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 پايي   _پس_در_رمان#

 جوالق ياروي او با بذارم كه درار گوشت از رو پنبه اين-
ي  ...بير

 حد تا اينگونه را او حال به تا ..دارد م   بر عقب به قدم  
 ..بود نديده انفجار

   اين و شده رسخ خشم از صورتش تمام
 سفيدي در رسخ 

 !است دراورده رس ني    چشمش

 اين بيشي   كم   اگر دارد حتم و كرده باد گردنش رگ
 دنياي اين  و شده نابود حياتش رگ كند پيدا ادامه خشونت
 ..كرد خواهد ترك هميشه براي را بار نكبت

 فرار راه دنبال اطراف به نگاه با و داده قورت ار  دهان آب
دد  ..ميگي 

   اين در فراري راه نيست،
 نه است بلد را رسش نه كه باع 

 ...!نيست ميخواند را تهش

تمندي به كه مردي صداي د، اوج است زبانزد غي   ميگي 
 طفل   چون و كشيده كار از دست دخي   قلب كه اوج آنقدر

 .ميكند كز گرفت    هپنا براي اي گوشه كرده وحشت

، مال تو-  
 ...اولش اول   از اولش از االن از نه من 
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 ...ميچسبد ماشت    بر ميدارد بر گام كه سمتش به

 ...نزديكي   و نزديك ميشود، نزديك او

  ...پرآبي   و پرآب ميشوند، آب پر چشمانش

   با
 حصار موت به رو دخي   براي قوي و بزرگ دستان 
 ..ميكشد

 با كالم با نه توپد م   چشمانش در رستد و آورده پايت    رس
 ...برنده و تي    نگاه   هم آن نگاه

 ...خوب خوب   است، بلد خوب را مرد اين نگاه خواندن

 و كند باز زبان ميخواهد ..ميشود رسازير چشمانش از اشك
ون را داروندار  ...ميگذارد مرد اين عظمت مگر ول   بريزد بي 

 ...يزدا...يز-

 ...هيشش-

 ..نميگذارد نفرت پر هيش اين نميگذارد

   !ديگر است نفرت
 و ميشود درنده او چشمان اينگونه وقن 

   افتد م   جانش به
ي و لنگيده دل جاي يك يعن   جاي چي  

 ...است نشسته ديگر چي   

 ..ميغرد گوشش كنار درست و ميكند قفل هم بر فك
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ي خانم، نيار رو من اسم-  ..بگو رو ميخوام من كه چي  

  هرم كه طوري را، خود صورت دآور  م   نزديكي  

 و ميشود پخش اشكش پر و زرد صورت در او هاي نفس
ند آتش را دل پوست جاي  ...مي  

ه  ..محكم و سخت هم آن ميكند، بازجوئيش لبانش بر خي 

 مدت همه اين من و بودي من مال اول همون از كه بگو-
 اينكه از قبل باش زود ...نبودم بچه الف يه دست ي بازيچه

ون بكشم حلقومت از رو نتزبو   ....بي 

د هقش هق  ول   بزند فرياد او چشمان در ميخواهد ميگي 
 ...است افتاده دام به هايش لب ميان جان    او نگاه

ي يا است جواب منتظر  ؟!ميخواهد ديگر چي  

 ...من...من-

 

 

 ٢پارت#

  

   

پاي   ي _س  پ_  ر  د_  #رمان 

قبل( سال  ك  ي 
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 ..من مادر نميشه حاليم حرفا اين من-

اق از را حشم و خدم تمام و انداخته رس روي را صدا  اسي 
 داده نجات ميشود منجر بدفهم   به گاها كه هاي السمع
 .است

ي بر كودك   همان از است اينگونه قانونش اصال  بند كه چي  
 ديگران ميل باب خواهد م   حال آورد دستش به بايد كند
 .نباشد ميخواهد باشد

ون ردنشگ هاي رگ و شده رسخ صورتش حرص از ند بي   .مي  

 شده تكراري اندازه از بيش روزها اين در بودنش مدل   اين
ان    كس   براي ديگر كه هان    مدل آن از است،  را گذشته گي 
 ...ندارد

ي هر زياد اند گفته راست ند، دل چي    اين مثل درست مي  
 ..شده ديوانه مرد اين روز هر ي برنامه و اخالق

م زن ميخوام من آخه-  به بايد علف ؟!شما خان زداني يا بگي 
ين بزي دهن  من رو دوندنا موش اين ..اومده كه بياد شي 
 ..فهمم نم   ديگه

 بر است انداخته راه به خود كه بلوان    اين از شده خسته
 .ميشود ولو مبل اولت    روي
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 معان    ملكه و گونه خانم رفتار و تيپ همان با شيداخانم
 رس   پرس روي به رو درست مبل، روي بر خود، به مخصوص

 .نشيند م   اش شده

 به يزدان اصال فرزاد، زبونت رس ننداز بيخودي يزدان اسم-
ه اين بدونم نبايد مادرت عنوان به من كنار  كدوم از رو دخي 
 يزدان و من مقابل خاطرش به و كردي پيدا اي دره جهنم
   خان

 ؟!وايميسن 

 ندمينماي لب بر داري صدا پوزخند دادن جواب جاي به باز
 .ميكند تر عصن    را مادر و

 جوري ميگويد، تر محكم و ميكشد هم در اخم شيداخانم
 آجر مغز جاي ميكند فكر كه پرس اين عقل در كه محكم
 .بنشيند اند، گذاشته كار رسش در پاره

ي با نميدم اجازه من فرزاد ببت   -  و فيس و اينستا تو كه دخي 
   قرار و قول شدي آشنا گندا اينجور

 
ي ذاري،ب زندك  كه دخي 

   دنيا رس اون تنهان    به خودش و ايرانن پدرش مادر
 
 زندك

 ...روشنه االن همت    از تكليفش ميكنه

ي است داغ طرف ميگويند كه ايد شنيده  حاليش چي  
  !عشق مست و داغ است گونه اين او نميشود؟
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 حرف هم باز شوند بسيج عشقش و او عليه بر دنيا تمام اگر
ند را خود  ..مي  

 چون عشقشان ديگر، اند اينگونه بازار و كوچه شقانعا
اره  صباخ   چند و ميشود ور شعله رسعت به آتش هاي رس 
 چه و ..ميبندد يخ و ميشود رسد پرد رسشان از هوا كه ديگر
   ميگويد كس  

 
 ؟!دارد ربط او خود به فقط شخص هر زندك

   آنان
 
 با ميماند خانواده يك و ميكنند نابود را خود زندك

  
 بهم را خانه اهال   آرامش تمام و كرده دنيا قطع كه جوان 
   جريان جريان ...است زده

 ...يكديگر اعضان    و است آدم بن 

 ي خواسته و بياندازد غبغب به بادي ديگري باري ميخواهد
 استوار و محكم صداي كه كند هوار مادر اين رس بر را خود
 ...ميكند غالف را هايش قلدري ي همه او

 بلد چيدن دم است، بلد كردن كوتاه زبان يگرد است بزرگ
 ....است بلد كشت    حجله دم را گربه است،

 

 ٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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ه چه-   ؟؟!اينجا خي 

 كنار گوشه در و كشيده كار از دست كه هان    خدمه به رو
ي نواقص تكميل و اطالعات كردن جمع مشغول عمارت  خي 
 .ميدهد ادامه هستند، خود

  ؟!شما ندارين ارب و كار-

   با و كشيده هم در اخم
 و بزرگ سالن وسط استوار قامن 

 .ايستد م   مجلل

نگار كارشون، رس همه-    تا نكردم استخدام كه خي 
   به تق 

 توق 
 ...!ايستادين رس با همه ميخوره

 !نيست ؟!هست زدن داد به نيازي مگر

ده خدام تمام ورودش بدو همان از  خود هاي گوش وحشي  
 بر گذاشته كول بر دم و كرده جمع قرص كنار وشهگ از را
 ..اند گشته باز خود هاي پست رس

 .ميكند بردن حساب به مجبور و ميلرزاند تن كه است ابهت

 ..شده گرفته زيروپروبال اهال   اين شناسندش م  

   را، او ي توبيخگرانه و برنده نگاه را، او خشم
 

 يك و مردانگ
   ... را  بودنش  كالالم 
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 ...ديگر دارد ترس مقام   خاندان بزرگ

 جلسه سمت به مردانه و صاف هيكل   و محكم هان    گام با
 .افتد م   راه به فرزندي مادر كوچك

 مادر سالم-

 دنده و باشد شي   دنيا تمام براي اگر بوده، همينگونه هميشه
 ..شده رام و است بره مادر اين براي

 ..فرزاد برعكس درست

   و قدوباال نصار مهري پر لبخندي
 

 خاندان بزرگ مرد مردانگ
 .ميكند

 مادر؟ خون    پرسم، سالم-

 .ميدهد را مادر محبت جواب رنگ كم لبخندي با

 ...الحمدا-

 ورودش با كه فرزادي سمت به نگاه و ميكشد هم در اخم
 .چرخاند م   است نشسته تر مودب وكم   شده جمع

   ياد-
؟ هوار نبايد رو خصوص   مسائل نگرفن   

   ياد كن 
 نگرفن 

  
   حرف مادرت با وقن 

ن   رو واموندت ي حنجره ولوم مي  
؟ بدي  ..پايت  
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 .مينشيند خاندان بزرگ جاي جمع، قسمت باالترين در

   و ميكند باز را گردنش بر شده چفت ي يقه دكمه
 به دسن 

 .ميكشد مرتبش ريش ته

   خب،-
؟ داشن   

 تمومش رو بازيات بچه اين نميخواي ميگفن 
؟  
  كن 

ند پوزخند فرزاد  از نه واضح و محابا ن    آنگونه نه اما مي  
 .ميكند رها مادرش مقابل راحت خيل   كه هان    آنگونه

 .صدا ن    و است كمرنگ پوزخندش

م زن ميخوام اينكه-  بد   ؟!داداش داره اشكال كجاس بگي 
م سامون و رس ميخوام  ؟!بگي 

 

 ٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد تكان آرام   به و اندازد م   ديگري روي را پاها از يگ  

ه    كرده، هم در سگرمه فرزاد به خي 
 خود پايت    لب بر دسن 

 .كشد م  
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 راه ول   درسته كامال هدف !عاليه اتفاقا ؟!بد   ميگه ك   نه،-
 آب و مرداب آب...آبه رو و غلطه بيخ از بهش رسيدن

اب جفتش رودخونه  آب و كجا رودخونه آب ول   ميكت    سي 
 ...!!كجا مرداب

   است، گونه اين هميشه .دميكش هم در اخم
 كه زمان 

ي بخواهد  در اخم دهد، جاي مقابل طرف مغز در را چي  
ند حرف استوارتر و محكمي   و ميكشد هم  .مي  

 بشو زن دخي   اون مرتيكه، نيست درست رسمت و راه-
 داريه، رو ريختم رو پوكش و جيك !فكر ن    توئه واسه نيست

 برام اين ستورانهر  ظرفشور آب اونور كه ندارم كار اين به
 زن همچت    تو نسبه، و اصل و بته ن    بندوباره، ن    كه مهمه
   خودت فكر ؟!ميخواي وازي و ولنگ

 ما آبرو فكر نسن 
  ...باش

 از به بيشي   كند، م   افتاده پايت    كله پرس اين به كه نگاه
 ..ميكند پيدا يقت    رفتنش دست

 كه يا بچه پرس به شبيه ؟!است كس   چه به شبيه ميدانيد
   پاره حنجره تفهيمش براي تو كه

 او كار آخر در و ميكن 
 تو بداند اينكه بدون و درآورده گوش از را ها هندسفري
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 كرده رصف آوردنش راه به براي انرژي كيلوكيلو پيش دقايق 
د رس را خود كار باز اي  !ميكوبد پاي زمت    بر و ميگي 

 ؟!ها مقام   بزرگ اين نميكوبد هاوون در آب

 .ميشود بلند جا از برص   به

 ...بلي    فقط ...فقط گرفتم، رو تصميمم من-

 سمت به شده رها كمان از تي   چون ميشود تمام كه حرفش
 اين در بيشي   اندك   اگر داند م   خوب !ميكند پرواز خروخ   
 .كرد خواهد پهن و شسته را او خان يزدان بماند جمع

 .كندمي كردن قيام به مجبور را او شيداخانم نوچ نوچ

 .ايستد م   مهربان مادر اين مقابل و ميشود بلند جايش از

ند او رس بر اي بوسه و ميشود خم  .مي  

 بلدم .پيشه هواسم دونگ شش خودم نخور، غصه شما-
 ..رسجاش بنشونمش چطور

 عقب به قدم   مادر، نگران چشمان در مطمعن لبخندي با
 .رود م  

 ....دارم كار كم يه باال برم من بااجازه-
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 باشكوه هاي پله از بزرگمنشانه استايل همان و ابهت با
ود باال قرصش   .مي 

 او اتاق درب مقابل شود وارد خود اتاق به اينكه از قبل
 .ميكند كوتاه   توقف

 قرص مرصف خاطر به را روز از ساعت اين داند م   خوب
ي خواب در ظهر هاي  بيقرار دل اين اينكه با ميكند، سير
   دهد م   يحترج ول   اوست ديدن

 قرار الويت در را او راحن 
 ...دهد

 

 ٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميبندد قامت و گرفته وضو

   عادت
 

  .است مرد اين هميشگ

 .خود اتاق در را عرص و ميخواند كارش دفي   در را ظهر نماز

 رضا، حاج اعتقادات و تعصبات لطف به كودك   همان از
 كرده برقرار محكم   ارتباط بيت اهل و خدا با پدربزرگش،

 در را جاللش و عزت و ها موفقيت تمام علت خود و است
 .ميداند امر همت   
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 و مال و جالل را كس   اگر كه است گفته درست خدا
 اندازه چه و نميشود آن نابودي به قادر احدي دهد مكنت

 .ميشود مومني   ها گفته اين به زمان اين در

 نابود را بزرگ مرد اين جايگاه كه اند كرده سع   هزار هزاران
 ....اند گشته مغلوب بار هر و كنند

   صداي با نمازش سالم
 .ميشود همزمان گوش 

   سمت به و ميشود بلند جا از شكر اي سجده از بعد
 گوش 

 .افتد م   راه به

 تسبيح .ميپيچاند هم در اخم   انباردار شماره ديدن با
   از كه را زيبايش

   البته دارد، يادگار به ناب عشق 
 كه عشق 

ده آن از زيادي لذت  .ميدهد جاي خود جيب در را است ني 

 ...آقا سالم-

 .خاراند م   را خود ابروي ي گوشه اشاره انگشت با

 غفوري؟ ميشنوم سالم،-

 واضح برايش كامال تلفن پشت از غفوري شدن دستپاچه
  .است
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 نه، باشد داشته دعوا زمان و زمت    با دائما مرد اين اينكه نه
 خاطر به كه است ناشناخته خوف و بردن حساب نهگو  يك

  
 
 .دارد جاي كاركنانش تك تك دل در سالبتش و بزرك

 همشون برا جا ول   رسيده كارخونه از جديد جنس آقا-
؟ دستور خر   !شده پر انبارا كل نيست،  ميفرمايت  

ي هاي كردن وعده خلف همه اين از ميشود عصن     مشي 
  .هايش

 .ميشود كلفي   صدايش و دهتني هم در بيشي   ها اخم

   زنگ-
ن  ياي تك تك به مي    تحويل هنوز رو جنسا كه مشي 
،    نگرفت  

 
 بردن رو جنساشون ديگه دوساعته يگ   ظرف ميگ

 پول كل صورت اين غي   در هيچ كه كردن خال   رو انبارام و
 اونان    به ميفروشم رو جنسا و حسابشون به برميگردونم رو
كت ميان روز هر كه  رو التماسم اعال نخ قرقره يه برا و رس 

 جنساي بيشي   روز دو يگ   گفتم شما به بار هزار ...ميكت   
 تو خودم جنساي باشه قرار كه ندارين نگه رو شده خريده
 .بمونه خيابون

 قرمز دكمه پشت در غفوري هاي گفت    آقا چشم آقا، چشم
  
 .ميماند جا گرش 
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ي هللا  جان به كه غضن    و خشم از تا ميخواند لب زير اكي 
 .كند پيدا نجات است افتاده مغزش سلول سلول

   روز
 !است گذاشته رس پشت را سخن 

ي با زدن رسوكله  پيگي   و طرف يك از خارخ    هاي مشي 
   داستان كردن ريست و راست

 ...ديگر طرف از فرزاد عاشق 

   البته
   هواي !شو عرض چه عاشق 

ي تعبي   جوان   است بهي 
 ...داغ تب اين براي

 

 ٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

پ************************************
 ري

 ترس و ميشود تر برافروخته صورتش ميخواند بيشي   چه هر
ي  ...بيشي   ني     است ايستاده مقابلش كه دخي 

ي نميكند فكر آخر  است ديده االن تا كه آنچه خالف چي  
 رسخ صورت اينگونه مافوقش كه باشد نوشته گزارش آن در

 !باشد كرده قفل هم بر فك و كرده
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ي كه كه است ذهن در خود هاي نوشته آنالي    حال در  چي  
 قفل جا در ترسيده دخي   و ميشود كوبيده مي    بر محكم
 ..ميكند

   خر   معلومه-
 هم پشت چيه مهمال اين ؟؟!خانم نوشن 

 تقوي آقاي جلوي رو من آبروي ميخواي ؟؟!كردي رديف
ي  ؟!بي 

 نوشته كاغذ آن در آنچه هر از و كند باز زبان ميخواهد
 .ميشود كوبيده صورتش در كاغذي اينبار كه كند دفاع است

ي راست يه االن همت   -  حساب تسويه و حسابداري مي 
  
 .ميكن 

 ...ميكوبد مانده مات دخي   ي سينه به را شده نوشته گزارش

   كه پرتان    و چرت اين-
 و خونتون بي   خودت با هم نوشن 

 ..بخونشون خوب

م ظاهر به مدير اين ميكند پشت    و درستكار و محي 
 بر دسن 

 ..ميكشد خود براق و مو ن    ي كله

 كه اين از قبل شد خوب !دادم پرورش آستت    تو مار-
 فردا نبود معلوم نه وگر خوندمش كنم ارسال رو شاهكارش

 !ميومد رسم بالن    چه
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 .ميچرخد سمتش با شده برابر صد اخم با

 ....چاك به بزن !تاديوايس اينجا هنوز كه تو-

 تحملش از ادن    ن    از حجم اين برابر در ماندن ساكت ديگر
 .است خارج

   و وراج دخي  
 .باشد الزم كه مواقع   در مگر نيست پرحرق 

 مرد ريز چشمان در اخم با و برداشته را اخراجش كاغذ
ه بددهن ي جاافتاده  .ميشود خي 

 مار از كه هم شمان    نوشتم، رو بود حقيقت كه خر   هر من-
ست    آستت    تو

 تقوي آقاي آستت    تو مار كنت    لطف ميي 
   آقاي ...نباشت   

 ...!طلب منفعت لطق 

 جمالت طوفان منتظر اينكه بدون ميشود تمام كه حرفش
ون او مجلل اتاق از رسعت به باشد مرد آن بعدي ند بي   ...مي  

 دلفريب نمان    به خيابان طرف آن از آويزان هان    شانه با
  
كن   ...ميگذراند نظر از بوده مشغول آن در را ماه   دو كه رس 

 از درستكاري و راستگون    خاطر به است انصاف اين آخر
 اخراج ؟!بگذارد دلش كجاي ديگر را اين ؟!شود بيكار كار
   گزارش چون شد

   ؟!است داده اصل   رئيس به حقيق 
 لطق 
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 نان از مسخره دليل   چنت    با نكشيد خجالت چطور ديوانه
 ؟!بياندازدش خوردن

 چه و به به دورغ به كارخانه كاالي كيفيت از ميشود مگر
مردي ذهن و بنويسد چه  الشخور جماعت اين به كه پي 

 ؟!پركند را است كرده اعتماد

 خدان    آخر دارد، را جرأتش نه بكند را كار اين ميتواند نه
   هست،

 ...ميدهد جوالن اطراف اين وجدان 

 زودي به دارد اعتقاد چون و نخورده حرام ي لقمه كالم يك
 ...ميكند قفل را نفسش راه و شده حناق

 

 ٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 م   خانه راه   خورده شكست جسم   و آويزان هان    شانه با
 .شود

اه چه هر راه در    بار است بلد بدوبي 
 نشناس نمك لطق 

 .ميكند

   !ديگر است نشناس نمك
 و بخوري را كس   نمك و نان وقن 

   بيش پست نشناش   نمك يك ده   خوردش به دروغ
 .نيسن 
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 و داشتند مرجوع   بار تن يك نزديك هفته يك طول در
  
   ن    اين تمام بر ميخواهد لطق 

 و بگذارد رسپوش ها كيفين 
مرد آن كه اي كارخانه    پي 

 ريخته آن پاي به را خود جوان 
 .بكشاند تباه   پرتگاه به و كند نابود است

 ظاهر به دشمنان اين مواظب ايدب !است شده روزگاري بد
  .جمع حواس دانگ شش با هم آن باشيم دوست

   گزارش نوشت    هميشه
 

   هفتگ
 هم ژاله، وظايف از جزن 

 در كسالت دليل به او بدش شانس از امروز ول   بود اتاقيش
 م   دخي   اين دوش بر را ژاله وظيفه مرد آن و مانده خانه
 ...اندازد

و شلوغ ايستگاه از  پيش در را خانه راه و ميشود خارج مي 
د  .ميگي 

 !است عيشش شدن كامل براي خون    روز

 حداقل كاش خانه، در معلمش مادر حضور و پنجشنبه
   وقت كه ميشد اخراج ديگر روزي

 ريسمان آسمان براي كاق 
   كردن پيدا و بافت   

 رهاورد توضيح براي مناسب كلمان 
 ...داشت خود پدربزرگ و مادر براي را امروزش
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 از ول   مخالف گاه ميچرخد موافق گاه ديگر است روزگار
 گي   ماندن مخالف بر روزگار سوزن روزها اين نگذريم حق
 موافق جهت در چرخيدن و خود به دادن تكان قصد و كرده
 .ندارد را

 از و ميگذارد رس پشت را گياه كل پر نقل   و كوچك حياط
 ...رود م   باال ها پله

 دست آبجيت وسايل به اجازه نبدو  گفتم بهت بار هزار-
   درست رو اخالقا اين ميخواي ك   نزن،

 !داند خدا كن 

 بد عادت اين ترس   توپ با دارد قصد كه است مادرش باز
 .كند كامل را تربيتش اصول و درست از را هومن

 .ميشود خانه وارد و انداخته كليد عميق نفس   بعد

 ...بهش بعدا برداشتم رو حافظش كتاب مامان-

 .ماند م   كاره نبمه هومن توضيحات ديدنش با

 .ميدود سمتش به و كرده فرار مادر دستان زير از

 داده تحقيق حافظ ي درباره معلممون پري، آبج    سالم-
 ..بنويسم رو شعراش از يگ   ميخوام

   و ميكند آويزان را خود كيف
 كوچكش برادر رس بر دسن 

 .ميكشد
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 .برم قربونت باشه سالم،-

ود مادرش سمت به و زده ركنا را هومن  .مي 

 ...مامان سالم-

ون مادرش چشمان از تعجب ند بي   ديگر، دارد تعجب .مي  
 انگي    بر تعجب روز از موقع اين هم آن دخي   اين حضور
 .است

 ع..نيومدي؟ زود عزيزم، سالم-

 

 ٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

خانه سمت به و كرده كج مسي   ود آشير   .مي 

ون اليخچ از را آب بطري  در آب مقداري و ميكشد بي 
يزد ليوان  .مي 

 جواب بعد و بخورد آب اول كه باشد تشنه آنقدر اينكه نه
 كم   نمايش اين با ميخواهد فقط نه، بدهد را خود مادر
 و جمع را ذهنش در شده پال و پخش جمالت و بخرد زمان
 .دهد مادر تحويل درخور جوان    بتواند تا كند جور
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 قرار قبليش جاي در را خال   ليوان و ميكشد رس را آب ليوان
 .ميدهد

 .نشيند م   مي    طرف آن مادرش روي روبه

ون صدادار را خود نفس    به و ميدهد بي 
 تكيه صندل   پشن 

ند  .مي  

كت اون نظرم به-  ..نيست من براي مناسن    جاي رس 

اخانم  ادامه منتظر موشكافانع نگاه   و ظريف اخم   با سمي 
 .ميماند م   حرفش ي

ك خم و چم ديگر است مادر  ميداند، خوب را خود دخي 
 ...ميبافد ريسمان آسمان دارد ك   و ميگويد راست ك   ميداند

 دارد دخي   اين كه هاست ك   همان از يگ   درست زمان اين و
ون پرند و چرند و ميبافد ريسمان آسمان يزد بي   ....مي 

خانه در رسگردان نگاهش ود رژه كوچك ي آشير   ميداند .مي 
 ها سال است، نكرده باور را تراشيش دليل زيرك مادر اين كه

 را اساس ن    هاي دليل گونه اين درس كالس در كه است
ه مقابلش طرف دروغ و راست فهميدن در و شنيده  شده خي 
 ..است

  
 .ميگذارد مي    روي را دستانش و ميدهد رس پوق 
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   مامان ببت   -
   يه خاطر به رو من امروز لطق 

 عت    كه گزارش 
كت از خودش ميل خالف و بود حقيقت  ...كرد اخراج رس 

د باال اي شامه  .ميدهد ادامه جانب به حق و ميي 

ون كنه پرت رو من تا بود ازم آتو يه منتظر اصال-  چون بي 
 در رو افتاد م   اتفاق كه هان    قضيه توي ته هميشه
 ...مياوردم

اخانم  حرص   و چرخاند م   چشم ي كاسه در مردمگ   سمي 
 .ميدهد جواب شده

 و تو فضول   اين گفتم بهت ك   ببت    ول   درك به بره كار-
 رو رست آخر نيست مربوط بهت كه كاران    تو كشيدن رسك
 ...ميده باد به

ود خود گاز روي ي قابلمه سمت به و ميشود بلند جا از  .مي 

 آماده رو ساالد بيا كن عوض رو لباست و رخت برو پاشو-
   مونب اونجا ميدونستم ...كن

 ..مادر تو نيسن 

 

 ٨پارت

 پايي   _پس_در_رمان#
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   لباس دست يك با را مانتو
  .ميكند تعويض راحن 

 براي اتاق، ي گوشه كمد در مانتو كردن آويزان از قبل
   برداشت   

د فرو آن جيب در دست گوش   ..ميي 

   آقاي پيش چندي كه كاغذي به دستش برخورد با
 آن لطق 

 .ميشود تنيده هم در هايش اخم بود، كوبيده اش سينه بر را

   داشت ها برنامه آخر
كت اين در كه زمان   شده پذيرفته رس 

 م   انجام كه كاري اولت    وام يك گرفت    با داشت قصد بود،
 جابه براي مادرش نباشد قرار تا باشد ماشت    يك خريد دهد
 بخور حقوق از كل   مدرسه آن به مدرسه اين از شدن جا

ش  بيش بودن خرج كمك براي رگشپدربز  و كند خرج را نمي 
   در توانش از

 از بيش يشان خانه پايت    ي طبقه گلفروش 
 .كند كار توانش

   ميتوانست هم شايد ميداند چه
د كه حقوق   براي را ميگي 

 كه طور هر او تا كند واريز مادرش حساب به انداز پس
 ...كند خرج ميبيند صالح

  !!شد چه ميكرد فكر چه

 و كرد توجه روانشناسان حرف هب ميشود اوصاف اين با
 نميشود ؟!داشت برنامه زندگيت ي لحظه لحظه براي
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يزي كه هم برنامه !ديگر  زير اينگونه كه ميشود پيدا يگ   مي 
 خود فرداي براي كه هان    طرح و بزند بساطت و برنامه
 ...بياندازد نااميدي چاه در و كند پاره را اي كرده ترسيم

   لحظه در بايد كه نيست بهي   نظريه اين
 
 ...كنيم؟ زندك

 يك با و ميكند مچاله مشتش در خشونت تمام با در را كاغذ
به  است گرفته قرار اتاق ي گوشه كه آشغال   سطل در رص 
 ...ميكند پرت

 ..بزنن گندت-

   و ميكوبد هم بر را كمد درب
 خارج اتاق از دست به گوش 

 ...ميشود

 با حبتص از مادرش كه است ساالد مواد شست    حال در
خانه سمت به و شده فارغ تلفن  .آيد م   آشير 

 .ميگذارد مي    روي و برداشته را خيلر ظرف

 مامان؟ بود ك  -

ند، لبخند  در شده نهفته حرف كه لبخندهان    آن از مي  
ها از آن پشت    زبان با و ميدهد لو را خود كيلومي 

بان   بي  
     

         

.د ميكن  رو  را  شخص  دست 

.د ين  شن  مي  صند  ل  روي  باالال  بلند   ق 
پو   با 
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 تلخ حرف براي ظرفيتم امروز كه بوده آقاعطا كه نگو-
 ..كرده فوران كنم عرض چه كه پر شنيدن

اخانم  هاي گوجه كه حال   در و اندازد م   باال اي شانه سمي 
ون سينك از را مانده آب زير  .ميدهد جواب ميكشد، بي 

-  
 

 من نظر به برن، و بيان بار يه ميخوان ؟!كنم چكار ميگ
 ..معقوليه ستدرخوا كه

   چه با داند نم  
 آقاعطا پرس از كه بفهماند مادر اين به زبان 

 به خون    پرس نظر هر از اتفاقا ؟!آيد نم   خوشش اصال
 كه ميكنيد درك !نه يا ميكنيد درك دانم نم   ول   آيد م   نظر

 كه حال   در آيد م   بدت كس   از بيجهت و بيخود همينطور
  
ين خن   آن از شدت به تو و نكرده حقت در بدي كوچكي 

اري شخص   ؟!بي  

   اينگونه
 ...آقاعطا پرس تك اين به نسبت دارد حالن 

 

 ٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   به را خيارها مادرش حرف از شده حرص  
 .ميكشاند سالخ 

  ؟!نميخوريم هم بدرد بهراد و من بگم بايد بار چند مامان-
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 در را است شده كنده پوست شكل بدترين به كه خياري
د تيغ زير را بعدي خيار و گذارد م   كاسه  .ميگي 

   رو پاك   آب من مادر-
يخن   ...خالص و دستشون رو مي 

اخانم  .ميگذارد مي    روي را گوجه سبد سمي 

   هر به من پري ببت   -
 رو تو ميل   ن    بودم بلد كه روش 

د بهشون  .بزنن حرف خودت با ميخوان ول   كردم گورس  

 هومن رسوصداي با كه دبده را مادرش جواب ميخواهد
 .ميشود جمع شان بحث

   آقاجون جون آخ-
 ...آورده بستن 

ه و آورد م   پايت    را صدا  پچ پچ مادرش چشمان در خي 
 .ميكند

ي مسئله اين به راجع آقاجون به ديگه خدا رو تو-  نگو، چي  
 ..بدم كشش فعال خوام نم  

 .رود م   اش قابلمه سمت به و اندازد م   باال اي شانه

 ...باشه نرسونده خي   خودش آقاعطا اگه فقط اشهب-

 ظرفشون    سينك در را خود دستان و ميشود بلند جا از
 .ميشويد
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م-  تموم رو ساالد ميام بعدش بدم آقاجون به سالم   يه مي 
 ..ميكنم

 .بهش ميچسبه مياد كه كار رس از هومن، بذار هم پري برا-

 !دوست دخي   پدربزرگ اين دارد اي خجسته دل چه

 او و ميگذرد اخراجش از كه است ساعت دو ؟!بود كجا كار
   رفع فكر به

 
 كرده عزيز ي نوه اين آمدن رسكار از بعد خستگ

 .است

 ..آقاجون سالم-

 باال سمت به او پشت كم هاي ابرو صدايش شنيدن از
ند  براي است برانگي    تعجب ساعت اين در حضورش ...ميير
 ..پدربزرگ اين

م نشدي تعطيل زود ..باباجان سالم-  ؟!دخي 

ود آقاجانش سمت به لبخند با  اي بوسه عادت طبق و مي 
ند او پشت كم جوگندم   موهاي بر  .مي  

  ...برم قربونتون نه-

   به نگاه   نيم از بعد
   غرق سخت كه هومن 

 سطل   بستن 
 .ميدهد ادامه است، بزرگ
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  ..ميگم براتون بعدا-

ند زانو بر دست  .ميشود دبلن جا از آخيش يك با و مي  

ه-  بعدش بزنم صورتم و دست به آن    يه برم من باباجان، خي 
 ...قراره چه از جريان ببينم كن تعريف ميام

 

 ١٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   رسويس سمت به كه پدربزرگش
ود بهداشن     با مي 

 كه پوق 
سش تخليه حاصل  سمت به و ميشود بلند جا از است اسي 
ود هومن  .مي 

   خوردن حاصل در دولپ با پرسك
 روي او كنار است، بستن 

 از را مرصف يكبار هاي قاشق از يگ   و مينشيند پا ي پنجه
ون نايلون    در را قاشق كه حال   در ميكشد، بي 

 بستن 
د فرو كاكائون     .ميكند شماتت را برادرش خوري زيادي ميي 

 ..ميخوريم هم با نهار بعد بذارش خب، بخور كمي  -

   از كوچك اي تكه
 دهان در است كنده قاشق با كه را بستن 

 ..ميگذارد
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 ...يخچال تو ميذارمش بخورم ديگه كم يه آبج   -

د فرو هومن موهاي در دست يزد بهمشان و ميي   .مي 

ي باشه حواست فقط آفرين-  اگه البته ....بمونه تهش چي  
ي  ...!موقع اون تا باشه مونده چي  

 را هومن و پدربزرگ و ميچيند را نهار مي    مادرش كمك با
ند صدا نهار براي  ....مي  

 اين پدربزرگش واقع در ..ميشود خورده سكوت در نهار
  ..است كرده وضع را نانوشته قانون

 خوردن غذا به حواست تمام است بهي   غذا حت    دارد اعتقاد
 تلخ زهر چون را غذا است ممكن كه اي مسئله هر تا باشد

 خوردن عذا حت    صحبت..كند پرت آن ي مزه را حواست يا
ام   ن    را

 و سفره نظرش از كه چرا داند م   سفره به احي 
 حرمتش داشت    نگه و دارد حرمت آن در شده چيده غذاي
 ...واجب

اخانم  آماده پدرش براي را چاي غذا از بعد عادت طبق سمي 
 چاي را روز از تايم اين اگر پدرش قول به كه چرا ميكند
   ننوشد

ي كسل حال   و درسدر  يك با بايد را روز باق   سير
  ..ديگر چي    هر يا باشد چاي به اعتياد ميخواهد حال ...كند
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اخانم  ظرف شست    خودش ميشود، چاي مشغول كه سمي 
د عهده بر را ها سد نظر به كه آنگونه كه چرا ميگي     مي 

 باق 
 سومت    اين آخر بگذراند سابيدن و شست    به بايد را عمرش
 است بهي   يا مكاريندان خاطر به آن از كه است شغل  
 ..!ميشود اخراج درستكاري بگويد

 .ميگذارد كابينت در و كرده خشك هم را بشقاب آخرين

خانه به اجمال   نگاه   با  آن بر شدت به مادرش كه اي آشير 
 ...ميشود مطمت    اوضاع بودن مرتب از دارد، حساسيت

د پناه خود اتاق به رسيعي   چه هر دارد دوست  دل يك و بي 
 ..بكشد آغوش به را خوابش تخت سي  

 ي جمله كه است كردن عبور حال در حال وسط از
 ...ميكند قفل جايش در را او و خشك را پاها پدربزرگش

 

 ١١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .گرفت تماس باهام آقاعطا بابا پري-

   اگر !ميبارد برايش كه است ديوار در از امروز
 اخراج تلج 

كت از شدنش  گلويش ته از بهي   كار ي وعده اب بتواند را رس 
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   يك و بشويد
ين   ديگر يگ   اين با بنشاند آم جاي واه   شي 

ين نوع از تلخيش آخر كند كاري نميتواند  است زهرها تلخي 
 از را قرار و ميكند درگي   را وحودت تمام كه زهرها آن از

 .ميدزدد زندگيت

 ...برنيم حرف هم با كم يه بابا بشت    بيا-

   رسول حاج حرف اين
 داشت    به قلبش هاي ته ته آن يعن 

   بهراد چون دامادي
 ..است راص 

ام و است بزرگ كرد ميشود چه  ..واجب احي 

 روي آويزان هان    شانه با و دهد م   قورت را دهان آب
ي  .مينشيند مبل نزديكي 

 عسل   روي بر را اش خورده نيم چاي كه درحال   رسول حاج
 .ميدهد قرار مخاطبش ميگذارد،

 وجود تو براي بهراد پذيرش براي اجباري هيج پري، بت   ب-
   نداره،

 
ي تصميم   هر و خودته زندك  مامانت و من بگي 

 ...ول   داريم، قبولش

د انگشتانش بازي از چشم ول   ي كلمه شنيدن با  به و ميگي 
  ...ميدوزد پدربزرگش آن    چشمان
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 اينكه تا است بوده خوب كه او هاي حرف اينجاي تا
بان "ول  "اين د بازي به را قلبش رص   ها ول   آخر ...ميگي 

   هميشه
ون دماغت از  را اول ي جمله خوش   و آورند م   بي 

ون اين اندازه چه  شده ثابت دخي   اين براي ها آوردن بي 
 .است

 كه بديم بهشون رو اجازه اين كه ميكنه حكم ادب ول  -
 رو هاشوه صحبت و بيان شده كه هم بار يك براي حداقل
 ...مبشنوي

ه ك به خي  سد انداخته زير به رس دخي   .ميير

 رودررو ها حرف و بيان ميدي اجازه پري؟ چيه نظرت-
 ....!بشه گفته

 چاي كردن مزه مزه حال در كه مادري به درمانده نگاه   نيم
 ..اندازد م   ايت خود

 جواب جز دارند توقع و اند گرفته را دادگاهش اينگونه
ي آنان دلخواه  ..؟!دبگوي ديگر چي  

 آرام صداي با و ميشود بلند جا از ها رسيده خط آخر مثل
 .ميدهد را خود پدربزرگ جواب جواب

 ...كنت    عمل ميدونت    صالح طور هر-
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  منتظر اينكه بدون گرفته بغض ميشود تمام كه حرفش
  
 ...ميكند ترك اتاقش قصد به را جمع بماند ديگر صحبن 

 

 ١٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان**********************************

 كردين؟ آماده رو تركيه سفارشاي-

 كردن صحبت به مجبور را طرف دو ها دستگاه بلند صداي
 .ميكند بلند صداي با

 .ميشه راه   محموله فردا شاهلل ان شده آماده آقا، بله-

 م   بود آورده كم نفس پيش روز چند كه دستگاه   مقابل
 .ايستد

  
 .ميكند بررش   را كاركردش دقايق 

 و سختگي   رئيس اين خيال كردن راحت براي احمدي آقاي
 .ميشود كار به دست حساس
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، آقاي ميكنه كار خوب-  هاي بچه اينكه مثل مقام 
  
 االن ول   بودن نداده انجام خوب رو روغنكاريش تاسيسان 

 ..اوكيه چيش همه

 سمت به شده هم در ابروهاي با و ميكشد بررش   از دست
 .چرخد م   است گرفته قرار رسش پشت درست كه احمدي

   من نظر از-
كار دست زير رفت كه ماشين   اون ديگه تعمي 

 رو كارشون نميتونن اگه بگو تاسيساتيا به نميشه، اول ماشت   
 كارمند من براشون بذارم جايگزن تا بدن انجام درست
 ..نميخوام دررو كار زير از بيخيال

   بازديد به ادند پايان براي احمدي به كرده پشت
 

 خود هفتگ
 ...ميشود خارج بخش از

 ساعت يك تا مختلف هاي بخش ي هفته اين كاري گزارش-
 ..بشه ارسال سيستمم به بايد ديگه

 .ايستد م   كارخانه خروخ    بزرگ درب مقابل

 يه ميخوام كن، خي   ماه پايان جلسه براي رو بخشا روئساي-
   تو تحول تغيي   رسي

 كه الزمه بدم مانجا ها قسمت از بعض 
 ....باشن همشون
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   ميشود، خود كار دفي   وارد وقن 

 باند جا از رسعت به منس 
 .ميشود

 ...بخي   وقتتون مقام   جناب سالم-

 .ميگذارد مي    روي را اسنادي و ايستد م   او مي    مقابل

 ...اتاقم بيار بعد كن مرتبشون سالم،-

   كه كند حركت خود اتاق سمت به ميخواهد
 مانع منس 

 .ميشود

 شما منتظر وقته خيل   خانم اين رئيس جناب ببهشيد-
 ..هست   

ي پرسوال نگاه   با و برگردانده رس    كه مسي 
 نشان منس 

 .ميكند دنبال را ميدهد

 .دارن شما با مهم   كار ميگن-

 !است بوده پرحرف زن اين ديدار منتظر قبل از كه انگار

   از پرحرف، بله
   است گذاشته دفي   در پا كه زمان 

 گوش 
   اين براي سالم

 يك !است نگذاشته برگشته بخت منس 
ون حال در دائما و نبوده بيكار فكش لحظه  ريخت    بي 
  
   اين براي كه بوده جمالن 

   هيچ مشغله پر منس 
 جذابين 

 ...است نداشته
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 ...كنت    راهنماييشون-

 

 ١٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ببنديد رستون پشت رو در لطفا-

 تك روي مقابلش دعوت بدون زن و نشيندمي چرم مبل روي
 مجللش و بزرگ دفي   در نگاه قيدي ن    با و مينشند مبل

 .ميچرخاند

 ...داري خوشگل   دفي  -

   پوزخند اندك   كه اي خنده تك با
 ادامه است آن چاشن 

 .ميدهد

   هم پاشا و ريخت اين از باشه پر كه جيبت ديگه بله-
 .ميكن 

  پر  تكه تا ميماند منتظر حرف ن   
 ..شود تمام زن اين  هاي ان 

 و چفت ن    دهان اش رفته شسته و مرتب ظاهر برخالف
  
 ...دارد بسن 

، نمان    قدرت دستگاه و دم اين با-  
 نه؟ مگه ميكن 
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   به كه پيام   به و اندازد م   پا روي پا او به توجه بدون
 
 تازك

 ...ميدهد پاسخ است كرده دريافت

   ميدهد كه را پيام جواب
 .ميگذارد مي    وير  را خود گوش 

ت مثل گوشيتم-  ..!اعيونيه دفي 

 ...ميدي هدر داري رو وقتم مطلب، اصل رس برو-

  ..ميشود كارساز محكم و حدي لحن آن با هم آن تذكرش

يز و ميكند پر ظرفيت گاه   ديگر است كاسه چون  لي 
 ..ميگويد را صي   !ميشود

 .ميگذارد مي    روي را اي پرونده و ميشود جور و جمع

 ي دسته     ان دسته دو بزرگ تهرون مردم رئيس آقان    بت   ب-
 دوم ي دسته  ميشناسدشون رساج كه هست    اونان    اول

 ...بشناسدشون بعدا قراره و نشدن زاييده هنوز كه اونايت   

 راست دست اين كه اي كننده نااميد خي   از شده عصن   
 حرص به و ميكند خم رس است، آورده برايش رساج

 ...ميدهد ماساژ را پيشانيش

ب با ديبا    به را خود رص 
ند صندل   پشن   .مي  
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 مردي چنت    اصال بگم بهت گفت رساج مقام   آقاي ببت   -
ي ول   كرديم رو و زير رو تهرون كل !نداره خارخ    وجود  خي 

 تو آب رو مدت اين تمام كه انگار ...نيست مردي همچت    از
 ..كوبيديم هاون

 .شودمي خم شده خرد اعصاب مرد طرف به

 ...نيس خوش حالتون اينكه مثل-

 .ميكند رفت    قصد و ميشود بلند جا از

   بكش زحمت يه شما-
 ...كنت    صاف رو ما حساب باق 

 كه؟ داري رو رساج كارت شماره

   بر رس
 هم روي را خود چشمان آرام و ميگذارد صندل   پشن 
 و ميفرستد مرد آن نر   كه است گروه   دهمت    اين ميگذارد،

 ...ميشود رو روبه جواب همت    با بار هر

 ..دارمش-

 رساج، فرزند تنها ديبا رفت    از نشان در شدن بسته صداي
 .ميدهد دارد، شهرت تهران كالني   به كه

 هيچ به هم آن كه بود او كردن پيدا براي اميدش تنها رساج
 ...شد تبديل
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   با
   رسويس سمت به و ميشود بلند جا از كالفه پوق 

 بهداشن 
ود  اين از كم   صورت و رس به زدن آب با اهدميخو  .مي 

  
 

ون آشفتگ  آماده چاره راه   يافت    براي ذهنش و آيد بي 
 ...كند

 

 ١٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ند روشون    هاي لبه بر را دستانش  ي چهره به آئينه در و مي  
ه خود خيس  .ميشود خي 

 نكوبيده آن بر كه نيست در باشد، نگشته نمانده جاي ديگر
   با شخض   .باشد

 كه اي پرونده آن در كه مشخصان 
  
 شده آب كه انگار گذاشت مي    روي بر زن آن پيش لحظان 

 !است رفته فرو زمت    در و

 حال بوده كنارشان در را هان    سال كه آدم   ميشود مگر
   ناپديد هم آن شود ناپديد اينگونه

   هيچ كه شدن 
 از رسنج 

 ...مردگان نيايد در نه ميشود پيدا زندگان دنياي در نه آن
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   نتيجه ن    هاي گشت    از شده خسته
 خود صورت بر دسن 

   رسويس از "كن كمك خودت خدا" با و ميكشد
 بهداشن 

 ..ميشود خارج

 كه نگذريم حق از و است يابنده جوينده اند گفته قديم از
ي ول   است بوده جويا بيشي   اي جوينده هر از  نيافته چي  

 !است

ي ارانگ اما است اي جوينده خوب  وجود ياقت    براي چي  
 ....ندارد

ود پرونده سمت به افتاده هان    شانه با  .مي 

 ي زندگينامه كند م   باز و برميدارد مي    روي از را پرونده
 است ربوده اش خانوده از را آرامش ها سال اين كه شخض  

 ...است آورده ارمغان به اهال   براي را تشويش و

 و ميكشد فرو شخص نبود با كه هان    تشويش آن از نه
 با كه هان    تشويش آن از برعكس دقيقا نه ميشود، خاموش
 شوري بلكه هيچ كه ميشود خاموش فرد بودن و آمدن
  
 ..آورد م   خانه به خود با خاص شعق 

 ميشود مگر خانه در شخص اين بودن از موهبت همه اين با
 ..ديگر نميشود ؟!زد جا و شد خسته كردنش پيدا از
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 ميهمان تلخ لبخندي مرد جذاب و پرابهت عكس ديدن با
 ...ميشود لبانش

 .ميكشد عكس روي بر گونه نوازش را خود انگشت

؟ آخه-  دنيا اين تو نكرده خداي يا اي زنده دونم نم   كجان  
  
 ..؟!نيسن 

 قرار مي    كشوهاي از يگ   در را پرونده وجود اعماق از آه   با
 آن پشت كارخانه كارهاي به رسيدن براي و ميدهد
 ...مينشيند

 .آيد م   در صدا به در كه است كار در رق

 .ميكند مرتب را خود كت و ميكشد كار از دست

 ..بفرمايت   -

   ميشود بي    كه در
 پيش چندي كه هاي پرونده همان با منس 

 ..ميشود اتاق وارد بود، گذاشته او مي    روي كردن مرتب براي

 .ميگذارد مي    روي ها پرونده

 ..فقط مكرد مرتب رو همه-

 ادامه ميدهد، قرار مقابلش را ها پرونده از يگ   كه حال   در
 .ميدهد
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 اقالم از يگ   گفت    و گرفت    تماس سفارشات اين صاحب-
 ...نبوده بارشون تو شده ارسال

ي چنت    .ميكند ترصف را پيشانيش غليظ اخم    در چي  
ممكن مرد اين ديستگاه  درست را بار ميشود مگر !است غي 
 ...ندارد امكان دباشن نبسته

 ..عادل بهراد آقاي-

   اخم همان با
 .ميدهد قرار مخاطب را منس 

 ...پيشم بفرست رو سفارشات بخش مسئول رسي    ع خيل  

 

 ١٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   با
 روي روبه آورد، م   در لرزه به را مقابل طرف تن كه ابهن 
 ..ايستد م   سفارشات بخش مسئول

  ؟!دارين انگاري سهل اين براي توضيج   چه خب،-

 گلون    دارد، كامل اطمينان بار بودن درست از انگار كه مرد
 .برميدارد مي    روي از را خريد فاكتور و ميكند صاف
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 ي اجازه بعدش كردم چك اقالم اين تمام من رئيس جناب-
 بار توي اقالم اين تك تك بگم ميتونم يقت    به .دادم ارسال
 اومدن نخمون توليد ي ونهكارخ از كه ي ها نخ هم ..بوده
 رسيدن پارچه ي كارخونه از كه هان    پارچه تعداد اين هم

 ...اينجا

  
 اعتبار نگران كه رئيس   مقابل و درآورده جيب از را گوش 

د است هايش كارخانه  .ميگي 

 ..ببينت    رو شده ثبت بارها بست    زمان كه فيلم   خودتون-

 .ميكند اشاره ،است شدن زده بار درحال كه پارچه توپ ده با

 تو ميكت    ادعا عادل آقاي كه هستش اقالم   همون اين-
  ..نبوده بارشون

 هان    پارچه همان دقيقا كاربلدش، كارمند اين ميگويد دست
ي حال در است افتاده قلم از ميگويد كه  كاميون در جاگي 

 ..است

 روشن براي باشن، نكرده چك رو بارشون درست شايد-
ه جريان شدن  ...كت    چك رو انبارشون هاي بت   دور  بهي 

  
د رئيس   آقاي سمت به را گوش   .ميگي 

   براي بفرست رو فيلم-
 ..كنه چكار بگم بهش تا منس 
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 ها دوربت    كه هاي فيلم بررش   مشغول و مينشيند مي    پشت
 .ميشود اند كرده ثبت روز آن در

 جان    جابه براي خودمون كاميوناي و ها راننده از روز اون-
 .كردين ادهاستف بار

  
 .ميدهد قرار كت جيب در را گوش 

كت مال كاميون هم و راننده هم آقا، بله-  ..بود خودمون رس 

 .ميدهد تكان تاييد ب نشانه به را رسش

ي بسته رو بار كه رضان    با-  آقاي اين لباس توليدي مي 
 دوست هيچ ..ميكنت    برطرف رو شبهه و شك تمام و عادل
كت حيثيت و اعتبار اونا طرف از انگاري سهل يه با ندارم  رس 
 ....بدم باد به رو

ي از ميشناسد را عادل بهراد  ي پارچه و نخ دائم هاي مشي 
 ...است هايش كارخانه

  
م ظاهر به جوان     سخت و محي 

 اين از جدا اما است كوش 
   !دارد خاص   اخالق تعاريف

 خون    به مدت اين در كه اخالق 
 در بودن سمج هم آن تاس ديده جوان اين در را بودنش بلد

 به را زمان و زمت    است حارص   است، خود خواسته برآوردن
 ..شود برآورده ميخواهد كه آنگونه اش خواسته تا بدوزد هم
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 ١٦پارت#

 پايي   _پس_در#

   اين كه اندازه همان مرد اين نظر از
 
 همان است خوب ويژك

 ..باشد كننده ويران ميتواند هم اندازه

   دور بيشي   چه هر ها آدم اينگونه از نظرش به
 بهي   باش 

  ..است

ها تمام كه است كرده حكم كس   چه آخر  وفق بر بايد چي  
  زمان آن نباشد اگر نظر به ؟!باشد ها آدم گونه اين مراد
 ....بود نخواهد مقابلش طرف براي خون    دوران

 از دست ميشود، بلند گوشيش از كه ظهر اذان صداي
نند، پرسه عادل بهراد حول كه افكاري  براي و برميدارد مي  
 ...ميشود بلند جا از وضو تجديد

 

 پري*************

 از كه خانواده دو هاي خنديدن و ها كردن صحبت صداي
سد، گوشش به هال  .ميكند تحريك بيشي   را اعصابش مي 
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 خانه در عنوان اين به هم آن آقاعطا ي خانواده حضور از
   اصال

 .نيست راص 

 با بودن به اي عالقه هيچ كه بفهماند رادبه به چگونه آخر
  ..؟!ندارد او

 سالم جواب اينكه ميكند، كج راه و ميبيند را او بار هر اينكه
 به رساندنش براي او هاي دعوت اينكه ميدهد، زور به را او

 ؟!نيست عالقه عدم ي نشانه خود ميكند رد را كار محل

اييش مرد اين داند نم    نميخواهد اينكه يا است ضعيف گي 
 !بگذارد نخواست    حساب به را رفتار اين

 داد نم   اجازه نميكرد ارصار پدربزرگش اگر است شاهد خدا
   غرض اين با

  ...بگذارند خانه حياط در پا حن 

ودار در ب با اتاقش در كه است پريشان افكار گي   باز رص 
 .ميشود

 ..بيا گفت مامان آبج   -

 و ميگذارد هم يرو  پلك آرامش اي ذره كردن جمع براي
 .ميكند فوت محكم را خود نفس

           
  

رسرس روي  را  سفيدش  چادر  و  ميشود  بلند  آينه  مقابل 
از

.د ميكن  تنظيم 
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 ...ميام االن بگو باشه،-

ون در سع   عميق نفيس   با    راندن بي 
 درونش كه تشويس 

 ...ميكند است كرده رخنه

 جمع به نرسيده .ميشود خارج اتاق از نامطمت    هاي گام با
 .ميكند توقف ديوار ي تيغه شتپ در

  ..ميكشد جلوتر اندك   را چادر و ميفرسد پايت    را گلو آب

  "هللا بسم"يك با و گرفته مشت در را چادر ي گوشه

 ...ميشود خارج سنگرگاهش از

مش و كوتاه سالم با  سمتش به نگاها و خوابيده صداها پررس 
 .ميخورد سوق

 ..خوشگلم عروس سالم-

ود تند دازهان از بيش ؟!عروس  بهي   ..؟!عجول مادر اين نمي 
   هر چسباندن از قبل نيست

 نظر كم   ديگران به عنوان 
 ؟!پرسيد را ديگران همان

   جاي در اگر قشنگ هاي واژه گاه  
 نشوند استفاده درسن 

 .افتند م   ديگري جان بر خوره چون و ميشوند وحشتناك
 در را دخي   اين مغز كه عروس قشنگ واژه اين مثل درست
 ....ميكند تكه تكه و گرفته مشت
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 ١٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميچرخاند فرش برجسته هاي گل ميان جان    را نگاهش
مش م   ميشود، رس 

   با همراه رس 
   اين از نارضاين 

 به كه عنوان 
 .اند كرده سوار دوشش بر زور

 آغوش به براي را ها دست كه خانم   سيمت    سمت به گام  
 .برميدارد ستا كرده باز كشيدنش

 هاي گام ي حوصله داماد، مادر اين است زياد اش عجله
 ..ندارد را عروس كوتاه

   ي فاصله
د بت    از را مانده باق   دستانش بت    را پري و ميي 

 .ميكند اسي  

 انتهاي ندادن را زن اين محبت جواب و ماندن ساكت ديگر
 .است ادن    ن   

   لبخندي با
 

 است، بسته نقش لبانش بر زور به كه و ساختگ
 .ميگويد

 .اومدين خوش خانم، سيمت    سالم-
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 رقم را آغوش اين پايان اش شده رسخ لپ از آبدار ي بوسه
ند، ون مهربان زن اين آغوش از مي    سالم از بعد و آيد م   بي 

ش   اخانم كنار پرسش دو و آقاعطا با احوالير  .مينشيند سمي 

   كاش
  ..!شود جمع مسخره بساط اين و افتاد م   اتفاق 

 به پيوند و شدن نزديكي   قصد خانواده اين اگر مشود چه
د رسشان    همت    به و نمي  

   دوسن 
  شوند؟ راص 

 هستند تمام چي    همه و خوب نظر هر از كه است درست
 بدقلق دل اين جوابگوي هايشان داشته از هيچكدام ول  

  .نيست

 نم   را رفته شسته جوان اين دلش كالم يك نميخواهدش،
 .خواهد

 .نميشناسد اي فلسفه و منطق هيچ ديگر است دل

 اي تره برايشان مگر بياور برهان و دليل هزاران وسط اين تو
 ...هرگز ؟!ميكند خرد

 ...بابا پاشو-

ند پهلويش بر مادرش كه اي سقلمه  و فكر وادي از را او مي  
ون بينتيجه خياالت   .ميكشاند مجلس به و ميكشد بي 

 .اندازد م   مادرش به سوال پر نگاه  
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اخانم  با و ميكند محكم چانه زير را چادرش كه حال   در سمي 
 را پدر دستور ميكشد، نشان و خط برايش ابرو و چشم
 .ميكند تكرار

م، پاشو-  بدي رو جوابش اينكه از قبل ميخوان آقابهراد دخي 
  .كت    صحبت باهات اي كلمه چند

 هچ از صحبتشان داند نم   كه بوده غرق افكارش در آنقدر
وع موضوع    ها كردن صحبت خصوص اين به كه شده رس 
 مجلس اين عاقبت و آخر خدا هست چه هر !است رسيده

 ...بگذراند خي   به را

ش برادر كنار از كه بهراد به نگاه   نيم  و شده بلند كوچكي 
 ...اندازد م   است افتادنش راه به منتظر

د مشت در را چادر  از دل در "خدا اميد به" يك با و ميگي 
 ..ميشود بلند جا

 

 ١٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .دهد نشان را راه شده عزيز دخي   اين تا ماند م   منتظر بهراد
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 ظريف و زيبا دخي   اين گرو در دل كه شد چطور نميداند
ي ؟!كرد گي    ...عاقل و زير رسبه دخي 

  
 نميشناسد مكان و زمان كتاب، و حساب ديگر است عاشق 
  م آن    م   كه خود به

 نفس بند نفست و شدي دل ن    يبين 
 !است برده خود با و برداشته را دلت كه است كس   هاي

 !عجيب !شدن دل ن    و دادن دل داستان اين است عجيب
يزد بهم را آدم كتاب و حساب    پيش قابل اين مي 

 نشدن بين 
 ...ها

   از درست
 توليدي در پا رسول حاج با همراه كه زمان 

 دلي   اين و كرد گي   آبيش چشمان در دل بند گذاشت
 ...برد خود با كنده جا از را دل اين بند آن با نامروت

 ...لطفا طرف اين از ..بفرمايت   -

 كن خراب خانه هم صدايش ناز كند، اضافه هم را اين
 اينگونه را يار صداي ها عاشق يا دارد ناز داند نم   !است

 ودخ از انسان كه هان    آهنگ از پر و طناز...؟!ميشنوند
  ..ميكند بيخود

 .ميكند دنبالش رس پشت او و رود م   جلوتر
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 به را پوشيده شلوار كت مرد و ايستد م   خود اتاق در مقابل
 .ميكند دعوت داخل

 ...بفرمايت   -

 ...وارد مهمان اول تا ايستد م   كنار

 را در و ميشود وارد او رس پشت ميشود، وارد اجازه با يك با
 ..ميگذارد باز همانگونه

ون او براي را مطالعه مي    مقابل صندل    خود و ميكشد بي 
 .مينشيند تخت روي

   مثل هم باز
 گاه و انگشتان و اندازد م   پايت    رس پيش دقايق 

ون نخ د بازي به را خود چادر پايت    دوز از زده بي   .ميگي 

ي و جور و جمع اتاق-  ...داري تمي  

 صدا كم "ممنون   خيل  " يك به فقط او تعريف جواب در
   كند چه..ميكند بسنده

 زيادي زدن حرف به دلش وقن 
 اين دلش ؟!ميبندد زود را دهان چفت و نميدهد رخصت
 ..ميدهد جوالن و ميكند فرمانوران    بدفرم روزها

ون صندل   روي بر عميق دم   با  ..مينشيند كشيده بي 
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 ساعت ساعت براي نيستم، اي برنامه ن    آدم اصوال من-
 يا باشه برنامم از خارج كاري اينكه ..ميچينم برنامه روزم
 ..نمياد خوشم اصال بياد پيش يهون   

   اما است انگشتانش نر   همچنان نگاهش
 نگاه گرم   و سنگين 

 به مرد دارد قبول را او  حرف ميكند، احساس خون    به را او
 آن بود اين از غي   اگر است برنامه با و كوش سخت شدت
 پررونق و بزرگ يديتول يك االن آقاعطا كوچك خياط  
 ..نبود

   دونستم نم  -
 يهوي و برنامه از خارج اتفاقاي اين از بعض 

 ...باشند كننده ديوونه و قشنگ حد اين تا ميتونت   

 يا خواهش يك پشتش كه هان    سكوت آن از ميكند، سكوت
 ...است شده قايم خاص حرف يك

 هان    سكوت مثل درست داند م   را ها سكوت نوع اين جنس
 پذيرش به مجاب را تو كه نگاه   خاص، نگاه يك با

   هيچ بدون هم آن ميكند مقابل طرف درخواست
اص   ..اعي 

 ...خانوم پرياس-

ند موج خواهش صدايش در ؟!است نزده حدس درست  مي  
 ...است بر از را او نگاه نوع هم نديده اندازه چه و
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 ١٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ون نخ روي بر دستش   .ميشود خشك زدو  از زده بي 

س  .دهد م   قورت را گلو در شده جمع آب گرفته اسي 

 .ميدهد را او جواب دهد تغيي   را نگاهش مسي   اينكه بدون

 ..بله-

ون به صدا با را خود نفس    هم اين و ميكند فوت بي 
 يعن 

 ..است دشوار ني    او خود براي درخواست آن گفت   

   ميشه-
 ..كنت    نگاه من به ميكنم صحبت باهاتون وقن 

   سكوت اين پشت كه است نگفته
 سخت درخواسن 

 سخت برايش مرد اين به كردن نگاه آخر ؟!است خوابيده
   !ديگر كس هر بلكه مزد اين تنها نه است،

 به مستقيم وقن 
ه شخص يك  هاي خواهش كردن رد روي ديگر ميشود خي 

 به واي است اينطور عادي حالت در ندارد، را مقابل طرف
 ..پرتنش موقعيت اين رد هم آن حالش
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، پر هاي مرقعيت چنت    در عادتش حسب بر ش 
 اسي 

   پرتشويش
 را خيال   هاي چروك و ميكشد رورسيش به دسن 

 ...ميكند صاف رورسيش ي لبه بر

 ثابت اش يقه ميان جاي در و آورده باال آرام   به را رس
 ..ميكند

   و زبان ن    دخي  
 اينگونه در چرا نميداند اما نيست ساكن 

 بيان براي را كلمات و ميشود غالف زبانش ها وقعيتم
  !ميكند گم افكارش

 و مادرش آخر است شده طراخ   اينگونه ورژنشان كال اصال
 قفل زبان بايد كه جان    در و هستند همينگونه دقيقا هومن
 ..ميكنند

 نگاه آيد، برنم   دخي   اين از اين از بيش ميداند خوب او
 ...است بعيد دخي   اين از چشمان در كردن

د رس از را بحث ادامه صدادار لبخندي با  ...ميگي 

 ..ميشناسيم خدودي تا رو همديگه تو هم من هم-

سه دهنم به دستم خداروشكر توليديم، مدير  ميتونم و مي 
   يه

 
 ...كنم درست برات آروم زندك

 ...ميشود گرد چشمانش هاي حرف شنيدن از
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 جانب به حق اينگونه كه است گرفته مثبت جواب مگر
 از بيش او مطمت    لحن نه هايش حرف ميكند، صحبت
 ..ميدهند آزار هايش حرف

 روياپردازي جلوي و كند باز زبان كه است آن وقت ديگر
د را مرد اين  اين از است؟ خودرأي مردي بود گفته ..بگي 

 !دارد وحشت كه است اخالقش

   اي رسفه با و ميكند خيس زبان با را خشكش لبان
 

 ساختگ
 ..ميكند صاف را گلويش

  ...بهراد آقا راستش-

 قورت را خود دهان آب ديگر باري ميچرخان اتاق در نگاه
 ...اندازد م   پايت    رس ...ميدهد

 ...ندارم ازدواج قصد اصال من راستش-

 

 ٢٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   به گذرا نگاه  
 خوانده ها آن در احساش   هيچ كه چشمان 

 ...اندازد م   نميشود
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   درست كه حبان    مثل درست ميداند، را او حال
 از كه زمان 

 اي پرسبچه بادبادك بر است، مطمت    خود گرفت    اوج
 .رود م   باد بر اطمينانش تمام و ميكند گي   شيطان

   با كند م   سع  
 از را او اند شده چيده حاشيه در كه كلمان 

ون شده نابود حباب ماتم  را آمده وجود به اوضاع و آورد بي 
  
 .دهد رسوسامان 

 ...ول  ..ول  ...هستت    خون    خيل   مرد شما-

 كم   ول   از بعد ي جمله گفت    هميشه ايد كرده دقت
 را مقابل طرف است قرار چون است سخت ميشود؟ سخت

ون است چيده خود براي كه روياي از    بي 
 چه و ..بكس 

 با ها عاشقانه كه كس   روياي زدن هم بر اين است سخت
 .است داشته رويا آن

   با و ميمالد زانو رس بر را دست كف عرق
 

 ادامه دستپاچگ
 .ميدهد

 ...نم   من ول  -

 ..ميكند خفه نطفه در را حرفش

 هم او انگار .ايستد م   ومقالبش ميشود بلند صندل   روي از
 اينگونه كه دارد بيم ول   از بعد وحشتناك ب جمله از
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 ماتكل اين گفت    ي اجازه و نيشود بلند جا از باشتاب
 .نميدهد را بيمناك

 تو وقت هر كنيم، ازدواج فردا امروز همت    نيست قرار-
 ...ميكنيم اقدام بخواي

 چرا بگويد ميخواست چه ميداند خوب هم او خود اينكه با
 بپذيرد؟ را مطلب اصل و رود كنار خو موضع از نميخواهد

د رسباال ون فهم   كج از را او ميكند سع   و ميي   .آورد بي 

 ...منظور هن..نه-

 نطق كارش اين با و ميكند خم رس شجاعانه او ديگر اينبار
 .ميشود كور دخي  

 و ديده را معشوق هاي محل   ن    عاشق، مرد اين است تي   
 اين خوب آنقدر ميداند، را قبل   هاي جمله منظور خوب
 را ميل   ن    مجلس به ورودش بدو از كه است بر از را دخي  
 ..ستا خوانده حركاتش تك تك از

ند، را خالص تي   دخي   ي چهره بر شده مسلط  با هم آن مي  
  
 ..ُبر زبان و محكم لحن 

         
 

.. كن  گوشت  ي  آويزه  رو  ين  ا.   . هميم  براي  تو  و  ن  م 
.. .م  ان  خ.  پرياس.. 
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 معشوق، ي پريده رنگ صورت در چشم چرخاندن از بعد
 ..كند م   صاف كمر

 ويران دخي   به كرده پشت ميدارد، بر در سمت به قدم  
 .ميدهد ادامه هشد

م من-    تو كن سع   ...زياده تو براي صي 
 فكرات قراره كه مدن 

   رو
   قبول خوب رو شدنمون هم با بكن 

 من قاموس تو..كن 
ي    مال يا...نيست نميتونم ..نشد اسم به چي  

 مال يا من 
 ...هيچشگ  
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 .ميگويد شود، خارج اينكه از قبل

   فكر هك ميخواي وقت اينكه-
سونم هم بقيه به رو كن   مي 

 ...خانم...پرياس

ود او    آن در را زده بهت دخي   مي 
 تمي    و كوچك  او كه اتاق 

 ...گذارد م   تنها است كرده توصيفش

 تا كرد نم   را فكرش ؟!مرد اين نيست خودراي و خودخواه
 رس بر ميشود مگر آخر !كند برخورد خودخواهانه اندازه اين
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   قمار اينگونه زندگيت
 و كند قمار ميتواند او اگر ؟!كن 

يگ  
ين كه كند همراه خود با رس     كوچكي 

 اين ندارد او به رغبن 
 انتخاب خانواده ارصار به كه نيست لباس !تواند نم   دخي  
   يك شايد اينكه اميد به بگذارد كمد از اي گوشه و كند

 زمان 
 !آيد خوشش آن از

   از بعد اصال
 اسم ميشود رديگ مگر آيد خوشش هم مدن 

  ؟!گذاشت عالقه را آمدن خوش اين

 !ندارد آمدن خوش جز راه   واقع در !شود نم   كه وهلل به
 پيچيده آمدن خوش از جلدي در كه اجباري !است اجبار
 كه كنك خوش دل جلدي است، شده

 ...نميدهد را سياهش باطن ديدن ي اجازه

ر او ي خودرسانه هاي حرف از وجودش تمام
ُ
د گ   .ميگي 

 در توان تمام با و چرخاند م   را وامانده زبان كم   ميشد چه
   خواب

 از را او و كوبيد م   صورتش در را او بودن خرگوش 
ين خواب اين اند شي   ..؟!ميير

د را نطق است بلد خوب او كه كند چه  را خود حرف و بي 
 جوان اين ميدهد صحبت ي اجازه مگر ؟!بنشاند كرش   به

 ..؟!مغرور
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 كم   را خود ي كرده آشوب درون   ميكند سع   قعمي نفس   با
 در بخواهد اگر كه چرا بپيونند جمع به و دهد رسوسامان

 هيچ به كه تحمل را مادرش هاي رسزنش بايد بماند اتاقش
 ...ندارد را آنان شنيدن ظرفيت وجه

اخانم كنار خود قبل   جاي در  حال   با ول   مينشيند سمي 
 .مشوشي   احوال و داغاني  

 براي خود نفع به را خصوص   نشست آن ي نتيجه بخو  او
 از گوشش در دائما خانم سيمت    كه كرده بازگو جمع

   از بعد مبدا تا ميخواند خود رسكش پرس محسنات
 كه مدن 

   جوابش ميكند را فكرهايش
 .....باشد منق 

 جت    ست    منتظر اينكه بدون ميكند ترك را خانه كه ميهمانان
د پناه اتاقش به بماند مادرش هاي كردن  تمام و ميي 

 ...ميكند وارد خود بالش بر مشت با را عصبانيتش

 كه طور آن قلدر اوي ندهد اجازه كه كرده عهد خود با
د بازي به را زندگيش ميخواهد  .بگي 

 ي درباره مغرورانه اينگونه كه است كس   چه

د تصميم اش آينده  ..ميكشد نشان و خط برايش و ميگي 
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 او براي را است كرده ترسيم خود براي كه اي آينده اين
 ...كرد خواهد رساب
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 ...ميكند باز را خوابش مست چشمان ساعت زنگ صداي با

  
 يادش همچنان اما گذرد م   اخراجش از كه است مدن 

ود  ..كند ساكت هميشه براي را پررسوصدا ساعت اين مي 

 بهراد با مبارزه براي ار  شب تمام كه داند م   چه ساعت اين
 ..ميكرد آماده برايش ها طرح و ميكشيد نقشه

   با
 به را خود غرغركنان و ميشود جدا تخت از  حرص   پوق 
ساند مطالعه مي    روي ساعت  ..مي 

د را ساعت صداي كه همت    د اوج مادرش صداي ميي   .ميگي 

 دفعه ده ...ميشه دير مدرسش كن بيدار رو هومن پري-
 ..خوابيده گرفته باز كردم بيدارش
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 كنار خود چشمان مقابل از را پريشانش موهاي كسل   با
ند  باال را صدايش رود م   در سمت به كه حال   در ...مي  
د  .ميي 

 ....باشه-

 كردي؟ بيدارش-

ون را صندل    .مينشيند شده آماده مي    پشت و ميكشد بي 

 ..مكافات هزار با آره،-

خانه در نگاه     كه حال   در و ميچرخاند آشير 

 را پدربزرگش رساغ ميگذارد دهان در را مربا كره از ي لقمه
د  .ميگي 

 !نميبينمش كو؟ آقاجون-

اخانم  آنطرف و ميگذرد مي    روي را داغ چاي فنجان سمي 
 .مينشيند مي   

 ..پايت    رفت رسيد براش گل بار زود صبح-

 .ميدهد ادامه برداشته سبد از نان

؟ميگ هم به چيا ديشب ببينم بگو-  فتت  

        . ميكشد  پر  اشتهايش  ميشود  او  حرف  هم  باز 
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 را دندانش زير مرباي طعم و است زهر ديشب ي خاطره
 !اعاليش نوع از هم آن است زهر ..ميكند تلخ

 حرف است قرار شب تا البد شود آغاز او نام با كه روزش
 ..شود بدل و رد خانه اين در قلدر آن

   در را شده گرفته ي لقمه
 را بازدمش .كندمي رها پيشدسن 

ون به محكم  .ميكند فوت بي 

 ول   گفتم بهشم ندارم، بهراد به اي عالقه هيچ من مامان-
ا اينجور فرصت از و مجلس تو اومد شد پا رسخود  چي  
 ...زد حرف

اخانم ش، هاي گفته از متعجب سمي   ظريف اخم   با دخي 
 ..ميدهد را جوابش

 پرياس ونبد رو اين فقط گذشته بينتون خر   نميدونم من-
   بازي بچه رسي يه خاطر به نمياد خوشم هيچ

 بت    خصومن 
 ...بياد وجود به خانواده دو

 آبرومندانه ميخوام ازت بده مثبت جواب زور به نميگم
   جمع رو بحث

 ..كن 
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   نان خرده و ميشود باند جا از
 ي مقنعه جلوي از را اضاق 

 ادامه كالفه پري به رو شدن خارج از قبل ..ميتكاند خرد
 .ميدهد

ي تصميم   هر-  كن سع   فقط ميكنم حمايتت من بگي 
ي رو درست تصميم  ....بگي 

 .برميدارد مي    روي از را كيف

م، زودتر من-  ي دقيقه چتد كن تنش رو هومن لباساي مي 
  ...مياد رسويسش ديگه

 .ندارد تمام   او سفارشات هم شدن خارج از قبل تا

 ...بذاريا براش لقمه-

 

 ٢٣پارت#
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 جاهان    دور و ميكند چك ني    را ها نيازمندي دوم ي صفحه
 گذاري عالمت  خودكار با را آيند م   معقول نظرش به كه

 .ميكند
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ون هومن كردن راه   از بعد  دكه از روزنامه خريد با و زده بي 
 .است جديد شغل   كردن پيدا مشغول

د رونق كاري گرفت    بغل غم زانوي با  و روح چهي كه نميگي 
 .ربايد م   انسان از را اميد و كند م   آلوده لجن به آدم روان

 به دائما بيكاري بر عالوه و بنشيند خانه در اين از گذشته
 از را خود دل و كند فكر ديوانه مرد آن خال   تو تهديدهاي

 ..كند خال   او هان    گون    ياوه

ند ورق ني    را رسم ي صفحه  ..مي  

كت يك ت   هم مگر پدربزرگش قول به  شهر اين در رس 
كت هزارن ؟!دارد وجود دراندشت  مشغول شهر اين در رس 

 هاي نيازمندي از قطعه يك بار هر كه هستند فعاليت به
 ..ميكنند پر را روزنامه

 چرا مينشيند صالح زاده امام از اي گوشه در زيارت از بعد
 به پارك   هيچ در كردن اتراق ي اجازه ماه بهمن رسماي كه
 ...نميدهد دياح هيچ

حم خاص جوري زمستان اصال  اينكه با است، روح ن    و بي 
 را پايي    رسماي نه اما است زمستان ي مقدمه و پايي    ي بچه
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حم رسماهاي و دارد دوست  روح امدنشان با...را زمستان بي 
 ..ميكند حكمفرما را خفقان و ربوده شهر از را

ند خرده ها فصل اين عاشقان بگذار  است اشقع نه ..بگي 
   آدم نه باشد پايي    گي   دلش كه

 براي دلش كه دوست برق 
 ...برود غش زمستان هاي برف

 م   اش وجن    يك در درست كنارش شخض   كه است رسگرم
 ..نشيند

زن به ميكند بلند رس  .ميدوزد چشم خود كنار دلنشت    پي 

 نگاهش لبخند با و ميكند دراز را حود پاهاي از يگ   آخيش با
 .دهدمي پاسخ را

ي درداي كل-  ..طرف يه هم درداش پا اين طرف يه پي 

 .ميكند اكتفا لبخندي به فقط او جواب در

زن ي كردن پيدا براي را خود كيف كه حال   در پي   زيرورو چي  
 .ميدهد قرار مخاطبش ميكند،

 دواهام ميخوام بياري برام آب كم يه آبخوري از ميشه مادر-
  .بردارم ماشت    از رو آبن ي قمقمه رفته يادم ...بخورم رو

 .ميگذارد كيفش روي و كرده جمع را روزنامه
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 .نه كه چرا حتما-

  
 دست از را ميكرد رو و زير را كيف قصدش به كه ليوان 
د او اي شده دراز  .ميگي 

 .ميدهد ادامه شده خي    نيم

 ....ميارم براتون االن-

 .نميكشد طول بيشي   دقيقه پنج جمع رس پرگشتش و رفت

   سمت به را آب از پر ليوان
زن   نوع بودن متمول كه پي 

د است رسازير منشش و پوشش  .ميگي 

 ..خانم حاج بفرمايت   -

د دستش از را ليوان محبت پر لبخندي با  .ميگي 

 ..انداختم زحمت به رو تو بيخود مادر، نداره فايده-

 .ميكشد رس ليوان از اي جرعه

 ...هنش بد حالم كنه خدا رفته، يادم رو دواهام-

 

 ٢٤پارت#

پاي   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 

 



 رد پس پاییز

 

 پيش وضعيت از نگران ...مينشيند قبليش جاي در او كنار
سد آمده  .ميير

لتون اگه-  .برگردين تا كنم كمكتون ميتونم اطرافه اين مي  

زن  با و ميدهد قرار خود كيف در را شده خال   ليوان پي 
 .ميدهد جواب پررنگي   لبخندي

م، خوبه محال ...اينجا از دوره خونمون-  كه بهي   دخي 
 ..رساغم مياد خواب ميخورم وقت هر آخه نخوردمشون

 .ميدهد جواب لبخند با را او لبخند

   كه اميدوارم-
 ..نياد پيش اتفاق 

  .ميگذرد پاهايش روي و برميدارد را روزنامه

زن  بر را خود كوچك عينك ها، نيازمندي روزنامه ديدن با پي 
   روي

سد كنجكاوي با و ميكند جا جابه بين   .ميير

 ميگردي؟ كار دنبال-

د روزنامه از نگاه ه او ريز چشمان به و ميگي   .ميشود خي 

 و صدادار بازدم   با را اش سينه و ميكند صاف را باالتنه
 .ميكند خال   محكم
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 نگاه رو دروديوارا و خونه تو نشست    بيكاري از خانم، بله-
  ...شدم خسته كردن

 .ميدهد ادامه لبخند با ميكند عجم را روزنامه كه حال   در

 فراوون روزا اين از هستش گشتنم روز اولت    تازه امروز-
 .دارم رو پيش

 م   حرم ديوار بر چسبيده ديجيتال ساعت به نگاه   نيم
 .اندازد

 .ميشه ديرم برم، بايد ديگه من اجازتون با-

 گرفته امانت به حرم از كه چادري و ميپوشد را خود پالتوي
 .ميكند تبمر  را است

 نگرانم خونه اهل برگردم، كم كم بايد منم مادر كن صي  -
 ..ميشن

 م   او كمك به كند، شدن بلند قصد خواهد م   كه همت   
   عصاي و شتابد

 .ميدهد دستش به را اعيان 

   و كت
 ضخميم شلواري جوراب يك آن زير بر كه دامن 

 رخ به را او بودن خانه خانم ابهت خون    به است پوشيده
 .دميكش
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 اين عاريه بايد هم آن احتماال كه نمازي چادر بر دسن 

 .ميكند هدايت جلو به را آن و ميكشد باشد، امامزاده

جان، بريم- ون كوپنم از بيشي   كه بريم دخي   ..موندم بي 

 .افتند م   راه به خروخ    سمت به هم دوشادوش

 مربوطه خادم به و گرفته را او و خود چادر خروج از قبل
 ...دهدمي تحويل

 .ميبيند خروج آماده و پوشيده پالتو را او ميگرد كه بر

 برنداشته را دوم قدم برميدارد او سمت به قدم   لبخندزنان
زن كه  ...ميشود پخش زمت    بر زيبارو پي 

 

 ٢٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 و پريده رخش از رنگ دارد حتم ميشود، خشك جايش در
 ..است شده سفيد ديوار گچ چون

 كس   كه انگار!ميشوند كر نكشيده ثانيه به هايش گوش
 و خدام دادوبيداد صداي كه گذاشته گوشش بر دست
.د      نشنو  را  رائران 
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سد ها صحنه اين از  فرشته كه هان    صحنه نوع اين از ميي 
ند پرسه آن حوال   در مرگ ي  منتظر كائنات تمام و مي  

 ..دارد وحشت اويند العمل عكس

سد، نبوده، هيچكس يبرا خون    پرستار هيچگاه سد ميي   ميي 
 ..ميچربد همه بر زورش كه اي فرشته با شدن رسشاخ از

سد  مرگ ي فرشته تن به تنش اصطالح به اين از ميي 
 !خوردن

ودار در  فرياد و دادن تكان با كه است خود وخيم حال گي 
  
 .ميشود خارج بهت از صورتش در درست خادم زن 

 ..برو ادرتم با بدو ؟!دخي   برده ماتت چرا-

اه نگاه د زن دهان از را اش خي   ..ميدوزد آمبوالنس به و ميگي 

  و ميدهد و هلش ماشت    اين سمت به كس  

د او از هم را دهانش آب دادن قورت ي اجازه  چرا ....ميگي 
سند    زن اين با آيا نميير

 با كس هر مگر ؟!نه يا دارد نسبن 
 ؟!است او كار و كس حتما شود همراه ديگر شخض  

 به رو دخي   اين براي است كننده ويران سوءتفاهم  
 ......موت
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زن ي پريده رنگ صورت بر نگاهش  را دهانش كه مهربان پي 
ن ماسك   .ميشود خشك است، پوشانده اكسي  

 زن اين مبدا تا ميخواند است بلد ذكر و دعا چه هر دل در
 .شود مغلوب مرگ ي فرشته با كارزار در مهربان

 ايشون؟ رندا قلن    بيماري-

 ويژه هاي فوريت از احتماال كه مردي صداي شنيدن با
 ..ميدوزد او به و چرخانده را نگاهش است،

 و قمقمه اينكه جز داند نم   زن اين از هيچ ؟!بگويد بايد چه
 شديد دردش پا اينكه يا گذشته جا خانه در را داروهايش

  ؟!آيد م   مرد اين كار به يك كدام ُبر، امان و است

  
   به دسن 

س از كرده عرق پيشان   .ميكشد اسي 

 ...دونم نم  ...نم  -

 اين كه هاي تكان با باشد نداشته مشكل   اگر نظرش به
 آي و شد خواهد معيوب بيمار اين مغز ميخورد آمبوالنس

 ...ميشود الزم ش  

   كرده وحشت دخي   اين از ميداند همراه مرد
ون اطالعان   بي 

يزد  م   نسبت وحشتش به را دخي   اين ندانست    مرد ..نمي 
 ....هيچكاره و باشد غريبه شايد اينكه به نه دهد
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به تا نشسته اتاق پشت  بودنش بيمار كه اون    قلب داد دكي 
 .برسد است داده تشخيص را

   با
   دنبال او كيف در لرزان دستان 

 ديگري چي    هر يا گوش 
 .ميگردد كرد پيدا را او ي خانواده بتوان كه

   زنگ صداي كه است كيف كردن زيرورو مشغول
 از گوش 

  ...ميشود بلند آن بغل جيب

   و كشيده را زيپ رسعت به
ون را گوش    بي 

 .آورد م  

   بزرگ قاب روي بر "يزدانم" اسم
 روشن و خاموش او گوش 

 .ميشود

 

 ٢٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميكشد را صفحه روي سي    دايره وقت فوت بدون

 خط پشت مرد كه نكرده باز "الو" گفت    براي را دهانش
د امان    با هم آن ميي 

 خط طرف آن از رگباز چون كه كلمان 
 .است گرفته نشانه را هايش گوش
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   اوج رگباري كلمات اين در
س و نگران   وضوح به مرد اسي 

 .ميشود آشكار برايش

 ميگه راننده ؟!برم قربونت كجان    ؟!خوبه حالت مادر، الو-
 !تظرهمن امامزاده جلوي كه چندساعتيه

 ميشود، مشكوك ميشود سوال همه اين جواب كه سكوت
ند صدا را خود مادر مشكوك  .مي  

 خوبه؟ حالت....مادر-

 خي   را مادر حال نبودن خوب نگران مرد اين به بايد چگونه
ين كم دنبال..دهد سي  ي در كلمات اسي   از شده خال   دكشي 

 م   خود به او مضطرب صداي با كه ميگردد مغزش كلمات  
 .يدآ

   حرف چرا-
ن   خوردي؟ رو قرصات...قرصات ؟!نمي  

 چرا است، بيفايده گشت    خوب خوب كلمات دنبال نظر به
 مرد اين كند پيدا ادامه سكوت اين ديگر اي ثانيه اگر كه

 ...كرد خواهد سكته

 را چه هر كردن فكر اي ذره بدون و برده فرو را دهان آب
  نزبا به آورد، م   زبان به دارد ذهن در كه

 .ميكند راحت را او و خود خيال و آورد م  
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 آوردمشون شد بد حالش امازاده تو مادرتون آقا-
يف لطفا (...)بيمارستان  ...اينجا بيارين ترس 

  
 .ميكند قطع بلند "ابالفضل يا"يك از بعد را گوش 

 .ميشود ديوانه ميگذارد او جاي كه را خود مرد، اين دارد حق
 راه روبه و نباشد خوب شحال آدم مادر ميشود مگر آخر
  
ش   جنون به ؟!باش   خاطر همت    به و است اينگونه !مي 

 ...ميفهمد خوب را مرد حال

ند تكيه ديوار به رس  تا ميگذارد هم بر آرام را وچشمانش مي  
د رسوسامان پريشان و ريخته بهم دهن اين كم    ..گي 

  
 باز چشم ناشناس فردي صداي با كه نگذشته دقايق 
 كرده جور و جمع را خود رسعت به پرستار يدند با .ميكند

 .مينشيند صاف و

يف لطفا خانم- ين ترس   رو مريضتون داروهاي داروخونه بي 
ين  ..بگي 

 ..ميشود بلند جا از زده بند نيم لبخندي

م االن..چشم-  ..ميگرمشون مي 

 روي بر خوابيده مادر كيف و زده دوش به را خود ي كوله
 ..افتد م   اهر  به گرفته دست در را تخت
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 داروخانه به را خود زرد راهنماي خط كردن دنبال با
ساند  ...مي 

 ...شود نوبتش تا ايستد م   نفر سومت    پشت

ود پرستاري ايستگاه سمت به دست به دارو  ..مي 

 پرستاران از يگ   كه ميگردد نظر مورد پرستار دنبتل چشم با
 .ميدهد قرار مخاطبش

ين رو داروها لطفا-  ..مياد االن پرستارش مريض رس باال بي 

 تخت سمت به و برداشته مي    روي از را داروها چشم يك با
د زن آن  ..مي 

   انگاري سهل اينقد چرا مادرمن آخه-
  ...ميكن 

 .،.زن تخت كنار از درست است، نزديك آشنا مرد صداي

 

 ٢٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 كه دميكن را آنان به شدن ملحق قصد تعلل اندك   از بعد
 كنار را پرده برود داروخانه به خواست كه پرستاري همان
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سد كه سوال   با و ميكشد  مادر و پوش شيك مرد نگاه ميير
 .ميشود كشيده سمتش به دو هر

 عزيزم؟ وايستادي اينجا چرا-

 دارند، نظرش زير كه اي غريبه هاي نگاه از شده هول
 م   راه به پرستار سمت به دستپاچه و زده بند نيم لبخندي
 افتد،

د او سمت به را داروها ي كيسه  .ميگي 

 .بفرمايت   -

 .دادم زحمت بهت كل   امروز كه بيا عزيزم، بيا-

 .چرخاند م   دو آن سمت به و گرفته پرستار از نگاه 

 حالت آن ديگر كه چرا رسيده ثمر به دكي   تالش اينكه مثل
زن موت به رو و پريده رنگ  تا و بسته رخت صورتش از پي 
   همان شبيه دوديح

 .بود ديده امامزده در كه  است شده زن 

 در را او ي شده دراز دست و ميشود نزديك او تخت به آرام
د دست  .ميگي 

 ...نكردم كاري-

 تخت طرف آن مقتدر مرد به نگاه   نيم با
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 .اندازد م   

 ...سالم-

 بچرخاند نگاه اينكه بدون است، مادرش صورت زوم مرد نگاه
 .دهد م   را سالمش جواب

 سالم-

ند، موج فرماروان    و صالبت صدايش در  كه بود گفته مي  
 ؟!ميخورد ها آقازاده به زن اين

   به كه است گفته اگر
 اعيان كه چرا بوده حقيقت راسن 

ون جوان مرد اين رسوروي از بودن ند بي   رفتار  و مي  
ام به را اطرافيان او سنگت    و آقامنشانه  مجبور گذاشت    احي 

 .ميكند

 ...دخي   اين پرسم-

   با و ميكند رها كاره نيمه را جمله
 .ميدهد ادامه پرسوال لحن 

-  
م؟ چيه اسمت راسن   دخي 

 لبخندي با و ميفشارد خود دستان ميان آرام   به را او دست
 .ميدهد جواب محجوب

 .بزنت    صدام دارين دوست كه كدوم باهر ..پرياس،پري-
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 .ميپاشد صورتش بر مهربان لبخندي

   اسم-
 

زن من   برا پري ...داري قشنگ ه پي   .راحي 

 .ميكند اكتفا كوچك لبخندي زدن به فقط او جواب در

 ميكشد، خجالت مرد اين حضور از بخواهيد را راستش
   دخي  

 اينگونه مرد اين ابهت چرا داند نم   ول   نيست خجالن 
 كه است مردها از دسته آن از نظر به ؟!ميكشاندش زير به

 ...ميكند جمع را مجلس نطق و ميكند تاهكو  زبان ناخواسته

 براش جوري يه بايد ..كشيده زحمت خيل   برام امروز پري-
ان  ....كنيم جي 

 

 ٢٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 به را خود نگاه باز و اندازد م   دخي   به نگاه   نيم مرد
 .دوزد م   مادر چشمان

ان-  ...براشون ميكنم جي 

 ساكت ناقابل كاري رايب گذاري قيمت اين بت    نيست زشت
 ول   هستند متوسط وضع با اي خانواده چند هر ؟!بماند
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ين خاطر به كه اند نشده ندار اندازه آن  به لطف كوچكي 
ان توقع همنوع  .باشد داشته جي 

ون زن دستان بت    از آرام را دستش  .ميكشد بي 

 .ميكند تنظيم شانه روي بر را اش كوله بمد عادت طبق

ان به نيازي ؟!حرفيه چه اين-  ...من مادر نيست جي 

    صداي كه دهد ادامه خواهد م  
 بلند جيبش در گوش 

 .ميشود

ين با كه است مادر معمول طبق  هزار دلش تاخي   كوچكي 
 ...رود م   راه

   كه دير ديگر مادرند
 يك با تنهان    به فرزندش انگار ميكن 

 ار  دل و نگران اند اينگونه ..است كارزار حال در مغول ارتش
ند راه هزار  ...ميي 

   كه حال   در
ون جيب از را گوش   لبخند با ميكشد بي 

 .ميگويد

 ..بدم خي   بهش رفت يادم مامانه كنم فكر..ببخشت   -

 .ميشود دور آنان از اجازه با بايك
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ون دهانش از "الو"  آن از مادرش نگران صداي كه نيامده بي 
سد گوش به خط ور  .مي 

 برگشتم مدرسه از ساعته يه ؟!مامان موندي كجا پري-
 !نيست پيدات هنوز

   و دهان جلوي را دستش
د گوش   بلند صدايش مبادا تا ميگي 

اض و شود  ..كند بلند را پرستاري ايستگاه اهال   اعي 

تاپياز و مينشيند ها صندل   از يگ   روي  براي را ماجرا سي 
 ..ميكند تعريف ش مادر

 ميشود تراح مادرش كردن آرام از خيالش اينكه از بعد
  
   براي و گذاشته جيب در را گوش 

 سمت به خداحافظ 
  راه به مرد آن و بيمار

 ....افتد م  

   كتايون بيمار اسم-
 آنژيو بار دو قلبشون خاطر به ...سلطان 

 درسته؟ قلبشون تو دارن باطري االن و شدن

 بعد شود تمام پرستار كار تا ايستد م   تخت پايت   
  
 ...كند خداحافظ 

 نداشت    عملشون از بعد ها حمله اينجور ي قهساب درسته،-
 !باره اولت    اين
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 به ريز و است بلد را مادرش قلب پوك و جيك خون    به مرد
 ..ميدهد توضيح پرستار به را آن ريز

   مادر
 نظر به است، آشكار مرد اين هاي فرسخ از دوسن 

 ..بيمار مادربزرگ اين كرده تربيت خود براي پرسي خوب

 

 ٣٠پارت#

 پايي   _پس_رمان#

 خودكار است، مقابلش كه كاغذي كردن كامل از بعد پرستار
 .ميدهد قرار خود روپوش جيب در را

 بدين نشون پزشكشون به رو ايشون وقت ارسع در نظرم به-
ه خيالتون اينجوري   ...راحتي 

 .ميدهد ادامه مرد به رو

يف من با لطفا مقام   جناب-  .پرونده تكميل برا بيارين ترس 

   آرزون    با ميشود تمام هك حرفش
 .ميكند ترك را آنجا سالمن 

  
 جلب خود به را مادر توجه تا ميكند صاف گلون    نمايس 
 .كند

ند كمرنگ لبخندي ميشوند اش متوجه كه او نگاه  .مي  
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   تخت به
 خانم كتايون پرستار پيش دقيقه چند كه زن 

 .ميشود نزديك است، زده صدايش

 ...بود شده نگران مامانم برم، بايد ديگه من اجازتون با-

 كتايون كيف و ميشود خم بدهد، جواب مهلت اينكه بدون
   از را خانم

 بود وسايل دادن جا براي كه تخت زير در قسمن 
 .ميدارد بر

 جلو كه كمد اين رو ميذارمش اينجا، گذاشتم هم رو كيفتون
ين نره يادتون باشه چشمتون  ..بي 

 .ميگذارد خانم كتايون دست راروي دستش

 ..شه خوب حالتون زود خيل   اميدوارم-

-  
م؟ ميدي رو من گوش   ...دخي 

 ...ميچرخد رس پشت مي    سمت به

 ..حتما بله-

  
د او سمت به كيف جيب از برداشت    از بعد را گوش   .ميگي 

 ...خانم كتايون بفرمايت   -

   به ابرو با خانم كتابون
 اشاره سمتش به شده دراز گوش 

 .ميكند
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 ميخوام ..دارم كار باهات كل   كه برام كن ثبت رو شمارت-
م؟ نداره كه ايراد ..ببينمت باز يه وقت چند هر  دخي 

 است بيكار روزها اين كه او ..باشد داشته ميتواند ايرادي چه
و زن اين با وقت گذرندان با حداقل بگذار  مهربان و خورس 
 جان    به زن اين با تفري    ح كم   ..نباشد هم مثل روزهايش تمام
 ...كه خورد نم   بر

ند نما دندان لبخندي  .مي  

 ...ببينمتون دوباره ميشم خوشحال !ايرادي چه-

   و كرده يادداشت را شماره
 .گذارد م   جايش در را گوش 

 ..كردمش سيو پري-

ند خانم كتايون هاي لپ بر اي بوسه  .مي  

 . ..نشه باز اينجاها به پاتون ديگه هيچوقت اميدوارم-

 

 ٣١پارت#

 ايي   پ_پس_در_رمان#

**************************************
 يزدان
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 روي بر نشست    تا را مادر تمام حساسيت و آرامش با
 ...ميكند همراه   عقب صندل  

 .مينشيند كنارش و شده سوار ديگر در از و بسته را در

 ...برو آروم-

 اين به شدت به كه مردي اين ميدهد قرار مخاطب را راننده
سد...رددا عالقه مادربزرگش  ماشت    هاي تكان با مبادا ميي 

 مرخص تازه مادر ميكند عبور ها انداز دست از كه هنگام  
 ..شود آزرده اش شده

 ..هست حواسم آقا، چشم رو-

   نگران همه اين نيست نياز پرسم خوبه حالم-
 من ..باش 

 ..بومم لب آفتاب ديگه

 اينگونه كه ديگر هاي زمان مثل درست ميكشد، هم در اخم
  ..ميگويد بست    سفر بار و رفت    از

   عادت مثل ميخواهد
 

 زبان آرزويش كه دهد تذكر هميشگ
 ..ميكند قفل

 ..ميماند آرزو كه آرزوهاست آن از آرزويش

 كار درخواست اين كردن براورده !نميشود وهللا به نميشود
 ...بس و است خدا خود
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   هيچ ديگه بشه براورده آروزم تنها-
 فقط فقط، ندارم حرسن 

 ...بوده برام دنيا كل كه انگار ببينم رو ام گمشده ديگه بار يه

 حيات بند اين بتواند كه دارد جوان    اصال ؟!بدهد جوان    چه
   دو را مادرش

 و دهد وعده دهد، وعده بايد ؟!بچسبد دسن 
 ..شود پاره اميد بند   اين نگذارد

 و شست انگشت و ميكند قفل شيشه ي لبه بر را آرنج
 .ميكشد پايت    بر را اشاره

   است، اين تيكش
 بر را اشاره انگشت ميشود عصن    كه زمان 

 پايت    لب روي بر شست با و ميكند محكم لب ي گوشه
د مانور  .ميگي 

ون نامحسوس را شده حبس نفس  لبخندي با و ميفرستد بي 
  
 

 .ميدهد جواب نامطمت    و ساختگ

 ...برات ميكنم پيداش مادر، نباش نگران-

 از و ميدهد تحويلش دلنشت    لبخندي فقط دهد نم   جوان   
ون به شيشه ه بي   ...ميشود خي 

ند لبخند  اين ميكند توبيخ چگونه لبخند اين نميداند و مي  
  !را مانده ناكام مرد

  هاي حرف بوي ها فرسخ از ديگر است مادر
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 به بايد باشد اين غي   اصال ...ميدهد نشخيص را اش بچه
 ...كرد شك بودن مادر

 نگهبان ايستد م   خانه ورودي در روي روبه كه ماشت   
 ...ميكند باز برايشان را در و زده ريموت

يم آسانسور با پاركينگ بي   رو ماشت   -   ...باال مي 

 درب مقابل درست ماشت    كاووس رئيس ي خواسته طبق
 .....ميدارد مگه آسانسور

 به در كه دارد را رمز كردن وارد قصد و اند ايستاده در پشت
   كه شيداخانم   و ميشود باز رسعت

 رويش و رس از نگران 
يزد  ...ميشود نمايان  مي 

 

 ٣٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د آغوش در را خود مادرشوهر شيداخانم  صدان    با و ميگي 
 .ميكند شكايت بغض پر

  ..رفت راه هزار دلم مادر موندي كجا-
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 را شيداخانم به رو و اندازد م   مچيش ساعت به نگاه  
 .ميدهد قرار طبمخا

 كار رسي يه كارخونه برگردم بايد من باش مواظبشون مامان-
 ......دارم افتاده عقب

  شيداخانم به الزم سفارشات از بعد را مادر

 ...ميشوند كارخانه راه   راننده با سپارد م  

 خدا .داد را نبودش خي   مادر ي راننده كه بود جلسه در
 وجب و رسانده امامزاده به را خود چگونه لحظه آن ميداند

 ...است كرده زيرورو كردنش پيدا براي را آنجا وجب به

يزد بهم اعصابش ميكند كه را فكرش  سيخ تنش بر مو و مي 
 ...ميشود

 مادري .است شده تر سنگت    مسئوليتش بار كوله روزها اين
ند پرسه فرزند اين حوال   اميدش چشم كه منده مي    و تر رس 

 اين در كه برادري ..ميكند سخي   و ي  سخت برايش را بار حمل
د را پشتش بايد دوران  خود و كرده هندوستان ياد فيلش بگي 
 ..است شده دردها بر دردي
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 بدون پول !نيست حتم   وارد م   آسايش پول ميگويند اينكه
   آسايش

   چرك همان روان 
 زبانزد مثالش كه است دسن 

 ..است

 كنند خال   مقابلت پول كرور كرور باشد خراب كه روانت
 ديوار روي سياه ي نقطه آن بر شدن زوم از دست باز

 ...برنميداري

يف ديگه جان    كنم؟ پارك رو ماشت    آقا- ين؟ ترس   نميي 

ه  جواب شدن پياده حت    در و كشيده را در ي دستگي 
 .ميدهد

 ..كن پارك-

 .افتد م   راه به دفي   سمت به استوار هاي گام با

 دست به رها كار نيمه نهاينگو  هم ماهش پايان ي جلسه
ده معاون  ..شد سير

  
د را معاونش شماره و آورده در جيب از را گوش   .ميگي 

 آقا سالم-

 .ميدهد هل را در ديگر دست با

 ..دارم كارت دفي   بيا رسي    ع بيگلري، سالم-
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 را بيان انتظار كه اي جمله رسعت به كند قطع اينكه از قبل
 .آورد م   زبان بر ميكشيد را

يف عادل نابج آقا-  ...ببيت    رو شما ميخوان آوردن ترس 

ي ندارد خوش هيچ ؟!ميخواهد چه اينجا ديگر او  مشي 
 و قرار و قول جاي .كند مالقات ها كارخانه در را هايش
كت در فقط جنس سفارش د صورت رس   ..الغي   و ميگي 
 ..بس و است كارخانه رئيس و كاركنان مختص كارخانه

يف بگو- ن ترس  كت بي   ميام ديگه ساعت دچن رس 
 ...خدمتشون

 

 ٣٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ين اجازه    كوچكي 
اص   بالفاصله و نميدهد بيگلري به اعي 

  
 ...ميكند قطع را گوش 

   و مينشيند خود مي    پشت
 كه كاره نيمه ي جلسه از گزارش 

 ..ميدارد بر را است گذاشته مي    رو بر

در            صدا  به  اتاقش  در  كه  است  مطالعه  حال  در 
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 .ميدهد جواب و كشيده مطالعه از دست ..آيد م  

 ..بفرمايت   -

 ...ميشود وارد دست به پوشه بيگلري ورود اذن از بعد
 .ايستد م   مي    سوي آن و ميشود نزديك

 ..آقا سالم-

   بر
ند تكيه صندل   پشن   سالم جواب رس دادن تكان با و مي  

 ..ميدهد را او

  ؟!كارخونه جلسه از خي   چه-

 .ميگذارد مي    روي را داشت دست در كه اي پوشه

 قسمت در ..دادم انجام رو خواستت    كه هان    جان    جابه-
ات رسي يه فرمايشتون طبق هم تاسيسات  شد انجام تغيي 

   درس كه
ن   رو ماشينا كردن چك بمونه يادشون تا بشه عي 

 ...نكت    فراموش

 .ميكند اشاره پوشه به

ات تمام  -  ..شده نوشته پوشه اين تو تغيي 

 در موجود كاغذهاي و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي
ند ورق را پوشه  .مي  
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 شد؟ خر   عادل آقاي-

 .اندازد م   باال اي شانه

 گفت    ايشونم پذيرين نم   رو كس هيچ اينجا شما گفتم-
 ...رفت    و بمونه منتظر نميتونه داره كار جان   

 ن    را كار اين دارد حتم عادل؟ بهراد اين نيست مغرور
ام  

   احي 
 اش گفته گرفت    ناديده با است خواست و كرده تلق 

  ..كند حفظ را خود شان

 .ميكند فرو خود پالتوي جيب در دست

 .شم مرخص بنده ندارين كاري اگه آقا-

 .ميدهد جواب است گزارش خواندن مشغول كه حال   در

م االن فقط ندارم كاري- كت مي  ات و ها جان    جابه رس   تغيي 
 كردم كه ثبت .ميكت    ثبت ها بچه ميدم ور  شده نوشته
 ....برسون بقيه اطالع به اينجا ميكنم فكس

 .ميشود خارج اناق از "آقا چشم"يك از بعد بيگلري

   نيم
 بعد و ميشود توليدات نمودار بررش   مشغول را ساعن 

كت مقصد به را كارخانه آن از  ..ميكند ترك رس 
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وع از قبل بايد و كمبود جديد ماه رس     در ني 
 بخش از بعض 

ان را ها  ..كند جي 

و استخدام    و بازنشسته كارمندان جاي به ني 
   كه زنان 

 را مدن 
 ..اند گرفته مرخض   زايمان براي

 ..برميگردد خانه به هوا تاريگ   در مشغله پر روز يك از بعد

   و زن ديگر، است همت   
 
   نداشته خود براي زندك

 باش 
 ..نميشناسنند وقت ن    و وقت كارهات

وي دزو   همه اين از بخواهد كه نيست كس   آن    م   دير مي 
 ...كند شكوه دوري

 را اش زمزمه صداي ميگذرد كه مادر اتاق در كنار از
 ..ميشنود

ود خواب به قرص خوردن خاطر به ظهرها  كمي   و مي 
 ..باشد داشته ديداري او با ميتواند

 با او مناجات مراحم و كند عبور در كنار از خواهد م  
ند صدايش كه نشود خود خداي  .مي  

 مادر؟ تون    يزدانم-
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 ٣٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 سمت به خسته لبخندي با و ميكند باز آرام   به را اتاق در
ين لبخندي با سجاده بر نشسته كه او  ميكند، استقبالش شي 

ود  .مي 

 .نشيند م   سجاده كنار

 چطوره؟ خودم مادري-

 آسمان سوي به خود ستاند كردن بلند از بعد خانم كتايون
   ميكند، خود خداي با كه اي زمزمه و

 پرس رس بر دسن 
 .ميكشد برومندش

 ...مادر خوبم-

  
 توبيخانه و ميكشد خود روزهاي اين مرد صورت بر دسن 
 .ميدهد ادامه

 گوشت تو حرف ؟!نگي   سخت خودت به اينقد نگفتم مگه-
ه  خسته كارخونه كاراي با رو خودت اينقد نيست نياز !نمي 
  
 برام كاروخونه هزار از تو ارزش كه بفهم   ميخواي ك   ..كن 

 ..ارزشمندتره

 ..ميشود سجاده كردن جمع حال در نوچ نوچ با
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ين زبان اين ي صدقه قربان مرد اين و ميكند غرغر او  شي 
ود  !مي 

ين هم غرغرهايش بخواه   وجود تمام با كه را كس    شي 
 ؟!است شده يدهآفر  مگر مادر از عزيزتر كس   ..ميشود
 ..نيست اينگونه كه مرد اين براي

   بر اي بوسه-
ند عزيزجانش اخم پر پيشان   لبخندي با و مي  

 ..ميدهد جواب گشاد

 ..برم قربونت نزن رو من جوش اينقد-

 ميگذارد، درايور روي بر و گرفته مادر دست از را سجاده
 ..مينشيند تخت روي او كنار و برگشته

 همت    به ميدادم رسوسامون رو منداكار  بايد ماه رس تا-
 ..كشيد طول ذره يه كارم خاطر

   و كشيده عقب را خود دستان
 را خود تنومند بدن سنگين 

 .اندازد م   آنها روي بر

 ..ميچرخاند مادر سمت به رس

 موندي؟ بيدار شب از مرقع اين تا چرا ببينم بگت    شما حاال-

وع و درآورده از را سفيد ي مقنعه  .ميكند آن دنز  تا به رس 
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 ...ميخوندم بايد داشتم مستحن    نماز چندتا يه-

 خود غيور پرس سمت به را خود و گذاشته كنار را مقنعه
 ..ميكشد

   هميشه داند، م   خوب را مادر حالت اين
 درخواست وقن 

ين اينگونه باشد داشته خاص    خوش و ميشود شي 
 ...رسوزبان

 كه؟ ديدي رو پري-

ي اسم شنيدن از  هم در ابرو و نشسته صاف شناناآ دخي 
 باشد كانديدهان    هزارن از يگ   هم اين ميكند فكر ..ميكشد

   ازدواج براي مامانش و مادر روزانه كه
 ...ميكنند معرق 

 ؟!مگه چطور نه،-

سد، محكم  ديدن قصد اصال بداند مادر كه طوري ميير
 ..ندارد را شده دوزك بزك عروسك يك عكس

 .ميدهد جواب شده نورباران نچشما با با ميشود نزديكي  

ي همون-  ...بيمارستان رسوند رو من كه دخي 

   بخواهيد را راستش ...ميخورد جا ميشنود كه جوان    از
 حن 

 ي درباره بخواهد كه است نيانداخته او صورت به نگاه   نيم
  ..شود كنجكاو او رسم و اسم
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ي  .مينشيند مادر حرف ي ادامه منتظر نگاه با نميگويد چي  

كت تو كار يه ميشه ميگشت، كار نبالد-  براش خودت رس 
   پا و دست

 ...كن 

 

 ٣٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد مادربزرگش تحويل پرشيطنت لبخندي

   مادر-
  !بعيده شما از بازي پارن 

د عضالنيش و محكم بازوهاي از آرام نشيخون  .ميگي 

-  
ان براش ميخوام فقط ؟!بوده كجا بازي پارن   ...كنم جي 

ون صدادار را خود نفس  .ميدهد بي 

 ...موند االفم خيل   خدا بنده-

   بر اي بوسه و شده خم ميشود، بلند جا از
 اين پيشان 

ند مهربان مادربزرگ   ..مي  

 ندارد دوست .ميداند را مادربزرگ اين خم و چم خوب
   بگذارد، بيجواب را كس   محبت

ان را محبن   انگار نكند جي 
  طناب چون لطف آن كه

 
 ..ميشود انداخته گردنش بر يند
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ه ار پرمحبت چشمان در  ..ميشود خي 

كتا اين تموم-  فقط من و شماست مال ها كاروخونه و رس 
 ..شنيدي نه اگه بخواه جون شما ...بانو ميكنم امر اطاعت

ند تكيه آرايش مي    به سينه به دست و ميكند صاف كمر  .مي  

-  
 ؟!جونم شدي راص 

 لبخندي يزدانش، هاي رفت    صدقه قربان از رسخوش مادر
ند نما دندان  .مي  

 يه تو ميخوام ازش گرفتم رو ش شماره !مادر بال ن    جونت-
كتت بياد كه ميگم اونجا ديدنم بياد هفته اين از روز  ..رس 

 به اتاق ترك قصد به و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي
 ..افتد م   راه به در سمت

احت شمام ..چشم باشه-  ....ديگه وقته دير كنت    اسي 

 ..ميكشد دراز تخت روي بر و كرده عوض لباس

 مقابل و برداشته عسل   روي از را يادگاري تسبيج  
د چشمانش  ..ميگي 

 ن    نبود، بيوفا اندازه اين تسبيح اين صاحب اگر ميشد چه
فت؟ و نبود وفا   نمي 
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   كه اينگونه ؟!اند اينگونه ها آدم چرا
 م   رفت    قصد وقن 

 از قبل كه ميشود چه ؟!ميگذارند جا را خود از نيم   كنند
 تا كنند رو و زير را ها ذهن و ها دل تمام ديگر بار يك رفت   
 باشند، گذاشته جا ... و اي بوسه اي، گريه اي، خنده مبادا
 ؟!ها آدم اين نيستند شلخته خيل  

   اين كجاي دانيد م  
 

 كه آنجايش ؟!است آور عذاب شلختگ
 جان لحظه لحظه تو و گذاشته جا را خود از نيم   او

   اين نميدهند عذاب !ميده  
 

 ؟؟!!كننده ديوانه هاي شلختگ

 ها، خنده و رفت !بود شلخته هاي آدم اين از يگ   هم او
   گذاشت، جا را تسبيح اين و ها بوسه ها، گريه

 
 در شلختگ

 نمان    خود قاموسش در خوب اينبار ول   نبود قاموسش
 ...كرد

 تسبيح   بر عميق اي بوسه و دميگي   مشت در را تسبيح
ند عزيزش ي شلخته  ..مي  

 

 ٣٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
ند جايش در غلن     و مي  

 .برميدارد آباژور كنار از را گوش 
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   ندانمكاري با است قرار كه فرزادي نگران است، نگران
 

 زندك
 ..كند تباه را خود ي آينده و

 صباخ   چند معشوقه آن بگويد درست، است عاشق خب
 وطنش به خانواده با آشنان    براي و كند رها را غربت ديار
 و دهد رس رفت    آواي مردم پرس گوش در اينكه نه بيايد
 ...بياندازد راه اعصاب جنگ

ند تكيه تخت تاج به و كشيده باال را خود  .مي  

 ..ميكند باز را او آپ واتس ي صفحه

 ..است بوده پيش دقيقه ده بازديدش آخرين

  
 ..بامداد ي دقيقه ١٠ و ٢ ساعت يعن 

 ..است مانده نگرفت    تماس و گرفت    تماس بت   

 اين در بيشي   اينكه از قبل  را قاعله اين زودتر چه هر بايد
 ..دهد پايان بيافتد، گي   منجالب

كت هواي تا فرستاده شمال به را او روزي چند  آنجا در را رس 
سد گوش به او از خون    آمارهاي ول   باشد داشته  و نمي 
 .ميكند بيشي   را نگرانيش همت   
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   هاي كشمكش از خسته
   درون 

 قرار اول جاي در را گوش 
 قرار فردايش اول هاي برنامه جزء را او با تماس و ميدهد
 ....ميدهد

 پري*********************************

 صداي با خروج از قبل و ميكند تنظيم رسش روي را شال
 ..هدميد قرار مخاطب را مادرش بلند

م دارم من مامان- ون؟ نداري كاري مي  ي بي   نميخواي؟ چي  

خانه از را صدا پري از تبعه به ني    او  .ميكند بلند آشير 

   خونه ظهر از قبل كن سع   جان، مامان نه-
 ..باش 

ون در سع   و برده باال را پاها را يگ   كه درحال    كشيدن بي 
 .ميدهد را مادرش جواب دارد، كفش ي لبه

 .....چشم-

   قبال كه جان    سمت به زيارت از بعد
 گذرانده هم با را اوقان 

ود بودند  .مي 

 دراز را پاها از يگ   ديدارشان اولت    مثل درست ميبيندش،
 .است آن دادن ماساژ مشغول دست با و كرده

ود جلو لبخند با   رويش روبه درست و مي 
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 .ايستد م  

 ..خانم كتايون سالم-

ند بخنديل لبخندش، پر سالم جواب در  را جوابش و مي  
 .ميدهد

 ..ماهت روي به سالم-

 .ميكند اشاره خود كنار به و ميكشد طرفي   آن را خود كم  

 ...اينجا بشت    بيا-

 .ميكند پررنگي   را لبخندش و آورد م   پايت    شانه از را كوله

 ..ميل كمال با-

 

 ٣٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د جاي او كنار آخيش يك با  .ميگي 

ا؟ چه- ؟ خوب خي   هستت  

ند او جواب در لبخندي خانم كتايون  را خود كيف و مي  
 .ميگذارد پا روي
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 خداروشكر خوبم-

ي خود كيف در كه حال   در  ميكند، جو و جست را چي  
 .ميدهد ادامه

 به كه كوچيك ي حمله يه عزيزم، نبود كه خاص   چي   -
 .شد رفع تو كمك و خدا لطف

ون كيف از اي جعبه  كنار را خود كيف و ميكشد بي 
 .ميگذارد

   راه تو بفرما،-
ين   كنار تو برا هم كم يه گرفتم نذري شي 

 .گذاشتم

زن اين روي بر گشاد لبخندي با  كوچك ي جعبه مهربان پي 
د دستش از را  .ميگي 

 !بشت    روا حاجت شاهلل ان ممنون، خيل  -

   نيم
 اينكه تا ميكردند صحبت دري هر از هم كنار در ساعن 
سد كارش از هوا ن    انمخ كتايون  .ميير

-  
 كردي؟ پيدا شد؟ خر   كار راسن 

   ي جعبه
ين   هم با زدن حرف هنگام را آن از چندتان    كه شي 

ون گونه آه را نفسش و ميبندند اند، خورده  .ميفرستد بي 
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 جا هر بودم پيگي   مدام رو روز چند اين متاسفانه، نه-
فتم  دخي   يه مناسب محيطشون يا ميكردن ردم اونا يا مي 
 .برم كه نميدونستم صالح من و نبود جوون

 كار كردن پيدا براي اش روزه چند هاي زدن دو سگ فكر در
   كارت كه است

 .ميشود گرفته صورتش مقابل ويزين 

كت اين- وي دارن نومه، رس  ن، جديد ني   تو گفتم بهش ميگي 
ي هم  ...بدي نشون رو رزومت تا مي 

كت نشان و نام از زده بهت ه خانم كتايون به رس   .ميشود خي 

  ؟!ميخواند رسم و اسم اين با پايينش سطح ي رزومه آخر

كت در صباخ   چند فقط كه شخض   نيست دار خنده  رس 
 داشته توقع حال بوده مشغول دست پايت    و كوچك هاي
   چنت    در باشد

كن     دهان و قدر رس 
 ؟؟!شود استخدام پركن 

كت    ؟!مقام   رس 
كن   روزها بايد آن رئيس ديدن براي كه رس 

   !ماند منتظر
كن   بازرگانان را محصوالتش تمام كه رس 

 !ميكنند خريد پيش چندسال چندسال

  
كن   كارمند يك حقوق برابر چند آن نظافتجر   حقوق كه رس 
كت در  !عاديست هاي رس 
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 ارصار چرا آخر !است رد ميداند نداده نشان رزومه و نرفته
   كند كاري انجام به

 ؟!است وشنر  روز چون اش نتيجه وقن 
 ؟!نيست اي بيهوده كار

ند ناباورانه اي خنده تك  ..مي  

-  
 كه نيستم عال   همچت    من آخه ..آخه ..؟!ميكنت    شوخ 
كت همچت    تو بخوام  ...شم استخدام دستگاه   و دم و رس 

 

 ٣٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 گوش هايش ريسمان آسمان به حرف ن    خانم كتايون
 از كه است آدم   كردن نگاه شبيه درست او نگاه ..ميدهد
 نتيجه به و ميبيند بيهوده را مقابل فرد هاي كندن جان تمام
 ...دارد صددرصد اطمينان خود كار

ك اين حتم   استخدام زن، اين ميداند  خون    به رو زيبا دخي 
 .ميداند

 ..ميكند رفت    به مجاب را دخي   و كوبيده خوب را ميخش

آن            نزد  خوب  را  سفارشش  بگويد  آيد  ن  م  دلش 
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ش ي نوه  با كند فكر دارد دوست است، كرده سختگي 
كت اين در خود ي رزومه  شده پذيرفته نام صاحب رس 
 ...است

 .ميگويد مطمت    و ميگذارد دستهايش روي دست

 كاربلدي و خوب و كارمند گفتم بهش برو، رس به تو حاال-
  
 ..هسن 

ند دستپاچه اي خنده تك  .مي  

 ...نم   من ..آخه..آخه-

د دخي   دست پشت از آرام   نيشخون خانم ونكتاي  .ميگي 

   رياست كه نيست قرار ..ديگه بسه-
 ورقه چندتا روزي ..كن 

   بررش   رو
ي ظهرم از بعد و ميكن   ديگه كه اين ...خونت مي 

س همه اين    و اسي 
 

 .نداره ديوونگ

 .ميكند شدن بلند قصد و كرده جمع را خود پاهاي

  راه به باال تسم به او با اش مانده مات نگاه

 .افتد م  

 آن با ميبيند خود كه اي نوه آن داند م   چه زن اين آخر
 ..دارد فرق آسمان تا زمت    ميشناسد ديگران كه مقام   آقاي
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 و نفوذناپذير ديگران براي است نرم و رام زن اين براي
 ...سخت

 كه نميكرد را فكرش هيچوقت ...ميشود بلند او از تبعه به
كت و ها كارخانه رئيس مادربزرگ زن اين  مقام   هاي رس 

  !باشد

 حد اين تا نه اما بود داده تشخيص را بودنش مرفه چرا
 ..را بردنش باال سطح

قابل خدا كارهاي واقعا    غي 
 نااميديش تا !هستند پيشبين 

 زده پس را نااميدي گونه اين خداوند و مانده قدم يك فقط
   و

 ..است داده قرار پايش پسش را خوشبخن 

  ست
   و رحمان خداي چنت    نيست ودن 

 ؟!پرلطق 

 ..فقط...فقط...بگم بايد خر   نميدونم-

د حرفش ميان  هود دنبال به را او حال  همت    در و مير
 ..ميكشاند

 

 ٤٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 .افتد م   راه به او دنبال ناچار به

كت آن در شدن استخدام اينكه نه  از اتفاقا !نه باشد، بد رس 
 ...است ل  عا نظر هر

 كه ديگر مزاياي هزاران و كن پر دهان كار سابقه باال، حقوق
سد اما اما، شود نسيبش آنجا در است ممكن  با ميي 

 اش سابقه و رزومه در ني    شكرت اين اخراج مهر ندانمكاري
 بدتر هست كه اين از كاروبارش اوضاع آنوقت و شود ثبت
كت اين از اخراج حكم ..شود    حكم   بد كاربلد رس 

 پيشان 
كت اين از اخراج مهر آخر است كن خراب  بر نهان    تاييد رس 

 ..بود خواهد ناكارامديش

 او كنار و ميدهد تحويل خادم به را چادرها كرده سكوت
 .مينشيند نيمكت روي

 .ميدهد قرار مخاطبش پرصدا نفس   از بعد

 باش، داشته باور رو خودت كم يه ؟!موندي ساكت چرا-
 كاربلد و خوب اول از همه نشست    باالها اون كه اونان    مگه
 ؟!بودن

 .اندازد م   چشمانش در نگاه
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وع پايت    از همه نه،-  وقتا گاه   ..باال اون رسيدن تا كردن رس 
 باال دست رو خودت كه مجبوري خودت نجات براي

ي،    حفظ رو نفست به اعتماد بگي 
 ..كن 

ند اش شانه بر آرام  .ميدهد ادامه لبخند با و مي  

ي فردا گفتم بهش من-  ديگه بدي، نشون رو رزومت كه مي 
فت ميخواي اگه خودته، با بعدش به اينجا از    پيرس 

 اين كن 
كت  اون نه هم كه اگه و داره رو كشيدنت باال پتانسيل رس 
  ...جداس بحثش

 .ميشود بدند جا از و كرده مرتب را خود هاي كفش

 فكرات فردا تا شمام .منتظره راننده مادر، برم بايد ديگه من-
   .بكن رو

   عاليه، كه رفن 
 ...رست فداي هم نرفن 

  
 گنبد به همچنان او و ميگذرد خانم كتايون رفت    از دقايق 
 .است دوخته چشم حرم

د مشغول در لشكر دو وجودش در انگار دي هستند ني   ني 
  ..عقل و دل بت    سخت

 رسش دارد، دوست را جون    ماجرا هميشه دارد اي ديوانه دل
 را جريان توي و ته و رفت    ماجرا يك دل در براي يكندم درد
 ..آوردن در
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 سياه ي نقطه دادن نشان با دائما كه عقل عكس بر درست 
   هر از كردنش دور در سع  

 
 ...دارد جون    ماجرا و ديوانگ

 گوشيش كه است كننده ديوانه جنگ اين خواباندن حال در
 .آيد م   در صدا به جنگ پايان شيپور چون

 دارد حتم نيست، سخت زياد است كس   چه اينكه حدس
 صفحه بر كه اسم   ديدن با اما است نگران هميشه مادر باز

 .ميشود خشك جايش در ميشود، داده نمايش

 

 ٤١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد قورت را دهانش آب

 چون ميكرد را فكرش ؟!بگذارد دلش كجاي ديگر را اين
ي  انگار ول   است كرده اعالم را نارضايتش كامال ندادند خي 
 .ميكرد فكر اشتباه كه

 به ديد اتاق آن در شب آن كه مردي آن ميكرد فكرش بايد
 .نميكشد پس پا زودي اين به عنوان هيچ

 به نگاهش هر و كلمات تك تك از اطمينان و بود مطمت   
  ...بود مشخص وضوح
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 .ميشود قطع تماس كه ميكند دست دست آنقدر

 براي و برگردد خانه به بايد .ميشود بلند جا از معطل   بدون
 اين در كه نيست بد .كند رديف كننده قانع جواب يك او
   امر

د كمك مادرش از كن  سد آخر بگي     باز ميي 
 به بزند حرق 

   خانواده دو اين ميان او قول
 ....آيد پيش كدورن 

خانه در تندتند مادرش  اون    به توجه بدون و ميچرخد آشير 
 رسوسامان خود غذاي به دود م   دنبالش هساي چون كه

 .ميدهد

   چرا آخه من؟ بگم بهش خر   بگو مامان-
 زد زنگ مادرش وقن 

  
   من كه نگفن 

 .نيستم وصل اين به راص 

   با ميكند، كم را پلو زير ي شعله و شده هم
 ستوه به كه پوق 

ي سمت به ميدهد، نشان را آمدنش  چنت    كرد رد كه دخي 
 .برميگردد ميداند، نگيشديوا اوج را خون    كيس

   ميگفتم، بهش بايد خر   من پري-
 ..كنم ردش نتونستم يعن 

   ما گفتم مادرش به
 كه بگه خودش پري خر   هر نداريم حرق 

نه زنگ بهت خودش گفت اونم  .مي  

هاي شست    براي و زده كنار را پري  به مانده سينك در سي  
ود شي   سمت  .مي 
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 گرفت تماس كه باز جان مامان نشده طوري هم كه حاال-
 ..كن جمش رو قاعله و نميخورين بهم بگو

ون را ها صندل   از يگ    م    آن روي را خود و ميكشد بي 
 .اندازد

 ..!باشه پهن من برا بساط   يه ها هفته آخر رسي هر بايد-
 خر   مثل كنم تمركز شدنم استخدام رو خواستم رسم خي  
 ...حالم تو زدن

 چنگال ديگر دست با و دهز  چانه زير را خود دستان از يگ  
د بازي به را مي    روي  .ميگي 

 فردا باالتر كوچه دو ميگفت ديشب رسيد؟ آقاجون گالي-
 ..بودند داده قرمز و سفيد رز گل سفارش دارن عروش   شب

 

 ٤٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ي  كامال آن آب ميدهد اجازه و كشيده آب از را ها سي  
 .بچكد

 .ميكت    آماده سفارشارو دارن مغازن تو پايت    هومن با آره،-
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   شكرش جاي
  با مغازه در آقاجانش كه است باق 

 خاطر به نكرده خداي اگر و است رسگرم گياهاناش و ها گل
   جواب

 خيال و فكر در كمي   شود رسد كم   ها رابطه منق 
ود    جوش و مي 

ند را شده كمرنگ دوسن   .....مي  

 دوستانه، ي طهراب عمر يك خوردن بهم دارد زدن جوش آخر
 ندارد؟

خانه و ميشود بلند جا از "مامان بااجازه"يك با  ترك را آشير 
 ...ميكند

 .افتد م   راه به اتاقش سمت به

كت كارت  بار چندمت    براي و برميدارد مي    روي از را رس 
 .ميخواند را آن روي اطالعات

 با اصال خانه در ماندنش ميكند پايت    و باال كه چقدر هر
 .نيست زگارسا روحياتش

 خانه در خواندن درس همه آن از بعد ندارد دوست هيچ
 .كند مي   چشمانش با را ديوار و در و بماند

 به بايد كند پرواز ميخواهد اگر ميگويد، درست خانم كتايون
كت از بهي   بلندي چه و برود بلندي يك باالي  كه مقام   رس 
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 ندهآي داشت    براي قدر سكون    .شود موفق استخدام در اگر
 .بود خواهد روشن اي

 كم   بزند، را نيافتاده اتفاقات جوش االن از كه نميشود
 .نيست بد كه رفت    ماجرا دل در و دادن خرج به جرئت
 انجام درست را كارش و شد استخدام شايد ميداند چه كس  
 كه آورده را شكست خي   و برگشته آينده از كس   !داد

 ؟!است باخته را خود اينگونه

   چه دارد؟ درست را هيجان دلش دبو  گفته
 از بهي   هيجان 

   پيش قابل غي   مكان يك در رفت   
 ؟!متفاوت و بين 

د، را خود تصميم  است بهي   برابر هزار شدن رد و رفت    ميگي 
 .است خود كردن رسزنش و ماندن از

 ...بار يك هم شيون بار يك مرگ معروف قول به

   شلوغ در مبادا تا ميدهد قرار كيفش جيب در را كارت
 پلوع 

 ..نكند گمش مي   

   بر و ايستد م   آينه مقابل
 اميد نور از حال كه چشمان 

ند نما دندان لبخندي ميدرخشد  .مي  

كت اون تو برو ..پري آفرين-  باال براي رو تالشت تمام و رس 
 ...بي   كار به پريدن و رفت   
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   ميدهد، آينه در پري كه اي روحيه از بعد
 دست به گوش 

 خشكش جا در هم باز او تماس صداي كه كندمي رفت    قصد
 ..ميكند

 هم به ميگويد مادرش قول به ؟!كرد فرار ميشود ك   تا آخر
 .ميدهد خاتمه را جريان و نميخورند

 سي    دايره تماس كردن وصل براي و داده قورت را دهان آب
 ..ميكند لمس را

 

 ٤٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

؟ خانم، پرياس سالم-  خوبن؟ دهخانوا خوبت  

ين او صداي در س كوچكي   ..نميشود حس اضطران    و اسي 
 پيدا صدايش لحن از خاطري آسوده و اطمينان اي گونه
 .است

 موقعيت در عادتش طبق و مينشيند صندل   روي بر آرام
س هاي  ناخن كنار پوست جان بر را شست انگشت زا اسي 

     

      

.د انداز  اشاره  م  انگشت 

... خوبن  ..همه  ممنون  ..خي  ل  .ل  ..خي   .م  الال 
س
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ين رو ها پارچه ها بچه-  چك ميام بعدا خودم انبار بي 
 ..ميكنم

سد گوش به كه رسوصداهاي از    به مي 
 بودن ميتواند راحن 

 .بزند حدس توليدي در را او

 رسوصداهاي در، شدن بسته صداي چون صداي شنيدن با
 .ميخوابد كامال قبل ثانيه چند

 رو فكراتون بدونم مميخوايت مزاحمت از غرض..خداروشكر-
اخانم با مادرم كردين؟  شما نظر كه گرفت    تماس سمي 
 ..داره ارجعيت

 .ميدهد ادامه مكس اندك   از بعد

سم، رو خودتون نظر كه گرفتم تماس-  اندازه به نظرم به بير
  
ي براي وقت كاق   .داشتت    تصميمگي 

  
د عميق نفس   و آورد م   پايت    را گوش   اين مبادا تا ميگي 

ش  
 افتاده اش اشاره انگشت جان به جالد چون كه اسي 

 پر مرد اين مقابل را آبرويش و شود صدايش گريبانگي   است
 .دهد باد بر نفس به اعتماد از

 .ميكشد اش خشكيده هاي لب دور را زبان با

 .ميدهد جواب كرده صاف گلون   
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 گفتم مادرم به رو نظرم من ...آقابهراد راستش..راستش-
ه گفت    ول   ..ول   سن ...بگم بهتون خودم بهي   روابط ميي 
 ..شه خراب قبل  

   آورد، م   كم نفس اش جمله ي ادامه گفت    براي
 را گوش 

د ديگر نفس   و داده فاصله  .ميگي 

 مطمئنم و ...و هستت    خون    خيل   مرد شما ..بگم چطور-
 ..نم   من ...ميشه سهمتون مناسن    همرس

 ..كنم پيدا كجا و ك   رو سهمم ميدونم خوب من-

 درست است عصن    ..ندارد را پيش دقيقه چند لحن ديگر
 .است درآمده آب از اشتباه محاسباتش تمام كه كس   مثل

 اونقدر ..نداريم نميشه و نميتونم گفتم مراسم اون تو-
 و ميتونم بشه نميتونملت تا ميدارم نگه رو خودت و خودم

 ...دارم بشه ندارمات

 گوش به را  او عصبانيت اوج خي   تندتند هاي نفس صداي
ساند هاي  ..مي 

 ..ميكند خوش جا ابروانش بت    ظريف اخم  

 ..خداحافظ ..گفتم بهتون رو نظرم من..من-
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 آن مثل درست است ممكن كه تهديدهان    از ميكند، فرار
د بازي به را قلبش حضوري، ي جلسه ساند و بگي   فرار بي 
 ...جواب دريافت بدون "خداحافظ" يك با هم آن ميكند

 

 ٤٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
 دستانش نيان را صورتش و اندازد م   مي    روي را گوش 

د  .ميگي 

 ؟!باشد خودخواه تواند م   اندازه چه تا آدم يك آخر

 و تهديد با دارد سع   و ميگويد زور راحت اينطور چگونه
 ..بنشاند مرش   به را خود حرف زورآزمان   

  است، ازدواج حسان    مرد اي كند حال   او به نيست كس  
   يار خود براي زور به كه نيست بازي

   كس 
 كه فردا و كن 

  نداد نمايش خون    بازي تيمتان

ي را اش يقه ونش زمت    از و بگي     بي 
 !كن 

   ميشوي عاشقش آينده در شاهلل ان با كه نميشود
 
 زندك

  !كرد آغاز
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   نوع اين خواهد، نم  
 

 است احتمال و حدس پايه بر كه زندك
 .خواهد نم   را

 را خون    انتهاي ميكشد شانه و شاخ اينگونه راه ابتدان    كه او
 دلخوري بگذار شوند، خراب ها رابطه بگذار .نميكند ترسيم
 ...؟!نيست آخر صلح از به اول جنگ ...آيد پيش

 ي مغازه به آقاجانش با روز آن در و ميشكست پايش كاش
فت آنان  ..نمي 

ستان دوران اواخر ميكند فكر  براي كه ميگذراند را دبي 
 ..بود شده همراه او با رسول حاج شلوار كت گرفت    تحويل

  تشخيص را بهراد چشمان برق ابتدا همان از

   بود، داده
 خوب را آن مقابل طرف قلب فقط كه خاص برق 

 ..ميكند درك

سد قلبش بر مستقيما او چشم از  مشوش را حالش و مي 
  ..ميكند

 ميگويند، ديگرا كه ششم   حس همان بگويد، راحت بگذار
   كه قوي حس  

  دور نچندان اي آينده از را حتم   اتفاق 
 ..ميكند آشكار برايت

 ...او نگاه برق و رسول حاج كت اين دارد درازي رس عجب
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 ..بزن صدا رو هومن و آقاجون برو شده، آماده نهار پري-

 .ميكند جدا دستانش از را رس

نم زنگ آقاجون به االن-  ..مي  

 .بهشون بده خي   پايت    برو پا توكه يه نداد، جواب زدم زنگ-

  
 .ميكند بلند را صدا ..ميشود بلند جا از داده رس كالفه پوق 

 ...ميدم خي   بهشون االن چشم-

ود پايت    ها پله از  هاي ميانه در كه كوچگ   ي پنجره از و مي 
 است، مغازه داخل براي خون    ديدبان و شده تعبيه پله

ندم صدا را هومن  ...ي  

ه نهار باال، بياين آقاجونن با هومن-  ...حارص 

 .ميدهد را جوابش و گذاشته مي    روي را رز گل حلقه

، باشه-  ...باال ميايم اومدش حياط تو رفت آقاجون آبج  

سد گشاد، لبخندي با و ميشود نمايان پنجره جلوي  .ميير

 ..داريم خر   نهار آبج   -

  يشكمو  برادر اين جواب در پررنگ لبخندي

ند داشتنيش دوست  .مي  
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ي تو كه همون-  ..فسنجون...براش ميمي 

 

 ٤٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د رس به بهراد واكنش فكر در را جمعه پنجشنبه تمام  ..ميي 

 خالف راي كه است عجيب مرد، اين از است عجيب
 !كند سكوت همه اين ر بشنود نظرش

 ...بس و ميداند را او جنس فقط خدا

 دلش در ول   ..است آرام و ساكت عجين    زطو  به اوضاع
  ..است آشوب

ها از را طوفان بري دارد هوشياري دل  ..ميشنود كيلومي 
 نسن    آرامش اين از بعد كننده ويران طوفان يك گواه   دلش
   همان ..دارد

 پشت اش طئمه انداخت    دام به براي كه طوفان 
  ..ميشود قايم دلپذير و آرام نقاب يك

 شده قايم هاي طوفان اين ميدانند زدن اكخ بر پشت فنون
 .....نقاب پشت در
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 از آقاجانش و مادر و هومن رفت    از بعد و ميشود آماده
ون خانه ند بي   ..مي  

   خانه اهال   به
   از حرق 

 قرار آن رئيس با امروز كه شكرن 
ند دارد  ..نمي  

 چون ظهر و كند استخدام به دلخوش را آنان ندارد دوست
 و برگردد خانه به درازتر پا از دست دهخور  شكست لشكري
 ..كند ناخوش را آنان صبح خوش حال

   برج مقابل
 
كت آدرس كه بزرك  م   ميشود ختم آن به رس 

 ..ايستد

ين در باشكوه برخ    ين و بهي   ..!شهر ي نقطه گراني 

   چنت    داشت    عظمت اين به رسم   و اسم از
 از دور شكرن 

 ..نيست انتظار

د قعمي نفس   ورود از قبل  در عادتش حسب بر و ميگي 
 ...ميكند زمزمه لب زير الكرش   آيت مهم هاي برنامه

 ميدهد فشار را درست بخش زنگ اينكه از اطمينان براي
 .اندازد م   در باالي تابلوي به نگاه  

 را زنگ و كرده صاف را مقنعه "مديريت بخش" ديدن با
 ..ميدهد فشار
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 ..ميشود ازب قفل تيك صداي با در كه نميكشد طول  

 ..ميشود بخش وارد كوتاه هاي گام با

   مي    دنبال چشم با در كنار همان از
 ..ميگردد منس 

 ...لطفا داخل بفرمايت   -

   از صدان   
 .ميكند دعوتش داخل به نامعلوم قسمن 

ود جلوتر شده كنجكاو  ..مي 

 ..ببيند را صدا صاحب ميتواند بهي   حال

 در مجلل و بزرگ سالن اين راست سمت در

   فرو 
 

 نشسته مرتن    و بزرگ مي    پشت مانند قوس رفتگ
 .است

سش كردن قايم در سع   كه كوتاه لبخندي با  به دارد اسي 
ود او سمت  ..مي 

 

 ٤٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   مي    مقابل
 .ايستد م   منس 
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   پوشش از
كت اين بودن امن و متفاوت منس   به نسبت را رس 

كت  .دميشو  نمايان خون    به ديگر هاي رس 

 .بخي   وقتتون سالم-

  
 را سالمش جواب لبخند با و ميكشد نوشت    از دست منس 

 .ميدهد

 بكنم؟ بهتون ميتونم كمگ   چه عزيزم، سالم-

   خانم گرم و صميم   لحن
 مادرش همسن تقريبا كه منس 

ش   زيادي حد تا است
 را داشت غليان درونش در كه اسي 

 .ميدهد كاهش

ود نزديكي    .مي 

 ...ومدما استخدام براي-

  
  لخندي همان با آورد م   در را خود عينك منس 

 .ميدهد را جوابش داشت لب بر پسش دقيق چند كه

يف بايد شما عزيزم- ين ترس  وي بخش بي  ، ني   
 انسان 

ون بري كه اينجا از .هستش طبقه همت    تو ..٢١٣واحد  بي 
 ..چپ دست
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 هزاران مثل مقام   جناب اينكه !ميكرد فكر خود با چه
كت  ؟!كند مالقات را ها رجوع ارباب شخصا گردي رس 

 .برميدارد عقب به قدم   و ميفشارد مشت در را كيفش بند

 ..راهنماييتون از ممنون-

   كه همانطور
 به و شده خارج در از بود داده آدرس منس 

   سمت
ود است نظر مد كه بخس   .مي 

 به داخل از اي عده پچ پچ صداي و است باز نيمه واحد در
سد گوش  .مي 

 ...ميشود وارد و داده هل در

 خاطر اين به شايد است، كوچكي   مديريت بخش به نسبت
 ..است بيشي   هايش اتاق تعداد كه

 سالن هاي صندل   روي بر مرد و زن نفر شش پنج حدود
   زبان از اسمشان زدن صدا منتظر و نشسته

 جوان منس 
 .هستند

   مي    سمت
 .افتد م   راه به منس 

 ..سالم-

د مقابلش تورماني از نگاه  .ميگي 
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 .بفرمايت    عزيزم، سالم-

 ..اومدم استخدام براي-

 روي از كاغذي و ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسش
د سمتش به و برداشته مي     .ميگي 

 ..بشه نوبتتون تا بمونت    منتظر و پركنت    رو فرم اين لطفا-

د او دست از را فرم و زده مليح لبخندي  .ميگي 

 ...ممنون خيل  -

 ...ميگردد گشاد نسبتا سالن در خال   جاي دنبال چشم با

 

 ٤٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ...است شدن زده صدا منتظر و كرده پر را فرم

 شايد تا ميكند مرور را الكرش   آيت باري چند دل در
 از صالحيت كه رقبان    چنت    وجود با كند معجزه خداوند

ود باال رسوكولشان  وجود برايش قبول   براي شانس   مي 
 ..باشد داشته

.د            م   ين  صدايش   س 
من   كه  است  دعاهايش  و  اذكار  گ  يودار  در 
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 ....داخل بفرمايت    سيف خانم-

 .ميكند دعوتش داخل به مردي صداي در به تقه چند از بعد

 ..داخل بفرمايت   -

 .ميبندد رس پشت را در و ميشود اتاق وارد

 چرخدار صندل   روي ساله چهل حدودا مردي دعوت با
 .مينشيند

 حال در و نشسته بزرگ مي    طرف آن رويش روبه مرد،
 .است كاغذ رسي يك بررش  

  ديگه؟ سيف خانم خب،-

 .ميگذارد مي    روي را خود ي پوشه

 ..درسته بله-

ند كنار را مقابلش كاغذهاي مرد  به را خود دست و مي  
 .ميكند اشاره مداركش ابرو با و ميكند دراز سمتش

   بنده-
 ...بخش اين مسئول هستم رمضان 

 "خوشوقتم" يك با ميگذارد او دست در را رزومه كه درحال  
    

       

.. .د  ميده  را  او  جواب 

. .ي  دار  اي  پيشينه  چه  ببينم  بذار  ب  خ 
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   آقاي
 .ميكند تنظيم خود چشمان روي را عينك رمضان 

كت دوتا تو ..حسابداري ليسانس سيف پرياس خانم-  رس 
 ماه شش يه اتقريب كدوم هر تو كه داري كار ي سابقه
 ...موندي

كت آن از را شدنش خارج دليل ميكند خداخدا دل در   ها رس 
سد   و درخور جواب هيچ كه نير

 اينان مگر باشد داشته اصال ..ندارد چنته در اي شايسته
  جز مهري ميشوي كه اخراج ؟!ميكند باور

   ن   
 ...نميخورد پيشانيت بر لياقن 

د سمتش به و بسته را پرونده كه نميگذرد اي دقيقه  ...ميگي 

 هيچ مرد گفتار و رفتار از بيايد پسش است قرار چه نميداند
سش امر همت    و نيست پيدا چي     ...ميكند بيشي   را اسي 

ي استخدام براي آمدنش ميكند فكر كه حال  سنگ جز چي  
 اندازه بايد را لقمه اند گفته قديم از !نيست شدن يخ روي
 . رشتي  د بار ها ده نه برداري دهانت ي

   آقاي كه است خود حماقت فكر در
 قرار مخاطبش رمضان 

 . .د  ميده 
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كت راجب حتما- كت يك شنيدين، ما رس   عرصه در نام به رس 
 ...ايران از خارج چه ايران در چه پارچه و نخ توليد

 اين با بگويد ميخواهد البد ميداند، را اينان خوب ميداند
  به اعتماد اندازه از بيش  اي رزومه چنت   

 .داري نفس

 

 ٤٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .اندازد م   هم جان به را انگشت دو باز و اندازد م   پايت    رس

 .ميدهد رس سمتش به را كاغذي

   آقاي به بعد و فرم به گنگ نگاه  
 .مياندازد رمضان 

  
   مثل رمضان 

  اشاره كاغذ به ابرو با پيش دقايق 

 .كند م  

 بدين نداشتت    مشكل   شباها اگه كنت    مطالعه رو قرارداد-
   به

 ...بدن انجام رو استخدامتون به مربوط كاراي تا منس 

   در
 ...؟!قرارداد ..؟!استخدام !ايستد م   تپش از قلبش آن 
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 فكر استخدام ي درباره بس از شايد ؟!است شنيده درست
 !ميشنود چنت    اين را او هاي صحبت است كرده

 ؟!يگويدم چه كاغذ اين ول   شنيده غلط را ها صحبت
 ديگر كه سياهرنگ درشت ي نوشته اين "استخدام قرداد"

 !نيست شنيداري خطان   

   با و ميبندد نقش لبانش بر دستپاچه لبخندي
 سع   كه ذوق 

 را رو روبه منتظر مرد جواب نباشد پيدا لحنش در دارد
 .ميدهد

   آقاي ممنون خيل   ..چشم-
 ..رمضان 

 بلند جا از و اردبرميد مي    روي از را وسايلش آمدع شوق رس
 .ميشود

 ..بااجازه ..نباشت    خسته-

   مي    سمت به خنده از پر لب با
ود منس   .مي 

-،  !اومدين زود چه ا 

   به نسبت كه ميكند فكر هم خودش
 مدت متقضيان باق 

 در مورد اين و است بوده بخش مدير اتاق در را كم   خيل  
ين زمان اين  تميخواس ..دارد برايش را ممكن اهميت كمي 

 ..شد خداوند لطف به كه شود استخدام
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   جواب ابخند همان با
 .ميدهد را متعجب منس 

   كنم امضا و مطالعه رو قرارداد اين گفت   -
 شما رو كارا باق 

 .ميديدن انجام

  
 مي    كنار صندل   به ميبارد رويش و رس از تعجب كه منس 
 .ميكند اشاره خود

 بنده گت   ب بود مشكل   جا هر ..بنشيت    اينجا بفرمايت   -
 ....ميكنم راهنمان   

ون برج از رسزنده و خوش حال   با ند بي   ..مي  

   واقعا
ين   ..مينشيند آدم دل بر بدجور موفقيت شي 
ينيش  بخوري چه هر كه ها خاص آن از است خاص شي 

   .ميكند ترت حريص هيچ كه نميسوزد دلت
ين   هاي شي 

 هاي قله در گرفته پناه هاي موفقيت اين دارند خاص  
 ...هايت است   خو 

   گفته طبق
كت به را فردا بايد منس   كار روند با تا برود رس 

 خاطر به كه دارد وقت را امروز حساب اين با و شود آشنا
 ...بدهد خانواده به اساش   سوري اقبال   خوش اين

 

 ٤ ٩ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

   از بزرگ اي تكه هومن
ين   ميدهد جا خود دهان در را شي 

اخانم ريادف كارش اين كه  .ميكند بلند را سمي 

 از نيست قرار كس   بخور آروم ؟!هومن كاريه چه اين-
ه دستت  .بگي 

د اش نوه و دخي   مشاجره از نگاه رسول حاج  به و ميگي 
 .ميچرخاند پري سمت

ايط كم يه خب،-  ..بابا ببينم بگو كاريشون رس 

 او سمت به شوق با و ميگذارد عسل   روي را چاي فنجان
 .ميشود متمايل

   آقاجون واي-
 ذوق از ميخواستم ميخوندم رو قرارداد وقن 

 ...كنم سكته

   اشتياقش و ذوق دادن نشان براي فاصله اين كه انگار
 كاق 

 كنار و شده بلند نفره تك مبل روي از چراكه نيست
   با و مينشيند كاناپه روي آقاجانش

 ادامه شده چندبرابر ذوق 
 .ميدهد

          
      

قب  ل توي  رسرسكتاي  كه  وقيه  قح  برابر  چند  حقوقش   
صالال ا 

!  .. عاليه  ميدن  كارمنداشون  به  كه   ن 
سهيالال   ت.   ..  

