخو مثل هر شب شب  یچون منتظر بودم زنگ بزن

 حالت خوبه؟

بود،  نیسنگ یمعما کیحل  حال ممکن نشسته بود و او هم دنبال نیدر سالن به با بدتر ماهیپر

وگو بودگفت نیراه کوتاه کردن ا نیمثل هر شبش باشد، بهتر دیکشینم : 

- خوردم نیام، شب شام سنگخرده خسته هینه  . 

مملوء از  یبوده است. مارال با لحن نیسنگ یلندیآن املت تا یو با خودش فکر کرد کجا گفت

را عنوان کرد اشیو آرامش نگران یمهربان : 

- برو، من  ا،ینخواب نیسنگ یبا معده یجور نیعرق نعناع بخور بعد بخواب، ا هی ؟یخورد یچ مگه

ست؟ین شتیپ یکس ؟یی. تنهاپرسمیحالت رو م زنمیدوباره زنگ م دارمیب  

 گفتیم داد؟یجواب مارال را چگونه م دیابراز محبتش عاجز ماند. با یوهیمقابل مارال و ش در

و او در  ماهیپر نکهیگفتن ا داشت؟یرا پنهان نگه م قتیحق ایحضور دارد، هم  ماهیو پر ستیتنها ن

گذاشت و  ررا کنا دیترد د،یایب شیپ شیمارال هزار سوال برا شدیحتماً باعث م ند،یخانه تنها کی

 :گفت

- برم بخوابم خوامینمون، منم م داری. تو هم بستین شمیهم پ یکس چیتنهام، ه . 

نرفت و  رونیمارال را قانع کرد که خوب است و تماس را قطع کرد. از اتاق ب که بلد بود یهر زبان با

که به مارال دروغ گفته  دیترسیو او از چه م دارد،یبا خود فکر کرد که ترس آدم را به دروغ وا م

 بود؟

 

[24.08.18 16:35] 
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# 261پارت  

 

 

 

و  پنداشتیا عاقل ماو ر شهیکه هم یگفته بود، به مارال دروغ گفته بود. به کس دروغ

مارال از  دیترسیقرار دهد. م ریتاثتحت تواندیرا هم م یهر آدم عاقل الیفکر و خ دانستیم

 دیپرسمارال از او  یوقت روزیکند. د یناجور یخودش فکرها یاز تنها ماندنشان، برا ماه،یبودن پر

 یتفاوتیبوده، در ظاهر با ب همایزن و شوهر بودند حرف ازدواجش با پر ایهنوز با رو یکه چرا وقت

 انیبه م نیهم ینبود. برا یتفاوتیاز ب یخبر شیبود، اما در عمق چشمان و لحن صدا دهیپرس

حرف زد ماهیبود و از موضعش در برابر ازدواج با پر دهیحرفش پر . 

 

تا حالش را  زدیمارال دوباره زنگ م شکیتختش انداخت و به سمت در رفت. ب یرا رو یگوش

مارال  یبرا یامیرفتن منصرف شد و به عقب برگشت. پ رومی. دم در از بدیدیرسد، بهتر بود نمبپ

بهت زنمیزنگ نزن، فردا صبح خودم زنگ م دم،یمن خواب زمیفرستاد:"عز " 

به سمت  راستکی ماهیبه سمت پر ینگاه میرفت. با ن رونیب یترجمع الیو با خ فرستاد

 یکم ماهیکان شکالت داغ به سالن برگشت متوجه شد که پربا دو است یآشپزخانه رفت. وقت

را هم از تنش درآورده بود. با حالت  شیتر شده است، شالش را از سرش برداشته و مانتوآرام

در خودش جمع نشده بود گرینشسته و د لمب یرو یترراحت . 

رفتار و  یور یتسلط بهتر خواستیداغ را به دستش داد و با فاصله کنارش نشست. م شکالت

به تن داشت و   با دست چپ استکان  یبلند نیآست زیبل ماهیداشته باشد. پر ماهیحرکات پر

دست راستش درد  کردیچپ دست نبود. حس م ماهیکه پر یشکالت داغ را گرفته بود. در صورت

هم بود که  ماهیاما حواسش به پر د،ی. در سکوت شکالت داغش را جرعه جرعه نوشکندیم

دست راستش را هم سخت  د،ینوشیاستکان را در دست چپش گرفته و با زحمت مکماکان 

از او حرف  توانستیم یاریهوش ینبود، با کم یآدم تودار ماهینگفت، پر یزی. چدادیتکان م

 .بکشد

به او گفت میمستق یبا نگاه ردیبگ ماهیخواست استکان را از دست پر یوقت : 

- نجا؟یا یبوشهر اومد از یشده که فرار کرد یچ ،یبگو پر  

دینگاه دزد ماهیپر : 

- میرو داشت یشگیهم یهمون بحثا مانینشده، با پ یزیچ . 

کرد یاخم : 
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-  ی. به خدا تو رو جداسمینویتو نم یرو پا یرو بگو، مطمئن باش من گناه کس قتیحق ماهیپر

من  شه،یت نماز سمت ما متوجه یو آزار تیاذ نیترهم بشه کوچک ی. هر چدونمیازبابات م

ماهیرو بهم بگو پر قتی. فقط حقستمیمیپشتت وا .  

با تعجب گفت ماهیپر : 

- ؟یچ قتیحق  

-  نیهم یکاره، برا یدست بابات تو یدیباباته، تو فهم ریتقص یدونیتو م اشار؟یمرگ  قتیحق

نشونه بده، من همه  هیاما فقط  ش،یو نه راه پ ینه راه پس دار یکنیچون فکر م ،یفرار کرد

 نیکنه، فقط به من بگو که چرا بابات همچ تتیاذ یکس ذارمیو نم کنمیم تیازت حماجوره 

کرد تیبا زندگ یامعامله . 

 ییاز او بلند شد و فاصله گرفت و با صدا زانی. گرکردیجا خورده. مات و مبهوت نگاهش م ماهیپر

نداشت، گفت ادیکه کم از فر : 

-  نکهیمثل ا ؟یداره؟ عقلت رو از دست داد اشاریل به قت یمن چه ربط یبابا زدان؟ی یگیم یچ

من رو بکشه؟ از  آدیم رو از دست دادم. بابام مبودم و بچه نیاون ماش یمنم تو یفراموش کرد

کارا  یلیخ دیمن شا ی! بابا یبکن یفکر نیهمچ یاصالً چطور  تونست ؟یکرد یفکر نیکجا همچ

 ییفکرا نیهمچ ی. چطور تونستیرو بهش ببند یتو هر تهمت شهینم لیدل نیباشه، اما ا هکرد

؟یبکن  

 

 یاگر برا د،یلرزیتمام تنش م د،یلرزیم ماهیجا خورد. پر ماهیالعمل پرهم از عکس خودش

تا او  کردیموضوع فرار نکرده بود، پس چه مرگش بود؟ تند رفته بود، کاش صبر م نیا دنیفهم

. دادیتا آخرش ادامه م دیا حاال که گفته بود باام کرد،یرا آشکار م هیو بعد قض دیدردش را بگو

ستادیا ماهیپر یشد و روبرو بلند : 

- کنه، اما حتماً  یرو دستکار نتونیکه ماش ومدهیبابات ربط داره، حتماً ربط داره، خودش ن

با لنجاش چه  یدونینگو که نم آره،یپول درنم زیبوده. بابات که پاک و تم یزیچ یاواسطه

وقت کج نره، بابات اون اواخر اون ینساج ادیب خواستیآدم م نیباور کنم ا دی. بانهکیم ییخالفا

 ایچ اشاریت با خونه اومدیپشت هم تهران؟ م اومدیم یچ یهنوز نمرده بود برا اشاری که

فرار  یچ یو کفش بزنه؟ اصالً خود تو برا فیک یدیکنه که تول قیرو تشو اشاری یدیند گفتن؟یم

 خوانیو م یبرد ییکه تو بوها نهیا ریزد سروصورتت رو کبود کرد؟ مگر غ مانیپ یچ یبرا ؟یکرد

خواهرش رو  زنهینم کیبحث کوچ هیسر  یبرادر چیبوده که ه کیبحث کوچ هیکنن، نگو  تهخف

 ! آش و الش کنه

 

[24.08.18 16:35] 
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به  یمن ربط ی: " باباکردیو مرتب تکرار م دیلرزیم شتریو ب شتریافتاده بود. ب هیبه گر ماهیپر

نداره اشاریقتل  " 

رفت و دستانش را باال برد جلوتر : 

- من که گفتم پشتتم و حساب تو از بابات جداست،  ؟یترسیم یاز چ نی. ببماهیآروم باش پر

؟یکه فرارکرد یدیفهم یچ ماهیحرفمم هستم، حرف بزن پر یپا  

شد کیپشتش نزد واریدور شد و به د ماهیپر : 

- یکنیبه بابام نداره، اشتباه م ین اصالً ربطفرار م . 

داد و گفت نییپا شیرا  تا بازو زشیبل یقهیحرف  نیبعد از گفتن ا یحرکت ناگهان کی در : 

- ساستی. کار شوهر پرنیرو بب ایکبود نیا . 

بود که از  یرنگ اهیس یتوده کیبود، اما در واقع  یاسمش کبود ماهیپر یشانه یرو یهایکبود

کار شوهر  یکبود نیا نکهیا دنیادامه داشت، با شن دیدیکه م ییه شروع و تا شانه و جاسرشان

و  ستادیا حالتیو خون به قلبش پمپاژ نشد. ب دیبه مغزش نرس ژنیلحظه اکس کی ساستیپر

بود  دهیاو هم فهم ییگو داد،یهم ادامه نم ماهیکند. پر یبزند و اظهار نظر یحرف اشتنفس ند

دیقت اوست. به زور دهان باز کرد و پرسطا یحرفش ورا : 

- باهات کرده؟ یکار نیهمچ سایچرا شوهر پر  

اما تمام افکار داخل سر او  ماهیرا نشنود. پر دهدیکه در سرش جوالن م یبود آن جواب دواریام و

 :را به زبان آورد

-  ،ی، باور نکرد. گفتم بهم نظر دارهکردیم تمیاذ میبود یکه دوب یبهت که گفتم قبالً، از وقت

بوشهر، بهم  میاومد نکهیرد کردم، اما بدتر شد، تا ا یلیسب ریز یتوهم نزنم. منم ه یگفت

نزنم،  یکرد حرف دمیمشت و لگد، تهد ریگفتم، من رو گرفت ز مانیگفت، رفتم به پ میمستق

وت منم سک نکهیرو خراب نکنم. تا ا سایپر یزندگ گفتیکتکم زد. م گمیبه همه م تمگف یوقت

 نیاز ا شتریب گهیاما د شم،یراحت م سایتهران از دست شوهر پر رمیکردم و گفتم م

انداخت  دیکل هویکس خونه نبود، منم تنها بودم،  چیه شیسه روز پ زدان،یبمونم  تونستمینم

کنه یبهم دست دراز خواستیاومد خونه مون، م  ... 

تر باشدراحت ادامه یگرفت تا برا یکرد و نفسمکث  هیافتاده بود. وسط گر هیکامالً به گر ماهیپر : 

- بد ضربه خوردم و بلند  دید یوقت وار،یدنبالم کرد، منم از دستش فرار کردم. هلم داد خوردم به د

رونیو رفت از خونه ب دیترس زنمیم غیبلند ج . 
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و دستان  کردیم ریها سآدم یو بلند یبود؛ افکارش در پست ماهیت پردس یِ در بند کبود نگاهش

تمام کرده  ماهیرا در حق پر یکه برادر مانیپ ایو  خواستیرا م سایاش فقط شوهر پرمشت شده

ممکن  نکهیرا با خبر ا ماهیپر ماه،یهم خودش شوکه بود و هم پر د،یچه بگو دانستیبود. نم

 یدرازدست دنیداشته باشد فلج کرده بود و خودش هم با شن یدست اشاریاست پدرش در قتل 

بود دهان باز کرد و گفت یاز کار افتاده بود. باالخره به هر زحمت ماهیبه پر سایشوهر پر : 

- که  یگفت مانیبه پ یکرد اون وقت رفت جادیشد و برات خطر ا کیحد نزد نیتو طرف بهت تا ا

مملکت قانون نداره مگه؟  نیهمه مرده بودن؟ ا سا؟یخود پرمامانت،  ،یبزنتت، چرا به بابات نگفت

آوردنیپدرش رو درم یگفتیم . 

دیصورتش گذاشت و نال یرا پوشاند. دو دستش را رو انشیعر یرا باال داد و شانه زشیبل ماهیپر : 

- م انگشت . کل خانوادهشدمیخودم انگشت نما م گفتمیم رفتمیبه خدا حرف زدنش راحته، م

 دیفهمیبابامم م م،یسرمون رو بلند کن میتونستینم گهیبوشهر جامون نبود، د گهید شد،ینما م

فقط تونستم به تو بگم، قبالً  کسم،یب یلیخ زدان،یرو ندارم  یمن کس کرد،ینم مانیبهتر ازپ

که بابام تو قتل  یگفتیبگم، اگه امشب نم یزیبهت چ گهید خواستمینم ،ینگرفت یجد فتمگ

بوشهر  موندمیم ست،یجا بند ن چی. من دستم هزدمینم یست داره، به تو هم حرفد اشاری

 ترسه،یباهام نداره، ازت م یکار گهیتهران د امیاما ب داشت،یدست از سرم برنم سایشوهر پر

ترسمیمنم نم ی. تو باشیشتمتو پ دوننیم . 

 

 دیکرد و فهم ریگ یمحکم زیچبه  شیتر رفت، پانبود؛ باز هم عقب یبه عقب برداشت، کاف یقدم

در  یرقم خورده بود که هر بار زن گونهنی. انگار سرنوشت او اندیبنش دیاست و با دهیبه کاناپه رس

ترسم" یمن نم یآن زن باشد. " تو باش دیبه او گره بخورد و  او تنها ام اشیاز زندگ یانقطه

هاخودش را از داشت بعد از سالکه قصد  ییدرد داشت. درست در جا یلیدرد داشت، خ ماهیپر

و  تجربه کند و با هر خنده گرید یرا از نوع یبودن با زن بارکیرها کند و  یاجبار یهاو بند دیق

 ییبا بازو د،را مقابلش علم کرده بو ماهیکرده و پر انتیخ ایدن ند،یرا گلستان بب ایحرف زدنش دن

 ی... تنها او برا النیو و کسیو ب یدرازتدس کیوحشتناک  یناخوش، با تجربه یکبود، با حال

مانده بود ماهیپر . 

 

تر شده بود. جلوتر آمد و آهسته لب زدانگار بعد از گفتن راز مخوفش آرام ماهیپر : 

- ممکنه یعنیبابام دست داشته؟  یچرا گفت زدانی  ... 
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خودش شر  یبرا گفت؟یم ماهیبه پر دیحرفش را پروبال دهد، چه با ینطفه توانستینم ماهیپر

 د،یکش یقینفس عم داد؟یم ماهیبه پر یحیچه توض کرد؟یچطور درستش م دیبود. با دهیتراش

راه برگشت به عقب بسته بود گریحاال د : 

-  یبار یلنجا یرو یدیشد یبازرس اشار،یسال قبل قتل  کیمظنونه چون  ماه،یبابات مظنونه پر

مگه نه؟ کار  یدونیبابات؟ تو م کردیقاچاق م یشد، چون محدودش کردن دنبال راه چاره بود، چ

بشه، بعدش رو تو  کیتا قانعش کنه باهاش شر اشاری شیکساد شده بود، اومد پ شیو کاسب

گفتن؟یم ایبگو؟ چ  

از اشکش را در هم کرد سیصورت خ ماهیپر : 

-  اشاریبشه؟ مگه  یبشه که چ کیشر اشاریاومده بود با  یعنیبابام دست داشته؟  یعنی

بودم نیاون ماش یداره؟ من هم تو یبه نساج یبکنه؟ لنج چه ربط یبهش کمک تونستیم . 

از او  یبود که بتواند اطالعات یطیشرا نیبهتر نیاز موضع سخت اولش کوتاه آمده بود و ا ماهیپر

روحش بود دنیدر حال مک ماهیبه پر یدرازدست یهر چند هنوز خوره رد،یبگ : 

- رو نداشته، اما  اشاریقصد کشتن  ،یهرچ ایواسطه بوده و  ای بابات دست داشته ماهیپر

بگو، ساکت  یدونیم ی. تو حرف بزن، هر چزنهینم یو حرف دونهیکشتنش، م ایک دونهیم

 .نباش. حرف بزن

نشست شیپا ریعاجزانه ز ماهیپر : 

- شت، رو دوست دا اشاریمن به بابام شک ندارم، بابام  زدان،ی دونمینم یچیبه خدا من ه

بحثاشون دخالت  یوقت تو چیمن ه زد،یحرف م یکار و گسترش نساج یدرباره ادیباهاش ز

راجع  شهیهم هم مانیدارن، با پ ینجوریا یکالهم مدام کل ساینکردم، اخالق بابامه، با شوهر پر

به رو  اشاریباور کنم که جون  تونمی. نمهیاگهیاون دست نداره، کار کس د کنه،یم تبه کار صحب

 .خطر انداخته باشه

- کنن شییروزاست که بازجو نیاالن تحت نظره، هم ؟یاگه مقصر باشه چ ماهیپر . 

جوابش بود ماهیپر یهیبلند گر یصدا . 

-  ذارمیجا بمون، من نم نینزن. تا اون موقع هم هم یبهش حرف انیجر نینکن، فقط از ا هیگر

رو بگو و برو بخواب زیچ هیت کنه، فقط بهم درس یبرات دردسر یاگهیهر االغ د ایو  سایشوهر پر . 

تکان داد. ادامه داد دییفقط سرش را به تا ماهیپر : 

- ؟یندار یبابات ممکنه دست داشته باشه، خودت بهش شک یدیراستش رو بگو، االن که فهم  

 

[24.08.18 16:35] 

 

را به او دوخت انشیصورت گر ماهیپر : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 691 

 

-  یشما جا دارم، نه تو شینه پ شم،یم ترکسیمن بطور نباشه، اون وقت  نیخدا کنه که ا

 زدانیداشته باشه.  یواقعاً ربط ترسمیم وقت،چینبوده ه کاریب کنه،یم ادیبوشهر. بابام خالف ز

من تهمت نزن، چون من خودمم  یچشمات زل بزنم و بگم دهنت رو ببند و به بابا یتو تونمینم

 هی دیباال و هم خودش رو، شا ارهیرو ب اشاریم خواسته ه دیاون طماعه، شا ستم،ین مئنمط

کرده باشه. من بهش شک دارم ییکارا .  

" ؟روزهیچرا من امروزم بدتر از د ایو همراه با ضجه گفت:" خدا یادهندهبا خودش به شکل آزار بعد  

آمد و کنارش نشست نییمبل پا از : 

-  یبرگرد ذارمینم گهیمن د نترس، من هستم. چه بابات دست داشته باشه چه نداشته باشه

 .بوشهر

گفت یدر پ یپ یهاپر از بغض ییبلند بلند با صدا ماهیپر : 

- تف هم  گهیبوده شما د یاچطور ممکنه؟ فردا پس فردا اگه معلوم بشه بابام کاره ،یگیدروغ م

نیندازیتو صورت من نم . 

را گرفت ماهیدراز کرد و دست پر دست : 

-  یکه نذارم حت دمیبهت قول م ست،ین یزیچ نی. اصالً همچمکنیکار رو نم نیوقت ا چیه

نزن یحرفا رو به کس نیبهت بگه. حساب تو و بابات سواست. فقط ا یزیمامانم هم چ . 

گفت صالیاز حالت التماس و است یبا مخلوط ماهیپر : 

-  چیه خوادیاصال دلم نم گهیحرف راست باشه د نیبرگردم بوشهر، اگه ا خوامینم گهیمن د

 دونستیرو دوست داشتم، م اشاریمن چه قدر  دونستی. بابام مارمیمم بوقت اسم خانواده

اره؟یاز چنگم درب رحمانهیمن رو ب یو خوشبخت یزندگ یطورنیا دیمنه، چرا با زیهمه چ اشاری ! 

 

کردیتر از آن بود که فکر مگرفتار ماهیرا آرام رها کرد، پر دستانش : 

- میکنیرو هم نکن، فردا در موردش صحبت م یچیه فکر زم،یبرو بخواب عز . 

ها برگشت و پلهراه کیها رفت. نزدباالجبار بلند شد و سالنه سالنه به سمت راه پله ماهیپر

شد و گفت ماهیدرنگ پر یکرد. متوجه شیهابه چمدان ینگاه : 

- باال آرمشیبرو برات م . 

او داخل شد و چمدان را وسط اتاقش گذاشت و  راه افتاد و زودتر از ماهیبه دست دنبال پر چمدان

بود گفت ستادهیکه در چهارچوب در مردد ا ماهیبه پر : 

- با  یاستراحت کن، من کار ای! ب یچشات گود رفته، االنه که غش کن ری! ز؟یهست یمنتظر چ

 چینره. واقعاً هم به خاطر تو دوست دارم پدرت ه ادشیوقت  چیکه ه کنمیم سایشوهر پر نیا

رو  ییچشمام جا گهید ن،ییبخواب، منم برم پا ایماجراها نداشته باشه، حاال ب نیبه ا یطرب

نهیبینم . 
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در اتاق را  ی"ریبخرنگ باخت و داخل اتاق شد. به سمت در رفت و با گفتن "شب ماهیپر دیترد

. چهار صبح بود کیآمد. به اتاقش برگشت و لباسش را از تن درآورد. ساعت نزد رونیبست و ب

رفت. آن را برداشت و  اشیداشت، اما ناخودآگاه به سمت گوش دنیو خواب دنیدراز کش یهوا

"  شهیتخت نشست. مارال در جواب درخواستش مثل هم یاش روکردن قفل صفحه زبعد از با

 یخودش و مارال رفت. دستش رو یوگوگفت یباشه" گفته بود. تلگرامش را باز کرد. به صفحه

 نیهم ،یبرام حرف بزن خوامیم ،یداریفرستاد:" ب یامیمارال پ یه رفت و برارا بوردیحروف ک

 "االن

 دیچه مارال با یموقع برا نیکرد. ا ارشیآوار شد و هوش شیساعت و زمان رو امیارسال پ بعد

 کرد؟یبا خودش م یچه فکر دیدیرا فرستاده بود؟ مارال م امیپ نیچه اصالً ا یبرا ماند؟یم داریب

 وقت چیکه آن را حذف کرد تا مارال ه یامیراه افتادن انگشتش بود و پ ینبرد ذهن نیا یجهینت

محتاج بوده است شیصدا دنیچه قدر به شن ینصف شب کیو نفهمد که  ندینب . 

 

[26.08.18 09:49] 

 

# 263پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

و نشود  فتدیزار بگندم کیکه به  یخرمن دلش افتاده بود، مثل آتشدل شب آتش به  در

 یآهنگ گوش یِ آرام ملود یدنبال آن صدادر دستش و به یگوش دنیمهارش کرد. لرز یطورچیه

موقع شب  نیا یو رصد کند که چه کس ردیرا مقابل چشمش بگ اشیگوش درنگیباعث شد ب

 اردیموقع شب ب نیچرا ا کردیجز مارال نبود و تعجب م ی. کسستبه سرش زده ا یخوابیب

 .بوده است

بود، او را مورد  نییبودن به شدت پا وقتمهیکه به خاطر ن ییگفت و مارال با تن صدا الو " "

قرار داد ییبازجو : 

- چرا؟ ،یبخونمش، پاکش کرد امیب دمیتا به خودم جنب ،یگذاشت امیتلگرام برام پ یاالن تو زدانی  

 کردیتمام تکرار م یثل قبل که با سادگتکرار کند، م گرید کباریرا  نیهم دیبگو خواستیم دلش

مشکل دارد. دست از سکوت برداشت و گفت اشییشنوا کردیچون فکر م : 

-  ؟یدارینصف شبه پاکش کردم. تو چرا تا االن ب دمیپاک کردم؟! خب د یچ یبرا ستیمعلوم ن

 .ساعت چهاره



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 693 

 

- ساعت چهاره ؟یداریتو چرا تا االن ب  ! 

اما  وفتد،یاتفاق ب ماهیپر یهاحرف دنید امشب بعد از شنکه محال ممکن بو یزیچ د،یخند

ممکن شده بود رممکن،یغ : 

- ؟یموند داریب یچ یبرا  

- معطل  گهیتلگرامم بچرخم د یراستش قصدش رو داشتم اما تا اومدم تو یعنی برد،یخوابم نم

؟ی. نگرانت بودم، االن بهتردیخوابم پر گهید ،یپاک کرد دهیکه ند امتمیشدم، پ  

- ه بهترمآر . 

 نیاز ا یدروغ امشبش را هم گفته بود. اصالً بهتر نبود، بدتر شده بود. البته عذاب وجدان نیدوم

دروغش نداشت یکی . 

- زدانی یبرام فرستاد یامیبهم بگو چه پ . 

- برام یحرف بزن یداریاگه ب نمیبب خواستمیم . 

گفتی. هرگز نمگفتیدروغ نم گرید . 

- ت سر رفته؟حوصله ییتنها  

حوصله سر رفتن از  کیدنبال به کردیهم مثل خودش مثبت بود، چرا فکر م شیهادغدغه رالما

آشفته باشد؟ دیساعت چهار صبح با ییسر تنها  

- زده به سرم یخوابینه ب . 

گفت طنتیدر جوابش با ش مارال : 

- ؟یری. بوشهر نمیآیدرم ییوقت از تنهااون ادیب یصبر کن خانوم صدر  

زد و گفت لبخند : 

- د؟یباالخره چرخ یخانوم صدر  

- د؟یکجا چرخ  

شد شتریب لبخندش : 

- دیچرخیقبلنا نم ادمهیزبونت،  یرو . 

نصف شب از کجا آورده است، گفت دانستیکه نم یبا حاضر جواب مارال : 

- دهیمزه نم آدیحرصت درنم گهیاالن د اد،یتا حرصت درب دیچرخیقبلنا از قصد نم . 

را  ایدن یهایبد نیاگر بدتر یاگر نصف شب باشد، حت یامش نبود، حتخوردن از مارال در مر پاتک

باشد دهیبا گوش خودش شن : 
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- خانم گفتن  وایکه من عاشق ش نهیاونم ا ره،یهم م یقبل یهاهست که اگه بگم مزه زیچ هی

کردمیم فمیبلکه ک اومد،یتو بودم، نه تنها حرصم درنم . 

و دلش  ستادهیپرتگاه ا کی یاش احساس کرد لبهخنده یلحظه از صدا کیو  دیخند مارال

که خاطر نشان  یتلنگر ش،یتلنگر بود برا کیسقوط لذت ببرد. مثل  نیبپرد و از ا خواهدیم

باتالق است که تو  کیبه  یمنته ،یرویرو که تخت گاز م شیپ ریتر، مسعقب ایب یکم کردیم

عقب و نمان ای. بیزنده به گور شد یک دیفهم یکه هرگز نخواه بردیفرو م درا چنان در خو  ... 

 یاهیچه رو کردیکه از پشت تلفن دگرگونش م ییصدا تیذهنش بود، اما با واقع الیفکر و خ نیا

مارال را با سوالش شکست یخنده یشهیش گرفت؟یم شیدر پ دیبا : 

-  ای ؟یکنیکار مچه  م،یکات کن جانیمون رو همرابطه نیفردا بهت بگم ا نیمارال اگه مثالً هم

نروژ؟ رمیم شهیهم یبرا رمیبگم دارم م  

 

[26.08.18 09:49] 

 

جوابش را داد یبا مکث مارال : 

- ادیباشه برو، فقط دَرم پشت سرت ببند که سوز ن گمیخب م . 

نگرفته است یکه سوال او را جد دادیطنز مارال نشان م جواب : 

- ؟یکنیچه کار م گم،یم یمارال من جد  

- برو به سالمت، فقط از کنار برو گمیم گه،ید گمیم رو نیهم . 

هشدار دهنده گفت یحالت با : 

 !  مارال-

- رو بخورم که  یرفتن کس یکنم؟ التماس کنم؟ غصه کاریچ ایبگم؟  یچ یانتطار دار زدانی

نمیرو نب هاتیاز سن من گذشته که واقع سم؟ینامه بنو هیبراش با گر ای ست؟ین یموندن . 

فتتعجب گ با : 

- کنه؟ینم تتیاذ ؟یشیست؟ ناراحت نمبرات راحت و حل شده یگیطور که م نیواقعاً هم  

مردد گفت مارال : 

- آد؟یباشم خوشت نم یطور نکهیاز ا  

داد جواب : 

- ینداشته باش یچه شکل نیالعمل اعکس کردمیفقط تعجب کردم. فکر م . 
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داد حیتوض شیبرا مارال : 

- تو بارون  یو قراره بر یاگه سرما خورده باش یه از من بپرسک نهیچرا تعجب؟ سوالت مثل ا

نرسه، حاال هر  بیتا بهم آس دارمیمو چتر بر پوشمیلباس گرم م گمیمنم م ،یکنیم کاریچ

. تو االن درست از چتر ستیتر از خود من که نو قشنگ باشه، مهم فیچه قدر هم که بارون لط

ست، قدر ساده نی. همکنمینشدن فکر م سیمن به خ که یدر صورت ،یمن تعجب کرد نبرداشت

پس تالش  یباش ینخوا یوقت ،یمن یِ آدم مهم زندگ ث،یبدون حرف و حد یکه باش یتو تا وقت

اون  گهیاگه تو رو نگه داره، د یجور حماقته، حت هی یاگهیالعمل دهر عکس ایداشتنت و  یمن برا

دارهینگه نم. ته دلم رو قرص خورهینم منموندن به درد  . 

بدون کم و کاست تکرارش کند، حفطش  توانستیخوب م یلیخ د،یجمالت مارال رو بلع تمام

که  یزمزمه در حال هیشب ییکند. با صدا هشیتوج توانستینم نیکرده بود. مارال بهتر از ا

بود به مارال نوازشگرانه گفت شیهابه لب دهیچسب یگوش : 

- همه عاقل بودنت؟ نیواسه ا رمیمیمن م یدونیمارال تو م  

 

[26.08.18 09:49] 

 

# 264پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

دیالعمل مارال ماند. مارال پرسو منتظر عکس گفت : 

- سه بار بگو دونستم،ینه نم  ... 

و گفت دیخودش خند و : 

- ؟یکنیتعجب نم گهید یعنی   

- یآیمخودت بر تیریشکل ممکن از پس مد نیتعجب که کردم، اما تو به بهتر . 

شمرده شمرده گفت مارال : 

- نروژ؟ یبر یخوایم  

 یعنی ؟یکه قصد کات کردن دار دیتعجب کرد، چرا نپرس نیمارال دوباره او را همنش سوال

دانست؟یاحتمالش را صفر م   

- برم تونمیبرم، فعالً نم تونمینه نم . 
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- شته؟یپ یک  

دیصاف کند و بگو ییو دلواپس گلو ردیبگ دیرا ند اشافتهی رییمارال باعث شد لحن تغ سوال : 

- باشه؟ شمیپ دیبا یک ؟یچ یعنی  

- شته؟یمنظورم عروسکه خرسه، پ  

دیکش یراحت نفس : 

- . منتظره برم بغلش کنم بخوابم، بدون کنهیوق زده داره نگاهم م ییبالشمه، با چشا یآره رو

عادت کرده بهم بره،یمن خوابش نم . 

دیخند مارال : 

- یبخواب گهیوقتشه د . 

ناجور اتفاقات امشبش بود یاش وصلههم بعد خنده نیکرد، ا طنتیش : 

- ؟یکنیم کاریاون وقت تو چ  

گفت مارال : 

- خوابمیمنم م . 

- ؟یدیتا االن چرا نخواب  

 دنیفقط منتظر شن د،یخواهد شن یچه جواب قاً یدق دانستیبود مارال اعتراف کند، نم منتظر

" نگرانت بودم کیاز  شتریب یزیچ کی، مارال بود یداریب یعلت واقع ". 

-  دمیدیرو نم امتیبود نخوابم. اگه پ یکاف نیزنگم نزنم، هم یبد، گفت ای یخوب دونستمینم

یدر چه حال نمیتا صبح زنگ بزنم و بب موندمیم داریب . 

کاش به خودت  ،یدیخوابیو م یکردیهم عاقالنه رفتار م نجایکاش ا دیبگو خواستیم دلش

فقط در حصار ذهن  هانیو غصه خوردن را ندارد، اما ا یداریارزش شب ب کسچیه یگفتیم

که مارال سرزده به  دیبگو ریبگذرد و باشد، گفتنش ممکن نبود. آمد شب بخ توانستیخودش م

و گفت دیاو پر یذهن یهاکشمکش انیم : 

- ؟یریبوشهر م ینگفت  

! مارال نگران چه  دیپرسیبار بود که م نیرا دوم نیمارال مسئله شده بود و ا یرفتنش برا بوشهر

 بشیمه یها... ذهنش جرقه زد، رعد و برق شد، صاعقه ایو  یتنگبود، دور شدنش از تهران؟ دل

 رفح شیهایاز نگران میمستق شناخت،یبود. مارال را م ماهیگوشش را کر کرد، مارال نگران پر

کشف کرده  یبه نعل. نصف شب یکیو  زدیم خیه مب یکیچند بار امتحانش کرده بود،  زد،ینم

 یهای. تمام نگرانکردیتر از آنچه که خودش فکر محساس است، حساس ماهیبود که مارال به پر

شب کی نیفقط هم دیدور کند، شا توانستیشب م کی یمارال را برا . 

- گردهیندارم اونجا. مامانم فردا برم ی. کاررمیبوشهر نم .  
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*  *  * 

 

ها قدم یصدا د،یآیم نییها پاناآرام از پله یهابا قدم یبود که حس کرد کس یداریخواب و ب در

 دنشیخواب یشدن به او کم سروصداتر شد، هر کس بود با مشاهده کیدرست درسالن و با نزد

 دارینداشت، او ب یادهیفا گریاما د داشت؛یبرم یشتریب اطیرا با احت شیهاکرده و قدم تیرعا

به سمت  نیپاورچ نیکه پاورچ دیچشمانش برداشت و مادرش را د یبود. دستش را از رو هشد

به  عیانگار که مادرش پشت سرش هم چشم داشت چرا که سر دارد،یآشپزخانه قدم برم

و گفت دیسمتش چرخ : 

- ستین دنیخواب یکاناپه که جا ،یدیخوابیاتاقت م یتو یرفتیم دیکردم؟ خب با دارتیب . 

 گرید دهیبه سالن خانه رس یاش به بوشهر باعث شده بود وقتو فشرده انهیرگشت مخفو ب رفت

که  ییو با صدا دیکاناپه خودش را باال کش یرفتن به اتاقش نداشته باشد. از رو یبرا یجان یحت

جز خودش و مادرش نشنود گفت یکس : 

- من رفتم بوشهر؟ دیکه نفهم ماهیمامان پر  

 

[26.08.18 09:49] 

 

اوردیهم ب ترنییبتواند پا یرا حت شیشد تا به او کمک کند که صدا ترکینزد مادرش : 

- کجاست گفتم با سروش رفته مسافرت. سروشم هماهنگه. تو  زدانیگفت  یهر چ د،ینه نفهم

؟یدیرو د سایشد؟ شوهر پر یچ  

دیتوپ ناخودآگاه : 

- اون اصالً بوشهر بود؟ م؟ینیرو بب سایمگه من رفته بودم شوهر پر  

بود ماهیبه گوش پر شانیوگوگفت یصدا دنینشن یبرا شتریکنارش نشست، تالشش ب مادرش : 

- تنبون اون  یکک رو تو تو نیکار داشت آخه؟ ا یچ یو نساج اشاریزنگنه به  زدان،یدست بردار 

یبازپرس هم انداخت . 

گفت حوصلهیب : 

- چطوره؟ بهتره؟ ماهیپر  

تکان داد یسر مادرش : 

- هل دادن  هیاز  شتریرو بهمون نگفته، تموم تنش کبوده. ب زیهمه چ کنمیممن فکر  ؟یچه بهتر

 .بوده
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زدن است رونیکرد رگ گردنش در حال ب حس : 

- شده؟ یزیهل دادن بوده؟ چ هیاز  شتریب یچ یعنی  

دیگویدرک کرد چه م مادرش : 

- باشه. چنان کرده  یکار نیهمچ سایشوهر پر شهینه، اما انگار کتکشم زده. آخه آدم باورش نم

. آدیدر نم نیاز ا آدیصدا در م واریکه نگو. از در و د نهیشیگوشه م هیمودب و ساکت  آدیم

اعتماد کرد؟ شهیم یبه ک گهید  

- که  یچه خبر؟ به کس یبا پدرزنش گشته. از نساج کنه،یم یالشخور یرکیرزیکثافِت رذل ... ز

؟ینگفت یزیاز بوشهر رفتن من چ  

تکان داد یمنف ینشانهسرش را به  مادرش : 

-  دیکه چرا بعد ع کردنی. تعجب میاحوال تو رو گرفتن، منم گفتم با سروش ایلیکه رفتم خ روزیپر

ینساج ینرفت . 

 التیرا نکرده بود. به مارال دو روز قبل از اتمام تعط نجایبه مادرش نگاه کرد. فکر ا یاحالت کالفه با

نکرده بود که چرا تا دو  یمارال هم کنجکاو د،یایب ینساج تواندیآمده و نم شیپ یگفته بود کار

رسماً گند  که دیحرف مادرش فهم نیاست. حاال با ا امدهین یهم به نساج التیروز بعد از تعط

سرحال نبوده؛ احتماالً تضاد حرف  یلیمارال خ شبیدرک کند که چرا د توانستیزده است. م

کرده بود تشیاو و مادرش اذ نیب .  

گذاشت و گفت شیپا یدست رو مادرش : 

- برم، امروز به زور دو ساعت رفتم.  تونمی. من نمینساج یبر دیاتاقت بخواب، فردا با یبرو تو

که، از اونجا خوشش  یدونیم ،یهم با خودم بردمش نساج روزیرو تنها بذارم، د یپر تونمینم

آدینم . 

ماند و بعد  حرکتیحرف مادرش، در جا ب نیا برداشته بود تا بلند شود و به اتاقش برود، اما با زیخ

به مادرش نشست یاز نگاه : 

- ؟ینساج نیرو با خودتون برد ماهیپر روزید  

 .آره بردمش-

جا نبر چون را به آن ماهیپر گفتیم گفت؟ینشست و گوش داد، حق اعتراض نداشت، چه م فقط

که  کردیدرک م گری. دنندیرا بب گریهمد ماهیمارال بفهمد، چون دوست ندارد مارال و پر خواهدینم

را در  ماهیخاطر تضاد حرف خودش و مادرش نبود، پرسرحال نبوده است، به شبیچرا مارال د

بود دهید یجنسا . 

 

[29.08.18 16:35] 
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منتظر بود او  ینعینگفته بود؟  یزیچ ماهیمارال از آمدن پر شانشبیدر همان صحبت کوتاه د چرا

 :شروع کند؟ به طرف مادرش برگشت و گفت

- نزد؟ یحرف گهیزنگنه د  

تکان داد یسر مادرش : 

- منم هر بار  کنه،یاصرار م یلیمن نذاشتم. خ ماه،یدنبال پر ادیچرا نگفت؟ ده بار زنگ زد گفت ب

بمونه؟ نجایا یجور نیهم ماهیبهش بگم بذار پر تونمیم یاما تا ک کنم،یردش م یجور هی ! 

 یرودخانه کیاو را دچار سکوت و آرامش کاذب کرده بود. درست مثل  ادیز یو کالفگ تیعصبان

شد و  رهیوضع تازه دچار شده در چشمان مادرش خ نیمانند ! با هم لیس انِ یآرام قبل از طغ

 :گفت

- با زنگنه  دینبا ماهی. پریبش ماهیزنگنه و پر دنیمانع د دیبا یجور هیاما  ،یچطور دونمیمن نم

یطیشرا چیروبرو بشه، تحت ه . 

برآشفت و گفت مادرش : 

-  فیتکل دیبا گهیش معلومه، مبدوش ! زنگنه خواسته یگینره، تو م گمیمن م ؟یچجور

یگیکه زور م یی. توزنهیهم نم ی. حرف بددیرو روشن کن ماهیپر . 

گرفتیآرام بودن فاصله م یرودخانه کیداشت از  کمکم : 

- گوشش بود نتونست مواظبش  خیگفته ! واسه من آدم شده؟ دخترش ب خودیغلط کرده، بزنگنه 

مونده؟ فیتکلیباشه، حاال واسه من نگرانه که چرا دخترش ب  

او، مادرش کامالً به خود مسلط بود برعکس : 

- شوهر  یبرگرده بوشهر، از طرف ماهیپر ستیصالح ن یاصالً زنگنه رو بذار کنار، خودت گفت زدانی

 یراه گهید ،یبهش گفت اشاریکه تو با حرف نامربوِطت راجع به قتل  یهم شوک یاز طرف سا،یرپ

زنگنه  یخوای؟ـنمیکنیفکر نم ماهیچرا به پر ست،ین ایدستت بند رو گهی. تو که دینذاشت یباق

 میتونیتا دهن زنگنه بسته شه، بعد م میبخون توننیب تیمحرم یغهیص هیخب فعالً  ینیرو بب

تو تموم شده و باالخره  یایگارآگاه باز نی. تا اون موقع هم امیریبگ میفرصت راجع به عقد تصم سر

کنه؟ ستیکارا رو راست و ر ادیب تییکرده. زنگ بزنم به دا کاریکه زنگنه چ میفهمیم   

نکرد یبلند شدن از کنارش تعلل یبرا گریمادرش را از نظر گذراند و د یتا پا سر : 

- من؟ شیر خیب یرو ببند ماهیکه پر نجایبه ا یکه تهش برس یو زدتموم حرفات ر  
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- ؟ینیبیخودت رو باالتر از اون م قدرنیچرا ا ؟یدار ماهیبه پر یتو چه برتر  

گفت نیخشمگ یبا لحن ستاد،یمادرش ا مقابل : 

- ر فک یاگهیطور د ماهیبه پر تونمینم خوام،یفقط نم ستم،ین یچیاالغ نفهم، من ه هیمن اصالً 

وا؟یمشکله ش قدرنیفهمش چرا برات ا نیکنم، آخه ا  

شتاب زده دستش را باال آورد و گفت یبا حرکت مادرش : 

-  تونمینم گهیاالن. باشه نخواه، جواب زنگنه هم با خودت. من د شنوهیم ن،ییپا اریصدات رو ب

م نگه دارمخونه یتو یجور نیدخترش رو هم . 

 

مادرش  ش،یهاخواسته لیتحم یبرا یااست. بهانه هانهمادرش ب یهاتمام حرف دانستیم

از  یخودش بود، عادت نداشت کس یآقا یهاکرده بود، سال یها بدون مرد زندگسال

کند. دنبال جار و جنجال نبود، اگر چه پر از خشم و غضب بود یچیسرپ ماتشیتصم : 

- نداره بمونه، منم که  یشکالاتاقشم که اون باالست، ا مونه،یجا م نیهم ماهیمامان، پر نیبب

 شیپ یچ مینیتا بب مونهیم شتیپ نجایکمک دستته؛ ا ،یضیتو هم مر ستم،ینصف روز رو خونه ن

آدیم . 

مادرش شد زیتمسخر آم یباعث خنده حرفش : 

-  م،یخونه باش هی یما با هم تو ستیدرست ن یگفتیکه م ینبود یشده، مگه تو همون یچ

 یو رفت یکرد شهیش یخون من رو تو نیسر هم ادتهینداره؟  یادریا گهید یکرد ریحاال که گ

یسروش که من رو تحت فشار بذار یخونه . 

دیکشیسوت م سرش : 

- نکن، من رفتم چون از دست اصرارت خسته شده بودم، اون موقع  یرو قاط یمامان همه چ

مامان  کنهیرق مف هیبمونه، پدر داشت، مادرش داشت، االنه که قض نجایا ماهینداشت پر یلزوم

به  یو همه چ گمیمن درست م دیبار هم شده فکر کن شا هی یوسطه، برا اشاریقتل  یپا

شوهر  ستیمعلوم ن ست،ین یعقالن گهید ماهیفکر کن. بوشهر رفتن پر اشه،زنگنه ربط داشته ب

با  مونه،یجا م نیپس هم پره،یم ماهیرنگ پر آدی. اسمش مستین ایبوشهر هست  سایپر

من  یپس تموم تالشت رو بکن که پا ،یبگ یبه زنگنه چ ی. خودت بهتر از من بلدطیشرا نیهم

بدتر نشه نیاز ا ماهیروسط قانع کردن زنگنه و حال پ ادین . 

-  یکه نذاشت ییتو ،ییتو ماهیمقصر حال پر م؟یبدترم دار نیبدتر نشه؟ مگه از ا نیاز ا ماهیحال پر

باشه،  سایچشم شوهر پر یو هر روز جلو یه دوبتا بر یبمونه و بهش سخت گرفت نجایا

 شیمسائل براش پ نیا یدوب رفتیاگه نم ،یش کردجلدش،  تو آواره یرفت تو گه،ید طونهیش

 شغهیفعالً ص یهم خرما رو، مجبور یهم خر رو بخوا شهیهم برو بخواب، اما نم ال. حاومدینم

یتا دهن همه رو ببند یکن . 
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# 266تپار  

 

 

 

شد و  رهیبه مادرش خ الیخیجور شده بود، عقب رفت. خونسرد و ب اشیخوابیتا صبح ب بساط

 :گفت

- جا ندارم یدوم یبرا گهیکردم، د غهیرو ص یکینبودم،  کاریب رانیکه اومدم ا یمدت نیمن ا .  

کرد یسازشفاف شترینگرفته است، ب اشیکه جد دیمحلش نگذاشت؛ فهم مادرش : 

- اصرار نکن گهیمامان، پس لطفاً د مهیزندگ یزن تو هی شهیم یدو ماه بایتفر . 

با پوزخند گفت مادرش : 

- تو زنت کجا بود؟ ،یزنیبچه گول م  

گفت یجد : 

-  قدرنیهستم؟ چرا ا یمدل نیا یکنم؟ اهل شوخ یمورد باهات شوخ نیمن تا حاال شده در ا

باشم.  یکیدوست داشتم با  ایدمم، بعد رومنم آ ؟یکرد یدر مورد من چه فکر به؟یبرات دور و غر

 کنهیکه فکر م ستسهیقد کیدنبال  ماهیپر خورم،ینم ماهی. پس به درد پرگمیبهت دروغ نم

هم قرض  گهیبوده اون وقت دوتا پا داره، دو تا د مغهیص یکیمدت  نیسه منم، بفهمه ایاون قد

 یواشکی ایبدم،  یحیتوض یبه کس میشخص یهارابطه یبرا خوادیمنم دلم نم ره،یم کنهیم

به بعد ممکنه  نیاز ا یو بدون یباش انینفهمه، به شما هم گفتم که در جر یکه کس امیبرم و ب

که حال و روزش رو دینیبیهم فعالً نفهمه بهتره، م ماهی. پرینیخونه نب نیا یهر روز من رو تو . 

زندیم که بچه گول کردیفکر نم گریرا مردد کرده بود، د مادرش : 

- . برو بخواب بعداً یکنیکار رو نم نیا یزود نیالاقل به ا ته،یباز نایزن و ا ،یکار رو نکرد نیتو ا

زدانی یریبگ دیرو ند ماهیپر یتونی. تو نممیزنیحرف م . 

در اوج باشد؛  دادیم حیترج شهیبود، هم یهنوز لحنش دستور کرد،یمادرش مقاومت م هنوز

حاال نیمثل هم آورد،یرا باخته است خم به ابرو نم هیافق دیدیکه م یوقت یحت  ! 

از آب درآمده ! مادرش را که خوب  یخوب یو باال رفته بود. بنا دهیو راست را کنار هم چ دروغ

ترس بسش بود نیجا هم نیترسانده بود. مادرش را ترک کرد، تا هم . 
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آشفته  یو خودش را با موها ستادیا نهیرا باز کرد. مقابل آ راهنشیپ یهادکمه یدیقیبا ب 

از  یزیدارند چ دهیشده بود که عق ییهاشد، مثل آدم نهیخودش در آ یرهیکرد. ختماشا 

شان کرد، چه کم داشت؟ و مرتب دیکش شیبه موها ی! دست چیپوج و ه دند؛ینفهم شانیزندگ

چند  ینساج کیداشت، تنها وارث  یخوب یمرد جذاب بود، پزشک بود، اوضاع اقتصاد کی

ها  نیا گری! مگر قرار بود چند سال د گرفتیهمه به خودش سخت م نیبود و آن وقت ا یاردیلیم

بودند،  ینسب ازاتیامت نیا یهمه نکهیرا داشته باشد و به شکل مطلوب استفاده کند، مگر نه ا

جهان  تیدر مرکز کردیشده بود ! حس م ریافکارش تطه د،یچرخ ود؟پس چرا به فکر خودش نب

شده  یفقط خودش و خودش. دچار جنون ادوار ست،یجز خودش مهم ن زیچ چیاطرافش است و ه

به اتاق پا  یاش خوانده و حفظ کرده بود، از وقتدرباره یادیز یزهایکه چ یماریبود، همان ب

 یوانگید گران،یزدن ارتباط با دبرهم ،ینیبرترببود. خود هکرد دایرا پ مشیعال جاکیگذاشته بود 

 ،یسامان خانوادگو وضع نابه یو بسترش را هم داشت، کودک طشیکردن و لذت بردن از آن. شرا

وسط کم و گم نبود نیا یزیچ ،یاجتماع ،یاقتصاد یباال یمطلقه بودن و در آخر طبقه . 

مرده بود، درست مثل همان موقع  نایاسمیشده بود که  یو اوضاعش درست مثل زمان حال

شکل ممکن همه رو از خودش براند و طرد کند، بر ضد همه شورش  نیدوست داشت به بدتر

و با  دیترسیاز او م ایشده بود که رو ییمرد جهان باشد ! درست مثل روزها نیکند، خودخواه تر

کرده بود،  دایپ یو نابود ختنیها جسارت به هم رمثل همان روز کرد،یم اربه اتاقش فر دنشید

و  ردیشالق باال سرش بگ نکهیبدون ا کرد،یم یزندان را در خانه ایکه رو ییمثل همان روزها

 یخالیکه جا ییشود. همان روزها یخودخواسته زندان ایبود رو یکاف شیهاکند؛ حالت دیتهد

 یبرگشت و کشو نهی. به طرف آدیدینم چیه گریو د دیدیاش مخانه یجا یرا در جا نایاسمی

چند  نیخواب سنگ کیقرص خواب را برداشت، به  د،یکش نرویب زیآمجنون یرا با حالت زشیم

الیخیداشت. رها و ب ازیساعته ن . 

باال انداخت. مارال از مرد خوب درونش حرف زده بود،  یدردسر چیرا بست و قرص را بدون ه کشو

تخت  ی. رودیکشیآخرش را م یهاضربه را زده بود و فقط نفس کشت،یمرد را م نیامشب ا

کرده  ری. قرص زود تاثکنندیرا تحمل م یمعمول ریغ ینیسنگ شیهاپلک کردینشست، حس م

را در دستش  یگوش یلحظات یمقاومت کرد تا برا زد؟یاج بدن او خواب را صدا میاحت ایبود و 

خودش  یگووگفت یصفحه عیرا لمس کرد و سر امشیپ کونیتلگرام را نداشت، آ ی. حوصلهردیبگ

اتاقم باش،  یهر وقت اومدم بدون فوت وقت تو م،یمن فردا نساج زمی"عزبا مارال را باز کرد:

و وسط اتاق  دیکش رونیاز تن ب یزاریرا با ب راهنشیرا ارسال کرد. پ امی" پپوشلباس خوشگالتم ب

بسته و  یبدنش کرد. با چشمان گاههیپرت کرد. چشمانش را بست، دستانش را به عقب برد و تک

تماشا کرد خواست،یزدن مرد خوب درونش را که از او کمک م آسوده نفس نفس یالیخ .  

*   *  * 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

دعوا بود؛ چون  هیبحث که نه، شب کردند،یبودند و بحث م ستادهیا اطیو سروش وسط ح یعضد

کرده  یسروش کار کردند،یدستشان را به سمت هم حواله م یابه حالت پرخاشگرانه یگاه

. گذاشتیآرام هم از جلد خودش درآمده و با او دهان به دهان م شهیهم یعضد یبود که حت

آخر که پرده را رها کردم  یبرگشت و من از پنجره فاصله گرفتم، لحظه انسروش به طرف ساختم

لبم نشست و با  یناخودآگاه رو یتوقف کرد. لبخند ینگهبان یجلو یهم با تک بوق زدانی نیماش

چند روز بعد از  نیا نکهیرفتم. با ا زمیگرفته بود به سمت م شانیباز انیدر م یکیکه  ییهاقدم

 یخوشحال بودم و حال خاص یبود، اما من امروز به طرز خاص وفتادهین یندیاتفاقات خوشا دیع

 زدانی یهی. هر دو هدبود که به گردنم و دستم بند بود یبند و ساعتمربوط به گردن دیداشتم. شا

 نکهیبه ا گشتیاز حال خوبم برم یداشته باشم. بخش جانیه شدیبودند و بودنشان باعث م

او  گرید میکه با هم به طالقان رفته بود یاز غروب روز قاً یدق دم،یدیروز م چندرا بعد از  زدانیخود 

بودم دهیرا ند . 

 

 نیریخاله ش یهابودم تمام حرف دهید یر نساجخانم د وایرا به همراه ش ماهیکه پر شیروز پ دو

خاطرات تلخ گذشته  ادآوری میبرا ماهیپر نکهیآمدم، با وجود ا ادمی زدانیدر رابطه با  اطیدرباره احت

 یا در زندگیهنوز رو یبود که وقت نیا رمینگ یمن از او حس خوب شدیکه باعث م یبود، اما عامل

را به شکل چند ماه ماندن در  لشیتما یزدواج کند و حتبا او ا خواستیحضور داشت م زدانی

حس من از بد بودن به حالت  نیا شدیکه باعث م یترشان نشان داده بود، عامل مهمخانه

 بدونتر و در او به شکل آزادانه زدانیبه  لشیتما نیا دانستمیبود که م نیا دیایانزجار درب

طور احساس  نیمن ا دیشا ایداشت،  یاکانه. نگاه مالکندیو رشد م کشدیقد م یمزاحم

نسبت به اطرافش و  ماهیوقت نگاه پرآن دم،یدیرا مال خود نم زدانیاگر من  دیشا کردم،یم

خودش را به شکل اغراق  کردمیبدتر از آن حس م ی. حتدیرسیمالکانه به نظر نم میبرا ینساج

از آنچه که هست  تریمیخانم صم وایش خود را با خواهدیو م چسباندیخانم م وایبه ش یزیآم

دارم ربط دهم، اما  زدانیکه به  ییهاتیبه توهمات و حساس توانستمیها را م نینشان دهد. ا

و اخم در هم  امدیخوشش ن دیخانم من را در آغوش کش وایکه ش یرا مطمئن بودم، زمان زیچ کی

 .کرد

 

داشت و در کنارش  یدیصاف و سف ی. پوستحالت دار و خوشرنگ بودند شیبود، موها بایز ماهیپر

بود، اگر چه  یو جذاب بندهی. در مجموع زن فرآمدیکه کامالً به صورتش م یفیو ظر کیاندام بار

بود. با در نظر گرفتن تمام  شتریب ماهیو چند سال سن از پر یبا وجود س ایصورت رو یهامالحت

 زدانینداشتم، چون خود  زدانیدر کنار از وجودش  یقیعم یصورتش، باز ترس ییبایز یهامالک

گر چه ناراحت  کرد،یهم دلم را قرص م نی. همکندیبه ازدواج با او فکر نم گاهچیگفته بود که ه
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نگفته است، اما سرانجام با خودم کنار آمدم که  یزیبه من چ ماهیاز آمدن پر زدانیبودم که چرا 

داد؟یمن اطالع م به دیگفتنش هم به من درست نبود، اصالً چرا با  

 

 شیکه پ یزیدر اتاقم با عجله به سمت در رفتم. چ کیدرست نزد ،یدعوا و جروبحث یسروصدا با

. نمیبه چشم خود بب یروز دادمیبودم که احتمال نم ییهااز ناممکن یکیدر حال وقوع بود،  میرو

مشت  یگریبه سمت د کردندیشده بودند و هر کدام تالش م قهیدست به  یسروش و عضد

صحنه  نیموفق شد مشت اول را به سمت صورت سروش ببرد، ا یحواله کنند، سرانجام عضد

. آمدیکدام برنم چیگذاشته و از پس جدا کردن ه نیرا زم فشیک زدانیغافل کرد،  زدانیمن را از 

من صرف نظر  دنیکه با د دیبگو یزیآمد چ د،یکه به صورت سروش خورد، او عقب کش یبا مشت

رو  تیبا عصبان یبود. عضد یهم مثل من محو عضد نیریخاله ش کنم،چه کار  دانستمینم کرد.

 :به سروش گفت

- یبه حالت اگه مزخرف گفته باش یوا . 

مانع شد اشنهیبه جناق س دنیبا کوب زدانیبردارد که  زیخواست به سمت او خ سروش . 

برگشت و گفت زدانیبه سمت  یعضد : 

- ییبرم جا دیبمونم، با ینساج تونمیمن امروز نم . 

جا عقب گرد و از همان یسر تکان داد. عضد شیبرا یجد یلیلباسش را مرتب کرد و خ زدانی

رفت رونیب . 

فرصت کرد به سمت من برگردد زدانی یبا رفتن عضد  : 

 .سالم خانوم مشتاق، سال نوتون مبارک-

ق گفتنش را دوست و خانم مشتا یلحن جد نیچه قدر ا دمیلحظه بود که فهم نیهم درست

اسمم را صدا نزده بود، چه خوب که حواسش جمع بود مقابل  یطور نیوقت بود که ا یلیدارم. خ

به سروش نکردم و من هم  یکند. سروش با پوزخند نگاهش کرد، توجه یسروش نقشش را باز

را که جلو رفت و دست سروش  زدانیرا دادم.  زدانی یِ سال نو کیو تبر مجواب سال یمتقابالً جد

چشمش در حرکت بود گرفت و گفت ریز : 

- شهیم نیهم رهیدهنش رو بگ یزد بهت، حقته؛ آدم نتونه جلو یاعجب ضربه . 

داشت که حقش بوده است ! سروش با  دهیهم عق زدانی یسروش ناراحت نبودم، حت یبرا

دیخشم دستش را کنار زد و غر : 

- . یم ندارواسه یچیو ببرن که جز دردسر هکه االن من خوردم، مال تو بود، مرده شورت ر یلیس

یبا مونم،ینم یمنم امروز نساج  ... 

 

[29.08.18 16:35] 
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 ستاد؛یخونسرد جلو آمد و مقابلم ا زدانیگذاشت و رفت.  یشده بود؟ سروش هم مثل عضد چه

به چهارچوب اش را برگشت که شانه نیریاز من نگاه گرفته و تعمدانه به سمت خاله ش دفعهکی

و  حرفی. با نگاه بداندیما م نیب یاز رابطه ییزهایچ نیریخاله ش دانستیداده بود. م هیدر تک

 نیریکه خاله ش نیرا وادار کرد به داخل اتاق کوچک آبدارخانه برود. هم نیریخاله ش دارشنامع

لبش گل کرد و به سمت من برگشت یرو یرفت، لبخند : 

-  تیموفق م؛یفهمیزبون نگاه هم رو م م،یونت عجب با هم َمچ شدج نیریخاله ش نیمن و ا

هیرینظیب  !  

گرفت از حالت گفتنش و سبک تکان دادن سرش امخنده .  

دیایام بند بخنده نگذاشت : 

- باهات حرف بزنم خوامیاتاقم، بدو. م ایدنبال من ب .  

اتاقم اشاره کردم و گفتم به : 

- آمیرو بردارم م میتو برو گوش . 

بهانه بود، دوست داشتم خودش برود و بعد من با فاصله از او بروم یوشگ . 

-  شناسه،یبند رو مگردن نیمانتوت، سروش ا یبند رو هم بکن توهم نخند. گردن یبرو، الک

تو مهم باشه که اون  یکه بفهمه، اما فکر کنم برا ستیمن مهم ن یمال منه، البته برا دونهیم

ا همب میزنیم کیندونه ما ت  ! 

 

نگاهش کردم، نگاهش مثل  رهیخ داد؟یما ارائه م یبود که از رابطه یفیو توص فیچه تعر نیا

نگاهش نشوم.  یختگیردرهم یباعث شده بود متوجه یسروش و عضد ینبود، دعوا شهیهم

به  شترینگاهش کنم و ب شتریسوزناک بود نگاهش، سوز داشت. اجازه نداد ب یصدا کیمثل 

را برداشتم و به دنبال او روان  امیبعد گوش قهیفاصله دو دقمن هم بال ونم. رفت حالتش دقت ک

 .شدم

 زیم یرا هم پشت سرش رو فشیداده بود، ک هیتک زشیو به م ستادهیوارد اتاقش شدم ا یوقت

تنش بود که  یآب یهاراهبا راه دیجذب سف راهنیاز آن معلوم بود. پ یاگذاشته و فقط گوشه

آمد و  ادمیداد  نیریکه به خاله ش یماتومیو را هم باال زده بود. از طرز نگاهش، اولتهر د نیآست

لبم شکل گرفت یرو قیعم یخندلب . 
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و با اخم گفت دیبا لبخند نگاهش کردم. توپ  : 

 .نخند مارال-

 ریگردنبندش که از ز ینگرفتم. نگاه کنجکاوش رو یلبخندم را جمع کردم. حرفش را جد یکم فقط

فاصله گرفت زیآمد و از م ترکیبود، ماند. نزد زانیوشالم آ : 

- دور گردنت چه  نمیاز من مناسبه. شالت رو بزن کنار بب شتریتو ب ی! انگار برا آدیچه بهت م

هیشکل . 

که گردنبندش را  یبه هم، آن هم در حال کینزد یلی. آن هم در اتاق کارش، آن هم خمیبود تنها

به او واهمه  یکیاز نزد یکم گریاش، دبوسه یرانهیغافلگ یبه گردن داشتم. بعد از تجربه

. عقب رفتم و ندیخودش شالم را کنار بزند تا گردنبند چرمش را دور گردنم بب خواستیداشتم. م

گردنبند ثابت ماند،  یباال دادم. نگاهش رو یاز گردنم جدا کنم کم نکهیندادم. شال را بدون ا ازهاج

حالت  نیبه گردنبندش به خونسردانه تر ینگاه میآورد و دوباره با نچشماش را باال  یالحظه

 :ممکن گفت

- و  یپنهون ه؟یچ یعلن ریکوتاه مدتِ بدون تعهد و بدون عالقه و غ یرابطه هیمارال نظرت درباره 

یالبته کامالً شرع  ! 

 

بدون  یسوزنم رو ناجور؛ اما من یژگیهمه و نیبا ا رابطه کیرا باد حرفش با خودش برد.  امخنده

که به زور باز شد و گفت یشد و دهان بشینص بینگاه عج کیکرده بود. تنها  ریعالقه گ : 

- ؟یچ یعنی  

تر شالم را گرفت و هنوز دوست . دستم محکمپراندیمزه م میهم نبود که بگو یشوخ هیشب

و  دیبگو یزیبودم چنشان دهد. منتظر  زدانیبند را به گردن یداشت شال را کنار بزند تا تمام نما

 :گفت

- آرامش  ی. حداقل من که از وجود تو کلمیرو آروم کن گریهمد میتونیباالخره. م میمن و تو آدم

به خودمون  دیچرا با م،یندار یهم تعهد یو نه من. به کس ،ی. نه تو قصد ازدواج داررمیگیم

 یلیخ ییزاینداره چ یرادیا چیکنم. ه یخوددار نیاز ا شتریب تونمیمنم نم م،یریسخت بگ قدرنیا

راستش از  گذره،یاز االن بهمون خوش م شتریب یلیمون اضافه شه، قطعاً خبه رابطه یبهتر

 م؛یکن دشیتمد شتریب میتونیم ی. اگه بخاطر کوتاه بودن ناراحتکردمیفکر م جانیاولش به هم

چهار ماه مشیمثالً بکن . 

کردیهم نم یشوخ م؟یکردیم دیتمد دیارا ب زیشده بود؟! چه چ وانهید گفت؟یم چه : 

- م؟یکن دیرو تمد یکوتاهه؟ چ یچ ! 

کرد لیگردنش را به چپ متما یکم : 

- رو تمونیمحرم یغهیص  ... 
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اصالً مهم نبود.  ،یشوخ ای ستیبپرسم جد خواستمینم یبه غرورم برخورده بود که حت قدرآن

 یو معنا رفتندیدر سرم رژه م شیهاتک کلمات و حرفتک د،یلرزیاخم در هم کردم، فکم م

نگاهش کردم و گفتم میو مستق رهی. خدندیکشیافتضاحشان را به رخ م : 

-  نیکنم تن به همچمن قبول یکنیازدواج کنم؟ چند درصد فکر م خوامیمن نم یکنیچرا فکر م

؟یخوایبدم که تو م یکار  

زد یحالیاز سِر ب یلبحند : 

- درصد هی . 

باال دادم ییابرو : 

- من از اول مثل تو فکر و ذاتم خراب  یچرا فکر کرد ،یدرصد خودت رو سبک کرد هیچرا بخاطر 

داغونم؟ قدرنیمثل تو ا یبودم؟ چرا فکر کرد یبوده و دنبال خوشگذرون  

- عاشقتم؟ آره؟ دروغ دوست  یلیخ خوام؟یتو رو م یلیبگم؟ بگم تو رو خ یچ یدوست دار

نیفقط هم نم،یخرده آرومم کنه. دنبال هم هیکه باشه  یکی خوامیمن فقط م ؟یدار  ! 

 

[29.08.18 16:35] 
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افتاد. فکم کماکان  نییکه کنار رفته بود تا گردنبند را نشانش دهد، پا یاز دور شال دستم

و داد  میبود یگرید یکاش جا د،یلرزیو زمان م نیزم د،یلرزیتنم م د،یلرزیم میصدا د،یلرزیم

زدم یم : 

- عالقه نداشت،  یکیبه  شهیرو نخواست، اما باهاش آروم شد؟ چه طور م یکی شهیچطور م

قبول،  ستمین یتو رو خدا بهم بگو. خواستن شم،یم یاما باهاش خوش گذروند؟ من دارم روان

 یقبول؟ ول یمدت کوتاه تحملم کن هیاز  شتریب یتونیقبول، نم یدوست داشتم باش یتونینم

احمقِ  هیمن  ایو  هیآرامش چ یدونیتو نم ای خورم؟یچرا به درد آروم کردنت م پسبده بگو جواب 

 هیکه نتونست از  یایهمون عوض ،یهست یهوسباز عوض کیتو  ه؟یچ یدونیخنگِ نفهمم. م

 یکه زندگ یهست یکرد. همون اشیهوسباز یرو فدا شندهیو آ یدختر نوزده ساله بگذره و زندگ

در  یاون کار رو کرده باشه معلومه چ شیکه تو نوزده سالگ یاز کس ،یدیگند کشرو به  ایرو

نگو همون  ،یمن فکر کردم اون موقع بچه بود ،ی. من اشتباه کردم، من فکر کردم آدمآدیم
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 یغلط کرد ،یفکر کرد یطورنیراجع به من ا ی. تو غلط کردیشتیآشغال چهارده پونزده سال پ

که من مثالً دوبار گفتم دوست دارم  ،یبا خودت فکر کرد یمت من؟ چس یو اومد یداد شنهادیپ

تف  نیع گهیمن دوست داشتن تو رو د گم،یبهت نه نم یبگ یحاال هر چ رون،یو باهات اومدم ب

و اضافه، فقط گمشو، گمشو که داره حالم  ارزشیقدر بهمون رون،یب کنمیپرتش م دونم،یم

شنهادتیاز تو و پ خورهیبهم م  ! 