ميگرفتم
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 رو من كاركنانش منش و رفتار مال   مسائل ي همه از گذشته
   از ..كرد اونجا ي شيفته

 با همشون مدير تا بگي   منس 
ام   با احي 

 ...ميكت    صحبت رجوع ارباب

 دعوتش رس يه باشه يادت !رو خانوم كتايون بده خي   خدا-
 .كنيم تشكر ازشون حسان    و خونه كنيم

اخانم حرف   اين با  به رو و ميدهد تكان را رسش آقاجان سمي 
 .ميگويد پري

م، آره- ان رو محبتشون اين بايد باشه يادت دخي    ..كنيم جي 

  
   حاوي پيشدسن 

ين   .ميدهد ادامه و ميگذارد مي    روي را شي 

   نظر از كه همت   -
   امتياز كردي پسند رو اونجا اخالق 

 
 بزرك

 خانم براي خوب و امن كاري محيط زمونه دوره اين هستش،
 ...ميشه پيدا كم خيل   ها

   با
 .ميشود بلند جا از آخيس 

احت كم يه برم من بااجازتون-  ...كنم اسي 

ود كه رسول حاج    هم مادرش مي 
 در خرخره تا كه هومن 

 خود اتاق به تكاليفش انجام براي زور با را شده غرق خامه
د  ....ميي 
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اسش مامان  كردن جور و جمع ميشود، هومن درگي   كه سمي 
د عهده بر را كوچكشان جشن بساط  ...ميگي 

   است خوب چه
 و شوند شاديت پاي پابه كه باشند كسان 

 ..كنند موفقيت آرزوي برايت دل ته از اينگونه

 پا و سالم هميشه كوچك جمع اين كه ميكند آرزو دل ته از
 ..باشد برجا

خانه و هال كردن جور و جمع از بعد  اتاقش سمت به آشير 
 ..افتد م   راه به

كت به ورود از قبل ميخواهد  اطالعات كم   جديدش رس 
   چنان در مبدا تا كند آپديت را خود

كن   بقيه به نسبت رس 
 ..باشد داشته زيادي اي فاصله

 را بود خريده پيش چندي كه حسابداري تخصض   كتاب
ود تختش سمت هب و برداشته  ..مي 

 

 ٥٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

-،  ...طرف اين از بفرمايت  
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وي بخش مدير منس     ني 

   تا انسان 
 در است قرار كه بخس 

وع را كارش آنجا  .ميكند راهنماييش كند، رس 

 دارد، قرار مديريت بخش روي روبه دقيقا كه درن    مقابل
 .كند م   توقف

 نصب در باالي كه "حسابداري بخش" تابلوي به نگاه  
 .اندازد م   است شده

 كنار درست است، اينجا شود مشغول بايد كه جان    پس
 ..رئيس اتاق

   ي شانه به شانه
 سمت به مستقيم ميشود، بخش وارد منس 

   مي   
 خود مقابل در ايستاده مرد با صحبت حال در كه منس 
 .است

 ..جون سوگل سالم-

 به گشاد خنديلب با و گرفته مرد از نگاه صدا شنيدن با
 .ميچرخد سمتشان

؟ النازي، سالم- ا؟ چه خون    خي 

ش   و سالم با  به دست به زونكن ني    مرد  دو، اين احوالير
ش   محفل  ..ميشود ملحق آنان احوالير
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ش   و سالم تا ايستاده محفل اين از خارج  خاتمه آنان احوالير
 ..كند پيدا

 .ميگذراند نظر از را بزرگ نسبتا بخش فاصله اين در

 اين بخش بخش براي كه است پيدا ظواهر از كه آنچه
كت  مختص مدير واحد هر و داده اختصاص جدا واحدي رس 

 فشار كاهش براي زيركانه اي ايده يك اين و ..دارد را خود به
كت كل مدير بر وارده  ..است رس 

 ..شما جديد كارمند هست    سيف خانم-

 حال كه جمع   به را خود حواس و كرده جور و جمع را خود
   و خنده آن از

 .ميدهد است، گرفته فاصله بودن خودمان 

 ..هستم سيف پرياس ...سالم-

  
   خوش منس 

 آيد م   نظر به  خونگرم   و اخالق 

 در را اش شده دراز دست گرم و صميم   خيل   كه چرا
 .ميفشارد دست

 صامتيم بيتا ...اومدي خوش خيل   ..عزيزم سالم-

 لبخندي با و ميكند اشاره دخو  دستك و دفي   و بزرگ مي    به
 .ميدهد ادامه پررنگ
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   كه همونطور-
   ميبين 

  ...هستم بخش اين منس 

 كار كل   كه برم من شما تحويل شد، تموم اينجا من كار-
 ..رسم ريخته

-  
وي بخش منس     ني 

 ي ادامه منتظر اينكه بدون انسان 
 و كرده ترك را جمع كارها زياد حجم خاطر به بنشيند معارفه
 ...ميگذارد بيتا ي عهده بر را كار ي هادام

 .ميگويد كنارش جوان مرد به رو اندازد م   باال اي شانه بيتا

وي هاتف-  ..رسيد هم شما كمگ   ني 

ون مي    پشت از بيتا     و آيد م   بي 
ند  اش شانه بر دسن   .مي  

 ..هاتف برديا آقاي ..هست    شما همكار ايشون جون پرياس-

 با و ميكند جمع را خود خندلب ميشود تمام كه او حرف
  
 .ميدهد ادامه پرسوال لحن 

 كنم؟ صدات كوچيك اسم به كه نداره اشكال-

 

 ٥١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   جواب نمكت    لبخندي با
 .ميدهد را خونگرم منس 
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؟ چه نه-  ..خوبه هم خيل   اشكال 

 با كه چرا است آمده خوش او مزاق به جوابش اينكه مثل
د را دستش شده، برابر چند لبخندي  اتاق سمت به و ميگي 

د ها  .ميي 

   مي    كه متوسظ   نسبتا گرد سالن از
 قرار آنجا در منس 

 در چهار كه پهن راهرون    سمت به و گذشته است، گرفته
وند ميشوند باز آن در  .مي 

 اين از يگ   تو كدوم هز كه داره بخش دو حسابداري-
  اتاق و بخشه رئيس براي اول   اتاق ..اتاقان

 ..اول بخش مال رون    روبه

 ...ايستد م   آخر در مقابل

 ناهيدخانم و برديا و تو كار اتاق كه دوم بهش اينم-
 ...هستش

   يك
 دو بهش اعضاي به اش معارفه از كه است ساعن 
   كه ناهيدخانم كمك با بت    اين در و ميگذرد

 چهل حدودا زن 
 ..ميشود آشنا وضايفش با حدودي تا برديا و است ساله
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   اتاقشان،
 و بزرگ مي    سه با كه مدرن ديزاين با بزرگ اتاق 

 مجهز كامپيوتر تا گرفته پاكن و مداد از كار ابزار با كه زيبا
  .اند شده

وع براي  از تعدادي ناهيدخانم افتادنش راه و كار رس 
 از قبل ميخواهد و ميگذارد اختيارش در را سبك محاسبات
كت تعطيل    .كند آماده را ها آن رس 

   با هم آن است كار رقغ
 ..باال خيل   دقن 

 بر بودن نااليق برچسب راه ابتداي همت    در ندارد دوست
 پا پيش محاسبات اين هميشه باشد قرار و بخورد پيشانيش
 پايت    و باال را هستند الحلقوم راحت لقمه چون كه و افتاده
 .كند

 با ول   برده فرو مانيتور در رس كه است مدت چه نميداند
 مانيتور از نگاه و كشيده كار از دست گردنش، كشيدن تي  

د  ...ميگي 

 شدي؟ خسته-

 برديا دست از را است شده دراز سمتش به كه چاي فنجان
د  .ميگي 

 ...كردم خم رو رسم زيادي كنم فكر كم، يه ...ممنون خيل  -
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   صندل   برديا
 روبه درست مي    كنار را اتاق ي گوشه اضاق 

 ..مينشيند آن روي يشآخ يك با و ميگذارد رويش

 م   صاف جايش در و ميكشد باال را خود كم   او كار اين با
 .نشيند

 مي    روي را فنجان و ميخورد را خود چاي از اي جرعه
 .ميگذارد

 .جديد همكار كردي چكار ببينم بچرخون رو مانيتور خب،-

  
 كه است درست ؟!آيد م   نظر به ناكارامد اندازه اين يعن 

 حساب چند بتواند كه حد اين در ول   ندارد باالي كار سابقه
 است، خوانده هايش كتاب در را كند رديف را ساده كتاب
كت در نماندنش ها اين از گذشته  رس از قبل   هاي رس 
ي بلكه نبوده ناواردي  كردن ترك اين پس در ديگر چي  
 ..هاست

 

 ٥٢پارت#
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   تا كرد؟ ميشود چه
 كند اثبات را خود صالحيت كه زمان 

 .كند تحمل را رفتار اين بايد
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 .ميچرخاند برديا سمت به را مانيتور نيمبند لبخندي با

 ..آخراشه ديگه ..بفرمايت   -

 يزدان**********************************

  عمارت در فاميل تمام سال هر عادت طبق

   شب براي خانم كتايون
 مربوط رسوم و بكوب بزن و نشين 

 خروس از را خدمتكاران امر همت    و يشوندم جمع آن به
 ...است واداشته تكاپو به خوان

 اينگونه دقيقه يك تولد خاطر به است جالب !دقيقه يك
ند شاهانه هاي محفل  به سال شايد كه هاي فاميل و ميگي 
 براي نميشود روشن ديدارشان به ات ديده سال

 و جشن به يكديگر كنار در صبح تا را شب گراميداشتش
ي پايكون     گونه اين هستند خوب چقدر ...ميكنند سير
 ...دقيقه يك تولد   تولدها،

 بر بنا و زده تن را خود دوخت خوش مشگ   شلوار كت
 پذيران    در ميهمانان ورود از قبل خود شخض   هاي قانون
 ..ميشود حاظر

 مشغول يكديگر كنار در آماده و حاظر مامانش و مادر
  ..هستند صحبت
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 ..مينشيند آنان روي روبه و ميشود نزديك

 ..!اومدن تركيه از رضوان عمه شنيدم-

د سمتش به را پرتقال از اي پره شيداخانم  .ميگي 

 مستقر خودشون آپارتمان تو اينكه مثل..اوندن ديشب بله،-
 ...شدن

 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

 ..خوبه-

   پيش خانم، كتايون
 .دميگذار  مي    روي را اش ميوه دسن 

 ..خونه بيان رو امشب كردم دعوتشون-

   مادرش ول   نميدهد جوان   
  آن از نارضاين 

 ..ميخواند چشمانش تهاي ته

 را شيارش به شيار دست كف چون را پرس اين بود گفته
  ميداند؟

   تا ..ميشناسد را پرس ابن خوب
 خود را درد بتواند كه زمان 

 درگي   كمي   ديگران و ميكشد دوش به تنهان    به
  ..ميكند خود ناخوشايندهاي
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 مادر و رضوان بت    دلخوري يه گذشته تو مادر ببت   -
ه بوده خدابيامرزت  ...بمونه گذشته همون تو بذاري بهي 

 هياهوي بت    در اينگونه كه است زيرك !است زيرك مادرش
 مادر !ميخوانند چشمانش از را دلش حوف  خودداريش

 ...ميداند خوب را دلش رسم و راه ديگر است

 

 ٥٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 مادري ن    درد نميكند درك اينكه مثل ول   ميداندش خوب
   در درست هم آن است سخت اندازه چه كشيدن

 كه زمان 
 !داري نياز او وجود به كس هر از بيشي  

  ريخت    دور از راحت اينگونه كه نميكند درك

 خورده گره آن بر آيندش و حال كل كه ميگويد اي گذشته
 .است

 خاطرات گذاشت    جا بجاي كه شلخته يار آن نازنينش مادر
ين و تلخ و ميماند دركنارش خود بايد فرزندش براي خود  شي 
  
 
 . ميچشاند او كام بر را زندك

 ؟!كند عوض را خود نظر ميشود
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 ديدارشان به چشمت سال به سال كه هاي آدم ديدن گاه  
 .است هم عال   بسيار هيچ كه بد نميشود روشن

 آن گذارند براي غريب كشوري از ساله هر كه عمه اين مثل
ها خانواده كنار در دقيقه يك  ...ميكند جا جابه را كيلومي 

 مزاقش به چندان نشست    ميهمانان منتظر و آمدن زود ديگر
 .آيد نم   خوش

 داده دستش به پيش اندك   شيداخانم كه را پرتقال از اي پره
   در را بود

 .ميشود بلند جا از و ميكند رها پيشدسن 

م مهمونا اومدن تا من اجازتون با-  ..باال مي 

ين منتظر    كوچكي 
اص   از بلندتر هاي گام با نميماند، اعي 

د پيش در را كتابخانه راه هميشه  ...ميگي 

   هميشه
ند حرف مادرش از كه وقن   در غم از اي هاله مي  

 ..ميكند خوش جا شيداخانم چشمان

 او ول   است كشيده زحمت رماد چون برايش است درست
 ..مادر خود   نه ماند م   مادر چون هميشه

 حتم به ؟!كند پر را فداكارش مادر جاي ميتوان كس   چه
 ..هيچكس
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 را مادر آن چي    هيچ ..باشد ساله هفت شش كودك   باشد،
 !!!را او چي    هيچ است نكرده فراموش

 دارد، خاطر به ول   !!ها نكردن فراموش اين است عجيب
 ثبت مغزش ي لوحه در فيلم چون را ها بودن او با تك تك
 ..است كرده

 بيش دلي   آن يا است هرشيار اندازه از بيش خودش نميداند
 ..؟!شلخته اندازه از

 جا را خود از اي تكه خانه جاي جاي در كه اي شلخته
 ..است گذاشته

، موقعيت چنت    در عادتش طبق هم باز  را حافظ كتاب هان  
 ..برميدارد

ون را مادرش عكس و ميكند باز را كتاب وسطاي قريبات  بي 
 ..ميكشد

ين لبخند اين هنوز  م   ياد يه خون    به را بخش حيات ى شي 
 ..آورد

 كنار از جرف راحت اينگونه كه ديده مادربزرگ را لبخند اين
ند، گذاشت     ،.مي  
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 ٥٣پارت#
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 .مينشيند چرم   صندل   روي بزرگ، مي    پشت

   هب
ند تكيه صندل   پشن   رس پشت گاه تكيه به را رسش و مي  

 .ميگذارد هم روي را ها چشم و ميچسباند

 ...ميشود پررنگ ذهنش تمام در مادرش زيباي ي چهره

   رضوان عمه اگر شايد
 در را مادرش هم هنوز نميكرد نامرون 

 ..داشت خود كنار

 بودنش مادر با دوران خاطرات هاي كوچه پس كوچه در
نند صدايش كه است  ..مي  

 ...آقا...آقا-

 ..ميكند باز چشم ها خدمه از يگ   توسط شدنش زده صدا با

 ورود حق كس   آخر !است ترسيده و دستپاچه خدمتكار زن
 اينكه مگر ندارد را باال هاي اتاق از يك هيچ به اجازه بدون
 ...باشند گرفته دستور

 ..ميماند او حرف منتظر و ميكند گره هم در اخم
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 ن    اصوات كه چرا است، سخت او براي زدن حرف كه انگار
 بودنء معذب اندازه از بيش اش بريده ي جمله پشت مفهم

 ..ميكشد رخ به را

 ...ندادين..جواب..زدم... در بار چند..چند-

 .ميدهد ادامه كرده تازه حلق در شده جمع آب با گلون   

 ...شم وارد..اجازه..بدون..شدم...مجبور-

   به را رسش
 ..دهد م   تكان فهميدن معن 

 و شست انگشتان با و ميگذارد مي    روي بر را ها دست آرنج
 ..ميدهد فشار را چشمهايش ي گوشه اشاره

 دارين؟ چكارم-

س ابتدا مثل ديگر  اش شده بهي   نسبتا ي جمله ندارد، اسي 
 ..است حقيقت اين گوياي

يف ..اومدن مهمونا گفت   ...گفت    خانم كتايون-  نبياري ترس 
 .....پايت   

  
 بلند مي    پشت از كه ميگذرد خدمتكار رفت    از دقايق 

 خاطر به كه شلواري كت كردن مرتب از بعد و ميشود
   نشست   

 به مجلس سمت به است، شده جمع مدت طوالن 
 ...افتد م   راه
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 را عمارت كل پايت    شور پر جمع هاي خنده و هياهو صداي
 ..است كرده پر

 جمع جمع شان جمع ها زاده دان    و ها دان    ..ها زاده عمه
 ...است

ود پايت    را ها پله صالبت با و استوار هاي گام با  ..مي 

 و بريده را جمع نطق باوقارش و سنگت    هاي قدم صداي
 ..ميكند كوتاه را مجلس دار خنده بحث

امش به جلسه در حاظر افراد تمام شدنش نزديك با  احي 
 ...يشوندم جمع به پيوستنش منتظر و كرده قيام

 و ابهت اما نيست بيشي   فاميل مردان همه از سنش اينكه با
 ي طايفه رس و ابتدا در را او مديريتش ي روحيه و منش
 ...ميدهد قرار مقام  

 .ميكند تند پا سمتش به لبخندي با بهرام دان   

 ..خان يزدان سالم-

 .ميكند دراز مجلس صندل   باالترين سمت به دست

 ....باال بفرمايت    ..بفرمايت   -
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 ٥٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ش   سالم از بعد  جان    همان روي بر خوشامدگون    و احوالير
 ..مينشيند داشت نشست    به ارصار دان    كه

 رسم   شكل پيش دقيقه چند هياهوي پر جمع آمدنش با
د خود به تري  ..ميگي 

   تفاوت شايد
   سن 

 پرس و دخي   دوازده ده اين با آنچنان 
 او با كودك   همان از كه خاطر اين به اما باشد نداشته جوان
 اينان از سواي را خود است، شده رفتار بزرگان چون
د   ...ميگي 

 ...جوانان اين هم خود هم

 چطوره؟ كاروكاسن    اوضاع عمه جان، يزدان-

 مذهب و اعتقاد از دور به كه اي عمه سمت تي  ش نگاه
  
 
 ..ميچرخد است، پوشيده لباس خانوادك

سد كه سوال   اولت    است، بوده مينگونهه هميشه  از ميير
 ...پول و است پول و است پول

 م   اش قهوه فنجان در قاشق كه حال   در رضوان عمه
   به چرخاند،

 ديگري روي را پاها از يگ   و زده تكيه مبل پشن 
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 شدت به برادرزاده عادي حركات چشم   زير..اندازد م  
 .ميكند برانداز را اش برازنده

  ..كرده در اسم خوب كه آب ور اون ارخونهك برند-

 طلب منفعت زن اين با اش مكالمه شدن دار كش به تمايل  
 ..ندارد

د او از نگاه ظريف اخم   با  فنجان به و ميگي 

 ..ميدوزد خود ي قهوه 

 ..خداروشكر خوبه-

 عالقه او اينكه مثل ول   ميكند بسنده كوتاه جواب همت    به
 ...!اردد بحث دادن كش به زياد اي

 ..اينجوري ؟!كنيم كار هم با نيست بهي  -

 ..كنت    جمعش رو كار بحث-

اض با  بساط اينكه از قبل و كرده جمع را بحث مادر اعي 
 پيش صحبت درخواست اين با كند، جمع كامال او صحبت
 ..ميكند جمع را شده كشيده

ت ميام فردا- نيم حرف هم با دفي   ..مي  
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ش  جنون به ديدنش از فهماندب زن اين به چگونه ؟؟!!دفي 
سد؟  سالم يك از بيش ندارد دوست هيچ بگويد چگونه مي 
 شود؟ كالم هم او با كوتاه

 كم   كه جوانان جمع به نگاه بدهد را او جواب اينكه بدون
 هستند، بخند بگو حال در بزرگان مجلس از دورتر

 ..ميچرخاند

   اين !نميكند پيدا را فرزاد
 دل مشغول اي گوشه در يعن 

ي با دادن  مثل داشتنش كاسه نيم زير اي كاسه كه است دلي 
 ..است روشن برايش روز

 

 ٥٥پارت#
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 ميكند جمع را اش كوزه و كاسه عقل آيد كه عشق ميگويند
 ..!اند گفته درست نميداند، صالح را ماندن ديگر و

 ..ندارد وجود عشق از شده كور برادر اين وجود در عقل  
   فرمان

 
 نم   اين از بهي   روزگارا افتد دل دست به كه زندك

 ..شود
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 شده دان    فرامرز صداي  باز كه است غرق خود افكار در
 ...آوردش م   خود به مادر مرگ از بعد

   خواي نم  -
   باال آستين 

 ...ها وقتشه ديگه ؟!خان يزدان بزن 

   ي نتيجه ن    بحث همان بباز
 

 ..!هميشگ

 و زمت    كه اند ديده چه ضوانر  دخي   دو وجود در نميداند
 بسته همت كمر مسخزه وصلت اين شدن جور براي زمان
 ..است

 نمخواند اعتقاداتش به آزاد دخي   دو اين كجاي هيچ آخر
  
ين حن  اك   وجه كوچكي 

 را او معيارهاي كه همرسي با اشي 
 ...ندارد وجود است چيده خود براي

  بحث اين از آمده ذوق رس مادر به نگاه   نيم

 ..اندازد م  

 ..ميداند دامادي لباس در ديدنش براي را زدنش پرپر خوب
 ..است ديده ميگويد هايش بچه از كه هنگام   را زدنش ذوق

 و ها زدن پرپر اين به رسيدن براي ييشي   كم   بايد نظر به 
  ..كند صي   ها زدن ذوق

 در سالن، سوي آن از ها جوان خنده هياهو صداي با
 ..ودميش جا به جا جايش

 



 رد پس پاییز

 

تون برسه كه زمانش-  ..ميكنم خي 

د بازي به را اعصابش بدرقمه رضوان بلند پوزخند  ...!ميگي 
 مرد اين كنار در را خود دخي   ديدن آرزوي كه دارد توقع چه
وراند رس در  ؟!ميير

   است محال ؟؟!شود او داماد
 ..رسد آسمان به زمت    اگر حن 

 تموم داره هيچ كه رسيده رس وقتش ؟؟!!برسه وقتش-
 ..ميشه

 ..بفرمايت    لطفا آمادس شام-

  ..كند تشكر خدمتكار موقع به حضور از دارد جا اينجا در

 نميكرد جمع را بحث اين خود دعوت با اگر ميداند خدا
 به را نشينيشان شب كه ميشد پهن مجلس اين در بساط  

 ..ميكرد تلخ همه كان

 زرگانب كري و جوانان هياهوي از دور اي گوشه شام از بعد
 ..مينشيند شطرنج بازي هنگام

كت در رضوان كه ديداري به خون    گواه   دلش  آن قرار رس 
 ..!نميدهد است گذاشته را

   خود اين از خون    بوهاي ميكند احساس چرا نميداند
 دعون 

   . .د  نم  يس  مسامش  به 
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 ..بگذراند خي   به را مالقات اين عاقبت و آخر خدا

 ..!دان    پرس فكرين تو-

 

 ٥٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 پر افكار از را دستش صوفيا ناز از پر و شده ظريف صداي
د سوءضن از شده  ..برميگرداند هياهو پر سالن به و ميگي 

 چشم رو روبه به حرف بدون و اندازد م   او به نگاه   نيم
 ..ميدوزد

   سكوت اين ميدانند، را عادتش
 حرف شنيدن منتظر يعن 

 ...است مقابل طرف

 ي شده دانه  انار از مقداري و مينشيند كنارش دعوت بدون
يزد كوچك اي كاسه در را يلدا شب  ..ميشود مشغول و مي 

 فراري ما هاي جمع از همه اين چرا بدونم جالبه برام-
  
 ؟!هسن 

   با و كرده صاف را خود كت ي گوشه
 محكم و رسد لحن 

 .ميدهد كوتاه جوان   
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 ..راحتم-

  كه روزي به واي اما نيست اي كينه زياد آدم

 ديدن روي كه است آنوقت بيافتد، جانش در كس   ي كينه
 مثل درست ندارد را شخص آن وابستگان از هيچكدام
 ..رضوانش عمه وابستگان  

 بخواهد اينكه نه ..سخت هم آن او از گرفته دل به كينه
  و خود كه همت    نه، برسد او به آسين   

   بريش نپلكند دورش فرزندانش
 ..است كاق 

 عجيب ول   بنويسد فرزندان پاي را مادر گناه خواهدنمي
ان اين هستند شبيه  را رفتارشان و اخالق ..مادرشان به دخي 

 ..ميگويد

د فرو شلوار جيب در را دستانش و ميشود بلند جا از  ..ميي 

 رو پوسي   چندتا يه پيشنهاد ..برازنداين شدن مدلينگ برا-
؟ قبول  ميكنت  

ند اش عمهدخي   جواب در واضح پوزخندي  يارو ميگن" ..مي  
د را كدخدا ي خانه آدرس نميدهند راه ده تو رو  ".ميگي 

ب اين شبيه  ؟!دخي   اين نيست المثل رص 
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 ؟!!دارد همكاري توقع ميدهد زور به را سالمش جواب

كت تركيه در  فرد هر به خاطر همت    به و دارند مدلينگ رس 
 ..ميكنند نگاه درآمد منبع يك عنوان به

  ..ميچرخاند خونرسد اوي متس به رس

 ..ندارم كارتون به اي عالقه هيچ-

 آنجا از بماد او جانب از العمل   عكس منتظر اينكه بدون
 .ميشود دور

   ميدهد ترجيح
   شب اين ي مانده باق 

 كنار در را نشين 
 غاز يك من صد سواالت  جوابگري اينكه تا بگذراند مادرجان
 ..باشد صوفيا

 چطوره؟ خودم مادرجون-

 ساله ده دان    دخي   موهاي با رفت    ور از دست مادرجون
 .ميدهد جواب لبخند با و ميكشد

 ..مادر شكر-

ي كه كس   مانند آن يك  به كامال باشد، آمده يادش به چي  
 ..ميچرخد سمتش

-  
؟ چه پري از مادر راسن     ازش چطوره؟ خي 

؟ راص   
 هسن 
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 ٥٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ند درما حرف به لبخندي دل در  نديده هنوز بگويد اگر ..مي  
 ..ميكند باور نميشناسدش و

 سفارشات تمام تحويل حال در شلوغ رسش آنقدر روزها اين
  ..است جاري سال هاي حساب كردن جور جمع و

 سفارشات به دادن رسوسامان براي بيشي   ماه   چند كه چرا
 وقت مال   هاي حساب بست    و بعد سال سفارشات ثبت و

   اين و تاس نمانده
 ..تنگ وقت   و كار از عظيم   حجم يعن 

ك   نگاهش
 دستان دير از و شمارده غنيمت را وقت كه دخي 

 باز و ميكند دنبال ميكند، قرار كودكان جمع سمت به مادر
 ..ميدوزد چشم مادر منتظر چشمان به

 جديد كارمنداي با فردا ول   ؟!نديدمش هنوز ميكنت    باور-
 كنم صحبت مديراشون با قراره جلسه از بعد و دارم جلسه
 ...چطوره كارشون اوضاع ببينم

       

             

.. ميبندد  نقش  مادرش  لبان  بر  مهربان  لبخندي 

.د ميده  جواب  م   يند،  اش  شانه  بر  آرام  دست  با  كه  حا  ل  در 
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 ذره يه اگه حاال خوبيه، دخي   ..پرسم باش داشته رو هواش-
ونش داشت اشكال  ..نكنيا بي 

 است جالب .ميشود پهن لبخندش او درخواست جواب در
ان در اندازه اين تا كه    جي 

 گردنش بر ميكند فكر كه دين 
  
 ..دارد پافشاري ميكند سنگين 

   استخدام از
 تا بفهمد او خود اينكه بدون دخي   آن سفارش 

ان برايش اندازه از بيش !اش لحظه هر هاي سفارش  جي 
 ..است نكرده

يم اصال كت كه همت    شود، هم اخراج گي   اسم ديگر هاي رس 
كت اين  خيل   امتياز يك خودش ببينند او ي رزومه در را رس 

 ..است بزرگ

 قرمزهايش خط كردن رد اين فقط تا آورد م   پايت    را صدا
 ..بماند خودشان بت   

   ي رزومه همچت    با كس   يه كه همت   -
 كردم قبول پايين 

 ..من مادر كليه خودش

ند شده عزيز اين ي شيقيه بر اي بوسه  .مي  

دم باشه، راحت يالتخ-  خطا احتمال كه سنگت    كاراي سير
ن بهش زياده توش  ..نسير
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 ..ميدهد جواب صورت بر اي بوسه با را اش بوسه

 ..من برم قربونت-

   پيامك صداي كه است رفت    صدقه قربان حال در
 گوش 

 ..ميشود بلند

 كردن چك هنگام مادر ي شده گشاد لبخند از شده كنجكاو
سد پيامكش  ..ميير

 ؟!شكفته گلتون از گل اينطوري كه كيه-

ند اي خنده تك    و مي  
د سمتش به را گوش   ..ميگي 

يك پيام !هست هم زاده حالل-  ..برام فرستاده يلدا تي 

د او لبخند از نگاه    ي صفحه روي بر و ميگي 
 گوش 

 ..ميچرخاند

 بلند نسبتا پيامك و صفحه باالي در "جان پري"درشت اسم
د رارق چشمانش مقابل در او  ..ميگي 

ينه چقد-  ..خونشون كرده دعوتم ..دخي   اين شي 

 

 ٥٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

 ..بگذرونت    خوش برين خوبه،-

  
 بلند خود جاي از كه حال   در و آورد م   پايت    را گوش 

 .ميدهد جواب ميشود،

م حتما-  ..مي 

 .ايستد م   مقابلش دست به عصا

احت باال برم ديگه من مادر-  خواب كم يه قرصام ..كنم اسي 
 ..آورن

امش به  .ميشود بلند جا از احي 

 بيام؟ باهاتون ميخوايت   -

ند خلف پرس اين جواب در نمكت    لبخندي  .مي  

م خودم برم، قربونت نيستم كه چالق-  ..مي 

ود، كه مادر وزي با عمه شوهر و دان    شطرنج بازي مي   پي 
سد نپايا به دان    د اوج رسوصدايشان و مي   .ميگي 

 جرزن را برنده بازنده بازي از بعد است، همت    كارشان
ين را خود و ميخواند  ..بازيكن درسي 
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   چندان ي خانواده
 همراه عمو دو و عمه نيستند، پرجمعين 

 ..شده دان    دان    يك با

 و تجارت و ميشود كار بحث فقط يلدا مجلس اين پايان تا
ن گونه هزار  ..ديگر سبي  

 معمول و عادي خانواده اين بت    در ها بحث اين ي همه
معمول آنچه اما است  عمه بودن شنونده و سكوت است غي 
 !است

 باشد گذاشت    پول روي پول از حرف جا هر كه اي عمه
 عجيب ؟!نيست عجيب ..ميشود مجلس الوحده متكلم
   هياهوي مقابل در شده سير  هاي سكوت اين است

 ساعان 
 ...بعد

وند كه ميهمانان  خاطر به را شيطان بار هزاران دل در مي 
  
 لعنت است افتاده جانش بر عمه به نسبت كه سوءظن 
 ..ميكند

 اش عمه برادرزاده اين ميشناسد، را زن اين جنس كه كند چه
 .......خوب خوب   ميشناسد، خوب را

 



 رد پس پاییز

 

   راه به جلسه محل سمت به بلند هاي گام با
   و افتد ن 

 منس 
   هرا با اش

 به رسش پشت است، نزديك دو به بيشي   كه رفتن 
 .افتد م   راه

؟ همه-  هست  

  
 .ميكند بيشي   را رسعتش برساند او به خود اينكه براي منس 

  به بخش هر جديد استخدامياي رئيس، بله-

 ..ها بخش همون مديراي ي عالوه

  
د سمتش به ليسن   .ميگي 

   با همراه كارمندا اسام  -
 به ..ست   ه مشغول درش كه بخس 

 ...ميشن نفري ش   بيست

   ميماند منتظر و ايستد م   بزرگ درب مقابل
 را ورودش منس 

 ...كند اعالم

   صالبت و اقتدار همان با بعد اي لحظه
 

 سالن وارد هميشگ
 .ميشود جلسه

 تشكيل مردان را آن در حاظر افراد بيشي   كه اي جلسه
 ..ميدهند
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ا به جمعيت تمام ميشود وارد كه همت     ميكنند قيام مشاحي 
 ..مينشينند خود جاي در رئيسشان نشست    از بعد و

 

 ٥٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

وع خدا ياد و نام با جلسه  به آنان از بعد و ميشود رس 
وهان       به كه ني 

 
كت به تازك  آمد خوش اند شده اضافه رس 

 ..ميگويد

دهان    و تذكرات تمام
كت چنت    كارمند كه گورس    مشهوري رس 

 ..ميشود متذكر قاطع صورت به را كند يترعا بايد

 محكم را ميخ كار ابتداي است، اينگونه كارش ي شيوه
   و گله جاي بعدها كه ميكوبد

 ..نباشد شكاين 

ب به اينكه مثل  شدت به كشت    حجله دم را گربه المثل رص 
 و رعب واردها تازه هاي دل در اينگونه كه دارد اعتقاد

 ..اندازد م   اضطراب

 هيچ حق و است درستكار بسيار بودن سختگي   ودوج با اما
 .كرد نخواهد ضايع پاداش دادن در را كارمندان از يك
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   حال در
ان   با زيبا دخي   جذب نگاهش آن يك كه است سخي 

ه آن    چشمان  از برداشت    نت مشغول ابتدا همان از كه تي 
 ..ميشود است، هايش صحبت

ند حدس    پري" همان بايد دخي   اين مي  
 اسم كه باشد "جان 

 ..افتد نم   مادرجانش دهان از رسمش و

 و است نشسته حسابداري بخش مدير كنار درست كه چرا
ند دامن حدسش بودن درست به امر همت     ..مي  

 و لعن بر شيطان لب زير و انداخته پايت    رسعت به را نگاه
ي نداشته سابقه آخر .ميفرستد نفرين د نظر زير را دخي   بگي 
 و باشد زشت يا فريبنده و باشد زيبا دخي   آن ميخواهد حال
 ..زننده

 داند نم   فقط شود دخي   مليج   و زيبان    منكر نميخواهد
ي كه شد چه آن يك  نه ..كرد احساس خود در خاص چي  

 يك نه خزئبالت اين و اول نگاه در داشت    دوست و عشق
  از پر اما غريب حس

 ...آشنان    هاي مويرگ

   كردن صاف با
د رس از را بحث ي ادامه وگل نمايس   ..ميگي 
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   خداقوت، ابراز و جلسه ختم اعالم از قبل
 م   جلوتر منس 

 ..آيد

 دوستان جلسه اتمام از قبل بدين اجازه اگه مقام   جناب-
   رو خودشون جديدمون

 ..كنند معرق 

 بت    ظريف اخم   و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به را رسش
د جا ابرووانش  .ميگي 

 ...دارم مالقات قرار چون يعي  رس  كم يه فقط-

   عمه با هم آن دارد مالقات قرار
 را ديدنش چشم كه رضوان 

 ...ندارد

 جمع به را خود و شده بلند جا از يك به يك راست سمت از
  
 ..ميكنند معرق 

زان    شهياد- ، بخش از مي  وي بخش از مالن    سهند طراخ   ني 
  
 ....انسان 

سد آشنا غريب آن به تا ميشود داده ادامه همينطور  .مي 

 .ميشود بلند جا از تمام متانت با

 ..حسابداري بخش از هستم سيف پرياس-
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 ٦٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 اعتقاداتش بر غريب حس آن مبادا تا اندازد م   زير به را نگاه
ه د بازي به را تعصباتش و شود چي   ..بگي 

 اسنادي بررش   مشغول و نشسته اتاقش در جلسه از بعد
   پيش دقيقه چند كه ستا

 مي  ش روي بر امضا براي منس 
 ..است گذاشته

ي  در صدا به اتاقش تلفن كه است نمانده كارش پايان به چي  
 ..آيد م  

 .ميدهد فشار را اتصال ي دكمه و كرده صاف كمر

 ..بله-

يف خانم   مقام   جناب-  قرار شما با ميگن آوردن ترس 
 ...!داشت    مالقات

 راه ديگر اعصاب جنگ يك تا آمده باز اوست، خود
 وجودش در روزها تا آن تركش كه اعصان    جنگ بياندازد،

د بازي به را ذهنش و فكر تمام و ميكند خوش جا  .ميگي 

 .ميكند پرت اسناد روي را خودكار شده عصن   
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 ...كنت    راهنماييشون-

 مبلمان ست سمت به و ميشود بلند بزرگش مي    پشت از
 .افتد م   راه به اتاق

د، قرار جايش در كه ت   هم  باز اي تقه از بعد در ميگي 
   با رضوانش عمه و ميشود

 وارد مناسب نچندان پوشس 
 ..ميشود

  
 و كجا زدن تيپ اين آخر كند تعجب كه داشت حق منس 

 ..كجا رئيس اين تعصب

   هر كند حال   زن اين به نميشود پيدا كس  
 مختص پوشس 

   هر
 ؟!نيست مكان 

 اشتباه خود هاي مدلينگ استيج با را خيابان و اينجا نكند
 ...؟!است گرفته

 ...اندازد م   پا روي پا و مينشيند مي    آنطرف مقابلش درست

 ..گرام   ي زاده برادر بر سالم-

 زانويش نشست    ژست اين با حال كه عمه اين جواب در
   از كامال

 
ون مدرنش اصطالح به شلوار   پارك  است، زده بي 

 .ميكند اكتفا رس كردن خم با تنها
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 حال   در و ميچرخاند مدرنش بسيار و بزرگ اتاق دو چشم
 .ميكند كامل را حرفش ميدهد، تكان رس كه

 ..عاليه ..اومد خوشم ..!داري باشكوه   و زيبا اتاق عجب-

  !آيد نم   خوشش هيچ زن اين با همكالم   از

ام و است شده بزرگ خوب ها به احي   ميداند خوبي   را بزرگي 
 افراد اسماي ليست از را عمه اين اسم كه است سالها اما

ام قابل  .است گرفته قلم خود احي 

 .ميكشد هم در اخم

ه-  ...مطلب اصل رس برين بهي 

 ..ميشود پررنگ و صدادار عمه پوزخند

 نفرت همه اين ..خشم   از پر و مغرور همونطور هنوز-
   مرد براي

 ..نيست درست اصال تو مثل مسلمان 

 و دهد قلقلكش است بلد خوب !زن اين است بلد خوب
د بازي به را اعصابش  ..بگي 

 

 ٦١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 هاي رگ و شده رسخ نفرت و خشم از چشمانش آن يك به
  ..ميكند ورم گردنش

ه و شده خم مي    سمت به  رگه كه اي عمه چشمان در خي 
 ..ميغرد ميشود ديده آن در ترس از هاي

 به واو كه بدي اسالم و خالقا درس من به نيست نياز ببت   -
 گند خط به خط كه نگو نفرت از..آبم فوت رو واوش
 ..حفظم رو صفتيات گربه و سگيت زدناي

 .ميتوپد صورتش در و كرده ريز چشم

   رسشاخ باهام نكن سع  -
 سالن همون تو بشكن يه با كه بس 

 ..ميكنم چالت پرورت جنده مدلينگ

 !مينشيند آن جاي لبخندي يه جايش و شده جمع او پوزخند

يت اينگونه كه عمه اين است ديوانه  باروت انبار اين بر كي 
ند  !مي  

ند، نفس نفس خشم از كه اي زاده بردار چون  سمت به مي  
ه و ميشود خم مي     .ميدهد جواب آتشبارش چشمان در خي 

 بلكم و تلياردي ثروت اين از رو سهمم فقط من ؟!عمه چته-
 ..ميخوام باالتر

            . .د  م   ين  شده  ت   ي  بيخود  دندان  و  باطل  خيال  اين  هب  پوزخندي 
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 اين از ريال   دارد ايمان وحداتيتش به كه خدان    همان به
 ..انداخت نخواهد زن اين جيب در را هنگفت ثروت

 دار دكمه اي پوشه برداشت    از بعد و ميشود بلند جايش از
  رسش باالي درست ها، فايل از يگ   از

 ..ايستد م  

 ..ميكند پرت مي    روي بر او مقابل را پوشه

 عمه، اين هاي شانه طرف دو را پرقدرتش دستان و شده خم
   روي بر

 گوشش كنار در درست و ميگذارد مبل پشن 
 را است كرده فراموش زن اين انگار كه اي گذشته خاطرات
 ..ميكند يادآوري

 اسناد اين طبق ..بخونشون خوب خونت بي   و اسناد اين-
   من پدر به رو سهامت امتم پيش سال بيست تو

 و فروخن 
 .كردي دريافت كمال و تمام رو پولت كل

 تمام هم باز دارد قصد ميگرداند، بر رس شده پررنگ اخم   با
 ..كند هاشا شوم اتفاق آن مثل را گذشته

 است، فاميل زبانزد كه اي جذبه همان با نكرده باز دهان
 .ميكند خفه نطفه در را او صداي

 



 رد پس پاییز

 

 به من كن گوشت ي آويزه رو اين نياد، در صدات ..هيس-
 اموالم كردن هاشا و گري سليطه با نميدم اجازه عنوان هيچ
ي غارت به رو  با رسم اسم و دستگاه و دم اين ..بي 

  
 قرون برا نيومده دست به اروپا دور سفرهاي و خوشگذرون 

   كه در اين از ..ريختم عرق قرونش
ون رفن   دست بي 

ات ي رو دخي   ازش كه اي دره جهنم همون يمي   و ميگي 
  ...اومدي

   انبار از گرفته آتش
 جا از است كرده روشن خود كه بارون 

د  .ايستد م   اش سينه به سينه و ميير

 تكان هوا در را اش اشاره انگشت و كرده كور هم در اخم
 ..ميدهد

 سهمم بابات اون عت    نميدم اجازه ديگه اينبار يزدان ببت   -
ر بز رو

 
كتت از رو داراييم ته تا ..كنت    خ ون ميكشم رس   ..بي 

 خرد غازش يك صدمت هاي حرف براي اي تره اينكه بدون
ود اتاق تلفن سمت به كند  ..مي 

ي خودت- ون مي   ون بندازنت بگم يا بي   ؟!بي 

  
   ته در دسن 

 است كرده چندان دو را جذابيتش كه ريس 
 .ميكشد
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 باشه دتيا خوب رو اين بري اينجا از بخواي اينكه از قبل-
كتاي اون تو من وري رس   رس رو تو امثال هزارتا و تركيه پي  

 ميخواي اونا باالي از اگه پس ميچرخونم كوچكيكم انگشت
ت رياالي خودت قول به

 
   جمع رو نداشت

 همت    كه بدون كن 
 ...كافيه كردنشون يكسان خاك با براي من رسم و اسم

 ..ميكند اشاره خروخ    به دست با

 ..نبينمتون يگهد ميشم خوشحال-

 

 ٦٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   انبار از گرفته آتش
 جا از است كرده روشن خود كه بارون 

د  .ايستد م   اش سينه به سينه و ميير

 تكان هوا در را اش اشاره انگشت و كرده كور هم در اخم
 ..ميدهد

 سهمم بابات اون عت    نميدم اجازه ديگه اينبار يزدان ببت   -
ر بز رو

 
كتت از رو داراييم ته تا ..كنت    خ ون ميكشم رس   ..بي 

ن صد هاي حرف براي اي تره اينكه بدون  خرد غازش يك م 
ود اتاق تلفن سمت به كند  ..مي 
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ي خودت- ون مي  ون بندازنت بگم يا بي   ؟!بي 

  
   ته در دسن 

 است كرده چندان دو را جذابيتش كه ريس 
 .ميكشد

 باشه يادت خوب ور  اين بري اينجا از بخواي اينكه از قبل-
كتاي اون تو من وري رس   رس رو تو امثال هزارتا و تركيه پي  

 ميخواي اونا باالي از اگه پس ميچرخونم كوچكيكم انگشت
ت رياالي خودت قول به

 
   جمع رو نداشت

 همت    كه بدون كن 
 ...كافيه كردنشون يكسان خاك با براي من رسم و اسم

 ..ميكند اشاره خروخ    به دست با

 ..نبينمتون ديگه ميشم لخوشحا-

 در كه است اميدوار ؟!ميكشد حجله دم را گربه بود گفته
 و راه خوب !دهد جواب لجباز و دنده يك زن ابن با رابطه
 و نشست    عقب اهل است بلد را زن اين ي خانواده روش
 براي فقط نيستند خود هاي خواسته  از كشيدن دست
 ميل باب از بعد و ايستند م   اي گوشه در كوتاه   مدت
  با اوضاع بودن

 ...آيند م   جلو شده حساب اي نقشه

 پري********************************
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لشان ايستگاه به نرسيده و از مي    ..ميشود پياده مي 

   براي را خانم كتايون ظهر فردا آخر دارد خريد
 به قدردان 

 است قرار او خود ارصار خاطر به اما كرده دعوت خانه
 ..!شود انجام پارك در ميهمانيشان

  در حد از بيش ازبودن خانم كتايون كه انگار

 شده خسته ميخواندشان چهارديواري خود كه هاي خانه
   براي ميخواهد و است

 زندان اين از كوتاه چند هر لحظان 
 ..كند فرار ها

 حوال   پارك در را جمعه نهار گذاشتند قرار اوصاف اين با
 ....كنند رصف خانه

ر پر دستان با  ..ايستد م   در مقابل پيمان و پ 

 زمت    روي را ها كيسه از تعدادي كيف از كليد درآوردن براي
 ....ميگذارد

ه چه-    ؟!مامان خي 
   !رو خودت كه كشن 

 عرص ميذاشن 
فتيم  ..ميكرديم خريد هم با مي 

   با
 در و ميگذارد اپن روي را خريد هاي كيسه عميق آخيس 
ا جواب    كه خانم   سمي 

  باق 

 .ميگويد ميگذارد، كابينت روي را ها كيسه
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ي اگه كنيم آماده رو وسايل بمونيم رو عرص گفتم-  كم چي  
 ...بخرم برم بود كرس و

 

 ٦٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ا همراه زود صبح  پز و پخت و ميشود بيدار خواب از سمي 
وع را  ...ميكنند رس 

ي  باز ردنگ از را بند پيش كه است نمانده كار پايان به چي  
 ..ميگذارد كابينت كشوي در و كرده

م فوري دوش يه برم من مامان- ه شمام شم، آماده و بگي   بهي 
   كم رو شعله

   آماده بري كن 
ي ..ش   نمونده ظهر تا چي  

 ..برسن ما از زودتر اونا ميشه زشت

ا  .ميكند كم را  اجاق شعله اش گفته طبق خانم سمي 

م دوش يه بايد ممن بگي   دوش برو زود فقط تو باشه-  بگي 
 ....گرفته غذا بوي هيكلم كل

 م   راه به ها اتاقك از يگ   سمت به و ميشوند پارك وارد
 ...افتند
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   روزهاي براي هان    اتاقك كه است اين پارك اين خوبيه
 باران 

 راحت خيالت با مردم كه است شده طراخ   سال رسد يا
 جمع مه دور خانه از دور به را سال رسد اوقات بتوانند
 ...شوند

 يك با و ميشود ها اتاقك از يگ   وارد همه از جلوتر هومن
   بر را خود  دار كش آخيش

 ...ميكوبد پشن 

   از مردم وان   -
 

 !خستگ

 ..ميتوپد هومن به رو و ميگذارد فرش روي را سبد

   اوخ و آخ اينقد آوردي قلم دو بكش، خجالت-
 ..ميكن 

 شدن بلند به ورمجب را او ميشود خارج در از كه حال   در
 ..ميكند

 .نميتونه تنهان    مامان بياريم، رو وسايل بقيه بريم پاشو-

  كه حال   در ميشودو بلند جا از كنان نق نق

ند، پا به را ها كفش  .ميدهد را خود شاك   خواهر جواب مي  

 ..نمياد تو چشم به ميكنم كار چقد هر-

د را او دست  ..ميكشاند خود رس پشت كشان كشان و ميگي 
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 كه كاران    اون از چندتا يه شما من، تنبل داداش باش زود-
  
 

م قربونت خودم من بي   اسم رو ميگ  ..مي 

   كنار از عبور حال در
 هورا و تشويق حال در كه جمعن 

 مشغول زمت    وسط در كه هان    واليباليست براي كشيدن
 بندش پشت و هومن بلند آخ صداي كه هستند اند مسابقه
 ..ودميش بلند اش گريه

دد بر سمتش به زده وحشت    و دهان ديدن از كه ميگي 
 بين 

 ..ميشود ريش دلش او خون از پر

   و گريان صورت دستانش با
د قاب را او خون   .ميگي 

 ..ببينمت ؟!برم قربونت شد خر  -

 و است گرفته ساله ده برادر اين از را دادن جواب امان درد
 اشك و شچشمان معصوميت براي خواهر اين دل اندازه چه

 !ميشود رو و زير آنها در زده حلقه

 ..توپ...آبج   ..آب-

 ..ميخواند را ماجرا ته تا ميگويد كه توپ

 با تونر   مبادا تا بكشند حصار هان    زمت    چنت    دور نبايد آخر
 نشانه تور جاي به را ديگران صورت و رس قدرت همه اين

د  ..؟!نگي 
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   و باعث تا ميكند بلند رس و ميكشد هم در اخم
 اين بان 

 پوشش با هيكل خوش و بلند قد پرسي كه كند پيدا را اتفاق
 ...ايستد م   كنارشان ها تيم از يگ  

 

 ٦٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..خانم سالم-

 داغان صورت دست با كه حال   در و ميكند پررنگ اخم
 ..ميدهد را جوان جواب ميدهد، نشان را برادرش ي شده

 شماست؟ كار سالم،-

تش زيپ جوان  خم هومن سمت به و ميكشد باال را سيرس 
   را گريان پرسك صورت و كرده ريز چشم ميشود،

 موشكاق 
 .ميكند

منده- ش از توپ چطور نشدم متوجه اصال !رس   مسي 
 ...!شد منحرف

ند هومن ي چانه زير دست  م   نزديكي   را صورتش و مي  
 ..آورد
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 ..عمو ببينمت-

 كشيدن با و آيد م   ستوه به جوان خونرسدي همه اين از
 انگار ول   ميكند جدا او دستان از را اش چانه هومن دست
 به باز كه چرا است ها حرف اين از پرروتر مرد اين كه

د را اش چانه و ميشود نزديك هومن  ...محكي   اينبار اما ميگي 

 كم يه لبش فقط نشكسته !خداروشكر نيست خاص   چي   -
 ...اومده دماغش از خون و شده پاره

   و خونرسدي اندازه هچ
 بازي به را اعصابش مرد اين بيتفاون 

د  .ميگي 

 پنهان خود پشت را او و ميكشد را هومن دست شده حرص  
 .ميكند

ي-   !شده داغون داداشم صورت ؟!نشده چي  

د مرد از شدن دور براي را هومن دست  رفت    از قبل و ميگي 
 .ميكند تمام را حرفش معركه از

ه-  يه كه كنت    جمع رو حواستون توپ ردنك پرت از قبل بهي 
 بعدش و نكوبونت    مردم هاي بچه ي رسوكله به رو اون وقت
ي بگت    خونرسدي با بياين  ...نشده چي  
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 مجال مانده مات مرد به اي ثانيه ميشود تمام كه حرفش
 رسويس سمت به را محوطه رسعت به و نميدهد پاسخ

  
 ...ميكند ترك بهداشن 

   و دهان شست    حال در لب زير فحش هزاران با
 هومن بين 

 ..آيد م   در صدا به گوشيش كه است

   تقريبا تاخي   اين خاطر به كه است مادرش دارد حتم
 طوالن 

 .است برگشته و رفته راه هزاران دلش معمول طبق

-  
  .بياد بند خونش تا بگي   باال رو رست داداش 

 ي گوشه با را خيسش دستش هومن رس كردن تنظيم از بعد
   و تومان

ون جيب از را است افتاده نفس از كه گوش   بي 
 ..ميكشد

د را مادرش شماره معطل   بدون  ..ميگي 

 در نگرانيش از پر صداي كه است نخورده بيشي   بوق يك
 .ميشود پخش گوش

 !منتظرم اتاقك اين تو ساعته نيم ؟!مامان كجايت   -

   هاي دستمال
 رسويش سالن ي گوشه سطل در را خون 

   هاي
 ..اندازد م   بهداشن 

 .چيه جريان ميگم بهت رسيدم ميايم، داريم-
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   بدون را تماس
 دست و ميكند قطع مادر طرف از پاسج 

د را هومن آزاد  .ميگي 

 ...كرديم دير خيل   كه بريم-

 

 ٦٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ي از اينبار  آن بازي زمت    به ارتباط   هيچ كه مسي 
دند اناستقرارش محل به دارد ها واليباليست  ..برميگي 

 .ميكنم باز رو كفشات بند خودم نكن خم رو رست-

 باز را هومن هاي مفش بند و ميشود خم اتاقك در جلوي
 .ميكند

 در رسعت به كه چرا ميشنود را صدايش مادر اينكه مثل
 ...ميكند باز را اتاقك

 ؟!اومده بچم رس بالن    چه-

   بر لدستما و داشته نگه باال را رس كه همانطور هومن
 بين 

 .ميدهد جواب است گذاشته

 ..صورتم تو خورد توپ-
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ند خود صورت مادرش به كه چگ   و "واي" صداي  با مي  
 ..ميشود همزمان كمرش كردن صاف

   از را او ميكند هدايت داخل به را مادر كه همانطور
 نگران 

 .آورد م   در

ي-    ميومديم داشتيم جان، مامان نيست چي  
 رو وسايل باق 

 ...صورتش تو خورد واليباليستا توپ راه تو هك بياريم

 ..پرسم ببينمت بيا-

 سمت به رسعت به خانم كتايون صداي شنيدن از رسش
 ..ميچرخد راست

 .مينشاند هومن صورت بر ُپرپروپيمان اي بوسه

  !نيافتاده خاص   اتفاق كه خداروشكر-

 سمت به گشاد لبخندي با ميچرخاند سمتش به كه نگاه
 .ميشتابد خانم كتايون

؟ خانم، كتايون سالم- منده خوبت    رسيدم خدمت دير رس 
 ..بودم هومن صورت درگي  

 و ميدهد جواب گرم لبخندي با را لبخندش خانم كتايون
 هاي لپ از يگ   بر كه اي بوسه همان جنس از اي بوسه
 .مينشاند اش گونه بر را كاشته هومن
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منده دشمنت ماهت، روي به سالم-  به كه خداروشكر !رس 
 ..گذشت خي  

اخانم  به و ميكشد هومن صورت كردن بررش   از دست سمي 
  .ميچرخد خانم كتايون سمت

   به دست با است معذب مهمانش ايستادن رسپا از
 و پشن 

 .ميكند اشاره دارد قرار قسمت باالترين در كه اي كناره

 كن كمك مامان پرياس ..ميكنم خواهش بنشينيد بفرمايت   -
 ...ت   بنشي خانم كتايون

د اتاق ديگر سمت به تا هومن  .ميي 

ي رسگيجه تا بكش دراز كن يه جان مامان-  ..نگي 

 

 ٦٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   كه هستند خوردن نسكافه حال در هم دور
 كتايون گوش 

 .آيد م   در صدا به خانم

ا ميشود، صحبت مشغول كه او  م   آرام صداي با خانم سمي 
 .گويد
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 ..افتد م   دهن از شه رسد يمبكش رو غذا بيا پري-

 صدقه قربان صداي كه هستند سفره كردن آماده حال در
 ..ميشود بلند خانم كتايون رفت   

 ..رسم تاج هست حواسم ، من برم قربونت-

 كه است مشخص كامال او كردن صحبت ي نحوه از
 هم است، عزيز زن اين براي جان چون خط پشت شخص

 !او براي زن هم زن اين براي او

 تماس باهات شد تموم كارمون وقت هر باشه..باشه-
م  ..ميگي 

 شخص اسم ديدن ابتداي از كه لبخندي همان با را تماس
 به لحظه و بسته نقش لبانش بر گوشيش بر تلفن پشت
 .ميكند قطع ميشد، پررنگي   لحظه

 رسو در كه خونگرم دخي   و مادر به و كند م   بلند رس
 .دوزدمي چشم هستند رنگارنگ غذاهاي

 دور يه خاطر به من ..نبود نيازي !كشيدين زحمت چقد-
 ..پارك بيايم گفتم سبك نهاري و ساده هم  

 .مينشيند او كنار لبخند با
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   چه-
 مبدا كه ناراحت    كل   مامان تازه خانم، كتايون زحمن 
 ..بيوفته دهن از هوا اوضاع خاطر به غذاهاش

 .ميگذارد وسط را ديس آخرين مادرش

يف داشتم تدوس خيل  -  .خونه اوردين م   ترس 

 لبخندي با و ميكشد خود براي پلو مقداري خانم كتايون
اخانم جواب مهربان  .ميدهد را سمي 

 من هيچوقت مياد بدم خونه از اندازه چه ميدونستت    اگه-
 دورهم   يه هوس كه مدتيه ..نميكردين دعوت خونه به رو

 چند هر نده،مو  دلم به باغ يا پارك يك تو هم اون دوستانه
 خونه به توفيق صد خوب ول   چارديواريم تو باز هم اينجا
 ...داره موندن

   ميشود خورده كه نهار
 

 به و ميشوند جمع آجيل دور همگ
 پاسخ زندگيشان ي درباره خانم كتايون هاي كنجكاوي
 ..ميدهند

 كه شب يه و بود سنگت    ماشت    راننده ها بچه پدر پيمان،-
 پرت پل از جاده بودن لغزنده اطرخ به مياد سنگت    برف
 ..شما به ميدن رو عمرش و ميشه

  ..ميبيند خوب را مادرش صداي در خفته بغض
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 ميگذر كننده ويران و شوم حادثه آن از سال شش اينكه با
   او براي هم هنوز اما

 
 اتفاق آن از كه بار هر و دارد تازك

 چون سوزش زور از چشمانش و ميلرزد صدايش ميگويد
 ..ميشود خون از اي كاسه

 هاي شانه بر دست گذاشتم با خانم كتايون

 .ميكند همدردي ابراز او افتاده ي افتاده 

 ..كنم ناراحتت نميخواستم مادرجون، متاسفم خيل  -

   كه لبخندي با
 

 زيرك   دخي   اين براي روز مثل بودنش ساختگ
 دست است واضح كامال ميشناسد، را وجودش بندبند كه
 .ميگذارد خانم ونكتاي دست روي

 نبودش با ميكنم سع   دارم كه وقته خيل   نشدم، ناراحت-
 ..بودم موفق تقريبا و بيام كنار

 مرگ با هم آن ؟!بيايد كنار !محض دروغ !است دروغ
  ؟!عشقش

 يواشگ   هاي اشك آن ميگويد راست اگر دارد؟ امكان مگر
 ..ميگويند؟ چه بيگاهش و گاه

ش نيست، خون    دروغگوي  ..است بلدش وبخ دخي 
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 ٦٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي خانم كتايون

 ميشه چه ول   سخت هم خيل   سخته رو، دردش كشيدم-
 ..كرد؟

 .اندازد م   فرزندانش به نگاه  

 كمي   اينا وجود با ..!داره نگه برات رو هات بچه خدا-
   تنهان    احساس

 ..ميكن 

اخانم يجل براي سمي   نزديگ   تا كه هان    اشك ريزش از وگي 
د عميق نفس   است، گرفته كمت    و رسيده هايش پلك  .ميگي 

 چه نبود معلوم نبودن آقاجون ها بچه اگه ممنون، خيل  -
 ..ميومد رسم بالي

 ي كاسه جمع هواي و حال كردن عوض براي خانم كتايون
 با بازي درحال و كشيده دراز هومن پاي كنار از را آجيل

  گ
  سه جمع وسط است، وش 

 .ميگذارد يشان نفره
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ه-  و بخوريم آجيل كم يه دار درد حرفاي اين جاي بهي 
 ..بزنيم بهي   حرفاي

ا  نزديكي    پررنگي   مراتب به لبخندي زدن با هم خانم سمي 
 ..ميشود

، درست-  خدابيامرز اون ياد كه شد چطور نميدونم ميگت  
 ..افتادم

د دست در ار  خندان اي پسته خانم كتايون  سع   و ميگي 
 ..كند باز را آن ميكند

م؟ معلم  -  خوبه؟ اوضاع دخي 

 كتايون جواب در و ميكشد هومن براي آجيل از مقداري
 ..ميگويد خانم

 خوبه هم اوضاع..راهنماييم تو ادبيات دبي   بله،-
 ي اداره تو خيل   هم ها بچه پدربزرگ البته ..!خداروشكر

  
 
 ..ميكنه كمك بهم زندك

 سمت به و كرده پر مختلف هاي ميوه تكه از را خوري مزه
 .ميدهد هل مادرش و خانم كتايون

نت    حرف كه هينطوري-  ..بخورينشون ته تا مي  

د پيش را قبل بخث باز گرم تشكري از بعد كتايون  .ميگي 
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   پدري پدربزرگ با-
 
 شما؟ پدر يا ميكنت    زندك

 دست خود دهد جواب بخواهد مادرش اينكه از قبل اينبار
 .ميشود كار به

   مادريم بابابزرگ با-
 
 ها سال بابام مادر پدر ميكنيم، زندك

 ..بودند كرده فوت كنه ازدواج بابام اينكه از قبل پيش

زن ب خوش پي   از"متاسفم" گفت    و رس دادن تكان با مرس 
ون به اتاقك شيشه ه بي   ..ميشود خي 

 برف گمونم به شده گرمي   نسبتا ديگه روزاي به نسبت هوا-
 ..داريم راه تو

 كردن مرتب حال در و ميشود بلند جا از عصا كمك با
 ..ميدهد ادامه خود گرانقيمت پالتوي

ه- ون بريم بهي   خان يزدان كه االناس كنيم تازه نفس   يه بي 
 ..برسه منم

 

 ٦٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 نسبت امروز هواي خاطر به كه پارك   در زدن قدم حال در
ا اينبار كه هستند است، شده شلوغي   پيش روزهاي به  سمي 

   در خانم
 
زن اين زندك  .ميكند كنكاش پي 

   تنها دارين؟ بچه چندتا شما-
 
؟ زندك  ميكنت  

 كمي   رفتنش راه رسعت و تر كوتاه خانم كتايون هاي گام
 .ميشود

 عروسام يگ   و پرسام از دوتا ...دخي   يه و دارم پرس تا سه-
 نوه از دوتا و عروس يه با هم ناال شما، به دادن عمرشون

   هام
 

 ...ميكنم زندك

 .مينشيند ها نيمكت از يگ   روي آخيش با

 ..بشينيم؟ كم يه-

اخانم    از انگار سمي 
د لذت زن اين با همصحبن   كه چرا ميي 

د رس از را خود رسگذشت باز  ...ميگي 

 بانك از وام يه خدابيامرز اون فوت از بعد سال دو آقاجون-
  يه پايينش كه خريد خونه يه و گرفت

   كوچيك ي مغازه
 اوضاع خداروشكر زده، گلفروش 

 ..شده بهي   زندگيمون
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 با فاصله همت    از و مينشيند نيمكت روي ها آن روي روبه
ه دو آن  ..ميشود خي 

 كشيدن رنج اما اند كشيده رونج دو هر كه است درست
 ..!كجا مادرش و كجا خانم كتايون

   كه نعمت و ناز در
 دوش به براي توانت و تاب باش 

 ..ميشود بيشي   مشكالت كشيدن

 رنج از فرار هاي راه فقط نه باشند كلفتي   پوست اينكه نه
 ..است زياد هايشان

  
   به تق 

ق 
ُ
 كه آخ ميشود، جور مسافرتشان بساط بخورد ت
 ..ميكشند صف كشيدنشان ناز براي گردان يك ميگويند

  به رپد رفت    از بعد مادرش ميداند چه كس  

 ..است شده تر شكسته سال چندين ي اندازه

 را كمرش آور رسسام هاي هزينه و فرزندان پرورش بار
 ..است شكسته

 ؟!كجاست حواست !جان مامان توئم با-

 تفاوت اين هاي كردن مقايسه از دست مادرش صداي با
   هاي

 
 حال در آن جمعيت از كه پارك   به و برميدارد فرسنگ

 ..يگرددبرم است، شدن كاسته
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ي مامان، بله-  دارين؟ الزم چي  

 اي چهره با و ميكند دراز را پاهايش از يگ   خانم كتايون
 .ميدهد را جوابش زانو درد از شده جمع

 بلد وايستاده پارك در جلوي خان يزدان دنبال برو مادر-
 ..بياد بايد كجا نيست

 هم آن ؟!برود ميكند، ته   قالب او درخواست شنيدن از
كت در كه ض  شخ دنبال    رس 

 را او به كردن نگاه جرأت حن 
 ؟!ندارد

سد د، حساب او از جوران    يك ول   نميي   مثل درست ميي 
ش معلم از كه اول   كالس كودك   د حساب سختگي   ..ميي 

ند دستپاچه لبخندي  ...ميشود بلند جا و مي  

 

 ٦٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميشود نزديك ها آن سمت به قدم  

   اينجا بيان ونايش چرا خب-
 

يم هم با همگ  ..مي 

 ..ميكند كمك خانم كتايون به و ميشود بلند جا از مادر
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 ..كنم كمكتون بذارين-

  
 را جوابش خانم كتايون ميشوند، رفت    آماده جفتشان وقن 

 .ميدهد

 ؟!كنت    جا به جا رو وسيله همه اين ميتونت    دوتا شما مگه-
 ..كنه جا به جا سنگت    بار نميشه شده زخم   كه هم بچه اون

 زنبيل و بيايد مغرور مرد آن است، باور قابل غي   هم فكرش
د دست زير را هايشان  ؟!بگي 

 ..است ممكن غي   ...ندارد امكان

 .ميشود نزديك سمتشان به ديگر قدم  

 راحت و ميذارمشون هم تو خالت    ظرفا نيست، زيادي چي   -
مشون  .ميي 

 طور هر " با ندميك در را بودنش معذب كه خانم كتايون
  
 ...ميدهد نجاتش تشويش از "مادر راحن 

 ..وردار رو زرده سبد هومن-

 م   راه به خروخ    سمت به زودتر مادرش و خانم كتايون
   با ميماند خودش و افتند

 او خواهش هزار با كه هومن 
  
 ..ميكند سبد برداشت    به راص 
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 از اي گوشه همت    بود، نازك   جان اي بچه كودك   همان از
 كرد، م   گل تنبليش و ميباخت رنگ ميداشت بر خش دنشب

 ..حالش زمان مثل درست

احت اينكه جاي شده داغون صورتم مثال-  كنم اسي 
 ..زدين بارم اينجوري

   سبد دارد دوست هومن هاي نق نق دست از
 در كه سنگين 

 اعصابش رو نطق اين تا بكوبد رسش بر محكم را دارد دست
 .شود كور

 .برميدارد رسيعي   و بلندتر را ها گام او تدس از شده حرص  

 اومده دماغش از خون چيكه يه هومن، شدي تنبل خيل  -
 ...مياري در رو ها خورده تي   اداي

 كتايون و مادرش دنبال چشم با و ايستد م   خروخ    جلوي
 ..ميگردد خانم

 ..اونجان اوناهش-

   به
 ..ميچرخاند نگاه ميكند اشاره هومن كه سمن 

 ماشت    از او و ايستاده مقام   آقاي مدل آخرين ماشت    كنار
ش   و سالم حال در و شده خارج  ..است مادرش با احوالير
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   از را سبد
 آزادش دست با و ميدهد ديگر دست به دسن 

 .ميكند مرتب را است رفته وا سنگت    سبد خاطر به كه شال  

، بريم-  ..گرفت درد دستم آبج  

 .افتد م   راه به رسش پشت ناچار به افتد م   جلو كه هومن

 

 ٧٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميكند حضورشان متوجه را جمع مادرش زدن صدا با هومن

 ..بگي   رو سبد مامان-

 پاي كنار پايت    را سبد ميشود، چرخيده سمتشان به كه رسها
 .ميدهد سالم رئيسش به محجوبانه خيل   و ميگذارد خود

 ..بخي   عرصتون سالم،-

 از نگاه و ميدهد تكان رس مغرورانه سالمش جواب در
د چشمانش  ..ميگي 

 اين نميداند ميكشد، دخي   رخ به را غرورش اوج حركت اين با
د فاصله ها فرسخ اعتقاداتش با كه غروري از رفتارش  ميگي 
       . .ي  ديگر  چ   ي  از  يا  دارد  نشات 
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 مغرورانه اينگونه دارد حق كبكبه و دبدبه همه اين با البته
 را او ثروت همه اين باد كه نيست زاده وممعص كند برخورد
د  ..!نگي 

م- سونيم هم رو شما شو سوار دخي   ..مي 

 م   خود به خانم كتايون توسط مادرش گرفت    قرار مخاطب
 ..آوردش

   خود دهد جواب مادرش اينكه از قبل
 .ميكند پيشدسن 

 گرفتم اسنپ پيش دقيقه چند همت    نكنه درد دستتون-
 ..نميخوره شما به اصال مونمسي   ..برسه كه االنس

  ..آن انتهاي در وديگر است شهر رأس در يگ   ديگر نميخورد

 .ميدهد ادامه مادرش نشده تمام اش جمله

يف شما ..ميشه زحمتتون ميگه، درست پري- ين ترس   ..بي 

اض قصد خانم كتايون كه همت     مقابل اسنپ ميكند اعي 
 ...ايستد م   خروخ   

 ..اومد ماشت    آبج   -

ند مانده راه در خانم كتايون به يلبخند  .مي  

 ...ميكنم خواهش بفرمايت    شما .اومدش اينكه مثل-
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 .ميكند تحمل را هومن غرغرهاي باز و نشسته ماشت    در

   چرا-
 گفت ك   اصال بشيم؟ المبورگينيش سوار نذاشن 

؟ خي   اسنپ  
 كن 

  
 .ميگويد مادرش به اخم با ميدهد رس كالفه پوق 

 از !خورد رو رسم بكن كاريش يه رو ناي خدا رو تو مامان-
  
نه غر گوشم دم ه   ماشت    تو نشستيم وقن   چرا كه مي  

 ..بريم خانم كتايون ماشت    با نذاشتت   

 دارد خي   پرسش بودن ماشت    عشق از خوب خيل   كه مادر
 رسش از باال سطح ماشت    آن هواي روزها تا ميداند خوبي   و

د  .ميكند مايل سمتش به را خود كم   او كردن قانع براي نميير

 زحمت به رو بقيه خودمون خاطر به كه نميشه پرسم-
 ديديم رو همديگه اگه بعد دفعه شاهلل ان حاال بندازيم،

 ..ميكنيم قبول رسوندمون براي رو دعتوشون

 ؟!دعوت كدام است، خوش دلش هم مادر اين

   غرور پر مرد آن شنيد كس  
 ..؟!بزند رساندن از حرق 

 

 ٧ ١ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_نرما#

كت به را خود رسعت تمام با ساند رس   ..مي 

   خيابان در
   ترافيك امر همت    و داده رخ تصادق 

 سنگين 
 محل به هميشه از ديرتر ميشود باعث كه ميكند ايجاد
 ..برسد كارش

 به را خود و ميشود حسابداري بخش وارد زنان نفس نفس
ساند بيتا مي     ..مي 

 ..سالم..س-

ي دنبال رسش پشت بزرگ كمد در كه بيتا  با ميگشت چي  
 ..ميچرخد مي    سمت به اي بريده بريده صداي شنيدن

 دور را مي    شده رها كمان از تي   چون ميبيندش كه همت   
ند د را دستش و مي    ..كشاند م   خانه آبدار سمت به و ميگي 

 رو گوشيت بار بيست ؟!موندي گوري كدوم هست معلوم-
 !گرفتم

ش   مامت بيتا شاك   لحن از
 خود به دادن دلداري با كه اسي 

 ..ميكند فوران بود كرده رسكوب

 ..ميشود كور نطقش و پريده رخش از رنگ
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 داشته تاخي   اندازه اين و باشد آمده بخش به رئيس نكند
 ..است

 ..ميگذراند نظر از را راهرو و كشيده گردن بيتا

د، را وسايلش و كيف رسعت تمام با كه همزمان وع ميگي   رس 
 ..ميكند دادن توضيح به

، برا اومده رئيس-  
   گفتم ميگرفت رو رساغت رسكس 

 رفن 
 خدا رو چكار موندي تو اون ساعت نيم حاال ..دستشون   

 ..داند

 .ميدهد جاي كابينت در را وسايلش

 بينظم   بدونه اگه ..نكرده شك اين از بيشي   تا برو باش زود-
 ..هگوشمون هممون بزرگه تيكه هست بخشمون كار تو

   اين
 وحشتناك  خي   اين ديگر طوري نيست بلد جوان منس 

 ؟!برساند مقابل طرف گوش به را

س شدن از طرف شايد نميگويد خود با  !بيافتد پس اسي 
 قلبش جان به سم   چون خي   اين و دارد قلن    مرض شايد
 ..شود زمينگر تشك روي بر سالها و بيافتد

            
  

آبدارخانه از  بالالجبار  ميكند  وارد  پشتش  به  بيتا  كه  ه  ل 
با

. .د  ميشو  خارج 
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سش كاهش براي د عميق دم   اسي   آرام هاي گام با و ميگي 
 ..افتد م   راه به كارش اتاق سمت  به

 حال كه بيتا به نگاه   زدن در از قبل و ايستد م   در پشت
 اندازد م   است واكنشش منتظر كارش مي    پشت

 وجود دنكر  فكر براي زيادي زمان كه ميفهامند ابرو چشم با
 ...ندارد

 

 ٧٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د بيتا از نگاه  كم   دارد قصد دهان آب دادن قورت با و ميگي 
 .شود مسلط خود بر

ند، در به اي تقه لن    زير "هللا بسم" يك با  را در دسته مي  
 ..ميكند باز را در و كرده خم

 خانم، ناهيد نگاه ميشود، نمايان در چهارچوب در كه همت   
 كشيده در سمت به همراهش هميشه معاون و او ديا،بر 

 .ميشود

             
          

را او  بيخگر  تو  نگاه  است،  افتاده  گ  ي   ن 
موقعي   بد  در 

كرده پنهان  خود  در  واضح  پوزخندي  كه  نگا  ه  ميگويد، 
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   با كه پوزخندها آن از است،
بان   تمام ختم خود ميگويند بي  

 ..است گونه رفيق هاي كلك و دوز اين

 .برميدارد داخل سمت به قدم  

 ..سالم-

ل را صدايش لرزش  كه كرده تالش خيل    مبدا تا كند كني 
 تمسخر و بگذارد نمايش به را ترسش صدا ارتعاش اين

 ..بكشد جانش بر را ديگران

 .ميشود برديا كارهاي بررش   مشغول و انداخته پايت    رس

 اولت    جزء من براي بودن منظم و تايم آن سيف خانم-
كته اين تو شخص يك موندن ملزومات  ..رس 

 ؟!رئيس اين است تي    بود گفته

 غياب حضور سيستم با كه نكرده فكر خود با بيتا اين آخر
فته كت اين ي پيرس   نبود و بود از رئيس ميشود مگر رس 

 ؟!نباشد باخي   كارمندانش

سش از خشكيده هاي لب بر دادن جواب براي  زبان اسي 
 .ميكشد

  تص مسي   تو ميخوام، معذرت خيل  -
 و بود داده رخ ادق 

      . .د  بو  آورده  بند  رو  راه  پليس 
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   جان چه با ميداند خدا
 زبان به را جمله چند همت    كندن 

 ..!است آورده

 او حضور هيبت از كه برديا و ناهيدخانم به درمانده نگاه  
 ..اندازد م   اند كرده كوتاه زبان

   در ني    دو اين دارد حتم
 چندان كرده هم رس بيتا كه دروع 

 ي مواخذه يك خاطر به كه انگار آخر اند نبوده صي  بيتق
 ندارد امكان وگرنه است ريخته پرشان و كرك تمام كوبنده
 رئيس مقابل در و كنند سكوت اينگونه برديا و خانم ناهيد

 ..نكنند حمايتش

 ..ميشود بيشي   قلبش تپش ميشود بلند كه مي    پشت از
 بيكارش كار از اي مسئله همچت    خاطر به بخواهد نكند
 ..!كند

تون پشت بشينت   -  بررش   رو محاسبات از چندتا ميخوام مي  
 ..كنم

 مينشيند مي  ش پشت او ي خواسته طبق تعلل اندك   از بعد
 .ميماند دستور منتظر و

 .ميكند ميخ مانتيور بر را ها چشم و ايستد م   كنارش
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 به حسابداري بخش از فايل يه پيش ي هفته شنبه پنج-
 .نبود اشكال از خال   چندان كه رسيده دستم

   اين از دوهزاريش كه است جا اين
  و رسكس 

 ..افتد م   بيخي   هاي بررش  

 ..بيافتد هم قلبش دوهزاري بر عالوه دارد جا

 

 ٧٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   ندارد ياد به
 ..!باشد داده انجام اشتباه را محاسبان 

  اسناد ارسال از قبل هميشه ها اين از گذشته

  تمام بخش اين مسئول عنوان به خانم هيدنا

 .ميكرد چك دقيق صورت به را محاسبات و ها داده

 دريا رود دريا به رو است، اينگونه شانسش ديگر كند چه
 ..ميشود خشك

د عميق نفس   نامحسوس   طبق و ميگي 
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 به را مانيتور .ميكند باز را نظر مورد فايل اش خواسته
 .ميكند متمايل او سمت

 ..يت   بفرما-

 است صورتش الينفك جزء كه اخم   با و ميكند ريز چشم
 ..ميكند بررش   را ها داده

ود جلوتر چه هر   و تر خورده گره ها اخم مي 

 ..شد تر متورم گردنش هاي رگ

 .آورد م   در لرزه به را وجودش تمام ها شدن وحشتناك اين

 انفجاري كه هان    شمايل دارند، ترس ها شمايل اين آخر
  قايم خود پشت در لوقوعا قريب

 ..اند كرده

   با و ميسايد هم بر فك
ول در سع   كه لحن    كني 

 .ميتوپد اتاق اهال   تمام بر دارد، آن

 بنيان از كلش داده؟ انتقال شما براي رو ها داده اين ك  -
 ..غلطه

د مانيتور از نگاه  سفيدي كه پرخشم   هاي سياه به و ميگي 
   به آن اطراف

 .ميدوزد مچش است، زده رسخ 
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ه هاي آن    اين نميداند غولپيكر مرد اين  كه دارد چه تي 
 ..؟!ميشود سالح خلع مقابلش در اينگونه

 ما كردين ارسال كه هاي داده اساس بر مقام   آقاي-
 من..من..داديم انجام رو محاسبات

   اينبار
 .ميدهد قرار مخاطب را همراهش قبل از تر طوفان 

 وارد ارقام   و آمار اينكه از قبل نشد قرار مگه امجدي-
 ؟!شن جور و جفت دقيق بشه حسابداري بخش

   پر و محكم مشت
 ي لبه جاقلم   كه ميكوبد مي    بر قدرن 

 .ميشود پرت زمت    بر مي   

 ..ميكشاند سكته مرز به را پريده رنگ امجدي غرشش

؟ درست چطوري اومده باال كه رو گندي-  
 اين از بعد ميكن 

 ها برنامه از كل   بشه زياد و كم عدد يه نفهميدي مدت همه
يزه بهم  ..؟!مي 

   منتظر اينكه بدون
 و بلند هان    گام با بماند او از پاسج 

 ..افتد م   راه به خروخ    سمت به استوار

 مفت پول من ميكنم، روشن گروهت با رو تكليفم امروز-
 ..كنم خرج االف مشت يك گشت    بيكار بابت كه ندارم
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 سع   ميكشاند او دنبال به را خود زحمت به كه امجدي
د باال را اش رفته تحليل صداي اندك   ميكند  .بي 

 ..اصال..كردم چك رو ارقام تمام من..من مقام   آقاي-

 ول   ميشود قطع اتاق از شدنش خارج با حرفش ي ادامه
  ي مانده مات اهال   گوش به هم هنوز التماسش صداي
سد اتاق  ..مي 

 

 ٧٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميشود رها سه هر ي شده حبس نفس ميخوابد كه اهاصد

 .ميكند ولو مي  ش پشت صندل   بر را خود برديا

 سه هر عذر ديگه ساعت يه تا وگرنه كرد رحم بهمون خدا-
 مامان دل ور خونه كجا؟ اينجا و ميخواست رو مون تا

 .جونامون

 رسش و ميشود آوار خود صندل   روي شده سست پاهاي با
د شدستان بت    را  ..ميگي 

.ت           اس  كرده  تحمل  را  زيادي  اس  يس  دقيقه  چند  اين  در 
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فت احتمال اگر هم درصد يك  به ها خرابكاري اين تمام مي 
   هم باشد اشتباهش محاسبات خاطر

 بيكار هايش اتاق 
 و كند نگاه ها آن هاي چشم در ميتوانست چگونه ميشدند
منده  ..؟!نشود رس 

 ميشد اخراج هم نباراي اگر آورد جا به شكر سجده دارد جا
كت قدم   هزار در ديگر  .نميداند راهش ها رس 

   خانم ناهيد 
د سمتش به و ميكند پر آب از ليوان   .ميگي 

 .گذشت خي   به روشكر خدا عزيزم، بخور-

 دست از را آب ليوان لب زير تشكري با و ميكند بلند رس
د خانم ناهيد  .ميگي 

 نشون رو ها فايل و رسيدي موقع به كه بود خدا خواست-
 ..بود بسته كامال برديا و من بال و دست وگرنه دادي

  
 .ميكشد اش مقنعه ي لبه بر دسن 

ون از كه ارقام   فايل شد خوب-  رو بودن كرده ارسال بي 
 هم بياد رسمون ميتونست كه بالن    فكر واي ..نكردم حذف
 !ترسناكه

            
           

جا از  است  گويشان  و  گفت  شاهد  مدت  اين  تا  كه  برديا 
و ميدهد  خود  به  قو  ش  و  كش  و  ود  شس  م  بلند 
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  راه به در سمت به بلندي نسبتا ي خنده تك با

 .افتد م  

 به دست براي ش نقشه كه بگم بدبخت بيتاي اون به برم-
 جنابعال   اومدن دير خاطر به اونم مقام   جناب كردن رس

 كه بزنه دور رو اون تونسته ك   آخه..شد آب بر نقشه كامال
 ..بتونه بچه فسقل اين

 .ميدهد تكان خود براي رسي تاسف با

 براي مثال ؟!شدم همدست باهاش چرا احمق من نميدونم-
 كردم روشن رو كامپيوترت رفتم باشه طبيع   خر   همه اينكه

 ..كردم باز رو كاره نيمه فايل يه و

   احساس به خانم ناهيد
 و ميخندد ميكند، تحمل كه حماقن 

ود خود مي    سمت به كه همانطور  .ميدهد را او ابجو  مي 

  ..هاتف جناب ميكند ستايش رو دوستيت همكار حس-

م   عرق برديا
   از را كذان    رس 

ند كنار خود پيشان   رسش و مي  
ام نشانه به را  .ميكند خم احي 

 ..بانو ناهيد نداره رو شما قابل-
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 ٧٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
 .دميشون خود كار مشغول كدام هر برديا رفت    از بعد دقايق 

سد وحشتناك رئيس   اين از بگويد را راستش  .ميي 

اره است ديده را او بار هر آخر  چشمانش از خشم هاي رس 
ون  درست ميكشد، آتش به را مقابل طرف وجود و زده بي 
   مثل

 نشسته آتش به چشمان با آنگونه كه پيش دقايق 
 ..ميكرد اش مواخذه

 .كننده ويران و وحشتناك !بود وحشتناك

 چنگال از و كرده رحم حقشان در خدا ميگويد، تدرس برديا
 .است كرده رها او

 رساسيمه برديا و بيتا كه است اعصاب ن    مرد آن فكر در
 .ميشوند اتاق وارد

 چرخشش با همزمان و ميچرخد آنان سمت به شده كنجكاو
ون موهاي از اي طره  هدايت داخل به را مقنعه از زده بي 

 .ميكند

 !اومده در رتونكا كه بدويت    ها بچه-
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 ؟!باز چتونه ؟!شده خر  -

 همه اين دليل ظريف اخم   با كه است خانم ناهيد
 .ميخواهد بيتا از را شلوغكاري

 داغ پياز بدون و راحت خيل   برديا هميشه مثل هم اينبار
 .ميكند روشن همه براي را مطلب اصل

كتاي به شن اعزام حسابداري گروه بايد ديگه هيجر  -  رس 
دستكاي بررش   براي شهرستان  .اونجا دفي 

 بت    از تا ميماند منتظر آورد، نم   در رس ها برنامه اين از
ي اينان هاي جروبحث ش چي    .شود دستگي 

   شدت به آمده وجود به اوضاع از كه خانم ناهيد
 نارص 

 شده حرص   و ميكند پرت مي    روي را خود خودكار است،
اض  .ميكند اعي 

 ندارم، رو كتابا حساب اين ي حوصله و حال اصال كه من-
 ..رو وقتش نه رو ش حوصله نه

 نزديك او به دارد، خي   خانم ناهيد هاي حساسيت از كه بيتا
 .ميشود
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، ناراحت رو خودت نميخواد شما-  
 بخش هر از كن 

ن نفر دو حسابداري  رو پري و برديا شما بخش از من كه مي 
  
 ..برس خونوادت به راحت خيال با برو .كردم معرق 

 ادامه صدا پر بازدم يك از بعد و مينشيند صندل   روي بر
 .ميدهد

 به حتم به افتاد اتفاق كه اشتباه   اين از بعد ميدونستم-
كتاش    رس 

 چهارتا سه هم با نميدونت    آخه ميكنه، رسكس 
كت از ها ميليون چه رقم   اشتباه فت، باد به رس   خوب مي 
 ريشكا نميشد وگرنه شد متوجه اسناد زدن از قبل كه شد
 ..كرد

 بازديدي دارند، پيش در بازديد جور يك ميفهمد بحثشان از
كت مال   هاي حساب ريز به ريز آن در كه  چك ها رس 

 و سال آخر به شدن نزديك ..ديگر است اينگونه ميشود،
 ..ها كتاب حساب كردن جمع

 !پري توأم با-

  با بازي از دست برديا، توسط زدنش صدا با

 ميخواندش چريگ   چريك خانم هيدنا كه  خودكاري ي دكمه
 .برميدارد
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ي- ؟ چي    
 گفن 

  
ند باال را رسش جلون    موهاي و ميكشد پوق   .مي  

 عازم رئيس شخص با فردا كه كن جور و جمع ميگم-
 ..ميشيم

 

 ٧٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان*********************************

   از شده عصن   
 

   شده، برادر پرسعموي اين ديوانگ
 بر دسن 

 است گذاشته مي    روي كه را اسنادي و ميكشد خود ريش ته
ند كنار  .مي  

  
 پرس اين جوري نبود ترسيده مادر و مامان خاطر به اگر يعن 
  اين فكر ديگر كه مينشاند رسجايش را

 ..نكند خطور ذهنش به اضافه هاي غلط

 .ميغرد شده ُپر برادر اين بر و ميسايد هم بر دندان

   رو ارخونتك ميخواي كه-
 اون دل ور اونور بري بفروش 

ه    خجالت ؟!دخي 
 ؟!فكر ن    ي مرتيكه نميكس 
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 قدرت تمام با كه جوري ميشود كفري بيشي   او بودن الل از
ند مي    بر  .ميپيچد فضا در گلدان شكست    صداي و مي  

   الل چرا بزن حرف د  -
   مون 

 ؟!گرفن 

   ي رسفه يك زدن از بعد و ميشود بلند جا از فرزاد 
 مصلحن 

 سع   نهايت كه صدان    با شيداخانم به چشم   زير نگاه   و
د كار به را خود  جواب نبوده، موفق چندان ول   نلرزد تا ميي 
يز شي   اين  .ميدهد را خشم از شده لي 

 بفروشم ها كارخونه اين از رو سهمم تمام ميخوام بله،..ب-
 .بندازم راه كاسن    و كار خودم براي آب اونور برم و

 را خريت و حماقت اندازه اين  احمق برادر اين نميداند آخر
 ؟!است برده ارث به كس   چه از

داري تعفن بوي ند هم به را حال ها فرسخ از كالهي   در مي  
 كبك چرن و نميشود حاليش چگونه ديوانه اين است تعجب

ي را خود و كرده فرو برف در را رس  ..است زده بيخي 

 و كنند خود رام را مردان تندهس بلد خوب زنان كه اند گفته
 ..است نشده روشن و آشكار برايش اينگونه اما بزنند تيغشان

 روياي اين از را بالغ اصطالح به مرد اين نميشود پيدا يگ  
  
 ؟!كند بيدار گونه رساب ي آينده خرگوش 
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 هيچستان به است گرفته پيش كه راه   اين پايان رساب، بله
 !بس و است

   به و ميكند صاف كمر
ند تكيه صندل   پشن   .مي  

ند، او حماقت همه اين به عصن    پوزخندي  باز ميخواهد مي  
 شيداخانم كه دهد قرارش درست هاي حرف معرض در هم
 .ميدهد قرارش مخاطب پربغض صدان    با

ه اون با بودن خودش كه حاال پرسم، بره بذار-  به رو دخي 
 ..بره بذار ميده ترجيح خانوادش با بودن

 اين نميداند و افتد م   راه به ها پله سمت به كرده بغض
 پرس   اين قلب رس بر بالها چه صدا در كرده خانه بغض
 ..آورد م   در فرزند از شده عزيزتر

 خواهش مبارزه سال يك آخر دارد، حق !مادر اين دارد حق
   كم

 ..نيست زمان 

  به مانده مات فرزاد يقه و رود م   در كوره از

د چنگ به را است رفته باال آن از مادرش كه هان    پله  ميگي 
   با را كلماتش تك تك و

 او صورت در شده برابر چند صالبن 
 .ميكوبد
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 من از رو اين ول   كن گم رو گورت هري، بري ميخواي-
   از هيچ كه اوج پاش پشتت مادر آه باش، داشته يادگاري

 اين 
   كه

تر و پستي   هسن     حقي 
 .ميس 

ب با  .ميكند او به پشت و ميكند رها را اش يقه رص 

 گيالس باغ هم كارخونه هم ميخرم، رو داراييت كل خودم-
 حق هيچكس فعال مامانه مال كه پاساژم اون رو، لواسون

 ..نداره رو فروششون

 

 ٧٧پارت#
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 به ميشود تمام پريده رس از عقل برادر اين با كه حرفش
 ..افتد م   راه به خود اتاق سمت

 بيجواب برادري چنت    هاي گفت    "داداش اشداد" بگذار
 باز حسان    خانواده اين "هاي بمان بمان" براي او مگر بماند
 جوان    او هاي گفت    داداش براي مرد اين حال كه است كرده
 ؟!كند خرج

              
  

قرار راهش  رسرس  بر  كه  مب  ل  ت 
اول    روي  ر  ميشود  اتاق   

وارد
.د مينشين  دارد 
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   بر رس
 .ميدوزد سقف به را نگاهش و ميدهد قرار ميل پشن 

   اين
 
 كه رنگهاي از !دارند خاص   رنگ فرزاد هاي يكدندك

 همه اين و كجا راه به رس فرزاد آخر نيست، پرس اين رنگ
  
  !كجا گري ياع 

  ميدواند، موش دارد ها وسط اين كس   دارد حتم

 و فرزندي مادر بساط و شد پيدايش كجا از ديگر دخي   اين
 .است ربوده همه از رقرا و زده برهم را برادري

ه فقط كه بود گل زندگيش  به هم آن كه داشت كم را سي  
 يك و عزار بر عالوه بايد حال !ميشود جور فرزاد لطف

  
 .كند اضافه ها آن به بايد هم را فرزاد پاييدن بدبخن 

 دستان ميان را رس اعصاب هاي جنگ اين از گرفته رسدرد
د    و ميگي 

 .ميدهد رس كالفه پوق 

 در كاركنان كه گندي از آن نيست دوتا و يك لشمشك آخر
 جاي كه برادر اين از هم اين و بودند آورده باال ارقام ارائه
   رسم بودن حام  

 ...است گرفته پيش را گري ياع 

 ..ميكند چك را زمان و ميچرخاند را دست مچ

.د           شون  را  ه  جسابداري  اكيپ  با  بايد  ديگر  ساعت  نيم 
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 از دور كه كارمندي جماعت اين ميخواهند رس باال رئيس
 .هستند مشغول مركزي دفي  

 است شده پرت كم   حواست ميبينند كه همت    اصال
 دوش به بابت كه باري از كنند خال   شانه ميخواهند
نند جيب به پول تومان ها ميليون ماهيانه كشيدنش  .مي  

 و نكرده كوتاه   هيچكدامشان حق در ميداند خوب خودش
 چموش ول   است سفيد رو خود ايخود نزد بابت اين از

   بازي
 اخراج كارمند مثل درست !نميكند درك را ها بعض 

 و پايه ن    آمار نوشت    خاطر به هم آن پيش روز چند ي شده
 ..!اساس

 را خود كت و ميشود بلند جا از آيد، م   كه در صداي
 پشت شخص براي را ورود اجازه صالبت با و ميكند مرتب
 ..ميكند صادر در

 ..ماشت    تو بذارم رو وسايلتون اومدم آقا، مسال -

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رس

، وردار تخت رو ساكم-  ..ميام ديگه دقيقه چند بي 

ود كه خدمتكار مرد    ساك مدارك كردن چك از بعد مي 
 دسن 

.د            ميگ  ي  پيش  را  مادر  اتاق  راه  و  ميشود  خارج  اتاق  از 
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 اين براي است محال ؟!برود او ديدن بدون ميشود مگر
 ..پرس

 

 ٧٨پارت#
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 مخصوص صندل   روي بر اتاقش بالكن در دست به تبسيح
   ن    باغ به و نشسته خود به

 
 ..است دوخته چشم حياط برك

   تنها-
 ..!برم قربونت نشسن 

 .ميچرخد سمتش به جان كم لبخندي با صدايش، شنيدن با

ند تكيه در بر شانه بالكن ورودي در    با و مي  
 به خاص ژسن 

ه زيبا تصوير اين  .ميشود خي 

 نيست، خوب براتون رسما بفهمونم شما به ميتونم من ك  -
 .داند خدا

 چشمان از اينگونه كه دارد درد حرفش كجاي نميداند
ون آب او كوچك ند بي   ؟!مي  

  به را او ناخواسته كه ميداند خوب ميداند

 ..است كرده پرتاب تلخ هان    گذشته
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 و افتاد راه به بابشو آن كه بود زمستان ديگر، بود زمستان
 ..شد سياه خانواده اين روزگار

 رفته زمستان در اش گمشده !مادر اين دارد خاص   ي عقيده
 .گشت بازخواهد زمستان در يقت    به و

 بايد حتم به بود ديگر كس   اگر ؟!ندارد جالن    بزرگ مادر
 !!ترينزيبا نه باشد زندگيش فصل منفورترين زمستان

   مرد نتنها بره كه فرزاد-
 
 و كس تموم بلكه شيدا و من زندك

   كارمون
 ..ميس 

 را چروكش نيمه دستان و مينشيند پا ي پنجه روي مقابلش
د دست در  .ميگي 

 .ميدهد جواب ظريف اخم   با

 ..از باز-

 انشگشت و ميكشد اش مردانه و بزرگ دستان بت    از دست
 .ميگذارد لبانش بر

   با
 .ميدوزد چشم گستاخش چشمان به تر چشمان 

 ..شه تموم حرفم بذا-

د رسد هواي اين از صدا پر نفس    .ميگي 
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-  
، گمشدم از بعد دلخوشيم تنها ميدون   نميخوام تون  
 ..بمونه دلم به يگ   اون مثل هم تو حرست

  ميكاود، را مادر اين چشمان تر دقيق

   همان به جويش و جست
 

 .ميشود ختم هميشگ

ه مادر دستان به و ميدزدد نگاه  .ميشود خي 

 نمونه دلم به گرفتنت رسوسامون بذار يزدان، شو دوماد-
   تر لب كافيه فقط

 ..بيارم عروس برات تا كن 

ند او آوردن عروس به پوزخندي دل در  .مي  

   مگر ؟!بياورد عروس
ها اين به كردن فكر براي فرصن   چي  

 ؟!داشته

   از
 همت    تا و است كشيده تنه يك را پدر نبود جور نوجوان 

 .است نبوده فارغ هم االن

 .ميشود بلند جا از و زده مادر دستان بر اي بوسه

 .ميبندد نقش لبانش بر زن اين دل شادي براي لبخندي

 .ميكنيم صحبت دربارش مفصل بعد برگردم بذار-

 .ميدهد ادامه اي خنده تك با
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 هيشگ   با كه دارم خونه تو جنس اون از دوتا خودم-
 ..ميكنمن عوضشون

   دندان جواب ميخواهد
 بدهد پرسياست مرد يك به شكن 

   بر اي بوسه با كه
 و ميكند تند پا خروخ    سمت به پيشان 

 نگه مادر دهان در شده موم و مهر همانگونه را حرف
 ...ميدارد

 

 ٧٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ون پرصدا بازدم   ميشود، خارج كه مادر اتاق از  ..ميدهد بي 

 و گي   اين آخر !مادر اين دارد اي تهخجس دل عجب
   فرصت ها گرفتاري

 
   به رسيدك

 
 مرد اين به را شخض   زندك

 .ميدهد

  
   اين از سوراخ 

 
   ميبندد كه را زندك

 آن بغل در ديگر سوراخ 
  !ميكند باز چشم

 اين كردن چفت به حواسش دانگ شش اوصاف اين با
 نر   حواسش دانگ هر اينكه تا نيست بهي   باشد ها سوراخ
 ...؟!باشد بينتيجه و بيحاصل كاري
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   بر اي بوسه
ند خواب غرق شيداخانم پيشان   بدون و مي  

 .ميكند راست قامت كند بيدارش اينكه

   خاطر با دارد حتم
 رسدرد فرط از داشته فرزاد با كه بحن 

 ..است كرده راحت را خود كار اينگونه و خورده قرص

 نس اين به را فرزندي !سخت هم خيل   است، سخت
  
   و برسان 

 غريبه اينگونه باشد دستت عصاي بايد كه زمان 
 هم آن دارد درد شود، صاحب را تماش و برسد راه از اي

 ...بكنيد را فكرش آنچه از بيش

 است پيام رسي    ع تايپ حال در و نشسته عقب صندل   روي
 .ميدهد قرار مخاطب را راننده كه

 افتادند؟ راه بقيه-

 م   خود پرابهت رئيس به نگاه نيم جلو ي آيينه از راننده
 .اندازد

 دوتا و خودشون ماشيناي با تيم هاي بچه از تا دو آقا، بله-
كت ماشت    با هم شون ديگه  .ميان رس 

  
 .ميگذارد صندل   روي را گوش 

كت ماشت    ديروز خوبه،-  بردين كردين؟ رسويس رو رس 
   چند كردين؟ چكش

 .ندادن تكونش ميشه وقن 

 



 رد پس پاییز

 

   اين و كندمي من من دادن جواب در
 يك وسط اين يعن 

ي  شدن پيچيده هم در باعث امر همت    و نيست درست چي  
 .ميشود ابروهايش

ه  براي وضوح به كردنش گم پا و دست كه اي راننده به خي 
 .ميمانند منتظر است، هويدا بت    تي    مرد اين

دم ها بچه از يگ   به..به...آقا راستيش-  .كنه چكش سير

س جلو ي هآين از نگاه نيم هم باز   شدت اسي 

 فوران حركاتش از النگاري سهل كه اي راننده ي گرفته
 .ميكند

 ..كرده چك ميكنم فكر-

   "كردن فكر" اين
 اين و نبوده كار در پيگرن    هيچگونه يعن 

  رديف   چي    همه" تمام مدت همه

 .است بوده اساس ن    و بيخود "هايش قربان

  دانشكارمن جان با كردن بازي اين از گرفته اوج

 .كرده وحشت راننده اين رس بر ميكشد نعره

   فكر-
 بودي غلط كدوم نر   مدت همه اين معلومه ؟!ميكن 

   بيخود رو مهم   امر همچت    كه
  ؟!دونسن 
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 را شده وحشتناك رئيس جواب و كند وا دهان ميخواهد
   با كه بدهد

 .ميبنند را او دهان غليظ غرش 

 دست برو ..ستني پذيرفته اي بهانه هيچ رو، دهنت ببند-
   كه شو دعا بع

 از خودم كه انوقته چون نياد پيش اتفاق 
  
 
 ..ميكنم ساقطت زندك

ك آن يادآوري با ي آن    چشم دخي   جانش به خوره مثل چي  
 .ميشود پرسيدن به مجبور كه افتد م  

كته؟ ماشت    تو ك  -  رس 

 .ميدهد جواب برده فرو صدادار را خود دهان آب

 سيف خانم و هاتف آقاي-

 

 ٨٠ارتپ#
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 و شست انگشت با شده عصن    راننده جواب شنيدن از
 ...افتد م   پيشانيش جان به اشاره

منده- ش روزه چند اين بود مريض مادرم آقا، رس   هم 
 .كردم فراموش بلكل بودم بيمارستان
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   ابراز به جوان   
 مقابل در واكنشش تمام و نميدهد او پشيمان 

اف   شدن بازتر فقط او اعي 

 ..است اش شده كور هاي اخم

  
 راننده موبايل صداي كه ميگذرد جدل جنگ آن از ساعان 
 .ميشود بلند

هاي او ي شده زرد رنگ  .ندارد همراه به خون    خي 

 شوك   هميشه ها شدن دستپاچه و ها شدن زرد اين پشت
 نشاندن خاك به قدرت كه شوك   است، شده قايم عظيم
 .دارد را شتهكارك ي راننده و محافظ چنت   

 به كننده ديوانه اي دلشوره كه اي مكالمه از شده كنجكاو
سد است، انداخته جانش  .ميير

؟ چيه جريان-  
 همن 

ند راهنما  .ميكند پارك جاده ي گوشه در را ماشت    و مي  

كت ي راننده-    گفتش..گفتش بود، رس 
 زده پشت از ماشين 

  ..كت    صي   بايد پليس اومدن تا ماشينشون به

   از هدميخوا
  كه كند  سوال رسنشينان سالمن 

سيده سوال جواب هايش گفته ادامه   .ميشود اش نير
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 تو ها بچه ممكنه فقط نديده آسيب كس   خداروشكر-
 .بمونن عالف جاده

   ناكرده خدان    اگر آخر ميكشد آسوده نفس   
  اتفاق 

منده دارد عمر تا آمد م   پيش مردم فرزندان براي  پدر ي رس 
 ...ميشد اينان مادر و

 جانش به هراس اينگونه كه ديده را فرزند داغ ي كشنده درد
 ..است افتاده

   از ها سال اينكه با كه است ديده ميگويد، را مادر
 ملكون 

 نبودشان آتش است هنوز كه هنوز ميگذرد فرزندانش شدن
 .است نشده خاموش

 ...كن سوارشون برو بزن دور-

 و برميگرداند رس و دمينشين كنار جلو صندل   روي بر برديا
 .ميكند ادب عرض

، جناب سالم- منده مقام   رو رفته راه شدين مجبور !رس 
 .برگردين

   پاسخ و ميشود محكم "سالم  " او سالم جواب
 جمله باق 

رسرس..     دادن  تكان  اش 
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   از بعد
 به رس معمول طبق او ميشود باز كنارش درب دقايق 

 .مينشيند كنارش بارقار و زير

 ..مقام   آقاي بخي   روز سالم،-

 به دخي   اين ديدن هنگام كه پرآشون    ذهن اين به لعنت
 !افتد م   ولوله تكاپو

 انگار كه كس   است، شبيه كس   به رقمه بد او صداي آخر
 !ميشناسدش خوب

 چشم بر را آفتابيش عينك و ميدهد تكان رس او جواب در
 ...ميكند تنظيم

 

 ٨١پارت#
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 پري سمت به از برديا كه ميگذرد تادنشاناف راه از ساعن 

 .ميچرخد

 نتونستم صن    بده، رو ساندوجات اون از دونه يه پري-
 ..بخورم صبونه
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 شش كه ميداند خدا اما داده نشان بيخيال را خود ظاهر به
 !است همكار دو اين نر   حواسش دانگ

 توسط او كوچك نام بردن از و است دو اين نر   حواسش
 .ميكشد هم در ابرو غريبه مردي

ند خو هم با اندازه از بيش كارمندانش اينكه مثل  و ميگي 
  
 تاييدي ها زدن صدا اسم به اين ميكنند، برخورد خودمان 
 ..نيست محكم

 ..مقام   آقاي بفرمايت   -

  كارمندانش رفتار كردن آنالي    از دست او صداي با

 .ميچرخاند سمتش به نگاه و ميدارد بر

 .هستش الويه ساندوي    چ-

  است گرفته سمتش به كه ساندويجر   به نگاه  

 .اندازد م  

 ..شده ميل مفصل صبحانه ممنون،-

ي و غرور پر مرد عجب بگويد خود دل در شايد  است متكي 
   اين به نميتواند كه كند چه ول  

 شود راحت ديگران با آسان 
 ..شود همسفره او با كه حدي در هم آن
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 گوشش در دائم در كودك   همان از است، اينگونه تربيتش
 آنگونه بايد باشد، اينگونه بايد آقازاده يك كه اند خوانده
 ..باشد

 ..ميكنم خواهش-

د راننده سمت به را شده رد ساندوي    چ  ميل كمال با او و ميگي 
 ...ميكند استقبال آن از

 هتل خدمتكاران و ميشود داده خودش به نفر هر اتاق كليد
 ..ميكنند حمل اتاقش تا را فرد هر ي ها ساك

   است همينگونه هميشه
ين آيد م   ماموريت به وقن   بهي 

 رفت    جاي به ميدهد ترجيح خود و ميكند رزرو را شهر هتل
 ...كند اقامت سايرين كنار در مجللش ويالي به

كت از بازديد براي نهار از بعد ميشود قرار برنامه طبق  رس 
 .شوند راه  

   كردن در و دوش از بعد
 

 آيينه مقابل دهآما و حارص   خستگ
 گوشيش ي صفحه كه برسد موهايش به تا ايستد م  

 ...ميشود روشن و خاموش

 ..بله-

 



 رد پس پاییز

 

   از درست است، شده رسسنگت    او با
وع اينگونه كه زمان   رس 

 ..است كرده ناكوك ساز نواحت    به

 ..داداش سالم-

   اين و ميكند مكث
فت انتظارش آنچه از بيش يعن   عجله مي 

 !هايش دارن    و خود وديناب براي عجله !دارد

 پرداخت بابتش پول   بخوام كه نخورده نامم به سندي هنوز-
   رو پولت ...كنم

 ؟!ديگه ميخواسن 

 پدر مرگ از بعد كه برادري .است رو برايش برادر اين چقدر
   عمويش

   خان يزدان پدر يعن 
 به را مادرش و او رسپرسن 

 اداشد پرسعمو جاي به تاري    خ همان از و است گرفته عهده
ند صدايش  .ميشود، مادر عمويش زن و مي  
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*************************************
 پري
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 و لوكس و خوب اينجا خر    همه  و خورديم نهار مامان، بله-
  
 ..مامان فقط باشه، راحت خيالت بابت اين از تمي  

   از چرا نميداند
 ي دلشوره است كرده ترك را تهران كه زمان 

 !است افتاده جانش به عجين   

 ..نميكند رهايش اي ثانيه براي كه اي دلشوره

 خوبه؟ حالشون آقاجون و هومن خوبن؟ همه مامان-

 !است شده خسته تكراري سوال اين از هم مادرش انگار
 است قرار خاص   اتفاق چه ساعت نيم حدفاصل در آخر
 .بيافتد

 .است واضح كامال تلفن پشت از او ي كالفه پوف

 حالشون هم هومن و آقاجون خوبيم، همه جان مامان بله-
  ..خوبه

 .ميدهد ادامه رفتارش از شده شاك  

   از ؟!پري چته معلومه-
 از بيش االنش تا افتادي راه كه زمان 

 بهت نكنه ببينم پرسيدي، رو احوالمون و زدي زنگ هزاربار
   اگه !مامان ميگذره سخت

   ميبين 
 شو وارس اتوبوس نميتون 

م برگرد  .دخي 
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   نظرشان از ميشوي عادي غي   كه كم   ديگر مادرند
 يعن 

   و مرگ بت    داري
 
   پا و دست زندك

ن   .مي  

 .ميكند رها نرم و بزرگ تخت روي بر را خود

نه، رو شما شور دلم .خوبه اينجا خر   همه مامان، نه-  از مي  
  
 !ميجوشه رسكه و سي   عت    دلم شدم جدا ازتون كه وقن 

 آرامي   كم   را دلش جان بر افتاده آتش مادر دار صدا لبخند
ان از را اطمينانش و  .ميكند بيشي   اوضاع بودن مي  

 اينجا خر   همه نباش هيجر   نگران من، برم دلت قربون-
 خونوادس بدون مسافرتت اولت    چون نظرم به .خوبه

   هيچ بدون شدي، دمغ اينطوري
 مامان برس كارت به نگران 

 ...هست خر   همه به سمحوا خودم من جان،

   از بعد
   مادر از دقايق 

 يگ   به رفت    براي و ميكند خداحافظ 
كت شعب از  .ميشود آماده رس 

 .اندازد م   اش ساده تيپ به نگاه  

 هميشه همرنگش، ي مقنعه و جت    شلوار و مشگ   مانتوي
   عت    در و ميپوشد ساده

 
 .است برازنده كامال سادك

 



 رد پس پاییز

 

   خود در چرا نميداند
 عجق مانتوهاي آن تسم به كشس 

 را طرف معروف قول به كه مانتوهان    ؟!نميبيند وجق
 .ميدهد جلوه باكالس و امروزي

 بزرگي   اي جامعه در پا كه ابتدان    همان از شايد ميداند چه
 هاي چارچوب رسول حاج و مادر است گذاشته خانواده از

 اين به شدت به خود و كرده تعيت    پوشش براي خاص  
 ...است پايبند و ها چارچوب

 .ميشود خارج اتاق از دست به دستك دفي  

 ساعت راس بايد بازرش   اكيپ است كرده تاكيد مقام   آقاي
كت در سه  گمان كه وقت پايان تا و باشند داشته حضور رس 

 .باشد شده انجام بازرش   عظيم بخش باشد عرص پنج ميكند

 

 ٨٣پارت#
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 و ميدهد تكان مچ از را دست د،ميگذار  مي    روي را خودكار
 .ميكند بسته و باز را انگشتانش بار چندين
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 كه است كشيده كار انگشتانش از ساعت چند اين حدي به
 به متعلق انگشتانش و پريده وجودشان از حس گون   

 .نيست دستانش

 آخرين تبلت از استفاده جاي به كه است خودش تقصي  
 با داده ترجيح دميده قرار اختيارش در رئيس كه مدل  

 .كند، يادداشت را حسابدار سه اين فرمايشات تمام خودكار

 !شد چه ميكرد فكر چه

ود، كه بازديد براي ميكرد فكر خود با  را مدارك تمام فايل مي 
 بررش   را ها آن بايد فقط و ميكنند باز را ها كتاب حساب
 .دهد گزارش مقام   آقاي به را نتيجه و كرده

وراند رس در كه بود خام   خيال    فكر خود با يكبار آخر !ميير
   چنت    كه نكرده

كن   را شده استخدام تازه حسابدار يك رس 
 .نميكند انتخاب كاري چنت    براي

 يك در كن جمع توپ يك حس ؟!دارد حس   چه ميداند
 !عيار تمام فوتبال بازي

 جا يك در زمت    ي گوشه كنه جمع توپ آن مثل درست
 ميگويند كاركشته سابدارح سه اين چه هر و نشسته

 .ميكند يادداشت
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 يك در و ميكند جمع را شده پرتاب كلمات دارد واقع در
 !ميچيند هم گرد كاغذ

 .شدن خسته حسان    سيف خانم اينكه مثل-

د خود نرمش در انگشتان از نگاه  كه جمال   آقاي به و ميگي 
  سن سال پنجاه با گفت ميتوان

 .ميدوزد ست،ا حسابداري بخش در فرد ترين مسن

ند او مهربان صورت به خسته لبخندي  .مي  

 چي    هم اون كه شده بيحس انگشتام كم يه فقط زياد نه-
 .نيست مهم  

 بلند جا از و ميبنند را لپتاپ جمال   ميشود، تمام كه حرفش
 .ميشود

 ..ظهر فردا ميذاريم رو بقيه كافيه، امروز براي خوب خيل  -

 لبخندها آن از هم آن ؟!اردند لبخند ها داشت    هوا اينگونه
   و تشكر كه

 پيدا وضوح به فرد چشمان سوسوي از قدردان 
 بنشيند؟ مقابل برد دل بر و باشد

 هميشه ول   ميكنند كار يك بخش در جمال   آقاي اينكه با
ش ناهيدخانم ي گفته به كه چرا داشته را هوايش    دخي 

 وقن 
 فوت تصادف ي سانحه يك در بود سالش و سن هم درست

 



 رد پس پاییز

 

   دوست پدر اين و ميكند
 دخي   داغدار مهربان و داشتن 

 .ميشود زيبايش و بزرگ

 داغ هم و پدر داغ هم ميگويد، را جفتش است سخت
نند جان به آتش اندازه يك به دو هر !دخي    .مي  

 بلند جا از قوس و كش يك از بعد خواسته خدا از برديا
 .ميشود

، هم خيل  -  فصلم گزارش رئيس جناب كه بريم عال 
 ...ميخوان

 

 ٨٤پارت#
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   آقاي
 از پر  مي    پشت از ديگر مرد دو از تبعه به هم جهان 

 .داد نرمش طرفت    به را گردنش شد، بلند پرونده و كاغذ

 چك رو فايال و كاغذا اين كل بخوايم اگه كه بريم موافقم،-
 رو فردا صبح قيد بايد كنيم رو و زير رو حساباشون و كنيم
 .بزنيم

 در كه اشتباه   آن از بعد رئيس اين آخر ميگويد راست
كت اوقام  شده حساس شدت به بود افتاده اتفاق مادر رس 
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 هاي حساب كردن زيرورو خواستار راسخ عزم   با و است
كت  .است شده پرداخت هاي ماليات و رس 

 نياز كارخانه كارگر و كارمند همه اين گرداندن دارد، هم حق
 جا به ها حساسيت اين تمام نظرش به دارد يهرسما و پول به

   شم اين اگر است
  نفر صد چند است ممكن نباشد مديرين 

  و شده بيكار

ند دست گدان    ي كاسه  ..بگي 

 پري؟ بياي نميخواي-

   برديا صداي
ون خيال و فكر وادي از را او و ميشود دسن   بي 

 ..ميكشد

 .ميدهد رسعت كيفش كردن جمع به

 ..كنم جمع رو وسايالم كن صب چرا چرا،-

كت از خروجشان از بعد و شده يك تا هوا  درب نگهبان رس 
 .برميگردد آلونكش به و كرده قفل را ها

   آقاي
 پدرزنش ي خانه در را امشب ميدهد ترجيح جهان 

 :ميگويد جمع به رو خاطر همت    به و كند صبح

يف دعوتم، جان پدرزن ي خونه امشب اجازه با-  بيارين ترس 
 .باشت    هم دور
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 او جواب لبخند با ميكرد باز را ماشت    در كه حال   در جمال  
 .ميدهد را

 رو امروز گزارش امشب بايد من باش خوش برو شما-
م مقام   جناب خدمت  ..بي 

ند اي خنده تك افتاده تا و تك از جوان دو به اشاره با  .مي  

 ماشت    تو كنم فكر !خوردن تي   لشكر كه دوتام اين-
 ...هبي   خوابشون

 چه .ندارند بدن در ناي ديگر ميگويد، درست جمال   آقاي
 بكوب شب از وقت اين تا ظهر از بعد از ؟!است خي  

 !اند بوده مشغول

   و تشكر از بعد
 سمت به جمال   پارس بر سوار خداحافظ 

 .افتند م   راه به هتل

 ي همه نيست قرار كه ميشود شكر بار هزار را خدا دل در
 حضور فقط و باشند حارص   كار ندرو  توضيح براي جمع
 .ميكند كفايت تيم رئيس عنوان به جمال   آقاي

كت در جمال   آقاي چون شخض   داشت    نظرش از  يك رس 
 و باتجربه هم كه جهت اين از آيد م   حساب به بزرگ امتياز
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، بسيار هم  بگويد كالم يك .است دلسوز و پرحوصله ريزبت  
 ..نمونه كارمند يك از اي نمونه

 .ميشوند رستوران وارد ها لباس همان با هتل به سيدنشانر  با

 ..ندارند را ها اتاق به رفت    حوصله كه هستند خسته آنقدر

 

 ٨٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   با آرام محيظ   در غذا
 .ميشود رصف زنده موسيق 

 خود كت و كشيده غذا از دست همه از زودتر جمال   آقاي
   از را

 .برميدارد صندل   پشن 

 ..بزنم مقام   آقاي به رس يه برم نم-

 .ميچرخاند صورتش بر را خود نگاه

 .ميشه الزمم بده رو ياداشتا اون جان بابا-

 و كرده باز را كيفش رسعت به ميشود تمام كه او حرف
د او سمت به را دفي    .ميگي 

.م               نوشت  تو  اين  مو  به  مو  گفت   ت  كه  رو  ر  خ  هر  ت، 
-بفرماي   
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ند ي  دخ زيباي ي چهره با لبخندي  .مي  