 

 شد،یگفته م دیتلخ؛ اما مهم نبود چون با یلیتکان بخورم. تلخ گفتم، خ توانستمینم میجا از

 اشینامربوطش به سر من آورده است. نگاه لعنت شنهادیبا حرف و پ ییکه چه بال دیفهمیم دیبا

دم یمبود و من نفه دهیام رسچانه یکی. اشک به نزدگفتمیکه م یپر از غم بود. پر از همان سوز

را به طرفم گرفت. دست لرزانم را دراز کردم تا دستمال  ی. دستمال کاغذهمه راه را آمده نیا یک

شد. شمرده گفت شیهادست ریکه مچ دستم اس رمیرا بگ : 

- اما ناز صورتت رو دوست  خوام،ی. تو رو نمزمیعز ستین میوخ یگیکه تو م قدرنیاصالً اوضاع ا

هم که شده تموم صورتت رو با بوسه لمس کنم اربکی یدارم. دوست دارم برا .  

درهم و برهم  زیپا بند نبودم، همه چ ی. مقاومت نکردم، هنوز رودیرا به طرف خودش کش دستم

داشتم. زمزمه کرد دید یبود. تار : 

-  یوقت ،یزنیاسمم رو صدا م یوقت ،یخندیم یوقت ،یزنیحرف م یدوست دارم وقت

قدر که تا  نیها و بارها و بارها ببوسمت. به خودم فشارت بدم. ابار ،یکنینگاهم م یواشکی

. من کنهیکه من رو آروم م ناستیبره. ا ادتی دنیکه خند قدرنی. ایحرف بزن یها نتونساعت

زن جذاب  هیباشه !  یمیآدم دا هی تونهیمرد هوسباز نم هیبا تو رو دارم.  نو بود دنیهوس بوس

 هیآشغالم،  یهرزه هیهستم،  یکه تو گفت یینایا یمن همه .هیبازفقط براش مثل اسباب

ریرو بپذ شنهادمیپ ایازم دور شو و  ست،هیبق یهوسباز که کارش گند زدن زندگ هی اش،یع . 

و دستم از  دمیاش کوب. مانع شد، محکم بر شانهدمیکش رونیدستم را از چنگالش ب هیگر با

قدم به عقب برداشتم کیرا؛ بد بودنش  یدستش رها شد. قبول داشت همه : 

- کردم منتظر بازتاب  ایکه در حق پو یکه فکر کنم بعد از کار هیاعتقاد مسخره ا یروز بهم گفت هی

که منتظرش بودم  ییایمسخره بود. چون دن یلیخ ،یگفتیباشم، تو راست م یخوشبخت هی

شده.  اهیس شهیهم یاتموم شده، بر شهیهم یجا، برا نیاتاق، هم نیهم یاالن، تو نیبرام هم

شدم دهیعقکه باهات هم یو به خودت افتخار کن ینیحاال بش یتونیتو م . 

 کیآغاز  یبود برا یافتاده بود. مدرک واضح نیاز دستم رها شده و به زم یحرف زدنم گوش وسط

قصد  شتر،یب یبروم، حت رونیخم شدم و برداشتمش، قصد داشتم از اتاقش ب ،یضعف و نابود

 م،یبا هم نداشت گرید ی. کارشهیهم یباشد، برا دارمانید نیو امروز آخر نجایکنم ا یرداشتم کا

 ستادمیکند. راست ا دایآدم مورد نظرش را پ توانستیزود م یلیمعلوم بود، خ زدانی غرضقصد و 

حرفم را هم به او زدم نیو آخر : 
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- وقت سراغ  چیه گهیه دکرد. اومد بهم قول داد ایپو شیکه هشت سال پ یبا من کرد یتو کار

رو کرد که درست  شیکرد.البته اون شرف داشت به تو، سع یاگهیمواد نره، اما رفت و کار د

یلجن بودن عادت کرد ینجوریبشه، اما تو به ا . 

 

 قاً یکلمات من دق دمیفهمیهم نم چیتا منفجر نشوم، ه گفتمیتا آرام بشوم، م کردمیم نیتوه

به  دیایاست. دوست داشتم هر چه از دهانم درب شانقیو چه قدر ال کنندیاو اصابت م یبه کجا

اتهاماتش را قبول داشت و  ی. تمامکردمینگاهم م رهی. وحشتناک واکنشش بود، فقط خمیاو بگو

تا  دمیرا به صورتم کش یبزند. دستمال کاغذ یاز خودش دفاع کند و حرف کردینم یسع الً اص

. جلو آمد و من ندیرا بب انمیصورت گر یم. دوست نداشتم کسبرو رونیاوضاعم را درست کنم و ب

برباد رفته بود. مکث کرد و  میهایخوش یاتاق وحشت داشتم، همه نیمرد و ا نیعقب رفتم. از ا

ستادیا : 

- هیاز بق تراهیدارن. منم دارم، س کیو تار اهیبخش س هیآدم ها  یمن که بهت گفتم همه  . 

" رفتم رونیشده بود؟ در را باز کردم و ب اش چهاول جمله ی"هازمیعز . 

 

[29.08.18 16:36] 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

اش " جا انداختهزمیله کرده و من آن وقت دنبال "عز شیپاها ریمن را ز تیکل عظمت شخص زدانی

 ! بودم

جا خودم هم تعجب در آن پا به اتاقم گذاشتم از بودن یآمدم که وقت نییها پاتند تند از پله قدرآن

 ریز نیزم گریاتاقم نگاه کردم و مطمئن شدم که د واریبود. به در و د یکردم. سرعتم باور نکردن

قرار  یکس گریامن است، مطمئن شدم که د میسفت است، مطمئن شدم که حاال جا میپا

. دیبگو دیآیدختر پرخاشگر بسازد که هر چه از دهانش درم کیاز من  شیهاست با حرفین

افتدیتختخوابش نم ادیمن  دنیبا د یکس گریمطمئن شدم د . 

 

کردم تا  شانیکوتاه دو طبقه حبس کرده بودم، اما تا به اتاقم آمدم رها یفاصله نیرا ب میهاهیگر

کرده بودم  شانیرها زدانی یهاحرف دنیکه بعد از شن ییهامثل حرف رند،یبگ شیخود را پ ریمس

ورده بودمفرود آ کرشیو بر پ . 
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چند تا زن مثل من  دانستمیکردم؛ نم هیگر زدانی یخودم نه و برا ینشستم و برا یصندل یرو

طرف مقابلشان غصه بخورند.  یبرا نندیبنش ییهاحرف نیچن دنیهستند که بعد از شن ایدر دن

که او را  را دارد نیا تیخاص یزیچه چ برد،یرنج م یزیاز چه چ  زدانیواقف بودم که  یمن به خوب

که من اسمش را گذاشته  یزیبود، چ زدانیرنج  ینقطه زدانی یخودش متنفر کند، گذشته زا

اشتباه  کیکه  آمدیداشت با آن کنار م هایکه تازگ یبود. اشتباه زدانیبودم هوس، اشتباه 

 گری. دیاشتباهش نام انتخاب کرده بودم؛ هوس و هوسباز یبوده است و بس؛ اما امروز من، برا

 رشیاند، قلب او محل پذاصابت کرده شیبه کجا قاً یمن دق یهانیکلمات و توه دانستمیم

قلبم فرود آمده بود یرو  میاو هم مستق یهاحرف ریت م،یشده بود یمن بود؛ مساو یهاترکش . 

از . سرانجام بکردمیو آرام و تمام اتفاقات اتاق را در لوح وجودم ثبت م صدایب کردم،یم هیگر من

باعث  یزیانگجور غم کیآنچه که گفتم  یهمه دیینگاهش و تا کردم،یم هیبود که گر زدانی یبرا

. خوب نگفته بود، خوب نگفته بودمنمیبب شیهاو حرف شنهادیاو را بدون پ شدیم . 

خسته  شدم،یبروم؛ اما آرام نم یاز نساج یبودم آرام شوم و مثل سروش، مثل عضد منتظر

خشک و  یموجود زنده کیشد و من  ریتوان بدنم به شکل اشک از وجودم سراز بودم و  تمام

که  یو اشک ردیبود که نم دنینفس کش اشیاتیح میبودم که تنها عال یصندل یسست رو

 .نترکد

 شی. چه پدیبگو تررحمانهیباشد و ب رحمیقدر ب نیا توانستینم زدانیطور کرده بود؟  نیا چرا

 یمنطق چیکه ه دمیرس جهینت نینشسته بودم به ا یصندل یکه رو یساعتکیآمده بود؟ بعد از 

اش را درصد من خواسته کی کردیبود که فکر م نیا نشینبوده است، بدتر زدانی یهادر حرف

را که  یزیو صفر بود، چرا چ چیدرصد همان ه کیدرصد جلو آمده بود،  کیهمان  یرم و برایبپذ

 نیبود تا ارتباط ب یبود که فقط دنبال راه حل نیا ریست گفته بود؟ غا دهیفایگفتنش ب دانستیم

به  شودیخودم از او دور شوم ! چطور م یبهانه که من خودم با پا کیخودمان را تمام کند؟ 

وقت  چیه دمیکه در اتاقش د یزدانیکرد، اما بودن با او را خواست؟!  یعالقگیب اظهار یکس

 شیکه چند شب پ یزدانیهمان  یدنباله دیبود، شا گرید زدانی کیگذشته نبود،  یروزها زدانی

که  خواستمیو من هم چون نم کنمیبود اگر برود، اگر کات کند چه م دهیاز من پرس رانهیغافلگ

خودم را دارم و  یگفتم من هم زندگ ش؛یاش هستم و بخواهد نخواهد پافکر کند آشِ کشِک خاله

از من  یمان جداست. نگفتم که مالک بخشراه یباش یخواهن ،یکه باش یارزشمند یتو زمان

بود که  یچوب زدانی بیخواهد شد. اگر رفتار عج یاست که بعد از رفتنش حتماً متالش

نبود، من  یالیکه گفته بودم به من بزند خ یامغرورانه یهاآن حرف یبه تالف خواستیم

عاقل بودنم،  یبرا ردیمیکه گفت م یزمان زدانی ست،ین نیکه ا دانستمیاما م رفتم،یپذیم

عمرم بود یهمه زدانی نیترصادق . 

 

که باال و در اتاقش بود  یزدانی یریگدر شکل شدیمشکوکش را هم م یهاچند روز نبودن نیا 

 یهمه لیو باور داشت که به آن سمت برود و دل لیکه فکرم تما یزیربط داد، منتها تنها چ

و  بیعج یگدیچیتمام پ توانستیم ماهیبود. آمدن پر ماهیپر سد،یاو بنو یرا به پا زدانی یهاحرف

 زدانیبه قصد ازدواج با  ماهیدرست باشد و پر نیریباز کند. نکند حرف خاله ش میرا برا زدانی بیغر

فکر از جا بلند شدم تا به  نیبا هجوم ا دفعهکیبه هم محرم شده بودند.  دیآمده باشد، اصالً شا
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اما  رد،یبگ یبرخ یوادارش کنم از سجاد نکهیا ایرا از او بپرسم و  قتیپناه ببرم و حق نیریخاله ش

به حالم  یچه فرق شد؟یچه م دمیفهمیمثالً م دم؟یپرسیم دیبلند نشده نشستم. چرا با

را هم که نسبت به  یمانیحس پش مچهین یو حت شدیدر نظرم خردتر م زدانیفقط  کرد؟یم

در  ماهیبودن پر ی. اگر براماندینم یاز آن باق یاثر گریو زده بودم داشتم، دکه به ا ییهاحرف

کردیام ممن فقط خودم را شرمنده قیکرده بود، تحق یرفتار نیچن اشیزندگ . 

 

[29.08.18 16:36] 

 

# 271پارت  

 

 

 

بردارم که  یفکر کردم. دست بردم تا دستمال یاز نساج امیشگیساعت نگاه و به رفتن هم به

راه چشمم به مچ دستم افتاد. از برداشتن دستمال منصرف شدم و اجازه دادم اشکم بند  یمهین

از  اطیدستم گرفتم. سرم را خم کردم و با احت نیرا ب زدانیبند . دستم را باال بردم و گردندیاین

. ساعت را هم از دور مچ دستم باز کردم. هر دو در دستم بودند، هم دمشیکش رونیگردنم ب

بعد از  دیگذاشتم. شا یدستمال کاغذ یبند، مشتشان کردم و کنار جعبهاعت و هم گردنس

امگذاشته شیرا برا شیهایادگاری دیدیبه اتاقم و م آمدیم زدانیرفتنم  .  

 میبود، برا زیآممحبت شیهاامیرا مرور کردم. تمام پ رمانیاخ یهاامیرا باز و تمام پ امیگوش

قدر چشم و گوش بسته آن میسخت بود که بگو یلیام، خه من اشتباه کردهسخت بود باور کنم ک

سخت بود که فکر کنم من  یلیدهم. خ زیمرد با نامرد را نتوانستم تم کی نیام که فرق ببوده

را هم باور  شیهانابالغ نبودم. اصالً اگر تمام حرف قدرنیبودم، من ا نیباو خوش یدرباره احمقانه

 یرابطه کیدنبال  تیجلو آمده و در نها یگذراناز اول به قصد خوش گفتمیو م کردمیم

 منبه من نداشته است.  یاعالقه وقتچیقبول کنم که به من ه توانستمیمدت بوده نمکوتاه

در طالقان  شیچند روز پ نیخالصش را لمس کرده بودم. من هم یبارها و بارها محبت و عالقه

چطور عقب رفت و چطور مسلط  دیدر او سر به فلک کش یجسمان یاتمن یبودم که وقت دهید

بود  یو سرسر تیهویب یرابطه کیکه دنبال  یزدانی کردم؟یباور م دیرا با زدانیرفتار کرد، کدام 

میخانه نروکه وسط راه دور زد تا به سفره یزدانی ایو  . 

ها زده بود حرف یسر کیود، که ب یهر کس زدانی کرد،ینم یفرق گریهر حال به حال من د به

 نکهیا یرا گفته بود. به او گفته بودم که دوره شیهایبست، گفتن دیبه او ام شدینم گریکه د

و  نمیبنش هیبا گر خواستیدلم م یگذشته است، ول سمینامه بنو شیبرا هیبا گر نمیبنش

 هیشب میو بگو سمیبنوگله گنم.  اشیو از نامرد سمیطومار بنو شیساعت تمام برا ارو چه ستیب

کابوس از آب درآمده دفعهکیخواب خوش بوده و چرا  کی . 
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پر از خاطرات تلخ و خوش بود  میکه برا یبند جا ماند و من از اتاقساعت و گردن ینگاه آخرم رو 

 رونیب یتا هر چه زودتر از نساج داشتمیرا با قدرت برم میهاقدم یرفتم. وقت رونیدل َکندم و ب

را ترک نکنم،  نجایهمه حجم غم ا نیتا من با ا دیبگو یزیو چ دیایب زدانیداشتم که  دیوز امبروم هن

مان بود. بارها برداشتم، قدم آخر رابطه ینساج اطیکه از ح یمن قدم آخر ی. براامدیاما نشد و ن

با هر بار  را گرفته بودم. میمیتصم نیتربار قاطع نیو ا میاین یبه نساج گریگرفته بودم که د میتصم

کردیفرق م . 

 

گرفتم. لباسم را درآوردم و دوش گرفتم. بعد از خشک  شیدر پ یفراموش دمیبه خانه رس یوقت

از  شتریاما ب دانم،یسرم باال آوردم. نم یو پتو را تا رو دمیتخت دراز کش یرو میکردن موها

 زدانیبه  میهان حرفکه بعد از گفت یپتو ماندم و فکر کردم، عذاب وجدان ریز داریدوساعت ب

و به وجودم چنگ و  گرفتیوسعت م شیپ یقهیاز دق شتریرا گرفته بود هر لحظه ب بانمیگر

را هم به  زدانینامربوط  یهاتمام حرف یحت خواستیم یی. گوانداختیدردناک م یهاخراش

سدیمن بنو یپا . 

 

*   *  * 

انکار حواسم  نیانکار بودم، البته در ع یهکه هنوز در مرحل ی. دو روزرفتمینم یروز بود نساج دو

زنگ زد جواب ندهم، اما زنگ نزد، فقط شب همان روز که لطف کرده و  زدانیهم بود که اگر 

دو  نیداد که اصالً بازش نکردم و نخواندم. در ا یامیمن را در هم شکسته بود، پ یباورها یهمه

 نیا ؛یاز کارمندان نساج  گریکس د چیو نه ه دیرسپ رمیزد و از دو روز تاخخانم زنگ  وایروز  نه ش

بندم را در ساعت و گردن نکهیا یزنگ زد و به بهانه نیریخاله ش نکهیباعث تعجبم بود تا ا هیقض

به  لیما گریگفته من د زدانیاظهار داشت که  یبا ناراحت شیهاصحبت یالاتاقم جا گذاشتم، البه

هم  نیریو من سکوت کردم، خاله ش دیرا پرس لشیام، دلداده ام و استعفاها نبودهبا آن یهمکار

. رفتمینم ینساج گریبود که د یفکر همه جا را کرده بود و انگار راض زدانیجوابش را گرفت. 

ندارم فعالً آرام نگه  یجدر نسا یماه من کار خاص نیفرورد نکهیا یرا هم با بهانه ثمیمامان و م

 .داشته بودم

 

فرستاده،  میچه برا نمیرا بخوانم و بب زدانی امیشدم تا پ کیتحر نیرین خاله شاز زنگ زد بعد

بود انیمثل سوت پا امشیپ : 

" موندنمون با هم باعث  ادی! اما ز میقشنگ یلی. کنار هم خمیمونیمن و تو، مثل برف و بنفشه م

به  ارزهیهم نمموندن کنار  نی. ایمن جون بد یتو با سرما ایمن از گرما آب بشم و  ای شهیم

 "فنا شدن بعدش

نداشت، اما من  یگرید حیتوض امشیبود. پ دهیرابطه را بر نیرا فرستاده و حکم ا نیهم

ندیو انگار چشم نداشت تا بب میفنا شده بود ند،یبیفنا شدن را در چه م دانستمینم  ! 
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*  *  * 

به غذا خوردن را  لشیعدم تما کردیم یبه بشقابش سع میبود و با نگاِه مستق نییپا سرش

دو  نیکند. در ا یخوددار ماهیبا مادرش و پر یاز آن از حرف زدن و ارتباط کالم شتریپنهان کند و ب

 یدور هم شام خوردن فرصت خوب نیها گرفته بود و ارا از آن یشدن کیسه روز فرصت هر نزد

از مرغ سرخ شده را به  یاحرف بزنند. به کمک چنگال تکهبا او  یکرده بود که آن دو کم مفراه

 یهم باعث شد مادرش جد نیبا مادرش چشم در چشم شد، هم یادهانش برد و لحظه

بپرسد مقدمهیب : 

- مارال اگه بخواد  گفت،یامروز م ریام هیاستعفاء چ ؟ینساج آدیچرا مارال دو سه روزه نم

کنهیاستعفاء بده اول از همه با من صحبت م . 

که به خود گرفته بود، گفت یتفاوتیو چنگال را در ظرفش برد و با ب قاشق : 

- ادین گهیاستعفاء نداده، من گفتم د . 

 ماهیاز دستش، باعث شد جهت نگاهش از بشقاب به سمت پر ماهیقاشق پر یِ اشدن لحظه رها

. با دیبگو شتریا او بواضح نشان داد منتظر است ت یلیچنگالش را هم رها کرد و خ ماهیبرود. پر

دیکش ماهیحرکات پر یسوال مادرش دست از بررس . 

- کار  ی! به مارال چ؟یدوزیو م یُبریخودت م م؟کارهچیوقت من هاون اد؟ین یگفت یچ یعنی

 یمدت نساج هیهر وقت  ،یگردونیو برش م یزنیفردا خودت زنگ م دونم،یمن نم ؟یداشت

ل برهمارا یکنیم یدستت کار دمیرو م . 

 

و قورت دادنش فارغ شد گفت دنیاز جو یغذا را به طرف دهانش برد و وقت قاشق : 

-  ستیقرار ن گهیمارال هم د رم،یبگ میتصم ینساج یرفته؟ قرار بود خودم برا ادتونیشرط من 

مورد دخالت نکن نی. لطفاً در ازنمیزنگ نم یبرگرده، منم به کس . 

قاشقش را دوباره به دست گرفته  ماهیکه پر دینگاه کرد و د ماهیبعد از اتمام حرفش به پر یارادریغ

 .است
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بار  نیطور هم شد. ا نی. همرودیو نبودن مارال نم امدنیبار ن ریز یمادرش به سادگ دانستیم

ظرف غذا را از خودش دور کرد و گفت تیمادرش با عصبان : 

-  نیهم یمثل مارال رو بفرستاونم  یکی شهیمگه م ؟ییتو خود رأ  قدرنیچرا ا ؟یچ یعنی

و منم ساکت موندم، اما حق  یتاخت یهر جور خواست ام،یکنار ب تونمیاصالً نم نیبره؟ با ا یجور

یکن تیمارال رو اذ یندار . 

سبک مادرش قاشق و چنگال را در بشقابش رها و ظرف غذا را از خودش دور کرد به : 

- برش  یتونیم یشمام هر وقت خواست اد،یب خوادینم گهیمامان؟! خودش هم د هیچ تیاذ

ندارم یاون موقع مشکل اد،یرفتم نروژ بگو ب یکه من هستم، من وقت یاما نه تا زمان ،یگردون . 

 

به طور موقت بحث را از  مارال دور کند، نروژ رفتن نقطه  توانستیگفته بود که مطمئناً م یزیچ

 .ضعف مادرش بود

- ؟یچ ینروژ برا  

بلند شد و گفت یصندل یز روباال برد و ا ییابرو : 

-  دیاقامتم بشم، از اون گذشته بابا هم هست، با الیخیب تونمیداره؟ من که نم یچ یبرا

جمعه المیخ شتهیپ ماهیبهش سر بزنم، پر . 

هم بالفاصله بلند شد و گفت مادرش : 

- و  ینبه بابات سر بز یبر یتونیم کار؟یچ یخوایاقامت رو م ،یباش نجایا یخوایم یوقت

یزودم برگرد . 

 رفت،یم رونیاز آشپزخانه ب  نکهیا نیبرداشت و ح یپشت سرش خالل دندان نتیکنار کاب از

 :گفت

به هر حال من برام مهمه اقامتم اونجا به مشکل برنخوره، در مورد مارال هم دخالت نکن و -

ینساج رمینم گهیبهش زنگ نزن، اون وقت من د . 

چشمان  یحالبرق خوش کندیم یمارال پافشار امدنین یرهدربا شتریهر چه ب کردیم حس

 یو تماشا کند. به اتاقش رفت و شماره ندی. تحمل نداشت بنششودیم شتریهم ب ماهیپر

 جوابیرا ب امشیسروش را گرفت، قبل از شام سروش سه بار با او تماس گرفته و هر سه بار پ

. کردیسروش مقابل به مثل نم وقتچیه بود و هکار را کرد نیبا سروش ا یارگذاشته بود. چند ب

 :تا الو گفت زود جوابش را داد

-  نقدریبرام شر نتراش، بخدا خسته شدم ا گهی! جون بابا نادرت د هیحاشپر یسالم پسر عمه

 رون،یپرتم کرد ب شبیبرم، بابام د تونمیخودمون هم نم یگفت. خونه راهیمامانت بهم بد و ب

کم پوالت رو کم گهید دیندارم، با تیامن گهیخودمم د یخونه یشده که تو یراوضاع من االن طو

خسته شدم عشقم یفیبالتکل نیاز ا گهیسقف، من د هی ریز میبر یکن عجم . 
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دیخفه غر ییصدا با : 

- خواست؟یم یازت؟ چ دیپرس یچرت نباف، فقط بگو مامانم چ قهیچند دق  

 

[01.09.18 10:03] 

 

# 273پارت  

 

 

 

را  یپر از استرس یهاآورد که چه ساعت ادشیکردن، به  یعصب یسروش به جا یهخند یصدا

و  دی. سروش خنددیخند شودیهم م یرفته گاه ادشیقدر که پشت سر گذاشته است، آن

 :گفت

- عمه  چارهی! ب؟یاغهیملعون؟ آخه تو گورت کجا بود تا کفنت باشه؟! زن ص یبهش گفت یچ

ه؟یک یتو خبر دار گفتیش مهمه  

را باال داد و گفت شیابرو : 

- ؟ینداد یتو که سوت  

- ستمین انیکرده من در جر غهیهستن، حاال کدومش رو ص ییچند تا هینه اصالً، اتفاقاً گفتم  . 

تا دو کالم  چسباندیم وارید ینهیو به س گرفتیرا م اشقهی شکیبود ب کشیسروش نزد اگر

بشنود یحرف درست و حساب . 

- اعصابم ینرو رو قدرنیبهت گفت؟ ا یچ د،یپرس یبزن، چسروش درست حرف  . 

- خبر  ه،یک گهیم زدانیکه  یدختر نیا یدونیبگه، اولش گفت تو م یخواستیم یچته تو، چ

شناسمشیهست، نم یکیبا  دونمیمنم گفتم فقط م ش،یشناسیم ،یدار . 

زد و گفت یپوزخند : 

- ستینداره ن یتیبراش اهم کنهینمود مکه وا یطورگوشش حس کرده و اون خیپس خطر رو ب  ! 

کرد دشییتا سروش : 

- لوت ندادم،  نکهیمنم گفته و از من گله کرده، انگار من زنتم. با ا یزنگ زده به بابا یآره بابا، حت

 دنید شافهیکه نگو، ق یکنیم انتیبهش خ یمامانت بفهمه با مارال دار خوادیدلم م قدرنیاما ا

ذهنشم خطور  هب یعنیهم فکر کرده اال مارال،  نیریبه خاله ش ی، االن حت! فکر کن یداره حساب

. مامانت وفتهیدستش تا به فکر حل کردن ب یدادیآتو م دینبا زدان،ی یاشتباه کرد یول کنه،ینم
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 یدستت رو بذاره تو یو مجلس کیکه ش دهید ییبحرانه، االن هم برات خوابا تیریاستاد مد

و  ستین نایو ا غهیحرف ص دونهی. اون میاز کجا خورد یدت هم نفهمکه خو یپوست گردو، جور

یسرت نگه داشت ریرو محض عالف نبودن ز یکی دیفقط شا . 

تند به سمتش رفت و در  ییهاباز بود، با قدم یبه در پشت سرش کرد، در کم یو نگاه برگشت

به سروش گفت دیرا محکم بست و با ترد : 

- زده؟ یگفته؟ حرف یزیمگه چ  

- االن هم بهت   نشست،یساکت نم هیجد نایو ا غهیص کردیاگه فکر م شناسم،یمن عمه رو م

حرفا رو، نامرد تو  نی. حاال ول کن ازدیبابام بد مشکوک م شبیدارن، د یاگفتم، برات برنامه

هفت  ؟یبرم نساج یدیمن با چه ام گهید رون،یب یبنداز یچطور دلت اومد مارال رو از نساج

ما که  دن،یمرغ م هی! به سه تا خروس هم خوان؟ینم یحور هیگلفت نکبت  لیسبتا هشت 

میآدم گهید . 

 

برپا شد و زبانه  یبه پا شد، آتش یاوجودش، جان و جسمش ولوله یذهنش، همه یتو در تو در

دیو غر دیکش : 

-  یودکه اگه ب ،یستیت نکردم. برو دعا کن که دم دستم نخفه ومدمیخفه شو، خفه شو تا ن

 یجا اشاریبه روح  یمارال بگ یدرباره یطورنیا گهیبار د هیاز االن تا ابد  زدمت،یمثل سگ م

ذارمیسالم تو تنت نم . 

و او اصالً  گفتیم ،یحور گفتیتلفن را قطع کرد. سروش به مارال م یگریحرف د بدون

. فکر دهدیدست م به او یحس بدبخت همهنیحرف ا نیا دنیفکر کند که چرا با شن خواستینم

که پسشان  یقشنگ یهازیچ یهمه انیاما در حال غرق شدن بود، غرق شدن در م کرد،ینم

که مارال  یبنداش را باز کرد، تا صفحه روشن شد عکس دستبند و گردنیزده بود. قفل گوش

ر او که مادرش با اصرا یآمد موقع ادشیشد.  داریصفحه پد یدرست کرده بود تمام قد رو شیبرا

هم که  یعکس بوده. وقت نیا یدر حال تماشا کرده،یو او امتناع م خواندهیشام فرا م یرا برا

تختش رها کرد یرا به همان حالت رو یششام خوردن رفت، گو  یبرا . 

 

[01.09.18 10:03] 
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 یحت رد؟یال بگبند چرم را از ماربند و گردندست دیرفت که قرار است بعد از اتمام ع ادشی چرا

نمانده بود که  ادشیرفته بود هم  یاش با مارال به نساجدادن رابطه انیکه به قصد پا یروز

را  فلقفلش بوده است و احتماالً تا آن روز ق ریبند را مارال درست کرده و فقط گبند و دستگردن

و بعد گرفتیاز او مها را و آن ماندیم ادشیو حتماً حتماً به او خواهد داد. کاش  دهیهم خر  ... 

 

 سهیقابل مقا دیبود که بگو نینسبت به او داشت، اصالً منصفانه ا یترمارال ذهن و رفتار منظم 

که  یبندو محال هم بود برود. ساعت و گردن رفتینم ادشی یمهم نیبه ا زی. چستیبا او ن

 یتر از آن بود که حتمغروراتاق کارش گذاشته و رفته بود  زیم یخودش به مارال داده بود را رو

. خاله کردیطور که گفته بود التماس نمکرده است، همان نیچن بارهکیبخواد که چرا  یحیتوض

بند و ساعت را به دستش رسانده و به راست گردن کیبرده بود که  ییهم حتماً بوها نیریش

نداده بود یگریکس د  ! 

 ریکرده، و ت یحافظخدا شهیهم یشهر اسلو برادر قبرستان  نایاسمیکه با  یاز خرداد سال بعد

 کیبود، حاال  دهیحال ممکن شن نیتررا از زبان پدرش به مستاصل اشاریکه خبر مردن  یماه

 شودینم نکهیدر تفکراتش داشت، باور ا شهیهم یاگونهماری. باور بگذراندیشاهکار را م نیفرورد

 دیفرد جد کی یمناسب برا یکه بستر دیارایب یرا طور اشیزندگ میحر وقتچیه تواندیو نم

که مناسب  ندیرا بب یقیبود آدم ال امدهین شیهم پ وقتچیگونه بود و ه نیهم شهیباشد. هم

آن  یو مرحم رو دیایکنار ب اشیماریبا ب کردیبه او کمک م گرانید یاقتیلیب نیباشد. ا مشیحر

و  ستندیباشند ن دیچه که باآن یهم همه گرانید ستم،ین دیچه که باآن یکه اگر من همه اردبگذ

درهم و برهم بود.  زیمارال همه چ یراحت بود، اما درباره شیبرا یلیخ طیشرا نیدر ا یخب زندگ

 ،اش سر فراز کند. مارال کم و کسر نداشتخفته یماریبود، مارال باعث شده بود ب قیمارال ال

باشد و  زشیبود که عز دهیرا ند یآدم شیزندگ یمه وقت در ه چیحداقل در برابر او نداشت و او ه

را که دوست داشت، کم و کسر هم داشت، او بلد نبود  یکم و کسر نداشته باشد، هر کس

که  ییآدم ها دانستیکه از او باالتر است برخورد کند و چطور نگهش دارد. م یبا آدم دیچطور با

و  زیخودش نقش عز خواستیو حاال نم ز و وابسته اش بودند، متاسفانه دردش هم بودندیعز

 دادیکه اگر م دادینم یکوه بودن را به کس ازیامت نیکند. ا فاءیوابسته و همزمان درد مارال را ا

 یچهل سالگ یکند، در آستانه تیو خودش را ترب ندیخودش نبود. ده سالش نبود که بنش گرید

 یکار یگریز مارال و نه از هر آدم دشده و نه ا نیکه بود با ذهن و قلبش عج ینیبود و هم

آمدیبرنم . 

 

و  هیو توج لیهمه دل نیممکن پرت کرد. خسته بود از ا ینقطه نیرا پرت کرد، به دورتر یگوش

 کتهید تیترب نیبا ا تواندیکه م کردیخودش را قانع م دیبا ی... تا ک کریدر و پ یبهانه و منطقِ ب

او، از پس  زباالتر از او بود دور ا یااگر هم مارال در نقطهشده خودش را آرام نگه دارد، اصالً 

برنده را  کی یمحض بود، فقط ادا یکه نه، بازنده میحس تسل نی. در مقابل اآمدیخودش برنم

ها و متانت و وقار و خنده ادی یِ تنش زخم یجایبود، جا فیفقط دست حر دی. پرچم سفآوردیدرم

 ! او بود
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بود که مادرش او را به حال خود بگذارد و مزاحمش نشود.  نیا خواستیمکه امشب  یزیچ تمام

یمزاحم چیبدون ه ند،یتنها بر سوگ بنش یِ با خودش تنها خواستیدلش م .  

خواب به اتاقش رفته باشد از  یرفتنش را طول داده که مادرش برا رونیب یقدرحس کرد آن یوقت

آهسته سالن  ییها. با قدمدیکش شیبه موها یدست اطیبرخاست و به قصد قدم زدن در ح یجا

را از  یکس شیهاقدم یصداسرو گریکه مطمئن شد د نیرفت، اما هم رونیپا گذاشت و ب ریرا ز

هوا قابل  یرفت. خنک نییها پااز تراس گذشت و از پله یشترینخواهد کرد با شتاب ب داریخواب ب

به سمت  ینش را بست و سرش را کمو چند بار. چشما نیچند د،یکش یقیلمس بود، نفس عم

چشم باز کرد و به عقب  عیباز شدن در و به دنبال آن بسته شدنش، سر یباال برد، اما با صدا

 یکیرد و تا نزد شیهاتر شده و از سرشانهباز که نسبت به قبل بلند ییموهابا  ماهیبرگشت. پر

از  نیپاورچ نیلبخند پاورچ پشت سرش بود. دستانش را در هم قالب کرده و با ده،یکمرش رس

به آمدن  یرا به او هم قرض داده بود، اعتراض تشیاز ماه یآمد. سکوت شب، کم نییها پاپله

اما متوجه بود که با  د،یدیرا نم ماهیسمت جلو قدم برداشت. پر بهنکرد و برگشت و  ماهیپر

به موازات او و با  ماهیپرتا خودش را به او برساند.  کندیتر  تمام تالشش را معجول یهاقدم

چند قدم برداشتند خود  یکرد. وقت یو او را در قدم زدن همراه ستادیکوتاه کنارش ا یفاصله

شد شاننیب وتداوطلب شکستن سک ماهیپر : 

-  کاریچ دیمن با دیها نبوداگه شما دونمیممنونم، نم یلیخ وایمن از تو و مامان ش زدانی

یلیخ ن،یخوب یلیشماها خ آوره !فکرشم عذاب کردم،یم  ... 

 

[01.09.18 10:03] 
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 شد،یتنش نم یجامه قبا نیا گریبود، مطمئناً بعد از آزردن مارال د یبیغر یبودن؟! چه واژه خوب

است نیترکه او خوب دادندیشهادت م ایاگر تمام دن یحت  ! 

خانه  کیدر  ماهیروزها که پر نید. اداد ساکت بمان حیکرد و باز ترج ماهیبه سمت پر ینگاه مین

قول داده اگر بفهمد که  ماهیواقعاً همان طور که به پر کردیفکر م نیشان بود مدام به اهمراه

از  یجدارا تحمل کند و او را  ماهیحضور پر تواندیدارد، م اشاریدر قتل  ینقش نیترزنگنه کوچک

؟پدرش بداند و به گناه پدر، دختر را مجازات نکند  

ادامه داد دیاز او نشن یزیچ یمکث کرد، اما وقت ماهیپر : 
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- دوست  گهینه ده سالم بود د یوقت ،یبرات مسخره باشه، اما من از همون بچگ یلیخ دیشا

 یموندنم تو یم براخاله ش دوست داشتم دخترکنم، همه یخودمون زندگ یخونه ینداشتم تو

 گفتمیخودم بهش م کرد،ینم هیگر یوقت هی اگه کنه و منم اونجا بمونم، اصالً  هیشون گرخونه

 دم،یخوابیتر مراحت خوردم،یتر غذا مراحت گهید یکی یکنه تا بمونم. تو خونه یبازو لج هیگر

زدمیتر حرف مراحت  ... 

 

چرا االن نخواهد به بوشهر برود و با  کردیبرگشت، درک م ماهیبار با تعجب به سمت پر نیا

خودش  یاز خانه ریغ یگرید یجا دینه ساله چرا با یبچه دختر کیکند، اما  یگاش زندخانواده

دارند؟ یشتریب یوابستگ شاننی به والد ًراحت بخورد و بخوابد، آن هم دخترها که معموال  

- کرد؟یم تتیتون اذخونه یتو یچ شه؟یچرا؟ مگه م  

ستادیبرداشت و مقابلش ا یقدم بزرگتر ماهیپر : 

- االن با فکر کردن  نیکه باعث شده از همون موقع تا هم یزیچ هی. کردیم تمیاذ یلیخ زیچ هی

 .بهش عذاب بکشم

کرد زیر چشم : 

 مربوط به پدرته؟ مگه نه؟-

کرد و  دییبا تکان سر تا ماهیکرده باشد. پر یکه زنگنه ممکن است چه کار زدیحدس هم م یحت

ز انگشت شستش را نشان داد و گفتا ترنییپا ییبه دنبالش دستش را باال آورد و جا : 

- برن  خواستنیم نایآبله مرغونه، نه سالم بود که آبله مرغون گرفتم. اون روز مامان ا یجا نیا

مرغون گرفته بودم بودم و آبله ضیرو با خودش برد، اما من رو که مر سایو پر مانیجشن تولد، پ

 نمیبش فتاتاقم و گ یفتن بابا من رو برد توکه ر نایسپرد دست بابا و گفت مواظبم باشه. مامانا ا

حرف زدن و خنده  یسر و صدا رونیکه از ب دمیاتاقم موندم شن یخرده تو هی یوقت نم،یکارتون بب

رفتم رونی. کنجکاو شدم و بآدیم  ... 

 رونیممکن بوده که ب یزیکه چه چ زدیسوال نداشت. باز هم حدس م یجا شیبرا ماه،یپر مکث

چشمانش را اطرافش گرداند و ادامه داد ماهیباشد. پر دهیاز اتاقش د : 

-  د،یپوشیمامان نبود، مامان دامن بلند م هیکه اصالً شب یآشپزخونه بودن، زن یزن تو هیبابام با 

 یبود، موها دهیدامن کوتاه پوش هیاما اون زن  کرد،یدامن بلندش هم شلوار تنش م ریز یحت

هرگز  شدیدونه رژ داشت که اونم روش نم هیبلند. مامان اون زن  یمامان کوتاه بود و موها

مامان  هیبود. شب دهیرژ لب کامل رو به لبش کش هیاستفاده کنه؛ فقط داشت ! اما اون زن انگار 

دهنش، اما اون زن به بابا زل  یجلو گرفتیدستش رو م دنیمامان موقع خند د،یخندیمنم نم

 یمنم اون بابا یبابا ی. حتدیخندیو بلند بلند م من بود یسر بابا کیزده بود و سرش نزد

. اون دیدیخوش بابام رو م یمامان بود، اما اون زن اون رو ینبود، اخم و تخمش برا یشگیهم

مهمون خوشگل که  هیبو، مهمون خوشگل و خوش هیبرامون مهمون اومده،  کردمیموقع فکر م

بچه  نکهیبا ا دیبوسیشمم بابام رو مچ یجلو یاخالقه، هر چند وقتهست بابام خوش یوقت
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. اون روز که اون زن رفت بابام من کردمیغلطه، اما درک نم یزیچ هیوسط  نیا دمیفهمیبودم م

آخر سرم گفت حق ندارم  د،یخر یخوراک یکل د،یبرام خر یاسباب باز یکل رون،یرو برداشت برد ب

 یچیه ستادمیتا امروز که جلوت وا اومده خونه مون. من به مامانم یبه مامان بگم امروز ک

 هیشب خواستیتالشش که م دنیکردن مامانم، با د رییتر شدم با تغنگفتم، اما هر چه که بزرگ

 تینها زنه،یو دم نم دونهیم دونه،یمامانم م دمیبشه، فهم پیخوش پوش و خوش ت یهازن

کم نداشته  یزیچ باشینفهمه و خودش هم از رق یبود که کس نیبکنه ا تونستیکه م یکار

 ! باشه

 

 یتجربه هیشب یانگذاشته بود تا به قدم زدنش ادامه دهد. تجربه شیبرا یازهیانگ گرید ماهیپر

داشت، چون زنگنه  یاوضاع بدتر ماهیاما پر ماه؛یکه نوجوان بود و بزرگتر از پر یداشت، وقت ماهیپر

هنوز از به  لحا نیمرد آزاد بود. با ا کیو اما پدرش از مادرش جدا شده  کرد،یم انتیبه مادرش خ

 شتریحتماً از خودش ب ماهیکه حجم عذاب پر دانستیو م دیکشیآن خاطره عذاب م یادآوری

 .است

 

[05.09.18 01:02] 
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را فراموش کرده و  هانیا یکند که همه قیرا تشو ماهیکه با آن بتواند پر کردینم دایپ یاکلمه

العمل . عکسدیرسیآور به نظرش نمقرص خواب کیجز  یزیخواب راحت چ کی یبد. برابرود بخوا

 یروز به کس نواقعاً از آ ماهیشان کامالً متفاوت بود، پرپدران یهایروکج یدرباره ماهیخودش و پر

 نگفته بود؟

-  یبابات اعتراضبه  ؟ینزد یحرف یاگهیکس د ایوقت راجع به کار اون روز بابات به مامانت و  چیه

؟ینکرد  

زد یپوزخند ماهیپر : 

- نگفتم یزیچ یچکیبه بابام بکنم؟ به ه تونستمیم یش نه سالم بود، چه اعتراضمن همه . 

-  یاز کار بابات داشت یترکه به قول خودت درک درست یاون موقع ؟یچ یکه بزرگتر شد یوقت

؟یچرا اعتراض نکرد  
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- کدوممون  چیاعتراض به ه ایمخالفت و  یاجازه کرد،یمخونه قدرتمندانه رفتار  یتو یلیبابا خ

کردینم رییتغ یزیبا اعتراض من چ داد،ینم . 

 

رفتن و  رونیبا ب قهیبود، همان لحظه و همان دق دهیدر خانه د یگریپدرش را با زن د یوقت

د و محال بو ماهیاز پر ترکدندهیبرگشتنش به خانه اعتراضش را نشان داده بود. بزرگتر و  شبمهین

 رنگران را د اشارِ یکه به خانه برگشت پدر و  یشب وقت مهیبود به رفتار پدرش اعتراض نکند. ن

هنوز با  اشاریبه پدرش نزند،   یحضور دارد حرف اشاری یداد تا وقت حیترج د،یخانه منتظر خود د

ادرش بود؛ م یبرا یتنگو دل رانیا یو هنوز در حال و هوا امدهیجدا شدناز مادرشان کنار ن

 یترفند راض کیرا با هزار و  اشاریشود.  دایپ اشاری یخطرناک برا یمشغولدل کی خواستینم

دوباره  ده،یرا که امروز د یزیکرد که اگر چ دیپدرش را تهد یجد یلیکرد که به اتاقش برود و خ

درش بازگرددنزد ما رانیبه ا دیاش برود و شااز خانه شودیمجبور م ندیبب اشاریتکرار شود و  . 

 ماهیپر خواستینم گریخاطرات بدش او را به درون خاطرات خودش کشانده بود، د فیبا تعر ماهیپر

دیبگو یاتازه زیچ : 

- قدم بزنم رونیبرم ب خوامیبخواب، من م ریبرو بگ . 

اتفاقات گذشته به   ِییانگار بازگشا یشان بود، ولخانه اطیح نیفقط قدم زدن داخل هم قصدش

داشت تا هضم شود ازیشان نخانه اطیاز ح ترعیوس یوطهمح کی . 

نگاهش کرد و گفت زیآمبرود تشکر نکهیقبل از ا ماهیپر : 

- که  یوقت یحت رفت،ینم یکردن مارال از نساج رونیبار ب ریوقت ز چیه وایمامان ش

 گفت مارال یجد یلیحساسم خ اشاریو کنار  ینساج یمن چه قدر به حضورش تو دونستیم

یکار رو تو کرد نیممنونم که ا ام،یموضوع کنار ب نیبمونه و بهتره که من با ا دیبا . 

کرد؟یاز او تشکر م ماهیچه پر یدر هم رفت. برا یبه شکل کامالً ملموس شیهااخم  

- ؟یممنون یچ یبرا   

- یکار رو کرد نیخاطر من اکه به کنمیفکر م . 

تند تا خودش را کنترل کند، اما نتوانستهم قرار گرف یرو شیهاکوتاه دندان یالحظه : 

- با هم  یمشکل شخص هیبه تو نداشت، ما  یبره اصالً و ابداً ربط یاگه گفتم مارال از نساج

نداره من به  یلیبره، و گر نه دل یکه بهتره از نساج میداد حیهر دومون ترج تیکه در نها میداشت

 یاون کس کنمیکه فکر م یکنم، اونم وقت نرویطراح با مشخصات ممتاز مارال رو ب کیخاطر تو 

و  ینساج یتو یراه انداخت یزیکه آبرور ینه اون، تو بود یدر گذشته اشتباه کرده تو بود که

یبهش بدهکار یعذرخواه هیبشه، تو  فیپشتش رد ثیحرف و حد یکل یباعث شد . 

رخالف قبل و حالت حرفش نرفت. ب نیبار ا رینگاهش کرد و ز افتهی رییتغ یابا چهره ماهیپر

که بلندتر شده بود گفت ییاش، با صداخونسردانه : 
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-  یفکر کنم شوهرم بهش عالقه داشته و تو خودیو ب نمیبرام راحت بود که بش یکنیتو فکر م

 فکرش بوده؟

دستش به آن نرسد گریکه د ییرا دور انداخت، جا اشیخوددار : 

- مگر اون خبط و  ه؟یمارال چ ریتقص کرده،یبهش فکر م اشاریطور باشه و  نیبه فرض که هم

اون دختر  ست،یکارش ن یسرش تو ینساج یاز مارال تو شتریکس ب چیکرده بود، ه ییخطا

یشک و توهماتت بردار نیبهتره دست از ا ست،یها و توهمات تو نحرف . 

شمرده شمرده گفت ماهیپر : 

- ستمیمن متوهم ن . 

اوردیکم ن ماهید پربلن یرا بلند کرد تا در مقابل صدا شیصدا : 

- کردم به خاطر تو، در  رونیب یکه من مارال رو از نساج یاالن فکر کرد نیتو هم ،یچرا هست

. لطفاً هر یمن نداشت میدر تصم ینقش نیترکه کوچک دمیم نانیکه من بهت اطم یصورت

رو  طیشرا نیا تونمیباشه من اصالً نم یطور نیحرکت و رفتار من رو به نفع خودت مصادره نکن، ا

 اطیح یشبا تنهام تو یباشه وقت ادتیتحمل کنم. حاال هم بفرما برو بخواب و من بعد هم 

دوست ندارم خلوتم به هم بخوره ،یمزاحمم نش . 

برود اسمش را صدا کرد و نگهش  دیکه چرخ نیهم کرد،ینگاهش م شانیو پر رانیح ماهیپر

 :داشت

- تا ابد  خوب  یکس ،یدور و برت اکتفا نکن یهابه خوب بودن آدم گهیدر ضمن، بهتره که د

که قراره کنارت  ییایبهت کمک کنه؛ اگه تمام دن تونهیاز خودت نم شتریکس ب چیه مونه،ینم

خوِد خوب نباشه،  کیاز  یوجودت خودت خبر یتو یو نقص باشن، ول بیعیخوب و ب رن،یقرار بگ

یبرینم ییراه به جا تیدر نها  ... 

 

[05.09.18 01:02] 

 

*  *  * 

 

سرش  یتخت نشست. کاله را از رو یرو دور خودش محکم کرد و رو یاتن پوش حوله بندِ 

سروش گوش داد یهارا به گوشش چسباند و به غرغر یبرداشت و گوش : 

-  قدرنیسر من که ا یتا االن ده بار زنگ زدم. خاک تو شیساعت پ هیاز  ؟یدیچرا جوابم رو نم

کنمیتو رو آدم حساب م . 

گفت یالیخیب با : 
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- جوابت رو بدم تونستمیحموم بودم، نم . 

- ؟یموندیساعت حموم م هی دیکه با یکردیم یمگه چه غلط ؟یساعت حموم بود هی  

زد و گفت یلبخند : 

- کردنیم دارتیب لیبا ب دیها باساعت شده. حاال چته؟ تو که جمعه هیاز  شتریب  ! 

داشت یسروش را در پ ادیفر یحرفش صدا نیا : 

- کجاست؟ ماهیپر نمیخره، بب یِ واسه تو  

باال داد و گفت ییابرو : 

- رو با خودش برد، من چه بدونم،  ماهیبود و پر نجایمامانت صبح خروس خون ا ؟یپرسیاز من م

 .با مامانته؛ زنگ بزن ازش بپرس

- شما؟ تازه  یخونه یاچه خبره که بابام و مامانم امروز اومدن طرف نمیاز تو بپرسم، بب دیاتفاقاً با

ه؟یخبر گرفت،یکرده بود رو م شونغهیکه ص ارویازش آدرس اون  شبیبابا د گفتیم دهیسپ  

و گفت دیخند : 

- سر داره؟ ریرو ز یکس ها،زنهیخطرناک م ییدا  

با تمسخر گفت سروش : 

-  خوانیکنه. احمق جون م ادینسلمون رو ز خوادیم م،یهست یاما خوب تخم و ترکه دهیآره، د

بله مونده هیفقط  ،یکه انگار رفت تمیتو رو دوماد کنن. حموم دوماد . 

در  یرهیدستگ زانیرنگ آو یاقهوه یبا کاور یدیسف راهنیاطرافش نگاه کرد و متوجه شد که پ به

 :کمدش است

- ه؟یچ انیجر ه؟یسروش؟ دوماد ک یگیم یچ  

- البته اگه از  رون،یب زنمیز اون خونه ماالن ا نیتو باشم هم یمن جا زدان،یبرات برنامه دارن 

مشکل رو بََزک  یبمون خونه که بابام و مامانت دارن چاره ،یمدت خسته شد یطوالن یهاحموم

نره ادتیفقط  شینیری. شآرنیکرده برات م . 

هم  یخوش دوخت یارا برداشت، شلوار سورمه دشیسف راهنیشد و به طرف کمد رفت. پ بلند

مادرش سنگ تمام گذاشته بود، به سروش گفت بود، راهنشیپشت پ : 

-  ینیریش نیترنیریکه امروز قراره ش ایب نجا،یا آمیم شمیاالن بلند م نیتو باشم هم یمنم جا

یعمرت رو بخور یهمه . 

 

[05.09.18 01:02] 
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# 277پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

که فقط خانه نماند و شر  زدیم سروش که پشت خط بال بال یهارا قطع کرد و به حرف یگوش

پوشش را باز کرد. به سمت کمدش رفت زد و بند تن ینکرد. چرخ یتوجه نیتربه پا نکند، کوچک

 دی. بادیایکه به لباس پشت سرش ب کردیآراسته م دیتا لباسش را بر تن کند. سر و وضعش را با

 یایکامالً مه دی. بادادیم شایبه آشفتگ یو سروسامان کردیرا خشک م شیهر چه زودتر موها

راحت  شهیهم یبرا بارکی دیراه انداخته بود. با اشییکه مادر به کمک دا شدیم یمراسم

نشست و سشوار را برداشت و با  یو پشت صندل دیرا پوش اشیاحلقه دیسف پوشِ ری. زشدیم

به  دو طرف  یمو حالت داد. دسترا خشک کرد و با کمک ژل و چسب شیهاتمام مو یحوصله

مطمئن شود. بلند شد، شلوارش را  شیتا از ثابت ماندن آن قسمت از موها دیکش شیهاقهیشق

داخل سالن  ینشکند. کس شیتا خط اتو دیپوشیرا آخر کار م راهنشیرفت. پ رونیو ب دیپوش

خانه تلفن  ی. گوشدینشن ییها رفت و مادرش را صدا زد، اما صدازد و به طرف پله ینبود، پوزخند

 گرید یقهیکه مادرش جواب داد که تا چند دق دینکش یرا برداشت و با مادرش تماس گرفت. طول

آماده گذاشته   شیرا که برا یو سفارش کرد که حتماً لباس رسدیبه خانه م اشییبه همراه دا

د. به بپوشد و مرتب باش دیسف راهنیپ دینکرد و نگفت چرا با یبپوشد و مرتب باشد. اصالً کنجکاو

 کیکرد.  نهیبه خود در آ ینگاه راهنشیپ دنی. بعد از پوشدیرا پوش دشیسف راهنیاتاقش رفت و پ

را انتخاب  یرنگ یاکراوات سورمه ش،یهاکراوات فیکم بود، به طرف کمدش رفت و از رد یزیچ

ادکلنش . دادیبه او م یبود، کراوات ابهت خاص ای. حق با روستبه دور گردنش ب اطیکرد و با احت

مچ  یرا باال داد تا رو راهنشیپ نیکه آست نی. همدیرا هم برداشت و به دو طرف گردنش پاش

را  یمحسن دانیم یخودش و مارال کل یافتاد که برا یاساعت سورمه ادیدستش هم بپاشد، 

کرده بود. ساعت را به  دایو باالخره پ ندیو هم مردانه به دلش بنش زنانهگشته بود تا هم مدل

بود که خودش به دور مچ مارال ببندد دهیخر نیا یهوا . 

 قهیدق کیشد. هنور  شیهامچ دست یآن به رو دنیپاش الیخیگذاشت و ب شیرا سر جا ادکلن

 ینفس کم آورده است. کشو کردیهم نشده بود که کراوات را به دور گردنش بسته و حس م

را  یاشده بودند ساعت سورمه دهیش چکه مرتب داخل یساعتچهار نیرا باز کرد و از ب زشیم

خوب بود. ساعت را دور مچ دستش بست و  نیداشت و ا یکراواتش همخوان نگآورد. با ر رونیب

 یرفت. صدا رونیشده که مادرش دوست خواهد داشت ب یمرد هیمطمئن شد شب نکهیبعد از ا

 دید اطیشد که کامالً به ح یاتاقباال برود. وارد  یها باال و به طبقهوادارش کرد از پله نیبوق ماش

از  یشدند. خبر ادهیپ نیاز ماش یگریو مرد د ییبه همراه دا درشداشت شد. ما یمیمستق

را باز کرد و  نشیدِر عقِب ماش ییکرد. دا شانیشد و تماشا کینبود. به پنجره نزد ماهیو پر ییزندا

 یهاچه قدر راحت راجع به آدم زد، ی. پوزخنددیکش رونیرا ب یگل بزرگو دسته ینیریش یجعبه

قرار بود  یک قاً ی. مادرش دقکردندیم اشیو به همان سرعت عمل گرفتندیم میشان تصماطراف

امور بگذارد؟ انیاو را در جر  
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و مادرش از  ییحرف زدن دا ی. سروصدادادیرا به خانه انتقال م هالهیبا کمک مادرش وس ییدا

 دهیزود مادرش سراغش را خواهد گرفت.  هنوز به پنجره چسب ای رید دانستی. مآمدیم نییپا

 نینگذشت که ماش یلی. خرسندیم یک یمهمان نیا یهامهمان یهیبق ندیبب خواستیبود، م

 یدیبلند سف یمانتو ماهیشدند. پر ادهیپ ماهیبه همراه پر اشییداشد و زن اطیهم وارد ح دهیسپ

 یامورچه ادیاو را  ماهیبه طرف خانه حرکت کرد. پر ییداو زن دهیتنش بود و زودتر از سپ

 یوچند برابر وزنش از دهانش خارج شود، برا نیسنگ یهزار بار هم طعمهکه اگر ده انداختیم

از  ییپا ی. صداداردیو تا موفق نشود دست برنم کندیبار هم امتحانش م نیکمی وده هزار 

 یر برگشت و منتظر ورود مادرش ماند، صداکرد و به طرف د بشی. دست در جآمدیها مپله

. در باز گشتیو در به در دنبالش م ستیبود که در اتاقش ن دهیحتماً د شناخت،یرا م شیهاقدم

گفت د،یشد و مادرش تا او را د : 

- زدان؟ی یینجایا   

 شیهاینگران دیدیاو را حاضر و آماده م نکهیهم از ا دیشا د؛یکش یدنبال سوالش نفس راحت به

 .دود شده بود

که  نیحرف. مادرش جلوتر آمد و هم ایدن کیدار و معنا یصورت مادرش شد، با نگاه یرهیخ

بزند، نطقش را کور کرد یخواست حرف : 

- آد؟یلباسم چطوره؟ خوبه؟ بهم م  

آمد و  ی.  با نگرانستین یدر او عاد زیچ چیبرده بود که ه یپ خت،شنایاو را م یبه خوب مادرش

ستادیا شیروبرو : 

- زنده بمونم  گهید یلیخ تمیوضع نیکه من با ا یدونیم یتو خودت بهتر از هر کس زدانی نیبب

باشه دهیُدم بر تیزندگ ینجوریتو ا خوامیدو ساله، نم یکی . 

 

[05.09.18 01:02] 

 

# 278پارت  

 

 

کرد لیآورد و به سمت مادرش متما نییپا یرا کم سرش : 

-  یخواستیم یپره، فقط ک گهیگوش من د ،یرو بهم گفت یتکرار یحرفا نیاز هزار بار ا شتریب

یبگ یخوایانگار نم یزیاالن هم که چ نیهم ؟یبذار انیمن رو در جر  ! 

کرد و گفت یااشاره به پنجره مادرش : 

- نهیوضعت هم گهیتو اگه دست خودت باشه، تا صد سال د ،یدیرو د یخودت که همه چ  ... 
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- آمیم گهید قهیمنم چند دق نییرو پاادامه نده، ب گهیباشه، د . 

کرد و گفت یا. به در اشارهستیناباورانه به او نگر مادرش : 

- مهمونات، منم که  شیفرار کنم، برو پ نجایاز ا تونمیمنتظرتن، نگران منم نباش، نم نییبرو پا

مآماده ،ینیبیم . 

لب مادرش نشست و گفت یرو یلبخند : 

-  یجا ،یریبعدش عکس بگ دیکراوات نذاشته بودم برات. حتماً با آد،یلباس بهت م نیچه قدر ا

هیخال زیم یرو دیسف رهنیعکس از تو با پ هی . 

را باز و بسته کرد و گفت چشمانش : 

- دیسف رهنیش هم با پاز عکسام، همه کنمیاونجا رو برات پر م . 

رش دور نماندکه در چشمانش بود از نظ یمادرش را تماشا کرد و شاد ینهیبا طمان رفتن . 

مهم بود  شیبه ساعتش کرد، دو منظور پشت کارش بود، هم برا یدستش را باال آورد و نگاه مچ

 یاش هم در کشوزنانه یکه لنگه ندیرا بب یمهم بود ساعت شیکه ساعت چند است و هم برا

ادن تاس افتادن و مدام پشت و رو افت نییخوردن و مدام پا شیبود. باالخره بعد از مدام ن زشیم

گرفته بود یدرست و حساب میتصم کیبود و  دهیاش رسبه خانه شیزندگ یماروپله یِ باز . 

 کیرفت.  نییها پابود آرام آرام از پله بشیکه هر دو دستش داخل ج یرا باز کرد و در حال در

مبل نشسته و منتظرش  یکه رو ییهابه کل آدم یاجمال یراست به سمت سالن رفت. نگاه

شد که او را  یمرد بیاولش نص یرهیبه احترامش بلند شدند. نگاه خ ییداو زن دهیرد. سپبودند ک

را بخواند، همان  شانغهیص یبود آمده بود خطبه دایکه از وجناتش پ یو آن طور شناختینم

و همسرش را  هم خوانده است. سپس  دهیسپ یغهیص یخطبه گفتیکه سروش م یکس

 اشییکوتاه از دا یداشت با فاصله میو مال فیلط یشیکه آرا یبا صورتکرد،  ماهیبه پر ینگاه

با لبخند  دهی. سپکردیاما درست پست سر حسش م د،یدینشسته بود. مادرش را نم

جلو آمد و گفت یاصادقانه : 

- دی! انشاهللا خوشبخت بش یپیبه چه داماد خوشتبه . 

چشم در  اشییبا دا داد،ینشان نم یکسبه حرف و نگاه  یالعملو عکس ستادهیسرپا ا هنوز

دیبگو دهیو به سپ ردیمجبور شد نگاه بگ ییزل زد که دا اشییقدر به داچشم شد، آن : 

- رو بچرخون ینیریدور ش هیبابا  دهیسپ . 

محض گفتن حرفش هم بلند شد و رو به خواهرش گفت به : 

- اآقخطبه رو بخونه حاج نیعروست بش شیپ یایجان شما هم ب وایش .  

 زدانیاول مقابل  شیهااخم ریهم تحت تاث دیو شا یاراد ریجعبه را با لبخند برداشت و غ دهیسپ

دستش دو طرف جعبه  ،ینیریبرداشتن ش یهر دو دستش را باال آورد و به جا زدانیگرفت. 

جعبه را گرفت و گفت دهیگذاشت و از سپ : 
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- چرخونمیمن خودم م نیتو بش . 

 

قدم هم برنداشته بود که  کیا رها کرد و آن را به دستش سپرد. هنوز با تعجب جعبه ر دهیسپ

خوردن جعبه و  نیزم یرها کرد. صدا زیم یخم شود جعبه را از همان باال رو نکهیبدون ا زدانی

خانه همزمان  فونیکه از داخل آن به اطراف پرت شدند با به صدا درآمدن زنگ آ ییهاینیریش

گفت دهیبه سپ یشینما یحالت اشد. ب : 

-  فشیتر باشه کشلوغ یمراسم هر چ م،یبازم مهمون دار نکهیجان در رو باز کن مثل ا دهیسپ

شترهیب .  

 

 ییهاینیریمرد عاقد فقط مات بود و با تعجب به ش کردند،یجز مرِد عاقد با ترس نگاهش م همه

و او هم به رفت  فونیبه طرف آ دهی. سپکردیپخش بودند نگاه م ینیریش یکه اطراف جعبه

 :سمت مادرش برگشت

- کار رو بکنم؟ نیا رمحترمانهیمن غ ایمحترمانه،  یکنیم یشما از مهمونات خداحافظ  

شد و گفت کشیسرتاپا ترس و لرز نزد مادرش : 

- میما باال حرف زد ن،یبرو بش زدانی . 

- که باشه  گمیو مختصر م دیمنم کوتاه و مف ،یو مختصر زد دیبله شما باال حرفات رو کوتاه و مف

دمیبود، خند یخوب یشوخ  ... 

حرف به طرف مرد عاقد برگشت و گفت نیبه دنبال ا دفعهکی : 

-  کنم،یباهاتون حساب و کتاب م آمیمنم االن م م،یدیما هنوز به توافق نرس د،یبر دییشما بفرما

میمزاحم وقتتون شد دیببخش . 

ستادیو امردد بلند شد  ند،یبیرا م یاوانهید ییعاقد گو مرد . 

العمل نشان داد و دستش را به سمتش حواله کرد و گفتعکس ییدا : 

- رشیز یبزن یتونینزن، دورم برندار، من با زنگنه صحبت کردم و االن نم خودیحرف ب نیبش ایب  

. پدرش را ستادیپدرش و او ا نیشان آمد و ما بتند به طرف ییهاداخل شد و با قدم عیسر سروش

گفت زدانینشسته بود کرد. رو به  دهیپر ییکه با رنگ و رو ماهیبه پر ینگاه کوتاهبه عقب راند و  : 

- . برو تو اتاقت فعالً میراه ننداز، بذار حلش کن دادیداد و ب  ... 

کرد یرا عصب ییدا شتریحرف سروش ب نیا : 

- نه االن فکر زنگ م؟یوفتیکه هر روز هر روز دنبالش راه ب مییرو بره تو اتاقش؟! مگه ما آدم آقا یچ

تموم شده، دخترش دست ما امانته نجایا یهمه چ کنهیم  ... 
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گفت اشییدا یهاچشم یرهیاو را پس زد و خ رد،یرا بگ شینتوانست جلو سروش : 

 

[05.09.18 01:02] 

 

- دخالت کن،  ییدا هی یاندازه ؟یشتریمگه ب ییدا هی ؟یمن یچه کاره ؟یهست یتو ک

منم  یکم کنم. برا میخوب بلدم شر مزاحما رو از زندگ یلیم خمزاحمت که من شهیم شترشیب

؟یذاریم هیکه دستت سپرده چرا از من ما یهست یاینگران امانت یلیزنگنه زنگنه نکن، خ  

شد و گفت لیحرکت کوتاه به سمت سروش متما کی با : 

-  یلیم خشو، سروش از من ه لیخودت با زنگنه فام ایب ،یهست اردارشمیپسرت، اخت نیا ایب

ترهقیبهتر و ال  ! 

 دهیاعتراض کرد، سپ اشییجا خوردند، مادرش اسمش را صدا زد، زندا اشییپروایب نیاز ا همه

و رو به پدرش گفت دیگفت و سروش عقب کش یی" وا " : 

- میبر نی... پاش گهید نیخواستیرو م نیخب هم . 

 

 :به طرف مادرش برگشت و گفت 

- وایبگو برن ش  ... 

بلند  شد و گفت اشییزندا : 

- میریو م میدیخودمون شن م،یجان؟! ما مگه َکر زدانیچرا مادرت بگه  . 

 ماهیبود. به پر شیهامات او و حرف یکه با چشمان اشک یماهیبرگشت، پر ماهیطرف پر به

برادرش شد. که مادرش با التماس عاقد را نگه داشت و مانع از رفتن زن دیبگو یزیخواست چ

 ی. وقتشدیاز غم و اندوه در دلش م یرش همزمان باعث کوه شدن حجم بزرگماد یهاتالش

دو  نیبما یاعاقد شود، دست او را گرفت و از سالن دور کرد. در گوشه رفتنموفق شد مانع از 

ها نگهش داشت و گفتخواب اتاق نیب وارید : 

- رو بخونه، تو خودت بگو  نتتویمحرم یغهیبذار ص نیبرو بش ایب زدان،ینکن  یزیآبرور یجورنیا

ماست،  یعروس خونه ماهیالتماست کنم. پر یجورالتماست کنم، بگو من همون یچجور

 نیبذار ا نیبرو بش ایسرش رو بلند کنه، ب تونهیمگه م گهیبچه د نیا زدان،ی یکنیداغونش م

رهیبگ مقلب من آرو . 

 

 گریهم آورده بود د اشاریر بال را س نیاگر ا کرد،یو التماس م کردیالتماس م مادرش

خواستن مارال نمانده است. چشمان پر از  یکه چرا پا ردیبگ اشاریبه  یاخرده توانستینم
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هم وسط بود،  ماهیپر یآبرو یمادرش هم بود، پا یبود، نگاه آشفته شیرو شیپ ماهیپر یهیگر

کرده است هم  اهیو س کیتار شهیهم یرا برا شیایدن گفتیکه م یمارال وقت رزانل یهامردمک

مقابل چشمش بود. قلبش هم نظرات خودش را داشت، عقل و منطقش هم ساکت ننشسته 

از ساعت ترنییپا یبودند. دستان مادرش دور مچش حلقه شد، کم : 

- سر پا  کشمینم گهیرو بخونه تموم شه بره، د تیمحرم یغهیص نیبش میبر ایب زدان،ی میبر ایب

 ... بمونم

 

[05.09.18 01:02] 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 ای. روکردیرا در خاطرش زنده م شیمادرش، اتفاق چهارده سال پ یالتماس و عجز و البه نیا

بماند و او را ترک نکند. به حرفش گوش  شتریب خواستیشان و از او مداده بود به در خانه هیتک

شده و  کراربار ت و چند نیکه چند یاآورده بود، فاجعه کرده و مانده بود، مانده بود و فاجعه به بار

خاطر ماندن و داده بود، فقط به یشان ختم شده بود. تاوان سختجفت  ِیسرانجام به تباه

ماندن  یاش ماندن و رفتن شده بود، برامسئله گرید یدر حال تکرار بود، بار زینرفتنش. همه چ

 فتهوجودش پر پرواز گر زد،یرفتن دلش ساز م یبرابود و حس ترحم؛ اما  لشیدل یفقط دلسوز

بود دهیرس یبه مرز شهر خوشبخت شیاهایبود و رو  ... 

 

را تمام  ماروپله یبود باز اطیگر اتفاقات داخل حباال نظاره یکه در اتاق طبقه یوقت ش،یپ یقیدقا

کند.  ینیب نشنردبان بلند باال آمده و قصد نداشت عق کیبود. از  دهیکرده و به خانه رس

از دست مادرش جدا کرد یدستانش را به آرام : 

- گوش  ییبه حرف دا دینبا ،یخودت اوضاع رو جمع و جور کن دیمامان رو من حساب نکن، با

ینداختیرو راه م یباز نیو ا یدادیم . 

 گرفت، همه را دیرا هم ند شیو آبرو ماهیگرفت، پر دیمادرش را ند یپر از التماس و تمنا نگاه

نبود عذاب  یلیکه منتظرش بود. به سالن برگشت. دل ییایجز خودش و دن ردیبگ دیند شدیم

 یمقصران اصل ماهیمادرش و خود پر ،ییاتفاقات خودش بود. دا نیمقصر ا نیآخر رد،یوجدان بگ

بار عاقد  نیگفت که ا یکه وارد سالن شد رو به عاقد گفت بلند شود برود. طور نیهمبودند. 

را مورد خطاب قرار داد و گفت اشیید و دامعطلش نکر : 

- گرفته؟ پسر خواهرتون که انگار اصالً در  تونیباز یاچه وضعشه؟ روز جمعه نیا یرحمان یآقا

ستین یچیه انیجر  ! 
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داشت اعتراضش را  یپرشتاب سع ییهادنبال حرفش راهش را به سمت در کج کرد و با قدم به

رفتند تا آرامش کنند و سروش به دنبالش یینشان دهد. دا . 

 دیبا یحیتوض کیبرگشت، قبل رفتن  ماهیبه همه به طرف پر توجهیو ب ستادیوسط سالن ا 

در کالمش گفت یانعطاف چیشمرده و بدون ه داد،یم : 

- . ستمیو ن تونمیکه بلد بودم به تو به مامان، گفتم نم یمن قبالً بارها و بارها با هر زبون و روش

فرق کرده. اگه آدِم  یلیبرام خ انیجر گهید نجامیاما امروز  که ا ست،یهام نمهبرنا یازدواج تو

 یکنه، ول یهاش بتونه من رو راضو برنامه هیگر نیبا ا شدیمامان موفق م دیگذشته بودم شا

آشنا شدم یبا کس هیمدت هیفرق کرده، من خودم  یزیچ هیخب گفتم که  . 

ادامه داد ماهیشاره به مادرش رو به پربه چهار زن حاضر کرد و با ا یکل نگاه : 

- اما تو مثل مامان نباش، من  م؛یقبول کنه که من چه قدر جد خواستهینم انه،یمامان در جر

 یاگهیزِن د یو بند عالقه دیدر ق یکه باهاش ازدواج کن یبرات چه قدر مهمه مرد دونمیم

فکر نکنم تو  ست،گهید یکینم مشغول تو، چون کامالً فکر و ذه یآدمم برا نینباشه، من بدتر

خودم مهمه که  یبرا نکهیچون عالوه بر ا گم،ی. دارم صادقانه بهت میمدل نیا ادیخوشت ب

رو انتخاب  یمرد کیکه  یرو دار نیتو حق ا کنمیقدر هم فکر مهمون رم،ینگ دیم رو ندعالقه

که کامالً متعلق به خودت باشه یکن . 

 شیهاگوش کردینکند، آرزو م ایمهم نبود که نگاهش کند و  شیبرا کرد،یاصالً نگاهش نم ماهیپر

تر به ازدواج و عاقالنه یرفتارش بردارد و کم نیهم که شده خوب بشنود و دست از ا بارکی یبرا

شدیندیمستقل شدن ب . 

بلند گفت یبرداشتن کفشش از جا کفش نیسمت در رفت و در ح به : 

- ، منتظرم نمونمامان آمیمن امشب خونه نم . 

بود و نگاه  ستادهیدر خانه ا کینزد یینبود. فقط سروش جا یو عاقد خبر ییشد، از دا اطیح وارد

پرسرعت  یرانندگ کیرا به او دوخته بود. آن قدر از درون پر بود که فقط به  مشیمستق

هم به سروش  یرفت، گوشه چشم نشی. به سمت ماشی. بدون فکر و بدون نگراندیشیاندیم

و صبر کرد تا سروش برسد.  دیرس نشی. به ماشآمدیتند به سمتش م ییهاداشت که با قدم

دیبه او پر د،یبگو یزیسروش چ نکهیقبل از ا : 

- رو راه  ایباز مسخره نیاز من ا خبریامروز ب یچ یبرا خواد؟یم یتو از جون من چ یبابا

رو حل کنه؟ مامان  زیهمه چ تونهیم رهایو عاقد ب ینیریانداخت؟ مثالً فکر کرد با خودش گل و ش

براش ختیکار نبود، بابات نقشه ر نیمن آدم ا . 

لبش را به دندان گرفت یگوشه سروش : 

- ه؟یچ یجلز و ولزت برا ،یتو هم که کم نذاشت  

دیشد و مشکوک پرس کیاخم به سروش نزد با : 

- ؟یتو از کجا خبر داشت  
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کرد و گفت نشیبه ماش یااشاره سروش : 

- گهی. شک کردم، بعدش هم زنگ زدم بهت دمیکن بر روشن . 

دیتوپ : 

- با زنگنه داره، من رو  یابرده تو رو با خودم ببرم، برو دنبال بابات، بهش بگو اگه خرده ستیقرار ن

مشکلش رو حله کنه گهیجور د هیشه و  الیخیب . 

رفت و بعد از باز کردن درش گفت زدانی نیبه سمت ماش اعتنایب سروش : 

- ها چکش برگشت، زنگنه بهش پول داد، االن دست زنگنه دوچرخه انیه زنگنه بدهکاره، سر جرب

 .چک داره

ندارد. با سرعت به طرف سروش رفت. با دست  یانیجر گریبسته و د خیکرد خونش در جا  حس

دوشش مانع از سوار شدنش شد و گفت یگذاشتن رو : 
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- خوش رو شکر، اون وقت نشسته با خودش حساب و کتاب کرده که به زنگنه دست بابا انصافش

شماها نیهست یخودش وقت بخره، ک یبده تا برا  ! 

ادامه داد ادیفر با : 

- ذاره؟ینم هیبه درک که چک داره، مگه من جورکِششم، چرا از تو ما  

و گفت را از دست او خارج کرد شیخورد و بازو یتکان یحرکت عصب کیبا  سروش : 

-  هیخب از من ما ؛یکنیتکرارش م ینگفتم باز دار یزیچ یسالن زد یبار تو هیزر رو  نیا

تو صاحب و وارث اون  کار،یچ خوادیچون زنگنه چشمش به توئه، داماد آس و پاس م ذارهینم

از که بابام  کنهیمن رو آدم حساب م ماهیاصالً پر ده،ینه من، دخترشم که تو رو پسند یاینساج

 آدیکه به دهنش م یآدم که هر غلط ؟یحرف رو اون باال بزن نیبذاره. تو روت شد ا هیمن ما

که رونیب ندازهینم . 

خودش دفاع کرد از : 
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-  یتا بابات چکش پاس شه، بابات شده کاسه ماهیکنار پر نشستمیم کردم؟یم دیبا کاریچ

! باز بره خدا رو شکر  مونهیکه آدم م کنهیم یاون وقت کار له،یفام مه،ییتر از آش، مثال داداغ

راه  هی. بره دمکریبه پا م یدرست و حساب یزیآبرور هیو گر نه همون باال  دم،یکنه من االن فهم

جز من یکنه، هر راه دایبه زنگنه پ شیبده یبرا یاگهید . 

را دور زد و گفت نشیماش : 

- ییجا رمیخودم م رسونمت،یم ابونیتا سر خ م،یبر نیبرو بش  ... 

شد، گفت ریگسروش کنارش جا تا : 

 .چه قدر به زنگنه بدهکاره-

نداستن تکان داد و گفت یسرش را به نشانه سروش : 

- هیهر چ ادهیچه قدره، ز دونمینم قیدق . 

 یقرار بوده برا ماهیبا وصل کردنش به پر ییباور کند دا توانستیو هنوز نم دیکش یقیعم نفس

 یرفته بود، اما احساس سبک شیپ یجنجال زیامروز همه چ نکهیت کند. با ازنگنه جبران مافا

ها شده بود، امروز بعد از سال بشیامروز نص اشیزندگ یدستاورد همه نیداشت. بزرگتر یخاص

تا  خواستیکرده و م یو احساسش صادقانه رفتار کرده بود، امروز با خودش آشت ودشبا خ

 یهاد خودش و احساسش در آن است برود، نه نفع آدمکه فقط نفع و سو یراه یانتها

راه  شیها پاگر سال دیکه شا یفقط و فقط به خودش فکر کند و کس خواستیاطرافش. م

انتخابش موجود  کرد،یم یخودش را ط یِ شد و روال عادیخارج نم یاز دور اصل اشیزندگ

آدم نرمال کیانتخاب نرمال، درخور  کی شد،یمثل او م یدوست داشتن  ! 

*** 

 

ام رها شانه یتمام مو رو یو وقت دمیکش رونیب میموها یالاز البه یرحمیب یمو را با کم کش

مبل گذاشتم و  یاز سر درد خالص شوم. سرم را رو یشد سرم را به دو طرف تکان دادم تا کم

هم به  رایمو س خواندی. مامان در اتاقش نماز مدیگویچه به مامان م رایکردم سم زیگوش ت

که چرا اتاق من  زدیو مشغول صفحه گذاشتن پشت سر من بود. پشت هم غر م رفتهسراغش 

گفتیو م کردیم تیاست. شکا ختهیبه هم ر : 

-  ریز ینیبیاتاقش، م یتو یذاریتا پا م دایتاپ کم بود، جدو مداد و کاغذ و لپ یزن عمو طراح

و  کارمیبودم حاال که ب نیا یمن جا نه،یبش تونهیمن کاریست. بو بند و حلقه حیپات پر از تسب

 ایاتاقش  ینشسته تو هی. چکردمیم دیخر گشتم،یخودم م یبرا رفتمینشستم خونه م

هم مداد  اینکرده توازن دو طرف دستبند به هم نخوره،  یکه خدا شمرهیم حیتسب یهادونه

 ! دستشه زل زده به کاغذ
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 یروزها نیرو به زوال شده بودم که آخر یبنفشه کی ام غروب کرده بود،حوصله یهوا

کوتاه مدت با برف کار خودش را با من کرده بود. زرد و  یجوار. همان همگذراندیرا م اشیشاداب

مامان  یجلو قدرنیتا ا چانمیپژمرده و خشک ... حوصله نداشتم بلند شوم و بروم گوشش را بپ

 دادمینشان نم یالعملعکس چیا من بشنوم، اما من هت گفتینکند، بلند بلند هم م یسخنران

گفت یزیباالخره مامان هم چ رایحرف زدن سم ی. بعد از کلآوردیکفرش را درم شتریب نیو هم : 

- خونه اومدیهر جا بود وقت شام م وقته؛ریکجا مونده، د ثمیم نیزنگ بزن بب هی . 

از  شتریاز او ب رایبود که سم یمامان کس زدم. یرمقیداد لبخند ب رایکه مامان به سم یجواب از

 ثمیآمدن م رید یمامان برا یاجازه نداد نگران اطیبسته شدن در ح ی. صدابردیمادرش حساب م

آمد و گفت رونیب رایپابرجا بماند، سم : 

- ثمهیم نمیعمو، ازن ایب .  

 

در خانه رفت تا هم به طرف  رایشدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا شام را آماده کنم. سم بلند

بکشم  سیکه در قابلمه را برداشتم تا پلو را داخل د یبرود. وقت ثمیمثل هر شب به استقبال م

 ادهیپ ثمیم یقرار است برا یایبازامشب چه لوس رایسم نمیکردم تا بب زیهمزمان گوش هم ت

 ثمیو از م گفت یی"ی"وا غیکند، اما برخالف هر شب تا در را باز و سالم کرد، با تعجب  و ج

دیپرس : 

- چه بزرگ و خوشگله یوا یبرام؟ وا یگل گرفت  ! 

را به  رایگرفته و سم ثمیرا که م یمن هم گل خواستمیزدم، م یقابلمه را رها کردم و لبخند در

را  دیگویم رایکه سم یبه جلو خم شدم تا گل یکانتر کم ی. جلو رفتم و از رونمیوجد آورده بب

 رایسم هکوتاه به من رو ب یدور کرد و با نگاه رایگل را از دسترس سم د،یدتا من را  ثمی. منمیبب

 :گفت

- کرد که واسه خانوم مارال مشتاقه دیآورد و تاک یکی ست،یمال تو ن . 

گفت:" واسه خانم مارال مشتاقهکه  یقابل نفوذ بود، وقت ریسرد و غ شیصدا " 

 

[05.09.18 01:02] 
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با تعجب گفت رایسم : 

- نگو بده به من یالک . 

بود، اما  یکاف نکهی. با ادیگویم یجد ثمیبود که بدانم م یمن همان "مارال مشتاق" کاف یبرا

طور خم شده بمانم. از همان توانستمینم گریکار را کرده باشد. د نیهنوز هم باور نداشتم ا

گل را به سمتم گرفت، برخالف قبل در دسته ثمیآمدم و به سمتشان رفتم. م رونیآشپزخانه ب

شده بودند دهیچیساده با ربان پ یلیخ شیهاتا شاخه رز قرمز بود که شاخه نینبود. چند هجعب . 

- نکهیدوست داره مثل ا ادیتوئه، رز ز یبرا ایب  ! 

دیبرگشت و آهسته پرس رایگل امتناع کردم که به سمت سمگرفتن دسته از : 

 مامان کجاست؟-

را داد ثمیکرد و جواب م ینگاه میبه من ن زیآمطنتیش یهم با لبخند رایمس : 

- خونهیداره نماز م . 

ستادیمن ا ینهیس بهنهیجسور جلو آمد و س رایجواب سم نیبا ا ثمیم : 

- دستت میکردن که برسون ژهیمال توئه، سفارش و گه،ید ریبگ  ! 

رفتار کرده بودم که همه باور  یتم، من طورها نداشمسئله نیمن تا حاال از ا دم،یکشیم خجالت

 ثمیها باعث شده بود من و مگل فرستادن نیاست. ا یاشتباِه من در زندگ نیآخر ایداشتند پو

گل را گرفتم و شرمنده گفتم ریبه هم باز شود. ناگز مانیرو : 

- گفت؟ یبود؟ چ یک  

باال انداخت و  ییهم ابرو ثمیشد. مکرده و با اکراه دور  یاخم رایبرود. سم رایاشاره کرد سم ثمیم

 :گفت

- یبهتر بدون دیبود؟ تو که با یک یپرسیاز من م  ... 

کندیاز من رفع اتهام م یچه حرف قاً یو دق شودیآرام م یابا چه کلمه ثمیم قاً یدق دانستمینم .  

- شیدیآورده، تو د یک دمیخب من که ند . 

- اون دفعه که دم  کردمینده خدا آورد. من فکر مب هیآورده داده به من االن مهمه؟  یمارال ک

باز  یبگ ؟یبگ یبه مامان چ یخوایاالن م ،یگل فرستاد بهش تذکر داده باش لیسال تحو

ت گل واسه زنهیبار به سرش م هیروز  ستیکه هر ب هیچه دوست نیا گهیدوستت داده؟ نم

 بفرسته؟

منداشتم بزنم، ققط گفت یو من حرف گفتیدرست م ثمیم : 

- تکرار نشه دمیبهت قول م کنم،یمنم حلش م ،یگرفت رایسم یبه مامان بگو تو برا . 

تر شده بوددراز کرد و گل را از من پس گرفت، آرام دست : 
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- نشده و اون به خودش  یجد یزیهنوز چ یگیکه تو م نهیمسئله ا ست،یگل ن نیاالن مسئله ا

سال نو بوده و ما  کیتبر یسته. اون دفعه گفتبدون مالحظه برات دم خونه گل بفر دهیاجازه م

کن حد و حدودش رو  میبهش تفه م؟یبذار یچ یالبد رسم و رسومه، االنش رو به پا میهم گفت

 یالعملما چه عکس ستیاصالً براش مهم ن نکهیست، اآزار دهنده یلیمن خ یبرا تارشبدونه، رف

؟ی. مگه تو خانواده ندارکنهیم میداره عصب فرستهیرز م توجهیو ب میدینشون م ! 

هفته هم از  کیهنوز  داد،یدردسر م یرفتارش بو کرد؟یطور م نیا زدانیزودتر از من رفت. چرا  

 ترساند،یاش من را مرفتار دو گانه نی. افرستادیبرخورد وحشتناک ما نگذشته بود که گل م

 الً و اص کردیکار را تکرار م نیادارد و باز  یراجع به گل دادنش چه نظر ثمیم دانستیم نکهیا

هم نبود  یترس هم داشت. آدم مردم آزار یجا رم،یگیمهم نبود که من تحت فشار قرار م شیبرا

با روح و روان من است یآزار و باز یدر پ میکه بگو  ... 

کند؟ مگه  یها بازچرا نتواند با روح و روان آدم ست؟یزدم، چرا مردم آزار ن بیخودم نه به

قصد تحت فشار  دمیترسیبود که در اتاقش به من زد؟ م ییهابه جز رفتار و حرف یآزارمردم

به آن برسد خواهدیم گونهنیدارد که ا یهدف ایگذاشتنم را داشته باشد و   ! 

 

 یهمه منف نیبه ا دانستمیسمت آشپزخانه رفتم و در سکوت مشغول کارم شدم. نم به

راجع به او داشتم و شٔانش را  یافکار نیخودش بود کن من چن ریکنم. تقص هیگر ایبخندم  امینگر

زد و  یبه سالن، لبخند یگل وارد شد و با نگاهبا دسته رای. سمدمیدیم یمزاحم روان کیدر حد 

 :گفت

- خواستگارات  یاون شب جلو یوقت اومد،یبابا دمش گرم، چه کله خرابه !  البته بهش م

آدیکم ازش خوشم م. داره کمخارهیود از اوناست که تنش ممعلوم ب زدیحرفش رو م توجهیب .  

آمد و گل را به سمتم گرفت جلوتر : 

- توش، مثالً مال منه میمن گلدون آب کنم بذار رشیچه قشنگه ! بگ نیبب . 

گل به ان دچار شده  دنیبا د رایکه سم یرا از دستش گرفتم و به آن زل زدم. احساس خوش گل

برخالف افکار  زدانیهم  وجود داشت که  نانهیبحالت خوش کیلبم آورد.  یبود، لبخند را به رو

دانستمیمن قصد مزاحمت ندارد و قصدش چه بود نم یمنف  ...  

 

شفاف  میکار برا نیاز ا زدانیکانتر کنار گلدان پر از رز بود، منظور  یشام تمام فکرم رو یسفره سر

قاشق را در بشقابش رها کرد و منتظر ماند تا  ثمیبلند شد و م ثمیم یزنگ گوش ینبود. صدا

خودم  یکانتر دنبال گوش یآن چشم چرخاندم و رو کیرا به دستش برساند.  یگوش رایسم

غذا از  گریفکر د نیهم بفرستد؛ به دنبال ا یامیحاال که گل فرستاده، پ زدانیگشتم. ممکن بود 

رفتیم نییسخت پا میگلو . 

 

[05.09.18 01:02] 
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ها چرم و مهره یکه بندها یابار آن را کف اتاقم کنار جعبه نیآمد آخر ادمیکانتر نبود،  یرو یگوش

هم تمام  هیرا تمام کردم و منتظر ماندم بق میغذا عیسر یلی. خدمیرا داخل آن گذاشته بودم د

از بدتر  انمام خورد،یبا آرامش و متفکر غذا م ثمیکدام مثل من عجله نداشتند. م چیکنند، اما ه

به گلدان انداختم.  یواشکیداشتم. نگاه  دیام شیبود که به زود تمام کردن غذا رایاو؛ فقط سم

فقط  رایمرتبشان کردم. سم ثمیها جا دادم، دور از چشم مها را داخل آنگل رایسم نکهیبعد از ا

 .گل را داخل آن رها کرده بود

بشقابم را برداشتم و به  عیسر یلیرا تمام کردند من خ شانیهمزمان غذا ثمیمامان و م یوقت

ها را هم ظرف یهیخواستم بق رایآب را باز کردم و از سم ریرفتم. ش ییظرفشو نکیسمت س

آب خوردن به  یبه هوا ثمیها بودم که م. با سرعت و پر سروصدا در حال شستن ظرفاوردیب میبرا

ستادیآب را در دستش نگه داشت و کنارم ا وانیآمد. ل هآشپزخان : 

- خودتون حل  نیو چه قدر مشکالتتون رو ب نیدیرس یبه چه توافقات قاً یدق دونمیمارال من نم

تکرار  دوارمیام ه،یرو ادهیز یلیگل فرستادنا دم در خونه خ نیدوست هم ندارم بدونم، اما ا ن،یکرد

مینیخودش رو بب ادیب زنه،یداره چرا با گل م ینشه. اگه حرف . 

دنبال  خواست،یرا م نیهم ثمیها شدم. مظرف دنیباره مشغول آب کشنگاهش کردم و دو کوتاه

که ترس دارد و نگران است دمیفهمی. مفرستادیبود که گل م یو شناختن آدم دنید . 

- تکرار شه گهید ذارمیباشه، من نم . 

 انزدیبود که به خود  نیراه ا نیترنگذارم که تکرار شود، ساده دیچطور با دانستمیهم نم اصالً 

قاطع از گل  یلیخ امشیفرستاده، در جواب پ یامیبود که اگر پ نیصحبت کنم. قصدم ا

 .فرستادنش حرف بزنم

 

که  یکار نیکردم. اول دایرا پ یکف اتاقم گوش یشلوغ نیگشتم تا از ب یبه اتاقم رفتم کل یوقت

غ تلگرامم رفتم. به سرا ینبود. حت زدانیاز  یتماس ایو  یامیپ چیبود. ه میهاامیپ یکردم بررس

 داریکه ب یبفرستد، اما تا وقت یامیپ ایو  ردیبه عادت قبل آخر شب تماس بگ دیتصور کردم شا

من چطور  گرفتینم یو تماس فرستادینم امی. اگر پیآمد و نه تماس یامیبودم نه پ

کنم؟ تیاز گل فرستادنش شکا توانستمیم  

 امیگوش یو هر وقت استراحت یبعد از هر کارهم ادامه داشت،  شیفردا یمن با گوش یِ باز نیا

نشد و من مثل شب  زدانیاز  یکار را تکرار کردم و خبر نی. تا آخر شب هم همکردمیرا نگاه م

و انتظار را پشت سر گذاشتم یروز پر از خستگ کیقبل خوابم برد و  . 

 

را ندارند، آب  هیها طراوت اولبه آشپزخانه پا گذاشتم، متوجه شدم گل یروز بعدش وقت صبح

مورد هم  نیبه ا کردمیها را داخل گلدان به سبک قبل مرتب مگل یکلدان را عوض کردم و وقت

که دو بار قبل فرستاده بود داخل  ییهانفرستاده باشد. گل زدانیاصالً گل را  دیفکر کردم که شا
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 دیبگردم که شا یگریتفاوت باعث شد دنبال آدم د نیدسته گل فرستاد. ا کیبار  نیبود و ا جعبه

 زدانیها را فرستاده باشد، اگر گل یگرینکردم. ممکن بود کس د دایگل را فرستاده باشد، اما پ

از او نبود؟ یخبر گریفرستاده بود چرا د  

 

[06.09.18 16:03] 

 

# 282پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

اتاقم و سرگرم  یهایاگر شلوغحالت خلسه و کما گذرانده بودم،  کیچند روز را در  نیا تمام

آخرش، به  یرحمانهیب یهاچرم نبود از شدت فکر کردن به حرف یشدن با مهره و بندها

 شدندیم روزیکه هر روز بلندتر از د یی. هر چند باز هم در طول روزهادمیرسیم یوانگید

با خودم  شدم،یم نیغمگ ستم،یگریم کردم،یفکر م شیهابه آن روز و حرف کهبود  ییهاوقت

 ییکه چرا گذاشتم کار من با او به جا دادمیخودم را مورد مالمت قرار م خاستم،یبه جنگ برم

را در  یمنف یهاشود و تمام وجودم را بسوزاند؟  تمام حالت شیهاحرف بمیبکشد که سر آخر نص

آن روزش  یهارفکه ح یتا خشم. هنگام تیاز عصبان کردم،یم یکرده و زندگ ربهچند روز تج نیا

که آمده بود فقط  گرفتمیم جهینت کردم،ینم دایرفتارش پ یبرا یمنطق لیو دل کردمیرا مرور م

بود که زودتر تمام  یاکوتاه مدت فقط بهانه یو شرع و رابطه غهیمان را برهم بزند و برود، صرابطه

چرا دمیفهمیباز هم من نمو  فرستادیچرا ... و بعد از چند روز گل م دمیفهمیمن نم وکند   ... 

 

قدر و با او در صلح بود. بارها چوبش را خورده بودم و آن کردیم انتیقلبم به من خ هانیا یهمه با

بمانم توجهیبه تب و تابش ب گریاز دستش دلخور بودم که د . 

 

 کردمیحس مچرا، اما  دانستمیبا من تماس برقرار کند، نم یمنتظر بودم که به هر حال به نحو 

گل دسته کیتماس بود، نه  کی ایو  امیپ کی. انتظارم در حد کندیرا رها نم زیطور همه چ نیهم

و در  کردهرا تماشا  زدانیخودم با  یرابطه یرانهیو و نمیبنش شدیبود که باعث م دیام نی...  هم

حال هم حفظ ظاهر کنم نیع .  

 

اما آن موقع من  ،میمن و مامان تنها در خانه بود هم فقط دیع امیا کرد،یم تمیخانه اذ سکوت

بود و من او را آن موقع داشتم و هرگز  زدانیسکوت و رکود خانه را دوست داشتم، چون  یحت

از قبل فکر  تری. هنوز هم قوزدیبه هم بر یچند روز بعد همه چ یبه فاصله کردمیتصور نم
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از روزم صرف  یقبل بخش یست. اگر روزهابوده ا نیغمگ یبیکه آن روز به طرز عج کردمیم

 ثمیکوتاه آمدم که م یامروز تمام مدت وقت صرف کردن به او شد. وقت شد،یو ارتباطمان م زدانی

شده  نیسرسنگ یکم ثمیبه خانه آمد و من مجبور شدم شام را آماده کنم. م شهیزودتر از هم

. بعد شدیتر مبغرنج شیگل برا یمسئله نیا شتریب گذشتیم یشتریبود، انگار هر چه زمان ب

و از  کردیم طنتیهم وسط شام ش رای. سمفتدیچشمش به گل ن کردیم یاز دو روز هنوز سع

 ثمیم یهم رفتهدر یافهیام و بعد به قگلش را عوض کردهکه آب گلدان دسته کردیمن تشکر م

دیخندیم . 

 

 امیپ مینبودم، برا زدانیاز طرف  یماست ایو  امیپ چیمنتظر ه گریکه د یآخر شب، زمان درست

را برداشتم و  امیگوش جانیاز دستش ناراحت بودم، اما مثل گذشته با ه یلیفرستاد. اگر چه خ

" درست مثل میحرف بزن بود:" دهیداده و پرس امیرفتم. کوتاه پ امشیبه سراغ پ شهیمثل هم

که در  ییهاحرف توانستیمگر مرا از اول شروع کند، اما  زیهمه چ خواستیسابق. انگار م

 یفکر کردم که چه کنم، چه جواب یقیمان پاک کند؟ تا دقاجفت یاز حافظه میاتاقش به هم زد

نابود کرده بود، اما ابن  شیهابد حرف زده بود، من را با حرف زدانیبود که  نیا قتیبدهم، حق

 خواستمیبگذارم. نم انیاپ یطور نقطه نیرا هم زیهمه چ شدیباعث نم ندیخوشانا قتیحق

به هم  هوایب کباریکاپشنش باشد که  یقهی ماند،یم میکه از او برا یاخاطره نیترپراحساس

خوب را کشف کرده بودم.  یلیخ زدانی کیسفر اورازان که من آن روز  ایکرده بودم.  کشانینزد

 گریزدم که تو د بید باز نهلغزاندم، لغزاندم و به خو یگوش یصفحه یرا رو تانمانگش نیهم یبرا

را  انیخط پا نیا خواستم؛ینم شد،یاما نم ،یحق فکر کردن به او را ندار یبعد از کارش حت

و  نیوسط زم فیتکلیکه من ب شدیتمام م یطور دیدوست نداشتم. اگر بنا به تمام شدن بود، با

و مانع از ادامه دادنم  دیچکاز چشمم فرو  ینوشتم، اشک شیکه برا یاکلمه نیهوا نمانم. با اول

کردن؛  یمالماست ایکردم و تند تند نوشتم: " حرف زدن  زیشد. با انگشتم صفحه را تم

 "کدومش؟

 

[06.09.18 16:03] 

 

. خراب کرده بود، اعتمادم را از دست تاختندیم امانینبود، ب وستهیآهسته و پ گرید میهااشک

هر  م،یزنی. در جوابم نوشت:" فقط حرف مکردیم تمیاذ یزیاز هر چ شتریب نیداده بودم و هم

قطع کن ه،یماست مال یدیجاش رو د " 

کردم: "زنگ بزن پیدادم و تا اجازه " 

تعلل  یصفحه افتاد با کم یاسمش رو یشدم تا زنگ بزند، وقت یگوش یصفحه یرهیو خ منتظر

 :جواب دادم و گفتم

 ... الو-
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 دهیهم به همان ارج و قرب رس شیصدا دنیود، شنب یاتیح میبرا دنیقدر که نفس کش همان

را بشنوم، هزار و  شیوار دوست داشتم. صدا وانهیآن روز در اتاقش من د یبداخالق یبود. با همه

و من هم او را هرگز نبخشم. زنان عاشق  فتدیکند و به غلط کردن ب یده هزار بار عذرخواه

 نیتراما باز با کوچک شکنند،یم افتند،یم ،خورندین زنان عالم و آدمند ! ضربه میترمظلوم

سپارندیم یرا به باد فراموش زیهمه چ یتوجه . 

مکث جوابم را داد یکم با : 

- ه؟یکه ماست مال یکنیحرف زدن باهات تنگ شده بود، فکر نم یبگم دلم برا ؟یسالم، خوب  

دمیرا باال کش دماغم : 

-  یو همه چ گنیم رسهیبه دهنشون م یر چروز ه هیمثل تو که  ییهابه آدم یتو روانشناس

 کننیم یتنگو بعد گل فرستادن ابراز دل فرستنیچند روز بعدش هم گل م کنن،یرو خراب م

گن؟یم یچ  

بار مکث نکرد نیا : 

- ستنین یخوب ی. آدماگنینم یخوب زیچ .  

- از تو که  ،یتفرسیدم در خونه و م یگل بفرست دینبا یدونیازت بترسم، از تو که م دیپس با

 ،یکنیکار رو م نیو باز ا شهیم جادیخونه برام ا یتو یتیبا گل فرستادن چه حساس یدونیم

 قاً یدق یخوب بلد یلیخرد بشه. تو خ تمیکه شخص یبگ یاتاقت و چ یتو یمن رو ببر یدونیم

دیازت ترس دیبلند شدن نداشته باشه، با یطرفت نا گهیکه د یبه کجا ضربه بزن . 

- ؟یکردیم هیگر  

دار که بغض فهمدیم دنشیبا شن یدورگه شده است و هر کس میحواسم نبود که صدا چرا

دیایام. مکث و سکوتم باعث شد به حرف بشده فیفکر کند ضع خواستمیاست. نم : 

-  یو همه امیب یم که هر وقت تو بگکنم، اما من آماده تتیحرف بزنم و اذ ادیز خوامینم

رو تموم کنم آرنیکه بهت م یشده و هر فشار جادیخونه برات اکه تو  ییهاتیحساس . 

 

[09.09.18 11:40] 

[Forwarded from یها جا ماندمائده فالح "کنار نرگس "] 
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گفته و  ریچند روز اخ نیدر ا اشیرفتار یهاکه از تفاوت شدینم هیشدم، هنوز چند ثان ساکت

دادیتر را نشانم مکامالً متفاوت یرو کیه بودم. باز گله کرد : 

- ؟یکار رو بکن نیا یخوایچطور م  

- فرصت  گمی. مکنمیخودم صحبت م طیگل رو من فرستادم، راجع به شرا گمیم آمیخب م

میکن دایبدن تا خودمون رو پ . 

چرا من  ؟گفتینداشت، چه م یمنطق یمثل آن روز در اتاقش، حرف االنش هم مبنا درست

دمش؟یفهمینم ! 

- قانع بشن و بهت فرصت  هاتتیتوج نیمنم با ا یو خانواده وفتهیاتفاق ب نیکه ا میفرض کن ایب

که از  یمنه، با حس حقارت یکه رو یبا فشار ؟یکنیکار م یمن چ یهاتیبدن؛ با حساس

حل کرد؟ شهیم یرو چجور نایحرفات گرفتم، ا  

 نیا ،یناراحت یلی. االن تو خمینیرو بب گریجا همد هی ایاالن نه؛ فردا بمارال،  میباهات حرف بزن دیبا

بگم یچیه تونمیاصالً نم یطور . 

گفتم یعصب : 

- حرف  نیسکوت و ا نی. اصالً  ایقدم بود شیحرف زدن پ یبرا شهیتو که هم ؟یتونیچرا نم

حاال سختته؟  ،یحرف بار آدم کن یکل قهیدق کی یتو یبود ی! تو که خوب بلد آدیبهت نم

؟یکنیبارته که ناراحتم م نیمن مهمه؟ مگه اول یناراحت  

- نبود یحرفام جد یدونیکه خودتم م دونمیاون روز من رو فراموش کن، م یحرفا . 

از قبل گفتم شتریب یتیو عصبان باتعجب : 

- دوست دارم ازت فرار کنم.  شتریب کنم،یوحشت م شتریمن ب یگیکه م یطور نینبود؟ ا یجد

طرفم که سه ماه  یبا آدم صادق دونمیبود. اون وقت من م قتیحق نیبود، ع یجد یاش بگک

 یجد یگیم یهاش رو گفت، اما وقترو نشون داد و خواسته شیبعد از رابطه مون خود واقع

تکرار  گهیچند بار د دونمیطرفم. نم یبا ک دونمینم شه،یحالم بد م ن،نگفتم و فراموش ک

 یگیکه تو بهشون م ییحرفا یست براهفته هیمن  زدانی!  هیچ فمیتکل دونمینم شه،یم

؟یراحت نیاون وقت فراموششون کنم؟ به هم رم،یمینبود دارم م یجد  

-  راهیبد و ب یبمونم و تو هم هر چ ابونیخ یتو یجور نیمارال به خدا من دوست دارم تا صبح هم

. بذار برات میهم راجع به خودم صحبت کنجا با  هی یایاما عوضش فردا ب ،یرو بهم بگ یبلد

بدم حیتوض . 

 

ماندن من در کنارش شرط  ی. براگرفتمیدهم آتش م حیبگذار توض گفتیم یکردم، وقت سکوت

بودم و گفته بودم هوسباز است، آن  دهیاش را باال کشکرده بود، منم گذشته نییچهارماهه تع

گرفت و ادامه داد کیند. سکوتم را به فال نرا حل ک زیهمه چ توانستیم حیوقت با کدام توض : 

- دلم زیعز  ... 
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حرفش را ادامه دهد، چه  گریدلم گفتنش، خودش هم نتوانست د زیعز نیفشرده شد از ا قلبم

بود در حرف زدن یقدر وقت نشناس بود. چه قدر مبتد  ... 

- برات حرف  دیبا کشم،یدارم عذاب م تونمینم نکهیآرومت کنم، و از ا یچجور ستمیمن بلد ن

؟یآیم م،ینیرو بب گهیجا همد هی ای. فردا بنمتیبب دیبا شه،یبزنم، پشت تلفن نم ! 

گفتم محکم : 

- به هم  مونیچیدو بار تکرار کرد، من و تو ه دیاشتباه رو نبا هیچون  تونمی... نم امیب تونمینه نم

تموم بشه یپس بهتره همه چ خوره،ینم .  

هم  زدانیقدر بد که شکل ممکن گفتم، آن نیع گفتنش هم به بدتردلم اصالً نبود، موق حرف

نگرفت اشیجد : 

-  ی... دار یایتا ب مونمیم قدرنیمنتظرتم، ساعت دو اونجام، ا ردامادیم دونیمن فردا سر م

اریرو ب یهم که برام درست کرد یگردنبند و دستبند یآیم . 

گفتم لجبازانه : 

- آمینم  ... 

- و  یبازم بترس یمیاگه بهت بگم تو تنها دلخوش دی. مارال شایآیکه م مدونیمن م ،یآیم

میبا هم حرف بزن ایپس ب ؛یاما هست ،یوحشت کن . 

- هر چه قدرم که  ،یساز بزن هیهر روز  یحق ندار ،یکن یبا احساسات من باز یتو حق ندار

بدون تعهد  یرابطه هیازش  یروز بهش گفت هیکه  یکس شهیکه نم یبدون دیبا ینابلد باش

هست تمیدلخوش یبگ گهیروز د هی ،یخوایم . 

بزند تلفن را قطع کردم یگریاجازه دهم حرف د نکهیا بدون . 

 

[09.09.18 11:40] 

 

اختاپوس شده و از هر طرف من را در برگرفته بودند. من  میهاقادر به حرف زدن نبودم، بغض گرید

 یکه روز یبازقرار بود پس بزنم. همان بند را که دوست داشتم یرا دوست داشتم، و کس زدانی

از خودش را به من نشان  یگرید یجنبه دمیکشیو هورا م غیکف و دست و ج شیبرا نییاز پا

و  زنمیکف م کنم،یباال نگاهش م یکه با سر ییداده بود که درست جا ادیبود. به من  هداد

شدنش به  لیم تعادلش، هر متماعد نیترکوچک م،یهایجا، وسط شاددرست همان خندم،یم

و درد و  یهمزمان شاد توانمیو من م آوردیچشمم م شیسمت راست و چپش سقوط را پ

ستین دیاز او بع زیچ چی. که هنمرا با هم تجربه ک ینگران . 

تلفن همراه دوباره باعث شد دلم به بندباز گرم شود و موقتاً سقوطش را فراموش  امکیپ یصدا

 دانستمیم دهیقبلمان بود. ند ی"هاریبخ" شب یبه ساعت کردم، به وقت همه ینگاه میکنم. ن
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ر یبخرا خواندم:" شب امشیرا باال آوردم و پ یفرستاده است. گوش می" را برا ریبخ" شب امیکه پ

زمیعز " 

 

است ! خوابم  ابانیموقع شب در خ نیکه چرا ا کردمیفکر م نیندادم و فقط به ا امشیبه پ یجواب

 شیکه برا یبند چرمبند و دستآمدم و به سمت کمدم رفتم. گردن نیی. آرام از تخت پابردینم

کردم  زآوردنش را نداشتم. در کمد را با رونیمانده و جرات ب فمیدرست کرده بودم از همان روز در ک

 شی. جادمیکش رونیبند را ببند و گردنرا باز کردم و از داخل آن دست پشیرا برداشتم. ز فمیو ک

رفتمیم ردامادیم دانیو به م شدمیم گریمارال د کیتا فردا من هم  دینبود، شا فمیدر ک  ... 

 

*  *  * 

بود که اول من را  زدانیبودم.  دهیرس ردامادیم دانیدو گفته بود، اما من ساعت سه به م ساعت

 ی. درست لحظهشد. دست تکان داد تا به سمتش بروم ادهیپ نشیبوق زد و از ماش میبرا د،ید

رفت. دوست داشتم که منتظرم  ادشیسست شد و قدم برداشتن از  میدست تکان دادنش پا

 دانیم گرینشست. من طرف د نیپشت رل ماش خورمیتکان نم دید یبماند و مانده بود. وقت

نگه داشت، خم  میپا ریرا ز نشیماش ی. وقتدیایبودم و قصد داشت خودش به سمتم ب ستادهیا

باز کرد، نگاهش با لبخند همراه بود میرا برا شد و در : 

- زمیباال عز ایب  ... 

به  ینگاه چیشدم. بدون ه نشیبرگشت و آرام به طرفش رفتم و سوار ماش میهابه قدم جان

ته  یمن بود. کم یرهینگاهش باعث شد برگردم. خ ینیسمتش به مقابلم زل زده بودم که سنگ

لبش نبود یهم رو شیپ هیداشت و لبخند چند ثان شیر : 

- اومدمیمن م ،یاومدیاگه نم . 

 

[09.09.18 11:40] 
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نگاه گرفتم و گفتم زود : 
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- لطفاً  میبر  ... 

به  زدانی. کردیچه با خود فکر م دانستمیو به ما زل زده بود، نم ستادهیکم ا یبا فاصله یمرد

گذاشت میپا یرا برداشت و رو یال سورمهمخم یسمت عقب خم شد و جعبه : 

- شیمال توئه، جا گذاشته بود نایا . 

که به من داده، داخل جعبه بود.  یبندکرد و من هم در جعبه را برداشتم. ساعت و گردن حرکت

که در جعبه را بستم، گفت نیکوتاه نگاهش کردم و هم : 

- ؟یبرام آورد  

بافته بودم.  شیکه برا گفتیرا م یبند چرمبند و گردندست ست،یمنظورش چ دانستمیم

تمام شده  یراحت نیام و بعد  فکر کند که کار به همآورده میبود، دوست نداشتم بگو فمیداخل ک

میکه به کدام سمت برو کردیانتخاب م دیجوابم نشد، با ریگیاست. پ : 

- م؟یبر یکجا دوست دار  

کردم یاز نگاه کردن به صورتش خوددار  : 

- منم اومدم حرفات رو بشنوم ،یحرف دار یکجا باشه، گفت تسیمهم ن . 

را تکان داد و گفت سرش : 

- اونجا میریشاپه، م یکاف هیذره جلوتر  هیباشه   ... 

دیآیشاپ خوشش نم یگفته بود که از کاف قبالً  .  

شاپ مورد  یزود به کاف یلیخ د،یهم طول نکش قهیسر جمع ده دق نیداخل ماش نشستنمان

را که به من داده بود دوباره عقب  یاسورمه یرا پارک کرد. جعبه نشیو ماش میدینظرش رس

را نگه  اشیورد یدر چوب زدانیکه  یشاپ یشدم. کاف ادهیپ نیگذاشتم و از ماش نشیماش

و  زیداشت و تعداد م یاولش سالن شلوغ تر یداشت تا من داخلش شوم دو طبقه بود. طبقه

 یپله کی یلهیبود که بوس یتردنج طیدومش هم مح یبقهبود. ط شتریهم ب شیهایصندل

باال اشاره  یبودم و او هم به سمت طبقه زدانی. منتظر شدیاول جدا م یاز طبقه یچوب چیمارپ

. آمدندیگر هم بودند که به شدت کم سن و سال به نظر میزوج د کیباال جز ما  یکرد. طبقه

که مشغول  ی. زمانکندیرا تحمل م طیمح نید که به اجبار اها کرد، معلوم بوبه آن ینگاه زدانی

 نیآست راهنیبا پ یاسورمه یبود براندازش کردم. شلوار راسته خدمتشیدادن سفارش به پ

بود. زود نگاه گرفتم، چون از کارش  یاسورمه ریج کیبود. کفشش هم  دهیپوش یدیکوتاه سف

 :فارغ شده و به سمت من برگشته بود

-  نهیاونم ا ،یبدون دیرو با زیچ هیشروع کنم  نکهیاما قبل از ا ،یحرفام رو بشنو یاومد مدونیم

 شونیکینبود که از خراب کردن  یوقت و زمان چیها رو خراب کردم، اما هرابطه یلیجاها خ یلیخ

اتفاق در رابطه با من و تو افتاده، من  نیبهش فکر کنم؛ اما ا یبشم که حت مونیپش یاون قدر

 هی ،یهست گهیجور د هیکه  نیبه ا دمیهفته رو نشستم و فکر کردم و تهش رس هی نیم اتما
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و  یایکنم تا تو امروز ب یکه حاضر بودم همه کار نهیهم یو نبود. برا ستیکس ن چیکه ه یجور

و باهات حرف بزنم نمتیبب . 

فرستادم رونیکردم، کلماتم را قدرتمند ب نگاهش : 

- م؟هست یچ ونیلطفت رو مد نیا  

دل نگرفت به : 

- خوب بودن و خانوم بودن خودت ونیمد ،یخودت ونیمد . 

- ؟یخوایم یچ ؟یکه بعدش به کجا برس یزنیحرفا رو م نیا  

جلوتر آورد یرا کم سرش : 

- العمرو  پر عالقه و مادام یکامالً شرع یرابطه هی  ... 

را انتخاب کرده بودند،  وارید یاز ما گوشه ادیز یکه با فاصله یچشم گرفتم و به دو نفر عیسر

آدم  کی یدادم و ادا هیتک امی. به صندلکردمیاز آن بود که فکرش م تریجد یهینگاه کردم. قض

 :مسلط به خود را درآوردم

-  نیاز ا گهید یحس چیو االن من ه یبهم زد شیحرف رو چند روز پ نیالزمه بگم که برعکس ا

رم؟یگینم شنهادتیپ  

 یهم با غنچه شیشده و رو دهیچ یچوب ینیس کیها هم کنار ود. نباتدمنوش داده ب سفارش

گذاشت ماننیرا گرفت و ب ینیشده بود. س نیخشک شده گل تزئ : 

- میبذار از اون روز حرف نزن . 

شدم لیفاصله گرفتم و به سمت جلو متما یصندل از : 

-  کنه،ینم دارم کم نمذه یکه تو یاز احتماالت یزیحرف نزدن چ نیاما ا م،یزنیباشه حرف نم

که بشه ستیهم ن دیاون حرفا دوباره تکرار بشه و بع نکهیاحتمال ا . 

- اتاق  هی هیدور و برم شب یهابا آدم شهیمن هم یمارال رابطه نیتکرار بشه. بب ستیقرار ن

که ادامه  یروشن باشه، اما هر چ یچراغ هیکه  رفتمیم دیام نیمن به ا یعنیبوده،  کیتار

اون رابطه رو ادامه  نیبا علم به ا دیو من با دمیدینم یزیچ یو خاموش یکیجز تار دادمیم

همسرم ایبرادرم  ایمادرم،  ایپدرم بود،  ایهم نبودن،  بهی. غردادمیم  ... 

را مقابلم گذاشت و ادامه داد دمنوش : 

- هر  خودم رو داشته باشم، اما یکردم زندگ یسع یلی. خشهیبودم هم یطیشرا نیمن در چن

و باز  تونستمیبه سمت جلو برم، نم خواستمیقدر بهم وصل بودند که من اگر هم م نیا هیبار بق

طور شد، نه ضعفم بود نیخوب بودم که ا یلیمن خ گمیسمتشون. نم شدمیم دهیکش .  

را بر هم بزنم شیهاحرف نیب وندیگرفت، من سرتاپاگوش بودم. دوست نداشتم پ ینفس . 
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- پر از  م؛یکه واقعاً هست یاون یکی. میو در اصل چهار نفر میستیبطه دو نفر نرا کیدر  شهیهم

و اداش رو در  میباش خوادیکه دلمون م یهم اون یکی م،یکنیصعف و نقص، که پنهونش م

حاال هر چه قدر  دهیباالخره خودش رو نشون م ست،ین یزیوقت گر چی. از اون آدم اول همیآریم

قدم ازت جلوتره هیباز  یف مقابلت رو گول بزنخودت و طر یبتونهم که  . 

 

[09.09.18 11:40] 
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از هر  یفرار شهی. من اون آدم هممیرو پنهون کن مونیخود اصل مینتونست یلیمن و تو، خ مثل

که قراره توش  یارابطه یبرا یلیخ ش،یدیبودم که خب اون روز تو د یاو تعهد و عالقه یوابستگ

 نیشکل ممکن چوبش رو قبالً خوردم. تو هم هم نینگران بودم، چون به بدتر ادیب دلم وسط یپا

مرد هوسبازم، معلوم  هی نکهیقضاوتت راجع به من شد ا یو همه یشد یعصبان یوقت ،یرطو

 شندهیو آرزوئه که به آ دیپر از منطق و ام کنهیکه تو هم اون دختر که تظاهر م شهیم

 یترسیتو هم م ،یو باهاش خوش یکنیم یت زندگبا گذشته یتو دار ،یستیست ندلبسته

کار رو  نیبار ا هی یکنیچون فکر م ،یتازه شکل گرفته کن یه رابطهیخودت رو حروم  یهمه

 خورن،یخطاهاشون برچسب م نیتو با اول یها براکه بهت بدهکارن. آدم نهیبق نیا گهیو د یکرد

بهت قول ترک داده بره و کارش رو  نکهیکه قراره بعد از ا ینیبیمعتاد م یایپو هیتو هم رو شکل 

اتاق رو تکرار کنم، چون من  یاون روز تو یکه من قراره باز هم حرفا یگیم همتکرار کنه، مرتب ب

مییایو همه برات انگار پو . 

ته که به او گف یکردم، آن روز از مرد هوسباز یچوب یِ نیو دمنونش و س زیم دنیرا صرف د نگاهم

 :بودم عذاب وجدان گرفته بودم

- نزنم،  یکرد فشیکه برام صادقانه تعر یااز گذشته یبود که حرف نیدرستش ا خوام،یمعذرت م

یِ اما تو حرفا  ... 

کنم لیرا باال آورد و اجازه نداد من حرفم را تکم دستش : 

- بهت  خوامی. ممن مقصرم یبحث چیکه به ه م،یکه بگم کدوممون گناه کارتر نجایا یاینگفتم ب

 گمیعمرم رو گرفتم و اومدم. نم یهمه میتصم نیترو مطمئن نیتردرست نجامیبگم االن که ا

من دو دوتا چهارتام رو کردم، به همه  ست،یوسطه، نه ن منطقیوار و ب وانهید یعالقه کی یپا

. من قرار ستاز اون عالقه شتریفکر کردم و اومدم جلو، خواستن من همراه با منطق و ب یچ

از اونا رو حل کنم تا ازم جدا شن،  یکردم کم یمشکالت دارم، سع یسر هیباشم.  ایپو ستین

و  تیکه من مامانم تموم مسئول یدونیاز منن. تو م یو هستن، بخش تونمیرو هم نم ایسر هی
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 یشکیه. بابام جز من رانیرو ول کردم اومدم ا هاتیمز یخاطرش شغل و کلمنه، به اب شیدارنگه

  .رو نداره

زد و ادامه داد زیکوتاه به م یادستش ضربه با : 

- من بهت گفتم  میو من حالم بد بود و بعدش دوباره صحبت کرد میاون شب که با هم حرف زد

مون بودخونه ماهیتنهام، تنها نبودم. پر . 

تعجبم را مالک  انزدیبود؟ اما  ماهیتعجبم را پنهان کنم. با پر توانستمیتعجب نگاهش کردم، نم با

. کردمیمن فقط مات و مبهوت نگاهش م یحرف زد که لحظات یوحشتناک یزهایقرار نداد و از چ

کردنش که  غهیاز ص اش،یتوسط همسر خواهرش گفت، از فرارش، از درماندگ ماهیاز تعرض به پر

مطمئن  نکهیا دست دارد و با اشاریزنگنه در قتل  نکهیاز ا تیرا برهم زده بود و در نها مراسم

ندارد یمدرک چیامر درست است اما ه نیاست که ا . 

وجه اشتراک ما  دنیخوردن و نوش نیاما فقط هم م،یرا خورد مانیدنینوش هیسکوت مثل بق در

نجات دهد،  هایدگیچیپ نیا یهمه نیخودش را از ب توانستی. چطور ممیبود. هر دو متفکر بود

 ماهی. حضور پرمیاش بله بگوبه او و خواسته توانستمینم گریوجه د چیبودم، من به ه جیمن گ

را در گوشه  ماهی. هر چه قدر هم که پرگفتیپررنگ بود. آن قدر که به خاطرش دروغ م اشیزندگ

نبود رشیمن قابل پذ یباز برا داد،یجا م اشیزندگ یو انزوا . 

نگاهم کرد و گفت میمستق  : 

- یبدون دیحواسم بهشون باشه و تو با دیکه ناخواسته باهستن  یاز همون مشکالت یبخش نایا . 

به دمنوش و او گفتم انیدر م یکی یرا کنار گذاشتم و  با نگاه دمنوش : 

-  ینیدلم سنگ یرو یکه گفت ییزایچ یاتاق، با وجود همه یاون روزت تو یمن هنوز حرفا

 دیز قبل مصرم که باا شتری. من االن بکنهیازش کم نم یزیچ یهم که گفت یینایا کنه،یم

 ای شهیهم ه،یخودت و بق نیب یکه تعادل برقرار کن ینگرفت ادیوقت  چیما تموم شه، تو ه یرابطه

از اون ور پشت بوم، مثل  ایسالت با همسرت و چهارده یمثل زندگ ،یور پشت بوم افتاد نیاز ا

و سرشار  مندهینتظر آکه م کنمیمن تظاهر م ،یگی. تو راست میاتاقت بهم زد یکه تو ییحرفا

به خوب شدن  گهیجلوت نشسته بهت م میهم االن که که خود واقع نیهم ی؛ براو آرزو دیاز ام

 ییرادایا ستیبا تو خوبه و قرار ن یهمه چ ندهیفکر کنم که در آ تونمی. نمستمین دواریتو هم ام

تو بودم از تو بدتر  یامن اگه ج دیشا دم،یوقت بروز کنه. البته من بهت حق م چیه یکه دار

 میرو وارد زندگ دیآدم جد هی کردمیهمه اتفاقات غلط م نیتو بودم بعد از ا ی. منم اگه جاکردمیم

 نیذره از من رو، باور کن منم مثل تو با بدتر هینه  خوادیکه تموم من رو م دیآدم جد هیاونم  ،کنم

کردمینم یمونیو بعدش هم اصالً ابراز پش روندمشیها از خودم محرف .  

بودم و  داریکه گفت آن شب که من کل شب ب یاما من درست وقت کرد،ینگاهم م ناراحت

 نیا یشان بوده، براهم خانه ماهیرا صرف فکر کردن به او کردم، تنها نبوده و پر میهاهیتک ثانتک

خواندمیرابطه فاتحه م : 

- چون ،یلعمر با من باشامادام یزندگ هیو دنبال  یبهم فکر کن یتونیتو نم  
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 یآخر و عاقبتش چ ثیهمه حرف و حد نیبا وجود ا ستیبرادرت وبال گردنته و معلوم ن زن

 یکه چطور زندگ یکنیم نییتع فیبراش تکل ،یفرستیزن سابقت پول م یتو هنوز برا شه،یم

 هی شمیپس من م ،یگرانید ریکه با پدر و برادرش نباشه. تا خرخره درگ یدیکنه، بهش خط م

باشم اتیریدرگ نیاز ا یکیباشم و هر روز نگران  نکهیبهتر نباشم تا ا کهناجور،  یکهیت . 

کرد اخم : 

- ...  ایکردم، و اما رو ماهیپر یبرا یفکر هیمطمئن باش قبلش  م،یزندگ یاگه بخوام تو رو ببرم تو

؟ینخواست یحیو توض ینزد یون روز حرفو پول دادن بهش برات گفتم، چرا ا ایمن قبالً از رو  

واضح و روشن بود، شمرده شمرده گفتم لشیدل : 

- اون روز  ت،یزندگ  یکه من باشم تو ینگرفته بود میاون روز تو مطمئن و قاطع تصم نکهیا یبرا

و من هم حق دارم بهت بگم  یزنیامروزم رو نداشتم، امروزه که حرف از بودن من م گاهیمن جا

و قبولشون کنم که باعث عذابم  امیکنار ب ییزایبا چ خوامینم یطیشرا چیو تحت ه متونیکه نم

شنیم . 

خودش را حفظ کرد و گفت آرامش : 

-  ایبود، رو یطالقمون توافق م،یاز هم جدا بش میخواستیکه م یزمان ایمارال، من و رو نیبب

خودش بود که  نیا کایآمرهم که رفت  ی. موقعیاگهید زیو نه چ ه،یازم نگرفت، نه مهر یچیه

کردن  یکنه، من فقط کمکش کردم شجاعت عمل یزندگ گهیجور د هیباطناً دوست داشت 

که  یپول دونمیو چه بد، م ادی. بهش خط ندادم. من چه تو خوشت بباشهرو داشته  مشیتصم

اونجا  ای. رویکه تو اسمش رو بذار یهر چ ایو  هیبهش بدم. مهر دیحقشه. با دمیهر ماه بهش م

فقط به  دمیکه من بهش م یپول نیمستقل بشه، ا تونستینداشت نم یمال یاگه پشتوانه

خاطره نیهم . 

سخت من را به  ایو رو ماهیفرار کنم و بروم. اسم پر خواستیزدم، دلم م امیشانیبه پ یدست

زنم. ب ادیفر زدانیبر سر  خواستیهر چه که بود آن لحظه دلم فقط م لشیدل خت،یریهم م

 :سکوت را خودم شکستم و گفتم

-  هیرو  هیمهر نیا شهیاما نم ،یهست یداره که تو مرد با انصاف نیتحس یخوبه و جا یلیخ

؟یزیکم براش برکم دیحتما با ؟یدفعه بهش بد  

زد و گفت یلبخند : 

- به حسابش زمیریدفعه م هیچرا نشه؟ حق با توئه،  . 

. ستیاز چ یراحت قبول کردنش ناش نیا دانستمیمو من ن کرد،یرا راحت قبول م زیچ همه

و  دیشنیم دیبا زدانیاما الزم بود،  کند،یناراحتش م دانستمیکه م ییهاسخت بود زدن حرف
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من  کند،یتر از آنم که فکر مکه من سرسخت دیفهمیم دیبا کرد،یبه حال خودش م یفکر

کار و  هیکه در توج ییهازیبا چ شدمیقانع نم خواستم،یامروزش م یهاحرف زا شتریب یزیچ

 :رفتارش گفته بود

- هم هر  اشاری. قاتل یریرو بگ یدرست میتصم دوارمیهمون کار رو بکن. ام یهر جور دوست دار

که قدرت درست فکر  شهیکه باعث م یهر چ دونمیبشه، نم دایپ دوارمیهست باز ام یکس

رابطه فکر کنم. بهتره که   نیا یبه تو و ادامه گهید تونمیحل بشه، اما من نم رهیکردن رو ازت بگ

میکشش ند گهید . 

زد یپوزخند : 

- ؟یتونی! تو مم؟یفراموش کن  

گفتم لجبازانه : 

- تونم؟ینم یکنیچرا فکر م   

که حاال تمام حواسشان به ما بود راهم را سد  یبه دو نفر توجهیبلند شدم، ب میصندل یرو از

 :کرد و گفت

- چشمات پر اشکه،  لرزه،یت مچونه ،یزنیحرفش رو م یدار یه سختچون ب یتونینم

یتونینم  ! 

دیلرز شتریب امچانه : 

-  یباهام بکن یکار گهیبار د هیبهتر از اونه که با  یلیم بلرزه، خاشک تو چشمام جمع بشه، چونه

رهیکه قلبم درد بگ . 

- و اصالً فکرشم نکن  یمن یانهیربشه. تو ا یطور نیا ذارمیو نم آمیکه من کوتاه نم یدونیم

توئه لیکه بگم باشه، هر جور م . 

 

[10.09.18 10:22] 

 

# 286پارت  

 

 

 

هم  دی. شاشدینم یتکرار میباز هم برا دمیشنی" را م یمن یانهیهزار بار هم از زبانش "آر اگر

ند. حمله نک یتا دست خال گفتیدوست دارم و م یلیجمله را خ نیا دنیکه من شن دانستیم

فقط خودش را  خواستمیهمان طور رفتار کند، م میگویوجه هر جور که م چیبه ه خواستمینم
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قدر  نیا یابه سن و سال او درست نبود که بر سر هر مسئله یمرد یکند، از نظر من برا دایپ

 دانیدنبالم آمد. تا م صدایو من هم از کنارش رد شدم. ب دیعقب کش یدچار تزلزل باشد. کم

مخالف  ریکه مس دیتا د زدانیزنان بروم، اما نبود و قصد داشتم خودم قدم یراه ردادمادیم

گرفتم گفت شیپ دررا  نشیماش : 

- خونه کیتا نزد رسونمتیکارت دارم، م نیماش یتو نیبش ایب . 

را باال برد شیآمدم دهان باز کنم، ابروها تا : 

-  یاین ای ،یبر یقهر کن یطور نیکه ا ستیت ندهاما اصالً برازن ،یناراحت دونمیمارال من م نیبب

خونه رسونمتیمن م نیتو ماش نیبرو بش ای. بنیتو ماش . 

را  نشیمخالفت نباشد. در ماش یبرا ییجا چیآخرش را آمرانه و شمرده ادا کرد تا ه یکلمه چند

را  نشیماشبه او نشستم و منتظر ماندم تا خودش در  توجهی. بنمیباز کرد و منتظر ماند تا بنش

 وبعد کنارم نشست بالفاصله دستش را جلو آورد  یهیگه چند ثان یببندد. با مکث بست و هنگام

 :گفت

- ادیرد کن ب  ! 

زد و گفت زیآم طنتیش یتعجب نگاهش کردم که لبخند با : 

- گمیرو م یکه برام درست کرد یبندبند و گردنبابا دست . 

- اوردمین  ... 

برداشت و گفت میپا یرا از رو فمیک واکنش نشان داد. عیسر یلیخ : 

- مگه نه؟ فته،یک یتو   

را باز کرد و به سمتم گرفت فمیک پیز : 

- دختر خوب بردار و بهم بده هیرو بگردم پس خودت مثل  فتیک خوادیاگه دلت نم . 

آوردم  رونیبند را ببند و دستکردم. گردن فمیرا از دستش گرفتم و دستم را داخل ک فیک یاخم با

برنداشت. کف دستش دست  گریدستم گذاشت و د یبه سمتش گرفتم. دستش را کامالً روو 

که مربوط به  ییزهایچ یبه همه یبود که من از طرف یدرمانیچه درد ب نیمن را پوشانده بود. ا

با لمس دستان گرمش هر  یو از طرف کردمینگاه م دیترد یدهیبا د شدیمن و او م یندهیآ

به  یبکشم، حت رونیدستانش ب ری. خواستم دستانم را از زدمیدیم یمعنیو را ببدون ا یندهیآ

و گفت دیعقب رفتم و خودم را به در چسباندم، اما مچ دستم را سفت چسب : 

- زنگ بزنم  یخاموش بود، مجبور شدم به عضد تیروز از نروژ بهت زنگ زدم؟ گوش هی آدیم ادتی

اومدن به  یبرا رمیرو بگ میلیه بودم برگن که مدارک تحصوصل کنه به اتاقت، تو هتل بودم، رفت

تخت نشستم و با  یجدا بشم. اومدم رو ایگرفته بودم از رو میبود که تصم ییهمون روزا ران،یا

بداخالق شدم، زودم  ،یبداخالق دمید یروز، منم وقتاون یبدقلق صحبت کردم، بداخالق بود یِ وت

به تو  یحس هیمن  دمیقطع کردم فهم ی. وقتیتا بر یبود ستادهیلنگه پا وا هیقطع کردم، چون 

فکر  یجا یلیخ کنمیش رو نگرفتم، اما االن فکر مدنباله یلیاون موقع خ ،یتنگدارم، حس دل
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که اون  یو درشت زیر یهایتموم گرفتار نیچرا اصالً من ب ای زدم،یبهت زنگ م دیچرا با شت،دا

مگه نه؟ دیلنگیکار م یجا هی زدم،یه تو زنگ مب اومدمیم دیکاره با هیروز داشتم   

بود  ییهمان روزها د،یگویبود کدام روز و روزها را م ادمیخوب  یلیو منتظر جواب ماند. خ دیپرس

کردن حس قشنگ دوست  و در حال خفه دیلنگیتمام من م دیلنگیکار او م یجا کیکه اگر 

 .داشتنم به او بودم

- د؟یلنگیچرا م  

بند را برداشت و دستم را رها کردو دست بندگردن : 

- دونستمیتو رو دوست داشتم ... و نم نکهیا یبرا . 

بند را برداشت و دست راستش را جلو آورد. فقط و او ندانسته ! گردن دمیلنگیدانسته م من

بند کف دستش بوددست : 

 ... برام ببندش-

و دستش را آن قدر دراز کرد  دیکشخودش را به جلو  یرا از کف دستش برداشتم. کم بنددست

بند را دور مچ دستش بستم و خودم را نسبت . دستردیکه مچ دستش کامالً در دسترسم قرار گ

نشان دادم. دستش را باال برد  تفاوتیکه دستم با دستش داست ب یانیدر م یکی یهابه تماس

 :و گفت

- شم الشیخیخرم ب همه هنرمند ! اون وقت من مگه نیا انهیچه قدر قشنگه، ار . 

بند را هم در دستش تکان داد و گفت گردن : 

- شهینم نیبعداً برام ببند. تو ماش نمیا . 

 

[10.09.18 10:22] 

 

گفت یجد یلیشدن خ ادهیخانه من را رساند، موقع پ کینزد تا : 

-  دیکوچولو با هی. کنمیدرستشون م کنم،یبرات مهمن فکر م دونمیکه م ییزایچ یبه همه

گل  گهید یصحبت کن، که اگه خواستم دفعه ثمیدر مورد منم با مامانت و م ،یفرصت بد بهم

 .بفرستم، حساس نشن

 

ها در . ساعتشتریب نیشدن از ماش ادهیفکر کردم، به حرف آخرش موقع پ شیهاحرف یهمه به

به رفتارم نکردند یاعتراض چیهم ه رایکه مامان و سمآن بیاتاقم نشستم؛ عج . 

دست  دم،ی. تردکردمیو قبولش م دمیبخشیرا زودتر م زدانیاگر اتفاقات گذشته نبود من  دیشا

گریشکست د کیو  زدانیترس از تکرار بود. ترس از باور  یدست کردنم، برا  ... 
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. من کار را دیدرخشیترک کرده بود، صورتش جان گرفته بود، چشمانش شفاف شده و م ایپو

به هم  زیکه ممکن است باز همه چ کردیبه فکرم هم خطور نماصالً  دانستم،یتمام شده م

تمام شده است، من هم باور داشتم که  گفتیم یدوباره به سراغ مواد برود. وقت ایو پو زدیبر

و در  شمیاندیبا هم بودنمان م یبه روزها دیتمام شده است. من پر از ام مانمشکالت یهمه

 نیترمضحک میو آرزو بود برا دیهر چه ام ییزندا ادیفرو  غیروزها بود که با ج نیاز هم یکی

شدیم ایدن یهاواژه . 