 .كشيدي زحمت نكنه، درد دستت-

 .ميدهد لم صندل   روي بر برديا ميشود، دور كه مي    از

 رباتم آخه !ميدونم بعيد كه من ؟!آدمه جمال   اين خدان   -
   االن ميكرد كار ايشون عت   

 ..بود شده اسقان 

د، دست به چنگال باز و مينشيند صاف  به را رس ميگي 
 .ميدهد تمان طرفت   

 آفرين خودش به آدمان    همچت    خاطر به خدا !لقجاللخا-
 ...داره جا الحقم كه داده

 .ميدهد تحويل برديا به نما دندان لبخندي

يم، درس ازش بايد تو و من-  ول   داره سن برابرمون در بگي 
 تحت حسان    كه من .نگفت آخ و نزد غر بار يه مدت اين تو

 ..گرفتم قرار تاثي  

   با
 .ميدهد را جوابش و ندميك ريز اخم   پر دهان 

، تحت خانم خوب خيل  -    روغن ماي تاثي 
 اون و كجا نبان 

 ...كجا خفن كرد آقاي
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 تمام برديا ي بامزه خطرات و دوستانه جوي در شامشان
 ..افتند م   راه به شان هاي اتاق سمت به هركدام و ميشود

   لباش   با را ها لباس
 شست    از بعد و كرده تعويض راحن 

 .اندازد م   تخت روي را خود صورت و دست

  
د را خانه شماره برداشته، عسل   روي از را گوش   ..ميگي 

سد گوش به اپراتور صداي جز اي نتيجه هيچ  ..نمي 

 !شود قطع خانه تلفن نداشت سابقه

د را مامان همراه وقت فوت بدون  زن همان هم باز و ميگي 
ي  ..ميخواند گوشش در تكراري خي 

س  تكيه تخت تاج به و ميشود مخي   ني جا در گرفته اسي 
ند  .مي  

ند پرسه دلش  دلشوره آن دلشوره، آن حوال   در درست !مي  
ين ي كلمه هزار با كه اي   .بود كرده چفت را تلخش زبان شي 

د را رسول حاج شماره  صداي بوق چندين از بعد كه ميگي 
  طنت    گوشش در مادرش ي خسته

 .اندازد م  

و  رگباري رسيده لب به صي    .ميكند عرس 
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 چرا ؟!قطه خونه تلفن چرا ؟!كجايت    معلومه مامان، الو-
 ؟!ميدين جواب دير آخه چرا ؟!خاموشه گوشيت

 ؟!جان مامان خون   ...سالم-

 ؟!ميشنوند اينگونه هايش گوش يا ميلرزد او صداي

 دليل   چه !نميكند دريافت خوب را امواج هايش گوش حتما
 .باشد تهداش وجود ميتواند او صداي لرزش براي

 

 ٨٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد قورت را دهان آب پريده، رنگ

؟ هومن و آقاجون ؟!خوبن همه مامان؟ خون   ..خوب-  خر 

 به عميق نفس ..ميشود بلند بار اين او عميق نفس صداي
   آن كنار

 مشت در را قلب و ميلرزاند دل اس گونه آه چاشن 
د  .ميفشارد و ميگي 

ي چه خدا رو تو ؟!مامان ميشنوي-  !بگو چي  

 شدي؟ اينجوري امروز از چرا عزيزم، خوبه همه حال-
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يزد بهم اعصاب هايش جمله در مكث  توپيدن صداي و مي 
 .نيست برايش خوب نويدي هومن بر وارش پچ پچ

 االن و خوبه خوبه حالش خداروشكر آقاجونم خوبه، هومن-
 ؟!كنم بيدارش ميخواي داري كارش اگه خوابيده

ك خوب !مادر اين است دبل خوب  را حساسش دخي 
 و است بند رسولش حاج جان به جانش كه ميداند !ميداند
 ..نيست رضا او آزار به دلش

ش   با و آورد م   پايت    را صدايش
 اش مانده ته فقط كه اسي 

 .ميدهد جواب باقيست

 باشم مطمت    ؟!خوبه اونجا خر   همه كه باشه راحت خيالم-
ي ؟نميك قايم ازم رو چي    

 ن 

 .ميكند رسازير قلبش به اطمينان كم   مادر ي خنده تك

 ..؟!بگم دروغ بهت بايد چرا نكن، زابرا مارم بچه بخواب برو-
 تلفنا و شده پاره كوچه تو سوزي اتيش خاطر به تلفنا خط
 بازي باهاش بچه اين بس از باتريش گوشيمم ..شدن قطع
 ..شده خال   ميكنه

ند، كننده قانع ظاهر به هان    حرف  ..!ظاهر به مي  
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 پر لوسي   بر و گذاشته بالش بر رس ميشود، تمام كه تماس
ه اتاق برق و زرق  ..ميشود خي 

 دلش كه اي خانه ميخواهد را خانه دلش پريده، خوابش
 ...دارد شك آنجا اوضاع بودن مرتب به است هنوز كه هنوز

 بدون ميتوانست آنگاه نبود خواستگاري موضوع اين كاش
ين  از را اوضاع و بزند زنگ عطا حاج به خجالت كوچكي 

  ..شود جويا او زبان

  "ميگويد خود با
 دخي   اين ميگن ؟!زشته بزنم زنگ يعن 

 "؟!دارد رون    عجب

 ..ميكوبد بالش بر محكم را رسش

 ..دلم جون به افتاده چيه اين !ميشم خل دارم خدا واي-

   زنگ كه است خود با جنگ ميانه در
 شيپور چون گوش 

 .ميشود نواخته جنگ نپايا

   طبق است، جمال   آقاي
كت در كه عادن   به دارد رس 

امش  ..مينشيند جا در صاف احي 

 ..جمال   آقاي سالم-

م، سالم-  نبودي؟ كه خواب دخي 

 



 رد پس پاییز

 

 .مينشاند لبانش بر لبخندي او ي پدرانه ي خنده

 ..پريد چشام از خواب كنم فكر بودم، بيدار نه-

 در كه انگار ميشود، ندتربل كم   او ي خنده صداي اينبار
 .است دار خنده چي    يك به خنديدن حال

   چيه خرچنگا اين دخي  -
 ديگه اواخر اين كنم فكر ؟!نوشن 

  
   داشن 

 !ميكردي نقاش 

ند ديگر اي خنده بندش پشت ميشود تمام كه اش جمله  .مي  

 

 ٨٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميشود بلند جا از ترسيده

 ؟!بودن بد خيل   يكردم،م نويسش پاك بايد !واي-

 .ميدهد را كرده وحشت دخي   جواب و ميكند صاف گلون   

 مهم هاي پرونده به مربوط كه آخريا اين خوبه اوالش -
   اگه نيست، فهم قابل اصال مالياتيه

 خيل   بياي خودت بتون 
 ..ميشه خوب
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ود كمد سمت به رسعت به  رگال از را شلوارش مانتو و مي 
ون  .ميكشد بي 

 ...ميام دمخو  االن-

 مرور را الكرش   آيت بار دها مقام   آقاي اتاق به رسيدنش تا
 ..ميكند

 قرار و بوده خود اوضاع خاطر به ها دلشوره آن تمام نكند
 ..!شود نازل خودش رس بر بدبختيست چه هر است

 سنگ چه هر اند گفته ابتدا همان از ديگر، است همت   
 ..!است لنگ پاي براي است

ب اين نيست نامردي ته  از رسيده ارث به المثل رص 
 ..پيشينيان؟

 باال را لرزانش دست تعلل اندك   از بعد و ايستد م   در مقابل
 ..ميدهد فشار را زنگ و برده

   در شدن باز از قبل
 مرتبش اندك   و برده شال به دسن 

   كه بود كرده عجله حدي به ميكند،
 كامال شال نابسامان 

 ..است واضح برايش

             
 

باز بلند  تيك  يك  با  در  كه  است  شال  كردن  مرتب  حال  در 
. .د  ميشو 
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 .ميشود وارد آهسته هان    گام با و ميدهد قورت را دهان آب

  .ميبندد رسش پشت را در

   از بعد
 .ميكند عبور راهرو از كوتاه مكن 

  
 اين و است خودش اتاق از مجهزتر و بزرگي   نسبت به اتاق 
 .ميدهد يصتشخ اتاق وسايل روي از اول نگاه همان با را

 با صحبت حال در را جمال   آقاي ميشود، كه نشيمن وارد
 .ميبيند جدي و كرده اخم رئيس

 ..سالم-

 .ميشود بلند لبتاپ روي از رسها

 .ميشود بلند جا از شده آماده جمال  

م، سالم-  بده مهندس جناب به رو الزم هان    توضيح بيا دخي 
 ..برم بايد ديگه من

   ؟!برود كجا ؟!برود
 غول اين با ميخواهد يعن 

 اشتباه را جان    شايد نميگويد ؟!بگذارد تنهايش دم و شاخ ن   
 ؟!شود آوار رسش بر مرد اين بگويد

 .ميكند حركت سمتش به ميبيند كه را مضطربش نگاه

ند لبخند  .ميگويد وار پچ پچ و مي  
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ي نگران-  اون فقط تو دادم رو الزم توضيحات من نباش چي  
   كه خرچنگان   

 ارقام سوي يه بخون، براش درست رو نوشن 
  بايد كه هست توشون

 .بشه فايال ي ضميمه

 فاصله بلند "ي بااجازه " يك با ميشود تمام كه حرفش
د ود خروخ    سمت به و ميگي   .مي 

 

 ٨٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

اض صداي كه كند م   پا آن و پا اين نشست    براي  او اعي 
 .ميشود بلند

 اطالعت جز اي چاره كه محكم طرزي به ميگويد، محكم
 .نميگذارد مقابل فرد براي

   برامون رو خطاط   هاي شاهكار اين نميخوايت   -
 ؟!بخون 

 .است كرده گي   لبتاپ بر جدي و اخم پر همانطور نگاهش

 .ميشود كمي   وحشتش نميكند نگاهش اينكه از

ون آرام را اش شده حبس نفس   با و ميدهد بي 
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  د سمت به سنگت    هان    قدم
  راه به مي    روي في 

 .افتد م  

 او از نفره تك مبل يك ي فاصله با و برداشته را دفي  
 .مينشيند

 .اندازد م   پايت    رس و ميكند صاف گلون   

 ..نوشتم بد رو آخرا اين كنم فكر ..ميخوام معذرت-

 .بيشي   اخم   و صالبت با اينبار ول   لحن همان باز

 همچت    دوچار كه دمدي تدارك همت    براي رو تبلت و لپتاپ-
  
 ..نشيم مشكالن 

   طبق
س هنگام در كه عادن    جان به دارد، اسي 

ند تا داخل سمت به را آن و افتد م   شالش ي لبه  .مي  

 به تايپش بگويد ؟!بگويد چه محكمه، اين براي ندارد جوان   
 ؟!برود پيش گروه همپاي بتواند كه نيست رسي    ع اندازه آن

 پا پيش توانان    يك در ؟!ستا مدلش چه ديگر اين نميگويد
 ي پيچيده افزارهاي نرم به واي ميلنگد اينگونه افتاده

 !حسابداري

 ..ابدا ؟!ميكند باور است بلد خوب را بقيه بگويد اگر
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 .دهد ادامه او خود تا ميكند سكوت

   از بعد
 .ميكند سمتش به رو و ميگرد لپتاپ از نگاه دقايق 

 ماليتا از درصد چند ببينم بخون، برام رو مالياتا قسمت-
 ..نشده پرداخت امسال

 است آورده بار به كه افتضاخ   ديدن از و ميكند باز را دفي  
 ..ميشود گشاد چشمانش

 هان    قورباغه خرچنگ آن از برابر هزار نظرش به ؟!خرچنگ
 راه بگذاريدشان آفتاب در ميگفت ابتداييش دوران معلم كه

وند  ..!است بدتر مي 

 نبود يگ   آخر نفهمند، را قسمت اين ته و رس كه دارند حق
 بار به فضاحت اينگونه كه چيست نر   حواست دخي   بگويد
 ..آوري م  

-  
ي ميتون   درآري؟ توش از چي  

وع و آمده خود به او تمسخر از پر كالم با  خواندن به رس 
 ..ميكند

 ..ميداند را قلقش و است خودش كار باشد چه هر

هان   
 رسعت به او و خواندمي برايش ميخواهد كه را چي  

 ..ميكند تايپ را نياز مورد هاي قسمت
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   كه است دادن ادامه حال در
 .آيد م   در صدا به او گوش 

 ..ميكند دعوتش سكوت به دست كف با

  
ود خواب اتاق سمت به دست به گوش   ..مي 

  
 بيش اش مكالمه انگار اما ماند م   او برگشت منتظر را دقايق 
 به خواب و طرف يك از ل  معط اين و كشيده طول حد از

   از هم نشسته چشم
 ..ميكنند اش كالفه ديگر طرق 

 

 ٨٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   هاي شعله سمت به دويدن حال در"
 كه است آتس 

 .اند گرفته بر در را اش خانواده

  اين از را ها آن نميتواند ميكند تالش چه هر

 قفل زبان وحشت از مادرش ..دهد نجات آتش ي حلقه
   با و ردهك

ون حدقه از چشمان     ميدان به زده بي 
 كه آتس 

ه ميشود، تنگي   لحظه به لحظه   ..است شده خي 
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ون صدايش و گرفته فراوان هان    جيغ شدت از گلويش  بي 
ون صدايش نميداند آيد، نم    را صدايش ها آن يا آيد نم   بي 

ند لش ناديده اينگونه كه نميشنوند  ..ميگي 

  سكته چون آقاجانش وحشتناكيست، ي صحنه

 وحشت صورت از كه است عرق و نشسته زمت    بر ها زده
 ..ميشود رسازير اش زده

 زبانه كه بچرخاند هومن سمت به نگاه ميخواهد كه همت   
 و داد و جيغ صداي بلعند، م   را او رسيده او به آتش هاي
 ..ميشود بلند همه ي زجه

 "..دهد نجات را اش دردانه برادر بايد كند، كاري بايد

 ..سيف خانم..سيف خانم-

   با
ون آورش جنون كابوس از كرده وحشت و بلند هين   بي 
د  ..ميير

 حد باالترين با بدنش دماي و كرده عرق صورتش و رس تمام
 ..رسيده خود

 ليوان بر آخر در و ميچرخاند اطراف در را خود گيج نگاه
  ثابت است، شده دراز سمتش به كه آن   

.د    مان    
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 ..بخورين-

د، باال ليوان از نگاه  گرفت    منتظر شده برابر صد اخم با ميي 
 ..است آب ليوان

 ..سالمن خانتون هومن باشت    مطمت    ..بود خواب يه فقط-

 از اينگونه او كه است زده صدا بلند را هومن زياد احتمال به
 .دارد خي   خوابش در حارص   افراد

 ..است آشكار شدت به كالمش در تمسخر آن از گذشته

 .است نكرده پيدا كردن مسخره براي را خون    موقعيت اصال
 ..ميكند بيشي   را دلش آشوب آشوب، پر خواب اين

د باال را خود لرزان دست    از را ليوان و ميي 
 نجات بالتكليق 

 ..ميدهد

 .آيد م   خود به تازه آب از اي جرعه خوردن با

، همان روي  برده خوابش دست به دفي   نشسته، صندل 
 ..است

   عرق دست پشت با
د را پيشان   اون    به نگاهن    نيم و ميگي 

  است برگشته لپتاپش پشت حال كه

 .اندازد م  
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 .مينشيند جايش در درست و ميكند جور و جمع را خود كن 

 .ميكند صاف گلوي

منده-  !برد خوابم چطوري نشدم متوجه...اصال....رس 

 تخم اخم با هم آن ميگويد كلمه سك فقط جوابش در
 .راوانف

يف ميتونت   - ين ترس   ..بي 

 

 ٩٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميفشارد مشت در را دفي   و ميكند جمع كم   را پاهايش

 ... كه هنوز ميخوام،...معذرت-

 گزارش آن از صفحه چندين هنوز كه بگويد ميخواهد
ي نگاه با كه است مانده خطش خوش  م   سمتش به كه تي  
 .ميماند كاره نيمه اش جمله اندازد،

   ماه حوال   جان    را او بهت پر و ميخ نگاه
 

 گرفتگ

.د            مي  ي  باالال  را  خود  دست  شده  معذب  ميبيند،  خود  گوش   
زير
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منده  كوچكش كليپس تا خواب موقع كه شال   از شده رس 
 بلند جا از و ميكند مرتبش رسعت به است آمده پايت   

 .ميشود

ه نگاه از ني    او  و تهانداخ پايت    رس شده، كالفه اش خي 
 .ميكند پرت لپتاپ روي را دست در خودكار

 ..كن صب-

  پايت    رس و ماند م   جا در او پردستور لحن از

 .اندزد م  

 در جيب در دست .برميدارد سمتش به قدم   و ميشود بلند
 .ايستد م   قدميش يك

 بود؟ خر   پدرت اسم

 ن    هيكل به نگاه   نيم كرده تعجب او نامربوط سوال از
 ..اندازد م   نقصش

سد، مشكوك هان    سوال  ن    پرسش اين براي دليل   چه ميير
 ..بس و داند خدا ؟!دارد وجود مرقع

سش تمام و ميدهد قور را دهان آب  انگشتان نوك در را اسي 
يزد يزد دستانش بت    در كرده گي   دفي   جان به و مي   ..مي 
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 ..سيف پيمان..پيمان-

 فسهق از طوفان چون شده حبس نفس پدرش نام شنيدن از
ون لبهايش ميان از و شده رها اش سينه ي  ..ميجهد بي 

  راه به اتاق بزرگ ي پنجره سمت به كرده پشت

 .افتد م  

يف كافيه، امشب براي- ين ترس  احت بي   ..كنت    اسي 

 ..ميشود خود اناق وارد

 بر چسبيده مانند خورشيد ديواري ساعت سمت به نگاهش
 ..ميچرخد رويش به رو

 .است گذشته نيمه از شب سنج زمان اين طبق

 .مينشيند ها مبل از يگ   روي آورد م   در رس از را شال

   كابوس آن
 ..ميشود پررنگ چشمانش مقابل هم باز لعنن 

ود رژه احتمال گونه هزار رسش در  از را خواب و مي 
 ..ميدزدند چشمانش

د تماس خانه با باز دارد دوست  و است بدموقع ول   بگي 
      

         

. .ب  او  خ  در  همه  خانه  اها  ل 

. .د  شون  زابراه  مامان  قول  به  خاطرش  با  نميخواهد  دلش 
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   بينتيجع كردنان    پايت    و باال از خسته
 

 موهايش در چنگ
ند   راه به خواب اتاق سمت به و مي  

 ..افتد م  

 

 ٩١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

سد پايان به خون    به بازديدشان  رئيس كار پايان در و مي 
  
كت مدير به را نكان  د رس   ..ميكند گورس  

كت ماشت    كنار  تصادف به دادن رسوسامان از بعد كه رس 
 ..اند ايستاده است، بازگشته

د بازي به را افتاده درخت از برگ كفش نوك با  .ميگي 

 و بگذرد باد و برق چون هم ساعت چند اين ميخواهد دلش
 چشمانش با خود ميخواهد برگردد، خانه به زودتر چه هر

 .ببيند ار  آنجا اوضاع بودن مرتب

بت    چشمان مقابل از عنوان هيچ به ديشب كابوس آن  تي  
ود كنار ذهنش  !نمي 

د پرصدادار دم    ..ميكند بلند را رس و ميگي 
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 از شدن خارج حال در رئيس جناب راننده با همراه برديا
كت  .هستند رس 

 كردن آماده قصد راننده و شده تمام كارشان زياد احتمال به
 ...دارد ار  ايشان ملياردي ماشت   

 .آيد م   سمتش به گرفته رسعت هان    گام با برديا

 و ماموريت و بازديد خر   هر از ديگه كه بريم شو سوار بدو-
 .ميخوره بهم حالم كاريه اضافه

 جان    به خوراك و خواب روز دو اين در دارد، هم حق
 .است بوده كتاب حساب در رسشان دائما و نداشته

   تجربه بر عالوه بازديدها اين حسن تنها
 به كه است پاداش 

د تعلق افراد اين از كدام هر به ماموريت حق عنوان  ..ميگي 

 سع   ميخواباند را جلو صندل   برديا مسي   ابتداي همان از
ان ساعته چند مسي   اين در را خوبيش كم تمام ميكند  جي 
 ..كند

  
 كه آقاجانش شماره به و ميفشارد مشت در را گوش 

ه "زندگيم" ه است، شده ذخي   .ميشود خي 

           
           

بشنود را  عزيزانش  صداي  و  بگ  يد  تماس  هم  باز  دارد  دوست 
و شده  خسته  مادرش  تكراري  هاي  جواب  شنيدن  از  ديگر  اما 
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 آب فوت شود، خارج دهانش از اينكه از قبل را تمامشان
 .است

ون به را بازدمش    و ميكند فوت بي 
 جيب در را گوش 

 ..ميدهد هل مانتويش

 ..سيف خانم..سيف خانم-

ند صدايش هم رس پشت كه راننده صداي با  خواب از مي  
 ..ميشود بيدار

 ..است رفته خواب به زده تكيه شيشه بر رس

 ..ميدهد ماساژ را گردنش و مينشيند صاف

 .ميدهد قرار مخاطبش آينه داخل از

منده- ل رسيديم ..كردم بيدارتون رس   ..مي  

ند، لبخند راننده به كه حال   در  صندل   روي از را كيفش مي  
 .برميدارد

منده دشمنتون-  .كشيدين زحمت ..رس 

 .ميكند اشاره خواب غرق بردياي به چانه با

   ازش من طرف از شد بيدار-
 ...كنت    خداحافظ 
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 از بعد و ميشود پياده ماشت    از كوچه ورودي مقابل
  
  راه به خانه سمت به راننده از خداحافظ 

 .افتد م  

ي كوچه در  تلفن خط شدن نابود و سوزي آتش از خي 
س  امر همت    و نيست  ..ميكند رسازير جانش به اسي 

 

 ٩٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  به زودتر چه هر تا ميدارد بر رسيعي   را ها گام

 .دهد خاتمه است شده برپا وجودش در كه اي قائله

 !ميشود خشك مقابلش ي منظره ديدن از

  حركت از پاهايش و ميشود سست هايش شانه

 ..ايستد م  

   گر ناظره اين به زده بهت
 .ميشود زندگيشان ويران 

 نبود، اساس ن    ها مشغول   دل !نبود بيخود ها دلشوره
س  به دم هاي زدن زنگ نبود، الك   ساعت به دم هاي اسي 
  !نبود كردن زابراه دقيقه
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 ..بود كرده زابراه مصيبت اين قبال را اش خانواده

   به توجهبي و گرفته دست در را كيف بند
 كف بر كه كيق 

  سمت به ميشود كشيده كوچه آسفالت

 .افتد م   راه به شده نابود ي آشيانه

 !سوزي آتش اين جز بود دروغ تماما مادرش هاي حرف

 اين نگفت ول   داده رخ سوزي آتش كوچه در بود گفته
 .است كرده خرابشان خانه آتش اين هاي شعله

 و زده دود هاي رديوا فقط كوچك ي مغازه و خانه آن از
   شكسته هاي شيشه

 ..است مانده باق 

 ..ميشود خانه حياط وارد و ميكند عبور سوخته در از

ي ها پروانه رقص و گل بوي از ديگر  را جايش نيست خي 
هاي رقص و دود بوي  ..است كرده پر نسيم بر سوار خاكسي 

ون چشمانش از آمده بار به فالكت اين از اشگ   قطره  بي 
يزد  ..مي 

 !داشت خواهند پيش در بدي روزهاي نظرش از

 جديد بار بابت آقاجانش كه هاي چك و بانك قسط موعد
 ...بريد خواهد را امانشان بود كشيده
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  ؟!ميشود چه خوابشان جاي گذشته ها اين از

 ؟!يتيمان اين با نميكند تا بد روزگار

د عميق نفس   د اوج هقش هق مبادا تا ميگي   خي   و گي 
 ..كند پر را محله يك بدبختيشان

  .ميشود پررنگ پدر به نياز كه است ها وقت گونه اين

 خواهد له مسئوليت همه اين بار زير تنهان    به مادرش آخر
 ..شد

 كشيدت دوش به و گذاشته سن به پا ديگر آقاجانش
   فشارهاي

 
 جوانمردانه چندان آن هاي شانه براي زندك

 .نيست

 كنار را شده دسو  هاي اشك ميكشد چشم زير بر دست
ند  ..مي  

   دنبال به جيب در
د تماس مادرش با تا ميگردد گوش   و بگي 

   اين دليل
 ..شود جويا را ويران 

 پشت شخص صداي شنيدن با كه است شماره گرفت    درگي  
د هايش شانه رسش   " و ميير

 .ميدهد رس بلند "هين 

؟!   -ترسوندمت 
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 زرو  از ساعت اين در هم آن او ديدن از ميگردد كه بر
  !ميكند تعجب

 ..بخي   رسيدن-

 

 ٩٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 زير بر دست ديگر باري و برميگرداند رو رسعت به
 صورت بر ها اشك آن از ردي مبادا تا ميكشد چشمانش

  
 .بزند سوسو او چشمان در ترحم و باشد مانده باق 

  دار خش و سنگت    صداي تا نيكند صاف گلوي

 .شود صاف كم   اش شده

 است، زده تيپ معمول طبق كه اون    سمت به لكام
 .برميگردد

 ..ممنون خيل   سالم،-

   از دارد درست
 خي   است افتاده زندگيشان جان به كه آتس 

د  رضا مرد اين با شدن همكالم به زبانش چرا نميداند اما بگي 
 ..نميدهد
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 جيب در دست و ميكشد را باالتنه ميبيند، كه را رسگردانيش
د فرو يشزغال جت    شلوار  ..ميي 

 .ميچرخاند اطراف در نگاه   و برميدارد سمتش به قدم  

اخانم-  براي هم رسول حاج ..بودن مدرسه هومن و سمي 
   چند رو مغازه كاري

 چشمان در ...بود كرده تعطيل ساعن 
ه منتظرش  . ميشود خي 

ي چه-   و كرده اتصال   پيچياي سيم از بدتر چي  

 باال گاز ي ولهل نفت دبه ؟!!بغلش نفت پر ي دبه
 ..هوا رو رفته ساختمون كل نكشيده ساعت به ؟!!!رسش

د سمتش به دستمال    ..ميگي 

 خيس !است خيس !ميكشد صورت بر دست شده متعجب
 !خيس

 كه احتمال   اتفاق براي نميكند، گريه رفته باد بر رسمايه براي
يزد اشك بيافتد عزيزانش براي بود ممكن  ..مي 

  واقعيت تا كه بوش  كا از است، كرده وحشت

 ..دارد وحشت است نداشته اي فاصله
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 او دستان بت    از را شده دراز دستمال تعلل اندك   از بعد
ون  .ميكشد بي 

 فكر كه مونده سالم گاوصندوق يه فقط ساختمون اين از-
 ..بوده توش شماها و رسول حاج مدارك و اسناد كنم

 كجاست؟ مامانم-

 ..ميكند بلند را مرد دل ي ناله دخي   صداي لرزش و ها اشك
 ي گوشه گوشه بر ميشود زهر معشوق اشك و است عاشق
 ..قلبش

  مقابلش درست و برميدارد سمتش به قدم  

 .ايستد م  

 ..رو من ببت    ؟!خوب دخي   چرا گريه-

 را بهراد چشمان در زده موج ترحم تاب دلش ميكند، لج
 ..ندارد

 وصل خون    جاهاي به بساط و بند اين آخر ميداند خوب
 بايد شود وصل مرد اين داري به كه جان    نظرش از !نميشود

 شود ها ناخواسته قبول به مجبور كه جان    ...باشد جان    بد
 .است جان    بد
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 خر   همه به حواسم خودم من ..من به بسير  رو خر   همه-
 هووم؟ر ..هست

 

 ٩٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 زندگيشان افسار و بله بگويد ؟!بدهد بايد چه را او جواب 
  ؟!بسپارد او دست به را

 ي خانواده از عضوي عنوان به او كردن قبول حكم اش بله
  ؟!نميشود كوچكشان

 روشن كند، روشن او براي را چي    همه راه ابتداي همت    بايد
   اين تمام كه كند

 
 مردانگيش خاطر به ها كردن خرج مردانگ

ي يا است  ديگر؟ چي  

 دين احساس هايش كمك خاطر به روزي فردا ندارد دوست
   يك به تن و كند

 
  از ابتدا همت    از بايد شود، اجباري زندك

 مطلع است كرده ترسيم خود براي مرد اين كه راه   پايان
 .شود

             
        

جا   ن روز  فردا  تا  بكوبد  خوب  را  ميخش  بايد  معروف  قول  به 
باشد. نداشته  وجود  گزاري  گله  و  گله  براي 
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  .ميدارد بر عقب به قدم  

د عميق نفس   و ميكند صاف گلو باز  .ميگي 

؟ كمك بهمون ميخواي چرا..چرا-  
 كن 

 ته نشده خارج دهانش از جمله !مرد اين است زيرك
  !ميخواند را پاراگراف

 باال ابرون    با و ميكشد خود لب ي گوشه بر شست انگشت
ه رو روبه دخي   به رفته  ..ميشود خي 

 تو اي دبه فردا كه باشه رو چي    همه كاري اول همت    بذار-
 ..نياد در كار

 ي دانه به دانه از تعفن بله ميكنيد؟ حس را جمله تعفن بوي
  ..است رسازير حروفش

 و شيك و گرفته كادو جمالت ابتداي همان از !ميدانست
   منافع كه ميدانست پيكش

 
 خوابيده پشتشان در بزرك

 ..است

 دباي ميچرخه، كتاب و حساب رو زنديگم كل كاسبم، يه من-
 .باشم مطمت    دومم قدم جاي از قدم اولت    برداشت    از قبل
  
 
 سود طرف يه نامرديه تجارت اين تو و تجارته عت    برام زندك
ه  ..بمونه گردو پوست تو دستش ديگه طرف و بي 
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ه    در خي 
 است كشيده پر ها آن از اميد كه آن    چشمان 

 ..نزديكي   و نزديك ميشود، نزديك

 ..ميدي نجات مهلكه اين از رو تخانواد تو تجارت اين تو-

 اجزاي تك تك بر شيفته نگاه   و سكوت اندك   از بعد
ك صورت   چشمانش در زيبا دخي 

ند فرياد پايت    صدان    با را اش خواسته  .مي  

سم دلم ي خواسته به هم من-  ..مي 

 رضاي خاطر به كس   زمانه اين در است، زده حدس درست
د موش خدا  .نميگي 

 اي درمانده سمت به ياري دست شتدا چشم بدون كس  
 ..نميكند دراز

  ؟!هستند كردن كمك كردنها، كمك نوع اين

   گرو اينان !نيستند
 قول به و معامله هستند، كردن كس 

   تجارت، او خود
 !ناعادالنه تجارن 

 و آينده ديگر و بدهد پول يگ   ديگر است ناعادالنه
 آن بودن مردانه از او كه تجارت اين است برابر !رسنوشتش

 ؟!ميكند خشك گلو
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 ..ميكند خوش جا ابروانش بت    در ظريف اخم  

 به آمده باال دست كه بدهد را او جواب تا ميكند باز لب
 .ميكند دعوتش سكوت

ه-    فكر كم يه دادن جواب از قبل بهي 
 ..كن 

 .افتد م   راه به خروخ    سكت به كرده پشت

، من آپارتمان تو فعال تو خونوادت-   ساكت  

 ...دنبالت بيام كه فرستاد رو من خانم اسمي  

 

 ٩٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 سبك را اوضاع و كند فكر كم   است بهي   ميگويد، درست
 .كند سنگت   

 آنان سكونت براي "فعال"قيد از ميفهد ميكند دقت كه كم  
   اين و است كرده استقاده

 شدنشان آواره امكان آن هر يعن 
 .دارد وجود

د صميمت عاقالنه بايد   در به در شاهد نباشد قرار كه بگي 
 .شود سال و سن اين در هم آن آقاجانش شدن
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 كردن قبول گرداب از رهاييشان چاره شايد ميداند چه كس  
 .است شده دراز سمتشان به نجات براي كه اوست دست

   البته
 كه چرا است شده دراز كمك براي ظاهر به كه دسن 
 رس در خود اهداف به رسيدن جز فكري دست اين صاحب
 ...ندارد

 تكيه خود ماشت    در بر كه اون    سمت به كوتاه هان    گام با
 .افتد م   راه به است زده

وزي حس او نگاه در ند موج پي   اين از چشمانش برق آخر مي  
ند چشم هم فاصله ند بهم را حال و مي    ..مي  

 براي روشش كند حال   مرد اين به و شود پيدا يگ   كاش
 به بازو زور است، نامردي انتهاي هايش واستهخ به رسيدن
ي  ..است ناجوانمردي ته است رسيده بست بن به كه دخي 

ين بدون  شده ياز برايش كه جلون    درب به توجه كوچكي 
 ..مينشيند ماشت    در و ميكند باز را عقب درب است،

 بگذار بكوبد، هم بر محكم را درب و بخورد حرص بگذار
   از كم  

 ؟!برميخورد جان    به مگر كند، كم امروزش رسخوش 

 درب حرص همان با و مينشيند فرمان پشت حرص همان با
 .ميكوبد هم بر محكم را
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 لحظه كه اي شده ويران ي خانه به شيشه از چرخانده رس
 ...ميدوزد چشم ميشود دور لحظه به

د چشمانش زير بر دست ميشود، متوقف كه ماشت     و ميي 
 .ميكند پاك را اشكش از شده خيس صورت

 پياده ماشت    از سكوت هم با همان باز و برداشته را كيفش
   بزرگ درب كنار و ميشود

  آهن 

 .ايستد م  

ين با  هاي محله جز اش محله فهميد ميتوان هم توجه كمي 
 آن از هيچكدام از آخر آيد، م   حساب به شهر خوب

ي شهر پايت    هان    مخروبه  را كوچه تمام نيست، خي 
 .ميدهد پوشش خوشنما و نوساز هاي آپارتمان

 .ايستد م   مقابلش و ميشود پياده ماشت    از

م من داوزدس، واحد-    ول   مي 
 به فقط و فقط راه اين باق 

   تو تصميم
 

 ..داره بستگ

 مشت شدت به دستانش و ميكشد شعله وجودش در خشم
 به و بكوبد او دهان بر مشت همت    با دارد دوست ميشوند،
 فشار با بار هر و ساخته برايش كه اي منگنه اين خاطر
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د در سع    هوار رسش بر آنقدر دارد نامرديش كردن گورس  
 ..شوند باخي   او بودن وجدان ن    از دنيا كل كه بكشد

 

 ٩٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   وجدانند ن   
  كثيف اينگونه كه اينان 

 براي كه آن    از و ميكنند محيا خود براي را هايشان خواسته
ين صيد بر سع   است شده آلود گل ديگران  را ماه   بزرگي 
 .دارند

 با را نفرتش او چشمان تخم در و ميسايد هم بر دندان
  
ند فرياد تند جمالن   .مي  

 منجالب اين از رو خونوادم شده طور هر ميكنم سع  -
، بازي كثيف داري باشه يادت ول  ..ول   بدم نجات  

 ميكن 
 ..آور تهوع و كثيف

دمي فاصله او از گام    .گي 

 ...ميكنم فكر بهش كه راهيه آخرين شما پيشنهاد-

 ..ميشود وحشتناك او هاي اخم
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سد جوش ي نقطه به خونش و كرده باد گردنش رگ  ..مي 

 بدهد كرده رم دخي   اين تحويل شكن دندان جوان    ميخواهد
 ..ميشود باز ساختمان درب كه

 به مرد شود تندش انتقادهاي جواب منتظر اينكه بدون
 ...ميگذارد تنها كوچه در را رسيده جنون

   نيم
 ..ميگذرد اش خانواده ديدار از ساعن 

 تباه   تا كه است اي آينده درگي   و كرده كز اي گوشه
 ..ندارد اي فاصله

 دور دست و مينشيند كنارش رسول حاج كه است فكر در
 .اندازد م   گردنش

 .نزن رو هيجر   جوش !بزرگه هم ما خداي ؟!باباجان چته-
م افرد  با ..فروش برا بذارن رو خونه زمت    ميگم بنگاه مي 

 هان    چك و بانك طلب واسه ..ميكنيم اجاره خونه يه پولش
 ..ميكنم كاريش يه هم كشيدم مغازه بابت كه

 پاك دست پشت با را ميچكد چشمانش از كه اشگ   قطره
 .ميكند

كت از فردا-  وام يتيما بچه برا ميكنم، وام درخواست رس 
 ..ميدن سود بدون
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ند لبخند  دلخوش ي جنبه فقط كه لبخندي آقاجانش، مي  
 مستقيم ميشود بلند دل از كه لبخندها آن از نه دارد كنگ  
 ..مينشيند مقابل طرف دل بر

ند زانو رس بر دست  .ميشود بلند جا از و مي  

 اينجا جاي هم حاال ميشه، درست خر   همه كه شاهلل ان-
   گي  ب دوش يه برو خوردن غصه و نشست   

 
 تنت از راه خستگ

 ..درآد

 گي   اش افتاده هاي شانه بر نگاهش ميشود دور كه او
 ..ميكند

 ؟!دست لرزش رسول حاج ؟!افتاده هاي شانه و رسول حاج
 نداشته ذهن در او از كنتده ويران تصويري چنت    هيچوقت

 به دخي   اين براي دارد تخريب قدرت تصوير اين اندازه چه و
 ..بابان    شدت

 ..ميدود حمام سمت به كرده قفل دهان بر دست

 را كردنشان خفه قصد كه هان    زجه تا ميكند باز را آب شي  
 ..نشود آقايش چشم در خار دارد
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 چه اوضاع ميداند خوب ول   ميگويد اوضاع بودن درست از
 طلبكارات هاي چك و بانك باالي طلب است، خراب اندازه
 ...دميشو  گذاشته او گلوي بيخ بر و شده تيغ

 

 ٩٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 اشك شست    براي فقط و فقط نيست كردنش حمام حس
 ..ميدهد آب به تن اند شده بر امان كه هان   

   تقريبا سويت
 

خانه و يك با همراه بزرگ حال   دارد، بزرك  آشير 
، در  ..باال ي طبقه در كوچك حال   با خواب سه پايت  

 كه موهان    با داشته تن به صبح از كه شلوري مانتو همان با
ود باال ها پله از است چكيدن حال در آن از آب  ..مي 

ين به را اش خانه مرد، آن است هم سليقه خوش  شكل بهي 
 ..است كرده مجهز

 ..ميكند باز را باال هاي خواب اتاق از يگ   در

ود تخت سمت به است انفجار حال در كه رسي با  و مي 
 ..ميكند پرت آن روي را خود
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اخانمس از ي هومن و مي     اين و نيست خي 
 براي احتماال يعن 

 ..اند كرده ترك را خانه كاري انجام

ي يه مامان پاشو پري..پري-    ضعف بخور چي  
 ..ميكن 

   از مادر هاي تكان با
 ..مينشيند تخت روي بر و زده چرخ 

  
 

ود باال رسوكولش از خستگ  چون ديگر پوستش و مي 
 ..ستني باطراوت و شاداب قبل روزهاي

 .ميشود بلند اش گريه كه ميشود چه نميداند

 اش گريه صداي ميكند سع   و اندازد م   مادر بغل در را خود
ول را  ..كند كني 

   چه نميداند
 زجر كودك   مثل ميداند خوب فقط افتاد اتفاق 

  ميبيند را مادرش تا كشيده

 آغوش اين دلش است، شده ميكند باز رس هايش عقده
 ..ميخواهد را مهربان

  
 باز را رگهايت در شده بسته خون گرمش مزه كه آغوش 
   ...ميبخشد گرما وجودت به و ميكند

 .كن گرم دل آغوش 

اخانم دست تعلل كم   از بعد  هاي شانه و آيد م   باال سمي 
ك ظريف  .ميكند نوازش را حساسش دخي 
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ي-  بدتر ما ..نده عذاب رو خودت اينقد..مامان نيست چي  
 ..رونديمگذ رس پشت ايناشم از

د فاصله  او آغوش از  جواب شده سنگت    صدان    با و ميگي 
 ..ميدهد

 ..نيستم ناراحت شديم باخته مال اينكه از مامان-

 ديوونم بياد شما رس بالن    چه بود ممكن اينكه فكر..فكر
 ..ميكنه

 .ميبندد نقش لبانش بر پرمحبت لبخندي

 ..خوبه هممون حال كه حاال-

شدخ اشكهان    كه حال   در  .ميدهد ادامه ميكند، پاك را ي 

 خوب خيل   كت    قبول اگه دادم وام درخواست اداره رفتم-
 حوال   همون پولش با ميفروشيم هم رو خونه زمت    ..ميشه
وري هل   وسيله باقيش با و ميكنيم اجاره خونه  تهيه رو رص 

 ..ميكنيم

 ..ميشه خر   ببينيم گفت    زدم رس يع هم امداد كميته به

 

 ٩ ٨ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_مانر #

 .ميكشد را دستش و ميشود بلند تخت روي از

   تا بيا پاشو-
ي يه ميشه آماده شام وقن   .بخور چي  

 ..ايستد م   او مقابل ژوليده موهاي با و شده بلند

 .ميپيچد هم در اخم وضعش ديدن از

   گفتم بهت بار هزار-
 باز تخت، تو نرو خيس موهات وقن 

   مريض قبل رسي مثل
 ..ميس 

 .ميكند اشاره آرايش مي    روي پاكت به دست با

   لباس دست دو يه راه رس-
 و رس بپوش خريدم، برات راحن 

 .....پايت    بيا كن درست رو وضعت

اخانم همراه زود صبح ون خانه از هومن و سمي  ند بي   ..مي  

 خيل   مادرش و هومن مسي   اقامتشان محل شدن جا جابه با
 شوند خارج خانه از زود صبح مجبورند و است شده دور
 شهرك از يگ   در خانه و است شهر جنوب در مدرسه آخر
 ..غرب خوب هاي

كت مسي   دو آن برعكس اما  از و است شده نزديكي   رس 
و ايستگاه تا اينجا  ..نيست زيادي مسافت مي 
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كت به زود را امروز ود رس   دهد انجام را وامش كارهاي تا مي 
 وام زودتر چه هر ددار  وجود امكانش اگر كند درخواست و
 ...شود واريز حسابش به

 كن، آماده رسي    ع رو كردم ليست برات كه مدارك   اين ببت   -
م من  رو نوبتت ميكنم خواهش ازشون ها وام قسمت ميي 
 ..بندازن جلو

 وجود به مشكل بابت شده داغان اعصان    با كه است بيتا
   آماده،

 .است گرفته مقابلش را مدارك از ليسن 

 من بكن كاريش يه ميكنم خواهش فقط بيتا، ونممن خيل  -
 ..دارم نياز پول اين به

 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

 ..من به بسير  رو باقيش كن كامل رو پروندت برو تو-

ود اتاقش سمت به و گرفته را ليست  ..مي 

 رنگ آن    ي پوشه در و آورد م   در كيف از را مدارك يگ   يگ  
 ..ميدهد قرار

، فيش..بكنم چك يه بزار خب،-  
 بابا، فوت ي برگه حقوق 

   ي شناسنامه كنر  
 ي شناسنامه خودم، مل   كارت بابا، فون 

 ...مربوطه هاي فرم و خودم
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 كه دهد بيتا تحويل را پوشه و شود بلند جا از ميخواهد
ند صدايش برديا  .مي  

  بهت، ميدم رو نوبتم خودم بيا نشد جور اگه ببت   -

 ادامه نما دندان لبخندي با و ميكشد دنگر  مانيتور پشت از
 .ميدهد

 ؟!مگه ميشه خر   بخرم ماشت    ديرتر ذره يه حاال-

 .ميدهد جواب لبخند با را محبتش

 برنامه از هم تو شه درست كارم كه اميدوارم..آقاي خيل  -
   عقب هات

 ..!نمون 

 كه اون    نظرش از !ميكند حسادت برديا نامزد به دل در
  ميگذرد هايش خواسته از يبهغر  يك براي اينگونه

 كوتاه   فداكارن    هيچ از همرسش براي يقت    به قطع
 ..نميكند

 ؟!ميكرد عمل مردانه و آقا اندازه همت    هم او اگر ميشد چه
 جز جوان    هيچ كه است ميشدي چه اين كه افسوس
 ...ندارد وجود برايش سكوت
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 ٩٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   از
 حال همت    به تا است داده بيتا به را اش پوشه كه زمان 
 ..است برنداشته گفت    ذكر از دست

سد، سد ميي   اي چاره و شود رد درخواستش اينكه  از ميي 
 ..نباشد مرد آن به انداخت    رو جز

 مبلغ با وام   نميتوند حقوقش به توجه با كه است درست
د باال    لنگه معرف قول به ول   بگي 

 و بيابان در است كفس 
 .كارگشا بس   دخي   اين براي

 كند پاس را آقاجانش هاي چك از دوتا يگ   بتواند كه همت   
   كنند، چاق نفس كم   تا

 ..است كاق 

س در  .ميشود وارد كرده، باز را در بيتا كه است غرق اسي 

  رنگ صورت در و ميشود نزديك مي  ش به

ه اش پريده  ..ميشود خي 

   از بگو كلمه يه درنيار، بازي مسخره اينقد بچه-
 درش نگران 

 ..بيار
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 را بيتا از حرف كشيدن در سع   ترس   با كه است خانم ناهيد
 .دارد

ند چشمگ   بينا  .ميدهد تكيه مي    به سينه به دست و مي  

 .ميدهد جواب انداخته غبغب به بادي

 آسمون بره زمت    گفتم ؟!گرفتت    كم دست رو منشيتون-
 ..هبش پرداخت هفته اين بايد وام اين زمت    بياد آسمون

   با
 او سمت به و ميشود بلند صندل   روي از مشتاق چشمان 

 .ميشود خم

 ..خب-

د مي    از تكيه بيتا  .ميگي 

ه پروندت جمالت، به خب-  تاييد ببيت    تا رئيس پيش مي 
 ..نه يا ميشه

 .اندزد م   باال اي شانه

 جناب شو دعا به دست برو اوكيه خر   همه كه اينجاش تا-
 ..تمومه خر   مهه ديگه كه بده اوك   رئيس

 .ميكند فوت بيتا صورت در را اش شده حبس نفس

سد جمع از تشويش پر  .ميير
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   ي اندازه به نظرم از ..ميكنه قبول نظرتون به-
 برا داليلم كاق 

 ..هستش محكم وام گرفت   

 است، گرفته بازي به را دستش در خودكار كه درحال   برديا
 .ميدهد جواب

   وام گرفت    شامل خب، آره-
 سابقه وسط اين ول   هسن 

كت از وام گرفت    برا كاريت  نامه آيت    طبق كنم فكر ..كمه رس 
 كه دارن وام دريافت حق سال سه باالي كاركنان وام اخذ
 قول به ديگه كت    قبول رئيس شخص اگه نمونه ناگفته البته
 ..اوكيه خر   همه بيتا

   بيتا
ند اش شانه بر دسن   نشست    به دادن فشار با و مي  
 .يكندم دعوتش

 هم اونقدارم رئيسمون برس، كارات به و صندليت رو بشت   -
 رد رو درخواستت مشكل   همچت    داشت    با كه نيست شمر
 ....كنه

 

 ١٠٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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كت ساعت پايان تا ي شايد تا است زنگ به گوش رس   از خي 
 بررش   رئيس اينكه مثل ول   برسد وامش درخواست آن

 ..است كرده موكول ديگري زرو  به را ها پرونده

   بازي اسباب وارد خانه به برگشت راه در
 ..ميشود فروش 

 ماشت    مانند يگ   امروز بود داده قول هومن به ديشب
 شده نابود سوزي آتش در كه اش عالقه مورد بازي اسباب
 ..ميكند تهيه برايش حتما را است

 دنياي در خانواده مشكالت از فارغ ...ديگر است بچه
ين با و ميكند سي   اش كانهكود     دلگرم   كوچكي 

 را ها نگران 
ند لبخند دل ته از هم باز و ميشوييد دل از  ..مي  

   به
 هم شدن بزرگ زمان تا اگر است خون    دنياي چه راسن 
  ..نشود ويران و بماند برايت

  
ود تند اندازه اين چگونه !ميشود چه نميدان     كه مي 

 به وقن 
 دنياي از است وقت خيل   هم  ميف آن يك به آن    م   خود

 و كتاب و حساب پر دنياي در و اي كرده كوچ بيخيال  
  ساكن مشغله

 ..اي شده

 ..ايستد م   آپارتمان در مقابل دست به پاكت
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 سمتش به..ميشود باز هومن توسط در زنگ زدن از بعد
 ..ميقاپد دستش از را پاكت ميدود

؟ خريدي ماشت   -  ..آبج  

  عصن    صداي كه هدبد را او جواب ميخواهد

 ..ميكند كنجكاوش رسول حاج

كت بره نداره حق ديگه فردا از-  ..رس 

 همه اين دليل برميدارد جلو به قدم   و زده كنار را هومن
 ...كند كشف را شده پا به جدل   و عصبانيت

 حاج از ها شدن عصن    و ها كردن بلند صدا اندازه اين آخر
ممكن رسولش  بلند صداي كه يبار  آخرين اصال ..!است غي 

  خاطر به باشد شنيده را او

 .آورد نم  

  ..سالم-
 ؟!افتاده اتفاق 

اخانم  آمده ستوه به پدرش كردن توجيه از انگار كه سمي 
 .ميكند دراز شده گيج دخي   سمت به دست باشد،

 ..اومد خودش آقاجون، بفرما-

 



 رد پس پاییز

 

   با رسول حاج
 اش نوه سمت به خورده گره هم در ابروان 

 .برميگردد

كت بري نداري حق فردا از ريپ- س ازم ..رس   كه چرا نير
  
 بياي اونجا از كه اينه تو صالحت بدون فقط نيست گفتن 
ون  ..بي 

 خواب اتاق سمت به بلند هان    گام با و زده را خود حرف
ود  ..ميكند قفل رس پشت را در و مي 

 .ميدوزد مادرش به چشم آقاجانش رفتا از مانده مات

كت برم نبايد چرا ؟!خوبه حالش آقاجون-  تازه من ؟!رس 
 ؟!من مامان   الكيه مگه بستم قرارداد

اخانم  .ميدهد جواب شده كالفه سمي 

 كتايون با پارك تو كه عكساي هومن تا شد خر   دونم نم  -
 رو اون به رو اين از داد نشونشون رو بوديم گرفته خانم
 ..شد

   از خسته
 

 .مينشيند مبل روي بر نتيجه ن    جنگ

 رو استعفات خي   بزن زنگ فردا هم تو نجا مامان-
 ديگه جنجال يه ي حوصله احوال اوضاع اين تو اصال..بده
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   ي اندازه به هم آقاجون ندارم،
 مشغله بيا داره مشغله كاق 

 .نكنيم درست براش ديگه ي

 ؟!بگويد چه مادر اين جواب در بايد االن

 و قراردادها ي همه زير زد دليل بدون همينطور ميشود مگر
 است داده وام درخواست ها اين از گذشته ؟!قرارها و قول
 ..شود پذيرفته دارد اميد و

كت اين در كار اعتبار نيست حيف    همت    به را رس 
 
 سادك

 ١٠١پارت# ..؟!كند نابود

 پايي   _پس_در_رمان#

 ول   بداند را حساسيت همه اين دليل ميخواهد دلش 
   مراعات ميكند، مراعات

 
 محبت رايشب پدرانه كه پدربزرك

  ..است كرده

سد خانم كتايون از را انزجارش دليل ميخواهد دلش  ول   بير
 و شود آرام كم   او اوضاع تا ميكند صي   ميكند، صي  

 ..شود كمي   جانش به افتاده تشويش

 رشته چه هر ندهد رضا رفتنش به آقاجانش اگر ميداند خدا
 و ها كردن علم قد آن تمام و شد خواهد پنبه بود بافته
 ..رفت خواهد فنا باد به بهراد مقابل در ها خودم خودم
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ايط اين با    برايش اي خواسته به دادن تن جز اي چاره رس 
 باق 

  ؟!ميماند

   سمت به افتاده هان    شانه و زار حال   با
 شب كه اتاق 

  راه به است كرده صبح آن در را گذشته

 .افتد م  

وراند رس در كه اميد چه هر از نااميد است، نااميد  ..ميير

 رخ اي معجزه زمان همت    درست حاال همت    اگر ميشود چه
 ؟!شود رو آن به رو اين از چي    همه و دهد

 به را خود رحمت هاي درب خداوند حاال همت    ميشود چه
 پيش حل راه نميكند را فكرش كه آنجا از و كند باز سويش
 ؟!دهد قرار پايش

 ميكند پايت    و باال رس در در را "ها ميشود چه" اين از هزارن
 كس   بزرگ، آسمان اين از اي گوشه در كس   شايد تا

 گوش در و بشنود را صدايش گردن رگ از نزديكي   درست
 ".نباش فردايت نگران هست، بهت حواسم" دلش

 از اندك   تا ميبنندد را چشمانش و ميكشد دراز تخت روي
   اين

 
 ...شود فارغ است افتاده راه فكرش در كه جنگ

 يزدان*********************************
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 ..بزنت    امضا هم رو اينجا لطفا مقام   آقاي-

   امضاي زدن از بعد
 .ميكند راست كمر پايان 

 وكيلش به و گرفته را است شده دراز سمتش به كه سندهان   
 .ميدهد تحويل

ود فرزاد سمت به و شده بلند جا از  .مي 

-  
   هيچ ديگه داسنا اين پاي كردن امضا از بعد ميدون 

 مالكين 
 ..نداري اموال از هيچكدوم به

ه چشمانش در و ميشود نزديك او به ديگر قدم    .ميشود خي 

 مقام   خاندان اموال كل بعد به االن از..بگم اينجوري بذار-
 روز فردا كه بسپار خاطر به خوب رو روز اين ..منه نام به

اث و ارث مدع   نياي عمه مثل    شده فروخته مي 
 ..ش 

 كه است اين براي ها حرف اين تمام ميداند خوب رزادف
 ول   شود دل دو تصميمش در شده كه هم لحظه يك براي
 بر معروف قول به و است گطشته ها حرف اين از كار ديگر
 شدن پياده براي تصميم   و است شده سوار شيطان خر

 ..ندارد

             
     

فقط مرغشان  كه  است  ها   ن  آدم  دسته  آن  از  م  يسد  نظر  به 
بس.. و  دارد  پا  يك 
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 ١٠٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميگويد لبخند با و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي فرزاد

 ..باشه مباركت داداش، بله-

 كه چرا است شده دير  پرس اين آوردن راه به براي اينكه مثل
ين    كوچكي 

 ..نميشود ديده او رفتار در پشيمان 

د فرو خود جيب در دست    و ميي 
د او سمت به كارن   .ميگي 

   طبق رو اموالت ي همه پول-
 روشون خودت كه قيمن 

  
 .كارت اين تو ريختم گذاشن 

د، كه را كارت  و زده چشمانش بر را آفتابيش عينك ميگي 
   از بعد

خانه از كوتاه خداحافظ  ون دفي  ند بي   .مي  

 آب از را خود گليم بتواند غريب كشور آن در است اميدوار
ون  ميتكاند ميكند، پايت    و باال را او چه ره ول   بكشد بي 
   و عرضه هيچ

يزد وجودش از لياقن   پر الي ديگر همت    ..نمي 
 نتايج    چنت    نزدن وسفيد سياه به دست و شدن بزرگ قو
 ..ساده و رسگردان ميشوي، بيعرضه .دارد
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ون به را نفسش  .ميكند راننده به رو و ميكند فودت بي 

كت بريم-  ..رس 

 را كارمندان وام به مربوط هاي پرونده كه است روز چند
 مديري چنت    از بينظم   از حجم اين و است انداخته عقب

 !است دور به

 گذاشته خانه اهال   براي حواس و هوش برادر اين مگر آخر
 كردن ريست و راست و بوده او درگي   ذهنش تمام  ؟!است

 ..كارهايش

   از ميشود كه كارش دفي   وارد
 هاي هپروند ميخواهد منس 

 ..بياورد برايش را ها وام به مربوط

   آمدن تا مينشيند، مي    پشت
   منس 

ون جيب از را گوش   بي 
 ..ميكند چك را خود هاي رسان پيام و آورد م  

   به دادن جواب از بعد
  ها، پيام از بعض 

   كه را هان    پرونده
 ..ميكند رو و زير را آورده منس 

 ..دان داده وام درخواست نفري بيست تقريبا

 از و ميكند مطالعه را ها پرونده كه است اينگونه هميشه
 به وام به نيازشان كه ميكند تاييد را هان    مورد ها آن بت   
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 بتواند پول اين معرف قول به و باشد بقيه از بيشي   مراتب
   گره

 
 ..كند باز را كارشان از بزرك

 را بعدي ي پرونده و ميگذارد كنار را شده مطالعه ي پرونده
 ..ميداردبر 

 ميشود، پررنگ چشمانش مقابل پرونده صاحب صورت
ي ش   حدودي تا و زير رسبه دخي 

 ..اسي 

 ورق را پرونده او وام درخواست دليل در از شده كنجكاو
ند  ..مي  

 هم قلب ايستادن حركت از و همان پرونده خودن ورق
 ...!همان

 

 ١٠٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 كوروش عمو مرد اين !ندميبين درست چشمانش ندارد، شك
 يافتنش براي را ايران كل ها سال كه اي گمشده همان !است
 ..است كرده رو و زير

 اش چهره ول   شده كنر   و است سفيد سياه عكس اينكه با
 ..است تشخيص قابل خون    به
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   درشت خط روي بر و ميلغزد چشم
 را شماسنامه كه فون 

 يخ شهاي رگ در خون و ميشود خشك است كرده باطل
 .ميبندد

 !نباشد زنده كوروش عمو كه ندارد امكان اين !ندارد امكان

 سيف پيمان همان مرد اين و است كرده اشتباه احتماال
 !است كرده اشتباه بله !است

 اندازه ؟!باشند شبيه هم به اندازه اين نفر دو نميشود مگر
   را يگ   كه همت    كه اي

ي اشتباهش ديگر با ميبين   ..؟!بگي 

 كه است جوان    باشند، دوقلو اگر البته نميشود چرا ،ميشود 
 ..ميشود ُبلد ذهنش در آماده پيش هاي سوال براي

 او خود زبان از و ببيند را او بايد ببيند، را دخي   آن بايد
وراند رس در آنچه بودن اشتباه  ..بشنود را ميير

 و درست جواب معادالت  اين تمام به ميتواند كه اوست
 ..دهد درخور

   با و ميشود بلند جا از رسعت هب
 اتاق از آور جنوان تشويس 

 .ميشود خارج

   مي    به را خود رسي    ع و بلند هان    گام با
ساند منس   ..مي 

  
س او هيبت ديدن با منس   .ميشود بلند جا از گرفته اسي 

 



 رد پس پاییز

 

م بياد بخواين سيف خانم از االن همت   -  بگت    بعش..دفي 
 ..فوريه كارم

  اين تمام ؟!است دهش اينگونه چرا داند نم  

   به اتاقش از ميتوانست را ها حرف
 دست..دهد انتقال منس 

 از !دارد وحشت بگويد اينگونه بگذار !است كرده گم پا و
 فرد يك نقش كاغذها آن در كه عمويش شبيه شخص آن

 ...!دارد وحشت ميكند بازي را مرده

ي نوشته و ها عكس آن تمام دارد دوست  يك جز چي  
   نيست وهللا به نيست نباشد، اكوحشتن كابوس

   وقن 
 منس 

 بيدار كابوس اين از و ميدهد قرارش مخاطب اينگونه
ند صدايش نميشود،  در كابوس اين چي    همه هم باز ول   مي  
 ..است برقرار جايش

 دادن، استعفا ميشه روزي چند سيف خانم آقا-
 رو بذارم كردم فراموش ..اينجاست االن هم درخواستشون

تون  ..مي  

 وقت هر كه است هرت شهر مگر ؟!است داده استعفا
ي اصال ؟!برود خواست وقت هر و بيايد خواست  به چي  

 ؟!ميداند قرارداد اسم
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 .ميسايد هم بر دندان با و ميكشد هم در اخم

 ..ببينم بده رو شمارش-

 

 ١٠٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د سمتش به و نوشته كاغذ روي را شماره تعلل بدون  .ميگي 

 .مقام   جناب بفرمايت   -

ون او انگشتان ميان از را كاغذ  به كرده پشت ميكشد، بي 
 ..برميگردد اتاقش سمت

  
د را اش شماره برداشته كارش مي    روي از را گوش   .ميگي 

 ..ميشود بيشي   هيجانش ميخورد بوق كه بار هر

 سكته مرز تا را انسان كه هان    هيجان نوع آن از دارد هيجان
د، پيش  درگي   را عصبيت سيستم تمام هان    هيجان آن زا ميي 
ساندش جنون به و ميكند  ..مي 

 تالشت و اميد سال همه اين بفهم   اينكه ديگر، دارد هيجان
ود باد به  ..ميشوي ديوانه مي 
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 ؟!چه باشد عمويش مرد آن اگر ؟!چه باشد درست اگر
 حجم اين تحمل توان چه؟ قلبش ؟!بدهد چه را مادر جواب

 ..!شوند خراب خانه و نرود ؟!دارد را هيجان ار

سند پايان به ها بوق  گوشش در اوپراتور زن صداي و مي 
 ..ميشود پخش

 .ميكوبد مي    بر محكم مشت رسيده، اوج به خشمش

   ديگه بده جواب-
 ..لعنن 

د، را اش شماره دوباره آيد، نم   كوتاه  ..باره سه ميگي 

 را او ايصد بالخره كه دهد م   خرج به سمجات همينگونه
 .ميشنود

 ..بله-

 جواب كرده صاف گلو ميشود، باز اندك   ابروهايش گره
 .ميدهد

 ..هستم مقام  -

   ميتوان هم تلفن پشت از
 

 .بخواند را او دستپاچگ
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   آن در آخر
 ديدنش موقع هميشه بودند هم با كه مامورين 

س    و ميگرفت اسي 
 و دست ميگرفت قرار مخاطب كه زمان 

 ..ميكرد گم را پايش

   ..مقام   آقاي سالم-
 افتاده؟ اتفاق 

ند موج تشويش صدايش در است، زده حدس درست  و مي  
سش  .ميگذارد نمايش به خون    به را اسي 

كت بياين االن همت   -  ...دارم واجب كار ..رس 

 وجود تحكم و صالبت اندازه آن صدايش در ميداند خوب
 ..كند پذيرش به وادار را مقابل طرف كه دارد

   "چشم"
سد گوش كه ضعيق   او آمدن بابت از را خيالش مي 

 ...ميكند راحت

 عمو از عكس   كارش مي    كشوي درون از او آمدن تا
ون را كوروش  كنار در عسل   روي پشت به و ميكشد بي 
 ..ميگذارد دستش

 بيشي   حقيقت به كابوس ميكند فكر بيشي   كه چه هر
 ..ميشود نزديك
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  خو كشش همان دخي   آن با آشنان    احساس
 به نيست؟ ن 

ها قول  !ميكنند پيدا كشش هم سمت به ها همخون قديميي 
  
   نفره صد چند جمعيت يك بت    در اگر حن 

  !باش 

 خون    به خودش براي ول   نداده جواب ديگران براي اگر
 ..است داده جواب

   ماه آن
 

   ماه آن از !گوشش كنار گرفتگ
 

 و مادر كه گرفتگ
 نزديك همانجا در درست را آن از يگ   هم رضوان عمه

 ..دارند گوششان

 

 ١٠٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 حوال   فكرش هنوز اما ميگرند پيشه هم از رسعت به دقايق
ند پرسه خانواده به شباهتش و دخي   آن  ..مي  

 دست در را افكارش و ذهن افسار رقمه بد كابوس اين آخر
ند چرخ آنقد ميچرخاند، سو هر به خود با و گرفته  كه مي  
 نفسش بينتيجه هاي چرخش اين از شده رسگردان هايتن در
ون به قدرت تمام با را  ..ميكند پرت بي 

ود ها مبل از يگ   سمت به شده رمق ن     .مي 
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 بلند اتاقش درب صداي ميشود خم نشست    براي كه همت   
 ..ميشود

 ورود فرمان كت، كردن مرتب از بعد و مينشيند جايش در
 .ميكند صادر را

 ..بفرمايت   -

 ..ميشود باز تعلل كم   از بعد ربد

  ..ميشود اتاق وارد كوتاه هان    گام با

 ..ببند رست پشت رو در-

 ..ميچرخاند سمتش به را رس

 هم آن گلويش آب دادن قورت ميتواند ني    فاصله همت    از
س خاطر به  .ببيند زياد اسي 

 ..برميدارد سمتش به ديگر قدم   و ميبندد آرام را در

؟ كاري من با..با ..سالم-  داشتت  

 .ميدهد تكان را رسش او سالم جواب در

 .ميكند اشاره خود روي روبه صندل   به دست با

 ..بنشينت    بفرمايت   -
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 .ميكند چفت هم كنار در را پاهايش و مينشيند مبل روي بر

كت و شما بت    كه قراردادي بحث و دادين استعفا اينكه-  رس 
 شما از ديگه كار يك براي االن ..بعد براي ميذارم رو هست

 ..اينجا بياين خواستم

 .ميكند بلند رس هايش، صحبت از كرده تعجب

-  
 فكر كه هستش وام با رابطه در اگه ؟!اومده پيش اتفاق 
ه تعلق بهم اينجا از رفت    با نكنم  ..بگي 

   همه اين به پوزخندي دل در
ند او نگران   ..مي  

 دخي   اين درد چه به كم مقدار آن با هم آن وام آن آخر
 ..ميخورد

 واقع در دخي   اين و دربيايد آب از درست ها نسبت اين اگر
عمويش   اين از هزار هزاران باشد دخي 

 كارت موجودي حساب كه ميشود رسازير سمتش به ها پول
 ..رود در دستش از اعتباريش هاي

د خود براي اين از بيشي   بگذارد اينكه بدون  بدوزد، و بي 
 .ميگذارد مي    روي او لمقاب را عموكوروش عكس

؟ رو شخص اين-  ميشناست  
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د صورتش از نگاه  ..ميدوزد چشم مي    روي عكس به و ميگي 

   اخم
   ظريق 

 .مينشيند پيشانيش بر كنجكاوي از ناش 

سد، كنجكاوي با و داشته بر را عكس سد او ميير  و ميير
د مرد اين رخسار از رنگ چگونه نميداند  .ميير

 ؟!يكنهم چكار اينجا من پدر عكس-

 

 ١٠٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ي آخر ؟!جواب اين بود پتك  رسش بر محكم خيل   چي  
 !شد كوبيده

 به را قلب كه جوان    خاطر به هم آن !ميشود رسخ نگاهش
  .است كرده آور بررسش را دنيا تمام و كشيده آتش

   به
، اين راسن  ي تنها دخي   مقام   خاندان خون كه است دخي 

ي ؟!ددار  ها رگ در را  مقام   گوشت و خون از كه دخي 
 ...؟!هاست

 تا كند رو را بمشان و زير بابد كند، كنكاش بيشي   كم   بايد
  ..برسد يقت    به باره اين در بتواند
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سد را بعدي سوال بدهد، را او سوال جواب اينكه بدون  .ميير

 بود؟ خر   باباتون پدر اسم-

 حداقل به را صدا لرزش كه برده كار به را تالشش تمام
 صدايش هم دارد، لرزش هم هنوز ميكند فكر ول   برساند

 ..نگاهش هم

 ..ميكند صاف كمر و ميگذارد مي    روي را عكس

 ول   ..شدن فوت بابام پدرومادر آخه نديدم رو ايشون من-
 ..بود كبي   اسمشون كه ميگفت    ميكردن تعريف كه اينطور

 ..ميشود مشكوك ها پيچ سوال اين از

 رس بخواهد غريبه يك دارد دليل   چه آخر دارد هم حق البته
 .بياورد در را خاندانش ي شجرنامه و بياورد در زندگيشان از

-  
 كنجكاو من پدر به نسبت اينقد چرا..چرا ؟!افتاده اتفاق 

 ؟!هستت   

سد سوال او  اسم همان در هنوز مرد اين نميداند اما ميير
 ..!است مانده كبي  

 ؟!رددا امكان تشابه همه اين آخر

حس           همه  اين  با  خ  يي  د.   . پدر  يك  قيافه،  !نيك  آشنا   
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 اش شده گم عموي همان تقلن    پيمان اين دارد يقت    ديگر
 ..است

ب به  ..ميشود بلند جا از رص 

 پدرت خوب خيل   كه يگ   با ..كنم صحبت مادرتون با بايد-
 ..بشناسه رو

 ..ميشود بلند جا از شده گيج

 كار گذشته در پدرش ندنك اينكه از ترسيده است، ترسيده
 بخواهد قدرتمند مرد اين حال باشد داده انجام اشتباه  

   از را روزگارشان
 .كند سياهي   هست كه اين 

س  .ايستد م   مقابلش گرفته اسي 

ي طلن    ازش كرده؟ كاري بابام-  ..دارين؟ چي  

ند پوزخند مسئله از او بودن پرت همه اين به دل در  ..مي  

 !!فكر چه در دخي   اين است فكر چه در

 نداشته پدرشان با سنم   هيچ امروز به تا دارد هم حق البته 
ي ش اينگونه حال  ي گذشته كشف پيگر سخت و گرفته را پ 
 ..است مرد آن
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 ١٠٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 به بدهد را جوابش اينكه بدون و اندازد م   او به نگاه   نيم
 ..افتد م   راه به خروخ    سمت

 گونه رئيس و محكم لحن همان با و ايستد م   خروج از قبل
 .ميكند اطالعت به مجاب را او

ل راه-    ..بدين نشون رو مي  
 خر   همه ديدم رو مادرتون وقن 

 ..ميشه معلوم

   پيام به دادن پاسخ از بعد
   منس 

 خود كنار را گوش 
 ..ميگذارد

 ..اندازد م   او به چشم   زير نگاه  

 خيابان به شيشه زا و نشسته عقب صندل   روي بر كنارش
 .است دوخته چشم پرتردد هاي

 شدن؟ آشنا مادرتون با چطوري پدرتون-

د خيابان از نگاه صدايش شنيدن با  ..ميگي 

 ..ميدهد فشار دست در را كيف بند
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 فرش كارخونه يه تو هم با..بود آقاجونم دوستان از بابام-
 ..شدن آشنا هم با اونجا ميكردن، كار كاشان حوال  

 هم در بيشي   هايش اخم ..ميدهد تكان تاييد نشانه به رسي
 ..ميخورد گره

 و ناز در اينكه نيست سخت ؟!نيست سخت اندازه از بيش
   شده تربيت قو پر الي و نعمت

 كارخانه در بعدها و باش 
 ؟!شوي كارگري مشغول شهر از دور در اي

 سيخ آدم تن بر مو هم فكرش است، سخت هم فكرش
 ..ميكند

  ب قادر خودت
 به محبور اما بده   را كشور يك حقوق اش 

 چندغاز منتظر و شوي ها اين از خيل   به زدن پا پشت
 ..!درد هم خيل   دارد درد شوي، ديگران نمي   بخور حقوق

ون گونه آه را نفسش  وسط و شست انگشت با و ميدهد بي 
 ..ميدهد فشار محكم را هايش شقيقه

 نظرتونه؟ مدر مدرسه اين-

د باال را رسش راننده صداي شنيدن با  دو مدرسه به و ميگي 
 .ميدوزد چشم خيابان راست طرف ي طبقه

 ..همينجا بيارم رو مامان برم من بدين اجازه ..همينه بله-
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 بماند جواب منتظر اينكه بدون ميشود تمام كه حرفش
 .ميكند ترك مدرسه قصد به را ماشت   

د چشم اينكه بدون  ..ميكند تماشا را او رفت    بگي 

   نر   حواسش تمام ول   دوخته او به چشم واقع در
 جمالن 

 زبان بر عموش زن با شدن رو روبه هنگام بايد كه است
 ..آورد

ند پوزخند "عمو زن" ي واژه به دل در  اين ديروز تا !مي  
 اقوام جزء حال و بودند غريبي   غريب هفتاد از خانواده
 !آيند م   حساب به يكش ي درجه

وع را عجين    بازي روزگار  ..!است كرده رس 

 يك بت    اينجا حاال ميگشت عمويش دنبال باالها باال آن
 !ميكند پيدايش معمول   انسان مشت

 

 ١٠٨پارت#
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ي برخورد صداي كه است غرق خود افكار در  شيشه بر چي  
 ..ميكشاند واقعيت دنياي به را او خودرو ي
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د مقابل از نگاه  ..اندميچرخ صدا سمت به و ميگي 

 دستور منتظر و ايستاده شيشه كنار مادرش با همراه او
 ..است

ون خودت و شن سوار بگو بهشون-  ..بمون بي 

 سوار براي را آنان و ميشود پياده "قربان چشم" يك از بعد
 ..ميكند دعوت شدن

 جاي عقب صندل   روي مادر و جلو صندل   روي دخي  
ند  ...ميگي 

، آقاي سالم-    !دارين كارم فت   گ من به پري مقام 
 اتفاق 

 افتاده؟

   اضافه حرف اي كلمه بدون و ميدهد جواب را او سالم
 پاكن 

د او سمت به  .ميگي 

 من به و ببينت    خون    به رو پاكت اين درون مدارك لطفا-
 نه؟ يا داشتت    خي   پاكت اين محتواي از شما بگت   

 بت    در ظريف اخم   مشكوك افعال اين از شده كنجكاو
 ..ميكند خوش اج ابروانش

 پاكت و برده جلو دست پري به تشويش پر نگاه   نيم از بعد
 ..ميدارد بر صندل   روي از را
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ون را پاكت محتواي  ..ميكشد بي 

د رخش از رنگ و ميشود گشاد چشمانش  دستانش !ميير
وع  ..ميكند لرزيدن به رس 

ي چنت    مگر  ؟!دارد امكان چي  

 ميكرد ادعا پدرش كه مردي همان هست، پيمانش مرد اين
 و كس و است شده بزرگ خانه يتيم در پدرش مرگ از بعد
 !ندارد ديگري كار

 چه مدارك و ها عكس اين پس است گفته درست پدر اگر
 ؟!ميگويند

 با ول   است مقام   كوروش شماسنامه ؟!مقام   كوروش
  !پيمان عكس

   عكس شناسنامه اين
 

 چه ها عكس اين باسد داشته گنگ
 هيچ كه اشخاص   كنار در پيمانش يها عكس ؟!ميگويند
 را آنان خون    به پيمان اينكه مثل ول   ندارد ها آن با آشنان   

 !ميشناسد

 ؟!ميگت    خر   عكسا اين مامان !باباس اين ...مامان-
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 دوي هر ميكند سع   ميبيند كه را دخي   و مادر روز و حال
   اين از را ها آن

نند پا و دست آن در كه باتالق   به راه و مي  
ند ان   ج ون نميي   ..بكشد بي 

 ي گذشته از كه است پيدا خون    به مادر وضعيت از آخر
 ..است اطالع ن    كامال زندگيش مرد

، كوروش مرد اين-  ..هست    بنده عموي مقام 

 اختالف يك خاطر به كه ساله ش   به نزديك ايشون
  
 
 امروز گشت    ها سال بعد من و كردن ترك رو خونه خانوادك

   كامال صورت به
  طريق از اتفاق 

تون وام ي پرونده  ..كنم پيداشون تونستم دخي 

 ..دخي   هم مادر هم اند، مانده مات

ي مردي با را عمر تمام دارند، هم حق  كه اند كرده سير
 ..است نبوده بيش رسان    اش گذشته كل و بوده جعل تمامش

 بنده، عموي همون شما شوهر كه شم مطمت    ميخوام-
 ...دارين؟ اطالع ايشون ي گذشته از شما ..مقاميه كوروش

 

 ١٠ ٩ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 و رسگردان است، رسگردان !نداد وجود دنيا اين در كه انگار
ان  كف خط به خط چون را آن ميكرد فكر كه شخض   حي 
  و ميداند خون    به دستش

 ..است واضح واضح   برايش آيينه چون اش گذشته

 ؟!نشود رسگردان و بريزد بهم نفر يك باورهاي ميشود مگر
ين ميشود مگر  باشد بافته برايت اينگونه زندگيت فرد نزديكي 
   هم از

 ..؟!نپاش 

   اين و است فروريخته زن اين
 

 حركاتش تك تك از فروريختگ
 ..است پيدا

ه سمت به را لرزانش دست د در دستگي   صدان    با و ميي 
 ..ميدهد جواب لرزان

 ..برم..بايد من..من-

  با و كرده باز را در ميشود تمام كه اش جمله

  راه به ماشت    جهت خالف در آويزان هان    شانه

 .افتد م  
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 درب شدن بسته و باز صداي كه است شده آوار زن درگي  
 مامان"صداي بلندش پشت و ميشود بلند خودرو ديگر
سد گوش به دخي   گفت    "مامان  ..مي 

ي  جور و جمع را خود كم   بگذارد ميخواهد نميگويد، چي  
 به بعدها و بيايند كنار گذشته و خود با كم   كنند،

 ..برود رساغشان

 !ميكند تصور خود براي اي آينده چنت    هم خودش

 اين و آدم نفر دو وگرنه است، عمويش مرد آن دارد حتم
 !ندارد امكان ؟!شباهت اندازه

 باشد، سبك مادر براي نبايد پرس مرگ شنيدن وجود اين با
 قلب دارد حتم كه اندازه آن سنگت    هم خيل   است سنگت   
 هميشه براي را نفسش و بكند سينه از را عزيزش ناكوك
د  ..بي 

 آخ عزيزش تا دهد خرج به ظرافت بايد كند، احتياط بايد
 ..باشد بلد را شگردش اگر البته...نگويد

 پري********************************

 !بده دامها كارش به پري نداشتت    دوست خاطر همت    به-
؟!           كردين   ق 

مخ   من  از  رو  واقعيت  چرا  آقاجون؟  چرا 
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   با و ايستاده حال از اي گوشه
 هاي زجه به اشگ   چشمان 

 ..است دوخته چشم مادرش

 .ميكند باز را آقاجانش زبان قفل مادرش هاي زجه

 است كرده چال خود قلب در كه اي گذشته يادآوري از
 رسچشمه شقلب هاي زخم كه اخم   ميكشد، هم در اخم

د  .ميگي 

   هويتش خواست خودش پيمان-
 رو تصميم اين بمونه، مخق 

 ..بود گرفته تو با ازدواج از قبل سال يك

 و تر رسشكسته هربار ول   پدريش ي خونه در رفت هزاربار
فتم باهاش ..برميگشت قبل دفعه از نااميدتر  حقارت و مي 

 ماسالت پدرش و مادر به ميديدم، ميكرد تحمل كه رو هان   
ي هيچ ول   ببخشنش ميكردم  قلب كه انگار نداشت، تاثي 
 !بود سختي   هم سنگ از پدرش

ون گونه آه را خود نفس    بر را رسش و ميدهد بي 
 مبل پشن 

ند تكيه  .مي  

 بشه رسريز روزي مبدا داره، ظرفيت آدم هر صي   كاسه-
 دل ..نيست دارش جلو فكري و منطق هيچ ديگه كه اونوقته
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 آورد پناه من به كلون، ثروت اون و خونواده از بريد دل بريد،
   با اينبار اما

   و جديد هوين 
 ...جديد شخصين 

 

 ١١٠پارت#
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ش چشمان در را نگاهش رسول حاج  .ميكند قفل دخي 

   تو براي مگه-
 رو پيمان نظر هر از من ؟!ميكرد هم فرق 

 با هخونواد بدون گذشته، داشت    بدون كردم، تاييد برات
  
   مرد   ..جعل   شخصين 

 
 البته و  دوست خانواده و بود زندك

 كنه خوشبخت رو زن يك بتونه اينكه براي همينا دار، جرُبزه
  
 ..بود كاق 

اخانم به قدم    ..برميدارد سمي 

م ببت   -    اين تمام من دخي 
 خود   خواست به رو ها كاري مخق 

 بعدش به اينجا از نيست پيمان كه حاال ..دادم انجام پيمان
 و بردارم رازش از پرده بود سخت خودته، با ديگه

 ..كرد راحت برام رو كار اتفاق اين خداروشكر

             
 

كج مس  ي  خود  خواب  اتاق  سمت  به  و  ميگ  يد  فاصله  قد  م 
.د ميكن 
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   هر منتظر بايد بعد به لحظه اين از-
   اتفاق 

 هم تو هم !باش 
   كه حرفاي از ...هات بچه

 
 نپيما خونواده ميشه معلوم ميگ

 رسزنش رو پيمان يا من نكن سع   ..كت    پيداش كه مرصن
  
ين اين زمان اون در شايد كن   كه بود تصميم   بهي 

ه ميتونست  ..بگي 

ود او  خانواده رئيس عنوان به زن اين ميدهد اجازه و مي 
 .كند فكر خوب فرزندانش و خود آينده ي درباره كوچكش
  ..ميشود تمام همينجا تا پدر اين مسئوليت

   اگر كه بود كرده وصيت پيمان د  خو 
 طرف از شخض   زمان 

ا بگذارد و نشود مانع آمد رساغشان اش خانواده  بچه و سمي 
   براي ها

 
ند تصميم خود زندك  ..بگي 

 هقش هق گاه   گه فقط و خوابيده مادرش ي گريه صداي
سد گوش به  ..مي 

   درد بلكه خود روخ   درد نه زن اين ميكشد درد
 هان    سخن 

   ن    با زندگيش مرد كه
 دوش بر ديگر دليل هر يا عدالن 

 ..است كشيده

   اينكه
   ندان 

   به و كيسن 
 

 خيل   ده   ادامه ات ساده زندك
   كه است اين از آساني  

   چه بدان 
   شخصين 

 مجبور و هسن 
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 آسايش هزارم يك آسايشش كه شوي زندگن    تحمل به
 ..نيست است، حقت كه زندگن   

 مبل روي بر كه مادري متس به آرام و كوتاه هان    گام با
 ..افتد م   راه به است شده آوار

 عميق نفس   كرده پاك را خود هاي اشك دست كف با
د  ..ميگي 

 بت    در را او دستان و مينشيند زانو روي بر مادر پاي جلوي
د دستانش  .ميگي 

 پنهون اين براي محكم   دليل بابا حتما ...مامان باش آروم-
يم نيك فال به رو قاتفا اين بيا ..داشته كاري  اگه اينكه ..بگي 
 شايد نميكرد رها رو اونا و نميگذشت خونوادش از بابا

  ..هوم..نميشدين آشنا هم با شما هيچوقت

 زيباي چشمان به و ميشود جدا سقف از مادرش نگاه
ش  ..ميخورد گره دخي 

   در من درد ..!عزيزم نيست اينا من درد-
 شدن پي   جوون 

 درد ..كمه سن اين تو هم اون قلن    ي هسكت من درد باباته،
 ..ميكشد   دوش به تنهان    به كه هان    غصه من

       . .د  ميكن  جوشيدن  به  هايش  رسرسوع  چشم   
دوبار
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 خودش تو رو چي    همه اينجوري اينكه ..پري ايناس من درد-
 رو پيمان من ..ميكنه خفم داره و شده عقده بود داده جا

ستيدم بود كه همونجور   س همون با ..ميير
 
 ..نداريش و ادك

، اين نميكند درك    تا دخي 
   درد خودت كه زمان 

 نچس 
   حال چه و ميگويد چه مقابلت طرف نميفهم  

 ...دارد داغان 

 

 ١١١پارت#
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 .ميگذارد هم روي بر آرام را خود چشمان

 اين و خودم با بايد كنم، خلوت خودم با كم يه دارم نياز-
 ...بيام كنار اتفاق

ون گونه آه را سشنف  .ميشود بلند جا از و ميدهد بي 

م-  ..برس بهش اومد مدرسه از كه هومن ..اتاقم تو مي 

ود   هاي شانه از چشم او شدن ناپديد تا و مي 

 ..نميدارد بر اش افتاده

 چند همت    و شد پيدايش كجا از ديگر طوفان اين نميداند
 ؟!زد برهم را زندگيشان آرامش مثقال

 



 رد پس پاییز

 

 اما است آشوب زندگيشان مال   وضع كه است درست
 خانواده اعضان    بت    در رابطه گرماي و صميميت حداقل
ان  ...ميشود ماديشان هاي نداشته جي 

 سمت به شده گذاشته رس پشت هاي بحث از خسته 
خانه ود آشير   ترتيب هومن براي نهاري مادر سفارش به تا مي 

  ..دهد

   مواد
 ..ميشود پز و تپخ مشغول و كرده آماده را ماكاران 

 كتايون ياد آن يك كه است درگي   ماهيتابه داخل مواد با
 ..ميكند خشك دستش در را كفگي   خانم

 شكيل زن آن خانم، كتايون كه بود نكرده فكر اين به اصال
 !است مادربزرگش

 اين با هم آن ديدارشان ي لحظه كنجكاو !ميشود كنجكاو
 !نزديك بسيار نسبت

  
  يا داشته را پرسش كردن پيدا قصد زن آن يعن 

 ؟!ميكند پافشاري عمويش شدن پيدا بر او ي نوه

 !ميكند سخت را ديدار ي لحظه كه اينجاست

   چه اينكه
قابل دهند نشان واكنس     غي 

 ..است پيشبين 
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 درآورده كجا از رس ساده ديدار يك !است كوچگ   دنياي
 ..!است كرده خودي را غريبه يك ؟!است

 او در سنگدل   از ردي هيچ ميكند روزيرو  را زن آن چه هر
   فقط هست چه هر نميكند پيدا

 كه است خانم   و مهربان 
ون او شخصيت از ند بي   ..!مي  

   را آقاجان هاي حرف ميشود
 باباپيمانش كردن رد بر مبن 

 ؟!باشد درست

   ميكند عوض را چي    همه زمان گذشت ؟!ميداند چه
 حن 

 ..است بودهن دور قاعده اين از زن اين و را ها آدم

 بلند گوشيش صداي كه است رفتارش و خانم كتايون درگي  
 ..ميشود

 صبح كه ي شماره به و داده قورت را گلو در كرده گي   آب
كت به رفتنش براي  بود، افتاده گوشيش روي بر بارها رس 
ه  ..ميماند خي 

 همان به متعلق رند شماره اين كه ميداند خوب ميداند
كتشان سختگي   رئيس  ..تاس رس 

   به
 ؟!ترسناك رئيس اين است نشده پرسعمو راسن 

   دهان نسبت
كت صاحب با پركن   ؟!ندارد مقام   هاي رس 
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رنگ دايره و برداشته اپن روي از را گوش   لمس را سي  

 ..ميكند

 

 ١١٢پارت#
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  سالم-

 ..ميماند سالمش جواب منتظر و ميكند كم را قابلمه زير

 مثل درست است، خشك و ممحك "سالم" يك جوابش
 ..هميشه

 كار هم با پدرتون با پدربزرگتون گفتت    نكنم اشتباه اگه-
؟ پدرتون ي گذشته از اطالع   ايشون ميكردنن،  نداشت  

 ..ميبندد رسش پشت را در و ميشود خود اتاق وارد

 .ميكند هدايت گوش پشت به را مزاحم موهاي

 ..داشت    خي  ..چرا-

 پشت مرد وجود در انرژي لوميلوكي جوابش اين اينكه مثل
د؟ حرفش ميان هيجانزده كه چرا !ميكند تزريق تلفن  ميير

 



 رد پس پاییز

 

؟ خر  -  نفر يك من عموي و شما پدر كه ميكت    تاييد ميگفت  
؟  هست  

ود اتاق پنجره سمت به ند، كنار را پرده ي گوشه و مي   از مي  
 ورودي درب كردن باز براي هومن تالش به شيشه پشت
ه  ...ميشود خي 

د صدا پر س  نف  ..ميگي 

 شما عموي..همون..پيمان بابا كه ميگن..ميگن آقاجون-
 ..هست   

   چه خط طرف آن نميداند
 صداي فقط است افتاده اتفاق 

   افتاده
  هاي بوق آن بند پشت و شين 

 ..!ميپيچد گوشش در درنر   نر  

   چنت    او خود مگر ؟!است شده زده شوك
   را پاسج 

 پيشبين 
   ؟!بود نكرده

 عزيزشان نبودن زنده براي حتمال  ا هيچ يعن 
 ..؟!بودند نگذاشته كنار

 سقوط و اميد از شدن خال   حال اين ميكند، درك را او حال
  .ميكند درك را آرزوها ي قله از

            
  

كف چون  را  خطرش  مناطق  تمام  و  رفته  را  راه  اين  بارها 
ميشناسد.. دست 
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 ميكند، خم را كمرت كجاهايش نااميدي جاده اين ميداند
 نفس كجاهايش و ميكند سست را زانوهايت ايشكجاه
د ند زمينت بر و ميي   ..!مي  

ند پرسه آن در نااميدي كه نيست هان    راه استاد  ؟!مي  

ز كم   شايد حال
ُ
 ..باشد بيشي   او نااميدي د

 حال ميكشيده را عزيزش ي چهره ديدار اميد سال هاي سال
   چهره يك با بايد كرده پيدايش كه

 
 ساساح از خال   و سنگ

   رفع و كرده روبوش  
 

 ..كند دلتنگ

 جمع وسايل به و مينشيند فرش روي بر اتاق از اي گوشه
 ..ميدوزد چشم اش شده

 قبل   ي خانه زمت    پول با كه اي خانه به را امروز بود قرار
   چنت    وجود با ول   كنند مكان نقل اند كرده رهن

 تمام جريان 
 ..ريخت برهم هايشان برنامه

ون خانه اين از زودتر چه هر دارد دوست  بيشي   تا بزنند بي 
 ..نگذرانند روزگار مرد آن سايه زير اين از

 ..پري آبج   ..آبج   -

 ..ميكند باز را اتاق در و ميشود بلند جا از هومن صداي با

 ..ميدود سمتش به ديدنش با
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 ..ميده رو نهارت پري آبج    گفتش مامان گشنمه، من آبج   -

 دولت هفت از آزاد پرسك اين صورت بر خسته لبخندي
ند  ..مي  

ند او هاي لپ بر اي بوسه و ميشود خم  ..مي  

 رو غذات منم بشوري رو دستات تو تا ..شكموخان باشه-
 ..ميكنم آماده

 

 ١١٣پارت

 پايي   _پس_در_رمان#

احت براي را او و ميدهد را هومن نهار  اتاق راه   ظهر اسي 
 ..ميكند خود

ند صدا نهار براي را آقاجانش و مامان  با دو هر ول   مي  
 امروز نهار برنامه به "ندارم ميل" مشابه ي جمله گفت   
 ...ميدهند خاتمه

خانه، اوضاع كردن مرتب از بعد خانه آشير   مقصد به را آشير 
 ...ميكند ترك اتاقش
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 خوابش غرق برادر موهاي در دست خسته لبخندي با
 ..ميكشد

 با است قرار نميداند !ميشود چه بچه اين ي آينده نميداند
 رسم و اسم با يا دهد ادامه زندگيش به سيف هومن نام

 ..؟!مقام   هومن پركن دهان

 ..دارد مادر تصميم به بسته چي    همه

 چه هر كند، عمل او تصميم و عقيده خالف نميخواهد
 ..واجب امرش اطاعت و است مادرش او باشد

   براي ميكند سع   و ميگذارد هومن بالش كنار بالش
 دقايق 

 .دهد نجات برهم و درهم افكار از را خود

   لرزش كه نگذاشته هم روي چشم
 خود به بالش كنار گوش 

 ..آوردش م  

؟ سالم"  "كردي؟ رو فكرات خون  

د جان ابروانش بت    ظريف اخم    ..ميگي 

   ديگر امروزش براي
ل ظرفيت است، كاق 

َ
 اين با انداخت    ك

 ..ندارد را نامروت مرد

 ؟!دارد وجود كردن فكر براي يچي    اصال ؟!فكري چه آخر
 دستانش روي بر را پاك   آب پيش روز چند همان مگر

 



 رد پس پاییز

 

 ازدواج چنت    به تن عنوان هيچ به نگفت مگر ؟!نريخت
 ؟!داد نخواهد اي خودخواهانه

ت مرد اين   ؟!نميشود حاليش غي 

ت است گفته كس   چه    فقط غي 
 براي دادن چاك سينه يعن 

ي اينكه ؟!ناموست  ته ده   قرار فشار تحت ونهاينگ را دخي 
  
ن    ؟!نيست بيغي 

 راه   را خانواده يك خودخواهيت خاطر به اينگونه اينكه
   خيابان و كوچه

   خط آخر كن 
ن   ؟!نيست بيغي 

   و ميكوبد بالش بر محكم را رس
 صورتش مقابل را گرش 

د  .ميگي 

 .ميكند تايپ برايش تندتند و ميچرخاند صفحه بر انگشت

 خونت از فردا همت    .نيست كردن رفك به نيازي سالم،"
يم  "..مي 

  ميفرستد جوابش در كه كج    دهن ي كله آن

 ..ميكند ترش كفري

 ديگ ته بر كفگي   و پا و دست ن    اندازه آن فكرش به البد
 ..ماند خواهند او دامن به دست حاالحاالها كه اند خورده

 



 رد پس پاییز

 

 "پري...داريم كار هم با هنوز"

 براي را دهانش كه رستدبف بايد مرد اين جواب در چه
 ؟!ببندد هميشه

 ؟!دارند هم با كاري چه

اكت با است قرار كه كاري هر از ار شود انجام او رس   بي  
 ..است

 او هاي گفت    چرت و شود تحريك كمي   اعصابش اينكه براي
   شود، تمام

 قايم بالش زير در و كرده خاموش را گوش 
 ..ميكند

 

 ١١٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 االن تا پريروز از ؟!ميگه خر   مرد   اين معلومه نآقاجو -
ه چه ؟!ملك رو اومده ميليون بيست  ؟!آخه خي 

   بحث از شده خسته آقاجان
 كه بنگاه   صاحب با طوالن 

 باال شدت به ملك قيمت روزه چند همت    در ميكند ادعا
 كرده ديگر ميليون بيست پرداخت درخواست حال و آمده
 ..مينشيند ساختمان سكوي روي بر است،
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 رو مبلغ اين بايد ميگه درآورده دبه يارو ؟!باباجان بگم خر  -
 !بنويسه رو قرارداد تا بدم رس

  
   بر دسن 

 ..ميكشد پيشان 

 اينجوري كه ميبستم رو قرارداد پيش روز چند همون كاش-
 ..نشيم آوره

 فرصت يه رس بعدش بهراد ي خونه برگرديم بيا آقاجون-
نيم رس اطراف هاي بنگاه به بازم ميايم  ..مي  

 ..بتازونه خودش برا ميخواد سيلونيم ويلون ديده مردك

 تمام اضطراب و تشويش مامانش هاي حرف شنيدن از
د فرا را وجودش  ..ميگي 

 پز و داده را بهراد جواب آنگونه كه بود ديروز همت   
 او كوپن زير هم باز و برگردند بايد حال ميداد را رفتنشان
 ؟!بگذرانند روزگار

ي همچت    ندارد امكان ندارد، امكان  ..!كند قبول را تحقي 

 بود، همينجا مناسب مورد تنها باباجان، گشتم-

ون صدادار را بازدمش  ..ميدهد بي 
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   باشيم، نداشته اين جز اي چاره كنم فكر-
 داديم رو پول باق 

 نميتونيم  ..كردم پاس رو چكا از دوتا و گرفتيم خونه وسيله
 ..كنيم ختپردا رو هزينه اين

   اين ديدن اندازه چه
 

   براي رسشكستگ
 حكم كه آقاجان 

 ..!ميكند خراب را حالش دارد برايش اسطوره

   را ات خانواده بودن آوره ميشود مگر
 رسشكسته و ببين 

 حقارت و بكشند عذاب ات خانواده ميشود مگر ؟!نشوي
منده و ببينند  ..؟!نشوي رس 

 ..ميكنم جورش من آقاجون-

 ..ميچرخد سمتش به ها نگاه يشصدا شنيدن از

 را اين فقط درآمد كجايش از اطمينان همه اين نميداند
 منت زير هم باز نبايد برگردند، خانه آن به نبايد كه ميداند

 ..شوند دوالراست و كرده خم رس خودخواه مرد آن

 با ميبيند كه را آقاجانش و مامان سوال از پر هاي نگاه
 ها نگاه در زده موج سوال ههم آن جواب نامطمت    لبخندي

 ..ميدهد را

م دوستم از-  آوزدن كم پول اگه كه گفت بهم..بهم..ميگي 
 ..كنم حساب روش ميتونم
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 ..ميدهد ادامه آقاجانش به رو

ن رو اثاث بده اجازه بگت    بنگاه   به شما آقاجون-  باال بي 
 ..حسابشونه تو ديگه ساعت يه تا پول

 ..ميشود بلند جا از حرفش از كرده تعجب

-  
 باز نكنيم پهن ؟!ميده بهت رو پول مقدار اين مطمئن 
 ..باباجان كنيم جمع بخواييم

 را تالشش تمام ول   نيست مطمت    اصال !نيست مطمت   
 ..كند جور را پول مقدار اين تا ميكند

 ..ميدهد جواب مطمت    لبخندي با

م منم برست    اينجا كاراي به شما آقاجون، مطمئنم-  پيش مي 
 ..دوستم

 

 ١١٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

كت مقابل  ..ايستد م   خيابان آنطرف رس 

 را بيتا شماره كردن دست آن دست اين و تعلل كم   از بعد
 . .د  ميگ  ي 
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 زنگ گوشش در او گاليه پر صداي نرسيده سوم بوق به
 .ميخورد

 مكه حاخ    حاخ    جريان شده جريانت !خانم پري به به-
   ؟!نه ديگه

 !نكردي هنگا رستم پشت رفن 

 همينطور ديگر ساعت يك تا بماند ساكت اگر ميداند
 ..داد خواهد ادامه هايش گزاري گله اين به بيوقفه

 ..ميكند قطع را او حرف بلند "سالم" يك با

 ندارم وقت االن داري حق عزيزم داري حق بيتاجون، سالم-
 كارت پاركينگ تو پايت    بيا بدو فقط برگردم زود بايد عشقم
   هاگ دارم

 ..بياد بگو هم برديا به نيست زحمن 

-  
سونيم داري افتاده؟ اتفاق   ..ميي 

 سانتافه عبور از بعد اندازد، م   خيابان چپ سمت به نگاه  
كت سمت به قدم   رنگ سفيد ي  .برميدارد رس 

 بدويت    فقط دارم كوچيك خواهش يه نباش، نگران بابا نه-
 ..تنگه وقت كه

ندم تكيه شده پارك پارس ماشت    بر  ..ي  

مندم، واقعا-  اين و دارين گرفتاري هزارتا خودتونم ميدونم رس 
 ..قوز باال قوز شدن منم وسط
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   بيتا
ند اش شانه بر دسن   ..مي  

   بهم چيه پالها و پرت اين-
 آيا اينكه بحث فقط ؟!ميباق 

سه مبلغ اين به پولمون  ..نه يا مي 

 ..ميدهد ادامه برديا به رو

   شش پنج يه من برديا ببت   -
؟ تو دارم تومن   خر 

 ..ميشود نزديك سمتشان به قدم   برديا

 ..كنم چك رو بانكيم پيامك آخرين االن كن صب-

 ادامه ميكند، پايت    و باال را خود هاي پيام كه حال   در
 .ميدهد

 تو رقمه هيچ كه كنار بذار رو چرنديات اين پري ضمن در-
ه، كتم  پيداش آها..؟!كنيم كمك ك   به نكنيم كمك تو به نمي 
 ..كردم

   ي صفحه
د مقابلشان را گوش   ..ميگي 

   اگه ول   ..دارم سيصد و هشت من-
 از مهلت يه بتون 

ي بنگاه   كت آينده هفته بگي   كل ميتونم ميده رو وامم رس 
 ..بدم بهت رو تومن بيست
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 كرده باز حساب ها آن روي بر كه هان    كمك از شده نااميد
 ..ميدهد تكان رسي بود،

ال كفش يه تو ردهك رو پاش نه-  رو پولش بايد امروز بال و ا 
 ..دارم كم ديگه تومن هفت هنوز اوصاف اين با..بديم

ي ميخواهد برديا ا صدان    كه بگويد جوابش در چي    و گي 
 ..ميكند قيجر   را شده نگفته جواب محكم

يف سيف خانم-  ...دفي   بيارين ترس 

 الح ول   بخورد او چشم به چشمش مبادا كه نرفته باال 
  .است گرفته را مچش اينگونه

سد  براي خانواده اين كه بگذرد مرد اين دل در  اينكه از ميي 
   هنوز و اند دوخته كيسه مقام   اموال و مال

 برمال از زمان 
 نشان را ثروت براي شده تي    دندان نگذشته نسبتشان شدن

 ..ميدهند

 ..مقام   جناب..سالم-

 پهلو از شده گرفته نيشخون با همزمان بيتا لرزش پر صداي
 .آوردش م   خود به

د ماشت    از تكيه  ..ميگي 

منده-  ..برگردم بايد من..رس 
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 دستوري و محكمي   لحنش اينبار كه برنداشته قدم از قدم
 .ميشود

يف دارم، كارتون گفتم-  ..باال بيارين ترس 

 

 ١١٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 تدرس جلومبل   آنطرف مقابلش او و نشسته مبل روي بر
 ..شد برمال حقايق اين كه روزي آن موقعيت در

 .كنت    ميل رو قهوتون-

د پرجذبه مرد اين از چشم  .ميدوزد قهوه فنجان به و ميگي 

 .ميكشد زانو روي بر را اش كرده عرق دستات كف

 .دارين كارم كه گفتت   ..گفتت    .ندارم ميل ممنون، خيل  -

   به
ند تكيه مبل پشن   م   ديگري روي را پاها از يگ   و مي  
 .اندازد

 ..درآوردم رو زندگيتون پوك و جيك ساعت اين تا ديروز از-
 آشنا فرش ي كارخونه تو پدربزرگتون با عمو كه اونجان    از

 ..اومده كم خونه رهن براي پولتون كه امروز تا بگي   شده
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   كجاها سال چند اين ميدونم
 

 از چطور عمو كردين، زندك
ون زد كارخونه  !ازدواجشون و شد سنگت    اشت   م راننده و بي 

 ..همه و همه

 مدت اين در هم آن اطالعات همه اين از كرده تعجب
 .ميكند گرد چشم كوتاه

 ؟!ميدونت    كجا از رو اينا-

ند دخي   پرسش اين به پوزخندي  !مي  

ي مقام   خان يزدان ميشود مگر  سوته سه و بخواهد چي  
  ؟!نشود آماده برايش

 گذشته دنبال به شده تاييد ويشعم هويت كه ابتدا همان از
 ..است كرده زبر و زير را رسگذشتش تمام و رفته او ي

   بايد
 سوال از كدام هيچ ميكند سوال عمو از مادر كه زمان 
 با بتواند بايد نماند، بيجواب هايش

 قابل را رنج همه اين پرسش گذشته از روشن اي نقطه 
 اين نروش اي نقطه داشت    بدون وگرنه دهد نشان تحمل
 غاريش تحت پرس كه ها نداري و دري دربه همه اين از مادر

 ..كرد خواهد دق است چشيده
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 عمو  كه اينه مهم نيست، مهم زياد ميدونم كجا از اينكه-
   همه اين بخواد بايد چرا

 خونه به ول   كنه تحمل رو سخن 
 بذار..!نكردم پيدا رو جدان    اين دليل گذشتش تو ؟!برنگرده
 وحود بغض و قهر اين دليل از ردي هيچ بگم اينجوري

 ..نداره

 .اندازد م   دخي   چشمان به نگاه   نيم

؟ رو دليلش شما-  ميدونت  

 او سوال براي جوان    واقع در ميكند، سكوت مرد جواب در
   تغيي   اين بهت در هنوز !ندارد

 ماها هضمش كه ناگهان 
   وقت و كرده گي   ميكشد طول

 را ها كنجكاوي اين براي كاق 
  ..است داشتهن

سد كس   چه از باشد داشته وقت اصال  كه او مادرش؟ ؟!بير
 ..نميداند پدر ي گذشته از هيچ خودش چون

 سكوت را مدت چند اين داده ترجيح كه هم او آقاجانش؟
 ..برسد مناسبش وقت تا كند

 .ميكند شدن بلند قصد و برداشته كنارش از را كيف

م، هم من متاسفانه-    بيخي 
 اندازه اون اوضاع هنوز يعن 

ي بخوام كه نشده درست سم آقاجون از چي    ..بير
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  اش شانه روي را كيف بند و ميشود بلند جا از

 .اندازد م  

 ..ميشم مرخص من اجازتون با-

 .ميكند خشكش جا در او جمله كه نچرخانده رس

 پول اين با رو خونه ي هزينه كارتتون، به زدم ميليون صد-
 ...كنت    پرداخت

 

 ١١٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  !دارد شدن زده بهت !دارد شدن خشك مبلغ اين

 ؟!دارد وجود هنگفت مبلغ اين قبول براي دليل   چه

 باليش مگر ميكند بال دفع صدقه ميگويند ؟!ميدهد صدقه
 ؟!ميكند خرج پول كرور كرور كه است بزرگ اندازه چه

 ..برداشتم وامتون ي پرونده از رو حسابتون شماره-

 ..ريز گره   ميخورد، گره هم در بروهايشا
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ه گروي در هشتشان معروف قول به كه است درست
ُ
 ن

د تعلق صدقه بهشان صدقه نيست قرار ول   است  ...گي 

   به و دارند پول آقازاده، و ثروتمندند ديگر بله
 ميتوانند راحن 

ند بازي به را ديگري غرور  ..بگي 

 بهي   .بداند ريديگ را دردش نخواهد كس   شايد !غرور بله
 بگويد يكاره ؟!ميكرد پيشكش را مبلغ اين ديگر جوري نيست

  ؟!كن مانده لنگ ي خانه خرج و بي  

 واريز حسابت به و شده موافقت وامت با ميگفت كاش
   موظف و است شده

كت در وامت شدن صاف تا هسن   رس 
  
 !بمان 

 ي هزينه همان با كم مبلغ همان با ميكرد واريز را وامش كاش
 ..چي   نا

 ..برميگردد او سمت به اخم همان با

   با
 زده كنار را كت ي گوشه ايستاده، استوار و محكم قامن 

 ..است برده فرو شلوار جيب در دست و

 ..نداريم نياز پول   همچت    به ما ..؟!كردين رو كار اين چرا-
 اون ديگه ول   ريخته بهم روزه چند اين وضعمون درسته
 ..كنيم قبول صدقه ايمبخو  كه نيست خراب اندازه
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 از اختيار اينگونه او كه دارد سوز خيل   حرفش اينكه مثل
  مقابلش بلند گام   با و ميدهد كف

 ..ايستد م  

  بت    از غرشش .ميشود كورتر او ابروان گره

د بازي به را گوش ي پرده هم بر شده قفل هاي دندان  .ميگي 

   هم به كه چيه پرتا و چرت اين-
 اين  ؟!صدقه ؟!ميباق 

 مقابل بخوام كه ميام چشم به رسيده دوران به تازه اندازه
 ؟!بكشم رخ به رو ثروتم ديگرون

 ..كشيدين ول  -

 اينگونه كه است شده پيدا چگونه جسارت همه اين نميداند
 م   زبان به را اش گفته خالف خشمگت    مرد اين چشمان در

 ..آورد

 و ميشود خاموش زود كه هاست جسارت آن از جسارتش
ش    خاكسي 

 .ميماند باق 

 طبل   را تو و ميكنند رهايت راه ي نيمه كه ها جسارت آن از
 مقابلش مرد رسخ چشمان از كه چرا ميدهند جلوه خال   تو

 ..برميدارد عقب به قدم   و مرده وحشت
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   فخر لقب نبايد كه نميداند دخي   اين
 مرد چنت    به را فروش 

   لقابا اين انصافيست ن    ته ؟!داد نسبت باخداي
 نامسلمان 

 ..مومن مرد اين براي

 را جديدش پرسعموي دخي   اين تا مانده هنوز نظر به
 ..مانده هم خيل   مانده، بشناسد،

 

 ١١٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 قصد هيچ نه بوده عمو خاطر به فقط و فقط من كار اين-
 .ديگه نيت و

ون شماتت و خشم او كلمات تمام از  شماتت و است زده بي 
 !فكرها طرز نوع اين رنددا

  ؟!است آورده بارش اينگونه روزگار كه دخي   اين كند چه

 دستش گرفت    براي ميكند دراز دست كس هر سمت به
 وجودش از اي قطعه قبالش در بايد يا آورند م   در ادا هزار
 ..ببخشد را

 بيشي   روزگار اين معلمش، بلكه نيست شماتت قابل خودش
 ..است شماتت مستحق
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 آنگونه اند گذرانده هم با را زيادي هاي سال كه بهراد از
ود انتظار چه غريبه اين از حال و است خورده   ؟!مي 

 درست تعريفش نميشناسندش، كه است كس   غريبه
   غريبه يك با پس نميشناسد را مرد اين ؟!نيست

 تفاون 
 ..ندارد

 ..غريبه پرسعموي يك اما عمو پرس باشد

  تمام از بخواباند، ار  قائله و بگويد كالم يك

 واهمه ميشوند بلند ياري قصد به سمتش به كه هان    دست
   ي واهمه !دارد

 هم با كتان    حساب هيچ با كه درخواسن 
 ..نميكنند برابري

 .ميچرخد خروخ    سمت به گرفته رو

   همچت    نميتونم من..من-
 ..كنم قبول رو مبلع 

ه روي بر در كردن باز براي را دستش  كه دميگذار  دستگي 
 .ميكند متوقفش دوم بار براي او صداي

-  
كت وام عنوان به ميتون     حساب روش رس 

 برا ..كن 
 ..كارت رس برگردي بايد هم برگردوندنش

ود مي  ش سمت به كه او هان    گام صداي  گوش به مي 
سد  ..مي 
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 كه خودتونه ميل شماست، مال پول اون صورت هر در-
 ...نكنت    يا كنت    استفاده ازش

 ..ميشود خارج اتاق از معطل   بدون ميشود تمام كه او حرف

كت را پايش ون رس   روي بر آقاجانش شماره كه نگذاشته بي 
   ي صفحه

 ..ميشود حك گوش 

 .ميكند وصل را تماس وقت فوت بدون

 ..آقاجون سالم-

 قرض بهت تونست    دوستات كردي؟ چكار باباجان، سالم-
ه رو پولش رساغ داره ريز يه بنگاه   اين بدن؟  ..ميگي 

 ..ميكند عبور خيابان عرض از دقت با

  ؟!دارد پول آن قبول جز اي چاره اوصاف اين با

 ؟!نيست بهراد ي سلطه زير بر برگشت از بهي   وام قبول

   و برميدارد را پول آن از تومن بيست فقط ..فقط
 پس را باق 

 ..ميدهد

 ..كند كار برايش بايد هم ميليون بيست اين برگرداندن براي
 ..ايست منصافانه ي عاملهم

ند سود اندازه يك به دو هر  ؟!نميي 
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 .ميدهد را خسته صداي اين جواب لب بر لبخندي با

 خونه ميام دارم االنم ..كنم جورش تونستم آقاجون، بله-
 من بدين رو بنگاه   حساب شماره كن، كاري يه شما فقط
نم راهم رس  ..حسابش به مي  

 

￼ 

 

 ١١٩پارت#

 ي   پاي_پس_در_رمان#

 در شده پهن رختخواب روي بر را خود اي جنازه مانتد
 .ميكند پرت اتاق وسط

 و اند بوده خانه به دادن رسوسامان درگي   االن به تا صبح از
 بدنش نقطه به نقطه در است شده باعث امر همت   

   احساس
 

 ..كند كوفتگ

 است يافته كاهش حداقل به زندگيشان وسايل است درست
 به متعلق هست چه هر كه دارد شكر جاي هم باز ول  

 ليوان يك از استفاده براي نيست قرار و است خودشان
 كه هان    احتياط آن از دهند خرج به احتياط هم ناچي   
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  بهراد ي خانه در را آن كردن خرج مادرش
 
د مرتبا  گورس  

 .ميكرد،

  
ند غلن     ي پنجره از و مي  

 آن براي اي پرده هنوز كه اتاق 
 چشم درختان خشك هاي اخهش به است نشده تعبيه

 ..ميدوزد

 چه برگردد؟ كار رس بر چگونه اينكه درگي   !است درگي  
   هيچ كه كند جور بازگشت اين براي توضيج  

 آن در ناراحن 
 نيايد؟ وجود به

ين نظرش از  در مادر با را موضوع اول كه است  اين كار بهي 
 و رپد باشد چه هر دهد، انتقال آقاجان به او و بگذارد ميان
 ..ميفهمند بهي   را هم حرف دخي  

   اين درگي  
 خوان    اسي   اش خسته چشمان كه است حواش 

 ...ميشود سنگت   

 يزدان******************************

 مادر بشينت   -

 ..مينشيند رو روبه مبل روي بر آخيش يك با

          . .د  ميچرخان  كتاب  از  پوشيده  بلند  ديوارهاي  ب   ت  نگا  ه 
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 ميشه چندسال   ديگه ول   وندمميخ كتاب زياد قبلنا-
   برام هيچكدومشون

 ..ندارن جذابين 

 .ميدهد ادامه چشمانش در چشم

   اين دليل چيه؟ جريان ببينم بگو خوب-
 ي جلسه و خلون 

 ؟!دونفره

 در راست راست اينكه !نفسگي   و سخت !است سخت
ه مهربان زن اين چشمان  هاست سال عزيزت بگويد شود خي 

د نفس ؟!ستني سخت بسته سفر بار  ؟!نميي 

 ..دارد واهمه بكشد چشمانش در را اميد چراغ اينكه از اصال

سد    كلمات ميي 
 جوري را كلمات نكند، انتخاب را درسن 

 ديدگانش مقابل در زنده زنده را عزيزش كه كند انتخاب
ند  ...رسبي 

سد نگران ميبيند، كه را بيقرارش حال  .ميير

-  
   اينقد چرا ؟!يزدان افتاده اتفاق 

 ؟!پريشون 

   لبخندي
 

ند مادر جواب در ساختگ  ..مي  

، نگران-   يه فقط ..فقط ..خوبم من نباشت  
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 ميون در باهاتون بايد چطوري نميدونم كه هست اي مسئله
 ..بگذارم

 اينچنت    كه كرده برداشت چي    چه حرفايش از نميداند
   لبخندي

   ؟!است پوشانده را صورتش كل دار معن 

ند پرسه داماديش اطراف جاي فكرش البد  ميداند چه !مي  
  احواالت  به شبيه احواالتش شايد

 برايشان بخواهند مادرشان از است قرار كه هايست جوانك
   و بزنند باال آستت   

 ...بدهند زندگيشان به رسوسامان 

 ..برميدارد را اول قدم او چشمان تخم در

، اون چقد- ؟ رو سيف پرياس دخي   ميشناست  

 

 ١٢٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ند دامن او شك به شدت به سوالش اين اينكه مثل  چراكه مي  
 ..ميكشد جلوتر كم   را خود و ميشود عميقي   خيل   لبخندش

   با
ين شيطنن  سد را گرفت    آمار اين دليل شي   .ميير
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يه-    به نكنه..نكنه ؟!خي 
   يه داري سالمن 

 خودت به تكون 
 ..ميدي

 ابتداي همت    در و برميدارد لبانش از را شست انگشت
  
يزد دستانش روي را پاك   آب هايش خيالباق   ..مي 

ي اون اصال مادر-  ميخوام ازتون نيست، ميكنت    فكر كه چي  
 ماجرا اصل بتونم من تا بدين جواب سواالم  به فقط و فقط
 ..بگم بهتون را

 ..ميكند نازك برايش چشم   پشت شده كور ذوق

   بشو عوض كه واقعا-
 آدما ذوق بلدي خوب هنوز !نيسن 

   كور رو
 ..كن 

ند، مادرانه دلخوري اين به ريز لبخندي  ميشود بلند جا از مي  
 .مينشيند مادر كنار مبل ي دسته روي و

 رنگ با را مادر اين غمهاي كه موهان    بر اي بوسه
ند است، گذاشته نمايش به خون    به سفيدشان  .مي  

 ..!من برم شدت كور ذوق و نازك دل اين قربون-

 هر اين از بعد بيا راه ناخلف پرس اين با رو امشب يه شما
 ..بپيچون گوش خواستت    چقد

ند محبتش به لبخندي  ..مي  
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 كنده جا از گوشت اگه پس ثانيا !برم تو قربون من كه اوال-
 ..نباشه كار تو گله شد

د بازي به را عصا ي دسته و ميكشد باال را خود كم    .ميگي 

 خيل   زن هم مادرش بلكه خودش نتنها ماهيه، خيل   دخي  -
 حادثه يه تو كه بوده سنگت    ماشت    راننده باباش ..مهربونيه

   پدربزرگش با اون از وبعد ميكت    فوت
 
 چند هر ..ميكت    زندك

 مياد خوشم ازش خيل   ..ميبينيم رو همديگه بار يك وقت
 دارم آرامش كنارش در جوران    يه..كار   اهل و مصمم دخي  
 ..ميده رو عزيز يل  خ شخص يه بوي كه انگار

 ول   است كرده پاك نامحسوس را خود اشك خودش نظر به
 ...ميكند شكار خون    به را چشم ي گوشه برق آن ميبيند،

 در بلكه و نبوده خودش در تنها آشنان    حس اين اينكه مثل
 ..است بوده پررنگ تي    مادرش

 زمت    روي بر مقابلش و ميشود بلند صندل   ي دسته روي از
ندم زانو  ..ي  

د دست در وا مادر مهربان دستان  ..ميگي 

ي همچت    يه دارين دوست- ؟ داشته دخي   باشت  

ند مسخره نظر از پرسش اين به اي خنده تك  .مي  
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م، نه منه ي نوه جاي اون االن ؟!بچه چيه حرفا اين-  دخي 
 خانم و ورگل ترگل دخي   همچت    يه نميخواد دلش ك   بعدشم
 ؟!باشه داشته

 را داشتنش آرزوي كه موقع همت    در ستدر  است وقتش
 چنت    داشت    او چشمهاي تخم در بايد است، وقتش دارد

ي    بگويد بگذار بزند، فرياد را دخي 
 بسپارد، خدا به را كار باق 

ين او خود  ..بس و است نگهدارنده بهي 

 و پوست و خون از دخي   اون شماست، مال دخي   اون-
ع ..دخي   اون ...شماست استخون  ..منه مويدخي 

 

 ١٢١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميشود بلند جا از و ميدهد رس بلند اي خنده

 ..ميافتد راه به خروخ    سمت به

   شوخيا اين از كه اينجا كشوندي رو من-
 معلومه ؟!بكن 

   پركاري روز
  .داشن 

 ..كوروشه عمو دخي  -
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  !ميشود خشك جا در ايستد، م   حركت از

 ميفهمد خوب ميكند وارد عصا ي دسته بر كه فشاري از
   اين از اصال

   اصال است انداخته راه به كه بحن 
 راص 

 ..نيست

 اميد به را عمرش كل آخر نباشد خوشايندش دارد هم حق
 كاسه اينگونه و برسد راه از يگ   حال گذرانده پرسش ديدن
 زمت    بر قدرت تمام با و كند جمع را اميدهايش ي كوزه
 !بكوبد

 آن بر كه مبل   مقابل در مانده جا سمت به كرده اخم
 .برميگردد بود نشسته

   اين االن همت    ميخوام ازت يزدان-
   تموم رو شوخ 

 ..كن 

 او به را خي   اين چگونه نيست بلد !مرد اين است كرده گي  
 !نريزد بهم اينگونه كه ميداد

د باال تسليم ي نشانه به را دستانش  او سمت به قدم   و ميي 
 ..برميدارد

 زبون از رو حقيقت تموم كه ميخواستم مادر، خوب خيل  -
 ..بشنوي خودم

ون را عمو شناسنامه كنر   و برده جيب در دست  .ميكشد بي 
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 .بندازين نگاه يه شخص اين مشخصات و عكس به-

   با
 را خود سمت به شده دراز كاغذ نامطمت    و لرزان دستان 
د  ..ميگي 

 رنگ ميشود دقيق كاغذ هاي نوشته بر بيشي   چه هر
 ..ميشود بيشي   رخسارش

 .ميشود نزديكي   او حاالت  از ترسيده

  مادر؟ خوبه حالت-

   با
 است، زده حلقه آن در اشك هم و بهت هم كه چشمان 

د كاغذ از نگاه  ..ميگي 

 را خراب حال اين هم خودش ميكند، درك را مادر اين حال
 ..دارد خي   گدازش و سوز از و كرده تجربه

 .ميدهد قرار مخاطبش لرزان و رفته تحليل صداي با

 نگو..؟!شبيه من كوروش به...اينقد چرا...مرد اين-
 ..!بوده راست..شوخيا..اون..تمام

 بيشي   توضيح قصد شده درست اوضاع از شده درمانده
 م   آغوشش در مادر بيجان جسم نكرده باز دهان كه دارد
 ..افتد
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 ..ميداند خوب را خود فرزند حالت ديگر، است مادر

 مناسب كلمات دنبال به و ميكند دست دست اينگونه ينكها
   ميگردد

ي يعن     هست، چي  
   آنچه يعن 

 زبان بر پيش دقايق 
   است، نزديك حقيقت به زيادي حد تا است آورده

 بايد يعن 
 انتظار اين به كند جمع را واهيش اميدهاي ي كوزه كاسه
   اما دهد پايان

 ..سوز جگر زهر چون تلخ بس   پايان 

 

 ١٢٢تپار #

 پايي   _پس_در_رمان#

ستان كل مادر زاري و شيون صداي  ..است كرده پر را قي 

   به كه مادري مثل درست
 
 دست از را اش كرده عزيز تازك

ند صورت و رس بر است داده  .مي  

 خفه گلو در كه هان    بغض تمام دارد دوست نميشود، مانع
ون را است كرده  را خود هميشه براي بار يك و بريزد بي 
 ..كند حترا

 ها سال اين در بغض همه اين كشيدن دوش به نظرش به
 ها كردن خال   اين شايد است، درآورده روز اين به را قلبش
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   ي ادامه براي را قدرتش و كند سبك را قلبش بار
 

 زندك
 ..بيشي  

 فاصله عمويش و خانواده بت    اندازه چه ميكند فكر كه حال
 ..!مرگ در هم بودن زنده در هم ..است

  
 
   در هم مرگ و شهر پايت    در زندك

ستان   همه اين با قي 
 ..محروميت

   نه نيست مقايسه قابل اصال
 
افيشان زندك    با ارس 

 
 زندك

انه ستان نه اش حقي     قي 
 
ستان اين با مجللشان و خانوادك  قي 

 ..روح ن   

 محروميت همه اين خاطر به دارد حق مادر، اين دارد حق
 ..كند گريه خون اش جگرگوشه

   از بعد
ود او سمت به دقايق   ...مينشيند كنارش و مي 

ه  .ميدهد قرار مخاطب را مادر عمو عكس به خي 

ه- س همه اين مادر، بريم بهي   خوب براتون هيجان و اسي 
 ..نيست

 .برميدارد قي   رسد سنگ از رس تعلل اندك   از بعد

 ..است كرده باد هايش لب و متورم چشمانش گريه شدت از
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 .ميدهد بجوا بريده بريده

  ...درك-
 ..سهم ...!نميكنه... درك..هيشگ  ...نميكن 

 ..نيست ..سن..اين تو اونم ..بودن..اينجا..كوروش

 كرده قفل سنگ روي بر شده حك پرس چشمان در چشم
 ..ميدهد ادامه

  .كن حاللم ...رسيدم دير ..ميدونم ..مادر..ميدونم-

  
 .نميكند خود هاي اشك زدن پس براي تالش 

 از ..چشمام ..عت    ميدم،..قول بهت.. رو اين ..ول  ..ول  -
 ..كوروشم ..راحت خيالت ..ميكنم مراقبت ..خانوادت

 روي دست با است رسيده نتيجه اين به هم زن اين شايد
 ..نميشود انجام كاري هيچ گذاشتم دست

 درد او خود اين مثل كه دريابد را پرسش بازماندگان بايد
   عقب و نداري

 
 پيش ها سال اگر شايد .نكشند را ماندك

 با ديدار ..نميشد رسنوشتشان اين ميشد كار به دست
 عكس فقط كه فرزندي با ديدار !اينگونه هم آن يكديگر
   او از سنگ بر شده حكاك  

 بسيار عكس   است، مانده باق 
 ..شده خشك لبخند يك با رسد

د را بازوهايش زير او به كمك براي  .ميگي 
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 ..بيارم رو عصا نيذاري مادر، باشت    مراقب-

 ..ديگر اشگ   و عكس به دوباره نگاه  

 ...مامان ي دردونه..بخواب راحت-

 و كند حركت جلوتر كه ميكند اشاره شيداخانم ي راننده به
 ..برساند خانه به را شيداخانم

 ..مينشيند كنارش در و ميكند سوار خود اتومبيل در را مادر

 ..كن حركت آروم-

 .ميدهد تكان رسي راننده

 ..آقا چشم-

 

 ١٢٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..كوروش هاي بچه پيش بي   رو من-

   و گرفته صداي با
   اين ميگويد محكم لحن 

 آنچه بايد يعن 
 ..شود انجام مو به مو ميكند درخواست
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 منتظر خانه آن در كس   مگر فقط فقط ندارد كاري او بردن
  ؟!است زن اين ديدار

 ؟!است كرده ادهآم برايش پذيران    بساط كس  

   آيا ميدانند را واقعيت آنان كه مدتيست
 ديدار به رغبن 

 ؟!اند داده نشان

 درشت كامال نه يك است، "نه" يك سواالت  تك تك جواب
 ..واضح و

 .ميشود متمايل سمتش به كم   مادر كردن متقاعد براي

   بر رس
 .است گذاشته هم بر چشم و داده تكيه صندل   پشن 

ه- شون عمو زن با شدن ررورود از قبل بهي   به رو دخي 
 ..كنت    مالقات مادربزرگ عنوان

   آب درب
 .ميكند محكم را شده باز معدن 

 به و متقاعد رو مادرش ميتونه بهي   دخي   يك باشه طور هر-
   مالقات اين

 ...كنه راص 

 وحشت اينگونه او كه بوده بمب اش جمله كجاي نميداند
 .ميچرخد سمتش به و كرده باز چشم زده
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   ؟!ببينه رو من نميخواد كوروش زن-
 بايد پري اينكه خر   يعن 

ا ؟!كنه راضيش من ديدن براي  خيل   كردم مالقات رو سمي 
   و خونگرم زن

سيد نظر به مهربون   رو حرفت راست رو ...مي 
 .بزن

 در مادر كردن روشن براي و ميشود جا جابه جايش در كم  
   دنبال دهن

 ..ميگردد كمي   خطاي با جمالن 

   بدون باشه كه طور هر مادر ببت   -
 

 وارد نميشه كه هماهنگ
  رسي يه قبلش بايد شد، خونه

  
 

ه من نظر از ..بشه انجام هاي آمادك  اقدام   هر از قبل بهي 
شون با  ..كنيد مالقات دخي 

 پيشنهاد كردن پايت    و باال حال در كه انگار ميكند، سكوت
 ..است

ون سوز پر و گونه آه  را نفسش تعلل كم   از بعد  بي 
 ..ميدهد

   بر رس
 .ميدهد تكيه صندل   پشن 

   كه طور هر-
ه ميدون   بگو پري به فقط ..پرسم كن عمل بهي 

   همون صالح، امامزاده بياد
 بار اولت    براي كه قسمن 

 ...ديديم همديگرو
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 پري**********************************

 به گت   سن هان    گام با و ميكند تنظيم رس روي را نماز چادر
 ..افتد م   راه به مالقات محل سمت

 ول   داشته مالقات مقدس مكان اين در خانم كتايون با بارها
 ..است نبوده اينگونه هيچگاه

 افتاده راه به سابقه ن    آشون    دل در !است عجيب حالش
 رسكه و سي   بساط آن در خشون يك كه انگار..است

 ..!اند انداخته راه به جوشاندن

   همان در درست ميبيند، را او ميشود كه نزديكي  
 كه مكان 

 ..بودند ديده را يكديگر بار اولت    براي

  حركت از ميچرخد، سمتش به كه او نگاه

 .ايستد م  

سد نظر به بيحال و پريده رنگ چقدر  پرسزن اين مي 
  
 !خندان و دوستداشتن 

 بساط ميكند، باز كشيدنش آغوش براي كه را خود دستان
ورسكه    براي جوشان سي 

 جايش به و ميشود جمع دقايق 
 ...ميكند خوش جا غريب حس  
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 ١٢٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ون كاسه از او هاي چشم اشك  صورتش روي بر و زده بي 
 ..ميشود جاري

   شود، بلند جا از زار حال آن با ميكند سع   كه همت   
 به تكان 

 .ميكند تند پا سمتش به و داده خود

 .ميشود شدنش بلند مانع و گذاردمي او ي شانه روي دست

 ..خانم كتايون نشت    بلند-

 ..ميشود كشيده آغوش به سخت كه نشده تمام حرفش

ي هر ي مزه ها حس كه اند گفته راست  عوض را چي  
  !ميكنند

 لعابش و رنگ باشد احساس از كوچگ   پاي رد كه جا هر
  !ميكند فرق

   ميشود، بخش لذت
 ستح اگر البته ميشود، دوستداشتن 

 ..باشد خوب
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 با لعابش و رنگ اش مزه !آغوش اين ي مزه مثل درست
 !دارد فرق آسمان تا زمت    از قبل   هاي آغوش

  لعاب و رنگ است، گرفته مادر آغوش ي مزه

ايش مامان ي خالصانه هاي محبت  !دارد را سمي 

 ..كن صدام مادر..مادر نه، كتايون-

   با گوشش در
 اين دازهان چه و ميكند زمزمه عميق عشق 

  
 گرفته لعاب و رنگ آغوش اين ميكند تر خوشمزه چاشن 

 ...را

ايش مامان آمدنش از قبل د سمي   كه است كرده گورس  
ين ام   ن    كوچكي 

 ..نكند شده مادربزرگ زن اين به احي 

ها مسئله ندارد دوست د، را ها بچه دامن بزرگي   چه هر بگي 
هاست بت    هست  و رفع را آن چگونه ميدانند خود و بزرگي 
 ..كنند رجوع

 خوب را ادب رسم راه و منطق مادر، اين ديگر است معلم
 ..ميداند

   از بعد
 بازوانش ميان از و كرده شل را تنگ آغوش   دقايق 

 ...ميشود خارج
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ه    كه زيبان    دخي   به ميشود خي 
 چشمانش زير بر دسن 

 .ميكند پاك را ها اشك و ميكشد

-  
 رو پرسم امازاده ينا از و اينجا ميام ساله چند ميدون 
 ؟!ميخوام

 ..ميكند سد را گلويش راه بغض هم باز

 خودش كه ميشدم نااميد داشتم !رفته در دستم از ..زمانش-
 !موندم رحمتش اين تو ...گذاشت پام جلو رو تو اينطوري
   چه با موندم

 تشكر خودش از بعد و خداش از اول زبون 
 ؟!كنم

 ..اندازد م   پايت    رس كنان هق هق

 ..خيل   بدهكارم، بهشون يل  خ-

ند تكيه ديوار بر او كنار د دست در را او دستان و مي    ..ميگي 

، آروم ميكنم خواهش- سم باشت    بابا..بشه بد حالتون ميي 
   از هميشه

 چقدر اينكه ميگفت، برامون مادرش مهربون 
 شما اينكه از اونم مطمئنم ..داشتت    محبت بهش نسبت

   اصال كنت    ناراحت رو خودتون اينجوري
 ..نيست راص 

             
      

صورت و  آورده  باالال  را  خود  دستان  از  ي  گ  ميكند،  بلند   
رسرس

ميكند.. نوازش  را  كوروشش   ي 
دخ  
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 ١٢٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 چرا ؟!خودم   وجود از اي تكه نفهميدم اول..همون از چرا-
 اين به اي ثانيه براي ول   ميدي رو كوروشم بوي اينكه با

   تنم ي پاره دشاي كه نكردم فكر
 ؟!باش 

   ماه تا او نوازش
 

 .ميكند پيدا ادامه گوشش نزديك گرفتگ

ه    ماه بر خي 
 

انش براي كه گرفتگ  است، گذاشته ارث به دخي 
 .ميدهد ادامه

 ..بزن حرف برام ازش بگو، برام كوروشم از-

  
ند حرف دلتنگ مادر اين براي پدرش از را ساعان   ..مي  

   خوش از
 عشق از دوستيش فرزند ها، شيطنت ها، اخالق 

 ..هايش ورزيدن

ين و تلخ خاطرات از  ..شي 

يزد، اشك زن و ميگويد يزد اشك آنقدر مي   شود سبك كه مي 
ون را دلش در مانده جا هاي عقده تمام و  ..بريزد بي 
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 خر   هر گفت    بد پدرشون از نه و شما از نه هيچوقت بابام-
 ..بوده خونه تو شما خون    و خي   ذكر بوده