 

فرصت  داد،یرا م ندهیقول آ زدانیسابق برگشته بودم، حال  یبعد از نه سال دوباره به جا درست

 نیها نبودم و اآن سال یبه سادگ گریتفاوت که د نی. با اگرفتمیم میتصم دیو من با خواستیم

 دانستمینبود، م ایمثل پو زدانی. زدیبه هم بر زیباز هم همه چ دیکه شا دادمیم احتمال را

کردمیخلع سالحم م نیآزارم خواهد داد و هم ایاز نبودن پو شترینبودنش ب . 

 

و مامان نبود که من را به حال خودم بگذارد، به سراغم آمد.  رایبه خانه آمد مثل سم ثمیم یوقت

چرم را داخل جعبه مرتب کردم. آمد و جعبه را  ینشان دهم. بندها کردم خودم را مشغول یسع

دیپرس رانهیکنار زد و غافلگ : 

- ؟یمارال امروز کجا رفته بود  

تعجب گفتم با : 

 چطور؟-

نشست و گفت کنارم : 

-  هیخونه  یاومد یاز وقت گهی... مامان م ینیگال رو بب یفرستنده یرفته بود کنمیچون فکر م

شده؟ یچ ،ینرفت رونمیاتاقت و ب یتو یراست اومد  

در چشمانش نگاه کردم میمستق : 

- بشه، ازم خواست در موردش باهاتون صحبت  یما جد نیب یرابطه خوادیم دمش،یآره رفتم د

من بهش جواب رد دادم یکنم، ول . 

صورتش عوض شد، از اعتراف من تعجب کرده بود حالت : 

- ؟یچرا بهش جواب رد داد  

- دخترم داشت که  هیوجود داره، قبالً ازدواج کرده و از همسرش جدا شده.  یادیز لیدال یلیخ

  .متاسفانه مرده

و مامان هم  ثمیکه ممکن بود م یطیشرا یرا گفته بودم، همه زدانی طیشرا یهمه میمستق ریغ

بدانند زدانیبزرگ  یمنف ازیآن را امت .  
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- که از  یدونستیقبالً نم یعنی ؟یدیفهمرو  نایدرده ! بعد اون وقت تو تازه ا ونیکلکس نکهیا

؟یو بهش جواب رد داد یدیحاال فهم ره؟یشکل نگ توننیب یاهمسرش جدا شده تا اصالً رابطه  

 

[11.09.18 12:39] 

 

# 287پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

فم ام و حرگرفته شیبود که من دست پ دهیو فهم کردمیتر از آن بود که من فکر مباهوش ثمیم

گفتمیرا م زیهمه چ دینداشت. آخرش که با دهیاست. فا یینمامظلوم کی شتریب : 

- داشت، واسه من نه،  تیتو و مامان اهم یموضوع برا نیاما برام مهم نبود، ا دونستم،یچرا م

 ... البته چرا قبالً برام مهم بود، اما

بلند گفت ییام را تمام کنم، پوزخند زد و با صدامهلت نداد تا جمله ثمیم : 

- خواستگار  هی شیچند ماه پ نیرفت ! مارال تو هم ادمیاز  یهمه چ دمیشازده رو د نیاما تا ا

ما  یردش کرد یالک یهاداشت، تو با بهونه ینه قبالً ازدواج کرده بود و نه بچه ا ،یخوب داشت

کنهیم کاریداره چ دونهیو م رسهیخواهرمون عقلش م میهم گفت .  

بلند شد و گفت کنار من از : 

- تموم شد؟ یهمه چ گه؟ید یتو بهش جواب رد داد ست،ین یاالن هم حرف  

نتوانسته بود مانع از آمدن مامان بشود.  رایدر را باز کرده و داخل آمده بودند. سم رایو سم مامان

برگشت و گفت ثمیبه سمت م یمامان تا داخل آمد عصبان : 

- شده؟ مگه من  یچ ؟یزنیسر مارال داد م نجایا یومدا یبرداشت ومدهیهنوز خونه ن ثمیم هیچ

کرده؟ یعقلیمارال چه ب ؟یکنیمردم تو صدات رو براش کلفت م  

 بیعج یلی. امروز خداندیرا م زیکه انگار همه چ زدیحرف م یتعجب به مامان نگاه کردم، طور با

 شیکم پ یلی. خدنیو نتوانسته بود ساکت بنش دهیرا شن ثمیآخر م یهاحرف کردیرفتار م

گونه برخورد کند نیا ثمیکه با م آمدیم . 

کم با بود که اجازه دهد کم نیالعملش اعکس نیو اول دیفهمیرا نگفته م زهایچ یلیخ مامان

 ثمیبود م دهیکه نگفته فهم را،یبه سم ثمیم یمثل عالقه م،یو قدم جلو بگذار مییایخودمان کنار ب

عالقه دارد رایبه سم . 

به من کرد و گفت یاارهاش ثمیم : 
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-  یعنیمگه من مردم !  یگیم یآیم هویدو تا کلوم حرف با مارال بزنم  آمیمامان چرا تا من م

با خواهرم حرف بزنم؟ تونمیمن نم  

با آرامش جلو آمد مامان : 

- امروز چند  هی ،یکشیکارش سرک م یتو یدار ادیز گهیاما د ،یگفته با خواهرت حرف نزن یک

 یدونیکرده؟ خب اگه کرده و م ییرفت، مگه مارال خبط و خطا یمارال کجا رفت ک یزد بار زنگ

میبگو ما هم بدون . 

تختم را نشان مامان داد و گفت ثمیم : 

-  فهمه،یبدونه، حرف من رو که نم یک یتو ندون ،یتو مادرش ،یگیآره قربونت برم تو راست م

دهیحتما گوش م یاما اگه تو بگ . 

نشست و گفت رایسم یپا ریجا زبه من کرد و همان ینگاه متفکر مامان : 

- شده؟ یچ نمیبگو بب  

گفتیرا نگرفتم، چه بهتر که م شیکوتاه نگاهم کرد، جلو ثمیم . 

- من آوردم با خودم،  شیگل رو هم که سه شب پ نیآشنا شده، هم ایتازگ یکیمامان مارال با 

و با مارال صحبت کردم. گفتم  دی. من قبلش فهممارال فرستاد یبرا اروینبود، همون  رایسم یبرا

اون  اما م،یآشنا ش ادیبگو ب م،یریقرار بگ انیماها در جر دیچرا نبا دهیحاال که کار به گل و بلبل رس

نشده و بهش فرصت بدم یجد یلیشون خموقع گفت هنوز رابطه . 

حرفش را قطع کرد مامان : 

- فرداش  دیرو د یکه هر ک شهینم زنه،یحرف م یکیبودم با  دهیمنم فهم ست،یبد ن نکهیخب ا

شهیکه نم یجور نیهم اد،یچند بار بره و ب دیکه، با میخواستگار ایبهش بگه ب . 

کالفه لبخند زد ثمیم : 

-  ست،یآمد مارال نواما االن بحث من رفت ،یروشن فکر شد قدرنیا یحاال من کار ندارم شما ک

که نهیجربان ا  ... 

دخالت کرد تا مانع  رای. سمدیرا بگو زیچ گشت، باز فقط نگاهش کردم تا همهبه سمت من بر باز

حساس کرد شتریمامان را ب رایکار سم نیشود، اما هم ثمیم : 

- ثم؟یم هیچ انیبذار حرفش رو بزنه، جر رایسم  

مرد گفت ثمیم : 

- که، بذار خودش بگه دونمیخوب نم یلیمنم خ . 

گفت یعصب مامان : 

- سرت؟ یرو یندازیصدات رو م یآیماون وقت  یدونینم  
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- دخترم داشته که  هیبار قبالً ازدواج کرده،  هی ارویکه  گهی. مدمیاالن از خودش شن نیمنم هم

 .مرده

را همزمان تکان داد و رو به من گفت شیگرفته باشد، پاها کیت ییگو مامان : 

 آره مارال؟ مگه چند سالشه؟-

. معطل نکردم و گفتمکردندیهر سه به من نگاه ممامان در سوالش پنهان شده بود.  ترس : 

 .هفت هشت سال از من بزرگتره-

مستحکم بود لیدل کیزود قضاوت نکند، با سوال کردن دنبال  کردیم یسع : 

 بهت گفته چرا جدا شده؟-

از کجا شروع  گفتم،یچطور م دیرا با زدانی ییجدا لیدل دادم،یچگونه م دیسوالش را با نیا جواب

کنارش، از کجا  ایاز نبودن رو ش،ینایاسمیاز مرگ  ای گفتم،یاز شکل بچه دار شدنش م ردم،کیم

گفتمیم : 

- دخترش  یضیخانومش مقصر مر نکهی. مثل اگهید انیبود، نتونستن با هم کنار ب ضیدخترشون مر

 .بود

آمد رونیاز حالت آرامش ب مامان : 

-  ،یطرفه بره قاض هی یهر ک ؟یردمگه باهاش صحبت ک ؟یدیخب مگه تو حرف زنش رو شن

گردهیبرم یمعلومه راض . 

 اقتیل ماننیب یهابا وجود تمام شکاف کردمیبود که احساس م یها تنها مردبعد از سال زدانی

که نگران سرنوشتم بود از او دفاع کنم.  یگریو هر کس د ثمیمامان، م یرا دارد که من جلو نیا

 یبا دادن نشان خواستمیم دانست،یم زدانی یزندگ یارهدرب ییزهایچ ختهیمامان جسته و گر

زنمیحرف م یخودش بفهمد که من از چه کس قیدق : 
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- دمشیند شتریب بارهیخارجه؛  ست،یزنش دم دستم ن . 

گفت رایو سم ثمیدر هم شد، رو به م شیهااخم : 
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- من با مارال کار دارم رون،یب دیشما بر . 

به مامان گفت ثمیبه سمت در رفت، اما م رایسم : 

- بهش جواب رد داده گهینکن خودت رو مامان، م تیاذ . 

را داد ثمینگاهم کرد و مثالً جواب م رهیخرهیخ مامان : 

- تک سواالت ما رو به حرف ما گوش بده و تک نشستیم نجایاگه جواب رد داده بود به نظرت ا

بم نه بوده تموم شد و رفتجوا گفتیکلمه م هیجواب بده؟  . 

رفت مامان  رونیب نکهیرفت. به محض ا رونیبه من و مامان انداخت و مکدر ب ینگاه سرگردان ثمیم

 :گفت

- . گرفت باالخره؟رتشیشد؟ قرار بود بگ یبا زن برادرش چ انشیخانوم جر وایپسر ش نیا  

که در  یرید که بابا با تمام تدبنبو خودیحدسش انتخاب کرده بود، ب یسوال را برا نیترقیدق مامان

بود، نفس گرفتم و  دهیچشمش به دهان مامان بود. سوالش نفسم را بر شهیامور داشت، باز هم

 :گفتم

- داشت لیخانوم تما وایمخالف بود، فقط ش شهیهم خواست،یاون رو نم . 

دیکش شیبه سر زانو یدست مامان : 

- تو رو؟ خواد،یرو م یاون وقت ک خواسته؟یخودش بهت گفته اون رو نم  

- ندادم یمامان من بهش هنوز جواب  ... 

- تو  دمیفهمیم دیبا یاومد تو مراسم خواستگار وایاون شب همراه ش یحرف نزن مارال ! وقت

 یهم گفتم گفت یوسط بود. هر چ گهید یکی یپا ،یداد یجواب منف یچرا به برادر عضد

روز قرار و مدار ازدواج با برادرش رو  هیآخه  ه؟یدردت چ یکلمه نگفت هیدوستش ندارم، خب چرا 

 یپسره رفته همه جا نیبرادرش خودش، حاال هم ا یخواستگار آدیم وایش گهید زرو هی ،یداشت

دونه؟یتو؟ مامانش م یرو گشته و کاراش رو کرده انگشت گذاشته رو ایدن  

- دونهینم یچیم هفکر کردم. مامانش یکه گفت یینایا یمامان، به همه هیمرد خوب زدانی . 

دیغر : 

- منم گفتم باشه؛ حاال هم  ،یخوایبرادر همکارت رو نم یروز گفت هی ه؟یمگه من گفتم آدم بد

تو هم بگو باشه ست،یپسره رضا ن نیمن دلم به ا . 

هستم شیهانکردم تا مامان فکر نکند موافق حرف سکوت : 

- قضاوت کرد یکس راجع به شهینشناخته هم که نم ش،یشناسیمامان شما که نم . 

- ؟یکه ردش کرد یشناختیمگه تو برادر همکارت رو م ! 

- اومدیمامان من از اون خوشم نم . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 756 

 

بلند شد شیجا از : 

- اون  دونه،ینم وایش یگیمگه نم آد؟یم یکی نیاز ا اومد،یرو بگو، از اون خوشت نم نیآهان ا

تکرار بشه؟ انایمون جردوباره ه یخوایپسرش، م نیداره اون عروسش رو بده به ا لیم  

بودم مودهیمن تا انتها پ کرد،یکه مامان به آن فکر م ییهاراه نیا تمام : 

-  خواد،یبرادرش رو نمهم به مامانش گفته که زن زدانی دونم،یرو م نایا یمامان من همه

 .امروزم از من خواست باهاتون صحبت کنم

- دمیغلط کرده، من بهش دختر نم . 

هم به آن اضافه شده بودند.  ثمیرفت. کم خودم مشکل داشتم، مامان و م رونیبرا گفت و  نیا

که  دیچیدر خانه پ ثمیبلند م یبعد صدا ساعتکیهم من را صدا نزد، اما  ینرفتم، کس رونیب

گفتیم : 

- من باهاشون کار دارم ادینه، بذار ب میهم اومده. چرا بگ یباالتر، عجب کس میکالهمون رو بنداز . 

نشان داد که مامان گفت یالعملچه عکس ثمیم انمدینم : 

- اتاقش نه من نه تو یاگه بر ثمیم  ... 

گفتم رایبا ظرف غذا داخل آمد، طاقتم تمام شد و رو به سم رایسم  : 

- م؟نهیمگه من قرنط نجا؟یا یغذام رو آورد یواسه چ  

رفتم رونیرا کنار زدم و ب رایسم . 

 ونیزیرا در هم حلقه زده و به تلو شیهاهم دست ثمید. ممبل نشسته و در فکر بو یرو مامان

گفتم یامقدمه چی. جلو رفتم و بدون هکردینگاه م : 

- رو شروع کنم که دوستش دارم.  میزندگ یبا کس هیدوست دارم مثل بق ستم،یبه خدا من بچه ن

بهتون  یزیچ نکهیآدم سر راهم قرار گرفتن که بدون ا یهمه سال کل نیا د؟یکنیم یطور نیچرا ا

شما  شناسم،یخانوم رو هم م وایبود، پسر ش اشونیو بد یبگم ردشون کردم، حواسم به خوب

 ایکنم بگم  یو لجباز دیتهد خوامی. نمهیو چه جور آدم هیک دونمیاما من م نش،یدید ردوبا یکی

مگه  فکر کردم، یلیش هم خاما من بهش عالقه دارم، راجع به گذشته گه،ید کسچیه ایاون 

برام افتاده  یمن چه اتفاق دیکه چرا تا شن نیخانوم ناراحت نبود وایش از کار ششماها همه

دیکنیکار رو م همون نیخب االن خودتون هم دار ،گذاشته رفته . 

ستیو کالفگ یاز سر ناچار دانستمیکه م ییلبخند زد، از آن لبخندها وقتیباز ب ثمیم : 

- خارج بوده، زنش رو طالق داده،  یعمر هیطرف  ،یکنیم هسیمقا یبا چ یرو دار یآخه چ

بردنت  یمختلف ه یهانبودن که به بهونه نایمگه هم م،یدیکش نایزنش نمرده که، کم ما از ا

 ؟یداشت یتو با اون داداششون سروسر گفتنینبودن که م نایمار؟ مگه او کوفت و زهر یبازپرس

رو  فمیتکل رمیبه کارت برس خواهر من؛ خودم فردا متو  گن؟یم گهید زیچ هیکه  هشد یحاال چ

کنمیباهاشون معلوم م . 
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 یام را به نشانه. انگشت اشارهستادمیجلو رفتم و مقابلش ا کند،یکار را م نیا دانستمیم

باال آوردم دیتهد : 

- من به  یو بگم زندگ ستمیمجبورم جلوت وا ثم،یم نمیشیساکت نم یکار رو بکن نیبه خدا ا

نیبد تیبه نظرم اهم خوامیفقط م خوام؟یم یدم مربوطه و تو دخالت نکن. مگه من چخو . 
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وسط  آدیم خوادیکه دلم م یازدواجم با کس یدختر عاقلم، اما پا هیهمه جا من براتون  چرا

 ادیب گمیو آخرش مگذاشتم، من که اول  یمگه من سرخود قول و قرار عقل؟یآدم ب هی شمیم

نیشماها هم حرفاش رو بشنو . 

تخت نشستم.  ی. به اتاقم برگشتم و روکردیم شتریرا ب میهاغصه نیو هم زدینم یحرف مامان

دانه چرم، نه دانه یفکر من را به خودش مشغول کند، نه بافتن بندها توانستینم زیچ چیه گرید

آرامش را به من برگرداند.  توانستینم زیچچیو ه زیچ چیهمرنگ را جدا کردن، ه یهاحیتسب

 زدانی یام بود که روداخل اتاقم شد، تنها عضو موافق خانواده یاستکان چا کیبار با  نیا رایسم

گفت نشیرا مقابلم گذاشت و با اشاره به شلوارک ج یداشت. استکان چا ینظر خوش : 

-  طونیاز خر ش رمیرتش نکن، مُکشه. نگاه به هارت و پو ثمیشلوارم م دم،یپوش یچ نیبب

آدیکه نم آدیدستم نم کنمیم یعمو با خودت، قلق اون رو هر کارفقط زن کنم،یم شادهیپ . 

را  نیتر شده بود، اعاقل یلیخ شدم،یم دواریام رایبه حرف سم دیبا دیزدم، شا یرمقیب لبخند

لباس بخرد،  شیبروند تا برا دیرعمو از او خواست با هم به خکه زن ی. وقتدمیفهم دیع امیدر ا

و من  کندیم هیته شیبرا ثمیداشته باشد م اجیکه احت یزیرد کرد و گفت هر چ رایسم

حفظ شود ثمیتا عزت نفس م دینرفته است خر دانستمیم . 

نشست و گفت کمینزد : 

- ؟یجواب رد داد زدانیبه  یگفت ثمیچرا به م نمیبب  

 .چون دادم-

تعجب گفت با : 

- ؟یکه بهش عالقه دار یگیم ثمیبعد به مامان و م ،یاب رد دادبه اون جو ! 
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را برداشتم و گفتم یچا استکان : 

- رو گفتم قتیو مامان هم حق ثمیاون ناز کردم، به م یبرا . 

باال داد ییابرو رایسم : 

- ؟ینداد ادیچرا به من  یقدر زرنگ بود نیتو ا  

- رمیبگ ادیازت  امیب دیبا ،یارمن رو د یِ مورد تو ِسَمت استاد نیدر ا نکهیا یبرا .  

 یهم روز ثمیفکر کردم. م ثمیاش با مبه رابطه رایرفتن سم رونی. به محض بدیآمد و خند خوشش

نحو ممکن او را  نیمان گله کرده و به بدتربه او زده بود، از ماندنش در خانه یبد و تلخ یهاحرف

 نیا ازرا با خودش معلوم کرد.  فشیو تکلبه خودش آمد  ثمیرفت م رایسم یناراحت کرده بود. وقت

مامان را داشت که به موقع  ثمیتفاوت که م نیبودند، با ا زدانیمثل من و  رایو سم ثمیجهت م

خودش بود و خودش زدانیکند، اما  تیریبدش را مد یرفتارها  ... 

 

نگ خورد. ز امیو قصد بردنش را به آشپزخانه را داشتم، گوش دمیرا نوش میاستکان چا یوقت

بود. از  زدانیتر جواب دادم؛ در اتاقم پخش شد، به سرعت به سمتش رفتم و سربع شیصدا

تعجب کرد و گفت میجواب دادنم و حالت صدا عیسر : 

 سالم، چه خبره؟-

- شنونینشستن م رونیب نایبود، تو اتاق پخش شد، مامان ا ادیز میزنگ گوش یصدا . 

- ه؟داره؟ چرا صدات گرفت یرادیبشنون ا  

 هیتک شیهاباشد که به شانه یداشتم کس ازین امیدر زندگ یگریاز هر زمان د شتریلحظه ب آن

من  کردمیبا خودم که فکر م خواست،یم الیخ یدلم آسودگ یلیکنم و چشمانم را ببندم. خ

همه جنجال  نیفشار بوده و از ا ریبودم، ز دهیرا نچش یطعم آسودگ گرید ایبعد از مرگ پو قاً یدق

بودم دهیرب : 

- گفت فردا  یحت ثمیراجع به تو صحبت کردم، مخالفن؛ دعوام کردن، داد زدن، م ثمیبا مامان و م

رو باهات روشن کنه فشیتکل آدیم . 

داشتم گفت اجیکه من واقعاً به آن احت یزیچ گرانه،تیحما یمکث با لحن یاز کم بعد : 

- تو جور  ستیمن، قرار ن یون رو بذار پاقانع کردنش ،یتوفقط بگو که هست ؟یناراحت نیواسه ا

بخواب و به  رینه تو. نگران نباش، االن بگ کنم،یکار منه، کار من رو هم خودم م نیا ،یمن بکش

 یکه باشه رو راض یاگهیو هر کس د ثمیخودم مامانت، م دمیفکر نکن، من بهت قول م یچیه

بسپرش به من ،کنم . 

دمیسکه قلبم آرام گرفته بود پر یحال در : 

- ؟یچجور  
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- نکن،  یبحث چیکدومشون ه چیبا ه گهیبه بعد د هیثان نیاصالً از ا ،یکه خودت حظ کن یجور هی

باشه؟ کنم،یمن درستش م  

 .باشه-

- ستیبرام بزرگ ن یمشکل چیه گهید شنومیتو رو که م ی"باشه"  نیاصالً من هم . 

گفتم زشیکالم محبت آم ریتاث تحت : 

- خراب  زیدوباره همه چ ترسمیم ترسم،یبهت اعتماد کنم، اما م وادخیدلم م یلیمن خ زدانی

 .بشه

- دوست دارم،  یلیفکر کن که من خ نیروزا به ا نیفقط ا شه،یخراب نم گهید یچیدلم ه زیعز

یکوچولو هم ناراحت باش هی یحت ستمیحاضر ن یمتیق چیاصالً هم به ه .  

گفتم صادقانه : 

- یموقع ممکن زنگ زد نیبهتر  ... 

دیخند : 

- رمیو ماتم بگ نمیتا صبح بش دیو با یدیاالن جواب تلفنم رو نم کردمیمن رو بگو که فکر م .  

دمیاز آن طرف خط آمد که پرس ییصدا : 

- ؟ییکجا  

-  ییکه از تنها نهیکردم، اما نظر من ا اهیروزگارش رو س گهیسروشم، خودش که م یخونه

بخوابه نیزم آوردم. تختشم گرفتم و خودش مجبوره کف درش .  

- ؟یریچرا خونه نم  

- دهدیم یاما دوست داشتم بشنوم چه جواب دانستم،یرا م لشیخودم دل نکهیبا ا : 

-  گهیخب نرفتم چون د گرانم،ید ریتا خرخره درگ یدرست فکر کنم، مگه نگفت یمگه ازم نخواست

توام ریدرگ  ... 

 

[12.09.18 10:36] 
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 وایرفتار ش لیبه دل دیکه من منتظر بودم بگو یجمع کند، در حال ازیبه نفع خودش امت خواستیم

رودیبه خانه نم ماهیخانم و پر : 

- ؟یو امشب نرفت یرفتیقبل خونه م یشبا یعنی  

- رمینه دو سه شبه که نم . 

- ستیپس به خاطر من ن . 

-  امینرفتم خونه، چون اگه بنا بود که بعدش ب گهیخاطر تو از همون روز دچرا به خاطر توئه؛ من به

که  یام رو به خونهرفتن دوباره تونستمینم گهیبدم، د حیرو برات توض زیجلو با تو باشم و همه چ

رو بهت بگم یهمه چ دیاول و آخر با دونستمیکنم، چون م هیهست توج ماهیتوش پر .  

را باز نکنم، اما نتوانستم امروز یهاکه دوباره بحث رفتمیخودم کلنجار م با : 

-  یدر صورت شه،یحل م زیاون چ ،یرو بگ زیهمه چ یایب یکنیکه فکر م نهیتو مشکلت ا زدانی

ناراحت بشم.  دمیخودم فهم یبکشه که اگه بعدش حت یینزن، اما نذار کار به جا یکه نگو، حرف

فکرم هزار جا نره دمیخودمم فهم یبذار بعدش اگه حت . 

- مامان بمونه،  شیها پممکنه حاال حاال ماهیخب بذار بهت بگم که پر نجایبه ا دیف رسحاال که حر

یکهیباباش، از طرف اون مرت یبرگرده بوشهر، از طرف تونهیچون نم  ... 

کرد و گفت مکث : 

- یایباهاش کنار ب دیوقت حلش کنم و تو با چیه تونمیکه من نم هیزیهمون چ نیا . 

گرفتم و گفتم ینفس : 

-  یزیچ زدان،ی ستیموضوع اصالً مهم ن نیکه گفتم هنوز دو دلم، اما اگه بخوام باشم برام امن 

 یطیتو چه شرا دونستمیکه من از اول م یکه دار یطیتوئه، نه شرا یهاواکنش که برام مهمه

یهست . 

لحن خاص گفت کی با : 

- همه عاقل بودنت نیا یبرا رمیمیبگم که م گهیبار د هیمنم   ! 

تند گفترا تند شیهاحرف یهیحرفش بق نیااز  بعد : 

- و کفش،  فیک یطراح یداده بود برا شنهادیمارال تو اگه عکس اون خانوم رو که پارسال بهت پ

مونده؟ ادتی ؟یشناسیم ینیبب  

گرفتم دلشوره : 

- شده؟ یزیچطور؟ چ  

- بدونم خوامینه، فقط م . 
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-  دینه، با ای دمیم صیتشخ نمیعکس بباگه تو  دونمیاما نم ادمه،یاز صورتش  ییزایچ هی

نمیبرام بفرست بب نمش،یبب . 

دیخند : 

- ! االن که عکسش رو ندارم یهم دار یاچه عجله .  

و احتمال  اشاریخودمان باعث شده بود که اصالً  فکرم به سمت قتل  نیاتفاقات افتاده ب یبلبشو

 ایخطرناک باشد،  شیبرا زدانی یهاکنکاش نیا توانستیدست داشتن زنگنه در قتلش نرود. م

بزند زدانیبه  یبیزنگنه آس : 

- مواظب خودت باش، نکنه حاال زنگنه زدانی  ... 

را قطع کرد حرفم : 

- فکر نکن یچینگران نباش. برو بخواب و به ه . 

*  *  * 

 

که دنبال  کردمیو تصور م دمینپرس یدو بار به بوشهر رفت. بار اول سوال زدانیدو هفته  یط در

 یحت گفتیطور که خودش ماست تا به اثبات دست داشتن زنگنه کمک کند، چون آن یرد

اثبات وجود  یبرا یکاف لیدر قتل دارد، اما هم دل یبازپرس پرونده هم مصر بود که زنگنه دست

از  یلیخ ییبازجو کیبا  نکهینظر باشد تا ا ریبود که زنگنه ز نیا یمصلحت قانون منداشت و ه

دها پنبه شورشته . 

تند رفتنش به بوشهر را تند نیا لیآمد حتماً دل یرفت به خودم قول دادم وقت یبار دوم وقت اما

بوشهر  یخطر شود. وقت کینزد نکهیقانون کار خودش را بکند، نه ا دادیاجازه م دیبپرسم. با

که جواب دهد دیرسیرا هم نم اشیها گوشوقت شتریب م،یکردیکم صحبت م یلیخ رفتیم . 

را  زهایچ یسر کیگفتم،  زدانی یدو هفته بارها با مامان حرف زده بودم، از زندگ نیطول ا در

 دادیکه اجازه م نیرا هم گفتم. کماکان مخالف بود، اما هم هازیچ یلیپنهان نگه داشتم و خ

هم به  ثمی. مآمدیمثبت به حساب م ینکته کیحرف بزنم خودش  زدانی یو بم زندگ ریراجع به ز

 زدانیکرده بود که اگر  دینزد، اما کوتاه دور از چشم مامان تهد یبه من حرف گریمامان د رشفاس

طور برخورد کندچه داندیمان بگذارد خودش مرا به خانه شیپا . 

 زدانیخاطر کار گله کرده بود و از من به زدانیزنگ زده و از  شیپ خانم هم همان دو هفته وایش

صحبت کند و من دوباره به  زدانیبه او فرصت دهم تا با  یکم فتگیکرده بود. م یعذرخواه

. دمیرا شن شیهاو من هم فقط در سکوت حرف دانستینم یزیبازگردم، هنوز چ ینساج

شکرآب  زیهمه چ زدانیاو و  نیکه ب دانمیمن م میبگو توانستمینداشتم، نم یگرید یچاره

به مشکل برخورده  زدانیبا  گفتیلفافه مو در  کردیصحبت م نیناراحت و غمگ یلیاست. خ

نزد. با  زدانیو ازدواجش با  ماهیاز پر ی. حرفکندیم یخال هیرا سر بق اشیهم تالف زدانیاست و 

 شیچه در گذشته و چه در حال وجود داشت باز من دلم برا ماننیکه ب ییزهایچ یوجود همه

سوختیم . 
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سروش به من زنگ زد. به  یاز خانه دیکه رس نیماندن در بوشهر برگشت، هم بعد از دو روز زدانی

صحبت کنم، گفتم قطع کند تا من خودم به  توانستمیبودم و نم ییدا یخانه نییهمراه مامان پا

 شیپحواسم  یهیو بق کردمیمن فقط نگاه م زدندیو مامان حرف م ییدازناو زنگ بزنم. هر چه 

صحبت کنم،  زدانیفرصت بود من بروم باال و با  نیهم خانه نبودند و بهتر ثمیو م اریبود. سم زدانی

جور کردن اتاقم به وجمع یبماند و به بهانه ییدا یکه بلد بودم انجام دادم تا مامان خانه یهر کار

گفترا برداشت و با خنده  اشیزنگ زدم گوش زدانیکه به  نیخانه برگشتم. هم : 

- و بهم زنگ  یچونیپیهست رو م یو عمو و خاله و هر ک یین مامان و دامطمئن بودم اال

یزنیم  ! 

معلق  نیا ختم،یریزود به هم م یلیشده بودم، خ ریپذ کیتحر اریآنکه خودم بخواهم بس بدون

فکر  امیبعد زندگ یو به مرحله ستادهیثابت ا شهیرا دوست نداشتم، هم میبودن حالت زندگ

مطلوبم نبود طمیشرا نیکرده بودم، ا : 

- داشتم که زود اومدم باال تا ازت بپرسم یفقط باهات کار مهم چوندم،یرو نپ یکس . 

- بپرس یدار یهر سوال زم،یمن در خدمتتم عز . 

من کامالً حالش خوب بود برعکس : 

- بوشهر؟ یشش روز دوباره بر یبه فاصله بهیکم عج هیبوشهر؟  یرفته بود یچ یبرا  

گفت طنتیش با : 

- سواله؟ هیفقط  ای ؟ینمنگرا  

- سواله که دوست دارم جوابش رو بدونم هیهر دوش، هم نگرانتم، هم  . 

- هر چه زودتر شوهرت بشم؟ یدوست دار  

 یدر ذهنش خال ییکه تا جا ییکرد؛ باز برگشته بود به روزها شدیهم نم یبود، کار نیهم

 کیتا  گذاشتیرم مسو منبع آرامشش؛ سربه هایرفع خستگ یلهیوس شدمیمن م شدیم

دانستمیرا م نیها ابعد از مدت گریرا فراموش کند. د ییزهایچ . 

ناز اعتراض کردم و گفتم با : 

- ؟یدرست حرف بزن یریگیم ادی یک زدانی   

-  گهیزن از شوهرش داره د هیفقط  ،یکه تو از  من دار ییتوقع ها نیزدم؟ خب ا یحرف بد یعنی

زمیعز . 

شمرده گفتم شمرده : 
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- برات ماهیپر یبوشهر؟ بابا یرفته بود یچ یبرا یبگ شهیم ،ی هر چحاال  ... 

- ندارم، دنبال شوهر  یبا زنگنه هم کار د،یدونیرفتم بوشهر، فقط تو و سروش م یواشکیمن 

ماهمیخواهر پر . 

همه  نیسست شدم و نشستم، دکمه آرامشم را با حرفش خاموش کرده بود. ا یالحظه

کند که چه بشود؟  دایرا پ ماهیه به بوشهر برود و شوهر خواهر پرک دادیسماجت به خرج م

بود  ماهیپر یهم جا  یهر کس هایطرز رفتار و جانفشان نیحسابش را با او صاف کند؟ خب با ا

نتوانستم خوددار باشم و مالمتش نکنم کرد،یباطل م یهاالیفکر و خ : 

- بشه؟  یکه چ ؟یکن دایرو پ ماهیهر پربوشهر که شوهر خوا یتو دوبار پشت سر هم رفت زدانی

خودت حل شده باشه، اما من  یبرا دیرفتارت شا ه؟یچ یبرا یرو ادهیز نیا ؟یحسابش رو برس

هم  ماهیپر یرفتارت مقصر رفتارها نیتو با ا یکنیفکر نم نم،یبیش رو مزننده یفقط جنبه

نه؟ک یپرداز ایت روو درباره نهیبش یدیبهش اجازه م نچو ،یهست  

دیکرد، بعد هم با آرامش کلمات را کنار هم چ مکث : 

- بوده، هر جا  اشاریهمسر  ماهیکرده، پر ماهیکه شوهر خواهر پر یمارال جان من ناراحتم از کار

 نی. استین ماهیخاطر پراما اگه دنبال شوهر خواهرشم به ذارم،یش نمزنده نمیمردک رو بب نیا

 شده،انگار گم و گور  ست،ین داشیپ گهیبه بعد د دیاز ع قاً یکجاست، دق ستیمردک اصالً معلوم ن

کرده، چون از سمت  ماهیباشه که با پر یبه خاطر کار تونهیگم و گور شدن قطعاً نم نیا

که  دونهیم ییزایچ هی ایسرش اومده،  ییبال ای. اوردنیبهش ن یفشار چیه ماهیپر یخانواده

به خاطر همون  ماهیتعرضش هم به پر نیا کنمیر مفک یبگه. مارال من حت یبه کس خوادینم

بوشهر رو  یبهش حرف بزنه، همه جا تونهینم یشکیه دونهیاز زنگنه داره، چون م که هیآتو

نکردم داشیدنبالش گشتم و پ . 

زود قضاوت کرده بودم. به خاطر اعصاب خرابم بود، داشتن و  دم،یکش امیشانیبه پ یدست

 شدیمربوط م ماهیو پر زدانیکه به  یزیطقم را کور کرده بود. هر چمن یهاچشم زدانینداشتن 

کردیام مسخت آشفته : 

- من فکر کردم که زدان،ی دیببخش  ... 

- خونه قدم رو برم نیا یحرف نزن که من تا صبح تو یجور هینکن صدات رو دختر خوب،  یجورنیا . 

 

[13.09.18 22:48] 
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گفتم از سر غصه زدم و یلبخند : 

- نگه  داریتو رو تا صبح ب تونهیصدام م ،یکه دار ییایهمه گرفتار نیباور کنم وسط ا دیمن با یعنی

 داره؟

- جدا شدم، با خودم  ایاز رو یبرام افتاده مارال. وقت نیاز ا تربیباوره؟! اتفاق عج قابلریبرات غ

شده  ندیخوشا یلیرام خب دیجد طیمشترک نرم. شرا یسمت ازدواج و زندگ گهیگرفتم د میتصم

اما  ،پوئن مثبت رو از دست بدم نینبودم ا یوجه راض چیبه ه گهی! اصالً د دغدغهیبود؛ راحت و ب

کنارت باشم. البته راحت نبود،  نکهیمشترک؛ به ا یوجود تو باعث شد به ازدواج فکر کنم، به زندگ

 یزیموندن برام چ داریا صبح بشب ت هیقدم آخر رو برنداشتم. پس  یخراب کردن رفتم ول یتا پا

ستین . 

دلم گرم شد ریچند وقت اخ نیاتفافات ا ییبازگو از : 

- مونده تا درست بشه زهایچ یلیهنوز خ یول . 

هم مطمئن جواب داد باز : 

- چون من و تو بچه  ان،یکوتاه ب دیت هستن با. اگه منظورت خانوادهشهیدرست م زیهمه چ

بشن میتسل دی. اونان که بامیریبگ میصمراجع به خودمون ت میبلد م،یستین . 

چون  دیچرا، شا دانستمینم شدم،یم دواریام نیاتفاقات بعد از ا ینسبت به همه شیهاحرف با

دیدر مواقع حساس چه بگو دانستیپزشک بود و مروان کیاو  . 

- من  ،یکنه برگردم نساج تیفرصت بدم تا دوباره راض گفتیمامانت زنگ زد و م شیدو هفته پ

بهش نزدم و فقط گوش دادم یحرف چیه .  

و مادر من ثمیلفافه اشاره کردم که مشکل بزرگتر مادرش هست، نه م در  ... 

- هم اگه داشته باشه  ی. مخالفتکنمیت باهاش صحبت ممن خودم درباره ،یکرد یکار خوب

رهیگیجبهه م ماهیخاطر پردوست داره؛ اما خب به یلیچون خ ست،یخاطر خودت نبه .  

- که خب حق داره،  زنهیم ییت حرف زدم. حرفادرباره یبا مامانم صحبت کردم، کل یلیمنم خ

 یمراسم خواستگار یو تو یاون شب از قصد اومد کنهیفکر م ه،یهم از دستمون شاک یحساب

 حرف زدم تا قانع بشه من روحم از یبوده، کل یارابطه موننیاز همون موقع ب کنهیتصور م ،یبود

 .اومدنت خبر نداشت

- بدونه دخترش  دیکردم، با یمن؛ بگو آره از قصد اومدم خرابکار یهمه رو بذار پا ست،یمهم ن

منه فقط یانهیار  ... 

دمیخند اشیقلدر به : 

- از محسن هم  آد،یقلدر که مدام حرف خودشون رو بزنن بدش م یمامان من از آدما زدانی

دیکشیو شونه نم خوشش اومده بود چون ساکت بود و شاخ . 
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درآمد حرصش : 

- محسن  دمیمن صدتا دختر کور و کچل هم داشته باشم نم ست،قهیچه قدر مامانت بد سل

خاله، عمه و عمو و  گهیشون هم باشه، بعد هم مهم دخترشه که با دلش با منه، ددربون خونه

ستیخاله مهم نپسر . 

فرسا بود، حال آدم را طاقت یتشنگ کیز آب خنک بعد ا وانیل کیدرست مثل  زدانیزدن با  حرف

آوردیجا م : 

- من؟ یمراسم خواستگار یحاال از قصد اومده بود  

-  یاکرد نبود، کامالً پشتش نقشه هیشده اومدم و اون طور که مامانم توج یزیربله کامالً برنامه

کنم ازت یبود. اومده بودم دلبر یادانهیپل  ... 

- نبود ونمنیب یزیچرا؟ اون موقع که چ . 

- اومدمیم دیبا ،ینداشت، تو دخترم خودم بود یربط . 

دمیهم خند باز : 

- سرت خراب کنه یاون وقت خونه رو رو ،یمامانم بگ یرو جلو نیهم هیکاف . 

- رن؟یجلوم رو بگ توننیم یکنیمارال تو که فکر نم  

 .نه بهت اعتماد دارم-

  .چه خوب، منم عوضش دوستت دارم-

دیپرس اطیاسمم را صدا زد و با احت که میدو مکث کرد هر : 

- کرده، بوشهر بودم  دایدونه پ هیکنه،  دایخونه پ هیبه سروش گفته بودم برام  شیمن چند وقت پ

ش؟ینیبب میپس فردا بر یآیم نمش،ینتونستم برم بب  

دنبال  یجد یلیخ زدانینگرفته بود.  تیرنگ جد یزیچ چیحرفش شوکه شدم، تا به االن ه از

بود و منتظر همگام شدن من با خودش شیهادن حرفکر یعمل : 

- ؟یاچرا دنبال خونه  

-  یایب خوامیم نکهیسختمه، بعد هم ا یطور نیسروش بمونم، اصالً ا یخونه تونمیتا ابد که نم

شیبپسند خوامیم مون،ییدوتا یخونه شهیم یبزود ،ینیبب . 

فکر کنم، جوابم  یگرید زیبه چ نیجز ا خواستیبود؛ دلم نم یقشنگ ایرو زدان،یمن و  یخانه

زبانم نشست یاز قلبم آمد و بر رو میمستق : 

-  یاخونه یباشه بر یخوب یلیحس خ دی. بانمشیدوست دارم بب ستم،ین ریگسخت یلیمن خ

دو نفره یخونه نیکه بعدش قراره بشه اول ینیرو بب . 

*  *  * 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 766 

 

بود. تعجب کردم، من  شیپ قهیرش دو دقساعت سروش سه بار زنگ زده بود، بار آخ میمدت ن در

را  یمعن نیا میبرا نیحرف بزند، و ا یتا با من راجع به نساج رفتمینم یبه نساج گریکه د

هم باخبر بود و  زدانیمن و  نیبا من دارد. از ارتباط ب یایکار شخص کیکه حتماً  دادیم

 زدانیروش و زنگ زدن به زنگ زدن به س نی. برومینم ینساج یلیکه به چه دل دانستیم

با خود  ماً یمستق ایو  میزنگ بزنم و از زنگ زدن سروش بگو زدانیبه  دانستمیمانده بودم. نم

دست و پا  دیترد نیسه بار پشت هم زنگ زدنش را بپرسم. در ا لیو دل رمیسروش تماس بگ

 یشدم پامطمئن  یگوش یصفحه یاش روشماره دنیزد، با د زنگکه سروش دوباره  زدمیم

تماس را لمس کردم و گفتم کونیوسط است. زود آ یموضوع مهم : 

- دییالو ... بفرما . 

گفت کالفه : 

- ن؟یدیرو جواب نم تونیخانوم مشتاق چرا گوش  

به او دی. چرا باامدیچه طرز حرف زدن بود؟! از لحنش خوشم ن نیا  

 

[13.09.18 22:48] 
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کردم و گفتم خودم را کنترل دادم،یپس م جواب : 

- اومده؟ شیپ یچطور؟ مشکل  

- اومده شیپ یمشکل هیبله  . 

دمیحرفش پر انیم به : 

- شده؟ یچ  

- بهش زنگ زد و گفت  ماهیکه شوهر خواهر پر ینساج میرفتیم زدانیبا  شیساعت پ مین

 زدانیکجا،  دونمیقرار گذاشتن که من نم ییجا هیبا هم  نتش،یبب خوادیتهرانه و م کهینزد

 ترسمیرفت. م ییکردم که باهاش برم نذاشت و خودش تنها یرو ازم گرفت. هر کار نیماش

شده، شما  یچ ستیمعلوم ن ده،یجواب نم رمیگیتماس م یهر چ اد،یب شیپ یبراش مشکل

. ارهیسرش ب ییدعواش بشه و بال اروی. نره با دهیبه شما جواب م دینیبب دیزنگ بهش بزن هی

تله یتو وفتهین . 
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 شیدایپ گفتیم زدانیبود که  روزید کرد؟یتهران چه م سایچه کنم، شوهر پر نستمداینم

 زدانیبه تله افتادن  یحرف سروش درباره گذاشت؟یقرار م زدانیخودش با  دیحاال چرا با ست،ین

زدیدر گوشم زنگ م : 

- زنمیباشه باشه من االن بهش زنگ م . 

گفت عیسر : 

- دینذار خبریاگه جوابتون رو داد من رو هم ب . 

را از خودش دور  اشیجوابم را دهد، ممکن بود اصالً گوش زدانی دادمیدرصد هم احتمال نم کی

اسمش در  ی. همزمان که روفتدین یهم چشمش به گوش بارکی یقرار حت انیکند و تا پا

را دم دستش نگه  یرا هم در نظر گرفتم که گوش یاحتمال قو نیا کردمیرا لمس م نمیمخاطب

. بوق اول خورد و ردیرساندن خود به محل قرار تماس بگ یبرا ماهیخواهر پر شوهرتا با  داردیم

بوق سوم هم خورد، اما بعد  وفتاد،ین یبوق دوم هم خورد و اتفاق " زدانیلبم گفتم:" بردار  ریمن ز

جواب داد زدانیاز آن  : 

 جانم؟-

نکردم و گفتم معطلش : 

- ؟ییکجا زدانی  

تگف الیخیب یلیخ : 

- زمیعز رونمیب . 

از قرارش بزند یحرف زدانیتر از آن بود که به بطالت بگذرد و منتظر بمانم تنگ وقت : 

- سروش زنگ زده  ،یقرار دار ماهیکه با شوهر خواهر پر دونمیجان؟ من م زدانی رونیب یکجا

میبا هم بر ایگفته، ب . 

- باهاش  گهید قهیآخه؟ چهل دقزنگ زده تو رو نگران کرده  یچ یبرا ه،یخودیسروش چه آدم ب

گفته یبعدش بهت زنگ بزنم و بگم چ دمیقرار دارم، قول م . 

محکم گفتم یلی. خگذردیاما معلوم نبود در سرش چه م داد،یرا آرام و موقر نشان م خودش : 

- نه من نه تو گهیدنبالم، د یایاالن ن نیاگه هم زدانی . 

- بهش قول دادم تنها برم ،یایدنبالت؟ کجا ب امیر بآخه؟ من چطو یزنیمارال جان چرا حرف زور م . 

-  گهیدنبالم د یایاالن ن نیاگه هم گمیباور کن راست م ،یکه تنها بر یقول داد خودیب زدانی

شتیپ آمیخودم م ییتمومه، اصالً بهم بگو کجا زیهمه چ . 

گفت کالفه : 

- باهاش حرف بزنم رمیمن فقط م ؟یایکجا ب ؟یکنیمارال چرا لج م . 
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- لباسم رو بپوشم، تا اون موقع برام آدرس بفرست رمیم . 

 

نشسته و هنوز داخل پارک  نشیدر ماش زدانی دمیرس یبود، وقت هیدیقرارشان پارک جمش محل

خودش  یبود پشت تلفن به رو قراریناآرام و ب اریبس زدمیطور که حدس منرفته بود. همان

قط کوتاه سالم کرد و گفتنزد ف یبود، حرف ی. از دستم عصبانآوردینم : 

- مارال یکن یگرو کش یحق ندار گهید  ! 

وارد پارک  نکهیاما به محض ا نم،یبنش نیکردم. با اخم از من خواست داخل ماش یاظهار نگران 

آورد و بعد  رونیب بشیرا از ج اشیگوش زدانیرا زدم و به دنبالش راه افتادم.  نشیشد قفل ماش

رفت. پشت سرش بودم. داخل  نییپا یقیبه آالچ یمنته یسنگ یهااز پله یاز حرف زدن با کس

 بشیجلوتر آمد و دستانش را از ج زدانی دنیبود. بعد از د ستادهیا یمرد الغر و قد بلند قیچآال

. شدمیم ترکینزد دیمعلوم نبود، با یلیقادر به قدم برداشتن نبودم. صورت مرد خ گریآورد. د رونیب

چه شد که  دانمینم دفعهکی کردند،یوگو مده بودند، اما با هم گفتنش کیهنوز به هم نزد

را گرفت اشقهیبرداشت و  زیبه سمتش خ زدانی .  

مرد قد بلند را  زدانیرفتم.  نییپا یسنگ یهااز پله یجان گرفت و با سرعت باورنکردن میهاقدم

خودم را به او رساندم و  عی. سردزیم ادیرا گرفته بود و فر اشقهیخوابانده بود و دو  قیکف آالچ

چه گفته بود که  ماهیخواهر پرمعلوم نبود که شوهر آمدم،یرا گرفتم. از پسش برنم شیبازوها

. موفق رمیرا بگ شیکردم بازو یشد. با هر دو دستم سع یحد عصبان نیتا بد زدانی دفعهکی

گفتیو م زدیشدم و به عقب کشاندمش. پشت سر هم داد م : 

- تو مگه سرت  وونیح شرفِ یحالش خوبه؟ آخه ب یپرسیم ؟یریگیرو هم م ماهیخبر پراز من 

کرده؟ یادیبه تنت ز  

عقب راندنش با  نیقرار دادم و در ح اشنهیس یاو را دور کردم، کف هر دو دستم را رو یوقت

 :التماس گفتم

- زدانیآروم باش  . 

 یتنفرم را به صورتش دوختم. ظاهر موجهبلند شد. نگاه پر از  نیزم یاز رو ماهیخواهر پر شوهر

. دادیرا ترسناک نشان م اشافهیق یکم زشیاش در کنار چشمان رداشت، فقط پوست سبزه

گفت زدانیبلند شد و رو به  : 

- متوهمه. هر  یِ زن روان هی. ضهیمر دونمیم نکهیا یحالش خوبه، برا ماهیپر پرسمیاگه ازت م

. من دستمم تا حاال دوننیهم م سایمادرش و پر دونه،یم مانیکه بهتون گفته دروغه، پ یچ

 مانیگفت، پ مانیرو راه انداخت. اول به پ یباز نیا شیوقت پ یلیخ گه،یبهش نخورده، دروغ م

زد گهید دروغ میفهم  

 

[13.09.18 22:48] 
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ماها گفتهمحلش نداده به ش مانیپ دیو کبودش کرد، اما باز دست بردار نبود، د اهیس  . 

برسد، او هم  سایبه شوهر پر توانستیبرد، من مانعش بودم، نم ورشیباز به سمتش  زدانی

گفت ادیدوباره با فر زدانیدور باشد،  زدانیعقب رفته بود تا از دسترس  : 

- خودش  یاما باز به رو ،یکنیآشغال به خواهرش تعرض م یکه تو رتهیغیب مانیتو و پ نیچه ب

آرهینم . 

زد یپوزخند سایپر شوهر : 

-  نیکه ا یروز خیبهت گفته؟ البد گفته بهش نظر داشتم و چون نتونستم زدمش، ازش تار یچ

مشکل داره،  ماهیکه اصالً بوشهر نبودم. پر کنمیکار رو کردم بپرس، بعد من بهت ثابت م

 نهیا رین؟ غخواهرش رو ول کنه بچسبه به م دیچرا با مانیپ کنه،یکارها رو م نیچرا ا دونمینم

 نیا گه،یمن بهش ثابت کردم که خواهرش دروغ م یعنیخواهرش مشکل داره،  دونهیکه م

روز باهاش تنها  هیبود.  یکه دوب هیمال همون وقت ست،یراه انداخته مال االن ن ماهیکه پر یباز

و داد غیتا از بغلش رد شدم شروع کرد به ج هوینداشتم،  یخونه بودم، من باهاش کار  ... 

باور نداشتم.  دمیشنیرا که م ییزهایاما من چ داد،یهم گوش م زدانینگاه کردم،  زدانی به

جلوتر آمد یکم سایشوهر پر : 

- . خودش رو زدیچشم من خودش رو م یجلو کنه،یم یخودزن ماهیکه چطور پر دمیمن د

ورو اون ورنیبه ا دیکوبیم  ... 

ناباورانه گفت زدانی : 

- ؟یگیم یمعلومه چ ،یهست یچجور جوونور گهیآخه مردک تو د ! 

آمد ترکیباز نزد سایپر شوهر : 

- نداشتم اگه امروز  یکار وقتچیهم ه ماهیبا پر دم،یخانواده و مشکالتشون بر نیاز ا گهیمن د

 تونستمی. میکن تیخودت رو اذ نیاز ا شترینخواستم ب ،یدر به در دنبالم دمیهم اومدم چون د

ازش بپرس،  مانی. زنگ بزن به پینداره حرفام رو باور کن یلیدنبالم، پس دل یگردو باز ب امیاصالً ن

رو به  ماهیپر زنهیله مزنگنه له یواسه چ یحال خراب خواهرش هست. فکر کرد انیاون در جر

دونهیم ی. بهتر از هر کسستوونهیدخترش د دونهیببنده، چون م شتیر . 

نشان داد یدوباره واکنش تند زدانی : 
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- نیترفیکث یکیاز  یکی ستین یکدومتون اعتماد چیبه ه . 

 قیاز آالچ سایمانعش شوم. شوهر پر عیبردارد سر یقدم زدانیبودم که اگر  ستادهیا یطور 

گفت زدانیرفت و رو به  رونیب : 

- بهت بگم که هر وقت حالت خوب  خواستمیهم م گهید یزیچ هی یعنیهم داره،  گهید لیدل هی

یم رو که داربهت بگم، شماره امیمد سر جاش بشد و اعصابت او  ! 

 

را نگه  شیخواست دنبالش برود بازو زدانیها رفت. تا را گفت و با سراعت به سمت پله نیا

و به دنبال شوهر  دیکش رونیرا از دستم ب شینشدم و بازو فشیداشتم و مانعش شدم، حر

تبرگش تیرفت. خواستم به دنبالش بروم که با عصبان سایپر : 

- آمیاالن م یصندل یرو نیمارال بش . 

نشستم. چطور ممکن بود  یصندل یطور که گفته بود رونکردم و به عقب برگشتم و همان درنگ

 گفتیمرد م نیکه ا یآن زن توانستینم ماهیاتفاق افتاده باشد؟ پر بیو غر بیداستان عج نیا

 تیرا سد کرد. صورتش کماکان عصبان و راهش دیرس سایها به شوهر پرپله یانهیم زدانیباشد. 

فقط  یاقهیجوابش را داد، چند دق سایگفت. شوهر پر یزیچ شی. به مرد روبروکردیم لقاءرا ا

 کیحرکاتش داشته باشد  یرو یکنترل نکهیبدون ا زدانیلحظه  کیگوش کرد و او حرف زد.  زدانی

گفت و  یزیشد چ رهیمرد خ و دوباره به صورت دیکش شیبه موها یقدم به عقب برداشت، دست

به من  یهم از کنارش رد شد و رفت. نگاه سایماند. شوهر پر یمات باق شیجادوباره به سر 

چه  قاً یدق دانستیکه نم ی. آمد در حالدیایآمد. منتظر ماندم تا ب نییها پااز پله صالیکرد و با است

نگاهم کرد که انگار تازه من را  یطور ستادم،یراه برود. جلو رفتم و مقابلش ا ای ندیکند، بنش

گفتم ی. با نگرانندیبیم : 

- زدان؟ی گفتیم یچ  

را با تاسف تکان داد سرش . 

به چشمانش گفتم رهیخ : 

- با  تونهینم یزن چی. هپوشونهیم یطور نیرو ا اشیداره گندگار زدان،ی گهیمردک دروغ م نیا

داره  زدان،ی رهیگیودش رو دست کم نمخ قدرنیا یزن چیرو بکنه. ه کارنیخودش، با خواهرش ا

گهیدروغ م . 

دیرا باال گرفت وبا  انگشت شست و اشاره دو طرف چشمانش را مال سرش : 

- همه رو  یعنیداد،  یراحت من رو باز یلی. اون خآدیبرم ماهیاز پر تونه،یم ماهیپر گه،یدروغ نم

تونهیم شک نکن که تونه،یم ماهیمنم گول زد، پر ماهیداد. پر یباز . 

پشت سرش انداخت. به طرفش رفت و نشست. به محض نشستن گفت یبه صندل ینگاه  : 

-  یوقت دوست نداشته تو چیمون، بهم گفت که هکه از بوشهر فرار کرد و اومد خونه یهمون روز

شون، بهم گفت بود که نمونه خونه یدنبال راه شهیهم یخودشون باشه، از بچگ یخونه
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 یهاگرفته از راه ادی یاز همون بچگ ماهیکنه، پر هیموندنش گر یبرا کردهیادار مش رو وخالهدختر

که  دمیبار هم از خودش شن هی گه،یدروغ نم سایهاش برسه. شوهر پربه خواسته متعارف ریغ

 اشاری کردهیتو بشه، چون فکر م هیتا شب ذاشتهیلبش خال م ریز ادیخوشش ب اشاری نکهیا یبرا

داشت،  ادیز بیو غر بیعج یرفتارها کنمیحاال که فکر م اومده،یبت خوشش مل ریاز خال ز

ضهیروانش مر ماهیراسته، پر سایشوهر پر یکرده باشه، تموم حرفا یزنخود تونهیم  ... 

 

[15.09.18 11:40] 

 

# 294پارت  

 

 

 

 یبودم. خودزن دهیشن بیو غر بیعج یزهایتمام عمرم چ ینشستم. امروز به اندازه کنارش

 زدانیحل نشده بود که  میاش براو تهمت بستن به همسر خواهرش هنوز ابعاد ناشناخته ماهیپر

داشتیپرده برم یتربیتر و عجتازه یزهایاز چ : 

- ؟یمرد رو باور کرد نیا یتو حرفا زدانی   

گفت شانیپر یحال با : 

-  یدیشد یمشکالت روح اهمیمارال. پر ستین دیبع ماهیاز پر گه،ینم راهیباور کنم، ب دیچرا نبا

 .داره

- مدام  ماهیپر ضه؟یکه روانش مر یدینفهم ترشیچرا پ ؟یدیطوره، چرا زودتر نفهم نیخب اگه ا

  ! خونه با مامانته

را به دو طرف آهسته تکان داد سرش : 

- بودم که  دهیرفتاراش، فهم ستختهیخرده به هم ر هیبودم که  دهیداره؛ من فهم ادیز انیجر

 هیش، داشتن ش، گذشتهاز دست دادن بچه اشار،یرو ربط دادم به قتل  نایاره، امشکل د یکم

جلب توجه و  یباشه که برا شرفتهیپ قدرنیا کردمیوقت فکر نم چیسامان، اما هنابه یخونواده

 کی یعنی نیتمارض کنه که مورد تعرض قرار گرفته؛ ا ایبزنه و  یدست به خودزن گرانید حمتر

 تونهیرفتار ناهنجار که م کی ای یگفت افسردگ شهیبهش نم گهیکه د تهشرفیپ یماریب

به  شهیکرده، هم یدر بحران زندگ شهیهم ماهی. پراشارهیقتل  ایش محرکش از دست دادن بچه

اصرار داشت من باهاش  یبیجور عج هیمتوسل شده تا خودش رو نجات بده.  گرانیارتباط با د

برگرده  خواستیکنم، نم شغهیص گفتیطالق نداده بودم م رو ایرو یوقت یازدواج کنم، حت

رو نشونم داد که نظر من رو جلب  اشیشوهر خواهرش گفت، کبود یاز دست دراز ماهیبوشهر. پر

 نیکارا رو کرده، ا نیا ماهیدروغ باشه. پر تونهیکنم، نم تیاکنه، که دلم بسوزه، که ازش حم
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. اون ماههیخاطر پرهمه و همه به اش،یریگین من، پماما بیعج ی. اصرارهاگهیمردک راست م

 نیتموم ا یخودش و کنارش نگه داره. تو میت یتو شهیتونسته با کاراش و رفتارش مامان رو هم

گران رو نسبت به خودش جلب کنه، استاد شدهیگرفته که چطور ترحم د ادیها سال .  

گفتم یبا کنجکاو : 

- ش از تو خب خانواده گشتیم یبمونه، اگه دنبال حام شونخونه یتو خواستینم ماهیچرا پر

ترندکیو مامانت بهش نزد . 

زد ینیغمگ پوزخند : 

-  انتیکه باباش به مامانش خ شهیبچه بود متوجه م یلیخ یوقت ماهیمشکلش همونان، پر

 آرهیخانوم رو م هیکه باباش  نهیبیروز که مامانش خونه نبوده م هیخودش بهم گفت که  کنه،یم

 یحرفشم در ادامه نیا ایراست گفته و  دونمینم گمیرو بهت م نایخونه، البته االن که دارم ا

که  دونمیم یدلم براش بسوزه؛ ول شتریبوده تا من ب یهاش راجع به دست درازهمون دروغ

دهیشن ای دهید ییزایطور بوده و خب البد چ نیباباش ا . 

 

باعثش  ماهیفراتر از دروغ و تمارض پر یزیچ دادیان منش شیهایقراریبود، ب قراریب زدانی

دستش  یبود و به مقابلش زل زده بود. دستم را جلو بردم و رو شیزانوها یدستش رو کیباشد. 

 نیریش میبرا زدانی یهایبار بود و با وجود تمام آشفتگ نیاول یقدم شدن برا شیپ نیگذاشتم. ا

به سمتم برگشت زدانیبود.  یو خواستن : 

- ن؟یمگه نگفتم بمون تو ماش  

- . شدینم رتیهم دستگ یچیو ه یکردیم یکارفقط کتک اومدمیبمونم، اگه نم تونستمینم

یبود یعصبان یلیتو خ ستم،ین یدختر کله شق . 

آورد و دست من را در دستش گرفت رونیدستم ب ریرا ز دستش : 

- دمیتر ند! من که از تو لجباز؟یستیکله شق ن . 

شدم ترکیا کم کردم و نزدر مانفاصله : 

- ؟یشد یطور نیگفت که ا یگفت؟ چ یها چپله یبهت اونجا باال  

داد حیتوض یکرد و با سخت یمکث : 

 - رفته با بازپرس پرونده هم صحبت کرده نجایا ادیب نکهیقبل ا گفتیم  ... 

نمیبه سمتش خم شدم تا صورتش را بب یادامه دادن سخت بود. نگران کم شیبرا : 

- گفته به بازپرس؟ یچ ؟یه چخب ک  
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- مواد مخدره،  یکه طرف قاچاقچ کردهیکار م ییاروی هیکه نگفت، فقط گفت زنگنه با  یادیز زیچ

اومده  اشاریکه  دهید اشاریدوبار اون اواخر، قبل قتل  یکیبا لنج.  کردهیجا مبراش مواد جابه

و آشنا کرده بوده با همقرار گذاشته، مطمئنه که زنگنه اونا ر ارویبوشهر و با همون   ... 

- رو کشتن؟ اشاریچر   

- لو نرن کشتنش نکهیا یقبول نکرده، برا اشاریجا کنه، خواستن براشون مواد جابه اشاریحتما از  . 

گذاشتم شیبازو ی. دستم را رودیرها کرد و به صورتش کش کبارهیرا به  دستم : 

- جا کنه؟بهبراشون مواد جا تونستیکه لنج نداشت، چطور م اشاری  

سمتم برگشتم به : 

- و  فیک یو کفش بزنه و البد تو  فیک یدیتول اشاری خواستنیکه م نهیاما حدسم ا دونم،ینم

هنوز  یطور نیبوده و نشسته فکر کرده که ا نایا نیواسطه ب هیکنن. زنگنه هم  یکفش جاساز

سهام  یو تو ادیداشت ب که اصرار نهیتوسط دومادش با اونا در ارتباط باشه، واسه هم تونهیم

بشه کیشر ینساج . 

 

[15.09.18 11:40] 
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 :با تعجب گفتم 

-  یطراح یپارسال باهام درباره یاون خانومه که بعد جشنواره ادمهی نه؛یهم زدان،ی نهیهم

کفش و  یهیبه فکر ال گفتم،یکفش و طرحاش م یهیمن راجع به رو یزد، هر چکفش حرف 

بود شیسخت . 

- ش خفه خوادیکرد دلم م یباز اشاریچه ساده با جون  کنمیفکر م یبوده، وقت نیحتماً هم

مخالفت کرده، اونا هم بهش رحم نکردن دونمیقبور نکرده، م اشاریکنم.  . 

شد؟ یچ ،یزن رو نشونم بد هیقرار بود عکس  زدانی   

-  یکیباشه،  تونهین نمش، بعد فکر کردم اوخونه رفتیزنگنه م یواشکیش بود که همه یکی

 یزبله، کار و زندگ یلیبه کارش نداره، خ یمدت باهاشون گرمه، ربط هیاز هموناست که سرش 

کالً جداست، بس که حواسش جمعه شیشخص . 

ندیو بر زبانم بنش دیایمن هم در راه بود تا ب یسوال بعد دادیکه م یجواب هر : 
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- برسونن بیآس ماهیه پرب دیبود، چرا با نیماش یهم تو ماهیپر زدانی . 

- رو بکشن،  اشاری خوانیم دونستهیزنگنه اصالً نم ای نه،یماش یتو ماهیپر دونستنینم ایمارال 

 یکه ممکنه رفقا دینکرد فهم یباهاشون همکار اشاری یزنگنه حتماً وقت ده،یالبته که بع

اشاریهمراه شده با  یهم اتفاق ماهیمشکل درست کنن، پر اشاری یبرا شیقاچاقچ .  

بلند شد و گفت یصندل یرو از : 

- بدن،  گهیفردا برم دادسرا، فکر کنم دستور بازداشت زنگنه رو د دیشده، با یچ قاً یدق دونمینم

بمونن یترمهم منتظر مدرک توننینم گهیزد د سایکه شوهر پر ییحرفا نیبا ا .  

نگاهم کرد میمستق : 

- سروش بره  گمینداره. م یخوب تی. نگرانشم، وضعزنگ به مامانم بزنم هی دیبا م،یبلند شو بر

باهاش حرف بزنم دیخودش، با یخونه ارتشیدنبالش ب . 

داشتند.  هیبق یورا ییهاو او برادرانه اشاریسخت در فکر بود،  م،یها باال رفتهم از پله دوشادوش

ام فقط از سِر احتر نیو ا گذاشتیاز پدرش عالقه داشت و احترام م شتریب یحت زدانیبه  اشاری

بود دهیخودش خر یاحترام متقابل را برا نیا شیبا کارها زدانیکه داشتند نبود، حتماً  ینسبت . 

ما آمدند،  یبه خانه یخواستگار یبرا اشییداو زن ییخانم و دا وایبه همراه ش اشاریکه  یشب

است و  یضمن یگارخواست کی نیاشاره کرد که ا شیهاصحبت یالحرف زد. البه زدانیاز  اشاری

 یحت د،یایتا برادر بزرگترش از نروژ ب میمنتظر بمان دیبا زیچ شدن همه یماجرا و جد یادامه یبرا

وقت  چیکه ه یزیدو برادر بود. چ نیب مانهیارتباط خاص و صم یدهندهنشان نیاز پدرش نگفت و ا

را گرفتم. هم به  زدانیدست فکر دستم را جلو بردم و  نینشد. به دنبال ا یو جد وفتادیاتفاق ن

خواستم یرا داشتم و هم م زدانینشد و من امروز خود  یخوشحال بودم که آن ماجرا جد ینوع

در سکوت راه  نشیماش کیدستان بزرگش جا داد و تا نزد نی. دستم را گرفت و بادیب رونیاز فکر ب

 ینداشت که به خانه یا. عالقهنمیاز من خواست که پشت فرمان بنش نیماش کی. نزدمیرفت

تا  خواستمیکه قبول نکردم. م میخودمان برو یمادرش برود، از من خواست به سمت خانه

خواست  یتا مقابل آپارتمان سروش راندم. وقت اشییسروش همراهش باشم. با راهنما یهخان

را به سمتش گرفتم که با تعجب گفت نیماش چیشدم و سوئ ادهیشود همراهش پ ادهیپ : 

- ؟یبا خودت آورد یچ یرو برا چیمن برو خونه، سوئ نیبا ماش نیبش  

لبخند گفتم با : 

- ه؟یک یبرا نیماش نیبرم خونه بگم ا  

گفت یعاد یلیخ : 

- منه یبگو برا . 

را باال بردم میابرو یتا کی : 

-  شهیبخوابم. نم نتیماش نیهم یشب رو هم تو دیبگم مال توئه؟ اون وقت با یراحت نیبه هم

رمیم رمیگیآژانس م هیاالن  رمیکه، م . 
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را گرفت میبازو : 

- جا پارک کن هیخونه، بذار دم در،  یمن برو، نبرش تو نیبا ماش . 

اصرارش تعجب کردم از : 

- رمیمن م ستین یکار رو بکنم؟ تو برو باال، مشکل نیا دیچرا با . 

نداد و گفت اجازه : 

- رهیت آژانس بگصبر کن به سروش بگم واسه . 

من و  دنیو د فونیواحد سروش را زد. سروش به محض برداشتن آ فونیم و زنگ آنکرد مخالفت

کنار هم زنگ دِر خانه را زد و گفت زدانی : 

- رونیب رمیباال، من م نیایبا خانوم مشتاق ب . 

حرص بخورم و جوابش را داد یلینگذاشت خ زدانی. دیچرخیمغزش هرز م شهیهم : 

- بره خونه خوادیانس مارال مزنگ بزن آژ هیچرت و پرت نگو سروش،  . 

امدیهم کوتاه ن سروش : 

- ومدهیبه شماها ن یثواب کنم. خوب خواستمیباشه، من رو بگو که م . 

به سمتم برگشت و  زدانیبزند.  یگریحرف د زدانیرا گذاشت و رفت. منتظر نماند تا  یگوش

 :سرش را با تاسف تکان داد

- ستیبچه عوض بشو ن نیا . 

زدم یلبخند : 

- رهیسروش و اون برام آژانس بگ یدم در خونه امیروز ب هی دمیدیمرم نمبه ع . 

روز پر از  کیلبخند را آن هم بعد از  نیتعجب من جوابم را با لبخند داد. انتظار ا انیهم در م زدانی

که افتاده بود نداشتم یاتفاقات بد . 

ستادیآمد و مقابلم ا جلوتر : 

- هیشده چند ثان یبغلت کنم، حت خوادی. دلم مادیب تا آژانس مینیمن بش نیماش یتو میبر  ... 

 

[16.09.18 13:24] 
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. فرق داشت با رفتیم شتریب شیو من دلم برا زدینکردم و فقط نگاهش کردم. حرف م یحرکت

نه چند  تم،خواسیمن هم بغلش را م دنش؛یهمه و من همه فرق کرده بودم با خودم قبل از د

کردندیم امیراض دیها شاساعت قه؛ینه چند دق ه،یثان .  

 کیمن را به خودش نزد میبرود دستش را دراز کرد و با گرفتن بازو نیبه سمت ماش نکهیا یجا به

و رو کردن حالت صورتم گشت و  ریقدم به سمتش رفتم. نگاهش با هدف ز کیکرد. من هم 

گفت یفتگیگشت و با ش : 

- جور خاص؟ هی ؟یکنیمن رو نگاه م یطور نیچرا ا  

کردم زمزمه : 

- ؟یچطور یعنیخاص   

ادامه دار  گرید قهیحرکتش ده دق نیآورد، اگر ا نییآرام آرام و نوازش وار پا میرا از بازو دستش

آمد و دستم را گرفت و گفت نیی. دستش پارفتمیدستانش به خواب م انیمن در م شد،یم : 

-  یسبک شه؛یمحضه، برعکس هم میگ، آروم و مست، نگاهت تسلو من جیگ ؛یشد یجور هی

 ی. چطور راضنیماش یو ببرمت تو رمیدستام بگ یبغلت کنم و رو خوادیپر، انگار دلت م نیع

 بشم تو رو با آژانس بفرستم من؟

تر نگاهش کردمزدم و خجول و عاشق پلک . 

 یسروش را زد. باز هم حرکت یهخان فونیرفت و زنگ آ فونیو دستم را رها کردم و به سمت آ من

. سروش با تعلل آمد گفتیکه م یمحض می. همان تسلکندینکردم و فقط منتظر ماندم که چه م

 :و جواب داد

- آدیم گهید قهیاالن زنگ زدم گفت تا ده دق سایوا ،یومدین ایخب شش ماهه که دن . 

امان نداد و تند گفت زدانی : 

- رسونمیم کنسل کن سروش، من خودم مارال رو . 

گفت فونیبه سمتش رفتم، سروش از پشت آ عیدارد، سر یمیتصم نیچن دانستمینم : 

- . خب اگه خودت تشیاولو یرها کنه شما رو بذاره تو دیرو با هاوونهید یکنسل کنم؟ خدا همه

بود؟ یاومدنتون چ نجایا شیقرار بود برسون   

- آمیو بعد زود م رسونمیبرو کنسل کن، من مارال رو م .  

را  فونیآ ی" گوشیتو عقوبت کدوم گناه من شم،یمن از دستت راحت م یبا گفتن:" ک سروش

دستش را دراز کرد و گفت عیسر زدانیگذاشت.   : 

- ؟یبا آژانس بر خوامیرو بده من، نم چیسوئ  

کردم مخالفت : 
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- کنسل کنه؟ ی. چرا گفترمیمن خودم م زدان،ینه   

گوشم گفت کیخم کرد و نزد یدار کرد قدم بردارم، سرش را کمدستم را گرفت و من را وا دوباره : 

- . منم هر چه قدرم تحت فشار باشم بازم عقلم سر میهم شیپ شتریبهتره که، ب ینجوریا

دمیزدن، شانسم رو از دست نم یحسیانگار بهت ب ،یهست ینجوریا یجاشه، وقت .  

باز کرد میزد و در را برا یلبخند : 

- یاز حال رفت یطور نینخواستم که ا گهید زیچ خوام،یمن فقط گفتم بغل م  ... 

آمد و کنارم نشست  عیفاصله تند و سرهم حالم خوب بود. بال یلیمن خ کرد،یغلو م داشت

به سمتم برگشت و دوباره گفت دیفرصت نداد جوابش را دهم، چرخ : 

- پس  ،یایب خواستیت مکه دل دمید نیینگو نه که من پا ه؟یاومدن به بغل من چ ینظرت درباره

 .انکار نکن

- رو انکار کردم االن؟ یزیمن چ  

و منگ،  جیبودم و نه گ حسیاما نه ب شد،یاز قبل تنم داغ م شتریهر لحظه ب شیهاحرف از

 .کامالً حواسم جمع بود

دیاز جسارت من زد، دستانش را جلو آورد و خودش را هم به سمتم کش یلبخند : 

- منیبب ایب ؟یپس چرا معطل  ... 

از من  شتریبه طرفش خم شدم و خودم را به حجم تنش رساندم. ب یبود. کم ماننیب کنسول

شانه و  نیب ییدستش را به پشت کمرم برد تا تعادلم را نگه دارد. سرم جا کیو  دیخودش را کش

خودم را به تنش  شتریو ب دمیگردنش فرود آمد. به محض تماس صورتم با گردنش کوتاه لرز

و  دیشد. سرش به سرم چسب دهیچیدورم پ گریهم از طرف د گرشید. دست چسباندم

. قرار بود فقط بغل دیو چند بار بوس نیبود را چند امیشانیممکن به لبانش که پ یجا نیترکینزد

که قصد قطع  ییهاآغوشش. در واکنش به بوسه یو عطر تنش و هوا زدانیباشد. پر شدم از 

کوتاه  نیآست راهنیگذشتم. پ شیا باال آوردم و دو طرف بازوشان را نداشت دستانم رکردن

رفته بود.  راهنشیپ نیآست ریبود و انگشتم ز شیبود و دستانم در تماس کامل با بازو دهیپوش

هم  یمان بدون دردسر روبروشل کرد تا صورت یدستش را کم یسرش را عقب برد و حلقه

که گفت میباشد. چشم در چشم شد : 

- ش بندازم برم سروش رو از خونه دی. اون وقت بانمیآست ریردار دختر خوب، رفته زدستات رو ب

یکن یتا تو با انگشتات بهتر با بازوم باز رونیب .  

 دنمیو به محض بوس دیام را بوساما اجازه نداد دستم را بردارم و صورتش را جلو آورد و گونه گفت،

کم کم شل شد، قصد داشتم  شیانم از بازوکنم. دست یکرد تا تالف لیصورتش را به چپ متما

را تا  ششیته ر ی. زبردمیعقب کش عیو سر دمیلحظه کوتاه صورتش را بوس نیعقب بکشم، آخر

سپردمیخاطر م هابد ب . 

اش گرفته بودمن خنده دنیعقب کش انهی. از ناشدیو خند دیخند بلند .  
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- کردم؟یکار م یمروز من چا یشدنت رو دوست داشتم، نبود میتسل یجورنیچه قدر من ا  

 

[16.09.18 13:24] 

 

# 297پارت  

 

 

*** 

 یرا به جلو دراز کرده بود؛ جا شیداده و کنج  مبل ال نشسته و پا هیرا به عقب تک سرش

از سه ساعت بود که به  شتری. بدیای. منتظر بود مادرش هر چه زودتر به خانه باشیشگیهم

نگران  ماهیاز پر شتریبود. ب امدهیو هنوز به خانه ن ردیبگ ماهیاز حال پر یرفته بود تا خبر مارستانیب

چند روز، مادرش را از  نیبدتر بود، خبرها و اتفاقات ا شهیروزها حالش از هم نیحال مادرش بود، ا

کرده و به کمک اجسام دور و  دایدر راه رفتن هم مشکل پ یکه حت دیدیپا انداخته بود. م

 یبستر مارستانیدر ب یبود که خود مادرش هم  سه ساعت روزید نی. همداردیاطرافش قدم برم

مرخص شود و بعد از  مارستانیاز ب ماهیبود، هر چه قدر مخالفت کرده بود که صبر کند تا پر هشد

او برود قبول نکرده بود ادتیاش به علهخا یرفتن به خانه .  

را در بهشت زهرا به  اشاری که یدرست مثل روز د،یمادرش زنگنه را دستبند به دست د یوقت

. کردیکه در حق پسرش کرده بود گله م یو از نامرد کردیم هیو گر ونیش سپردندیخاک م

داشت، سکوت کرده و فقط و فقط به پدرش زل زده بود. همان روز افت  یبدتر تیاما وضع ماهیپر

هم مرخص نشده  کنند و تا امروز اشیبستر مارستانیب نیترکیشد در نزد اعثفشار ب دیشد

 تیها هم وضع. آنکردندیشده و مادر و خواهرش به نوبت از او مراقبت م یبود. شش روز بستر

 اناتیجر نیها کامالً از اکه آن دادیقرار گرفته و شواهد نشان م یینداشتند، تحت بازجو یخوب

بودند خبریب . 

 

 یماریدرمان ب یبرا ید تا فکرصحبت کن مانیو پ سایبا پر یداده بود که جد غامیمادرش پ به

داشت تا درمان شود.  ازیروانکاو ن کیبه  ماهیبکنند، مادرشان که کالً در باغ نبود. پر ماهیپر یروح

ک یکه مراسم را بر هم زده فقط  یشدنش هم باشد. بعد از روز یبه بستر ازین یممکن بود حت

به  ییبازجو یبند به دست برارا دست بود که زنگنه یبود و آن هم همان روز دهیرا د ماهیبار پر

از  نیسنگ ی. بارکردیرا تماشا م هیو بق ستادهیا یا. خودش مسکوت گوشهبردندیدادسرا م

مادرش،  یپدرش، ناتوان یدوشش برداشته شده بود، مسبب حال و احوال بحران یرو

 یاواسطه . هر چند که ادعا داشت فقطشدیشده و مجازات م ریدستگ خودش یهایخوابیب

نداشته است.  یخبر چیه اشاریبوده است و از قتل  اشیبا دوستان قاچاقچ اشاری ییآشنا یبرا
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 ی. لباس تمام مشکشدیخالص نم گریمواد اعتراف کرده بود و د ییجاها و جابهجرم یبه همه

کرده بود یواقع یعزادار اشاریمسبب قتل  دنیبا د هاتبود و از بعد مد دهیپوش . 

 

مادرش داخل  کردیکمک م ییداباز شدن در از جا برخاست و به سمت در رفت. زن یصدا با

و از همان مقابل در  امدیداخل ن ییداشود. جلوتر رفت تا خودش به مادرش کمک کند. زن

هم  یدم در منتظرش بود. اصرار ییدا د،یآیکه چرا داخل نم دیفهمیکرد و رفت. م یخداحافظ

را فراموش نکرده بود اشییهنوز با کار دا ند،یاینداشت که داخل ب . 

و سپس گفت ندیمبل بنش یکرد تا مادرش رو کمک : 

- چطور بود؟ ماهیپر آرم،یآب برات م وانیل هیاالن   

-  رهیم شهیفردا مرخص م زنه،یکس حرف نم چیسرش با ه دهیپتو کش ؛یطورهمون یچیه

 یخونه تو هیچند روز  نیا یرش گفته فعالً برابه شوه سایپر گفتیم تییداش. زنخاله یخونه

 یبار نرفته و گفته مشکالت خواهرت و مادرت به من ربط ریتهران براشون اجاره کنه، که شوهره ز

حق داره وهللانداره،  . 

 

در صورت  روریاز د شتریهر روز ب یضیمادرش آورد. آثار مر یآب را برا وانیآشپزخانه رفت و ل به

است.  شیاز چند ساعت پ شتریچشمانش ب ریورم ز یحت کردی. حس مشدیم دایمادرش هو

مادرش او را هدف گرفت حالینگاه ب : 

- به امون خدا یبزن. اونجا رو رها کرد یسر هیبرو  ،ینرفت یچند روزه نساج زدانی  ! 

- ؟یستین یهم ول کن نساج تتیوضع نیا یمامان تو  

ردیدستش بگآب را از  وانیزدن مادرش باعث شد ل نفسنفس : 

- ؟یببرمت باال تو اتاقت بخواب  

مادرش نشست  و گفت یپا ی. با لبخند جلوکردینگاهش م قاً یمادرش متفکر بود و عم نگاه : 

- به من؟ یمامان؟ چرا زل زد هیچ  

ناغافل گفت مادرش : 

- ؟یزنیازش نم یحرف گهیکجاست؟ چرا د ه؟یک یدوستش دار یگیدختر که م نیا   

با مادرش  توانستیکه م یحرف نیترندیعمرش خوشا یهمه یها و حتز سالزد، بعد ا یلبخند

بود که دوستش داشت یحرف زدن از دختر نیبزند بدون جنجال و بحث، هم : 

-  دیبا یکه کرد یاشتباه یکارا یبه خاطر کارات، به خاطر زنگنه و همه وا،یبانو ش یدونیم

کارات  یهیمن بق شهیکه باعث م یهم کرد گهیکار خوب د هیوسط  نیبذارمت و برم، اما خب ا

رمیبگ دیرو ند . 
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به سوالش دارد یحرف چه ربط نیا دانستیبا استفهام نگاهش کرد. نم مادرش : 

- ه؟یجواب سوال من رو بده، ک  

شد قیعم لبخندش : 

- و با وجود  یکرد تیوقتا ازش حما یلیبود که خ نیمامان، کار خوبت هم ا شیشناسیتو م

 نیا شهیاما هم ،یکرد ادیهم در حقش ز یالبته بد ،ینگهش داشت ینساج یتو ایلیخمخالفت 

برام  یروزا بر نیهم دیبشم، با شفتهیقدر خانوم که من ش نی. اارهیقدر خانوم بود که به روت ن

طور شده ر. هشیاریب  ! 

دیبا سرعت خودش را جلو کش کبارهینبوده است،  ماریانگار هرگز ب مادرش : 

- ؟یگی! مارال رو ممارال؟  

 

[18.09.18 18:23] 

 

# 298پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

برد و گفت نییرا باال و پا سرش : 

- به خال یبوده ! قشنگ زد قیچه دق امینشون  ! 

خنده و انکار کند که آن دختر  ریبود که انگار منتظر است هر لحظه بزند ز ینگاه مادرش طور 

 .مارال است

- ه؟ مارال که قرار بودمارال آخ زدانی  ... 

مقابل مادرش بلند شد و کنارش نشست از : 

- حرفا رو نیدور ا زینبوده، بر یبوده، چه قرار یقبالً چه قرار ستیمامان برام مهم ن  ... 

- حرفش رو هم  یتو حت ذارنیاونا نم ش،ییمادرش، دا ده،یآخه مارال بهت جواب مثبت نم

آد؟یآخه چرا کارات با همه جور در نم ؟یکرد رونیب یمارال رو از نساج نی. واسه همیبزن  

- گردهیبه عنوان عروست برم گرده،یبرم ینباش، بزود ینگران نساج . 

- ؟یگیم یدار یچ یفهمیحالت خوبه؟ م زدانی  

دیخند : 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 781 

 

-  یاگهید یو بهانه نهیا تیمامان مهلت بده، من جواب مثبت رو از مارال گرفتم، البته اگه نگران

یندار . 

-  دیدیم ینساج یهر وقت تو رو تو ه،یمحاله مارال بهت جواب مثبت بده، اون از دست تو فرار

رفتینم یمارال اگه بهت جواب مثبت داده بود از نساج د،یترسی. ازت مکردیراهش رو کج م  ! 

شمرده گفت شمرده : 

- ش. رفتنش از خانواده. فقط مونده میدیمامان. به توافق رس میحرفامون رو زد یمن و مارال همه

؟یکه رفته از نساج یکنی. چرا مدام تکرار مآدیم یبه زود ه،یموقت ینساج  

را هم کرد شیتقال نیآخر مادرش : 

-  زدانینگاهتم نکرد،  یحت ومد،یاصالً  سمتت ن نه،یتا عکسا رو بب یاون روز که اومده بود آگاه

نکن تیمن رو اذ . 

زد و گفت یآن روز لبخند یادآوری از : 

- سمتم، اونم  ادیب ایو زل بزنه به من؟  یآگاه ادیب یخواستیم گه،ید هیشکل نیخب مارال ا

 ینداشت تو یلیو باهاش حرف زدم، دل رونیمن بعدش رفتم ب ؟یبود ستادهیشما کنارم وا یوقت

میریو قلوه بگ میجمع دل بد . 

- اصالً از مارال انتظار ندارم کنم،یمن باور نم . 

حالت ممکن به هم قرار گرفتند نیترکیددر نز شیابروها : 

- بهم جواب رد بده؟ یخواستیم یعنیمامان؟  یرو ازش ندار یانتظار چ  

- مورد بهم نگفت؟ نیدر ا یچی. چرا مارال هنیگفتیو بهم م نیاومدیزودتر م دیبا  

زد یپوزحند : 

- پسرت فکر کنم؟ به  یدیاجازه م گفتیم گفت؟یم یبهت چ اومدیحرف رو مامان، م نینزن ا

نیازش دار ییجایشما انتظار ب . 

- هم الزم نبود. من بهش زنگ زدم، از رفتار  یهمه پنهون کار نیا یول گفت،یم ینجوریا دینه نبا

نشده یشده، چ یکردم، اون وقت اون لب از لب باز نکرد و بهم بگه چ یتو معذرت خواه . 

-  ؟یهمه سال مارال رو نشناخت نیچطور ا اون موقع هنوز جواب مثبت نداده بود، بعد هم شما

خب منتظر بوده من بهت بگم.  م؟یبهت بگه من و پسرت به هم عالقمند شد ادیکه ب هیاون دختر

نذاشت.  شیوقت پا پ چیکردم، اون ه ییآشنا یمن بودم که اول ازش تقاضا نیبعد هم مامان ا

و با  ینیمن مطمئنم بش کردم،یبه مارال فکر م رانیشدم. همون موقع که برگشتم ا چشیمن پاپ

کردم  نشیکه من اول تحس یکیمنه،  یدختر برا نیترمارال مناسب یفهمیم یخودت خلوت کن

. شما به قول خودت کنمیم کاریو بعد بهش عالقمند شدم، پس کامالً حواسم جمعه دارم چ

 یگفتیچون م اومدیبدت م ایاز رو ،یمن خواب و خوراک نداشت یگچهارده سال از دست زند
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که  یاز اون شتری. منم بذارهینم  یحرف چیه یمن رو تباه کرده، اما مارال جا یاون بوده که زندگ

رشمیدرگ یفکرش رو بکن . 

- و با خودش هم صحبت  یرفت یبکنم؟ وقت تونمیکار م یمن چ ،یمطمئن نقدریخودت ا یوقت

بعد ...  یبذار برا ست،ین یکار چیه. فقط االن وقت مکارهیمن چ گهید ،یجوابتم گرفت ،یکرد

تونهیرو هم م شگهیذره د هیهمه مدت پنهون کرده،  نیمارالم ا . 

ها باال رفته و بلند شد. در سکوت کمک کرد تا از پله شیحرف دلخور از جا نیبعد از گفتن ا مادرش

که مادرش  دانستیرا هم م نیدر اتاقش استراحت کند. انتظار داشت که استقبال نکند، اما ا

نداشت که نگرانش باشد،  یرادیو ا بیدارد. مارال ع ازیمسئله فقط به زمان ن نیهضم ا یبرا

 یگفته بود که اگر پا یخودش روز نکهیخودش دلخور بود. مگر نه ا یخبریفقط از عالم ب مادرش

 یها احساسات اصلوقت یلیاوست. مادرش خ یدختر برا نیتروسط نبود مارال مناسب ماهیپر

حال اتفاق خوش نیاز ا ییکه در تنها دادیرا م نیاحتمال ا یحت داد،یخودش را شفاف بروز نم

دهم شو . 

آمدن از اتاق مادرش را داشت، حرف آخرش را هم به او زد رونیکه قصد ب یهنگام : 

- اما  ؛یدونیخودت بهتر از من م خوده،یداره که گفتن من تکرار ب ازیقدر مارال امت نیمامان ا

 یکه برا یبا وجود مخالفت ذاشتیچه قدر بزرگوارانه بهت احترام م دمیدیم یوقت شهیهم

 زیبرام عز شتریو ب شتریهر روز ب برز،یفر ییدا یمسخره شنهادیاون پ ای ،یکرد اشاریازدواجش با 

قرار  هیخرده که حالت بهتر شد  هی م،یهست یطیچه شرا یاالن تو ستیشد. برام مهم ن

شونخونه میریم میذاریم . 

 

نشان نداده و مشغول کارش بود. در  یلباسش بود، واکنش ضیپشت به در مشغول تعو مادرش

که زده تنها بگذارد ییهاداد مادرش را با حرف حیرا بست و ترج . 

 

[18.09.18 18:23] 

 

برد؛ هر  شیرارا که آماده کرده بود ب یکبابها باال رفت و جوجهموقع شام بود که دوباره از پله فقط

شد چند تکه از جوجه کباب را به  ریناگز شیمصرف داروها ینداشت و فقط برا یلیچند مادرش م

 ترد و بدل نشد. دوست هم نداش شاننیب یصحبت چیمارال ه یدرباره گریزور قورت دهد. د

ن داخل آ یاز غذا یکه فقط کم ییبکنند، حرف اول و آخرش را زده بود. ظرف غذا یگریصحبت د

از  شیبرا ییبه اتاقش رفت حس کرد ابهت تنها یخورده شده بود را به آشپزخانه بازگرداند. وقت

اش شانه یدست رو شهیبود که هم اشیمیقد اری ییتر است. تنهابزرگتر و وحشتناک شهیهم

اش شانه یها از رورا بعد از سال ییاما دست تنها فشرد،یو او را به خودش م انداختیم

 آمدیمارال م دیبه سراغش برود، با خواستینم گریپرت کرده بود. د یاه و او را به گوشهبرداشت

دیشنیرا نم ییبلند تنها یقهقهه گریو او د . 
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با مارال، خنده را بر لبانش  شبشید یوگورا برداشت و به مارال زنگ زد. هنوز گفت اشیگوش

داده بود لشیها ساخته و تحوودش داستانکرده بود و از خ تیتا توانسته او را اذ آورد،یم . 

و زود  ستین یکه مارال اهل مجازات و تالف دانستیکه کرده بود باز م ییهاتیتمام اذ با

را رها کند و فقط با او حرف  زیبود، آمده بود تا همه چ شیجوابش را خواهد داد. گوش به زنگ صدا

ها هنوز هم با ارال به سر آمد. بعد از گذشت مدتو بخندد. انتطارش با " الو " گفتن م دیبزند، بگو

کلمات را  یاما بعض زد،یداشت، قشنگ و ناز حرف م یاتازه اتیهر بار حرف زدن مارال کشف

" الو " گفتنش بود نیها هماز آن یکی. کردیمحشر ادا م . 

- ؟یایسه ساعت بعد ب یبر دیبا شبیمثل د ای یسالم خانوم، شام خورد  

خواستیبود که م یمارال همان زیآماعتراض  یصدا : 

- حرص خوردم که  قدرنی. اخورمیننداز، هنوزم دارم از دستت حرص م شبید ادیمن رو  زدانی

نظر کنم دیراجع بهت تجد دیبا دمیرس جهینت نیکم به اکم . 

کرد و گفت یینمامظلوم : 

- زدم، که اونم به  حرف یدر روابط خصوص اتیواقع یسر هینزدم، فقط از  یحرف شبیمن که د

من مقصرم؟ یش رو ندار. حاال تو جنبهادمهیخاطر اطالعات ز  

-  یتنبله برا قدرنیچرا کوآال ا ای کنن،یم یریگجفت یچجور یزلیگر یهاخرس نکهیاون وقت ا

ما داره؟ یخصوص یبه رابطه یچه ربط ،یریگجفت  

حرف زد  یبزند، وقت یانست حرفو نتو دیحرف مارال خند نیپشت تلفن از ا هیثان یاز س شتریب

بود شیاز خنده در صدا یاماندهکه هنوز ته : 

- فصل  نایمن برات ربطش رو بگم. ا ینذاشت یکرد غیج غیج نقدریا شبیخب دختر خوب تو د

شونیریگجفت  ... 

- کنمی... به خدا قطع م زدانی . 

دیهم خند باز : 

- گردنم رو  نیماش یکه تو یقبول دار . فقط بهم بگو کهزنمینم یازشون حرف گهیباشه من د

م؟یبحث کن یکل دیبا شبیمثل د ای ،یدیبوس  

بردیبه منقل اسفند مارال انداخته و لذت م آتش : 

- دم؟یگردنت رو بوس یمن ک زدانی  

- ؟یو اول گردنم رو بوس کرد یبغلم، اومد ایتا گفتم ب ست؟ین ادتی  

- نت، تهمت نزشونه یمن فقط سرم رو گذاشتم رو زدانی . 

- رو  یم. قشنگ لبت رو گذاشترو شونه یبعد سرت رو گذاشت یبوس کرد یدبه نکن، اومد

 .گردنم
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-  یزلیاز گردن و بوسه و خرس گر گهیکلمه د هی. حاال هم دمیمن فقط اونم به زور صورتت رو بوس

جان مامانم کنمیقطع م یو کواال بگ . 

 

[18.09.18 18:23] 

 

# 299پارت  

# انمخویها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

را کنترل کرد اشخنده : 

- خودت حرف  یدر مورد موضوع دوست داشتن یآینکن؟ خوبه منم تا تو م یمگه نگفتم گروکش

به قطع کردن کنم؟ دیتهد یبزن   

دیبار مارال خند نیا : 

-  تیقصدم اذ زنمیاما من حرف که م ،یکن تمیاذ یخوایو م دهیپل تتیتو ن دونمیآخه من م

ستیکردنت ن . 

- . بعد هم  تو خودت باعث شمیم تیمن اذ آدیتو صدات در م ؟یگیم یکردن به چ تیاذ

و  یریگیچرا م ای ؟یریگیمنظور رو نم گمیکنم، چرا من همون بار اول م تتیمن اذ یشیم

. وفتهیتکرار کنم بلکه کالهت ب یه شمیبه اون راه؟ اون وقته که من مجبور م یزنیخودت م

خوادیم یبفهم خب من دلم چ . 

را پر  شاننیمارال بود که سکوت ب یکش آمده یخنده یصدا نیاو و مارال عوض شده و ا یجا

کردیم : 

- خواد؟یم یدلت چ نمیدوم بگو بب وفته،یب دیبا میاوالً کاله نه و دوزار  

گفت فوراً  : 

- با دوز فوق باالتر میکرد نیماش یکه تو ییاون کارا یتکرار همه . 

- ندارم یحرف باشه ن؟یفقط هم . 

مارال از اشتباه  یهاسر گذاشتنش را دارد، اما در ادامه حرفمارال قصد سربه دیرسینظر م به

 :درآمد

-  هی دیباشم، پس با شتیو پ نیماش یتو امیکه من ب یشینم یمنتها تو خودت هم حتما راض

 فینت تشرو با ماما یریگیدسته گل م هی ه؟یکه راه حلش چ یدونیم ،یبکن تریفکر جد
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 آمیاون وقت بعدش من هم م ا؛یو ب ریمون، دست به گل گرفتنت هم که خوبه، بگخونه یآریم

 یچه جور موجودات یزلیگر یهاکه خرس دمیهم گوش م اقی. با اشتیهر کجا که باش شت،یپ

بلدن بکنن ییهستن و چه غلطا . 

شد صدایب یخنده کی اشجهیخورد، اما نت حرص : 

- تو رو آوردمت  یهمه کار رو بکنم بعد وقت نیرو ببرن ! فکر کن من ا یزلیگر یهامرده شور خرس

خورمیاز اونا حرف بزنم. من تو رو نپخته م شمیپ .  

کرده بود دایمقابله پ یبرا یدیمارل راه جد ییاما گو رد،یبود مارال جبهه بگ منتظر : 

- همون کار رو کن یباشه هر جور راحت . 

- ایریپس بگ یتونیت رو نمحرف نیمارال بعداً ا  ... 

- تخت التیخ رم،یگیپس نم . 

را باال برد شیابرو : 

- هستم؟ یچ ونیرو مد تییهویخوب شدن  نیاالن ا  

- خانوم وایش ادتیتون عخونه امیب خوامیفردا هم م ؟یدیحاال کجاش رو د . 

بماند یباق یکه بر موضع شوخ دیحرف مارال صالح ند نیبا ا گرید : 

- ؟یآیمفردا؟واقعا   

- ام؟یبله، چرا ن   

 دهیکه در موردش با مادرش صحبت کرده است، وقتش رس دیدر ادامه به مارال بگو خواستیم

 :بود

- میاتفاقاً امشب  در مورد تو بهش گفتم. با هم صحبت کرد . 

- بود؟ یالعملش چگفت؟ عکس یچ  

قبلش شده بود قیتر از دقامارال آهسته یصدا . 

- مارال محاله بهت  گفتیم شد،یالبته از سمت تو باورش نم کرد؛ینم خب اولش که اصالً باور

و دختر  هیچ انیاما من بهش گفتم که جر آد،یتو از من خوشت نم کردیجواب مثبت بده. فکر م

نزده، منم قانعش کردم که  یگله کرد که چرا مارال بهم حرف دیهم فهم یرفت. وقت یمن شد

بگه داشتن یلیدل .  

دانستیرفت" داشت، مارال را نم یاز گفتن "دختر من شد یحس خوب خودش هم یحت . 

- ناراحته؟ ادتش؟یع امیمن فردا ن یگیم یعنی زدانی  

- تو  آدیتو رو کنار من قبول کنه، هر چند تو رو دوست داره، بدش هم نم دیباالخره با ا،یب زمینه عز

خودش رو داره، و هر  نیسپلید خب یول ،یمن اضافه بش یبه زندگ اناتیجر نیا یبعد از همه
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 ومدم. قبالً، اون بار که اآدیخرد خرد به خودش م یتو جبهه، ول رهیم یبرخالفش باشه کم یک

وسط نبود، مارال رو برات در نظر گرفته بودم، پس تو  ماهیپر یبهم گفته بود که اگه پا ران،یبودم ا

رنیگینگران نباش، شوهرت رو ازت نم ،یآلدهیبراش ا . 

دیپرس رانهیگیشوخش برگشته بود، اما مارال پ یِ به رو باز : 

- واقعاً  ،یکدوم شوخ ه،یکدوم حرفت جد فهمهیآدم نم یکنیم یرو قاط یو جد یشوخ زدانی

وسط نبود من برات مناسبم؟ ماهیپر یخانوم بهت گفت اگه پا وایش  

و گفت دیخند : 

- رو گفت نیچه خوشت اومده ! بله هم . 

- ؟یگفت یتو چ  

- مجبور شدم خودم  گهیگوش نکرد. د خوامیرو م نیاستقبال کردم، گفتم هم لینم با کمال مم

 .دست به کار شم

- آمیازظهر مپس من فردا بعد . 

کردنش نداده بود تیاذ یبرا یقول : 

-  نیمن ... منم حالم همچ ادتیع یایبعد مامانم مثالً ب ؟یو بعدش هم بمون یایشب ب شهینم

ستیخوش ن . 

- دکتر بشم؟ یآقا هیپرستار  امیب یعنی  

- دکتر رو از شر عروسک خرس خالص کن یآقا هیو  ایب ری! نخه؟یچه کوفت گهیپرستار د . 

خندان گفت رشیاز تعب مارال : 

- دکتر یآقا ریبخ. شبنمیمرد گنده رو بب هیدوست دارم عروسک خرس  یلیخ  ... 

 

* * * 

 

[20.09.18 17:12] 
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ه من به سمت اتاقش رفت. با آمدنش موافق نبودم و اصرار داشت که حتماً ب توجهیب مامان

خانم  وایش ادتیگفت که با من به ع دفعهکیگرفتم آماده شوم  میکه تصم یا. درست لحظهدیایب

مبل شد و به طرف اتاقش رفت، در را هم پشت  یاز رو ثمیحرف م نی. بعد از گفتن ادیآیم

که مامان نه تنها  دید یبحث کرده بود و بعد وقت یره رفتن من کلسرش کوباند. با مامان دربا

و شاهد رفتن  ندینتوانست بش گریبا رفتم ندارد و بلکه مشتاق آمدن با من هم است، د یمخالفت

 .من و مامان باشد

 

بودم را  دهیهرگز نپوش کباریو جز  میبود دهیشکل هم خر رایبا سم دیرا که دم ع امیشمی یِ مانتو

و  یگل گلبه کیبود. طرح  شیبود که پشتش بلندتر از جلو یبلند یآوردم. مانتو رونیمد باز ک

داشت  دهیعق رایمخالفش کار شده بود که سم یسمت چ و لبه ینهیس یبراق هم رو یشمی

چسبانم را هم  نی. با فکر آمدن مامان شلوار جدهدیتن من خودش را خوب نشان م رد یلیخ

 نکهیاز سرم رد کردم و با فکر ا نهیرنگم را مقابل آ دیسف شرتینش نبودم. تبه آمد ی. راضدمیپوش

خودم  ریو به تصو ستادمیا نهیمقابل آ یالحظه میمخالفتم را بگو یاصل لیبه اتاق مامان بروم و دل

 رونیدرآوردم و از اتاقم ب شرتمیبازم را از داخل ت میره شدم. دستم را به پشت بردم و موهایخ

مامان که حاضر و آماده نشسته و داخل  دنیباز اتاق مامان را هل دادم و با د مهین آمدم. در

کالفه شدم. زودتر از من هم حاضر شده بود کرد،یم یرا بررس فشیک . 

صورتم مکث کرد. صبح صورتم را  یرو تیرا پشت سرم بستم. با نگاهش براندازم کرد و در نها در

را از آن  میابروها رایو صورتم را  اصالح کند. سم  زیرا تم میداده بودم تا ابروها رایبه دست سم

گرفته بودند یندیدر آورده بود و حالت خوشا اششهیحالت شلوغ و بلند هم . 

نشستم، تا نشستم، گفت کنارش : 

- میبرو موهات رو ببند آماده شو بر . 

را از دستش گرفتم و گفتم فشیک : 

- یایب ستیمامان درست ن . 

انداخت یشانیبه پ نیچ : 

-  آمیدارم م ست؟یچرا ن ست،یدرست ن ستیحرف رو ده بار تکرار نکن مارال، درست ن هی یه

؟یداد ریبار گ نیباهات؟ چرا حاال ا ومدمیمگه اون دفعه ن ادتش،یع  

را کنار گذاشتم یکار یمخف : 

- کرده،  یارنبود که ازم خواستگ یخانوم مامان مرد واینبود، ش زدانیاز من و  یمامان اون بار حرف

 یایشما همراهم ب یاما وقت ادتش،یع رمیکارمند م هیمن به عنوان  ده،یخانم تازه فهم وایش

همراهم سبک  یایب کنمی. فکر میما خبر دار نیب اناتینداره، شما از جر یصورت خوش

 خوادیاونجا. دلم م میرفت میبلند شد ییکه دو تا میلیما یلیخانوم فکر کنه خ وایش ای ،یشیم

رو بده که چه قدر  یمعن نیو براش ا میما با هم بر نکهیخونه مون تقاضاش رو بگه، نه ا ادیاون ب

میمشتاق . 
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صاف شد اشیشانیپ نیچ : 

- مشتاقه؟ گهینم یتو بر ؟یشیسبک نم یاون وقت تو تنها بر  

گذاشتم ماننیب یرا در فاصله فشیک : 

- . فکر کنه من ستین تفهیاما شما وظهست برم،  مفهیچون وظ ادتشیع رمیمامان من م

بده یبدونه شما هم مشتاق ست،یمشتاقم و به پسرش بله دادم مهم ن .  

 

خانم بداند که من مشتاقم، که دوست دارم بداند من  وایمامان نگفتم که اتفاقاً دوست دارم ش به

چند سال همان کار  لشیبه خاطر عدم تما ستیکه بداند قرار ن ستم،ین شیمارال چند سال پ

 ،و ماندگار  یاحساس من، قو یکه بداند پا ست،ین اشاری میبرا زدانیرا تکرار کند، که بداند  شیپ

 .وسط است

به من کرد و گفت یااشاره : 

- ندارم یخانوم کار وایش الی. به فکر و خآمیشده، من باهات م ریبرو آماده شو د . 

 

را گفتم. به اتاقم  زدمیبه او م دیه باک ییهاحرف یهمه کردمیکنارش بلند شدم، حس م از

را هم  یساتن مشک یرا فرق باز کرده و شل بستم. روسر می. موهادمیبرگشتم و مانتوام را پوش

را به همراه  امیمشک یورن یکفش پاشنه سه سانت یرفتم. از جا کفش رونیسرم کردم و ب

را  شیمانتو میبروم و به مامان بگو هنکیآوردم و مقابل در گذاشتم. با فکر ا رونیب مانما یکفش طب

تختش  یبار رو نیتعجب کردم. لباس خانه تنش بود و ا دنشیعوض کند به اتاقش رفتم. از د

شدم و با لبخند گفتم کشینشسته بود. نزد : 

- شده رمونیبلند شو د ؟یلباسات رو درآورد یمامان واسه چ  ! 

بود زیآم نیبار نگاهش تحس نیکرد. ا براندازم : 

- ایخودت برو ... فقط زود ب آم،ینم . 

- مامان؟ یمن ناراحت شد یچرا؟ از حرفا  

تکان داد یمنف یرا به نشانه سرش : 

- و حال و  زنمیزنگ م هی. بعداً امیمن ب ستیخوب ن ،یگینه، چرا ناراحت بشم؟! راست م

م درازتر ه نهیشون ببدمش درازه، منم تو خونه یجور نی. پسرش همپرسمیاحوالش رو م

شهیم .  

 زدانی. فقط دوست داشت بردیبه سر م یتقابل ذهن کیدر  زدانیام گرفت. با خنده فشیتوص از

دمی. جلو رفتم و صورتش را بوسچاندیو گوشش را بپ اوردیب ریرا گ : 

- خرده رکه هیمامان، فقط  ستیدمش دراز ن زدانی!  یادهیفهم نقدریقربونت برم که ا  ! 
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-  ینشسته بچه تیوسط خواستگار ره،ینه، هر دو بار هم نتونست قرار بگخو نیا یدوبار اومد تو

. آخه چه کاره بود؟شهیم یکه مارال بعد از ازدواج کارش چ کنهیمردم بازخواست م  

دمیرا به جان خر شیهاو گله دمیخند . 

 

[20.09.18 17:12] 

 

خانم فکر کردم.  وایبا ش ییارویرا به رو ریبه راه افتادم. تمام مس زدانی یبه سمت خانه تنها

تلخ و  ،یتفاوتیو ب یمحلکم ت،یرا از او متصور شده بودم. خشم و عصبان یمتفاوت یبرخوردها

 شیها را که در پواکنش نیگرفتم هر کدام از ا می. تصماوردنیخود ن یبه رو تیگزنده و در نها

رو  شیم موضعم هم برااما دوست داشت رفتم،یدعوا نم یکنم. برا اریمن سکوت اخت رد،یبگ

 ییهایزن قابل احترام بود. دوست نداشتم خوب کیاتفاقات هنوز  یمن با وجود همه یباشد. برا

نبود  ندمیخودش گرفته بود و خوشا دیکه به صالحد یماتیو فقط به تصم زمیکه کرده را دور بر

کنم فااکت . 

که  یذهن یهایاستراتژ یبود همه خانه را به استقبال من آمده اطیکه تا نصف ح زدانی دنید با

را کامل باال داده و  شیو مرتب بود. موها کیرفت. ش ادمیخانم داشتم  از  وایبرخورد با ش یبرا

 ودتنش ب ینوک مداد یجذب و ساده شرتیشده بود. ت تریدنیبلند د یبا آن ابروها اشیشانیپ

 یمشک یهمان رنگ و طرح. خط هم به یداشت و شلوار اشقهی یدر جلو زیر یکه چند دکمه

. شدیم دهیتر دبرجسته یعضالتش کم یلباس اسپورت خانگ نیدو طرف شلوار بود. در ا

عطرش هم تند و مست کننده بود. جلو آمد و دستش را جلو آورد. دستم را با مکث جلو بردم، 

 دستم را دستش گذاشتم رد تعجب هم از یهمراه شد، اما وقت جبحالت چشمانش با تع

به  ریپذو دل نیدلنش یجور خاص زدانیبه خاطر خودم بود،  اطمیچشمانش پاک شد. مکث و احت

بودمش. نگاهش  دهیبار د نیکه اول انداختیم یروز ادی. مردانه و جذاب، من را آمدیچشمم م

داشت یمثل آن روز تحکم خاص .  

بود  رینگاهش دست و پاگ یگذرا نگاهم به نگاهش افتاد و آن قدر جذبه یالحظه اشار،یختم  در

راغب نشدم به سمتش نگاه کنم. مخصوصاً که آن زمان هنوز حرف رابطه  گریکه تا آخر مراسم د

دیچرخیداغ بود و دهان به دهان م اشاریداشتن من با  . 

- یخانم خوشگل انهیچه ار  !  

خجالت  ی. کمنکرده بودم دایعطر، نگاه و دستان گرمش، هنوز خودم را پ یجاذبه رِ یتاث تحت

رفتار راحتم با او پرده انداخته بود یبر رو نیو ا دمیکشیم : 

- خانوم کجاست؟ خوبه؟ وایش  

آمدیبه نظر م یربطیکه گفته بود، سوال ب یزیبودم، اما در مقابل چ دهینپرس ربطیب . 

جلوتر آمد و دست دور کمرم انداخت یو خودمان راحت : 
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-  یخوایم یچطور نمیمرحله منم. بب نی. االن تنها غول ادهیابمامانم رو خوابوندم. توپ گرفته خو

یرد ش  ... 

 

[23.09.18 02:38] 

 

# 301پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

کردم و گفتم نییکردم و از عمد نگاهم را چند بار باال و پا شیبه سرتاپا ینگاه : 

- شدن ازش رو ندارم. تو  که اصالً هم قصد رد نمیبیو جذاب م پیمرد خوشت هیغول؟ من فقط 

مونمیمرحله م نیهم . 

دستش تاب داد نیصورتش غرق در خنده شد و دستم را ب تمام : 

- بغل من  ریهندونه ز یت شده، از صبح هامروز چه آد؟یخطر م یمن بو یآخ آخ ! چرا برا

م از اون ،یگفتیو جانم جانم م یزدیها حرف منئشه نیدم صبحت که ع یاون از دلبر ؟یذاریم

 ! االن

 نیکردم، بارها گفته بود که عاشق حرف زدن من است و من با ا کیسرم را به صورتش نزد یکم

مرحله بودم نیکردن فقط به فکر قال گذاشتن غول ا کیسر نزد : 

- ترم ! عقلم رو خونه جا گذاشتمعاشق شهیمن فقط امروز از هم . 

همزمان باال رفت شیابرو دو : 

- گفتن؟یمثل تو چه م ییخترابه د مایقد یدونیم   

دمیاما پرس ست،یدر انتظارم ن یخوب زیچ دانستمیم : 

- گفتن؟یم یچ  

- هیشوهر خواسته،یچه قدر دلش شوهر م گفتنیم  ... 

نگاهش کردم و گفتم گرانهمالمت : 

- دادمیمنم محلش نم م،یحرف بزن میزنگ بزن گفتیبود م یک م؟یمن شوهر . 

کرد امییکه پشتم بود به جلو راهنما یو با دست ستادیآمد و دوشادوش من ا جلوتر : 

- هیزن زندگ کنهیم یمحلکه کم نیکه بگم به به ! ا یذاشتیسرم رو کاله م یاون موقع داشت . 
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 یو کمپوت وهیآبم یسهیباز کرد. ک میفاصله گرفت و در خانه را برا ینگاهش کردم که کم چپچپ

 :را که دستم بود و گرفت گفت

- شهیاالن معلوم م یتو، اگه عقلت رو واقعاً خونه جا گذاشته باش دییبفرما . 

که تمام و کمال  دینکش ینگاهش کردم و کفشم را درآوردم و وارد خانه شدم، اما طول گنگ

که در را پشت سرش بست، صورتش را جلو آورد و ناغافل من را  نی. همدمیمنظورش را فهم

گذاشت و سپس دستانش را از هم باز کرد و گفت نید زمکه از من گرفته بو یاسهی. کدیبوس : 

- ؟یگیبغلم اگه راست م ایب ! 

و به سالن پناه بردم. با خنده پشت سرم آمد و  دمیعقب کش انهیناش یلی. خزدیگول م بچه

 :گفت

- شد پس؟ یچ ! 

آهسته گفتم ییکردم و با صدا یاخم : 

- است؟خانوم کج وای! ش یهست یپزشک یتو ننگ جامعه زدانی  

ندیبب طنتیرا در حال ش زدانینداشتم من و  دوست . 

- بهش گفتم ،یآیتو م دونهیباال تو اتاقشه؛ م . 

دمیپرس دیبا ترد ؛یبه شوخ ایگفته که مادرش خواب است و  یجد دانستمینم : 

 خوابه؟-

وآمد بودصورتش در رفت یخنده هنوز در تمام اجزا حالت : 

- ظرتهتختش نشسته، منت یتو داره،ینه ب . 

که من چند پله را باال رفتم  نیکرد؛ اما هم امیجا همراهها را نشان داد و تا آنپلهدستش راه با

را  اشیهمراه یگریاز هر زمان د شیلحظه ب که من آن یدر حال د،یآیمتوجه شدم دنبالم نم

ر چشم خانم چشم د وایو با ش کنمیدر را باز م یدوست داشتم وقت لی. بدون دلخواستمیم

خانم حرف  وایو من حضورش را حس کنم و با ش کم؛ینزد کِ یکنارم باشد. نزد زدانی شوم،یم

گفتم کرد،یو نگاهم م ستادهیکه ا زدانیبزنم. دو پله را به عقب برگشتم و رو به  : 

- با من؟ یآیچرا نم  

جور مهربان نگاهم کرد و گفت کی : 

- برم آشپزخونه  خوامیچون م ومدمیت. نپاچه یرفتم تو کنمیکه من حس م یخوب یجور هیتو 

خانوِم خوشگل رو بدم هیاز  ییرایپذ بیو ترت . 

 یجا نیترکیعقلم را بستم و به دل باران نگاهش زدم. سرم را جلو بردم و صورتم در نزد چتر

 :ممکن به صورتش قرار گرفت
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- باال میکمکت تا با هم بر آمیمن م . 

آشپزخانه اشاره کرد و گفت به : 

ایب یاما اگه دوست دار خوام،یکمک نم -  ... 

 

 یکیشده بود را  دهیچ ینیکه داخل س ییهارفتم و به حرکاتش دقت کردم. استکان همراهش

گفتم ی. به شوخختیر یو داخلشان چا دیجلو کش یکی : 

- ؟یکنیغذا هم درست م ،یبلد ایچ گهید ،یکردن هم بلد ییرایپس پذ  

داد یچا یهااستکان یمحتو ینیواسش را به سنگاهم کرد و دوباره ح کوتاه : 

- کامله، با  جمیبلدم، پک زهایچ یلینداره، من اکثر اوقات تنها بودم. خ یغذا درست کردن که کار

یعسل و خودت خبر ندار یتو خمره یسر افتاد  ... 

حواسش جمع بود تا به موقع از خودش دفاع کند شهیهم . 

- عسل؟ ی، بعد من افتادم تو خمرهمتو پاچه یکه رفت یاعتراف کرد شیپ قهیچند دق نیهم  

را هم برداشت و به دست من داد ینیریش ظرف : 

- از من گفتن ا،یشیم تیخودت اذ یبزن ادیحرف ز  ... 

آشپزخانه دور  یرا از دستش گرفتم و از محوطه ینیریو ظرف ش دمیبار منظورش را زود فهم نیا

 .شدم

را دستم گرفتم و جلوتر از  ینیریداشتم. ظرف ش یبار حس بهتر نیا و میها باال رفتهم از پله با

راه افتادم زدانی .  

 

اول نداشت یبه طبقه یشباهت چیدوم ه یطبقه . 

 

[23.09.18 02:38] 
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 یسالن کوچک مربع کیوجود نداشت. محدود به  ل،یو طو ضیعر ن،ییبه شکل سالن پا یسالن

 یارهیدا زبانیدست مبل نه نفره مهمان و م کیبود و  نییز سالن پاا رتریکه نورگ شدیشکل م

بود  یسرتاسر یاسالن پنجره یشده بودند. در انتها دهیشکل چ یلیمستط زیم کیشکل، گرد 

که  یها هم دو تا در سمتشده بود. اتاق خواب دهیو مدل دار پوش دیکامال سف یاکه با پرده

اشاره کرد به آن  زدانیخواب هم سمت مقابل بود که تک کیبودند و  شدیها مبه پله یمنته

تختش  یخانم رو وایهم بالفاصله پشت سرم آمد. ش زدانی. در زدم و داخل شدم، میسمت برو

سرش  یرا باال شینبود. کنار تک مبل کنار تختش مرتب و آراسته چشم به در دوخته بود. موها

 یبر اجزا یویکل یماریو ب زیالیکه د یریتاث نک،یهم به چشمش داشت. ع ینکیجمع کرده و ع

 یبه کل متوجه شدیاما باعث نم کرد،یچشمش گذاشته بود را کمتر م ریصورتش، مخصوصا ز

دستم را باال آوردم و مانع شدم ،ینیریگذاشتن ظرف ش نیشد که با زم زیخ می. نینشو یماریب : 

- نیبلند نش  ... 

سرحال  یلیام داد.  خگونه یرو یابم را با تک بوسه. جوادمیطرفش رفتم و صورتش را بوس به

تخت برخاستن و  یکوتاه بلند شدنش به چشمم آمد. از رو یاو ضعفش با لحظه یحالینبود، ب

نگاه کردم که  زدانیبه  یرارادیآشکارش از چشمم دور بماند. غ یباعث نشده بود ناتوان نکیع

 یو بستر تیراجع به وضع یحیکه مختصر توض دمیخانم را پرس وایزد. حال ش یبخش دیاملبخند 

گفت زدانیبود. رو به  نیسرسنگ یرا تمام کرد. کم حشیزود توض یلیشدنش داد و خ : 

- رو بذار روش ینیرو بکش جلو س زیاون م ؟یستادیچرا وا .  

بعد از گذاشتن  زدانیمعذب نبودم.  قدرنیخانم ا وایوقت در مقابل ش چیبودم، ه ستادهیا معذب

و  دیجلو کش میاتاق مادرش را برا شیآرا زیپشت م یصندل ز،یم یرو ینیریو ش یچا ینیس

 یخانم رو وای. نگاه سخت شنمیکه مادرش نشسته بود گذاشت و تعارف کرد بنش یمبل یروبرو

تخت  یهم رو زدانینشستم و  یصندل یتعلل کنم رو یالحظه نکهیکرد. بدون ایم ینیما سنگ

نبود از آنجا ما را  دیداشت. بع اطیکنار هم رو به ح یخانم دو پنجره وایمادرش نشست. اتاق ش

 زیبل کیراسته و  یخانم دوختم. شلوار مشک وایباشد. نگاه از پنجره گرفتم و به لباس ش دهید

پشت سر هم بسته  یهاداشت و با دکمه قهیتنش بود که مدل کت  یارهیت یِ بلند آب نیآست

کرد که گفت یتالق شده بود. نگاهم با نگاهش : 

 مامانت خوبه؟-

- سالم رسوندن یلیخوبن، خ . 

حرفم آمد و گفت انیبه م زدانی : 

- مامان دیچند بار زنگ زد حالت رو پرس .  

از  شیمامان ب ایو  کردیاغراق م زدانی ایچند بار زنگ زده نه.  نکهیاما ا دانستم،یرا م بارشکی

نگفته بود یزیزنگ زده و به من چ بارکی . 

جمع  یبه هوا زدانی. میمان مانوس نبود خوردکدام چیه یسکوت که برا کیرا در  ینیریو ش یچا

با  کردمیخانم تنها ماندم. تصور م وایرفت و من با ش رونیاز اتاق ب ینیریو ظرف ش ینیکردن س

حرف زدن  یبرا یخانم قصد وایما رد و بدل شود، اما اصالً ش نیب یمهم یهاحرف زدانیرفتن 
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 زدانیمن و  یندارد که درباره یلیکه تما دادینداشت. آشکارا نشان م ریمسائل اخ یربارهد

 ییشناسا یکه برا شی. چند روز پزدینم یو زنگنه هم حرف ماهیپر یدرباره یبزند، حت یحرف

از زنگنه گفت، از  میتنها شد یکفش صحبت کرده بود رفتم، وقت یکه با من راجع به طراح یزن

توان نداشت،  گریکه د ییشوهر سابقش، از پاها یهااز گله ،اشاریاز اشتباهش، از مرگ  ه،مایپر

خانم قبل نبود.  وایگفت؛ اما امروز ش اشاریاز برهم زدن ازدواج من و  یپرده پوش چیبدون ه یحت

کرده  یدر اوج زندگ شهیخانم هم وایش شدم،یم یراض دیبا کردینم یاقدر که گله نیهم دیشا

به  شدیبزند، چون مجبور م یمان حرفو ازدواج زدانیسخت بود که از من و  شیبرا دیشا د،وب

نداشت.  یگرید زیچ اوردیب ادشیاشتباهات فاحشش را به  نکهیگذشته رجوع کند و گذشته جز ا

همراه زنگنه بود  شهیکه هم ییهابود که از کنار تهمت نیبکند ا توانستیکه م یکار نیکمتر

را نداشت اشاری گریو د اشاریگوش  خیطماع را آورده بود ب ینگنهزنگذرد.  .  

نگفت. گوش  یزیچ زدانیهم حرف زد و از من و  یاز نساج یبود، حت نییپا زدانیکه  یمدت در

مشترک  یندهیمنظورش به آ میمستق ریگفت غ شدیکه زد و م یکردم، تنها حرف دشییدادم و تا

فتبود که گ نیاست ا زدانیمن و  : 

- تو برو و حواست به کارا باشه. االن اونجا فقط محل  ،یتو نساج ادیروزا ب نیا کنهیوقت نم زدانی

ستیکارت ن . 

. اوردیب نییحالت داد، خمار شد و مجبور شد سرش را پا رییحرف چشمانش تغ نیاز گفتن ا بعد

 ندیخوشا میش براحالت نیتختش دراز بکشد. اصالً ا یزود بلند شدم و کمکش کردم تا رو یلیخ

. آوردیمعلوم نبود عذاب وجدان چه بر سرش م کشد؟یم یچه درد دانستیچه م ینبود، کس

خانم  وایبه اتاق آمد که من پتو را بر تن ش یوقت زدانیو اجازه داد کمکش کنم.  نکرددستم را رد 

چه شده که کوتاه گفتم دی. از من پرسدمیکشیم : 

- ستین یزیچ . 

گفت یسر مادرش آمد و با نگران یاالنشد و به ب قانع : 

- شده مامان؟ یچ  

حرف من را تکرار کرد هیشب یاتکان داد و جمله یخانم سر وایش . 

 

[23.09.18 02:38] 
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 یمادرش شد. از تخت فاصله گرفتم و قدر تیوضع ینهینبضش را کنترل کرد و مشغول معا زذانی

با هم از دست  دیرا با زیمگر چند تا عز زدانی ماند،یها زنده محاال حاال دیخانم با وایعقب رفتم. ش

سالمت مادرش مطمئن شد با گله گفت تیاز وضع یبَِسش بود. وقت بتیمص داد،یم : 

- از  یچ یبرا گه،یرفت، قبول کن د یشد ریکله شق نوبره ! خب خانوم خانوما پ قدرنیا رزنیپ

نه مارال کارمنده که نگران کالست  ،یباش زتیت مکه پش هینساج نجاینه ا ن؟ییپا یتختت اومد

بهت فشار اومده یلیچند روز خ نیبهتره، ا یذره استراحت کن هی. یباش . 

که لبخند بزند کردیخانم هم متوجه بود و تقال م وای. شکردیادا م یهمه را به شوخ زدانی . 

کردم و  یخانم خداحافظ وایخانم استراحت کند. با ش وایتا ش میبرو نییاز من خواست پا زدانی

و  دمیچرخ زدانیبه طرف  میآخر را پشت سر گذاشت یکه پله نی. هممیآمد نییهر دو با هم پا

 :گفتم

- ؟یکرد تشیاذ زدانی  

استفهام جمع کرد که گفتم یرا به نشانه شیابروها : 

- ؟یسرزنشش کرد ماه،یپر یزنگنه، درباره یمثالً درباره گم،یمامانت رو م  

ستادیا میآمد و روبرو نییپا پله از : 

- ؟یپرسیم یچ یبرا  

- باشه، حال و روزش داغونه شیضیفقط مر کنمیاز پا افتاده، فکر نم نکهیا یبرا . 

تکان داد یسر : 

- و سرزنشش باشم، اما خب  ینبود که دنبال تالف یحال و روزش طور ،ینیبیرو که م تشیوضع

شهیبه هم، زود درست م تهخی! ر هیعیبهش نزد. طب یخوب یهابابام حرف . 

را به چشمم دوخت مشینگاه مستق تریجد : 

- میشیخوب م یی. هم من، هم مامانم دوتاشهیدرست م زیهمه چ یایتو ب . 

جوابش را دادم یهم جد من : 

- کنمیمن امشب با مامانم صحبت م . 

کرد شتریرا ب اخمش : 

- امشب دست به کار شو نیهم ؟یمگه تا حاال صحبت نکرد  ... 

را  زدانی یهابود رفتم و تک تک عکس شیها روکه قاب عکس یزینکردم و به طرف م یتوجه

 گریقاب عکس د کیها از من و دادن و با گرفتن قاب عکس ستادیبرداشتم و نگاه کردم. کنارم ا

هم  ینشسته بود و کتاب یمبل یبه چشمانش زده و رو نکیها عاز عکس یکیکمکم کرد. در 

ح دادیدستش بود. توض : 
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- ... اون موقع من به  رانیبه ا شیشگیماه قبل از اومدن هم کیازم گرفته،  اشاریعکس رو  نیا

نبودم، اما فقط گفتم موافق  رانیخاطر اون از برگن اومده بودم اسلو ... موافق اومدنش به ا

ادیب ذاشتمیوقت نم چیو ه کردمیکاش مخالفت م ستم،ین .  

وشلوار را که کت یگریخاطره نشود. عکس د دیتجد شیتا برا گذاشتم زیم یعکس را رو قاب

برداشتم و گفتم کردیو اخمو به روبرو نگاه م پیهم خوشت اریو بس  دهیپوش یمشک : 

- و جذاب پیخوشت ،یچه قدر پرجذبه افتاد نجایا  ... 

گذاشت و گفت میو دستانش را دو طرف پهلوها دیچرخ : 

- حساب کن یست، نقد هیش نسهمه نایمن نبند، ا شیبه ر فیتعر قدرنیا . 

و گفتم دمیدستانش به عقب پر نیعکس به دست از ب قاب : 

- به مامانته، من برم یاحترامیب ست،یدرست ن میتنها بمون نییپا نجایمن و تو ا . 

کرد و گفت اخم : 

-  تیارک انه،یاصالً حرفش رو هم نزن. من باهات حاالحاال ها کار دارم. مامان هم در جر ؟یکجا بر

 .نباشه

سه  کِ ینزد یو در فاصله زیکه هم راستا با م یآمدم مخالفت کنم راهش را به سمت اتاق تا

راهرو قرار داشت کج کرد و گفت کیبا آن داخل  یِ متر : 

- ینیبب ارمیبرم عروسک رو ب سایوا . 

دستش لبم آورد  یکه ناخودآگاه لبخند به رو  یآمد عروسک خرس قرمز رنگ رونیاز اتاق ب یوقت

که نداد و گفت رمی. دست دراز کردم تا عروسک را بگاشیبود و گوش : 

- مونهییواسه بابام. منتظره عکس دو تا میبفرست میریعکس بگ میخوایم اریمانتوت رو درب .  

 ونیزیمبل مقابل تلو ی. رودمیتابینداشتم، اما درآوردن مانتو را اصالً برنم یعکس گرفتن حرف با

 :نشستم و گفتم

- رمیگیعکس م یجور نیمامانت اون باالئه. من هم ست،یدرست ن زدانی . 

را درهم کرد و جلو آمد. غرغرکنان گفت صورتش : 

- شه؟یمامانم ناراحت م ،یاریاز دست تو ... مانتوت رو درب  

آرام به صورتم زد و ادامه داد یابا عروسک ضربه ندیبنش نکهیاز ا قبل : 

-  یبدبخت خال نیبودم سر ا ی. هر وقت از دستت عصبستانهیعروسک، اسمشم ار نمیا ا،یب

کردمیم . 

نشست و گفتم کنارم : 

- ؟یکردیم کاریچ یدوستم داشت یاون وقت وقت   
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گفت انهیو موذ دیخند : 

- و  سوختمیبکنم؟ م کاریچ تونستمیبا عروسک م اومد؟یاز دستم برم یاون موقع کار

به تو زدمیو تهش هم زنگ م ساختمیم . 

را کم کنم که اجازه نداد  ماننیب یتا فاصله دمیعقب کش یو کم دمیطرز گفتنش خجالت کش از

دیانداخت و آن را کش میروسر یگره ریدست ز عیو سر : 

- سرت  یرو یبار روسر ریوجه ز چیاما به ه بخشم،یسر جات، مانتو رو با ارفاق م نیبش

منه یکه بابا شهیم نیاون وقت منکر ا نهیم ببو مانتو کنار ی. فکر کن بابام تو رو با روسررمینم  

! 

 

[25.09.18 18:58] 
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گرفتن آن  یبرا یهر تالش دانستمیکه دور از دسترسم بود نگاه کردم و م یروسر به

من که  آمدیبدش م کنمیو فکر نم شدیم زدانیشدنم با  زی. چون منجر به گالوستدهیفایب

گفت میبه موها یابا اشاره کردینگاهم م رهیخرهیکار را بکنم. خ نیا : 

- تر ببندکم شل هی ای وفته،یبازشون کن تو عکس خوشگل ب . 

کنمیچه م ندیرا در سمت مخالفم انداخت. منتظر نگاهم کرد تا بب یروسر . 

ورد و دو طرف آ میدستانش را به سمت موها یتر کردم. با نگاه ناراضشل یرا فقط کم کش

چشم در چشمم گفت یبار راض نیبه سمت صورتم آورد و ا یرا کم میموها : 

- من دوست دارم یکنیحاال شد، شل که فرق باز م . 

 انهیموذ یا. با خندهردیما لبخند شکل بگ یلب هر دو یمشترک باعث شد رو یخاطره کی دوباره

 :گفتم

- کم  هی. دو طرف دماغمم آدیچشمام نم یختهسو یااصالً به رنگ قهوه اهه،یس یادیموهام ز

ستیبلند و شلخته ن گهیابروهام رو درست کردم، د یداره، ول یفرورفتگ . 

لبم گذاشت و گفت ریخال ز یدستش را جلو آورد و انگشتش را رو پروایب : 
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-  فن،یصورتت رو حر یرادایتنه ا هیگرفت ! نگران نباش  رادیا شهیکه از لبات نم نهیمهم ا

رشیز یپولک نیصوص امخ .  

خنده افتادم به : 

- آخه؟ یحرفا رو بهم بزن نیا شدیچطور روت م زدانی ! 

را باال آورد و گفت اشیمن نشست و گوش یدستش را برداشت و پهلو به پهلو عیسر : 

- من اصالً رو ندارم رم؟یکه عکس نگ یکنیحرف عوض م . 

ام گرفت. دست آزادش را دور شانه را به سرم چسباند و صورتش مماس با صورتم قرار سرش

فرار کنم. پشت سر هم چند تا  خواهمیانداخت و از هر طرف من را محصور کرد. انگار که م

را حفظ کنم، اما در  تمیکرده بودم در عکس جد یبودند. سع یعکس گرفت که همه تکرار

ام را فشار شانه بعد از هر کس زدانیشده بود، چون  ترقیلبخندم عم بیآخر به ترت یهاعکس

کردم و  یسادگ شهی. بعد از عکس آخر متوجه شدم مثل همکردیم ترکیو به خودش نزد دادیم

 گرید شیو برا بردیلذت م یطورنیاست. از نشستن ا مانطیاو در حال سوءاستفاده از شرا

صورتش شکل بود.  نینگه داشتن من به هم یبرا یاعکس گرفتن مهم نبود. عکس گرفتن بهانه

گفتم زیو عتاب آم دمیبه صورتم بود. عقب کش دهیمماس با صورتم نبود، چسب گرید : 

- ؟یکنیسوءاستفاده م   

خنده و گفت ریز زد : 

-  گهی. دیاول و آخرش که مال من ؟یچ ی! سوءاستفاده؟یچیپیمن م یبه پروپا قدرنیآخه چرا ا

با هم میحرفا رو ندار نیا  ... 

گفتم یاشاره به گوش با : 

- ی. بگم کدوم رو بفرستنمیعکسا رو بده خوب بب . 

را سفت در دستش گرفت یگوش : 

- بابام بهم افتخار کنه خوامیبه صورتت، م دهیکه صورتم چسب یمعلومه، اون . 

کردم همان عکس  اشیها را نشانم دهد، بعد هم راضهزار زور و زحمت مجبورش کردم عکس با

پدرش بفرستد یبود برا هیتر از بقاول را که موجه .  

با  یها رفتم. وقتقاب عکس زیکه به آشپزخانه رفت بلند شدم و دوباره به سمت م یافاصله در

به سالن برگشت گفت وهیم : 

- مامان اون عکس رواز  آمیمن که م یینایاسمیاگه دنبال عکس  ؟یگردیم یاونجا دنبال چ

دارهیبرم زیم یرو . 