ون كيف از ال  دستم د او سمت به و ميكشد بي   .ميگي 

، گريه ديگه ميكنم خواهش-  خوب براتون اصال اين نكنت  
 ..خانم كتايون نيست

 ..يزدان عت    ...مادر بگو-

 !هنگام زود درخواست اين از اندازد م   پايت    رس

 رسعت اين به كه است نشده باز اندازه آن يخش آخر
 ..شود صميم   اندازه اين بخواهد

 ..ميشود اش چانه بند او دست كه است درگي   خود با

د باال را رسش د او نگاه از نگاه و ميگي   ..نميگي 

   اگه..اگه-
 لحظات اين ي تشنه و منتظر چقد ميدونسن 

 ..نميكردي دريغش ازم وقت هيچ بودم

ون نااميد بازدم    ..ميدهد بي 

   جور هر-
 مجبورت كاري به نميخوام ..برم قربونت راحن 

 ..نمك
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زن اين آيد نم   دلش  آخر ..كند دلشكسته اين از بيشي   را پي 
 از بخواهد كه برميدارد خرج اندازه چه گفت    "مادرجان" يك
  ؟!كند دري    غ مادر اين

 شوق و لبخند كم   حرست و اشك همه اين ميان بگذار
ود دوري جاي كند، مهمانش ود؟ !كه نمي   ..مي 

ي    ح سمت به گام   كه او ند صدايش ارد،برميد مطهر رص   ...مي  

ند صدايش  دل در كه ها حرست چه واژه اين نميداند و مي  
   به او بيمار

 وجودش تمام در كه قندها چه !ميكشد سالخ 
 !نميكنند آب

 ..مادرجون ...بيام منم كنت    صي  -

زن سمت به مطمت    لبخندي با  ..ميافتد راه به مانده مات پي 

د دست در را او دست  قرار مخاطبش بخندل همان با و ميگي 
 ..ميدهد

 ...مادرجون...بريم حاال-

ند موج او چشمان در كه هان    صدقه قربان ميبيند،  و مي  
 پررنگي   لبخندش و ميبيند را است قارص بيانش در زبان

 ...بيشي   كارش به ايمان و ميشود

 ..ميشوند خارج حرم از عرص و ظهر نماز و زيارت از بعد
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ش حتما و ميكنم صحبت مانما با برم، بايد ديگه من-  خي 
 ..ميدم بهتون رو

ند مادربزرگش گرد هاي لپ بر اي بوسه  .مي  

، هيجر   نگران-  ..باشعوري   و خوب زن يك مامانم نباشت  

د فاصله اندك   ميخواهد د محكم را دستش كه بگي   ..ميگي 

يم هم با كن صي   ..دنبالمون بياد گفتم يزدان به-  ..مي 

 

 ١٢٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   فشار
 .ميكند وارد او دست به خفيق 

م نميشم، مزاحمتون-  موقع اين ..داره فرق شما با خيل   مسي 
 ترافيكا و تعطيل كم كم ها مدرسه و ادارات كه هم روز از

 ..ميشه سنگت   

د محكي   را دستش  .ميگي 

م، نيار نه-    كنارم بيشي   ذره يه ميخوام دخي 
 اين ...بمون 

 ..نداره تموم   و هست ميشهه شلوغيا و ترافيكا

 !كند متقاعد نرفت    به را زن اين چگونه نميداند
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 خجالت سخت و مغرور مرد آن با شدن رو روبه از آخر
 !ميكشد

ي    چندان دخي 
 آن مقابل در چرا نميداند ول   نيست خجالن 

 ؟!ميدهد دست از را نفسش به اعتماد گونه اين مرد

 داشته مالقات او با كه بار هر كه است خاطر اين به شايد
  بار به گند و كرده گم را پايش و دست

 .است آورده

  كه بياورد ديگر اي بهانه كه ميكند باز دهن

   پيش
   بهانه اين مانع و كرده دسن 

 احتمال   هاي تراش 
 ..ميشود

يم هم با-  ..چشم بگو مي 

 ..ميشود همراه او با هايش بهانه پذيرش از شده نااميد

 ..ميدهد قرار مخاطبش خود، همراه تلفن با مكالمه از بعد

م اونجاس-  ..دخي 

   به
 ..ميچرخاند چشم است، كرده اشاره چانه با كه سمن 

 ..عزيزم بريم-

   لبخندي با
 

  راه به اش شانه به شانه ساختگ
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 ..افتد م  

ح او براي را برنامه قبال خانم كتايون اينكه مثل  داده رس 
 صندل   و نشستهن عقب صندل   هميشه مانند كه چرا است،
 ..است كرده اشغال را راننده كنار

رس در كه همت    يم، قرار ها آن ديد تي   به راننده ميگي 
 ..ميكند باز برايشان را در و شود م   پايت    رسعت

 ..بفرمايت    ..سيف خانم سالم خانم، كتايون سالم-

 .ميدهد را راننده سالم جواب كمرنگ لبخندي با

، آقاي سالم-  
 ..نونمم خيل   همن 

سيش و سالم  يك با تنها ماشت    در نشسته مرد با احوالير
سد پايان به رس جواب   و كوتاه "سالم"  .مي 

 پشت و بسته را در راننده مينشينند خود جاي در كه همت   
د جاي رل  .ميگي 

 ..آقا بريم-

 كردن تنظيم از بعد و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي
 ..يچرخاندم عقب سمت به رس آفتابيش عينك

خوردي؟       رو  ظهرت  دواهاي  مادر؟  ه  يي  ب 
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ند نگران هميشه پرس اين جواب در نما دندان لبخندي  ..مي  

 نباش نگران خوردم، هم رو دواهام ...مادر خوبم خوب  -
 ..پرسم

 

 ١٢٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد را مرد جواب خانم كتايون به نگاه   نيم از بعد

 سالم-

ند حدس مرد    از خود است، نشده شناخته كه مي  
 كنكاش 

 .ميدهد نجاتش است افتاده ذهنش جان به كه

 منحرف توپم پارك تو !ندارين خاطر به رو بنده اينكه مثل-
 ..كرد برخورد برادرتون صورت به و شد

ند آشنا ميگويد  نميكرد، فكر حادثه اين به هيچگاه ول   مي  
كت در كه افرادي حوال   ذهنش  قاتمال مختلف هاي رس 
د پرسه بود كرده  ..مي  
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 كردنتون پيدا برا رو پارك رفتت    اونجوري اينكه از بعد-
 دوستان از يگ   دعوت به ...نكردم پيداتون ول   كردم زيرورو
 ..نبودم آشنا چندان محيط با و بودم اومده اونجا

 ..ميبندد نقش لبانش بر مرد جواب در كمرنگ لبخندي

   پيش خانم يونكتا كه بدهد را او جواب ميخواهد
 دسن 

   اخم   با و ميكند
 

 .ميدهد جواب ساختگ

 !كردي خرد رو من ي نوه دهن توپ با زدي بودي شما پس-

اند ابرو كرده تعجب "نوه" واژه شنيدن از مرد  !ميير

   گفت    "نوه" اين ميكند خيال
 

 نسبت آن از است، ساختگ
   هان   

 
 خواهرم، ميدهند، غريبه كودكان به زنان كه ساختگ

 هاي نسبت قبيل اين از ميداند چه ... و پرسم م،دخي  
  
 

 ...نزديك شدت به و ساختگ

سد ديگر سوال   ميخواهد  را كنجكاوي همه اين و بير
 چفت را زبانش خان يزدان محكم صداي كه بخواباند
 ..ميكند

ه مادر-  .ميشت    خسته اينجوري مي    رس بريم بهي 

 ميخواند، را قضيه ته مرد او كالم در جديدت   همه اين از
پنش از بيسي   ميخواند

ُ
  جمع با ك
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 ..است شده همكالم ها مقام  

 ..ميگذارد سينه روي دست

 ..مقام   خانم بوده عمد غي   بوده چه هر-

 ..ميچرخاند سمتش به رو

 بودم بدهكار شما به خواه   معذرت يك من صورت هر در-
 ..ميخوام عذر اتفاق اون بابت شما از همينجا و

 كرده فراموشش نبود، عذرخواه   به نيازي ميكنم، خواهش-
 ..بودم

ند لبخندي جوابش در  داشته خون    روز " يك با و مي  
 ..افتد م   راه به خروخ    سمت به "باشت   

ين در كه همت     ميشوند، مستقر رستوران قسمت دنجي 
 ..ميدهد قرار مخاطب را او خانم كتايون

 پرسم؟ بود ك   مرد اون-

  
   به و ميگذارد كنار را گوش 

ند تكيه سندل   پشن   ..مي  

ك، ستار-
َ
 يه تركيه، و ايران بت    پارچه  تاجراي از يگ   ل
يمون جوران     ..ميشه حساب مشي 

 ..ميشود بلند جا از ميشوند، صحبت مشغول كه آنان
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م-  ...بشورم رو دستان مي 

 .ميكند قيام ني    خانم كتايون ميشود، تمام حرفش كه همت   

 ...يممي   هم با مادرجون كن صب-

 

 ١٢٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

يزد دست كف را دستشون    مايع از مقداري  مشغول و مي 
 ..ميشود شو و شيت

 دارم دوست خيل   مياوردي، خودت با رو هومن كاش-
 ...ببينمش

 .ميشود جمع او چشمان در اشك باز ميگويد هومن از

 .برميگردد او سمت به و ميكند هشك را دستانش رسعت به

وع كه باز-  ديگه نذاشتيم مگه قرار مادرجون، كردين رس 
 ؟!باشيم نداشته گريه

ند، جوابش در پردرد لبخندي  زور كم لبخندهاي آن از مي  
 پلك پشت در كرده كمت    اشك به زورشان كه زور كم آنقدر

  . .د  نم  يس  ها 
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 .ميكند پاك را خود هاي اشك تندتند

م، باشه-  ..نميتونم ول   ميخوام دخي 

ون روشون    اركن دستمال    هاي اشك و ميكشد بي 
 ..ميكند پاك را مادرجانش

 ..ميارم هم رو هومن موقش به شاهلل ان ...شد بهي   حاال-
 ..آورده كش خيل   شستنمون دست كه بريم بزن حاال

   كه هستند مي    به شدن نزديك حال در
 مي    پشت از همن 

ي و شده بلند  ..ميكند پيدا نشست    براي ديگر مي  

 خانواده جمع از حدا است بهي   كه ميداند خوب ،ديگر  بله
 خوب را خود حدود و حد ها اين از گذشته و بنشيند
 ..ميداند

 ندارد بياد ميشود، همزمان ها گارسون آمدن با نشستنشان
ي كه   !باشد داده سفارش چي  

 است خودرأي مرد اين براي مناسب ي واژه دنبال ذهن در
   افكار امتم بر بطالن خظ   اش جمله با كه

 ذهنش من 
 ..ميشود كشيده

ه، ي ويژه-  ..بياد خوشتون اميدوارم رسآشير 
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 ١٣١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 به را رستوران نهار از بعد و ميشود رصف سكوت در نهار
 ...ميكنند ترك خانه مقصد

   به دادن آدرس حال در
 تعجب خانم كتايون كه است همن 

 .ميچرخاند سمتش به رو كرده

 كردين؟ عوض محله ؟!نبودين اي ديگه جاي قبال-

 را آدرس راحي   تا كشيده جلو را خود دادن آدرس هنگام
 .دهد نشان

 جاي به و كشيده عقب را خود گرفتنش قرار مخاطب با 
 ..برميگردد اش اوليه

 مجبور گرفت آتيش خونمون پيش وقت چند راستش-
 رهن خونه تر پايت    هاي محله تو و بفروشيم رو اونجا شديم
 ..كنيم

 پاره جگر چگونه زن اين نميبيند و ميگويد زندگيش از
  !ميكند

 احساس لگدهاي و مشت زير قلبش تمام چگونه نميبيند
 !ميدهد جان گناهش
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 روزگار قو پر الي و قرص آن در خود است انصاف آخر
 ..باشند دوش به خانه اينگونه هايش جگرگوشه و بگذراند

ون سينه ي قفسه از پرسوز آه   ند بي   را تاسفش اوج و مي  
 ...ميگذارد نمايش به

 سوزان آه همان جز ندارد دخي   اين با همدردي براي جوان   
 ..سينه ي قفسه از شده پريده

   آقاي س خونه همت   -
 ..همن 

   آقاي
 ..ميكند توقف رنگ آن    فلزي درب مقابل در همن 

 و است ماشت    در نشسته احال   با خداحافظ   حال در
 ..نميبيند را مادرجانش شك از هشد پر چشم

 در را خانم كتايون دست خروج از قبل بار آخرين براي
د دست ند آن بر اي بوسه و ميگي   ..مي  

 ...باشت    خودتون مواظب ..خداحافظ-

 پايت    را صدا مغرور، اوي به نگاه   نيم از بعد

 .آورد م   

 ...مادرجون-
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 پياده ماشت    از بماند او جانب از جوان     منتظر اينكه بدون
 .افتد م   راه به خانه سمت به و شده

   زدن از بعد ماشت   
 كوچه از اش شده بلند دست براي بوق 

 ..ميشود خارج

 ..است طبقه يك جديدشان ي خانه

  و دارد سكونت خانه صاحب همكف ي طبقه در

 ..وارد تازه ي خانواده اين باال ي طبقه

 اي خانه ل  و نيست بلبل و گل چندان اي محله اينكه با
 ...است قبليشان ي خانه بزرگي   نسبت به و دلباز تقريبا

 كرده باز درا هومن كه هاست پله  آخرين كردن ط   حال در
 ..ميدود سمتش به و

 

 ١٣٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .پري آبج    سالم-

 جلوي مقابلش، و كرده رد را آخر ي پله پررنگ لبخندي با
 ..ايستد م   در

 



 رد پس پاییز

 

د او رسخ هاي لپ از آبدار اي بوسه و كرده خم كمر  ..ميگي 

يه ...برم قربونت سالم-  ؟!استقبالم اومدي خي 

ه  ..ميدهد فشار پايت    سمت به را در دستگي 

 كجان؟ آقاجون و مامان-

 ..ميشوند خانه وارد هم با همراه

 ..آورد م   پايت    را خود صداي هومن

 ..ول   ..بخوابن كم يه رفت    آقاجون و مامان-

   آويزان ي قيافه و شده معصوم چشمان اين ول   اين
 باز يعن 

دد كس   دنبال و كرده خراب را كاري معمول طبق هم  ميگي 
 .كند ريست و راست برايش را آن كه

 .ميبندد نقش ابروانش بت    ريز اخم   شده مشكوك

؟ نمان    مظلوم اينجوري كه كردي كار خر   باز-  
 ميكن 

خانهآ سمت به و گرفته را دستش حرف بدون د شير   .ميي 

خانه وضع ديدن از ميشوند نزديك كه همت     جايش در آشير 
 !ميشود خشك
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   ي قابلمه
 به هم آن كرده خال   ها رساميك روي را خورش 

ي يك شعاع تا كه اي گونه  و روغنكاري تماما گاز اجاق مي 
 ..است شده قرمز

 چپه قابلمه ..بخورم غذا كم يه ميخواستم ..ميخواستم-
 ...شد

 .ميدهد ادامه چسبيده هايشپا به

 رو من شه بيدار مامان كنيم تمي  ش بيا خدا رو تو آبج   -
 ..ميكشه

   او گل دسته از شده حرص  
 .ميدهد رس كالفه پوق 

 ..بگم خر   تو به من آخه-

خانه خروخ    به دست با  .ميكند اشاره آشير 

ون برو-  ...ميكنم كاريش يه خودم من بي 

 صحنه باد و باد برق مثل تا بود حمله همت    منتظر كه انگار
 ترك بكشد را جورش بايد ديگري و شده مرتكب كه جرم   ي

 ..ميكند

 ..ميگذارد اپن روي بر و آورده در را مانتو و كيف و شال
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   نيم
 تمام كارش بالخره كه است تمي  كاري مشغول را ساعن 
 ..ميشود

خانه كف سابيدن و شست    از خسته  را وسايلش آشير 
ود اتاقش تسم به و برداشته  ..مي 

   و كرده لباس تعويض
 .ميگذاد اتاق ي گوشه در بالس 

ند پرسه جديدش مادربزرگ حوال   ذهنش  چشمان اما مي  
 كردن خرد تره بدون ندارند، ماندن باز ناي از بيش خسته
 ذهن هاي كشيدن نشان و خط براي

 .مينشاند كرش   به را خود حرف و گذاشته هم بر پلك

 

 ١٣٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميخوابد ها چنگال قاشق صداي

خانه سكوت د را آشير   ..فراميگي 

ا مامان با را جريان ابتدا ميخواست  و بگذارد ميان در سمي 
 ترجيح حال ول   دهد انتقال آقاجان به را هايش گفته او

 ..بشنود خودش زبان از را ماجرا اصل ميدهد
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ي هيچكدام ي چهره از  ..نميشود خوانده چي  

   پيش
 به كردن ريست و راست در سعيش تمام و كرده دسن 

د كار  ..ميي 

   بشقاب در را چنگال قاشق
 ..ميكند رها ماكارون 

 مقام   آقاي ول   كنم قرض پول دوستام از رفتم خدا به-
 قبول وام عنوان به را مقدار اين گفت    و فهميدن رو موضوع

 ...كن

 .ميكند قفل آقاجانش چشمان در نگاه

 آورده فشار بنگاهيه طرفم اون از ...بود زده بمحسا به پول-
 ...كنم رد نتونستم برد

 ..اندازد م   پايت    رس

   تا گفتم بهشون...بهشون-
 تو..تو شه پاس وام كه زمان 

كتشون  ...ميكنم كار رس 

؟ بهم روز همون چرا-  
 نگفن 

ا مامان پرسش  .ميكند رسش كردن باال به مجبور را او سمي 

  ..نيومد پيش فرصتش ول  ..ل  و بگم ميخواستم..م  -

 .ميشود خود شام ي ادامه مشغول دست به چنگال آقاجان
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ا بذار راحتش-  ...ديگه قرضه جور يه هم اين ..سمي 

 صورتش بر نگاه و ميدهد قورت را شده جويده ي لقمه
 ..ميكند ثابت

 ميكردم فكر چون بري نميخواستم زمان اون اگه پري ببت   -
   هيچ ها مقام  

 حاال ول   ندارن پيمان شدن پيدا به رغبن 
  ..كرده فرق قضيه

ا هم تو هم    و سمي 
 دارين دوست طور هر آزاديد هومن حن 

ين تصميم  ..بگي 

ي اون  نرفت    كار رس با حاال كردن پيدا رو ميخواست    كه چي  
ي  عنوان به رو شما اونا صورت هر در ..نميشه درست چي  

 انكار قابل غي   يچي    اين و پذيرفت    مقام   خاندان از عضوي
  ..گريزه و

 !ميكند تعجب آقاجانش آمدن كنار از

 جريان اين با راحت اندازه اين نميكرد را فكرش هيچگاه
 ..كند برخورد

 ..بشقاب در شده كوبيده قاشق منتظر

      . .م  ه  در  خورده  گره  ابروهاي  منتظر 
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 تمام اينگونه حال بود خشم از شده كبود صورت منتظر
ود باد بر انتظارهايش  ..مي 

 و داشت ايمان دخي   و پدر اين درايت و منطق به هميشه
سد يقت    به موضوع اين در حال  ..مي 

   ي قدوقواره به و اندازد م   پايت    نگاه
 در كرده گي   ماكارون 

ه چنگال بت     ..ميشود خي 

 آخه ندارين؟ مشكل   اونجا به من رفت    با مامان و شما-
 ..بدم نجاما كاري شما رضايت بدون ندارم دوست

ا مامان  درون را بشاقبش و ميشود بدند مي    پشت از سمي 
 ..ميگذارد سينك

ند تكيه سينك بر  .ميدهد را جوابش و مي  

   كن، عمل داري دوست طور هر-
 هيچ من بري خواسن 

  
  ..ندارم ممانعن 

د سينك از تكيه  را هومن شده خال   بشاقب و ميگي 
 ..برميدارد

   از بايد حال هر به-
 ...شه زنده هم خدا بنده اون پول طريق 
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   است خوب اندازه چه
 داشته وجود زندگيت در كسان 

 ...باشند ات پشتوانه اينگونه كه باشند

ين با كه هان    انسان چنت    خوبند قدر چه  بر اشتباه كوچكي 
 حد به را معزت كوبنده هان    جمله با و نميشوند آوار رست
سانندن انفجار  ..مي 

 دارند اعتماد كارهايت به بالغ و عاقل فردي چون اينكه
 ..!نميكند كه خوب اندازه چه را حالت

ينيش كه اندازه آن خوب خوب    شهد را كامت ها سال تا شي 
 ...ميدارد نگه گونه

خانه و ميشويد را شام هاي ظرف  ..ميكند مرتب را آشير 

 به را خانم كتايون ي خواسته چگونه كه است فكر اين در
ا مامان گوش  ..برساند سمي 

ين به و ميكند جور و جفت را جمالت ذهنش در  شكل بهي 
 ...ميچيند هم كنار در

خانه از ا مامان اتاق راه و شده خارج آشير   پيش را سمي 
د  ..ميگي 
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 .ميشود وارد در بر اي تقه از بعد

   از
  نوشت    مشغول اتاق از اي گوشه در كه هومن 

 ..ميگذرد است، هايش مشق

 هومن هاي لباس كردن مرتب مشغول و كشيده را كشو
 ..است

 .مينشيند فرش روي بر كنارش

   لباس كه حال   در
ند، تا را ورزش   .ميدهد قرار مخاطبش مي  

ي-  جان؟ مامان ميخواي چي  

  
ن   ..ميكند كمك او به كردن مرتب در و برداشته تيرس 

 ..ندرسو  سالمت كل   بودم خانم كتايون با كه امروز-

 منتظر كشيده كار از دست آيد م   كه خانم كتايون اسم
 ..ماند م   صحبتش ي ادامه

ب-
ُ
 ..خ

 .مينشيند چهارزانو او مقابل و ميكشد جلو را خود كم  

 .ببينتت بياد روز يه كه بگم بهت خواست ازم..ازم-

اخانم ميشود، تمام كه حرفش  .برميدارد ديگري لباس سمي 

 



 رد پس پاییز

 

 حال هر به ...بازه روش به يشههم خونه اين در بگو بهش-
 ن    پيمان مادر به من نيست درست و پرسشه ي خونه اينجا

ام  
ي گذشته تو كه درسته ...كنم احي   و مادر اين بت    چي  
 پيمان كه معنيه اين به من به ماجرا اصل نگفت    و بوده پرس

 پدرش و مادر به نسبت رو خونواده ذهنيت نميخواست
 ...كنه خراب

 ..ميشود بلند ازجا ه،بست را كشو

 من اينكه !باشه راحت خدا پيش وجدانشون اميدوارم-
ي هيچ صورت هر در نخوام يا بخوام  تو ..نميشه عوض چي  

   پيمان و پيمانت    و من هاي بچه هومن و
 اون از جزن 

   هيچ به ها نسبت اين و خاندان
 پس ...نميشه پاك روش 

ه    به و كنيم واگذار باالن    اون به رو خر   همه بهي 
 
 زندك

  ...برگرديم عاديمون

   مادر اين هاي حرف
 به نميخواهد قطع به است، منطق 

 هاي محبت از را هايش بچه خود خودخواه   خاطر
 ..كند محروم پدري ي خانواده

 نه، باشد هنگفتشان منال و مال دنبال چشمش اينكه نه
 م   حساب به جامعه متوسط هاي خانواده جزء روشكر خدا
 ..ميكنند پر دخل خرجشان اندازه به و آيند
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 ارزش دنياي خود باشند نداشته كس   ن    احساس كه همت   
 ..دارد

 در درد اين ندارد دوست هيچ و كشيده را تنهان    درد خود
   هايش بچه بت   

 ..شود مورون 

 و نكند تنهان    غربت احساس تا باشد شلوغ بايد انسان دور
   اين اينكه از بهي   چه

 خودت خون هم طرف از ها شلوع 
 ؟!باشد

 

 ١٣٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
 وارد براي و ايستاده مديريت اتاق در پشت كه است مدن 

د استخاره نشدن يا شدن  .ميگي 

 ..اندازد م   خود دست درون  كارت   به ديگر نگاه  

  ؟!چه كه آخرش

   نميخواست مگر
 همه اين پس بازگرداند او به را پول باق 

 ؟!ميگويد چه تعلل
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 بلكه نيست پول برگرداندن در بودن دل دو براي لشتعل
س  !دارد اسي 

 با ميخواهد كه همت    فقط چه براي و چه خاطر به نميداند
 تكاپو به بدنش اعصاب تمام اينگونه باشد داشته مالقت او

  جان به و افتاده

س هاي هورمون  ؟!افتند م   بدنش زاي اسي 

 ..دميگي   عميق نفس چندين خود كردن آرام براي

   شد، آرام كم   اوضاع اينكه از بعد
  به دسن 

 .ميدهد فشار را زنگ و ميكشد خود ي مقنعه

ي اي دقيقه  .ميشود باز تيگ   با در كه نميشود سير

   مي    سمت به كاشته لب بر مصنوع   لبخندي
ود منس   ..مي 

 ..عزيزم؟ خون    راضيه، سالم-

 جوابش دندانما بالبخندي با و گرفته مانيتور از نگاه راضيه
 .ميدهد را

؟ خودت .ممنونم گلم، سالم-  خون  

  ي ادامه بدهد جواب ي اجازه اينكه بدون

د را هايش صحبت  ..ميگي 
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   كردي خوب-
 كار زمونه دوره اين تو كارت، رس برگشن 

 ...مياد گي   كم خوب كار صاحب و خوب

د را سمتش به شده دراز شكالت  ..ميگي 

 ..جون راضيه ممنون خيل  -

د را او رساغ كردن پا آن و پا اين م  ك از بعد  .ميگي 

؟ رئيس آقاي-  ..دارم باهاشون كوچيك كار يه هست  

 ..ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي

 ..هست    آره-

 مبل به چانه با ميدهد فشار را تلفن ي دكمه كه حال   در
 .ميكند اشاره خود مي    كنار چرم  

 ..بدم اطالع بهش تا بشت   -

 فرو مانتو جيب درون را شكالت و يندمينش مبل روي بر
د  ..ميي 

 .ميدوزد راضيه هاي لب بر نگاه

 ..بمونن منتظر دقيقه چند ميگم ..مقام   جناب چشم-

 چشم روي از را خود عينك ميشود، تمام كه اش مكالمه
.د  برميدار 
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 تا اتاقش بردم رو اسناد سوي يه ديگه، دقيقه ده يه گفت   -
 ...كت    امضا

 .ميدهد ادامه ده،كشي جلو را خود

-  
كت مدارك و اسناد براي كل   كه ميدون   به حساسيت رس 
 .ميدن خرج

   به
ند، تكيه مبل پشن   انتظار اين از بخواهيد را راستش مي  
   نتنها

   هم خيل   بلكه ناراص 
 دقيقه چند اين در !است راص 

س ميتواند خوب ل را وجودش در كرده رخنه اسي   .كند كني 

 حساسيت به دستگاه   و دم همچت    كردن اداره دارن، حق-
 ...داره نياز حوصله و

 آبدارخانه از آبدارخر   كه هستند يكديگر با صحبت حال در
 .ميشود خارج

ي بابا راضيه،-  بيارم؟ نميخواي چي  

 .مينشيند جايش در صاف راضيه

ي-  پري؟ ميخواي چي  

 ..ممنون نه-

زا به رو و گرفته نگاه  .ميگويد بابامي 
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زا نه-  ...نكنه درد شما ستد بابامي 

   "بابا باشه" يك با
 ...برميگردد آبدارخانه به دست به سين 

 ...رب  ع يه شد دقيقه ده تو، برو دخي   پاشو-

 

 ١٣٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

سد، گوش به كه او رساي "بفرماييد"  باز آرام   به را در مي 
 .ميشود وارد كرده

ي بررش   مشغول و نشسته خود بزرگ مي    پشت  لپ از چي  
 ..است خود تاپ

 .ميبندد را در كرده، باز را در كه آرام   همان به

 .برميدارد جلو به قدم  

 ..سالم-

   پشت از و كشيده كار از دست صدايش شنيدن با
 مي  

 .ميشود بلند كارش

 .ميكند اشاره مبلمان ست به دست با
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 ..بفرمايت   -

 .دميگي   جاي مبل روي بر مقابلش ناچار به مينشيند كه او

 اومده؟ پيش موضوع  -

 فرو جيب در دست و اندازد م   جدي اوي به نگاه   نيم
د  .ميي 

 .ميگذارد مي    روي و آورد م   در جيب از را بانكيش كارت

 .ميكند هدايتش او سمت به

 ...برداشتم پول اون از تومن بيست فقط..فقط-

 .ميكند چفت هم در را دستانش

 ..دارين برشون الطف ...كارته همت    تو باقيش..باقيش-

 .ميخاراند را خود لب ي گوشه شست انگشت با

 پول اين تمام گفتم اونروز !نشدين حرفام متوجه اينكه مثل-
 .شماست مال

 وجه هيچ به بماند اينجا اين از بيشي   اگر ميداند خوب
 مقاومت سخنش صالبت و تحكم همه اين مقابل نميتواند

 ..كند

.د       ميشو  بلند  جا  از  رسرسعت  به 
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 نميتونيم ..خونوادم و من ...مقام   آقاي ممنون ل  خي-
 همونطور هم رو تمون بيست اون .كنيم قبول پول   همچت   

 ..بااجازه ..كنت    كم حقوقم از وام عنوان به گفتت    كه

 كالم تحكم همان با كه ميكند خروج قصد كرده پشت
 .ميشود مانعش

 ..كنت    صي  -

 متوقف بلشمقا درست و ميشود نزديك او هاي قدم صداي
 .ميشود

   پول اين-
   هيچ شما و عموكوروشه حق از جزن 

 من به دين 
 ..ندارين

ند حرف اين به پوزخندي دل در  !مي  

خان ارثيه از پدرش مگر ؟!ارث كدام ؟!حق كدام  كبي 
ي پول اين ؟!بود نشده محروم  نخواهد و نبوده دين جز چي  

 .بود

 به و دميگي   او تمي    شدت به و براق هاي كفش از نگاه
 .ميدوزد صورتش

   هيچ شده محروم ارث از كه كس  -
  ..نداره حق 

 !كند سكوت اينگونه كه دارد حق !مرد اين دارد حق
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 ..ديگر ندارد ؟!دارد جواب حق حرف مگر

خان كه ميگفت مادر  همان خاطر به را كوروش كبي 
    جروبحث  

ون خانه از مانده، مخق   محروم ارث از و بي 
 ..است كرده

   نه ميگويد درست ي  دخ اين
 خانواده اين براي اينجا در حق 

   هيچ نه و دارد وجود
 !ارن 

 آن نداشت    از مرد اين كه است دين همان هست چه هر
 ..ميگويد سخن

 

 ١٣٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

؟ مرخض   ي اجازه-  ميفرمايت  

ود كنار مقابلش از نگاه   نيم از بعد  .مي 

 كرده باز را در وقت تفو  بدون ميشود باز راهش كه همت   
 ...ميشود خارج دفي   از و

   دادن تحويل از هفته يك
 اين در و ميگذرد او به پول  باق 

وند خانم كتايون ديدار به هومن با گاها مدت  جالب و مي 
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 عنوان به را خانم كتايون راحت خيل   هومن كه است اين
 صدايش مادرجون او ي خواسته به و پذيرفته مادربزرگ

ند  ..مي  

   به اين شايد نميداند
 كم سن خاطر به آمدن كنار راحن 

 ...!معصوميتش و باشد هومن

  
د خانم كتايون مقابل را چاي سين   ..ميگي 

 .مادرجون...بفرمايت   -

ين لبخندي با    از را چاي شي 
 .برميدارد سين 

 .عزيزم ممنون خيل  -

 كنار مبل، روي بر مامانش و آقاجان به چاي تعارف از بعد
ايشس مامان  .مينشيند مي 

 .ندارد را آن شكست    قصد كس   است سكوت

  .دارد تلنگر يك به نياز سكوت اين شايد

 باز را بحث رس شخص سه اين از كس   اگر ميداند خوب
 ..ماند منتظر ها ساعت بايد شدنشان ساكت براي ديگر كند

 كشدار را جريان و آورد م   حرف هميشه گذشته از حرف
 .ميكند
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 سكوت اين به نفر سه اين از يك كدام كه ستا اين فكر در
 حكمفرما سكوت خانم كتايون صداي كه ميدهد خاتمه
 .ميدهد فراري را شده

 بوده؟ من كوروش به حواستون سال همه اين تو شما-

 .ميگذارد عسل   روي را چاي استكان آقاجان

 من ...بود توانا مرد يه خودش خدابيامرز اون البته بله،-
 .بودم كنارش دوست يك عنوان به فقط

 "خدابيامرز" ي واژه بردن كار به از خانم كتايون اينكه مثل
 پايت    رس كه چرا ميكند سد را گلويش راه بغض پرسش براي
د عميق نفس   و اندازد م    ..ميگي 

 ميكند بلند رس كه همت    !ندارد فايده چندان او كار

 ..هدميد باد بر را او هاي تالش چشمانش در زده حلقه اشك

 اين براي بيشي   را دستش و ميلرزد زن اين صداي ميلرزد،
 .ميكند رو كرده بغض جمع

 ..رسول حاج بگو برام بگو، برام ازش-

 ي خانه در از ديدارشان، ي لحظه از ميگويد چي    همه از
از              خانواده،  از  بريدن  دل  از  برگشتنشان،  نااميد  و  زدن  را  پدر 
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ا مامان با ازدواجش  و كم هيچ بدون ههم و همه سمي 
 ..كاست

يزند اشك مادر دو اين ميگويد گذشته از آقاجان  ..مي 

د شدت كه خانم كنايون گريه ا مامان ميگي   فريادش به سمي 
سد  ...ميكشدش آغوش به او كردن آرام براي و مي 

 

 ١٣٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ا مامان  اين كردن آرام در سع   شده سنگت    صدان    با سمي 
 .رددا مادر

 ..ميكند دركش خوب ديگر است مادر

   مادر ميشود مگر
 ؟!نشوي نابود فرزند دوري از و باش 

   مادر ميشود مگر
پاره نبود از و باش   ويران تنت ي ِ 

 ؟!نشوي

 مقايسه قابل فرزندي و همرسي عشق با مادر عشق اصال
 !نيست
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 اي پاره همرس و ميدهد دست از را خود تن از اي پاره مادر
 !زندگيش از

 ؟!ها دادن دست از دو اين برابرند

 حتم به ؟!ميشوند پايت    و باال اندازه يك به ترازو كفه يك در
 !نه

 و ميچسباند ها پايت    پايت    آن را كفه مادري عشق ترازو، در
   هيچ مقابل در

 ..نميكند رها عشق 

 را همرس فرزند، و همرس بت    كه شود پيدا مادري كمي   شايد
  ..كند انتخاب

 ُبلد همرسي عشق مقابل در مادر عشق همينجا تدرس و
 ...ميشود

 ..باشت    آروم خانم، كتايون باشت    آروم-

 .مينشيند زانو روي بر مقابلش

 .ميدهد او دست به دستمال  

سم نكنت    گريه ميكنم خواهش مادرجون-  بد حالتون ميي 
 ..شه
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ايش مامان به رو  كتايون هاي شانه ماساژ حال در كه سمي 
 .ميدهد ادامه ،است خانم

م مامان-  ..بيارم آب ليوان يه مي 

 .ميدوزد چشم مقابلش زن به كالم   بدون رسول حاج

خان پيش ها سال اگر ميكند فكر خود با  آنگونه كبي 
 نم   ها اتفاق اين از هيچكدام نميداد خرج به لجاجت
 ...افتاد

 ..هستند خاص ورژن يك خاندان مردان اين اصال

   كه اينگونه
   بر وقن 

 است ممكن محال ميشوند  سوار حرق 
 !شوند پياده

   ميكنند، تازي يكه غرور تمام با و گرفته را حرف افسار
 باق 

وي به مجبور هم جمعيت  ..هستند چرا و چون ن    پي 

 ول   نميكند دركش و نبوده مرد آن جاي شايد ميداند چه
 سخت آنقدر !كرده تنبيه سخت ميداند، خوب را اين فقط
 چندين زخمش و مانده االن به تا هايش تركه جاي كه

 .است كرده درگي   را خانواده

 عروسم عنوان به رو تو بار اولت    براي اومدم مثال ببخشيد-
 ..انداختم راه بساط   همچت    ببينم
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 ميكند، پاك تلخ اي خنده با را خود هاي اشك كه درحال  
ا مامان اينگونه  .ميدهد قرار مخاطب را سمي 

ا مامان دست و كرده دراز دست د دست در را سمي   .ميگي 

، رو پرسم هواي كه ممنون-  
 بچه هواي كه ممنون داشن 

   رو هاش
ان رو فداكاريت اين تمام بتونم اميدوارم ..داشن   جي 

م كنم  !دخي 

ند تلخ لبخندي  چند زن اين كه لبخندي جنس همان از مي  
 ..ميكرد مخلوطش اشك با پيش دقيقه

   اين تو تم،داش دوست رو زندگيم من-
 

   هيچ شما زندك
 دين 

 اين از و بوده عشق روي از كردم كاري هر ..نداريد من به
 ...نيستم پشيمون هيچ بابت

  !ميداند را دل كردن پاك رسم و راه خوب

ي كدورت و كينه با ميداند خوب  چه هيچ كه درست چي  
 ..ميشود هم بدتر بسا

 ي  تعب اينگونه را كوروشش شادي خواب در ديگر بله
 ...او مادر كنار در بودن هم آن ..ميكند

 

 ١٣ ٩ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

ا مامان با را او خانم كتايون درخواست به  تنها سمي 
 ...ميگذارند

  
 صداي كه ميگذرد آنان ي نفره دو ي جلسه از ساعن 

اخانم تعارفات خانه از ميكند مجبورش سمي   سمت به آشير 
 .افتد راه به نشيمن

 ..ما پيش نت   بمو  رو شام-

  راه به خروخ    سمت به آرام   به خانم كتايون

 .افتد م  

 .نياوردم رو قرصام برگردم بايد مادر، نكنه درد دستت-

 .برميدارد آنها سمت به قدم  

م من مادرجون، بمونت   -  .ميارم رو قرصاتون مي 

 .ميپاشد رويش بر مهربان لبخندي

 ...شد انجام هك بود ديدار قصد ديگه، وقت يه براي بزاريم-

يزدا***********************************
 ن

.ه      بد  ادمه  خوب  ي  ل  خ 
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 هاي صحبت ادامه منتظر و آورد م   پايت    را قهوه فنجان
 .ميماند تلفن پشت فرد

ه، همون با امروز آقا راستش-  رو چندجا بنگاه رفت    بلي    دخي 
   اون هنوز كنم فكر ول   ديدن هم

 مد كه ساختمون 
 .نكردن پيدا اشهب نظرشون

 ..ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي

كت تاسيس در اينكه مثل  !است مصمم خود رس 

 يك و محكم اي پشتوانه داشت    بدون است ممكن محال ول  
 ..بياورد دوام تركيه بازارهاي در بتواند قوي حام  

 رساغ هنوز رضوانش عمه كه است جالب !است جالب
 !باشد نرفته فرزاد

ي ند فرياد رونشد در چي    !مي  

ند فرياد    اين زودي به كه مي  
 
  آن به ها دوندك

 ..رسيد خواهد رضوانشان عمه

 را خواب تخت مسي   اتاقش بزرگ   ي پنجره به كرده پشت
د پيش  .ميگي 
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ين .بهش بده رو حواست دونگ شش-  تاكيد كارش، كوچكي 
ين ميكنم  ..بده گزازش بهم رو كارش كوچكي 

 ميدهد خاتمه را تماس خط پشت دمر  "آقاي چشم" از بعد
 .برميدارد تخت روي از را تاپش لپ و

يان از ايميل چند به بايد  براي و دهد پاسخ خارجيش مشي 
 اين و كند رديف تفسي   و توضيح صفحه چندين هركدام
  
    بيدار يك يعن 

   باش 
 ...طوالن 

 صداي كه است الزم توضيحات تايپ مشغول سخت
ون تكلما عمق از را او همراهش  .ميكشد بي 

ه  .ميماند تلفنش صفحه بر بسته نقش ناشناس شماره بر خي 

  .ندادن و دادن جواب بت    است دل دو

 حال اينبار ول   بپذيرد را ناسناش   تماس كه آيد م   پيش كم
 .ميكند دادن پاسخ به ترغيب را او حس   !دارد عجين   

 

 ١٤٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 تلفن صداي اينكه از قبل و ردميگذا كنار را ترديد و شك
 .ميكند وصل را تماس بخوابد همراهش

 .بله-

سد گوش به خط پشت زن صداي تعلل اندك   از بعد  .مي 

؟ رو سيف پرياس خانم شما آقا، سالم-  ميشناست  

سد مشام به حرف اين از خون    بوي  !نمي 

سد گوش به تلفن پشت محيط از كه صداهان     نويدي مي 
 .نيست برايش خوب

 .ميگذارد تاپ لپ روي بر و درآورده را عينكش

   ميشناسمشون، بله-
 ..افتاده اتفاق 

ب مورد خيابون تو ايشون-  خاطر به و شدن واقع شتم و رص 
 با كه بودين نفري آخرين شما ..شدن بيهوش زياد شوك
يف رسيعي   چه هر لطفا ...داشتت    تماس ايشون  بيارين ترس 

 ..كارها از رسي يه انجام براي (.....)بيمارستان

ب به يابد م   پايان تماس كه همت     .ميشود بلند جا از رص 

 ..كرد تعريف هيجان اين براي خاص   تعبي   نميشود
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 به نسبت تعهد حس بودن، پشتيبان حس مسئوليت، حس
 ..خانواده

 را متت    و آرام مرد اين توانسته خوب هست كه چه هر
 ..!وادارد تالطم به اينگونه

 بيمارستان سمت به رسعت تمام با و دمينشين رل پشت
 ..ميتازد

 در نبايد را شب اند نداده ياد دخي   اين به ميكند فكر خود با
ون  ؟!باشد خانه بي 

 خانه در شب رس بايد باشد كه كجا هر بايد اند نداده ياد
 ؟!باشد حارص  

ب  ؟!است اي صيغه چه ديگر اين ؟!شتم و رص 

هاي از تنها نبايد نميداند  ؟!نكند عبور خلوت مسي 

ي نظر به  بعيد او از انگاري سهل چنت    و آيد م   عاقل دخي 
 ..است

د پيش را اورژانس مسي   رسعت به كرده پارك را ماشت     ..ميگي 

 .ايستد م   پرستاري ايستگاه مقابل

 ..هستم سيف خانم همراه-
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 به و ميشود بلند از ايستگاه آنطرف مسن تقريبا پرستار
 .آيد م   سمتش

يف من با لطفا-  ...بيارين ترس 

 .ايستدند م   رسش باالي

ن ماسك  دست انگشتان از تا دو و دارد دهان بر اكسي  
 .اند كرده پيجر   باند را راستش

 همراه ايشون و ميكشه مخكم كيفشون موتوري اينكه مثل-
   با

ي تا كيق   ..ميشن كشيده زمت    روي مسي 

 .ميكند اشاره راستش بازوي به دست با

 شوك از ول   نيست وخيم چندان ماشزخ خوشبختانه-
 ..شدن بيهوش شده وارد بهشون كه شديدي

 .ميشود قفل هم در دخي   وضعيت از هايش اخم

 .ميان بهوش ك  -

 .ميدهد جواب رسم در آمپول كردن خال   از بعد پرستار

 ...ديگه ساعت دو يگ   احتماال-
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 پايي   _پس_در_رمان#

ود، كه پرستار  بر و ميكشد جلو را تخت كنار صندل   مي 
 .مينشيند آن روي

د رسم از نگاه  .ميدوزد او ي پريده رنگ صورت به و ميگي 

   هم دخي   اين بعد به حاال از ميگويد خود با
 خانواده از جزن 

 دانگ شش بايد بقيه مثل درست و آيد م   حساب به اش
 .باشد پيش حواسش

ي مقام   خاندان رسوم و رسم طبق  نبايد مقام   خون با دخي 
 ..شود خارج خانواده از

 ؟!نيست خونشان از مگر دخي   اين

 ...هست

ند فرياد را بودن هست اين شواهد تمام  ..مي  

  خودش عقد در بايد يا دخي   اين تفاسي   اين با

   نر   در رفته فرزاد يا درآيد
 ..!عاشق 

 ..!نيست عجيب

 ...حال اما و نميشد همسفره دخي   اين با ديروز تا

 ...بپذيرد خود همدم عنوان به را وا بايد حال
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 ؟!نپذيرد نميشود

   عمويش دخي   عنوان به دخي   اين نميشود
 ..بماند باق 

 هيچگاه شايد ندارد، خي   خود فرداي از كس   ميداند چه
   چنت   

 .نيايد پيش اتفاق 

 .است كرده بنا جدشان كه بود رسم  

 پابرجا همچنان غلط رسم يك بايد كه گفته كس   چه
 ؟!بماند

 كس   دلش هاي كنج آن قلبش، از اي گوشه در كس   شايد
 ..باشد گذاشته كنار خود براي را

 ؟!شده بنا ناحق به هاي رسم اين نيستند زورگون   

 .ميشود وارد پرستار همان باز كه است فكر در

   آقا، ببخشيد-
 .خورد زنگ باري چند مريضتون گوش 

   كه حال   در
 .ميدهد ادامه ميكند، دراز سمتش به را گوش 

منده-  ..خدمتتون بيارم لحظه همون كردم فراموش رس 

  
 .ميدهد تكان تشكر ي نشانه به را رس و گرفته را گوش 

.د           ميشو  بلند  صدايش  ميگ  يد  را   ش 
گو   كه  هم   ت 
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   صفحه روي بر كه "جون مامان" ي كلمه
 نمايان گوش 

 .ميكند گي   راه   دو در ميشود،

سد انآن نكردن نگران و ندادن جواب به راه يك  .مي 

 اطالع   ن    برزخ را ها آن و دادن جواب به ديگر راه  
سد درآوردن  ..مي 

   صداي كه است راه انتخاب گي   در
 ..ميخوابد گوش 

ين نظرش از  دير و بودن سالم حاوي پيامگ   ارسال راه بهي 
 ..است آمدنش

 ..؟!مياني   اين نميدهد پوشش را باال راه دو هر

   كردن باز از بعد
 ..ميكند تايپ را نظر مد پيام گوش 

 ."نباشت    نگران ميام دير كم يه سالم،"

   پاسخگوي كوتاه پيام اين است اميدوار
 را مادر اين نگران 

 ...ميداند بعيد كه چند هر بدهد
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 صدايت تا ندارند ها حرف اين و پيام به كاري ديگر مادرند
 است ممكن محال نكند يداپ يقت    بودند رسحال از و نشنوند
 ...بردارند دست

   دوباره خوردن زنگ با
 ميگذشت ذهنش در آنچه گوش 

 ..آيد م   در آب از درست كامال

  
   و داده رس پوق 

 ..ميگذارد بيصدا روي را گوش 

 ..نيست بلد

   از را مادر اين چگونه نيست بلد
 ..دربياورد نگران 

   نظر از
سد است، بوده ضعيف هميشه عاطق   وريط ميي 

 ..شود الزم بيمارستان خدا ي بنده كه بدهد را خي  

 بيماري پوسي   مقابل جيب در در دست و ميشود بلند جا از
داري هاي  م   است شده نصب كناري ديوار بر كه واگي 
 ..ايستد

 در او خوردن تكان صداي با كه است مطالعه مشغول
 ..ميگردد بر سمتش به جايش

   با
 

 بر او رسگردان نگاه كه است اطراف زدن ديد حال در گنگ
 ..ميماند ثابت رويش
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س آن هم باز وضع و حال اين با  خوانده چشمانش از اسي 
 ..ميشود

 ...برميدارد جلو به قدم  

   با و محكم ميگويد، محكم
 ..بار رسزنش لحن 

 موقع به ها شب بايد كه نميدونت    بالغ دخي   يك عنوان به-
هاي از اونم..برگردين خونه به  ...طمت   م مسي 

د از نگاه  ..ميكند خود كشيدن باال در سع   و ميگي 

 ..من...سالم-

 ..مياند كاره نيمه پرستار آمدن با جوابش

ون دستش از وا شده خال   يرم كه همانطور  ميكشد بي 
 ..ميدهد را الزم توضيحات

  ..شدين بيهوش شوك خاطر به عزيزم-

 ..ميدهد ادامه برداشته، را رسم

احتاس ساعت نيم يه- يف ميتونت    بعد كنت    ي  ين ترس   ..بي 

 ..ميدهد قرار مخاطبش و چرخانده نگاه

يف شما آقا-  ...حساب تسويه براي بيارين ترس 
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   به حرف بدون و داده تكان تاييد ي نشانه به رسي
 قسمن 

 ...افتد م   راه به ميكند راهنمان    كه

 ..مينشيند رل پشت خود و بسته را ماشت    درب

منده-  ..شدم زحمت باعث ..رس 

 ..ميدهد جواب و برده باال كم   را رسعت

؟ خونه به موقع به چرا-    برنگشتت  
 افتاد شما براي كه اتفاق 

ين  رخ دخي   يك براي ميتونست كه بود اي حادثه كوچكي 
  ...بده

 ..ميبيند را او ي شيشه بر زده تكيه رس ماشت    ي آيينه از

كت-  اينكه براي ...بمونم بيشي   شدم مجبور داشتم كار رس 
 اين برام كه محل   حوال   اونم كه گرفتم تاكس   برسم زودتر
ي چند شدم مجبور و شد خراب افتاد اتفاق  برم پياده رو مي 

و ايستگاه تا  ..مي 
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 ..ميكند سكوت او جواب در 
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 دير تا است كرده مجبور را او كه كاري دنبال ذهنش در
كت در وقت  .ميگردد دبمان رس 

ي هيچ ش ذهن كردن رو و زير اين از چي    .نميشود دستگي 

 كارگران حقوق خاطر به بگويد كه نيست هم ماه پايان آخر
 !است شده سنگت    مقدار يك كار كارمندان و

 ..گرفت    تماس باري چند مادرتون-

   رسعت به او ميشود تمام كه حرفش
 جيب از را گوش 

ون اش ساده مانتوي  ..آورد م   بي 

   از ...شدن نگران كل   حتما-
 سه يه برميگردم گفتم كه زمان 

  
 ...گذشته ساعن 

د را شماره وقت فوت بدون  ...ميگي 

 ثانيه به كه چرا بوده زنگ به گوش مادرش اينكه مثل
 ...ميدهد پاسخ را تماس نكشيده

 .ميشود محله وارد

د نظر مورد ي كوچه دنبال  .ميدهد قرار مخاطبش كه ميگي 

م خودم نگهدارين كوچه رس لطفا-  .مي 

 !دارد هم حق البته ميداند، خوب را كارش اين دليل
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 خانه به ماشت    مدل باالترين بر سوار شب وقت اين
 نيست؟ برانگي    شك كم   ..برگردد

 .نميكند فعال را فضول همسايگان هاي شاخك كم  

 ..شده عمر دخي   تازه دخي   اين دارد رو و بر

 نشانه را انسان آبروي اوقات اه  گ كه روهاست و بر همت   
ند  .ميكنند رديف اسمشان بند پشت ها صفحه و ميگي 

  مقابل و زده راهنما "راحتت    طور هر " يك با

لشان ي كوچه  ..ميكند توقف مي  

 جلو سمت به كم   را خود شود خارج ماشت    از اينكه از قبل
 .ميكشد

منده-  نميخواستم اصال ...شدن شما مزاحم رس 

 .شم متزح باعث 

 .اندازد م   او به جلو آيينه از ديگر نگاه   نيم

ل تا ميخواين ...نيست مهم-  كنم؟ همراهيتون مي  

 .ميشود پياده و كرده  با را ماشت    درب رسعت با حرف اين با

 .آورد م   پايت    را رس در بست    از قبل
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م خودم-  ..لطفتون از ممنون خيل   ..نيست خاص   چي    ..مي 
 ...خدانگهدارتون

   ميشود راه   كه او
 خانه وارد او تا ميماند منتظر دقايق 

 ..شود

 ..برميگردد را آمده مسي   و چرخانده فرمان او رفت    از بعد

 ..ميكند باز را حياط درب و زده ريموت

 .ميدود سمتش به نگهبان كه نشده پياده ماشت    از

 ..قربان سالم-

 .ميكند اشاره روشن ماشت    به و شده پياده

 ...كن پارك رو ماشت   ...سالم-
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  مقابلش مادر كه است نگذاشته خانه در پا

 ..ايستد م  

   كجا-
 ؟!نميدي جواب رو گوشيت چرا ...؟!برم قربونت رفن 
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 .ميكشد آغوش به را مادر و برداشته جلو به قدم  

ي-  ..من مادر نيست چي  

 .اندازد م   نشگرد دور دست و آورده در خود آغوش از را او

-  
 جا ماشت    تو كنم فكر نشدم، متوجه اصال هم گوش 

 .بودمش گذاشته

  راه به او خواب اتاق سمت به هم با همگام

 .افتند م  

   من نگران اندازه اين شما كنم چكار من آخه-
 ؟!نباش 

 .ميشوند وارد كرده، باز را در

   مادر كنم چكار-
ون زدي شب از موقع اين ديدم وقن   بي 

 ..شدم نتنگرا

 صندل   روي خود و ميكند هدايت تخت روي تا را مادر
 .مينشيند

فتم بايد بود اومده پيش كارمندام از يگ   براي مشكل  -  ..مي 

   اخم
 ..ميبنند نقش او ابروان بت    ظريق 

          
 

كرده گل  مادريش  حس  يا  دارد  ت   يي  هاي  شاخك  نميداند 
؟! است 
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 خود آن    چشم ي نوه حال وقت فوت بدون هست چه هر
سد را  .ميير

   كه پري براي-
 .هووم ...بود نيافتاده اتفاق 

 فرد عزيزترين خورد به دروغ نيست بلد ...نيست بلد دروغ
 ...دهد زندگيش

 .ميدهد را او جواب لبخند با

 هزارتا منه كارمند فقط پري مگه ...نباشت    ناراحت اينقد-
 ..دارم كارمند

 .ميشود بلند صندل   روي از

  ؟مادر  نداري كاري-

 .ميكشد باال را پتو كشيده، دراز

احت برو مادر، نه-  ....كن اسي 

   و ميشود خود كار دفي   وارد
 وارد او از بعد بالفاصله منس 

 .ميشود

 ديشب كه كارمنداي ليست شما دستور طبق رئيس جناب-
   رو وايستادن اضافه

 .گرفتم نگهبان 
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 قرار مقابلش در درست مي    روي را ليست و آمده جلوتر
 .دهدمي

، حسابداري هاي بچه از بيشي  -  از رسي يه اينكه مثل هست  
 .بود افتاده عقب كاراشون

 .ميدهد تكان را رس ميكند، چك را ليست كه حال   در

يف ميتونت    ممنون، خيل  - ين ترس   ..بي 

  
 ..ميكند ترك را اتاق "اجازه با" يك با منس 
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 .ميدهد فشار را نتلف دكمه كرده دراز دست

 دفي   بيان بدين اطالع حسابداري بخش مدير به لطفا خانم-
 .دارم كارشون

 .ميدهد خاتمه مكالمه به ميشنود كه را او "چشم" صداي

  
  صدا به اتاق در كه ميگذرد تماس از دقايق 

.د     آي  در  م 
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 .داخل بفرمايت   -

 .ميبنند خود رس پشت را در و ميشود وارد جمال   آقاي

 .رئيس جناب سالم-

 .ميكند اشاره مي    كنار هاي صندل   از يگ   به دست با

 .بنشيت    بفرمايت    سالم،-

ين روي  .مينشيند مي    به صندل   نزديكي 

 ؟!اومده پيش اي مسئله خدمتم، در بنده-

   بر و كرده صاف كمر
ند تكيه صندل   پشن   .مي  

  موندين؟ كاري اضافه ديشب-

 .ميدهد جواب كمرنگ لبخندي با جمال  

 رسيد كارخونه از كتاب حساب رسي يه اجازتون، با بله-
 رو كار تا بمونن بيشي   شدن مجبور ها بچه .بودن گي   وقت
 .كت    تموم

 قرار مي    روي و كرده قفل هم در را دستانش كرده، اخم
 .ميدهد

كت وقت دير تا ها خانم ندين اجازه بعد به اين از-  رس 
 ..بمونن
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ه  .ميدهد ادامه جمال   لسوا و پرتعجب چشمان در خي 

شون كه اونان    خصوصا- كت از مسي   اي وسيله و دوره رس 
 ..ندارن ذهاب و اياب براي

 ..ميشود دستپاچه لبخند يك حال جمال   آقاي كمرنگ لبخند

   هر كه ميداند
 بيافتد اتفاق ها بخش از كدوم هر در اتفاق 

 ..است بخش آن مدير ي عهده بر آن مسئوليت

 از بيشي   را بخش كارمندان دادن اطالع دونب اينها از گذشته
 ..است داشته نگه مجاز حد

-  
 ؟!مقام   جناب افتاده اتفاق 

 .اندازد م   جمال   به نگاه   نيم

ل به برگشت زمان بخشتون كارمنداي از يگ   متاسفانه-  مي  
ب مورد ن قرار شتم و رص    ..ميگي 

 .ميشود بلند جا از پريده، جمال   رخ از رنگ

 كامال بودم درگي   بس از ول   بدم اطالع هتونب ميخواستم-
  ..شد فراموشم

 .ميشود نزديكي  

  !كارن رس كه ها بچه ي همه-
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ون پرصدا و ميكند پر دم يك با را سينه  .ميدهد بي 

 ..ميومد رسشون بالن    چه نبود معلوم وگرنه كرد رحم خدا-
 حداقل به رو كاريا شب اين ديگه ميخوام شما از ضمن در

 ..برسونت   

 

 ١٤٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   جمال  
 .برميدارد مي    روي از را خود گوش 

 كارمندا از يك كدوم براي اتفاق اين بگت    خوايت    نم  -
 افتاده؟

ون كشو از را اي پوشه  .ميكند باز خود مقابل و آورد م   بي 

 ..كارتون رس برگردين متونت   -

   جواب اين
 را ديده آسيب شخص اسم ندارد تمايل بعن 

 .كند فاش

 زبان از شود برمال اتفاق اين است قرار اگر ميدهد ترجيح
 ...باشد شخص آن خود
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 باز ي پرونده بررش   مشغول ميكند، ترك را اتاق كه جمال  
 ..ميشود شده

   كه است نگذشته زيادي زمان
 .ميخورد زنگ همراهش گوش 

ود باال ابرهايش خط پشت فرد ايم ديدن با  ..مي 

 پيدا اين خال و نداشته او با تماش   هيچ ها سال اين در
   شدن

   ناگهان 
 نشده تمام يكديگر با ماجرايشان هنوز يعن 

 .است

 .ميكند برقرار را تماس اتصال و بسته را پرونده

، جناب سالم-  الحمدهللا؟ هستت    خوب مقام 

 .ايستد م   بزرگ ي پنجره مقابل و ميشود بلند مي    پشت از

ين؟ شما ...رخداروشك بهري، آقاي سالم-  بهي 

مرد بم لبخند سد گوشش به خط پشت از پي   .مي 

ا ما جريان ...خداروشكر-  تو افتاده كه ماشينيه مثل پي 
   تعمي   رو جاش يه ..استعالك

نه كن   ..ديگه جاي مي  

ام خان رفيق اين براي خاص   احي   ..است قائل كبي 

 ..بودند هم گلستان و گرمابه رفيق واقع در

 !شده پيدا كوروش ي خانواده دادن خي   خانم حاج-
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د فرو حيب در دست و كشيده وا باالتنه  .ميي 

 ..گفت    درست بله،-

 !كشدارتر بار اين اما ميخندد هم باز

سيدم ..خداروشكر- م ميي  خان وصيت اين بمي   زمت    كبي 
 ...بمونه

 وكيل اين نزد در شده موم و مهر كه پدربزرگ دوم وصيت از
 ..دارد خي   خون    هب است مانده امانت به

  
 كوروشش عمو شدن پيدا زمان به شدنش بي    كه وصين 
 ...است شده موكول

 اونا حضور در من تا كنت    جمع رو خانوادش ميتونت    ك  -
 ..كنم باز رو نامه وصيت

د عميق دم    .ميگي 

 ..ميكنم برپا رو جلسه من بدونت    صالح شما وقت هر-

 .مينشيند ها مبل از يگ   روي بر و كرده گرد عقب

مرد منه براي باشه زودتر چه هر- ه پي   امكانش اگه ...بهي 
   اين من تا شن جمع هفته همت    تو هست

 و تقديم رو امانن 
 ...كنم سبك  رو بارم
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   بر رس
   براي را ها چشم و گذاشته صندل   پشن 

 روي دقايق 
 ..ميگذارد هم

 ..ميدم خي   بهتون زودي همت    به-

 

 ١٤٧پارت#

 ي   پاي_پس_در_رمان#

  قدري ي آيينه مقابل و پوشيده كت نهايت در

 .ايستد م  

اهنش آستت    و يقه  موهاي به اي شانه و كرده مرتب را پي 
ند خود  ...مي  

 باز درب مقابل خدمتكار كه است ساعت قفل تنظيم درگي  
 .ايستد م   اتاقش

يف گفت    خانم آقا-  منتظر بهري آقاي پايت    بيارين ترس 
 ..هستند

 .افتد م   راه به اتاق درب متس به حرف بدون

 از ديرتر ميشود باعث امر همت    و برگرسته خانه به دير كم  
 .شود حارص   جمع در ها مهمان
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 ..آيد م   پايت    ها پله از آرام و سنگت    هاي گام با

 است پذيرفته جديدي عضوهاي امروز كه جمع   سمت به
 .ميكند كج مسي   به

   ها، آن محفل به نرسيده
 

 بلند جا از امشاحي   به همگ
 ..ميشوند

ش   و سالم از بعد عموي و بهري آقاي با احوالير  زن و دخي 
   جاي در شده، اضافه خاندان جمع به تازه عموي

 
 هميشگ

 ..مينشيند مجلس قسمت باالترين در درست خود،

 ..ميشود جا جابه خود جاي در كم  

وع لطفا بهري، آقاي منتظريم- ، رس   .كنت  

   به نگاه   يمن اجازه، شدن صادر با
 م   خود جوان منس 

 ..ميشود كار به دست رسعت به او و اندازد

  .ميگذارد مي    روي را چرم كيف

  
 .ميدهد قرار بهري آقاي مقابل و كرده خارج آن از پاكن 

 ..آقا بفرمايت   -
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 بر را خود قطور شدت به عينك كه حال   در بهري آقاي
 باز را نآ چسب و برداشته را پاكت ميكند، تنظيم ها چشم
 .ميكند

 ..ميدهد سوق او سمت به و گرفته بهري از نگاه

   شنيدن منتظر  و نشسته خود مادر كنار
 كه است وصين 

 .اند شده دعوت اينجا به خاطرش به پيش روز چند

سد نظر به   دائما آخر است، آشفته كم   مي 

 ..ميكند رها و ميفشارد مشت بت    در را شال ي گوشه

 و مادرشوهر با خوب كه درشما دخي   برخالف درست
 !است مشغول و كرده باز را بحث رس جاري

 و خانم حاج و مقام   جناب ي اجازه با خوب خيل  -
 ..ميكنم قرائت رو وصيتنامه اين ديگه حضار همچنت   

 .ميدارد بر او رفتار كنكاش از دست بهري صداي با

 .ميكند معطوف بهري سمت به را حواس تمام

 پايت    و باال بار چندمت    براي را خود عينك عادت طبق
 .ميكند

 .ميدوزد نگاه دخي   و مادر با عينك باالي از
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؟ شما مقام   كوروش آقاي وراث تمام-  هستت  

اخانم    سمي 
 ..ميكند جور و جمع را خود كن 

 پيش خونه كه دارم هم ساله ده پرس يه آقا، حاج نه-
 ....مونده پدربزرگش

 

 ١٤٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد تكان رسي فهميدن ي نشانه به بهري ايآق

  ...خوب بسيار-

ون كاغذ تاي كه حال   در  .ميكند باز را پاكت از آمده بي 

خان-  اون سواي رو وصيتنامه اين خواست    من از كبي 
   اول   ي وصيتنامه

  ...كنم باز شدن جمع وراث كل كه زمان 

 ..ميچرخاند مادر سمت به نگاه

 خانم؟ كتايون رمايت   ميف قرائت ي اجازه-

 .ميكند جابجا دست در را خود عصاي مادر

 .ميكنم خواهش بفرمايت   -
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وع "هللا بسم" يك با و كرده صاف گلوي  .ميكند رس 

 يگ   و رامرس كيوي باغ رامرس، در واقع هاي كارخانه از يگ  
 ..است كرده واگذار عموكوروش به را لواسان ويالهاي از

   چنت    بزرگشپدر  نميكرد را فكرش هيچگاه
 پرس براي را ثرون 

 !باشد گذاسته كنار اش شده طرد

 بخواهد و باشد بد فرزندش اندازه هر ..ديگر است پدر
 رسكوب ي پدرانه هاي احساس آن هم باز بياندازد دورش
ون جاي از شده ند بي   شده انداخته دور ي رابطه اين  و مي  
 .ميكشد رخ به را

 ...است معقوالنه كه وصيت اينجاي تا

 آن ثروت دهم يك عموكوروش ي خانواده به كه دارن    تمام
 !است عادالنه ول   نيست خدابيامرز

 ..اندازد م   حركت از را قلب كه است بعد به اينجا از

 چيده معادالت  و حدسيات آن كه است بعد به اينجا از
 ...ميكند نزديك واقعيت به را شده

 برايت را رو پيش اتفاقات ششم حس شبيه چي    يك گاه  
د  ..ميكند گورس  
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   اين مثل درست
   كه دسن 

 شال ي گوشه جان به پيش دقايق 
 ..بود افتاده

   مثل درست
 

   كه رنگ
 روبرويش دخي   صورت از پسش دقايق 

 ...بود بسته رخت

 يا پرس خان كوروش اگه وصيتنامه از قسمت اين طبق-
 هاي نوه از يگ   عقد به بايد باشن داشته بخت دم دخي  
 ...بيان در خانكبي   پرسي

   دم فرزند عموكوروش مگر
 ..؟!دارد دخي   اين جز به بخن 

خان پرسان مگر    دم فرزند كبي 
  جز به بخن 

 ؟!دارند خان يزدان

 ...خي   قطع به

   اين
 ...شده تعيت    پيش از ازدواخ    يعن 

   اين
 قرار وسيله را ديگري روابط شدن درست براي يعن 
 ...دادن

   اين
خان يعن   خود اجداد قديم   اعتقادات به همچنان كبي 

 ..!دارد ايمان شدت به رسوم آن به و است پايبند خون    به

 ..اند مانده عجيب شوك   در جمع ي همه
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 .است، عظيم شوك اين گوياي جمع بر حكمفرما سكوت

 

 ١٤٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميشود كشيده روبرو دخي   سمت به خودكار نگاهش

 ...پريده رنگ گرىونه همان تشصور  و انداخته پايت    رس

ي نگذرد حق از  براي محكم   دليل ول   زيباست بسيار دخي 
 ..نيست ازدواج اين

   قديم   عقايد همان با كه نميشود
 
 ..داد تشكيل نشارك زندك

   در ميكند تضمت    كس   چه درست، عقايد اين اصال
 
 زندك

 ؟!باشد نداشته وجود كس   دخي   اين

 داشته تفاهم يكديگر با نفر ود اين ميكند تضمت    كس   چه
 ؟!ميكنند تحويز برايشان ازدواج اينگونه كه باشند

ون و پركرده هوا از را ي سينه ي قفسه  ...ميدهد بي 

 مرحوم يك ي وصيتنامه به عمل اسالم   قوانت    طبق خب-
 ...بدين قرار نظر مد رو اين اميدوارم ...مهمه خيل  
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  م سمت به و گذاشته پاكت درون را كاغذ
 خود جوان نس 

د  ..ميگي 

 ..خان يزدان خدمت بده-

  
د را سمتش به را پاكت منس   ..ميگي 

 ..ميگذارد عسل   روي و گرفته را پاكت

 ..ممنونم خيل  -

 ..ميشود بلند جا از بهري آقاي

 ..دارم افتاده عقب كار رسي يه ..برم بايد من اجازتون با-

ام با  ..ميكنند قيام از همه او احي 

 ..ميشود نزديك بهري آقاي سمت به قدم  

 ..كشيدين زحمت ..ممنون خيل  -

ند جوابش در لبخندي  .مي  

   زنده-
 .....!پرس باش 

 ..ميشود عمارت وارد بهري آقاي ي بدرقه از بعد

 رفت    قصد مادرش و او ميشود مشخص ها كردن تعارف از
 ..دارد نهار براي آنان نگهداشت    در سع   مادر و دارند
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اخانم دست او  خروخ    سمت به نامحسوس و گرفته را سمي 
 ..ميكشد

 هومن و آقاجون ...مادرجون ديگه وقت يه شاهلل ان-
 ..منتظرن

 !!ميكند فرار

 !ميكند فرار مقتدر مرد اين با شدن روبرو از دخي   اين

م بخواهيد را راستش  ...دارد رس 

 !ندارد وصيتنامه اين به خون    حس

 

 ١٥٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميكند تماشا را دخي   و مادر اين رفت    و است يستادها دورتر

 و برده فرو شلوار جيب در دست ميشوند، خارج كه ديد از
 م   راه به خود اتاق سمت به سنگت    و محكم هان    گام با

 ..افتد

 ..!ميشود بيشي   كارهايش فردا
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خان كه جديدي وراثت   انحصار  است كرده رو برايش كبي 
 ..گرفت خواهد را دايشفر  وقت از عظيم   بخش

 مال تقسيم همت    در او وصيت تمام كاش ميكند فكر خود با
 ورود فرد هر شخض   مسائل به و ميشد خالصه اموال و

 ..!نميكرد پيدا

 ناديده را وصيتنامه از قسمت اين بخواهد اگر دارد حتم
د  ..آمد نخواهد كوتاه مادر بگي 

 بوده ايشبر  شايسته همرسي دنبال مدت اين تمام كه او
  از بهي   كس   چه او نظر از حال و است

 ..؟!اش نوه

 ...؟!اش جگرگوشه ي عزيزكرده از بهي   كس   چه

ون رسوصدا پر را خود نفس  ..ميدهد بي 

  
ون كت جيب از را گوش   ..آورد م   بي 

 كم   افتاده عقب هاي پيام به دادن پاسخ با ميكند سع  
ي اب را رسش و كند خارج وادي اين از وا ذهنش  ديگر چي  
 ..كند گرم

 پري***************************
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   كيف بند و ميبندد را تاكس   درب
 خود درش بر را دوش 

 ..ميكند تنظيم

   و شده خم
ا مامان پول ي مانده باق   پس راننده از را سمي 

د  ..ميگي 

 ..آقا ممنون خيل  -

  
   جيب در را پول باق 

 عقب هاي گام و ميگذارد كيف پشن 
ان دو با را مامان از افتاده  ..ميكند جي 

 .مامان كن صب-

 .ميچرخد سمتش به و داده پايان خود تماس به

 نفهميدم بودم حرف رسگرم ...بود آموزا دانش از يگ   والدين-
 ..افتادي عقب كه

 .ايستد م   او كنار

م پس رو ش بقيه موندم منظر دادي اضافه رو كرايه-  ..بگي 

ش جواب ميخواد  بلند تماش   زنگ هم باز كه بدهد را دخي 
 ..ميشود

 ..ميكند شكايت كرده، ترش
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-  
 رو امونم كه بريم بيا ..!كشت رو من هومن اين يعن 
   از !بريده

نه زنگ داره ريز يه اونجا رفتيم وقن   ...!مي  

ا مامان  باال اي شانه افتد م   جلو كه سمي 

 ...افتد م   راه به رسش پشت و اندازد م   

 

 ١٥١پارت#

 پايي   _سپ_در_رمان#

 كمد درب لباس تعويض از بعد و ميكند آويزان را خود شال
ود ديوار بر زده تكيه بالش سمت به و بسته را  ..مي 

  
 در همانجا و ميكند وصل شارژ به را افتاده نفس از گوش 

   نزديگ  
 .ميكند خوش جا گوش 

وند رژه رسش در گوناگون افكاري  وصيتنامه بت    اين در و مي 
 ...است بلد اندازه از بيش نشده ديده پدربزرگ ي

   رس حساب يك با
   ميتواند هم انگشن 

 بودن هنگفت راحن 
 ..كند كشف را شده پيدا تازه ي ارثيه

 ...ويال باغ، كارخانه،

   كم
 ؟!نيست ثرون 
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ايش مامان نه و خود نه !كنند چكار نميدانند  ..سمي 

ا مامان    از سمي 
 سكوت تقريبا فهميد را موضوع اين كه زمان 

 ..!است كرده ختيارا

 ميشناسد، خوب را مادرش ميگذرد؟ چه او فكر در نميداند
   هيچ كه مال   براي دوخت    كيسه و ماديات اهل

 براي زحمن 
 ..نيست است، نكشيده آن

ي ندارد درست  سوال او از وصيت اين پذيرش ي درباره چي  
 ..كند

ين دارد ايمان و است رسپرستشان  را ممكن تصميم بهي 
د  ...ميگي 

 چه ديگر آن دوم بهش كنار، به وصيتنامه مال   بحث اصال
 ؟!بود

 ؟!!او با هم آن ؟!ازدواج

 هم با را دو اين ميشود مگر اصال ؟!نيست عقل از دور كم  
 ؟!بست جمع

   بحث اين اصال
 عنوان هيچ به كنار، به شده باب تازه خون 

     . .د  آين  ن  م  يكديگر  به 
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 بزرگ معمول   و ل  معمو ديگر شده بزرگ آقا و آقازاده يگ  
 ..!شده

 ..نسن    رفاه در ديگري و گذرانده روزگار مطلق رفاه در يگ  

 ...خودشان ي رتبه هم و تراز هم درست آيد م   كس   او به

خان    تفاوت اين كبي 
   و شخصين 

 اينگونه كه ديده را معيشن 
 ؟!ميپيچد ازدواج ي نسخه نشناخته و ندانيته

 دلسوزي؟ يا است دين رس از محبت همه اين نميداند

   تمام بودن غلط خاطر به دينش
ها كه حدسيان   رس در قبلي 

وراندند  ..ميير

 پرس ي خانواده بودن بيچاره بخاطر هم دلسوزيش
 ..كوچكش

  
 ..ميدهد هل عقب به را ها آن و ميكشد موهاييش در دسن 

  
د دستانش بت    را رس و داده رس كالفه پوق   ..ميگي 

  جان بر قمهر  بد وصيتنامه اين دوم قسمت

د تاراج به را تماش و افتاده مغزش هاي سلول  ...ميي 

 

 ١٥ ٢ت  #پار 
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 ..ميگذارد زمت    روي و ميكند جدا ديوار از را بالش

   با ميكند سع   و كشيده دراز
 درهم افكار خوابيدن ساعان 

 ...دهد سامان را خود

ب با هومن ميشود، خواب گرم چشمانش كه همت     ار  در رص 
 .ميشود وارد كرده باز

   با و برداشته بالش از رس از كرده وحشت
 حدقه از چشمان 

ون ي منتظر زده بي   به وحشت اينگونه خاطرش به كه خي 
 .ميماند است انداخته جانش

 بيان امشب ميخوان آقاعطا خانواده گفتش مامان آبج   -
 .كنيم مرتب رو خونه بده كمك بيا اينجا،

 جايش در چهارزانو و يگويدم غليظ نوخر   كرده اخم
 .مينشيند

 .ميام االن بگو-

 ..!است زياد بازي شلوغ اين ميان ديگر قلم اين

 كاري ريا و پذيران    و مهمانداري ي حوصله اصال امشب
 ..ندارد

 



 رد پس پاییز

 

 ؟!كاري ريا بله

 پوست در و است خوشحال ديدنشان از كند وانمود اينكه
 ...ديگر است كاري ريا نميگنجد خود

 بر تصنع   لبخندي دائما و شود حارص   آنان جمع در اينكه
 ...ديگر است كاري ريا باشد داشته لب

 ...ميشود بلند جا از و زده زانو رس بر دست كنان نوچ نوچ

   اين جريان مامان-
 چيه؟ مهمون 

ا مامان  .ميگذارد اپن روي را دستمال سمي 

 بزنن رس يه ميان جديده، ي خونه خاطر به كنم گمون-
 .حاليم چه در ببيت   

ند تكيه اپن به رفته وا  .مي  

   هيچ نذارين خدا رو تو مامان-
 موضوع اون راجب بحن 

 .ندارم رو اش حوصله اصال بشه،

اخانم ود يجچال سمت به و كرده پشت سمي   .مي 

 ..نميخوايش تو اينكه مهم دهنشون، تو بزنم نميتونم كه من-

 .ميگذارد سينك روي را گوشت ي بسته
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 بهشون بازم رو نظرت من خب ول   بزنن حرف ازش طبيعيه-
 ..ميگم

ون سينك زير كابينت از اي قابلمه  .آورد م   بي 

   يه برو حرفا اين جاي حاال-
 خونه گوش و رس به دسن 

 ...بكش

 .برميدارد اپن روي از را مانده جا دستمال

 زياد نده اجازه بگت    آقاجون به خواهشا فقط خوب خيل  -
 ..شن وارد جريان اين تو

 

 ١٥٣پارت#
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   نيم
 كه است درگي   خانه كنار گوشه با كه است ساعن 
ون كار فضاي از را او موبايلش صداي  .ميكشد بي 

 .ميكند تند پا اتاق سمت به و گذلشته كنار را دسيتمال

   صفحه بر "مادرجون" اسم ديدن با
 تماس رسعت به گوش 

 .ميكند وصل را

؟ مادرجون، سالم-  خوبت  
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   با معمول طبق
 است چاشنيش دندنما لبخندي كه لحن 

 .ميدهد جواب

 چطورين؟ شما خوبيم، ما جانم، ماهت روي به سالم-

  
 .افتد م   راه به پذيران    سمت به دست به گوش 

 .داريم مهمون امشب .تمي  كاريم حال در االنم خوبيم، همه-

   خانم كتايون
 .ميدهد قورت را خود دهان درون نوشيدن 

ه-  بيان؟ قراه كيا شاهلل، ان خي 

د آغوش در را ها كوسن از يگ   و مينشيند مبل روي  .ميگي 

 .بزنن ما به رس يه امشب ميخوان كه گفت    آقاعطا خانواده-

سد شده كنجكاو  .ميير

؟ بهراد ي خانواده-  بود؟ خواستگارت كه پرسي همون هست  

د فرو خود موهاي در انگشت وع و ميي   كردن شانه به رس 
 .ميكند

   بله،-
 به ميگه مامان .نيومدن كرديم عوض رو خونه وقن 
 .ميان جديد ي خونه خاطر

          
     

و  ل ميدهد  مادربزرگش  خورد  به  را  سم  يايش  مامان  حدسيات 
.د ميده  گواه  ديگر  چ   يي  دلش 
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 پيش قديم   موضوع آن هم بار جلسه اين در دارد حتم
  .شد خواهد كشيده

 تالشش مامت ميداند خوب ميشناسد، خوب را بهراد آخر
 آن به تا و ميبنند كار به اهدافش به رسيدن براي را خود
 .برنميدارد تالش از دست نرسد

   كه همينطور اميدوارم-
 

 !باشه ميگ

   بر را رسش و كرده خارج خود بغل از را كوسن
 مبل پشن 

 .ميدهد تكيه

   ...راحت خيالتون-
 ...و مال اون ي درباره مادرجون راسن 

 .ميشود آن ي ادامه انعم و پريده حرفش وسط

 .ميشناسد را دخي   اين خوب خوب   زن اين

   اين به كه ميداند خوب
 آورده باد اموال اين پذيريش با راحن 

 .آيد نم   كنار

   پدرتون حق حقشه، و كوروش مال-
 ...شما حق يعن 
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 حق؟ كدام ارث؟ كدام بگويد، آيد نم   دلش

 بود؟ نشده حرومم ارث از پدر مگر

 نبود؟ نشده طرد زندگيش و خانه از مگر

ي وسط اين دارد حتم ي !نيست درست چي    يك شبيه چي  
 .است كشانده تباه   به را فرد يك آينده تمام كه تفاهم سوء

 .ميگذارد جايش در را كوين و ميشود باند مبل روي از

 ..مادرجون شماست با حق-

 .ميشود پخش گوشش در او پرحجم بازدم صداي

 ...عزيزم برس كارت به برو-

   ميابد پايان كه تماس
 و ميدهد قرار قبليش جاي در را گوش 

د رس از را خود قبل   كار  ..ميگي 

   و ميكند مرتب را خود شال
 همراه و برداشته را خود گوش 

 .ميماند ميهمانان منتظر پذيران    در خانواده عضان    ساير

  
 خانه زنگ صداي هك ميگذرد ماندنشان منتظر از دقايق 
 ..ميدارد وا تكاپو به را جمع

 ..كن باز رو در برو هومن-

ا مامان دستور به   جواب را آيفون هومن سمي 
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   و دهد م  
 ميهمانان آمدن باال منتظر ها پله مقابل جمع باق 

 ...ايستند م  

 ميشود پيدا ها پله خم از كه است نفري اولت    خانم سيمت   
 ...بهراد و عطاآقا ترتيب به او از بعد و

 ..برميدارد آنان سمت به قدم   رسول حاج

 .ميكند دارز آقاعطا سمت به را خود دست

 .اومدين، خوش خيل   مومن، مرد سالم-

ش   گرم كه مردان  سمتشان به خانم سيمت    ميشوند، احوالير
 .آيد م  

ا مامان د آغوش در را سمي   .ميگي 

اجون، سالم-  ..بود شده تنگ براتون دلم سمي 

 دوستان اين هاي گرفت    قلوه و دادن دل به و ايستاده قبع
 ..است دوخته چشم قديم  

ه نگاه دلش  نفهميدن به را خود ول   ميكند حس را او ي خي 
 ..است زده

 از هيچكدام نخواه   كه را كس   نميخواهدش، كه چرا
 ...نمينشيند دل به كارهايش
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ي دلتنگش چشمان فرياد  نارمغا به چندش و عذاب جز چي  
 ...آورد نم  

 زندگيش براي كه روزي همان درست ميشود، چندشش
ز ميكرد تنظيم تجاري قرارداد

ُ
 اعالء حد به چندشش د

سد  ..مي 
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ا مامان بغل از خانم سمت     خود دستان و ميشود خارج سمي 
 .ميكند باز كشيدنش آغوش به براي را

 ..برميدارد وا سمت به قدم   تصنع   لبخندي با

 آغوش ديگي   بعد به معامله همان زمان از چرا نميداند
 !نميدهد را قديم بوي برايش خانم سيمت   

ي محبت خوش بوي آن از  !نيست خي 

 پرورش دامن آغوش اين در مرد آن كه خاطر اين به شايد
 !است يافته
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   رفتار با نميخواهد
اخالق     روي بر چشم پرس آن غي 

 مهربان 
 و او از دوري شدت به دل اين كند چه اما ببند زن اين هاي

 ..ميخواهد را اس خانواده

 !دل اين دارد سيستم   عجب

 فرد به كه شخض   هر و چه هر بيايد خوشش يگ   از اگر
 ...ميشود عزيز برايش نفس چون باشد مرتبط عالقه مورد

   ميشود واويال و
د، كينه يگ   از كه زمان   است زمان آن بگي 

 ..ميشود خوانده اطرافيانش و وا ي فاتحه كه

 .ميكند تنگ را آغوش خانم سيمت   

   پري، شدي بيمعرفت-
ي ما از رساع   ..نميگي 

د فاصله اندك   اوست آغوش در كه همانگونه  ..ميگي 

 .ميكند پررنگ را پيش دقايق تصنع   لبخند همان

 محبتتون و شما خي   ذكر اينحا هميشه دارين، اختيار-
 ..هست

 .ميشود خارج او بغل از كامال

 مرتب رس روي را خو سيم   گل مشگ   چادر خانم سيمت   
 ...ميكند
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 ...خوبيتونه از-

ش   از بعد  وارد ميهمانان تا ايستد م   كنار آقاعطا با احوالير
 .شوند

 .افتد م   راه به ورودي سمت به ني    او ميشوند وارد كه همه

 رسش پشت در درست را او صداي كه برنداشته قدم  
 .ميشنود

 ...بانو شد عرض سالم-

 .ماند م   ثابت جايش در برنميگردد،

 فراموش را او حضور كامال كه نذاشته محل او به آنقدر
 .است كرده

 او اينبار كه ميكند مسي   ادامه قصد او سالم به توجه بدون
   پيش

  مقابلش درست و كرده دسن 

 ..ايستد م  

س كه ايت اينجا  .ميكند تحربه هم با را خشم و اسي 

د چنگ به را لباس ي گوشه  .ميكشد هم در اخم و ميگي 

 ..كنار برين در جلوي از لطفا-

صدادار!      هم  آن  م   يند  پوزخند 
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 را خونش و آورد م   در را آدم كفر كه پوزخندها نوع آن از
ساند جوش ي نقطه به  ..مي 

 

 ١٥٦پارت#
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 ..برميدارد عقب به قدم  

 .داخل برم ميخوام-

 .ميكند پر را شده گرفته ي فاصله و آمده ترجلو 

 .نداشت جواب سالمم-

د مشتش بت    را آن و زده نرده بر دست  .ميگي 

 !است گذرانده حد از را پررون    ديگر مرد اين

   مرد اين اصال
 ؟!ميداند را "نخواست   " ي واژه معن 

 در اينگونه كه دارد را رويش معامله آن از بعد چگونه
 ؟!بياورد زبان به را خود بيجاي توقع و بايستد مقابلش

   آن جريان كه همت   
 نگذاشته ميان در خانواده با را گروكس 

؟!       نيست  بزرگ   ن 
محب   خود  است 
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 ؟!!بدهد را سالمش جواب

 سخت روزگار در اطرافيانت كه اند گفته راست !هرگز
 .ميشوند شناخته

 توقع؟ و ادعا پر مرد اين است نشده شناخته خوب

 به و گرفته او گرانقيمت و براق ايه كفش از نگاه
 .ميدوزد چشمانش

 ميوفت    چشمم از كه رو كسان    افتادي، چشمم از-
  ..نميبينم

 رس فرق بر و ميكرد گداخته ُپتك را كلمات اين دارد دوست
   ميكند احساس ول   ميكوبيد او

 چندان هم آن بيان در  حن 
 ..است نبوده موفق

د فرو خود جيب در دست  به رو بنفس   عتمادا با و ميي 
 .ميدهد جواب سقف

   ..نميوفتم چشم از هيچوقت من-
 كه ميوفتم چشم از زمان 

 ...بيوفتم بخوام

 ..ميكند اشاره قلبش به چانه با

 ...دل تو-
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 ؟!مرد اين نيست متشكر خود از

د باال دست را خود اندازه از بيش  ..؟!نميگي 

 يد با يكندم فكر ميبيند خود دوروبر خانه و كارگاه و ماشت   
 ..كنند اش سجده و بيافتند پايش به آدم و عالم تمام

 ن    اوج به كند م   مقايسه مرد اين با را رئيسش كه حال
  
د نر   موجود اين ظرفين   ..ميي 

   ي جمله به پاسخ در
ند پرتمسخر پوزخندي او تاريج   .مي  

  ..ميشن پان    زير نميشن، دل   تو هيچوقت تو مثل آدمان   -

 قفل هم بر ها فك كه چرا بوده كارساز شحرف اينكه مثل
 .لرزان چشمانش مردمك و ميشود

 صداي بدهد دندانشكن حتم به ميخواهدجوان    كه همت   
 .ميشود بلند كه او موبايل

 باز شدن وارد براي را راه و كرده استفاده پرتيش حواس از
 .ميكند

 

 ١٥٧پارت#
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خانه وارد يكراست ند تكيه ديوار رب و ميشود آشير   .مي  

د عميق نفس چند خود كردن آرام براي  ..ميگي 

 آورده زبان به را آنچه نيست، پيشمان خود ي گفته از هيچ
 ..دارد اعتقاد آن بر و است حقيقت عت    كه است

 ..ميكند پر آب شي   از را ليوان و رفته سينك سمت به

 خاموش را اضطرابش و تشويش حدودي تا آب خوردن با
 ..شود مسلط خود اعصاب بر ميكند سع   و دميكن

بت پرچ يخچال از ون را رس   قبل از هاي ليوان و كشيده بي 
   در شده چيده

 ..ميكند پر را سين 

 خم را خو كمر پذيران    بهي   ديد براي و ميشود نزديك اپن به
 ..ميكند

دد هومن دنبال چشم با  ..ميگي 

 ور خود رسآستت    ي دكمه با و نشسته كرده اخم اوي كنار
ود  ..مي 

 كه ميدهد عالمتش دست با ميچرخاند سمتش به كه نگاه
خانه به كمك براي  ...بيايد آشير 

 ..آبج    بله-

 



 رد پس پاییز

 

   به چانه با
 .ميكند اشاره ها پيشدسن 

   ظرف بيا بعدش برسون رو پيشدستيا-
ين   ..بي   رو شي 

   سمت به حرف بدون
ود كابينت روي هاي پسشدسن   .مي 

 ..آبج    چشم-

   هر و رسانده را ها آن 
 از كدام هر يگ   مقابل را پيشدسن 

 ..ميگذارد ميهمانان

خانه به رسعت به دد آشير   .بازميگي 

   ظرف هومن
ين     خود و شي 

بت سين   پشت و برداشته را رس 
 ..ميشود پذيران    وارد او رس

ا مامان كنار ميشود تمام كه پذيران    كار  خانم سيمت    و سمي 
 ..مينشيند

 گرفت    خي   زنان بحث و است كار نمردا بحث معمول طبق
 ...خودشان كمر و پا درد تا گرفته همسايه و در از

  
كت و گفت    براي حرق   به ندارد دوست دو اين بحث در رس 
 شنوده تنها و كنند سكوت ميدهد ترجيح خاطر همت   

 ..باشد دو آن صحبت

   جون پري-
؟ چه !ساكن  ؟ چكار روزا اين خي   

 ميكن 
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ند خانم سيمت    جواب در لبخندي  .مي  

-  
م صبح شما، سالمن    خداروشكر ...عرص تا كار رس مي 
 كارمنداش و كار محيط از هم رسگرمم اينكه هم .خوبه خيل  
 ..راضيم

 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

 ..ميشه پيدا كم خوب كار دوروزمونه اين..عال   هم خيل  -

 جايدر  شده رهرمار اوي به نگاه   نيم از بعد خانم سمت   
 .ميشود جابجا خود

 براي خوب نويدي هايش كردن دست آن و دست اين اين و
 ...ميكند حس را آن وجود تكام با خود و نيست دخي   اين

 

 ١٥٨پارت#
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 .ميشود متمايل سمتش به بيشي   كم   خانم سيمت   

م راستش-  تكرار رو درخواستم اون ديگه بار يه ميخوام دخي 
 ..كنم
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د را حدسش  منته   اينجا به ها كردن دست دست اين كه مي  
 ..شود

م ببت   -  يه اگه قسم خودش جون به و خوبيه پرس بهراد دخي 
 پيش پا كنه خوشبختت نميتونه ميكردم فكر درصد

 .نميداشتم

 ؟!بدهد مادر اين به جوان    چه است مانده

 است ساخته خود براي مادر اين كه اي نمونه پرس آن آخر
 فرق آسمان تا زمت    ميشناسد كه طلن    فرصت پرس آن با

 ..ميكند

 ؟!خوشبخت

 را كس   ميتواند ميبيند تجاري ديد با را روابط تمام كه مردي
 ؟!كند خوشبخت

 ..نيست بيش توهم   كند خوشبختت ميتواند كه اين

 .ميبنند نقش لبانش بر بندي نيم لبخند

 مامان به گذار نگاه   از بعد و داده قورت را دهان آب
ان    ي تصميم و كشيده كنار كه سمي   ي برعهده را گي 
 .ميدهد جواب است، گذاشته خودش
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 رو راستش ول  ..ول   خانم سيمت    صحيح شما فرمايش-
 ..ندارم بهراد آقا به اي عالقه من بخوايت   

د بكار را خود سع   تمام و اندازد م   پايت    رس    با تا ميي 
 كلمان 

د رس از را خود صحبت ي ادامه شده كادوپيچ  .گي 

 و من ..كت    پيدا رو ميلشون باب و خوب دخي   اميداورم-
 ..نميخوريم هم بدرد ايشون

ي براي  .ميشود بلند جا از بيشي   بحث از جلوگي 

 .كنم آماده رو شام بساط برم من اجازتون با-

خانه در وا خود شام زمان تا  سع   و ميكند مشغول آشير 
 .شدبا خانواده اين ديد در كمي   ميكند

 ..ميكند پهن زمت    روي بر هومن كمك با را سفره

 رصف براي را جمع ميخواهد هومن از سفره چيدن از بعد
 ...كند دعوت شام

 ..ميكند رسگرم ها ظرف شست    با را خود هم شام از بعد

خانه در كه كارش  احتمال   هاي بحث براي ميشود تمام آشير 
ايش مامان با است ممكن كه ي رايب باشد داشته سمي   سير

   لحظات كردن
   اين پايان 

 در و ميشود پذيران    وارد مهمان 
مينشيند....       سم  يا  مامان  كنار  قبليش  حاي 
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 ١٥٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميكنند بدرقه ورودي درب مقابل تا را ميهمانان

 قبل ي دفعه مثل مبدا تا ايستد م   او از فاصله دورترين در
ش آنگونه  ..كند رفتار خودمتشكرانه هآنگون و بياورد گي 

 مقام   بزرگ خاندان از عضوي خانواده اين كه بداند او اگر
 ..ميكشد رخ به را اش نداشته كماالت  اينگونه باز هستند

   كه بداند اگر
 هم آن است ميان در وصلت يك براي وصين 

 و شاخ برايش اينگونه هم باز قدرتمندي مرد چنان آن با
 ؟!كشد م   شانه

  
ود اتاق سمت به يكراست و كرده خداحافظ   ..مي 

خانه در آنقدر    از كه ايستاده رسپا آشير 
 

 از بيش خستگ
 ....ميشود بيهوش جايش در اندازه

 اتاق وارد بيتا كه است جديد فايل چند ي محاسبه مشغول
 ..ميشود
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   هم حواس اينكه براي
 محاسبه مشغول سخت كه هان    اتاق 

 .ميشود نزديك مي  ش به نكند پرت را هستند

، تماس مديريت از پري-  چكار ببت    اونجا برو رس يه گرفت  
 ..دارن

 ولوم همان با و ميكند رها كاغذها روي را درستش خودكار
  
 .ميدهد جواب است، داده قرار مخاطبش بيتا كه پايين 

 دارن؟ چكار نگفت   -

 .اندازد م   باال اي شانه و كرده صاف كمر بيتا

ي- ، چي    .ميگت    خر   ببت    برو پاشو حاال نگفت  

 .ميشود اتاق وارد او "بفرماييد " از بعد

 پرونده بررش   مشغول و نشسته مي    پشت معمول طبق
 .است آن روي بر شده چيده هاي

 .ايستد م   مي    مقابل و رود م   جلوتر

 ..دارين كارم كه گفت    سالم،-

 .كند م   اشاره صندل   به دست با

 ..بنشينت    لحظه چند-

يننز  روي حرف بدون  ..مينشيند صندل   ديكي 
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 از و كشيده كار از دست كه ميگذرد نشستنش از دقايق 
 ..ميشود بلند مي    پشت

 .مينشيند مقابلش خود و ميگذارد مقابلش اي پوشه

 رسيده شما به پدربزرگ از كه اموال   ليست پوشه اين تو-
   تا رو اموال اين تمام ميخوام من ..شده نوشته

 كه زمان 
   نس به برادرتون

سه قانون   ...كنم واگزار شما به مي 

   به
ند تكيه صندل   پشن   ..مي  

 كارهاي بتونم من تا كنت    امضا رو پوشه آخر ي برگه فقط-
  
 ...بدم انجام رو مونده باق 

 

 ١٦٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د بازي به را كاغذ ي وگوشه برده پيش دست  ..ميگي 

 باز مقابلش در كه اي صفحه به و گرفته منتظر اوي از نگاه
 ..ميدوزد است

 ارث به بابام براي اموال   همچت    پدربزرگ چرا...چرا-
 ..!بود محروم ارث از دارم اطالع كه اونجان    تا ...گذاشته؟
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 .ميگذارد مي    روي بر و كرده قفل هم در را خود دست دو او

ي اطالعم، ن    ازش من هست كه چه هر كار اين دليل-  چي  
 خي   اون از پدربزرگ و مادر فقط بوده هرابط اين در اگه هم

 .دارند

 .ميگذارد كاغذ روي را خودكار

 ..كنت    امضا لطفا-

 ..نميبيند اسناد اين امضاي جز اي چاره

 ارث اين پشت كه داليل   از هيچكس پيداست كه گونه اين
 ..ندارد خي   است خوابيده اتفاق آن و

 خود   نندك فاش بخون    را ارسار اين ميتواند كه كس   تنها
 او تنها حيات قيد در فرد تنها كه چرا بس و است مادر
 ...بس و است

 ..ميكند امضا را برگه آخرين او ي خواسته طبق

 ...گذارد م   آن روي را خودكار و بسته را پوشه

 ..ميشود بلند جا از

 ...ميشم مرخص اجازتون با ندارين امري من با اگه-

 .ميدهد تكان رضايت ي نشانه به رسي
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يف ميتونت   - ين ترس   ..بي 

سد كه رسال   با كه است نگرفته فاصله او از قدم   چند  ميير
 ..!ميكند خشكش جا در

 ؟!مرد اين ميداند غيب علم

 اين دست كف مو موبه اينگونه را زندگيش آمار كس   چه
 ..؟!است گذاشته مرد

   از ندارد ياد به
 
 !باشد زده حرف كس   با خصوصيش زندك

 رس ميداند خوب و گرفته قول او از !ندارد امكان ؟!مادرجان
  
 ...ميماند است زده كه حرق 

 اينكه جز به دارين؟ اي رابطه چه عادل بهراد با-
 ...!خواستگارتونه

 !نيست خوشايند برايش  چندان خواستگار اين از زدن حرف

 ؟!باشد داشته ميتواند او با اي رابطه چه

 كه ميداند خوب حتم به است كرده كشف را اينجا تا كه او
 !است آقاجانش قديم   رفيق بهراد پدر

 آدم   چگونه و چيست؟ بارش چيست؟ كارش ميداند خوب
 !است
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 .ميچرخد او سمت به پرمالت بازدم   و دم از بعد

 ..آقاجونن قديم   آشناهاي از-

 ..افتد م   را به سمتش به و شده بلند مي    پشت از

 ..ايستد م   قدميش يك در

 ..ميكند جو و جست را يشپيشان ميان جان   

 ..دارين؟ خاطر به كه رو پدربزرگ وصيت-

 ميشود كنده جا از ساده حرف يك با گاه   ديگر است قلب
 ...بد يا باشد خوب حرف آن ميخواهد حال

 

 ١٦١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
   حرف اين معن 

 چه؟ يعن 

 است؟ حتم   وصيت آن انجام كه است اين از غي  

 نه باشد خواستگار يك بايد فقط مرد آن كه است اين از غي  
؟  بيشي 
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مستقيم صورت به او كه است اين از غي    آن رد تقاضاي غي 
 ..دارد را مرد

 ؟!رفته و شسته مرد اين نيست سياست با

 دور لقمه چون را خود فرمايشات اينگونه كه دارد سياست
 ؟!ميگذارد دهانش در و ميچرخاند مخاطب رس

اه ي دكمه از نگاه د او راه راه نپي   قفل دهانش بر و ميگي 
 ..ميكند

 ؟!چيه منظورتون...منظور-

  
ون را برده فرو جيب در كه دستان   سينه روي و آورد م   بي 
 ..ميكند جمع خود ي

   ي اندازه به نظر به-
 بهي   بايد پس ..ميايت    بالغ و عاقل كاق 

 ...واجبه تقريبا امر به وصيت به عمل كه بدونت   

 آسان چندان او براي ني    حرف ي ادامه گفت    اينكه مثل
 نگاه چرخاندن از بعد و كرده قطع را حرف كه چرا نيست

ون پرصدا را خود نفس دفي   در  ..ميدهد بي 

ايط كه هستيم كسان    تنها شما و من سيف خانم ببينت   -  رس 
     

      

... داريم  رو  وصيت  اون  انجام 

ميدارد.. بر  عقب  به  قد  م 
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يك اينگونه هدبخوا نميكرد را فكرش هيچگاه  را زندگيش رس 
 ..!كند انتخاب

 ؟!وصيت

 بر را خود اينگونه نميخواهد ؟!نيست اي شده دمده چي   
 ...كند تحميل مرد اين

 هم بر را گذشته ي شده خراب ي رابطه شود نخ بايد چرا
 ؟!بدوزد

   هست كه همينگونه چي    همه بگذارند
 ..بماند باق 

 !اند دوخته ها آن بر چشم نه و هستند كالن ثروت مدع   نه

   اين از كامال و اند شده بزرگ قانع
 
   معمول   زندك

 راص 
 ..هستند

 ...رسكارم برميگردم اجازتون با من ..من-

 ..!تمام چي    همه مرد اين از ميكند فرار

   مرد اين از
   و استيصال كه مؤمن 

 
 چشمانش در درماندك

ند دودو  ..!مي  

 واجب خود براي را وصيت به عمل و است بزرگ پرس
 ..ميداند
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 اتاق مقصد به را دفي   بماند او از كالم   منظر اينكه بدون
 ...ميكند ترك كارش

 

 ١٦٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان*********************************

  
 ..برميدارد را قهوه فنجان و ميگذارد مي    روي را گوش 

؟ چه-  خي 

 .آورد م   پايت    و خورده قهوه از اي جرعه

ي چه شما مادر، نيست خاص   خي  -  دارين؟ خي 

ند نما دندان لبخندي مادر  را فنجان ي لبه انگشت با و مي  
د بازي به  .ميگي 

 كنم؟ خواستگاري برات رو پري ميدي اجازه-

 جمع او لبخند ميچرخد، مادر سمت  رسعت به كه نگاهش
 ..ايستد م   حركت از دستش و ميشود

 .ميدهد ادامه شده جدي
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 نيست، وصيت اون انجام براي اجباري هيچ زمعزي ببت   -
  ..بشه عروست پري كه دارم دوست خودم

 بزرگ خانم خيل   نگذرم حق از خانم، هم و قشنگه هم
 ..شده

 چشم روبرويش درختان برگ و شاخ رقص به و كرده سكوت
 ..ميدوزد

 شده پررنگ زندگيش در اندازه از بيش دخي   اين روزها اين
 ..!است

   آن سمت يك از او داشت    ايبر  مادر شوق
 عمل كه وصين 

 وادارش  ديگر سون    از ميداند، فرض خود براي را آن به
 ..كند فكر  او به كه ميكند

 ..ميگذارد نلبگ   روي را فنجان

   به
ند تكيه پشن   قرار چپ پاي روي را راست پاي و مي  
 ..ميدهد

 .كردم صحبت باهاهاش نامه وصيت به راجع ديروز-

 ..ميشود زنده دوبار مادر ي دهش جمع لبخند

 ..گفت خر   خب،-
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 .ميكند تمي    را لبش ي گوشه دست شصت با

  ..كرد فرار-

 ..ميشود تبديل اي خنده تك به و شده پررنگي   متدر لبخند

  ...خجالتيه بچم-

ه  .ميدهد ادامه چشمانش در خي 

 ..ميكنم صحبت باهاش خودم من بخواي اگه-

 ..ميشود بلند جا از و كشيده رس را خود فنجان

م من-  ..بخورين رسما ممكنه بياين هم شما داخل مي 

ند داري معنا لبخند مادر ميكند كه پشت  ..!مي  

 .ميداند خوب را اش بچه اخالق ديگر است مادر

 .موافق زمان چه و است مخالف زمان چه ميداند

 ...ميشناسد را خود رسبزير پرس دست كف عت   

 

 ١٦٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   . .د  ميشو  عمارت  وارد 
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  راه به نشيمن سمت به استوار هان    گام با

 .افتد م  

 ..ميبيند را مامان

 كلمه هر با اينگونه او كه است خط پشت فرزاد دارد حتم
 ..ميشود روان اشكهايش سيل زدن حرف

   از
 ..است شده گي   گوشه كم   است رفته فرزاد كه زمان 

   ديگر است مادر
 روبراه و اوك   دشفرزن چي    همه اگر حن 

د آرام دلش هم باز باشد  !نميگي 

ند، را عذايش جوش ند، را خوابش جوش مي    جوش مي  
ند را مريضيش    هر جوش بگويد اينگونه بگذار ..مي  

 كه اتفاق 
ند را نيايد پيش كس   براي و بگذرد ها سال است ممكن  ..مي  

 ..مينشيند كنارش و رفته جلوتر

 تماسش ميماند منتظر و ندميك حلقه او اي شانه درو دست
 ...يابد پايان

   اذيت رو خودت اينقدر چرا-
 اونجا فرزاد ؟!مامان ميكن 

 ...خوبه حالش

 .ميكند پاك را او هاي اشك كمرنگ لبخندي با
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 ميكنم، تضمت    برات رو سالمتيش بهش، حواسم دور از-
 ...باش مطمت    رو اين

ند خسته لبخندي ها اشك ميان در  ..مي  

 بزرگ هيچوقت پرس اون ..شديم هم تو زحمت باعث-
 ...نميشه

د نگاه  ..ميكند قفل چشم ديگر جان    به و ميگي 

نه رو شورش دلم اينقد وقته چند اين چرا نميدونم-  ..مي  

د آغوشش در او كردن آرام براي  .ميگي 

 دوست ديگه ؟!بكشم رو ك   زحمت نكشم رو شما زحمت-
  ...بشنوم حرفا اين از ندارم

 ..ميشود خارج آغوشش از

 ..ايران بياد كاري انجام براي ديگه ي هفته قراره رضوان-
   بهونه بيا باهاش هم تو ميگم بهش

 ...ميكنه تراش 

 ..ميكشد هم در اخم زن آن آمدن خي   شنيدن از

   زن آن آمدن
 ..است راه در ديگر جنجال يك يعن 

  
دد و ميكند برپا گردوخاك   و آيد م   هم باز يعن   ..بازميگي 
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 آيد م   مدل جذب براي را سال از وقت اين است ستدر 
 خون    بوي كه است هان    آمدن آن از ها آمدن اين ول  
  !ندارد

 ...است گفته كه هان    گردوخاك همان بوي قشقلق، بوي

   بر اي بوسه
ند او پيشان   ..مي  

 .ميشود بلند جا از تعلل اندك   از بعد

 اننگر  چيه، حسابش حرف ببينم ميكنم صحبت باهاش-
ي  ..نباش چي  

 

 ١٦٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

كت آخر ساعات  .است خال   كاركنان از تقريبا ساختمان و رس 

ي رسعت با ميكند سع    جور و جمع را ها پرونده بيشي 
 ...كند

ند امضا و مهر پرونده آخرين ي برگه پايت    در  ..مي  

 ..ميشود بلند مي    پشت از و بسته را پرونده تاييد از بعد

 ..برميدارد را خود كيف و پوشيده كت
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 خود رس پشت را در و ميشود خارج مديريت قسمت از
 ..ميبندد

 .ميشنود را او دعواي صداي كه برنداشته قدم از قدم

 دارم كار ديگه ذره يه كن صب گفتم باشه، ..هومن باشه-
  
م برات برگشتم وقن   ..خب ميگي 

 يصدا خاطر همت    به و است باز حستبداري بخش درب
ش برادر با را او بخث  ..ميشنود خون    به كوچكي 

 ..ميگذراند نظر از را اطراف و ميشود بهش وارد

 و نيست بهش در او جز كس هيچ كه است پيدا ظواهر از
 به مجبور كارهايش افتادن عقب خاطر به معمول طبق
 ..است شده ماندن بيشي  

 ..برميدارد او اتاق سمت به قدم  

   كردن رو و زير مشغول سخت و ايستاده در به پشت
 گوش 

 ..است خود

 ..ميشود نزديكي  

 ..ايستد م   قدميش يك در درست او رس پست

 ..نمونه؟ وقت دير تا كس   نشد قرار مگه-
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 رسعت به و پريده جا از محكش و پرابهت صداي شنيدن از
 ..ميچرخد صدا سمت به

 روي بر دم تازه چاي ليوان شدن خال   و همان چرخيدن
 ...همان پرجذبه مرد ينا ساعد

 ميپيچد هم در ابرو درد از  كه است حدي به سوزش شدت
 ...ميكند محكم مي    لب بر دست و

 نزديكش است، داده آب به كه گل   دسته از شده دستپاچه
 ..ميشود

 ..است پرانده رخ از رنگ و ترسيده

 ..من ..خوبه؟ حالتون..حا-

 نشانه به را شدست كه بياورد توجيح خود كار براي ميخواهد
د باال سكوت ي  ..ميي 

د آرام ..ميكند قفل زبان  به و برميدارد عقب به قدم   ..ميگي 
ه مرد حركات  ...ماند م   خي 

اهن آستت    و آورده در را كت ند باال را سفيدش پي   ...مي  

  
 قرمزي همت    و شده قرمز كامال دست كف ي اندازه قسمن 
 ...ميكند دگرگون بيشي   را دخي   حال

 



 رد پس پاییز

 

 

 ١٦٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 را خود دست هيكل قوي مرد اين جاي اگر دارد حتم
 ..بود برداشته را ساختمان كل فريادش االن بود سوزانده

و را مي    كنار صندل    .ميگذارد كنارش و ميكشد بي 

 ...بنشينيد بفرمايت   ..بفر-

رس در را او تندش نگاه اينكه از قبل  با دهد قرار خشمش تي 
 ..ميشود خارج اتاق از تمامي   چه ره رسعت

ود، كه او  .مينشيند صندل   روي بر آرام مي 

   اين است اميدوار
 

 ايجاد مشكل پوستش براي بعدها سوختگ
 ..نكند

 وارد دست در پماد كه است خود دست پوست درگي  
 ..ميشود

 خون    به را او وجود در كرده رخنه ترس گذرا نگاه   با
 ..ميبيند

 ..ميشود نزديك كردن دست دست كم   از بعد
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 ..ميگذارد مقابلش ديگري صندل   و كرده صاف گلون   

 ..مينشيند صندل   روي روبرويش

 .آورد م   باال را پماد

 ..بذارمش براتون بدين اجازه سوختگيه، مخصوص-

د صورتش از نگاه  ..ميدوزد دستش به و ميگي 

 اشاره انگشت روي را آن از مقداري و كرده باز را پماد درب
يزد خود ي  ...مي 

   محل به را انگشت كه همت   
 

 مانع ميكند، نزديك سوختگ
 .ميشود

 ..ميدم انجام خودم-

 پايبند مرد به مرد اين ايت كرده فراموش دخي   اين اينكه مثل
   اعتقادات به

 !است دين 

 ؟!شد نزديك خان يزدان به راحت اينگونه ميشود مگر
   بدنش بر دست كه نزديك آنقدر

 ؟!بزن 

 ..برميدارد او پاي روي از را پماد معطل   بدون

 ناحيه روي آرام   به و ريخته دست روي را پماد از مقداري
 ..ميپوشاند را شده سوخته ي
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 ..ميكشد هم در اخم ميدهد انجام را خود كار كه حال   در

   بدون نداره حق كس   بودم نگفته مگه-
 

 ديروقت تا هماهنگ
كت تو  ؟!بمونه رس 

 آرام قلب هم باز اش خورده گره هاي اخم و محكم لحن از
 .افتد، م   تكاپو به دخي   ي گرفته

ده و پناه ن    گنجشگ   چون   راه در طوفان از وحشي  

د فرو پرهايش در رس و ميكند كز اي گوشه  ..ميي 

-  
كتم تو متخلف كارمند اصال من ميدون   ..؟!نميدم راه رس 

ده  جوالن گوشش بغل در درست كه اخراخ    حكم از وحشي  
 ..آورد م   باال رسعت به را رس ميدهد،

 ارقام و آمار درگي   اينقد ول   برم زود ميخواستم خدا به-
 ...رفت در دستم از زمان كه شدم

ه نگاه از  .اندازد م   پايت    را رس باز اش پرجذبه و خي 

 ...نميشه تكرار...ميخوام معذرت-

 

 ١٦٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 ..ميشود حكفرما رنف دو اين بت    كوتاه سكون 

   از
 نگاه از ديگر است رسيده گوشش به وصيت آن كه زمان 
 ..ندارد ابان    دخي   اين به كردن

 ؟!ميگويد چه ميدانيد

 !را زيبا آن    چشم اين ميداند خود براي

   مقام   ميشود مگر
 ؟!كند تصاحبت ديگري و باش 

 ديگري و باشد رويت بر مقام   خان يزدان اسم ميشود مگر
 ؟!دهد جوالن يتحوال در

 ..ميگذارد مي    روي را پماد

ه ك   به خي 
 واضح برايش او بودن دستپاچه خون    به كه دخي 

 ..ميدهد قرارش مخاطب است،

لتون ي كوچه تو ديروز عادل بهراد شنيدم-  سد رو راهت مي  
 بود؟ كرده

   شنيدن از
   خانواده از زيرك   تمام با كه حقيقن 

 كرده مخق 
اند ابرو هشد گرد هايش چشم است،  ..ميير

  انگشتان از نگاه و داده قورت را دهان آب

د است انداخته هم جان به آنان كه هان    دست  ..ميگي 

 



 رد پس پاییز

 

 .ميدهد جواب زده بهت

  دارين؟ خي   كجا از..شما-

ند او جواب در صدادار پوزخندي  .مي  

 ؟!شد غافل خود ناموس از ميشود ؟!دارد خي   كجا از

 باشد محرمي   محرم   هر زا است قرار كه ناموش   هم آن
 !برايش

 درياي از اينكهنگاه بدون هم آن ميشود خم او سمت به
د چشمانش  ..بگي 

 ..هاش گنده كله اون از اونم داري، نامزد بگو بهش-

 ؟!دارد را دخي   اين جان قصد مرد اين

يده موعد از زودتر  ؟!است ندوخته و ني 

 ادامه شدع منقبض فگ   با و كرده استفاده دخي   بهت از
 ..ميدهد

 اجازه كه هستم اعتقادات و اصول به پايبند اونقد من ببت   -
اه راه و بچرخه ناموسم اطراف غريبه مرد يه ندم  جلوش وبي 
ه رو  بار يه كه دارم رو جنمش اونقد ..بشه مزاحمش و بگي 

 ..بشكونم رو گردنش بزنم كنه رد رو قرمزام خط بخواد ديگه
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 ..ميشود بلند جا از ندبما جواب منتظر اينكه بدون

 ..ميگذارد سالمش دست ساعد روي و برداشته را خود كت

يم كن جمع رو وسايلت-  ..مي 

 ..ميكند كه پشت

ين بدون ميشود، بلند جا از وقت فوت بدون  فكر كوچكي 
د ذهن در چه هر  م   زبان بر است گرفته دل از را آرام و ميير
 ..آورد

 كه بگم نامزادي از بايد چرا دارين؟ ارصار ازدواج اين به چرا-
 ؟!نداره وجود

 

 ١٦٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ؟!ندارد وجود كه نامزدي

  ؟!است نشنيده را طوماروصيت آن مگر

 ؟!هستند هم براي دو اين كه است نشده صادر دستور مگر

 ؟!ميكند انكار و ميداند
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 ؟!ميچرخاند زبان و كرده باز دهان اينگونه ميداند

 !ستني او تقصي  

   ها مقام   بت    نيست، او تقصي  
 
 ها مقام   بت    نكرده، زندك

 ؟!چيست خاندان بزرگ دستور بداند كه است نشده بزرگ

 اي آيه چون حكمش بداند كه است نشده بزرگ بينشان
 ..ميشود العمل واجب ملكوت از شده نازل

 !دخي   اين نميداند

 ...دهد يادش بايد و نميداند

 ..ايستد م   خروخ    هب رو او به پشت همانطور

 با را حرفش مقابل طرف كه ها محكم آن از ميگويد، محكم
 ..كند ثبت خود در و بشنود وجودش سلول سلول

 ..ميارم وجودش به-

 !مرد اين است بلد خوب

 نطق بست    براي قدرت و جذبه همه اين از است بلد خوب
 !كند استفاده ديگران

ندم هرز كه افكاري پاي و دست است بلد خوب  و غل را يير
!د           كن   ن 

زندا   مغز  پستوي  در  و  كند  زنج  ي 
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 !جمله يك با هم آن

 را انسان اينگونه كه است صالبت است، لحن كنار به جمله
 ..ميكند قفل را بالش و دست و كرده آچمز

 ..برميدارد خروخ    سمت به قدم  

 ..منتظرم پايت   -

 و دست افكار از دنيان    با را كرده قفل دخي   و ميشود خارج
 ..ميگذارد تنها بسته پا

ود د بايد كه هرآنچه دخي   آن ميداند خوب و مي   را بگي 
 ..است گرفته

 پايش مقابل ماشت    ميشود، خارج ساختمان از كه همت   
 ..ميشود متوقف

 برايش را عقب درب و شده پياده از وقت فوت بدون راننده
 ...ميكند باز

-  
 ؟!قربان افتاده اتفاق 

 .ميشود ختم آن    چشم آن شاهكار به تهگرف را او نگاه رد

 .ميدهد را او جواب مينشيند در كه حال   در

   يه-
 

 ..سادي سوختگ
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 ..مينشيند فرمان پشت شتاب همان با و بسته را در راننده

 ...بياد قراره كس   باش منتظر-

 

 ١٦٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
 ..ميشود خارج ساختمان از كه ميگذرد انتظارشان از دقايق 

 ..بود نكرده دقت او پوشش به امروز به تا

 ..مرتب و ساده است، ساده

 .ميدهد قرار مخاطب را راننده و گرفته او از نگاه

 ..كن راهنماييشون برو-

ون حدقه از راننده چشمان فرمانش شنيدن از ند بي   .مي  

 ؟!سيف خانم-

 بزرگ مقام   جناب كه است نداشته سابقه امروز به تا آخر
 ..باشد داشته رسي و رس غريبه مخان يك با

 شخصيش ماشت    به را زن يك كه رسي و رس هم آن
 . .د  بكشان 
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سد اضافه سوال نبايد كه ميداند خون    به راننده  !بير

 ..بس و باشد گوي "قربان چشم" بايد فقط كه ميداند خوب

ود او سمت به و شده پياده "قربان چشم" يك با  ..مي 

ود، كه راننده  ..ميكند تكرار لب زير ار  او فاميل مي 

   و راه هيچ از "سيف"
   "مقام  " با روش 

 ..ندارد همخوان 

 تغيي   خود اصل   فاميل به را اي عاريه فاميل اين نميشود
 ؟!دهند

 دور را نزديك آشناي غريبه رسم و اسم اين !نيست راحت
  ...ميدهد نشان

 ..ميكند باز او براي را ديگر درب راننده

 ..كنممي خواهش بفرمايت   -

 ..مينشيند فاصله كم   با كنارش تعلل اندك    بعدا

 مشت در را آن بتد و ميگذارد پاهايش روي را كيف
 ..ميفشارد

سونيم رو خانم اول- ل مي   ..مي  

             
  

تاييد ي  نشانه  به  را  رسرس  استارت،  ي  دكمه  دادن  فشار   
ح   ت

.د ميده  تكان 
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 ..قربان چشم-

   هيچ خانه به رسيدنشان تا
 .نميشود لبد و رد بينشان حرق 

لشان ي كوچه نزيك  جابجا حايش در ميشوند، كه مي  
 .ميشود

 ..ميشم پياده من دارين نگه همينجاها ببخشت   -

 .است ديگري شخص بگي   حقوق است، اش راننده

 راننده است نشسته مرد اين كه جان    در دارد توقع دخي   اين
 ؟!كنند اجرا را او حكم

 .ميكند نگاهش جلو ي آينه از اجازه كسب براي

؟ دستور خر   آقا-  ميفرمايت  

د قديم   هان    ساختمان و تنگ هاي كوچه از نگاه  .ميگي 

 ..دارد نگه-

 

 ١٦٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميكند متوقف خيابان ي گوشه در را ماشت   
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 .ميكند شدن پياده قصد برداشته را خود كيف

 ..ممنون خيل  -

 ..كنم باز براتون رو در بدين اجازه-

 .ميشود پياده خودرو درب كردن باز قصد به دهرانن

 .شود پياده تا ماند م   منتظر و ميكند باز را در

 ..ميچرخاند سمتش به رو شدن پياده از قبل

 ..خدانگهدار-

د، روبرو از نگاه اينكه بدرن  را او جواب رس دادن تكان با بگي 
 ....ميدهد

 .ميگويد راننده به رو ميشود بيشي   كه دستش سوزش

   پماد يه برو دار نگه داروخونه جلوي-
 

 ..بيار بگي   سوختگ

 ..نميكشد طول چندان او برگشت و رفت

د سمتش به را پماد  ..ميگي 

 رس يه هم درمونگاه به ميدونت    صالح اگه آقا، بفرمايت   -
 ..بزنيم

 .ميدهد را او جواب ميكند باز را تويوپ درب كه حال   در
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 ..كن حركت نيست، نياز-

اهن آستت    شود، عمارت وارد نكهاي از قبل  پايت    را خود پي 
 را قرمزي و التهاب اين حساس مادر آن مبادا تا ميكشد
 ....شود آوار دلش بر دنيا ي غصه و ببيند

 دارد خاطر به كردك   همان از !است اينگونه مادر اين مدل
ين با كه   بدن و رس بر خراش كوچكي 

 گم را پايش و تدس و افتاد م   وال و هول به هايش نوه
 ..ميكرد

 به همانگونه شدن، حساس همانگونه !است همانگونه هنوز
 ...افتادن وال و هول

 .ميشنود را خدمتكاران از يگ   صداي ميشود، كه عمارت وارد

يف آقا خانم-   ..اوردن ترس 

 اي ثانيه هميشه مثل درست نيست، سخت چندان حدسش
 اينگونه انج عزيز آن دل كند دير دهد خي   اينكه بدون

ان و رسگردان ند جا هزار به حي   ..رسمي  

   سمت به
 م   را به است نشسته انتظار به آن در مادر اتاق 

 ..افتد

 ..ميشود خارج اتاق از او خود اتاق درب به نرسيده
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 در را مادر و ميكند پر بلند گام   با را فاصله لب به لبخند
د آغوش  ..ميگي 

  ؟!كردي اذيت رو خودت كه باز-

 است، شده پنهان بزرگش بازوزان در كه انطورهم

  
ند اش سينه بر نرم مشن   .مي  

   گنده، مرد ولم-
ت مادر اين به زنگ يه نميتونسن     پي 

 ؟!بزن 

ند او قدرت كم مشت بر اي بوسه و كرده شل آغوش  .مي  

 بنده حال اين با !برم قربونت داشتم تاخي   ساعت يه فقط-
 ..بفرمايت    عفو رو حقي   ي

 قربان دل در و زده پرسش جذاب اي چهره بر بخنديل مادر
   همه اين ي صدقه

 
ود مردانگ  ..مي 

 شام بيا بشور رو صورتت و دست رسي    ع حاال، خب خيل  -
 ...بخور

 

 ١٧٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 پري*********************************
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اهن  ..ميكند صاف و انداخته بند روي را هومن پي 

   خودت پري ببت   -
   من بزرگت، مامان با ميدون 

 بهم وقن 
ه خودش پري تصميم   هر گفتم زد زنگ  هم ما بگي 

 ..موافقيم

  
  بند روي را مامان مانتوي و كشيده پرق 

 ..اندازد م  

 وصيت يه خاطر به مادرجون چرا نميدونم واقعا من مامان-
 به پرسعمو كه مشخصه كامال ؟!كت    كاري همچت    ميخوان
 ..گرفته قرار تنگنا تو وصيت اون خاطر

ا مامان ه و برداشته را لباس از شده خال   سبد سمي   اي گي 
ند نمازش چادر روي بر ديگر  .مي  

م ببت   -    و عاقل خودت تو دخي 
 خان، يزدان هم تو هم بالع 

 ..بزنت    رو حرفاتون هم با بشينت   

 .ميشود نزديك سمتش به قدم  

 رو حرفاتون هم اب تا بذاره مالقات قرار يه بگم مادرونت به-
؟  بزنت  

 را آدم سالم جواب زور به كه مردي آن با هم آن بزند حرف
 ؟!ميدهد
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   كه مردي با كند صحبت
س تمام ميبند را او وقن   هاي اسي 

 ؟!ميشود رسازير جانش بر دنيا

 مخالفت كه همت    ؟!كند مخالفت او با ميتواند مگر اصال
   و محكم دليل هزار با كند

 لبانش تسكو  مهر قاطع لحن 
 ..ميكند كور را نطقش و ميكوبد

   خر  -
 

 عزيزم؟ ميگ

 مامانش به و ميكند جمع مرد آن حوال   از را خيالش و فكر
 .ميكند معطوف

د او دست از را سبد  .افتد م   راه به خانه سمت به و ميگي 

   صالح كه كاري هر مامان، نميدونم-
 ..بده انجام ميدون 

 جلوتر و كرده باز ار  بام پشت درب ميشود تمام كه حرفش
ايش مامان از  ...ميكند ترك را آنجا سمي 

 وارد دستانش شست    از بعد و ميدهد قرار حمام در را سبد
خانه  ..ميشود آشير 

 آمادس؟ نهار آبج   -

 را او جواب ميكند رو و زير را كشيده دم برنج كه درحال  
 .ميدهد
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، رو بشقابا كن، پهن رو سفره آمادس، آره-  آقاجونم بچت  
 ..بيارم رو غذا من تا كن صدا

 به و برداشته كابينت روي از را سفره غليظ "چشم" يك با
 ...ميدود حال سمت

 واحدشان درب كه هستند نهار رصف مشغول هم دور همه
 ..آيد م   در صدا به وحشتناك   شكل به

 ..!ميشود خشك حايش در ترسيده

 !ميكند وحشت

 ..ميشود رسد يخ چون بدنش ميكند كه وحشت

   از درست
منتظره آنگونه را پدرش نبود خي   كه زمان   داده غي 

 ..!است شده اينگونه اند

اند رنگ و ميكند وحشت   خي   از ميير

 جا كننده ديوانه هاي كوبش اين پشت كه اي كننده ويران
 ..است كرده خوش

 

 ١٧١پارت#
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 رد پس پاییز

 

ا مامان وسط اين  دهآم خود به همه از زودتر كه است سمي 
ود در سمت به دو با و  ..مي 

ا مامان بند پشت  ..ميشوند راه   ني    هومن و آقاجون سمي 

د رسعت دو آن رس پشت اينكه ناي  همه اين دليل و بگي 
 ..ندارد كند كشف را رسوصدا

 تر بچه هم ساله ده هومن   از مواقع گونه اين در واقع در
 ..است

   به
 آوردن مناظر همانجا و ميشود بلند سفره كنار از سخن 

 ...ماند م   خي  

 ي اندازه به گلدار آقاي نيست، آوردن خي   به نياز درواقع
  
 ها جمعه حراخ    بلندگوهاي اندازه به خود ي حنجره از كاق 
 ...ميكشد كار

اخانم، زنم زنم-  ...داره شديد خونريزي سمي 

 پيدا شواهد از و است پاييني   ي طبقه همسايه گلدار آقاي
 ...است شده مشكل دوچار اهشم به پا زن است

 !ساله اندي و چهل مرد اين است ترسيده

   ها سال از بعد دارد، هم حفىق البته
 
ك زندك  هزاران با مشي 

 از وخشت اگر حال و اند شده بچه صاحب درمان و دوا
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 انداخته وال و حول به اينگونه ارزشمند جنت    آن دادن دست
 ..اش

   و مرد درگي  
 
ا مامان كه اوست زندك  از برق چون سمي 

 ..ميكند عبور كنارش

م من پري- ت خواستم كمك مريم پيش مي   گوش ميكنم، خي 
 ...باش بزنگ

 ؟!باشد زنگ به گوش

 ؟!!آيد م   بر كاري چه دخي   اين از مگر

سد عزرائيل پاي صداي از بود گفته  ؟!ميي 

 ؟!ميكند وحشت فرشته آن ي سايه از بود گفته

  كمگ   هيچكس از ديگر شود صادر كه فرمان

 ...آيد برنم  

 انتظار در هاست سال خانواده اين كه ميكند فكر اين به نه
 دادن دست از ترس در مردي يا اند كرده سپيد مو فرزندي
  چون و پرانده رنگ اش خانواده

ار در ليستش در شده رديف هاي آدم د رس به احي    ..ميي 
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 انتك حال در دست به آب هومن كه آيد م   خود به وقن 

 ..است دادنش

 ..بخور رو آب اين ميگه آقاجون آبج   -

  باال ليوان گرفت    براي را شده جان ن    دستان

 .آورد م  

ند گره آقاجان و گرفته هومن از نگاه  ..مي  

 خر   همه كه شاهلل ان نيست خاص   چي    باباجون، بخور-
 ..!ميشه درست

 ..ميكشد رس آن از اي جرعه و گرفته را آب

 ...ندارن كاري و كس اينجا اومدن هرستانش از خدا بنده-

ند تكيه ديوار بر سفره از دور و شده كور اشتهايش  .مي  

 ...بخورين رو نهارتون شما آقاجون، خوبم-

 

 ١٧٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميشويد را ها ظرف و كرده جمع را سفره
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   ميشود تمام كه كارش
 شماره و برداشته اپن روي از را گوش 

اسم مامان د را ي   .ميگي 

سد گوش به او صداي بوق چند از بعد  .مي 

 مامان؟ جانم-

خانه از  راه به پذيران    ي پنجره سمت به و شده خارج آشير 
 .افتد م  

؟ چه مامان، سالم-  خوبه؟ حالش مريم خي 

 .ميدهد جواب عميق بازدم   از بعد

ش خداروشكر ول   عمل اتاق بردنش اورژانس  -  به دكي 
 ...اميدواره عمل دنبو  آمي    موفقيت

 زير را كوچه شلوغ هاي پرسبچه بازي به و كرده باز را پنجره
د نظر  .ميگي 

 ..بيمارستان بيام من هست نياز خداروشكر،-

  روي بر "آخيش" اين از بعد زياد احتمال به

 ..است نشسته راهرو هاي نيمكت
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 تو دارم كالس فردا چون ول   ميمونم مغرب اذان از بعد تا-
ارينا بمون مريم كنار رو شب بيا بكش تزحم يه  يه رو رس 

 ...ميدارن نگه شب

 گروه براي برنده گروه كه هان    شكلك و هياهو به لبخندي
ند آورد، درم   بازنده  ..مي  

   چشم، باشه-
   حركت خواسن 

 ..بزن زنگ بهم كن 

د فاصله پنجره از ود اتاقش سمت به و ميگي   .مي 

 با كن دم گرم دمنوشاي نوع اين از چاي و قهوه پري ببت   -
 ..براشون خوبه زايمان از بعد .بيار خودت

ود كمد سمت به  نظرش مورد مانتوي بودن تمي    از تا مي 
 ..شود مطمت   

 ..ميارم ميكنم دم بيام خواستم اينكه از قبل چشم،-

 لباش   چوب روي و كرده اتو را نظرش مد هاي لباس
 ..ميگذارد

 .ازداند م   ديوار روي ساعت به نگاه  

   سه دو اذان تا
 از قبل ميدهد ترجيح .دارد زمان را ساعن 

د دوش خانه از شدن خارج  ..بيايد رسحال كم   و بگي 
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ون خانه از آقاجان به دادن خي   از بعد و برداشته را سبد  بي 
ند  ..مي  

  
 ..ميشود متوقف مقابلش اسنپ كه نمانده منتظر دقايق 

 ..ميفرسد لعنت سنگت    ترافيك اين به دل در

  در شهر مردم تمام شب از مرقع اين هميشه

 اين برند رس حوصله اندازه چه و ميشوند رسازير ها خيابان
 ..ميشوند كشته بيهوده انتظارت اين خاطر به كه هان    ثانيه

 

 ١٧٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 وارد و برداشته را وستيل بيمارستان به رسيدن محض به
 ..ميشود محرطه

 و گرفته چشم زايشگاه ورودي اطراف در جمعيت تجمع از
 ..ميكند پيدا خلوت اي گوشه

   بيمارستان
ي سخت و است دولن   و عجيب عاي گي 

 !غريبش
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 همراهت    ساير و پذيرد نم   همراه عنوان به بيشي   نفر يك
 محوطه در يا بكشند صف ورودي پشت در اينگونه بايد

 ..بنشينند انتظار به را اي گوشه

ا مامان شماره و ميگذارد كتنيم روي را سبد د را سمي   ..ميگي 

 ..م محوطه تو االن من مامان سالم الو-

 روي بر نمان    دندان لبخندي بچه ي گريه ضعيف صداي از
 ..مينشيند صورتش

 را خانه يك بنيان است قرار كه صداهان    اين هستند قشنگ
 ..كنند دگرگون را خانواده يك حال و محكم

 بچه به كنم كمك مريم به بايد ون،بم منتظر دقيقه چند-
 ...فسقل اين شيطون كم يه ...بده شي  

 محوطه در هدف ن    را نگاهش و مينشيند نيمكت روي بر
 ..آورد م   در گردش به

 .آيد نم   خوشش بيمارستان هواي و حال و فضاي از اصال

د دلش مردم ناخوش حال ديدن از  .ميگي 

 انتهان    كه ان   انتظاره اين از دلش بخواهيد را راستش
سد دارند نامعلوم  ..ميي 
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 ساختمان اين ديگر طرف از كه شيون و فرياد و داد صداي
 ..افكارش تمام بر ميشود تاييدي ميشود بلند

 آن و خانواده در جديد عضوي حضور از شادي طرف اين
 ..!خانه از قديم   عضوي مشيدن پر و شيون هم طرف

ين هاي بودن اين نيست جالن    چندان پارادكس  نبودن و شي 
 .نقطه يك در درست هم آن  تلخ، هاي

  
ايش مامان و ميدهد تكان دسن   ..ميشود او متوجه سمي 

  عزيزم؟ خون   -

 ..ميشود نزديك او به قدم   و برداشته را سبد

 ..خوبم سالم،-

 آن كردن بررش   حال در و اندازد م   سبد محتويات به نگاه  
 .ميدهد جواب

   چند يه-
 بود قرار راهه، تو مادرش بمون مريم پهلوي ساعن 

 مياد پيش اتوبوس براي مشكل يه اينكه مثل ول   برسه زودتر
سه ديرتر  ..مي 

 .افتند م   راه به زايشگاه ورودي طرف به

 .نميبينم رو صادق آقا برميگردي؟ ك   با-
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 .ميچرخاند محوطه در نگاه  

 ..منتظره ماشت    تو-

 .ميدهد هلش در سمت به

 درد كرده عمل .تنهاست دست خدا بنده ي،پر  برو زودتر-
 ..داره

 

 ١٧٤پارت#
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 خانم؟ فنچ اين اسم هست خر   مريم، نازه چه خدا واي-

   و ظرافت همه اين ديدن از
 
  ذوق رس شكنندك

 ..آيد م  

ند درد پر لبخندي مريم    به و مي  
 جابجا جايش در كم   سخن 

 .ميشود

دار اگه كرده نذر صادق-  فاطمه رو اسمش شديم دخي 
 ..بزاريم

          
  

لبخندش و  ميكشد  نوزاد  نرم  پوست  بر  را  خود  انگشت 
.د ميشو  گشادتر 
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 .باشه خي   براتون قدمش اميدوارم !باشه خوشنام-

  
   شاخه و ميكند پر كرده دم زعفران از ليوان 

 م   آن در نبان 
 .اندازد

، رو بشت    بيا-  .ايستادي رسپا بس از شدي خسته صندل 

 .چرخاند م   ليوان در و گرفته را نبات شاخه ستيگ  پال  انتهاي

 ديگه فردا از كنم فكر رفته، خانم فنچ اين برا دلم خوبم،-
ون بندارزيم خونت از زور به بايد  اين رفته ك   به ..بي 

 شكالت؟

د را شده دراز ليوان مريم  .ميگي 

 كشيده، ميثمش دان    به گمونم به ول   نيس معلوم كه االن-
 ..ميندازده اون ياد ور  من حاالتش

، قدم كن يه پاشت    خانم-  برين باري چند رو راهرو اين بزنت  
 خوب براتون اصال اين و نداشتت    تحرك عمل از بعد .بياين
 ..نيست

د با  ..ميشود گرفته مريم حال پرستار گورس  

 ..شم بلند جام از نميتونم-

 .ميشود نزديكي   پرستار
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 راحت باقيش بري كه رو اول قدم چند سخته اولش عزيزم-
 ..ميشه

د مريم از نگاه  .ميدهد سوق سمتش به و ميگي 

 ..شن بلند جاس از ايشون تا كنت    كمك بياين شما خانم-

   خود به او فرمان با
 ليوان و ميدهد تكان 

د مريم دست از را خورده نيم   ..ميگذارد مي    روي و ميگي 

 را شسعي تمام پرستار كمك با و ميگذارد او بغل زير دست
د بكار مريم كردن جابجا براي  ..ميي 

 ..بده ادامه آروم آروم همينطوري آفرين خوبه،-

 ميشود، دور ديگري جان به زدن غر قصد به كه پرستار
 ..ميكند رها را مريم دست

   كنم ولت مريم، خون   -
   تحمل ميتون 

 ..كن 

د دندان به را پايت    لب درد شدت از  .ميگي 

 بلند و نشست    اين كنم فكر ه،بهي   اول قدماي به نسبت-
 ..باشه سخت خيل   شدن

 

 ١٧ ٥ت  پار 
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 دراز خود تخت روي زدن قدم ساعت نيم از بعد مريم
 ..ميكشد

   گشنشه بچه مريم-
 بدي؟ شي   بهش من يه ميتون 

 .ميدهد تكان آرام   به وسواس هزار با و زده بغل را بچه

 اين براي جا ات ميكشد عقب تخت روي بر را خود كم  
 .شود باز جان از شده عزيزتر

 شي   بهش كم كم سينم زير ميذارمش اينجا، بذارش پري-
 ..ميدم

ين در و تخت روي آرام   به را نوزاد  به ممكن حالت نزديكي 
 ..گذارد م   سينه

؟ االن خوبه؟-  
 راحن 

 داده قرار فاطمه ي شده باز دهان در را اش سينه نوك مريم
 .ميدهد را جوابش

 .نكنه درد دستت آره،-

 كوچك موجود اين به لذت با و مينشيند صندل   روي بر
 .ميدوزد چشم
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؟ مرخض  -  
 گرفن 

كش ي بسته چشمان از نگاه د دخي   آن    چشمان به و ميگي 
 .ميدوزد روبرويش زيباي دخي  

 كه ميكردم جمع رو نهار ظرفاي داشتم !شد يهون    كال نه،-
ه رس يه دقصا فردا حاال ..كشيد تي   دلم زير  آموزش اداره مي 
 ..ميكنه اوك   رو مرخض   پرورش و

 و است معلم خانه از باالتر خيابان دو ابتدان    ي مدرسه در
 ..ميكند كار وكالت دفي   يك در آقاصادق

   از كه آنجان    تا
 
 خاطر به دارد خي   عاشق زوج در اين زندك

   اطرافيان حديث و حرف از فرار
 و مريم بودن نازا بر مبن 

   به كه داليل  
 خواند مريم نگاه از را آن بودن راز ميتوان راحن 

 ..اند آورده پناه تهران به و كرده فرار كاشان از

سد نظر به  گفته  از خيل   كوچك شاهدخت اين آمدن با مي 
ود هوا به و ميشود دود ناروت هاي  .مي 

 ..برسد پنهان رازهاي آن به زورش خوب اتفاق اين اگر البته

مند-   اما كار رس بري بايد فردا هم تو پري، بخدا مرس 
   بد اينجا رو امشب مجبوري

 .بگذرون 
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د او بازوي از نيشخون     بر و ميگي 

 پالستيگ   صندل   پشن 
ند تكيه  .مي  

نم زنگ !رو خودش ميكنه لوس چه-    مرخض   يه مي  
 ساعن 

م  ..بيان خانم شمس   قراره كه گفتش مامان ...ميگي 

ون است خواب غرق كه ي چهب دهان از را سينه نوك  بي 
 .ميكشد

   مشكل يه خاطر به ول   آره-
سن دير فن  ا ..مي   ميثمم و ميي 

 مواظب خونه بمونن نيست نياز گفتم بيان باهاش بود قرار
 ..باشن آقاجون

 

 ١٧٦پارت#
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 بلند تخت روي از را فاطمه و ميشود بلند صندل   روي از
 .ميدهد قرار ودبخ مخصوص جاي در و كرده

-  
 برادرت خواهر به نيازي ديگه بياد خانم شمس   وقن 

 ..نيست

 خود قبل   جاي در و كرده درست مريم رس دير را بالش
 .مينشيند

 



 رد پس پاییز

 

ا نيان، گفتم همت    بخاطر-  كه ميثمم داره دانشگاه ميي 
 ...دستشه آقاجون كاروكاسن   

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي

   مرخص صبح فردا شاهلل ان-
 رس بهت ميان نوبت به ميس 

نن  ..مي  

 تخت روي بر و ميكند جمع را مريم و بچه وسايل و ساك
 .ميگذارد

 ..مريم كنم كمك بهت بذار-

   شلوار كشيدن باال در و شده خم
 .ميكند كمك او به نج 

م من بمونت    منتظر اينجا فاط   با تو- ون مي   رو و وسايل بي 
م رو بچه ميام بعد آقاصادق به ميدم  ..ميي 

ود خروخ    سمت به و برداشته را وسايل  ..مي 

 ..ميبيند در مقابل در منتظر را آقاصادق

   از بعد
 

 .ميشود خارج بخش از نگهبان با همانگ

 ..آقاصادق سالم-

            
 

تند پا  سمتش  به  خندان  اي  چهره  با  معمو  ل  طبق  صادق 
.د ميكن 
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 ..خي   چه پري، سالم-

د سمتش به را وسايل  جواب نما دندان ديلبخن با و ميگي 
 .ميدهد

ون، مياد تو رفتم من اينكه از بعد خي  -  بذار بي   اينا شمام بي 
   يه براي بشت    تو اون و ماشت    تو

ين   نقشه پيمون و ُپرپر شي 
 ..بريز

د را وسايل رسخوش و صدادار لبخندي با  ..ميگي 

 ما بر رو حجت امشب كه شما گلم، آبج    چشم به اي-
   يه كردي تمام

ين   ..داري طلب من پسش دپش شي 

 

 ١٧٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..آروم مادر آروم-

 دراز تخت روي بر مريم خانم شمس   هاي مراقبت با
 ..ميكشد

 درون را نوازد و ميشود گذاشته مريم تخت كنار در گهواره
 ..ميدهند جاي آن
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 .ميدهد قرار گهواره كنار درست زمت    روي را نوزاد ساك

 اي دقيقه چند يه باال برم ميخوام نداري؟ ارك من با مريم-
احت كت برم بعدش كنم اسي   ..رس 

بت خانم شمس   بدهد، جواب مريم اينكه از قبل  به رس 
 .ميشود اتاق وارد دست

بت اين از كن يه بشت    ؟!مادر كجا-  جا حالت بخور رس 
 ..تو گردن افتاد وظيفم رسيدم ديروقت من ديشب ..بياد

 .ميكشد اتاق ي گوشه مبل متس به و گرفته را دستش

م اينجا بشت   -  ..دخي 

بت لبخند با    از را رس 
 .برميدارد سين 

 انجام كردم كاري هر ضمن در ..خانم شمس   ممنون خيل  -
 ..بوده وظيفه

 ميشود خم مهربان، شدت به و خونگرم زن اين خانم شمس  
ند پيشانيش بر آبدار اي بوسه  .مي  

ان عروسيت شاهلل ان !ماه   اينقد كه من برم قربونت-  جي 
 ..ميكند

ميشود!          جابجا  درونش  در  چ   يي  ميگويد  كه  عرو  ش 
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ي  !شده دفن مشغول   دل به شبيه چي  

ي س به شبيه چي    !شده چال اسي 

ون بيخيال   خروارها زير از رس و شده جابجا   بي 

 ..ميدهد نشان خودي و آورد م  

د چشم زهر تر درست تعبي   به نه كه خود  اين از ميگي 
يد    و زده بيخيال   به را ود كه خي 

    با را لحاظان 
 بيتفاون 

 ..است گذرانده

   و كوله و كج لبخندي و ميكشد پر عميقش لبخند
 

 ساختگ
 ..!مينشيند جايش

   به
 ؟!نيست خيال خوش راسن 

 را كار ساعت خود براي اينگونه و ميشناسد را خود رئيس
 ؟!ميكند دستكاري

بت و نشسته اينجا در اينگونه و ميشناسد را خود رئيس  رس 
 ..؟!ميكند جان نوش مقوي

 را آمدنش دير و داده خي   بيتا به كه است رفته يادش پاك
 ..دهد توضيح

بت از نيم    ..ميشود بلند حا از و كشيده رس رسعت به را رس 
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 خونه به رس يه من اجازتون با خانم، شمس   ممنون خيل  -
نم  ..مي  

ين منتظر اينكه بدون  شمس   يا مريم طرف از پاسخ كوچكي 
د پيش را خانه راه و كرده ترك را اتاق بماند، خانم  ..ميگي 

 

 ١٧٨پارت#

 پايي   _پس_د_رمان#

   ها پله از رفت    باال حت   
ون را گوش   را بيتا شماره آورده بي 

د  ..ميگي 

 پيچ گرش در او توبيخگر صداي نرسيده سوم بوق به
 .ميخورد

   پري؟ كجان    معلومه-
 ..افتاده اتفاق 

 ..ميكند باز را در انداخته كليد

 ديرتر كم يه امروز من فقط نه كه خاص   اتفاق بيتا، سالم-
كت ميام    يه بخاطر ديشب ..رس 

احت نتونستم جريان   اسي 
 مرخض   برام هست امكانش اگه فقط اونجام ده حوال   ..كنم

  
 ..بگي   ساعن 

 



 رد پس پاییز

 

 .اندازد م   مي    روي بر و كنده رس از را شال

   كه كاران    اىتا چيه جريان بگو اول-
 ..بدم انجام رو گفن 

 ..بود نخواهد ولكن نياورد در را ماجرا ته تا ديگر است بيتا

 ..ميكند رها كاناپ روي را خود

ي لجباز دخي   اين برابر در حردن مقاومت ميداند  جز چي  
 !آورد نم   بار به شدن مغلوب و باخت   

 !دارد اپ يك فقط مرغشان كه است هان    آدم از دسته آن از

 خالصه شكل به را دييشب جريان و گذاشته هم بر چشم
 ...ميكند تعريف او براي ممكن صورت ترين

   االن-
 كه كاران    برو بدو هم حاال ..خانم؟ بيتا شدي راص 
 ..بده انجام رو گفتم

   ميدهد رضايت به كه بيتا
 فعال از بعد و مرده قطع را گرش 

 بر پلك و كشيده دراز كاناپه روي بر همانجا آن آالرم كردن
 ...ميگذارد هم

 ..ميكند چك را ساعت آخر بار براي

كت وارد تاخي   ساعت نيم با درست  .است شده رس 
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 است شده سنگت    اندازه اين تا خوابش چگونه داند مىنم  
   آالرم ي گونه بلندگو صداي كه

 كردنش بيدار در گوش 
 ..است شده ناكارامد

 ..است آن آمدن ايت   پ منتظر و ايستاده آسانسور كنار

س  مشت در را خود مانتوي ي گوشه دائما و گرفته اسي 
 ..ميكند رها و ميفشارد

سش  با را آسانسورها جفت ي دكمه ميشود بيشي   كه اسي 
 ..ميدهد فشار متوال   صورت به هم آن هم

   نداشته ديگر است شانس
 بروي كه هم دريا سوي بع باش 

 .دنميشو  نصيبت آن    قطره و شده و خشك

كت لوكس آسانسور هاي دكمه گي   در  صداي كه است رس 
 از يگ   درب آن بند پشت و شده بلند آسانسور گوينده

 ...ميشود باز آسانسورها

 ..همكف ي طبقه-

 دل در حال ول   بوده بيدار آسانسور زن صداي از هميشه
ا صداي اين ي صدقه قربان ود جذاب و گي   ..مي 

 ! را آن ندارد بود گفته !ديگر است شانس
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كتت رئيس با اينكه  بدشناش   اوج شوي رو در رو اينگونه رس 
 ..نيست

 ..نيست آب شدن خشك و دريا رسي به رفت    همان اوج

 ببيند ها آن تا شانس است هان    آدم آنگونه از بود گفته
 ؟!ميكند فرار و بسته بار كوله

 

 ١٧٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ند خشكش در مقابل در  !مي  

 .ميشود نگاهش ميخ او خشك نگاه

   صداي با
 او از نگاه و داده قورت را دهان آب او منس 

د  .ميگي 

؟ اجازه سيف، خانم سالم-  ميفرمايت  

   دنبال ذهنش او سوال با
 .ميشود او "ميفرمايت    اجازه" معن 

 ..است كرده سد را عبور راه و ايستاده در مقابل در درست

   خود به دستپاچه لبخندي با
 ..ميدهد تكان 
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 ..كردم معطلتون مه ببخشيد سالم،-

 ...شود باز ها آن براي راه تا ميكشد چپ سمت به را خود

 ..ميشوند خارج آسانسور اتاقك از

د اتاقك در برق چون دارد دوست  از و بردارد را خود و بير
 ..كند محو او ديدگان

   ذهن مرد اين كه انگار
 !است بلد خوان 

   حتم به نيست خوان ذهن اگر
 در اين از غي   ديگر گوش 

 ..!ميشنود را ديگران ذهن صداهاي كه دارد ظاهر گوش

  
 .ميدهد قرارش مخاطب كه نداده خود به حركن 

 ...باشت    اتاقم تو ديگه ساعت نيم-

 بدون و ميكند صادر را خود دستور است، اينگونه هميشه
 !ميكند ترك را محل بماند مقابل طرف جواب منتظر اينكه

ايط كس   شايد دنميگوي خود با  از كه ندارد را آن رس 
وي ميخواهد كه آنگونه او دستوراهاي  ؟!كند پي 

 !ديگر است رئيس كرد ميشود چه

 !دارد جاي خون در شدن اطاعت و دادن دستور
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   اين به معروف قول به و است شده بزرگ گونه اين
 
 سادك

 ...نيست تغيي   قابل ها

 افتاده هان    شانه با و كرده جابجا دست در را خود كيف
 ..ميشود آسانسور وارد

ش   و سالم يك از بعد  به كارش اتاق سمت به بيتا با احوالير
 ...افتد م   راه

 .اندازد م   ناهيدخانم خال   مي    به نگاه  

 ؟!نيومده هنوز-

 جواب نگاهش رد كردن دنبال از بغد و كشيده گردن برديا
 .ميدهد

ش پاي هنوز، نه-  رو روزي ندچ مجبوره گرفت    گچ رو دخي 
ه مرخض    ..بگي 

 م   خود مي    پشت و ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي
 ..نشيند

 مدرسه واليبال بازي در خانم ناهيد ي ساله دوازده دخي  
 ميشود روز سه امروز با برميدارد ترك پايش و ميخورد زمت   
 ..ميكند مراقبت خود دخي   از و شده ماندگار خانه در كه
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 ١٨٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميندازد خود مجر   ساعت به نگاه  

 ..ميشود نزديك رئيس آقاي با مالقات وقت

 ..ميشود بلند جا از داده رسوسامان مارها به رسعت به

 رسويس سمت به حسابداري بخش از خروج از قبل
  
ود بهداشن   درست را خود وضع و رس بيتا قول به تا مي 
 ..شود جخار  مانندي روح حالت اين از و كرده

   هميشه
 اينگونه ميخوابد دير يا ميماند بيدار را ها شب وقن 

وح سد نظر به بي   ..مي 

  ..ميكند تر روبراه را صورتش كمرنگ رژي با

 لب رنگ رژ همت    به تنها دوزكش بزم معروف قول به
 ..بس و ميشود محدود

   رسويس و كرده مرتب را مقنعه نهايت در
 خارج بهداشن 

 ...ميشود

  
 وارد محض به گذارد نم   معطلش ديگر بار ناي منس 

 ..شود اتاق وارد ميخواهد مديرت بهش به شدنش
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 ..ايستد م   اتاق در پشت

 لب دير در "...ا بسم" يك از بعد و داده قورت دهان آب
ند در بر تقه چند  ..مي  

 وارد آرام   به و كرده باز را در ميشود اعالم كه ورودش حكم
 ...ميشود اتاق

 !نيست تنها

  
ايش مامان سن هم زن   و شده بسته اسن    دم موهاي با سمي 

  
 نشسته در روبروي درست او مقابل امروزي كامال پوشس 
 ..است

 بگردد، دو اين بت    اي رابطه دنبال بخواهد اينكه از قبل
وع حدسيات تمام زن صداي  در و انداخته زندان در را نامرس 

 ..ميكند قفل ها آن روي بر را

 ؟!ايشونه جديدم ي هزاد برادر پس-

 ذهنش در درشت سوال   عالمت چون "برادرزاده" ي كلمه
 ..ميشود ُبلد

 در ميگفت مادرجانش كه اي عمه از ديگر تصوري هميشه
 !داشت  ذهن

انه و امروزي شدت به اش عمه ند دخي    !مي  
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   با كال
 فاصله ها فرسخ بود چيده خود براي كه معادالن 

 ..دارد

 از رضوان عمه بردارد ها آن سمت به قدم   اينكه از قبل
 ..آيد م   سمتش به و ميشود بلند جايش

د آغوشش در تنگ ميشود، نزديك كه همت     .ميگي 

 ..ميبينم رو كوروش دخي   كه خوشحالم خيل  -

 !ميدهد ديگر بون    كالمش اما ميگويد خوشحال   از

   به تعفنش كه بوها آن از
 كلمات هيچ با كه است شدن 

   خوشبون   
   مهارش نميتوان 

 !كن 

 ريا بوي جوران    يك !تعفن همان بوي !ميدهد بو !آغوشش
 ...كينه و

 

 ١٨١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..مينشاندش مبل روي بر خود كنار

 .ميگذارد مي    روي مقابلش و برداشته را ها قهوه از يگ  

 ..خوشگلم بفرما-
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 جديدش رضوان   عمه سياه چشمان به و گرفته قهوه از نگاه
 .زدميدو 

 ..ممنون خيل  -

 معنادار و پررنگ زن لبخند كه دارد چه نگاهش نميداند
 ؟!ميشود

 تجارت بوي و سود بوي !ندارد محبت بو هم لبخندش
 ..ميدهد

   آن    چه-
 

   لي    !قشنگ
 ؟!جون عمه گذاشن 

 .اندازد م   پايت    رس و گرفته نگاه رسعت به

اي نگاه معرض در اينكه از  عريفت زيبايش از اينگونه او گي 
 ..ميكشد خجالت ميكند

 !كس هر مقابل در او مقابل در نتنها اصال

 احساس هيچ باشد ديگران هاي نگاه و ها بحث كانون اينكه
 ..ندارد خون   

 ..رنگيه اين پدربزرگم چشماي نه،-

   به كرده صاف كمر
ند تكيه پشن   .مي  

 .گذارد م   مبل روي بر و كرده باز را ها دست از يگ  
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بدري صورت به ار  پاها از يگ    ..ميگذارد ديگر پاي روي بر رص 

ه  .ميدهد جواب مغرور شاهزادگان چون و خشك اوي به خي 

؟ مدل داري دوست-  
  ...ش 

 
 ..قشنگ

 !است بلد !ميداند

ت با بازي خوب و ميداند خوب  .است بلد را مرد اين غي 

 .دارد تنفر زن اين شغل از چگونه كه ميداند خوب

 تحت را او نزديكان از استفاده اب چگونه كه است بلد خوب
 !دهد قرار فشار

 هم ديت همان از بده   دست هر از اند گفته قديم از
ي  ..ميگي 

 پايكون    مرد اين اعصاب روي بر دائما زن اين نيست قرار
ي كام تا الم  مرد و كند  !نگويد چي  

 شايد باشد ميگون    كه هان    حرف به حواست بايد گاه  
 كه آورند درت پا از چنان كه باشند داشته دنبال به جوان   
   داري عمر تا ديگر

   رقص ديگر اعصاب بر نتوان 
 كيف و كن 

ي را آن  ..!بي 
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 بازيا دلقك اين با سنم   هيچ آيندم همرس ندارم دوست-
 ..باشد داشته

 ؟!ميشنويد

ي شدن خرد صداي  بنفس اعتماد رفته، خطا پاي چون چي  
 ؟!شده چيده ي برنامه گرفته، اوج

 ؟!يدميشنو 

 قفل هزاران بازكننده كليد يك هميشه !بود مواظب بايد
 ..!نيست

 

 ١٨٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 !ميشود پرپر كس   لبخند و ميگويد آينده همرس از

م و ميگويد آينده همرس از  !ميشود برابر صد كس   رس 

 مقابل در كس   هاي برنامه و ميگويد آينده همرس از
 !ميشود خاكسي   چشمانش

 شكنجه مشتش در كس   مانتوي و ميگويد آينده رسهم از
 ...ميشود
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   به
وز نگاه از را خود ي خورده شكست نگاه سخن   او پي 
 .ميكند قفل چشمانش به و ميگرد

 عروش   مدار قرار نرسيده ؟!چيه آينده همرس اين جريان-
 ؟!گذاشتت   

 ؟!ميدهند كينه و ريا بوي هايش محبت بود گفته

 نيست؟ معلوم آخرش ي جمله از

  !است خاص اي گونه او كالم لحن

ي آن در ند موج طغيان به شبيه چي    ..!مي  

  
د را دامنشان زود يا دير است قرار كه طفيان   ..بگي 

   چون هم كه اوست ميكند تعلل كه دادن جواب در
 كشن 

ان    زمت    روي بر محكم و گرفته را حريف كمر قدر گي 
 قدرت اينگونه كه هستند كلمات اينجا تفاوت اين با ميكوبد
 .ميكنند نمان   

خانه وصيت-  بنده همرس عنوان به قبل از دخي   اين ..كبي 
 ...شده انتخاب

ه  حفظ براي را خود سع   تمام كه اي عمه چشمان در خي 
د، بكار ظاهر  .ميدهد ادامه ميي 
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 ...ميكنم دعوتتون عروش   براي زودي به-

 !چموش مرد اين براي داشت ها برنامه

ان از يگ   براي ادماديشد ي برنامه  ..خود دخي 

 !نيست امتيازي كم دادمادي چنت    داشت   

 آن از نباشد قرص دلت و باشد دامادت مقام   يزدان
 !حرفهاست

ند او گفت    عروش   به پوزخندي  ..مي  

 بلد كردن جور و جمع خوب !ميداند حيله ديگر است زن
 تغيي   خود نفع به را اوضاع كجا و ك   ميداند خوب !است
 .دهد

 ..ميشود بلند جا از و گرفته را خود كيف ي دسته

 ..آورد نم   زبان به كالم   خود آخر پوزخند از و ميشود بلند

 .اندازد م   جديدالورودش ي برادرزاده سمت به نگاه

ام به  ..است ايستاده زن احي 

 ديدار ميكنم سع   !جون عمه خوشحالم ديدنت از-
 جاي پرسعموت اين اگه البته ..باشه بهي   جاي يه بعديمون

 ..بدن رضايت ديدار به دفي   اين جز
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 .ميگذارد عمه ي شده دراز ظريف دست در دست

 وجود خوشحال   كمي   چند هر لبخندي با ميكند سع  
 ..كند ابراز را خود ي نداشته

 ..خوشحالم ديدنتون از-

 اخم   با كه مردي و ميماند او و ميكند ترك را اتاق عمه
ه زن آن خال   برجاي غليظ  ..است شده خي 

 ..بشت   -

 ..دستور از پر و محكم ميگويد، محكم

 

 ١٨٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ين بدون اض كوچكي   .مينشيند اولش جاي در اعي 

  
 .ميكند باز زبان او بالخره كه ميگذرد سكوت در دقايق 

اخانم-    صحبت باهام ميخواي بود گفته مادر به سمي 
  ...كن 

 .ميدوزد چشمانش به و گرفته مي    از نگاه

يشنوم...  م 
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  !امروز است شده روزي عجب

 .بود نخواهد آبادي آن در پايان تا باشد خراب كه اولش

 كردن رد براي درست كلمات چسباندن هم به دنبال ذهن در
 تمام او صداي كه است شده تعيت    پيش از ازدواج اين

 .ميكند دشوار برايش را كار و رها چسب قيد از را كلمات

ه پس شما، نه و هست زندگيم تو كس   من نه ببت   -  بهي 
 روح رسيدن آرامش به و گذشته روابط كردن درست براي

 مطمت    اينكه و ...كنيم قبول رو پيوند اين وصيت صاحب
ري هيچ شما براي ازدواج اين باشت     ..داشت نخواهد رص 

 ؟!مومن اصطالح به مرد   اين نيست خودخواه

 ازدواج بعد شود عاشق اول باشد داشته دوست كس   شايد
 !كند

 و سود از پر ازدواج اين كه است مطمت    اندازه اين كجا از
 ؟!است بلبل و گل

 ديگري نفع به هست او نفع به كه چه هر است قرار مگر
 ؟!بچرخد هم

 وسط اين متت    و درست واوش به واو او هاي حرف اصال
ي  ؟!لنگد نم   چي  
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ي ي !اشتباه   شدن طرد يك چون چي    مجازات يك چون چي  
  !غلط

 بعد كرد تباه را شخض   ي آينده خودراي يك با كه نميشود
 خاموش قصد قشنگ و گرفته جلد هاي وعده با اينگونه
 !كرد وجدان عذاب كردن

ي پدرش مجازات در كه است روشن روز مثل  درست چي  
   اين !نيست

   عمر يك يعن 
 خون عمر يك رفته، برباد جوان 

 ..كردن نكرده گناه ساساح و خوردن دل

 خودخواهانه وصلت يك با را درد از حجم اين است درست
   الف

 ؟!كرد پوشان 

اه بنيان از هيچ كه درست  ..است بي 

 درش اي عالقه هيچ كه بدين ازدواخ    به تن ميخوايت    چرا-
 نيست؟

 كه شجاع اندازه آن ميكند، شجاعش پدر مظلوميت فكر
 ..بچيند هم ركنا را كلمات گشت    بدون بتواند

 پاك رو گذشته اشتباه وصيت اين با ميخواد پدربزرگتون-
 و وعده هيچ با و هيچوقت تلخ مجازات اون نه، ..؟!كنه

ين عيدي  ..نميشه شي 

 



 رد پس پاییز

 

 ..ميشود بلند جا از

م پدر ي غريبانه مرگ  اي گوشه در و ميدرد را خجالت و رس 
 .ميكند پرت

 ميل ن    بهش نسبت كه كنم ازدواج كس   با ميدم ترجيح-
 ..نباشم

 

 ١٨٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ؟!است زده پس

  
 زده پس را بزرگ خان يزدان معمول   دخي   اين االن يعن 

 ؟!است

 !باشد داشته ميل او به كه باشد كس   با ميخواهد

  
 ميل مقام   خان يزدان به كه نيست اين جمله اين معن 
 ..؟!ندارد

 ؟!دارد امكان

ي چنت    مرد اين كت در وجه هيچ به ود فرو چي    !نمي 

 ؟!دخي   اين است نشده شي   اندازه از بيش
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 ؟!نميكند فكر خود كار عاقبت به

 هايش استخوان تمام كه دارد را اين ظرفيت مرد اين نميگويد
 ؟!نخورد تكان آب از آن    هيچ و شكند هم در را

ود در كوره از گاه   ديگر، است انسان  ..مي 

ود  چندان صد اي كوره اردوچ است ممكن نميداند درمي 
 ..شود بدتر

ه بر دستش  در بر محكم او قدرت پر دست كه است دستگي 
 .ميشود كوبيده

د رخسار از رنگ و ميشود كنده ازجا دل  ..ميير

 چون همچنان او دست و ايستاده رسش پشت درست
  
 ..است شده قفل در بر ستون 

   و ها نفس تند صداي از
 شده مشت شدت به كه دسن 

 ..بزند تخمت    را او خشم اوج ندميتوا است

 حلقوم از را زبانش بتواند كه زياد اندازه آن ...زياد است زياد
ون  .بگذارد دستانش كف بر و بكشد بي 

 ..ميغرد ساييده هم بر دندان
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-  
ي وقن     گذشته از چي  

 جانب به حق اينجوري نميدون 
  
ان     ...نكن سخي 

 راجبش اينطوزي نميشناش   پدربزرگ وقن 
 ..رخوننچ زبون

د اوج غرشش گوشش نزديك جان    و آورده نزديك رس  ..ميگي 

-  
 بد كه كن غالف رو ميلت و فكر رسته رو من اسم وقن 
 ...كنم غالفش بلدم

 ي اندازه از بيش نزديگ   از هم ترس از هم ميلرزد، دستش
 ..او

د را دستش و شود پيدا يگ   ميخواهد دلش  وسط از و بگي 
ون هياهو اين  ..بكشد بي 

 ...نميتواند ..وا به ميتواندن

 ..است خارج تحملش از ايستادن مرد اين مقابل

 خوردن آب عت    بتواند كه قدرتمند آنقدر است، قدرتمند
 ..دهد تغيي   خود نفع به را اوضاع

 به گام   و برميدارد در روي از دست ميبيند كه را لرزشش
 ..برميگردد عقب

  ...خونه ميايم قرارمدار براي هفته آخر-
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 بخش رسعت به و كرده باز را در كه اوست صحبت وسط
 ..ميكند ترك را مديريت

ام   ن    طعم او هم بار يك بگذار
 كم   بگذار بچشد، را احي 

 ...كند خودخوري او هم

 ..!باشد طبقه اين مراد وفق بر چي    همه است قرار مگر

 ...است نانوشته هاي قانون آن از ول   نيست

 

 ١٨٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 كوچه از خود بساط كردن جمع حال در كم كم هم زمستان
 ..است خيابان و

 كمي   بهمن سوز استخوان رسماي و ماه دي سوز آن ديگر
ند شهر مردم احوال از خي    ..ميگي 

 ..بالتكليفش هواي و حال و است اسفند

 !است خاص جوري اسفند

 چي    همه ميخواهند كه است هان    آدم مثل مسلكش و مرام
 !باشند داشته هم با را
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 را بهار دارد خوش نه بكند دل زمستان از دارد آن دل نه
د ناديده  ..بگي 

 زمستان، ياداور و است رسد ها وقت بعض كه است اينگونه
  
 ...بهار ده مژده است است خنك ها وقت بعض 

 بهار به خودي ميخواهد اسفند كه روزهايست آن از امروز
 تو روي گل خاطر به رو مروزا ببت    ":وبگوييد دهد نشان
 ".ميشم خودت عت   

 !است خون    روز

، و درست گذار و گشت يك به ميدهد جان  يك به حسان  
 ..!جانانه گردي خيابان

   ميخواهد دلش
 

 برهم چشم كند، پل   آرامشبخش آهنگ
 ها عادل و ها مقام   اطراف و حول كه افكاري و بگذارد
نند پرسه   در و رسبريده در را مي  

 .كند دفن مغزش هاي چاله

   چند ميخواهد
   و خال   مغزي با را ساعن 

 و ريلكس آزاد ذهن 
 ...كند ميهمان را خود اي تازه جان

 .ميشود پياده اتوبوس از خانه به مانده خيابان چند

   و گوش در هندزفري
 

 .ميكند پخش ماليم آهنگ
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 ...افتد م   راه به خانه سمت به زنان قدم

 آن مدار و قرار گذاشت    براي شب فردا بايد او ي گفته طبق
 ..بيايند خانه به شده تعيت    پيش از ازدواج

ا مامان  مالقات اين جريان در كامال آقاجانش و سمي 
 ..هستند شتابزده

   هيچ اينكه است معقوالنه كامال دارند خي   اينكه
 در حرق 

نند باره اين  ..ميلرزاند دل نمي  

ايش مامان  عاشق همرس يك است مادر اينكه از جدا سمي 
 ..است بوده

   عاشقانه هاي حرف آن بت    در پدر شايد
 با آرزوي از سخن 

 .است آورده ميان به را بودن اش خانواده

ي چنت    هم پدر شايد  و مامان اينگونه كه ميخواسته چي  
ه دهانش بر و شده چشم تماما آقاجانش  ..اند مانده خي 

 گذرانده رروزگا دو اين با سال پنج چهار و بيست از بيش
 ..ميخواند رفتارشان تك تك روي از را مرامشان است،

 !ميخواهند كه ميخواند

 !ميخواهند را اي كننده نزديك وصلت چت   
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   يا باشد وصيت آن براي ميخواهد حال
 كه مردي دلخوش 

 ..است شده گورستان ميهمان هاست سال

 

 ١٨٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 بوق صداي كه است خود بيكالم آهنگ هواي و حال در
  
   كنارش در درست هم آن ماشين 

 تمام با و ميشود دسن 
ون گوشش از را هندفري هاي سيم قدرت  .ميكشد بي 

اض قصد كرده اخم  ..ميكند اعي 

 است شده رديف ذهنش در كه آنچه تمام تا برميگرداند رو
 پشت فرد ديدن از كه كند بيشخصيت ي راننده اين بار را

يزد بهم هايش بندي صف تمام فرمان  ..مي 

 .ميدهد قرار مخاطبش ناشت    باز درب بت    از و ميشود پياده

 ..باشيم ركاب در بفرما !قشنگ چش خانم   رسكار به به-

 سمت به جدول روي از و كرده نصارش نما دندان لبخندي
 .ميشود رد او
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 وگرنه نبودي غريبه واسم كه آوردي شانس ديوونه، سالم-
 ..بدم فشت صفحه يه اندازه ميخواستم االن

ا ند جوابش در بامزه چشمگ   ميي   .مي  

 نداري جنم سگ يه اندازه تو بالنصبت، نيا، زر باال بشت   -
   واق

ون بكش ها شونه و شاخ اين از كس   برا !بزن   كه بي 
 ..نشناسدت

   كف
ند ٢٠٦ پژوي سقف روي بر دسن   .مي  

   خر   هر اونوقت بشت    بدو-
اه خواسن   يه كن، تحويل بدوبي 

 ..بنويس فش صفحه صد هيچ كه صفحه

ا  صورتت در را شخصيتت راست و رك ديگر، است ميي 
 ..نداري آن پذيرش جز راه   تو و ميكوبد

 زبان خوش و تعارف اهل آيد م   خوشش دخي   اين همت    از
 ..نيست آوردن در بازي

 گول لعاب و رنگ هر از بدور و پاك است پاك كالم يك
 ..زننده

 .مينشيند او كنار گشاد لبخندي با و كرده باز را شاگرد درب
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 جنم سگ يه ي اندازه من ديگه حاال !بيشعوري خيل  -
 روي اون كنم سفره رو شكمت همينجا ميخواي ؟!ندارم
؟ رو سگم  

 ببين 

ند جوابش در صدا پر اي خنده  .مي  

 واسه شكم اگه هم حاال بياد، خنك باد بذار دخي   بشت   -
 ..نميكنما دري    غ ي  حق ي بنده ميخواي كردن سفره

ند خود شكم بر دست با  .مي  

 ..دونگ شش اونم شما، مال-

 ..ميكند حركت قصد زده رهنما

مد داروخونه از داشتم-  سوار و رويا در غرق خانوم رسكار مي 
 ..روديدم ابرها بر

 .آورد م   پايت    شانه از را كيف بند

؟ واسه داروخونه-    خر 
 ..افتاده؟ اتفاق 

 ..ميكند تنظيم صورت روي رب را آفتابيش عينك

   چه بابا نه-
 مريم كه بود فاط   واسه وسايل رسي يه اتفاق 

م كردن امر  مربوط كاراي رسي يه دنبال بود رفته ميثم ..بگي 
 ..بيام شدم محبور من مغازه به
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 ١٨٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ميدهد، جاي خود كيف جيب در را هندزفري كه حال   در
ا  .ميدهد رارق مخاطب را ميي 

 ..اينور اومدي پيچوندي رو دانشگاه و درس خوب-

 .ميشود كوچه وارد و چرخانده فرمان

 برقرار كالساش اسفند تو ك   دانشگاه؟ كدوم درس؟ كدوم-
 يا نيست استاد يا درميون خط يه ..؟!باشه ما مال كه بوده

 ..دار جيگر و ليسانسيم فوق دانشجوي بعدشم دانشجو،
 ..كارش نر   رفت مكردي تعطيل زديم

 .ميكند توقف حياط درب مقابل

 برات توپ خي   يه كه خانم خوشگل كن باز رو در پايت    بير -
 ..دارم

ند او حرف به اي خنده تك  جواب شدن خارج از قبل و مي  
 .ميدهد
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 هم رو دفعه اين خانم، تنبل شده تكراري برام ديگه كلكات-
 جونم فاط   برا كه زحمتيه خاطر به ميكنم باز رو در اگه

 ...كشيدي

 ..شود وارد ميماند منتظر كرده باز را در

ا كه است در بست    مشغول  .ايستد م   كنارش پر دست   ميي 

   كه حاال برات، داشتم خي   جدي جدي !نكن غلط-
 

 پر ميگ
 ..بكشه تي   مخت تا بمون كفش تو كلكم و دوز از

ند كه را خود حرف  تند پا خانه سمت به كرده پشت مي  
 ...دميكن

 ..هم تو..نشو..لوس-

ند نفس نفس  گذاشته رس پشت دو با را مسي   تمام آخر مي  
ا اينكه از قبل تا د را او جلوي شود خانه وارد ميي   از و بگي 
ي آن    كه خي 

 .شود باخي   است زده حرف پيش دقايق 

 نخواهد قرار و آرام نياورد در رس جريان از اگر ميداند خوب
 !گرفت

ا  !نامرد نامرد   ديگر، است ميي 
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 باتالق ميان در ميكند، استفاده ضعفش نقطه از خوب
 به بدجنس اي خنده با خود و ميكند رهايش ها ندانسته
 ...ايستد م   اش نظاره

ا ها ميي   بدجنس لبخندي با و نيكند جابجا دست در را خي 
 .ميدهد جواب

   پيش دقيقه دو كه تو ؟!شد خر  -
 من كلكاي و دوز از داشن 

 ! يكرديم خسته فك

 .ميكوبد او پاي ساق بر بىآرام كفش نوك با

 نوبره جنس بد اينقد دخي   چيه، قضيه ببينم بگو نشو پررو-
 !واال

  
 .ميدهد فشار را واحد زنگ و آورد درم   برايش زبان 

 حرف باهات قشنگ ميام بعد صاحبش به بدم رو اينا بذا-
نم  ...مي  

 

 ١٨٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميشود باز آپارتمام درب كه هستند ي  درگ يكديگر با
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 جور و جمع را خود در چهارچوب در ميثم قامت ديدن با
 .ميكند حذف را نمايش دندان ي خنده و كرده

؟ خوب خانم، پري سالم-  هستت  

ند محجوب لبخندي او جواب در  .مي  

 شما؟ احوال ممنون، خيل   سالم،-

  دو آن جمع در و شده رد در چهارچوب از

 .تدايس م  

 راه وسط جنگياي خروس اين جريان خداروشكر، خوبم-
  ؟!چيه

ا بار اين    پيش ميي 
 .ميدهد را برادرش جواب و كرده دسن 

 .پري و من بت    خصوصيه مسئله يه خان، هيجر  -

 جمع سينه مقابل را دستانش و اندازد م   باال ابروي ميثم
 .ميكند

 توش ساختمون كل كه خصوصيه جور چه اين اونوقت-
 ؟!يمنسه

ند تكيه آن بر و برداشته ديوار سمت به قدم    .مي  
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اي اين باز آقاميثم-  كه انگار گرفته، آزارش بدجنس ميي 
 !كنه اذيت رو من مياد خوشش

 اي خنده با دارد، خي   رفيق دو اين هاي جريان از كه ميثم
د باال تسليم حالت به را دستانش صدا پر  .ميي 

   اون از جريان آغا-
 طرف شم، قاط   نميتونم نم كه جريان 

م رو ك   هر  ..ميشه خراب رسم رو يگ   اون بگي 

 .ميدهد ادامه كرده پشت

م من- ارم، تنها رو گلم آبجياي شما و مي   از قبل ضمن در مي  
م رو جفتتون شت    آماده امشب بگم بايد برم اينكه ون ميي   بي 

 ...گردي خيابون

 مايه يتبرا بزرگ برادر يك مانند است، خون    خيل   پرس
 ..ميگذارد

  !داري آرامش و امنيت حس كنارش

 گاها و دارد را هوايت منظور و غرض بدون اينگونه اينكه
 گرم را دلت ميكند صدايت آبج    تفاهم   سوء هر رفع براي
 ..ميكند

           
 

ناب برادر  و  خواهر  اين  جفت  بگذريم  كه  ميثم  از   
اصالال
!د هستن 
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 تخود براي فقط و فقط داري دوست كه ناب آنقدر
 ..نشوند سهيم ديگر كس   با و بمانند

سد كه دو آن كردن انحصار اينجاي به ي مي   گرز چون چي  
 !ميشود كوبيده قلبش بر آهنت   

   هم آن كردن انحصار اين
 مخالف جنس يك براي كه زمان 

 !ندارند برايت خوب نويدي ميشوند بيدار

ين و عسل دل براي كه نويدهان     و زهر عقل براي ول   شي 
 ..تلخ

   بايد
 بزند پر بگذارد نبايد !كند جمع را دل حواس بيشي   كن 

 !شود ديگري  خانه جلد و

 بر سيل   "آبج   " لفظ با دائما صاحبش كه دل   هم آن
 ...ميكوبد صورتش

 

 ١٨٩پارت

 پايي   _پس_در_رمان#

 ي لبه روي و كند باز را پنجره ميكند مجبورش مطبوع هواي
 ..بنشيند آن
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 پيش چندي كه ٢٠٦ اندازد، م   ميثم ماشت    به نگاه   باال از
ا با همراه  ..بود گذارنده را شادي اوقات آن در خانه تا ميي 

 همراه را او نام كه وسايل   به چشمانش اينگونه چرا نميداند
 ؟!ميدهد مشان ميل ميكشند يدك خود

 !چشمانش هم دلش هم !اند شده ديوانه پاك

 .ميكنند ازيت يكه خود براي و گرفته عقل از را اختيار

 است دوخته چشم او سفيد ماشت    به اندازه چه نميداند
   فقط

 از پاسخ ن    تماس چندين متوجه آيد م   خود به وقن 
ا  ..ميشود ميي 

 ي شماره رسعت به و آيد م   پايت    پنجره ي لبه از كرده هول
د را او  .ميگي 

 سيل    او شاك   صداي كه است نرسيده پايان به برق اولت   
 ..مينوازد گوشش بر محكم  

مش رگباري دارم ساعته دو ؟!دخي   بودي مرده-  جواب ميگي 
 !نميده

 .افتد م   راه به پنجره سمت به لبخند با

، بگي   آروم بسه-  ..نشدم متوجه ببخشيد دخي 
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 م   در را آخرش ي جمله اداي كج    دهن با اينكه از بعد
ود است گرفته تماس آن بابت كه اي مسئله رساغ آورد،  .مي 

 نكنه ؟!خداروشكر هست خاطرت كه امشب ي برنامه-
   متوجه اونم

 !نيسن 

ا ياداوري با  م   ديوار روي ساعت به نگاه   كرده هول ميي 
 .اندازد

 رسعت به خاطر همت    به ندارد شدن آماده براي زيادي زمان
 .ميدهد جواب

 ..پايت    ميام خودم شدم آماده ؟!بره يادم چرا ؟!شدي بچه-

ا هاي وراخ    از دنكن جان هزار با  را تماس و كرده كم ميي 
 ..ميدهد خاتمه

ه خود به آينه از  .ميشود خي 

 از بيش بار اين دارد دوست ميخواهد، شيطنت هم باز دلش
ون هر    بي 

  !برسد خود به رفتن 

 !نميكنيد باور است شده ديوانه ميگويد

  
 

 ..ديگر ندارد ؟!دارد دم و شاخ ديگر ديوانگ

  قصد و گسيخته افسار ها يزنجي   چون اينگونه
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 .است كرده را كردنش آبرو ن   

 .بنشاندش خود جاي رس بر و كند ادبش كم   بايد

 .بيايد دستش كار حساب تا بياورد در چشم بايد

 بياندازد بام پشت از را رسوايش تشت اينكه از قبل بايد
د را دستش  .كند زندانيش انباري در و بگي 

 ..نفهم زبان و كش رس !است شده رسكش

 

 ١٩٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

اي به ريز گازي ند مقابلش پيي    .مي  

 خوب خيل   كنم خريد ميستقيما كارخونه خود از بتونم اگه-
  ..باال ميدن اندازه اين رو قيمتا ها واسطه اين ميشه،

ا سمت به نگاه  را ميثم پيشنهاد اين جواب تا ميچرخاند ميي 
 .بشنود

 .رسميكشد خود ي نوشابه از قلونر  

 اينجوري مياد ها كاروخونه از يگ   كدوم من برادر آخه-
اساس         بر  رو  جنساشون  تمام  ؟!  بفروشه  رو  جناسش 
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 اين صورت هر در ..ميكت    توليد ميدن تاجرا كه سفارشان   
 خون    به جامعه نياز از ميشناسن خوب رو بازارها كه تجارن
 ..دارن خي  

 است، مرده پر را دهانش كه اي لقمه دادن قورت از بعد
 .ميدهد ادامه

 چندتا برو برون بريز رو ساله صد افكار اين پرس گل ببت   -
 ..بخر ازش رو ها پارچه و كن پيدا انصاف با فروش عمده
   گونه كاشگ   افكار اين دنبال اگه

 حاالها حاال بايد هسن 
 ...بگردي

 بازي به را نوشابه قوط   و كرده فوت را خود بازدم ميثم
د  .ميگي 

 نميشه اصال داره، طرفدار خيل   جنساش مقام   برند ينا-
 مستقيم خريد ازش كوچيك هاي مغازه براي رقمه هيچ

ي داشت، ؟ ..داره رو خودش خاص هاي مشي   
  ميدون 

 ميذاره رو خارج جنس قشنگ با باالس  خيل   كارش كيفيت
 ..جيبش تو

   پارچه ي مغازه
   از و دارند فروش 

 اند آمده تهران به كه زمان 
 .ميگردند خوب تغذيه منبع يك دنبال
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 ؟!مقام   برند

 ؟!ميخواهند مقام   برند از مستقيم خريد

كت تمام ؟!ميشود مگر  سفرشات جديد سال از قبل ها رس 
 سفارشات آن اساس بر كارخانه و ميدهند تحويل را خود
 ..ميكند توليد را ها پارچه

  مقابل در ميثم اي طاقه سفارشات نظرتان به

ن
ُ
 ...؟!دارد شانس ها كلفت گردن نآ هاي ت

 چون ديگر هاي قاره و ميانه خاور بازار كه هان    كلفت گردن
 ..ميدانند خون    به خود ي روزانه ي برنامه

كتشون تو پري- ، كار رس   
   كاري يه نميشه ميكن 

 بشه كن 
 المصب !كرد تهيه رو ها پارچه اين تر پايت    قيمت با حداقل

 .شكوندن را باز مرك ها واسطه و فروشا عمده اين

ا به منتظر ميثم به نگاه   نيم از بعد  .ميدوزد چشم ميي 

   و بچرخاند زبان ميخواهد
 مگر ول   كند اقرار را خود ناتوان 

 ...ميگذارد دل اين

 مگر مغرور و بزرگ مقام   آن بگويد او به نيست يگ   آخر
 ؟!ميكند خرد تره حرفهايش براي
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  !ميخورد كوچك هاي زهمغا اين به كارخانه آن پرستي    مگر

 قبول قصد دل اين ول   نميخورد ...وا به نميخورد

   چنت   
 ..ندارد واقعين 

   پرسان مثل درست
كان به ميخواهند كه نوجوان   دخي 

  
ستان    قونر   دهند نشان خودي دبي 

 .آيد م  

 ..ميكنم صحبت مقام   آقاي با..با-

 

 ١٩١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان********************************

 .باشت    ها پله مواظب مادر، آروم

 ماشت    سمت به و ميگذارد رس پشت را ها پله للخند با متدر
 .افتد م   راه به

 !برم پايت    و باال پله چندتا از نتونم نيستم كه بچه پرسم-

ميكند.           باز  خانم  شيدا  او  نشست  براي  را  در  راننده 
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، نه كه بچه- ن افرش سنگ زده بارون تازه ول   ..لي  

 كرده باز برايش را جلو درب راننده حرفش شدن تمام از بعد
د جاي ماشت    در و  ...ميگي 

 ..اندازد م   زندگيش زن دو به نگاه   نيم

 ي آينده عروس براي است قرار كه رسويس   بررش   مشغول
ند خود  ..هستند بي 

ود ور غريب ي واژه اين با بيشي   دلش در  ..مي 

 ..!خان دانيز  عروس هم آن "عروس"

   اين به چگونه نميداند خوب هم خودش
 چنت    به تن راحن 

 !ميدهد ازدواخ   

 .شده تعيت    قبل از هاي پذيرفت    اين است سابقه ن    آخر

يد كه است خودش هميشه  پوشيدن به مجبور ديگران و ميي 
 ...حال اما بودند

   بد
   !است زمان 

ند ديگران كه زمان   به مجبور تو و بي 
   پيوشيدن

 ..باش 

 ..پرسم توأم با-
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 افكار بال و دست و گرفته روبرو از نگاه شيداخانم صداي با
 .ميبندد را خود

 ..نشدم متوجه مادر، بله-

 .ميكشد جلو سمت به خود كم   شيداخانم

   با-
 دادم، سفارش گل يه گرفتم تماس چهارراه رس گلفروش 

ين تحويلش لطفا  .بگي 

 .ميگويد راننده به رو و داده تكان تاييد ي نشانه به رسي

 ...بده انجام رو گفت    كه كاري-

 ..گذارند م   نگاه از را خانه عرض و طول تمام

   چنت    عمويش ي خانواده حق واقعا
 
 ابتدان    و ساده زندك

 ؟!است

   رس حساب يك بخواهد اگر
 اين تمام باشد داشته انگشن 

 درآمد دهم يك به آن در شده چيده وسايل با ساختمان
سدن اش روزانه  ..مي 

اخانم برخالفش كمرو و يرسنگت    دخي   چه هر  بسيار سمي 
 ..است برخورد خوش و اجتماع  

د مشت در را تسبيح رسول حاج  .ميكند آزاد ديگر بار و ميگي 
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 دخي   به نگاه   نيم از بعد و ميگذراد مي    روي را چاي فنجان
 .ميدهد را مادر سوال جواب رسبزير

م و من- ا دخي     سمي 
 ما نظر نداريم، وصلت اين براي حرق 

 با عمري ميخوان جوون دو اين صورت هر در . پرياس   نظر
 گفتيم پري به رو ميشد گفته بايد كه حرفاي ..باشن هم

 ..خودشه با ديگه باقيش

 

 ١٩٢_پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ند رسول حاج جواب در نمكت    لبخندي مادر  روي و مي  
 .ميچرخاند ادرچ ي كناره با درگي   اوي سمت به سخن

 عزيزين خيل   برام خان يزدان هم تو هم عزيزم؟ چيه نظرت-
 ...باشم داشته هم كنار رو جفتتون دارم درست

ند موج او نگاه در استيصال   .مي  

 !است كرده گي  

   يك در اينكه مثل
 ...است افتاده گي   ترديد و دودل   از باتالق 
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 را خود و بزند پا و دست ميتواند نه كند صي   ميتواند نه
 ..دهد نجات

 .اندازد م   پايت    رس داده قورت دهان آب

 ..ن..من...من-

   با كه نكرده كامل را جمله
 قطع را او كالم خاص ابهن 

 ..ميكند

 ..بياورد زبان بر ميخواهد چه دخي   اين كه ميداند خوب

 فعل اين با ميخواهد كه است مطمت    "نميخواهم"
د بازي بع را اعصابش  ..بگي 

 ..كنم صحبت خصوص   كالم   چند ايشون با امميخو -

اخانم حرفش  .واميدارد تكاپو به را سمي 

 قرار مخاطب خود ناكام دخي   و شده بلند جا از رسعت به
 .ميدهد

 ..كن راهنمان    اتاقتون به رو خان يزدان پري-

 ..شود وارد تا ايستد م   كنار

 باز نيمه را در و شده وارد خود شد وارد اينكه از بعد
 .ميگذارد
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 از و ايستد م   پنجره مقابل جامانده در كنار اوي به پست
ي آوردن پايت    مشغول كه برادري و خواهر به آنجا  از چي  
ه هستند، ٢٠٦ ي جعبه  .ميشود خي 

-  
   اين به بازار تو چرا ميدون 

 
 دووم كلك و دوز از پر و بزرك

   ؟!آوردم
   حن 

 ..!شدم حرفه اين وارد كم سن با كه زمان 

 و خشك ميگويد، خشك .ميكند كت شلور جيب در دست
 جمله اين از منظورش بداند دخي   كه محكم آنقدر ..محكم
 ..بخواند خون    به را آن ته تا و چيست

 رس دور را لقمه باشد الزم كه جاي !است اين شگردش
 ..ميكند دهان وارد و بعد و ميچرخاند

ان    از چون-
 دست عنوان هيچ به بوده من حق كه چي  

 ...كشيدمن

 ..ميچرخد او سمت به

 !است لرزان آبيش نگاه

   فهميده، خوب
 ..است گرفته خوب را حرفش معن 

 ..ميدارد بر او سمت به قدم  

 ..ايستد م   مقابلش درست
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-  
اي از وقن   از باش مطمت    نكشيدم دست مادي چي  

 ...نميكشم دست عنوان هيچ به ناموسم

   ناموس، بله
 است كرده نشان ار  دخي   اين پدربزرگ كه زمان 

 ...است شده ناموسش

 

 ١٩٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..ميشود نزديكي  

 ..برميدارد عقب به قدم   او

ه  ي گوشه و انداخته پايت    رس ريز اخم   با كه اون    به خي 
 از را ها دست از يگ   ميفشارد، مشت در را رنگيش چادر
 .ميكشد خود مرتب ريش ته بر و آورده در جيب

 !است عجب در دخي   اين رفتار زا واقعا

   مقام   خان يزدان ميشود مگر
 پست اينگونه كس   و باش 

 ؟!بزند

 اينگونه دخي   اين كه است اشتباه جريان اين كجاي آخر
 ؟!است گرفته ناسازگاري بناي
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ه ريزه اين دل نكند  !باشد لرزيده ديگر شخض   براي مي  

ود مرد اين كت در  ؟!مي 

 چنت    ي اجازه ول   ميكند جا از و دميگي   را او دل باشد شده
 ..نميدهد او به رون    تك

ي ميداند را او پوك و جيك كه آنجاي تا  و رسبزير دخي 
  چنت    است محال است، سنگت   

 ..!باشد درست اي فرضيه

   ول   ميگويد حدس اين بودن فرضيه از
 فرضيه اين حن 

 ..ميدهد آزاراش هم محال به قريب

 .ميشود نافذتر نگاهش و شده پررنگ اخمش

ان ديگر گام   با را شده گرفته فاصله قدم  .ميكند جي 

 .ميكند ثابت او صورت مقابل در درست و آورده پايت    رس

م- ون مي     رو فكرات ميخواي كه ميگم بي 
 .بكن 

 ..ميكند خروج قصد و كزده راست كن تعلل كم   از بعد

 .ميكند متوقفش او لرزان صداي كه شده دور قدم  

 داشته دوستش كه كنم ازدواج كس   با ميخوام من..من-
 ..باشم
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 .ميدهد ادامه دهانش در شدن جمع آب بردن فرو از بعد

 ..نميخوام رو شده تعيت    پيش از ازدواج اين..من-

 ..است ايستاده او به پشت

 ..است بر از خوب را هايش حالت

 هم كندن جان حد تا جمله چند اين گفت    برل   دارد حتم
 ..تاس رفته پسش

 ..است شده دستپاچه و پرانده رخ از رنگ گفته، كه هم حال

 ..ميچرخد او سمت به صدادار پوزخندي يك با

 ..است زده حدس درست

 پريده رنگ اندازه همان

 ..!كرده گم پا و دست اندازه همان

 

 ١٩٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ..پردازيه رويا مشت يه و كشك داشت    دوست و عشق-

 ..ميشود نزديك او به را شده دور هاي قدم
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 عقايد و نظر به هميشه من هميم، براي تو و من ببت   -
ام بزرگان  مقام   خاندان بزرگ بزرگ اين اگه حال گذاشتم احي 
 ..ضمن در..نمياد روش كالم   هيچ ديگه باشه

د فرش مصنوع   هاي گل از نگاه او تا ميماند منتظر  با و بگي 
 ..شود جمله ي ادامه دنبال رس آوردن باال

 بر و آورده باال را نگاه او كه ميكشد طول اي ثانيه چند
 ..ميكند قفل دهانش

 اي عجله هيچ ماندگارتره، ازدواج از بعد داشت    دوست-
وع براي    رس 

 
ك زندك  شما ميمونيم منتظر ..نيست مشي 

ه شكل داشتنت دوست وع بعد بگي   ..ميكنيم رس 

 ..ميشود خارج اتاق از و زده را شود زده ميبايست آنچه

 ؟!است نداده خرج به غرور كم  

  
د شكل او داشت    دوست تا ميماند منتظر كه چه يعن   ؟!گي 

  
   و عجبه هيچ مرد اين كه نيست اين جمله معن 

 اشتياق 
 ؟!ندارد ازدواج اين براي

   اين تمام كه نيست اين ميعنيش
 
 به فقط و فقط ها دوندك

 شده واجب حكم حد در وصيت   آن پيوست    تحقق به خاطر
 ؟!است
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 چه بيايد راه دخي   اين چه كرد خواهد را خود كار مرد اين
 ..نيايد

   ميشود خارج كه او اتاق از
 ..ميكنند رفت    عزم بعد دقايق 

 در ديگر كاري نظرش از و شد گفته ميشد گفته بايد آنچه
 ..ندارند خانه اين

 كه دلپذير اندازه آن است، دلپذير شدت به شب هواي
 لك عمارت اين بزرگ حياط در روي پياده يك براي دلش
ند  ..مي  

ون عمارت از و برداشته را خود نازك بافت ند بي   .مي  

 كه چرا است، رسيده هم حياط اين به بهار بوي اينكه مثل
   ن    و خشگ   آن از ديگر

 
ي زمستان برك  رفته و نيست خي 

ي به درختان زرد رنگ رفته  ..است كرده تغيي   كمرنگ سي  

  رز گل ي باغچه مقابل زدن قدم دور يك از بعد

د عميق نفس   و ايستد م    ..ميگي 

يرك   به و ميكند قفل سينه روي بر را دستانش  دور كه جي 
 رنگش قرمز نور فقط كه زمت    در شده دفن چراغ اطراف
ه ميكند، روشن را اطراف  .ميشود خي 
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يف نفر يه آقا-  خر   ببينه، رو شما داره ارصار و آورده ترس 
؟ توردس  ميفرمايت  

  
 بهم را تنهاييش نگهبان كه نميگذرد كردنش خلوت از دقايق 
ند  .مي  

 

 ١٩٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ايستاده قدميش چند در درست كه نگهبان سمت با را بالتنه
 .چرخاند م   است

   اخم
   با و كرده ظريق 

 آن هويت از تعجب از پر لحن 
سد سوال شخص  .ميير

 ؟داره چكار نگفت كيه؟-

 .اندازد م   باال اي شانه غولپيكر نگهبان

 ميگه !مياد شهر پايت    هاي بچه از نظر به قربان، نميدونم-
 شما خود به فقط شده سفرش كه داره مهم خيل   خي   يه كه
 !بگن

 ..ميشود سمج شخص آن ديدار مشتاق بيشي   تفاسي   اين با
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 .افتد م   راه به آالچيق سمت به

 ..بگه ميخواد خر   ببينم بيارش آالچيقم، تو

 محكم "قربان چشم" يك با دستور دريافت از بعد نگهبان
 ...ميشود دور

  او ورود منتظر و مينشيند صندل   اولت    روي بر

 .ماند م  

 براندازش آيد م   سمتش به نگهبان درشادوش كه همانطور
 .ميكند

 ..است پايت    هاي الت  مثل دقيقا

 ..اش قيافه هم تيپش هم

ي جيبه، هدوازد ده شلوار  اشاره انگشت دور كه زنجي 
هن ميچرخاند،    اجق پي 

 بسته پشت از بلند موهاي ، وجق 
 ..ميجود را آن واضج   طور به كه آدامس   و شده

، ي محوطه به ورود از قبل و ميشود نزديك  م   آالچت  
 ..ايستند

 ..ايشونند قربان-
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 سمت به را نگاهش و ميدهد تكان نگهبان جواب در رسي
 .ميچرخاند او كنار هيكل تدرش پرس

 ..ببينت    رو من ميخواستت    اينكه مثل-

 را آن اشاره، انگشت دور زنجي   چرخاندان دور يك از بعد
 .ميكند حبس خود مشت درون

 ..اجازتون با بله قربان، شد عرض سالم-

   با را خود آدامس
 تف باغچه از اي گوشه در محكم فرن 

 ..ميكند

ره ايراد اگه-
 
 خوصوص   كلوم چند خواممي (نداره)ن

 ..خان يزدان جناب كنم اختالط باتون (خصوص  )

 ..ميشوند عميق هايش اخم

 اينگونه حال و زده بهم را خلوتش شب از وقت اين
ايط گستاخانه  ..!ميكند تعيت    رس 

 ؟!بيخي   جا همه از مرد اين است شده سي   خود جان از

 ..بزن رو حرفت-

 م   باشكوه عمارت اين فاطرا در نگاه   بيخيال اي خنده با
 .چرخاند
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 (شنا)شينا پول تو كه داران    مايه اون از ميگفت جمشيدي-
  ..ميكونن

وع همزمان  ..ميكند خود رس دادن تكان به رس 

 ..اومد خوشم..اومد خوشم-

 

 ١٩٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .افتد م   دوهزاريش آررد م   كه را جمشيدي اسم

 .ميكند مرخص را نگهبان كه نكشيده ثانيه به

 ..بزار تنهامون-

 .ميگذارد تنهايشان تعلل كم   از بعد نگهبان

ي قربان   همچت    اومد خوشم اومد، خوشم-    تي  
 ..هسن 

 از يگ   روي بر را خود و ميشود االچيق وارد دعوت بدون
 .اندازد م   ها صندل  

   اومده راه همه اين نميكنم فكر-
 بند و من از كه اينجا باش 

   فتعري بساطم و
  !كن 
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   با
ه او چشمان در نافذ چشمان   .ميشود خي 

 كه گفته بهت خر   جمشيدي مطلب، اصل رس برو-
 اينجا؟ اومدي بخاطرش

 روي بر تر مسلط و كرده جمع را خود ي شده باز پاهاي
 .مينشيند صندل  

ين از و برده دست    شلوار جيب بزرگي 
ون پاكن   .آورد م   بي 

نن صدام تام   ت   پاي هاي بچه و بر تايمازه، اسمم-  ول   مي  
 ..ميخورده كالستون به بيشي   تايماز، بگو شوما

 جاهاي به مخش رو هاي روي حاشيه اين تا ماند م   منتظر
 ..است ميلش باب دقيقا كه برسد

يزم، بچه-  رو تركيه برن ميخواست    كه اونان    نصف قبلنا تي 
 ..اونور ميفرستلزم خودم

 اطراف به محتاط نگاه   از بعد و ميشود خم سمتش به
 .نيدهد ادامه

   البت-
 ..قاچاق 

 .بازميگردد اولش حالت به و مرده راست كمر
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يزيمون هاي محل بچه از جميشدي-  اون خوب بود، تي 
 داشتيم عرضه كه مام حسان    آدم شد داشت رو جنمش
 ...وادي يه تو كودوم هر البت حسان    آدم شديم

 .دهدمي هل سمتش به و گذاشته مي    روي را بسته

 بيارم شخصا و درآرم رو دخي   يه آمار خواست ازم-
ه اسم خدمتتون،  ..نوشاست اين از مهنوش بهنوش، دخي 

 زده كنار را سانتيش چند هاي ريش اشاره انگشت ناهخن با
 .ميخاراند را اش چانه و

 اين ناجنساس اون از ...بلي    گذاشته كرده عرض رو نوشا-
 ...عفريته

 ..آيد م   در صدا به مغزش رد ناقوس چون بلي    اسم

 و داشته ذن سوء برادر ي معشوقه اين به نسبت هميشه
   درست هم آن اينگونه حال

 خارج كشور از را فرزاد كه زمان 
 ..ميشود آشكار برايش چي    همه است كرده

 م   قلبش جان بر و شده مشت پاكت محتويات تك تىتك
 ..افتد

   . .د  كن  كاري  بايد 
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ون منحالب اين از را او شود نابود دفرزا اينكه از قبل بايد  بي 
 ..بكشد

 

 ١٩٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .كند م   قفل هم بر دندان

 كجاست؟ جمشيدي_

 .اندازد م   دهان در در و كرده باز ديگر آدامس  

 رو داداشتون هم ميكنه كار هم شوما فرمايش طبق تركيه،-
 ..ميپاد

 انتقال رديگ طرف به دهان طرف يك از را جديد آدامس
 .ميدهد

 ور اون حال ..شوما بدم درآرم رو عفريته اين آمار گفت بهم-
   چه

 ..نكردم سوال برس   اين سوزونده آتيس 

هان    طرف آن دارد حتم  دست جمشيدي كه است شده خي 
 ..است شده بكار
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ي دارد حتم  كه است ديده عفريته تايماز قول به اين از چي  
 ...است زده او ي گذشته كردن رو و زير به دست

 ..!عجيب خيل   !است عجيب

 و پدر ..است گفته اش خانواده از زن آن كه آنجاي تا
   ايران در كه دارد مادري

 
 ايران از خود و ميكنند زندك

 ...است كرده مهاجرت

 بوده او خود ي ساخته و دروغ تماما مادر و پدر آن پس
 ..است

 امتم چرا است شده كاركشته راه اين در كه است معلوم
 بدور و بوده پاك و پاك زندگيشان به مربوط اسناد و مدارك

 ..فريب و جعل هر از

   كه رفتنش فكر در
 مي    روي بر كاغذي تايماز ميشود طوالن 

 ..ميشود بلند جا از و گذاشته

 چون نميخوام مول پول كارم اين بابت منه، تليفن نمره اين-
   ماز  كاري هر به اين از اما رفاقتيم خراب و كشته

 خواسن 
 ..ميخوام دستمزد باباتش

د بازي به و كرده آزاد مشت از را زنجي    ..ميگي 

شيم..            مرخص  ما  كه   ن 
 س  

فرماي   امري  باري  اري  ك 
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 ...برميدارد مي    روي از را او تلفن شماره

ه  .ميدهد جواب تلفن شماره به خي 

  ...غفاري بلي    درار، رو بلي    آمار-

 ..ميدهد او منتظر نچشما به و گرفته شماره از نگاه

 بلي    اين بفهميمم بايد ...چيل   و چرب هم خوبه هم پولش-
 ...دزديدنش يا ساختگيه

ند ريز خنده تك دادن تكان با همزمان تايماز  ..مي  

يا بد ...اوك   اوك   بااليا شوما قول به-  تجسساي طبق !تي  
، الك   شخصيت بلي    كوچيكت  

 ...داره بابا ننه ن 

 .ميكند اشاره ودخ ي شماره كاغذ به

 رو زندگيش ي روده و دل بزنت    زنگ بهم ديگه روز سه دو-
يزم  ...برات مي    رو مي 

 پنهان ديدش از تا ميكند دنبال چشم با را تايماز رفت   
 ..ميشود

د تماس جمشيدي با فرصت اولت    در بايد  جوياي و بگي 
 ...شود طوف آن احوال
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 ١٩٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

د پيش را عمارت راه و ميشود بلند جا از  ..ميگي 

 چك را زمان پذيران    بزرگ ساعت از اتاق، به ورودش از قبل
 ...ميكند

 ..وقت دير هم خيل   است ديروقت

   اين اين و گذشته شب نيمه از ساعت دو يگ  
 زمان يعن 

  
 ..نيست جمشيدي با تماس براي درسن 

 اين با  حال و نداشته دخي   اين به خون    حس اول همان از
 ..ميخورد بهم او از بيشي   حالش ها گزارش

 در او معصوم نگاه كه است اش شده بد حال دار و گي   در
 .ميشود ظاهر چشمانش مقابل

 .ميبندد نقش لبانش بد كمرنگ لبخندي

 ؟!چيست چشمان اين حكمت بزن بزن اين وسط آخر

ايط اين در بفهماند ميخواعد باالن    آن البد  منبع يك به رس 
ك آن اندازه چه و داري نياز آرامش  آرامش ميتواند آن    دخي 
 ..!باشد بخش
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 سلول سلول جان به كه است حس   چه اين نميداند
 ؟!است افتاده وجودش

عمو آن  !ميخواهد را دخي 

 باشد داشته را او بايد ميداند فقط چه براي و چرا نميداند
   هر به حال

 ..باشد ميخواهد كه قيمن 

 دراز تخت روي بر برهنه اي باالتنه با و كنده تن از را لباس
 ..ميكشد

ايط و آن    آن با اندازه آن  به كه ميكند فكر آنطرف رس 
ود خواب  ..مي 

 ديگر روزهاي از سبكي   كم   كارهايش حجم و است جمعه
 ..است

 ي شماره و برميگزدد خود اتاق به صبحانه رصف از بعزىد
د را جمشيدي  ..ميگي 

 ..بخي   صبحتون آقا، سالم-

 .ميشود آن وارد و ميكند باز را بالكن درب

 مو به مو چيه؟ جريان بود، اومده تايماز درستت سالم،-
 ..بده توضيح برام رو خر   همه
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 .ميماند منتظر و مينشيند صندل   روي بر

ه، اين آقا- ، دخي  نه مشكوك جوران    يه بلي    با همزمان ..مي  
نه تيك هم ديگه چندتاي با آقافرزاد  ..شدم مشكوك .مي  
   توي ته تا تايماز برا فرستادم رو عكسش

 
 رو  دخت اين زندك

اي به كه دربياره  بيخ از كال دخي   اين ...رسيده هم جالن    چي  
 با بودنش نظرم به ..معناست تمام به شاالنان يه غلطه

 به اينكه از قبل شده طور هر بايد س، نقشه آقافرزاد
ون مبكشي بازي اين از رو آقافرزاد برسه هدفش  ..بي 

ند فرزاد به پوزخندي دل در  ..مي  

 ؟!دارد گنده ي كله آن در ماز برادر آن آخر

 كوبيده صورتش بر را دخي   اين بودن ناخلف ابتدا  همان از
 ...است مرده راانكار تمامش المشنگه با بار هر ول  

 كاراي جمشيدي، ميخوام جمع حواس دونگ شش انور من-
كت گي   وقت  رو بزار رو غمت و هم كل بنداز عقب رو رس 
يزم رو هرزه اين ي پته زود خيل   خودم قضيه اين  رو مي 
 ...آب

  
ل كس   كه نگذشته تماسش پايان از دقايق   وارد كشان ك 

 ...ميشود

 



 رد پس پاییز

 

 

 ١٩٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 در ايستاده مادر   و شيدا مامان به را پرسوالش نگاه و برگشته
 .ميدوزد در چهارچوب

ل اين جريان-  آوردين؟ عروس ؟!چيه كشيدنا ك 

   با و ميشود نزديكي   مادر
ون چشمانش از كه شوق   زده بي 

 .ميدهد جواب است،

ش فقط امروز مياريم، اونم زودي به-  ..باش داشته رو خي 

ي ش ها زدن حرف گريخته جسته اين از چي    .نميشود دستگي 

د جان ابروانش بت    ريز اخم   شده كنجكاو  .ميگي 

  چيه؟ منظورتون-

 ..داده رو بله پري-

 ها زدن حرف مقدمه ن    اين با كه است شيدايش مامان
 !ميكند بيشي   را بعتش

 !هاست حرف آن از ديگر اين
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 چنت    نشدن روي بر دخي   آن سوزن كه پيش وقت چند تا
ي ون يكهو هاي خوايت    اين بود، كرده گي   چي    زده بي 

 .دارند خود پشت در ماجراها

 راه حسان    جشن يه و شيم بكار دست ترزود چه هر بايد-
 ..بندازيم

 بسنده خشك لبخند يك به فقط مادر پيشنهاد جواب در
 .ميكند

 ..!ندارد كردن قبول اين از خون    حس

 ماجرا اين به خون    گواه   دلش است، گنگ حسش
 ..نميدهد

 نيست؟ بهي   باشه زودتر چه هر پرسم؟ چيه نظرت-

  شانه روي بر و برميدارد تخت روي از را حوله

 .اندازد م  

 ..بدين انجام ميدونت    صالح كه كاري هر-

 هوا به و شده دود مادر شور احساسش ن    و خشك لحن از
ود  .مي 

د دست در را دستش  .ميگي 
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 به داري و نيست وصلت اين به دلت هم ذره بك اگه يزدان-
   ازدواخ    چنت    دست وصيت اون خاطر

ن   بگو، بهم مي  
  
 ...ب اگه مديون 

 .ميكند قطع را حرفش و ميگذارد مادر دهان بر دست

 كم يه افكارم ديگه موضع يه خاطر به نيست، اينطور اصال-
 ..ريخته بهم

   بر اي بوسه
ند او پيشان   .مي  

 ..بدين انجام ميدونت    صالح كه رو كاري شما-

 ..ميشود حمام وارد و كرده پشت ميشود، تمام كه حرفش

 .است شده سورپرايز دازهان از بيش كوتاه مدت اين در

 به از هم اين شياد يك دام در افتادنش گي   و فرزاد از آن
 ..يكهون    آوردن عروس مادر قول

هاي اين نيست اندازه از بيش  ..!انگي    هيجان خي 
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 پري********************************
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 جمع هايزانو  روي بر كه رسي بر دست و مينشيند كنارش
 .ميكشد است گذاشته شده

ه احوال   زد زنگ عزيزجون-  رو مثبتت جواب هم من بگي 
 ..دادم بهشون

 ميكند نوازش را اطرافش در شده پخش موهاي كه همانطور
 .ميدهد ادامه

   عاشق اينكه-
   ازدواج و بس 

 بايد ول   خوبه خيل   خيل   كن 
  
، مناسبش آدم عاشق كه بدون   

 دلت اينكه از قبل بايد بس 
ه رو وجودت افسار    پايت    و باال رو طرف بگي 

   كن 
 ببين 

 ...نه يا درسته مياد ذره ذره داره كه عشق اين اصال

   آب
 روي را اش گونه و چرخانده رس و كشيده باال را بين 
 .ميگذارد زانو

ه ايش مامان به خي   .ميماند حرفش ي ادامه منتظر سمي 

   نميگم كردي، اشتباه نميگم-
 هيچ دله كار !كردي نادون 

   هوشيار بايد ول   نيست درش كتان    و حساب
 قبل بايد باش 

   غلط احساس شدن جدي از
 بهم رو دل ي كوزه كاسه بزن 

 ..بريزي

ه ند لبخند چشمانش در خي   .مي  

 



 رد پس پاییز

 

 براي رو اي ديگه كس اون ..نيست مناسبش آدم ميثم پري-
 دائما كرده، اشاره بهش جمع تو هربار و داره نظر در آيندش
نه، صدات آبج       اين مي  

؟ يعن     خر 
ا با تو اينكه يعن   ميي 

 ..دارين رو جايگاه يه برايش

 .ميكند بند گوشش پشت را پري موهاي از اي دسته

-  
  ما نظر از بگيم، آقاجون و من خر   هر گفن 

ين خان يزدان  وضعش اينكه نه زندگيه، براي گذينه بهي 
ت آدم خودته، خون و گوشت از چون نه، باشه خوب  باغي 
   از .داريه بته

 اوصاف اين با ...مياد بدت بهراد از تو طرق 
   براي درست گذينه

 
 ..پرسعموته زندك

 .ميكند تمام را حرفش ريز چشمگ   با

 باز خان يزدان روي به و ببند ميثم روي به رو دلت در-
 رسگرم دل كردن رس به دست راه ول   نامرديه ميدونم ..كن

 براش خر   همه اينكه از قبل ستدر  اونم ديگريه با كردنش
 ..كرد كاريش نشه ديگه و بشه جدي

 جواب زاري حالت با و كرده بلند زانو روي از كامال را رس
 .ميدهد

سم ازش من مامان-    ...ميي 
س ميبينمش وقن  م اسي   .ميگي 
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ند موهايش بر اي بوسه  .مي  

 ..بگردم دورت ميشه درست-

د قاب دست با را صورتش  بر ديگر اي بوسه و ميگي 
ند پيشانيش  .مي  

، تصميم عاقالنه اندازه اين كه خوشحالم-  
  گرفن 

   خوشبخت شاهلل ان
 !قشنگم دخي   بس 

 كردن قبول اين تمام نميداند و ميكند دعا خوشبختيش براي
 كردن فكر با كه است گناه   بار از فرار خاطر به فقط ها
   مرد به

 
   دوشش روي بر ديگري دخي   زندك

 ...ميكند سنگين 

 هم احساس اين از فرار براي هم است خون    دروي راه
 ..ميكشد نشان و خط برايش كه بهرادي

 در نمان    قدرت جرئت كس   خان، يزدان اين دارد قدرت
  ؟!ميكند پيدا مقابلش

 ...هرگز
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و ايستگاه هاي نيمكت روي بر  خود نگاه و است نشسته مي 
 چون است معلوم پوششان از كه فراديا بت    هدف بدون را

 .ميچرخاند هستند كارمند خودش

   روي بر اينكه تا ميچرخد و ميچرخد نگاهش
 تقريبا كه جوان 

 .ماند م   ثابت است ميثم قامت و قد هم

 !است جنبه ن    واقعا

 ..!دلش هم خودش هم

   اين به ميشود مگر آخر
 ؟!شد عاشق ها راحن 

ا با كه نيست ماه   چند  ول   است شده آشنا ميثم و ميي 
 اينگونه ميثم صميم   و گرم رفتار مقابل در چگونه نميداند

 !است داده وا

ي نه  اندازه آن نه باشد داشته محبت كمبود كه است دخي 
   به دلش پاي كه سال و سن كم

 ..بلرزند خوردن آب راحن 

   كه نگاهش
   متوجه مرد ميشود طوالن 

 ..ميشود آن سنگين 

 و ميدزدد نگاه رسعت به چرخاند م   تشسم به رس كه همت   
 .ميدوزد تونل انتهاي به

 !ببخشدش خدا ميكند آرزو دل در فقط
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 ..است كرده انتهاب كه فراري راه و خودخواه   اين خاطر به

 ؟!باشد داشته ازدواج اين در نفع   هم او ميشود چه خوب

 نم   ازدواج اين به تن پدربزدكش روح شدن آرام براي او مگر
 ..دهد؟

 را او پيشنهاد رسكش دل اين از فرار براي هم خودش پس
 .ميكند قبول

   چند اصال ..اصال
 سازش هم با اگر و ميمانند عقد را مدن 

 ..ميشوند جدا نداشتند

ون به را بازدمش  بر و ميكند راست كمر و ميكند فوت بي 
  
ند تكيه نيمكت پشن   .مي  

 اقالنهع است بهي   برسد دلش خراد به نيست قرار كه حال
 ..كند فكر

ين خان يزدان  ..است خواستگارانش بت    در گذينه بهي 

 ...اجتماع   مرقعيت نظر از هم ثروت نظر از هم

 ..باشد طلب منفعت كم   بگذار

 ...نماند بيكاله رسش است كرده حذف را دل حال كه بگذار

 ..زد نخواهد را خانه درب هيچگاه خان يزدان از بهي   كيس  
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  خو نسبت اين اگر
 بود ها محال جزء هم او نداشت وجود ن 

 خانواده چنت    روي بر دست همرس انتخاب براي كه
 ..بگذارد

 مقايسه قابل آنان با نظر هيچ از بود، بت    واقع بگذار
 !نيستند

 ...نظر هيچ از
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و آمدن متوجه ها ريل سمت به جمعيت هجوم با  مي 
 .ميشود

 ...ميشود بلند جا از كيفش برداشت    با و زده پس را افكار

 چان    كه است جديد ي پروژه انجام مشغول يخت اتاق در
 .ميشود گذاشته مي  ش روي

د مانتيور از نگاه  .ميگي 

 ..بود موقع به خيل   نكنه درد دستت-

 .برميدارد را چاي فنجان و زده لبخند
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 او كار مي    روي هم را ناهيدخانم چاي لبخند با برديا
 .گذاردمي

  .پركار بانوي ميكنم خواهش-

ند تكيه خود مي    بر ايستاده و آمده جلو  .مي  

   بود كتابا حساب اين تو رسم بس از-
 مانيتور از چشم وقن 

م ن رژه چشمام جلوي اعداد اين ميگي   .مي 

 .رسميكشد را چايش از اي جرعه

 .بريم حسان    و درست تعطيل   يه ميشه نوروز ك  -

 را چشم ي گوشه و كرده بلند چشم از را عينك ناهيدخانم
 .ميدهد فشار وسط و شست انگشت با

 باالي از كشيدن، رس از قبل و برداشته را چاي فنجان
 .ميكند نگاه برديا به فنجان

ي؟ عروش   نميخواي-  !گنده مرد ذيگه شدي پي   بگي 

ند بلندي ي خنده تك برديا  .ميچرخد او سمت به و مي  

ي ببت    گفتم مامان تحويل دادم گرفتم كه رو وامم-  از چي  
 و دولت اين پدر خدا كه مياد در عروش   خريد براي توش
 .شد قلم هزار اون از قلم چند فقط دربياره و تورم
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 .ميگذارد مي    روي را فنجان

   يه حاال-
 اين از ذره يه كه داشتيم خانم عروس با رايزن 

 ونهخ رس بريم عيدي اين بشه بلكم تا كنه كوتاه رو فهرست
 ...زندگيمون

 .آورد م   پايت    را خورده نيم فنجان ناهيدخانم

 خرجا ذره يه دارم قبول ميشه، جور خر   همه كه ...شاا ان-
   نظر به ول   شده سنگت   

   دل تو كه من 
 
ك زندك  هستم مشي 

ه  براي بدارين رو پول و كنت    كم اي حاشيه خرجاي از بهي 
فت  ..زندگيتون پيرس 

ند دور نشست    براي را مي    و انداخته باال اي شامه  .مي  

 شما كنه قبول بايد اونكه ول   عزيز بانوي ناهيد دارم قبول-
 ..نيستيد مستقيم رصاط   هيچ به گاها كه خانومايت   

 روز چند اين كه ازدواخ    موضع از اذهان كردن خارج براي
 ميشود، بهمزن حال دارد كم كم و بوده بحثش دائما خانه در
 .ميگويد برديا به رو پررنگ لبخندي با

 شدين؟ متقبل رو پست اين شما كه نبود آبدارخر  -

 به  به ابرو با و اندزد م   ناهيدخانم به نگاه   نيم برديا
 .ميكند اشاره سمتش
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، تحويل بيا- ين بحث وسط بگي   يه ..تركوند رو ما پز زد شي 
 ٢٠٣پارت# ...خانوما شما هستت    موجودان    همچت   

 پايي   _پس_در_رمان#

كت كاري ساعت اينكه از بعد دقيقه دچن  از ميشود تمام رس 
كت ون رس  ند بي   .مي  

 .اندزد م   ابري آسمان به نگاه  

د باران دارد امكان آن هر كه است روزهان    آن از  .بگي 

  اينكه از قبل تا ميكند بيشي   را رسعتش

و ايستگاه به درآيد آب از درست بينشيش پيش  ...برسد مي 

   از بعد
 را خيابان عرض از عبور قصد روي دهپيا دقايق 

   كه ميكند
 .ميشود متوقف پايش جلوي گرانقيمت ماشين 

  پايت    ماشت    ي شيشه كه كند كج راه ميخواهد

 .آيد م  

 .دارم كارتون شت    رسار-

 !ميشود خشك جايش در او صداي شنيدن با

             
  

س   ت است  داده  عزيز  كه  جوا   ن  به  راجع  ميخواهد  دارد  حتم 
. .د  كن  جينش 
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 ؟!خواست نم   را همت    مگر

 ...ميخواست او كه است كرده را كاري همان بفرمايد، خوب

 در نشست    به هم باز كه است خود افكار دار و گي   در
 .ميكند دعوتش ماشت   

 ..شت    سوار-

 .ميچرخاند اطراف در نگاه و داده قورت را دهان آب

 كم   بايد شوند، تمام جان    بايد ها بازي موشك قايم اين
 .كند جمع خود براي بنفس اداعتم

ي آن و اين پيشت در ها گرفت    پناه اين با  درست چي  
 ..نميشود

 جاي ماشت    در و كره باز را عقب درب تعلل، اندك   از بعد
د  ..ميگي 

 بر را حاكميت كه است سكوت ماشت    كوچك فضاي در
 .است گرفته عهده

 !است عال   هم خيل   اتفاقا نه، باشد بد اينكه نه
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 و كند جور و جمع را خود ميتواند سكوت اين در حداقل
 پيدا درخوري هاي جواب مرد اين احتمال   هاي سوال براي
 .كند

د را حدسش خوب كه سوال   با سكوت  .ميشكند هم در مي  

 مجبورتون كس   كردين، موافقت ازدواج با ميگفت مادر-
  كرده؟

 را او جواب ميفشارد مشت در را كيف بند كه همانطور
 .دميده

 ..فقط گرفتم خودم كه تصميميه ...نه-

 انداخته پايت    رس نگاه   نيم جلو ب آينه از ميگويد كه فقط
 .ميشود اش

 ؟!فقط-

 

 ٢٠٤پارت#
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وراند دهن در آنچه گفت     ..است سخت برايش خيل   ميير

 !وجدانش نظر از سخت نه بياور زبانش به اينكه از سهت
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   ودشخ خاطر به بخواهد آخر
 

 برايش كند خراب را او زندك
 .است سنگت   

 منافع فكر به فقط كه عقل   بت    !است گرفته در جنگ
   و است خود

 نگاه قضيه اين بر ديگر ديد از كه وجدان 
 .ميكند

 ديگربرگشت است آمده را راه اينجاي تا كرد ميشود چه ول  
 ..معناست ن    برايش

 !خشدشبب بتواند مرد اين روزي دارد اميد فقط فقط

   به
 ؟!بزرگ خودخواه   اين است بخشيدن قابل راسن 

 !ديگر است خودخواه  

 رابطه يك وارد خود منافع و غلط احساس از فرار براي اينكه
 را خود دست شد كشته احساس آن اينكه از بعد و شوي
ي  ؟!ببندي را فلنگ بگي 

 ..است محض خودخواه  

 محكم را وجدان دهان دست با و داده قورت را دهان آب
د  بهم را اش نقشه ي كوزه كاسه و بزند فرياد مبادا تا ميگي 
 .بريزد
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   كس   با دارم دوست من-
 
 داشته دوستش كه كنم زندك

   تا ميخوام شما از ...باشم
 شكل داشت    دوست اين كه زمان 

ه   ...ميگي 

ده  .آورد م   تر پايت    را صدا خجالي  

 ..بمونيم عقد تو-

 ..يدهدم جواب است نكشيده ثانيه به

   اين
ين يعن     كرچكي 

وع به رغبن     رس 
 

 ..ندارد زندك

 به عمل و  است كذان    وصيت همان دليلش است، همان
 ..آن

 ..نداره موردي هيچ-

  است، خود منافع فكر به او  كه اوصاف اين با

 ..نيست آور درد وجدان چندان اش نقشه

د سود كه باشد او فقط مورد اين در چرا  ؟!ميي 

  راه گذشتگان كه بازي اين رد ندارد دوست

 ..بماند بيكاله رسش اند انداخته

   از بعد
 را بهراد رس   ميتواند هم گذاشت عقدشان از كه مدن 

 از اشتباه   عشق آن خيال فكر ديگر هم كند كم زندگيش از
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 بيايد كنار او با نميتواند ميگويد هم كار آخر افتد م   رسش
 ...طالق و

 روي آن از اما ميچيند برنامه دخو  براي سادلوحانه دخي   اين
 !ندارذ خي   سكه ديگر

 ...را خان يزدان اين است نشناخته و ندارد خي  

 ؟!كند رها را نامرسش

 ..!برسد آسمان به زمت    مگر

  هاي چيدن برنامه همه اين ميان بايد گله  

، نگاه برنامه به هم مقابل طرف يد از كم   دار خنده  
 كن 

 ..بشناش   را طرفت كم  

 شده چيده ي برنامه آن از قسمت هيچ مياي كه خود به
 ..هيچ !است نيامده در آب از درست

 

 ٢٠٥پارت#
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لشان خيابان رس درخواستش طبق  .ميكند توقف مي  

 ..ممنونم خيل  -
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 .ميدهد تكان جوابش در رسي

ه سمت به دست د دستگي   جمله با كه كند باز را در تا ميي 
ه روي بر دستش او ميگويد كه اي  .ميشود خشك دستگي 

 !ميشود خاص   جور حالش

 گفته او به پيش لحظات كه هان    حرف تمام دارد دوست
 ذهنش درون و كند جمع ماشت    كنار و گوشه از را است
  
 ..كند زندان 

 !است فرار حال حالش

   از اصال
 ..!است هراسان افرادي چنت    با همنشين 

 ؟!نيست    ناكترس دارند قوي ششم حس كه افرادي

   قايم را مطلب اصل قشنگ ي كلمه هزار هزار با تو
 و ميكن 

 روي بر دست درست گولزنك سنگرهاي به توجه بدون آنان
 ...!ميگذراند ماجرا اصل

 آن از  و زد دورشان ميتوان سخت كه افرادي اين ترسناكند
 .كرد استفاده خود نفع به ها

 !نه كاري كتك و كتك معناي به ترسناك
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 مغزت هاي سونبه سوراخ در دست كه جهت اين از اكترسن
ون را هايت برنامه و ميكنند  ..!ميكشند بي 

 نوبت كه اين وقت آن دانستند را ات برنامه كه قشنگ
سد ها آن تاخت     !مي 

 ديگر كه ميدهند تغيي   خود نفع به را ات برنامه اي گونه به
   جورش و جمع از بخواه   تا

 ..تاس گذشته  كار از كار كن 

منتظره تغيي   اين اميدوارم-  از هيچ چون باشه، صادقانه غي 
 ..نميگذرم بزنه دورم بخواد كس   اينكه

 مرد؟ اين نيست ترسناك

 ؟!است نگفته درست

 خون    به آن خم و چم با و خرانده را اش برنامه كت انگار
 ..!است آشنا

 ...ميشود دستپاچه

 ...ميدهد قورت را دهان آب

  ...؟!يهحرف چه اين..اين-

 ..كند صحبت نميتواند اين از بيشي  

    !.. .ت  اس  كرده  قفل  ذهنش 
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 برده خود با و برداشته را ذهنش واژگان تمام كس   كه انگار
 ...است خال   اي كلمه هر از ذهن حد اين در !است

ين او سكوت از  ..ميكند را استفاده بهي 

  " يك از بعد
 محيط از و كرده باز در آهسته "خداحافظ 

 ...ميكند فرار ماشت    آور خفقان

 

 ٢٠٦پارت#
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 ..ميگذارد جا رس پشت را برده بو مرد و ميكند فرار

 كم خود هاي قدم رسعت از ميشود كه خانه كوچه وارد
 ..ميكند

 دست به بيخود مكنت و دستگاه و دم همه اين كه الحق
 ..!است نميامده

 ..است هوشيار بسيار او كه ميخواهد هوشيار مدير

 ..نشدم رد روت تا كنار برو بچه-

 .آيد م   خود به ميارا صداي با

 ..است ايستاده ساختمان روي ماشت    درب مقابل
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 ..است نشسته كنارش او و راننده ميثم

 ..بود رفته يادش پاك دارند، بازگشت قصد امروز بود گفته

 .آيد م   سمتش به شاك   و ميشود پياده ماشت    از

 ..ميشديم نااميد عال   جناب ديدار از داشتيم ديگه-

 .ميكشد كنار و گرفته مشت به را بازويش

يم فردا كه گفتمت ديروز خوبه ؟!رفاقت رسم اين-  ...مي 

ا توسط كه حال ون ماشت    است، شده كشيده كنار ميي   بي 
 .ميشود پياده ميثم اندك   از بعد و آيد م  

ده لبخندي ا تحويل خجالي    .ميدهد ميي 

منده،-  .بيام ديرتر شدم مجبور اومد پسش كاري هي رس 

  
ا بازوي از نيشهون  د ميي   .ميگي 

   نكنه-
   رو من اينكه بدون ميخواسن 

 ..؟!بري ببين 

ا به پا با ميمالد را نيشهون جاي كه حال   در ميي   به اي رص 
ند كفشش  .مي  

فتم كاش .ديوانه شد كبود !كت    وحشيت رس تو خاك-  ..مي 
 .موندم خنگول توي ظرمنا اينهمه چرا دونم نم  
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د بغل در را شاك   اوي و ميشود  نزديكت حرف بزون  .ميگي 

 ..بيا بازم ميشه، تنگ برات دلم-

ا  .ميكند نوادش را پشتش و اندازد م   او دور دست ميي 

 ميام شد تموم روزش چهل آبج    كه بعد هفته خره، باشه-
 حاال هستم ريشت بيخ من راحت خيالت ..مامان دنبال
 ..حاالها

ا بغل در كه همينطور    است ميي 
 كمرش از ديگر نيشخون 

د د فاصله او از رسعت به و ميگي   .ميگي 

   خي  -
   وحشيا عت    كه دخي   نبين 

فن   !آدم جون به مي 

 ؟!چل و خل عزيز آبجياي خداحافظيه مدل چه ديگه اين-

 ..ميكند هندوستان يلد فيلش دل و ميشنود را او صداي

 عزيز آن براي دلش و نميبيند عزيز كنار در شده يدك آبج   
ند پر آبج    كنار  ..!مي  

 !اوست با حق

 ..حادش نوع از هم آن است، چل و خل

 

 ٢٠ ٧ت  #پار 
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   لبخندي با
 

ون مخصمه از را خود ساختگ  .ميكشد بي 

 ..سالم-

 .ميشود نزديكي   نما دندان لبخندي با ميثم

  بودي؟ كجا-

ا  نيشخون و ميكند استفاده مدهآ وجود به فرصت از ميي 
   با را شده گرفته هاي

   محكم نيشخون 
 آخش كه ميكند تالق 

 .آورد م   در را

  دو آن از دور نرسد او به دستش اينكه براي

 .ايستد م  

 ...كردم جيمش ست    قبال من ميثم كن ولش-

ند اش شده مچله صورت به اي خنده تك ميثم  .مي  

ا؟ كردي چكارش-  !نامرد كندي رو تشگوش كنم فكر ميي 

ا كار از شده حرص    با او كه ميشود ور حمله سمتش به ميي 
 .ميدود سمت آن و سمت اين به بازي مسخره و خنده

اي- ، ميي   
م ازت گازي يه بعد دفعه وحس   تا جاش كه بگي 

 ...بمونه سالها
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 ادامه ها آن رفت    دم دوست دو اين هاي كردن بدو و يك
 ..داشت

 ماشت    شدن خارج و ايستد م   در كنار دو آن رفت    از بعد
 ..ميكند دنبال كوچه از را آنان

 حوال   فكرش ندهد اجازه ديگر كه است كرده عهد خود با
   و او

 .بزند پرسه هايش مهربان 

   عهد اين اگر است بسته عهد
 ...نكند شكن 

 احساش   چنت    برابر در اينگونه كه است متاسف خود براي
 !است كرده خم كمر

 باشد داشته مخالف جنس طرف از محبت كمبود كهاين نه
 ..نه

 نظر از جوره همه آقاجان و خادابيامرزش پدر خداراشكر
  
 ..ميكردند حمايش عاطق 

 ؟!شد چگونه ننيداند اصال

 ..ميشود روبرو رسوان    اين با آيد م   خود به

ون پرحجم و پرصدا را نفسش  .ميدهد بي 

د ديوار از تكيه  ..ميشود خانه وارد ميگي 
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 .ميشود خانه وارد و انداخته كليد

 و من حقوق كار، رس بري شما كه نيست نياز اصال آقاجون-
   لت    براي پري

 
 .كافيه زندك

 در رس از را مقنعه ميكند، حركت صدا سمت به كه حال   در
 .آورد م  

   سالم،-
 ؟!افتاده اتفاق 

ا مامان  .اند نشسته هم كنار آقاجانش و سمي 

 ..آرام و خونرسد گريدي شاك   و حرص   يگ  

 ..نه سوالش جراب ول   ميشود داده سالمش جواب

 .ميكند تكرار دوباره را سوالش و ميشود نزديكي  

-  
 چيه؟ جريان مامان؟ افتاده اتفاق 

اخانم    از انگار كه سمي 
 است، شده خسته نتيجه ن    بحن 

   بر و كشيده كنار را خود
ند تكيه پشن   .مي  

 !بشه پاركبان بره ميخواد آقاجون-

 

 ٢٠ ٨ت  #پار 

 



 رد پس پاییز

 

 پايي   _پس_در_رمان#

منتظره چي    چنت    شنيدن از اند ابرو اي غي   .ميير

 !شود پاركبان

   محله يك كه رسول   حاج ندارد امكان چگونه
 
 ميكرد بزرك

 ؟!كند انتخاب شغل   چنت    بخواهد حال

 حاج مناسب فقط نه باشد، بد شغل   كه خاطر اين به نه
 ..نيست رسولش

ي چه نميداند  تصميم   چنت    او است شده اعثب چي  
د  ؟!بگي 

ها رقم اين گياه و گل به اش عالقه از  دارد خي   خوب چي  
 به تن عالقه اين خاطر به كه نميكرد زا فكرش هيچگاه ول  
 .دهد كاري هر

 .ديگر است مرد كنار، به عالقه

 ديگران و بماند خانه در زنان چون كه دارد افت برايش كرس
 .بدهند را اش خانه هرج

 .بود نكرده نگاه موضع به زاويه از
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 خوشحال تصميم   چنت    براي قلبش اعماق از اينكه با
 .آورد م   لب بر لبخند ول   نيست

ند آقاجانش ي شانه بر دست  .مي  

 ايمان شما به من بدين، انجام درسته ميدونت    كه كاري هر-
 فقط نيست مال   مسائل و پول خاطر به كه بدونت    ول   دارم
 .موافقم كار اين با كه شماست خود ي عالقه خاطر به

 .ميدهد جواب لبخند با و ميكشد خود ي نوه رس بر دست

م، ممنون- م حقوق اينكه هم رسگرمم هم دخي   ..ميگي 

اي مامان به ابرو با  .ميكند اشاره مانده مات سمي 

د را او دست و ميشود بلند جا از  .ميگي 

 ..دارم كارت بيا مامان-

 .ميبندد ير پشت را در و وندميش اتاق وارد

   آقاجون به بود خر   پالها و پرت اين-
 ازت اصال ؟!گفن 

 .نداشتم توقع

   اي بوسه
ايش مامان ي گونه بر ناگهان  ند سمي   .مي  
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 بشينه كه نيست آدما اون از آقاجون اون برم قربونت آخه-
 اين و ميشه افرسده خونه بمونه بخوابه، همس و خونه تو

  
 
 ..مياره رشد پا از افرسدك

 تو برميخوره غرورش به و مرده يه ايشون اينا از گذشته
 ..بديم رو خرجش ما و بمونه خونن

د درست را او دست  .ميدهد ادامه و ميگي 

   داره دوست كه اونجور بزار
 
 و باشه خوش بزار كنه، زندك

 و رسحال اون و طبيعت   عاشق اون ميدونه خوب خودت
 ..رسزندس

ه    در ميشود خي 
 .است زده حلقه آن دز اشك كه چشمان 

 ....هووم ...نكن مخالفت باهاش-

 .ميچكد مامان چشمان از اسگ   قطره

   ندارم دوست-
 دستور بهش يگ   نمياد خوشم بكشه، سخن 

   چرا آخه ..كنه تمي    رو بقيه جاي بخواد و بده
 ...؟!پاركبان 

 

 ٢٠٩پارت#
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 .ميداند هرب را اركپ در شنيدن نه   و امر ميداند، خوب

 را خود شغل ها اين تمام بر كامل علم با آقاجان كه كند چه
 .است كرده انتخاب

ايش مامان د آغوش در را سمي   .ميگي 

   اي خنده با
 

 .ميدهد جواب ساختگ

 آورده در رو ما پدر پاركبانا اين مياد يادمون خر   هر تا ما بابا-
، و كار اين ه   ...بودند  نگران شما ...نكنت    رو كار اون بكنت  
 نياز كه هست خوب كارش اينقدر آقاجون نباش مورد اين
 ...نيست باال از اخطاريه و دستور به

د نوادش به را او پشت  .ميگي 

 چندين كردن انتخاب آقاجون پارك   جان مامان ضمن در-
 و هاست گل قسمت مخصوص فقط آقاجون و داره پاركبان

 ..ميشه كم خيل   شكاري فشار باش مطمت    نظر اين از

 .ميكند پاك را خود هاي اشك و ميشود خارج آغوشش از

   كه باشه همينطوري اميدوارم-
 

 همچت    بار يه اگه چون !ميگ
 ..نميدم اجازه ديگه ببينم موردي

ند كه را خود هاي حرف  خارج اتاق از وقت فوت بدون مي  
 .ميشود
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ا مامان  را دستش در ي مقنعه ميكند، ترك را اتاق كه سمي 
 ....ميشود حمام وارد آن از بعد و ميدهد جاي كمد درون

 ..است قبل   جمع همان جمعشان

 ..او و شيداخانم عزيزجان،

 كس هر از بيش كه است عزيز كس هر از بيش بت    اين در
 .رسد م   نظر به خوشحال

 ..عزيزس اندازه به نه اما  است خوب هم شيداخانم

 ...او اما و

 غرور با و نشسته مجلس راس در زري اخم   با معمول طبق
 ..است گرفته نظر دير را چي    همه خود به مخصوص

 ..!نيايد خوشش او از كه دارد حق هومن

 نكرد بش و خوش بچه اين با كالم يك ورودش زمان از آخر
 ..است

 هم لبخند يك حد در شود خراب پرستي  ش كه اندازه آن نه
 ..ميكند كفايت بچه اين براي

 و اخم هومن كه ايت ها استكان در چاي ريخت    حال در
خانه وارد كرده تخم  .ميشود آشير 
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 .ميگويد شده تخس

 ..نكن عروش   آقا اين با آبج   -

د، م   اش خنده او حرف شنيدن از  ايستد م   او به پست گي 
ول را اش خنده ميكند سع   و  ..كند كني 

 و ميكند صاف گلوي بچرخد او سمت به اينكه از قبل
ند نگكمر  لبخندي  ..مي  

 

 ٢١٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .گذارد م   هايش شانه روي بر دست و ميچرخد او سمت به

ه او مطمت    چشمان در  .ميشود خي 

؟ چرا-  
 كرده؟ دعوا داداش 

ند حلقه او چشمان در اشك  ريش خواهر اين دل و مي  
 .ميشود

 و است كشيده زحمت كوچك داداش اين براي مادر چون
 .ندارد را هايش گريه تاب

 



 رد پس پاییز

 

 بت    را او ي كرده بغض صورت و مينشيند زانو روي بر
د دستانش  .ميگي 

 حسابش برم تا گفته چيا بگو !من برم قوربونت چرا گريه-
 .دستش كف بدارم رو

د آغوشش در وجود تمام با شده تمام حرفش كه همت     ميگي 
 .ميكند محكم آبج    گردن دور را خود دستان و

 ...ميكنه تدعوا اخموئه اون آبج   -

   صدايش
ط كه نزديك آنقدر دارد، نزديك بغض   با ميبنند رس 

كد كوچك ناخنك بك  ..ميي 

 .ميپيچد برادركش دور و آورده باال را دستانش

   حرفيه چه اين-
 اينكه خوبيه، مرد باش مطمت    ؟!داداش 

 بزرگ مدل   اهمت    كال كه خاطره اين به اخموئه اينجوري
 ..قهاخال خوش خيل   اصل در و شده

 تحويلش پرت و چرت مشت يك دارد كه ميداند خوب
 ..ميدهد

 .است گفته چه نفهميد هم خودش كه پرت و چرت آتقدر

ون آغوش از را او    در هم بار و آورد م   بي 
 هنوز كه چشمان 

 .ميدهد ادامه ندارد را آب پر سد شكست    قصد
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نم بگه بهم نازكي   گل از بخواد اگه-  ..ميكنم پارش و لت مي  

ند او لپ بر آبدار اي وسهب  .مي  

، راحت خيالت-  
 در نيستم، پا و دست ن    اينقدرا من داداش 

 جفتمون كنه بد كار بخواد منه طرف هم عزيزجون ضمن
 ..خوبه؟ ..جونش به ميفتيم

 .ميماند او جواب منتظر ميشود تمام كه هايش صحبت

ند نيمه نصفه لبخندي تعلل اندك   از بعد  ..مي  

 قطره و شكسته سد بدهد تا جوابش هدميخوا كه همت   
ون سماجت تمام با اشگ    ...ميجهد بي 

 .ميكند مهار را ها اشك پشت با رسعت به

، باسه-  ..ميسوره داره چشمام نميكنما گريه من ول   آبج  

   موجود اين كشيدن آغوش در براي خود اينبار
 دوستداشتن 

 .ميشود قدم پيش

 .ميفشاود خود لن را او قدرت تمام با

، ميدونم-  
  ...ميدونم داداش 

  
 قايم رسش پشت هومن كه درخال   و برداشته را چاي سين 
 ...ميشود آنان جمع وارد است شده
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 ٢١١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

ين لبخندي مادرجان خندان صورت روي بر  به و زده شي 
 ..برميداود گام او سمت

  
 .ميگرد مقابلش را سين 

 .مادرجون بفرمايت   -

  قربان لب زير و ميشود پررنگي   درما لبخند

   همه اين ي صدقه
 

ود برازندك  .مي 

   خوشبخت اله   خانم، عروس نكنه درد دستت-
 ش 

 !عزيزجون

 ..ميكند بسنده محجوبانه لبخند يك به تنها او جواب در

 مامان و آقاجان شيداخانم، به را اي ترتيب به او از بعد
ايش  .ميكند تعارف سمي 

ود وا سمت به نهايت در  .مي 

   تا
 و كرده حبس سينه در را نفس بردارد را چاي او كه زمان 
 .است گذاشته دست لرزيدن روي بر را تالشش تمام
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 پيش بار چندهزار مثل و بوده يار او با خدا اينبار اينكه مثل
 بوده راحي   نسبتا و نكرده گم را پايش و دست او مقابل در

 .است

  
 مادرش كنار و دميگذار  مي    روي را شده خال   سين 

 ..مينشيند

د دست در را جمع افسار مادر سكوت، اندك   از بعد  .ميگي 

 ..رسول حاج اجازتون با-

 را خود چاي فنجان و ميشود جابجا جايش در كم   آقاجان
 .ميگذارد مي    روي

 .اختياردارين ميكنم، خواهش بفرمايت   -

وع و زده لبخندي آقاجان جواب در مادر  .ميكند رس 

 با رو صحبتاشون ها بچه ميگفت اخان يزدان كه اينطور-
 ...جون؟ پري درسته ..كردند هم

د، باال را شده انداخته پايت    را رس  به نگاه   نيم از بعد ميگي 
ا مامان  .ميدهد قورت را دهان آب سمي 

 ...درسته مادرجون، بله-
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 جمع به رو و داده تكان فهميدن ي نشانه به رسي عزيز
 .ميدهد ادامه را هايش صحبت

   تا ميخوام امشب اوصاف اين با-
 خودشون كه زمان 

ن عروش   و عقد جشن راجب رو الزم تصميمات  بت    ميگي 
 اگه هم باز البته ...بشه خونده محرميت ي صيغه يه ها بچه

 .بدن رضايت خودشون

 .ميچرخاند خان يزدان سمت به رو

؟ مادر؟ چيه نظرت-  موافقت  

   تا ميفهمد ميداند، را خود پرس اخالق خوب
 اين كه زمان 

   است ممكن محال نشود حالل برايش دخي  
ين حن   كوچكي 

يگ   برخورد
   يا باشد داشته او با في  

 مدت بواي بخواهد حن 
  
ه او صورت در طوالن   .شود خي 

 .ميدهد جواب كرده صاف گلون   

 .ندارم پيشنهاد اين با مشكل  -

 

 ٢١٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 .بدهد جواب پيشنهاد اين به كه دميشو  نوبتش بار اين

 ...ندارين مشكل   جون؟ پري خر   شما-

ين بخواهد اينكه از قبل  كسب براي بدهد جوان    كوچكي 
 .ميچرخد پدربزرگش و مادر سمت به اجازه

 رضايتمند لبخندي او پرسوال چشمان جواب در رسول حاج
ند ايش مامان و مي    ..ميكند باز و ميبنند را چشمانش سمي 

  
د، آنان از را رضايت وقن   عزيزش جواب تمام متانت با ميگي 
 .ميدهد را

 ..ندارم مشكل  -

   خانم كتايون
 به را جمع ميشنود را دلخواهش جواب وقن 

 .ميكند دعوت بلند كف يك زدن

د را دستش آيد، م   سمتش به و ميشود بلند جا از  .ميگي 

 حاج كه بشت    خان يزدان پهلو شو بلند خوشگلم، شو بلند-
 .كت    جاري رو صيغه رسول

 او كنار در فاصله با و ميشود بلند جا از عزيز تعارف با
 .مينشيند

س   هم جان به را دست انگشتان گرفته اسي 
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 .اندازد م  

   چند ي فاصله اين در هم اين او تحمل
 آن از برايش سانن 

ممكن  .كند عادت كم كم بايد كه هاست غي 

 اندازه آن اش چهره رنگ بر كوتاه ي فاصله اين دارد حتم
   و سفيدي آن از ديگر كه است گذاشته تاثي  

 پوستش شفاق 
ي    هست چه هر و نباشد خي 

   گل و رسخ 
 

 .باشد انداختگ

 از شده رسخ صورت حارص   جمع تا اندازد م   پايت    رس
مش  .نبينند را رس 

ون آقاجانش زبان از كه عرن    كلمات اين نميداند  آيد م    بي 
  !ستنده قدرتمند اندازه چه

  
 محرم   هر از را غريبه يك كه دارند قدرت اندازه آن يعن 

 !كنند محرمت

 ؟!نيست بارز اي نمونه !دارند قدرت كلمات ميگويند

 از بعد به ثانيه اين از كنارش وحشتناك شخص كلمات اين با
 ...ميشود نزديكي   نزديگ   هر

 اين صحت و ميشود مهر اش هلهله و كف در گمشده "بله"
 .ميكند تاييد را اندازه از بيش نزديگ  

  شيداخانم كه است نزديگ   اين دار و گي   در
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ي ي جعبه  .ميكند باز مقابلشان را انشگي 

 ..خانومت دست بنداز رو حلقه اين پرسم-

 رس و كرده عوض رنگ "خانمت" ي واژه شميدن از هم باز
 ...اندازد م   پايت   

 ..ميكند حس خود به را او شدن نزيك

د عميق فس  ن نامحسوس  .آورد م   باال اندك   را رس و ميگي 

  باال را چپش دست و شده متمايل او سمت به

 .آورد م  

 ..ميشود خشك آن يك به

   ميشود خشك
 خود گرم دست بت    در را دستش او وقن 

د  ..ميگي 

 كه داشت قدرت انداره آن ميداند فقط داشت چه نميداند
   براي

 ..بياندازد حركت از را قلبش لحظان 

 

 ٢١٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 .ميكند خوش جا دستش در جمع هياهوي با زيبا اي حلقه

ون او دست از را دستش  سفيدش چادر زير در و ميكشد بي 
 .ميكند قايم

 و كار و تمام و است متاهل زن يك بعد به ساعت اين از
 .ميشود مربوط زده يخ مرد اين به زندگيش

 چنت    همرس باشد قرار كه نميكرد هم را فكرش هيچوقت
 !شىد قدرتمندي مرد

 ي نيمه دنبال خود همسطح و معمول   مردان در هميشه
 !ميگيشت اش گمشده

 ؟!دروغ يك يا است راست قسمت اين واقعا

 ..!باشد قسمت نظر به

   با ساده ديدار يك ميكرد را فكرش كس   چه آخر
زن   در پي 

 ؟!شود ختم اينجا به امازاده

 ..تقدير مانه يا ديگر است قسمت

 معادالتت تمام كه است زورمند اندازه اين كه است قسمت
هان    و بريزد بهم را  سد را اي كرده ترسيم خود براي كه مسي 

ي در و كند  .كند راهيت دارد دوست خود كه مسي 
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 !قسمت اين است زرنگ

 اصال كه ميكند همراه خود با را تو آرام آرام كه زرنگ آنقدر
 ..وينميش چي    هيچ متوجه

  
   نگاه رس پشت به و آن    م   خود به وقن 

 متوجه تازه ميكن 
  دور خود مسي   از اندازه چه ميشوي

 رس و بازگشت براي نان    ديگر كه دور حدي به اي شده
ي  با شدن همراه و قسمت انتخاب انتخابت، تنها نداري، گي 
 ...اوست

   ديس شدن گرفته با
ين   و زده پس را افكار مقابلش در شي 

 .ميشود شاد جمع وارد

ين و برده دست تعلل كم   از بعد    كوچكي 
ين   را ديس شي 

 .ميكند انتخاب

 ..مامان ممنون-

   خوردن اينكه از بعد
ين  بت و شي  سد، پايان به رس   شيدا مي 

سد سوال   خانم    آن جواب كه ميير
 مهم هم خودش براي حن 

 .است

          
   

نباشه ر  خ  هر  بدي؟  سور  كارمندات  به  نميخواي   
رسرسم پ 

.ه كرد  ازدواج  ن  وش  رئيس 
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 ..ميمانند رابطه اين در او تصميم منتظر و شده ساكت جمع

د تصميم   هر دارد حتم  ..نميكند مخالفت احدي بگي 

 ..ميكند ترواش حركاتش تك تك از بودن بزرگ خوي آخر

 !مرد اين است خاص جوري

ند كه حرف  به محبور و ميخكوب را آدم كالمش تحكم مي  
 چنت    اين هستند وحشتناك هانداز  چه و ميكند اطاعت
  
 ..خودرأيند كه مردان 

 

 ٢١٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   خودم برسه زمانش وقت هر-
ه فعال ميدم، مهمون   اين بهي 

 .بمونه خونواده بت    جريان

 .ميكند پذيرش به مجاب را همه كالمش قاطعيت

   برايش
دار رابطه اين از كس   نداردكه فرق   .نشود يا شود خي 

ام بودن رئيس همرس است درست  م   پرستي    آورد، م   احي 
 قبل آدم همان دارد دوست بخواهيد را راستش ول   آورد
 ..باشد
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 را رئيس غيبت و بنشيند همكاران با حساسيت از دور به
 ..بخندد آزادانه آورد م   در بيتا كه اداهاي به گاها و بكنند

 هاند لقب اينكه تا باشد ساده كارمند يك پري، همان بگذار
 ..بكشد يدك را مقام   خان يزدان همرس پركن

 ..ميكنند بدرقه را آنان خروخ    تا

   از قبل
 آغوشش در شيداخانم و مادرجان خداحافظ 

ند    آرزوي برايش كدام هر و ميگي 
 ..ميكنند خوشبخن 

 منتظر جمع از دورتر و داده دست آقاجان به

 ..ايستد م   

   و اندازد م   او به گذرا نگاه  
 چك مشغول دست به گوش 

ي كردن  ..است چي  

 ..ديگر است مغرور

   يك حداقل و بيايد جلوتر نبايد االن
 و خشك خداحافظ 

 ..بكند؟ عروش   تازه اين با خال  

 بزرگ خدايش حال هر به كند، نگاه باال از اينگونه او بگذار
 خون    به را اخالقش همت    كه رسيد خواهد روزي است
  
 ..كرد خواهد تالق 
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 .ميدهد جاي كمد در شال با همراه و آورده در را چادر

   لباش   با را شلوارش كت
 رخت روي بر و كرده عوض راحن 

 ...افتد م   باز طاق خوابش

ه دستش ي حلقه با و آورده باال را چپش دست  ..ميشود خي 

   همت    به !است كرده ازدواج
 !زياد رسعت با !راحن 

ند پوزخند  ..مي  

 همت    ميدهد، انتقال تراس دست به چب دست از را حلقه
 ماند م   خودشان بت    ازدواج اين اينگونه قول به ديگر است
 ..خودشان بت    فقط

  گذاشتم هم بر با ميكند سع   و چرخيده پلو به

 .....كند خواب به مجاب را خود ها پلك

 ميخواستم ..!شده سگي   روز هر از هم رئيس اين بابا اي-
م رو اسناد  باز نيمه در از رو فريادش صداي كه همت    بي 
 مقابلش طرف داد به خدا .بستم رو فلنگ شنيدم اتاقش
 ..كنه پارش ببيندش اگه كنم فكر !برسه

 رابطه اين ندارد دوست كه است صميم   جو همت    خاطر به
  
 ..شود علن 
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 م   خوشش بيتا هاي زدن حرف رك اين از آيد، م   خوشش
 ..آيد

 ...ميگويد را اخالقش !رئيس است سگ هم واقعا

 

 ٢١٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   برديا
د بيتا سمت به شكالن   .ميگي 

ي هم تو ساله پايان اسناد بخور، شكالت بيا حرص جاي-  ني 
يش ميفرسته رو يگ   خودش  .پ 

د برديا دست از شكالت و اندازد م   باال اي شانه بيتا  .ميگي 

   ميخواستم رسم خي  -
ين   بخشاي از زودتر و كنم خودشي 

 ..بدم تحويل رو اراك ديگه

   از را شكالت
 .ميكند هدايت دهان ديگر سمت به سمن 

 تعطيالت براي شماها ي برنامه بگذريم كار بحث از-
 نكنم گمون و ندارم اي برنامه هيچ االن تا كه من ..چيه؟
 و خوردن رو تعطيالت كل ميشه پس باشم، داشته

 ..خوابيدن
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 روي و يبنندم كرده جدا چشمانش از را عينك ناهيدخانم
 .ميگذارد مقابلش كاغذهاي

م زياد احتمال به هم من-  ميخوام مامانم، ي خونه گيالن مي 
 ..بمونم اونجا رو تعطيالت كل ها بچه با

   برديا
 باز را بود كرده تعارف بيتا به كه همانها از شكالن 

 .ميكند

 خر   خانم ببينم تا جانه، نامزد دست افسارمون فعال كه منم-
 ..چيدن

 .آورد م   در را آوردن باال اداي هاي حرف شنيدن از تابي

 ؟!ذليل زن اينقد مردم عووق،-

 .آورد م   در را او اداي كج    دهن با

 ..آوردم باال اه اه ..(چيدن خر   خانم ببينم تا)-

 .چرخد م   سمتش به

، سفري، پري؟ اي چكاره تو-  
 برنامت تو گذاري گشن 

 .نيست

   به
ند تكيه صندل   پشن   .مي  
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 و بخور ..باشم خودت عت    كنم گمون ول   نه كه عالف-
 ..بخواب

 ..است بيخي   او هاي چيدن برنامه از و است متاهل نميگويد

 برنامه گرو در اش برنامه حدودي تا و دارد شوهر نميگويد
 ..اوست ي

 ...نميبيند خود در را او با مخالفت جرأت كه شوهري هم آن

 از و كرده جمع را وسايلش ميشود، تمام كه كاري ساعت
كت  .ميشود خارج رس 

 از زده بوق ميشوند، خارج پاركينگ كه همكاران از كدام هر
 .ميكنند عبور كنارش

سد نظر به    خودش از غي   به مي 
 خودرو  تماما كارمندان باق 

 ..دارند

 

 ٢١٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .باشد نبايد هم اين از غي   البته
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   چنت    در كه سالهاست
كن   باال مزاياي و حقوق اب رس 

فت اندازه اين تا هم بايد هستند كار به مشغول  كرده پيرس 
 ..باشند

   مقابل از
 .ميشود خيابان وارد ميگذرد نگهبان 

ند صدايش سخض   كه است نرفته بيشي   قدم چند  .مي  

 ..خانم پري-

 ..برميگردد صدا سمت به و ايستاده

  .ميكند تعجب كارش محل در هم آن ديدنش از

 ..ميشود عصن    نه، كه خال   خال   جبتع

 .نميبيند بيگاه و گاه ديدارهاي اين براي دليل   آخر

 ..سالم-

 .ميدهد را او سالم جواب كمرنگ اخم   با

 ..عادل آقاي سالم-

ل اين است اميدوار  ..كند درك را تي  

ل عادل آقاي به بهراد آقا از اينكه    است كرده پيدا تي  
 يعن 

 ..است شده هم محكمي   لكهب نكرده كه تغيي   نظرش
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 ..است مانده برس   اين كار در

   جواب چگونه
 راحت كه دهد جاي او مغز در را خود منق 

 ؟!كند ثبت و حالخ   را آن بتواند

 ..يكدنده و بدقلق اين، بدقلق آخر

-  
 ؟!اومدين اينجا تا افتاده اتفاق 

 روبروي درست خيابان، طرف آن كه ماشينس به دست با
كت  .ميكند اشاره است شده پارك رس 

نم حرف باهم راه تو برسونت؟-  ..مي  

 ..ميشود پررنگي   قبل به نسبت اخمش

 ..ميكند مشت كيفش بتد دور را دستش

 ..!هاست آدم نوع آن از ديگر اين

 !چسب شبيه هان    آدم

   كه هان    آن از سخت، هاي چسب آن از
 از جان    بر وقن 

يزند بدنت    هم جان مي 
 و نميشوند جدا..نميشوند جد بكن 

   جدا خود از آن با را وجودت از اي تكه مجبوري تو
 ..كن 
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 است هنوز كه هنوز ول   است شده جدا كه است درست
   ذوق شده كنده جاي

 تلخ ي حادثه آن بار هر و ميكند زن 
 ..آورد م   ياد به را

 خود با را وجودت از اي تكه تا است چسب همان مرد اين
د  ..نميشود جدا ني 

 ..است بدتر آن از بارها چيست؟؟ نيدميدا رسيش

 .برميدارد عقب به كوتاه قدم  

و با ميدام ترجيح-  ..برگردم مي 

   جلو به گام   با را رفته عقب قدم
 ..ميكند تالق 

د را كيفش بند  .بزند رسش بر فرار فكر مبادا تا ميگي 

ا رسي يه بايد دارم، حرف باهات من خانم پري ببت   -  رو چي  
 ..بدم توضيح برات

ند پوزخند او به دل در  !مي  

 !!را اش مانده ناكام تجارت ؟!دهد توضيح را چه

 ..!شده چسب مرد اين ندارد وقاحت

   ماشت    كه بدهد را جوابش ميخواهد
 كنارشان گرانقيمن 

 ...ميشود متوقف
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 ...اوست خود   دارد حتم !دارد حق برود نفسش

 

 ٢١٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 آن از رسعت به راننده ميشود متوقف ماشت    كه همت   
 .ميشود خارج

 .ايستد م   كنارش و زده دور را ماشت   

-  
  ؟!سيف خانم افتاده اتفاق 

 .شود رها كيفش بند از او دست تا برميدارد عقب به قدم  

ند دستپاچه لبخندي  .مي  

 ..نيست خاص   موضوع نه،-

 .اندازد م   بهراد به مشكوك   نگاه نيم راننده

 ..شده دير شت    سوار زودتر چه هر ودنفرم مقام   جناب-

 .ميخورد جا راننده حرف شنيدن از

 ؟!هم با داشت    قرار

ي ميكند فكر چه هر  ..آيد نم   خاطرش به چي  
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 قصد زيركانه خيل   مقاميش جناب ميكند كنكاش كه خوب
ون  .دارد را بلبشو اين از كشيدنش بي 

 ..است مردد نرفت    و رفت    بت   

 را وحشتناك اوي بايد برود كند، تا دمر  اين با بايد بماند
 ..كند تحمل

 ..است تر عاقالنه خيل   او با رفت    ميكند پايت    و باال چه هر

 ممكن كار ترين عاقالنه او به كردن اعتماد باشد چه هر
 ..است

 .برميدارد ماشت    سمت به كوتاه گام

 ..كنم باز براتون رو در بدين اجازه-

 باز برايش را عقب درب و يدآ م   سمتش به رسعت به راننده
 ...ميكند

د جاي ماشت    درون تعلل كم   از بعد  بدون هم آن ميگي 
  
   و خداحافظ 

 در مانده جا مرد به ريزي نگاه نيم بدون حن 
 ...رو پياده

 او نصار ضعيف و كوتاه "سالم  " ..ميبنند راننده كه را در
 ..ميكند
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 !نميدهد جواب

 ...رس دادن انتك با هميشه مثل ول   داده هم شايد

 بنشونمش؟ خودم يا رسجاش ميشونيش-

ول خشم  ...است تشخيص قابل خون    به اش شده كني 

 .ميكشاند در سمت به را خود كم   و داده قورت دهان آب

 سازي شفاف كه بگو نشدي متوجه رو سوالم كجاي-
 ؟!!كنم

 چرا نميداند ول   است فهميده هم خوب است، فهميده
 ..نميكند شياري و شده قفل زبانش

 تمام بخواهد نكند بود، خشمگت    خيل   امروز ميگفت بيتا
 !كند آوار رسش را خشم آن

ممكن ؟!!دارد را تحملش توان  ...است غي 

 

 ٢١٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ؟!چيه ...منظورتون-

 



 رد پس پاییز

 

 .ميشود پخش ماشت    فضاي در او عصن    پوزخند

 ..كن فراموشش-

  نيست كه احمق است، فهميده خوب

 ..نفهمد را زدنش راه آن به ناي

ون به شيشه از و كرده سكوت  .ميدوزد چشم بي 

و، ايستگاه به نرسيده  .ميدهد قرار مخاطب را راننده مي 

و ايستگاه لطفا- م خودم دارين نگه مي   زحمت شما مي 
 ..نكشت   

 ..برد فرمان بگويد او چه هر و اوست آدم

؟ دستور خر   آقا-  ميفرمايت  

 .كند اجرا بالفاصله و صادر دستور او تا ميماند منتظر

 جواب است، دوخته چشم جلو به مغروانه كه همانطور
 .ميدهد

 ..خونه برو مستقيم-

د ناديده را هايش خواهش تمام قاطع "چشم" يك با  و ميگي 
 .ميدهد ادامه مسي   به
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 .ميچرخاند او سمت به نگاه

 .برم خودم من بدين اجازه لطفا-

 ...ميدوزد چشمانش به و گرفته مقابل از چشم

 !ميكند كور نطق نگاهش

 !مينشاندت اي گوشه در شده رام و ميكند مطيع

 !هايش گوش و او چشمان سفيدي است، قرمز

 ي نشانه اينان از هيچكدام و است كرده باد گردنش رگ
 ...نيست خون   

   ريسك رفت    او اي خانه به اوصاف اين با
 
 نيست؟ بزرك

ت از مادرجان بارها و بارها  ميان به صحبت او تعصب و غي 
 بر رقمه بد بهراد با كوتاه ديدار اين دارد حتم و است آورده
ت روي  ..است گذاشته پا او غي 

 كيف آن فقط !نه باشد مخالف بهراد با ديدار با اينكه نه
 ..است رفته فرو او چشم تخم در و شده خار ها كشيدن

يم-  ...خونه مي 

 ؟!ميكند رام چشمانش بود گفته

 ؟!ميكنند كور نطق
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ند را دستت  ؟!مينشاندت اي گوشه در آرام و ميگي 

 ..است شده همينگونه

ين جرأت و شده كور نطقش اض كوچكي   .ندارد را اعي 

 راستش انكشت در حال كه اي حلقه به چشمانش از او نگاه
 ..ميخورد رس است كرده خوش چا

د نبض ميشود، تر رسخ  ..ميگي 

 ...ميگويد را پيشانيش رگ و چشمان

دد آبيش چشمان به تي     ..برميگي 

 ..ميشود جدا تنش از جان ول   نميگويد كالم  

نند شالق چشمانش  ؟!ميكنند كبود و سياه ؟!مي  

 ..ندارد را او اي پرجذبه نگاه طاقات

 قايم را راست دست چپ دست با و انداخته پايت    رس
 ..ميكند

 

 ٢١٩پارت#

پاي   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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   هيچ ها مقام   باشكوه مارتع به رسيدنشان تا
 ميان به حرق 

 ..آيد نم  

 م   پايت    رسعت به راننده حياط، در ماشت    توقف از بعد
 .ميكند باز او براي را در و آيد

 ..قربان بفرمايت   -

 درب كند، باز برايش را در راننده تا بماند منتظر اينكه بدون
 .ميشود خارج و كرده باز را

 ..ميكردم باز براتون رو در خودم ميدادين اجازه سيف خانم-

 .ميكند جابجا شانه روي را خود كيف بند

 ..نبود نياز ممنون،-

 ..افتد م   راه به عمارت سمت به او رس پشت

 ..ايستد م   در مقابل

 ..ميماند منتظر او از قدم   يك ي فاصله در

 باز خدمتكاري توسط در كه نميكشد طول زياد انتظارشان
 ..ميشود

سند، كه هال وسط نند صدايشان مادرجان مي   .مي  

 ..اينجا بياين باال برين اينكه از قبل پري، خان، يزدان-
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  ديدن از ميچرخاند صدا سمت به كه رس