 یاست و  گاه زیم نیا یرو یودم که چرا آن عکس گاهب نیعکس نبودم، اما دنبال ا دنبال

مبل نشست.  یجا روهمان امد،یبار به طرفم ن نیگرفته بودم. ا زدانیکه جوابم را با حرف  ست؛ین
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بود که از سمت چپ  ییقاب عکس فاصله گرفتم و جلو رفتم، نگاهش به حجم موها زیمن از م

ما بود نیوسط سالن ب زیو فقط م ستادمیاشده بود. مقابلش  لیام به سمت جلو متماشانه : 

- از  ماه،یازدواج تو و پر یاز اصرارش برا ،یخانوم گفت وایکه از ش ییزایبا وجود تموم چ زدانی

که تا تو  نیکارش، هم نی. همکنمیباز هم من درکش م ،یعقد اجبار یصحنه هیدادن  بیترت

از اونچه که تو  شتریب یعنی ذاره،یم یستین یو وقت دارهیبرم زیم یعکس رو از رو یآیم

باعث  نای. ادونهیتو حساس شده و خودش رو مسئول م ینسبت به زندگ یخودتم هم فکر کن

 تیزندگ یمثبت تو رییتغ هی تونهیم ماهیداشته باشه. فکر کرده پر یتو نگران یدرباره میشده دا

هم  ماهینسبت به پر نکهیتر امنداشته. و مه ماهینسبت به پر یمنف تیچون ذهن اره،یبوجود ب

خانوم اون موقع که  وایشوهرش بود و ش اشاریباالخره  دونسته،یم ئولخودش رو مس

در کشته شدنش داشته یزنگنه نقش دونستینم . 

- با هم  زیهمه چ شمیتنها م یمخالف نظرت ندارم، اما خب وقت ینشستم نظر نجایاالن که ا

مقصر  هی. کنهیمقصره که بهم کمک م هیکردن  دایفقط پ و اون وقت فقط و آرنیبهم هجوم م

کار رو داره ریآدم تقص کیکامل  طیمثل مامانم که شرا . 
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شدم. دستم را جلو بردم و صورتش را  زدانی هیبار من شب نیرا دور زدم و کنارش نشستم؛ ا زیم

دستانم بود. به هم لبخند  ریه وجب صورتش زبود. وجب ب نیجور کشف دلنش کیلمس کردم. 

 کیتمام و کمالش بود من را تحر تیرضا یکه نشان دهنده یخوشش آمده بود. لبخند م،یزد

آوردم و داخل  نییهم فرو ببرم، اما نکردم و دستم را پا شیموها انیدست در م یحت کردیم

 :دستش گذاشتم

- آدم رو ...  کنهیگردنش آروم م میرو بنداز راتیقصت یکه همه یکردن کس دایجور وقتا پ نیآره ا

به  یطور بود؟ وقت نیهم هم ای. راجع به رویهم داشت یکه اشتباهات یخودت هم نبود نیانگار ا

کرد؟یچه قدر کمکت م ایمقصر بودن رو ،یکردیو نبودنش فکر م نایاسمی  

-  کردیهم قبول م یبود. وقت کی یبودم، اما باز برام مقصر شماره ترمیمال یکم ایرو یدرباره

مسائل بود که باعث  نیها، همدغدغه نی. هماومدمیبا خودم کنار م شتریمقصره، من بهتر و ب

 ارو انتخاب کنم. عالقمند شده بودم به نجات روح و روان خودم، ام یتخصصم روان پزشک یشد برا

 هیاما بق ،یت رو درمان کنسخته خود یلیکنم، چون خ یخودم کار ینتونستم برا تیخب در نها

زنمیمن دارم فقط در جا م دادینشون م نیببخشم و ا تونستمیرو نم ایرو چرا ... رو . 
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و سه  ستیکه فرزندش را در ب یبا مرد یچم و خم زندگ دینبود، با یمرد عاد کی زدانی  

 ریسخت و د ای د،یبخشیهرگز نم ایکه  ی. چم و خم مردگرفتمیم ادیاز دست داده بود  یسالگ

روش  کی... با  یکه از همسرش جدا شده بود با وجود چهارده سال زندگ ی. مرددیبخشیم

حرفمان را با  یکند. سمت و سو امییداشتم که راهنما یبه کس ازی. نشدینم یو معمول نیروت

 :سوالم عوض کردم

- خب از سر  ایت با روازدواج ؟ینبود که دوستش داشته باش یگریزن د ایوقت جز رو چیه زدانی

 ادینبود که ازش خوشت ب یوقت زن چیهمسرت بود، ه ایکه رو یطوالن یهاسال یاجبار بود، تو

؟یردش کن ایخاطر وجود روو به  

که صادق بودنش را باور داشتم گفت یلحن با : 

- وقت  چینبود. ه یوقت کس چیه گهیاومد، دکه ازش خوشم  یهست یفقط تو ... تو تنها کس

 تونستمیرو نم یزن چیکه ه یبرام شده بود هدف، اون قدر نینبودم. ا ایبه رو انتیر خبه فک

رمیبپذ . 

تر نسبت به قبل گفتمآرام ییصدا با : 

- هم نبود که بهت ابراز عالقه کنه؟ یکس   

را تکان داد و گفت سرش : 

-  یاً وقتدوست داره باهام ارتباط داشته باشم، مخصوص یاومد که حس کنم کس شیپ ادیچرا ز

با خودم حرف زد میبود که مستق یدختر ژاپن هی شونیکی خوندم،یبرگن درس م . 

خال و لبم  نیب ییجا یاشدم، چشمانش لحظه کشینزد شتریجالب شده بود، ب میبرا ماجرا

گفت تیمکث کرد و در نها : 

- بود، منم بهش راستش رو گفتم که همسر دارم یدختر خوب . 

را باال دادم میابرو : 

- کرد؟ کارین وقت چاو  

-  ایدستم نبوده اون رو به اشتباه انداخته. من و رو یاکرد و گفت که چون حلقه یازم عذرخواه

کار نذاشته بود نیا یبرا یوقت گهید مونیزندگ بیو غر بی. شروع عجدمیوقت حلقه نخر چیه . 

- مزاحمت نشد؟ گهیبعدش د  

نگاهم کرد یو همراه با لبخند کج یشاک : 

-  مقهینشد، بعد هم فکر کن من سل داشیطرفم پ گهیو مزاحمم بشه؟! د ادیختر بودم بمگه من د

دمشیدیکم م یلیخ گهی! د ختشونیباشه، با اون ر یژاپن هی . 
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همسر دارد  نکهیا دنیداشتم، من هم مثل او بعد از فهم یاشتراک با آن دختر ژاپن ینقطه کی

دوست داشتم بدانم اگر من هم مثل آن  یلینشود. خ میدایسمتش پ گریگرفته بودم د میتصم

زن  دمیکار بودم که فهم نیدر مرز انجام ا  شد؟یچه م کردمیبه او ابراز عالقه م یژاپن دختر

جور ابراز  کیتولد بدهم،  یدرست کرده و قرار بود به عنوان کادو شیکه برا یبنددارد، گردن

. دلم شدیمعلوم نبود چه م دمیفهمینم... اگر سر بزنگاه  گریبود د میمستق ریغ یعالقه

 یبدانم اگر من جا خواستیبوده است. دلم م یام به او کعالقه قیدق خیبداند تار خواستیم

کردیبودم چه م یپنآن دختر ژا . 

- زن داره دمیعالقمند شدم و بعد فهم یکیبه  شیمنم چند وقت پ زدانی . 

هم نشستند، سکوتش  یپهلو به پهلو شیو مواج به من دوخته شد، ابروها یطوفان نگاهش

بعد تمام سکوتش را در هم شکست یاهیبود، چون ثان یایسکوت بدل : 

- بود؟ یک  

میگویکه دروغ نم دانستینه، انگار م ایدارد و  تیکه واقع دینپرس یحت . 
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پخش شد. دوست نداشتم در  از لذت در سرتاسر بدنم  یمرکز نگاه چشمانم شد. حجم صورتش

کنم تشیبگذارم و اذ یباق یخبریب نیا : 

-  ریزن داره؟ اصالً من غ دونستیکس نم چیبود که ه یبوده؟ ک یچه کس یزنیخب حدس م

رفتم؟یکجا م ینساج  

حالت بود. ناباورانه گفت نیا یشد؛ اما فقط چشمانش منعکس کننده نیریشورش ش نگاه : 

- ؟یگیمن رو م  

م جوابش را گرفت، اما با اصرار گفتسکوت با : 

 مارال منظورت منم؟-

کردم لیرا تعد سکوت : 

-  ،یکردیم یشوخ ،یکردیم یکارشلوغ ،یکردیم تیاذ گاهیکه گاه و ب ییآره، تو همون روزا

مرد خوبه. گفتم  هی نایا یو پشت همه ،یبکن یتونیکه م هییآخر کارا نیا گهید دمیدفعه فهم هی

 هیخب  یول گرفت،یم میو با قدرت تصم رونیب زدیازت م یشدم که گاه ید خوبکه عاشق مر
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خراب شد.  زیکه بهت داشتم مطمئن شدم همه چ یاز خودم و احساس یدفعه درست وقت

یزن دار دمیفهم . 

ها را در برگرفتانگشتانم نشست و آن یرو دستانش : 

- ؟یدونستیتا قبل اون نم   

- ی. منم خودت بهم گفتستدونیهم نم یاگهینه، کس د . 

 من؟! من بهت گفتم زن دارم؟-

زدم یلبخند : 

-  دیدفتر، بهت زنگ زده بودم که بپرسم ساعت چند با می. ما با هم قرار داشتینگفت یطور نینه ا

. گردنیدنبال پدر و همسرت که دارن از نروژ برم یبر دیو با یایب یتونینم یاونجا باشم، که گفت

دمیاونجا بود که فهم . 

زد یلبخند یسر ناباور از : 

- وقت حس نکردم،  چیرو ه یگیکه م یاعالقه نیمن ا ؟یتا اون موقع هم اطالع نداشت یعنی

دم؟یبود پس چرا من نفهم یااگه عالقه ،یانشونه نیترکوچک یحت  

- حس  هیکرده بودم که فقط  یقبل از اون سع ،یدیفهمیم دیشا گذشتیم گهید یاگر کم

دلم باشه یپنهون تو . 

دستانش گرفت نیرا بلند کرد و ب دستم : 

- ؟یکار کرد یزن دارم، چ یدیفهم یوقت  

- کردم، قلبم درد گرفته بود هیگر یلیخ . 

 توانستیبود نم دهیکه از من د ییزهایو چ دهیکه شن ییزهایچ نی. بزدیدو دو م چشمانش

به دستانش واگذار کرد.  دیرفم بگوح دنیکه قرار بود بعد از شن ییزهایچ یتوازن برقرار کند. همه

بود.  نیبکند هم توانستیکه م یکار نیفشرد، بهتر اشنهیها را دورم حلقه کرد و من را به سآن

تولد را تجربه  کیتمام و کمال هستم و تو را در آغوشم دارم. در آغوشش  دیبگو صدایکه ب نیهم

اش برگشته باشد. مثل رفته از دست یینایها ببودم که بعد از سال یکردم. مثل کس

ها را با آغوشش به من داد. حس نیا یبرسد. همه یکه به تابستان امن حضور  یاسرمازده

آن روزها را  تیوضع شیتر بود. برا تیداشتم پرمهرتر و با هو نیکه داخل ماش یهزار بار از آغوش

کردم حیبار در آغوشش و کنار قلبش تشر نیا : 

 -  ریگ یبیاومده. بهم برخورده بود، در وضع عج شیبرام پ یتیوضع نیمچکه ه شدیباورم نم

 ،یخودت زن داشت یبرا ییکه بهت عالقمند شدم، به تو اومدیاز خودم بدم م یکرده بودم. گاه

گردن تو و رفتارات که اصالً مثل  نداختمیرو م یهمه چ یگاه گرفتم،یخرده م رمیبه تقد یگاه

 نداختمیرو م رایها که تقص. اون موقعین رو به اشتباه انداخته بودکه م ،یمتاهل نبود دمر کی

و  یشمریرو م هاریتقص یمثل خودت که وقت گذروندم،یهام رو ملحظه نیترگردنت آروم

بود.  یوحشتناک ی. روزایتو مقصر کردمی. منم فکر میشیمقصرن آروم م شتریب هیبق ینیبیم
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رو  ایهم که رو ی. وقتشدی. داغ دلم تازه مشدمیاهات روبرو مب دیبود که با یبدتر از همه وقت

خودم رو  گاهیجا دی. بایو من ک یهست یک قاً یباورم شد که تو دق شتریب دم،یبا تو د ینساج یتو

خودت  یشده و تو برا یطرفت، که حواسم باشه چ امی. خودم رو کنترل کردم؛ که نکردمیم دایپ

که بهت داشتم در جنگ بودم. هر چند  یسرکوب حس یخودم براجور با  هی. یدار یگزن و زند

دار و خنده بیعج طیشرا نیدست به دست هم داده تا ا زیوسط همه چ نیا دونستمیکه م

 یازت دور شم خبر برگشتنت به نروژ کم خواستمیاما باز عذاب وجدان داشتم. م اد،یبوجود ب

دلم  یتو خواستمید درست کنم و از تو بگذرم. مبنگردن ایرو یبرا مگرفت می. تصمکردیآرومم م

تنها بذارم ایتو رو با رو . 

- به  یکه از جانب تو حس کردمیوقت تصورشم نم چیمارال، ه یخوب من رو گول زد یلیتو خ

بود که باعث  شنهادمیمن و پ نیا کردمیش فکر موجود داشته باشه، من همه یقیعم نیا

باالخره نظرت رو جلب  کردمیم ! فکر مبه االن. شوکه میبرس تیو در نها یتو بهم فکر کن میشد

کنار  یو بعد مجبور شد یبهم عالقمند شده بود شیوقت پ یلیاز خ ینکه تو بگیکردم، اما ا

. کردمیکه فکر م هیتر از اونخوب نی. انمیرو بب هیقض نیا یترجور خاص هی شهیباعث م ،یبکش

بود یادیز یلیخ گهیدارم. عالقه داشتن د تیبرات اهم برام مهم بود که بدونم شهیمن هم . 

 

بود. دستش  زیهمه چ یایگو مانیهانبود. حرف دنیهم به د یازی. نمیدیدیرا نم گریهمد

گل داده بودند،  زدانیمن و  یرابطه نیب یهاخودش برد. تمام جوانه میتر من را به حرمهربانانه

نمشیو بب رمیکردم تا فاصله بگ اشنهی. دستم را بند سبایقشنگ و ز یهاگل : 
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- ؟یکردیکار م یچ یشدیو متوجه م یدیفهم یاگه م زدانی  

- دم؟یفهمیرو م یچ  

بود دهیکه شن خواستیرا م ییزهایچ یزدم، دلش تکرار دوباره لبخند : 

- ؟یکردیکار م یمن بهت عالقه دارم چ یدیفهمیاگه م  

- مارال دونمینم  ... 

گفتم فوراً  : 
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-  ایو برات هدف بود که به رو یرو رد کرد یکه دختر ژاپن یتو خودت االن گفت ؟یدونیچرا نم

ینکن انتیخ . 

شدیکرد، دم و بازدمش در صورتم رها م کیرا به سرم نزد سرش : 

- خودم بودم  نیا کردمی. فکر مدونستمینم یزیت چبود که از تو و عالقه یوقت یحرفم برا نیا

 دی. شاشدمیازت رد م اعتنایب دمیفهمیکالم بگم آره اگه م کی تونمیکه تو رو انتخاب کردم. نم

. یبار به خاطرش پام رو کج بذارم، چون تو ارزشش رو داشت نیاول یکه برا یهمون یشدیتو م

من با چون اون وقت  شد،یکار منم سخت م دمیفهمیاگه م ،یبود یخواستن یوسوسه هیتو 

همه موندن و نشستن. اگر ابراز  نیبهتر از مارال؟ بسه ا یخب چه مرگته، ک کردمیخودم فکر م

 مفکر نکن ،یبگذر یو ازش بگذرم. تو تونست امیاصالً معلوم نبود که با خودم کنار ب یکردیعالقه م

تونستمیمن م . 

گفتم نانیاطم با : 

- که من آروم شم. تو  یگیرو م نای! ا یوبخ یلیتو خ ،یکردیطور م نیا کنمیمنم فکر نم

دور و برت  ادیحتماً هم مثل من ز ،یموند تیزندگ یچهارده سال پا نیا یهمه یکه تو یهمون

 .بودن

دیمبل به سمت من چرخ یجا شد و روشل شد. جابه یاز دور کمرم کم یکم دستش : 

- اه انداخت. مگه من نبودم که من تو رو به اشتب یهارفتار یگیکس مثل تو نبود. مگه نم چیه

بهم عالقمند شد؟ شهیم یرفتار کردم که تو فکر کن یجور  

گردن و مانتوام گذاشت نیب ییرا از پشت کمرم باال آورد و جا دستش : 

- جور  هیپنهان بهت داشتم.  لیتما کیبودم و  رتیتاثمنم تحت نکهیا شهیم نایا یخب همه

گهیعاشق شدنه د  ... 

. آروم و زمزمه وار گفتمکردیبود که پشت گردنم را لمس م به دستش حواسم : 

- ؟یکنیفکر رو م نیچرا ا  

مشغول بود میبا موها دستانش : 

- ؟یدی"مردم حرف خواهند زد" رو د لمیف  

و گفت دیکشانده بود. خند دنید لمیو ف لمیکردم، باز بحث را به ف یاپرجذبه اخم : 

- ؟یدید کنم، فقط بگو فیکه برات تعر خوامینم  

- . چطور؟دمیرو هم ند لمیف نیا کنم،یوقت نم نم،یبینم لمیف ادینه، من ز  

حواسم را مجبور بودم در حالت آماده باش نگه دارم، هم  کرد،یرا نوازش م میموها ترمالکانه

که  یکم در معرض عادت به آن قرار گرفته بودم و هم به حرفحواسم به دستش باشد که کم

دیبگو خواستیم . 
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-  یطور نیباعث شد ا یچ گهیتو بهش م نیمن عاشقت شدم، دخترم ع گهیمرده به دختره م

ده؟یجوابش رو م یچ یدونی. مرده میفکر کن  

گفتم یقبل یحسب تجربه بر : 

- دنیواسه بوس دهیلبات چه قدر خوشگله، جون م گهیالبد م . 

رها شد هوایاش بخنده کیشل : 

- قدر االغ نبود نیا گهید  ! 

من هم بود یهالب یرو اشیمسر یندهخ : 

- گه؟یم یخب بگو چ  

- که منم  گمی. حاال من بهت مستیبدم، عشقه؛ سرخک که ن میکه بهت عال تونمینم گهیم

شینیتو بب ستیکه ن یبدم، عشقه، مرض پوست میبهت عال تونمینم . 

حواسم را  از یمیلذت ببرم، ن ندشیو خوشا نیریش یهااز حرف گذاشتینم دستانش

مشغولش کنم گفتم نکهیا یتمام حواسم را خواستار بود. برا خواست،ینم : 

- که مامانم دو سه بار زنگ زده؟ یباال راست گفت  

  .آره راست گفتم، دو سه بار زنگ زد احوال مامان رو گرفت-

دیایهر لحظه قرار است به سمت صورتم ب کردمیچه در نگاهش بود که حس م دانمینم . 

- گفت؟ یچ هگید  

جواب داد طنتیش با : 

- شیو آروم ببوس یریگفت قول بده دخترم رو گاز نگ . 

شد یکیو عملش  حرف . 

 

[28.09.18 17:33] 
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لب و خالم  نیب ییکرده و جا کیکه پشت گردنم بود سرم را به خودش نزد یکمک همان دست به

 یبرا اشیشدم. هدف اصل ریاش بودم، اما غافلگهمه جانبه یملهمنتظر ح نکهی. با ادیرا بوس

شدن سرش خودم را عقب  کیکجا بوده، چون من به محض نزد قاً یمعلوم نبود که دق دنیبوس
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دم دستش را ببوسد. دور  یجا نیکند اول یریاز فرارم جلوگ نکهیا یمجبور شد برا وبودم  دهیکش

و خوش بود. دست بردم و دستانش را  دیخندیخودش م یشدم و شماتت بار نگاهش کردم. برا

بهتر  قدرنیبهتر بود. ا یلینبود، خ میکه به اورزان رفت یروز یکمرم برداشتم. مثل بوسه یاز رو

مکان. تا آمدم  نیزمان و ا نینه ا م،یبود یو مکان بهتر تیدر موقع خواستیکه دلم م

 :بازخواستش کنم، گفت

- و  ،یخودت رو ببوس یتونیکه تو نم فی! ح دیچسب یلیبه من که خ خوب بود مگه نه؟ یلیخ

 یکردیم شکشیتازه خودتم پ ،یکردیاخم نم یجور نیو ا نهیریچه قدر ش یدیفهمیگر نه م

یبگ خوادیدلم م یلیبگو؟ خ نویبار ا هیو تو رو خدا من رو ببوس. جون من  ایکه ب . 

حمله کند، تند و  دفعهکی. عادت داشت آمدیم شیمعلوم نبود چه پ ماندم،یم گرید یکم

حمله را به خود  کی. بلند شدم تا دوباره نخواهد کارش را تکرار کند، چون دوباره حالت محابایب

 .گرفته بود

- . باش تا بگمکردمیدم دستم بود سمتت پرت م یکه مامانت باالئه، و گر نه هر چ فیح .  

کردم، که متوجه شد. دست دراز کرد و آن  یبود نگاه ام که کنارش افتاده یبه روسر یچشم ریز

 :را برداشت و بلند شد

- یکنیناز م یدار دونمیسمتم؟ من که م یپرت کن لهیست؟ وسجواب بوسه نیآخه ا  ! 

دراز کردم و گفتم دست : 

- برم دیرو بده، با میروسر .  

- جلو خودم برات ببندمش ایباشه، ب . 

سرم را کج کردم یکم : 

- آمیتم خرابه؛ نمسابقه ست،یتو بلد ن . 

جلو آمد خودش : 

- دارم که خودم براش تالش کردم سابقه یزورک یبوسه هیبا  نکهیبلد بودن رو که بلدم، دوم هم ا

شهیبهت ثابت م ندهیبدجنسم، حاال در آ نقدریو گر نه ا کنم،یمراعاتت رو م ینکن. من کل . 

فرصت طلب هم از آن به نفع خودش  زدانیه زدم ک یاراد ریغ یلبخند شیهایتصور بدجنس از

 :استفاده کرد

- مگه نه؟ یدوست دار   

را باال آورد یکه جلو آمد و روسر دمیهم خند باز : 

- چه خوب بلدم نیفقط بب . 

 یکردن دو طرف روسر نهیموشکافانه در حال قر یسرم انداخت و بعد با نگاه یرا رو یروسر

 نیرا گرفت و در هم گره زد. از ا آن یا حوصله دو گوشهبودنش مطمئن شد، ب نهیاز قر یشد. وقت
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خانم  وایها باال بروم و با ش. خواستم که دوباره از پلهشدمیغرق لذت م شیتوجهات و کارها

و احتماالً خواب باشد. اصرار کرد  دهیکنم که اجازه نداد و گفت که از صبح نخواب یحافظخدا

ردمپوست بکنم که قبول نک وهیو م نمیبنش .  

به  یمنته یاز پله نکهیقبل از ا میگذشتیکرد. از تراس مقابل خانه که م امیمقابل در همراه تا

و گفتم دمیبروم به طرفش چرخ نییپا اطیح : 

- برو تو. حواستم به مامانت باشه ،یایدنبالم ب گهید خوادینم . 

رفتم که گفت نییپشت سرم گذاشتم و پا یپله یرا رو میپا کی : 

- خونه  نیا یزودتر با هم تو خوادی. دلم میطور نیخودم، خسته شدم ا شیپ آرمتیمزود 

میباش .  

. مثل دمیرا  بوس اشنهیس یقفسه یبود، سرم را جلو بردم و رو ستادهیپله باالتر از من ا کی

تند  ییهاکردم و با قدم یمانده را ط یباق یهاهم پله عیو بدون خبر ! سر یادفعهکیخودش، 

 وآمد  نییپله پا کی. کردیشد به طرفش برگشتم. با لبخند نگاهم م ادیفاصله ز یر شدم. وقتدو

گفت اشنهیبه س یابا اشاره : 

- کردمیم تیو همراه موندمی. مستمیمن که مثل تو ن ؟یچرا فرار کرد بوسن؟یرو م نجایا . 

*  *  * 

در  دنشیشوم. د میهااشک زشیز رنتوانستم مانع ا گریدادم د زدانیدسته گل را به دست  یوقت

سر و  نیبه هم دنشیاز تصورم خوب بود. انگار د شتریب یلیو نقش خ پیت نیو ا دیروپوش سف

 شیبودم و با اشک تماشا ستادهیا کشی. نزدکردیسخت من و او را پاک م یشکل تمام گذشته

بود،  ستادهیرمان اتر از دو روز قبل کناخانم را که سرحال وایش یمالحظه یتح کردم،یم

از صورت او هم  یکرده بود. آثار سرزندگ دایشفا پ زدانی دنیخانم هم با د وای. انگار شکردمینم

بود دایپ . 

 تیو بعد در صورت رضا دیایب کباری یابود. قرار بود فعالً هفته مارستانیدر ب زدانی یروز کار نیاول

شدن  لیالتحص. فارغکردیم تیریرا هم مد یاجنس دیتعداد را به سه روز برسانند. با نیا نیطرف

 مارستانیدر ب نکهیبود، احتمال ا یمناسب یرزومه زدانی یبرا یدانشگاه خوب خارج کیدر 

رفتیکند، م عیرا وس اشیکار یمحدوده . 

پدرش فرستاد. به پدرش قول داده بود در  یگرفت و برا لمیاز ما ف زدانیو  میستادیکنار هم ا در

از ما دور شد و  ردیبگ لمیخواست ف زدانی یخانم هم وقت وایرصت من را به نروژ ببرد. شف نیاول

 کردمیتر از آنچه که تصور مبا پدرش شد. با پدرش راحت زدانی یهاطنتیگر شنظاره یاگوشه

 .بود

 

[28.09.18 17:33] 
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گفتیو م دیشکیپدرش خط و نشان م یهم برا یگاه د،یخندیم کرد،یم یشوخ : 

" به کل کنار بگذارد دیندارد و آن  را با یادهیکم کردن مشروب فا ." 

که بخش و مراحل  دمیفهمیاز قبل  م شتریب کردیدست به پدرش م نیاز ا ییهاهیتوص یوقت

روزها با مامان  نیاست. ااش کرده و عمرش را صرف توجه و مراقبت از خانواده یاز زندگ یمهم

از پدرش،  اش،یگفتم، از بچگ زدانی یزندگ طی. از شراکردمیصحبت م زدانی یدرباره ادیز

 یهم حرف زدم. مامان نه تنها شنونده ایازدواجش با رو یاز چگونگ یحت ما؛یو پر ایرومادرش، 

خوب و بدش  زدانیمثل  یبا مرد یزندگ گفتی. مدادیهم م یخوب یهابود، بلکه راه حل یخوب

دست نزنم و بگذارم  شیهایرا بردارم، به بد شیهایحواسم جمع باشد خوب دیدر هم است. با

را شخم  زدانی یگذشته خواستمیسر بمانند. من هم نم شیها یبروند و خوب ریآرام آرام به ز

ها کار نداشتمبودم و به گذشته دیجد یزندگ کیبزنم. دنبال  . 

 یقهیدو دق یکی. در همان آمدیم به نظر یکه فرستاده بود مرد خوش مشرب یلمیدر ف پدرش

که من باشم را قابل تحمل  اشقهیگفت، اما سل راهیبد و ب زدانیبه  یکل یو جد یکوتاه شوخ

 یکم نکهیهم گفته بود که به محض ا زدانیو  نمشیبب کیدانست. دوست داشتم از نزد

رفت میفرصت به نروژ خواه نیروبراه شود در اول شیکارها . 

با او مشغول  زدانی. میریفاصله بگ زدانیاز  میخانم مجبور شد وایمن و ش مارستانیب ریآمدن مد با

 وایمن را همسرش خطاب کرد من و ش یکرد. وقت یصحبت شد و من و مادرش را هم معرف

 یمسئله بود. من هم سع نیما در مورد ا یبرخورد جد نیاول نیو ا میکرد یخانم به هم نگاه

خانم به رخ نکشم وایشده بود را مقابل ش ریبه وجودم سراز نزدایاز حرف  که یکردم لذت . 

دوست داشتم کنار  اندازهیرفتن نداشتم. ب یبرا ییاگر چه اصالً پا م،یرفتیم مارستانیاز ب دیبا

آن هم در کنار هم، من را پرتوقع کرده  ،ی. حضور در نساجستیممکن ن دانستمیبمانم و م زدانی

شاخه رز  وبرود د مارستانیب ریهمراه مد نکهیآخر قبل از ا یکردم. لحظه یخداحافظ زدانیبود. با 

خانم  وایش یآورد و به من و مادرش داد. تشکر کردم، جلو رونیآورده بودم را ب شیکه برا یقرمز

خانم جلو رفت و صورت  واینگاهم را به او دوختم. ش رهیبزنم. فقط خ توانستمینم یگریحرف د

نگاه  یمتوجه ادمادرش را د یجواب بوسه نکهیکرد. بعد از ا تیموفق یآرزو شیا. بردیرا بوس زدانی

 :من شد. با من هم دست داد و گفت

- منتظر فردا شبم یلیخ . 

میخانم به هم نگاه کرد وایمن و ش باز . 

فردا شب گذاشته بود. در واقع قصد داشتند  یرا برا یزنگ زده و قرار خواستگار روزیخانم د وایش

حضور  یرا هم خبر کند تا در خواستگار امکیکه مامان مهلت خواست تا عمو س ندیایبامشب 
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دلخور بود که چرا زودتر او  دیرا فهم یبرادر عضد یخواستگار انیکه جر شیپ یداشته باشد. دفعه

تا حضور داشته باشد میخبر نکرد را .  

 مارستانی. مقابل درب بمیشدرد  مارستانیب اطیخانم از ح وایجدا شده و دوشادوش ش زدانی از

کنم، گفت یکه خواستم از او خداحافظ نیهم : 

- تو رو هم برسونه گمیمن آژانس منتظرمه، م ایب . 

کردم و گفتم تشکر : 

- رمیمن خودم م د،یشما بر خواد،ینم . 

گفت یجد یلیخ : 

- باهات حرف بزنم خوامیم اینه ب . 

خانم به  واینشستم. راننده که راه افتاد ش نینتوانستم مخالفت کنم و همراهش داخل ماش گرید

گفت کبارهیطرف من برگشت و  : 

- . مدام به پدرش سفارش زدینم یحرف ایرو شیوقت از مشروب خوردن پدرش پ چیه زدانی

نفهمه یچیه ایکه رو کردیم . 

من حرف زده بود، چطور ممکن بود  شیراحت پ یلیمسئله خ نیاز ا زدانیتعجب نگاهش کردم.  با

کرد انیی یاگهیخانم سوال ذهن من را طور د وایپنهان نگه دارد؟ ش ایاز رو که : 

- و  زنهیمشروب خوردنش حرف م یبا پدرش درباره یپوش یاپرده چیتو بدون ه شیپ یول

نخوره گهید کنهیسفارش م  ... 
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و گفتم به راننده کردم ینگاه مین : 

نگران  دیکه انگار با دیگیم یهم خوبه، اما شما طور یلیخ ست؛یبد ن گهیبه من م نکهیا 

باره حرف زده نیمن در ا یباشم که چرا جلو . 
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 اشیماریکمتر آثار ب شی. صورتش نسبت به دو روز پدادیهم گذاشته و گوش م یرا رو دستانش

چشمانش  ریاز التهاب ز یداده بود، توانسته بود قدرکه انجام  یمختصر شی. با آرادادیرا نشان م

  .را کم کند

-  دیشا نیا یو حواست جمع باشه. بدون یبدون گمیمنم نگفتم بده، چون خوبه بهت گفتم. م

 ایبا رو کنه،یرو م شیبا تو داره راحت زندگ زدانی. ستین یکه بهت گفته، اما عاد ادیب یبرات عاد

روز نشه که با  هیکه  ،یهم باهاش حفظ کن تیزندگ یرو تو تیقعمو نی. گفتم که اتونستینم

خودش رو ازش دور نگه  ایچون رو گفت؟ینم ایچرا به رو یکنه و نگه. فکر کرد یستیرودروا همتو 

 یچ دونمیهم محرمش بدونه، من نم زدانیتا  دونستیاون رو محرم نم ایچون رو داشت،یم

راحت از مشکالتش حرف بزنه  تونهیتو م شیکه پ دهیرس جهینت نیبه ا زدانی یگذشته، ک نتونیب

بکشه  ییروز کار به جا هیاما قدرش رو بدون. نذار  ،یمنف ازیامت هیو نترسه که بعداً براش بشه 

ایبراش رو یکه تو هم بش .  

که با سوالش به خودم آمدم دادمیدقت به حرفش گوش م با . 

و گفته؟ر زیهمه چ ش؟یبرات گفته از زندگ ایچ -  

- گفته زیو ازدواجش، از بچه دارشدنش، از همه چ ایبله گفته، از رو . 

برد و گفت نییرا آرام پا سرش : 

- به خواست خودشون نرفتن نروژ، باباشون  اشاریو  زدانی. گمیرو هم من برات م ییزایچ هی

ها بچهقانون و حضانت بشم.  ریدرگ خواستمیمجبورشون کرد، منم نتونستم مخالفت کنم. نم

حساس بود. فرستادمشون با باباشون برن، خودمم به  یلیخ اشاریمخصوصاً  شدن،یم تیاذ

کرد تمیاذ ادیشدم. نادر ز یراض دنشونید ربا هی یهمون سال  ... 

نگاهش کردم که گفت یسوال : 

- نداشت.  یریگها سختبچه دنیکرد، اما سر د تمیاذ ادیز گم،یرو م زدانی ینادر بابا

 ادیاول ز یها. اون سالمیدیدیها رو مبچه هیترک اومدیمن سختمه برم نروژ، م دونستیم

براش مشکل  کردی. قبل انقالب تو وزارت نفت پست مهم داشت، فکر مرانیا ادیب تونستینم

تازه رفته بود تو  زدانیبود.  شیشونزده سال پ م،یقرار گذاشت هیترک یکه تو یبار نی. آخرادیب شیپ

و باباش اومده بودن.  اشاریاما فقط  نم،یها رو ببکه بچه هیبود. رفتم ترک یالدیم دیع سال. ستیب

بوده، مونده  شیشخص یکارا یسر هیدرس و  ریکجاست گفت درگ زدانی دمیاز باباش پرس یوقت

 کرد،یم یتابیکه ب اشاریبرعکس  نه؛یکه دوست داره من رو بب دادینشون نم ادیزدان زینروژ. 

. آرهیخودش نم یاون فقط به رو دونستمیحال خودش بود، اما من مادرم، م یراً تواون ظاه

اهل درس خوندن تحت هر  یلیکه خ زدانیو بمونه نروژ، اونم  ادیمحاله به خاطر کار و درسش ن

آشنا  یدختر هیبا  زدانیگفت  دم،یرو پرس لشیجا خلوت کردم و دل هی اشاری. با دنبو یطیشرا

ش با اونه، گفت همه اشاری. شناختمشونیباباشه. من م یاز دوستا یکیختر شده، گفت که د

بود، با  طونیش ادیز زدانیبود،  بیبرام عج نایا ی. همهششیو مونده پ ادینتونسته به خاطر اون ب

دختر نروژ  هیکه به خاطر  شدیداشت، اما اون قدر عاشق و واله نم ادیو بخند ز ودخترا هم بگ

مسئله بگذرم. هر وقت  نی. اونا برگشتن نروژ، اما من نتونستم راحت از انهیمن رو بب ادیبمونه و ن

گفت ییزایچ هیناراحتم بهم  یلیخ دید گهیشب د هی نکهی. تا ادادیجواب سر باال م زدمیزنگ م . 
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که چه شده است. باز هم به راننده نگاه کردم. پشت چراغ  زدمیخانم مکث کرد. حدس م وایش

خانم نفسش را رها کرد و  وایدر گذر بود. ش یهاهیبه ثان میبود و نگاهش مستق ستادهیقرمز ا

 :پشت بندش گفت

- بهم گفت که باهاش رابطه داره، چند وقت بود که  ه،یدوست هیاز  شتریب ایکه کارش با رو دمیفهم

نهاش ت تونستهیحساس شده، نم ایو چون رو دونهیجز من نم کسچیبا هم بودن. بهم گفت ه

 شد،یم یدختر مردم چ فیکار کنم. بگم تموم کنه، اون وقت تکل یچ دونستمی. نمادیبذاره و ب

خودش حل  گفتیبدم. مدام م لیتشک تونستنیم یبگم پس ازدواج کنن، دو تا بچه چه زندگ

بود چند  نیحامله هم هست، نظر خودش ا ایکه رو میدونستینم زدانیاون شب من و  کنه،یم

 نیهم زیبذارم همه چ تونستمیرو دوست داره، منم نم ایرو گفتید ازدواج کنن، مسال بع

باالخره که  گفتینبود. م یانبود. براش مسئله الشیخ نیبمونه، زنگ زدم نادر، نادرم ع یجور

هان، جور رابطه نیا ریدوستاشون درگ یکه همه کننیم یدارن زندگ ییجا اشاریو  زدانی ،یچ

درست و  میبعدش وقت نشد که تصم گهیکنه. د رشونیپسراش رو غل و زنجکه  تونهینم

بود که  ستادهیلنگه پا وا هی زدانیست. رفتم نروژ، حامله ایوچون خبردار شدم که ر رمیبگ یحساب

رو که  زدانیبچه رو سقط کنه، اما حال و روز  ایبچه رو نگه داره، من رفته بودم که کمک کنم رو

کارستون.  کنهیم یکار ادیسر بچه ب ییکه بال کردیم دیتهد یجدشدم،  مونیپش دمید

طالقم  دیآوردم با ایبچه رو که دن گفتیم ایرو اره،یرو به راه ب ایرو تونستی. نممیعقدشون کرد

،یبد  

 

[28.09.18 17:33] 
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خالصه  بود، وزنش کم بود. قلبش مشکل داشت. ضیبدتر شد، مر یاومد، همه چ ایکه دن بچه

دخترش،  یضیبا مر دیکش ایاون دو سال چ یتو زدانیکه  دمیکنم برات، آخرش هم نموند ! من د

 ایباهاش صحبت کردم که ب یهر چ داد،ینم ریهم حالش بد بود، به بچه ش ایآب شده بود، رو

 ی. چند بار توهیگر ریز زدیم کردیهم تا دخترش رو بغل م اومدیم ومد،ین هرتبچه و شو شیپ

تموم اون دو  زدانیبهش دست بزنه،  دیترسیبعد از اون م گهیدستش بچه کبود شده بود و د

دست  یاما حت شش،یش رو نگه داشت، خودش تر و خشکش کرد. من بودم پسال خودش بچه

داد وندخترش تو بغلش ج داد،یمنم نم .  

گذرا به چشمانم گفت یمکث کرد و با نگاه دوباره : 
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- رو پشت سر گذاشته، نگاه  یزندگ یچ یگفتم بدون ،یزیم که براش اشک بررو بهت نگفت نایا

 ذاشتیش، نمخونه یرو آورده بود تو ایشده بود. رو وونهید نایاسمیبه االنش نکن، بعد از مرگ 

حالش  ران،یدانشگاه رفت و منم برگشتم ا نکهی. تا ادادینم یشکیجم بخوره. گوش به حرف ه

گفته بود که  ایبه رو یچ دونمینم داد،یرو طالق نم ایتر شده بود، اما رودانشگاه رفتن به زبعد ا

 اومد،ینم ت،یبرگرد سر خونه زندگ گفتمیم ای. به رودیترسیازش م ره،یطالق بگ رفتیاونم نم

دختره   نیسر ا دیکش یبدبخت یهر چ زدانیبگه.  زدانی دیبا گفتیم ر،یطالق بگ ایب گفتمیم

خر کرد که نیرو ا زدانی. دیکش شیرو به آت انزدی ی. زندگدیکش  ... 

دمیحرفش پر انیم به : 

- خودش قبول داره که به  زدانیداشتن،  ریاون اتفاق تقص یخانم، هر دو تو وایش یطور نیا دینگ

هم  دمیشا ده،یعذاب کش زدانیاونم بوده، اونم مثل  یبچه نایاسمیمقصر بوده،  ایرو یاندازه

شتریب . 

گفتانزجار  با : 

- ش، کار دست خودش و پسر من داد. و برد خونه زدانیخرش کرد.  اینداشت، رو یریتقص زدانی

خودش  نشونیبهم گفت که باعث اون اتفاق ب ایخود رو گه،یم ینده که چ زدانیگوش به حرف 

 یخونه یخودش، برده تو شیرو نگه داشته پ زدانی فهمه؟یم یچ سالهستیبوده، پسر ب

نبود،  عقلیب زدانی. شدیم دیکه نبا یگفت، ناز و ادا اومد، شد کار شیکسیاز ب خودش، براش

درد  تونمیکه من نم یمردگعقلش رو زائل کرد. بعد هم که حامله شد خودش رو زد به موش ایرو

ساله  ستیپسر ب هی یکه اندازه سوزمیم نی. از ازدانیافتاد گردن  یهمه چ نم،یدخترم رو بب

بودبلد ن یهم مادر . 

را  زدانی یهانزدم. به هر حال مادر بود، من حرف یاما حرف د،یگویم منطقیب یکم دانستمیم

اش را ماساژ دادم و گفتم. شانهستیحالش روبراه ن یکم کردمیقبول داشتم. حس م شتریب : 

- خانم؟ وایش دیخوب  

جواب مثبت تکان داد یرا به معن سرش : 

- هام رو به خاطر کارخونه ول کردم. من ولشون نکردم، منم دو تا بچه بهم گفت ارویبار  هیخوبم. 

 شیبعدش باباش خواست پسراش پ ران،یرو با خودم آوردم ا زدانیو  اشاریمن بعد از طالقم 

 میاز جوون ینساج یخودش باشن. چند سال با من بودن، گفت چند سالم با اون باشن. من برا

کار رو نکردم نیا یریاز سر شکم س ای. من مثل روزمیاز همه چ م،یگذشته بودم، از زندگ . 

خانم اصرار کرد که من به خانه  وایراننده خواستم تندتر براند. گوش کرد و تندتر راند. هر چه ش از

مبل نشاندمش  یبروم قبول نکردم و همراهش داخل رفتم تا از سالمت حالش مطمئن شوم. رو

 د،یآب را که نوش وانیآوردم. ل شیآب هم برا وانیل کی. اوردیو کمک کردم لباسش را از تنش درب

گفت دفعهکی : 

- مردند. تا  دهیش به دو ماه نرسآورد هر چهارتا بچه ایخاله داشتم، چهارتا بچه پشت هم دن هی

مرد.  مانیبچه گذاشت و سر زا نیبار خودش جونش رو سر ا نیآورد و ا ایپسر به دن هی نکهیا

پر و  ریاون موقع که بابام زنده بود ز امرزمینبود. مامان خداب یایبشوهرشم آدم درست و حسا
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بود، وضعش هم خوب بود و  یریخودش، بابام آدم دست به خ شیبچه رو گرفت و آورد پ نیا بال

آوردن و از بوشهر اومدن تهران و  ایسال بعد دن هیم نداشت. منم خاله یبا آوردن بچه یمخالفت

سال موند و دوباره  هیبابام مرد و مامانم دوباره برگشت بوشهر.  نکهیارو زدن. تا  ینساج نیا

خواهرش با هم  یشوهر کرد. من اون موقع پونزده سالم بود. مامانم دوست داشت من و بچه

میازدواج کن . 

- کنه؟ یاز پسرش نگهدار تونستیخواهرتون پدرش کجا بود؟ نم یبچه  

-  یبود که بار لنجا رو خال نیرفت، باباش کارش ا شمونیز پم هم امامانم که ازدواج کرد پسرخاله

. تا کردیبود و با همه دعوا م ی. آدم شرفروختیم هیبه بق گاریجا سهم همون ی. گاهکردیم

مم سرباز بود. قرار زد کشتش. پسر خاله یکیدعواها  نیاز ا یکی یتو گاریآخرش سر س نکهیا

بار حرفش را قطع کردم نیدوم ی. برامیعقد کن ادیکه ب یبود از سرباز : 

- ن؟یدوستش داشت  

زد یلبخند : 

-  میکه ناپدر یبود، اون موقع هر چ ی. پسر خوبمیخواستیخاطر هم رو م یلیآره، خ

 یبابا نکهی. تا اکردیدراز نم ییبود، اما دست گدا پولی. بکردیکمکش کنه، قبول نم خواستیم

میاومد خواستگار زدانی . 

 

[28.09.18 17:33] 

 

 یمال و اموال بابام رو از چنگمون درآورده بودند و فقط نساج یموقع عمه و عموهام همه اون

بند نبود  ییحق منه، دستش هم به جا گفتیم کرد،یداشت دق م امرزمیمونده بود. مادر خداب

. نادر بهش قول داد که نذاره، زورشم داشت. دستش به دهنش رهیکه بره حق من رو بگ

مادرم که قاسم پسر  یپا رینشست ز می. ناپدرکردیکار م یخوب یبود، جا سمهند د،یرسیم

 پولیپسر ب هینداره در مقابل نادر بزنه، مهندس مملکت کجا و  یحرف خوره،یم به درد نمخاله

مال ما بود، مال پدرم بود  یحرفش حرف بزنم، نساج یکجا؟ مامانم باهام حرف زد، نتونستم رو

 میو اومد می. من نتونستم با مادرم مخالفت کنم. با نادر عقد کردارنیچنگم درباز  خواستمینم

 هیبعدش تا  گهیکوتاه کنه. د یتهران. الحق که خوب تونست دست عمه و عموها رو از سر نساج

غرق شده ایدر یروز خبر آوردن تو هی.  فقط دمشیاز قاسم داشتم، نه د یسال نه خبر . 

 

 ریقرار داده بود که غ رمیتحت تاث یبه قدر دانستمیاسم از او م کی که فقط یتلخ مرد سرنوشت

گفتم یاراد : 

- ن؟یکار رو باهاش کرد نیچرا ا  

سوالم نداد، اما گفت نیبه ا یجواب : 
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- نادر  یبعد از انقالب وقت تونستمیگذشتم، پس نم زایچ یلیاز خ ینساج یمن برا ؟ینیبیم

خرابه. اومدم و دوباره  هیهم بشه  یجا بمونم تا نساجمن رو برداشت با خودش برد خارج، همون

  .به اونجا سروسامون دادم

- ن؟یازدواج کرد زدانی یو با بابا نیکه منتظر قاسم نموند دیمونیاالن پش  

- دنبال دوا و  شدم،ینشد. چند سال بچه دار نم یوقت زندگ چیه زدانی یمن با بابا یزندگ

بود،  ینساج شیمن رو برد خارج تموم فکرم پ یوقت خواست،ی. نادر هم بچه مرفتمیدرمونم نم

خرده بزرگ شدند طالق گرفتم و  هی ی. وقتاشاریرو حامله شدم و بعدش هم  زدانی نکهیتا ا

کس برام نمونده،  چیه زدانیبه جز  گهیقاسم پشتمه. د نینفر کردمی. همه ش فکر مرانیاومدم ا

هرگز ازدواج  گهیمن نباشم د دونستمی. مرمیاً بمو بعد نمیرو بب زدانی یخوشبخت خوامیم

وسط افتاد، اون تو رو  نیا یازدواج کنه، اما خب اتفاق بهتر ماهیتالش کردم با پر یلیخ کنه،ینم

به خاطرت مقابل خودش هم  زدانی یباعث شد یدوست داره. تو حت یلیتو رو خ رد،انتخاب ک

که  دمیرو د یزی. امروز چستیه قاسم پشت سرم نآ کنمیفکر م گهیبا تو خوشه، منم د سته،یبا

عوض شده،  زدانیکه  دمیامروز من د وفته،یاتفاق ب زدانی یزندگ یتو کردمیوقت فکر نم چیه

راحت  الیکه من با خ یهست یدوست داره. تو دختر یلیرو خ یکی ره،هدف دا شیزندگ یبرا

یباش زدانیازت بخوام مواظب  تونمیم  ... 

[28.09.18 17:34] 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

*  *  * 

 یبه سرتا پا یواشکیرا مرتب کند. نگاه کوتاه و  شیدادم تا موها امکیرا به دست عمو س شانه

وقت راجع به  چیکه داشت، اما ه یارانهیگسخت نگفت. با وجود اخالق یزیمن انداخت و چ

با او صحبت کرده بود، همان  شبمهینتا  شبیپوشش زنان اطرافش حساس نبود. مامان د

اختالف  یسر کی. کردیرا عمو هم تکرار م گرفتیم  زدانینسبت به  ثمیکه م ییرادهایا

خانم مجبور شده بودم تا غروب  وایخاطر حال بد شکه به روزیهم با مامان داشت. د ییهانظر

 یآمد. عمو در کنار همه شیپعمو و مامان  نیب یصبر کنم، بحث زدانیکنارش بمانم و تا برگشت 

 دینشده با یزیکه هنوز که چ گفتیخانم هم اشاره کرد و م وایش یماریبه ب شیهااعتراض

. افتدیاز او  بر گردنش م یدارنگه یفهیخانم باشد، ازدواج کنند تمام وظ وایمارال مواظب ش

 چیحرف بزند. ه امکیمو سدادم خود مامان با ع حیحرف را زده بود، اما من ترج نیمقابل من ا

آمدیکس مثل مامان از پسش برنم . 

خانه نداشتم. اگر چه به طور  کیکردن با هم در  یخانم و زندگ وایبه مواظبت از ش یمن اعتراض

حرف از دنبال  یچند بار زدانیبودم.  ینزده بودم، اما قلباً راض یحرف زدانیمورد با  نیدر ا یجد

بود که  یاش را نگرفته بودم. خودخواهدنباله لمیهمان تما لیبه دلمن  یخانه رفتن زده بود، ول
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خانه  کیو نخواهم که در  رمیو مادرش قرار بگ زدانی نیب ،یهمه سال چشم به راه نیبعد از ا

میکن یزندگ . 

 

گذاشت. بعد به طرف من برگشت و با  زیم یکرد و شانه را رو شیبه موها ینگاه نهیاز آ عمو

 :لبخند گفت

- عمو یگل کردخوش  ... 

کتش را درست کردم و گفتم یقهیرفتم و  جلو : 

- کرد، همه خوشگل کردن، منم گفتم جا نمونم شهیچه م گهید . 

لبخند گفت با : 

- میآب و تابش نداد گهیهمه د نیما مثل تو ا . 

 دوست دارد، ثابت رای. بارها گفته بود که من را مثل سمدیرا بوس امیشانیجلو آمد و پ دفعهکی

باشد خودش  امیدر شب خواستگار نکهیا یرا در آمل رها کرده و برا شیهم کرده بود. تمام کارها

 طمراعات کند، اگر فق یامشب کم میبگو شدینم میرا رسانده بود. فقط نگران امشب بودم، رو

 شیدوئل پ زدانیاو و  نیامشب ب کرد،یرفتار م رایسم یمراسم خواستگار هیهم شب یکم

با  نکهیگرفتم قبل ا می. تصمخواستمیاز خودش کمک م دیبود، با زدانیحل خود تنها راه. آمدیم

اما با  دم،یکشیبروم و با او هم کوتاه صحبت کنم. از عمو خجالت م ثمیحرف بزنم به اتاق م زدانی

داخل آشپزخانه بود و  رایرفت و من هم همراهش شدم. سم رونیراحت بودم. عمو از اتاق ب ثمیم

زدم و وارد اتاقش  ثمیبه در اتاق م یا. تک ضربهکردیو کمکش م ستادهیمان هم کنارش اما

کرد و گفت میبه سرتاپا یمثل عمو نگاه قاً یبود .دق راهنشیپ یهاشدم. در حال بستن دکمه : 

-  یکه تو رو یدیپسره د نیا یتو یچ دمیفهمی! کاش من م ی! سنگ تموم گذاشت یچه کرد

یستادیما وا یهمه  ! 

 یرنگ که در قسمت جلو یریش زیشوم کیبود به همراه  رهیت یآب یشلوار دمپا کیمن  لباس

برش خورده  یداشت. در انتها هم به شکل هالل یشده و نقش و نگار سنت یخامه دوز نهیس

شدم و  کشیبود. نزد یریو ش یاز آب یبیدار بسته بودم، ترکهم که دور گردنم مدل یبود. روسر

برداشتم زیم یواز رادکلنش را  : 

-  ینگران من نباش؟ ه کنمیشوهر پولدار م هی گفتمیبهت م ستین ادتیجان، پول.  ثمیپول م

؟یدیحاال د ،یکار رو ندار نیا یعرضه یگفت ! 

دادم. گردنش را عقب  دمیکه به دو طرف گردنش پاش یکرد و من هم جوابش را با ادکلن اخم

و گفت دیکش : 

-  انیب شهیچطور روشون م شیی. خداگهیم ایمامانش چ نمیشب ببام خوادیدلم م یلیخ

؟یخواستگار  

گفتم مظلومانه : 
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- خانم مخالف بود که  واینداشت. ش یریاون ماجرا تقص یکه تو زدانیخانم مقصر،  وایکه ش میریگ

د، که قبالً ازدواج کرده بو یزن هیسراغ  یرفتینبود. مثالً فکر کن تو م راهیب لشیدل یلیالبته خ

شد؟یم یمامان ما راض  

- بار ازدواج کرده  هیچون خودش  یکی نیا یاما برا ،یخوب نبود یکیواسه اون  گه،یآره د

یمناسب . 

گفتم قاطع : 

-  ثم،ینداشتم م یاعالقه اشاریمن به  نیاز ا ی. جدااشارهیبهتر از  یلیخ یلیخ زدانیباور کن 

رو به  زدانیمامان و بابا موافقت کردم، اما  به خاطر ه،یخوبه، پسر خوب طشیشرا دمیاون موقع د

رو دوست دارم زدانیانتخاب نکردم،  یاگهیخاطر کس د . 

نگاهش کردم میبرگرداندم و مستق زشیم یرا به رو ادکلنش : 

-  ینزن یزیچ ی. پس بهتره که امشب حرفیدونیرو گرفتم، خودت هم خوب م میمن تصم ثمیم

کنم ستیخوام حرفت رو راست و رب ایکه بعدها من ازش شرمنده بشم.  . 

طعنه گفت با : 

- ام؟ین یخوایم  

- بره نیاز ب توننیدارم؟! منتها دوست ندارم احترام ب شتریدونه داداش ب هیمگه من  . 

کار را کرد نیزد. البته که به ناچار ا یلبخند : 

- خورمیزود باهاش به مشکل برم یلیخ دم،یکه من د یاون . 

گفتمبه گردنم دادم و  یتکان : 

- و تو دونمیاونوقت من م ،یاگه تموم حرفات رو پس نگرفت یبذار حاال باهاش آشنا شد  ... 

حرف بزنم تا از اتاق  گرید یکلمه کیبمانم و  دمیترسیزدم. م رونیمکث نکردم و از اتاقش ب گرید

ندازدیب رونمیب . 

 

[28.09.18 17:34] 
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زنگ زدم. با همان بوق اول جواب  زدانیرا برداشتم و به  امیمحض پا گذاشتن به اتاقم گوش به

 :داد و گفت

- دییهستم بفرما ونیعدد دوماد اوکاز کی . 

ام . اگر چه خندهدیتابیقطعاً عمو برنم زد،یو حرف م آمدیلحن و حالت سرخوش امشب م نیا با

ام را حفظ کردم و گفتمگرفته بود، اما وجهه : 

- ؟ییکجا زدانی  

- رو بکنم؟ هیو قال قض امیزودتر ب یدوست دار ؟یخوایشوهر م  

نتوانستم خوددار باشم و نخندم گرید : 

- ازت بکنم یدرخواست هی خوامیم ر،ینخ . 

گفت تند : 

 ... جانم بگو-

- و  شهیم یزود عصب اعصابه،یخرده ب هیخود مامانت حرف بزنه، عموم  یامشب بذار شهیم

اون یکی ،یتو بگ یکیکه  یی. نذار کار برسه به جاکنهیداغ م . 

- جمع امشب  التیخ اعصابه،یب یخواهش کردن نداره. من کارم آروم کردن آدما نکهیا زمیخب عز

درمونش دارم یبرا یاژهیو یهابرنامه . 

گفتم کالفه : 

- گمیم یمن جد زدانی . 

- گفتم یمنم جد . 

- هادهیعموم من رو بهت نم ،یکن یطور نیا یامشب بخوا  ! 

جبهه خواهد گرفت دانستمیمنتظر جوابش بودم. چون م هصبرانیب . 

- من فقط  ،یتو مال من هست رم،یتو رو از اونا بگ آمیمگه من دارم م ده؟یتو رو به من نم ؟یچ

رونیو پاشون رو از تو کفشم بکشن ب یکنم که مال من یادآوریبهشون  آمیدارم م . 

- بار به حرفم گوش کن هی زدانی . 

تر گفتمنعطف آرام و یلحن با : 

- کار کنم؟ یچ یگیم ؟یخوایم یچ  

چسباندمینان را م دیداغ شده بود، فقط با تنور : 

- عمر با مرد جماعت گشته و زبون اونا رو بهتر بلده، بذار  هیخانم حرف بزنه، اون  وایبذار ش

بگه که ییزایچ هیمامانت با عموم حرف بزنه. ممکنه   ... 
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مشکوک گفت یلحن با : 

- ؟ییزایچه چمثالً   

- قبل ناراحته، ممکنه حرف  اناتیاز جر یکم امکمیاما عمو س تره،یمنطق مییدا گه؛یها دگذشته

بکشه شیگذشته رو پ . 

بخش گفت نانیاطم : 

-  تی. با گله و شکانمینزنم و الل بش یکه من حرف شهینم یباشه من حواسم هست، ول

سکوت کنم. شماها  تونمیبزنم نم حرف دیکه با دمیندارم، اما هر جا الزم د یعموت کار

ما؟یافتیراه م میمن و مامان دار ن؟یاآماده  

- مبله آماده . 

- به موهام کشمیدارم سشوار م لم،یتکم گهیمنم د . 

بار نرفت و گفت  ریخانم واگذار کند ز وایرا به ش زیچ کردم تا قول دهد که امشب همه یکار هر

اش حرف بزندهدربار دیخودش است و خودش هم با یزندگ . 

 

سروش شکرآب است و  یخودش و بابا نیگفته بود که ب زدانی آمدند،یخانم م وایو ش زدانی فقط

ها را با خودش و مادرش همراه نکندداده که آن حیترج . 

و  یی. دامیخانم بود وایو ش زدانیآماده کرده و فقط منتظر آمدن  رایرا سم ییرایپذ لیوسا یهمه

 یخواستگار یحال بودند. هر بار که پامن خوش فیمامان از معلوم شدن تکل یهاندازهم ییدازن

هم که من  یوقت یحت شدند،یهر دو ناراحت م دیرسیو به سرانجام نم شدیبه خانه باز م

 انیاز همه هم در جر شتریبود. ب نیاوضاع هم دادمیبه خواستگارانم جواب رد م خودم

پس  ایام با پوگذشته دنیخانم بعد از فهم وایش یند. وقتشده بود تیاذ اشاری یخواستگار

کردیم زیپره اشیاز ارتباط با مامان و بابا به سبب شرمندگ یتا مدت طوالن ییدا د،یکش . 

 نییپا ییبلند شد و بعد از خوشامد زنگ در را زد. سپس به همراه زندا ییدا فونیزنگ آ یصدا با

 دهیکش رونیاش را بگداخته ریشمش یکار نیاول نیند. عمو همبرو اطیاستقبال به ح یرفتند تا برا

نزدش  هخانم ب وایو ش زدانیمبل نشسته و منتظر بود  یتکان بخورد، رو شیاز جا نکهیبود. بدون ا

به عمو کرد و کنار گوشم زمزمه کرد یااشاره شیبا ابروها ثمی. مندیایب : 

- رونیلش بزنه ببسازه که هشتا دوماد از بغ یدوماد هیامشب عمو   ! 

غرور نگاهش کردم و گفتم با : 

- بر هشت نشه میو پنج سالشه، بلده تقس یس زدانی ست،یعمو که با بچه طرف ن . 

پشت  ییبودند. دا دهیرس زدانیخانم و  وایادامه دهم. ش مانیوگونتوانستم به گفت گرید

به  ی. بدون توجهمیدچشم در چشم ش زدانی. با کردیسرشان بود و در کمال احترام تعارف م
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 ریغ یگریآدم د ییکرد که گونگاهم  یزد و طور میبه رو یبود، لبخند شیکه رو ییهانگاه یهمه

ندیصحنه را بب نی. خوشبختانه عمو نبود تا استیاز من و او ن . 

 

[01.10.18 19:36] 

 

# 314پارت  
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به  یجد ی. با نگاهنمیالعملش را ببعکس خواستمیدم، منگاه کر ثمیبرگشتم و به م ناخودآگاه

همه  نکهی. با اکردیم یرا تداع امکیعمو س میلحظه تمام صورتش برا نیزل زده بود، در ا زدانی

افتاده بود  هحال قلبم را نیحرف زده بودم، اما با ا زدانیها بار با شده بود و من ده یزیربرنامه زیچ

خانم داخل آمد. جلو رفتم و  وایبالفاصله بعد از ش زدانیخود درآورده بود.  ریو تمام بدنم را به تسخ

 نیلبش بود. ا یافتاد باز هم لبخند رو زدانیبار دوم به  یکردم. نگاهم برا یخانم روبوس وایبا ش

به تن داشت.  یمات یاورمهرا با شلوار س یرنگ روشن یِ نگاهش کردم. کت تک توس دانهیبار خر

بود و کراواتش همرنگ شلوارش. بند ساعتش هم همرنگ کت  دیکتش سف ریز راهنیپ

 یرا کم شیکامالً مردانه به سمت باال شانه شده و دو طرف موها شیبود. مدل موها اشیتوس

دنش یبودمش کمتر کرده بود. چطور ممکن بود عمو با د دهید مارستانیکه در ب روزینسبت به د

خانم  وایند؟ من که مست حضورش شده بودم. کنار شبما یخود باق یعقل و هوشش سر جا

 کی زدانیخانم هم قدش بلند بود و  وای. چون شدیبه رخ کش شیاز پ شیو قد بلندش را ب ستادیا

 ینیریش یرا به همراه جعبه یتر بود. سبد گل خاص و قشنگخانم هم بلند وایسر و گردن از ش

و گفت گرفتبه طرفم  : 

 ! خدمت شما عروس خانوم-

و دستم که دراز شده بود تا گل را از  زدانیمن و  نیب یمحدود شده بود به فاصله میبرا ایدن

 فیشده و بعد از آن دو رد نییشکل در اطراف تز یسوزن یها. سبد گ با برگردیدستش بگ

 یبه صورت عمود یدیسف یو در انتها هم رزها یافق دیرز سف فیرز و سه رد یصورت یهاگل

ها شده بودگل نیا گاههیاز پشت تک ی. اسفنجدنشده بود دهیچ . 

سالم و  هیبا بق زدانیوارد سالن شوند.  زدانیخانم و  وایکنار رفتم تا ش یتشکر کرده و قدر خجول

گذشته بود و فقط  ریجوابش را مودبانه داد. به خ ثمیدست داد. م ثمیکرد و با م یپرساحوال

به  رایرا از دستم گرفت. با سم ینیریش یو جعبه به کمکم آمد رای. سمامکیعمو س ماندیم

بلند  شیبود. عمو از جا ییرایکه من تمام حواسم به سالن پذ یدر حال میآشپزخانه رفت سمت
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ها را بکند، حداقل گذشته یجمع شد که اگر قرار است عمو تالف المیبود. خ ستادهیشده و ا

کار را نخواهد کرد نیاول و بدون مقدمه ا نیهم . 

 

فضا را در  یاکبارهیرا بدست گرفتم و وارد سالن شدم. با ورود من سکوت ملموس و  یچا ینیس

که کنارش نشسته  زدانیخانم گرفتم و به دنبال آن به  وایرا اول مقابل ش یچا ینیبر گرفت. س

به من  زیآممحبت یرا برداشت و با نگاه شیو محترمانه استکان چا دیبود. خودش را به جلو کش

 زدانیبه سمت  یارادریبه همه تعارف کردم کنار مامان نشستم. جهت نگاهم غ یکرد. وقت کرتش

زدانیخانم  وایخانم نشسته بود و کنار ش وایمن ش یروبرو د،یچرخ .  

خانم  وایبا ش ییزل زده بود. دا ییرا در دستش گرفته و به دا یپا انداخته و استکان چا یرو پا

با  یلیخ زدانینکرده بود.  دایخودش را پ ریها مس. هنوز بحثکردیمصحبت  اشیماریب یدرباره

 شیهانداشت. لبخند طنتیبه سمت من برگشت و لبخند زد. امشب نگاهش اصال ش نهیطمان

 انیرا زده و به خط پا شیهانفسنفس دیبود که شا یاپرمهر بود و نگاهش توام با عطوفت. دونده

. من کردیراحت به پشت سرش نگاه م یالینشسته و با خ انیپابود. چند قدم بعد از خط  دهیرس

نداشتم. عمو  دیایب شیکه ممکن بود پ یثیاز بحث و حرف و حد یترس گریهم همانند او بودم، د

خانم برگشت و گفت وایبه سمت ش راستکیداد و  انیشروع بحث پا یبرا هادیترد یهبه هم : 

- سوال از شما دارم هیصل مطلب من سر ا میبر نکهیقبل از ا یخانوم توکل . 

که محو بود، گفت یخانم با تکان سرش و لبخند وایش : 

- دییبفرما . 

گفت یجد عمو : 

- طور نشه که فردا پس  نیاز مارال؟ ا یاز اومدنتون و خواستگار دیبدونم شما مطمئن خوامیم

االن از  م؟یخبر نداشت و فالن کار زیچون از فالن چ میشد مونیما پش دیبگ دیفردا دوباره زنگ بزن

ن؟یخبر دار زیهمه چ  

خانم با آرامش گفت وایش : 

- زدانهی. مارال انتخاب اول و آخر میبله، کامالً مطمئن .  

نظر گرفته  ریپا انداخته و عمو را ز یداده و پا رو هیکردم. به مبل تک زدانیبه سمت  ینگاه مین

 .بود

قلدرانه گفت عمو : 

- که قصد برگشت به نروژ رو  شونی. امیآقا پسرتون رو بدون طیشرا دیما که با مونهیخب فقط م

 ندارن؟

نگاه کرد و همان  زدانیبود که همان لحظه جواب عمو را نداد، کوتاه به  نیخانم ا وایش اشتباه

جواب عمو  اورد،یدر ژشت نشستنش بوجود ب یرییتغ نکهیبدون ا زدانیتعلل کوتاهش باعث شد 

 :را بدهد
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- شتم، اما به خاطر مارال کنسلش کردمقصد برگشت دا . 

مسئله بود نیا یایگو زدانینگاهش به  امد،یخوشش ن زدانیاز جواب دست به نقد  عمو . 

و گفت دیچرخ زدانیو کمال به سمت  تمام : 

- داد. حرف  تیاهم ادیز ینیچن نیا یهابه حرف دیکه نبا گهیمشابه به ما م تیوضع کی یتجربه

 ! باد هواست
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زد یلبخند جذاب زدانی : 

- میفکر کن یکتب یهابه قرارداد دیپس با . 

عمو پابرجا بماند تیکرده بود، اما در ادامه مهلت نداد عصبان یرا عصبان عمو : 

-  دهامیو از وعده وع نمیروبروتون بنش امیمن گذشته که ب طیمشتاق از سن و سال وشرا یآقا

حل که راه یزیچ ینداره برا یلیدل دم؛یخود مارال بخواد بهش مکه  ینیحرف بزنم، من هر تضم

میداره بحث کن . 

باال  یی. عمو ابروشدیم دهیکش رونیو عمو ب زدانی نیو بحث از ب کردیم یدارانیم یکی کاش

 :انداخت

- شما  میدار دیکه ترد یزیهر چ ی. به نظر منم بهتره برانیحل و تضماز راه کنمیمنم استقبال م

دیبه ما بد شیپ شیرو هم پ نشیضمت . 