ا مامان  .ميكند تعجب هومن و سمي 

 !است بوده اين اينجا به آمدن براي او ارصار دليل پس

 .ميكند كج مسي   به جمعيت سمت به

 و سالم او كه كشيده طول زهاندا چه رسيدنش نميداند
 گرفته جاي هميشگيش صندل   روي بر و كرده پرش   احوال
 ...است

ود مادر سكت به كمرنگ لبخندي با  .مي 

 ...مادرجون سالم-

 .ميكند باز برايش را خود آغوش مادر

 ..قشنگم چشم و خوشگلم ي نوه ماهت روي به سالم-

 را عريفشت او مقابل در اينگونه اينكه از !ميكشد خجالت
 .ميكشد خجالت ميكند،

ين اين و ميدهد جاي مادر آغوش در خود  براي فرصت بهي 
 ..است بيوقت شدن رسخ و خجالت زدن كنار

 .ميكند زمزمه گوشش در شيطنت پر و آرام مادر

 ...مياري رو زنت حتما نهار براي گفتم يزدان به-
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ود بت    از تالشش تمام  !مي 

 درگي   را هايش گونه تمام و ميشود رنگ هم باز "زنت" كلمه
 ..ميكند

ون مادر آغوش از خجالت از پر لبخندي با  و آيد م   بي 
 ..ميدهد پناه شيداخانم آغوش در خودرا

سيش و سالم ا مامان سمت به ميشود تمام كه احوالير  سمي 
ود  .كند اسغال را او كنار خال   جاي تا مي 

 .ميدهد قرار مخاطبش مادر كه ننشسته

 رسوصورتت به آن    يه خان يزدان اتاق تو برو ،مادر  نشت   -
 ...بيا بعد بزن

 

 ٢٢٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

س د اسي   ..ميگي 

 ..ميشود خال   رسش بر رسد آب

 را صورتش و دست پايت    هاي اتاق از يگ   در نميشود
بشوييد؟ 
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 شود؟ همراه او با بايد حتما

   بخواهد نكند
   ديدار آن تالق 

 !اورددربي رسش را خيابان 

 ..منتظره خان يزدان مادر، برو-

 ..ميشود پاره افكارش ي رشته شيداخانم صداي با

 منتظر اوي به و گرفته شيداخانم از را پرخواهشش نگاه
 ..ميچرخاند ها پله مقابل در مانده

ا مامان سمت به درمانده  و شود فرخ    شايد تا ميچرخد سمي 
 ..دهد نجاتش مخمصه اين  ا

 !نميفهمد

ا مامان  زير و ميكند تعبي   اجازه كسب به را نگاهش سمي 
 ...ميدهد تحويلش ي"عزيزم برو " لب

 م   راه اوبه سمت به هاييكوتاه گام با نجات، از شده نااميد
 ...افتد

 ..ميچرخاند اطراف در نگاه و ايستاده او بزرگ اتاق وسط

 خانه از نيم   از بيش ي اندازه اتاقش كل نكند اشتباه اگر
 ...شدبا يشان

 !مرد اين دارد حق اوصاف اين با
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يت قوط   آن در اي ثانيه نتواند كه دارد حق  دوام كي 
 ..بياورد

اژ و او اتاق سايز درگي    جيب در دست كه است خانه مي 
 ..ايستد م   مقابلش

 ..ميگويد مقدمه ن   

 .ميكند باز را ماجرا اصل چرخاندن رس دور لقمه و مقدمه ن   

 ..نداره موردي اصال بزنه فحر  باهات بخواد اينكه-

 ..ميشود نزديك قدم  

 ..اندازد م   او خشمگت    صورت به نگاه ترسيده

ه  ..ميغرد آبيش چشمان در خي 

 ..داره مورد بزنه ناموسم به دست بخواد اينكه-

ه و راه مثل بخواد اينكه ه رو ناموسم جلوي بي   مورد بگي 
 ...داره

 ..ميشود  نزديكت و ميسايد هم بر فك

ه، من كت تو نااي-  بچت    رو دمش و بزن حرف باهاش نمي 
 ..بهم نريختم رو زندگيش و زار و خودش خودم اينكه از قبل

ميدهد..        قيت  را  دهانش  آب  كرده  وحشت 
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بان د باال قلبش رص   ..ميشود شديد حركاتش و ميگي 

   به
 ..كند دفاع خود از ميكند سع   سخن 

   ...كردم صحبت-
 ..ميكنم صحبت..يعن 

 

 ٢٢١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 فاصله صورتش در نگاه چرخاندن از بعد و زده پوزخندي
د  .ميگي 

 .نميكنه خرد هم تره براش كه اينجوريه كردنت صحبت اگه-

ود اتاق هاي در از يگ   سمت به و كرده پشت  ..مي 

   وارد او
 باشد رختكن شايد است اين بر حدسش كه اتاق 

ود  ..است يستادها اتاق وسط بالتكليف خود و مي 

 فرار اتاق از بازگردد او اينكه از قبل و گرفته آسوده نفس  
 .ميكند

 .بيند نم   او هاي دادن گي   اين براي دليل   هيچ

 ..شد انجام كه ميخواست را وصيت به عمل او
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 ...!است غافل او از ول   ميداند فرماليته را ازدواج دل در

   اين به او اينكه از غافل
 

 نخواهد ءاستفادهسو  ي اجازه سادك
 ..داد

  احساس يك از فرار براي بفهمد كه روزي به واي

 ازدواخ    چنت    به تن بهراد چون شخض   و اساس و پايه ن   
 ..كرد خواهد سياه را روزگارش است، داده

 ..!است نديده را مرد اين ديگر روي آن

 ..ميگويد داليل نبود از خود براي اينگونه و نديده

ين است آمده او سما زير كهاسمش همت    ين و بزرگي   محكمي 
 .باشد داشته وجود ميتواند كه است دليل  

ين سمت به و ميچرخاند اطراف در نگاه   ود اتاق نزديكي   .مي 

 .ميشود وارد كرده، باز آرام   به را در

 .آيد م   اي نخورده دست اتاق ظاهر به

 از يگ   سمت به كند كنجكاوي مجلل اتاق در اينكه بدون
ود اتاق در شده تعبيه درهاي  ....مي 

 .ميكند ترك را اتاق رسعت به و شسته را صورت و دست
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   با و كرده عوض لباس هم او كه است راهرو در
 و سنگين 

 .ميشود خارج اتاقش از  تمام وقار

وي چه نميداند  به برق چون كه شد تزريق پاهايش در ني 
 ..ميكند تند پا ها پله سمت

  بگذارد، رس پشت را پله آخرين اينكه از قبل

 جانش، به افتاده هيجان خواباندن براي و ايستاده اي دقيقه
د عميق نفس    ..ميگي 

  به جمع سمت به و كرده تمرين كوچك لبخندي

 ...ميافتد راه

 ..بشت    خودم كنار بيا مادرجون، بيا-

   لبخند
 مادرجانش سمت به و ميكند پررنگي   كم   را تمرين 

ود  .مي 

 ..مينشيند بود زده آن بر دست كه درجان    درست

 ..ميشود نمايان او قامت نشيند م   كه همت   

 

 ٢٢٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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   بر و كشيده عقب را خود
ند تكيه مبل پشن   .مي  

 .پيوندد م   جمع به

 ..مينشيند خود قبل   جاي در آرام

 ..بده هم شوهرت به بخور ميوه پري-

 ؟!بود پتك

 !ودخ رسش بر سنگت    اندازه چه

 ؟!!شوهر

 رسش بر پتگ   چون مادر دهان از شده خارج "شوهر" واژه
 ..ميشود كوبيده

   چه نميداند
 !!است افتادن حال در اتفاق 

 !نميخواهد را نسبت اين دل كه ميداند خوب را اين فقط

   چون
 جاي تا و مانده احساس اين راه رس بر قلدر نگهبان 

 ي واژه ينا ي كله و رس بر لگد مشت با دارد توان كه
 ..ميكوبد پراحساس

 !ديگر است دل

   ندارد، مقابل طرف و اوضاع به كاري
 نميخواهد،  بوي وقن 

 ..ديگر نميخواهد
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 .دارد پا يك فقط و فقط مرغشان كه است هان    مدل آن از

 .ميدهد را مادر جواب خجول لبخندي با

 ..ندارم ميل مادرجون، ممنون-

به دست با  .ندمي    اش شانه بر آرام اي رص 

 ..بگي   پوست شوهرت براي پرتقال يه-

 !!مادر اين است دل مثل

 ...!دارند پا يك ميگويد، را مرغشان

 صحبت گرم كه شيداخانم   و سمي   مامان به نگاه   نيم
 ..اندازد م   هستند

 بزرگ سبد طرف به و ميپاشد مادر روي بر ديگر لبخندي
 ...ميشود خم ميوه

  پي در و برداشته متوسط پرتقال  
 ..ميگذارد شدسن 

سد سوال مادر كه است گرفت    پوست مشغول  .ميير

و با- ي مي  كت مي   مياي؟ و رس 

 .ميدوزد او به و گرفته پرتقال از نگاه
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و از اينكه از بعد البته آره،- ون اومدم مي   چند يه باز بي 
كت با ذره يه ..برم بايد پياده رو اي دقيقه  ..داره فاصله رس 

   با كه اون    و ميكشد هم در اخم
 را است مشغول گرش 

 ..ميدهد قرار مخاطب

  ؟!نميذاري راننده خانمت براي چرا پرسم-

 ؟!است كرده را دل اين جان قصد مادر اين

  !"خانمت"

ود تند زياد  ؟!نمي 

 ختم او شدن شوهر و من شدن خانم به ماجرا اين شايد
 ...نشود

   صفحه از نكاه
ود نشانه را صورتش و گرفته گوش   ..مي 

 

 ٢٢٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميدهد را مادر جواب و چرخانده چشم ثانيه چند از بعد

       . .م  نميكن  دري    غ  من  باشه  راحت  طور  ر  ه 
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 !مرد اين است آدم   عجب

   آنگونه پيش دقيقه چند همت   
 مقابل در حال و بود آتس 

 !ميدهد خرج به انعطاف و مالطفت اينگونه مادر

 است؟ رنگ دو رو دو

 ..ميگذارد مي    روي او مقابل را شده باز پرتقال

 .مينشيند خود جاي در

 .دارم دوست بيشي   اينجوري راحتم، من مادرجون-

   است شده كه طور هر ميخواهد مازر
 را اش نوه راحن 

 فرصت اين نهار براي زدنشان صدا با خدمتكار كه كند محيا
د او از را  ..ميگي 

 راه هب خوري نهار سمت به جمع خدمتكار تعارف با
 ...ميافتند

   از
 
 مامانش به را خود و كرده استفاده جمع پراكندك

ساند  ..مي 

 .آورد م   پايت    پچ پچ حد در را صدا

ه مامان-  ..دارم كار كم يه من خونه، بريم نهار از بعد بهي 

اخانم  ..ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي سمي 
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يم عزيزم، باشه-  ..مي 

ند رضايتمند لبخندي  .مي  

 .مامان نونمم-

ايش مامان كنار صندل   خدمتكار ون را سمي   با كه ميكشد بي 
بان شيداخانم حرف ود باال قلبش رص   .مي 

 .كن آماده براش رو آقا كنار صندل  -

 ..ميكشد پر لبانش از پيش دقيقه چند لبخند

 .ميكند عرق دستانش كف

 ..بشت    شوهرت كنار برو مادرجون، برو-

ايشس مامان به درمانده نگاه    را او حداقل تا اندازد م   مي 
 ..بكشاند خود تيم در

 ميوه و شدو همره اتاقش تا او با امروز كه همت    نظرش به
   است كنده پوست

 .است كاق 

 .جان مامان برو-

ش جان قصد امروز هم مامان  !است كرده را دخي 

ش خوب كه او  ارصار همه اين دليل ميشناسد، وا دخي 
 ..داند خدا چيست
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 او صندل   كنار مي    راس در را ها صندل   از يگ   رخدمتكا
 .ميگذارد

  ..خانم بفرمايت   -

 اين كم   از بعد فرمان، و دستور همه اين بت    در افتاده گي  
ود او سمت به كردن پا آن و پا  .مي 

 است چسبيده او صندل   به درست كه صندل   روي
 ..مينشيند

 

 ٢٢٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 خدمتكار روي بر و ميكشد زانو رس بر را خود دستان كف
ند لبخند  .مي  

 .ممنون خيل  -

وع و خدمتكاران آمدن با    غذا، كشيدن رس 
 همه كه زمان 

س از كم   هستند خود نهار و بشقاب درگي    خجالتش و اسي 
 ..خوابد م  

 .ايستد م   كنارش و برداشته را برنج ديس خدمتكاران از يگ  
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   وقت هر خانم-
 ..نكشم تا بفرمايت    بود كاق 

 در و كرده پر را كفگي   بدهد، را او جواب اينكه از قبل
 ..ميكند خال   بشقابش

 كفگي   مقابل را دستش كه بريزد را دوم كفگي   ميهواهد
د  .ميگي 

 ..نكنه درد دستتون كافيه،-

 اشاره كباب و خورش هاي ديس به و گذاشته كنار را برمج
 .ميكند

 بكشم؟ كدوم از-

 !است معذب

 دائم و ايستاده اطرافشان خدمتكار تا چهار سه نكهاي از
 ..است معذب هستند دادن رسويس درحال

  از پر و رنگت    سفره اين بجاي دارد دوست

 هر كس هر و ميكردند پهن معمول   اي سفره ساالر خان
 ..برميداشت آزادانه ميخواست چه

 دوست و راحتند اينگونه خانه اين اهال   شايد ميداند چه
 ..دارند
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   بله
   داشته كلفت و نوكر هزار هزار تولد بدو از وقن 

 باش 
ين به دستت ديگر ود كار كوچكي   ..نمي 

 غذا كه است اين نميكنند غذايشان خدمتكاران كه كاري تنها
 .نميگذارند دهانشان در

  انواع و استيك كردن تكه تا گرفته كشيدن از

 ..ديگر هاي گوشت

، خانم-  .براتون بكشم تا دارين ميل رو كدوم نگفتت  

ند لبخند هم باز  .مي  

 ...بيارين برام جوجه كم يه لطفا-

 .آورد م   هم را آن به مربوط مخلفات ميكشد كه را جوجه

 دست حركت با كه است او ميشود، تمام كه غذا رسو كار
 ..ميكند مرخص را خدمتكاران تمام

 ..بذارين تنهامون كافيه،-

 !ميكند بغض

سد  !ميي 

ند جا  !مي  
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 ..ميشود خال   دلش او فرمانروان    و او هيبت از

 ؟!شد رسشاخ ميشود مرد اين با

 ..ميكشاندش خون و خاك به حتم به

  
 ميكند آب زهره ديگران مقابل در او صالبت از اينگونه وقن 
 ؟!دارد را جرأتش بايستد او مقابل بخواهد خود كه فردا

   نه، حتم به
   رس حن 

 ...!سوزن 

 

 ٢٢٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 ؟!نيست ميلتون باب غذا-

 .آيد م   خود به او صداي با

 .اندازد م   خود بشقاب به نگاه  

 را آن قاشق و چنگال بازي كم   فقط است همانگونه هنوز
 .است كرده پال و پخش

 .ميدعد جواب آرام و ميشود جابجا حايش در

وع االن چرا چرا،-  ...ميكنم رس 
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 ..ميشود بلند گوشيش صداي كه نبوده قاشق بر دست

 ..اوست دست كنار درست

 هان    اخم ميشود، روشن و خاموش صفحه بر كه بهراد نام
 .ميخورد گره هم در او

د دست    تا ميي 
 خش و كلفت او صداي كه بردارد را گوش 

ود گوش به شده دار  .مي 

 ..كن تموم رو غذات-

 به كند فوران است ممكن آن هر كه خشم   از ترسيده
   رسعت

 ...ميدهد قرار خود حيب در و كرده عقط را گوش 

   با و داده قورت را دهان آب
 را قاشق شده بيحس دستان 

 ...ميكند بلند

سد كه است اين خاطر به  ..ميي 

ند جا دارد كه است وحشت اين خاطر به  ..مي  

قابل و ناپذير شكست مرد اين نظرش از ول غي   ..است كني 

 .ميشوند جمع هم دور همه باز ميشود رصف كه با نهار

 ..دارد اخم هنوز او

 ..است دار خش لحنش هم هنوز
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اخانم-  ميدونستم صالح كه اونطور رو اموال تمام من سمي 
 ..كردم تقسيم فرزندانتون و شما بت   

  
 

ده او دهان بر گوش و ساكت همگ  .اند سير

 .ميدهد ادامه و انداخته ديگري روي پاها از يگ   عادت طبق

 اسم به زدم رو كارخونه از دونگ دو و خونه دونگ سه-
 و دونگ دو و هومن نام به كارخونه از دونگ دو و باغ شما،
   دونگ سه

 اسم به رو هم خونه و كارخونه از مونده باق 
ون  ..دخي 

  
اخانم، مقابل را پاكن   .ميگذارد مي    روي سمي 

 ها بچه اسم به رو اموال تمام ميخواستم اسنادش، هم اين-
  ..تره عادالنه ياينطور  نظرم به كه بزنم

 ..ميشناسد را مادرش

 .بدهد او به جوان    چه مانده حتم به

 نياز خداراشكر و است زياد او نظر از داران    همه اين آخر
  
 ..ندارد منال و مال اين به چندان 

   همت    به
 
   متوسط زندك

 ..است خوشحال و راص 

ند او جواب در بند نيم لبخندي  .مي  
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ي نبود نياز-  بچه براي اموال اين بشه، من اسم به چي  
 .هاست

 .ميگذارد عسل   روي و و آورده پايت    را چاي فنجان

 براي ميشد، تضمت    هم شما ي آينده بايد صورت هر در-
 منبع باغ اون .كافيه ازكارخونه دونگ دو و باغ اون هومن
تون و ميشه حساب براش خون    درآمد  اندازه به هم دخي 
 پيدا نياز هم ها همون به من نظر از كه و برده سهم شما

 ..نميكنه

 .ميگذارد مامان ران روي را خود دست مادر

 اين .ميكنه چكار داره ميدونه خوب يزدان گلم، عروس ببت   -
 پس هست هم تو حق بلكه نيست ها بچه حق تنها اموال
 ..كن قبولش لطفا

 

 ٢٢٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميگويد داده، تكان رس مادر جواب در

 .كردين لطف ممنون، خيل  -
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 .ميپاشد مهربان عروس اين صورت بر لبخندي

 ..بود وظيفه انجام عزيزم، نيست لطف-

 .ميگذارد مي    روي بر كوچك اي بسته و شده خم او

 رو باغ و كارخونه س، بسته اين تو آدرسش و خونه كليداي-
 سود شما از كدوم هر سهم طبق و ميچرخونم خودم فعال
 هومن سهم ي درباره ...ميكنم واريز ابتونخس به ماهيانه رو
   سن به هنوز كه

 عنوان به شما من نظر از نرسيده قانون 
 از رو ارزشش تا كنت    گذاري رسمايه رو درآمدش قيمش
 ..نده دست

 جمع به گذرا نگاه   از بعد و زده خجول لبخندي مامان
 .ميدهد جراب

، محبت-  هر نميارم در كارا اين از رس من واستش ميكنت  
 ..كنت    عمل ميدونت    صالح شما طور

ود رس گذاري رسمايه و اقتصاد بحث اين از اس حوصله  .مي 

 .ميكند ترك را جمع اجازه با بك با ها بحث اين از فرار براي

ايش مامان يگذار  .كند حل را مشكل جديدش داماد با سمي 

  هيچ نكند و كند گذاري رسمايه كجا اينكه از

 



 رد پس پاییز

 

 اين است بلد خوب ميداند كه كاري هاتن ندارد، اي رسشته
 و كنند تلنبار مقابلش در ارقام و اعداد مشت يك كه است
 ...بس و همت    كن، تفريقشان و جمع بگويند

 ..ميشود خارج عمارت از

 را خود سخاوت تمام اسفندماه نسيم اما است ظهر اينكه با
 نكرده دري    غ را  داشته چنته در خنگ   چه هر و داده خرج به
 ..تاس

 اين هواي و آب يا بوده نسيم سخاوت يا صورت هر در
 ..است اينگونه هميشه ها نشت    شهر شمال

   سكوي هاي پله از
 

ود پايت    سنگ  ..مي 

 بيست ده دادن جا ظرفيت عمارت اين حيات تظرش از
 .دارد خود در را ديگر ساختمان

   كم هيچ نشينان مرفه اين ميكند فكر كه حال
 نداشته كاسن 

 ..!اند

 چه هر و شده ساخته بهشت از تكه يك در هايشان خانه
 ..است محيا برايشان كنند اراده

 



 رد پس پاییز

 

 اين دلش كم   فقط نه، كند حسودي بخواهد اينكه نه
   درست هم آن ميخواست را آرامش

 زنده پدرش كه زمان 
 ..بود

   به
 محبت جاي رسيده ارث به ثروت اين از هيچكدام راسن 
د را پدر  ؟!ميگي 

 ..خي   قطع به

 باز كه است باشكوه عمارت اين بهشت دارد و گي   در
 ..ميشود بلند گوشيش صداي

 .ميشود خاموش گوشش در زنگ مقابل ي منظره ديدن با

  !!شخض   هليكوپر

   از ها رسيال در آنچه پس
 

 ميدهند نسان نشينان كاخ زندك
 ..!است درست

 ..نيست چاخان و افسانه

 كند بررش   نزديك از را غولپيكر آن و شود نزديك ميخواهد
   زنگ با كه

 ..ميكند متوقف را او گوش 

 ..ميكشد هم در اخم او نام ديدن با
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 ٢٢٧پارت#

 پايي   _پس_در _رمان#

 است؟ زده نفهميدن به را خود يا نميفهمد مرد اين

   چنت    نوبرند
نند خريت به را خود كه مردان   .مي  

 ؟!ارصار همه اين و غرور همه آن با او

 ..نميشوند جا كفه يك در

 .ميدهد را جوابش او، مكرر هاي تماس از خسته

 .ميگويد خشك و مرده ظريف اخم  

؟ بله-  بفرمايت  

 .ميگويد خودش مثل

، كم      ..تر عصن    كم   خشكي 
 طلب را پدرش ارث راسن 

 ؟!دارد

؟ كجا باهاش-  
   شدي پا كجا مقام   يارو اون با رفن 

 ؟!رفن 

  همه مانز  اين در يارو اصطالح به آن بگويد اگر

 ميشود؟ چه است اش كاره

 ؟!ميكند چه است تامش اختيار صاحب بگويد
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 !ميكشد فرياد و برده باال را صدا اينگونه هم باز

 باالن    چرن شود نازل رسش بر يارو همان شايد نميگويد
 ؟!كند رويش و زير سوز خانمان

 جريي   او ميدهد خرج به خساست كه دادن جواب در
 .ميشود

  ..ياسپر  توأم با-

 .ميشود تر خشمگت    و بلندتر صدايش

 زبون با خودت يا ميگم، خر   ببت    كن باز رو گوشات خوب-
يم مياي خوش  كه ميكنم كاري يا زندگيمون و خونه رس مي 
   آويزون زندگيم و من به سگ مثل رو خودت

 خوب...كن 
 بخوام كه رو كاري ..نيستم زدن الف اهل ميشناش   رو من

 ..ميدم انجام حتما

 ؟!گفت بايد چه منطق ن    مرد اين جواب در

 معده در را هايش دندان تمام و كوبيد دهانش بر نبايد
 ؟!ريخت

 ؟!مملكت مهندس اين است بلد زدن حرف

 كه هر به ميتواند ميكند فكر ميچرخاند را توليدي يك
؟!         دهد  نشان  بازو  پشت  و  بگويد  زور  ميخواهد 
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 خاك به رايب خان يزدان چون كس   وحود اوصاف اين با
 ..؟!نيست الزم او كشيدن

 ؟!بزند انتخان    چنت    به دست نداشت حق

 ..تمام و ميدهد او طومار جواب در جمله يك

 ..بفهم رو دهنت حرف-

   و كرده قطع
 ..ميفشارد مشت در را گوش 

   كردن خرد حال در
 از محكم كه است مشت در گوش 

 ..ميشود كشيده دستش

 اش سينه به سينه درست مه آن او هيبت از ميگردد كه بر
 .ميكند ته   قالب

 او انگشتان زير در كه هان    تماس ليست به و پرانده رنگ
 ..ميماند مات ميشود، پايت    و باال

   رگ مرد، اين ميشود رسخ
 و كرده باد گردنش و پيشان 

 .ميشود تند اش سينه ي قفسه حركت

   بهش كه زد زري خر  -
 ..بفهمه رو دهنش حرف گفن 

  
 ؟!بگويد بايد االن يعن 

 ؟!شده شوهر روز يك اين نميكند پا به خون
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تش كه شوهري اين كند نم   نابودش  به خون    به قبال را غي 
 ...بود كشيده رخ

 مانع تنومندش هاي دست كه بردارد عقب به قدم   ميهواهد
 ..ميشود

 

 ٢٢٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

-  
 كتشون تو ماجرا اصل زدن حرف با آدما از بعض 
ي پتك بايد وابه،نميخ  تا رسشون تو بكون    اونقد دستت بگي 
ن رو كت    درم بايد كه اي جمله هزارن از جمله يك  ..بگي 

 .ميشود بيشي   بازويش دور بر شده مشت دست فشار

د دندان به لب ميپيچد، وجودش در كه درد  رس و ميگي 
 .اندازد م   پايت   

 به،نميخوا كتش تو حرف آدماس، دسته اون از مرد اين-
   بايد

   روش و زير بزن 
 ..قراره چه از جريان بفهمه تا كن 

  
د مقابلش را گوش   .ميگي 

 



 رد پس پاییز

 

   نيس، تو كار-
ي ي اندازه به براش حرفات يعن   مهم پشي  

 .كنم حاليش خودم روش به بايد .نيست

   ميشود، شل كه او دست
 عقب به قدم   گرفته، را گوش 

 .برميدارد

 !تاس ها انسان نوع همان از هم مرد اين

ي رابطه از فعال كس   ميگويد  اينگونه حال و نداند چي  
 !ميكند برپا قيامت

 .ميكنم حلش ..خودم-

ين به  .ميگويد ممكن شكل آرامي 

سد آخر  دامان آن آتش و كند فوران كرده داغ مرد اين ميي 
د را خودش  .بگي 

 .سايد م   هم بر دندان شده چندان صد اخم   با

 نكن، قاط   نفهم زبون ناو  با رو خودت و وايستا عقب-
 .بلدم خوب رو كارم

 راه به عمارت سمت به و كرده پشت عميق، نگاه   از بعد
 .افتد م  
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 ماساژ را ديده آسيب بازوي ديگر دست با كه درحال  
ه او به ميدهد  .ميماند خي 

ون كاري چه براي نشد معلوم  بوده دليل   هر !بود آماده بي 
 ..ستا نبوده وايستادن گوش فال قطع به

  
 و ميكشد ته تماما بود ديده هليكوپر ديدن از كه هيجان 
ي تنها  از شدن دور و خانه به رفت    ميخواهد االن كه چي  
 .است عمارت اين

  
ون جيب از را گوش   مامان شماره رسعت به و آورد م   بي 

ا د را سمي   .ميگي 

 كنند ترك وا اينجا بايد نهار از بعد بود گفته كه است خوب
 كو؟ ول  

 ..است كرده فراموش را مدار و قرار و بسته صحبت به مرك

   نفس تماس از بعد
 كه جمع   سمت به و ميكشد عميق 

ون بدرقه براي   راه به اند آمده بي 

 .افتد م  

 !نيست او

   عمارت در حتم به
 قدمونجه زحمت و كرده خداحافظ 

 ..است نداده را خود به دادن
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 .كرد خواهد حفظ بان    هر در را عرورش بزرگ، و است خان

 

 ٢٢٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان********************************

 .است كرده مشغول را ذهنش شدت به آن    چشم دخي   آن

   اينگونه شخض   براي نداشت امكان حال به تا
ن   و شود غي 

 !كند پاره رگ

  
 ؟!ميكند دار جريحه را احساساتت تمام اينگونه آيه يك يعن 

 .بگذارد دستش كف را عادل بهراد آن بحسا بايد

 خورده كجا از نداند كه كرد خواهد را كار اين  اي گونه به
 .ايت

   كه بچرخاند خود دور را او انقدر
 ايجاد براي فرصن 

 ،..باشد نداشته مردم ناموس براي مزاحمت

 .برميدارد بالكن سمت به قدم  

 اتاق داخل به را خود حريصانه نسيم ميكند، باز كه را در
 .ميكند پرتاب
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 .ميشود بالكن وارد

ه پايش زير بعشت يىبه و گذارد م   جيب در دست  خي 
 .ميماند

خان هاي زحمت مديون را بهشت اين  مهندس و كبي 
 ..اوست ايتالياي

د عميق نفس    .بلعد م   را باغ تمي    هواي و ميگي 

 .ميچرخد هليكوپي   سمت به و گرفته باغ از نگاه

ند پوزخند  !مي  

 كشانده قسمت اين به را او غولپيكر ماشت    اين دارد حتم
 ..است

ك  
 ..نميكرده رو و بوده فضول دخي 

 م   صدا به اتاقش درب كه است دخي   آن كنجكاوي درگي  
 .آيد

 .ميچرخد اتاق سمت به و گرفته نگاه

 .ميكند صادر را ورود ي اجازه و منشيند صندل   روي بر

 .بفرمايت   -

 .ميشود وارد نگهبان و ميشود باز در كه نكشيده ثانيه به
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 آقا سالم-

 .ميدهد تكان رس

-  
 افتاده؟ اتفاق 

 .ميدهد جواب و شده نزديكي  

 باز شما ديدن اومدن شب اون كه اي پرسه همون قربان-
 ..كنه مالقات رو شما داره ارصار خيل   و اومده

   اين و آمده تايماز
منتظره خي   يك يعن   فرزاد از ديگر ي غي 

 ..است راه در جمشيدي و

سد مشامش به مالقات اين از خون    بوي  .نمي 

   چندان اتفاق آب طرف آن در  دارد حتم
 نداده رخ درسن 

 ..است

 .ميكشد هم در اخم

 ..اينجا بياد كن راهنماييش-
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   تا
 رس غمكده هزار هزاران به دلش برسد تايماز كه زمان 
ند  .مي  

ها مستقيما خود چرا يديجمش اين نميداند ساند وا خي   نمي 
 ..؟!ميفرستد ديدارش به را جوان مرد اين هربار و

 در پيش ي دفعه مثل درست و نشسته مبل روي مقابلش
 .ميچرخاند اتاق در هم با را كله و نگاه آدامس جويدن حال

ند، صدادار اي خنده تك  مي  

   دستگاه دم-
 )هميچيك ازش داري مايه !قربان داري مشن 

 !(ميچكه

 .ميدهد خرج به صبوري و انداخته پا روي پا

 و دم او خود   قول به و اتاق اين در قدر آن بگذارد ميخواد
 .شود سي   سي    تا كند كنكاش دستگاهش

اند پارتزيت شان صحبت ميان بخواهد اينكه از آخر  بير
 ..آيد نم   خوشش اصال

  
 پايت    و باال تحست    با و چرخاندن رس ميگذرد كه دقايق 
 .ميشود تمام او كردن

   چرا خوب؟-
 كن؟ مالقات رو من ميخواسن 
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 رس از باز بعد اندك   و افتد م   آدامس جويدن از او دهان
د  .ميگي 

  
 .ميكشد خود فر   موهاي به دسن 

  (شما) شوما جمشيدي همون يا ما آراس جناب، راستيش-
 !كردن ناكارش بدرقمه رو

 !است نگفته وغدر  شد آوار رسش بر دنيا بگويد اگر

 ؟!شد ناكار

 ؟!است اي مسخره بازي چه ديگر اين

  
 بر هم گردش وسط اين حتم يه است شده نكار او وقن 

 .است نشسته فرزاد رسشانه

 .ميشود نافذتر نگاهش و كورتر چندان صد هايش اخم

 ...بگو برام رو ناكاري اين دليل بده، ادامه-

 و است ردهب نر   اوضاع وخامت به هم تايماز اينكه مثل
 كند روي حاشيه اندازه از بيش بخواهد اگر ميداند خوب
 معروف قول به و داده كف از حوصله هيكل درشت مرد اين
 .ميكند اش لوله
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 كه بود افتاده (دوهزاريشون)دوزاريشون كيا يا ك   دونم نم  -
نه چوب رو زاغشون داره آراس  جاي به كشوندنش كه مي  
 ..زدنش خورده كه جاي تا و دنج

ي فرزاد از كه اينجا تا د آرام دلش كم   نيست، خي   ول   ميگي 
د نفس بعدش كردن پچ پچ اين  خراب رس بر آسمان !ميي 

 ..ميكند

 .آورد م   پايت    را صدا و ميشود خم

 !نبوده نصيب ن    جريان اين از هم شوما داداش البت-
 به ..بيمارستون ي گوشه انداختنش و برداشت    رو پوالش 
ه ..نذاشت    شدست كف قرون  شده غيب روز همون هم دخي 

  زير چكيده و

 ...(زمت   )زيمت   
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 .است خاطر اين به بود محتاط بايد ميگويند وقن 
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 فضاي هان    دارم دوستت اين كه ميكنند نصيحت وقن 

 پا به قيامت ميخورند دنيا همان درد به فقط مجازي
 ..ميكنند

ند رس باالي را صدا و ندازندا م   غبغب به باد  كه مي 
ت رگ دارد، فرق ديگري با يشان معشوقه  كه ميكنند باز غي 

 !است تر پاك گل برگ از معشوقه اين

 به را عقل موتور كم   و بست را احساس دهان بايد گاه  
 .انداخت كار

  
 انتهان    بر تاييد مهر و كرد پايت    و باال را جوانب عقل وقن 
 كار تا كن رها را دل و احساس حال زد انهعاشق قرارداد اين
 .برند پيش را

  
   سلطان را دل كار اول وقن 

ي برده را عقل و كن   از غي   چي  
ود انتظار رسوان    اين  .نمي 

  چطوره؟ فرزاد-

   و برده شلوار جيب ده از يگ   در دست
 مي    روي پاكن 

 .ميگذارد

 هبگي   احوالشون از عكس چندتا يه خواستم اونور رفيقم از-
 ..بدم شما نشون كه
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 .ميدهد هل سمتش به را پاكت

 فعال هم شوما فرزاد درآوردنش، و شده پاره اش كليه آراس-
به ،(كما )كوماس تو   زدن رسش به رص 

ب، ول   ..وجدانا ن   
ُ
ش خ  ..ميشه خوب ميگه دكي 

 اين نريزد، فرو مرد اين مقابل در كه ميكند را خود سع   تمام
 رنج زن دو آن خاطر به و نيست دفرزا خاطر به ريخت    فرو

 ..است كشيده

   توان هيچكدام
 ..داشت نخواهند را ديگر داع 

 نوش بايد اين از زودتر را گوشمال   اين است حقش فرزاد
 ..ميكرد جان

 .ميشود قفل تايماز چشمان در و ميسايد هم بر فك

ه-  ك   بدونم ميخوام ..ك زنده هم اون كن، پيدا برام رو دخي 
  ..ميچروخنه فرمون و نشسته اشت   م اين پشت

 .ميچرخاند لب زير را زبان

   از را زنجي  
 .ميدهد ديگر دست به دسن 

 چرب مسطا وسط اين رو هزارتا سبيل باس باالس، خرجش-
؟ خيال   ..كنم  

 ن 
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 كردن پيدا جز نيست مهم چي    هيچ ميشود، رسخ چشمانش
 ..چي    همه ن    ي هرزه آن

 !بود هداد هشدار فرزاد به اندازه چه

 ؟!ميگذاشت اش مسخره عشق آن مگر

 عاشقانه الالن    گوشش در و بود بسته را چشمانش محكم
 ...ميخواند

 كه شور اندازه اين ديگر نه ول   بود او حق خوردن ركب اين
 ..بياندازد رسفه به را نزديكان

 ..اندازد م   كردن غلط به را او و ميكند پيدايش

   كه كاري هر نيس، مهم-
 عفريته اون به رو تو كه ميدون 

 ...بده انجام ميكنه نزديك
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 .ميدهد فشار مشت در محكم را مبل ي دسته

 !دارد درد

د را فريادش جلوي كار ابن با ميكند سع    .بگي 
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ه اون رد بخوام اينكه-  كاري هيچ برام بزنم اونور رو دخي 
 رو آدمام افطرت پست اون كه نيستم مطمت    ول   نداره

 ..نه يا شناخت   

ه  .ميدهد ادامه تايماز به خي 

 خي   رسوندن براي ها بچه بجاي تو از جمشيدي كه همت   -
   ميكنه استفاده

ان    يه يعن     تا هست، دستگاهم تو خي 
 زمان 

 تمي    و درست رو كارت ميارم در رو جريان اين توي ته كه
 ..بده انجام

 ..ميكشاند ودخ با را او نگاه و ميشود بلند جا از

   كشوي
  كارت از يگ   و كرده  باز را پاتخن 

 ..ميدارد بر را خود هاي ويزيت

   هر كاري، هر .منه ي شماره اين-
 و روز از موقع هر اتفاق 

 وقت دير كه نيست مهم هم اصال بده، خي   بهم افتاد شب
  ..موقعس بد يا

د را سمتش به شده دراز كارت و ميشود بلند جا از  .ميگي 

 يگ   اين اما ميكنم كار هزارتا پول واس درسته آقا، چشم رو-
 اون ..ميذارم مايه براش گذاشته مايه برام آراس ..ميكنه فرق
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 ن    ..تنگ دستم و خاليه جيبم آقا اينكه برا ميگم كه پول  
 ...برد جان    به راه نميشه پولم

 .ميدهد تكان رس او جواب در

 با فردا خودم ..تبفرس برام رو كارتت شماره ..نيست مهم-
م پرواز اولت     عنوان هيچ به ديدي رو من اگه اونجا تركيه، مي 
  از كس   نذار نيا، سمتم

 ....بشه باخي   ارتباطمون

ود كه تايماز د را جمشيدي تماس شماره رسعت به مي   .ميگي 

 به خط طرف آن از خانم   سنگت    صداي بوق چند از بعد
سد گوش  .مي 

 ..مقام   جناب سالم-

  كردن بم و زير كم   از بعد را يشصدا

 .ميدهد تشخيص مغزش هاي چوله چله

 ..است خانمش

   باري چند
 .است داده جواب را او گوش 

 چطوره؟ جمشيدي حال خانم، سالم-
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 كارمندش حال وخامت به نر   ميشود، بلند كه او فت    فت   
د  .ميي 

 تا و رسش ريخت    بيخي   خدا از مشت يه آقا، بگم خر  -
 خونريزي و شده پاره هاش كليه از يگ   ش،زدن ميخورده
  بخش تو فعال ..داشته داخل  

يه ويژه هاي مراقبت ا ...بسي   ...كنيم صي   بايد ميگن دكي 

 .ميكند خال   محكم و كرده هوا از پر را سينه

 نباشت    نگران ميكنم، روشن رو قضيه اين ميام خودم فردا-
 ..هست خر   همه به حواسم
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 .است ريخته بهم شدت به اعصابش

د تماس فرزاد با ميتواند نه  به را  او اطرافيان از كس   نه بگي 
 .ميشناسد خون   
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كتش كارمندان از يگ   ي گفته طبق  كما در فعال تايماز و رس 
د رس به  قلبش بر شمشي   رقمه بد او بودن كنا در اين و ميي 
 ..است زده

 .اندازد م   مامان و مادر به نگاه   نيم

   هيچ بدون
 .هستند شام رصف مشغول نگران 

 ؟!آيد م   دلش مگر

 ؟!زند برهم را ها آن آرامش اين آيد م   دلش مگر

 ..ندارد را دلش كه وهللا به

 بعد كنند تمام را شام آسوده و راحت خيال   با تا ميگذاود
 .كنند صحبت موضع اين با رابطه در مفصل و بنشينند

ي بگم-  بيارن؟ تبرا ديگه چي  

 اش نخوره دست ظرف از نگاه شيدا مامان صداي با

د  .ميگي 

 ..خوبه همت    جان، مامان نه-

   ميشود تمام كه حرفش
 چند است شده كه هم نمايس 

  
 ...ميكند ميل را قاشق 
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   از را چاي استكان
 آورده پايت    مبابلس خدمتكار كه سين 

 .برميدارد است

م رس يه زياد احتمال به فردا-  جمشيدي براي ه،توكي مي 
  
 ..باشم خودم حتما بايد افتاده اتفاق 

   اگه-
وري رفتنت ميدون   .بده انجام بره فرزاد بگو نيست رص 

 !ميخورد تاسف شيداخانم حال به دل در

 ؟!فرزاد كدام

   رسمايه بر عالوه كه فرزادي
 دست از هم را خود سالمن 

 ؟!است داده

 كل و كرد طلب تمام غرور با را خود سهم كل كه پرسي تك
 ؟!داد باد بر را آن

   ي پله يك حكم فقط و فقط فرزاد وسط اين
 و داشته را ترق 

 ..الغي  

 ركب بد زرنگ، خود قول به برادر اين است خورده ركب
 ..است خورده

 ..ميده انجام فرزاد بگو .نرو ديگه تو مادر، آره-

 .ميشود بلند جا از و ميگذارد مي    روي را فنجان
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 ..باشم يدبا خودم نميشه،-

 .ميدهد ادامه كند ترك وت جمع اينكه از قبل

م- احت مي   ....دارم پرواز فردا كنم، اسي 

 ..ميبندد رس پشت را در

  
د را كارخانه فروش مدير شماره و برداشته را گوش   ..ميگي 

ند شور دلش ند را آن    چشم آن شور !مي    !مي  

 !است عجيب

 حالت ينعجيبي   اين و !است واپس دل مقام   خان يزدان
 ..است پرآوازه مرد اين براي

 زير اين از بيش تا كند مرتاه را عادل بهراد دم ميخواهد
 ..نباشد ناموسش پاي و دست
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 .خدمتم در باشه امري آقا، سالم-

 .مينشيند تخت ي لبه بر
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 به رو عادل بهراد توليدي سفارشاي ميخوام رضان    سالم،-
 سفارشات ميخوام بعد به اين از بدين، كاهش نصف

 .نكنم تاييد رو توليديش

م تماس توليديشون با فردا آقا، چشم-  نصف و ميگي 
 ..ميكنم كنسل رو نخشون و پارچه سفارشات

ند تكيه تخت تاج بر  .مي  

 ..بخي   شبت خوبه،-

به كه ميداند خوب  كاري اندازه از بيش او براي اش رص 
 .است

   با هاي پارچه خاطر به او يتوليد شهرت تمام آخر
 كيفن 

 .ميگذارد اختيارش در كه است

 تا را پوشاك آن بخورد پوشاك   هر بر مقام   ي پارچه برند
 .برد خواهد باال اوج

 .بپيچاند را گوشش كم   بگذار

 ..نخورد رسش بر پري هواي تا كند رسگرم را او كم   بگذار

   جفتك دارد حد از بيش
 به ينكها بدون هم آن ميكند پران 

 ....كند فكر هايش جفتك عواقب

 



 رد پس پاییز

 

 .ميشود گذاشته ماشت    در راننده توسط كوچكش چمدان

   دو سمت به كند حركت بخواهد اينكه از قبل
 در كه زن 

 .ميچرخد اند، ايستاده پاگرد

 خودتون مراقب  رو روزه چند اين ..برم بايد ديگه من-
،  به .بكشه طول روزي شش پنج مسافرتم اين ممكنه باشت  
دم ها بچه  .باشه خر   همه به حواسشون سير

ون شيداخانم آغوش از  آغوش به را مادر و آيد م   بي 
 .ميمشد

 ..بزن زنگ بهمون رسيدي-

د فاصله او  از و زده كمرنگ لبخندي  .ميگي 

 ..حتما-

 به كرده اخم شيداخانم، حرف با كه برنداشته قدم از قدم
   سمت

 .ميچرخد ميشود حياط وارد كه ماشين 

 ..عزيزم رسيد هم همسفرت-

ت ميشود، پياده ماشت    از كه او  مادر سمت به زده حي 
 .ميچرهد
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 هميشه مادربزرگ همت    توسط نقشه اين تمام دارد حتم
 .است شده كشيده نگران

 ..شه راه   كردم راضيش التماس و ارصار كل   با ديشب-

   با
 .دارد هايش اخم كردن باز در سع   مهربان 

 بد بهش نزار ..سفرتونه اولت    اين اش،ب مهربون باهاش-
 ..بگذره

 ؟!بگويد بايد چه االن

ي ميتواند اصال زن اين دل ميشود مگر بگويد؟ چي    را پي 
 .دارد را جگرش نه ميتواند نه ؟!شكست

 

 ٢٣٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

  
ند حرق   .نمي  

 آيد م   پايت    عمارت جلوي هاي پله از كه حال   در ميچرخد،
 .ميگذارد چشمانش بر را يشآفتاب عينك

 ..ميكنيم حركت ماشت    تو بذار رو خانم ساك-
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   از بعد او مينشيند ماشت    عقب اخم با
 با هداحافظ 

د جاي كنارش مادر و شيداخانم  ..ميگي 

 .ميدهد قرار مخاطبش كه نرفته را مسي   نصف

  ..بشم شما مزاحم و بيام نميخواستم من..من-

 ..كردن ارصار جون مادر

 .ميدهد ادامه انداخته ايت   پ رس

 ...م   فكر اگه ..اگه-

   مزاحم-
 ..نيسن 

 رس ن    افكار پاي و دست كه محكم اندازه آن ميگويد، محكم
   اي گوشه در و ببندد را او وته

 ..كند زندان 

 .نيست مهم اصال است آمده او كه اين

   آن مهم
 ..شود روبرو آن با است قرار كه لست جريان 

 .كند توجيح خون    به را او داريدي هر از قبل بايد

ين مبدا تا كند توجيح ي كوچكي   مانده منتظر اهال   به خي 
 ..نرساند خانه در

          
  

شدن بلند  منتظر  و  نشسته  هواپيما  كالالس  فرست  قسمت   
در

. .د  هستن  هواپيما 
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 ..ميدوزد او به و گرفته مجله از نگاه

 لب زير در آنچه و صورت ي شده ديوار گچ چون رنگ   از
د نر   او ترس به خون    به ميكند تكرار  .ميي 

 ..ميگذارد مي    روي را جله و شده خم

 خوبه؟ حالتون-

 .ميكند نگاهش درمانده و داده قورت را دهان آب

 سوار حاال تا خاطر همت    به ...دارم ارتفاع فوبياي كم يه..يه-
 ..باره اولت    اين نشدم، هواپيما

 مرز به را وا هواپيما آف تيك ميشود تمام حرفش كه همت   
ساند جنون  ..مي 

ول   اينكه بدون
 جا از باشد داشته خود حركات روي كني 

 و اندازد م   آغوشش در را خود قدرت تمام با و ميشود بلند
 .ميكند پنهان گردنش گودي در رس

   هيچ كه افتاد اتفاق رسي    ع او حركت آنقدر
 براي فرصن 

 .نميكند پيدا مخالفت

اهنش  تمام با و گرفته مشت در نهسي قيمت در درست را پي 
 .ميفشارد قدرت
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 ..دارد لرز كم  

 ظرافت همه اين دور را قدرتمندش دستان و آيد م   خود به
 .ميپيچد

 .ميچسباند او گوش بر لب و كرده خم رس

 .هست بهت حواسم ...اينجام من باش، آروم-

 .هستند سخت خيل   ها اولت    ميگويند هميشه

 ..دارم دوستت اولت    گفت   

 ..آمي    محبت حمالت اولت    گفت   

 ..آيند برم   دل از كه هان    آرام اولت    گفت   

 ن    اينگونه آرام هاي دلداري اولت    اين چگونه نميداند ول  
ون زبانش از مهابا  ؟!است زده بي 

   و آغوش با اينگونه كس   براي نداشت امكان
 آرام، لحن 

 ..!نداشت امكان بسازد، امنيت
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   هم اين از دقايق 

 .ميخوابد كامال او لرز كه ميگذرد آغوش 

 آغوشش در قدرت تمام به همچنان اما خوابيده لرز
 .است چسبيده

د فاصله بخواهد او شايد تا ميكند شل را خود دستان  .بگي 

 !است معذب

 جوان مرد يك به را خود اينگونه نبايد نميداند دخي   اين آخر
 ؟!بچسباند

  وق نميداند
 هرم اين است برده فرو گردنش در رس اينگونه ن 

 .ميكند دگرگون را حال ها نفس

 همه بايد و است مرد نه، باشد شل و عنرص سست اينكه نه
 ..گرفت نظر در را جوانب

ط احتمال   خطر دفع" معروف قول به  ."است عقل رس 

 كنون تا كه سال پنج و ش   باالي مرد يك هم آن است مرد
   هيچ با

   ي هرابط زن 
 ..است نداشته عاطق 

   اين كند مراعات نبايد
 ؟!داده كف از اختيار دخي 

 كردنش جدا در سع   و گذاشته او پهلوي طرف دو دست
 .دارد
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 ..شد تموم خر   همه كن، باال رو رست-

 را خود دستان او كه دارد وحشت حرفش كجاي نميداند
ند گره گردنش دور محكم  .مي  

سم...من-  ..ميكنم خواهش ..ميي 

 .ميكشد رخ به را خود خون    به ترس و ميلرزد صدايش

 .ميكند زمزمه او گوش در آرام

  ...كن باال و رست ...نيست مشخص اينجا از ارتفاع   هيچ-

 بر او دستان كه همينطور و ميدارد بر گردنش گودي از رس
ه چشمانش در است، شده حلقه گردنش  .ميشود خي 

ند لب ي دريان    چشمان در  شده ميخ ناخواسته،...مي    دخي 
 .ميدهد جوالن زندگيش در اندازه از بيش روزها اين كه

 ..كن اعتماد بهم-

 روشن و خاموش ذهنش در كلمه يك تنها او مقابل در
 ..ميشود

  ...جذاب ...!جذاب
 !خواستن 

 و ظريف ميكرد  را فكرش كه چه آن از بيش دخي   اين
 ..زيباست
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 ؟!باشد حساس رادبه آن به نسبت كم   نبايد همه اين با

، اين دارد رو و بر ي چشمانش و دارد رو و بر آن    ..بلدند دلي 

 است نشسته آغوشش در كه همانگونه مكس، كم   از بعد
 .ميچرخاند چشم اطراف در

ان به ديدي هيچ او و شده كشيده پرده  .ندارد ارتفاع مي  

 ..ميشود باز كامال دستانش كم كم

 بلند جا از ها گرفته رقب چون افتد، م   پايت    كه نگاهش
 ..ميشود

 

 ٢٣٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .است شده داده، انجام كه كاري متوجه تازه اينكه مثل

اند رنگ  ..است داده انجام كه كاري ترس از اينبار اما ميير

   از ترس
 انجام كارش اين مقابل در است ممكن كه واكنس 

 .دهد

   .. دارد  هم  ترس 
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 به كه انداخته شخض   آغوش در اجازه بدون را خود آخر
 .نميدهد را لباسش به زدن دست ي اجاره كس هيچ

 .ميدهد قورت را دهان آب

   ..من ...ميخوام معذرت-
 دارم نميفهمم ميشم اينجوري وقن 

  ..ميكنم چكار

 .اندازد م   او به تي    نگاه  

 .ميكند اشاره كنارش در او صندل   به ظريف اخم   با

 ..رسجات بشت   -

 .اندازد م   پايت    رس گرفته داندن به لب

 .مينشيند خود جا در آرام

 .اندازد م   او به گذرا نگاه   چشم   زير

 را خود شال ي گوشه و است پايت    رسش خجالت از هنوز
 ..است گرفته بازي به

ند اش جنبه ن    خود   به پوزخندي دل در  !مي  

   هيچ مقابل رسيده سن اين به تا
 است نداشته انعطاف زن 

 ميشوييد، را درخشانش ي سابقه تمام دارد دخي   ناي حال
 ..ميكند پهن اي گوشه در و  و ميچالند
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 ..ميدهد رس كالفه پوق 

   بر
 .ميگذارد هم بر چشم و زده تكيه صندل   پشن 

 ...دهد سامان ذهنش به كم   ميخواهد

   اين با كم   ميخواهد
ان   كنار است دادن رخ حال در كه تعيي 

 ..بيايد

 عظيم تغيي   اين با زودي اين به است سخت است، سخت
 .بيايد كنار

 !نيست كه بچه

   چه نداند كه نيست ساله بيست نوزده جوانگ  
 درحال اتفاق 

 ..است افتادن

 !ميكند باز جا دارد دخي   اين

  ..كند م   باز جا سخت دل اين در دارد

 ..ميشود عزيز آرام آرام دارد

  !دهد گوشمال   را دل اين كم   بايد

 ؟!مانده بيخي   خود كه است شده سست اندازه اين ك   از

 .كند دار خش را صدا كم   و بپيچاند را گوشش بايد
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ها از خيل   شدن مشخص تا بايد  و ببند را دل اين دهان چي  
 ..بنشاندش اي گوشه در ساكت

   و عشق قرار
 ..نداشتند هم با عاشق 

 ؟!كن رسوا دل   اين آورد نم   در دبه

  نوش كدوم مقام   جناب-
 ..ميفرمايت    ميل رو يدن 

 ..ميكند باز چشم مهماندار صداي با

 .است دستور منتظر و ايستاده كنارش مخصوص فرم با

 لطفا آب-

 .ميدهد تكان رسي مهماندار

 .حتما چشم-

 

 ٢٣٨پارت#
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   او كه فشاري از
 به كه دارد حتم ، كرده تحمل پيش دقايق 

ين چي    يك  .دارد نياز خون دقن تنظيم براي شي 
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 .ميدهد دستور مهماندار به

 .بگذاريد خانم براي آبميوه يه-

 را شده خواسته سفارش "چشم" يك با هم باز مهماندار
 ....ميدهد نجام

 .بفرماييد اقا، بفرماييد-

 ..است آنكارا در وياليش خدمتكار و نگهبان آقايعقوب

 كه است تهخواس او از شود تركيه وارد ايران از اينكه از قبل
ان شهر اين در نباشد قرار تا بيايد دنبالشان به  و حي 

 ..بمانند ماشت    يك رسگردان

 م   راه به ميكشد خود با را ها ساك كه آقايعقون    رس پشت
 .افتند

 .ميكند باز برايش را در و زده را ريموت

 ..بفرماييد-

د جاي كنارش هم او مينشيند عقب صندل   روي  .ميگي 

ون به در به چسبيده ه بي   .است شده خي 
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 است بارش اولت    كه است واضح كامال كردنش نگاه نوع از
 ي زننده هاي پوشش ديدن با كه چرا شده خارج ايران از

د دندان به لب و ميكند گرد چشم زنان  .ميگي 

 كشور اين زياد پذيري توريست خاطر به بخواهيد را راستش
 ..ندارد خاص   مرز و حد ها پوشش

 ..اسالم   و كامل پوشش تا گرفته باز شدت به ايه لباس از

 .ميكند متوقف ويال درب مقابل را ماشت    آقايعقوب

 .ميكند باز رئيسش براي را درب و شده پياده ماشت    از

 ..كنه آماده ورودتون براي رو خونه گفتم جميله به-

 .ميدهد ازامه او به رو

 ..بفرمايت    خانم، بفرمايت   -

 راه به رسشان پشت و برميدارد عقب صندوق از را ها ساك
 .افتد م  

 .ميبيند زن ابهت پر مرد اين همراه كه است بار اولت   

 فضول   كه است رفته كلنجار خود با را مسي   طول تمام
سد زبان اين به زورش اينكه مثل ول   نكند  .نمي 

    .. .م  خان  اين  آقا  سارتا  ج 
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ين ي اجازه كه است محكم اندازه آن جوابش  كوچكي 
  خيا

 .نميدهد خدمتكار اين به اساش   ن    لباق 

 ..است شده خواب روزگار بلكه نيست او تقصي  

 ..هست    خانمم-

   خانمش را او
 صورت بر كه رنگها چه نميبيند و ميكند معرق 

د جان دخي   اين  ..ميگي 

 

 ٢٣٩پارت#
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 پري**********************************

 .ميگذارد مي    روي و گرفته خانم جميله از را كاسه

 بريزمشون؟ اين تو-

   خانم جميله
 .است تركيه اهل و ساله پنجاه تقريبا زن 

   از
 حدودي تا را فارش   زبان ميشود آشنا يعقوب با كه زمان 
 .ميكند صحبت  خوب گفت ميتوان

م بله-  ..دخي 
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 خانم جميله كه موادي با و ميكند خال   كاسه در را ماست
 .ميكند تزيت    را آن ميدهد رقرا اختيارش در

 پا آن و پا اين از بعد خانم جميله كه است خود كار مشغول
 را است افتاده مغزش جان به خوره چون كه سوال   كردن

سد  .ميير

منده خانم؟-  كردين؟ ازدواج آقا با ك   نباشه فضول   رس 

ند او جواب در نمكت    لبخندي  .مي  

 .نگرفتيم ش  عرو  .هنوز عقديم ميشه، هفته دو يگ   يه-

 .ميدهد نشان او به را شده تزيت    ماست

 ميپسندين؟ شده؟ چطور-

ند گشاد لبخندي خانم جميله  صورتش بر اي بوسه و مي  
 .ميكارد

 ..من خوشگل قشنگه-

   جميله اينكه با
   زن 

 و غذاها با خون    به اما نيست ايران 
 .دارد آشنان    ايران مردم هاي سليقه

 آقا اتفاق به كه دارند سويت يك ويال همت    حياط در
   آن در عل   فرزندشان تنها و يعقوب

 
 .ميكنند زندك
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 هاي دانشگاه از يگ   در عل   خانم جويله ي گفته طبق
 خوابگاه در مدت اين در و است تحصيل مشغول استانبول

  
 
 .ميكند زندك

 اومده؟ ايران حاال تا عل  -

 گره گردنش پشت را آن هاي دسته كه را خود كوتاه رورسي
 .ميكشد عقب كم   را است زده

ه خانم، بله- نه رس يعقوب مادر پدر به مي   كال ..مي  
يز رو تعطيالت  ..ميگذرونه تي 

 .آورد م   پايت    را صدايش و ميشود نزديكي  

-  
 ..ميخواد رو عمه دخي 

خانه از اينكه  ا قبل و برميدارد را غذا ظرف آخرين  آشير 
 .ميدهد را او جواب نما دندان لبخندي با شود خارج

 ..جون جميله باشه مبارك-

ي روي را خورش  شده چيده نفر دو اين براي فقط كه مي  
 .ميگذارد است

 .مينشيند او روبروي درست مي    طرف آن
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   از
 و  فكر در دائما اند گذاشته كشور اين در پا كه زمان 
 .است كشيده هم در را ها اخم

   در شام
 ..ميشود رصف سنگت    سكون 
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 .ميشود جمع خانم جميله توسط مي    توسط مي    شام از بعد

 خود سويت قصد به را ويال و كرده آماده را چاي و ميوه
 ....ميكند ترك

 را جوان مرد و زن اين خود نظر به تا ميكند ترك زود را ويال
 ..بگذارد تنها يكديگر با

 .ميگذارد او مقابل را چاي

 .بفرمايت   -

 .اندازد م   چاي به ه  نگا نيم

 .ندارم ميل-
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ند دستپاچه لبخندي نفره، دو جمع اين از معذب  .مي  

 بذارم؟ براتون ميوه ميخواين..ميخواين-

ول  .كند م   خاموش و برداشته را تلويزيون كني 

ي-  يه ..كنت    گوش حرفام به دقيقه چند ندارم، ميل چي  
 دوست هيچ  كه ميگذارم ميون در باهاتون رو موضوع  

 ..شه باخي   اون از احدي  ندارم

 .ميشود جابجا جايش در شده كنجكاو

-  
 افتاده؟ اتفاق 

 .ميدهد تكان تاييد نشانه به رسي

   يك خاطر به شيدا، مامان پرس فرزاد-
 و كماست تو اتفاق 

 .تركيه اومدم خاطر همت    به من

ي از ناباور  .ميكند گشاد چشم است، شنيده كه چي  

 تركيه تو و كرده نامزد آقافرزاد كه فت   گ شيداخانم ول  ..ول  -
 !انداخته راه كار و كسب خودش براي

ون به را خود نفس  هم در را هايش اخم و ميكند فوت بي 
 .ميكشد
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 چندان ميكند تحمل را زيادي فشار اينكه حدس وجود اين با
 .نيست سخت

 بار رو رسمايه تمام دراومده، آب از زرد تو و نامرد نامزدش-
   شده گور و گم و زده

 .چي    همه ن    عوص 

 !ميشود خشك دهانش در آب

 ؟!باشد پست ميتواند اندازه چه زن يك

 احساسات با است توانسته چگونه .كنار به هيچ، رسمايه
 است گذاشته مايه برايش اندازه اين تا كه شخض    ناب
   بازي

 ؟!كن 

 !افراد چنت    اين هستند خطرناك

 هزاران با و ميشوند دگيتزن وارد ناز با و آرام كه افرادي
 را دلت خال   تو هاي دارم دوستت و عاشقانه ي جمله

 و كرده گي   كامال طرف دل فهميدن اينكه از بعد و ميدزدند
 حالت دستانش در موم چون خودش و است شده ميخ

د وند ميگي   ..مي 

وند  ..اندازند م   پا زير را كرده گي   دل و مي 

وند  شكل بدترين به ار  دست در شده موم شخص و مي 
 ..ميكنند رها ممكن
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 كشت    جرم به و گرفت را هان    آدم چنت    بايد نظرش از
 ..زد حد روح و احساسات

 ؟!نيست جسم كشت    از سختي   خيل   فرد يك روح كشت   

د كه روحت  زنده نميتواند سالم   جسم هيچ ديگه بمي 
 ..بماند

   !است اينگونه روح
 ودخ با را جسم ي ذره ذره مرد كه وقن 

د  ..ميي 

 ...زد را جسم قيد بايد ديگر مرد كه روح

 ..!هميشه براي هم آن

 

 ٢٤١پارت#
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 رو همديگه خيل   ميگفت مادرجون ؟!ممكنه چطور-
 ؟!ميخوان

ند، پوزخند  !گونه زهر و تلخ هم آن مي  

   هيچ و ميخواسته غرزاد فقط اينكه مثل
 طرف از خواستن 

   .. نبوده  عفريته  اون 
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هخ  .ميدهد ادامه چشمانش در ي 

 نميگذرم، ميكت    خيانت كه زنان    كنار از عنوان هيچ به من-
   كت    استفاده سو بخوان كه كسان    كنار از

 ..نميگذرم براحن 

   و ميگويد زن آن نابودي از او
انذ رنگ ديگر زن   !ميير

 ..ميكند ته   قالب ديگر كس   و ميگويد سوءاستفاده از

 !دترسي بايد مرد اين از

 ..!داشت وحشت بايد مقتدر مرد اين از

 صالبه به و ميكند پيدا را زن آن شده طور هر دارد حتم
 ..ميكشاندش

 و شنيده يا است نشنيده را مقام   خان يزدان نام يا زن آن
 ..نميشناسد خوب

   اين به او ركب از است ممكن محال
 ..بپوشاند چشم راحن 

 .ميدهد قورت را دهان آب

 چطوره؟ افرزادآق حال ..حال-

د آبيش چشمان از نگاه  .ميگي 
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ين تو كت    منتقلش گفتم-  تيم به و آنكارا بيمارستان بهي 
 و اومده باال هوشيش ظريب ...كردم استخدام مجرب پزشگ  

 ..مياد بهوش ديگه روز چند زياد احتمال به

 ..ميگويد ي "شكر را خدا" دل در

سد  .آرام هم آن ميير

   لد هيچ او كه ميداند خوب
 .ندارد رضوان عمه از خوش 

 داره؟ خي   رضوان عمه-

 .ميچرخاند سمتش به را خود نگاه تي    كرده گره اخم

 غلط به اينگونه كن است او نگاه در اي جذبه چه نميداند
 .افتد م   كردن

 ...ميخوام معذرت-

 .ميشود بلند جا از سوعت به او گر ماخذه نگاه از فرار براي

م- م..مي   ،.بيارم..آب مي 

 اسي   ظريفش دست مچ كه است برنداشته قدم از قدم
 .ميشود او قدرتمند هاي پنجه

 پرت او آغوش در ميكشدش كه خود سمت به كه ناغافل
 .ميشود
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 .ميكند حلقه دورش  را خود دستان از يگ  

 كرده گي   رس آرام و ميشود ظريفش ي چانه بند ديگر دست
 .ميكند هدايت باال سمت به را يقه در
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د باال را رس  درست ها پايت    آن هنوز نگاهش ول   ميگي 
 ..است كرده گي    اش يقه اطراف

 ؟!است خوب حالش مرد اين

 !نيست خوب

 !نيست خوب حالش اصال مرد اين

 و دبدبه همه آن با مقام   خان يزدان دارد، امكان چگونه
 !كند برخورد زن يك با اينگونه كبكبه

 ؟!ميگويند چه هوا ن    هاي كشيدن آغوش رد اين

   از ترسيده
 رخ بينشان مسافرت اين در است ممكن اتفاق 

   به را دهان آب دهد،
 .ميدهد پايت    سخن 
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 .كن نگاه من به-

 !است محكم او لحن نوازشگرش دستان برخالف

 ..دستور از پر و محكم

، وقت كم   از بعد  
د او ي يقه از نگاه كس   آرام   به و ميگي 

 .آورد م   االب

ه نگ نگاه در خي   .ميماند منتظر او شي 

 .ميكند جدا را اش چانه بر شده بند دست

 نوازش به را لطيفش ي گونه شست انگشت با كه حال   در
 .ميدهد ادامه گرفته،

 عمه ي درباره نمياد خوشم هيچ كه نگفته بهت مادر-
ي رضوان  ؟!بشنوم چي  

 اينگونه  كه ميشود يشپيدا كجا از دلنازك   همه اين نميداند
 ؟!ميشود جمع چشمانش در اشك

 با بخواهد كه نبوده اي نازپروده و نازكنارنج    دخي  
ين د آبغوره اينگونه ترس   كوچكي   .. بگي 

 لوس را خود اينگونه دل اين چرا نميداند را اينبار ول  
 ؟!ميكند

 



 رد پس پاییز

 

 ..خشن و زخمت مرد اين براي هم آن ميكند، لوس را خود

   !ديگر است دل
 را كارش خوب كند رسوايت بخواهد وقن 

 .ميدهد انجام

 لب بيخود ميكند، تر چشم بيخود ميكند، ناز بيخود
 ..ديگر بيخود هزاران و ميلرزاند

ون موهاي از اي طره د بازي به را شال از زده بي   .ميگي 

   كه گفتم !بريزي اشك كه نزدم ترس  -
 قرمزها خط از بعض 

، رعايت رو  
 يه نخواي و بشنوي خودم زبون از كه گفتم كن 

   تكرارش ديگه بار
  .كن 

د موهايش ار نگاه  قفل آبش پر هاي آن    به باز و ميگي 
 .ميكند

 بدو در را سمج اشك قطره و كشيده دست چشمانش زير
 .ميقاپد ورودش

، زندگيش و عمه به راجع نيازه خر   هر-  
، بدون   

 پس ميدون 
   و كار تو اين از بيشي  

 
 اصال كه نكن كنكاش اون زندك

  .نمياد خوشم

 .مياندازد پايت    رس گرفته، دندان بر لب

  
 :ميگويد آرام و ميكشد چشمانش زير دسن 
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 .كنم ناراحتتون نميخواستم ..نداشتم منظوري-

 .ميكند باز را كمرش دور بر شده حلقه دست

 ..نشه تكرار....داره منظور تكرارش-
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 او پاهاي روي از وقت فوت بدون ميشود، باز كه او دستان
 .ميشود بلند

 ..نميشه تكرار-

 .دارد فرار قصد كرده هول

احت برم من ندارين كار من با اگه ..اگه-  .كنم اسي 

 .ميشود بلند جا از

-  
 ..بري ميتون 

ود خود اتاق سمت به رسعت به  رسش پشت را در و مي 
 .ميكند قفل
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 .دارد وحشت مرد اين از بخواهيد را راستش

 در و خشن و است خشك ديگران مقابل در كه مردي
 .ميكند خطر احساس نرم، كم   خلوتشان

 زود ول   نه باشد نداشته را هان    نوازش چنت    حق او اينكه نه
 !است

 كنار ميثم به نسبت احساسش با هنوز كه خودش براي
 ..است زود است نيامده

 !دميدان خيانت را احساس اين با هم آن شدن نزديك

 نداده را الرم تذكرهاي بود؟ نزده حرف خيانت از مرد آن
 ..بود

سد،  !دارد وحشت ميي 

 .شود نازل رسش بر بال چون و بفهمد او اگر دارد وحشت

   و هيكل قوي مرد اين جلودار كس  
ن   ؟!است غي 

 ..نيست حتم به

د فاصله در از شده سيت پاهان    با  سمت به و ميگي 
ود تختخواب  .مي 

  تخت روي را خود و درآورده رس از را شال
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 .اندازد م  

 بخي   ختم را رابطه اين عاقبت و آخر  ميتواند خدا فقط
 ...بس و كند

   تا بايد
 نگرفته خود ي آينده براي درست تصميم   كه زمان 

وي ي اجازه است،  ..ندهد را مرد آن به پيرس 

 است مرد هم باز باشد خشك اندازه هر باشد، مواظب بايد
 ..مشهورش ن   نيازها و

 .ميكند باز چشم و داده خود به قوش   و كش در صداي با

 ..خانم جميله سالم-

 !است افتاده پته تته به و شده سفيد گچ چون

 .ميشود خارج در چهارچوب از كرده ظريف اخم  

-  
 حالت نداري؟ رو به رنگ چرا ؟!جون جميله افتاده اتفاق 
 خوبه؟

س پر نگاه    بعدا  .ميدهد ابجو  ها، پله به اسي 

 دم بيا گفت بهم خونه، تو بيارمشون نميخواستم من خانم-
   دارم كارت در

 ..تو اومدن زور به رفتم وقن 

ش چي    هيچ او هاي حرف از  .نميشود دستگي 
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 شده؟ خر   ببينم بگو درست نميشم منظورت متوجه-

د تپلش دستان بت    وت ظريفش دستان كرده وحشت  .ميگي 

سم، آقا از من خانم-  داشته رو هوايم ميكنم خواهش ميي 
 ..گره حيله خيل   خانم رضوان ميدونيتم بايد ..باشت   

 نمببند و ميگويد خانه اين در او حضور و خانم رضوان از
اند رنگ چگونه خانم همت     ..ميشود خشك جايش در و ميير
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 اومده؟ خر   واسه ..واسه-

 .ميفشارد مشت در را خود كلوش دامن ي گوشه

اش دونا با-  رو شما ميخوان كه ميگن و نشسته پايت    دخي 
 !ببيت   

 !ميخورد جا خانم جميله جواب شنيدن از

            
 

مالالقاتش به  بخواهد  كه  دارد  سن  م  چه  عمه  آن  با   
آخر

؟! بيايد 

 



 رد پس پاییز

 

 !ميگردد رس   دنبال عمه اين دارد حتم

 عمل خودرس چنت    باز و دارد خي   خون    به مرد آن اخالق از
 !است هكرد

 ..ها كردن عمل خودرس اين نيست رس   ي نشانه

 .كند جور و جمع را خود ميكند سع   عميق نفس   با

 درست كاري هيچ بافت    ريسمان آسمان و ايستادن اينجا با
 .نميشود

د ديوار از تكيه  .ميشود اتاقش وارد و ميگي 

، ميام ميشم آماده-   چند بگت    بهشون پايت  

 ...پايت    ميام ديگه ي دقيقه

  خود تيپ به نگاه   و ايستد م   آينه مقابل

 .اندازد م  

 ..زغال   جت    با همراه مردانه مشگ   قرمز اي چهارخانه بلي   

 .شيك هم است پوشيده هم آيد، م   خوب نظر به

 !آيد نظر به خوب ديدار اين در دارد دوست
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عمه مقابل در ميخواهد  را ها آن امروز به تا كه هان    دخي 
 .بيايد نظر به وبخ است، نديده

   يقينا
 پس است پوش خوش و روز به آنگونه مادرشان وقن 
انش  .بود خواهند بهي   او از برابر صد هم دخي 

 ..اندازد م   خود آرايش لوازم كوچك كيف به نگاه  

ايش مامان قول به  بد چندان كردن دوزك بزم كم   سمي 
 ..نيست

 اتاق از و ميينند رس باالي اسن    دم را موها كار آخر در
 .ميشود خارج

 .آيد م   پايت    ها پله از آرام   به

 .ميشود واضحي   كم كم ها آن جمع هاي پچ پچ صداي

 مزون بفرستيم بايد رو ها مانكن از تعداد يه فردا مامان-
 ..كت    برگزار شو جديدشون لباساي براي ميخوان درياخانم،

 ..سالم-

 .برميگردد سمتش به ها نگاه ي همه سالمش با

ند برق عمه مانچش  ..مي  

 !است خاصش هاي مانكن به نگاهش شبيه او نگاه
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 به را رسيده راه از ي برادرزاده اين بودن جذاب اول همان از
 داده نشان العمل عمس شدت به او و كرده عرض مرد آن
 ...بود
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 م   زيبا و پوش خوش زن سه اين مقابل و ميشود نزديكي  
 .تدايس

د آغوشش در و ميشود نزديك رضوان عمه  .ميگي 

 عمه؟ خون    عزيزم، سالم-

انش سمت به و ميشود جدا  .ميچرخد دخي 

تك تاپ و بلوند مو دخي   به  .ميكند اشاره پوشيده رس 

 .ميگويد اي خنده تك با

م دقيقه يه دخي   صوفيا-  ...بزرگي 

 .گذارد م   صوفيا شده دراز ي شده دراز دست
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  خوشبختم-

ند لبخند جوابش رد  .مي  

 ..جان صوفيا ممنون-

هن و مشگ   مو دخي   پشت دست ند كوتاه پي   .مي  

 ..جان ساينا از هم اين-

   ابراز براي
 .ميشود پيشقدم خوشبخن 

 ..خوشحالم آشناييتون از-

ش   از بعد  .مينشيند ناخوانده مهمان سه روبروي احوالير

ان اينكه با  هاي رايشآ اما هستند زيبا رضوانش عمه دخي 
 .دارند كامل

ان شبيه درست  از چه هستند، ترك   هاي رسيال در ترك دخي 
 ..آرايششان سبك نظر از چه و پوشش نظر

 آنان از كم   دست هم رضوان عمه نماند ناگفته هم اين البته
 .ندارد

 برايش بينشان نسبت و نميشماخت را ها آن اگر شايد
 خانم دو اين بزرگي   خواهر عنوان به را عمه نبود، مشخص
 .ميكرد تصور جوان
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 درسته؟ تركيه، رسيدن ديروز-

 .ميشكند را شده سنگت    سكوت عمه پرسش

د مي    روي كريستال گلدان از نگاه  .نيگي 

 .درسته-

بت ليوان ي لبه روي را اشاره انگشت د دور رس   .ميگي 

؟ چه فرزاد از-  خي 

 بگويد؟ چه او جواب در نميداند

   آن امتم اينكه از دارد ترديد
 در او گذشته شب كه اطالعان 

 .بدهد ناخوانده مهمانان اين به را بود گذاشته اختيارش

 بلند صوفيا پوزخند صداي ميكشد طول كه دادنش جواب
 .ميشود

 پاهاي و انداخته گوش پشت را خود لخت موهاي
اشش بدر حالت به را خوشي   .ميگذارد هم روي رص 

  !بسته رو نطقش پرسدان    اينكه مثل-

 .ميدهد ادامه تمسخر پر و كج لبخند با

   حرف ها غريبه با گفته جونت يزدان-
 ؟!نزن 
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   پدر دخي   اين
 

 ؟!دارد كشتگ

 صحبت ادب از دور به و پروا ن    اينكونه ميتواند چگونه
 ؟!كند

 طرز تا بكوبد دهانش در دست پشت با نميتواند عمه
 ؟!شود وششگ ي آويزه زدن حرف درست

 ..ميكند اخم

ين اينكه بدون  اش ناديده كامال بدهد او به جوان    كوچكي 
د  .ميگي 

   حساب آدم داخل را پرادعا افراد چنت    اينكه
 خود نكن 

ين    تو بزرگي 
 .است ها آن به دهن 

د او از نگاه  .ميچرخاند ريلكس ي عمه سمت به و ميگي 

؟ خان يزدان از چرا- ست    از من از ي  به خيل   نظرم به نميير
 .دارن اطالع برادرشون احوال
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   خود كيف از و زده نما دندان لبخندي
ون كارن   .ميكشد بي 

 .ميكنم رو كار همت    حتما-

د سمتش به را كارت  .ميگي 

   زيباست، خيل   تركيه-
   رو ديدنيش جاهاي خواسن 

 ببين 
 ..كنم همراهيت ميشم خوشحال

د او آرايش پر چشمان از نگاه  .ميدوزد  رتكا به و ميگي 

 انگشتان بت    از كارت كه است دل دو نگرفت    و گرفت    بت   
 .ميشود كشيده عمه

 .ميگذارد پاهايش روي را كارت مهربان لبخندي با ساينا

 گفته برات پرسدان    هم اونقدرا جون، پري ديگه كن قبول-
 ..نيستيم بدجنس

 .ميدهد ادامه نمكت    چشكم   از بعد

 ..نميگذره بد باهامون-

  
 در را بود گرم آن با رسش مدت اين در كه را خود گوش 
 مبل ي دسته روي كنارش و زده دور را مي    ميگذارد، كيف

 .مينشيند
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-  
   شدم خوشحال چقد نميدون 

 شدن پيدا جريان مامان وقن 
 .كردن تعريف برامون رو كوروش دان    ي خانواده

ند ساينا محبت جواب در اجباري لبخندي  .مي  

 دل به او محبت كه اجباري ميگويد رخاط اين به راستش
 !نشيند نم  

   تك تك از حيله و مكر ميكند احساس
   با كه كلمان 

 مهربان 
 !است آويزان ميكند بيان

  !نمينشيند دل به

   نه و ساينا هاي محبت نه
 !عمه هاي مهربان 

ي معرف قول به  .برايد دل از كه مينشيند دل به چي  

 ...حيله از پر هاي دنورزي عشق اين اند نشده بلند دل از
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.د    م   ين  لبخند  اجباري 
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 .ميكند تشكر اجباري

 .ميكند قبول را كارت اجباري

 بلند دسته روي از خوشحال   با ساينا ميشود قبول كه كارت
 .ميكند اشغال را دستش كنار مبل و ميشود

 درسته؟ معلمه مامانت-

 .دهدمي تكان تاييد ي تشانه به رسي

 .ميدن درس ادبيات بله،-

سد را بعدي سوال ميدهد، كه جواب  ..ميير

سد اينكه بدون ميدهد را او جواب  از را اطالعات اين بير
 .ميداند كجا

 قابل اصال اين و ميشناسد خوب را اش خانواده افراد تمام
 ..نيست

  
 عمه براي را زندگيش پياز تا سي   شيداخانم يا مادر يعن 

 ؟!اند كرده تعريف

   ي مشغله اين براي جوان    جستجوي در
 كه است خود ذهن 

 .ميگذارد ديتش در صاف را جواب بعدي ي جمله
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 همه از نباشه قرار تا داريم آدمان    ايران هم ما حال هر به-
 ..بمونيم عقب خر  

ي تا ميكند باز دهان  زنگ صداي كه بگويد ديگري چي  
  
 .ميكند خشك دهانش در حرف گوش 

 بلند جا از كرده هل ميبيند را وبايلم صفحه كه همت   
 .ميشود

ا-  .بريم بايد پاشت    رسي    ع دخي 

س ان به مادر اسي   چون كه چرا ميكند رسايت خم دخي 
ند جا از آتش روي اسپند  .ميير

 ؟!كند پيدا ربط او به والها هل اين نكند

   بخواهد و باشد او نكند
 ؟!دربياورد رسش را عمه كار تالق 

 !نيست بعيد او از

 اين با بايد حال و بود داده را الزم تدكرهاي گذشته شب
 !كند مالقات را او جماعت

 ميگذارد؟ اش زنده

 .ميشكند را گردنش حتم به

 ..است دوخته چشم آنان تكاپوي به و شده خشم جايش در
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 .ميكنند تند پا در سمت به

 !ميشود باز قدرت تمام با در نگرفته را در ي دسته

   با او كوه همچون قامت
 در قاب در كرده فوران صورن 

 .ميشود نمايان

 !است نگفته دروغ پركشيد جانش از روح بگويد اگر

 .است پريده رخسارش از رنگ و كرده يخ تنش تمام

انش و عمه رس بر اينگونه كه را مردي ميتواند مگر  دخي 
 ؟!كرد آرام ميكشد غرش

 !نميتواند

 !اش عرضه نه دارد را توانايش نه

ي  ميخ هايش چشم فقط نميشنود فريادها و داد ناي از چي  
سد، اش محاكمه زمان ك   ببيند تا اوست  .مي 

 !است كرده اشتباه

 نگرفته تماس او با عمه با ديدار از قبل كه كرده اشتباه
 .است

 شكل بدترين به هم آن دهد تاوان بايد حال و كرده اشتباه
 ..ممكن
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 ٢٤٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .نشو آفتان    زندگيم و من بر و دور گفتم هتب بار هزار-
 ..بكش خط رو من زن دور دادم تذكر بهت بار هزار صد

   رگهاي و شده رسخ صورتش
 حد در گردنش و پيشان 

 ..است كرده باد انتفجار

 در فاميل بزرگ ي چهره اين از كرده وحشت دوقلوها
 .اند مانده خشك جايشان

 .برميدارد عقب به قدم   عمه

 ..است دستپاچه

 ..ترسيده هم دستپاچه هم

ي فرزاد از اومدم.... ؟!پرس چته- ي خي  م چي    .بگي 

   پوزخند
ن   .مي  

      ! ناباوري  از  پر  و  عص   ن 
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 !"كارام اين ختم خودم" اينكه از پر

ي اون من " اينكه از پر    فكر كه چي  
 "نيستم ميكن 

   درست هم اون من؟ ي خونه تو چرا اونوقت-
 كه زمان 

 ؟!نيستم خودم

  .ميكند اشاره خروخ    به دست با

انش و زن فرياد با ون به را دخي   .ميكند پرت بي 

 .زود چاك، به بزنت    من ي خونه از-

ون كه خود هيكل درشت محافظ به رو  به است، ايستاده بي 
 .ميدهد ادامه ترك  

ون بنداز من ي خونه از رو اينا مورات-  ...بي 

د اش نشانه او نگاه زهر ميشوند اخراج كه آنان  .ميگي 

 .منقبض شدت به فكش و شده رسخ چشمانش

ند فرياد بلند برميدارد، قدم سمتش به كه حال   در  .مي  

 ..نباشه عمارت تو كس   ميخوام-

 ؟!نباشد خانه در كس  

 



 رد پس پاییز

 

 آن شاهد نبايد خانم جميله كه كند چكار ميخواهد مگر
 ؟!باشد

 لرزان بود گرفته پناه ستون پشت مدت اين كه خانم جميله
 ..ميكند تند پا او سمت هب

ند لبانش بر محكم   قفل اش نعره كه نكرده باز دهان  .مي  

ون گفتم-  .نباشه حرف ...بي 

ك به اشك پر نگاه   خانم جميله  م   كرده وحشت دخي 
 .ميدود خروخ    سمت به گريان و اندازد

 .ميشود نزديكي   و نزديك او

 ..ايستد م   قدميش دو در درست 

 چنت    در حال و بود نديده حجاب ن    را دخي   اين حال به تا
 و دل با اينگونه براقش و مشگ   موهاي زان    تنش موقعيت

 ...ميكند بازي دين

 

 ٢٤٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 كردن روشن بر سع   شود، خراب رسش بر اينكه از ترسيده
 ..ميكند اتفاق اين

ه  دفاع قصد لرزان صدان    با او ي شده رسخ چشمان در خي 
 .ميكند خود از

 ...نميخوا ...من..من-

د شتاب كه سمتش به  چون و شده كور كامال نطقش ميگي 
 .ميماند او العمل عكس منتظر زاد مادر ااا

 شده چشفت هاي دندان بت    از نحيف تن اين بر چسبيده
 .ميغرد هم بر

؟ تو ها؟ خر   تو-  خر 

 رسش پشت و آورد م   باال را كمرش بر شده قفل دست
 .ميكند محكم

 .ميشود خشك گلويش در آب

 .. است لرزان هايش آن   

 .آب پر و لرزان

 ؟!شده خراب اين تو اومده زن اون كه ندادي خي   بهم چرا-

 .ميكند نزديك صورتش به صورت
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   ندارم دوست نگفتم بهت مگه-
 اين تو زن اون به راجع حرق 

  باشه؟ خونه

 خود به محكم و ميكند حلقه كمرش دور را ديگر دست
 .اردشميفش

 .ميچسباند گوشش بر لب

   عصن    رو من چرا-
 و زن اون نمياد خوشم هيچ ؟!ميكن 

اش   ...بفهم ...باشن دوروبرت دخي 

 !نميداند عمه از را او تنفر همه اين دليل

 اين ديگر واي نيستند عالقه مورد ها عمه كه اند گفته
 !كند هضم نميتواند را تنفر اندازه

 .است مانده خي  بي كه نهفته وسط اين راز يك

 رهان    تنگ بسيار حصار اين از شايد تا ميدهد تكان را خود
 .يابد

م تماس باهاتون كردم فراموش ..من-  ..بگي 

د او چشمان از نگاه  .اندازد م   پايت    رس و ميگي 

 ..ميگرفتم تماس باهاتون بايد .ميخوام..معذرت-

 .ميكند باز را خود دستان كرده اخم
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 ..اتاقت تو برو-

   غيض پر لحن اين
 ..ببيندش نميخواهد يعن 

 ي"شو گم چشمانم مقابل از" جور يك معووف قول به
 !مودبانه

 ..ميكند تند پا ها پله سمت بع دو با ميكند پشت كه او

 

 ٢٥٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .است كرده بغل غم زانوي و نشسته اتاقش در

 ببند و بزن و ماجرا اين تخم و اخم يك به كه كرد رحم خدا
 ..نشد كشيده باريك جاهاي به كار و رفع ها

ي كمي   ميكرد فوران او كه آنگونه آخر  خود براي كه چي  
 صورتش طرف يك تمام كه پرقدرت سيل   يك ميكرد تصور

 !كند حس ن    كامال را
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 اين در كه است حال   در اين و ميشود نزديك نهار به زمان
ي تنها مدت    تكه يك خورده كه چي  

ين   پزيران    مي    زا شي 
 .است رضوانش عمه

 چشم سقف زيباي لوسي   به و ميكشد دراز تخت روي بر
 .ميدوزد

ايش مامان هواي دلش  !است كرده سمي 

 !است اينگونه هميشه

د، دلت كه كجا هر  رسخورده و درمانده كه كجا هر ميگي 
 !ميشود پررنگ مادر ياد شوي

 خود كم   يشبرا كردن تخم اخم با تا ميكند را او هواي دلش
   تخليه را

 .كن 

 !!مادران هستند ديوار

 .ندارد وجود آنها از تر كوتاه كه ديوارهان    آن از

 م   در صدا به اتاقش در كه است خو مادر هواي و حال در
 .آيد

 .مينشيند صاف جايش در

 .بفرمايت   -
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د م   باز در  .ميشود وارد خانم جميله و رس 

 .نشيند م   تختش ي لبه و ميشود نزديك

منده  !است رس 

منده ده و رس   !خجالي  

مساري اين كامال او اي گرفته پايت    رس از  .است مشخص رس 

 .ميكشد او سمت به را خود

ند او ي شانه بر دست  .مي  

   نبينم ببينمت،-
 .ناراحن 

 .مينشيند تخت ي لبه روي او كنار و ميشود نزديكي  

وع او خود تو ميماند منتظر  .كند رس 

د باال رس دقيقه چند گذشت از بعد  .ميگي 

 اجازه نبايد ...بدهكارم شما به خواه   معذرت يك من-
 ..بگذاره خونه اين تو رو پاش زن اون ميدادم

 .اندازد م   پايت    را رس هم باز

 ..ميدادم اطالع آقا به بايد ميگفتم شما به اينكه از قبل بايد-

د آغوش در را او و ميكشد جلو را خود  ..ميگي 
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 ميگرفتم بايد من كه رو تماس نيست زنيا خواه   معذرت-
 ..انداختم گوشت پشت كه

 .ميكند جدا خود از را او

 به راحت خيال با برو بخوري، غصه نيست نياز هم حاال-
 .برس كارت

 .ميشود بلند جا از و زده مهربان لبخندي

م- يف گفت    آقا ضمن در بشينم، رو نهار مي    مي   بيارين ترس 
 ..پايت   

 

 ٢٥١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 ؟!برود پايت    به نهار براي

 او غيض و تخم و اخم بايد حاالها حاال ميكرد تصور خود با
 !باشد پذيرا را

   پيش قابل غي  
 ؟!مرد اين نيست بين 
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 قاط   هم با را چي    همه او كه داده نشان كامال كارش اين با
 .نميكند

 .خود جاي به ديگر مسائل و خود جاي به تنبيه

ام قابل واقعا مردان از گونه اين  .هستند احي 

ند را حرف يك دنبال اينكه  نميكنند تلخ را اوقات و نميگي 
   نشانه خود

 .است مرد يك بزرگمنس 

 .اوست ي برازنده بودن بزرگ كه الحق

 ..ميشود بلند تخت روي از خانم جميله رفت    از بعد

 .ايستد م   آيينه مقابل

  
ون كش از موهايش از بعض   نشانش ژوليده و آمده بي 

 .ميدهد

 .ميبندد محكم ديگر باز و كرده باز را موها

  
ون كمد از را وشال ميكشد خود لباس به دسن   .ميكشد بي 

 بخواهد كه نيست راحت اندازه آن هنوز بخواهيد راستش
 .شود ظاهر او مقابل حجاب بدون

 آنگونه برگردد او نميكرد را فكرش اينكه خاطر به صبح
ي  ..دبو  كرده ناپرهي  
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ند صورتش و دست به آن    خروج از قبل  .مي  

ي صبح هاي دوزك بزك آن از ديگر  ..نيست خي 

ين بدون و ساده است، خودش  ..لعان    و رنگ كوچكي 

 ..است نشسته شده چيده مي    پشت

وع و منتظرمانده كه است پيدا مقابلش خال   بشقاب از  رس 
 .است نكرده

 .ميشود نزديك

 .دايست م   مقابلش مي    طرف آن

 ..سالم-

 .ميكند نگاهش

   اخم ته با معمول طبق و آرام
 

 ..هميشگ

 .ميدهد تكان رس جوابش در

 .سالم-

 .مينشيند و ميكشد را صندل  

 .كند اقدام غذا كشيدن براي او اول تا ميماند منتظر

 



 رد پس پاییز

 

وع لب زير "هللا بسم" يك با كه او  بكار دست ميكند، رس 
 ...ميشود

ود تلويزيون سمت به و ميشود بلند او غذا از بعد  .مي 

 بدهكار او به حسان    و درست عذرخواه   يك نظرش به
 .است

 او سمت به قدم   نيست بهي   است كرده گذشت او كه حال
 ؟!كند شفاف را جريان آن و بردارد

 .شود اعتماد سلب بهش نسبت او اعتماد ندارد دوست

 را غذاخوري عميق نفس يك از بعد و شده بلند مي    پشت از
 ..ميكند ترك نشيمن قصد به

 

 ٢٥٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 تماشاي مشغول چاي خوردن حت    و نشسته تلوزيون مقابل
 .ميشود اخبار

.د   م  يو  جلوتر 
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 .مينشيند كاناپه روي فاصله با كنارش

وع چگونه و كجا از نميداند  !كند رس 

وع براي مناسب اي جمله دنبال خود ذهن در  بحث رس 
 .ميشود پيشقدم او كه ميگردد

 ..بزن رو حرفت-

 .ميكند قفل هم در را انگشتانش و اندازد م   پايت    رس

ن؟ فرزاد آقا-  بهي 

وع براي خون    سوال نظرش به  .است گفتگو رس 

 جمالت ذهنش پستوهاي در ميتواند ميدهد جواب او تا
ي  .كند آماده بهي 

ول  .ميدهد تغيي   را كانال برداشته را كني 

ه-  ..بهي 

 ؟!همت   

 !كوتاه دازهان همت   

 ؟!دهد توضيح بيشي   كم   نميشود

ش از مثال ايط از بگويد، دكي    ؟!فرزاد عموم   رس 

 



 رد پس پاییز

 

  ؟!همت   

 ..تمام و است بهي  

 ..!خداروشكر-

 .ميگويد آرام

 .نااميد و آرام

   كه بينشان سكوت
 قصد و ميشود بلند جا از ميشود طوالن 

 .ميكند رفت   

د او ي تبعه به ميشود بلند كه او  .برميخي  

 .ميكند پشت

ند را دلش حرف بغض پر كه است نشده دوم اول قدم  .مي  

 ..ميخوام معذرت-

 .برميدارد كرده پشت اوي سمت به قدم  

 كارم ميدونم نداشتم، رو شما كردن ناراحت قصد من-
 اصال لحظه اون ول   ميدادم خي   شما به بايد و نبوده درست

 ..نكردم فكر اين به

منده ميگردد، بر كه او  .ميكند گي   گريبان در رس رس 
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 .ميدهد ادامه آرام

 ..نميشه تكرار ديگه ميخوام، معذرت-

 .ميكند حس خود وجن    يك در درست را او حضور

 ..ميكند اش چانه بند و آورده پيش دست

-  
   حرف باهام وقن 

ن   .كن نگاه چشمام به مي  

ه و گرفته باال رس او دست كمك با  لب او چشمان در خي 
ند  .مي  

 ..ببخشيد-

 وسوسه لبان بند در مرد اما است عذرخواهيش قبول درگي  
 ..است افتاده گي   بيقرار دل اين و يار انگي   

 

 ٢٥٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان**********************************

 .است درگرفته عقل و دل بت    عظيم   جنگ
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 او از گرفت    كام و ميداند برايش كمال و تمام را دلي   اين عقل
 ..مسلم حق را

 ..عقل اما و

 ..بس و ميداند راس در را يار رخصت

 ؟!كند كاري چنت    اجازه ن    ميشود مگر

 ؟!بداند را دلي   اين دهان ي مزه كم   نبايد

 ؟!كند آماده نزديك ي رابطه اين براي را او  كم   نبايد

 خود لذت فكر به فقط و فقط رابطه اين در ميشود مگر
  
يكت و باش  ي ديدهنا را رس   ؟!بگي 

 .ديگر نميشود

ي هر  .دارد را خود قواعد و اصول چي  

عمو اين مقابل در چرا نميداند   اندازه اين دخي 

 ..ميشود اراده ن   

 .است عرن    خط چند همان تاثي   حتم به

   ميكنند معجزه
 !آيند م   خدا جانب از كه لغان 

؟!       ميكرد  را  فكرش  ك  س  چه 
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 براي اينگونه زرگب خان يزدان ميكرد را تصورش كس   چه
 ؟!كند دل دل دخي   يك

   هيچكس
 ؟!خودش خود   حن 

د را احساس و دل دست   عقل زندان در و ميگي 

 .اندازد م  

 !نيست وقتش فعال

  را خود و برقصد دل اين ساز به كه نيست وقتش

 .كند اعتبار ن   

 ..رو زيبا يار اين هم خودش هم دارد، نياز زمان

   بت اين به و انداخته پايت    را دست
 .ميكند پشت خواستن 

 ..شه تكرار كار اين ندارم دوست هيچ-

 ..ابهت پر اما رگه دو !صدايش است رگه دو

 .ميشود خود اتاق وارد

   قرار بايد
 .بگذارد تايماز  با مالقان 

 را ماجرا اين ته شود براه رو حالش فرزاد اينكه از قبل بايد
 .بياورد در
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د را عمه پاي بايد  .نزند پرسه يارش طرافا ديگر تا بي 

 خوب خوب   !ميشناسد خوب را اش عمه

 كس   اطراف منفعت بدون كه است ها آدم از دسته آن از
 .پلكد نم  

 !رسب  هوا يار اين براي است ديده خواب

   سود ختم به كه خوان   
 .دارد او براي كالن 

 ..بپايد را او جمع حواس دانگ شش با بايد

انش هم عمه هم !اند كرده تي    دندان  ..دخي 

 

 ٢٥٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 را سياهش زاغ دارد امكان كه جاسوش   هر چشم از دور به
 قرار يكديگر با معمول   كافيشاپ يك در بزند، چوب

 .ميگذارند مالقات

             
     

را آرامش  ي  خانواده  كه  دخ  يي  آن  از  هاي  نخ  رسرس  اينكه   
مثل

.ت اس  آوارده  بدست  ريخته  بهم 
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 .ميشود كافيشاپ وارد

 .ميچرخاند چشم شده قرق هاي صندل   و مي    بت    در

 .نميكند پيدايش

 ..ميگردد دوبار

 .است كرده دير اينكه مثل

   به دست كرده اخم
د را اش شماره تا ميشود گوش   و بگي 

 .شود جويا را تاخي   اين دليل

 .ميكند پايت    و باال را اخي   هاي تماس

 از كس   كه هنكرد لمس را شماره هنوز ميكند، پيدا را او اسم
 .ميكند تند پا سمتش به پيشخوان پشت

 .ميگويد فارش   به و ايستد م   مقابلش

 .مقام   جناب شد عرض سالم-

   از نگاه
 خود مقابل هيكل   و زخمت مرد به و گرفته گوش 

 .ميدوزد چشم

 .ميكند ريز چشم آفتان    عينك پشت از

 !بفرمايت   -
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 .ميكند اشاره پيشخوان طرف آن به دست با

 .شماست منتظر تام   لطفا، مايت   بفر -

  
سد مشكوك و ميگذارد جيب در را گوش   .ميير

 ؟!نيومد خودش چرا-

 .اندازد م   اطراف به مشكوك نگاه   مرد

 ايستادن اينجا اين از بيشي   ميگم، براتون اونطرف بفرمايت   -
 ..نيست صالح به اصال

 .افتد م   راه به او رس پشت ناچار به

   تا
 نوع همه نر   بايد است نكرده پيدا را زن آن كه زمان 
 .بكشد تن به را خطري

 !كند ريسك بايد

 .بريزد آشغال سطل در و كند مچاله را ترديد و شك بايد

   وارد
 ..ميشود تمي    و تر اتاق 

 درن    از تايماز كه نميگذرد اتاق در نشستنش از اي ثانيه
 وارد ميشود، باز خلوت حياط در زياد احتمال به كه ديگر

 .ميشود

 !!كجا تايماز آن كجا تايماز اين
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سد نظر به برازنده بسيار و پوشيده شلوار كت  .مي 

 !اوست معرف آدم لباس اند گفته راست

 روساي از يگ   بايد ميكرد فكر نميشناخت را او اگر الحق
كت  ..!باشد تركيه بزرگ هاي رس 

 .آيد م   سمتش به و بسته را در

 ..آقا سالم-

 .نشيندمي ديگر مبل   روي كنارش

 اين به اي غريبه هر پاي ندارم دوست بود؟ ك   يارو اون-
 ..شه باز جريان

 

 ٢٥٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ي دنبال خود گرانقيمت چرم كيف در كه حال   در  چي  
 .ميدهد جواب ميگردد،

         
    

ميكنه، جور  اطالالعات  برام  كه  خودمه  آدماي  از   
ون ا 

.. باشه  راحت  راحت  خيالتون 
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 .ميدهد اداه زده چشمگ  

 .بره آب زيرم نميخوابم جاي من-

ون كيف  از اي بسته  مابينشان عسل    روي و آورد م   بي 
 .ميگذارد

 ..نباش هيجر   نگران حساسم، خيل   كارم تو من-

 ؟!ميگويد چه ميدانيد

 !ميكند قرص را دلش مرد اين ناخواسته

 !ميخواباند را درونش آتش و ميشود آب

 !رددا مرد اين به خاص   اطمينان

 دارد، پشتكار اندازه همان !است جمشيدي جنس از آخر
 خود به مخصوص روش و اصول با را كارهايش اندازه همان
 .ميدهد انجام تمي   

 .ميكند اشاره بسته به ابرو با

   از-
 دنبال كردم بسيج رو افرادم تمام اينور اومدم كه وقن 
ا اينجور كه جاهان    تمام ..بگردن بلي     ساپورت رو دخي 
  ..كردم رو و زير يكت   م

ند تكيه مبل بر  .مي  
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 خطاي اين تو كه هان    گروه و خر رس   هر دستگاه دم تو-
   تيغ

 اسمش كلفتا گردن اين از يگ   ..دارم آدم هست    زن 
 ..هستش داروغه

ند اي خنده تك  .مي  

 قيافه حاال تا كس   ..لقبشه نه، باشه اصليش اسم اينكه نه-
 پيداش داروغه دستگاه و دم تو ..نديده رو برس   اين اي

 ..كرديم

 .ميدهد رس سمتش به را پاكت

 ..كن بازش-

 سوق پاكت سمت به و گرفته او از را خود اخم پر نگاه
 .ميدهد

يزد عسل   روي را آن محتواي و كرده باز را پاكت  .مي 

 !ميشود كور نطقش مقابل وحشتناك تصاوير ديدن از

  دق براي كه تصويرهاست آن از ميكند، وحشت
 قلب ايق 

 .اندازد م   كار از را انسان

 رو پوستش بعدها و گرفته قرار تجاوز مورد شدت به-
 ..كندن
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د وحشتناك تصورير  از نگاه  .ميگي 

   كجا از-
ه اون كه مطمئين   ؟!دخي 

يزد پاكت در را ها عكس  .مي 

ون رفت    بلي    با ميگن آدمام-  كه دنبالشون فرستادم ..بي 
 ول   ...كردن پيدا رو جسد اين نبود كه ويالن    همون اطراف

ه او مال جسد اين ميدونم بعيد وجود اين با  ..باشه دخي 

 .ميكند قفل او چشمان در نگاه شده كنجكاو

   تا بايد شكه، يه حد در البته-
 هنوز بشم مطمت    كه زمان 

 ...بره رسم كاله ندارم خوش اصال من ..بگرديم

 

 ٢٥٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميگذارد كيف وندر  را پاكت

   ك  -
 بدي؟ بهم رو قطعيش خي   ميتون 

   كارت خود جيب از
ون ويزين   سمتش به و آورد م   بي 

د  .ميگي 
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 نيستم، تايماز اينجا من تركيه، تو من آدرس و اسم-
 ..بگرد دنبالم اينجا نبودم اگه ..ساواشم

ه  .ميدهد ادامه چشمانش در خي 

 اساس و اصل ي همه فرصت اولت    تو .واردم كارم تو من-
ون ميكشم رو  ماجرا اين  .بي 

 .ميشود بلند جا از

   رو تعريفت كه همينطور اميدوارم-
   ميكن 

 ..!باش 

 .ايستد م   مقابلش كرده، قيام هم او

  ..باش مطمت   -

 است شده وارد آن از كه دري سمت به و داده تكان رس
ود  .مي 

ه به دستش  .ميكند خشكش او سوال نرسيده دستگي 

ند را آن    آن شور دلش دبو  گفته  ؟!مي  

 ؟!نبود جا به

 داري؟ عيال-

 !افتد م   پايت    و شده مشت دستش
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 .ميچرخد او سمت به رسعت به ميشود، برار صد اخمش

 ..بزن رو حرفت-

 .آيد م   سمتش به

 تو از دارغه دستگاه و دم تو ميگفت    آدمام باش، مواظبش-
   عيالت

 ..بوده ميون حرق 

 .منقبض فكش و شده رسخ چشمانش

دن زري چه-  !مي  

 .اندازد م   باال اي شانه

   كرده ثابت بهم تجربه ول   نميدونم دقيق-
 باشه حرف زمان 

  
 ي دسته و دار .هست مشتا پشت اون اي نقشه يه يعن 

ي هر راجب كه نيست    بيكار اونقدرا داروغه  دليل بدون چي  
 ..عيالت يا توعه خود براي يا نقشه اين حاال...بزنت حرف

ند نبض هايش رگ تش و ميگي    غليان به غي 

 ..افتد م  

ش اينكه فكر    تصوير در خفته زن آن چون دلي 

 ..ميكند اش ديوانه شود تكه تكه

 .بگذارد تنها را او كمي   بايد
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 حواس دانگ شش با و باشد او كنار در اوقات اكي   بايد
 ...بپاييد را او جمع

 كافيشاپ آن از چگونه ندانسته ديگر تايماز حرف آن از بعد
ون  !است آورده در شهر باال از رس از و زده بي 

 .ميخواهد را او ديدن دلش

د آرام و ببيند را او ميخواهد  .گي 

 !شود خنك و ببيند را او

 زده آتش را دلش او نبود فكر است، سوخته رقمه بد آخر
 ..است

 

 ٢٥٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميكند پارك ويال حياط در مقابل

 .ميدود سمتش به يعقوب ميشود كه حياط ردوا

 .آقا سالم-
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 سمتش به را ماشت    سوي    چ و ميدهد رس با را او سالم جواب
د  .ميگي 

 ..پاركينگ بي   رو ماشت   -

د دستش از را سوي    چ او  .ميگي 

يف- ين ترس   بيمارستان؟ نميي 

 .ميكند حركت ساختمان سمت به كرده پشت

 .بعدا-

 .ايستد م   پله اولت    روي

   تا بود قرار !نميبينم رو مورات-
 همينجا برميگردم كه وقن 

 !باشه

ان را مانده عقب هاي قدم يعقوب  ها پله پايت    و كرده جي 
 .ايستد م  

ون رفت خريد براي جميله-  كه كردن ارصار هم خانم پري بي 
ون، برن باهاش  خواستم مورات از اجازتون با هم من بي 

  ..كنه همراهيشون

  استپ قلبش خانه در او نبود خي   شنيدن از

 !كند م  
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ود كه جا هر نداشت قرار او با مگر  ؟!كند هماهنگ مي 

 .ميشود خارج حياط از دو با و كشيده هم در اخم

 يعقوب به را سوي    چ ميشود متوجه كه شود سوار ميخواهد
 ..است داده

 تند پا سمتش به يعقوب كه است نمانده منتظر اي دقيقه
 .ميكند

-  
 ؟!آقا ادهافت اتفاق 

 .ميكند دراز او سمت به دست

 ..بده رو سوي    چ-

 .ميگذارد دستش در را سوي    چ معطل   بدون

ي، جان   -  ..اينجا به بده رو حواست دونگ شش نمي 

 از پر و گشاد ي كوچه از رسعت به و كرده روشن را ماشت   
 .ميشود خارج لوكس ويالهاي

د را مورات شماره اصل   خيابان به نرسيده  .ميگي 

 .ميدهد جواب بوق چند از دبع

 آقا سالم-
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 .ميكشد هم در اخم و چرخانده فرمان

؟-  كجايت  

 اين كه ميشود دار خي   مورات شست خشمش پر صداي از
 .است نيامده خوش اربابش مزاج به هيچ عمل

 را غذان    مواد فروشگاه آدرس و داده قورت دهات آب
 ..ميدهد

 

 ٢٥٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

د را درسآ كه همت       اضافه كالم   بدون ميگي 
 قطع را گوش 

 .ميكند پرت شاگرد صندل   روي و كرده

 هر انجام از قبل كه كند حال   آن    آن به چگونه نميداند
 .بدهد قرارش جريان در بايد كاري

ي بد تايماز هاي حرف آخر  روانش و روح روي بر تاثي 
 ..!است گذاشته
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   چه اش دسته و دار و داروغه اين نميداند
 كه هستند كسان 

 خانواده نابودي به كمر اينگونه

 ؟!اند بسته 

 نقل و يار از هم اين بودنش بيمارستان كنج و فرزاد از آن
 ..!شدنش محفل

 .ميشود پياده كرده، پارك غذان    مواد فروشگاه ورودي نزديك

د را مورات ي شماره دوم بار براي  را آنان دقيق جاي تا ميگي 
 ...كند پيدا بزرگ سيارب فروشگاه اين در

 راهنما تابلوهاي كمك با آنان جاي شدن مشخص از بعد
ساند آنان به را خود  .مي 

يجات يخچال كنار  مشغول خانم جميله و اند ايستاده سي  
ي كردن رو رو زير  خود قول به تا است تازه و تر هاي سي  

ين ها بت    از را بهي  ون بهي   .بكشد بي 

 .ميشود نزديك ها آن به استوار هان    گام با

 دستان بت    را ظريفش دستان و ايستد م   متعجب اوي كنار
د خود قدرتمند  .ميگي 

امش به كشيده، كار از دست ديدنش با خانم جميله  احي 
.د    ميكن  صاف  كمر 
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 .مقام   جناب سالم-

 ..كوتاه و رسد ميدهد، جواب رسد

 ..سالم-

 دكن ادب عرض تا ميكند جور جمع را خود خورده جا دلي  
 .ميشود مانع او محكم صداي كه

 ..دارم كار خانم با من برسون رو خانم جميله مورات-

 ني    را او و افتد م   راه به خروخ    سمت به بلند گامهان    با
 .ميكشاند خود دنبال

 .ميخواند را ترسش خون    به او دستان شدن رسد از

كت در كه اول   برخورد همان از  امروز به تا داشته او با رس 
ند سوسو هايش آن    اعماق در وحشت و ترس يشههم  .مي  

 .ميكند باز را قفل و زده ريموت ماشت    به نرسيده

 را ماشت    نشست    براي كه حال   در و كرده رها را او دست
ند، دور  .نيدهد قرار مخاطب را او مي  

 ...بشت    جلو-

 .ميكند حكمفرمان    بينشان سكوت
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 رسش بر موقع به تا شود كاسته او وحشت از كم   ميخواهد
 .شود آوار

د دلي   اين از ديگر چشم   زهر بايد  !بگي 

   دادن خي   بدون تا كند ادبش طوري بايد
 هم كوچه رس حن 

 !نرود

 ..ارزد م   او امنيت به شدن تلخ اين

 نگه خود ي سايه زير هميشه را او تا است الزم خشونت اين
 ...دارد

 

 ٢٥٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميكند توقف خيابان كنار بعد هدقيق ده حدود

ه  .ميكند اش محاكمه روبرو به خي 

ي كه جا هر نبود قرار مگه-  ؟!بدي خي   بهم مي 

            
   

ترسيده چشمان  به  و  ميگ  يد  مقابل  از  را  اش  شده  رسرسخ   
نگاه

.د ميدوز  او  ي 
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 بر شده چفت هاي دندان بت    از و كرده منقبض هم بر فك
 .ميغرد هم

 ؟!نبود يا بود قرار-

 در را خود سفيد شومي    پايت    و چسبانده در بر را خود
 .ميفشارد و گرفته مشت

 .اندازد م   پايت    رس و داده قورت دهان آب

 اومدم خانم جميله با بود رفته رس حوصلم رفت، ..يادم-
ون  .بي 

 ؟!رفت يادش

   همت    به
 
 ؟!سادك

 احساس را ميكند احساس كه خطري دهم يك دخي   اين اگر
 .نميكند برخورد خيالبي اندازه اين كند

  
 .ميكوبد فرمان بر محكم مشن 

   رسخود ندارم دوست هيچ نميفهم   چرا-
 ؟!باش 

 رو دارم تاكيد روش اندازه اين كه حرفاي ندارم درست هيچ
 !بندازي گوش پشت
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 موجود اين چهارستون كه است بلند اندازه آن فريادش
 .بلرزاند ظريف

 .ميشود جمع خود در بيشي  

ه او گستاخ نچشما در مظلوم  .ميشود خي 

نيد؟ داد من رس اينقد چرا-  مي  

 ..شكايت و گله از پر و آرام ميگويد، آرام

 !نميدهد اجازه غرورش نيست، بلد

 شده عزيز اندازه چه بگويد او به نميدهد اجازه غرورش
 !است

 .ميكند اش ديوانه او نبود   فكر كه اندازه آن

   دادنش جواب
 .ميشود طوالن 

 .ندارد را آن گفت    روي اما دارد باشد، نداشته ان   جو  اينكه نه

 .ميدهد ادامه او خود   

 باهاتون كه نميكردين قبول بايد بودم مزاحمتون اگه..اگه-
 .بيام

ميكند.           س  ي  كجا  در  او  است  فكري  چه  در 
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 ؟!نيست مزاحم بود نگفته او به قبال مگر

 ؟!است نگران كه كند فرو او مغز در چگونه

 ..ميدهد ماساژ را شپيشاني دست با

   مزاحم گفتم بار يك-
   پس نيسن 

   يعن 
 .ديگه نيسن 
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   به كه اون    از نگاه
 

د است كرده باز زبان تازك  به باز و ميگي 
 .ميدوزد روبرو

 ؟!بگويد دخي   اين به چه نميداند ديگر

ي او بگويد چه هر  دادن جواب در كه ميگويد ديگر چي  
 .ميماند

 م   در حركت به را ماشت    و داده فشار را استارت ي دكمه
 .آورد

           
  

چشم جاده  به  همچنان  كند  باز  را  هايش  اخم  اينكه  بدون 
.ت اس  دوخته 
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 گوشش در او صداي كه ميگذرد كردنشان حركت از دقايق 
 .ميشود انداز طنت   

 !ميخوام معذرت ...كنم ناراحتتون نميخواستم-

 .ميكند سكوت فقط او جواب در

 .كند فكر خود كار به كم   بگذار

   اين دليل خود تا كند پايت    و باال را رفتارش كم  
 را نگران 

 .كند كشف

  
ها بعض     توضيح چي  

   تي    خودت بايد نيست دادن 
 تا و باش 

   را قضيه ته
 ..بخوان 

 بزرگ بسيار فروش مركز يك مقابل و زده دور را ميدان
 .ميكند توقف

 .شو پياده-

  كنارش زده، دور را ماشت    ود،ميش پياده كه او

 .ايستد م  

   داري نياز خر   هر-
   تهيه اينجا از ميتون 

 .كن 

ي " بگويد جوابش در ميخواهد باز دارد حتم  "ندارم نياز چي  
  " يا

 "نيستم زحمت به راص 
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   قبيل اين از
 .ندارد دوست هيچ كه تعارفان 

 .ميكند همراه خود با و گرفته را او دست خاطر همت    به

   از بعد
 چفت انگشتانش مابت    ني    او هاي انگشت دقايق 

 .ميشود

 ؟!است گرفته عروش  

 !ميگويد را دل

 درونش در كس   گون    كه آمده در صدا به قلپش اندازه آن
 .است انداخته راه دهل و ساز بساط

 ؟!نيست خون    قدم  

 .است شدن نزديك براي خوب قدم   نظرش از

  از زودتر خيل   را وارد تازه عموي دخي   اين اگر

 ..داشتند آغوش در كودك يك حال شك ن    ميديد ها اين

  حتم به باشد مادرش يار اين كه كودك  

  
 ..ميشود عالم موجود ترين خواستن 

   صداي كه است گرفته عروش   قلب خوش حال محو
 گوش 

  
ون پايكون    و جشن اين از را او و ميشود دسن   ..ميكشد بي 
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 ..دايست م   حركت از شماره ديدن با

 .ميشود جمع كامال عروش   بساط و شده كورتر هايش اخم
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 .است فرزاد دكي 

ين بود شده قرار  .دهد گزارش را او حال در تغيي   كوچكي 

 .ميكند برقرار را تماس

 .مقام   آقاي سالم-

 .ميكند كنجكاوش سالخورده دكي   هيجان از پر صداي

 ..بخي   وقتتون سالم،-

ي به نگاه   نيم  هيچ اينان ترك   ي مكالمه از كه دلي 
ش  .اندازد م   است نشده دستگي 

 هوش به پيش ي دقيقه چند برادرتون جناب، بدين مژده-
.ن  اومد 

 



 رد پس پاییز

 

هاست آن از  !خي   اين خي 

هان    آن از  .هستند موقع بد نه، باشد بد اينكه نه كه خي 

ي ين خي   !موقع بد اما شي 

ين اش لحظه هر دارد دوست    تمام اينكه نه باشد شي 
ين   شي 

 ..بريزند دامنش در يكجا را ها

 !دل عروش   از بعد ساعت دو مثال

 ؟!نبود بهي  

 چنت    در ميتواند نه و بگذارد تنها را دلي   اين ميتواند نه
  
 ..نباشد برادرش كنار موقعين 

   آن در عزيز اين بردن
 آن چشم هزاران حتم به كه بيمارستان 

   كار ميپايند را
 .نيست درسن 

 .بزند ديد را مقام   خان يزدان نامرس كس   ندارد دوست

 نما انگشت دلي   اين و ميشناسندش همه بيمارستان در
 .شد خواهد

ه منتظر اوي به آفتان    عينك پشت از  .ميشود خي 

سونم رو خودم ديگه ي دقيقه چند تا-  .مي 

   كرده، قطع را تماس
 .آورد م   پايت    را گوش 
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-  
 ؟!دهافتا اتفاق 

   كه حال   در
 جواب ميكند، فرو خود جيب در را گوش 

 .ميدهد

 .برم بايد اومده، هوش به فرزاد-

دش محكي   كه كند باز را خود دست چفت ميخواهد  .ميگي 

 .بيام باهاتون منم ميشه ..خداروشكر-

 !ميكند اخم

ي هر يا باشد حسادت ميخواهد حال  ..ديگر چي  

ند ندلبخ فرزاد براي اينگونه اينكه از  !ميشود جوري دلش مي  

 به شوهرش مقابلش كه است نداده ياد دخي   اين به كس  
 ؟!نكند ذوق اينگونه ديگري خاطر

 ؟!كن ديوانه دل لبخند اين با هم آن نكند ذوق
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سونمت-  ..خونه مي 

   اين
 .بخوان را تهش تا خودت يعن 

  
 ..نيست مقدور وا براي فرزاد با مالقات فعال يعن 

 .ميكند صاف گلون    و كرده مرتب را خود رنگ آن    شال

   جعبه يه ميشه-
ين  م بخريم شي   روم آخه ..آخه خونه، بي 

م خال   دست رو خون    اين به خي   نميشه  ..بي 

 .ميشود راه   و داده تكان رسي

 ..ميخرم-

د را مورات شماره مينشينند كه ماشت    در  .ميگي 

 ..آقا سالم-

 .ميدهد را او جواب رخاندهچ فرمان

   بسته چند يه سالم،-
ين   كار مياد خانم ...خونه بي   بگي   شي 

 .داره

 .ميدهد خاتمه تماس به ميشنود كه را او "چشم" جواب

ند قرار كه خانه مسي   در  .ميدهد قرار جريان در را او ميگي 

   گفتم-
ين  ن بخرن شي   ..خونه بي 
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ين لبخندي با و ميچرخد سمتش به  .ميدهد وابج شي 

 ..ممنون خيل  -

 .ميكند تر مرتب را مرتب شال ي گوشه عادت طبق هم باز

 .ايران برميگرديم ك   اومدن هوش به آقافرزاد كه حاال-

 .ميدوزد مسي   به باز انداخته او به نگاه   نيم

 ؟!چطور-

 .ميكند جابجا پاهايش روي را كيف

 ..يشمم دلتنگ زود خيل   من ..شده تنگ خونوادم براي دلم-
كت با كه اونوقت  از كه بود باري اولت    بازديد براي رفتيم رس 
 .ندارم ازش خون    ي خاطره اصال و ميشدم دور خونوادم

   خود جاي در
 .ميدهد ادامه خورده، تكان 

 .باشم دور ازشون زياد ندارم دوست خاطر همت    به-

 !است شده دلتنگ يار اين پس

 !است دور خانه از كه است روز پنج چهار فقط

 ؟!نميشود سخت كم   خانواده از او كردن جدا وجود اين با

 



 رد پس پاییز

 

   مگر ميشود سخت
 نفس چون را خود همدم هم او كه زمان 

 ..بخواهد

 !بخواهد كه است اميدوار

 .ميشود كوچه وارد

 .ميكند توقف ويال درب مقابل

 ...برميگرديم ديگه روز چند-

ند لبخند هم باز  .مي  

 ..ممنونم-

د را او كمر پشت از كه شود يادهپ ميخواهد چرخيده  ...ميگي 
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 .ميكند حس خون    به را لرز اين ..ميكند لرز

 .ميكشاند خود سمت به را او كم  

 .ميكند نزديك او به را باالتنه
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   اين و است پايت    او رس
 تحمل خجالت كيلوكيلو دارد يعن 

 .ميكند

 به لب شانه روي ت،ازاس سمتش به او پشت كه همانطور
 .ميكند نزديك او گوش

 تو ول   كنم تكرار بار چند رو حرف يه ندارم دوست هيچ-
 .بذارم پا زير رو قانونام تمام كردي مجبورم روزه چند اين

 به چون دارد را تلنگر حكم او براي هايش حرف اينكه مثل
د باال را افتاده پايت    رس رسعت  او سمت به و ميگي 

 .ميچرخاند

 !همان شدن چفت همان چرخاندن

 ..ميگويد را ها لب

 !افتد م   كار از دو هر قلب و ميچسبد لبانش بر او هاي لب

 ..ميكنند قفل

 ..اند شده خشك دو هر

   براي زمان نميشود
 متوقف نقطه همت    در درست ساعان 

 ؟!شود

 ..ميكند تحمل ول   كندن دل است سخت
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 !جدان    اين براي ميشود پيشقدم

 عميق نگاه   با دهد، دستش كار ديوانه دل اين ينكها از قبل
 ..ميدارد بر او لبان از لب او ي زده بهت چشمان به

 ..آورد م   خود به را شده خشك اوي حركت اين

 ماشت    از تمامي   چه هر شتاب با شده رها چله از تي   چون
 ..ميدود ويال سمت به رسعت آخرين با و شده پياده

ند پوزخند  ..مي  

 ؟!ميكنند مطيع را خود مردان زنان هاينگون

 بسيار كاري اوج اين در هم آن معشوق به گفت    "نه" آخر
 .است سخت

 كف از اختيار دل اين كه بود مواظب !بود مواظب بايد
ت درس از يگ   چراكه !ندهد  تخت روي بر راه اين هاي عي 

 شده چشم در خار   اندازه از بيش و است افتاده بيمارستان
 ..است

 ن    يارهاي آن از يارش كه خاطر اين به نه ميگويد را اناين
 ..ميگويد كل   ..نه باشد، باز و بند

 .بيافتد اهلش دست به كه بود خود عنان مواظب بايد
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د تماس مورات با نيشخندي با  بر خود پست رس بر تا ميگي 
 ....گردد

  سمت به پررسعت هاي گام با كه همانطور

وند ويژه هاي مراقبت  .ميگويد او وضعيت از ي  دك مي 

 .ميشن هم بهي   زمان مرور به و خوبه حالشون خداروشكر-

 ..ميكند شكر را خدا دل در و داده تكان رسي

 ..كند م   اشاره راهرو به دست با دكي  

 ..جناب بفرماييد شما اول-

 .ميدهد ادامه را بحث  دكي   و افتاده جلو

 ..ميشن هشب وارد ديگه ساعت چند بدين انجام رو كاراش-
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 .ميشود فرزاد خصوص   اتاق وارد پوشيده مخصوص لباس

 .اندازد م   او به نگاه  
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 !است شده الغر

 .است چشم در اندازه از بيش پيشانيش روي كبودي

 ...ميشود نزديكي  

ي جورواجور هاي دستگاه آن از ديگر  يك تنها نيست، خي 
ن ماسك    او تصور  روي بر اكسي  

 .ميكند سنگين 

 .ميشود نزديك هم باز

 .ايستد م   خورده شكست برادر اين تخت كنار

 ..داداش سالم-

 .ميچرخاند سمتش به رس

 هايش استخوان عمق تا كه رسد اندازه آن !است رسد او نگاه
 .ميكند نفوذ

 !است سخت است قبل فرزاد همان او اينكه باور

ي شاد و گرم نگاه آن از ديگر  .تنيس خي 

 !است مرده

  
 
 .ميگويد را او چشمان در زندك

 .مينشيند صندل   روي او كنار
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ي-    چند يه ؟!بهي 
مت كن تحمل ساعن   ..بهي   جاي يه ميي 

ي  .نميگويد چي  

د او از را اش زده يخ نگاه  .ميدوزد خود كنار ديوار با و ميگي 

   اين
 ..ندارد زدن حرف براي ميل   يعن 

 .ايستد م   رسش باالي و ميشود بلند جا از

   بر اي بوسه و شده خم
ند او پيشان   .مي  

احت- نم رس بهت ميام بازم من كن، اسي   ...مي  

 ..ميشود خارج اتاق از تعلل اندك   از بعد

 .آيد م   سمتش به دكي  

نه حرف-  داره؟ تكلم مشكل !نمي  

 .ميدهد جواب لبخند با دكي  

، نگران-  بهش كم يه ..بزنه حرف نميخواد دلش فقط نباشت  
 .بدين زمان

 .ميشوند خارج بخش از هم با و داده تكان رسي

 شد؟ پيدا براشون كليه چطورن؟ جمشيدي آقاي-
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 مبل روي او تعارف با و ميشوند دكي   آقاي دفي   وارد
 .مينشينند

  و شده خريداري كليه شما سفارش طبق بله-

 ..ميشه انجام جراحيش فردا شاهلل ان

د تشسم به و برداشته را قهوه فنجان  .ميگي 

 .مقام   جناب بفرمايت    ميل-

د را فنجان  .ميگي 

 با ميخوام بدين انجام رسيعي   چه هر رو فرزاد كاراي-
 ..كنم منتقلش ايران به هواي آمبوالنس
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 .ميكند را بيمارستان هتل ترك قصد شده بلند

-  
ين تماس باهام بخش به كردين منتقلش وقن   ...بگي 

امش به دكي    .ميشود بلند جا از احي 
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 ...حتما چشم-

 پري***********************************

   از يگ  
ين   مشغول خانم جميله با و كرده باز را ها شي 

 ..است خوردن

 ..باشه شادي هميشه شاهلل ان شكر، رو خدا-

 را است برده باال خدا از تشكر براي كه دستهاي خانم جميله
 .ردآو  م   پايت   

 ..خانم جميله ممنون شاهلل، ان-

 .ميكند اشاره بسته ي اضافه به

ين هم آقايعقوب براي-  .بي 

   از مقداري چنگال با خانم جميله
ين   به و برداشته را شي 

 .ميكند نزديك دهان

 نميان؟ نهار براي آقا ..حتما چشم-

بان او اسم آوردن با  !ميشود زياد قلبش رص 

 واكنش سختگي   مرد آن به نسبت اندازه از بيش جديدا
 !ميدهد نشان

 ؟!است شده ديوانه
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 !حتم به

 را رويش مگر است داده انجام ماشت    در كه شاهكاري آن با
د تماس دارد  .شود جويا را اش برنامه و بگي 

 دل اين نبود معلوم نه وگر رسيد فريادش به خدا لحظه آن
 !آورد نم   بار به كه ها رسوان    چه گرفته بال

 !شود ادب كم   با

 گوشش در را او نام دائما ديگر تا كند غالف را زبانش كم  
 .نكند زمزمه

 !بزند ناكوك ساز دل اين نبود قرار

 !برود او براي نبود قرار

   نبود قرار
 !كند هلهله اينگونه ميشود نزديك او كه زنان 

 ..نبود قرار

ود دستت از كار عنان گاه    !االن مثل درست !مي 

 ..ميكند تازي يكه دل اين تهرف دستش از عنان

   در.بند نيم لبخندي با
ين   هدايت او سمت به و بسته را شي 

 .ميكند

 ..مياد ميكنم احساس ول   نگفت    بهم-
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 !ديگر است دل

 !آيد م   كه افتاده دل به

 ؟!رسكش دل   اين ميكند تازي يكه بود گفته

 .ميچرخاند ميخواهد طور هر و گرفته را زبان عنان

  ش خانم جميله
ين   .ميشود بلند جا از دست به ي 

 ميخوام خون    اين به خي   افتخار به خوبه، خيل   هوا امروز-
 ...بندازم راه كباب بساط خياط تو

 

 ٢٦٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميشود اتاقش وارد

ه در روي كليد به پوزخند با  .ميشود خي 

 انداخته جانش به دل اين كه است حس   چه اين نميداند
 !است

 ؟!چيست كردنش قفل در اين پس ميخواهد را او اگر
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 !است عقل كار

 ؟!دارد جنگ رس دل با

   در از گاه   دو اين نميشود
 ؟!شوند وارد هم با دوسن 

 ..آيد م   آسمان به زمت   

 خود كار ي رسلوحه را احتياط هميشه ديگر، است عقل
 .ميدهد قرار

 را در بايد كه افتد م   جانش به خوره مثل ميشود كه شب
   قفل

م چشمانت از را خواب صبح خود تا نه وگر كن   ..ميگي 

 .ميدوزد آينه در خود چشمان به و گرفته كليد از نگاه

 همه اون با بزرگ مقام   جناب مقابل در !دخي   دادي وا-
  !دادي وا خشونت و رسدي

به چند اشاره انگشت با ند آينه در پري   رس به رص   .مي  

، بيا خودت به- ل كه تو ؟!چته دخي 
ُ
 و باش آروم !نبودي ه

 ..ريلكس

وت به دار صدا را خود نفس  .ميكند فوت بي 

 آن در را خود هاي لباس كه كمدي سمت به و چرخيده
ود است چيده  .مي 
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 تونيك است، آورده خود با كه لباش   دست چهار سه بت    از
 ..برميدارد را مشگ   شلوار و رنگ قرمز

   از بعد
 .مينشيند آينه لمقاب و پوشيده كوتاه دوش 

 .ميكشد لبانش به رژ كم   و كرده خشك سشوار با را موها

 مرد آن براي هم آن !شود تر خوشگل كم   دارد درست
 !خودراي

 شال  آينه، در ي شده ترگل دخي   به كمرنگ لبخندي از بعد
 .ميكند ترك را اتاق انداخته، رس روي را

ود بآقايعقو  و خانم جميله سمت به دندنما لبخندي با  ..مي 

 !برداشته رو محله كل !انداختت    راه كبان    بوي چه به به-

د سمتش به كبان    تكه آقايعقوب  .ميگي 

 ..باباجان بخور-

د او دست از را كباب  ..ميكشد دندان به و ميگي 

 ..است عال   بويش مثل كه الحق

 ..آقايعقوب شده خوشمزه خيل  -

 حياط اردو  او ماشت    كه بدهد جوابش ميخواهد آقايعقوب
 .ميشود
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 .ميكند اشاره او به ابرو با

يف آقا كن آماده رو سفره خانم جميله-  ..آوردن ترس 

 !ميكشد خجالت او از

 چشمانش مقابل در شدت به ماشت    داخل ي صحنه آخر
 ....است شده ُبلد
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   آالچيق سمت به او از فرار براي
 
 از آنطرفي   كم   كه بزرك

 .ميكند تند پا دارد قرار ربيكيوبا

   با را خود و نشسته صندل   روي
 .ميكند رسگرم گوش 

 "سالم" كه است واتساپ هاي پيام كردن رو و زير مشغول
ا    باالي نوار بر ميي 

 .ميشود ظاهر گوش 

 .ميدهد را جوابش و شده او چت ي صفحه وارد

 



 رد پس پاییز

 

 و حول كه را افكاري شايد تا ميكند رسگرم او با را خود
 دست به را دل اختيار و داده سلمان كم   ميچرخد او حوش
د  ..گي 

   مشغول
   يك با خانم جميله كه است گوش 

 از پر سين 
 .ميشود آالچيق وارد ظرف

 .ميشود بلند جا از كمك براي

 خانم؟ جميله چيه قضيه-

 جواب ميكند پهن مي    روي را سفره كه حال   در خانم جميله
 .ميدهد

 .ميكت    ميل آالچيق زير ونبي   رو غذا گفت    آقا-

 .ميچيند را ها بشقاب و داده كمك او به

 چطور؟-

 جواب آقايعقوب سمت به رفت    از وقبل برداشته را ديس
 .ميدهد

 ..بخورن نهار حياط تو ميدن ترجيح خوبه هوا گفت   -

 چيده نفر دو براي معمول طبق مي    كه نميگذرد زيادي زمان
 .ميشود
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 را غذا عادت طبق ميدهند جيحتر  آقايعقوب و خانم جميله
 ..كنند ميل خودشان سويت در

، چيدن از بعد  م   آالچيق سمت به كرده عوض لباس مي  
 .آيد

 !ميدهد قورت را دهان آب

سد  !ميي 

سد سد خود از نه او از بار اين اما ميي   !ميي 

   رسول دل چنت    آخر
 ؟!ندارد ترس كن 

 بام پشت از رسوائيش اشت و كند باز دهان ندارد ترس
 ؟!شوند باخي   همه و بيوفتد

ام به  .ميشود بلند جا از او احي 

 ..سالم-

 .ميدعد جواب صندل   روي بر نشست    حت   

 .سالم-

 ..مينشيند هم خودش او نشست    از بعد

   وقت اندك   از بعد
 .ميشود جويا را فرزاد خال كس 
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 بودن؟ چطور آقافرزاد-