در کمال آرامش گفت زدانی : 

  .من در خدمتتونم-

خانم دخالت کرد و رو به عمو گفت وایش : 

-  یپا تو یخواستگار یکه اگه اون بار که من برا دیاما بدون د،یدار یبد ینهیشیما پ یشما درباره

بار برعکسه، من به درخواست و  نیاو درخواست من بود، اما  شنهادیخونه گذاشتم، صرفاً پ نیا

نجامیپسرم ا شنهادیپ . 

به سمت من کرد و ادامه داد ینگاه مین : 

- و محک زدند. کم سن و  شناسنیوقته که هم رو م یلیو مارال به هم عالقه دارن، خ زدانی

خودشون حرف بزنن و ما فقط  میبه نظر من اجازه بد م،یریبگ میکه ما براشون تصم ستنیسال ن

میت سرشون باشپش . 

گفت عیاند سرباز کرده کدفعهیکه انگار دهانش را با چسب بسته و  یمثل کس کبارهیبه  عمو : 
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- ن؟یدادیدختر م یحرفا به کس نیبا ا یشما خودت اگه دختر داشت   

به حرف آمد و رو به عمو گفت ییدا باالخره : 

- رو  یکه اگه کس فهمهیم یقدر نیا کنه،یفرق م ایدن یمارال با تموم دخترا امکیآقا س

. مارال عاقله و بهتره که االن خودش بهمون کنمیم دشییکنه، منم چشم بسته تا دییخودش تا

رو بگه طشیو شرا خوادینم یچ خواد،یم ینیبگه که چه تضم .  

خانم زد وایرا خطاب به ش شیهاحرف یهیبار بق نیخانم برگشت و ا وایطرف ش به : 

صورت  دینبا یخواستگار نیما ا یاتفاق افتاده، از نظر همه موننیکه ب یابه خاطر گذشته -

جمع  نجایاون ا یخاطر مارال و احترام به خواستهاما به م،یما مخالف بود یهمه گرفت،یم

 یکه مارال برا دیماست. بدون ی. حاال هم نظراتش و درخواستش، نظر و درخواست همهمیشد

زهیحد عز نیتا ا ما یهمه . 

بزند، زده بوده. و گر نه معلوم نبود که عمو در ادامه بحث را به  توانستیم ییکه دا یحرف نیبهتر

 .کجاها بکشاند

گفت ییدا یهاحرف یخانم در ادامه وایرو به ش مامان : 

- بار  یبرا میمارال هم برحقه؛ ما اگر اجازه داد یعمو یهاینگران یاز طرف گه،یبرادرم درست م

که  میدونیبه درخواست خود ماراله، چون م ،یخواستگار دیایپسر بزرگتون ب یدوم شما برا

کنهیاشتباه نم . 

به مامان  مینشان داد. مستق یواکنش متفاوت زدانیخانم به من نگاه کرد و لبخند زد، اما  وایش

 :نگاه کرد و گفت

- و قبولش  کنهیمکه اشتباه ن دیدونیو م دینظر مارال ارزش قائل یهمه برا نیشما ا یوقت

 نیرو در ابعاد بزرگتر بهش دارم. من چند یحس نیهمچ کیکه من هم  دیبدون دیپس با د،یدار

دختر همه  کی. دمیازش ند دیگیکه شما م یزیچ نیاز ا ریو غ شناسمیماهه که مارال رو م

بگم  دهیکه داره نشن یهر شرط یدوستش داشته باشم و برا نیتموم، پس بهم حق بد یچ

له. حاال هم منتظرم درخواستاش رو بگهقبو . 
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 دیرا بداند. شا  میهانگفته درخواست زدانی کردمینداشتم. فکر م یدرخواست درخواست؟

ساکن شدن،  گرید یاخانم و در خانه وایجدا شدن از ش ایبود،  هیدرخواست، صحبت راجع به مهر

مهم نبودند که به عنوان درخواست در شب  میکدام آن قدر برا چیکار؛ که ه یمسئله ای

کنم طرحم امیخواستگار . 

 زیچ چیاما به ه آمد،یبه حساب م یموارد مهم میبرا هانیا ینبود همه ایپو یاگر تجربه دیشا

گرفته بود، فراز و  ذره ذره شکل زدانی. شناخت من از کردمیپر از آرامش فکر نم یزندگ کیجز 

آن شناخت به جواب مثبتم ختم شده بود یجهیاوج گرفته و نت تیفرود داشت و در نها .  

- رنیبگ میتصم مییمسائل هم بهتره مامان و عمو و دا یباق یندارم. برا یدرخواست خاص .  

 فیردطومار درخواست  کیاز گفتن حرفم به سمتم عمو برگشتم، مطمئناً منتظر نبود که من  بعد

تا بهتر من را  دینخواهم. عمو خودش را به جلو کش زیچ چیرا هم نداشت که ه نیکنم، اما انتطار ا

ندیبب : 

- ؟یکن یخونه زندگ هی یتو شونیکه با مادر ا یهست یمارال جان تو راض  

خانم را تنها  وایمامان هم دوست نداشت ش م،یمسئله صحبت کرده بود نیمامان قبالً راجع به ا با

من موافق بود میو با تصم میاربگذ . 

- ترمیراض یطور نیبله عمو، ا . 

فراموش کردن،  دن،یلبش بود. بخش یرو یزیخانم گره خورد. لبخند تشکر آم وایدر نگاه ش نگاهم

کند.  هینه، بلکه به خودش هد یگریبه د تواندینفر م کیاست که  یموهبت نیبهتر یگاه

دست به  تیاز خاطرات تلخ گذشته شروع شود و در نها یباربا کوله میشروع زندگ خواستمینم

بود میفرد زندگ نیزترینبود، مادر عز بهیخانم هم که غر وایبزنم، ش یمجازات کس . 

هم  زدانیکرده بود و  نییرا باال تع هیبتازد. مهر تواندیموارد اجازه دادم عمو تا م یهیبق یدرباره

را  هیاز مهر یبود که بخش نیفراتر گذاشته و خواستار ا عمو پا را یچک و چانه قبول کرد. حت یب

 خواهدیم کهو مامان هم درست مثل من اجازه دادند عمو هر طور  ییبعد از عقد بپردازند. دا

شود. بعد از اتمام  یبگذارند عمو خال دیها هم حس کرده بودند که باآن ییعمل کند، گو

را که به عنوان نشان آورده  یخانم انگشتر وای. شرا گرداندم ینیریعمو بلند شدم و ش یهاحرف

 زدانی آمدنکه تا قبل از  ییهاداشتم، دلهره یبی. آرامش عجدیبود دستم کرد و بعد صورتم را بوس

خانم رو  واینشستم، ش میسر جا نکهیو دور شده بود. به محض ا دهیخانم داشتم پر کش وایو ش

کرد و گفت ییبه عمو و سپس دا : 

-  یسر هیخونده بشه تا راحت دنبال  شوننیب تیمحرم یغهیص هیتا زمان عقد  نیه بداگه اجاز

 .کارا برن

گفت یا گرانهخیخانم را داد و بعد هم به حالت توب وایاول با حالت متعجب صورتش جواب ش عمو : 

-  گهیو بهتره د میمخالف غهی. ما با صستیالزم ن غهیعقد کنن؟ پس ص ایتازگ ستیمگه قرار ن

که ناراحت باشن ستین یزیچ دو هفته یکیرفش زده نشه. ح . 



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 824 

 

خانم هم کوتاه  وایواکنش داده بود. ش غهیشدت در مورد ص نیهم به هم رایو سم ثمیسر م عمو

 :آمد و گفت

- میکنیعروسمون رو عقد م گهی. انشاهلل چند روز دلتونهیباشه، هر طور م . 

ون"عروسم یکلمه دنیبود شن ینیریش تینهایب حس "  

مامان، کمتر از او هم خوشحال نبودند. بعد از حرف عمو  یاندازه که هم میاگر نگو ییو زندا ییدا

بود که باعث شد از تعجب مات  یمورد نیدوم زدان،ی یادفعهکیبلند شدن  اد،یز یهیمهر یدرباره

و گفت دیبمانم. تمام قد به طرف مامان چرخ : 

- و از همون  میو حرف بزن اطیح یتو میبر قهیو مارال ده دق من نیخانوم مشتاق اگه اجازه بد

نداشت.  یکار امکیو عمو س ییخانم با دا وای. برخالف شمیطرف هم از خدمتتون مرخص ش

مامان سرش را تکان داد  آمد؟یجز موافقت از مامان برم یبود چه کار ستادهیبلند شده و ا یوقت

 :و گفت

- دییبله بفرما . 

به من نگاه کرد و منتظر ماند زودتر از او از وسط جمع  یبند میمان با لبخند ناز موافقت ما بعد

کفشم  یهم پشت سرم بود. از جا کفش زدانیبگذرم. معطلش نکردم و بلند شدم. من جلوتر و 

. میزدبه هم زل  یحرف چیهیو ب میهم قرار گرفت یرا برداشتم و در خانه را باز کردم. کنار در روبرو

میرفت نییها پاو آرام آرام از پله میگاه را کوتاه کردطول دادن ن . 
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داشت. من  یمطلوب تیوضع اطیها حنکرده بود و شب انیبود و هنوز گرما رخ ع بهشتیارد اواخر

کرد و جلو آمد میبه سرتاپا ی. نگاهدمیشدم و به طرفش چرخ اطیوارد ح زدانیزودتر از  : 

- م؟یتو رو هم با خودمون ببر شهی! نم یقشنگ شد یلیخ   

را با لبخند دادم. جلوتر آمد، دست دراز کرد و دستانم را گرفت جوابش : 

- آروم باشه، اما من واقعاً ازت انتظار  یکه امشب همه چ یرو کرد تیتموم سع دونمیمارال م

 میتونیم مجدا ه یخونه هی ی. ما تویکن یمامانم و با اون زندگ یخونه یتو یایندارم که ب

 وکار ر نیکه ا یمجبور یفکر کن ایو  میجا بمون هیبا هم  ستیحتماً الزم ن م،یمواظب مامان باش

یبکن .  

- . مامانت میجدا باش یخونه هی یکه تو خوادیواقعاً دلم نم زدان،یمن از سر اجبار قبول نکردم 

از پسرشه که مراقبش باشه ترقیال یک ضه،یمر . 

را لمس کرد امیشانیمقابل پ یو موها را باال آورد دستش : 
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- ! در حالت  یآرامش یاما تو واقعاً الهه انه،یکردنت اسمت رو گذاشتم اِر تیاذ یبه هوا یروز هی

تو  دمید یبشم، اما وقت یعموت ممکن بود هر آن عصب هیو کنا شیپر از ن یهابا حرف یعاد

شرط و  چیچرا ه ؟ینزد یواستات حرفآرامشت به من هم منتقل شد. چرا باال از درخ ،یآروم

؟ینذاشت یشروط  

قدم هم تا آغوشش مانده بود کیشدم،  کشینزد شتریقدم ب کی : 

- ت رو گذشته خوامی. من مخوامینم یادیز زی! من چ یدونیالزم نبود بگم، تو م نکهیا یبرا

 دوستم داشته یجور نیهم شهی. همیخوب باش شهیکنار. هم شونی. بذاریفراموش کن

زدانی ستیهم ن یکیکوچ یدرخواستا نای. ایباش .  

و  مودهیپ رکانهیتا لبم را با انگشتانش ز یشانیپ ریو او مس گفتمیم میهااز درخواست من

گرفته بود شیبا خالم را در پ یباز یانگشت شستش بنا . 

 تیشوم و در نها لیبه سمتش متما شدیخالم باعث م یرفت و برگشت انگشتش از رو هر

در آن  طنتیکه ش یبا لحن رد،یو کمرم را بگ فتدیب نییخالم پا یکه دستش از رو کیقدر نزدآن

گفت کرد،یم یدلبر : 

- که  یدر صورت اعصابه،یخرده ب هیعموت  یگفت ،یدروغ کوچولو بهم گفت هیراجع به عموت 

که با طناب ببندنش به تخت یاونم در حال ه،یمن حداقل سه ماه بستر صیتشخ . 

سر برداشته و نگاهش کردم که گفت اخم با : 

- هر هشت  دیاونم به خاطر تو ! اما حتماً با کنم،یم یچشم پوش یاز بستر لهیحاال چون فام

کپ  هویشد  تیمحرم یغهیمصرف کنه، چرا حرف از ص یسال قرص آرامبخش قو هیساعت تا 

 کرد؟

کردم و گفتم شتریاخمم را ب دوز : 

- گهید هیامدله هی یمهربونه، منتها هر ک یلیخ . 

را کنترل کرد که نخندد خودش : 

- مهربون بشم. دو تا مهربون حرف  دیتر بشه، اون وقت منم بامهربون نیفقط خدا کنه نخواد از ا

فهمنیخوب م یلیهم رو خ . 

به ساعتش  ینگاه زدانیتمام شده بود.  قهیده دق نکهی. مثل اآمدیوگو مگفت یها صداپله از

 :انداخت و گفت

- دهیمهربونت کش یشده. فکر کنم زحمتش رو عمو قهیده دق قاً ی! دق منیچه قدر آن تا . 

ام گونه یرو یرا گرفت و لبانش را طوالن میبازو زدانیبرداشتم که  زیعقب رفتن خ یو برا دمیخند

دیگذاشت و بوس . 

کردمیبود، اما من فقط بهشتش را حس م بهشتیارد  ! 

*  *  * 
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شدن  یو رسم یکه از خواستگار ی. بعد از دو روزدیایکوچه زل زده و منتظر بود تا مارال ب به

 یتا همراه هم به نساج دیایکرده بود به دنبالش ب یباالخره مارال را راض گذشتیارتباطشان م

 .بروند

 یکار داشت. همراه مارال رفتن به نساج نیا یبرا یبیصبح که بلند شده بود شور و شوق عج از

کرده  تابشیقدر لذت بخش بود که بآن شیکردن برا اشیزندگ یهالحظه یهمه کیو او را شر

دیایبود تا هر چه زودتر به دنبال مارال ب . 

 اشیواقع یایآنجا را تصاحب کرده بود و حال هم در دن یکم به دلش پا گذاشته و همهکم مارال

رفته  رونیخون ب شیانجام آزما یبا هم برا روزی. دگشتیم یخودش دنبال سهم بزرگ یبرا

. مارال قدم زنان و با کردیحالش را خوب م یاگهیطور د یبا هم رفتن به نساج نیبودند، اما ا

دیفهمیرا نم ثمیآمدن م لی. دلآمدیبه سمتش م ثمیقشنگش همراه م ندلبخ  ! 

 یغهیبه خواندن ص یناراض شیعمو یاو را قانع کرده بود که وقت با مادر مارال صحبت کرده و 

مارال به نفعش تمام  یکار عمو نیاست پس بهتر است هر چه زودتر عقد کنند. استثناً ا تیمحرم

زودتر برگزار کردن عقد با او موافق بود. البته متوجه بود که  یشده بود. چون مادر مارال هم برا

 کردیسوءاستفاده م میرمستقیمادرش داشت غ تی. از وضعکنندیرا ممادرش  ماریحال ب تیرعا

به هر  شدیکه ختم م ییهاراه یکارش نداشت. از همه نیاز ا یحس بد نیترو ابداً هم کوچک

خواستیو زودتر م شتری. مارال را بکردیاستقبال م لیچه زودتر داشتن مارال، با کمال م . 

کند.  یپرساحوال ثمیشد تا هم به استقبال مارال برود و هم با م ادهیرا باز کرد و پ نشیماش در

. دستش را جلو برد و دیقدم برداشت و زودتر به او رس ثمیتر از متند یمارال چند قدم مانده را کم

هم جلو آمد  ثمیرا نداد. م یگریفرصت حرف د ثمیگفت. آمدن م ی" ایبا مارال دست داد و " خوب

خانه منتظر آمدن مارال بود مفصل با  اطیکه در ح یآمده و زمان شیپ یتفرص روزیو دست داد. د

گفت ثمیآشنا شده بود. رو به م شتریحرف زده و با او ب ثمیم : 

- . مزاحم رسونمیبگم متاسفم، من فقط و فقط مارال رو م دیتو رو هم برسونمت با یاگه اومد

خوامیهم نم . 

 نیبود که ا نیکرد ا افتیدر ثمیکه از نگاه م ییمعنابه سمت مارال انداخت.  ینگاه متاسف ثمیم

به سمت او برگشت ثمی! در ادامه م یکرد دایتحفه را از کجا پ : 
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- وقت قشنگ اون گرده،یفردا برم اره،یعمو رو برفته زن امکیدلت رو خوش نکن؛ عمو س یلیخ

کنهیم یمزاحم رو معن یبرات کلمه . 

دیخند شیرو به : 

- که تا  سوزهیتو م یمن سنگ بندازه، دِل من برا یپا یهفته بتونه جلو هی تیعمو جونت نها

شتهیر خیآخر عمر ب  ! 

زد و گفت ثمیبه م یبه هر دو کرد. تشر یزینگاه عتاب آم مارال : 

- منتظره رایبرو سم . 

گفت زدانیدر صورت  رهیرا خ شیهاحرف یادامه سپس : 

- دانشگاه رنیم رایبا سم اد،یبا ما ب خوادیکه نم ثمیم  ... 

گرفت.  یکنارش جا ثمیاز م یهم بعد از خداحافظ زدانیشد و  نشیسوار ماش زدانیاز  زودتر

 شیبه مارال کرد که تمام رخ به طرفش برگشته و تماشا ینگاه میرا روشن کرد و ن نیماش

ما ا ،یکدام رنگ آب قاً یدق دانستیصورتش را قاب گرفته بود. نم ییبایرنگ ز ی. شال آبکردیم

گرفتن مارال در  قراریبود، ب قراری. بکردیدو چندان م شیصورت مارال را برا ییبایز ودهر چه که ب

عقد و داشتن  یکرده بود شتابش را برا یبود. سع کشینزد قدرنیکه ا یآغوشش، آن هم وقت

ابل مارال که به خود گرفته پنهان کند. در مقابل همه موفق بود، اما در مق یمارال پشت ظاهر آرام

و از  شدینگاهش م خیو با لبخند م دیفهمیحس را پنهان نگه دارد. مارال زود م نیتوانست اینم

مثبت و  یجهیها با هم و نتآدم یسهی. مقاکردینم شیبرا یاما کار برد،یحالتش لذت م نیا

 دیبا ینشناسکه درسش را خوانده بود رد شده بود. اصوالً در روا یگرفتن از آن، در علم یمنف

 توانندیتعجب کند که چرا دو نفر م دیوقت نبا چیو ه ستیعیها طبها آدمکه تفاوت رفتیپذیم

قلبش خاص شود یبرا ایدن یهاتمام آدم انینفر باشد که از م کی ایهمه متفاوت باشد.  نیا . 

  

 ایارال با روم سهیدست از مقا توانستیبارها مشقش کرده بود، اما نم دانست،یرا م هانیا

 اینبود که حس کند رو یابود، در اوج مشکالت هرگز لحظه ایکه با رو یایبردارد. تمام مدت طوالن

به جا بود و  شیهایهم نگران شهیبود و هم شیهاالعملنگران عکس شهیبلد است چه کند، هم

 کینبود، بلکه  گریزن د کیاما مارال فقط  کرد؛یم یها پشتش را خاللحظه نیتردر حساس ایرو

. ماندیم شیهاراحت منتظر واکنش الیو با خ بستیچشم م دیکه فقط با یکیبود.  گرید یایدن

به  یبه او سپرده شد، بدون جنجال و ناراحت کردن کس زیکه همه چ یزمان ،یشب خواستگار

کند.  یندگخانه ز کیقبول کرد که با مادر شوهرش در  نکهیتر از همه اداد و مهم انیپا زیهمه چ

مادرش باشد، اما مارال  یکیدر نزد یاعزمش را جزم کرده بود تا دنبال خانه یهر چند که همه

کرده بود یزیربرنامه یگریطور د .  

را باال برد و گفت شیشده بود. ابرو یاز حد طوالن شیلب مارال ب یرو لبخند : 

- شده؟ یچ   

گفت مارال : 
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- نکن تیرو اذ ثمیم . 

 

[01.10.18 19:36] 

 

# 317پارت  

 

 

 

ندیباشد و هم مارال را بب یداد تا هم حواسش به رانندگ هیبه گردنش زاو یکم : 

- داره؟ حرف خنده نیاون وقت گفتن ا  

حرکات مارال حساس شده بود،  یسرش را هم جنباند. به همه شیهاهمراه با تکان شانه مارال

 خورد،یتا مارال تکان م خواستیاش. اصالً دلش مچه حرکات دلبرانه اش،یچه حرکات معمول

حرکاتش را در نطفه خفه کند و او را به خودش بفشارد یهمه . 

- رهیگیم مخنده طنتاتیتو؟ از دست ش یدار ثمیبه م کاریچ  ! 

- پدرزن داره  هیبهش داشته باشم؟ اون بدبخِت خدا زده خودش گرفتاره،  تونمیکار م یمن؟ چ

 ! داغون در داغون

 شتریو ب شتریکه خودش دوست دارد ب رودیم  یاش به سمت همان اوجال خندهمار دید یوقت

گفت شیاز عمو : 

- ن؟یشناختیعموتون رو نم یعنی د؟یکار رو بکن نیا ثمیبا م نیچطور تونست  

مارال شد یهاحرفش باعث قطع خنده نیا : 

- دوست داره یلیعموم رو خ ثمیم زدانی . 

مارال را فشرد و گفت یشکل ممکن گونه نیرترحمانهیرا جلو برد و به ب دستش : 

- هر  یدوست داشته باشه، مگه جرات داره دوستش نداشته باشه؟! شب خواستگار دمیبا

سر خودش خرد کنه یدستش رو رو یجلو یوهیلحظه منتظر بودم ظرف م .  

که  شبیلحظه مثل د نیمارال در گوشش نشست. اصالً دوست نداشت در ا یخنده زیر یصدا

 دنیبا شن ردیگیکه او را در آغوشش م یفکر کند که وقت نیبه ا دیخندیرال مثل االنش مما

 یجا نیترکیرا در نزد نشیماش دیبکند. آن وقت با تواندیم ییچه کارها قاً یها دقخنده نیا یصدا

کردیم ارکممکن پ  ! 
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و را فرا گرفت. از غرور و اعتماد به نفس وجود ا یشد حس ینساج اطیوارد ح نشیماش یوقت

حس بود. قطعاً هر کس که او را با مارال  نیا یرا با خود به همراه داشت که باعث و بان یزن

. خاله گفتیم نیآفر یانتخاب نیچن یبلکه به شعورش هم برا اش،قهینه فقط به سل دیدیم

و بعد از  دیدو مارال با عجله به سمتشان دنی. با ددیها را با هم دبود که آن ین نفریاول نیریش

با  شیوگوگفت نیری. صبر کرد تا خاله شدیمارال را در آغوش گرفت و صورتش را بوس ک،یگفتن تبر

حرکات و  یبود، اما متوجه ستادهیبا فاصله ا یدوم بروند. کم یمارال تمام شود و با هم به طبقه

 نیگفت که با اخم دلنشبه مارال  یزیهمان اول چ نیریو مارال بود. خاله ش نیریرفتار خاله ش

باعث شد خاله  ستادنشیرا صدا زد. منتظر ا نیریمارال روبرو شد و به دنبالش با اعتراض خاله ش

از  لتکان داد و به همراه مارا نیریخاله ش یبرا یزودتر کارش را با مارال تمام کند. سر نیریش

 نیآست شرتیان سبز شد. تشدوم شدند سروش هم مقابل یوارد طبقه یها باال رفتند. وقتپله

اعتراض کرده  دنشیرنگ؛ بارها به حالت لباس پوش یاسورمه نیبود با شلوار ج دهیپوش یکوتاه

ستین یبود که سروش درست شدن دهیرس جهینت نیو در آخر به ا . 

لبخند زد و بعد از دست دادن با او به سمت مارال برگشت و گفت شاندنیهم با د سروش : 

- بگم؟ عروس عمه؟ یبه بعد چ نیبهتون از ا دیبا گم،یم کیتبر  

او را چه  نکهیا یگفت و سوال سروش درباره یممنونم" حرف سروش فقط " نیدر جواب ا مارال

 نیاما ا د،یپسندیبرخورد را نم نیبود ا یگریهر کس د دیگذاشت. شا جوابیصدا بزند را عمالً ب

دوست داشت. دوست داشتن مارال خودخواهش  تینهایطرز برخورد مارال در برابر سروش را ب

وجود خاطرات مشترک با  دیو بخندد، شا دیاز او بگو ریدوست نداشت مارال با کس غ بود،کرده 

کند. اگر چه که سروش دست  فیو بدون انعطاف مارال ک نیاز برخورد سنگ شدیسروش باعث م

رو به او گفت یبردار نبود و به شوخ : 

- دچار  مشکل  هیتون در ارتباط برقرار کردن با بقدت بکشه، و گر نه خانوادهت به خوکن بچه یسع

شهیم . 

کرد و گفت یاخم : 

 .برو کارات رو انجام بده-

کاغذ در دستانش را  باال آورد و گفت سروش : 

- کن  یادآوریبهش  زش،یم ی. گذاشتم روستافهیهنوز تو ق ر،یگرفتم دادم ام یرو کپ شهیبق

نهیبب . 

از چشمان مارال دور مانده باشد گفت دانستیم دیکه بع یزیمه هم سروش با چشمک رادا در : 

- شهیخوشحال م یلیخ نهیاالن برو بهش بگو، شما رو با هم بب نیهم . 

 

سروش او را رد کند تا برود. در را باز کرد و نگه داشت تا  یمحکم به شانه یاشد با ضربه مجبور

را به دست مارال داد و مشغول درآوردن  فشیا وارد اتاق شدند کاول مارال وارد اتاقش شود. ت
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را دو  فشیمارال شد که ک یکرد و برگشت، متوجه زانیکتش را داخل کمد آو یکتش شد. وقت

. سرش را تکان داد و گفتکردیتگاهش م میدر آغوش گرفته و مستق یستد : 

- شده؟ یچ  

گفت را داشت جلو آمد و فیکه ک یبه همان حالت مارال : 

- توئه ریتقص گفتیسروش بهت م ادمهیدعواشون شده بود؟  یاون سر یچرا سروش و عضد  ! 

 

[05.10.18 11:28] 

 

# 318پارت  

# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

باال انداخت و گفت یبود، سر فیدستان مارال بود که دور حجم ک یدر پ نگاهش : 

- ستیمهم ن ادیبده بستون مردونه بود، ز هی . 

گذاشت زیم یآورد و رو رونیرا از آغوشش ب فیحرفش قانع نشده بود. ک نیبا ا مارال : 

- من  یآرومه. چرا دوست ندار یلیاون خ آد،ینم یبه عضد یلیخ یشکل نیا خب بده بستون

 یبود که انگار سروش بهش تهمت یطور یدعوا کردن؟ آخه لحن عضد یلیبفهمم که به چه دل

بود یزده؟ سروش هم از دست تو شاک  ! 

عادت  دی. کم کم باکردیم ییبود. رسماً داشت بازجو دهیمشکوک مارال را تا حاال ند یگونه

هم نداشت که انجامش داده باشد.  ادیکه اصالً بلد نبود و به  یگزارش هم بدهد، کار کردیم

رها شده بود کرد و گفت زیم یکه رو فشیبه ک ینگاه : 

- بغل کن فیجلوتر منم مثل ک ایب  ! 

 شیبردارد و بازو زیخ عیقدم بازگشت به عقبش باعث شد سر کیمارال و به دنبالش  نیریش ماخ

ردیرا بگ : 

- ؟یپریکجا م   

- شده بود؟ یحرف رو عوض نکن، بگو چ  

خودش اجازه داد که تقال کند و  یعنی د،یکش رونیرا از دستانش ب شیکرد و بازو ییتقال مارال

نشست،  اشیصندل یرا دور زد و رو زیهم قلدرانه م هم داشته باشد. مارال جهینت شیتقال
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همان جا  آمدیکه اکثر اوقات که به اتاق م یبه مبل یانشست مغرورانه اشاره یوقت

فتکرد و گ نشستیم : 

- نیبش ؟یتوکل یآقا یستادیچرا وا . 

همان مبل نشست و با  یداد و رو اشیمارال را دوست داشت، دل به باز یمدل نیا طنتیش

نگاهش کردلذت  . 

زد و گفت یلبخند مارال : 

- ؟یپیخوشت یطور نیبهت گفته ا یجاهاست؟! کس یهیدور موهات کمتر از بق شهیچرا هم  

زد و گفت شیبه موها یدست ناخودآگاه : 

- عادته هیحرفا به من بزنه، فقط  نیجرات نداره از ا ینه خانوم خوشگله، کس  ! 

از  یمانتواش عقب رفته و بخش نیاش کرد. آستانهچ گاههیجلو آمد و آرنج دستش را تک مارال

بود. آرام گفت رونیدستانش ب : 

- بگو گهیبار د هیرو  نیهم  ! 

. در دیرسیرا م شیو حساب دختر قشنگ روبرو رفتیم دی.  باندیمبل بنش ینتوانست رو گرید

گفت شدیکه بلند م ینیح : 

- بشه، تو سه بار  دهیبار شن هیکه مناسب جک و جونوره همون بهتر  شتریمن که ب یآخه صدا

یهمه خوشگل کرد نیبگو که چرا امروز ا  ! 

 یدنی.ترس صورتش د دیپشت سرش چسب یبرداشت و به صندل زیم یدستش را از رو مارال

است.  دهیچسب یو به صندل دهیگونه عقب کش نیکه ا دهیچه در صورتش د دانستیبود. نم

گذاشتن جزو اهداف بلند مدتش بود. دستش را دو  سرکردنش را نداشت، اما سربه تیقصد اذ

و گفت اشتچرخان گذ یصندل یطرف دسته : 

- ؟یچرا خوشگل کرد گه،یبگو د  

- من یبرا یآریمحرف در یبرو کنار. باز دار زدانی  ... 

 ی. انحناکردیعطر مارال را کامل حس م یصورت مارال بود، بو یمتریدر چند سانت صورتش

ها جمع بود و فقط خودش بود. جمع خوب دشیشکل ممکن در معرض د نیبهترمارال به  یهالب

ها مسلط شد. موقتاً بهره ببرد، اما خواستنش را کم کرد و بر آن کجای هانیا یکم بود که از همه

ها را به روش خودش تمام کندترس نیکرد تا در وقتش ا متمقاو . 

- بهت؟ گفتیم یچ نیریخاله ش  

شدینم میفرار نداشت، اما باز هم تسل یبرا یراه مارال : 

- دعواشون شده؟ یکه چرا سروش و عضد یمگه تو گفت  
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اما فکر کرد  د،یکه سروش به او گفته بود بگو ییزهایبزند و از چ ینداشت از محسن حرف دوست

و دستش را به طرف مارال دراز کرد ستادیبد باشد. راست ا تواندیهم نم یلیگفتنش خ : 

- بهت بگم مینیمبل بش یرو میبر ایب . 

در بند را رها کرده  ریبرنداشته اس متی. غنکردیحرفش را باور نکرده و با تعجب نگاهش م مارال

و گفت دیمارال خند یبود. حق داشت تعجب کند. به رو : 

- گهیپاشو د  ... 

 یاز تعجبش کم کند و دست خال یقدر نکهیا یمردد دست به دستش داد و بلند شد. برا مارال

سرش را جلو برد و نوک  ستادیا اشنهیبه س نهیتقابل را ترک نکند تا مارال بلند شد و س نیا

نکند.  ینیعقب نش یامارال زد و دست او را هم سفت گرفت تا ذره ینیرا به نوک ب اشینیب

و با خود همراه کرد دیکرد سرش را به عقب بکشد که دستانش را کش یمارال سع .  

- شده؟ یچ یبدون یخوایمگه نم  

برسد به  تیآن روز شروع کند و در نها یو مارال را کنار خودش نشاند. تا آمد از دعوا نشست

را داشت  یصندل یرو یدهیاش انداخت. هنوز شکل و حالت ترسمارال به خنده یافهیمحسن، ق

 دهیمارال ذهنش به کجاها که کش یافهیق دنیبا د آمدیداخل م یو عوض نشده بود. اگر کس

 دیبا انداخت،یسروصدا راه م یکردیاش مبود که تا باز و بسته یمثل در ارال. مشدینم

بردیرا م شیو گر نه آبرو کرد،یم اشیکارروغن : 

 خب از کجا بگم؟-

راه افتاد و گفت مارال : 

 چرا دعوا کردن؟-

را در صورت مارال گرداند نگاهش : 

 .سر داداشش محسن دعواشون شده-

جمع شد و گفت یخاطر کنجکاوبهمارال  یابرو : 

- شده بود؟ یمگه چ  

کرد و گفت یمکث : 

- شد ریکرد و با سروش درگ یقاط رمیگفت، ام ریاز محسن به ام یزیچ هیسروش  . 

- بهش گفت؟ یچ  

- مهیراست و مستق یکنیاما تو فکر م ره،یراه م یور هیگفت داداشت  . 

و گفت دیجلو کش یمارال خودش را کمبا حرفش مارال را به فکر فرو برده بود !  دوباره : 

- ؟یچ یعنی  
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- کرد که  شیاما سروش حال کرد،یم فیش تعرنداشته یاز برادرش و خوب میدا نکهیا یعنی

. انگار کننیم یوقته که با هم زندگ یلیهمکارش خ یاز خانوما یکی. محسن با ستین نیهمچ

یزیچ نیهمچ هیبودن.  غهیص  !  

سکوت گفت هیمات نگاهش کرد و بعد از چند ثان مارال : 

- طور بود؟ نیواقعاً هم  

- گفت که اونم قبول نکرد ریرو به ام نیآره، سروش هم . 

را حل کرده باشد گفت ییکه معما یمثل کس مارال : 

- تو بود؟ ریتقص یتوئه، چ ریتقص گفتیاون روز سروش م  

در در  کجایداشتن او را  یاستن و تمناصورت مارال شد. دوست داشت مارال تمام خو یرهیخ

ندیصورتش بب : 

- ش رو تکرار کنه، مدام خواسته یه ریام خواستمیچون من گفته بودم بره بهش بگه، چون نم

و دورت رو خط بکشه هیدوست داشتم بدونه برادرش ک . 

نانهیغمگ یدر هم رفتگ کیدر هم رفت،  یمارال کم صورت : 

-  یکار به کار برادر عضد یچ گهیتموم بشه، د یهمه چ یتخواسیتو که اون روز خودت م

که دورم رو خط بکشه، منم که جواب رد داده بودم بهش یداشت . 

مارال را گرفت دست : 

- کرد چون اومده سراغت سرت منت  یکه فکر م یدوباره طرفت؛ اونم کس ادیدوست نداشتم ب

و  ستنیبدونه از تو باالتر ن یعضد خواستمیپله از تو باالتره، منم م هیگذاشته. چون ازدواج نکرده 

ش رو تکرار نکنهخواسته گهید نکهیهم ا . 

- به تو نداشت یباز هم ربط . 

بار مثل مارال اخم کرد نیا : 

- به خواستن من نداشت،  یربط گهید نیا ،یبش تیاذ خواستمیچرا داشت. من نم

. من دیمجرده گولش رو بخور نکهیات به صرف و تو و خانواده ادیب یکیقبول کنم که  تونستمینم

از روز قبل و ساعت قبل و  شتریب میمن و تو کنار هم نباش گهیکه بهت گفتم د یتو همون روز

قبل دوستت داشتم یقهیدق . 
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در آغوش گرفتنش جز  یاشد که چاره بیو دلفر ندیخوشا یحرفش طور نیمارال با ا صورت

به  شهیاز هم شیاش داشت و او ب. مارال سر بر شانهافتندیهم راه  میبه حر دعوتینداشت. ب

پناهگاه محبوبش شده بودند نیچن نیکه ا دیبالیم شیهاشانه . 

معلوم  دوختیکه به باال و صورتش م یگاهیاز نگاه گاه و ب نیداشت، ا ییهاهنوز سوال مارال

اش برداشت و رو به او گفتم سرش را  از شانهآرا یلیبود. خ : 

- شمال نیکه با هم رفت دیع ن؟یدیفهم یچطور  ... 

مارال را قطع کرد حرف : 

- بدونم همون طور که نشون  خواستیواقعاً دلم م میبرگشت یاون شب که از مراسم خواستگار

 نهیتا بب ارهیو دربحرف شمال رفتن که شد از سروش خواستم ته توش ر نکهیهست. تا ا ده،یم

کارا، سه  نیواسه ا کنهیسرش درد م یشناسیست. سروش رو هم که م کارهیو چ هیک

رو بده دست  ی. بعدش هم که ازش خواستم گوشآدیم یبا ک ره،یم یبا ک دیسوت فهم

داداشش دور و بر دختر من نپلکه یبرا گهیتا د یعضد . 

زد و گفت یمارال لبخندحرفش کمر مارال را هم فشرد.  نیدنبال ا به : 

- االن نیبکنم هم یکار هی دیدارم، با یحس خوب یلی. خشمیدخترم من هالک م یگیم یوقت . 

گفت طنتیرا باال برد و با ش شیابرو یتا کی : 

- یتنها تنها حالش رو ببر ستیحس خوبت ن نیا فهیبکن، ح یکار هیخب   ! 

 یبه رو یرفت و نگاه زشیلند شد و به سمت مب کبارهیاو  یکردن دستش به پا گاههیبا تک مارال

 یبلند شده و ک یک دانستیبود که اصالً نم یادفعهکیالعمل مارال عکس قدرنیآن انداخت. ا

خسته شد، به طرفش برگشت زیاز نگاه کردن به م یرفته است. مارال وقت : 

- خوامیبرگه م کیمداد و  هیمن  زدانی . 

تعجب گفت با : 

- ؟یچ یبرا  

- کنم یو طراح زتیپشت م نمیجا بش نیاالن، هم نیهم خوادیدلم مچون  .  
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بود؟ یطراح یبکوبد، جا ییجا کیاش را محکم به از دست مارال کله خواستیم دلش   

- به کاغذ؟ یبد یرو که از من گرفت یحس خوب یخوایاالن م  

-  هی. مثل یو نگاهم کن ینیجا ساکت بش نیتو هم هم زت،یپشت م نمیآره، دوست دارم بش

دهیشعرش جوش یچشمه هویشاعر شدم که  . 

و مداد  دیکش رونیرا ب زشیم یبرود. کشو زشیمارال باعث شد که بلند شود و به سمت م شوق

آورد و به دستش داد رونیرا ب خواستیکه مارال م یاو برگه : 

- شعرت رو بکش نیبش ایب . 

 رونیب زشیور زد و منتظر ماند تا او از پشت مرا د زیو م دیبرگه و مداد را از دستش قاپ عیسر مارال

نشست، عقب رفت و  زشیمارال پشت م یآمد. وقت رونیب زی. معطلش نکرد و از پشت مادیب

 ن،ییپا یکرد. مارال با سر اشینشست و در سکوت همراه خواستیهمان طور که مارال م

به سمت جلو رها  شیوهااز م ی. بخشدادیحرکت م دیآیموج م یموج که رو کی ثلمداد را م

 یبه همه توجهیاما مارال سخت مشغول بود. ب دادند،یو چشمانش را آزار م یشانیبودند و پ

. نگاه کردن به مارال کردیکاغذ حرکت م یمداد را رو نییپا یکه در اتاق بود فقط با سر ییزهایچ

با  دیکه شا ید. لذتکر رینظیو ب یلذت آن کیکردنش وجودش را دستخوش  ماشات یو صبر برا

او را هم مبتال  عیبود، سر ری. آرامش و حس مارال واگآمدیهم به دست نم یآغوشصد بار هم

 .کرد. با تمام احساس اسم " مارال " را صدا زد. مارال سرش را بلند کرد و نگاهش کرد

- کنهیم تتیموهات رو بکن تو، داره اذ  ! 

* * * 

در حال  تیوضع نیکم از اپدرش کم کردیحرف بزند. حس م که با پدرش گذاشتینم هاسروصدا

عقد  یخطبه گرید یقهیداد که تا چند دق حیپدرش توض شیشدن است. شمرده برا یعصب

 شیاز خودش و مارال برا یلمیو همه منتظر او هستند. قول داد بعد از عقد ف شودیخوانده م

رد شد، مارال  اطیز سالن خانه با احتشلوارش گذاشت و ا بیرا داخل ج فنتل یبفرستد. گوش

مانده و به  داریب رایو سم ثمیصبح  به همراه م کیرا تا نزد شبیسنگ تمام گذاشته بود. تمام د

و مارال را  ستادهیا یاعقد و سالن کمک کرده بودند. البته اغلب گوشه یسفره نیتزئ یمارال برا

 شدیاو دخالت کنند، ناچار مجبور م یکار یطهیدر ح یلیخ دادی. مارال اجازه نمکردندیتماشا م

 یمیزود با همه صم یلیکه خ ستیباز کند و بفهمد که از آن دست افراد ثمیرا با م یسر شوخ

باشدیهم سفت و سخت نم یلیاما خ شود،ینم . 

داد حیخندان توض یمواجه شد با لب هیو با نگاه منتظر بق دیعقد رس یسفره یکیبه نزد یوقت : 

- . مجبور شدم باهاش ستین نجایکه چرا ا تابهیب یلیبابام بود، خ ن،یمنتظر موند دیخشبب

آروم شه یصحبت کنم کم . 

گفت ییمارال با خوشرو ییپوزخند گرفت، اما دا کیخودش تنها لبانش طرح  ییدا : 

- عروس خانوم چشم به راه بود م،ینزد یما که حرف . 
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اش را با زحمت به داخل باز و فر شده یت و موهابه سر داس یدیبه مارال که چادر سف ینگاه

از سر راهش کنار رفت و توانست خودش را به مارال برساند و با  ثمیچادر هل داده بود انداخت. م

ندیمبل دو نفره بنش یکنارش رو ی"دی" ببخش . 
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 یعقد کرد. نگاهش به دو حلقه یکه در راس مجلس نشسته بود شروع به خواندن خطبه عاقد

 دیکه با لباس سف کردیحلقه به دست عروسش م گرید یقهیعقد افتاد. تا چند دق یسفره یرو

قدر متفاوت بود که  نیا شیسال پحالش با چهارده  تیکنارش نشسته بود. وضع یحیمل شیو آرا

 ینه عروس ،یانه حلقهبود،  یعقد یها نه سفرهنزد. آن سال سهیدست به مقا توانستینم

حس و حال را هم نداشت. با عجله  نیتر ابه تن داشته باشد، از همه مهم یدیکه لباس سف

شان خوانده شد و تمام نیب یعقد یخطبه یحلقه و بدون مراسم دیبدون خر . 

 جاناتیاز  ه یکم دیو بفشارد تا شا ردیمارال را در دستش بگ فیدست ظر خواستیم دلش

 نیبار اول خطبه را تمام کرد و مارال بله نداد و قصد داشت دوم یا کنترل کند. عاقد برار اشیدرون

به هم سرش را دور  شانیهاشانه دنیشدن مارال و چسب ترکیبا حس نزد یابار تکرار کند. لحظه

شدن مارال نشده بود. همه با نگاه  کینزد نیا یکس جز خودش متوجه چیدور عقد گرداند. ه تا

سروش فضول هم چشم به عاقد  یتر خطبه را بخواند، حتتند یاقد منتظر بودند تا کمبه ع

" ش را لمیلحظه عاقد هم " وک نیداشت. مالحظه را کنار گذاشت و دست مارال را گرفت و در هم

مارال بود. مارال دستانش را در دست او جمع کرد تا به او فرصت  یجواب " بله" تظرگفته و من

که همه  یآهنگش جوابخوش ی. بعد هم با صدارندیتانش دستش را در بگبدهد بهتر دس

 ی. مارال گوشهدیچیکف و دست زدن همه در گوشش پ یمنتظرش بودند را داد. صدا صبرانهیب

 یترحالت قشنگ شینگاه معصومش برد. ابروها یاو را به مهمان وچادر را از صورتش کنار زد 

هم قشنگ بود.  اشینافرم و شلخته است، که آن شلختگ دیبگو توانستینم گریداشتند، د

. بله را گفت و دیدر بند هم بماند. حاال نوبت خودش بود که بله بگو یلیشان نتوانست خنگاه

حلقه  هیدست زدن بق انیگرم مارال را باال  آورد و در م نگرفت و دستا رایها را از دست سمحلقه

ا نگه داشت تا مارال حلقه به انگشتش کند تمام دستش ر یرا به انگشت مارال کرد. وقت

اوردیب ادیآن را حفظ کند و بارها به  یلحظه یحواسش و نگاهش به حلقه بود تا لحظه . 

که به  آمدیم یناجور یمثل وصله شیبرا ایو گرفتن هدا کاتیتبر دنیشن ه،یکردن با بق یروبوس

اول هم که با کت و  یبود، همان لحظه دهیرا که هزار بار شن کیمراسم وصل شده بود. تبر نیا

 مرا ه ایکرده بود، هدا یبه همراه مارال وارد خانه شده بودند با همه هم روبوس یشلوار داماد
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عنوان  گریکه د یکنار همسرش باشد. زن خواستیو مهم نبود، فقط دلش م خواستیاصالً نم

ردند، مردان حاضر در سالن همراه عاقد دفتر عاقد را امضا ک نکهیداشت. بعد از ا یو شرع یرسم

شوند. فقط سروش قبل از رفتن  ییرایمارال پذ ییِ دا یو خانه نییپا یرفتند تا در طبقه نییپا

به طرفش آمد و گفت وبارهد : 

- بشه، از االن  یبندرهیبرام ج دنتیفکر کنم د گهی. دگمیم کیتبر دی... ببخش تیآقا دوماد تسل

شهیدلم برات تنگ م . 

به طرف مارال برگشت و گفت سپس : 

- دیبا هم خوشبخت بش دوارمیمجدد، ام کیتبر . 

قشنگ سروش زد و گفت یبه آرزو یاز او تشکر کرد و خودش هم لبخند مارال : 

- نییبسه برو پا  ... 

بود مشت به صورت  شیباال انداخت و معنا دار نگاهش کرد و دور شد. جا شیبرا ییابرو سروش

برود ادشیاز  شهیهم یآن طور نگاه کردن براتا  کوفتیسروش م . 

مارال به طرفشان آمد و کمک کردند مارال چادرش  ییبه همراه زندا رایجمع زنانه شد سم یوقت

و اطراف مبل دادند. نگاهش را معطوف  ایهدا تیهم به وضع یرا از سرش بردارد و سروسامان

سه ربع بود و در قسمت باال تنه  نیبه تن داشت که آست یدیدست سف کی راهنیمارال کرد. پ

گشاد شده و  یدار نیبه تنش بود و از کمر به بعد با حالت چ دهیبود. تا کمر چسب دهیکامالً پوش

تر هم به پا داشت که قدش را بلند یدیمارال بود. کفش پاشنه بلند سف یتا ساق پا اشیبلند

به مادرش  یه باشد. ناخودآگاه نگاهداشت یبهتر یدر تنش جلوه راهنیپ شدیو باعث م کردیم

در آن طرف  شیروبرو قاً یخانم با لبخند دق وایرا به او بدهکار بود. ش یمراسم نیک همچیانداخت، 

را که به مارال انداخته بود، شکار کرد یعقد نشسته و نگاه پر از عشق و لذت یسفره .  

 

جا مارال را بدون چادر و با آن یختند. وقتاندا ییبایز یهارفته بودند و عکس هیاز آمدن به آتل قبل

بلند کند و  شیهوس کرده بود دستش را گرد کمرش حلقه کرده و او را از جا دید شیبایز راهنیپ

هم در صورتش پخش شود و  شیهم در تنش تاب بخورد و موها راهنشیدور خودش بچرخاند. پ

بلندش هم دل ببرد یهاخنده . 

 

 یاصرار داشت در هر جا رای. سمرندیبگ یادگاریدش نشستند تا عکس مادر مارال و مادر خو کنار

و  یتکرار یهااش از عکسحوصله رندیعکس بگ خواهدیکه دلش م یسالن و با هر مدل

هم  اشیاعتراض کند، تنها دلخوش رایبه سم شدیهم نم شیسر رفته بود. رو یتکرار یهامدل

تمام حجم تن گرم مارال  گفتیدو سه م کی رایود و سمکامالً آماده ب نیکه دورب یبود که وقت نیا

کردیرا دگرگون م شیایدن یاو لحظه دیچسبیم اشتنهمیبه ن . 
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خودش را  شتری. هر بار بدادیبه خرج م طنتیش شتریحالتش شده و هر بار ب یهم متوجه مارال

راحت شدند دوباره فرصت کرد به مارال نگاه  رایسم نیباالخره از چنگال دورب ی. وقتدکریم غیدر

 نکهیاش رها بودند. با اکه فر شده و در پشت کمرش و دو طرف شانه شیبایز یکند، به موها

 یبود به اندازه رونیهم که ب یگرد تا گرد گردنش را در بر گرفته بود، اما همان بخش راهنیپ یقهی

 ی. جمع کامل زنانه شده بود و همه به ظاهر مشغول کارداشتیچشم به راهش نگه م یکاف

گذاشته و به همراه  یتیآهنگ ال راینظر گرفته بودند. سم ریبودند، اما در واقع او و مارال را ز

بود.  اشیی. از طرف خودشان فقط مادرش و داکردیم تیریمهمانان را مد نیریو خاله ش ییزندا

 یخانواده یحضور نداشتند و فقط سروش به همراه پدر و مادرش آمده بود؛ ول هاییر دادخت یحت

تر از خودشان بودند تیمارال پرجمع .  

جمع فقط به مارال خوش  نیگل به دست با مادرش مشغول صحبت بود. دلش در ادسته مارال

از  یکیرش فارغ شد از صحبت با ماد یو کنار هم باشند. وقت دیایبود، دوست داشت زودتر ب

و دوباره مانع از آمدن مارال به کنارش شد.  دیمارال را نگه داشت و دوباره مارال را بوس شیهاعمه

 یهیمهم نبود که بق شیبرا گرینشسته و با لبخند تمام نگاهش معطوف به مارال بود، د بلم یرو

آهسته و  ییها. با قدمدیو او را د دی. مارال چرخرندیبگ یاجهینگاه ممتد او به مارال چه نت نیاز ا

 هاکیسرام یکفشش رو یشده در اثر پاشنه جادیا یصدا دانستیدلبرانه به سمتش آمد. نم

 هیبق یآمدن به سمتش باعث کنجکاو نیهم ایها را به سمت او برگرداند و نگاه یکه همه ودب

بردارد.  یقدم گرید گذاشتیو نم شدیاالن بلند م نینبود هم یشد. خسته شده بود، اگر کس

سالن  تیاما وضع کرد؛یو بوسه بارانش م گرفتیو او را در آغوشش م رفتیبه استقبالش م

مارال باشد و دم نزند. او را بدون  یهایو شاهد دلبر ندیبنش شیسر جا دهیاتو کش کردیم جابیا

 ،یبود که به خوب تنش یراهنیبدون مانتو، بدون شال، فقط پ د،یدیم اششهیآن پوشش هم

همه نگاهشان به مارال بود، او چرا  ی. وقتگذاشتیم شیاندامش را به نما یهاو تاب چیتمام پ

 لیچشم هم او، پس دل کیها داشتند و چشم آن کیکه محوش شودچد.  دیکشیخجالت م دیبا

 هم داشت، شوهرش یشتریتازه خودش حق ب د،یفهمیرا نم گرانید زیآم طنتیش یلبخندها

 .بود ! حق داشت نگاهش کند و لذت ببرد

که اطرافش بودند.  یابه سمتش انداخت و بعد به جمع زنانه ینگاه میکنارش نشست، ن مارال

کرد و گفت کیاوضاع مساعد شده است سرش را به گوش مارال نزد دید یوقت : 

- یآورد فیچه عجب شما تشر  ! 

فاصله داد و گفت یسرش را کم مارال : 
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- گفتنیم کیتا آخر مجلس، داشتن تبر شتمیپ گهید . 

نگاهش کرد و گفت زیآم نیتحس : 

- و  مینییمبل بش نیا یرو دیبعد از عقد چرا با آرمیمجلسه، اصالً سر در نم نیمن مشکلم هم

هم باشن، اونم تو  شیعروس و دوماد رو تنها بذارن پ دیاونا ما رو تماشا کنند، ما اونا رو؟ خب با

دنشونلحظات محرم ش نیاول . 

خندان نگاهش کرد مارال : 

- برن تنها  کننینم یبه محض عقد که عروس و دوماد رو راه گه،یرسمه د یطور نیخب هم

 .باشن

بود یبه شدت دنبال تالف زد،یدر کالم مارال موج م طنتیش .  

 

دستانش را،  یطور گذشت و او فقط نگاه مارال را داشت، گاه نیاوضاع هم یدو ساعت بعد تا

قشنگ قشنگ رو  یهاو ژست گرفتیعکس م یکیهم قدم رو رفتنش را که هر بار با  یگاه

نگاهش به مارال افتاد، آن قدر نگاهش کرد تا متوجه  یدر پ یبار پ نیچندم یبرا ی. وقتکردیم

دو دستش گرفته بود و  نیگل را ببود و دسته ستادهیا گریاز دختران د یکیرا و یشود. کنار سم

که  دانستیقدر امروز نگاهش کرده بود که تمام او و اندامش را حفظ شده بود. م. آن دیخندیم

کالفه  دیفهمی. مکندیم یرا پشت لبخندش مخف نیمارال هم منتظر تنها شدن با اوست و ا

تماس  نیکفش با زم یو فقط پاشنه گرفتیرا باال م شیهااز  کفش یکیکه  یشده است. وقت

که مارال فقط با طرف مقابلش حرف  شدیمتوجه م د،یگردانیا مپاشنه کفش ر یداشت و رو

مارال در  نیری. نگاه شندیو کنارش بنش دیایاوست که ب یتمام حواسش پ خنددیو م زندیم

که در خواب عقد  دیدیشکل؛ مثالً م نیبه هم د،یدیرا م دعق نینگاهش گره خورد. اگر  خواب ا

و  ردیتوانسته عروسش را ببوسد و او را در آغوشش بگکرده و تا دو ساعت بعد از آن هم ن

اما  د،یخندیم دیدکه خوابش را  یمدل عقد نیها به اساعت یداریها را بردارد، بعد از بحجاب

طور نه آن ده،یکه نه عروسش را بوس دیدیافتاده و م اتفاق تیها نه در خواب، بلکه در واقع نیا

با  دنش،یکه گره خورده، با هر بار خند یا با هر نگاه در نگاهاو را لمس کرده؛ ام ستستهیکه شا

بغرنج  تیوضع نیشده. خواست به خاطر احترام به مارال ا رابیهر بار قدم برداشتنش هزار بار س

شدند با او خلوت کند اکه تنه یرا تحمل کند تا وقت . 

 

[05.10.18 11:29] 

 

مانده بود. مارال  رایرشان بود رفته و فقط سمکه کنا یلبخند زد و زود نگاه گرفت. دختر مارال

تکان داد و  یبا لبخند سر رایدر گوشش گفت که سم یزیبرد و چ رایگوش سم کیسرش را نزد

به طرف جمع زنانه رفت. مارال هم به سمتش آمد و کنارش نشست. طبق عادت دستش را 
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بزند  یموقع راه رفتن حرف خودش نگه داشت. تا آمد از لباس و اندامش کینزدگرفت و مارال را 

کرد و گفت کیمارال سرش را به سرش نزد : 

- ییاتاقم دوتا یتو میریاالن م ،یکالفه شد دونمیم  ... 

چون که  ته،یفرمال یاعقد داده بود. بله یبود که سر سفره یابهتر از بله یحرف مارال، حت نیا

 یخبر همه نیترنیریخبر تنها شدنشان، ش نیبودند. ا دهینشن گرانیقبالً بله را گرفته بود، فقط د

صبر کرده بود. منتظر به مارال نگاه کرد و گفت شیبود، بس که برا رشانیاخ یروزها : 

- م؟یبر یک  

کرد و گفت رایبه سم یااشاره مارال : 

- کوچولو هیصبر کن  م،یبر میبلند ش میتونیخودمون که نم . 

 یاست، موقع ختهیر یمارال چه طرح نستدایزد. نم یاش چشمکهمه عجله نیبعد به ا و

شان آمد و با لبخند رو به مارال گفتبه سمت ییدامتوجه شد که زن : 

-  دیبخوره. بر تونهینم یزیچ کشهیخجالت م نجایاتاقت. آقا دوماد ا دیبر نیمارال جان بلند ش

ارهیب ینیریو ش وهیبراتون م رایسم . 

کرده بود ینیری! چه قدر هم دلش هوس ش دیکشیخوردن خجالت م یقدر هم که برا چه  ! 

حرفش را زد دست مارال را در  ییهر چه زودتر به اتاق مارال برود، تا زندا خواستیم فقط

کرد و همراهش شد، انگار نه انگار  هیبه بق یدستش گرفت و بلند شد. مارال شرمزده نگاه

به دست دنبالشان رفت هویو م ینیریهم ش رایبرنامه بوده است. سم نیهم ریخودش مد . 

کتش  رایبه سم توجهی. دست مارال را رها کرد و بدیکش یپا به اتاق گذاشت نفس راحت یوقت

که از سالن به  یزیم یرا رو ینیریو ش وهیم رایتخت مارال گذاشت. سم یرا از تنش درآورد و رو

در  کیرفت. مارال نزد نرویخاص به مارال ب یاتاق مارال انتقال داده شده بود گذاشت و با نگاه

شود و  کیخودش به مارال نزد خواستیبود. م شیروبرو یچند قدم یاو خودش با فاصله ستادیا

ساخته و پرداخته بود به اجرا  یشکل گرفته در ذهنش را، همان که در عکاس یویهمان سنار

دسته گل باال آورد و دور درآورد، اما مارال بود که به او فرصت نداد، جلو آمد و دستش را به همراه 

که  یحلقه شدن دستان زن دانستیدوباره را داشت، هرگز نم یگردنش حلقه کرد. حس تولد

خم کرد تا مارال کارش  یقدر حس خوب دارد. سرش را کم نیدوستش دارد به دور گردنش، ا

عطر تنش  مارال حلقه کرد. سرش را در گردنش فرو برد و فیتر باشد. دستش را دور کمر ظرراحت

او با گردنش خودش را جمع کرد و دستانش از  یهاکرد. مارال از تماس لب شیرا وارد رگ و پ

نداشت !  یابود، اما چاره رحمانهیب یکه به گردنش زده بود کم یادور گردن او شل شد. بوسه

 کیبر آتش درونش ...  یاز حجم خواهشش را کم کند، آب یقدر توانستیفقط با آن بوسه م

 یو نکرده بود. دو ساعت تمام فقط رژه رفته بود و باز توانستیعاشقانه هم بود، مارال م یتالف

 .راه انداخته بود

 

[05.10.18 11:29] 
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که  ی. خوددادیرا نشان مارال م اشیخود واقع دیدستش کمر مارال را سفت نگه داشت. با با

خوش تنش. دستان مارال شل و  یبو تابیب ش،یلمس موها تابیبود، ب نشدیبوس تابیب

را که به  ییگردن خودش نشست، همان جا یافتاد و رو نییتر شد، آن قدر که از گردن او پاشل

گرفته بود. عاقبت مارال را وادار به  یبه باز شیهالب انیم بوسه جلو رفته بود اما سخت یهوا

 .واکنش کرده بود

نداشت، سرش را در  یریتاث شیرو گرید هاتیمظلوم نیبه نگاه و دست مارال نکرد، ا یتوجه

 ،یشتریبار با قساوت ب نی. ادینگاه داشت و دوباره گردنش، کنار دست مارال را بوس هیهمان زاو

مارال را  ترصانهیحر شد،ینم رابیچکه چکه آب  س نیتنش با ا ریتر. کوتر و گرمپرشتاب

 شتریانعطاف مارال ب دادیبه خرج م یرحمیتر. هر چه قدر بتر و آزادانهخودخواهانه خواست؛یم

 ییهاانگار اهل انتقام نبود، برعکس دستش را دوباره بند گردنش کرد و در جواب بوسه شد؛یم

 گریمارال د یبوسه نی. همدیداشته بود، صورتش را بوس یبه او ارزان انهیجویتالف یکه با حس

 یجا ی. همهدیاش چسباند و صورتش را بوس نهیکار بود. مارال را کامل به س انیپا یقطهن

 یدست کار یکاف یصورتش را به اندازه شیبود که در امان ماند. آرا شیهاصورتش را، فقط لب

. چه قدر زمان گذشت که وسط اتاق کردیاتاق را هم م نیاز ا رونیب یهافکر آدم دیکرده بود، با

که دور کمر مارال حلقه کرده  ییهاحس کرد دست یفقط وقت دانست،یهم ماندند، نم آغوشدر 

 یلب مارال به خودش سور داد و کم ریخال ز دنیاست، با بوس شیهادر حال بند آوردن نفس

خودش نگه داشت. دستان مارال دو  یتر مارال را حلقهمهربانانه یو دستانش  کم دیعقب کش

صورتش گشت و با شستش مشغول پاک کردن  یباال آمد و رو دفعهکیبود،  شیطرف بازو

 :صورتش شد. زمزمه کرد

- شده؟ یچ  

گفت رفت،یلنگ لنگان راه م شیهانفس یهنوز کم یدر حال مارال : 

- صورتته یرد رژم رو  ...  

دیخند و .  

دارش جلو توانستینم گرید زیچ چی! ه دیخندیم دیدرآغوشش بود نبا یوقت د،یخندیم دینبا

مارال گذاشت  یهالب یلب رو ی. وقترونیب یهانه تمام آدم شش،یباشد، نه رژ مارال، نه آرا

ست که به خود گفته !  ینیریسور بوده، تنها دروغ ش کیخالش  دنیبوس نکهیکه تصور ا دیفهم

 یبعد یاول، آماده یبود که با ناز بعد بوسه شیهاخالش بود؛ لب کینزد یجا یسور اصل

 دیشا شد،یکه مانعش نم د،یکشیخود مارال بود، که کنار نم دن،یبوس نیاوج ا ی. نقطهدشیم

. کردیم یو همراه یجمع بود که دلبر الشیهمرنگ رژ لبش به همراه داشت و خ یهم رژ

 جانیداشت و خواننده با ه یتند یتمیر کیو آرام نبود.  تیال گرید رونیب یقیموس یصدا
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حالت  نیبزم در بزم شده بود. مارال را، در بهتر آمد،یو دست زدن مخنده  ی. صداخواندیم

حالت ممکن بود. مارال آرام آرام از  نیترتمیهم در خوش ر رونیو آهنگ ب دیبوسیممکن م

 نهیو از داخل آ ستادیرفت و خودش را نگاه کرد. پشت مارال ا نهیآمد و به طرف آ رونیآغوشش ب

به ماراِل  یچشمک ستاد،یکنار مارال ا نهیفتادند. جلو رفت و مقابل آنگاهش کرد. هر دو به خنده ا

زد و و دستش را هم دور مارال کنارش انداخت و گفت نهیدر آ : 

- هم بد نشده، جنسش خوب بوده. هنوز لبات قرمز و قشنگه یلیخ  ... 

و گفت دیاو کش یهالب یبار دست را رو نینگاهش کرد و ا مارال : 

- رو به تو هم داده شیبوده که قرمز جنسش اون قدر خوب  ! 

انگشتش را نشان او داد. همان انگشت  یو رژ رو  دیکش شیهالب یرو یبا انگشتش خط 

. مارال انگشتش را از دست او نجات داد و خم شد و نشست. کفشش را دیمارال را گرفت و بوس

صورتش  را  هوایبه او کرد و ب یارهیو نگاه خ ستادیانداخت. بعد از آن ا شیآرا زیدرآورد و کنار م

گرم و  یجا کیبود که به  یاگذاشت و دستش را هم دور کمرش برد. مثل خسته اشنهیس یرو

. دادیآرامش م دیهمه آرامش گرفته بود، حاال با نیگرم و نرم مارال شد. ا یباشد. جا دهینرم رس

تانش را مالکانه دور تن مارال حلقه . دسدیمارال را بوس یِ باز و رها یآورد و موها نییسرش را پا

هم نتوانست تمرکزشان را  رونیتند ب یقیموس یدر آغوش هم ماندند. صدا یحرف چیه ی. بردک

نکرد.  یآرام گرفته بود که باعث تعجبش شد، اما حرکت اشنهیس یرو ی. مارال طورزدیبه هم بر

 یبه شکل واضح نهیرد. آک نهیبود. نگاه در آ شیهازخم یهمان مرهم رو اشنهیس دیشا

تر هزار بار قشنگ نهیبود، از داخل آ اشنهیس ی. صورت مارال که روکردیم نعکسرا م رشانیتصو

پا و کمر مارال انداخت و او را در  ریداد، خم شد و دستانش را ز ی. به خودش تکانآمدیبه نظر م

شدیرال مما یهایخستگ یبرا یترآغوشش پناهگاه محکم شکیآغوشش گرفت. ب . 

* * * 

 

[05.10.18 11:29] 
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عمو هم به اتاق مامان رفته و عمو وسط سالن جا انداختم. اصرار داشت در سالن بخوابد. زن یبرا

. هر کردندیهم در آشپزخانه بودند و پچ پچ م رایو سم ثمیبود که خوابش برده بود. م یساعت مین

در سالن  شهیها همشب نینداشت و ا یها کاربودند که عمو به قلمرو آن دو خوشحال

دیخوابیم . 
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 نیرا گرفتم. ا زدانی یو شماره دمیتختم دراز کش یگفتم و وارد اتاقم شدم. رو یریبخ شب

رسانده و بعد  ی. صبح زود من را به نساجگرفتمیبار در طول امروز بود که با او تماس م نیششم

امروز هم من و  م،یروز استراحت کرد کیرفته بوده بود. بعد از عقد فقط  مارستانیب به عیهم سر

میرا از سر گرفته بود مانتیاو فعال هم . 

داد و با گله گفت یرا پر انرژ جوابم : 

- خودم؟ شیپ یایب یبلند ش یبار زنگ بزن هیهر دو ساعت  نکهیا یبه جا ستیبهتر ن  

معطل نگهش دارم، اما خودش سر  یلیخ خواستمیبود. نم مانده مارستانیمدت امروز ب تمام

را باز کرده بود یشوخ : 

- دوماد یشب خونه میدخترمون رو بفرست ،یتا قبل از عروس میرسم ندار . 

- تشیعموت با خودش ببره وال دمیم کنمیم چیجا بقچه پ هیرسم و رسوماتتون رو  یمن همه . 

و گفتم دمی. خندسپردیسخت را به عمو م یکارها : 

-  ینیریش ومدیدوماد چرا ن یپس آقا گفتنیم گرفتن؟یسراغت رو م ینساج یامروز همه تو

 بده؟

- ؟ینداد ینیریمگه تو ش  

را به گوشم چسباندم یرا کج کردم و گوش سرم : 

- داره یاگهیحال د هی یتوکل یخوردن از دست آقا ینیریچرا، اما گفتن ش . 

گفت دفعهکی : 

- ؟ییکجا  

دادم جواب : 

- دنیتو تختم، اومدم بخوابم. همه خسته بودن زود خواب . 

- نجا؟یا یآیم یک  

رساندیمطلب را به اصلش م عیسر . 

- آمیبذار برن م شه،یهست که روم نم امکیعمو س یتا وقت . 

- رن؟یم یک  

- داره  یاستخر ماه هیمون آمل باشه، مسافرت دو نفره نیاحتماالً فردا، بهش قول دادم که اول

ینیدوست دارم بب یلیخ . 

اغراق گونه گفت یتعجب با : 
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- اونجا تو هم  امیب تونمیتونه من نم! خونهم؟وونهیعموت؟ من د شیپ میمسافرتمون رو بر نیاول

ر؟یدهن ش یمسافرتمون ببرم تو نیوقت من تو رو بردارم اولاون نجا؛یا یایب یتونینم  

دمیخند : 

-  ،یومدیچرا شام ن گفتیتازه امشب م نجا،یبه ا اومدنت ینزده درباره یکه حرف امکیعمو س

 شتریمهمون نوازه، حاال ب یلی. خکشهیطول م یو برگرد یایتا ب ضهیکه مامان گفت مامانش مر

یشیباهاش آشنا م . 

خنده گفت با : 

-  نیدوم یبرا دمیقول م یعمو جانت، ول شیپ میمسافرتمون بر نیاول هیبزرگ سکیبه هر حال ر

ر بهش فکر کنمبا نیبار و سوم . 

- چطور بود؟ مارستانیامروز ب  

گفت یناراض : 

-  ارمیبود روپوشم رو در ب کیشدم که نزد یاز دکترا عصب یکیامروز از دست  یافتصاح ! به حد

قدر مزخرف نگه نیحلقش تا ا یفرو کنم تو . 

- شده بود؟ یچرا؟ چ  

- انگار من هفت جد و  ،خورهیبه درد م شتریب یبوم یرویکه ن نداختیم کهی! مرتب ت یچیه

 گهیبه تخت بستن د ماریکردن و ب زیبخش تجوچهارتا آرام کهیبگم مرت خواستمی. مانیآبادم نروژ

من رو داشت، و گر  یرو کن. سن بابا یبلد یاتازه زینداره، چ یبوم ریو غ یبوم دونن،یهمه م

اومدمیامروز چند بار از خجالتش در م نه . 

ناز گفتم با : 

- ایباش. باهاشون راه ب یپسر خوب . 

- امیباهات راه ب دمیقول م ا،یباشم. تو ب یتو پسر خوب یبرا تونمیمن فقط م . 

کرد خودم را  یمن را وادار م ،یبدان شتریقدر خودت را ب شدیبود که باعث م ییهاآن حرف از

فتمحالش بد بود. احوالش را گرفتم و گ یخانم امروز کم وایدوست داشته باشم. ش یلیخ : 

 مامانت چطوره؟ بهتر شد؟-

- گفت؟یم یچ ؟ی. امروز با بابا صحبت کردشهیم نییفشارش باال و پا ده،یآره، گرفته خواب  

ذوق جواب دادم با : 

- کردیتکرار م میدا شش،یپ میمصر بود بر یلیشوخه، راستش خ یلیمثل خودته، خ . 

بزنم. به خودش آمد و گفت شیکرد که مجبور شدم صدا یمکث : 

- قدر اصرار کنه، معموالً خوددارتر بود نیبودم ا دهیوقت ند چیچشه؟ ه دونمینم . 
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که در ذهنم گذشت را بر زبان آوردم چهآن : 

- ترهجمع التیتو هم خ نجایا ادیاونجا تنهاست. ب نجا؟یا آدیخب چرا نم  ! 

 

[05.10.18 11:29] 

 

و گفت دیخند : 

-  ادیب تونهی! بابا عادت کرده به اونجا، نم رنیبگ یبا مامانم دوباره عروس ارمیالبد بعدش هم ب

نجایا . 

باشد،  نجایاز فکر و ذهنت ا یبخش شودیم یتا ک ،یرا نگرفتم، نگفتم باالخره که چ اشدنباله

جاآن یبخش . 

- برو بخواب ،یاخسته . 

- اومدم قدم بزنم. هنوزم شامم نخوردم اطم،یح یتو ستم،ین . 

متخت بلند شدم و نشست یرو از : 

- ؟یچرا تا االن شام نخورد  

- نداشتم مامان نخورد، منم حوصله . 

- تو برو شام بخور و بخواب کنم،یمن قطع م . 

- نجایا ارمیتوش من فردا ب زیرو بر تیضرور لیوسا یسر هیچمدون آماده کن،  هیباشه، فقط  . 

 یهاها و نقشهشده بود که راه نیهم بد نبود، منجر به ا یلیخ نکهیمثل ا اطیزدنش در ح قدم

به سرش خطور کند یدیجد . 

- ت؟خونه یکنیدعوتم م یدار  

- خونه، با تو برگردم. به مامانتم  گردمیفردا شب که دارم برم خوامیدستوره؛ م ست،یدعوت ن

رسم و رسوماتتون بکنم یدرباره ینظر دیتجد هی خوامیبگو. م . 

 

[08.10.18 17:46] 
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ردم و گفتمآرامش دعوتش ک به : 

- فقط  نجایسندم خورده به نامت. مال توام، ا ؟یهست ینگران چ م،یش دو روزه عقد کردهمه

 رمیتوئه. االن هم برو شام بخور، فردا نم شیتموم فکر و ذکرم پ نجاست،یمهمونم؛ جسمم ا

ودم تون، دوست دارم فردا شب خخونه امیدنبالم ب یایعصر ب کنمیکارام رو م مونمیم ،ینساج

 .برات شام درست کنم

 -  نیاز ا شتری. اصالً دهنم بسته شد. به خدا مارال تو بخواستمیرو م نیخب حاال شد، منم هم

. من یرو بگ هانیموقع بهتر نیدر بدتر یخوب بلد ،یفهمیم یشناسروان دمشیدکتر که امروز د

کردم، با  یه هر کب یخوب یبا من کرده، هر چ یحساب درست و حساب هیتسو هیمطمئنم خدا 

جبران کرده کجایتو  .  

تازه گرفته بودم گفتم یاز حرفش جان یحال در : 

- گهید یخواستیکه تو م ی! شد همون یبلد شتریتو ب .  

ادامه دادم طنتیش با : 

- حساب خدا هم باهات صد در صد موافقم هیتسو یدرباره . 

 

و زن عمو ظهر رفته بودند. مامان هم راست به دنبال من آمد. عمو  کی یاز نساج زدانیفردا  عصر

به خاطر  یحت کردمیحس م شترینداشت. ب زدانی یرفتن من به خانه یدرباره یریگسخت

 نجایمن ا دنید یبه هوا زدانی نکهیجا بروم تا اخانم موافق است من به آن وایخاص ش طیشرا

دیایب . 

داخل دعوتش کرد و من هم همراه مامان به  د،یایباال ب یاجازه نداد به طبقه ییآمد و دا زدانی

 ایو  ایبه خاطر پو دیمعذب بود، شا یکم زدانی. میماند ییدا یخانه یساعت کیو  میرفت نییپا

 کتو سا نینبود. مت یشگیهم زدانیبودم، به هر حال آن  ییدا یعروس خانواده یمن روز نکهیا

 دانستمی. مانداختیمن نگاه م به یو هر از گاه دادیگوش م هیبق یهانشسته و به حرف

. رو به من گفت که دیبه مامان نگاه کردم و مامان هم زبان نگاه من را فهم م،یدارد زودتر برو لیتما

خانم چشم به راه نماند وایتا ش میو برو میبلند شو . 

 

استقبال کرد و بلند شد. چون قرار بود من شام درست کنم  کردمیهمان طور که فکر م زدانی

 زیبود، از همه چ ییمواد غذا دیخر یهیکامالً پا زدانی. میرفت دیبل از رفتن به خانه با هم به خرق

 کی ریم در زی. قرار بود برومیداشت یکردن متفاوت دینبود، اما خر ماندیخر نیاول آورد،یهم سر درم

در  زدانی ما خاص و متفاوت بود. یِ هر دو یسقف و من در نقش زن خانه شام درست کنم. برا

وقت تجربه نکرده بود،  چیمشترک را ه یزندگ کی یسال گرمابه مدت چهارده ایداشتن رو نیع
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نگران  مینرمال را تجربه نکرده بودم. دا یزندگ کیمحدود  یو آن دوره ایمن هم با وجود داشتن پو

هر چه قدر  که میداشت ییهاو آمده بود. هر دو زخم دیایبودم که ممکن بود به سرم ب ییزهایچ

شدیم شتریهم ب امشیسرعت الت میگذاراندیبا هم وقت م شتریب . 

. قول داده بود کمکم میبرداشت نیرا از عقب ماش هادیپارک کرد و با هم خر اطیرا در ح نشیماش

را هم  شبیخسته بود و د نکهیبا وجود ا شناخت،یسر از پا نم م،یکند تا با هم غذا درست کن

میکرده و شوق داشت که قرار بود با هم باش دیباز هم با حوصله خر اما د،یخوب نخواب . 

مان را جلب کرد. توجه زدیبلند بلند حرف م هیکه با گر یزن یصدا میها باال رفتکه از پله نیهم

دادم و پشت  شیرا افزا میهاجلوتر از من راه افتاد و در را باز کرد، من هم سرعت قدم زدانی

. من هم مودیداخل دستش را رها کرد و طول سالن را پ یدهای. تمام خرسرش داخل خانه شدم

رها کردم و پشت سرش رفتم. وسط سالن  شیهادیرا کنار خر ییمواد غذا یهاسهیاو ک مثل

. ناخودآگاه با ستادمی. خودم را به او رساندم و کنارش اداشتیبرنم یقدم گریبود و د ستادهیا

خانم  وایو با ش کردیم هیبه عقب برداشتم. گر یبود قدم ستادهیاکه پشت در اتاق  ماهیپر دنید

 زدانیکه برود. تا من و  گفتیخانم هم مرتب م وای. شزدیبسته بود حرف م شیاتاق را رو درکه 

بلند شد و جلوتر آمد. تمام صورتش غرق اشک بود دیرا د . 

- که  کردمیاصالً فکرش رو هم نم من دونستم،ینم یچیبابام ه یبه خدا من اصالً از کارا زدانی

کرده باشه اشاریکار رو با  نیا . 

ادامه داد زدانیبه سمت من انداخت و دوباره رو به  ینگاه مین : 

- کنن باهاش، من خبر نداشتم،  یطور نیقبول نکنه ا اشاریکه اگه  کردیمن فکرش رو نم یبابا

کردمیخبر نداشتم، اگه داشتم پنهون نم یچیاز ه . 

گفت ماهیدستانش را باال آورد و در جهت آرام کردن پر زدانیآمد.  رونیخانم از اتاقش ب اویش : 

- یتو خبر داشت گهینم یکس ست،یداد نزن، برو صورتت رو بشور، مامان حالش خوب ن . 

خانم برگشت و با اشاره به او گفت وایبه سمت ش ماهیپر دوباره : 

- بابام خبر داشتم و  یمن از کارا گهیچرا م زنه؟یباهام حرف نم گهید وایپس چرا مامان ش

 رم،یاون تصادف بم یبود تو کیصحبت کرده. من خودم نزد یدر مورد چ اشاریبا  دونستمیم

نکرده باشه یما رو بکشن و کار خوانیکه بابام خبر داشته که م شهیم مرد. چطور مبچه . 

نبود، اما  میود، اگر چه مستقداشت، شوهرش توسط پدرش کشته شده ب یزیرقت انگ تیوضع

جلوتر رفت و گفت یکم زدانیسخت نبود.  طشیداشت. درک شرا ینقش پررنگ : 

- نکن خودت رو تیاذ ،یتو خبر نداشت میدونیما م ماه،یپر نیبش ایب . 

گفت ماهیخانم آشفته جلو آمد و رو به پر وایش : 

 

[08.10.18 17:46] 
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- و پدرت راجع به کار صحبتت کنن؟ من  اشاری یدیندبار هم  هی ؟یدینفهم یعنیهمه مدت  نیا

دخترش  یپا شه،یبه کفششه گفتم مگه م یگیگفت بابات ر زدانیخاک بر سر هر وقت 

 یتو. گفتم س یبودن، به همه فکر کردم اال بابا نیاون ماش یشکمش تو یوسطه، دختر و بچه

کس باج ندادم، البد  چیبه هجمع کردم،  ادیدشمن ز گردونمیرو م یاجنس هیچهل ساله دارم 

تو شد قاتل جون پسرم یکس باهام کار نداشت و بابا چیاما ه ،یاونا اومدن تالف . 

 دهیچیدر سالن پ ماهیپر یهیبلند گر یخانم خوب نبود. جلو رفتم تا کمکش کنم. صدا وایش حال

گفت زدانیه آب ب وانیخانم به محض گرفتن ل وایمادرش آورد. ش یبرا یآب وانیل زدانیبود.  : 

 .مارال رو بردار برو-

دیبا تعجب پرس زدانی : 

 کجا بردارم برم؟-

خانم  وایکند و من هم باشم. ش هیباشد و گر ماهیپر نکهیرا نداشتم، ا طیشرا نیاصالً تحمل ا من

میبرو زدانیمن و  خواستیبغرنج بودن اوضاع شده بود و م یمتوجه . 

دیتوپ رودیبار نم ریز زدانی دید یوقت : 

- یایب زنمیحرف بزنم. بعدش بهت زنگ م ماهیبا پر خوامیشون، مبا مارال برو خونه . 

به من نگاه کرد و جواب داد یهم با مکث زدانی : 

- مامان ستیحالت خوب ن . 

خانم کالفه گفت وایش : 

 .برو حالم خوبه-

اصرار نکرد و رو به من گفت زدانی : 

- میبر ایب . 

و با تاسف گفت دیکش شیبه موها یفه دسترفت کال رونیکه از در ب نیهم : 

- ندهیبرات چه قدر ناخوشا دونمی. منجاستیا دونستمینم د،یببخش . 

آمده ناراحت بودم، گفتم شیاز وضع پ نکهیا با : 

- ستیکس ن چیه ریتقص ست،یتو ن ری. تقصمیبر اینداره، ب یاشکال . 

تا استراحت کند، اولش  میان بروخودم یخواستم به خانه زدانیاز  مینشست نیداخل ماش یوقت

را از  نیکه ماش نی. همدیباریم شیاز سر و رو یشد. خستگ یقبول نکرد، اما با اصرار من راض

برد رو به من گفت رونیب اطیداخل ح : 

- ؟یبگ یچ نایبه مامانت ا یخوایاالن م  
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- نگران نباش گم،یم یزیچ هی . 

 

[08.10.18 17:46] 

 

# 325پارت  

# خوانمیز_مها_آوابا_سنگ  

 

 

را  ریاز مس یمان کرده بود. کمشوکه ماهیحضور پر کرد،یم یبه جلو چشم دوخته و رانندگ متفکر

به سمتم برگشت و گفت زدانی میکه رفت : 

- م؟یبخور رونیشامم ب میدور بزن میبر  

- استراحت  یجا برا رونیب ،یکنیخرده استراحت هم م هی میریم ،یاخونه؛ خسته میرینه، م

ینیکله تو ماش هیاز صبح  ،یارند . 

 کیتراف ریاس خواستمیرفته بود، نم یبه دفتر مرکز یبعد از نساج ،یرفته بود نساج صبح

دم غروب شود نیسنگ .  

زد و گفت یلبخند : 

- آورده بود ریهم وقت گ ماهیم ! پرواقعاً خسته . 

گفتم هوایب : 

- شه؟یم یحاال چ  

دادم حینگاهم کرد که توض یسوال : 

- نداره یخوب تی. وضعگمیرو م ماهیپر فیلتک . 

- ذره مواظبش باشه رو از خودش دور کرده، نه  هیرو هم که ممکن بود  یهر کس دونم،یمنم نم

بهش اعتماد داره، فقط  مانیاز خواهرش انتظار کمک داشته باشه با اون کارش، نه پ تونهیم

 دینفر براش مونده، اونم خودشه، با کیو پا تر از خودشه.  دستیب یکیمونده مادرش که اونم 

براش داره ییفکرا هیباشه، احتماال مامان  یبه خودش متک یکنه، کم دایپ روراهش  . 

سمت من برگشت و مردد ادامه داد به : 

-  تفاوتیب تونمینم اشاریخاطر به یندارم، ول یخوب یازش خاطره یلیخ نکهیبراش ناراحتم، با ا

نداره یحال درست ونمدیکه م یباشم. اونم وقت .  
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نسبت به پدر و  تواندیکه اگر نم گرفتیم ادی دینزدم، اما با یدادم و نگاهش کردم. حرف گوش

باشد. من تحمل  تفاوتیب ایو رو ماهینسبت به پر دیبماند، با تفاوتیب یگریمادر و هر کس د

که  شدیباعث منداشتم. حرف نزدنم خودش  ایو رو ماهیتوجهش را به پر نیترکوچک یحت

را حس کرده بودم نیا یباره بفهمد. از نگاه نیموضعم را در ا . 

 

. با تعجب میدید اطیبه دست وسط ح چییرا سو ثمیو من در خانه را باز کردم م میدیرس یوقت

مان کرد و گفتنگاه : 

- چطور شده؟ ن،یستیامشب ن گفتیبه ! مامان که مبه  

را باز کرد و گفت یسر شوخ زدای : 

- لمون برات تنگ شده باشهد . 

زد و گفت یلبخند ثمیم : 

- رمیدارم م ستم؛یبه کاهدون، من ن یزد .  

رو به من گفت نیباز کردن در ماش نیرا باال آورد ح چشییسو بعد : 

- د؟یمونیشام م  

تکان دادم و گفتم دییبه تا یسر : 

- میآره هست . 

دست داد و گفت زدانیرا باز کرد و با  نشیماش در : 

- باال دی. برگردمیبرم گهیساعت د دو سه . 

دست به دستش داد و گفت زدانی : 

 .برو به کارت برس-

 

گشتیشام برم یو برا رفتیها دو سه ساعت قبل از شام به آژانس ماکثر موقع ثمیم .  

با مامان بدون حضور  یی. تنهاشناختیسر از پا نم یحالاز خوش دیرا د زدانیمن و  یوقت رایسم

مامان هم  را،یسم ی. با سروصدامیاکه چرا برگشته دیدلخواهش نبود. اصالً هم نپرس یلیمن خ

. مدبلند شد و به سمتمان آ شیاز جا افتادیبه التماس کردن م دیحرکت دادن با یکه برا ییبا پا

و به مامان اعتراض کرد که چرا بلند شده و تا  زدیلبخند م رایسم چیه یبرا اهویبه ه زدانی

ما گفت دنیر آمده است. مامان با دمقابل د : 

- شده؟ یزیچ ن؟یچطور شد برگشت  

و گفتم میبه سمتش رفت زدانی با : 
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-  تونستیخسته بود، نم زدانی م،یخانوم براش مهمون اومد ما هم نموند واینه مامان جان، ش

مهمونا شیبمونه پ . 

باز کرد و گفت مانیراه برا مامان : 

- خلوت شد، بد بود برامون ییهوینه رفتن خو نایعموت ا ن،یخوب کرد . 

مبل نشست و مشغول صحبت با  یهم کنار مامان رو زدانیبه سرعت به آشپزخانه رفت.  رایسم

 رونیرا گرفتم و به اتاقم بردم. شالم را از سر برداشتم و مانتو را از تنم ب زدانیمامان شد. کت 

به  دیلباس نبود. با ضیتعو یبرا رفتم. وقت رونیکوتاه ب نیآست شرتیو با شلوار و ت دمیکش

به من نگاه  زدانیرفتم  رونی. تا بکردمیکمک م رایو در تدارک شام به سم رفتمیم پزخانهآش

 یمن برداشته شد و به سمت مامان برگشت. با پوشش یکرد. نگاه متفاوتش کشدار از رو

از درآوردن لباسم با داشت. شِب عقد بعد  یتازگ شیبرا نیمتفاوت مقابلش ظاهر شده بودم و ا

بود دهیمن را بدون مانتو ند زدانی گریبودم و د هاهمانمانتو مقابل م . 

زدن من گرفته بود. با  دیرا در حال د زدانیبه من نگاه کرد، مچ  زدانیهم بدنبال نگاه  مامان

به اجاق گاز  یو مامان کنترلش کرده بودم به آشپزخانه رفتم. نگاه زدانی یکه جلو یلبخند

را به دستم داد و  ینیریبکشم ظرف ش یآماده کرده بود، تا رفتم سرک ییزهایچ رایانداختم. سم

تگف : 

- ارمیب ییرو ببر، منم چا نیا . 

به به اجاق گاز کردم و گفتم یااشاره : 

- ؟یپس شام چ ! 

- مونهینم شامیب یاالن، شوهر جنابعال میآیم ششون،یپ مینیبش میبر . 

به دست به سالن رفتم ینیریش باال دادو و ظرف ییابرو . 

 

[08.10.18 17:46] 

 

# 326پارت  

 

 

 

طور نبود  نی. اکردیهم م یو حاضر جواب زدیلبخند م شیهاکنار مامان نشسته و به حرف زدانی

 ینیس رایو رو کرد. سم ریو دوباره با نگاهش من را ز دیو فقط گوش دهد. چرخ ندیکه ساکت بنش

کنارش  توانستمیتعارفش کردم. نم ینیریمن هم خم شدم ش را مقابلش نگه داشت و ییچا
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را  ینشستم و استکان چا شیمبل دو نفره نشسته بود. روبرو یکنار مامان رو خودش. نمیبنش

به سمتم  انیدر م یکیمثل قبل آمدنم تمام حواسش به مامان نبود،  گرید زدانیبرداشتم. 

به  یروشن نیکوتاه ج نیآست راهنی. پمشدیو من هم از نوع نگاهش غرق لذت م گشتیبرم

. بعد از دادیبود نشان م دهیپوش رهیت یآب یراهنیروز عقد که پ ازپرتر  یتن داشت و او را کم

خواستم  زدانیرا فراموش کرده و از  رایخجالت را کنار گذاشتم و حضور مامان و سم یچا دنینوش

کرد و نگاهش  ریتفس طنتیحرفم را به ش اریتا آماده شدن شام به اتاقم برود استراحت کند. سم

 ثمیخواست برود و تا برگشتن م زدانیکرد و از  یموضوع بود، اما مامان همراه نیا یایهم گو

 .استراحت کند

برگشتم و گفتم رایکنم به طرف سم یرا تا اتاقم همراه زدانی نکهیا قبل : 

- کمکت آمیاالن م . 

بار است که پا به اتاقم  نیاتاقم گرداند. انگار اول یجا یجا . نگاهش را درمیوارد اتاقم شد زدانی با

به آن برگشت و گفت یاز همه مکث کرد و با نگاه طوالن شتریتختم ب ی. روگذاردیم : 

- میاستراحت کن ای! ب یاستراحت خوب یچه جا .  

داخت و را باز کنم. دستش را دور کمرم ان راهنشیپ یهارفتم و دستم را باال بردم تا دکمه جلو

دمیروند کارم را مختل کرد، اما من دست نکش : 

- شام یکمک کنم برا رایبرم به سم دیمن با ،یاستراحت کن دیتنها با . 

به  راهنیپ تیبود.  با  هدا دهیپوش راهنشیپ ریز یپوش ریرا باز کرده بودم. ز شیهادکمه تمام

اش گفتمسمت شانه : 

- تختم بخواب رو ریبگ اریَدِرش ب آد،یاتاق من نم یکس . 

و تا  دیعقب رفت و دست من را هم با خودش کشدوشم انداخت. عقب یرا درآورد و رو راهنشیپ

را  مینشاند. دست به پشت گردنم برد و موها شیپا ینشست من را هم رو یتخت برد. وقت یرو

دادم.  جوابش را هیام زد. صورتش را با دستم نگه داشتم و در صدم ثانبه گونه یاگرفت و بوسه

! من را به  شدیم یکار سخت نبود، داشت نشدن کیدر آغوشش بودم، تنها  یوقت ندل کند

تخت گذاشت. سرم را  یدوشم برداشتم. از دستم گرفت و باال یرا از رو راهنشیخودش فشرد. پ

تمام  مشیاش بود عطر مالشانه یرو یاواسطه چیهیگذاشتم، صورتم ب انشیعر یشانه یرو

اش زدم و زمزمه کردمبه شانه یاسهرا پر کرد، بوام شامه : 

- شام درست کنم دی. بارایبرم کمک سم دیبا . 

را به صورتم چسباند و گفت صورتش : 

- خوامیتو رو م خوام،یشام نم . 

بازوانش داشت کنار خودش خواباند نیکه ب یو من رو هم در حال دیتخت دراز کش یرو . 

تنش  یبرداشتم. داشتم معتاد بو شیبازو یسرم را از رو گذاشتم و اشنهیس یرا رو دستانم

مصرف کردنش. مقابل صورتش لب زدم کباریآن هم با  شدم،یم : 
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- میطونیمن دختر ش ،یبخواب یتونیبمونم نم شتیپ نجایمن ا . 

و گفت دیرا بلند کرد محکم لبم را بوس سرش : 

- دوست دارم طونیمن دختر ش . 

را خاموش کردم؛  زیبارانم کند. همه چاشتم و اجازه دادم بوسه دستش گذ یسرم را رو وارمیتسل

 یو زمان را طوالن شدندیهم انباشته م یکه رو یقیدقا را،یتنها بودن سم یبرا ینگران

 لیرا روشن گذاشتم و با م زدانیرا.  فقط چراغ  فکر کردن به  گرید یهازیچ یو همه کردندیم

چشمانش را ببندد نکهیکند بدون ا در یخستگ یاجازه دادم لحظات متما . 

دورتر از صورتش باال آوردم و  یچشمانش نشان داد که حقش را گرفته است سرم را کم یوقت

 :گفتم

- برم؟ تونمیحاال م  

برد و گفت نییرا پشت کمرم باال و پا دستش : 

- ایبرو، فقط کارت تموم شد زود ب . 

 

که  زدانیبه  یدم و دوباره محکم بستم. نگاهرا که شل شده بود باز کر میکش موها نهیآ مقابل

هم مشغول  رای. سمخواندیرفتم. مامان نشسته بود و نمازش را م رونیمن بود کردم و ب یرهیخ

گفت یبا لبخند دیها و گذاشتنشان در ظرف بود. تا من را دنان دنیبر : 

- ششیحاال پ یموندیم  ! 

م و گفتمکه در حال سرخ شدن بود کرد ییهابه مرغ ینگاه : 

- کاله گذاشته ثمیمامان سر م کردمیاون اوال فکر م ا،یریگیم ادیکم کم یدار . 

ام زد و گفتبه شانه یاکارد در دستش ضربه یدسته با : 

- ریبگ رادیمن ا یرو موجه کن بعد از آشپز بتتیاول غ ایب . 

و گفتم دمیخند : 

- آرمیم یمنم برات گواه ،یموجه کردخونه  آدیم ثمیم یرو وقت تییهوی یهابتیهر وقت تو غ . 

 

[08.10.18 17:46] 
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چون هم حرف من حرف حق بود، هم مامان به آشپزخانه  د،یخند زیبسته شد و فقط ر دهانش

. کردیو در کار ما دخالت م شدیبود که مامان وارد آشپزخانه م ییهاآمده بود. از محدود وقت

 زیداشت و دوست داشت همه چ تیما آمده بود حساس یه خانهب زدانیکه  یشب نیاول یبرا

 .مرتب باشد

نشست و در خرد کردن ساالد به  یصندل یرو تیزد و در نها یغذاها ناخنک یمن به همه مثل

به  یاجاق گاز سر یکمک کرد. من هم مشغول غذاها شدم. بعد از خاموش کردن شعله رایسم

وارد اتاقم  گریغرق خواب است.  د دمیبا نگاه به تخت فهمباز کردم و  یزدم. در را کم زدانی

 یشود. فقط کم داریرا داشتم که با رفتن به اتاق خوابش سبک باشد و ب ننشدم، ترس آ

 یبالش من بود، همه یتخت من خوابش برده بود و سرش رو یرو نکهینگاهش کردم و از ا

 یسخت یکوتاه، من را به روزها یاصلهمان، با چند قدم فوجودم آرامش گرفت. بودنش در خانه

 اطی. در را با احتدمیدیبه خواب هم نم یرا حت یروز نیهمچ کی وبود زن دارد  دهیکه فهم بردیم

 یخوروهیداخل م وهیکردم، م نیها را آماده کردم. ساالد را تزئبستم و به آشپزخانه برگشتم. ظرف

به ساعت  یانجام دادم و پس از اتمام نگاهرا  شدیانجام داده م دیکه با یهر کار دم،یچ

و  نی. لباسم را هنوز عوض نکرده بودم، همان شلوار جدیرسیهم سر م ثمیکم مانداختم. کم

بودم دهیمانتو پوش ریبود که ز یشرتیت . 

 یطاقباز رو زدانیلباس به اتاقم رفتم.  ضیتعو یسپردم و برا رایمانده را به سم یکارها یهیبق

 خواستیآرام و منظم بود. دلم م شیهابود. نفس اشنهیس یو دستانش هم رو هدیتخت خواب

کوبش قلبش گوش دهم، صورتم را  یرا کنار برنم، به صدا اشیشانیپ یرو یخم شوم و موها

بود که از  دهیآرام خواب یکارها را نکردم. به قدر نیکدام از ا چیاما ه م،یبازدمش را ببو وجلو ببرم 

آرام به کمد لباسم  ییهاکردم. با قدم یخوددار شدیشدنش م داریکه منجر به ب یانجام هر کار

 او تن نزده بودم ر دهیکه تازه خر یو شلوار شرتیآوردم. ت رونیلباسم را ب یشدم و کشو کینزد

کمر  یکه در جلو و رو یقرمز رنگ شرتیداشت به همراه ت یاراسته دی. شلوار سفدمیکش رونیب

 دنی. مخالف جهت خوابماندیم زانیاش آوو دو گوشه شدیبه هم بسته م شلوار دو طرفش

تا  رایرفتم. مامان و سم رونیو لباسم را عوض کردم و آرام در اتاق را باز کردم و ب ستادمیا زدانی

باالخره  رایدنبالم کرد، اما سم زشیآم نیهر دو لبخند زدند. مامان فقط با نگاه تحس دندیرا د نم

انداختمتلکش را  : 

- یکردیخوشگل م ینجوریتو هم هر شب ا میکاش هر شب ما مهمون داشته باش .  

کرد و گفت دشییتا مامان : 

-  یتو نهیشیم رهیست و مفقط خسته رسهیننشسته، به ما م قهیدق هیاومده  یاز وقت

 .اتاقش

به هر دو انداختم و گفتم یچپچپ نگاه : 

- رمایرم مدا گهیمن د د،یقدر کفر نعمت نکن نیا .  
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 زدانیکردن  داریب یو من هم به هوا دیپر شیاز جا رایسم دیچیپ اطیکه در ح نیبوق ماش یصدا

تختم نشسته و مشغول بستن ساعت به مچ  یکه رو دمیبه اتاقم رفتم. تا در را باز کردم د

به هم  یروبراه کردن موها یصورتش زد. دستم برا یبه پهنا یلبخند دنمیدستش است. با د

دستش را هم به  داشتیتخت برم یرا از رو راهنشیکه پ ی. در حالکردیم یتابیب اشختهیر

 :طرفم گرفت و گفت

- مامانت نبود اصالً  ی. خونهآدیبهت م یلیلباس خ نی! ا یچه قدر ناز شد شم،یپ ایب

یبر رونیب ذاشتمینم  ! 

رفتم و دست به دستش دادم جلو : 

- میشام بخور دیهم از سر کار برگشته. با ثمیکنم، م دارتیاومده بودم ب . 

ها دستم را باال کمکش کردم. بعد از بستن دکمه راهنیپ یهانشستم و در بستن دکمه کنارش

به بالشم کرد و گفت یارا مرتب کردم. اشاره شیبردم و موها : 

- دیچسب یلی. خدادیتو رو م یتمام رختخوابت بو دم،یخوب خواب یلیخ . 

تمزدم و گف یلبخند : 

- یدیخواب یراحت گرفت یلیخ دمیدو بار اومدم د .  

 نهیتخت بلند شد و به سمت آ یام زد و از روبه گونه یاخودش را مرتب کند بوسه نکهیا یبرا

حاصل کرد به سمتم که  نانیاز خوب بودنشان اطم یو وقت دیکش شیبه موها یرفت. دست

و گفت دیپشتش بودم چرخ : 

- موقع؟ نیا رهیم یسر چه کار ثمیم  

 

[08.10.18 17:46] 

 

رفتم و گفتم ترکینزد : 

- . رهینم گهید آدیشام که م یو برا رهیآژانس. اکثر شبا  م رهیم گردهیاز دانشگاه که برم

گهیاگه خواست خودش بهت م اد،یخوشش ن دینگو و نپرس، شا یزیجلوش چ . 

گفت کرد،یبود و آرام آرام نوازشش م میبازو یکه دستانش رو یحال در : 

- درس خوندن پول  یکه به هوا نهی! کار بد ا کنهینم ی. اما اون که کار بدگمینم یزیمن که چ

 دیدنبال کار. باالخره اون زن داره، با رهیم شیکاریهم خوبه که وقت ب یلیبشه. خ لیدرآوردن تعط

ارهیبتونه خرجش رو درب . 

 یلیبودم به انجام آن خ دهیبود فهم یوزدو ر یکیکه  یرا دور گردنش حلقه کردم، کار دستانم

 :عالقه دارم
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- سوال  ریعزت نفسش رو ز یمغروره، دوست نداره کس یلیخ ثمیم نه،یخوبه که نطرت ا یلیخ

 .ببره

را دور کمرم حلقه کرد و گفت دستش : 

- خوامینم یبدم دعوا داشت یقیبهت تشو خواستمیم یمثل توئه، وقت . 

گفتم طنتیباال دادم و با ش ییابرو : 

- یکن فیتعر لمیبرام ف خوادیدلم م  ! 

دیخند : 

- کنمیم فیتعر لمیامشب تا صبح برات ف . 

گفتم طنتیش با : 

- یکردن ندار فیتعر لمیخوده، وقت ف یَرَود خانه یامشب نخود نخود هر ک . 

اخم گفت با : 

- خونه؟ یآیبا من نم یعنیچرا؟   

-  یزیچ ماهیهم مامانت در مورد پر دی، شاباهات امیب ینصف شب ستینه امشب تو برو، درست ن

 ،یرو به مامانت بگ زایچ یسر هی دیتو هم با  یخواست بهت بگه که من نباشم بهتره، از طرف

 رونیبکنه، ب خوادیازش م یتیسبز نشه، هر جور حما مونیوسط زندگ ماهیپر گهید دیبا نکهیاونم ا

تا شب که  مونمیمامانت، منتظرت م شیپ رمیما باشه. فردا صبح خودم م یزندگ یمحوطهاز 

شتیپ امیب خوامیم ،یبرگرد . 

آشکار گفت یتیرضا با : 

- شه؟یم یچ فشونیپس رسم و رسومات تکل ! 

را از دور گردنش باز کردم و گفتم دستم : 

- کردم همراه عمو فرستادم بره چیاونا رو که بقچه پ . 

- بود نیهم یبکن یتونستیکه م یکار نیبهتر  ! 

 

 ریبه کار کردنش داشت در من هم تاث زدانیکه  ینگاه ثم،یمان مصادف شد با آمدن مفتنر رونیب

 :کرده  و بلند گفتم

- زمیعز یخسته نباش . 

گفت زدانیتعجب نگاهم کرد و رو به  با : 
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- نگرفته  لمیتحو یجور نیوقت ا چیه نجا،یا یایدعا کنم زود زود دلت برام تنگ شه ب دیفکر کنم با

  .بود

بخند زد و گفتل زدانی : 

- بوده تیزندگ یتو یعطف یشدن با من چه نقطه لیفام یشیمتوجه م شتریحاال بعداً ب . 

دیایو ب دیهم با لبخند رفت که دستش را بشو ثمیو م دندیو مامان به حرفش خند رایسم .  

 زدانی کردمیهنوز حس م دم،یتختم دراز کش یبه خانه بالفاصله به اتاقم رفتم و رو زدانیرفتن  با

ندارد از هم  یلیدل کردمیحضورش شده بودم. حس م یوابسته یوارفتهیکنارم است. جور ش

میهم بود ازمندیکه سخت محتاج و ن یآن هم وقت م،یدور باش . 

* * * 
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# خوانمیها_آواز_مبا_سنگ  

 

 

 ییهایدر خوب یمعتقد بود حت زدانی گذاشتم و فاتحه خواندم. اگر چه ایخاک پو یرا رو گلدسته

انجام  نیدر ح یحت تیوجود دارد، چون در نها یخودخواه ینوع میکنیم گرانیکه در حق د

 یخوشبخت کیندارد بعد از آن منتظر بازتاب  یلیپس دل م،یبه فکر آرامش خودمان هست یخوب

میباش . 

 ییداو زن ییام، از داراه آمده ایدل پوچون با  کردمیمخالف بودم، من فکر م زدانیمن هنوز با  اما

 یآرامش و خوشبخت نیام، امروز اثابت کرده ایبه دل نگرفتم و حضورم را به پو نهیوقت ک چیه

 .دارم

کرد که هزار تا راه بود که از آن خالص شود،  یاشتباه یگونه بود، او هم روز نیهم هم زدانی

 یاگر خوب هانی. استادیعواقب آن ا یهمه یدانه پاکه آب از آب تکان نخورد، اما مرد و مر یطور

 نبود چه بود؟

گفت  ایاش و چطور ازدواج کردنش با رومن از گذشته یقرار برا نیکه در اول یآن روز وقت اگر

بود که من را وادار کرد بعد از  یلیدال نیتراز مهم یکیبعدش  یریپذ تیناراحت شدم، اما مسئول

مشترک  یزندگ کیداشتن  یتر از همه براقش باز عاشقش بمانم و مهماتا یآن روز تو یهاحرف

او اعتماد کنم به . 
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به  یزنگ گوش یبا صدا ی. وقتختمیقبرش ر یها را پرپر کرده و روکردم و گل زیرا تم ایقبر پو یرو

کردم نیرز مز یپرپر شده  یهاخودم آمدم متوجه شدم که کل سنگ قبر را با گل . 

عوضش  ییداکه زن ایبه عکس پو یبود. نگاه زدانیآوردم.  رونیب فمیرا از ک یشدم و گوش بلند

را جواب دادم و گفتم زدانیکرده بود انداختم و تماس  : 

 !جانم؟-

- خانومتون  وایخونه، ش یدیهنوز نرس ،یراه افتاد شیدو ساعت پ ؟ییخانوم مشتاق شما کجا

یکرد ریمنتظر و نگرانه که د . 

کردیم طنتیو ش زدیرا خانم مشتاق صدا ممن  رفتیم ینساج تا . 

- گردمی. االن دارم برمایمن اومدم بهشت زهرا سر خاک پو . 

- ؟یرفت ییتنها  

 .آره-

- گردمیباشه، زود برگرد. منم عصر زود برم . 

کرد و نه  یمنتظر بودم به آمدنم به بهشت زهرا اعتراض کند؛ اما نه اعتراض یلیدل چیه بدون

بود اشیتینارضا یلحنش نشان دهنده . 

- دوست دارم؟ یلیخ یدونیم زدانی  

دیخند : 

- نون رو چسبوند دیخونه، تا تنور داغه با گردمیجون من؟! پس زودتر از عصر برم . 

- تا صبح خوابم نبرد شبید . 

دیپرس طنتیش با : 

- خاص دارم، مثالً از پشت تلفن هم بلدم  یهاییتوانا یسر هیمن  ،یزدیچرا؟خب زنگ م

نمبخوابو . 

زده بود رونیامروز ب ثشیخب یآن رو زدانیو  زدمیحرف م یجد من . 

- بودم قراریب ی! رفت دونمینم . 

- منم داشتم ،یچشمم بود یش تو جلوبودم، همه قراریآخ منم ب  ... 

اعتراض اسمش را صدا زدم و گفتم با : 

- یکار داشته باش یلیخ بتیبرو به کارات برس، فکر کنم بعد از چند روز غ . 
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تر از روز سرحال یبود و حت روزیتر از دخانم به استقبالم آمد. سرحال وایش دمیبه خانه رس یوقت

ام با هم قبول کرده نکهیداشت که من فکر کنم به خاطر حضورم و به خاطر ا یعقدمان. چه اشکال

خوشحال است؟ میکن یخانه زندگ کیدر   

پر کرد. به سمتش برگشتم و گفتم ام راغذا تمام شامه یبو میوارد سالن شد یوقت : 

- ده؟یچیطور پ نیکه بوش ا نیدرست کرد یچ  

کرد و گفت یااشاره زدانیاتاق  به : 

- درست کردم فقط به  پلوی. باقلمیناهار بخور ایب زدانیاتاق  یبرو چمدون و لباسات رو بذار تو

سفارش  یکل رفتیصبح داشت م زدانی ،یدرست کن دیشام خودت با یدوتامون، برا یاندازه

یکرد بذارم خودت شام درست کن . 

به من نشود یسد راه کمک کردن کس گریکه د دم،یرسیرا م زدانیحساب  دیبا خب . 

بلند  ییخانم با صدا وایرفتم. تا در اتاقش را باز کردم ش زدانیتکان دادم و به طرف اتاق  یسر

 :گفت

- کاش همون  ن،یکرد، االنش رو نب زیتاقش رو تمموند و ا داریب یتا ک یایقراره ب دیکه فهم شبیپر

بوده یچه بازار شام یدیدیروز م  ! 

هم  اشیروتخت یخودش بود. حت یمرتب و  سر جا زیزدم و وارد اتاقش شدم. همه چ یلبخند

 کیمرتب و در  زیهم همه چ زشیم یبود. رو یبه هم خوردگ نیترمرتب و صاف و بدون کوچک

 یگذاشتم و به سمت تختش رفتم. عروسک خرس رو زشین را کنار مشده بود. چمدا دهیچ فیرد

کار را کرده تا من را  نیبود. معلوم بود که از قصد ا دهیکش شیهم رو ییبالشش گذاشته و پتو

آن انتقال داده بود. هر چه به  ریتختش کردم، بازار شام را به ز ریبه ز یبخنداند. خم شدم نگاه

. گرفتمیحالش را م دیه و صورت مسئله را پاک کرده بود. باآن هل داد ریدستش آمده به ز

تند  " آمی. با گفتن"االن ممیو ناهار بخور میایزد که ب میخانم صدا وای. شدمآور رونیرا ب امیگوش

و ارسال کردم پیتا زدانی یتخت چه خبره؟ " را برا ری" ز امیتند پ . 

وستمیخانم در آشپزخانه پ وایه شمانتو و شالم را درآوردم و ب عیدنبال آن سر به . 
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قرار است با مادرش به بوشهر برگردند.  نکهیحرف زد، از ا ماهیخانم موقع خوردن ناهار از پر وایش

به او بپردازد. از موافقت  یکمک مال کیرا به عنوان  ماهیپر یهیمهر نکهیگفت، از ا مشیاز تصم

را  وکه من ا یکرده است، زن یصادقانه همکار ماهیگفت که پر هایز بازپرسهم گفت. ا زدانی

و  دهیآن زن را د بارکیفقط و زنگنه اعتراف کرده بود که  شناختیهم نم ماهیبودم را پر دهید

 کردیها کار مکه با آن ییهاکه از طرف همان یرا داده تا با من صحبت کند. زن یآدرس نساج

راجع به نوع و مدل کفش بکند یقیآمده بود تا تحق .   

 شیمخالفم روبرو یمیتصم ایداشتم اگر با حرف  میکردم. تصم اشیمدت در سکوت همراه تمام

قرار است با هم  ی. دوست نداشتم وقتردیکار را به عهده بگ نیا زدانیو  رمیقرار نگ میمستق

دیایب شیپ ماننیب ییرو در رو یهاخانم تنش وایمن و ش میکن یزندگ . 

 

. بعد رمیرا بر عهده بگ یخانه و زندگ کی یهاتیقرار بود مسئول نکهیذوق داشتم از ا یبیعج جور

زودتر از  یلیخ یسالن کردم و خودم آشپزخانه را مرتب کردم، حت یخانم را راه وایاز ناهار ش

 فهکال میهاخانم را با سوال وایش باً یشدم. البته تقر شقدمیشام درست کردن پ یوقت معمول برا

. آخرش از دستم فرار کرد. خوابش برد و من هم در دانستمیرا نم لیوسا قیدق یکردم. چون جا

تخت را  ریز لیکه راه داشت وسا ییرفتم و تا جا زدانیکردم. بعد از آن به اتاق  یسکوت آشپز

خود قرار دادم یو سر جا دمیکش رونیب . 

 امیپ شیآمد که قبل از ناهار برا ادمیبرگشتم  یرفتم و دوش گرفتم. وقت زدانیحمام اتاق  به

 اممیبه پ یکردم. جواب یرا بررس امیتختش نشستم و گوش یرو یافرستادم. با تن پوش حوله

نداده بود، اما دوبار تماس گرفته بود که متوجه نشده بودم. بالفاصله تماس گرفتم تا هم بدانم 

از  یام. زود جوابم را داد. وقتداده یسروسامانتختش  ریکه به ز میو هم بگو افتدیراه م یک

و گفت دیجا بودم خندکردن آن زیمشغول تم یساعت کی نکهیتختش گفتم و ا ریز یآشفتگ : 

- تخته یاصل رو ؟یداشت کاریتختم چ ریبه ز  ! 

- قبلش  نکهیاتاقت رو، مثل ا یکرد زیخاطر من تمبود، مامانت گفت که به ختهیبه هم ر یلیخ

یایفقط منتظرم ب ؛یخودش. شام هم درست کردم، قورمه سبز یبوده برا ییسراکاروان . 

- مثل تو باشه یکی دیبا یااصالً تو هر خونه ن،یآفر . 

دمیمشکوک پرس کند،یم یشوخ ایو  دیگویم ینبود جد معلوم : 

- مثل من باشه؟ یکی دیچرا با  

گفت انهیموذ : 

- رهیرو بگ شزهیجا ادیدرست کنه، شبا هم ب یکه روزا قورمه سبز . 

بدجنس بود یلیشد، خام بلند از کله دود .  

- امیخودم پا شم ب نکهیالتماس، نه ا یاومدیمامانم م یخونه موندمیم دیبا . 
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- هر خونه  یتو دیمثل تو با یکی گمیاحساسات م یمن با همه یچرا وقت ؟یپرس یخب چرا م

یریگینم میباشه، جد یا . 

- ستیهم معلوم ن تیو جد یشوخ ،یذاریسر به سرم م یاراز صبح د نکهیا یبرا . 

- افتمیراه م گهیساعت د می. نآرمیمفصل از دلت درم آمیم ،یناراحت بش خوادیحاال نم . 

- ایمنتظرم، زود ب . 

- آمیخوشگل کن دارم م . 

کردم دیتاک : 

 .خوشگل هستم-

  

مبل نشسته و  یخانم رو اویرفتم، ش رونیب دمیپوش یو شلوار زیرا گرفتم و بل میموها نم

گفتیم  د،یپرسیحال سروش را م یمشغول صحبت با برادرش بود. با نگران : 

- ؟یچطور سه روزه ازش خبر ندار  

تلفنش را قطع کند، جواب داد نکهیخانم قبل از ا وایبرادرش چه گفت که ش دانمینم : 

- چطوره نهیبره سراغش بب زنمیزنگ م زدانیاالن به  . 

دمیا قطع کرد، پرستلفن ر یوقت : 

- شده؟ یچ  

به دست مشغول گرفتن شماره بود، گفت یکه گوش یحال در : 

- نه ایازش خبر داره  زدانی نهیبب خواستیبرادرم بود، از سروش خبر نداشت، م . 

نگذارد خبریبه سروش بزند و او را ب یتماس گرفت و از او خواست سر زدانیاز با  بعد . 

. ردیاز سروش هم خبرب بگ خواستیبودم، اما دلم م زدانیآمدن منتظر  تینهایب نکهیا با

نبوده که سه  یسروش آدم کردیکه ادعا م گرفتیخانم نشات م وایش یهااز حرف امینگران

ندهد یبه کس یروز از خودش خبر . 

ه او را ب دیخانه افتاده و با حالیو ب ضیدو ساعت بعد زنگ زد و گفت که سروش مر باً یتقر زدانی

خانم حفظ ظاهر کردم و  وایش یاما جلو د،یسر موقع به خانه نخواهد رس دانستمیدکتر ببرد. م

را نشان ندادم امیناراحت .  

خانم به خاطر مصرف  وایزدن سرم معطل ماند. ش یبرد و آنجا برا مارستانیسروش را به ب زدانی

ورد. خودم هم منتظر ماندم تا شامش را آماده کردم و خ خورد،یسر موقع شام م دیبا شیداروها

بود رفت و  زدانیمطمئن شد سروش بهتر شده به اتاق کارش که کنار اتاق  ی. وقتدیایب زدانی

شد ینساج یهابه حساب و کتاب یدگیرس ولمشغ . 
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آمدنش  تابیزنگ زدم تا من هم احوال سروش را بپرسم، اما در واقع ب زدانیساعت بعد به  مین

گفت دیرا شن میکه صدا نیبودم؛ هم : 

- سروش رو  رمینوبره. دارم م یشوهر قدرنی! دختر ا؟یحواست هست از صبح چند بار زنگ زد

. فعالً برو مامانم رو بخوابونشتیپ آمیبرسونم خونه، بعدش بکوب م . 

و قصد عقب  طنتیدور ش ینزدم. زود قطع کردم. افتاده بود رو یحرف گریکردم و د یخداحافظ

هم نداشت ینینش . 

 

[08.10.18 17:46] 

 

# 329پارت  

 

 

قرار است سروش را به خانه برساند. من  زدانیدادم که  حیآمد. توض رونیخانم از اتاقش ب وایش

شدم که به  . تازه متوجهزدیو لبخند م کردیرا نگاه م میخانم سر تا پا وایو ش زدمیحرف م

 یوتاهک مهین یِ آب راهنیلباسم را با پ به اتاقش رفته بود من نکهی. بعد از ازندیلباسم لبخند م

  .عوض کرده بودم

- دوست داره یآب زدانی  ... 

آب را که به دستش دادم گفت وانی. لاورمیب شیآب برا وانیل کیرا گفت و از من خواست  نیا : 

-  اشاریو  زدانیبه  یسر هیمرده بود. رفتم  نایاسمیبود که  یرفتم نروژ، سه سال شیچند سال پ

سه ماه  نیا ی. سه ماه اونجا موندم، بگم  توزدانی یباباش بود، منم رفتم خونه شیپ شارایبزنم. 

هم کنار  خوبدروغ نگفتم. من رفته بودم بگم حاال با بد و  دمیند زدانی یخونه یرو تو ایسه بار رو

 ،یدیشک ادیز یباهاش حرف بزنم. تو سخت ذاشتیاصالً نم ایاما رو د،یدار بشدوباره بچه ن،یایب

مجبور  زدانیبار برات اتفاق افتاد تموم شد و رفت، اما  هی. تو دیکش یاز تو سخت شتریب زدانیاما 

 یباشه، اون بنده زدانمیبه  یلی. حواست خدیاش رو هم که دبود چهارده سال بجنگه، داغ بچه

 شیروز پ . چندیآیاما تو از پسش برم ست،یشق تر از اون نشقه، کلهکله یمحبته؛ تا بخوا

خرده پول داشت. باباش گفت تموم پوالش رو  هیباباش  شیپ زدانیباباش زنگ زد بهم،  دمید

بده، اولش  رو ایرو یهیمهر خوادیکردم که گفت م یریگیکار کنه، پ یچ خوادیم نیگرفته، بب

 انهیاون، بعدش نشست حرف زد قانعم کرد. بهم گفت ماه خواستینم هیدعواش کردم، مهر

ناراحت نباش،  گهیگفت. د ایرو یکرده. از ازدواجش هم برا زیدفعه وار هی یتو ناراحت بود دادهیم

قائله،  ترامگفتم، برات اح گهیبار د هیکرده فرستاده. حرف تو براش ارزش داره،  هیهمه رو تسو

یاحترام رو از دست بد نیبرسه که ا ییکار به جا یپس نذار روز . 

به ساعت کرد و گفت ینگاه : 
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- بهش بگو  کنه،یسروصدا م یلیخ آدی. هر شب مرسهیهم االن م زدانیبرم بخوابم.  گهید

بخوابه رهیکمتر شلوغ کنه بگ . 

حتماً انتقال  زدانیاما به  دم،ینفهم قیبه من نگاه نکرد، منظورش را از کمتر شلوغ کنه دق گرید

دیاو فهم دیشا دادمیم . 

شانه رها کردم. مشغول وقت  یرا باز و رو یرفتم. موها نزدایخانم به اتاق  وایاز رفتن ش بعد

تختش نشستم تا  یرو یو سر آخر وقت دمیاتاقش سرک کش یدر اتاقش شدم. همه جا یگذران

رفتم. از سالن  رونیبلند شدم و از اتاق ب عیسر نشیبوق ماش یعروسک خرس را بردارم با صدا

 نشیرا پارک کرده و خم شده بود و از عقب ماش نشیرفتم. ماش رونیرا باز کردم و ب ررد شدم و د

به  یآمد دسته گل رونیب نیاز ماش یتراس منتظرش ماندم تا برسد. وقت ی. روداشتیبرم یزیچ

 کیدستش بود. نگاهش به من افتاد و لبخند زد. تا نزد ییبایز یگلبه یساک کاغذ کیهمراه 

دستم داد و گفتگل و ساک را به تا برسد. دسته اندمها رفتم و مپله : 

- استقبالم یایب ینجوریهر شب ا دیبعد با شما،یمن بد عادت م . 

و ساک را از دستش گرفتم و گفتم گلدسته : 

- ه؟یچ نایا  

دیگذاشت و من را بوس میپهلو یدستش را رو کیرا جلو آورد و  سرش : 

- توئه یبرا ست،هیهد . 

که  یراهش را سد کردم و با حالت . داخل خانهمیاش را دادم و با هم داخل رفتبوسه جواب

دوست دارد، گفتم دانستمیم : 

 .مامانتم خوابوندم-

صورتش را جلو آورد گفت خندان : 

- تو یبود یزرنگ ک ! نیآفر  ! 

به ساک کرد و گفت یااشاره : 

- هیچ نیبازش کن بب . 

. کمک دمیکش رونیداخل ساک بود. آن را ب ییبایز یچوب یابه داخل ساک انداختم. جعبه ینگاه

از دو طرف به هم  یریزنج هیبود که شب بایز یدستبند طال کیرا باز کنم.  یچوب یکرد تا در جعبه

دستبند کار شده بود.  یپشت هم رو فیکم در دو رد یهم به فاصله یبراق یهانیوصل بود. نگ

دستم را گرفت و گفت مچ : 

- آدیبه دستت م یلیخ نیا .  

دمیاش گذاشتم و صورتش را بوسبست. دستم را دو طرف شانه میبا ظرافت دستبند را برا بعد : 

- میشام بخور ایبرو لباست رو عوض کن، دست و صورتتم بشور ب . 
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 ی. وقتدمیرا چ زیگلش را داخل گلدان گذاشتم و متا لباسش را عوض کند، من هم دسته رفت

ها را جدا گل یاضاف یهابه سمت من که برگ زیبه م یداخل آشپزخانه شد بعد از نگاه

آمد و گفت کردمیم : 

- یدیچ یزیچه م  !  

تکان دادم شیبرا یسر : 

- کشمیاز ظهر دارم زحمت م . 

بلند  یصورتم را از نظر گذراند و دستش را بند کمرم کرد و من را از جا یحرکات اجزا یفتگیش با

و گفت ستادیبه من مقابلم ا دهیکانتر نشاند. چسب یکرد و رو : 

- خوردن رو  ریش نهیبیم یبستن هوی خورهیمادرش رو م ریکه گوساله داره ش یدیدرو  غیتبل نیا

تره" ؟خوشمزه شی" مامان جون بستن گهیبه مامانش م رهیم کنهیول م  

خنده و اخم همزمان نگاهش کردم که گفت با : 

- مزه ترهکه خوش یرو دار یشام برام حکم همون بستن نیاالن تو در مقابل ا  ! 

ش را گرفتم و گفتمگوش آرام : 

- یبخور دیبا دم،یهمه زحمت کش نی! من ا کشمتیم . 

آورد و گفت نمییکانتر پا یکرد و از رو بغلم : 

- خوردیم شهیرو بعداً هم م یبستن م،یبخور ایباشه ب . 

 

[08.10.18 17:46] 

 

# 330پارت  

 

شام را  یهاظرفو  میکرد زیرا تم زی. بعد از خوردن شام کمکم کرد و ممیهم شام خورد کنار

راجع به آن  یلیتما زدمیم ی. واضح عجله داشت که من را به اتاقش ببرد، هر حرفمیشست

 .نداشت و فقط دوست داشت  به من زل بزند و کار کردنم را تماشا کند

برد، گفتم رونیبه زور من را از آشپزخانه ب یوقت : 

- سر به مامانت بزن هیبرو  . 

د و گفتنگاهم کر طانشیش یهاچشم با : 
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- ها موقع نیا شهینکن، هم تیخوابش برده؟ خودت رو اذ یبرم تا مطمئن بش یخوایم

خوابهیم .  

که خودش  یها آرام، فقط طورپله نییتا به مادرش سر بزند، پا رفتیها باال مکه از پله یحال در

 :بشنود گفتم

- زمیدهنت فلفل تند بر یدوست دارم تو یلیخ .  

و گفت اوردین کم : 

- زد و از  ی. چشمکیشیم تیخودت اذ یزیفلفل بر ز،ینر یزیدهن من چ یامشب رو تو هیحاال 

چشمانم دور شد ررسیت . 

دادم و  هیتک زشیتخت برداشتم و در آغوشم گرفتم. به م یاتاقش رفتم و خرس را از رو به

دم شد. در را پشت سرش بست و جلو آمد. دو ق دایاش پزود سروکله یلیمنتظرش ماندم. خ

به عروسک کرد و گفت یمانده به من نگاه : 

- نییبندازش پا . 

بغلش کردم و گفتم ترسفت : 

- و  یدوست دارم بغلش کنم. در ضمن مامانت هم گفت بهت بگم کمتر شلوغ کن شه،ینم

حرف رو زد؟ نیچرا ا ،یبخواب یریبگ  

عروسک خرس را از دستم درآورد و گفت یآمد و با قلدر جلو : 

- که  اریدرب یبهت بگه کمتر چموش باز خواستیگفت. م میمستق ریبود؛ منتها غمنظورش به تو 

تو رو بچلونه خوادیتا هر طور دلش م ایخودت ب یپسرم محبور نشه شلوغ کنه، خودت با پا . 

و همه جا   زیتخت. همه چ نییپا ایتخت،  یکجا افتاد. رو دمیند گریرا به عقب پرت کرد که د خرس

تخت افتاده  یکه خرس انتها دمیتختش گذاشت تازه د یرا بغل کرد و رو من یشد. وقت کیتار

کرد و مشغول نوازش و خودش کنار دستم نشست. نگاهم  دمیتخت دراز کش یاست. من رو

 راهنشیپ یصورتش بودم، اما وقت یرهیرا از تن درآورد. خ راهنشیدست آزادش پ اشد. ب میموها

بالش برداشتم و  یطور. سرم را از رو نیردم. دستانم را هم همنگاهم را محدود نک گریرا درآورد د

بار  یمانده را خودش برداشت و برا یراه باق یهیبلند شوم بق خواستیشدم. چون نم زیخمین

رفته  ادشانی یداشتم، نه به دستانش که مهربان یکینه با تار یشد. اعتراض کیدوم همه جا تار

  .بود

ما  یِ هر دو یبرا نیاگر چه قبل از ا م،یو پشت سر گذاشت میکرد اشکه با هم تجربه یلحظات

وجود نداشت که خاص شدن و خاص بودن آن  ایدر دن زیچ چیکس و ه چیآمده بود، اما ه شیپ

را تجربه کردم که  یایلذت و تازگ  زدانی ی. من با هر لمس و با هر بوسهردیها را از ما بگلحظه

 میخواستینبود. ما در آن لحظات فقط م یالیترس و فکر و خ چیبود و پشتش ه یو واقع یقیحق

 یکی کی. فقط و فقط عشق را در قالب مینداشت یهم کار یهاشتهبه گذ م،یهم باش نیبهتر

میکرد یشدن، تجل . 
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. مواظب هم دمیبه جلو خم شدم و تا به عروسک خرس رس یخوابم را به تن کردم و کم لباس

و  دهیتخت دراز کش یکه تازه رو زدانیفراتر نرود. آن را برداشتم و به  یتا حد میرو یبودم پتو

 :منتظر بود بروم و کنارش دراز بکشم گفتم

- خوابهیما م نیمون، ببچه شهیم نیبه بعد ا نیاز ا . 

. کشدار گفتزیم کیبار به نزد نیرا از دستم چنگ زد و دوباره پرتش کرد. ا خرس : 

- و بخوابه ادیب یوجود نداره که کس یخال یما فضا نی. بمیندار نیم نیغلط کرده، ما ب . 

و به حالت درازکش درآورد و به خودش فشرد و گفت دیرا به سمت خودش کش من : 

- ما کجاست؟ نیحاال تو بگو ب  

- زدانی شمیدارم خفه م  ! 

 دهانم یکه مجبور شد دست رو دمیدر صورتم آواره بودند. از رفتار و کارش بلند خند میموها

دیخندیبگذارد. خودش هم م . 

- بند  هی یطور نیاتاق و هم یتو یسه ساعته اومد میو بخواب میمگه مامانت نگفت شلوغ نکن

یکنیشلوغ م یدار . 

قبل آرام لبم را  یهابار برخالف ساعت نیآورد و ا نییصورتم کنار زد. سرش را پا یرا از رو میموها

و گفت دیبوس : 

- شلوغ نکرد؟ به سروش گفتم چند  شهیبه من، م دهینم چسباو ،یتخت باش یتو تو یوقت

؟یدوست دار ،ییجا هی میمامان بمونه با هم بر شیپ ادیشب ب  

کامالً بر من تسلط داشت زدانیبالش بود.  یرو سرم . 

- میکنیشلوغ م گهید یجا هی ییدو تا میریهم خوبه، م یلیخ . 

باال داد ییابرو : 

- ر ندهبهمون اخطا یکیجا که قبلش  هی . 

لباسم برد و ادامه داد ریرا به بند نازک ز دستش : 

- مونده مگه؟ اگه آره دوباره بگو یاخودت، ناگفته یرو یدیحاال چرا پتو کش  ! 

خاموش کردن المپ اتاقش  ی. اصرار من هم برادیبرداشت و کنارم دراز کش میرا از رو پتو

ماند جهینتیب . 

*  *  * 

ه کرد و گفتخانم نگا وایچپ به من و ش چپ : 
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- نداره؟ یحرفاتون تموم نیمنتظر موند، ا اطیح یداد بس که تو وهیسروش م ! 

هاست گفتچمدان یخال ینگاه من به جا دید یها را برده بود. وقتچمدان یهمه : 

- اطیح یبردم گذاشتمش تو . 

خانم برگشت و گفت وایسمت ش به : 

- به خود من بزن. فقط  ایب یدار یخب حرفزن من رو گوشه و کنار خفت کن،  نیجان کمتر ا وایش

 یبچه یقسمت کنم، حت یمارال رو با کس ستمیرو راحت کنم، من فعالً حاضر ن التیبذار خ

 .خودم

خانم با اخم نگاهش کرد وایش : 

 

 [08.10.18 17:46] 

- گفتم  کردم،یقشنگ بابات صحبت م یدهن من نذار، من با مارال راجع به اخالقا یحرف تو

روبرو بشه یه قراره با چه آدمبدونه ک . 

و گفت دیرفت و صورت مادرش را بوس جلو : 

- قدر  نی. امیشتیش دو ماهه، بعد از اون پبابام؟ همه شیپ رمیشد دارم م تیآخ باز حسود

من حرف نزن یپشت بابا . 

را سد  انزدیرفت. راه  رونیتند ب ییهابه او کرد و جلوتر از ما راه افتاد و با قدم یخانم اخم وایش

را. دستم  شیرا مرتب کنم و هم موها اشقهیرفتن هم  رونیکردم و دست جلو بردم تا قبل از ب

نشست، گفتم شیموها یکه رو : 

- خودم یبا بچه یبشم، حت کیشر یتو رو با کس خوامیمنم نم . 

 یشده بود. نقش و طرح میهایخوش یهمه لیهمسر نبود، آرام آرام دل کیفقط  زدانیمن  یبرا

روشن و گرم بود یهابه تار و پودم زده بود، پر از رنگ زدانیکه  . 

 

است یمن عاد رفتار * 

روزها نیدانم چرا ا ینم اما  

انیدوستان و آشنا از  

ندیبیمرا م هرکس  

دیگویدور م از : 

روزها انگار نیا  
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یدار یگرید یو هوا حال ! 

 اما

مثل هر روزم من  

،ساده و با همان امضا یهایآن نشان با  

ینام و با همان رفتار معمول همان  

روزها نیساکت و آرام ا شهیهم مثل  

 تنها

گنگم یکم یکنم گاه یم حس  

جمیگ یکم یگاه  

شیپ یاز روزها کنمیم حس  

روزها را دوست دارم نیا شتریب یقدر  

  

از تو چه پنهان -یگاه  – 

خوانمیسنگها آواز م با  

دانمیها را خوب ملحظه یقدر بعض و  

از روز و ماه و سال، یها گاهروز نیا  

خبر هستم یاز روزنامه ب میتقو از  

کمتر یکم یگاه کنمیم حس  

هستم شتریب دایشد یگاه  

میبگو شدیاگر م یحت  

  

روزها نیا  

پرستمیم گریجور د کیخدا را هم  یگاه  

هم شبیجمله د از  

بود گرید رحمانهیب یهااز شب گرترید : 

بودم لیکامال تعط من  



خوانمیآوازمهاباسنگ  ده فالحمائ 
  

 

  

MAHDI POURISMAIL 869 

 

را اتو کردم میهاخوب جوراب نشستم اول  

حدود هفت فرسخ – تنها  – 

اتاقم راه رفتم در  

گفتگو کردم میهاکفش با  

بعد از آن هم رفتم و  

و رو کردم ریها را زنامه تمام  

موهوم یها را دنبال آن افسانهسطر سطر نامه و  

دمیند یزیآن مجهول گشتم چ دنبال  

دادیم یو مبهم بیغر یبو میهااز نامه یکی تنها  

نامه یکاغذ تا خورده یالبه ال انگاراز  

شدیاحساس م یآسمان یهااسیتمام  یبو  

  

درختان تاب خوردم نیتاب در ب یدوباره ب شبید  

نردبان ابرها تا آسمان رفتم از  

آسمان گشتم در  

ابر پر کردم یهارا از پاره میهابیج و  

یشما خال یجا ! 

تُرد یابرها دیلقمه از حجم سف کی  

پاره از مهتاب خوردم کی  

دمیسال فهم یپس از س شبید  

است یشیم یرنگ چشمانم کم که  

شیها پبر خالف سال و  

تر دارمدوست یرا از رنگ آب یبنفش و ارغوان رنگ  

  

که نام کوچکم دمیبارد نیاول یبرا شبید  

ستیآور ن بتیبزرگ و ه گرچندانید  
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دانمیرا نم دمیسف یموها گرتعدادیروزها د نیا  

کوچک یالحظه ادبودی یبرا یاهگ  

رمیگیروز کامل جشن م کی  

  

رمیمیروز م کیصد بار در  یگاه  

میغنچه مر کیشب  یهاشاخه از محبوبه کی یحت  

است یمردنم کاف یبرا هم  

نگاهم در تمام روز یگاه  

عابران ناشناس شهر با  

کندیم ییگنگ آشنا احساس  

را رمیدست و پا و سر به ز یدل ب یگاه  

کندیم ییهوا نیغمگ یقیموس کی نگآه  

ها که گفتمحس نیاز هم ریغ اما  

یرفتار معمول نیاز ا ریغ و  

ساده یحال و هوا نیاز ا ریغ و  

یگرید یحال و هوا یعاد و  

دل ندارم در  

است یمن عاد رفتار  

 

* پور نیام صریق  

 

 

۹۷/۷/۱۶انیپا  

۰:۳۷ساعت  ! 
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