يزد آن در برنج مقداري و گذاشته او مقابل بشقان     .مي 

 .ميشود مانع كه دارد را كفگي   سومت    ريخت    قصد

 .كافيه ممنون،-

وع اينكه از قبل  .ميدهد جوابش كند رس 

 ميكنم منتقلش شد بهي   كه حالش خوبه، خداروشكر-
 ...ايران
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 .ميكشد خود براي برنج مقداري

 ..خداروشكر-

 ..ميشود خورده سكوت در غذا

 ..ميشود بلند اج از
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 قرارش مخاطب كند، ترك را آالچيق بخواهد اينكه از قبل
 .ميدهد

 ..كنم صحبت باهات اتاقم تو ميخوام ديگه ي دقيقه چند-

د گلويش در آب  .ميكند كوتاه اي رسفه و ميير

 ؟!است عذان    چه ديگر اين

   ديگر امروز براي
 ؟!نيست كاق 

 !شود تنها او با

 ؟!ردميگذا برايش آبرو دل اين

د دست به را عنان هم باز حتم به   و ميگي 

وع هايش تازي يكه  .ميشود رس 

   اينگونه كه ميشناسد را ديوانه دل اين مشناسدش،
 پيشبين 

 .ميكند

 .ميكند صاف گلون    و كرده جور و جمع را خود

 ..چشم-

 كجا از ضعف اين ميداند خون    به خود و دارد لرز صدايش
 .ميخورد آب
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ي  اندازه اين او مقابل در چرا نميداند ول   نبوده سست دخي 
 ؟!ميلغزد دلش پاي

 ميفهمد حال و است كرده تصاحب را دلش ميثم ميكرد فكر
انه خيال    !است نبوده بيش دخي 

ايش مامان و بوده زودگذر اخساش    زده حدس درست سمي 
 .بود

   ني    او
 ..است بر از را احساسات اين تمام و بوده دخي   زمان 

 !بود ماليده گول را رسش را دل بيخود

 همه اين و نكرده باز ميثم روي بر حسان    هيچگونه دل اين
 ..بود زده گول را خود مدت

د او خال   جاي از نگاه  ..ميگي 

 !كند فكر خوب خود با بايد

   اگر
 
 به را تعهدات از خيل   بايد ميخواهد را مرد اين با زندك

 ..بخرد جان

  
 آماده را خود كم كم ايدنب دارد، مرد اين قابل در وظايق 
 ؟!كند
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 فردا پس كه دهد انجام دقيق را خود چهارتاهاي دودوتا بايد
منده  ..نشود خانواده رس 
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   او رفت    از بعد
 ..مينشيند آالچيق در دقايق 

 .ميشود بلند جا از شد بهي   كم   اوضاعش اينكه از بعد

 راه به او اتاق سمت به و ميشود عمارت وار

 .افتد م   

 يك با و كرده مرتب را شال هاي لبه عادت طبق هم باز
 .ميكوبد در بر انگشت "...ا بسم"

ه ميشنود كه ي "بفرماييد" از بعد  پايت    سمت به را دستگي 
 .ميكند باز را در و داده فشار

 .ميبندد خود رس پشت را در و ميشود وارد كرتاه هان    قدم با

              
     

در ها  دست  و  ايستاده  بزرگ  ي  پنجره  به  رو  استوار   ن 
قام   با 

. .ت  اس  كرده  جمع  سينه  روي 
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 را ها اخم اينچنت    كه است رفته فرو فكري چه در نميداند
  .است  كشانده هم در كور

 ..سالم-

 سويش به را كمر و كرده باز را ها دست سالمش با
 ..ميچرخاند

 .برميگردد سمتش به كامال سكوت اندك   از بعد

 .برميدارد گام سمتش به و داده جواب را سالم رس با

 .ميكند اشاره مبل دست با و ايستد م   مقابلش

-،  .طوالنيه كم يه حرفام بنشينت  

 .ميدهد تكان رسي

 ..چشم-

ين روي وع منتظر و نشسته مبل نزديكي   .ميماند او حرف رس 

  ديگري روي را پاها از يگ   و مينشيند روبرويش

 .اندازد م  

ه وع انشچشم در شده خي   .ميكند رس 

.ش      جريان بايد هم تو كه گرفتم تصميم يه من- با  
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ي  بدون همت    براي نميشود متوجه او حرف از چي  
ين    كوچكي 

 .ميماند او حرف ي ادامه منتظر صحبن 

   برگشتمون از بعد ميخوام-
 

كمون زندك وع رو مشي   ..كنيم رس 

 ؟!جمله اين داشت پتك

 !ميشود دهكوبي رسش در اينگونه كه دارد حتم به

  
 
ك زندك  ؟!كنند آغاز را مشي 

 !دارند جنگ رس دائما عقل و دل بود گفته

 !اند افتاده هم جان به  با هم بار اين

 تا بيشي   زمان عقل ول   ميخواهد را او با مدت تمام دل
ين بتواتد د را تصميم بهي   .بگي 

 !نيست خودرس عجول دل مثل اصال

 ...زياد هم آن است محتاط
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 .بگو بهم رو نظرت-

اي صداي با  .ميشود پاره دل و عقل بت    جنگ ي رشته او گي 

 .مينشينند اي گوشه در سكوت كدام هر و كرده كوتاه زبان

 .بگويد او جواب در چه نميداند

   كه خود با
 .ميخواهد را مرد اين دلش ندارد، رودروايسن 

   هيچ با و ميخواهد
 .آيد نم   كوتاه منطق 

د او از نگاه  چشم افتاده هم جان به انگشتان به و ميگي 
 .ميدوزد

منتظره كن يه حرف اين راستش-  بود قرار چون برام، بود غي 
يم تصميم ازدواج براي بعد بمونيم عقد مدت يه  ..بگي 

   اين پذيرش براي هنوز كه بگويد او به ندارد را رويش
 
 زندك

 !است دل دو

ت  روز چون برايش حرف اين عاقبت و ديده را مرد اين غي 
 ..است روشن

 انگشتانش به باز انداخته فكر در غرق اوي به نگاه   نيم
دد  .برميگي 

 !ميبيند جديد چي    يك او نگاه در
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ند موج ها آن در اضطراب و نگران  زمان از درست !مي  
   رنگ اين تركيه به ورودشان

 .ميكند درك خون    به را نگران 

 .ميشد خم جلو به و داشتهبر  هم روي از را پاها

 هم در را انگشتان و زده زانو روي بر آرنج از را ها دست
 .ميكند چفت

   ي اندازه به نظرم به چيه؟ منظورت-
 شناخته رو من كاق 

  
 ..باش 

ه  .ميدهد ادامه چشمانش در خي 

 ..بمونيم عقد تو اين از بيش نميدونم صالح-

 ..كن درستش و بيا حال

   دسته آن از او
 برايش چندان ماندن عقد در كه است مردان 

 .نيست خوشايند

 .ميكشد زانو رس بر را كرده عرق دستان كف

 .اندازد م   پايت    رس

 .ندارم رو آماداگيش هنوز من-

 ؟!نيست واضح تراشيش بهانه
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 ها حرف اين تمام بفهمد كه است تي    اندازه آن او حتم به
ي  .نيست آوردن بهانه جز چي  
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 .ايستد م   مقابلش و ميشود بلند جا از

 قيام است، نشسته خود و ايستاده او اينكه از شده معذب
 .ميكند

 .ميكند اش چانه بند و آورده جلو را خود دست

د او ي يقه از نگاه  .ميدوزد چشمانش به و ميگي 

   جور چه-
 
 ؟!ميخواد آمادك

ه  .ميماند منتظر يارش آن    چشمان در خي 

وع به متقاعد است شده كه طور هر بايد    رس 
 

ك زندك  مشي 
 .كند

.د    نميده  رضايت  دلش 
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 .نميدهد رضا كند دورش خود از اينكه به دلش

 ذهن تمام بكند را فكرش كه آنچه از بيش تايماز هاي حرف
 .است كرده درگي   را

 .ميدهد قورت را گلو در كرده گي   آب

 قابل تا كند پيدا مرد اين براي دليل   چه اينكه از است مانده
 ..باشد قبول

 .نيست آماده جهازم هنوز ..هنوز-

ند نيشخند است آورده كه اي بهانه اين به دل در  !مي  

 ؟!است دليل هم اين آخر

   مرد چنت    مقابل در
 خنده زدن حرف جهاز از تلياردري مولن 

 ؟!نيست دار

ند پوزخند  .مي  

 .است پوزخند اين اليق كه الحق

 را نرمش ي گونه آن پشت با و آورده االب را خود ديگر دست
 .ميكند نوازش

 ..است كارها آن از ديگر اين

 ؟!نميداند را دل اين حال مرد اين
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 بر و كند غش دخي   اين دل است ممكن نميگويد خود با
 .بيافتد دستش روي

 ؟!ميخواهد مرد اين

 روي از فرضيه اين و ميخواهد كمال و تمام را زنهود مرد اين
 ..است پيدا خون    به او حركات

 ديوانه دل ميشود نرمش موهاي بند شال زير از كه او دست
 ..ميشود

 و ساز اين دارد حتم كه است بلند حدي به رسوصدايش
 ..است رسيده خان اين گوش به دهل

مت، جديد ي خونه به نيست قرار-    مادر با بي 
 
 ..ميكنيم زندك

اتر صدايش  !است شده گي 

اتر  ..!بمي   و گي 

 اوضاع اين از زودتر چه هر كه دارد حق ديگر، است مرد
 ..شود رها جدان   

 !است نيامده كنار خود با هنوز ول   ميدهد حق او به

 وارد زود اين به ميتواند نه دهد دست از را مردش ميتواند نه
   جدي ي رابطه

 
ك زندك  ..شود مشي 
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 بازي به اشاره و شست انگشت با را موهايش از اي طره او
د  .ميگي 

م مادر به ايران برگشتيم شاهلل ان-  رو مراسم مقدمات ميسير
 ..كنه آماده
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 ؟!بجنگد تقدير با ميخواهد مرد اين

وز تقدير بر حال به تا كس   چه  ؟!است شده پي 

 علم قد تقدير مقابل در توانسته كه ميشناسيد را كس   چه
 ؟!باشد كرده

 !هيچكس حتم به

 !ميبازد ردم اين

 ميخواهد حال باخت، خواهد تقدير به را نازش دلي   مرد اين
ي هر يا باشد نامردي سد ذهن به كه چي    .مي 

!ر      تقدي  اين  است  كلفت  گردن 
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 با و ساخته هيكل كرده، كلفت سبيل قديم قلدرهان    عت   
   كه اي يقه و  سياه شلواري كت

 در است شده باز الن 
 خوش مزاق به كه را چه هر و ميدهد جوالن بازار ي راسته
 ..ميكند خود مال زورگون    با آيد م  

 كه داشته را ها كلفت گردن آن با روياروي جرئت كس   مگر
 ؟!كرد درازي زبان و ايستاد تقدير مقابل در بشود امروز

 .اندازد م   پايت    را ها دست

 .ميكند فرو شلوار جيب در دست و كشيده را باالتنه

ه ي به خي   ادامه است، شده قرمز گوجه چون كه دلي 
 .ميدهد

   تا امروز از-
 خودت داري وقت برميگرديم تهران به كه زمان 

   آماده رو
 ..كن 

 .مينشيند مبل روي و برميدارد عقب به قدم  

د عميق نفس    .ميگي 

 براي دليل   ...بمونيم عقد تو اين از بيشي   نميبينم صالح-
 درميون اتباه برسه وقتش كه زمان هر كه دارم كار اين

 ..ميذارم،

 .بدهد او به ندارد جواب
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 خود تصميم بر كه است پيدا كامال او زدن حرف ي نحوه از
 .است مرص

 .ميدهد قرار مخاطب را او تعلل كم   از بعد

ون؟ برم ميتونم ندارين كاري من با اگه-  بي 

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي

-  
 ...بري ميتون 

 .ميشود خود اتاق اه  ر  و شده خارج او اتاق از

 .ميگذرد او پيشنهاد فكر با روزش تمام

 .ميشود پهلو آن به پهلو اين از

د، را خود تصميم بايد  كش براي زيادي فرصت ديگر بگي 
 .ندارد ماجرا اين دادن

   فرصت نه
 ..موجه دليل نه كاق 

   لرزش با
 نيمخي    جا در گوشش نزديك در هم آن گوش 

 ..ميشود

 .است پياك

   مزاحم همان زا هم آن
 

 !هميشگ
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   اوضاع   چنت    با
 ؟!دارد وجود ترديد براي فرصن 
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   رسيده خي   .عزيزم خون    سالم،-
 ؟!تركيه رفن 

 !ميشود گرد تعجب از چشمانش او پيام خواندن با

 !نشود دار خي   توكيه به آمادنش از كس   شد قرار

 !ميكند تعقيبش

 !باشد كشيده هومن زبان زير از را افرتمس اين جريان نكند

 كم زندگيش از زمان چه مزاحم مرد اين سايه نيست معلون
 .ميشود

  
   و داده رس كالفه پوق 

 .ميكند رها تخت روي را گوش 

 .نميدهد را جوابش

 قرار كه هان    حرف با  و بدهد را او جواب نميبيند لزوم  
د بازي به را اعصابش بزند است  .بگي 
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 !است استاد آخر

 .است كردن تلخ را روزت و اندازخت    راه اعصاب جنگ استاد

 .است شده متنفر مرد اين از دلش

 !كرد تعيت    قيمت عشقش براي كه زمان همان درست

 ..دانست تجارت را داشت    دوست كه وقت همان درست

 ؟!داشت دوست اينگونه را كس   ميشود مگر اصال

 !ديگر نميشود

  
 ها دارم دوستت و ها هستم عاشقت اين پشت كه زمان 
 .زد را قيدش بايد باشد خوابيده داد قرار

 كرم لق   دندان چون و زد را اي رابطه چنت    داشت    قيد بايد
د را امانت گاها كه اي خورده ند ميي 

َ
 ..انداخت دور و ك

 ..نشيند نم   دل به هايش دارم دوستت مرد اين

 و پول بوي ندارد، خون    بوي هايش هستم عاشقت مرد اين
 ..ميكند تشديد را ات تهوع حالت و ميدهد

  
 ..ميكشد خود موهاي در دسن 

!د   ميشو  داغ 
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   همان درست
 !ميشود داغ است كرده نوازش او كه قسمن 

   چي    كه خود با
 !ندارد پنهان 

 !برود تفره و بزند گول نميتواند كه را خود

 ..است آمده خوشش او از

 ..ميشود قرارشبي اينگونه كه دارد دوست را او نظر به

 ممكن كار ترين مسخره كردن انكار خواست    از مرحله اين در
 ..است

د دندان به را زيرين لب  !ميگي 

 !ميكشد خجالت

  
اف از حن   !ميشود سفيد و رسخ هم خود مقابل در اعي 

 

 ٢٧٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ود پايت    ها پله از  .مي 
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   اين و نيست حياط در او ماشت   
 هم باز زياد الاحتم به يعن 

 ..است رفته فرزاد ديدار به

 تلوزيون مقابل و برداشته سين    آماده ي ميوه سبد از
 .مينشيند

 زبان فارش   كانال يك به تا ميكند پايت    و باال را ها كانال
 .برسد

ي ترك   از نه آخر  زبان بر تسلظ   چندان نه و ميداند چي  
 .دارد انگليس  

 !ندارد را ماندن اينجا ي حوصله

 جاي به حال و است شنيده را تركيه تعريف از همه اين
 باشكوه ديواري چهار اين در را روز تمام گزار و گشت
  و سقف زيبان    هان    طرح و بنشيند

 ..بزند ديد را ها ديوار

 .ميخواهد را هومن و مامان و آقاجون با بودن دلش

   اين و است ها آن دلتنگ
 

 تشديد را بودنش بيحوصله دلتنگ
 .ندميك

ه  حواسش و هوش و تمام اما است تلوزيون تصاوير به خي 
ند پرسه خانواده اطراف جان     .مي  
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   رفع قصد آنان ياد با
 

 ورودي زنگ صداي كه دارد دلتنگ
 ..آورد م   خانه به و ميبندد را خيالش بال و پر ساختمان

 .رود م   در سمت به و  ميشود بلند جا از

 نگاه او به چشم   از از در پشت شخص شناسان    براي
 .ميكند

 ..خان يزدان ي راننده است، مورات-

   به
 ميداند؟ را او زبان راسن 

فت خانم جميله رساغ به نبود بهي    ..مي 

د فاصله در از و انداخته باال اي شانه  .ميگي 

 .ميكند باز را در شال، كردن مرتب از بعد

 ..سالم-

ي ترك   به آن از بعد و ميدهد را سالمش جواب  ميگويد چي  
 .فهمد نم   باال بلند ي جمله آن از هيچ كه

   ميشود، تمام كه او حرف
د سمتش به را گوش   .ميگي 

   تعلل اندك   از بعد
 آن ي صفحه به نگاه   و گرفته را گوش 

اندازد..      
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   پشت از كه او صداي
 كه ميفهمد ميشود بلند گوش 

 .دارد كارش تلفن پشت شخص

د فاصله مورات از  .ميگي 

 ..سالم-

 بار چند ميفهم   نميدي، جواب رو گرشيت چرا سالم،-
 ؟!گرفتم تماس باهات

 .ميبارد كلماتش تك تك از عصبانيت و حرص

 شده منقبض شدت به فكش و  رسخ چشمانش دارد حتم
 ..است

 .اندازد م   پايت    رس

 ..بيارم باال از رو تلفنم كردم فراموش بودم، پايت   -

   اين و است كرده سكوت
 رسش بر ميكند الشت دارد يعن 

 .نزند فرياد

 ..هستم من كه جان    ميارتت دنبالت، فرستادم رو مورات-

 ..ميدهد خاتمه را تماس و گفته را حرفش

 

 ٢٧ ٧ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 

   نيم
 .است شده همراه مورات با كه ميشود ساعن 

 آن بر غروب كم كم كه شهري در چشم و نشسته عقب
 .اندميچرخ است، انداخته سايه

   از بعد
   پاركينگ وارد ماشت    دقايق 

 .ميشود طبقان 

 .ميشود پياده رسعت به و كرده پارك را ماشت   

 .ميگويد ترك   به و ميكند باز را برايش را در

 ..خانم بفرمايت   -

 روي از حتم به كه اي جمله و او محبت جواب لبخند  با
ام  .ميدهد است، گفته احي 

 ..افتد م   راه به جلوتر

 ..برسد خان يزدان با قرارش محل به تا ميكند دنبال را او

 .ميدهد فشار را ٢٠ شماره ي دكمه و ميشوند آسانسور وارد

 كه است شيشه تمامال آسانسورهاي مدل آن از آسانسور
  دلش پايت    ي منظره ديدن از آدم
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 ..ريزد م  

د  !ميمي 

 ؟!دارد ارتفاع فوبياي نميدانست او مگر

 ؟!داد خواهد جان نسوريآسا چنت    در نميدانست

 لرزش و كرده يخ بدنش تمام پاييش زير فضاي ديدن از
د  .ميگي 

   با و شده سفيد ميت چون
 به آمده در حدقه از چشمان 

   هان    آدم
ه پاييش زير ذربين   .ميشود خي 

 آسانسور كف بر و شده شل پاهايش كه نميكشد ثانيه به
 ...مينشيند

 ..است كرده محكم ها آن روي بر را رس و كرده جمع را پاها

 !است وحشتناك

 وحشتناكي   بود، شده سوار كه هواپيمان    از برابر هزار
 ..است

 اربابش براي شدت به كه شخض   احوال ديدن از مورات
اند رنگ است، مهم  .ميير

 .اندازد م   او كنار خود شتاب با
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 .ميدهد تكان و گذارد م   بازويش بر دست

 ..خانم ..خانم-

 .ميداند را كلمه يك همت    فارش   زبان تمام از اينكه مثل

 و كند بلند رس اينكه جرئت اما ميشنود را مورات صداي
 .ندارد دهد را جوابش

  ددتتددتت!دارد وحشت

 .ميكند تجربه را مرگ دارد آمده بوجود اوضاع اين از

 ..ميشود بيشي   لرزش

 ميكند را كردنش بلند قصد و برده جلو را دست دو مورات
 او درشت هيكل ميشود باز آسانسور درب كه همت    كه

 ..ميشود نمايان آسانسور جلوي درست

 

 ٢٧٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ش بيجان جسم ديدن از   حركت از قلبش دلي 
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 .ايستد م  

 يگ   آن از بگوييد او به تا گرفته تماس مورات با بار چندين
 ..بود نشده موفق ول   كند استفاده آسانسور

 .ميكند تند پا جانش ي هنيم سمت به

ند زانو كنارش خود و زده كنار را مورات  .مي  

 ..عزيزم ..پري-

   چه مرد اين صداي در نميداند
 اينگونه كه ميبيند حماين 

 ..ميشود اش ديوانه و واله

   يك در شده گم از بعد كه كودك   مثل
 را مادرش شلوع 

ود فرو او آغوش در محكم ميبيند  ..مي 

 پنهان اش سينه در رس و زده چنگ پشت از را او كت
 .ميكند

 بودي؟ كجا ...ترسيدم خيل  ..من-

 ..است بغض از پر صدايش

 ..گاليه و بغض از پر

ش وجود دور را خود دستان  .ميپيچاند دلي 

 .آورد م   پايت    رس
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   نگاه پايت    به اينكه بدون ..همينجام من-
 باال رو رست كن 

 ..بگي  

   عالمت به را رس
 مردش آغوش در بيشي   و داده تكان منق 

 .ميشود پنهان

م من ...نه-  ..ميمي 

 ..ميشود كنده جا از مردي قلب نميبيند و ميگويد مردن از

 قفل هم در شخض   ابروهاي نميبيند و ميگويد رفت    از
 ..ميشود

 نگاه من به فقط و بيار باال رو رست داري اعتماد من به اگه-
 ..كن

 ..آورد م   باال را رس تعلل اندك   از بعد

 !دارد اعتماد مرد اين به آري

 را است شده اعتماد قابل برايش اندازه اين زمان چه از حال
 .نميداند

ه  ..ميماند او چشمان در خي 

، بلند جات از آروم كن سع   حاال-  
يم ش  ون مي   همه و بي 

    . .ه  ميش  تموم  ر   
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 خود با هم را دلي   ي رفته حال از جسم ميشود بلند كه او
 .دميكن همراه

 ..آفرين-

 نميدهند، رضايت پاهايش ول   كند همراهيش ميخواهد
 ..بيحس و ندارند جان

ند زانويش زير دست ميبيند، كه را بيحاليش  بغل در و مي  
دش  ...ميگي 

 

 ٢٧٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 ..ميدهد قرارش دفي   هاي مبل از يگ   روي

   مي    روي آب پارچ از
 يكنزد لبانش به و كرده پر ليوان 

 .ميكند

 ..بخوري ازش كن يه كن سع  -

 .ميشود جابجا حايش در كم  

د او دست از را ليوان  .مينوشد آن از اي جرعه و ميگي 
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 .مينشيند خود بزرگ مي    پشت و ميشود بلند مقابلش از

د عميق نفس    .ميگذراند نظر از را بزرگ اتاق و ميگي 

كتش ديگر ي شعبه اينكه حدس  چندان باشد تركيه در رس 
 .نيست سخت

 كه است او اتاق فرد به منحرص ديزاين زدن ديد مشغول
 .ميشود گذاشته مقالبش قهوه و كيك از بشقان   

   سالخورده مردي
 از بعد و گذاشته مي    روي را پذيران    سين 

 .ميكند ترك را اتاق خود رئيس از اجازه كسب

 .افتاده فشارت ..بخور-

 چنت    است گرم مقابلش كاغذهاي با رسش كه همانطور
 .ميكند صادر دستوري

 ..ميكند امتحان را وانيل   كيك از كم   و شده خم

ود بيشي   خوردن به دستش ول   است خوشمزه  !نمي 

 .دارد خاص   تهوع حالت ترس آن خاطر به هنوز آخر

سد  ..شود بدتر حالش ميي 

 كفايت شود تنظيم فشارش و قند كه اي اندازه به فقط
 ..ميكند
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؟ مديريت رو اينجا آقافرزاد-  ميكت  

 .اندازد م   شده كنجكاو دخت به نگاه   نيم

 .ميشود بلند مي    پشت از و زده كنار را كاغذها

 ..جمشيديه آقاي با اينجا مديريت نه،-

 .برميدارد مبل ي دسته روي از را خود كت

ه-  ..بريم يهي 

 ..ميكند قيام افتد، م   راه به در سمت به كه او

 ترس تمام برگردد وحشتناك انسورآس آن با بايد اينكه فكر
 ..ميكند زنده را هايش

  
 !ميكند سيخ تن بر مو هم تصورش حن 

اند رنگ باز  .ميشود كم بدنش دماي و ميير

 ..ميچرخد سمتش به ميبيند كه را تعللش

 خفته وحشت چشمانش مرمك لرزش از ميخواند، را ترسش
 ..ميكند حس خون    به را وجودش در

 ...يمنمي   آسانسور اون با-

 

 



 رد پس پاییز

 

 ٢٨٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 شهر زيبان    شهر رنگارنگ هاي چراغ و است شده تاري    خ هوا
 .اند كرده چندان دو را

 گشت     به موفق پيش چندي كه خريدي مركز همان مقابل
 .ميكند توقف بودند نشده آن در

 چند زياد احتمال به كن، تهيه اينجا از داري الزم خر   هر-
 .يمبرميگرد ديگه روز

 .ميشوند خريد مركز وارد هم با

ان و ها قيمت از هيچ بخواهيد را راستش  در رس پرداخت مي  
 .آورد نم  

ند قدم كنارش در او كه همت     و بنفس اعتماد يكجور مي  
  
 .ميكند تزريق هايش رگ به خيال راحن 

   درگي  
 گران پيشنهادي او كه است خانواده براي سوغان 

 .ميدهد
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ي سوغات خوايمي كه كس   هر براي- ه بي   جواهرات از بهي 
ي    انتخاب چي  

  ..كن 

 ؟!جواهرات

 ..نيست گران اندازه از بيش

ود حسابش به كارخانه از سهم   ماهيانه كه است درست  مي 
 !ندارد را پول آن به زدن دست دل هنوز ول  

 !دارد رسمايه آن با غرين    احساس

 نم   در رس آن از هيچ كه است حس   ول   !چرا نميداند
 ..آورد

   جواهر يك مقابل را خود كه است خيال و فكر در
 فروش 

 ..ميبيند بزرگ

 .ميشود وارد او دنبال به

ين مقابل  ..ايستد م   ها ست نيم ويي 

 ..كن انتخاب-

 .ميدوزد مصمم اوي به را خود ي درمانده نگاه

 ؟!بخريم مناسبي   چي    چه ميشه-

د ديوار روي جواهرات از نگاه  ..ميگي 
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 ..كن تخابان فقط-

  خانه در منتظر مادران براي رسويس سه او ارصار به

 ..ميشود انتخاب

  
 قرار مخاطب را او ريز اخم   با ميكند پرداخت را هزينه وقن 

 .ميدهد

   كه اين-
 ..شد شما سوغان 

ه  .ميشود خم يار زيباي چشمان در خي 

 .ميكند نزديك گوشش بر لب

 ..يكيه زنم و من جيب-

 در اينگونه كه دارد چه كوچگ   اين به ي كلمه اين "زنم"
 ؟!است شده پا به غوغا بدنش سلول به سلول

 ..ميكند جا از قلب !است زياد خيل   هيجانش آخر

 ؟!شود نزديكي   پيشنهادش به ها واژه اين با ميخواهد نكند

 پيچيده طريفش دست دور او گرم دست كه است بهت در
 .ميشود

ون    با فروشنده
 او سمت به جواهر كسبا  چهار تمام خورس 

د  ..ميگي 
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 ؟!بودن نكرده انتخاب تا سه مگر

 ؟!ميگويد چه چهارم   آن

 

 ٢٨١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

سيد سوال   اينكه بدون    جواهر از او رس پشت بير
 فروش 

 .ميشود خارج

 ميخواي؟ خر   هومن براي-

 .ايستد م   كنارش

اهن روي همه براي  ريزي برنامه ها قبيل اين از كفش و پي 
   هاي انتخاب با او ول   بود كرده

 برنامه آن تمام خود ميليون 
 .است ريخته بهم را ها

 .ميكند منتقل ديگر ي شانه روي بر را كيف

 ميدين؟ پيشنهاد خر   شما ..نميدونم-

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي
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ين ساعت برادرت و پدربزرگ براي من نظر به-  ..انتخاب   بهي 

 ساعت سمت به و كشيده را دستش ه،زد را خود حرف
  
د جواهري بغل فروش   ..ميي 

 !است شتابزده مرد اين رفتار

 ساعت پنج چهار حداقل كه خريدي ميخواهد كه انگار
 !كند خالصه ساعت نيم در را ميكشد طول

 !چيست براي عجله همه اين دليل نميداند

   دهد اجازه اگر دارد درست
 زرق پر مجتمع اين در را ساعان 

 ..كند تفري    ح خود براي برق و

 رو و زير براي شورش و است جديد كشوري حال هر به
 ..زياد ها آن فرهنگ كردن

ون صدادار را نفسش ين پشت و ميدهد بي   ساعت از پر ويي 
 .ايستد م  

 ..آورد نم   در رس چندان مردانه هاي سليقه از

 پسند بيشي   را ساده هاي ساعت رسولش حاج ميداند فقط
 خود قاب در اعداد و عقربه هزاران كه هان    آن تا ميكند
 .دارند
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   رسول حاج براي
 آن از يگ   هومن براي و ساده ساعن 

ت  .برميدارد را ها اسير

 خارج مغازه از و كرده پرداخت را هزينه قبل روال طبق
 ..ميشوند

   ي فاصله هنوز
   كه اند نگرفته مغازه از چندان 

 به او گوش 
 ..آيد درم   صدا

 است مشخص كامال او صورت حاالت  از اما يشنودنم چي   
 ..است شده عصن    كامال كه

   رگ و خورده گره هم در ابرهايش
 كرده باد گردنش و پيشان 

 ..است

 قلب ميخورد، چشمانش به كه او ي نشسته خون به نگاه
د خاطر از را تپيدن  .ميي 

 م   راه به خروخ    سمت به و گرفته را دستش معطل   بدون
 .افتد

 جواب ميشود، خارج مجتمع از بلند هاي گام با كه مانهمز 
 .ميدهد را تلفن پشت شخص

 



 رد پس پاییز

 

 مرتيكه اين توي ته تايماز شديم، خارج مجتمع از االن-
ه راه اعصاب رو داره رقمه بد دربيار رو ديوث  حساب ..مي 
 ..كه نه كنه تسويه خود با بياد داره

 اش هكرد وحشت حضور متوجه تازه افتد م   يارش كه نگاه
 ..ميشود

 ..ميشود كورتر هايش اخم

م تماس باهات بعدا-  ..ميگي 
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 .ميكند بيداد خشم حركاتش تك تك در

ش دست آخر  كس   گون    كه است گرفته محكم چنان را دلي 
 .دارد را او دزديدن قصد

ند را ريموت  .مي  

 .ميكند باز برايش را در

 ..شو سوار-
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 .ميكند تر كوتاه را پري زبان امر همت    و تاس شده خشن

 .مينشيند صندل   روي حرف بدون

 اطراف در را جوگرش و جست نگاه   و بسته را در
 ..ميچرخاند

ي خيابان و مجتمع هاي چراغ نور زير  ..نميبيند مشكوك چي  

 ..نيست نبودن بر دليل نديدن اند گفته ابتدا همان از ول  

ند بيخود حرف زتايما كه ميداند خوب را اين  .نمي  

  
   است فرستاده آدم داروغه ميگويد وقن 

 فرستاده يعن 
 ..است

 اين دليل و بنشيند رودررو داروغه اين به دارد دوست
  
سد را دشمن   .بير

   امروز به تا
 اينگونه حال كه است نكرده ضايع كس   از حق 

 ..باشد ناموسش و عزيزان دنبال به خرابكار يك

 ؟!هدميخوا را پري است گفته

 ؟!كند تقديم ديگري به را خود نفس آدم ميشود مگر

د  ؟!نميمي 
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   از بعد
 دور خريد مركز از تمام رسعت با و شده سوار دقايق 

 ..ميشود

س  دستيت كنار به دار واگي   بيماري چون ديگر است اسي 
 .ميكند رسايت هم

س او هيجان  ..افتد م   جانش بر و ميشود اسي 

   اين دليل دارد ستدو  !باشد بيتفاوت نميتواند
 

 را آشفتگ
 .بداند

 .ميدهد قور را دهان آب

-  
  افتاده؟ اتفاق 

 .اندازد م   نگاه اش ترسيده صورت به چشم   زير

 چطور؟-

 .ميشود جابجا  جايش در كم   و كرده صاف گلون   

ون خريد مركز از رسعت به و ريختت    بهم يهون    آخه-  بي 
 .اومديد

ند را راست سمت راهنماي و كرده اخم  .مي  

 ..نيست مهم   مورد-
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مانه ي "باشه خودت كار به رست " نوع يك جواب  محي 
 ؟!نيست

   اين
 ..نيست تو دانست    به نيازي يعن 

 ..ميچرخاند شيشه سمت به را رسش و كرده ريز اخم  

مانه ( ي چه تو به) آن درگي    خون او حرف كه است محي 
 ..ميكند منجمد هايش رگ در

 ..ان   ميخو  من اتاق تو امشب-
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 !ميشود خشك

 ؟!بخوابد او با

د گرفته جشن دل اين  ؟!نميمي 

   از هم آن ميكند سكته حتم به
 !خوش 
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د شيشه پشت خيابان   از نگاه اينكه روي  اوي سمت به و بگي 
 .ندارد را بچرخاند جدي

سد  دستش كار زالل چشمان و انداخته گل هاي لپ اين ميي 
 !دهد

 قدرت تمام با و ميشوند مشت كيف بند دور هايشدست
 .ميدهد فشار

-  
 ؟!افتاده اتفاق 

 هم آن بياورد، زبان به را جمله يك همت    تا است كنده جان
 .هم رس پشت و لرزش بدون

   تك و ميدارد نگه در مقابل را ماشت   
ند بوق   .مي  

 .ميشود حياط وارد و شده باز در

 .ميكند توقف ويال مقابل

 دقيقه چند سوال جواب شود خارج ماشت    از ينكها از قبل
 .ميدهد را پيشش

ين بدون و محكم هم آن ميدهد جواب  دو و ترديد كوچكي 
 .دل  

 ؟!اينه غي   بخوابه، شوهرش پيش بايد زن-
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 ؟!بدهد را "اينه غي  " اين جواب دارد توقع االن يعن 

 !است شده الل

   يك وسط اين ميفهمد كامال او جواب اين با حال
 اتفاق 

 !است مانده بيخي   كه افتاده

 !نيست ها حرف اين مرد   مرد اين

 !نيست منتظره غي   هان    درخواست چنت    مرد   مرد اين

 !است شده ساز مسئله وسط اين چي    يك

 جوابش يا است آن جواب خودش يا حتم به كه اي مسئله
 .ميكند پيدا ربط كشور اين در وجودش به طورهان    يك

 .ميشود عمارت وارد او رس پشت

 ساختمان اصل   قسمت به ورودي راهروي از كه همت   
سند  تند پا سمتشان به افتاده وال و هول به خانم   جميله مي 
 .ميكند

 ..بخي   رسيدن سالم،-

س خود، جواب شنيدن از بعد  .ميدهد ادامه گرفته اسي 
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ون خانم با شب گفت مورات آقا-  كردين رزرو رستوران بي 
منده نكردم، آماده فذا هم من  طول كن يه بشه آماده تا رس 

 ..ميكشه

 هايش ابرو بود چيده امشب براي او كه اي برنامه شنيدن از
ود باال رسش وسط جان    تا  .مي 

 برگشته خانه به شتابزده اينگونه و داشته شام ي برنامه
 ..؟!است

 !ميشود عجيب

 ..عجيب خيل  
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 .برميدارد ها پله سمت به قدم  

 .كن آماده سبك شام يه-

.د          ميده  ادامه  راهش  به  و  داده  را  خود  جواب 
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   او رفت    از بعد
 از بعد و ميگذراند خانم جميله با را دقايق 

 .ميشود راه   اتاقش سمت به لباس تعويض براي آن

ه بر دستش  او غرش صداي كه است نرسيده در ي دستگي 
 .ميكند كنجكاوش

 .است مشاجره حال در تلفن پشت دفر  با غضب تمام با

 .ميدارد بر او اتاق باز نيمه در سمت به قدم  

 خطري احساس اين ول   است زشت شدت به كارش ميداند
 مغزش هاي سلول تمام خوره چون است افتاده جانش به كه
 ..است كرده درگي   را

 !خانواده اين داشت    دشمن درگي  

 رس بر است مادهآ فرزاد رس كه بالن    مبادا اينكه درگي  
 !شود نازل هم خودش

 من ..مياري در برام رو بازي مسخره اين توي ته تايماز ببت   -
 رسشاخ خانوادم با بخواد كس   كه نيستم رگ ن    اندازه اين
 ..ميدم باد به رو دودمانشون وايستم، كنار بيخال و بشه

 !نيست درست حدسش اوصاف اين با

 ؟!است افتاده هايش سلول جان به بيخود خوره اين
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 .ميگويد را ششمش حس است، خاص اي گونه

   چند از را خطر
 آن مثل درست ميكند، احساس فرسج 

 ..بود افتاده زندگيشان جان به كه سوزي آتش

 .دارد را احساس همان

 شده بدتر ي مكالمه چنت    با حال و ندارد خون    احساس
 ..است

ود خود اتاق سمت به و كرده گرد عقب  .مي 

   اينكه جز آيد برنم   دستش از كاري هيچ
 و خود سالمن 

 ..كند طلب خدا از را اش خانواده

   اگر
 ...ميشود ويران حتم به بيافتد او براي اتفاق 

 .ميشود رصف آرام كامال محيظ   در شام

ود نشيمن سمت به شام از بعد قبل دفعات مثل  به نمي 
 .ميكند كج مسي   ها پله سمت

 قرارش مخاطب شود، ارجخ ديد از كامال اينكه از قبل
 .ميدهد

 ..منتظرتم اتاق تو-

 .ميشود خارج ديد از و گفته را خود حرف
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   به را لقمه
د فرو سخن   .ميي 

 .ميكند رها بشقاب در را چنگال و قاشق

ون دار صدا را خود نفس  بلند مي    پشت از و ميدهد بي 
 .ميشود

 به خانم جميله ميداند اينكه با !ميكند جمع را ها ظرف
 .ميكند رسزنشس تشد

 خود براي زمان كم   كارها اين با ميخواهد كه كند چه ول  
 ..برود او اتاق به شب نيمه از بعد حداقل و بخرد
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   ي اندازه به شد مطمت    اينكه از بعد
 داشته تاخي   كاق 

 .افتد م   راه به اتاقش سمت به است،

ود باال ها پله از  .مي 

 .ميشود خود اتاق وارد صدان    و رس هيچگونه بدون

 .ميدهد رس آسوده نفس   و بسته رس پشت را در
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 به و كرده روشن را آباژور اتاق چراغ كردن روشن جاي به
ود كمد رساغ  .مي 

   شلوار بلوز يك با را لباسش
 ...ميكند عوض راحن 

 هميشه .نبوده انداخت    كل و كردن لجبازي اهل زمان هيچ
 .ميكرد انتخاب خود مشكالت حل براي را راه نتري عاقالنه

 بودن تنها از كم   فقط ندارد را او با لجبازي قصد هم اينبار
 .ميكشد خجالت خواب هنگام در هم آن او با

 .ميكند معذبش او جانب از تغيي   و احتياط اندازه اين

ول تحت دائما اينكه  را خيابان رس تا رفت    حق و باشد كني 
   نداشته

 .است سناكتر  باش 

 كردنش تهديد كه است رسشناش   و مهم فرد آنچان نه آخر
 بخواهند كه رسيده كس   به آزارش نه و باشد داشته سود
ند انتقام  .بگي 

ند شخم را خود ي گذشته چه هر  آن در تاريگ   ي نقطه مي  
 ..نميبيند

 كه است وقت خيل   نميداند و ميگويد خود نبودن مهم از
 !است شده منم

 !ميگويد دادن آزار از
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 ؟!است بلد دادن آزار از تعريف يك تنها مگر

   اينكه مثال
   فرار و شخض   گوش زير بزن 

 كوچه در يا كن 
ي معركه    شگ   را ها همسايه و بگي 

 ياي هزاران يا و كن 
 !ديگر درشت

 ؟!داد آزار اينگونه و كرد دلبسته را كس   نميشود

   خود مجنون را كس   نميشود
 ؟!ده   آزار اينگونه و كن 

 ..ديگر ميشود

 آزار ن    را خود حال عت    در و ميده   آزار روش اين با گاه  
   دنيا موجود ترين

 !ميدان 

 روح عذاب اين در آنسوتر كس   ول   نداري خي   خود آزار از
 .ميشود درگي   روانش و

 .مينشيند تخت ي لبه

 .ميكشاند طرف آن به را نگاهش مي    روي ساعت تاك تيك

 راه   دو بت    در است هنوز كه هنوز و هگذشت نيمه از شب
 ..است كرده گي   خود تخت در ماندن و او اتاق به رفت   

 

 ٢٨ ٦ت  #پار 

 



 رد پس پاییز

 

 پايي   _پس_در_رمان#

 

  
   و داده رس كالفه پوق 

 
ند خو بلند موهاي به چنگ  .مي  

 نميكرد توجه مادرجون ارصارهاي به كاش ميكرد آرزو دل در
 .نميشد همراه او با و

 كسل او كارهاي با و است كننده لكس خود مسافرت اين
 ..است شده هم تر كننده

 !نه نخواهد شوهر عنوان به را او اينكه نه

 ..است نرسيده آن درست زمان االن فقط

 .درستش زمان در اما ميخواهد را او

 م   تخت روي را خود است آويزان  پاهايش كه همانطور
 .اندازد

 و شده رمگ چشمانش كه است خود راه   دو و او فكر در
ود خواب به  ..مي 

 سوزان هاي تيغ و بود بيايان ميكرد كار چشم كه كجا هر"
 .. آفتاب
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   شدت از لبانش
 

 فرار پاهايش از رمق و خورده ترك تشنگ
 ..است كرده

   اين در اي خسته نگاه
 بلند زمينش از گرما ُحرم كه بيابان 

 ..ميچرخاند ميشود

 ..ميبيند

 ..ميكند ريز چشم

   آنطرفي   كم  
 كشيده فلك به رس درختان با بزرگ باع 

 ..ميكند خودنمان   

 و افتان به و گرفته كار به را خود توان ي مانده ته تمام
ان  ..ميكند تند پا باغ سمت خي  

 ..!باغ اين است عجيب

   هايل  
 ..است كرده جدا بيابان از را آن نامرن 

 ..ميكوبد شفاف ديوار بر ضعيف هان    مشت با رمق ن   

 !نيست

 ..ياس و نااميدي جز نيست آنطرف كسهيچ

 .ميشنود، صدا

 ..رسميچرخاند شده هوشيار
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 ..اند گرفته شادي مجلس ديوار آنطرف همه

ا، مامان  ..خان يزدان و هومن مادر، آقاجان، سمي 

 ...است كرده پر را باغ آنان ي خنده صداي

 ..ميدود سمت آن به و گرفته جان پاهايش

 ..ميكوبد آنان ديوار بر محكم

 !نميشنوند

 !نميشنود را صدايش هيچكس

 ..كر هم و اند شده كور هم كه انگار

ند فرياد  ..مي  

 بزن به همچنان آنان ول   برداشته را بيابان تمام دادش و جيغ
 .مشغولنند خود بكوب و

 ..ميكند احساس خون    به را مرگ بوي

 ..ميكند احساس كنارخود در درست را اش سايه

 ..ميچرخاند رس وحشت با

 ..."همان هولنكاش فرياد و همان رس چرخيدن

       . .د  ري  مي  خواب  از  بلند   ع 
جي   با 
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 ...بود خواب يه فقط-

 ..ميكند دعوتش آرامش به اينگونه كه اوست
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 قد تمام كه اون    به زنان نفس نفس و كرده عرق بدنش تمام
ون به و ايستاده بزرگ ي پنجره مقابل ه بي   است، دهش خي 
 ..ميدوزد چشم

د فرو جيب در دست  .ميي 

 .كند م   اش مواخذه برگردد سمتش به اينكه بدون

   من اتاق تو رو شب نشد قرار مگه-
 ؟!بگذرون 

ند دامن وحشتش بر او خشم  و است كم آشفته خواب  .مي  

   عسل   روي آب پارچ از و كشيده را باالتنه
 .ميكند پر ليوان 

 .ميلرزند وضوح به دستانش
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د كار به را خود سع   تمام  رها دستش از ليوان مبادا تا ميگي 
 ..شود

 ..ميكشد رس را ليوان تمام

    آن اينكه مثل
 

   كه چرا بوده واقع   تشنگ
 بر خاص عطس 

 .ندارد رهان    قصد و زده چنگ گلويش

 .ميدهد فشار دست در را ليوان

 .برد خوابم چطور نفهميدم-

ند پوزخند  .مي  

منده كه پوزخندي  .ميكند ترش رس 

 گول رسش بر و رسدواند را زيرك   مرد چنت    ميشود مگر
 ؟!ماليد

 !نميشود حتم به

   بهانه اين خوب او
 را دخي   اين خوبي   و ميداند را ها تراش 

 !ميشناسد

 م   راه به اتاق خروخ    سمت به و آورده در جيب از دست
 ..افتد
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ه شود، خارج اتاق از اينكه از قبل مند چشمان در خي   ي هرس 
 .ميدهد جواب تحكم تمام با او

 امتحان رو من صي   كه نخواه نيستم، آروم   چندان آدم من-
،  
   عمل خالف كه نخواه كن 

 كه كس   تنها اونوقت چون كن 
ر  ..تون    خود فقط ميكنه رص 

 .ميدهد ادامه كرده پشت

   پرس ميدونم، خوب رو ازدواج رسوم و آداب من-
 نوجون 

 ...بدم كف از اختيار زن يه ديدن با بخوام كه نيستم
   گرفته رو منظورم اميدوارم

 ..باش 

 .ميكند ترك را اتاق استوار هان    گام با ميشود تمام كه حرفش

ود    با ميماند خودش و مي 
 
مندك  !رس 

وراند رس در كه ي هجده مثبت افكار از  آب مرز به ميير
سد شدن  ..مي 

د او خال   جاي از نگاه  روشن ي پنجره سمت به و ميگي 
 ..ميچرخاند

وع او هاي رسزنش او كابوس با صبحش اول  است شده رس 
 !بگذراند خي   به را آخرش خدا
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 آن از خدودي تا كه داشته را حسن اين او آمدن البته
 ..است گرفته فاصله وحشتناك كابوس

 

 ٢٨٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 يزدان********************************

 مورات از ميشود راحت خيالش فرزاد انتقال از اينكه از بعد
 .كند اوك   را ايرانشان به پرواز بليت بعد روز براي ميخواهد

ش و برود دور غريب كشور اين از زودتر چه هر بايد  را دلي 
 .كند دور خطر از

 كرده امتناع اتاقش در بودن از پيش شب چند كه همت   
   است

 رسعت اين با كه است نشده راحت خد آن در يعن 
 ..بردارد را ها محدوديت امتم

 .ميدهد حق او به البته .دارد زمان به نياز

 برايش را خشن و رسد رئيس يك نقش ديروز تا كه مردي
يك يك جايگزين نميشود زودي اين به ميكرد بازي  شود رس 
 ..اي زمينه پيش هيچ بدون هم آن
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كت كارهاي  .ميشود بلند مي    پشت از و داده سامان را رس 

 .ميدوزد چشم پايش زير شهر به و ايستد م   پنجره كنار

 است بوده بلي    به متعلق حسد آن اينكه در هم هنوز تايماز
 .است ترديد دوچار نه يا

 ..نيست مهم اصال نه يا است زنده بلي    اينكه

  
 ول   نيست ثروتش هزارم يك است برده تاراج به او كه ثرون 
 ردميخو  آب كجا از خصومت اين دليل كند كشف اينكه
 .است مهم خيل  

 در صدا به در كه است خود ي برده پشت دشمن فكر در
 .آيد م  

   قامت بعد اندك  
 در ي آستانه در پوشيده دامن كت منس 

 .ميشود ظاهر

 .ايستد م   خود رئيس قدم   يك در و شده نزديك

د سمتش به را فلش  .ميگي 

 براتون رو مال   اسناد هاي فايل تمام رئيس، جناب بفرمايت   -
 ..كردم نر  ك

 .ميكند اشاره مي    به و ميدهد تكان رسي
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 ..مي    روي بذارينش-

 .ميكند اجرا را شده صادر دستور "چشم" يك با

   اينكه از قبل
 قرار مخاطب را او شود خارج اتاق از منس 

 .ميدهد

كت قرارهاي-    تا رو رس 
 برميگردن جمشيدي آقاي كه زمان 

 ....كنت    كنسل

  
ود مي    سمت به ميشود خارج كه منس   را فلس و مي 

 .برميدارد

 تا بسپارد حسابداري هاي بچه دست به را اسناد اين بايد
ان كت سودده   مي      به را رس 

 ..كنند بررش   درسن 

 خارج دفي   از و انداخته جيب در را فلش تايماز تماس با
 ..ميشود

 

 ٢٨٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 اختيارش در داروغه ي درباره اطالعات رسي يك است قرار
 .بدهد قرار

 .باشد فعال هم ايران در بايد دارغه اين هست چه هر

 زير بخواهد او كه نداشته خارخ    سفر هيچ دلي   اين آخر
دش نظر  .بگي 

   در از
كت پشن   منتظر باالتر خيابان دو و ميشود خارج رس 

 .ميماند

   از بعد
   دقايق 

ح خصوصياتش تايماز كه ماشين   بود داده رس 
 .ميكند رمزت پايش مقابل

 پياده ماشت    از رسعت به راننده ميشود متوقف كه همت   
 .ميكند باز برايش را عقب درب و ميشود

 .ميشناسد را اش راننده

 داخل به كافيشاپ در قبل رسي كه است مردي فردي همان
 .بود كرده دعوتش اتاق آن

، جناب سالم- م رو شما خواست    آقاتام   مقام   جان    به بي 
 ..هست    كه

.د        ميده  تكان  تاييد  ي  نشانه  به  رسرسي 
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 ...جريانم در بله-

 يك مقابل و ميشود فرع   خيابان يك وارد ساعت نيم از بعد
 .ميكند توقف كوچك رستوران

 .ميكند باز برايش را در و ميشود پياده ماشت    از راننده

 ..ميكنم خواهش بفرمايت   -

 ..ميبندد را در و ميشود اتاق يك وارد قبل دفعه مثل

  دق
 .ميشود وارد رسم   تيپ همان با تايماز بعد ايق 

 .ميكتد دراز سمتش به دست

 ..آقا شد عرض سالم-

د را او دست  .ميگي 

؟ چه سالم،-  چطوره؟ اوضاع خي 

 .ميكند اشاره رنگ كرم ست به دست با

 بشينيم؟-

 ...ميشود همراهش و كرده قبول را او دعوت

 رو ذكرم و فكر تمام هفته يه اين طول در من آقا راستيتش-
 ..كار اين رو گذاشتم

 



 رد پس پاییز

 

  
د سمتش به را گوش   .ميگي 

 ..رسيدم خانم اين به و-

د او صورت از نگاه    ي صفحه به و ميگي 
 ..ميدوزد گوش 

 !ميشود حس ن    بدنش تمام

 !!هستند نزديك ميكرد را فكرش كه آنچه از بيش

 ...زياد خيل  

 

 ٢٩٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 بيشي   قلبش ميكند رد ديگري از پس يگ   را ها عكس چه هر
ده  .ميشود فرس 

 آشناس؟ .ميگرده دنبالش داره دارغه كه زنيه همون اين-

 ؟!آشناس

 !هاست سوال آن از

 !زن اين است جانش ي نيمه
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ش و كجا مردك اين  ؟!كجا دلي 

 ..شود خارج كشور اين از و بردارد را او رسيعي   چه هر بايد

 !است نزديكي   ندميك را فكرش كه آنچه از خطر

اي طبق-  ايران تو باند اين از شاخه به رسوندن كالغا كه خي 
 ..شده گرفته ايران تو هم عكسا اين ..ميكنه كار هم

  
   بر و كرده رها مي    روي را گوش 

ند تكيه مبل پشن   .مي  

 !است كرده قفل مغزش تمام

 كه دارد دستگاه و دم اين با ارتباط   چه دخي   اين اصال
 كرده بسيج كردنش پيدا براي گروه ينگونها رئيسشان

 ؟!است

 تايماز چشم به رفت    تحليل اين مباد تا ميكشد هم در اخم
  .بيايد

ا اين به رو ربطش منه، زن دخي   اين-  ..نميكنم درك اصال چي  

 .اندازد م   باال اي شانه و كرده چاق نفس   تايماز

 بزن شخم رو ش گذشته چيه، ربطش و خبط نميدونم-
ي شايد مون چي    ..شد دستگي 

 .نميدهد قد كجا هيچ به عقلش و است كالفه
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 آسه كه است اين دارد خي   او ي گذشته از كه آنجان    تا
 ..است آمده و رفته

   و كينه نه دارد اش كارنامه در جدل   و جنگ نه
 ..!كدورن 

 مهراد طرف از باشد داشته وحود ميتواند كه اي كينه تنها
 ..ندارد را كاري چنت    جنم هم او كه است

 تخم و اخم و است تهديد تا سه دو او لياقت و عرضه ته
 ..كردن

 باشه اينجا به حواست دونگ شش تو تهران، برميگردم فردا-
   چكار كه بدم خي   بهت من تا

 ..كن 

 .ميشود بلند جا از

 ..ميكنم پرداخت رو همه نباش، اقامتت هاي هزينه نگران-
   جمشيدي افاطر  رو دو كمي   چه هر ضمن در

ه باش   ..بهي 

 .ميكند همراهيش در كنار تا قدم   تايماز

   فقط آراس با هست، حواسم-
 ...ارتباطم در تلفن 

 

 ٢٩١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 رستوران از يگ   در را نهار مهم بسيار داد قرار يك خاطر به
 .ميكند رصف توكيه مهم تجار از يگ   با همراه شهر هاي

 به ميكشد طول شب تا بازديدها از يكرسي و قرارداد امضاي
 .ميفرسد خانه به جلوتر را مورات خاطر همت   

 مورات يا خود بودن زمان در خانه نگهبانان ميداند خوب
 ..ميشوند جمعي   حواس

   كه بازديد
 بازديد محل در ني    شام بساط ميشود طوالن 

 ...ميشود فراهم

 حال نبودن مساعد و بازگشت تاري    خ افتادن جلوتر دليل به
 و ببندد شخصا را قرارداد امشب است مجبور جمشيدي

وع براي كتش به همكاري رس   ..كند منتقل رس 

ي از  اين براي خاطر همت    به و است سود پر هاي مشي 
ام تاجر  ..است قائل خاص   احي 

 به ميشود انجام موفقيت با قرارداد امضاي كار اينكه از بعد
ل سمت به رسعت  ..دافت م   راه به مي  

 ..ميبندد رس پشت را در و شده حال وارد
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د نر   اين به شده حاكم سكوت از  دير اندازه از بيش كه ميي 
 !است كرده

 ..اند رفته خواب به خانه اهال   كه اندازه آن

 ..افتد م   راه به ها پله سمت به

 مسي   آن    چشم اتاق سمت به خودكار ميشود كه راهرو وارد
 ..ميكند كج

 اندازه از بيش دل اين و است نديده را آرام دلي   آن امروز
 ..است شده بيقرار

 ..ميشود اتاق وارد آرام   به

 ..!همان رسش بر دنيا شدن آوار و شدن وارد

 ؟!است سقف ريخت    به فقط شدن خراب خانه مگر

 !نه

   گاه  
   نباشد كه ات خانه دلخوش 

 !اي شده خراب خانه يعن 

 سست خانه هاي ستون نباشد جايش در كه دلخوشيت
 ..ميشود ويران رست بر سقف و شده

  
 بر را قرص اين آوار خون    به و نيست خانه اين دلخوش 
 ..!ميكند احساس رسش
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 ..افتد م   دلش

 بر دستش از وسايل تمام و شده مات كس   مثل درست
 ..افتد م   دلش شود، م   پخش زمت   

 ..ميكند كر را وجودش گوش افتادنش صداي و افتد م  

   نبود   مات
 زمت    بر و افتد م   دلش كه است خانه دلخوش 

 ...ميشود پخش

 

 ٢٩٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ود مروت و رحم شود كنده كه دل  ..مي 

د نبض بدنش رگهاي تمام آن يك به  ..ميگي 

 .ميشود رسخ خشم از چشمانش شده وحشتناك

   به
 ..برميدارد عقب به قدم   سخن 

 افتاده گي   اجنن    مشت يك چنگال در ناموسش اينكه فكر
 .آورد م   جوش به را خونش باشد
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ود عقب به ديگر قدم    ..ميشود خارج اتاق از و مي 

   تمام خشونت با وقت فوت بدون
ون جيب از را گوش   بي 

 ..ميكشد

د را مورات شماره ميخواهد كه همت     اتاق به چشمش بگي 
 ..افتد م   روبرو

 صورتش روي بر تخت كنار آباژور نور و گذاشته باز را در
 ..است افتاده

 !كند لمسش بايد

 ..است نزده توهم شود مطمت    تا كند لمسش بايد

 ..ميشود خودش اتاق وارد بلند هان    قدم با

ه ..ايستد م   تخت كنار  خم او ظريف صورت به خي 
 ..ميشود

 افتاده صورتش روي بر كه موهان    از اي طره و ميشود خم
ند كنار را است  ..مي  

 !تاس نزده توهم

 ..است خودش خود  

ه صورتش به و مينشيند تخت روي  .ميشود خي 
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 مهم برايش اندازه اين زن يك نميكرد را فكرش هيچوقت
 !شود

 ..كند خرابش خانه او نبود كه اندازه اين

 .دل عزيز   اين برداشته بزرگ قدم  

 !است خوابيده مردش تخت روي بر و اتاق اين در

 ؟!كرد شتعبي   پيشنهاد آن پذيرش به ميشود

 ..ميشود كه نظر به

 لباس تعويض براي و ميشود بلند تخت روي از احتياط با
 ..ميشود اتاق رختكن وارد

 ..ميكند عوض شلوارك يك با را شلوار كت

ود تخت سمت به آهسته هان    گام با مسواك از بعد  ..مي 

 !است هايش اولت    جزء اين

يك زن يك با را تختش كه است بار اولت     .ميشود رس 

 ظريف جسم يك كشيدن آغوش به ميل كه است بار اولت   
 ..است كرده بيقرارش اندازه اين

              
 

دراز آن  روي  بر  و  رسانده  تخت  به  را  خود  ديگر  قدم  يك  با 
. .د  ميكش 
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 ؟!است كرده پا به شورش اينگونه كه است حس   چه اين

يش چند در گرفته آرام اوي وجودش تمام  طلب را سانتيمي 
 ...ميكند

 

 ٢٩٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

حم   تمام با  از بيشي   تا ميكند محكم دل دهان بر دست بي 
 .ندهد آزارش خود نامعقول ي خواسته با اين

 !ديگر است نامعقول

يكت رضايت بدون اينكه ي آغوش در را او رس   نامعقول بگي 
 !است

 ديگر هان    درخواست و شده پرو كم كم ها آغوش اين با
 .ميكند

 ي ناله صداي او كه كند را دل خيال و كرده پشت ميخواهد
 ..ميكند هوشيارش او
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 منقطع هايش نفس شده، جاري رويش و رس از عرق
  و داده تكان طرفت    بع را رس ..ميشود

  
   ن    كلمان 

 .آورد م   زبان به معن 

 .ميدهد وحشتناك كابوس يك از نشان صورتش حاالت 

 ..ميشود خي    نيم او حاالت  از كرده وحشت

 .ميدهد تكانش وقت فوت بزون و ردهب دست

 ..شو بيدار پري ..پري-

 را اتاق سكوت هاي نفس صداي و كرده باز چشم آن يك به
 ..ميشكند

ي-  ..ديدي كابوس نيست، چي  

 م   گريه به اينگونه كه بوده اشتباه اش جمله كجاي نميداند
 ..افتد

 در را رس و اندازد م   آغوشش در را خود كه است بهت در
 .ميكند پنهان اش سينه

  رو من خونوادم و شما !بود وحشتناك خيل  -

        

        

.. .ه  ب  ي  رو  من  ميخواست  اون  ديديد،  ن  م 

. .د  ميكن  تعريف  را  كابوس  هايش  گريه  ميان  در 
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 خود آغوش در محكم و ميكشد دراز كردنش آرام براي
 ..ميفشاردش

 ..ميچسباند پيشانيش به لب

 ..ميكند زمزمه آرام

 رو تو كس   نميدم اجازه ...اينجام من...باش آروم ..هيس-
 ..كنه دور ازم

 .آورد م   باال ظريفش هاي شانه باالي تا وار نوازش را دستش

  
 ..ميكشد موهايش در دسن 

   تا را او موهاي نوازش
 ..ميدهد ادامه شود آرام كامال كه زمان 

د، كه آرام  ..ميكند شل را آغوشش ميگي 

 ..كن نگاه من به ..باال بيار رو رست-

 ..نماند مخالفت براي راه   كه طوري ميگويد محكم

 ..ميشنود خون    به را او دهان آب بردن فرو صداي

د فاصله ميخواهد  .نميدهند اجازه قدرتمندش دستان كه بگي 

 ..!بخوري تكون جات از اينكه نه بگي   باال رو رست گفتم-
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 ٢٩٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

د اش برهنه ي سينه از نگاه بعد اندك    چشمانش به و ميگي 
 .ميدوزد

 ..است شده رسخ هايش لپ

 ..خجالت يا باشد گريه خاطر به ميخواهد حال

 به رقمه بد انداخته گل هاي لپ اين هست كه چه هر
 ..آيد م   خوش مزاحش

د نوازش به را اش گونه دست پشت با  .ميگي 

د دندان به كه را خود پايت    لب  ديگر چي    دل ميگي 
 ..ميخواهد

 ؟!دل اين ميشود پرو بود تهگف

 است؟ نشده ثابت

ه نگاه  .آورد نم   تاب را خي 

 .ميكند پنهان اش سينه و بازو بت    در و انداخته پايت    رس
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 ..بود زده دزد رو كناري ي خونه كردين؟ دير چرا..چرا-
 ..ترسيدم خيل  

ش موهاي بر نرم اي بوسه ند دلي   .مي  

 .ميدهد فشارش خود به سفت و زده بوسه

 .ميفشارد گوشش بر لب

 ..!اومدي ترس از پس من؟ اتاق تو اومدي همت    برا-

 و حدس بر ميشود تاييد مهري سكوت اين و نميدهد جواب
 ..گمانش

 .نميدهد آزارش اين از بيش ميكند كه سكوت

   ساعت و ببند چشم دلهره و ترس بدون نيدهد احازه
 باق 

احت را مانده  .كند اسي 

 !نميبيند را دلي   شودمي بيدار كه اذان موقع

ند او خال   جاي به نيشخندي  .مي  

ش  !است ترسو لي 

 اين اندازه چه و آورده پناه مردش به امشب و است توسو
 ...ميكند بيشي   را اش مردانه غرور آوردن پناه

 .هستند راننده رسيدن منتظر ايران فرودگاه در
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  راه به خروخ    سمت به راننده تماس از بعد

 ..افتند م  

 .ميكند باز برايشان را در انندهر 

 .ميارم رو چمدونا االن من آقا-

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رسي

 .كن عجله-

 ..خونه بياين گفت مامان-

 .ميدهد را او جواب و ميگذارد چشم روي بر را آفتان    عينك

يم-  ما ي خونه مي 

 .تمام و ميشود صادر حكم

 

 ٢٩٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

  
سد سوال راننده از كه است نگذشته حركت از دقايق   .ميير

كردين؟      چك  رو  فرزاد  وضاع  ا 
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  خود رئيس به نگاه   جلو ي آينه از راننده

 .اندازد م  

 منتقلشون بيمارستان هتل تو شما فرمايش طبق آقا، بله-
   طبق و كرديم

 
 چكاپ براي رو نظرتون مد پزشكاي هماهنگ

 ..رسش باالي برديم

 .ميدهد ادامه داده تكان رسي

ا خوبه،- ؟ خر   دكي   گفت  

ند دور فرمان چرخاندن با و زده را چپ سمت راهنماي  .مي  

ا-    نظر از دكي 
   جسمان 

 ول   ميكت    تاييد رو آقافرزاد سالمن 
   شوك تو هنوز گفت    روخ   نظر از

 داده رخ براشون كه اتفاق 
 نياز زمان به بشن مساعد روخ   نظر از اينكه براي ..موندن
 ..داره

 !فرزاد دارد حق

 .بماند شوك در كه ميدهد حق او به

 را خطري هر و ايستاده خانواده مقابل خاطرش به كه كس  
 كوبيده دهانش بر دست پشت با اينگونه خريده جان به

 !است
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 ..است زده خنجر پشت از اينگونه

 به ذهنش در او گرفته آغوش در عشق با را او اينكه فكر
 شكن كمر است ميگشته كردنش نابود براي راه   دنبال
  !است

ي هزار چند زلزله يك خد در    قدرت ريشي 
 ..دارد ويران 

ود و ميكند ويران  .مي 

ود    تو مي 
 در و شده خار آن ريز به ريز كه آوارهان    با ميمان 

ود فرو چشمهايت تخم  ..مي 

اهن سه دو كه كس   حرف به كه اند گفته راست  بيشي   پي 
 .ددهي گوش است كرده پاره

 را زن آن بودن نامناسب بارها ول   كند رسزنش نميخواهد
د    با بار هر او كرده گورس  

 خود عطش از شده كور چشمان 
 ..ميگفت

 مجازي فضاي در كردن پيدا زن ميگويد، راست شيدا مامان
 .اشتباه بدترين خانواده روي بر بست    چشم و است اشتباه

  
 اين يدنده دل دست به را وجودت افسار ميگويند وقن 

 !است
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 تماشايت به اي گوشه در خود و ميكشاند نابودي به
 ..مظلومانه و ساكت آن مينشيند

 ..!گرفته بال دل اين است بلد سياست

 

 ٢٩٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميكند توقف عمارت در مقابل

ون بدار رو ماشت   - يم بعد داخل بي   رو چمدونا بي   مي 
 .بيمارستان

 .ميشود ادهپي "آقا چشم" يك با

 .ميكند باز برايشان را در

 .قربان بفرمايت   -

ود ها ساك رساغ به در كردن باز از بعد ون را  ها آن و مي   بي 
 .ميكشد

يم-  ..بزنيم مادر به رس يه مي 
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 .اندازد م   گرفته دلي   به نگاه   نيم

   اين ميداند خوب
 

 آب كجا از درهم هاي سگرمه و گرفتگ
 ..ميخورد

   از
 ..است كرده رد را او درخواست محكم لحن نآ با كه زمان 

 .ميكند صاف گلون   

 ..دعوتن همينجا شام براي خونوادت-

 هم جان به انگشتانش كه دستهان    از را خود دلخور نگاه
د اند افتاده  .ميگي 

 ..نداشتم منظوري من..من-

 .ميكند اشاره در به دست با

 .ميكنيم صحبت دربارش بعد پايت    بريم فعال-

 دستش كه ميكند شدن پياده قصد و ميچرخد در سمت به
د را  .ميگي 

 !نيست بلد كردن مراعات دلي   اين اينكه مثل

 ..ميكند بازي مرد اين دل با اينگونه نيست بلد

            
 

بازي دلش  با  رقم  بد  اش  انداخته  گل  هاي  لپ  بود  گفته 
ميكند؟
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   با كرده صاف گلون   
ه سوال   حالن   رنگ صورت به خي 

 .يماندم منتظر اش گرفته

ايش چشمان به را خود مظلوم نگاه با  .اندازد م   گي 

 .ميكند چاق نفس  

 اينجا به ربظ   بودم، پكر ديگه موضوع يه خاطر به-
 ..نداره اومدنمون

ش دست به خفيف فشاري  .ميدهد دلي 

 ..ميكنيم صحبت بعدا-

 .ميشود خارج ماشت    از رسش پشت هم او و شده پياده

ين لبخندي با و ايستاده ها پله باالي خانم شيدا و مادر  شي 
 ..هستند جوان زوج كشيدن آغوش به منتظر

 ؟!كرد حساب رضوان عمه حرف روي ميشود پس

 زبان به خانه در اهال   براي اتفاق اين از كالم   بود گفته
 .نياورد

 همچنان را دهانش كه است معلوم عزيز دو اين لبخند از
 ..است داشته نگه بسته

 .ميكند لرز بدنش و ميبيند را مادر دو لبخند
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 اشك به لبخند اين تا بگويد فرزاد از چگونه است مانده
 ؟!نشود تبديل

ي نميشود  نفهمند؟ چي  

ين    به را فرزاد احوال كه است اين راه بهي 
 ربط ناكام عشق 

 .دهد خاتمه را جريان و دهد

 ؟!است اين از غي   مگر

  
 ..است ساخته او براي روزگاري چنت    ناكام عشق 

 

 ٢٩٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   گرم استقبال يك از بعد
 

 .ميشوند عمارت وارد همگ

 صحبت گرم محبت با و مينشاند خود كنار در را او مادر
 .ميشود

   ديدي؟ رو فرزاد پري-
 كرديم پيدا رو شما گفتم بهش وقن 

 .بود ديدارت مشتاق خيل  

 



 رد پس پاییز

 

 نشچشما سمت به را يار درمانده نگاه شيدا مامان سوال
 .ميكشاند

 چشمانش از خون    به را اين و است مانده سوال جواب در
 .ميخواند

 كند رو را دستشان و شود دار كش سكوت اين اينكه از قبل
 .ميشود بكار دست سوال اين به جواب براي

 كه دادم اولتيماتوم بهش ايران، برميگرده ديگه هفته يه-
 دلتنگش خيل   كه گفتم .بزنه شما به رس يه بياد حتما حتما
 .شدين

 مادري حق كه كس   به هم آن دروغ اين آوردن زبان به براي
  كردن پاره حكم برايش دارد گردنش بر

 ..دارد را حياطيش هاي رنگ

د خط اش پرونده از را گناه قلم يك اين و ببخشد خدا  .بگي 

 !است كرده حساب خيل   باره اين در او كرم روي بر البته

   برق
 عذاب بر ميكند روشن را او نچشما كه اشتياق 
ند دامن وجدانش  .مي  

          
    

تماس هم  با  كه  مدتيه  چند  يه  عزيزم،  كردي  وب  خ 
. .م  شد  دلتنگش  ..خي  ل  نداشتيم 
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وح و كمرنگ لبخندي    جواب در بي 
 

ند او دلتنگ  .مي  

 و گوشش زير بزنت    ميتونت    همينجاست، ديگه ي هفته-
 .كنت    سوال ازش رو مهري ن    اين دليل

 .ميشود پخش فضا در رسخوش يا خنده تك

 ..ميكنم رو كار همت    حتما-

نگ و دروغ و ريا از پر فضاي اين تحمل ديگر  از ندارد، را ني 
 .ميشود بلند جا

 .كنم عوض لباس برم من -

 .اندازد م   پري به نگاه   نيم رفت    از قبل

  آنچه تمام كند رها اينجا را او اگر دارد حتم

 .رفت خواهد باد به است بافته فرزاد ي درباره

 .مكند صاف گلون   

 .بيا من با هم شما-

 .ميكند سفيدش و رسخ مادر دار معنا لبخند

ند او پشت بر دست  .مي  
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 صورتت و دست به آن    و كن عوض لباس برو مادر، برو-
اخانم و رسول حاج كه االناس بزن  .برسن سمي 

د دندان به داخل از را لپش و اندازد م   پايت    رسي  .ميگي 

 .ميدهد را مادر جواب آرام صدان    با

 چشم-

 

 ٢٩٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .افتد م   راه به ها پله سمت به رسش پشت

؟ پنهون ازشون رو خر   همه ميخواين-  
 كن 

 .برميگردد او سمت به آرام و ايستد م   پله روي

 .اندازد م   ها پله پايت    به نگاه  

 .اتاق تو بيا-

 .ميشوند اتاق وارد

.د    ببن  ور  ر  د 
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 .برميدارد اتاق داخل به قدم   و ميبندد را در

 .دهد م   جواب اندازد م   تخت روي را خود كت كه حال   در

ي راه تو-    بلدي؟ بهي 
 چشماشون تو راست راست ميتون 

   نگاه
   نااميد رو اميدشون تموم و كن 

  ؟!كن 

اهن ون خود شلوار از را پي   .ميكشد بي 

 .برميدارد سمتش به قدم  

 .ميشود ساعت بند شدن باز درگي   دستش

 خشم آتش از كم   تا ميكند را كارها اين تمام ميداند خدا
 .كند كم خود

 را عزيز يار اين دامن آتش اين كه ميكند مشغول را خودش
د  .نگي 

  !ساده كارهاي اين هستند كن گم رد

  ..كنند مشغول ذهن

 !كنند مهار آتش

 جگرت و شود رهپا پاره تنت ي پاره برادرت، ميشود مگر
 ؟!نسوزد

   آرام خود و بسوزد جگرت ميشود مگر
 ؟!باش 
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ي آتش و بسوزد جگرت ميشود مگر  ؟!نگي 

-  
   بهشون بري ميتون 

 
 گوشه افتاده شمشادت شاخ پرس بگ

  ؟!بزنه حرف كام تا الم  نميتونه  بيمارستان ي

   رسويس سمت به و كرده پشت
ود بهداشن   .مي 

 جرئت من ..دارم رو ئتشجر  نه ميتونم نه نميتونم، من-
 ببينم خونه مريض ي گوشه رو عزيزام از ديگه يگ   اينكه
  ...ندارم

 .ميچرخاند مانده مات اوي سمت به را باالتنه و ايستاده

   آن از چشمانش
 و شده رسخ افتاده جانش به كه آتس 

 .ميشود قفل هم در ابروهايش

 .ميكند اشاره در به چانه با

   اگه-
 اين تو مقام   خان يزدان من   ..بگو بهشون برو ميتون 

 ...ناتوانم مورد

   رسويس وارد
 تنها را مانده لنگ اوي و ميشود بهداشن 

 .ميگذارد

 دلي   اين براي كردن خود كار عاقبت فكر تنهان    اين در كم  
وريست  ..رص 
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 !هاست آدم دسته آن از دلي  

 !را مو پيچش نه ميبيند را مو كه دسته آن از

 

 ٢٩٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 پري**********************************

   رسويس وارد 
ود جلوتر ميشود كه بهداشن   ووي بر و مي 

 .مينشيند مبل

 !ندارد را كار اين توان

 مادر آن چشمان در شوق برق كشت    ميگويد، راست او
 را آن گفت    درست راه نه و است كارش نه !نيست كارش
 ..ميداند

   بر
  به كه ي"هللا" تابلوي به و ندمي    تكيه پشن 

ه است شده خطاط   شكل زيباترين  .ميماند خي 

 .ميكند تكرار را خدا زيباي نام لب زير
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 .كرد درخواست چاره راه ميتوان كه اوست پاك وجود از

 حل براي دري و شود حالشان شامل رحمتش است اميدوار
 !شود باز مشكل اين

 از است خواسته اقاتف اين با خدا شايد !ميداند چه كس  
 !كند دورشان عظيم اي فاجعه

ين عزيزان از يگ   نابودي كم دست كه اي فاجعه  نتيجه كمي 
 ..است آن ي

 !ديد را سكه خوش روي بايد

  !بود دلخوش ليوان پر ي نيمه به بايد

 از او كه است خود خداي و خود با عشقبازي مشغول
   رسويس

ون بهداشن   .آيد م   بي 

 .دميشو  بلند جا از

 سمت با و برداشته آرايش مي    مقابل صندل   روي از را حوله
د او  .ميگي 

 .بفرمايت   -

 .ميدهد تكان تشكر ي نشانه به رسي
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د دستش از را حوله حرف بدون  خشك مشغول و ميگي 
 .ميشود خود دستان كردن

 !شماست با حق-

 .ميماند منتظر و كرده نگاهش سوال  

 .ميدهد ادامه كرده چاق نفس  

ين كار اين- ، بهي   رو اي حادثه چنت    گفت    جرئت هم من راه 
 ..ندارم

   بند دستش
 .ميشود آرايش مي    صندل   پشن 

   آن روي بر شست انگشت با
   خراش 

  .ميكشد نامرن 

 .نداشتم منظوري كردم، ناراحتتون كه ميخوام معذرت-

د سمتش به را حوله محو لبخندي با  .ميگي 

  !منه با حق هميشه-

دم كه را حوله  .ميشود نزديك قدم   او يگي 

   چند در مقابلش درست
ي سانن   .ايستد م   مي 

 ؟!نميگم درست-

 !چيست مرد اين منظور ميداند
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 ..ميكند اشاره ازدواج پيشنهاد به نامحسوس

  !مرد اين است زيرك

د ماه   آلود گل آب از است بلد خوب  !بگي 

 .دهد تغيي   خود نفع به را چي    همه بلد خوب

مگت    لبخندي با  .اندازد م   زير به رس رس 

 !بدجنس-

  !ميشنود او ول   ميگويد ريز خيل  

 .اندازد م   باال ابرو ميشنود

 .ميدونم خوب رو خر   هر زمان نيستم، بدجنس-

 

 ٣٠٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .دزدد م   او از نگاه

   از شده دستپاچه
ون ناخواسته كه حرق   است، پرانده بي 

ميكند.    فرار  قصد 
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 .مادرجون پيش برم من جازها با-

 جان    در و ميشود كشيده بازويش ميكند، پشت كه همت   
 .افتد م   گي   گرم

 قفل شكمش روي بر دست و كشيده آغوشش به پشت از
 .ميكند

 .ميبندد چشم و ميگذارد رسش بر چانه

 .كنم باخي   گرفتم كه تصميم   از رو همه ميخوام امشب-

   لرز و دميشو  منقبض بدنش او حرف شنيدن با
 خفيق 

 .ميكند درگي   را وجودش

 .ميكند خيس اندك   را شده خشك گلوي دهان آب با

   بود قرار ؟!دارين عجله اندازه اين چرا-
 بمونيم عقد تو مدن 

 .كنيم اقدام بعد

 .ميچرخاندش خود سمت به و برميدارد رسش روي از چانه

 .نيست آن خواندن به قادر و گنگ چشمانش

   آن از دارد دوست خيل  
 تصميم بر را او انداره اين كه علن 

 .بياورد در رس است كرده سمج خود

   انتخاب يك نميتواند عجله اين
 !باشد آن 
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ي كه اي برنامه رسعت اين با نميتواند  است نبوده آن از خي 
 .كند اجرا و عمل   را

 .ميكشد هم در اخم

كت در كه رئيس   همان ميشود درست  الل ابهتش از همه رس 
ند لب بر سكوت انگشت و ميشوند  .ميگي 

 حرفم رو ندارم دوست هيچ .كافيه اندازه همت    عقد دوران-
 ..كن حك مغزت تو خوب رو اين بياد حرف

 ميدم انجام رو كاري اون هميشه من كه نره يادت هيچوقت
 ..باشه همه صالح به كه

 .ميكند باز را خود آغوش

 ...پايت    ميام بخونم رو نمازم-

   اين
 .شد نخواهد عوض تصميمش كند تالش ندازها هر يعن 

 مرد اين مرغ آخو است كوبيدن هاون در آب ديگر زبان به
 ...تمام و دارد پا يك

ود عسل   روي جانماز سمت به كه او  به و كرده پشت مي 
 .افتد م   راه به خروخ    سمت

.د       ميده  قرارش  مخاطب  كه  نشده  خارج 
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 ..كن صي  -

 

 ٣٠١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميماند منتظر و كرده گرد قبع

 سجاده روي بر زانو دو گرفته دست در را قران كه حال   در
 .است نشسته

 ..بله-

د خود كنار به دست با ند مي    .مي  

 ..بشت    اينجا بيا-

ود او سمت به آرام   به تعلل اندك   از بعد  .مي 

 .مينشيند رنگ سي    ي سجاده روي كنارش

  
 .كشدمي خود زيباي قران روي بر دسن 

 براي ول   نيست استخاره هيچ حاجت خي   كار تو اينكه با-
  
 .ميديم انجامش بار يه شما خيال راحن 
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 .ميكند سكوت

 .است خود ذهن در شده رديف كلمات كردم هم رس دنبال

 .است مرد اين توجيح براي درست ي جمله يك دنبال

   كه بگويد بايد چگونه
 
 اساس و بن از عالقه بدون زندك

 ؟!تاس ويران

 خواسته وصيت يك خاطر به اينكه بفهماند او به چگونه
 ؟!نيست خوشايند اصال برايش شود

يك دارد دوست اينكه  خودخواه   بخواهدش زندگيش رس 
 است؟

   بخواهد اينكه
 
وع محبت و عالقه با را خود زندك  نه كند رس 

 ؟!است خواه   زياده وظيفه رس از

   اين
 
 .هدنميخوا را اجبار و وظيفه رس از زندك

   عمر يك حرف
 

   صباح چند نه است زندك
 

 و همخانگ
  
 

 !همخوابگ

د قرآن از نگاه  لب زير و بسته را چشمانش كه او به و ميگي 
 ..ميچرخاند ميخواند، ذكر
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 ميكند، را قرآن كردن باز قصد و ميكند باز چشم كه همت   
 .ميشود مانع و ميگذارد او دست روي دست

شدل سمت به و برداشته قبله از چشم  .ميدهد سوق ي 

،  ..گنگ سوال 

  
 .ميكند مشت را است گرفته قرار او دست روي كه دسن 

 ..ميدهد قورت دهان آب

 ..ميكند عوض رنگ هزار

 .نميشود تصميمش جلودار هيچكدام ول  

 .بخواباند را جدال اين هميشه براي يكبار بايد

   من راستش ..راستش-
 
 تاييد رو عالقه و عشق بدون زندك

 ..نميكنم

ون رگباري را بعدي جمالت گرفت    نفس دونب يزد بي   .مي 

 ازدواخ    به دست وصيت اون خاطر به شما نميخوام من-
 درونش اجبار بلكه ندارين بهش اي عالقه نتنها كه بزنت   
 ..ميكنه بيداد

 محو او چشمان مقابل از نور رسعت به و زده را خود حرف
 ..ميشود
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 ٣٠٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ايستد م   ها پله باالي

 .كند تازه نفس كم   رفت    پايت    از قبل دارد قصد

 .است آورده زبان به را جمله چند همان تا كنده جان آخر

د اش خنده خود حال از  !ميگي 

   و بزند خود صورت و رس به آن    تا بود قرار
 

 سفر خستگ
 .آيد م   نظر به بدتر هم قبل از اوضاع اين با حال بتكاند

 .ميكند مرتب را هايش لباس كم   و كند م   چاق نفس  

د عميق نفس چند  .ميشود رسازير ها پله از و ميگي 

 و شده باز در ميگذارد، پله آخرين روي را پايش كه همت   
ايش مامان و رسول حاج  عمارت وارد هومن با همراه سمي 

 .ميشوند

.د         ميگ  ي  جان  لبانش  روي  بر  رنگ  پر  لبخندي 
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 .ميكند تند پا سمتشان به

   ابراز و ميكشد آغوش به را ها آن تك تك
 

 ...ميكند دلتنگ

ند هومن ي شده تپلي   هاي لپ بر آبدار اي بوسه  .مي  

 ..خودم هلوي بودي شد ذره يه برات دلم-

 .ميكند راست كمر

 .ميچسباند خواهرش به را خود بوسه آن جواب در هومن

   روز پنج چهار فقط بود قرار !آبج    اومدي دير خيل  -
 !بمون 

 .افتند م   راه جمع سمت به و اندازد م   گردنش دور دست

   كم يه خان يزدان كاراي-
 .عزيزم شد طوالن 

 صدا با كه دهد ادامه زدنش غر اين به ميخواهد هومن
 .ميماند كاره نيمه مادرجون توسط زدنش

 ..عزيزم بيا هومنم، ببينم بيا-

   سمت به كه هومن
ود، است شده باز برايش كه آغوش   مي 

ا مامان سمت هب ود سمي   كنارش نفره دو مبل روي و مي 
 .مينشيند

مامان؟    و   ن  خ 
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   ليوان
بن     از رس 

 است گرفته مقابلش خدمتكار كه سين 
 .برميدارد

 چطور سفر..خوبم منم باشت    خوب كه شماها الحمدهللا،-
 گذشت؟ خوش بود؟

 .ميدهد جواب رس دادن تكان با همراه

، جاتون-  ..بود خون    سفر خال 

بت از اي رعهج  .ميخورد رس 

ي- ي خي     روز؟ چند اين نبود چي  
   ن 

 چطوره؟ فاطمه ن 

ا مامان  .ميگذارد مي    روي را ليوان سمي 

ا نه، كه خاص   خي  -    از ميي 
 برميگردي داري فهميده كه وقن 

   اين ي خونه بست اومده
   ن 

 .نشسته فاطمت ن 

 

 ٣٠٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ا فكر با  .ميشود نگي  پرر  لبخندش ميي 
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   از
 ي درجه رفيق اند شده همسايه او خواهر با كه زمان 
 .است شده يكش

   هم ميثم
   تا البته است خوب رفيق 

 خام احساسات كه زمان 
ون تخم از رس اش بچگانه و  ..بودند نزده بي 

   و خواب جز چي    كه پوخر   احساسات
انه خيالباق   و دخي 

 ..نبودند كننده االف

 هر در ميشود كه هستند هان    آدم دسته آن از جفتشان
 .كرد باز حساب رويشان زمان

   اوج در ميخواهد حال
   قعر در يا باشد خوش 

 .ناخوش 

 !پري توأم با-

 به و ميبندد را خيال و فكر پروبال سمي   مامان صداي با
 .آيد م   خود

 ؟!مامان جانم-

 .ميكند اشاره مادر به چانه با

 .دارن كار شما با مادرجون-

ا مامان زا نگاه د سمي   .ميگي 

ي ؟!مادرجون جانم-  دارين؟ الزم چي  

 



 رد پس پاییز

 

   خانم كتايون
 .ميكشد هومن رس بر نوازشگر دسن 

 حاج ندارن خي   اينكه مثل صدابزن، رو خان يزدان برو-
يف ها بچه و رسول  .آوردن ترس 

  
 حرف چنان از بعد هم آن ؟!برگردد او اتاق به باز بايد يعن 
 ؟!هان   

 !ندارد را رويش

 و كرده عوض رنگ هزار ببيند را او كه همت    دارد حتم
 .ميكند گم را پايش و دست

 از تنها و ميشود جمع پيش لحظه چند ي آمده كش لبخند
 .ميماند جا به كوچك رد يك آن

 ..ميدم اطالع بهشون االن ..چشم-

   خيل   اوقات گاه   ديگر است شانس
 را ات خانه درب اتفاق 

ند  ..مي  

ين چه و  .باشد آن پشت شانس كه دري يصدا است شي 

ين  شنيده ها پله از كه او هان    قدم صداي مثل درست شي 
 .ميشود

 !يكهون    هاي شانس اين هستند كن راحت خيال

 



 رد پس پاییز

 

 .دهنده مژده صداهاي اين !هستند آبكن دل در قند

 ..مادرجون بشت    اومد، اينكه مثل-

 .ميدهد رس آسوده نفس   و مينشيند خود جاي در

 ؟!است شده بزرگ چگونه ديگر مرد اين

 ؟!است آراسته و رسم   اينگونه هم جمع در

 جرأت به كه خوب آنقدر است، شده بزرگ خوب نظر به
   هيچ بگويد ميتواند

   و ابهت به  را جوان 
 

 نديده او مرادنگ
 .است

 

 ٣٠٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ام به جمع ي همه و ميشود نزديك  بلند جا از او احي 
 .ميشوند

 .ميفشارد دست در را او دست و رفته رسول حاج تسم به

   به كه خوشحالم-
   سالمن 

 !پرسم برگشن 
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ند او جواب در كوچك لبخندي  .مي  

 .اومدين خوش خيل   رسول، حاج ممنون-

ا به نوبت او از بعد  .ميشود خانم سمي 

د ني    را او دست  انجام گرم   پرش   احوال سالم و ميگي 
 .ميدهد

 .خوشامدگون    اين انپاي و هومن هم آخر در

 رسول حاج با و مينشيند خود به مخصوص صندل   روي بر
 .ميشود صحبت مشغول

 جمع هم دور ني    زنان و نشسته صحبت به هم با مردان
 ..ميگويند خاطره دري هر از و شده

نند حرف مادران  آنان ي گذشته در كه آنجان    از و مي  
 .كند مرسگر  هومن با را خود ميدهد ترجيح ندارد سهم  

   واسم آبج   -
 كه دادم پز دوستام جلو آوردي؟ خر   سوغان 

 ..خارج رفته آبجيم

 پررنگ دهنش در بهراد ياد هومن هاي حرف شنيدن با
 .ميشود

      . .ت  برا  آوردم  خوب  چ   ي  ه  ي 
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  پايت    را صدا ولوم و انداخته اطراف به نگاه  

 .آورد مم  

 تركيه؟ رفتم من گفتط بهراد به تو-

ي اين كه افتد م   هزاريشدو  ميكند كه سكوت گي   از ها خي 
 !ميخورد آب منبع كدام

   ندارد دوست
   اين خوش 

ون زماغش از را مهمان   بكشد بي 
 را لق دهن برادر اين انتظار حسان    مال   گوش يك بعدا ول  

 ..ميكشد

   كه است خود برادر براي كشيدن نقشه مشغول
 

 به همگ
 ..ميشوند دعوت شام مي    سمت

امون كرشف تمام شام حت     !ميچرخد او حرف پي 

ها با امشب را ازدواج جشن جريان ميخواد اينكه  در بزرگي 
 .بگذارد ميان

   فعال كه ميكند دعا دعا
 چي    همه تا نياورد ميان به حرق 

 .شود واضح و روشن بينشان

 ميدهد قلقلك را قلبش تهاي ته آن چي    بخواهيد را راستش
 ....آورد در رس او احساس از كه
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 هان    بسته خدمتكار او دستور به كه اند شده جمع هم گرد
 .ميگذارد مي    روي مقتبلش را

 ..پري و من طرف از هستش ناقتبل   هداياي-

 .ميدارد نگه فراري دلي   روي بر و گرفته جمع از نگاه

 ٣٠٥پارت# ..بكشت    رو زحمتش لطفا-

 پايي   _پس_در_رمان#

 

  
 خود جاي به آخر در و كرده تقديم را كدام هر سوغان 

 .برميگردد

   تا
سد پايان به دورهم   اين كه زمان   آيه و ذكر از چه هر مي 

 آنچه او تا ميكند رمزمه است گرفته ياد حال به تا كودك   از
 .نياورد زبان به را نبايد كه

سد كه رفت    ي لحظه  و ميشود بلند جا از اجازه با يك با مي 
  از يگ   وارد خود ساك برداشت    براي

 ...ميشود پايت    هاي اتاق

   مشغول خروخ    درب مقابل
 جمع به كه هستند خداحافظ 

ميپيوندد. 
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 تعجب با ميبيند را او آماده و حاظر كه همت    خانم كتايون
 .ميدهد قرار مخاطبش

 ؟!مادرجون كردي كاله و شال چرا تو-

 .ميچرخد سمتش به جمع هاي چشم مادر سوال با

 .ميشود نزديك جمع به قدم  

ا مامان كنار زده لبخند  .ايستد م   سمي 

نم رس بهتون ميان مادر، دارم كار خونه-  .مي  

 ..نميكند نگاه او به

 و جمع را افكارش و خود تا دهد فرصت او به كم   ميخواهد
 .كند جور

 .برسونه رو شما ميگم راننده به-

   هيچ ديگر او حرف با
اص     اعي 

 خانه اين در ماندنش به مبن 
 .ماند نم  

 را خود افكار تا دارد نياز فرصت به هم وا اينكه مثل
 ...دهد رسوسامان

سند كه خانه به ود اتاق سمت به يكراست مي   و مي 
 .ميكند پهن را خود رختخواب
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 .است درست قديم مردمان هاي حرف

  
 ديگر جاي هيچ دارد وجود خودت ي خانه در كه آرامس 
 ..شد نخواهد پيدا

ين ميخواد حال  ..باشد دنيا قرص بهي 

ي دادن حركت احساس اب  خود چشمان صورتش روي بر چي  
 ..ميكند  با را

ا ديدن از ين در هم آن ميي   صورتش به فاصله نزديكي 
 .ميشود باز ممكن حد آخرين تا چشمانش

 اي خنده با كه او به و مينشيند جايش در رسعت به
ه ميچرخاند خود انگشت دور را تسبيح بدجنس  .ميشود خي 

-  
 خرس يه عت    ؟!بيشعور زدم صدات بار چند ميدون 

 !خوابيدي

 پرت او سمت به و برداشته را متكا او دست از شده حرص  
 .ميكند

 .ديوونه ترسيدم-

 .ميكند پايت    و باال هم پشت را خود ابروهاي

 ...شدم موفق معلومن پس-
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 .اندازد م   باال اي شانه

ش   خواستم-
 بي 

 

 ٣٠٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

د آغوشش در و ميكشد او سمت هب را باالتنه  .ميگي 

 .اومدي كردي خوب خيل   ديوونه-

ا ند پشتش بر آرام ميي   .مي  

 .ميكنم خوب هميشه من-

 .ميشوند جدا هم از

اخانم با داشتم ساعت يه- دم حرف سمي   پرنسس بلكم مي  
 !شن بيدار ناز خواب از خانم

 .ميدهد لم ها آن بر و كرده جم پست از را ها دست

 اونور؟ بود خي   چه ببينم كن تعريف ا؟خي   چه-
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 جا كليپس در و كرده جمع را خود موهاي كه حال   در
 .ميدهد جواب ميدهد،

 .بود خون    خيل   ي تجربه ول   نگشتم زيادي جاي كه من-

ود كمد سمت به ميشود بلند جا از  .مي 

فتيم دوستانه سفر يه ميشد كاش-  بهمون خيل   مطمئنم مي 
 .ميگذشت خوش

ود آيينه سمت به و ميدارد بر ار  شال  .مي 

ي تنها االنم-  خودمه، كوچول   فاط   ديدن ميخوام كه چي  
 .براش شده ذره يه دلم

ا دست  .ميكند كمك شدنش بلند به و گرفته را ميي 

 اومدي؟ تنها-

ون اتاق از هم با وند بي   .مي 

 ..برگشت رسوند رو من ميثم-

ي  !است شده عوش وجودش در چي  

ي   !اشتباهش حساسا شبيه چي  

  غليان به ميشيند را او اسم تا قبال كه احساش  
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 .ميكرد مختل را بدنش هاي سيستم تمام و افتاد م  

ات اين  !دارد دوست را تغيي 

  
ان   زندگيش براي بهي   اي آينده است ممكن كه تغيي 

 .دهد رسوسامان

ا كه هستند خوردن صبحانه مشغول اخانم رساغ ميي   را سمي 
د  .ميگي 

   ؟!رفت كجا مانتما-
 .بود همينجا پيشت اومدم وقن 

 .ميگذارد او مقابل را چاي ليوان

 برداشته رو مامان دارد حتم !هومن ايراداي و ها پنجشنبه-
ون برده  .خودش بيخود خريداي دنبال بي 

ا مقابل  .مينشيند ميي 

، واكسن بردن رو فاط  -  تحمل رو من بايد بيان تا فعال كت  
  
 .كن 

ا بجوا در چشمگ   ند ميي   .مي  

، اين از خر  -    نهار يه بهي 
 ما واسه هم ميكنيم درست مشن 

 ..شما برا هم
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 گوشيش روي بر مادر شماره كه هستند نهار تهيه مشغول
 ..ميشود نمايان

 

 ٣٠٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

  
ا به رو و برداشته را گوش   .ميگويد ميي 

 ..برميگردم بدم جواب باش خورش مواظب-

خانه از بماند جواب منتظر كهاين بدون  و ميشود خارج آشير 
 .افتد م   راه به اتاق سمت به

 .مادرجون سالم-

 .ميبندد خود رس پشت را در

م؟ خون    عزيزم، سالم-  دخي 

 بازي به را آرايش مي    روي وسايل و مينشيند صندل   روي
د  .ميگي 

؟ شما ممنونم،-  خوبت  
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ند موج آن در هيجان و شور كه بازصدان     نوه اين جواب مي  
 .ميدهد را عزيز ي

 ..مادر خوبيم-

  
 خانواده از پرش   احوال و حال با گو و گفت اين از دقايق 

 .ميگذرد

 را روز از وقت اين مادر اين كه ميداند خوب !ميداند خوب
ش   براي فقط  .است نگرفته تماس احوالير

 .ميشود مربوط او درخواست به تماس اين طورهان    يك

 گوش و كرده حس را ها ناگفته گاه   گردي است ششم حس
 .ميكند كر را دلت

ان    يه خان يزدان-
 !ميگفت چي  

 مانده هاي حرف ششم، حس اين است زده حدس درست
 كه چه آن از زودتر و ميكشد بو خون    به را لب پشت در

 .ميقاپدشان بكند را فكرش گوينده

 .ميشود دستپاچه باشد نشسته مقابلش در مادر كه انگار

مگت    خنديلب ند رس   .مي  

 مادرجون؟ ميگن خر  -
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 كه خواست من از كنه، برگزار را عروسيتون جشن ميخواد-
 ..بگذارم ميون در خونواده با

 .ميدهد ادامه كرده تازه نفس  

ا با من-  تصميم تو خر   هر گفت كه كردم صحبت سمي 
ي  ..ميكت    قبول اونا بگي 

ان    مامان عجب  !است سمي 

 از خود و بياندازد ديگري ميدان رد را توپ است بلد خوب
 .بنشيند بازي اين باخت و برد تماشاي به دور

سد آن از بعد و ميشود حاكم بينشان سكوت اندك    .ميير

 رس برين زودتر چه هر هم من نظر از عزيزم؟ چيه نظرت-
ه زندگيتون خونه  ..بهي 

ا مامان شيوه از نميشود  كند؟ استفاده سمي 

سد آخر به كه دنيا كند ادهاستف او راه از بار يك  .نمي 

 كم   و بياندازد رسول حاج ميدادن در را توپ اينبار بگذار
 ..بخرد خود براي زمان

 

 ٣٠ ٨ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 

 اطالع بهتون حتما كنم مشورت آقاجون با بدين اجازه اگه-
 ...ميدم

ود معرفتش و حيا همه اين ي صدقه قربان دل در مادر  .مي 

ش پس نم،جو  باشه-  .بده بهم رو خي 

  
 سپس و كرده باد بار يك را ها لپ و آورده پايت    را گوش 
 .ميكند خال  

ا سمت به و ميشود خارج اتاق از بعد اندك   ود ميي   .مي 

   سيب بوي
 .ميدهد قلقلك را معداس كرده رسخ زمين 

   سيب و كرده دراز دست ميخواهد
ا كه بردارد زمين   ميي 

ن دستش پشت بر محكم  .دمي  

 خوشم هيچ غذا به نزن ناخنك !باش آدم گفتم بار هزار-
 .نمياد

د باال تسليم حاالت  به وا خود دستان و ميخندد گلو در  .ميي 

   چته باشه، باشه-
   سيب نخ يه ؟!روان 

 همه اين كه زمين 
 !نداره بلبشو
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 .ميچرخد ماهيتابه سمت به و كرده نارك چشم   پشت

   ميتونم حد اين تا باشه يادت-
ه ..!باشم وحس   دخي 

بيت  ..!بيي 

 .مينشيند مي    پشت و برداشته چاقو

 ..ميخورم ساالد چشمت كوري به بابا، باشه-

   سيب اي كاسه
 .مينشيند مقابلش و ميگذارد مي    روي زمين 

   !رفاقتم خراب كه كنم چه كن، كوفت-
 يه بريم شب راسن 

   يه من، مهمون شام ؟!بزنيم رسول حاج پارك به رس
 كتلن 

، كنم درست  
   مشن 

 
 خوش رو جمعه شب اين هم با همگ

 ..بگذرونيم

   سيب از خالل  
 .اندازد م   دهان در را زمين 

 .....موافقم بدجوري-

ا به ل به را شده آماده غذاي و كرده كمك ميي  ند آنان مي    ميي 
   تا و

ا مامان كه زمان   فاط   با را خود برگردند هومن و سمي 
 ..ميكند خفه

 ..نمانده پوشيده هيچكس بر عشق ناي و است بچه عاشق
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   مادرجونت جان؟ مامان چيه نظرت-
 بودم بازار تو وقن 

 ..گرفت تماس

اخانم كه هان    ظرف  روي و كشيده آب را است شسته سمي 
 .ميگذارد سينك

 گفتم هم مادرجون به ميكنيم، صحبت دربارش بعدا بذارين-
 .ميدم خي   بهشون

خانه از و درآورده را دستكش  .ميشود رجخا آشير 

ند صدايش كه اتاق به نرسيده  .مي  

 باهامون دارن دوست ببت    بزن اينا مادرجون به زنگ به پري-
 !ميدن ترجيح خونه به هميشه رو آزاد فضاي پارك؟ بيان

 

 ٣٠٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميشود اتاق وارد و داده تكان رسي

 نخواهند دورهم   اين به كه است روشن برايش روز مثل
 .آمد
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 كرده پيدا پرورش و شده بزرگ باالها باال آن در باشد چه هر
 چنت    با بخواهند كه زود خيل   هم آن است زود اند،

  
 ..كنند برقرار ارتباط جماعن 

 آنان از ول   نه باشد دمده و بد زندگيشان سبك اينكه نه
 .هستند تر پايت    برابر هزاران

 نيستند هخودشيفت و مغرور هم آنان خود   چند هر حال
 .است عادت بحث بلكه

 .ندارند عادت هان    گردش چنت    به آنان

 او بودن معذب خوب و لست رفته گردش مادرجان با يكبار
 ..ميدهد او به را حق و ديده  را

د تماس مادر با ها اين تمام وجود با ول    خاطر به او و ميگي 
 رد را پيشنهاد است ميهمانش قديم   دوستان از يگ   اينكه
 ..كندمي

 آن مسئول رسول حاج كه پارك   به هم اتفاق به خانواده دو
 .ميشوند وارد است

 ..است شهر قشنگ هاي پارك آن از

         

          

رنگارنگ.. ها   ن  گل  از  پر  و  و  بزرگ 

.د ميگوي  مي  يا  به  رو  و  ميگ  يد  مريم  از  را  فاطمه 
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 جونم فاط   به رو اطراف اين بريم پاشو خانوم، تنبل پاشو-
 .بديم نشون

ا  .ميشود بلند زيرانداز روي از كنان غرغر ميي 

، جونت فاط   و خودت-  
فن   ؟!بزمچه داري چكار من به مي 

  
 .اندازد م   باال را ابرو و ميخندد شيطان 

 ..!خوبه تو با حالم فقط نوچ-

 ..افتند م   راه به گرفته مريم از را فاط   پستانك

؟ چه دانشگاه از-  خي 

ا    ميي 
 
 .ميكند ريز ريز را دارد دست در كه برك

 من ..معطل خر   همه و عيده دماي دم كه ديگه بابا، هيجر  -
 شدم پا نداشتم رو خونه تو موندن تنها ي حوصله هم

 ...مريم پيش اومدم

 .ميدهد ادامه گرفته عميق نفس  

 لطف به االن ول   داشتيم گذار و گشت ميثم با قبال-
كت از شما سفارش  رسشون كم يه ها پارچه بابت مقام   رس 

 ..گذروند وقت ميشه كمي   افتاده، غلتك رو كارا و شده لوغش
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   بد كه فاط  
 و ميگذارد او دهان در را پستانك ميكند، قلق 

 .ميدهد تكانش آرام

  !خوبه خيل   كه اين-

ند بدجنس   لبخند  .مي  

 يار يه فكر به كم كم بايد هم تو و كار به چسبيده آقاميثم-
  
   اون و اين وبال نخواي تا باش 

 ..باش 

ند پهلو به را خود دستان و ايستد م   حركت از  .مي  

 فعال نميخوام مار يار من دوما كردن غلط اون و اين اوال-
   بايد

 
 و كردن مراعات آدم من بسازن و بسوزن من با همگ

 ..نيستم مشته و زشته

 .ميدهد ادامه و كرده نازك چشم   پشت

 ..بخواب خودت لطفا بلدي الالن    كه تو-

 

 ٣١٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

.د        ميكن  اشاره  فا  ط  به  ابرو  با 
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   كه هم بچه عاشق-
 .تمومه كار ديگه هسن 

ا به دل در ند پوزخند ميي   .مي  

 ؟!بخوابد

 .ندارد خي   هيچكس و است خوابيده كه هاست ماه

 !نميگنجد ذهن در تصورش كه مردي با هم آن و خوابيده

 .ميكند منتقل ديگر دست به دست يك از را فاط  

 ؟!نه كه چرا بزنه رو خونه در اوك   كيس يه اگه منم-

 رو را اطوار ادعا اين برن بايد همه كه راهيه صورت هر در
 !كه نداره

 .ميدهد ادامه ادامه زده لبخند

 !ميارم خودم برا هم بچه-

ا ند اي خنده تكه است شنيده كه هان    حرف از ميي   .مي  

مون بابا اووو-  رو اين بياد يگ   !اومده هم خوشش چه دخي 
ه  ..بگي 

 .برميگردن و رفته مسي   و چرخيد
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 از بعد دارم دوست !نه من داري داري دوست مدل   اين تو-
 بكار دست بعدش كردم رو استفاده نهايت مجرديم از اينكه
 ..شم

 خود خوپ توپ كه حال   در هومن ميشوند كه جمع نزديك
 .ميپيوندد ها آن به است زده بغل زير را

 .شدن خاك   بشورم؟ رو دستان يميا آبج   -

ا به رو ميدهد تكان رسي  .ميگويد ميي 

م رو هومن من بگي   رو فاط  -  شي   بده، انجام رو كارش بي 
 .دوره اينجا از كم يه آب

ا  دراز فاط   گرفت    براي را هايش دست كه همينطور ميي 
 .ميدهد جواب است كرده

 بيام؟ باهاتون ميخواي-

 شوت جمع سمت به آرام را شتوپ و گرفته را هومن دست
 .ميكند

 ..برميگرديم زود عزيزم، نه-

مد فاصله ميخواهند ا مامان كه بگي  ند صدايشان سمي   .مي  

شام؟     بياين  مامان  جا  ك 

 



 رد پس پاییز

 

 .آورد م   باال را هومن دست

 ما بكشت    رو شام شما تا بشوره، رو دستاش ميخواد-
 .اومديم

س هومن از شده كنجكاو ميشوند دور كه كم    .دميير

 ميكردي؟ بازي كجا !نديدمت ورا و دور-

 .ميكند اشاره پارك آنطرف به دست با و برگردانده رس

 .ميكرديم بازي آقا دوتا با اونجا-

 .ميدهد باال را ابروها تعجب از

   صحبت ها غريبه با نشد قرار مگه-
  ؟!نكن 

 .برميگزدد سمتش به هيجانزده

، نبودن غريبه-  .ميشناخت    رو اجونآق و مامان و تو تازه آبج  

 ..ايستد م   حركت از

سد بخواهيد را راستش   !ميي 

 را وجودش تمام و است افتاده جانش به ناشناخته ترش  
 .ميلرزاند
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   به وار اتوماتيك
 بازي ها ناشناس آن و هومن كه سمن 

 ..ميچرخاند ميكردند

 

 ٣١١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميدهد قورت را گلو در را شده جمع آب

ه هومن به و چرخانده گاهن  .ميشود خي 

 چه بشناسه رو ما چه ناشناس شخص هيچ با بعد به اين از-
 .نشو همكالم نه

 است شده منتقل ني    هومن به وحشتش و ترس اينكه مثل
 .ميدهد تكان رس مانده مات چراكه

 .چشم-

   دارند كه ترش   خاطر به
 ط   بيشي   رسعت با را مسي   باق 

 به رسعت به هومن دستان شوي و شست از بعد و كرده
 .برميگردند جمع سمت

 .است افتاده دلش به عجين    شور جريان اين از بعد
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ند را همه شور دلش  .مي  

   تا گرفته هومن از
 .است پارك اين در كارش محل كه آقاجان 

 .است شده علت بر مزيد هم هان يزدان رفتارهاي

 دلش هست چه هر ول   چيست ماجرا اين به ربطش نميداند
 !است ساخته ها اتفاق اين ميان رابطه يك

   بيخي   اطراف از ديگر شود درگي   كه فكرت
 درست .ميمان 

  ..االنش مثل

 كرده جمع را بساط چگونه و خوردند شام چگونه نفهميد
 ...و

ا با صحبت مشغول  عيد مسافرت ي درباره مريم و ميي 
   صداي كه هستند

 از عذرخواه   يك با ميشود باعث گوش 
د فاصله جمع  ..ميگي 

  
ون جيب از را گوش   .آورد م   بي 

   ي صفحه روي بر كه اوست ي شماره
 بسته نقش گوش 

 .است

ين روي بر  .مينشيند نيمكت نزديكي 

 .ميدهد جواب و كرده وصل را تماس
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؟ سالم،-  خوبت  

اي صداي اي ثانيه از بعد سد گوشش به او گي   .مي 

ا ي اينبار اما است گرم و گي   لحن اين قاط   هم ديگر چي  
 .نميداند را آن دليل !است

 اين؟ خونه ..ممنون سالم،-

عادي جورهان    يك هم او گفت    "اين خونه" اين  !است غي 

 دلش جان به كه اي معركه اين بيار آتش هم عادي غي   هم
 !است افتاده

 .ميچرخاند اطراف در نگاه  

 ارك توش آقاجون كه پارك   اومديم هامون همسايه از يگ   با-
 .ميكنه

 پررنگ بيشي   او لحن در شده قاط   آن و ميكند كه سكوت
 !ميشود

   ميلرزاند، را دلش و شده پررنگ
 و ترس رس از لرزيدن 

 !اضطراب

 !االن همت    خونه، برگردين-
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اند، رنگ  بلد هومن كنار در درست ها غريبه آن حضور ميير
 .ميشود

   ..ات-
 ؟!افتاده اتفاق 

  
  احاطه را وجودش كل است زده دامن  كه آتس 

 ..كند م  

 

 ٣١٢پارت#
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ون شب وقت اين نيست صالح-    بي 
 .باش 

 !است بچگانه هاي پيچاندن آن از ديگر اين

  
سد نظر به ساده اندازه اين يعن   ؟!مي 

 ؟!است وقت دير چون برود خانه به

 ؟!خانواده كنار در هم ؟!آن نيست صالح

 !ميمالد گول
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   بازش خود رس از بخواه   كه كودك   مثل درست
 رسش كن 

 سياهاي نخود دنبال به و ميمال   گول رفت    طفره با را
   معروف

 !ميفرسن 

 .ميشناسد را مرد اين

   تا ميداند خوب
 از حرف نميشود نخواهد خودش كه زمان 

 .كشيد دهانش

ه  كردن حور و جمع تكاپوي در كه همراه   جمع به خي 
 .ميدهد جواب هستند وسايل

ي ول   ..برميگرديم مداري-  نكرد، قانعم اصال گفتت    كه چي  
 ..نبود من سوال جواب واقع در

 .ميشود بلند نيمكت روي از

دين، دارين كه خوبه-  !بخي   شبت برميگي 

  راه به جمع سمت به و كرده قطع را تماس

 .افتد م  

 ..اندازد م   اطراف به نگاه  

 اي بيهوده ارك ميداند البته ميگردد، مشكوك   مورد آن دنبال
  .است
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 .بلدند خوب را خود كار ها آن

   چه ميدانند
   چه و پيدا زمان 

 ...شوند پنهان زمان 

  
 .ميكشد خواب غرق هومن موهاي در دسن 

 .ميدوزد چشم صورتش به و ميكشد دراز او كنار

   گوش حرف پرسم
 با را هايش لجبازي اگر البته است كن 

دند فاكتور مامان  .بگي 

 خوب ول   نبوده برخوردار پدري مهر از نآنچنا اينكه با
 ..خوب خوب   است، شده بزرگ

   است قرار اگر ميكند دعا دل در
 اش خانواده براي اتفاق 

د را جانش خدا آن از قبل بيافتد  !بگي 

 ....جان از بيش هم آن عزيزند

 .است زده را ها خيابان و ها كوچه تك تك در بهار هواي

وع عيد تعطيالت  از مملو ها خيابان و است شده رس 
  با را جديد سال قراراست كه مردمانيست

وع جديد لباش   و تمي    و تر اي خانه  ....كنند رس 

 يار آن بيوفان    به را حالش دليل و آورده خانه به را فرزاد
 ...اند داده نسبت وفا سست
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 ..حرف كم بسيار و است شده گي   گوشه

   تعداد شايد كه حرف كم اندازه آن
 زبان به روز در كه كلمان 

 ..نه يا برسد كلمه درازده تا ده به آورد م  

 

 ٣١٣پارت#
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   بود گفته
 
 ؟!نيست او خود براي تنها كس هر حال و زندك

 .دهد توضيح خودرس جوانان براي بيايد يگ  

   نتنها فرزاد
 
   بلكه است كرده خراب را خود زندك

 
 يك روزمرك

 ...است نداختها انداز دست به را خانواده

 ؟!بگذراند خوش مادر باشد بد فرزند حال ميشود مگر

 ؟!بيايستد رسپا ديگري و شود زمينگي   برادر ميشود مگر

ممكن نشدهاي از دو هر !نميشود  ..!هستند غي 

 گلدان درون آب مقداري و كرده عوض را گلدان هاي گل
يزد  .مي 
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  مياد؟ خوشت گال اين از ببت    فرزاد-

 .كند مرتبشان ميكند سع   و اردميگذ مي    روي

-  
  ..خريدم ميكرد خال   بار داشت تازه گلفروش 

 ..س تازه ي تازه

 ..است دوخته چشم باصفا حياط به و ايستاده پنجره مقابل

 !است همت    ميدهد انجام كه كاري كل

 به بزرگ ي پنجره اين مقابل و آيد م   پايت    تختخواب از
ون تماشاي  ..ايستد م   بي 

 .ايستد م   تماشا به او كنار و يشودم نزديك

   تماشاش به ساعتها ميدم حق بهت زيباست، خيل  -
 !وايسن 

ند، پهناوري لبخند  .ميكند باز را پنحره و كرده دراز دست مي  

   پيشكش هات ريه به هم رو خوشش بوي اگه البته-
 .كن 

 .مينشيند پنجره ي لبه روي

   دكي   هاي گفته
 ك   تا ول   درست، گذاشتنش راحت بر مبن 

   انزوا در اين بايد
 
 .كند پيدا ادامه او كردن زندك
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 نياز تلنگر به كه است آدمهان    دسته آن از او نظرش از
  ..دارد

 بيدار را مرده فرزاد آن بكوبد گوشش در محكم بايد كس  
 سالم جان خود نه است گرفته پيش كه روندي اين با كند،
د بدر  ..شيدا مادرش نه ميي 

 خانه اهال   از خوراك و خواب كه است ماه يك به نزديك
 ..است شده گرفته

 براي دلش كم   بايد كند، جور و جمع را خود مرد اين بايد
 ..بسوزد خود مادر

 .ميكشد خود لبهاي بر زبان

   فرزاد ببت   -
 
   داره، ادامه هنوز زندك

 
 نيست مشق دفي   زندك

   غلط اشتباه يك خاطر به كه
 خطخظ   رو صفحه كل بزن 

  
 بار يك آدم ..دور بندازيش جديد دفي   يه هواي به و كن 

  
 
 نابود رو زندگيش كل اشتباه يك با نيست قرار و مكنه زندك
 ..كنه

 .ميكند قفل او فرروغ ن    چشمان در و گرفته باغ از نگاه
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 دوباره و بكش كلفت خط يه زندگيت از قسمت اين روي-
وع نو از  تو باشه، نكرده اشتباه كه نيست هيچكس..كن رس 
 ..اونا از يگ   هم

 .ميدهد ادامه كرده تازه نفس  

   بايد ول   سخته ميدونم-
   جور و جمع رو خودت بتون 

 ..كن 
  
 ..داري رو پيش زيادي طالن    هاي فرصت هنوز و جون 
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 تخت سمت به و كرده پشت او كه دهد ادامه ميخواهد
ود خود  .مي 

 .ميكشد رس روي بر را ملحفه و كشيده دراز

 پايت    پنجره ي لبه روي از كرده فوت را خود نفس درمانده
 .آيد م  

 ..بخوان    راحت .نميشن مزاحمت باشه،-

ون اتاق از ند بي   ..مي  
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  پري؟ شد خر  -

ش و استد م   حركت از خانم شيدا صداي با  به را مسي 
 .ميكند كج او سمت

 .ميكند دعوت نشست    به و گرفته را او دست

   هيچ قبلنا ..شده بهي   قبال به نسبت روشكرخدا-
 به واكنس 

 .بود خوب خيل   امروز اما نميداد نشون حرفا

 ؟!نباشد گناه ميشود

   نباشد گناه مادر يك به دادن اميد ميشود
 !دروغ به حن 

 ..ميسوزد مادر اين براي دلش آخر

   تا ميشود فرزاد اتاق وارد كه هر
ون كه زمان   اين بيايد بي 

 ..ميماند منتظر اينجا در مادر

   تغيي   يك منتظر
ين حن   ..آن كوچكي 

 .ميشود جمع خانم شيدا هاي چشم در اشك

 يه مثل اينجوزي فرزادم كنه، لعنت رو بانيش و باعث خدا-
 ..بوده طايفه زبانزد شوقش و شور !نبود متحرك مرده

 .ميكند پاك او صورت روي از را چكيده اشك قطره
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 فرزادي همون ميشه زودي همت    به مطمئنم نباشيد، نگران-
 خودش با تا داره نياز بده، زمان بهش كم يه ..ميگن همه كه
 ..بياد كنار

ند خندي زهر  .مي  

   كه همينطور اميدوارم-
 

 اين ماهه يك به نزيك !باشه ميگ
 خودش با بتونه اينكه براي ماه يك نظرم به  داره، ادامه روال
 لج خودش با فرزاد كهاين مثل ول   خوبيه زمان بياد كنار
 ..كرده

 .ميفشارد گرم   به را او دستان

   هم فردا همينطوره،-
 

يم هم با همگ  سع   و مسافرت مي 
 .بياريم درش هوا و حال اين از كم يه ميكنيم

 و اند گذاشته شمال به مسافرت قرار مريم خانواده اتفاق به
 آغاز ديگر هاي سال از تر متفاوت را جديد سال ميخواهند

 ...ندكن
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 عزض از بعد و زده مادر به رسي آيد، م   پايت    ها پله از
 ...ميكند ترك را عمارت ادب

 كمك خانه اهال   به سفر وسايل كردن جمع در است قرار
 ....كند

  است كرده جمع كه وسايل   به اجمال   نگاه  

 .اندازد م  

  
 خانه از ميشود مطمت    چي    همه بودن درست از كه زمان 

ون ند بي   .مي  

دن يكبار بعد اي آن پشتبند و باز در زنگ فرس   كالفه ميي 
 .ميشود پيدا

 ..كرده كالفه رو من فاط   اين كه تو بيا سالم،-

 .ميبندد رسش پشت را در و شده وارد

د باال را صدا اتاق توي از  .ميي 

ون رفت مريم-  خواب از فاط   حاال داشت خريد رسي يه بي 
ه بهونه شده ربيدا  ..ميگي 

   داخل
ا كه اتاق   ..ميشود است آن در ميي 
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د آغوش در را فاط    شيشه گذاشت    با ميكند سع   و ميگي 
 ..كند آرامش دهانش در شي  

 ..برم قوربونت باش آروم پري، عزيز بخور-

ود اش صدقه قربان كه همانطور  .مينشيند مبل روي مي 

 كردين؟ جمع رو وسايلتون-

 .ميكند اشاره اتاق ي گوشه ساك به

 ..نميدونم رو شوهرش و پري ..ام آماده كه من-

 نوازش را شده آرام فاط   كه همانطور و مينشيند كنارش
 .ميدهد ادامه كرده اخم ميكند

اخانم دنبالت خونتون در اومدم-    گفت سمي 
 پيش رفن 

 ..خانوم كتايون

 .ميكند اخم

   باز-
   رو داده قورت عصا ياروي اون رفن 

  ؟!ببين 

ا براي را ازدواجش ماجراي اينكه از بعد  دو يگ   گفته ميي 
 او مقابل در بار هر و كرده مالقات نزديك از را فرزاد باري
 او به نسبت اينگونه چرا نميداند است، كرده تخم اخم

 ؟!ميدهد نشان حساسيت
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ا نظر از    فرزاد ميي 
   كه است جوان 

 زده را دلش زير خوش 
 .ندارد ديگر مشكل   هيچ و است

   بحث غرغركنان
 

د رس از را هميشگ  .ميگي 

   اين به مرد-
 
 ...الل   به زده رو خودش نميكشه خجالت گندك

  
 آدم ي بچه مثل ميذارين، الالش به ل   ل   زيادي چيه ميدون 
 ..برداره بازياش خل اين از دست تا گوشش زير بزنت    يگ  

ا خوردن حرص خاطر به اي خنده ند ميي   .مي  

   رو نازش تو خوبه حاال-
  !مياد فشار بهت اينقد نميكس 

 .ميدهد را پري جواب و كرده نازك چشم   پشت

   كال ..بكشم رو غول نره اين ناز من سياه سال صد-
 

 خانوادك
 !راضيند خود از

 .ميدهد ادامه كرده، نگاه چشم   زير

 پر الل   آقاي از هم اين داده قورت عصا خان يزدان از اون-
 .كرشمه و ناز
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 .ميشود جمع اش خنده او اسم آوردن با

 .است رفته آلمان به كه ميشود اي هفته يك

د را  او ي بهانه دلش  .ميگي 

 همت    به ول   نيستند نزديك هم به بايد كه طور آن اينكه با
 ..است كرده عادت بيگاه و گاه هاي ديدن

 !ميكند ديوانه عادت كه اينجاست و

  
 

   بد هم دل ديوانگ
 

د را آسايشت !است ديوانگ  هر و ميگي 
ساندت جنون به خاص شكل   به بار  !مي 

   شكل به حاال
 

  دلواپس   يا دلتنگ

 ؟!شد تنگ دلت ؟!شد خر  -

   با
ا شوخ     ميي 

د بازويش از محكم نيشخون   .ميگي 

 .ميتوپد ميكشد، دست خود بازوي به كه حال   در

 نميخواد ؟!ميندازي جفتك چته بچه پري، خري خيل  -
ي جبهه  ..برن آبرو هات گوجه كه بگي 

 .ميگذارد هايش لپ بر دست رسعت به
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ا نگو چرند-  حرفا اين جاي ضمن در !رنگت    همت    اينا ..ميي 
  .برده خوابش بخوابون جاش تو رو بچه پاشو

 .ميشود بلند جا از كرده نوخر   نوچ

   دلتنگ باشه-
 ..!تابلو خانم نيسن 

 .برميدارد بغلش از را فاط   و ميشود خم

 ..اومدم تختش تو بذارمش-

 .برميگردد اتاق به دقيقه چند بعد

   از گذشته حاال-
   برگرده؟ نميخواد شوخ 

 مسافرت يعن 
 نمياد؟

ا به رو و ميگذارد آرايش مي    روي را فاط   پستانك  ميي 
 .ميدهد جواب

 ملحق بهمون شمال رفتيم اينكه از بعد روز چند قراره-
 كارمندا از نفر چند با داشت    مهم ردادقرا رسي يه ..بشه
 .رفت   

 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

   نعش حوصله خوبه،-
   هاي كشته كس 

 
 ..نداشتيم رو دلتنگ

 ...ميكند ترك را اتاق دو با ميشود تمام كه حرفش
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 ...ميشود خارج اتاق از او رس پشت خوران تاسف

   گذراندن از بعد
ا كنار در ساعان   ..برميگردد انهخ به ميي 

  
 .ميگذارد عسل   روي را چاي سين 

ين؟ مرخض   نميشد-  بگي 

ش جواب در و برداشته را چاي استكان رسول حاج  دخي 
 .ميگويد

 پارك نميشه شهر مياد نورزي مهمون و عيده باباجون، نه-
 ..باشت    خوش ها بچه با برين شما ..كرد رها رو

ند دلتشت    لبخندي  .مي  

 رو راه همه اين نيست نياز شماله، همون عت    منم پارك-
 ..اونور بيام

 .اندازد م   پري اتاق در به نگاه  

 مشيد؟ كجا به شد خر   پري عروش   جريان-
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د رسول حاج طرف به را كشمش ظرف  .ميگي 

 خان يزدان با ميگفت پري ول   گذشته خر   بينشون نميدونم-
   يه قراره كرده صحبت

  ...كت    صي   ور  مدن 

 .برميدارد ظرف از كشمش تعدادي

 .بمونن عقد تو زياد نداره خوبيت كن، صحبت باهاش-

اخانم ند، فوت را خود چان    كه درحال   سمي   جواب مي  
 .ميدهد

 برنامه ببينم ميكنم صحبت دربارش شمال حتما، چشم-
 ..چطورياست شون

   روي را شده خال   استكان
 جيب از را تسبيح و گذاشته سين 

اهنش  .آورد م   در پي 

ه اينطوري خوبه،-  برين؟ شمال تا چطوري قراره حاال .بهي 

 هم مريم ..دنبالمون ميفرسته راننده خان يزدان ميگفت پري-
 كاشان تو كار رسي يه شن ملحق ما به اينكه از قبل ميگفت
 ..شمال ميان اونور از دارن

 ..ميكند توقف باشكوه ويالي يك مقابل ماشت   
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 .ميدهند خود به قوش   و كش و شده هپياد

 پا سمتشان به ميكند توقف خانم كتايون ماشت    كه همت   
 .ميكند تند

 مادرجون؟ نشدين من خسته-

 .ميگذارد اش شده دراز دست در دست

 ..بوديم راحت عزيزم، نه-

ا با و شده پياده هم و شيداخانم  صحبت مشغول سمي 
 .ميشود

ين بدون ادفرز  هستند، بشاش كه جمع درخالف  كوچكي 
 سمت به ميكند باز برايش را در راننده اينكه از بعد حرف
 .افتد م   راه به ويال

 ؟!بود اميدوار او شدن هرب به ميشود روخ   اوضاع اين با

 !است سخت مرد اين كردن درك

 !وحشتناك نه كه سخت

   مرد اين شيداخانم هاي گفته طبق
 و مال هيچ الحال ق 

 يزدان به تركيه در گذاري رسمايه براي را همه و ندارد اموال  
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 مرد يك براي مال   استقالل نداشت    اين و است فروخته خان
  
 ..مرگ يعن 

 گذاشته قرار كه كس   كه است سخت ماجرا اين آنجاي
   برايش بودي

 
   آن تمام بسازي رويان    زندك

 
 تصور تگ   را زندك

 بر را علشقانه دنياي آن تمام رفت    زيرآن    با و باشد كرده
 ..كند ويران رست
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 خود به مخصوص اتاق در را شخص هر وسايل ها راننده
 ..ميدهند قرار

 و كرده آماده را نهار بساط رسيدنشان از قبل رسايدار
 ..است مانده خانم كتايون دستور منتظر

ود باال ها پله از  ..مي 

 و ورود هنگام در اگر دارد حتم كه است بزرگ ويال حدي به
 .كرد خواهد اشتباه بعد ي دفعه نكند دقت اتاقش از خروج
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   وارد
 به را وسايلش خانم كتايون دستور به راننده كه اتاق 
 .ميشود وارد است برده آنجا

 !نيماند مات

   براي كه است زيبا اي اندازه به اتاق طراخ  
 جا در لحاظان 

 .ميماند خشك

 ..است آن قوت ي نكته ينمهمي   از يگ   اتاق چشمگي   ويوي

 شده باز جنگل و ساحل سمت به كه اي شيشه تماما ديوار
 ..است

  
 بهشت اين سمت به آرام و ميگذارد عسل   روي را گوش 

  
 .برميدارد قدم زمين 

 ..ميشود بالكن وارد و كرده باز را كشون    درب

 !است بينظي  

 از كه خنگ   نسيم   و جنگل   و دريان    پرندگان صداي با
 شمفته لبخندش ميشود كوبيده صورتش بر دريا سمت
 .ميشود

 ..ميكند باز طرف دو از را دستانش و بسته چشم
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 پشت به و ميكند  با چشم بازويش خوردن تكان احساس با
 .ميچرخد رس

منده سالم،-  كنت    باز رو در زدم در چقد هر جان، خانم رس 
 ..نشدين متوجه

 .ميدهد مهادا انداخته پايت    رس پوش محل   جوان زن

مندتون-  ..داخل اومدم كردم باز رو در رس 

 با كه دهد ادامه ها عذرخواه   اين به هم هنوز ميخواهد
 .ميشود مانع صميمانه لخندي

 منظره محو اينقد ..عزيزم نداره اشكال   هيچ..خانوم سالم-
 ..شدم غافل اينجا از كامال كه شدم اتاق ي

 .ددميبن خود رس پشت را در و شده اتاق وارد

؟ كار باهام-  داشتت  

 م   باال را خود رس و كرده رها را گل   گل بلند شال ي ريشه
 .آورد

 ..كنت    ميل نهار بياين كنم صداتون گفت    خانم كتايون-

   رسويس در سمت به و زده كرتا لبخندي
ود بهداشن   .مي 

          . .م  اومد  منم  پاي   ت  برس   ت  شما  كه  م   ت  ه- 
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 عسل   سمت به موبايل صداي كه برنداشته قدم  
 ..ميكشاندش

د بازيش دل باز ميبيند كه اورا اسم  ..ميگي 

 ..زياد هم آن دل اين است كن رسوا
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 ..ميكند وصل را تماس و برداشته را گوش 

؟ سالم،-  خوبت  

 را او رساي صداي حرفش شدن تمام از بعد بالفاصله
 .ميشنود

  خودت؟ خون    .ممنون سالم،-

ود نفره دو بزرگ تخت سمت به و برداشته قدم  .مي 

 ..خوبيم همه خداروشكر-
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د بازي بع را خود هاي ناخن و مينشيند تخت روي  .ميگي 

؟-  ..برميگردم زودي به شده تموم كارام وياليت  

ند دندانما لبخندي او برگشت خي   شنيدن از  ..مي  

 ..ويالييم بله-

م با  .ميدهد ادامه انداخته پايت    رس رس 

 ..بود خون    ي  خ-

 .است آورده زبان به را جمله يك همت    تا كنده جان

 نكند كچل را رسش دل بعدا اينكه خاطر به هم را جمله اين
 .است خريده جان به را خجالت اين و گفته

 را دلتنگيش ساده جمله همت    از او كه است اميدوار دلش
 !باشد خوانده

 !خشك و رورمغ مرد اين باشد بلد احساس زبان اگر البته

 ..ويال ميام يكراست فرودگاه از-

 .ميشود پخش گوشش در او صدادار گرفت    نفس صداي

احت يك به شدم، خسته خيل  -  ..دارم نياز اسي 

       . .د  ميده  تكان  فهميدن  ي  نشانه  به  رسرسي 
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د، خنداش  ميبيند را حركاتش و است اينجا او كه انگار ميگي 
 .ميدهد جواب بدن زبان با اينگونه كه

   هم و خانواده از دوري هم خوبه، ل  خي-
 بهتون كار سخن 

   همه اين از بعد ..آورده فشار
 

اخت يك خستگ  هم او اسي 
 ..ميچسپه حتما باصفان    جاي چنت    در

   روي و كشيده رس از را شال
 .ميگذارد پاتخن 

ي چطوره؟ فرزاد-  نكرده؟ تغيي 

  
 .ميكشد اش شده باز موهاي در دسن 

   تغيي  -
 بهي   قبل به نسبت نظرم به ل  و نداشته چندان 

 .ميدم نشون واكنش

 .تاسف از پر و نگران ميشود، نگران او صداي

ش-   داره، نياز زمان به روخ   نظر از ميگفت دكي 

 بهش برگرده گذشته به اينكه براي بايد ..ميشه بهي   كم كم
ه  ..بديم انگي  

 .ميدهد ادامه شده كالفه

ه ايجاد اين تو-  ..موندم انگي  
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ه دنبال ذهن در  .ميگردد فرزاد براي اميد و انگي  

 ؟!مادر از باالتر اميدي چه آخر

   پرسان اند گفته قديم از
 رابطه در اينكه مثل ميشوند، مامان 

 !است نيامده در آب از درست چندان فرزاد با

 .ميماند شدن عاشق بگذاريم كنار كه را مادر

   براي دوباره تا ودش عاشق بايد فرزاد
 
ده خود زندك  انگي  

 ..باشد داشته

ه اين بايد خودش-  هيچكس كنه، پيدا زندگيش براي انگي  
 بذار زندگيت اميد رو مورد اين كه بگه ديگه يگ   به نميتونه

 اميدش به كه كنت    كمك ميتونت    فقط شما ..نذار رو اين
 ....برسه

 براي ارراهك و فرزاد احوال حول گفتگويشان پايان تا
 ..ميكند پيدا  ادامه سالمتيش

   از بعد
  از بعد و داده پايان را تماس دقايق 
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 ملحق جمع به نهار رصف براي صورت وشوي شست
 ..ميشود

 ..ميشود راه   دريا سمت به هومن ارصار به نهار از بعد

نه حرف كم اينقد فرزاد پرسعمو چرا آبج   -   ..؟!مي  

 .ميفشارد دست در را هومن دست

   بزنه حرف نداره ستدو -
 حرف بخواد كه دلش ..داداش 

نه حرف خوب بزنه  ..مي  

 هان    شوت با و اندازد م   زمت    روي بر را خود توپ هومن
 .ميكند همراهش خود با آرام

-  
  مال ساحل اين و خونه اين ميگفت مامان 

 ميگه؟ راست !خان   يزدان

ند او تعجب از پر صورت به نما دندان لبخندي  .مي  

 داري دوست اينجا؟ از مياد خوشت ...ايشونه مال آره-
؟ اينجا  

 بمون 

ود ساحل سمت به دو با و كرده رها را خود دست  .مي 

 تو نخواد دلش آدم ميشه مگه ....مياد خوشم كه معلومه-
 ؟!بمونه خون    اين به جان   
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ه هيجانش شور و كرده سكوت او جواب در  ..ميماند خي 

 كشيده باال را شلوار هاي پاچه ميشود، نزديك كه ساحل به
 ..ميشود آب وارد و

 لبخندش ناخوداگاه كه است دلچشب و خنك حدي به آبش
 .ميشود عميقي  

 مشت يك كه است خنگ   همه اين از بردن لذت حال در
  آن بند پشت و ميخورد صورتش به آب

 .ميشود بلند هومن ي قهقه

   با
 .ميچرخد او سمت به آمده در حدقه از چشمان 

 ..است شده چه كه ميفهمد تازه

 ..تپلش برادر اين كرده بازي آب هوس

 او سمت به آب وقفه بدون كند فرار ميخواد كه همت   
 ..ميكند پرتاب
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 خيس خيس جفتشان كه ميكند پيدا ادامه بازي اين آنقدر
 ..ميشوند

ون آب از هيجان همه اين از شده خسته  را خود و زده بي 
 ..اندازند م   ساحل هاي شن روي

 ..آبج    گذشت خوش خيل  -

 .ميچرخاند او سمت به و گرفته آسمان از نگاه

 .ميدهد جواب لبخند با

  ...خيل  -

 .مينشيند خود جاي در

ه-  وضعمون و رس شه بيدار خوب از مامان اينكه از قبل بهي 
 ..كنيم درست رو

 .شود بلند هومن ميكند كمك و شده بلند جا از

  ..كن عوض رو لباسات و بگي   دوش يه برو پاشو-

د هومن توپ دنبال چشم با  .ميگي 

 .ميكند اشاره آنطرفي   مي   چند به

 ..برشدار برو اونجاس، هم توپت-
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ود خود توپ سمت به قدم    توقف توپ به نرسيده مي 
 ..ميكند

 ..ميچرخاند خواهر سمت به تنه نيم

   مادرجون با بابا چرا آبج   -
 

 ؟!دنكر  زندك

 !دارد حرست صدايش

 ول   باشد نعمت و ناز در هميشه ميتوانست اينكه حرست
 !نشد

 ول   باشد رفاه در اندازه اين تا ميتوانست اينكه حرست
 كرده قايم ذهن در خود كه ديگري حرست هزاران و !نشد
 ؟!است

   به
 ؟!چرا راسن 

 ؟!است خوابيده زدن پس فرزند اين پست دليل   چه

 دهد؟ درخور و كامل توضيج   مادر كه است نشده آن وقت

د منتظر برادر از نگاه  .ميگي 

 ..ميكنيم صحبت بهش راجب بعدا بيار رو توپت برو فعال-

  راه به ويال سمت به جلوتر و زده را حرفش

 ..افتد م  
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 شمال در حضورشان از كه است كامل روز يك از بيش
 .ميگذرد

 ..است شده كسل كم   بخواهيد را راستش

 !ميكند تنهان    احساس

   ارصارهايش به فرزاد نه
ون به مبن   و ميدهد گوش رفت    بي 

 ..دارند را پسند جوان هاي گزار و گشت ي حوصله بقيه نه

ا ميكند خدا خدا دل در  حال كم   و بيايد زودتر چه هر ميي 
 ..كند عوض را هوايش و
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 .اندازد م   ه  نگا ابري آسمان به اتاق ي پنجره از

ايط اين با سد نظر به رس   در حسان    باران يك ظهر از بعد مي 
 !است راه

ون بالكن از در صداي با  .آيد م   بي 
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ا مامان و ميشود باز در  كه گذاشته اتاق در پا  وارد سمي 
 .ميشود

   كار من با-
   داشن 

 ..پايت    ميومدم ميگفن 

 بالكن سمت به بدهد را جوابش اينكه بدون و زده لبخند
ود  .مي 

 !اتاقت داره خون    ويوي چه-

 .ميدوزد چشم منتظره به و ايستد م   كنارش

 تازه خورشيد كه صبح اول مخصوصا !خوبه خيل   آره-
   واقعا اينجا درمياد

 نصف و دريا منظره نصف !ميشه ديدن 
 .شده جذان    خيل   تركيب جنگل

د عميق ونفس   بسته چشم مامان  .ميگي 

 ..دارم قبول-

 ..ميشناسد خوب را ودخ مادر

   ها آمدن بيخي   اين
   يعن 

 ترجيح كه دارد گفت    براي حرق 
 .شود گفته جمع از دور ميدهد

؟ رو تصميمت-  
 گرفن 

   ظريف اخم  
  در سوال نبودن روشن از ناش 
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 .ميشود پيدا زيبايش ي چهره

 ؟!مورد چه در-

 ..ميدهد جواب اندخته چشم   زير نگاه   مامان

   اندازه به ..عروش   جشن مورد در-
 فكر براي وقت كاق 

   كردن
 .داشن 

 .ميدهد ادامه گرفته عميق دم  

   مامان عروس اينكه با-
 عهده بر گذاشت    رو تصميم و بزرگن 

 كش اين بابت اندازه چه بزنم حدس ميتونم ول   خودت ي
 بزرگشون ي نوه ازدواج منتظر چقدر و دلخورن دادن

 ..هستند

 .اندازد م   پايت    رس

   تا است گذاشته رقرا خود با
 دوستت" به لب او كه زمان 

ي يا "دارم  اين همچنان نياورد زبان به منظور اين به چي  
  
   بالتكليق 

 ..بماند باق 

ي سكوتش ايش مامان ذهن در وحشتناك چي    .ميسازد سمي 

 .ميچرخد سمتش به كرده اخم
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   فكرد ميثم به داري هنوز كه نگو-
 ميخواي كه نگو !ميكن 

 هدفت به رسيدن براي پله يك عنوان به  خان يزدان از
   استفاده

 ..بهراد دادن فراري براي سالخ   و پله كن 

ه چه اينجا-  ؟!خي 

 .ميكند روشن برايش را مرگ چراغ كه اوست صداي

 گرفته نبض هيكل تمام هم صدايش هم است وحشتناك
 ..!اش
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 بشنوي ديگر يمرد به نسبت همرست عشق از ميشود مگر
 ؟!نشوي ديوانه و

   خورده بازي مدت اين تمام ميشود مگر
 رست بر دنيا و باش 

 ؟!نشود آوار

 فك اين ديگر كم   اگر دارد حتم و شده رسخ صورتش تمام
  تمام كند پيدا ادامه او ساييدن هم بر
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 .شد خواهد خرد هايش دندان

 .برميدارد سمتش به قدم   شده وحشتناك

 .ميشود قفل زبانش و كرده يخ بدنش تمام او هيبت از

اخانم به حالش اين  مات كه چرا است كرده رسايت هم سمي 
 .آورد نم   زبان به كالم   و مانده او

د اوج اضطرابش و ميشود نزديكي   كه او  ..ميگي 

 !ميشود بد حالش

 شكمش محتواي تمام و گرفته دست به همزن يگ   كه انگار
 .ميكند پايت    و باال را

 ...منظ ..پرسم-

ا  خود زبان قفل مردن باز در سع   كه است خانم سمي 
 ..ميكند

 !ميماند ناكام

   درست
 م   باال سكوت ي نشانه به را خود دست او كه زمان 

ان چشمان در اش نشسته خون به نگاه و آورد  حي 
اخانم  ..ميشود دوخته سمي 

است!      بلد  خوب  مرد  اين 
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 و درآورد پا از را حريف خود چشمان با كه است بلد خوب
 ..كند موم و مهر را زبانش

 .ميدهد سوق يار سمت به را برنده نگاه

 .ميگويد را يار !است مرده واقع معناي به

   لرز و شده سفيد هايش لب
 م   چشم به اندامش در خفيق 

 ..خورد

 رسعت با و گرفته را دستش بگشايد لب ميخراهد مه همت   
ون ويال از تمام چه هر ند بي   ..مي  

 .ميغرد صورتش در و ميكند باز را شاگرد سمت درب

 ..شو سوار-

 ؟!كرد گرم دل ميشود

 ديگر ي جمله هزارن كه شون    سوار اين به ميشود
 كرد؟ خوش دل باشد، جايگزينش ميتوانست

 دل قبيل اين از يا "ماشت    تو بتمرگ" است نگفته اينكه مثال
 ؟!نيست خوشكنك

 .ميشود كنده اج از موشك چون ماشت    و نشسته ُرل پشت

 ..ندارد را سوال   هيچ پرسيدن جرئت
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   نميشود
   كن 

   مرد اين باشد منطق 
ن   ؟!غي 
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 ؟!نيست خيال خوش اندازه از بيش دلي   اين

 ؟!منطق

 ؟!است ها حرف آن از ديگر

ت با بازي مگر  ؟!ميشناسد منطق غي 

 ؟!يفهدم منطق مرد يك حساس نقطه با شدن رسشاخ مگر

ت كه همت       گرفته بازي به را مرد يك غي 
   باش 

 در يعن 
 امثال و فلسفه و دليل و منطق فاتحه بايد لحظه همان
   را اينان

   زدن زار به اي گوشه و بخوان 
 !بنشين 

 !ديگر دارد زدن زار

 !است وحشتناك ها ممنوعه به زدن ناخنك

د را نفست است ممكن كه وحشتناك آنقدر  ...بي 
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 خاك   مسي   يك وارد و شده خارج اصل   جاده از ماشت   
 ..ميشود

   كه هان    جنگل آن از نه است، جنگل مسي   طرف دو
 درخن 

   و باشد اينجا در
 !آنطرفي   مي   سه ديگر درخن 

 !انبوه انبوه  

   و است بهار
 ..است شده چندان صد جنگل شلوع 

 !است خوب

ي اينكه  نظرش از است گرفته آرام فعال و نميگويد چي  
 ..آيد م   بخو 

 ؟!ميداند خوب را مرد اين بودن آرام

   دخي   اين
   معن 

 !نميداند را ها آرام از بعض 

 !است خاص هان    آرام آن از آرام اين

 ..خاكسي   زير آرام   آتش مثل درست

 !هستند وحشتناك گولزنك هاي آرام نوع اين

   در درست
   بودنشان خاموش از كه زمان 

 شعله مطمئن 
 ..ميكنند نابود را نيستت و هست هايش زبانه و گرفته
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   از بعد
 توقف است رفته در دستش از آن دقايق كه زمان 

 ..ميكند

 ...وحشتناك جنگل همان ديگر طرف و كوهستان سمت يك

 ..ميكوبد هم بر محكم را در و شده پياده

ده  .ميدوزد چشم او حركات به وحشي  

ند زمت    بر و كنده وحشيانه را كت  رب كه او چشمان ..مي  
 ..ايستد م   حركت از قلبش ميچرخد رويش

ونش ماشت    از و آيد م   سمتش به بلند هان    قدم به  بي 
 ..ميكشد

 ..ميفرد صورتش در كرده قفل هم بر دندان

 ..نميبخشم رو خيانت هيچوقت من-

ب به را يار صورت و گرفته را اش يبه  خود صورت به رص 
 .ميكند نزديك

 ..يجويمم بزنه دورم بخواد اونكه خرخره-

 .ميگذراند چشم از را قدمش تا رس و كرده رها را يقه هل با

 به رو سنگش پسش مدت چند كه ياروي همون ..ميثم-
دي سينه  ..مي  
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ند پوزخند  ..عصن    هم آن مي  

 ..ميشود بلند مرگ شيپور چون صدايش
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 جوالق ياروي او با بذارم كه درار گوشت از رو پنبه اين-
ي  ...بير

  ..دارد م   بر عقب به قدم  

 ..بود نديده انفجار حد تا اينگونه را او حال به تا

   اين و شده رسخ خشم از صورتش تمام
 سفيدي در رسخ 

 !است دراورده رس ني    چشمش

 اين بيشي   كم   اگر دارد حتم و كرده باد گردنش رگ
  كند پيدا ادامه خشونت

 براي را بار نكبت نيايد اين  و شده نابود حياتش رگ
 ..كرد خواهد ترك هميشه
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 فرار راه دنبال اطراف به نگاه با و داده قورت را دهان آب
دد  ..ميگي 

 نه است بلد را رسش نه كه جنگل   اين در فراري راه نيست،
 ...!نيست ميخواند را تهش

، مال تو-  
 ..اولش اول   از االن، از نه من 

تمندي به كه مردي صداي د، اوج است دزبانز  غي   ميگي 
 طفل   چون و كشيده كار از دست دخي   قلب كه اوج آنقدر

 .ميكند كز گرفت    پناه براي اي گوشه كرده وحشت

 .ميچسبد ماشت    به برميدارد، گام كه سمتش به

 ..نزديكي   و نزديك ميشود، نزدك او

 ..آبي   پر و آب پر ميشود، آب پر چشمانش

   با
 حصار موت به رو دخي   براي قوي و بزرگ دستان 
 ..ميكشد

 با كالم با نه توپد م   چشمانش در درست و آورده پايت    رس
 ...برنده و تي    نگاه   هم آن نگاه

 ...خوب خوب   است، بلد خوب را مرد اين نگاه خواندن
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 و كند باز زبان ميخواهد ..ميشود رسازير چشمانش از اشك
ون را داروندار  ...گذاردمي مرد اين عظمت مگر ول   بريزد بي 

 ...يزدا...يز-

 ...هيشش-

 ..نميگذارد نفرت پر هيش اين نميگذارد

   !ديگر است نفرت
 و ميشود درنده او چشمان اينگونه وقن 

  افتد م   جانش به

  
ي و لنگيده دل جاي يك يعن   نشسته ديگر چي    جاي چي  

 ...است

 ..ميغرد گوشش كنار درست و ميكند قفل هم بر فك

ي خانم، نيار رو من اسم-  ..بگو رو ميخوام من كه چي  

  هرم كه طوري را، خود صورت آورد م   نزديكي  

 ميشود پخش اشكش پر و زرد صورت در او گرم هاي نفس
ند آتش را دل پوست، جاي و  .مي  

ه  ..محكم و سخت هم آن ميكند، بازجوئيش لبانش بر خي 
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 مدت همه اين من و بودي من مال اول همون از كه بگو-
 اينكه از قبل باش زود ...نبودم بچه الف يه دست ي بازيچه
ون بكشم حلقومت از رو زبونت  ....بي 

د هقش هق  ول   بزند فرياد او چشمان در ميخواهد ميگي 
 ميان جان    او نگاه

 ...است افتاده دام به هايش لب 

ي يا است جواب منتظر  ؟!ميخواهد ديگر چي  

 ...من...من-

 مرد اين تمندقدر   هاي لب بت    هايش لب ميشود قفل
 ...غيور

  
 

 !ديگر است دلتنگ

 م   دلت جان به مگر بگو يك وسط جنجال، يك وسط گاع  
 ..افتد

 ..كتاب و حساب و بيموقع ي بوسه اين مثل درست
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 كه است لبانش از گرفت    كام حال در محكم اندازه آن
 ..نميدهد كشيدن نفس فرصت

 ..ميشوند بند موهايش بت    در و كمر ردو  او قدرتمند دستان

 ؟!بگذارد چي    چه پاي را بوسه اين حال

 ؟!عشق

 ؟!هوس

 ؟!تنبيه

 ؟!باشد عاشقش مرد اين ميشود

 بگويد و بيايد اينكه منتظر !بوده منتظرش ماه يك كه مردي
 و وصيت  آن نه است داشت    دوست رس از ازدواج اين

 ..تعهد

 !است يفضع خيل   احتمال   بودنش درست !هوس

 به دست هوس روي از است محال است، مومن مرد اين
 .بزند كاري چنت   

 ميشناسد را مرد اين آخر است، انتظار از دور كم   هم تنبيه
 ..ميداند را او گرفت    چشم زهر هاي روش و
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 .باشد دلخوش عشق به بگذار

 درشت و پررنگ قرمز خط يك را تنبيه و هوس دور بگذار
   اين ودنمي   دوري جاي بكشد،

 ..ساخته خود دلخوش 

 او تنومد ي سينه روي بر و آورد م   باال آرام را خود دستان
 .ميگذارد

 در بفهماند او به عقب سمت به دادن فشار با ميكند سع  
 .است هوا اي ذره براي دادن جان حال

  
 ؟!است بوده قوي اندازه اين تا بيجات قشار اين يعن 

 يار لبهاي به زنان فسن نفس و گرفته فاصله رسعت به آخر
 ..است كرده قفل چشم خود

 ..ميشود قبل از وحشتناكي   آن يك به

 به كه حال و زده كاري به دست هوا ن    كه كس   مثل درست
سد جنون به حركت از آيد م   خود  .مي 

 و ميكبد ماشت    الستيك بر محكم   شوت قدرت تمام با
   خراب خانه مشت آن بند پشت

 ..ماشت    سقف بر كن 

   آن كه نجاستاي
د خودساخته دلخوش   .ميمي 
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 خط آن چشمانش مقابل در ديگر دليل دو آن كه اينجاست
وند رژه چشمانش مقابل در و كرده پاره را كلفت و قرمز  ..مي 

 ...مينشيند زمت    روي بر ها شده ويران چون

ه  ديدن براي شده چشم بدنش تمام اما روبروست به خي 
 صداي طفق و گرفته آرام حال كه مردي

سد گوش به پيش در نر   هان    نفس   ..مي 
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وع خودكار  .ميكند زدن حرف به رس 

ي اگر دارد يقت     گلو در كرده خانه بغض اين نگويد چي  
 ..ميكند نابودش

   از-
   ديگه اومده شما اسم كنار اسمم كه وقن 

 مرد به حن 
 ..اي ديگه مرد هيچ هن بهراد نه ميثم نه ..نكردم فكر اي ديگه

 پشت با را است چكيده اش مژه از كه سمج    اشك قطره
 .ميكند پاك دست
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 هرز نبايد هست حواسم كه خوب اينقد شدم، بزرگ خوب-
م،  ..فكرم نه خودم نه بير

 با را است ريخته هم به داغ ي بوسه آن هنگام او كه موهان   
 .ميكند مهار گوش پشت

   تنبيه اينجوري ايبخو  اينكه از قبل كاش ..كاش-
 اجازه كن 

 ..ميدادي بهم دفاع ي

   به
 ..ميشود بلند جا از سخن 

   كه كس   مثل درست
 شكسته را كمرش شبه يك اتفاق 

 ..است

 .ميگذارد ميكنند ذق ذق كه هايش لب بر دست آرام

   ديگر
 ..نميكند خود هاي اشك مهار براي تالش 

 انچشم به كرده خيس را صورتش پهناي اشك كه همانطور
ه او رسخ  .نيدهد ادامه شده خي 

 عشق روي از زندگيم ي بوسه اولت    داشتم دوست خيل  -
 ..نفرت و تنبيه نه باشه

 ..ديگر است بغض

كد ساده ي كلمه يك با گاه    ..ميشود بلند صدايش و ميي 
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 بغضش هق هق صداي نبادا تا ميگذارد دهانش روي دست
 ..شود بلندتر

 ..ميخواهد رفت    دلش

 ..ميخواهد را شدن مرد اين از ورد و رفت   

 ..ميشود بلند جا از او ميدارد بر عقب به قدم  

 ..او ي شده كورتر اخمان و بعدي عقب قدم

   به قدرت تمام با و كرده پشت
 ..ميدود نامعلوم سمن 

 به قدرت تمام با و آمده خود به او ميشود دور كه همت   
 ..ميدود سمتش

وع غرشش هم آسمان  ..ميشود رس 

 گرفته اش گريه قضاوت اين از هم آسمان شايد يداندم چه
 ..است

ند صدايش كه اون    به توجه بدون    و مي  
 شدت كه باران 

   به است گرفته
 ...ميدود نامعلوم سمن 

 ترش   رعد صداي با كه كند بيشي   را خود رسعت ميخواهد
 ..ميكند احاطه را وجودش تمام عجيب
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 عقب به كممح دستش كه است آسمان رعد و ترس درگي  
 ..ميشود كشيده

 ..ميكند برخورد زندگيش مرد ي سينه بر رسش

  با كنان هق هق كند، بلند رس اينكه بدون

 .افتد م   اش سينه جا به بيجان هان    مشت

 ..نابو ...كردي نابودم ...بدي خيل  -

 جدا  سينه از را رسش حركت يك با كه نشده تمام حرفش
 ..ميگذارد شهاي لب بر را خود هاي لب و ميكند
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ين و كوتاه ميبوسد، كوتاه اينبار  .شي 

ه و كرده بلند رس  دار خش صدان    با هايش آن    به خي 
 ..ميگويد

ي بوسه اين و بوسه اون تو-  ...نبوده عشق جز چي  
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 !داد دل به را حق بايد كه اينجاست

د اينكه حق  ..ذوق از البته بمي 

 ..شود آب آن در قند كيلو كيلو اينكه حق

ه همچنان و داده قورت را گلو آب  متفاوت مرد اين به خي 
 .ميماند شده

  ...ميخواستمت-

ند كنار خود صورت روي از را آب  تمام باران اين آخر ..مي  
 را يار اينكه فرصت ..است گذاشته نمايش به را خود بدرت
 ..است گرفته چشمانش از ببينند

 !است قشنگ كلمه اين اندازه چه

 !مينشيند جانت به و ميشود گوشت اندازه چه

   ي اجازه اينكه بدون و گرفته يار از نگاه
 بدهد، ديگر حرق 

 ..ميگذراند نظر از را اطراف

 ..هستيم كجا نميدونم شده، تاريك هوا-

 ..ميكند همراه خود با و گرفته را دستش

 پيدا نموند براي جان    بشه شديدتر بارون اينكه از قبل بايد-
 ..كنيم
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 ؟!نبود كوتاه

اف ي لحظه  !ميگويد را مقام   خان يزدان اين اعي 

 !بود كوتاه

 ..ميخواهد را صحنه آن آمده كش كم   دلش

 ..را شدن غرق او آغوش در كم  

 ؟!كند خواه   عذر او از نبايد اوصاف اين با

 كه همانگونه درست است، كرده داوري پيش كم   نظرش به
 ..ميشناخت را مرد اين نبيهت هاي روش بود گفته

 بطالن خظ   حرف يك حركت، يك اوقات گاه   كه كند چه
  و باورها جان به و ميشود

 ..افتد م   هايت دانسته

 ..شديم گم اينكه مثل-

منده  ..ميشود رس 

منده   حركت با اينكه خاطر به است رس 

 ..اش ناخواسته
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 به را خود حركت يك با ميشود بلند كه اي زورزه صداي
 ..ميچسباند او ويباز 

 ؟!بود خر   صداي-

 ..ميگذاردش غار يك در و ميكشد بااليش

 ..ايجام من نيست، چي   -

 تكيه ديوار به روبرويش و ..ميشود بزرگ نسبتا غار وارد
ند  .مي  

 آورديم در اينجا از رس كه حاال ميومدم، غار اين تو قبال-
 ..بزنم حدس رو راه حدودي تا ميتونم بشه كمي   كه بارون

 ..بلرزد خود به ميشود باعث هوا رسماي

 .ميدهد را او جواب آرام

 باشه-

 ...بغلم تو بيا دربيار رو لباسات-
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اهن    در و آورده در را خود سفيد پي 
 .ميكند پهن غار از گوش 

 همت    به است نشنيده را پيش دقايق ي جمله كه نيكند فكر
 .ندميك تكرار دوباره خاطر

 .بغلم تو بيا دربيار رو لباسات-

ون ازحدقه و شده گرد چشمانش ند بي   ..مي  

ممكن او از پيشنهادي چنت     ..است غي 

 شنيده اشتباه حتما !!مغرور و مذهن    تلياردر !!مقام   يزدان
 ..است

عا كه است درست  هر پيش چندي و است شوهرش رس 
مستقيم چند اف خود عشق به غي   ازب ول   است كرده اعي 
 ..است انتظار از دور درخواست اين برايش هم

 رخته وجودش تمام در بدي رسماي و ميوزد رسدي نسيم
 ..ميكند

 .برميدارد قدم سمتش به دلي   سكوت از خسته

 ..ايستد م   رسش باالي برهنه ي باالتنه با

 ..دار خش آرام ميگويد آرام

 



 رد پس پاییز

 

 نمياري، دووم فردا تا رسد غار اين تو  خيسه، لباسات-
 ...دربيار رو لباست

 ..ميشود مچاله خود در و ميدهد قورت را دهانش آب

 نامفهوم هايش حرف و خورده هم بر هايش دندان رسما از
 ..ميشود

   فكر ول   نباشد رسد اندازه آن شايد
 است قرار كه وضعين 

 .آورد م   پايت    را فشارش آيد پيش برايش

 ..خوبم..خو-

 دندان ..ميكند بلندش اج از توجه بدون مقاومتش از كالفه
 ..ميكند فوران سايبده برهم

-  
   يه وقن 

نم بهت حرق   ..چشم بگو مي  

 آغوشش در محكم پشت از و كرده خارج ازتن را لباس
د  ..ميگي 

  لب سوزننده و ميچسباند گوشش بر لب

ند  ..مي  

 ...دخي   كن گوش حرف-

  چون مرز و حد ن    نزديگ   اين از دو هر
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 ..اند كرده داغ كوره

   مذهن    اندازه هر ديگر است مرد
 ايمان و دين بند پا و باش 

 ..ميده   كف از اختيار زيبان    چنت    مقابل در هم باز

ع   زن كه زيبان    آن
 ..است قانونيت و رس 

 نوازش را او اش شده لمس تن تمام اراده ن    او بزرگ دستان
 ..ميكند

سد، كه هايش ران با    مي 
   به بدنش  داع 

 را دخي   پشت راحن 
 ..ميكند درگي  

 رويش و برگردانده را دخي   حركت يك با شده طاق طاقت
ند خيمه  ...مي  
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بان د اوج دو هر قلب رص   .ميگي 

  
ه دقايق   ...ميمانند يكديگر چشمان در خي 
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 او ي برهنه ي سينه روي را دستانش داده قورت را دهان آب
 .ميگذارد

 در كه موهان    و آورد م   باال را شده جك دستان از يگ  
ند كنار را اند شده رها يار صورت  .مي  

 ..آورد م   پايت    رس

ند چشمانش بر آزام اي بوسه  .مي  

 .ميكند زمزمه است گذاشته چشم بر لب كه همانطور

 .دارم دوست خيل   رو چشمات-

 ..شود قطع چشميشان ارتباط اينكه بدون ميكند، بلند رس

 ..ميخواهد را بودن هم با اين دلش

 مرد اين خواهان وجود تمام با هم خودش بله دل نتنها
 ..است

 ؟!كند سكوت چرا است آمده جلو اندازه اين كه حال

 كشيدن پيش پا با و زدن پس دست با اين ديگر ..است بس
  
 .است كاق 

 به تعلل اندك   از بعد و كرده جدا او ي سينه از را دستانش
د مردش صورت سمت  .ميي 
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 ..ميكشد خود سمت به و گرفته قاب را صورت

   يگ   در
   دوسانن 

 را او عشق جواب يكديگر به ها لب تالق 
م از پر و آرام  .ميدهد رس 

 .دارم دوستت ...يزدان-

 چون كه ميكند ايجاد او در آشون    چنان جمله يك همت   
  خو نفس هاي لب جان به اول ي دفعه

 او با هم شده نفس خود بار اين تفاوت اين با ..افتد م  
   با هم آن ميكند همراه  

 ..كرده فوران عطس 

د يار عريان بدن زير را خود قوي هاي دست  همانطور و ميي 
د كام او از كه  ..ميكند عوض را جايش ميگي 

 ..دارد خوب را دلي   هواي

ت به اصال باشد خاك روي لطيفش بدن اينكه  و غي 
 .آيد نم   مردانگيش

 بازو بت    در است گرفته ارقر  باال ظرافت همه آن كه حال
 فشار خود به را او توان تمام با و ميكند زندانيش خود هاي

 .ميدهد

           
          

ميلرزيد خود  به  رسرسما  از  پسش  ي  دقيقه  چند  كه   
دخ  يي

. .ت  اس  شده  رسرسازير  بدنش  تمام  از  عرق  گونه  اين  حال 
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ند فاصله هم از زنان نفس نفس  ..ميگي 

 ...همان شدن بلند يار جيغ و همان شدن جدا
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 .ميشود بلند ازجا كرده وحشت

ي يه..يه-  ..زد نيشم چي  

 !ميكند وحشت ني    او

ه مبادا اينكه از وحشت  .باشد زده نيشش خطرناك اي حرس 

 زده؟ نيش رو كجا ..؟!كجا-

د را خود پاي ساق و نيشود خم گريه با  ..ميگي 

 .ميكنه درد خيل   ...رو اينجا-

د دست در را پايش ساق و رفته جلوتر  .ميگي 

 .است كرده ورم..ميكند لمس را گزش محل آرام

.د      باش  عسل  زنبور  م   يند  حدس 
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 ر است بهار كه چرا نيست انتظار از دور چندان حدس اين
 ..عسل كندوي و گل از پر غار اين اطراف

 ..بود افتاده هم خودش براي اتفاق اين باز چندين قبال

 ..ميشود بيشي   ورمش كم كم و ميكند درد جايش كم  

 .زده نيشت عسل زنبور احتماال-

د را دستش  .مينشاندش خود پاي روي بر و ميگي 

 .ميشه خوب خودش بعد ورم و درد كم يه-

 .ميدهد ادامه ميكشد دست را نيش محل كه همانطور

 ..باشن داشته كندو غار اين رو كنم فكر-

 ..ميشود راحت خيالش

ي ذهن در كه جهت اين از  .بود زده حدس وحشتناكي   چي  

ي   ..مار مثل ..عقرب مثل چي  

  
 را صورتش هاي اشك دست پشت با و ميكشد باال را بين 
 .ميكند پاك

 ..باشه عقرب يا مار شايد كردم فكر-

ند اش برهنه بازوي بر اي بوسه و ميخندد گلو در  .مي  
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 ..!عجب-

 .ميچرخاند رس او سمت به

يم، اينجا از ك  -  .اومده ندب بارون مي 

 و زده تكيه ديوار به است پرسيده كه سوال   به توجه بدون
د آغوشش در محكم  .ميگي 

 .ميبندد را خود چشمان و چسبانده ديوار بر رس

ين اينجا فعال-  سع   ...داره وجود جنگل اين تو كه جان    امني 
 ..بخوان    كم   كن

 ؟!بخوابد

   چنت    در هم آن
 ؟!وضعين 

 بخوابد پاهايش روي و او آغوش بر صبح تا باشد قرار اگر
 ..شد خواهد خشك او بدن تمام

 

 ٣٣٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 .ميگويد آرام و انداخته پايت    رس

   اذيت اينجوري بشينم، كنارت ميشه-
 .ميس 

 .ميكشد آغوشش در سفي  

 را يار اين كس   است قرار ميكند فكر كه كس   مثل درست
 .دراورد چنگش از

 !است قوي مرد اين ششم حس

هاي  !ندارد يار اين ي درباره خون    خي 

هان    نتنها هاي آن از بلكه نيستند خرن    خي   در خون خي 
 !هستند كن شيشه

هاي  !است وحشتناك ميگويد تايماز كه چي  

 كشور از خارج در هم آن مافيا باند يك رئيس ميشود مگر
   وحشت و باشد جانت ي نيمه نر  

 ؟!نكن 

 .ميشود كور يشها اخم يار نبود فكر از

 ..اينجاست ابد تا جات-

 .نميشود او حريف

              
  

خود چشمان  و  گذاشته  او  ي  سينه  بر  رسرس  تعلل  اند  ك  از   
بعد

ميبندد. را 
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 .ميكند باز چشم آرام پرندگان رسوصداي صداي با

 .اندازد م   اطراف به نگاه   و شده نيمخي   

 .نميبيند را او

 .دارد تن به حال بود درآورده ديشب كه تونيگ  

   اين
 هوا اينكه از قبل و شده بيدار خواب از زودتر او يعن 
 .است كرده تنش را دلي   لباس شود روشن كامال

 .ميدوزد پايش ساق به و گرفته غار ورودي از نگاه

 .است كرده ورم او ي گفته طبق

 دير خاطر همت    به و بوده بيدار درد خاطر به گذشته شب
 ..است شده بيدار خواب از

 .ودميش جا از

 شال نهايت در و ميكند مرتب را موها و كرده باز را مو كش
ود خروخ    سمت به و پوشيده  .مي 

 ..خوبه حالمون مادر، بله-

 .ميبخشد رسعت هايش گام به و شنيده را او صداي

   تخته روي غار از پاييني  
 

 ..است نشسته سنگ
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منده-  نهار ...بدم اطالع بهتون نشد ديشب رس 

 ..الوي ميايم شاهلل ان 

   و رفته ماشت    سمت به زود صبح
 ..است آورده را ها گوش 

 .ميچرخد سمتش به ميشود كه نزديك

 .ميكند دراز سمتش به دست

 گذشته شب اتفاقات تمام او صورت ديدن با چرا نميداند
 !ميشود روشن چشمانش مقابل

 !ميشود رسخ

 ..اندازد م   پايت    رس زده خجالت

بان ميشود بلند جا از كه او  خون و شده بيشي   قلبش رص 
ي  !ميشود رسازير هايش گونه سمت به بيشي 

 !دل اين است رسواكن

 ..نيست قدرتش كشيدن رخ به براي خون    زمان نميداند

 

 ٣٣٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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ي گفت    با ميكند سع    نجات مخمصه اين از را خود چي  
 .دهد

 ويال؟ برگرديم-

 جا از و كرده جمع ار  خود ي شده دراز دست سوال اين با
 .ميشود بلند

   بيدار بودم منتظر-
 .ش 

 .برميدارد گام سمتش به

 همت    به بودن نگران خيل   ديشب بابت گرفت، تماس مادر-
ه بريم زودتر چه هر خاطر  .بهي 

د را دستش اجازه بدون اينبار و شده نزديك  .ميگي 

 ...بريم-

ود قنج دلش  !مي 

 .مينشيند لد به اجازه ن    گرفت    دست اين آخر

  
   لمس را كس   اجازه بدون وقن 

   ميكن 
 و حد هيچ ديگر يعن 

.د      ندار  وجود  بينمان  حاي  ل 
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 چه هر ندارد، وجود تون    و من كه ايم رسيده جان    به يعن 

ين با كه است دست ي"ما" يك هست  ممكن شكل ترين شي 
 .ميكشد رخشان به را عشق

يند  را داشت    دوست عاشقانه اينگونه كه هان    "ما" اين شي 
 .ميكشند رخ به

  
 .ميشكند را سكوت نگذشته حركتشان از دقايق 

؟ مكان نقل جديدتون خونه به نميخوايت   -  كنت  

يه مقابلش ي ريزه سنگ به كفش نوك با ند اي رص   .مي  

 ..مامانه با تصميمش نميدونم،-

   به چانه با
 .ميكند اشاره است نمايان دور از كه ماشين 

 پارك از يگ   تو رسول حاج كه ان   اونج از ..طرف اين از-
   اونجا اگه هستند مشغول شهر شمال هاي

 
 رفت كنيد زندك

 .ميشه راحي   ايشون براي آمد و

 ..اوست با حق

 روز يك آقاجان اوقات از گاه   مسافت دوري خاطر به
ند رس خانه به كامل    اتاقك در و نمي  

 .ميماند پاركبان 

.ت      اس  قضيه  طرف  يك  اين 
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 د؟كن چه را مامان

   ماه چند اين نيست بهي  
 شهر جنوب در را سال از مانده باق 

 بماند؟

اخانم انتقال نقل يقت    به قطع   يك خود سمي 

 .بود خواهد زماني   ي پرسه

ي-  مامان تا بمونيم نمونده، تحصيل   سال پايان تا چي  
 نيست؟ بهي   كنه تموم رو مدرسه

 .اند رسيده ماشت    به ديگر حال

ه بله،-  براشون اينطوري ...كت    تموم رو حصيل  ت سال بهي 
ه  ...بهي 

 

 ٣٣٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   دنبال مينشيند، صندل   روي كه همت   
 .ميگردد خود گوش 

افتد.             يادش  م  تازه  كه  است  جو  و  جست  حال  در 
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   كه بودند شده خارج ويال از عجله با آنقدر آخر
  گوش 

 ..است مانده جا اتاق در همراهش

   از انشب مطمئنم بزنم، زنگ امانمم به ميشه-
 خواب نگران 

 .نداشته

   به ابرو با
 .ميكند اشاره شيشه مقابل گوش 

 ..بزن زنگ-

   "ممنوم " يك با
  ي شماره و برداشته را گوش 

ا مامان د را سمي   .ميگي 

 .ميدهد جواب بوق چند از بعد

 ..سالم-

ا صداي شنيدن از د جان لبخندش ميي   .ميگي 

ا، سالم-  رسيدين؟ ك   ميي 

 اينگونه كه شده پنهان جمله اين در اي تركه نوع چه نميداند
ود هوا به او داد و جيغ  .مي 

ه بودي گيي كدوم-  اومدم ديروز غروب از ديوونه، ي دخي 
 هم خر نره يارو اون ..ميكنم دق دارم شده خراب اين تو

ه افق به اتاقش ي پنجره از بلده فقط  ..نكبت بشه خي 
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 مرد خاطر به اما بخندد قاه هقاه لحنش به دارد دوست
  پايت    رس و گرفته گاز لب كنارش جدي

 .اندازد م  

 .ميكند فوران باز ميشود دار كش كه سكوتش

 خوش جانان جان با رو شب ديگه بله ُمردي؟ هان   -
  
   رسكيف بايدم ميگذرون 

 بگو رو برس خاك من ..باش 
 رمگ ديگه جاي رسش نگو تنهاس سفيد چش اين ميگفت   
 ..بوده

ل براي    خنده كردن كني 
 .ميكند صاف گلون    نمايس 

سيم ديگه دقيقه چند-  .ميكنيم صحبت هم با بعدا خونه، مي 

 بماند جواب منتظر اينكه بدون ميشود تمام كه حرفش
 .ميكند قطع را تماس

 قرار ديگر ساعت يك تا دهد اجازه اگر ميداند خوب آخر
د ايراد چارهبي فرزاد از و بزند غر رسش بر است  .بگي 

ا كه بفهمد شيداخانم اگر  لطف مورد را فرزاد چگونه ميي 
 .كرد خواهد سكته ميدهد قرار

 .عزيز جان چون و است دانه يك يگ  
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 .ميدهد قرار قبل   جاي در را گوش 

 .ممنون خيل  -

 .ميدهد جواب است دوخته چشم جاده به كه درحال  

 ..ميكنم خواهش-

 .ميكند توقف ويال بلمقا بعد ساعت نيم تقريبا

   تك از بعد
 ..ميكند باز را در رسعت به نگهبان بوق 

 

 ٣٣٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .كن تعريف برام باش زود بودي كجا !ورپريده پري   توئم با-

ا    از ميي 
 گوشش در ريز يك است گذاشته ويال در پا كه زمان 

 .است افتاده راه اتاق تا دنبالش حال و كرده وزوز

 .ميشود وارد و كرده باز را اتاق در

، دهن به زبون ذره يه دخي  -  ؟!تو نشدي خسته بگي 

ا كنار تخت روي و درآورده رس از را شال   ميي 

 



 رد پس پاییز

 

 .اندازد م  

ا  .مينشيند تخت روي چهارزانو ميي 

ه زورم اين از ...نشدم خسته نه-    ميگي 
 اينجا ميام وقن 

اخانم و نيست خانم ميبينم  دور ندهرسك مرغ مثل سمي 
نه دايره خودش   .مي  

 .ميگويد چه ميداند خوب

ونش خان يزدان كه آنطور  مامان حتم به بود كشيده بي 
ا  .ميشد رسكنده مرغ چون سمي 

   و جا از تا كه است هان    مامان آن از آخر
 بچه سالمن 

 .گرفت نخواهد قرار و آرام نباشد مطمت    هايش

ا كنار  .مينشيند تخت روي ميي 

 حل خداروشكر كه بود خان يزدان و من بت    مسوءتفاه يه-
 ..شد

 .ميكند خم و آورده باال را پاها از يگ  

-  
 .رفت    كجا !نديدم رو شوهرش و مريم اومدم وقن 

 .ميدهد را جوابش و كرده فوت را خود نفس

 



 رد پس پاییز

 

 گمونم ..دريا لب رفت    هومن و خانم شيدا با خوبه هوا-
 گفت    خانم تايونك برست    اينكه از قبل ..برگردن كه االناس
ه نهار برگردن بگم بزنم زنگ  ..حارص 

 .ميشود باند جا از داده تكان رسي

م دوش يه برم برسن اونا تا منم-  .بگي 

ا صداي ميشود كه حمام وارد  .ميشود بلندتر ميي 

 بزنيم، دوري يه اطراف اين بريم باشه يادت ظهر از بعد-
 هنوز مونمگ بود، قشنگ ي روزخونه يه ورا و دور اين قبال
 ..باشه

 .ايستد م   آب زير و كرده باز را آب دوش

يم بعدش بخوابيم چرت يه بخوريم نهار باشه،-  .مي 

   رب  ع دوش يك از بعد
 ..ميشود خارج حمام از ساعن 

 هميشه از بيشي   پرشيدن لباس در كم   را امروز دارد دوست
 .دهد خرج به سليقه

 به زيبا او چشمان مقابل در روزي هر از بيشي   ميخواهد
 ..آيد نظر

  هايش لباس كمد مقابل بعد و خوانده نماز اول
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 .ايستد م  

اهن  بعد و زده تن به جت    شلواري با زيبان    ي مردانه طرح پي 
   از

 .برميدارد كمد از را خود شال ماليم آرايس 

 .ميكند مرتب را شال آيينه مقابل

 كندمي پيدا اطمينان چي    همه بودن مرتب از اينكه از بعد
 ..ميشود ها پله راه   و كرده ترك را اتاق

 

 ٣٣٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 يزدان*********************************

   قبل روز مثل درست هم ظهر از بعد هوا
 به ميشود طوفان 

 شده آماده رودخانه به رفت    براي كه جمع   به خاطر همت   
 .نميدهد خروج اجازه بودند

 .ميبندد خود رس پشت را در و شده كتابخانه وارد
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   آخرين طبق
 است، رسانده دستش به تايماز كه اطالعان 

 ي آوازه و نام مافيان    دنياي در اينكه بر عالوه بايد داروغه
 ..است نمانده بيكار هم تجارت صنعت در دارد بلندي

   چه در اما است تاجر
 .است نشده معلوم هنوز صنق 

ش با كار چه اينكه نيست مهم اصال اينان  را حالش دارد دلي 
 .ميكند وخيم

 .مينشيند صندل   روي بر مي    پشت

 .ميشود همراه شديدي رعدوبرق صداي با نشستنش

   تنها
 كند نزديكش داروغه به حدودي تا ميتواند كه رسنج 

 ..است فرزاد

 ممكن و است گذرانده بلي    با را زيادي مدت نباشد چه هر
ي مدت اين در است  .باشد يدهد يا شنيده چي  

 .بياورد خود به را برادر اين است شده طور هر بايد

ي تركيه در تايماز ماندن  .است نكرده عوض را چي  

 بيش پاهان    خرده دارد داروغه دستگاه در كه هان    جاسوس
   اين و نيستند

ي يعن   .ندارند چنته در چي  

  
   بر رس و كشيده صورت به دسن 

 .ميدهد تكيه صندل   پشن 
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 !تنيس آرام دلش

   ميخواهد آرامش يك
 !آن    چشم آن جنس از آرامس 

 به و ربودند كفش از اختيار ديشب كه آن    چشم جفت يك
 .زدند آتش جانش

 ...آورد م   آرامش هم زدنش آتش اين آخر

   اين اندازه چه و ميكند طوفان آرامشش او كنار در
 طوفان 

 .است بخش لذت شدن

  
 فروكش بيقراري ناي شايد تا ميگذراند مطالعه با را دقايق 
 ..شدن كاسته اي ذره از دري    غ ول   كند

 !ميشود بيشي   هيچ كه كمي   هاش بيقراري

نند فرياد را او كتاب اين خط به خط که انگار  .مي  

   همه اين از شده كالفه
 

 .ميبندد محكم را كتاب آشفتگ

  
 .ميشود بلند جا از و زده مي    بر مشن 

 .كند فروكش بيقراري اين تا ببيند را او بايد نميشود، اينگونه

   اين بابت كشيده هم در اخم
 به بلند هان    گام با سسن 

        

        

افتد! راه  م  به  خود  اتاق  سمت 

؟! است  خودش  اتاق  دل  ي  اتاق  بود  گفته 
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 را خود پرس شاه هواي چگونه است بلد !ديگر است مادر
 ...باشد داشته

 

 ٣٣٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .شود م   اتاق وارد

 نظر به نور كم اتاق شده باعث كار اين و كشيده ار  ها پرده
 .برسد

 .ميكند قفل كليد، چرخاندن با و بسته را در آرام   به

ود تخت سمت به آهسته هان    گام با  .مي 

 را صورتش آزادانه اش سده باز موهاي و خوابيده پهلو به
 ..اند پوشانده

 .ميشود نزديكي  

اهن  .مينشيند تخت روي زانو با و آورده در را خود پي 

              
  

او صورت  مقابل  از  را  موها  و  برده  جلو  دست  اند  ك  از  بعد 
.د م   ين  كنار 
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 .ميكند فكر خود با

 ؟!شد پيدايش كجا از ديگر زيبا موجود اين ميگويد خود با

   در
   و كار شلوع 

 
 ات شانه بر آرام يگ   كه مشغول   زندك

ند  !مي  

انه ند ات شانه بر دلي   احبص تا ميگردي بر كه همت    و مي  
   شناسان    را دست

ون  چشمانت از را قلبت كن   و ميكشد بي 
 .ميكند فرار قدرت تمام با

ود او    تو و مي 
ند او دستان در ديگر كه قلن    و ميمان   !مي  

 باشد؟ درست قديم   اعتقاد آن نكند

عمو، عقد"  "شده نوشته آسمونا تو پرسعمو دخي 

 ..!ديگر بود همت   

 دخي   اين اتفاقات اين كدام هر از پيش آسمان اهال   از نكند
 ؟!داشتند رس زير برايش را

ند ها خيال و فكر اين از كج اي خنده  .مي  

 .است مانده بيخي   خود و بودند زده باال آستت    برايش

 .ميكشد دراز اش معشوقه كنار و كشيده جلوتر را خود

 .ميشود تمام صيغه موعد ديگر ي هفته چند

 



 رد پس پاییز

 

 جشن شود غريبه هشد عزيز اين اينكه از قبل بايد
 ..بياندازد راه به را ازدواجشان

 ..ميشود نزديكي  

د آغوشش در و شده نزديكي    ..ميگي 

 !است سبك خوابش

د بدنش زير دست كه همت     ..ميكند باز را خود چشمان ميي 

د فاصله ميخواهد شده گيج  .ميچسباندش خود به كه بگي 

 .ميكند زمزمه گوشش در آرام

 ..ما خسته خيل   بخواب،-

ي  بيحركت خشك چوب يك مثل درست نميگيد، چي  
 ..ميماند

 

 ٣٣٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

           .. .د  م  يو  خواب  به  و  شده  گرم  چشمانش   ق 
دقاي   از  بعد 
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 خوردن تكان با كه ميگذرد خوابيدنش از مدت چه نميداند
 .ميكند باز چشم آغوشش در او

ه  .ميماند منتظر او ي ترسيده چشمان در خي 

 .ميدزدد نگاه داده قورت دهان آب

 ..شت    بيدار نيست بهي   ...شده غروب-

م به كمرنگ اي خنده ند دخي   اين رس   .مي  

   همه اين
 

انگ  !ميخواهد بوسيدن ناب دخي 

 ..محكم اي بوسه يك هم آن

 را او هاي لب و كرده خم رس بدهد، را او جواب اينكه بدون
د كام به  ..ميگي 

 تمام دخي   اين ول   نبوده سست اندازه اين هيچوقت
 !است گرفته دست در را اختيارش

 !نميگذازد باشد خودار ميخواهد كه همت   

 جانش به شيطان ي وسوسه چون دخي   اين چي    همه
 ..ميدرزد را قرارش و ميافتد

 ..ميكند بيقرارش

د قرار او خود با فقط كه بيقران     .ميگي 
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د فاصله  .ميگي 

ندم او ي چانه زير بر دست و شده خي    نيم  .ي  

 .آورد م   باال آرام را او رس

 .كنم برگزار رو عروسيمون جشن زودتر چه هر ميخوام-

 .ميكند گي   چشمانش در او رسگردان نگاه

-  
 كه؟ موافق 

 .بنشنيند خود جاي در ميكند سع  

 .ميماند منتظر نشسته، جايش در كامال او حركت با

 گوش پشت را شده رها موهاي از اي دسته و نشسته اوني   
 .ميكند بند

   ..من-
 .باشن موافق آقاجون و مامان اگه البته .ندارى حرق 

 .آيد م   پايت    تخت از زده پوزخندي

 ..بوديم شما موافقت منتظر فقط راضت    همه-

اهن  .ميدهد ادامه پوشيدن حال در و برداشته را خود پي 

 .ميدم رو كارا ترتيب برگرديم كه همت   -
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   فكر گاه  
 عزيزانت حفظ براي را مكنم كار ين درست ميكن 

   ناخواسته ول   ميده   انجام
 دل در را آنان كه ميشوي دسن 

 !ميدهد هل قرار حادثه

   كه ازدواخ    اين مثل درست
 ديده آن در يار حفظ جز هدق 

 .نميشود

 

 ٣٣٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ا ي مستانه ي خنده  است انداخته دست را فرزاد كه ميي 
 ..ميشود بلند

 شخصيت جذب بيشي   ميشناسد را دخي   اين يشي  ب چه هر
 !ميشود او

  
 .روحيه از رسشار و دارد آزاد شخصين 

 نياز او به روزها اين شدت به فرزاد كه كس   مثل يگ   درست
 .دارد

 .دربياورد را حرصش و كند وزوز گوشش در دائما كه كس  
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د را كردن سكوت توان ديگر آيد م   در او حرص  .ميگي 

ش ي كاسه يز كه صي   دخي   رس بر توان تمام با ميشود لي 
ند فرياد  .مي  

ند فرياد او  سوسو شيداخانم چشمان در شادي برق مي  
ند  !مي  

ند فرياد او يزد شوق اسك خانم كتايون و مي    !مي 

ند فرياد ا و مي   د دل به اي ذره اينكه بدون ميي   پشت بگي 
 .ميدهد ادامه خود كار به باز و كرده نازك چشم

   كمك فرزاد درمان روند به ناخواسته دخي   اين
 
 كرده بزرك

 .است

 !ميخرد جان به كه فريادهان    اين است ناخواسته واقعا

ا نظر به  ي پوسته اين است شده كه طور هر ميخواهد ميي 
  
 

 ..كند رها را او و بشكند فرزاد دور از را سنگ

، نگاش خدا رو تو- مرد يه كنت    شاداب ي پوسته با پي 
  
  !جوان 

 .ميدهد ازامه رسيده انفجار به فرزاد به رو و انداخته باال رواب
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 عت    ..ميگم دروغ ببينم بگو ول   نمياد خوشم ازت هرچند-
مرداي    پي 

مرداي نه اليته ..نيسن  مرداي حاالن    پي   ي دهه پي 
 ؟!پنجاه و چهل

 از پيش دقيقه چند هاي خنده آثار از كه جمع   در نگاه  
 .ميدهد امهاد است نشده پاك صورتشان

 ؟!خداين    نيست-

د اوج كه فرزاد  شده جمع هاي خنده بساط هم باز ميگي 
 .ميشود پهن

ه و شده بلند جا از وز چشمان در خي  ا پي   .ميكشد هوار ميي 

  ..بفهم رو دهنت حرف-

ار سمت به و گفته را جمله يك همت     .ميكند تند پا چمي  

 اميي   كه است نگرفته فاصله هلو درخت زير جمع از
ند صدايش  .مي  

مرد، ه  -    مكته سكته نكن خلوت خودت با زياد پي 
 ميكن 

 ..نميشيم متوجه

 

 ٣٤ ٠ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 

ا ي شانه بر دست با مريم ند ميي   .مي  

ا، نكن اذيتش-  .باشه خودش حال به بذار ميي 

ا  .ميدهد جواب برداشته، را خود چاي ميي 

 .دهگن مرد مياره در ادا مريم، كن ول-

 .نويدهد مريم  به كردن رسزنش ي ادامه اجازه خانم شيدا

 .بياد خودش به كه وقتشه جان، مريم بذار راحتشون-

ند باال مريم براي ابروي  .مي  

 ..ميچرخاند اطراف در نگاه  

ون نهار براي ار اين در در و آمده بي   كنار بزرگ چمي  
 .اند كرده پهن بساط رودخانه

 گرفته قلقلك به را ها شكم و پركرده را فضا كباب بوي
 ..است

 ..كن پهن رو سفره خانم وجيهه كمك مامان پاشو پري-
 ...آقاجاسم كمك برو پاشو هم تو هومن
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اخانم حرف با  .ميشوند بلند جا از دو هر سمي 

ا شوند دور جمع از اينكه از قبل  .ميشود بلند جا از هم ميي 

  
 .برميدارد را خال   هاي استكان حاوي سين 

 ...بيام منم وايستا ريپ-

 پيدا را كرده قهر فرزاد شايد تا ميچرخاند اطراف در نگاه  
 .كند

ي ش چي    .نميشود دستگي 

 .ميشود بلند

ي كجا-  مادر؟ مي 

 .ميگريد خانم كتايون جواب در

م-  ..كجاست فرزاد ببينم مي 

 جا از رسعت به مريم شوهر صادق، كه نشده تمام حرفش
 .ميشود بلند

 ..بيام باهاتون منم بدين اجازه-

 .ميكنند پيدايش
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   تخته روي-
 

 ها آب بلند چون    با و نشسته چشمه كنار سنگ
 .است گرفته بازي به را

 .مينشند سنگ تخته روي او كنار و ميشود نزديك

 ..بخوريم نهار بريم پاشو پهلون، پاشو-

   برادرانه خلوت اين براي ميكند احساس صادق
 است اضاق 

 .ميكند برگشت قصد

م جلوتر من بااحازتون-   ...مي 

وع خودكار ميشود دور كه او  .ميكند صحبت به رس 

 عذابتون ميگه، درست دخي   اون ميكنم؟ اذيتتون خيل  -
 ميدم؟

 .ميكند سكوت

   دلش روي بر آنچه هر تا ميكند سكوت
 است كرده سنگين 

ون را  .بريزد بي 

 

 ٣٤١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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ه  .ميماند او صحبت ي دامها منتظر روزخانه به خي 

 كرده حساب روش كه كس   سخته !سخته برام باورش-
 .بزنه زمينت اينجوري بودي

 .ميكند خم رس

 .ميداند را او حال

منده  ..است رس 

منده ام   ن    آن رس 
منده ها، كردن احي   !مادر كردن رها ي رس 

منده  .خود ي خانواده به زن آن دادن ترجيح رس 

من اينان تمام دارد، حق   رس 
 

   آن از دارند، دك
 
كندك  كه هان    رس 

 اين بار هر و ميماند پيشانيت بر سال هاي سال آن عرق
 .ميكشد رخت به را باخت   

ند فرزاد ي شانه بر دست  .مي  

اي تمام-    كه چي  
 گذشته اين تمام با بايد ول   درست گفن 

   كه بياي كنار ..بياي كنار
 ..برگردي زندگيت به دوباره بتون 

 ..شيدا مامان خاطر به

د روزخانه از نگاه  .ميچرخاند او ي افرسده نيمرخ بر و ميگي 

 



 رد پس پاییز

 

 قبل مثل درست همه ما بدون رو اين نگرانته، خيل  -
 ..داريم دوستت

 .ميكند دراز او سمت به را دستش و ميشود بلند جا از

 ..منتظرن بقيه كه بريم پاشو-

 جا از و ميگذارد دستش در را خود دست تعلل اندك   از بعد
 ...ميشود ندبل

سد گوش به جمع شور و خنده صداي دور از  .مي 

   به
 نعمت بسيار كنارشان در صادق خانواده بودن راسن 
 ..است

ان    ويژه به
 فرزاد زدن حرف براي بزرگ گام   ناخواسته كه ميي 
 ..است برداشته

امشان به همه ميشود كه نزديك  شدن بلند قصد احي 
 ..ميشود عمان دستش آوردن باال با كه ميكنند

 .ميگردد پري دنبال چشم با

 نهار وسايل كردن آماده حال در خانم وجيهه كنار را او
 .ميبيند

 .اند شده بزرگ اينگونه
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 را سفره ديگران و بنشينند جان    در نميتوانند كه اينگونه
 !كنند پهن مقابلشان

 .ميشوند معذب

 ..ندارند خدمتكار داشت    به عادت

 .دارد تدوس را بودنش معمولب اين

 اينگونه ول   است قرصي چه خانم ميداند اينكه وجود با 
 ..است ستايش قابل برايش ميكند برخورد متواضعانه

 

 ٣٤٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

  
 .آيد م   جمع طرف به دست به سين 

   و برخاسته كمك براي صادق ميشود، نزديك كه همت   
 سين 

د او دست از را  .ميگي 

 ..پري من بدش-

ا به رو  .ميدهد ادامه ميي 
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ا-  ..كن پهن رو سفره بذار رو ليوانا ميي 

ا    بالفاصله ميي 
 به سفره و گذاشته انداز زير روي را سين 

 .ميدهد جواب دست

 .ميكنم پهن االن-

 ...ميشود چيده آن روي بر نهار بساط و پهن سفره

  
 ...مينشيند كنارش ميشود، تمام سفره چيدن كار وقن 

 .ميشود او يدنكش غذا اين گرم دلش

   هر از
 .ميگذارد برايش است سفره در كه مخلفان 

 ..ميشود همراه مادر با عمارت به بازگشت براي نهار از بعد

 ..ميمانند رودخانه كنار همچنان جوانان ساير البته

  
 .ميكند سوال مادر كه ميگذرد سكوت در دقايق 

 .رسيد كجا به پري با برنامت-

 از هدف بدون را بود شتهبردا پيش چندي كه چون    تكه
 .ميكند نصف وسط

   شاهلل ان-
 .ميدم انجام رو عروش   كاراي برگشتيم كه وقن 

 .ميكند دراز آسمان رسي به دست و شكفته گلش از گل
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 ..شكرت مرتبه هزاران خدايا-

 .كند استفاده آمده پيش فرصت از كم   ميخواهد

 بداند گذشته به راحع كم   است كوك مادر كيف كه حال
 .نيست دب

  بود؟ خر   كوروش عمو كردن طرد دليل مادر-

 .ميشود ساكت

   شوق و شور
 در غم از غباري و ميكشد پر پيش دقايق 

   چشمانش
 .ميكند حكمفرمان 

 .ميكشد آه

 .ميدهد سوخته جگري از خي   كه آه  

 تو حق ميكنم فكر ول   برام سخته گفت    گذشته از اينكه با-
 ..بدونت    گذشته ي درباره كه زنته

 .ايستد م   حركت از و گرفته عميق نفس  

 ...ميچرخد مادر سمت به و كرده توقف

   دست روي را خود چپ دست و آورد م   جلو را عصا
 راسن 

 .ميدهد قرار است گرفته را عصا كه
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   صالح زمان هر خودت و ميگم بهت رو جريان-
 دونسن 

 به رو حقيقت گفت    روي بخواي رو راستش ..بگو پري براي
 ..دارمن اونا

ي    با نميخواهد نميگويد چي  
 از كالم رشته اضافه حرق 

 .برود در او دست

 

 ٣٤٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .افتد م   راه به

وع گذشته خاطرات در رفته فرو  .ميكند رس 

خان-  بياد، يادتون شما نكنم گمون ...داشت برادر يه كبي 
 ..بودين نيومده دنيا هنوز كنم فكر

 ..بود اكي   اسمش

ي تنها ميگويد، درست  خاطر به پدرشان عموي از كه چي  
 .آورد م   زبان به حرست با پدربزرگشان كه بود اسم   دارد
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آقا-  بعد كه بود خر   زنش مشكل نميدونم ..ميكنه ازدواج اكي 
 بچه اينكه از بعد درست و ميشه دار بچه سقط چندين از
آقا ديگه اون از ؟بعد ميكنه فوت مياد دنيا به  زدواجا اكي 

آقا بالخره ..بگذريم....نميكنه  هم اون...ميشه دار بچه اكي 
   طال، اسم به دخي   يك

 بچه ي همه من اومد دنيا طال وقن 
 ..داشتم رو هام

 !ميشود جالب

   از حداقل يا بود، نشنيده طال از اسم   امروز به تا
 كه زمان 

 !است نشده برده خانه در شخص اين از اسم   دارد خاطر به

 .ميدهد ادامه كرده اقچ نفس  

آقا خيل   كبي  -  تو خاطر همت    به داشت دوست رو اكي 
، سن همون  ...ميكنه خواستگاري كوروش براي رو طال پايت  

ند حلقه چشمانش در اشك كوروش عمو يادآوري با  .مي  

 !ديگر است مادر

 چون مادر براي هم باز بگذرد فرزندت داغ از هم ها سال
 اول روز مثل درست داغش جاي و دارد درد اول روز

د را امانش و ميسوزد  .ميي 

 .ميكند پاك را خود هاي اشك دستمال با
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آقا-  روزگار ..كرد قبول رو خواستگاري اين ميل كمال با اكي 
   درست ...ميشن بزرگ ها بچه و ميگذره

 عروش   به كه زمان 
نه كوروش ميشيم نزديك  ميگه قرارا، و قول ي همه زير مي  
 خونه از آسايش جريان اين از بعد ..يخوامنم رو طال من

 ..بود جدل و جنگ كوروش و كبي   بت    دائما ..شد فراري

 .ميشوند نزديك ويال به

   هاي صندل   به دست با
 

 .ميكند اشاره ويال مقابل سنگ

 ..بشينيم اينجا بياين مادر-

 .ميدهد تكان رسي خانم كتايون

 ..مادر بشينيم-

 .يندبنش صندل   روي تا ميكند كمك

 ..ميماند منتظر مشتاقانه و نشسته كنارش

آقا .شد آب شكر خانواده دو بت   -  و كوروش از شدت به اكي 
 اون بود كبي   جان    اگه كن طوري ..گرفت دل به كينه كبي  

 نامزد رو ها بچه اين محله يك داشت هم حق البته ..نميومد
ش حاال و ميدونست    هم  سنگت    براش شده زده پس دخي 
 ..بود
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 ٣٤٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 جدا هم از خوردن آب مثل جوونا كه نبود االن مثل قديما-
  ...نباشه هم خيالش عت    كس   و ميشن

 .مينشيند راحت خود و  تكيه مي    به را عصايش

 خي   اون بوديم نشسته هم دور حياط تو همه كه روز يه-
ي رسيد،    اون از بعد كه خي 

 
 خي   ..كرد نابود رو همه زندك

آقا نشد، قبل مثل چي    هيچ ديگه طال رفت    با ..طال مرگ  اكي 
 ..بيشي   كوروش از كبي   نفرت و رفت محله از

يزد اشك هم باز  ..شديدتر اينبار ول   مي 

 .ميدهد ادامه داده قورت را گلو آب

آقا طال مرگ از بعد هفته يك درست كنار، به اين-  سكته اكي 
  ...ميكنه تموم بيمارستان به نرسيده و ميكنه

آقا سوم- ون خونه از رو كوروش كه بود اكي   چراكه كرد، بي 
 كوروش نخواست    رو ها مصيبت اين تموم مسبب

 ..ميدونست
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ون جادستمال   از دستمال    .ميكشد بي 

  
 .ميكند پاك را خود بين 

 موقع اون ميكرد، التماس خونه در ميومد روز هر بچم-
 .نه يا هست تياد رو اينا نميدونم بودي كوچيك

هان   
 ياد به فقط دارد، ياد به حوادث اين از كمرنگ خيل   چي  
 ..برنگشت ديگر و رفت خانه از كوروش عمو دارد

، خودشون عمو ميكردم فكر-  آقاجون نميدونستم رفت  
ونشون  ..كردن بي 

   لبخند
ند جوابش در تلج   .مي  

 باهاش هم رسول حاج اومد التماس براي كه باري آخرين-
 "..بود يگ   حرفش كبي   ول   كرد التماس خيل   خدا بنده بود،

 اون از بعد ".داره جان    اينجا نه و منه پرس نه ديگه كوروش
 ..نديديم رو كوروشمون هيچوقت ما و رفت

   چنت    آيا نميداند
 تنها !نه يا بوده عموكوروش حق مجازان 

   كه ميداند را اين
 آنقدر اند، بريده برايش سخت مجازن 

 .ميكند سيخ تن بر مو كه شتناكوح و سخت

        

      

. .د  فرزن  براي  هم  پدر  براي  هم  بوده  وحشتناك 

؟! شكست  پدربزرگت  كمر  كجا   ن 
يدو   م 
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 ..نميداند سوال اين براي جوان   

خان عمو، رفت    از بعد ميداند فقط  سال چند شبه يك كبي 
تر  !شد پي 

 ...پركشيد چشمانش از فروغ

-  
آقا وكيل كه زمان   دير اوتقد دير خيل   ول   اومد !مياد اكي 
ان براي راه   ديگه كن  !نميشد پيدا گذشته اشتباهات جي 
 رو رسش پشت پالي تموم كبي   ..نبود برگشت    براي پل  

 ..بود كرده خراب

 

 ٣٤٥پارت#
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 .ميشود جالب

  
 گوش رساپا و كرده سايلنت را خوردن زنگ حال در گوش 
 .ميماند منتظر شده
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 خر   مياد يادم قشنگ دارم، خاطر به رو هلحظ اون درست-
 بازيگوشن    چه حال در تو ميكرد، چكار كبي   بودم، پوشيده
  ..بودي

 است، آورده خانم وجيهه پيش دقيقه چند كه آن    پارچ از
 .ميدهد او دست به و كرده پر را ليوان

 .ميكشد رس را آب ليوان و انداخته دهان در را قرص

 .پرسم ممنون-

   در را قرص ي ورقه
 عميق نفس   از بعد و گذاشته سين 

د رس از را جالب شده رسگذشت  .ميگي 

  گلدوناي به داشت كبي   و بود غروب نزديك-

   خونه توي يوسف حسن
 

 كليدر كتاب هم من ميكرد، رسيدك
 خدمتكارا از يگ   كه بودم داستان فرق ..ميكردم مطالعه رو
 ميكنه عااد و در   پشت آقان    كه ميگه و مياد سمتمون به

آقاست وكيل  ..اكي 

 .ميشود جابجا خود جاي در

ه ميشت    اذيت اگه مادر-  ..داخل بريم بهي 

.د     ميده  تكان   ن 
دس  
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ه اينجا كنندس، خفه داخل هواي خوبم، نه-  ..بهي 

يه؟ ؟!كردين خلوت بدجوري-  خي 

 صندل   روي "آخيش" يك با و ميشود نزديك شيداخانم
 .مينشيند ديگر

ند لبخند خود عروس ابجو  در خانم كتايون  .مي  

ي-  كرده گذشته هواي دلش خان يردان مادر، نيست چي  
 .ميگفتم گذشته از براش داشتم بود،

ي فرصت براي را ادامه است بهي   كه ميفهمد  .بگذارد بهي 

 .ميشود بلند جا از

م من بااجاره-  ..داخل مي 

 .افتد م   راه به ويال سمت به و گفته را اين

 خون    به برميگردند رودخانه از كه جمع   صداي دور از
 ..ميشود شنيده

ند قرار ديد در تا ميماند منتظر  .بگي 

 !نميبيند آنان جمع در را فرزاد

   اين
ي كناره جمع از هم باز يعن   اي گوشه در و كرده گي 
 ..است شده خود اسفناك ي گذشته در غرق
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 ..كند صحبت او روانشناس با بايد

 ..نيست خون    ي نهنشا ها گريزي جمع از اين

   اين از بسياري چه
 
   به ها افرسدك

 .است رسيده خودكس 

 .كند او جمع را حواسش بايد

 .دارد مراقبت به نياز كس   هر از بيشي   كه اون    جمع

ش سمت خودكار نگاهاش  .ميشود كشيده دلي 

 !است دوست بچه بدرقمه دخي   اين

 ..ودمي   اش صدقه قربان و گرفته مادرش از را فاط   هم باز

 شدت به مادرهاي آن از زيبا، دلي   اين ميشود خون    مادر
 ..حساس

 

 ٣٤٦پارت#
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 .ميشود ساختمان وارد كرده پشت

ود خود اتاق سمت به  ..مي 
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 .ميبندد خود رس پشت را اتاق درب

ود، تخت سمت به  .آورد م   در را دنپان    تخت به نرسيده مي 

   برميدارد تخت سمت به قدم   كه همت   
 پاييش در تي     شين 

ود فرو  .مي 

 .مينشيند تخت روي بر و مشيده هم در اخم درد از

د دست در را پا  .ميگي 

 شن    از اثري ول   شده بريده انگشت بند يك ي اندازه به
 .نيست مقرص

 .ميگردد آن دنبال چشم با

 ..برميدارد رساميك روي از را تيغ و شده خم

 با كه ميكند جو و جست را ن   ش اين افتادن دليل ذهن در
 .ميشود جمع بيشي   خايش اخم پا سوزش

 .ميشود بلند جا از

 را خود كند نحس را اتاق كف خون اينكه از قبل ميكند سع  
 .برساند حمام به

 رسويس سمت به لنگان لنگان گذاشته، زخم روي دستمال  
 .افتد م   راه به ها
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 .ميشود باز در كه است راه ميانه

 .ميكند تند پا سمتش به زده وحشت ايشپ ديدن با

 شده؟ خر  -

د را بازويش رسعت به  مي    مقابل صندل    روي بر و ميگي 
 .مينشاندش آرايش

 ..بيارم رو اوليه هاي كمك ي جعبه من تا بشينت    اينجا-

 .ميكند ترك را اتاق رسعت به زده، را حرفش

 ..دخي   اين است جالب

  اتفا خاطر به پيش ساعت چند همت    تا
 بينشان كه قان 

 ن    اينگونه حال و ميگرفت قرار ديدش در كمي   بود افتاده
د را دستش پروا  !ميگي 

 .ميشود وارد دست به جعبه كه اوست رفتار دار و گي   در

 .مينشيند زمت    روي پايش مقابل

 .ميدارد را بتادين

د باال را خود رس بريزد، زخم روي اينكه از قبل  .ميگي 

 ..ميسوزه كم يه-
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 .ميماند منتظر داده تكان يرس 

 كه است شده خود دلي   غرق آنقدر بخواهيد را راستش
   زخمش چگونه نفهميد اصال

 ..شد بسته چگونه و ضدعفون 

  !ديگر است عشق اثر

 خاموش را ها حس همه نميگذارد، برايت حواس و هوش
 ...ميگذارد روشن را داشت    دوست و كرده

 ..ميكند جمع را جعبه شده، تمام كارش

سم روش، نريدين آب باشه حواستون-  ..كنه عفونت ميي 

 ..ميشود بلند

 ...همان هم شدن دستانش اسي   و همان شدن بلند
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 ..ميكشاندش خود سمت به

 .مينشيند پاهايش روي
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 .ميكند حلقه او دور را دستانش

  به كامال ميشود، محكم كه دستانش ي حلقه

 .چسبدمي اش سينه

 برم؟ بذارين ميشه-

 كنده جان ساده ي جمله همت    گفت    براي كه ميداند خوب
 ..است

  
 ها زدن حرف رسم   اين از ميخواهد ك   دخي   اين !راسن 

 ؟!بردارد دست

كت در اما درست است رئيسش  و است همرس خانه در .رس 
   و انعطاف كم  

 .است رابطه اين ي الزمه راحن 

 از را تيغ سوال، در شده انپنه درخواست به توجه بدون
 .برميدارد مي    روي

 .پام تو رفت اين-

 .آورد م   باال را رس شده كنجكاو

   ديدن از
 استفاده آن از ابروها كردن مرتب براي كه تيع 

اند ابرو كرده تعجب بود، كرده  .ميير

 



 رد پس پاییز

 

 سطل در و كرده جدا دسته از را آن استفاده از بعد آخر
 .بود انداخته

 .ميچرخد سمتش به

 .بودم انداخته سطل تو رو اين من-

   از
ون دهانش از ناخواسته كه حرق   دست رسعت به آمد بي 

 .گذارد م   دهان بر

ه نگاه  .اندازد م   پايت    رس ميبيند، كه را اش خي 

   اينكه مثل ميخوام، معذرت-
 وسايال ي بقيه با همراه وقن 

 ..زمت    افتاده سطل تو بندازم ميخواستم

 .ندمي    كمرنگ لبخندي

   همه اين براي دليل   و بود ناخواسته اتفاق يك
 
مندك  رس 

 .ندارد وجود

 .آورد م   باال را خود دست

د نوازش به را دلي   نرم ي گونه دست پشت با  .ميگي 

 .مياد پيش اتفاقه،-

   گوجه چون صورتش تمام دستش تماس از
 

 رسخ فرنگ
 .ميشود
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   آن از بعد
اق   سفيد و رسخ اين ديگر است كرده خود كه اعي 

   ها شدن
 ؟!دارد معن 

؟ خجالت من از-  
 ميكس 

 !آيد م   پايت    بيشي   رسش سوال، اين با

 .برميدارد او موهاي روي از آرام   به را شال و زده پوزخندي

 .ميكند باز را موهايش كش

، خجالت بگي   ياد-  
 ميخوان رو همديگه كه نفر دو نكس 

 ..باشن نداشته رودروايس   هم با بايد

 اين دست كار حساب كه است محكم اي دازهان به لحنش
 ..بيايد بزير رس دخي  

ي كناره اين و دارد دوستش  اعصابس شدت به ها كردن گي 
يزد بهم را  ...مي 

 

 ٣٤٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

.ش        
با   راحت  باهام  كن  مرين  ت 
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 .ميكشد موهايش در دست

 م   باال كم كم را آمده پايت    رس   ميچرخد، سمتش به آرام
 .وردآ

ند گوش پشت را شده آزاد موهاي  .مي  

 ..گرفت تماس شما با برديا-

 .نيست فرار براي خون    روش

 ..نما نخ و شده قديم  

 .نميكوبد ذوقش در

 .است پيچانده كه كند گمان خود خيال به بگذار

 ..كند فرار ميخواهد زمان چه تا

 ..آغوش همت    جلد كبوتر، اين شود جلد بايد

 ي هفته است قرار كه حسابداري بخش ندكارم همان برديا،
 .كند برپا را خود عروش   جشن ديگر

 .ميدهد تكان تاييد ي نشانه به رس

 چطور؟ .كرد دعوت عروسيش جشن براي بله،-

 .اندازد م   باال اي شانه
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س آخه  نه، يا كرده دعوتتون بدونم ميخواستم-  داشت اسي 
 ..مراسمش نرين كه

 !برود است قرار مگر

ود خود نه  .برود جذاب دلي   اين ميدهد اجازه نه و مي 

 ميهمانانش اكي   كه مجلس   در تنها دهد اجازه ندارد امكان
كت هستند ناشناس و غريبه  .كند رس 

 .باشد چشمانش مقابل بايد

س شود دور كه قدم    .ميشود رسازير جودش تمام در اسي 

يم-  .نمي 

ون چشمانش از تعجب قاطع   دستور چنت    با ند بي   .مي  

م من نه-  غريبه مشت يك جمع تو نيست صالح ..تو نه مي 
  
 ..باش 

 ..م..ول  -

 .ميكند كور را نطقش كند، مقاومت بخواهد اينكه از قبل

 ..است بلد كشت    حجله دم را گربه مرد اين

            
 

شدن باز  از  قبل  را  او  زبان  كه  ميگويد  محكم  اندازه  آن 
.د ميبند 
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   حرف حرفم رو كن سع  -
 ..نزن 

   اما ببند را طرف دهان است بلد خوب
 از كه بغض 

 چه؟ ميشود خوانده چشمانش

 كرد؟ كور را آن ميشود

 .شود بلند پاهايش روي از ميكند سع   شده دلگي  

 محارصه را او دور اش شده آزاد دستان ميخود، كه تكان
 .ميكنند

  
 .ميچسباند اش سينه بر پيشان 

  جناب ..برم بذار-
 
 ..زورك

 .ميخندد گلو در است، گفته آهسته كه آخري ي تكه از

   خر   شنيدم-
 ..كنم تنبيهت نميخواي كه تو ..گفن 

 

 ٣٤٩پارت#
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    . .د  م   ين  ريزي  ي  خنده 
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ي ميخواهد ا گفت    "پري پري،" صداي با كه بگويد چي    ميي 
ون بغلش از رسعت به  ...آيد م   بي 

ه د نظر زير را حركاتش او به خي   .ميگي 

 .برميدارد را اوليه هاي كمك ي جعبه شده دستپاچه

م من اجازه با-  ..مي 

 .ميدهد تكان رسي او جواب در

 .باش راحت-

 .رود م   در سمت به و كرده پشت

ا جواب و كرده باز را در  .ميدهد را ميي 

ا اينجام-  ..ميي 

 .نميبيند را مادر آيد م   پايت    پله از كه شام رصف براي

 .ميشود نزديك جمع به

 .ينمنميب رو مادر-

اخانم  .ميكند مرتب خود رس روي را شال سمي 

 ..ندارن شما ميل كه گفت    اتاقشونن، تو-

 .ميگردد خانم وجيهه دنبال چشم با و داده تكان رسي
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 .نميكند پيدايش

م خودم بده رو شامش بگت    خانم وجيهه به-  .اتاقشون ميي 

 .ميشود اتاق وارد دست به غذا سيم  

 .است كرده دراز را اپاه و زده تكيه تخت تاج بر

   كه را كتان   
 مبندد را بوده آن خواندن حال در پيش دقايق 

 .مادر آوردم شام-

   و شده نزديك
 .ميگذارد عسل   روي را غذا سين 

 بر و برداشته خود چشمان از را عينك دلنشت    لبخندي با
 .ميگذارد كتاب روي

 .نميكشه غذا به ميلم امشب عزيزم؟ كشيدي زحمت چرا-

 .مينشيند تخت ي لبه بر

 ناخوش رو اوقاتتون كم يه گذشته از زدن حرف اينكه مثل-
 !كرده

 .ميكشد باالتر كم   را خود

 .خوردم زياد نهار نيست، اون رس بحث-

  
 .ميگذارد او پاهاي روي و برداشته را سين 
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 ..دارين جا لقمه چند ي اندازه مطمئنم درست،-

 .نيست بلد مادر اين كردن رد

 ..نيست مرامش در كند رد را عزيزي ت   چن دست اينكه

 .ميكند پر و برداشته را قاشق

 ..لقمه چند فقط-

 

 ٣٥٠پارت#
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 را است داده را قولش كه اي لقمه چند آن تا ميماند منتظر
 ...كند ميل

  
 .ميكند تمي    را خود دهان و گذاشته كنار را سين 

 ..مادر ممنون-

  
 .ميگذارد عسل   روي را شده گذاشته كنار سين 

 ..جونتون نوش-

 .مادر اين است زرنگ
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 به را خود فرزند چشمان در شده پنهان كنجكاوي و انتظار
 .ميخواند خون   

 بشنوي؟ رو عموت داستان ي ادامه داري رو وقتش-

 .ميشود نزديكي   مشتاقانه

 ..دارم وقت شما براي هميشه من-

 .ميدوزد چشم روبرو ديوار به و گرفته نگاه

-  
آقا وكيل اومدن خي   خدمتكار كه وقن   كبي   آورد، رو اكي 

 ..ميكنه نگاه من به تعجب با و ميذاره مي    روي رو آبپاش

 اموال   نه ..نداشت وجود اون وكيل اومدن براي دليل    آخه
آقا اموال از نه برسه بهمون بود قرار  بود ما داران    قاط   اكي 
ه پس بخواد كه  ..بگي 

ي برزخ اين به دادن خاتمت براي  وكيل ورود ي اجازه بيخي 
 .ميشه داده

ي ه و ميده نامه يه فقط نميگه چي    ..مي 

 كبي   دست به رو پاكت اون خودش ميخواست كه انگار
 ..بشه راخت خيالش تا بروسونه

 ..ميشه باز نامه
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 ..ميشه خونده

 !همان رفت    چهره از رنگ همان خوندن

 ..شد سفيد ديوار گچ عت    كبي   صورت

   به و شد سست اهاشپ
 مبل اولت    روي رو خودش سخن 

 .رسوند

 ..دويدم سمتش به و گذاشتم كنار رو كتاب

 بود برده رو فرزاد و تو شيدا نبود، خونه تو اونروز كس  
 ..پارك

  
 .دستش دادم و مردم پر آب از ليوان 

 دادن حركت توانان    كه بود شده شوكه اونقدر نخورد،
 !نداشت رو دستش

   به
 .زد پس رو دستم و آورد باال رو تشدس سخن 

 ..كرد نگاه بهم

 ..خوندم چشماش از رو شدنش نابود من كه بود روز اون

  
 .شدم دستبكار خودم نداره، زدن حرف قصد ديدم وقن 

داشت!        خار  نامه  اون  خط  به  خط 
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فت فرو دلم و چشم تو و داشت خار  رو وجودم تمام و مي 
 ..ميكرد نابود

 كرده بغض تصوير و ميشد محو كاغذ هاي خط تمام
 و پررنگ كاغذ همون رو درست چشمام، مقابل كوروش
 ...شد پررنگي  

 

 ٣٥١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 بود؟ خر   نامه اون محتواي-

 گذشته خارهاي همان رهاورد كه هان    اشك و كرده خم رس
 .ميكند پاك را است

 بهم رو ازدواج اون طال خود   كه بود شده نوشته نامه اون تو
 ديگه مرد يه عاشق طال ..ديگه مرد يه خاطر به هم اون زده
 ايستادن توانان    داشت، رحم تو اي بچه اون از و بود شده
آقا مقابل  رو كار اين ميخواد كوروش از و نداشته رو اكي 
 ..بكنه براش

.د       ميكش  باالال  را  خود   ن 
بي  
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 ..شد آبرو ن    اونجوري خودش و بود خريده آبرو پرسم-

 .ميدهد قورت را گلو در كرده گي   آب

-  
 همه اون ميگه مرد اون به رو داريش بچه جريان طال وقن 
 طال نميكنه، قبول رو كارش مسئوليت و ميكنه انكار رو خر  
نه ماشت    با بوده عصبانيت كه هم  يه تو و جاده به مي  

 ..ميكنه فوت تصادف

 .ميكند چاق نفس  

آقا اينكه-  رو ميشه دارد خي   رسوان    اين كجااز از اكي 
  براش اتفاق اون و ميشه دار خي   نميدونم،

 .افته م  

 .ميكند پاك را خود هاي اسك بار چندمت    براي

 .اندازد م   چشمانش به نگاه

 هم اون بوديم داده دست از رو پرسمون هيچ خاطر به-
   لحظات خيل   ..بود نفسش مثل كبي   براي كه پرسي

 سخن 
  !بود

آقا  .كنيم حفظ رو طال آبروي هك بود كرده وصيت اكي 

ي مس   به  ..گشتيم دنبال رو تهران تمام ول   نگفتيم چي  
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 !نبود

 ..نبود كوروش از اثري هيچ ايران تو

 اون ول   بود براهش چشم عمرش لحظات آخرين تا كبي  
 ..نيومد

 .ميشود دار زجه اش گريه

 منتظرش ديگه جان    كوروش نميدونست و بود منتظر-
 ..نشسته

 .كرد عرض رو وصيتش

 ..گذاشت كنار هنگفت ثروت اين از رو كوروش سهم

 .ميگردس آغوش در و مينشيند مادر كنار

 ..نيست خوب قلبتون براي مادر، نكن گريه-

 .ميشود دار صدا هايش نفس

-  
 ..!ميكشم خجالت كوروش هاي بچه از اندازه چه نميدون 

   روزگار اينكه از
 آتيش دلم گذاشت    رس پشت رو سخن 

ه  ..پدرت بودن مرد جرم به هم اون ..ميگي 
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 ٣٥٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ي  .ندارد گفت    براي چي  

 ديگر طرف از وجدان عذاب و طرف يك از فرزند دوري درد
 .است كرده تنگ برايش را عرصه

ي طال از چرا ميفهمد حال  !ندارد خاطر به چي  

 .است بوده آور عذاب برايشان طال اسم آوردن حتم به

 .دارند هم حق هالبت

 .بكشد دراز خود جاي در مادر ميكند كمك

ه- احت بهي   .كنت    اسي 

   بر اي بوسه و شده خم
ند او پيشان   .مي  

، رو فكرش-  جاي به كه هم اي ديگه كس هر شايد نكنت  
 ..ميكرد رو كار همت    بود شما

 .ميكند راست قامت

 ..بخي   شبتون-
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د را دستش كه است نگرفته فاصله قدم    .ميگي 

   ببخش، رو ت عمه پرسم،-
 .داره درد خيل   پشيمون 

   چنت    شنيدن از
اند ابرو درخواسن   .ميير

 .ميكنند فرق هم با آسمان زمت    موضوع دو اين اصال

 ؟!شود پشيمان

 !است محاالت  جزء

 .بود نخواهند هيچگاه و نيستند مقايسه قابل

قابل است كرده حقش در رضوان كه كاري  بخشش غي 
 ..است

 .بمانند غريبه هم براي گونه همت    بگذار

  
 .هستند قشنك دور از ها آدم از بعض 

ين در كه عروسگ   مثل درست  .است شده گذاشته ويي 

وي ضعف و غش برايش  !مي 

   ميشوي، نزديكش كه همت   
   رسش بر دسن 

 ن    تازه ميكس 
   حس را بودنش كيفيت

 ..ميكن 
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ين بدرد فقط عروسك اين ميفهم   تازه  لگو  و ميخورد ويي 
يان زدن  ..بت    طاهر مشي 

 ..است اينگونه اش عمه

   هاي عروسك آن جنس از اش عمه
ين   ..است ويي 

 ن    كه است ها سال نميداند و ميگويد زيبايش از مادر
 ..است كرده حس را او بودن كيفيت

 .نميدهد جواب

 .نه باشد نداشته جوان    اينكه نه

 ..ستني اش چنته در كند خوشحال را مادر اين كه جوان   

 .ميكند پشت

م اجازتون با- ون مي   ..بي 

 ..ميبندد خود رس پشت را در

 صدا سام براي را همه خانم وجيهه ميشود، كه حال وارد
ند  .مي  

ون منتظر همه كه انگار  ..بودند آمدنش بي 
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 ٣٥٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

*************************************
 پري

 .بود خون    تعطيالت

اف رشنظ از ين يشان عاشقانه اعي   برنامه اين قسمت جذابي 
 .است

 امر همت    و ميشود خراب صادق ماشت    برگشت موقع
 .ميشود ديگر هاي ماشت    در همراهانش شدن پخش باعث

ا شيداخانم  خودشان ماشت    به شدن سوار براي را ميي 
 .ميكند دعرت

 !رفتارها اين است برانگي    شك

 و فرزاد بت    ديگر كلكل   ميخواهد شيداخانم زياد احتمال به
ا  .كند ايجاد ميي 

ود در كوره از فرزاد گاها اينكه از ا رس بر و مي   خراب ميي 
 .ميكند ذوق ميشود
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 .ديگر است مادر

 ..است شده خود فرزند صداي دلتنگ

 .است قانع او بيمحبت هاي زدن فرياد اين به است، قانع

 .جان مريم شو سوار-

 .دميشو  سوار تعارفش با

 ..يهو شد چش نميدونم خدا، رو تو ببخشيد-

د او بغل از را فاطمه و زده لبخند  .ميگي 

 ..باش راحت و رو فسقل   اين من بده-

 يزدان حضور خاطر به بودنش معذب اين تمام كه ميداند
 ..است ماشت    اين در خان

 آمدن تا شد قرار صادق، ماشت    به دادن رسوسامان از بعد
 ..بيافتند راه بقيه و بماند همانجا يدكش

 .ميگويد راننده به رو و ميشود سوار

 ..برسه موقع به كش يدك كه باش تماس در مرتب-

 .ميدهد جواب ميكند، روشن را ماشت    كه حال   در راننده

دم ها بچه به آقا، چشم-  .بدن انجام رسي    ع رو كار سير
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 .ميكشد اي خميازه هومن افتد، م   راه به كه ماشت   

 ..پات رو بذارم رو رسم ميشه آبج   -

 و ميخورد تكان حايش در كم   مريم هومن، حرف اين با
 .ميكند دراز رفته خواب به ي فاطمه گرفت    براي را دستانش

   خسته جون، پري من بدش-
 ..ميس 

 م   است نشسته مريم و خودش بت    كه هومن به نگاه  
 .اندازد

 .ميسپارد مادرش به را فاطمه

 .ميكشد خود سمت به و يگذاردم هومن ي شانه روي دست

 ..پام رو بذار رو رست-

   اين و اند كرده حركت نهار از بعد
 در نهار از بعد سنگين 

 ..ميخواهد حسان    چرت يك

 

 ٣٥٤پارت

 پايي   _پس_در_رمان#
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 ..هومن بزن حرف يواشي   هيس-

ي ا مامان كه ترس  ند هومن به سمي   شدن بسته باعث مي  
 .ميشود دهانش

 ...خوابه آقاجون-

 خود اتاق سمت به و شده دور دو آن وار پچ پچ بحث از
ود  .مي 

ي آخرين طبق و اند رسيده خانه به  شده گرفته كه خي 
 .رسيد خواهد بعد ساعت يك آقاصادق است

 .ميگذارد اتاق از اي گوشه در را خود ساك

 صورت، و دست شست    از بعد و كرده عوض لباس
 .ميكشد ازدر  آن روي بر و كرده پهن را رختخواب

   ميل
 .ندارد شام به چندان 

 پاهايش روي هومن خوابيدن و جا بودن تنگ خاطر به
احت يك به شديدا و است شده كوفته بدنش  و درست اسي 
 .دارد نياز حسان   

  
 به ميگذارد هم بر چشم كه همت    و گذاشته كنار را گوش 

ود خواب  ...مي 
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 .ودمي   حسابداري بخش سمت به و شده خارج آسانسور از

 بيتا مي    سمت به كار ابتداي همان و شده وارد لبخند با
ود  .مي 

 بررش   مشغول ريز اخم   با و برده فرو اي پرونده در رس
ي  ..است چي  

 ..خانما خانم مبارك نوتون سال-

ند دور را مي    و زده نما دندان لبخندي صدايش شنيدن با  .مي  

ر نيو خوشگله، خانم بده بغل يه-  ..مبارك شمام ي 

 .ميگويد خنده با و كرده بغل را بيتا

ر نيو" اين-  ..اومد در كجات از ديگه "ي 

 .ميشوند جدا هم از

 .اندازد م   باال ابرو شده سينه به دست

 مشكليه؟ ..كنم فول رو زبانم دارم تصميم-

 .افتد م   راه به اتاقشان سمت به و اندازد م   باال اي شانه

 دوست يه خدامه از ..ل  مشك چه بابا نه !كار پشت باريكال-
باشم!      داشته  درمون  و  درست 
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 .ميشود خال   اتاق وارد پري از تبعه به هم بيتا

د صدا رسو پر نفس    .ميگي 

ده تا رو روز چند اين برديا، و ناهيدخانم بحال خوش-  سي  
  ..دارن مرخض  

 .مينشيند صندل   روي بر شده شاك  

 ؟!شهبا هفته يه عيدمون تعطيالت مياد خوش رو خدا-

 .مينشيند كامپيوتر پشت و ميگذلرد مي    روي را خود كيف

ش خاطر به خانم خانم،ناهيد بيتا نزن غر اينقد-  دخي 
 ..عروسيشه تداركات دنبال كه هم برديا نيومده،

 .ميشود بلند جا از و گفته "ميدونم   چه"

 زدن زنگ رئيس اتاق از خانم حاج رو بساطتت نكن پهن-
كت احتماعات سالن تو ديگه ي دقيقه چند  ي كليه رس 

 رو مهم خي   يه قراره اينكه مثل ..دارن جلسه رئيس با كاركنان
 ..كنه اعالم

 

 ٣٥٥پارت#

پاي   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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 چيه؟ به راجع نداري خي  -

 .اندازد م   باال اي شانه

 .ميدهد را جوابش ميشود خارج اتاق از كه حال   در

ي كه من واال-  از جريان ببينيم ريمب پاشو حاال نميدونم، چي  
 .قراره چه

  
كت اجتماعات سالن وارد بيتا اتفاق به بعد دقايق   رس 

 .ميشوند

  
  .صندل   صد حدود با مجلل بزرگ سالن 

 .ميگردند نشست    براي خال   جاي دنبال چشم با

 .ميكند اشاره سوم رديف به ابرو با بيتا

 ..هست دومون هر براي جا بشينيم، اونجا بريم-

 .افتد م   راه به زده، را خود حرف

ود نظر مورد محل به بينا رس پشت  ..مي 

  
 مخصوص درب از رئيس كه ميگذرد نشستنشان از دقايق 
   ابهت همان با خود به

 
 .ميشود وارد هميشگ

 



 رد پس پاییز

 

ام براي جمع  ..ميكنند قيام احي 

 آغاز صدا خوش كارمندان از يگ   قران قرائت با جلسه
 .ميشود

ش   و سالم يك با قرآن پايان از بعد    مخترص احوالير
ان   سخي 

وع را خود  .ميكند رس 

 شما دوم عيدي بحث يكيش شدين جمع اينجا اينكه دليل-
 واريز شما تك تك حساب به فردا قرارداد طبق كه كارمنداي

 ..ميشه

 .اندازد م   خود يادادشت كاغذ به نگاه   نيم

كت كارمندان از دسته اون-   كمك وام كه رس 

ل ي هزينه  دوباره كه فرداست امروز نكردن، تدرياف رو مي  
 هستش افرادي با اولويت كه تفاوت اين با اما بشه تمديد
 .دارن كوچيك ي بچه كه

 اين و است آمده خوش همه مزاق به كه جلسه اينجاي تا
 قابل خون    به كارمندان ي آمده كش هاي لب از رضايت
 ..است مشاهده

           
    

پروژه و  بزرگ  قراردادهاي  رسرساغ  به  خوش  خ  يهاي  اين  از   
بعد

م  يود.. عظيم  رسرسكت  هاي 
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 بودن حساس بر و ميكند صحبت تلياردي گذاري رسمايه از
 ..دارد اي ويژه تاكيد كار اين

 ..كنم ازدواج قراره ماه اين آخر دارم قصد-

 هول به دارد شك آن بودن درست به كه اي جمله شنيدن از
 .افتد م   ال و

 درست به افتد م   بيتا ي مانده باز دهان به كه نگاهش
 .آورد م   ايمان هايش گوش شنيدن

 .ميكند زوم او بر نگاه داده قورت را دهان آب-

 ؟!بود الزم

 صحبت آن بودن ماه پايان از كه ازدواخ    زدن جار اين
 ؟!دارد زدن جار ميكند،

 كه ميداند خوب را اين !دارد ذهن در چه كرد اين نميداند
 در سالم جاي يك بيتا كند فاش را همرسس هويت اگر

 .گذاشت نخواهد بدنش

عموم، با رو نامزاديم همينجا از-  اعالم سيف پرياس دخي 
 ..ميكنم
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 ٣٥٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 !ميماند مات

   چنت    انتظار عنوان هيچ به
 .نداشت را اتفاق 

 جريان اين بنفس اعتماد با و راحت اندازه اين ميتواند چطور
 ؟!كند بازگو آدم همه اين براي را

كت ميخواهد اينكه مثل    تغيي   از را رس 
 
 است قرار كه بزرك

   در
 
 !كند آگاه بيافتد اتفاق شخصيش زندك

 دارد وجود عموم   افشاگري اين پشت ديگر دليل   هم شايد
 ..است مانده بيخي   خود و

 صداي كه ميگردد او كار اين براي دليل   دنبال خود ذهن در
ين در درست بيتا پچ پچ  .ميشنود را گوشش از فاصله نزديكي 

  !پري تويه فاميليه و اسم هم-

د اش خنده  !ميگي 

 .بخندد نسبت اين به دارد هم حق البته

 .نيست شبيه هم به هايشان آيتم از كدام هيچ
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 هم به اقتصادي نظر از نه و است هم مثل هاي فاميل نه
  
 .دارند شباهن 

  ؟!عمون پرس عمو دخي   مدل چه ديگه اينا ميگم-

 .ميدهد ادامه كرده نازك چشم   شتپ

 .بود هم مثل فاميال قبلنا-

 اش شده گيج رفيق اين به اساش   شوك يك دارد دوست
 .بدهد

 .نيست يگ   عموهام پرس با فاميلم منم-

 .ميچرخد سمتش به كرده تعجب

 !نگو چرند-

 .ميدهد تكان رس و زده لبخندي

 .سيف من هست    مقام   پرسعموهام ميگم، جدي-

   ميشود، تمام كه شا جمله
 بازويش از  محكم نيسخون 

د  .ميگي 

   نكن، مسخره رو من-
   ميخواي يعن 

 
 ؟!رئيس   زن تو االن بگ

 ..كن سي   ابرا تو كمي  

 !ديگر بله
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 !دارد فاصله خانواده اين با اندازه اين تا

 !آسمان تا زمت    از

   باور فاميليم مقام   آفاي و من بگم اگه-
 .نامزدمه  ؟!نميكن 

 .مينشيند صاف و زده يپوزخند

 ..نميخوره تو و من به اقباال اين-

 .ميكند سكوت

، اين نميكند باور ممكن ول   است انتظار دور دخي   كه غي 
 .نيست

 ؟!كند ازدواج خود كارمند با رئيس يك نميشود

ي چنت    حال به تا  ؟!است نديده چي  
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 .ميماند او هاي صحبت ي امهاد منتظر و گرفته بيتا از نگاه
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ي    به چي  
 سوال با كه ميكند ادامه قصد و گفته خود منس 

 .ميچرخد سمتش به ها نگاه تمام كارمندان از يگ  

، جناب-  شما خانم حسابداري بخش در سيف خانم مقام 
 .شدم متوجه درست ؟!هست   

   بيتا ي چهره وسط اين
 !است ديدن 

ون حدقه از چشمانش تعجب از  دهان بر ميخ و  زده بي 
 .است مانده مقام  

 .ميكند عوض رنگ بدم دم كه اي قيافه اين دارد خنديدن

 ها ذهن از را ترديدها و شك تمام او رساي و گرم صداي
 .ميكند جمع را افكار و ميشويد

 .هست    بنده همرس سيف خانم بله،-

ده  .اندازد م   پايت    رس خجالي  

   است، همينگونه هميشه
د قرار توجه مركز در كه وقن   ميگي 

 .ميشود رسخ صورتش

ند پچ گوشش نزديك بيتا پيش ي دفعه مثل  .مي  

يم در اين از كه ما- ون، مي  م، رو حالت بي   يه چطور ميگي 
ي همچت       ازم رو چي  

 ..؟!سفيد چش كرده مخق 
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 شدن تمام از را خود چگونه جلسه اين پايان تا ميداند خدا
 .است داده نجات

 آب و كشيده خجالت آدم همه اين هاي نگاه زير آخر
 ...ميشد

ه-    چطور ديوونه ي دخي 
   قايم ازم تونسن 

 .كن 

 را ها كاري كتك بيتا اند شده خودشان بخش وارد كه همت   
وع  .ميكند رسزنشس دائما و كرده رس 

 .ميشود ولو صندل   روي بر شده خسته كار آخر

 .قهرم باهات اصال-

 كنار گرفته دست در رو اش شده كبود بازوي كه حال   در
 .مينشيند او

 چه نميدونستم اول از منم عزيزي برام كه خودت جون به-
  
   يه ط   داريم، هم با نسبن 

   خيل   جريان 
 رو ما تونست اتفاق 

 .كنه پيدا

 .ميشود متمايل او سمت به

 فاميالمون خودت بقول بنداز، هامون شناسنامه به نگاه يه-
 .نيست هم مثل هم
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 او ي شانه روي بر و آورد م   پايت    ويشباز  از را خود دست
 .ميگذارد

 تازه ..شد يهون    خيل   هم ازدواج اين مفصله، جريانش-
 ..نيومد پيش فرصتش كه بگم بهت خودم ميخواستم

 .ميكند نگاهش چشم ي گوشه از و انداخته باال ابروي بيتا

ط يه به-  يه بخواي پولدارت شوهر اون از كه ميبخشمت رس 
  
ين   ..كنه مونممه تپل شي 

 

 ٣٥٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .آيد م   كش لبخندش

ند بيتا ي گونه بر اي بوسه  .مي  

 هم با همه بيان هم خانم ناهيد و برديا بذار چشم، به اي-
 ..من مهمون شام

 و ميكند جمع صندل   روي را پاها برديا اسم شنيدن با بيتا
 .ميچرخد سمتش به كامال

 



 رد پس پاییز

 

-  
 .س ديگه روزه چند ؟مياي برديا عروش   راسن 

كت او عروش   در دارد دوست خيل    .ندارد اجازه ول   كند رس 

سد اينكه نه امش نه، بي   .ميكند را احي 

ام و است خانواده بزرگ  حساب ها اولويت جزء او به احي 
 .ميشود

 ببيند تا ميكند او كردن متقاعد براي را خود سع   هم باز
 ..خي   يا كند جلب را رضايتش ميتواند

ود خود مي    سمت به و شده بلند صندل   روي زا  .مي 

 .ميشه خر   ببينم-

 .ميكند روشن را كيس

 هاي پرونده كم كم كه نيست اگه نيومده؟ جديد ي پرونده-
   بفرستم رو مال  

 ..بايگان 

 .ميشود بلند جا از و كرده جمع را خود

ي نه-   دادن دستور بخش رئيس نيست، چي  

  بايگ و بسته تماما ها پرونده
 مال   حساب فردا كه بشه ان 

كت براي جديد  .ميشه باز رس 

 .ميدهد تكان را رسش فهميدن ي نشانه يه
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 و ميبندم رو حسابا ي همه امروز من پس خوب، خيل  -
ا    ميفرستم رو فايال و دفي 

 ......بايگان 

 صميم   و گرمي   بينشان ي رابطه و ميگذرد هم نر   در روزها
 .ميشود تر

 برديا عروش   در نميدهد اجازه هم ازب صميميت اين عالرغم
كت  .كند رس 

 ي نتيجه يك به است شناخته را او كه مدت اين در
عادي  ..است رسيده غي 

 .است مواظبش ميكند را فكرش كه آنچه از بيشي   او

ول اين گاه    ميكند، اذيتش اي ثانيه هاي شدن كني 
ساندش  !ميي 

 شخاطر  به بخواهد كس   كه نيست مهم اندازه آن آخر
 .!بزند جنايت به دست

 هم است، شده نفس نميداند و ميگويد خود نبودن مهم از
 ..!تركيه مافياي رئيس براي هم ايران تحارت قدرت ابر براي

 ...است مانده بيخي   خود و است شده مهم اندازه اين

ون ميام فروشگاه از دارم االن باشه-  ...بي 
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   از
 عروسيش لباس ماقال  از يگ   گرفت    تحويل براي كه زمان 

د تماس يكريز است آمده فروشگاه اين به  با و ميگي 
 .است رسي    ع بازگشت خواستار عصبانيت

ي بعدا هم خياط   ..منتظره فروشگاه جلوي راننده-  ..مي 
 ..خونه مياي يكراست االن

 ..ميفهمد خون    به را او بد حال .نميكند مخالفت

 سوار ودخ و ميگذارد صندل   روي را ها مرواريد ي كيسه
 ..ميشود

 ..خانم بريم-

 ...بله-

  
 شدن منفجر صداي با كه نگذشته شدنشان دور از دقايق 
ي ه چشمانش مقابل در دنيا چي    ..ميشود تار و تي 
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يزدا***********************************
 ن

  
 .افتد م   زمت    بر و خورده رس دستش از گوش 

 ؟!دارد جودو  امكانش چگونه

 .ميكردند صحبت هم با پيش دقيقه چند همت   

  
 ؟!اند سوخته آتش در رسنشينانش و ماشت    كل كه چه يعن 

  
 !ديگر ميكنند شوخ 

 ..كند آرام را دل اين و ببيند خود ببيند، خود بايد

 .است داده رخ اشتباه   بيمارستان اين در دارد حتم

ون دفي   از رسعت تمام با و زده چنگ را خود كت ند بي   ..مي  

 !شود تبديل عذا به عروش   اين ندارد امكان

   انتظار در شهر كل و است عروسيشان فردا
 !باشكوه جشن 

 ..ميشود بدتر حالش ميشود نزديك بيمارستان به چه هر

 .است معلق هوا در رسگردان حبان    چون خوشش حال

 به و كند دود را آن تمام ميتواند كوچك ناخنك يك فقط
 .دبفرست هوا
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   ميبيند نابودي معرض در را حبابش
 شيون و فرياد وقن 

اخانم  .ميبيند را سمي 

  
   ميشود دود هايش خوش 

 كه را راننده ي خانواده وقن 
نند، رس بر دست  .ميبيند مي  

 ..مقام   جناب ميگم تسليت-

    و درد پر اي جمله چگونه ديگر اين
 ؟!است مرص 

 .ميكند له پا زير و ميكند جا از هم با را جگرت و قلب

 به و كرده جمع را خود قواي تمام ميشود، سست پاهايش
 را خود بيشي   اندك   بتواند شايد تا ميفرستد زانوهايش سمت
 ..دارد نگه رسپا

 باشند؟ كرده اشتباه اينان نميشود

   به را چي    همه بايد ببيند، خود چشم با بايد
 بررش   درسن 

 .كند

   كه ندارد امكان
 
كشان زندك  .باشد كرتاه اندازه اين مشي 

   كم  
 ..است نياز بودن رسپا براي دلخوش 
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 ظاهر ميكند سع   كه گامهان    با و كرده جور و جمع را خود
 پاتند سمتش به كه پزشگ   سمت به كند، حفظ را آن محكم
 .افتد راهم   به است كرده

 ..مقام   جناب سالم-

 .ميكند اشاره كناري اتاق به دست با و شده خم كم  

 .ميكنم خواهش ت   بفرماي-

 

 ٣٦٠پارت
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   سمت به
 ...افتد م   راه به ميكند، اشاره كه اتاق 

  قراره؟ چه از جريان ببينم بدين توضيح درست-

 را ها جنازه ديدن قصد كامل اطمينان براي بگويد ميخواهد
 ؟!ميكند ياري زبان اين مگر ول   دارد

ممكن عزيز آن براي ي كلمه چنت    آوردن كه انگار  !است غي 

 به او براي را اي واژه چنت    كه نميچرخد نميچرخد، زبانش
.د   ب  ي  كار 
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 .است تي    دكي  

 چه هر خودكار همت    براي ميكند، درك خون    به را او حال
 .ميكند بازگو برايش را دارد آن دانست    به نياز كه

   ي بشكه شدن منفجر خاطر به حادثه-
 وانت يك كه نفن 

 قربانيان تنها شما خانواده البته ميوفته، اتفاق بوده زده بار
 اين درگي   هم ديگه خودروي چند بلكه نبودن حادثه اين
ه سوزي آتش  ..شدن اي زنجي 

 خود كمد كشوهاي از يگ   سمت به و ميشود بلند جا از
ود  .مي 

 اطمينان تا بدم نشون بهتون مدارك رسي يه بدين اجازه-
ي  .باشيد داشته هست    ميلتونفا كه قربانن    به نسبت بيشي 

 !است گرفته مراسم دلش

   مراسم
 !دعاخوان 

 .است گرفته "يجيب امن" مجلس

 ؟!كند برآورده را مضطر يك دعاي لحظه اين در خدا ميشود

 "يجيب امن " است نابودي به رو كه دل   براي يگ   كاش
 !بخواند
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 اجابت به زودتر كند دعا برايت كه ديگري ميگويند آخر
سد  !مي 

 خود دست كف بر شدت به و كرده مشت را خود ستاند
 .ميكند وارد فشار

 ..بر نفس و سخت است، سخت

 .ميگذارد مي    روي مقابلش اي جعبه

 ..هست    شما ماشت    داخل افراد لوازم اين-

 .مينشيند صندل   روي بر

 مالحضه هم شما كردن، تاييد رو خانم هويت مادرشون-
 ..شت    مطمت    تا بفرمايت   

 است؟ كرده تاييد را لوازم

  ؟!دارد معناي چه جمله اين

  
ش يعن   بدن روي از كه است شده داغان اندازه آن دلي 
 ؟!نيست تشخيص قابل

  "يجيب امن " مراسم آن تمام كه است جا اين

 .ميشود جمع ها گفت   

د  !ميمي 
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 .ميگويد را دلش

 

 ٣٦١پارت#
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   به را گلو در كرده گي   آب
د وفر  سخن   .ميي 

 .ميكشاند دكي   سمت به و گرفته رنگ سفيد ي جعبه از نگاه

 .ببينم رو خودشون ميخوام-

   جان چه با را جمله همت    ميداند خدا
 آورده زبان به كندن 

 !است

   چنت    در بخواه   اينكه
   محكم وضعين 

 .است خيل   باش 

 وجودت تمام از بايد بيافتد صدايت بر لرز نگذاري اينكه
 .يبگذار  مايه

   اين تا ميگذارد مايه خود تمام از دارد
 به را شدن متالش 

 .نگذارد نمايش

   دكي  
 .ميكشد خود گندم   جو ريش بر دسن 
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 .ميشود جابجا خود جاي در كم  

 .ميكند صاف گلون   

 بر خود مرد اين كردن دست دست اين بخواهيد را راستش
ند دامن شدنش خراب  .مي  

  
   معطل وقن 

   ميكن 
ي يعن   وجود ها كاسه نيم ناي زير چي  

 .دارد

ي ند آتش چشمانت مقابل و گرفته را اميدهايت كه چي    .مي  

 ..مقام   جناب راستش-

 ..ميكند صاف گلو هم باز

 .ميشود جابجا خود جاي در دليل بدون هم باز

د ياد كاش  عذاب را مقابل طرف ذره ذره اينگونه كه بگي 
 !ندهد

ي همچت    كه ببخشيد مقام   جناب-  به ها جنازه ميگم چي  
   دوچار قدري

 
 تشخيص قابل اصال كه شدند سوختگ

 ..نيست   

 .ميكند اشاره نحس ي جعبه به
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 لباش   از اي تكه و داشت    همراه به كه وسايل   روي از فقط-
 ..داد تشخيص رو اسخاص هويت ميشه بودن پوشيده كه

 چهره از رنگ كه ها مقام   بزرگ به رو و كرده چاق نفس  
 .ميدهد هادام است پرانده

 .ميدم رو ترتيبش بنده ببينيد رو ها جنازه مايلت    اگه-

 .ميخواهد ديدن دلش

 را تشخيص اين بودن غلط وجود تمام با و ببيند ميخواهد
 .بزند فرياد

 ..است كرده كفش يك در پا ديگر، است دل

 .است شده الل بزند حرف نميتواند

 .ميشود بلند جا از و ميدهد تكان رس دكي   جواب در

 .ميدهد قرار مخاطبش دكي   كه برنداشته قدم   هنوز

 محتواش نياز صورت در كه ميارم رو جعبه اين اجازتون با-
 ..ببينيد رو
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د خواب از بدنش تمام خيس   حس با  ...ميير

 ..قديم   تصاوير همان هم باز

 رارتك را جمله اين خاطرشان به بار هزار روزي كه تصاويري
 .ميكند

 "نميديدمش كاش"

ش زيباي ي چهره جايگزين سوخته تمام پيكر آن آخر  دلي 
 ..است شده

 .نداشت اعتقاد ها آخرين به وقت هيچ

   مثال
ين و ترين خوشمزه كه كسان   كنار را لقمه چربي 
   ي مزه تا ميخورند غذا اتمام موقع و ميگذارند

 عذا خوش 
 .بماند دندانشان زير

   مثال
  خ كه كسان 

 مبادا تا نميكنند داحافظ 

   ي چهره
 خراب دارند ذهن در مقابل طرف از كه خندان 

 .شود

 خون    به حال ول   نميكرد درك را ها آدم از دسته اين هيچگاه
 .ميفهمدشان
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 ..خوب خوب  

 .آيد م   پايت    تخت روي از

 تمام ول   خنك اتاق هواي و است روشن كولر اينكه با
 و همراه او رفت    زمان از درست كه كابوش   خاطر به بدنش

ش  .است شده خيس خيس ، شده همبسي 

ت  .اندازد م   صندل   روي بر و درآورده را تيرس 

 ..ميشود تراس وارد

 ..ندارد را او كه است روز چهل

 ..نيستند قديم   هاي آدم آن خانواده افراد از هيچكدام ديگر

 !است روزگاري عجب

 شده برعكس حال بود فرزاد به حواسش پيش وقت چند تا
 ..است

 .بود فرزاد آمدن خود به خوبش قسمت تنها حادثه اين

 .مينشيند صندل   روي بر و گرفته عميق نفس  

 دوش به است شده كه طريق هر به را درد اين ميتواند
ا براي دلش ول   بكشد  .ميسوزد خانم سمي 

 .است گرفته هومن و رسول حاج براي دلش
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 ..ميكند ارتكر  لب زير بار چند را هومن اسم

   همان
 حال دهد، تكان خود ميتوانست زور به كه هومن 

   چون
 .است شده متحرك اسكلن 

اخانم  و ماندن خانه در روزمرگيش تمام و شده افرسده سمي 
 .ميگذرد كردن نگاه را ديوار و در به

 نشان قوي در سع   كه است رسول حاج تنها وسط اين
 .دارد خود دادن

 گذشته رسحال و قوي مرد آن ديگر رسول حاج نيست،
 ..نيست

 .است بودن خال   تو طبل و تظاهر هست چه هر

 .ميشكند كمر است، سخت فرزند داغ

 زمينگي   فرزندانش داغ از بعد چگونه كه است ديده را مادر
   قبل كتايون به ديگر و شده

 .نداشته شباهن 
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 اتاق وارد و شده دبلن جا از كردن عوض هوا كم   از بعد
 .ميشود

 .ميدهد نشان را بامداد سه عسل   روي ساعت

   اين و
 ساعت يك فقط گذشته هاي شب مثل هم باز يعن 

احت است توانسته را  .كند اسي 

  آن به ميل   ديگر و پريده چشمانش از خواب

 نبود زدن فرياد و است كابوس تهش و رس كه هان    خوابيدن
 .ندارد را اوست

د وضو  الرحمن دامن به دست آرامش اندك   براي و ميگي 
 ...ميشود الرحمت   

 ..منبع اين ميدهد آرامش خوب

 به تحمل عنوان هيچ به نميكرد ياريش اگر است شاهد خدا
 .نداشت را درد اين كشيدن دوش

 .است شده سخت اينكه با

 .است شده دلسنگ اينكه با

ين با اينكه با  ميشود آوار كارمندانش رس بر اشتباه كوچكي 
 ..است خوب هم باز ول  
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 بود گرفته نظر در تيمارستان خود براي كه چرا !است خوب
 ..بس و

ي او دوري آخر    جز چي  
 

 داشته همراه به نميتوانست ديوانگ
 .باشد

 اثبات را تشخيص اين بودن اشتباه بتواند كه هان    راه تمام
 ..است كرده امتحان را كند

 اين تمام اي ان دي هاي آزمايش تا گرفته بدن كردن چك از
د فرياد را سوخته جسم آن بودن پري ها راه  .مي  

ود كشو سمت به  .ميكند گي   اما بردارد را سجاده تا مي 

 براي تركيه از كه جواهري رسويس به هم آن ميكند گي  
ش  .بود خريده دلي 

 او براي را خاص رسويس اين رسويس سه آن با همراه
 !ببند گردنش بر شخصا خلوتشان در تا بود برداشته

ند پوزخند  !مي  

 ..بغض از پر پوزخندي

 را لحظه چنت     حرست باشد قرار كه نميكرد را فكرش
 !بخورد
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ين در درست است، نامردي دنياي ين و بهي  يني   ي لحظه شي 
  
 
يزد دهانت در زهر اينگونه زندك  .ميكند تلخ را كامت و مي 

 ..ميبندد را كشو قدرت تمام با

 ..!بسته پا و دست خاطرات اين ندبلد كشت    آدم

   لباس نماز از بعد
ون خانه از پوشيده ورزش  ند بي   ..مي  

 ..كند آرام را قلبش روي پياده كم   شايد

 .كند كم را فريادهايش كم   نه كه آرام

  
   كه ميگذرد قلبش كردن آرام از دقايق 

 صداي با ماشين 
  
 

 ..ميكند عبور كنارش از بلند آهنگ

 ..!انگار داشت آزاري مردم

   و ميشود رد خيابان از آخر
 

 ..ميكند پخش دلتنگ

يم ياد را كردند مراعات  كندن جان هزار با كس   شايد ..بگي 
 ..است خوابانده را بيقرارش دل

 ..كنيم تمرين را كردن مراعات

 

 ٣٦ ٤ت  #پار 

 



 رد پس پاییز

 

 پايي   _پس_در_رمان#

 

دارو***********************************
 غه

 با رفتنش ول   خودشه با دسته تو نشاومد اينه، من قانون-
 ..من

 .ميكند پرت روي بر مقابلش را اسلحه

   كه اي جثه قوي مردان به چانه با
 اند داشته نگه را قربان 

 .ميكند اشاره

 .كنت    ولش-

 .ميشود پخش زمت    بر ميكنند رهايش كه همت   

 .اندازد م   ديگر روي را پاها از يگ  

 ..بردار رو اسلحه-

حم اين  داروغه، سمت به را خود خون پر صورت  دوران بي 
 ...ميچرخاند

   چشمان از را وحشت
 ..ميخواند قربان 
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ي مردي چنت    براي كشيدن شانه و شاخ كه بداند نبايد  چي  
 ؟!ندارد همراه به نابودي جز

   اين و است شده رفوزه را مافيا دنياي درس اولت   
 يعن 

 ..مرگ سند امضاي

 .ميشود بلند صندل   روي از

 .مينشيند پنجه روي بر او قابلم

   خالص رو خودت خودت-
 ..سگا جلوي بندازمت يا ميكن 

 !هستند معروف داروغه هاي سگ

؟ كه رو سگام-  ميشناش 

   ي آوازه نشناخت؟ ميشود مگر
 را شهر يك بودنشان وحس 

 .است كرده پر

 .ميكشاند سمتش به را خود زده وحشت

، رحم آقا-  ..خوردم گوه كردم، غاط كنت  

 لمس را براقش شدت به هاي كفش او دست كه همت   
ب به ميكند،  بدن قدرت تمام با و ميشود بلند حا از رص 
قم  ..ميكند شوت اي گوشه در را او بي 

 ..ديوث مرتيكه نزن دست من به-
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 به خروخ    سمت به او درد رس از فريادهاي به توجه بدون
 دنبالش هيكل درشت مردان از نفر چهار و افتد م   راه

 .ميكنند

 .ميشود باغ وارد و شده هارج ويال از

  
   حال در مسلح مردي آن قدم به قدم كه باع 

 ..است نگهبان 

 .ايستد م   خود ماشت    كنار

 .ميدهد قرار مختطب دارد، را راستش دست حكم كه الدمي  

ان    تمام-
 برابر دو قيمت با رو اعراب به فروخته كه دخي 

  ..ميكنت    خالص هم رو پدر سگ اين و برميگردونت   

امش به  .ميكند خم رس اخي 

 از هنوز محموله تخقيقات آخرين طبق داروغه، چشم-
 انجام رو معامله كه كس   با ميكنم سع   نشده، خارج تركيه
 ..كنم مزاكره داده

 

 ٣٦٥پارت#
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 خود ي چهره روي از را ماسك مينشيند، ماشت    در كه همت   
 .برميدارد

   اين با هان    مكان و مكان اين مختص ماسك اين
 
 ..است ويژك

 جز است نديده را ترسناك مرد اين واقع   ي چهره كس  
 .شخصيش راننده همت    و الدمي  

 ..را دارغه اسم به فردي ي چهره البته

 شناخته كامال پارچه تجارت دنياي در چهره اين كه بسا چه
  ..ديگر رسم   و اسم با اما است شده

 ديگر ويالن    وارد بعد ميلومي   چند ميشوند، خارج كه ويال از
 ادامه خود مسي   به ماشت    تعويض از بعد و ميشوند
 .ميدهند

م- احت به خونه، مي   ..دارم نياز اسي 

  اش پرجذبه اي چهره به نگاه   آينه از راننده

 .اندازد م  

   چشم،-
 اينكه مثل زدن، زنگ آنكارا دفي   از تبودين وقن 

 ..شده وارد يونان از بارتون

   بر رس
 .ميگذارد هم بر پلك و گذاشته پشن 
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ين رو بار-  يك به بايد االن .ميكنم چك ميام فردا ..انبار بي 
   مهمي   موضوع

 
 ..كنم رسيدك

ان ي محموله برگرداندن مهمش موضوع  ..است دخي 

  
ان     ي بهانه به كه مختلف كشورهاي از دخي 

 خوشگذران 
 ..اند افتاده گي   باند اين چنگال در حال و شده تركيه وارد

ان از كه است درست  در هيچگاه ول   ميكند استفاده دخي 
 ..است نبوده آنان فروش كار

 حساب به خون    هاي دام هايش طئمه انداخت    دام به براي
 ..آيند م  

 !نيست آدم قاچاق كارش

 دستگاهش و دم در بخواه   كه نوع   هر از مواد و اسلحه
 ..ميشود پيدا

د ير را ردم آن بايد  دست كه شود آشكار همه براي تا بي 
 ..داشت خواهد عواقن    چه داروغه اموال به كردن درازي

ان بردن ي بهانه به  فردي به را آنان ها پست رس بر دخي 
   پول با و فروخته عرب

 فرار قصد بود زده جيب به كه كالن 
 . .د  ميكن 
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 ندميك فكر كه آنچه از داروغه نميداند و ميكند فرار قصد
 ..است نزديكي   او به

 كنيم؟ چكار جنازه با قربان-

 .ميدهد جواب است بسته هايش چشم كه همانطور

ين-  شهرداري ..اطراف و دور آشغال   سطل تو بندازينش بي 
 ..ميده رو ترتيبش خودش

   ميشود تمام كه اس جمله
  در صدا به گوش 

 .آيد م  

 زده خطرناك عمل   به دست خاطرش به كس   است، او دكي  
 .است

 ..ايران در خطرناك عمل  

 

 ٣٦٦پارت#
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ين از پزشكش  .است تركيه هاي بهي 
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ين  !چي    همه در است بهي 

 .رساندن مرگ به  هم مرگ از دادن نجات در هم

 ..داشتند هم با خون    هاي همكاري مدت اين در

   فقط
   پول ي وعده است كاق 

 و جان از آنگاه بشنود كالن 
 .ميگذارد مايه كار انجام يبرا دل

 بله؟-

 .ميشود شنيده دكي   صداي در شدن بسته صداي از بعد

 .كنم صحبت خانم بهار به راجع ميخواستم..قربان سالم-

 آنكارا شلوغ هاي خيابان ماشت    ي شيشه از و نشسته صاف
 .ميگذراند نظر از را

 .ميشنوم-

   ايشون بنده نظر از-
 درباره دارند خون    نسبتا جسم   سالمن 

 حاال كه ميكنم كاري راحت، خيالتون هم حافظه بازگشت ي
ي نتونه حاالها  ..بياره خاطر به چي  

 رسي عادت روي از ول   نميبيند را او حركات دكي   اينكه با
 .ميدهد تكان

 ..خوبه-
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 .ميكشد لبانش ي گوشه بر دست

 نميخواد دلم روش، بذار دونگ شش رو حواست-
ين  روزگارت بشينه روش به غبار ..هبرس بهش آسين    كوچكي 

 .ميكنم سياه رو

 .است واجب دكي   اين براي اولتيماتوم اين

 ن    ها سال تا خاندانش كل كه اين كرده هزينه برايش آنقدر
 .بمانند نياز

 اين است الزم پيچاندن گوش ميكند، خطرناك كارهاي گاه  
  ..دكي  

 نيست لدب ترك   ايشون كه اونجان    از فقط ..راحت خيالتون-
 ..كنم برقرار ارتباط باهاش نميتونم بايد كه اونطور

  
 .ميدهد رس كالفه پوق 

جم مرتيكه، نگو چرند-  جور اين با رو بيكفايتيت .داره مي 
 الزمه كه خر   هر ..نكن توجيح ها بهانه

 ..ميدي انجام براش مو به مو 

 ..نميماند منظر

 .شنودب را او غاز يك من صد هاي حرف كه نميماند منتظر
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 .ميكند پرت صندل   روي بر و كرده قطع را گوش 

 ؟!بماند منتظر بايد اندازه چه نميداند

 ..ميشود طرد او سمت از اينكه

سد جنون به ميشود زده دست پشت او سمت از اينكه  .مي 

ش ديگر يز صي   را او پذيرش وجودش تمام است، شده لي 
 ..ميخواهد

 چرا؟ آخر

ند دست پشت را مردي چرا  خاطر به فقط دخي   هزاران مي  
 ميدهند؟ جان نگاهش يك

 !دخي   اين است سخت اي معادله

 ..!مجهول   چند هاي معادله آن از

 

 ٣٦٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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 خدمتكار ميشود باشكوهش عمارت وارد  كه همت   
 .ميكند تند پا سمتش به مخصوص

 .قربان سالم-

 .ميدهد تكان رس

 .كند كمك كت درآوردن در ات ايستد م   او پشت خدمتكار

 قرارش مخاطب ميكند، شل را خود كراوات گره كه حال   در
 .ميدهد

 .كجاست بهار-

  خود دست ساعد روي را كت  خدمتكار مرد  

 .اندازد م  

 .هست    اتاقشون تو ايشون-

   بدون
 اتاق سمت به محكم و استوار هاي گام با ديگر حرق 

 .افتد م   راه به شده نفس آن

 !است سوال جاي هم شخود براي

   بحث يك با چگونه
 شده او گي   دلش اندازه اين كوتاه لفظ 

 !است
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 مقابل در اينگونه است معروف سنگدل   به كه اي داروغه
 ..است داده وا ظريف موجود يك

 .ايستد م   او اتاق درب مقابل

 .كند بررش   را او احوال و حال شخصا خودش ميخواهد

 ميخواهد حال و ديده يبآس كم   قبل ي حادثه خاطر به
 خود چشم به با را است داده مژده دكي   كه را خون    حال
 .ببيند

د باال را دست  !كند اجازه كسب تا ميي 

   هيچ به ورود براي حال به تا ميداند خدا
 نگرفته اجازه اتاق 

 !ميكند فرق اتاق اين ول   است

 .دارد فرق بقيه تمام با كه دارد حضور آن در كس   آخر

 .ميشود باز اتاق درب كه نرسيده در به دستش

   با خدمتكار بعد اندك  
 .ميشود خارج دواها سين 

 رس شده پاچه دست ميبيند، را خانه صاحب ابهت كه همت   
 .اندازد م   پايت   

 ..قربان سالم-

د فاصله قدم   بدهد را او جواب اينكه بدون  .ميگي 
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 خوبه؟ خانم حال-

  
د محكمي   رل سين   .ميگي 

 ..آقا بله ..بل-

 .ميشود اتاق وارد صدا بدون و كرده مرخص را خدمتكار

 !است حرف كم

 زبان از و زبانند ترك اطرافيانش تمام دارد، هم حق البته
ي فارش    ..نميدانند چي  

 در نسيم دست در زيبايش موهاي و نشسته پنجره ي لبه بر
 .است رقصيدن حال

ي  !زيباست دخي 

   چنت    است ديده را او كه هر بلكه خود نتنها
 او از توصيق 

 .دارد

 !است زيبا

 مشگ   شدت به هان    مژه با كه آبيش هاي چشم خصوصا
 .اند شده داده زينت

 مجذوب را اي بيننده هر كه است ساخته جالب تركين   
 ..ميكند
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 .ميشود حضورش متوجه ميشود، كه نزديكي  

ون از نگاه  چرخاندمي سمتش به و گرفته بي 

امش به  م   مقابلش و آمده پايت    پنجره ي لبه روي از احي 
 .ايستد

ند اش پريده رنگ صورت روي بر نرم لبخندي  .مي  

ي-  خانم؟ بهار بهي 

ند لبخند  .كمرنگ شدت به اما مي  

م-  ..بهي 

   دوست موجود اين كنار و ميشود نزديكي  
 .ايستد م   داشتن 

   بهي   بروز روز اميدوارم خوبه، خيل  -
 !ش 

ون به سكوت در ه بي   او كردن پا آن و پا اين از كه است خي 
ي گفت    قصد كه ميشود متوجه  .دارد را چي  
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 .است درست حدسش ميفهمد ميكند، صاف كه گلو

 .ميكنم غربت احساس اينجا ..ايران برگرديم ميشه ميشه،-
 .هست    غريبه برام همه

 .ميكشد هم در اخم

 .است كرده روشن او با را قضايا اين تمام ميكرد فكر

 ؟!برگردد ايران به

  !است صفر احتمالش

 انجام عنوان هيچ به كه است هان    درخواست آن از
 .نميشود

 ؟!باشد داشته ديگري درخواست نميشود

 .كند عوض هوان    و حال كه عال   گذاري و گشت مثال

 .ميشود جمع هم در ابروهايش

   تمام-
 
 .نداري ايران به رفت    براي دليل   اينجاست، تو زندك

 م   سمتش به را باالتنه و كرده فرو خود جيب در دست
 .چرخاند

.د       ميده  ادامه  نااميدش  چشمان  در  خ  يه 

 



 رد پس پاییز

 

، عادت اينجا به كن سع  -  
 ايران به رفت    براي دليل   هيچ كن 

 .ندارد وجود

 .ميشود جمع او چشمان در اشك

 .نميداند را او ارصار همه اين دليل

ي كه كس   چگونه آخر  ندارد خاطر به گذشته از چي  
 ..بخواهد را ها ندانسته به بازگشت اينگونه

   چه اينجا در بودن با ايران در بودن آخر
 ؟!دارد تفاون 

 .هستند ها ندانسته جزء دو هر

 ..بماند خيال يك و خواب يك او براي بايد ايران

   عادت اينجا به كن سع  -
 ..گرفتم ترك   زبان مرن    برات ..كن 

 تكرار را خردكن اعصاب  درخواست اين هم باز هاينك از قبل
 .افتد م   راه به خروخ    سمت به كند

 .ميچرخد سمتش به شود خارج اينكه از قبل

 .ميشود كنجكاو

ي نكند  به بازگشت به اينگونه كه است آورده خاطر به چي  
 ..ميكند پافشاري ايران

ي-  اومده؟ يادت چي  
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 ٣٦٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 بهار*******************************

د او از نگاه  .ميگي 

 نه-

 .ميچرخد پنجره سمت به

 .ميدهد او رفت    از خي   در شدن بسته صداي

 !است عجيب

 است بوده اينجا در زندگيش تمام ميگويد كه است عجيب
 !ندارد اينجا به حس   هيچگونه ول  

ند احساسات ميشود مگر  !بمي 

  
ي اگر حن     نداشته خاطر به چي  

 يا صحنه يك ديدن با باش 
 !نيست اينگونه ول   كند دل دل دلت كم   آشنا آدم   يك
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 هيچ هم  است نامزدش ميكند ادعا كه اون    ديدن با حن 

 !نميشود زنده درونش حس  

 !بهار

 !ندارد اسم اين به حس   هيچ

 ..اسم اين است غريب غريب  

  
 !است اينگونه فراموش 

  
ند هم احساسات يعن   ؟!ميمي 

د فرد يك حساسا اگر  براي هايش بيقراري اين پس ميمي 
 ؟!چيست ايران به رفت   

 شده ايران به رفت    غمش و هم تمام نيست، خودش دست
 .است

ي كه انگار ي دارد، آنجا در را چي    جاذبه اندازه آن كه چي  
 .است گرفته زندگيش از قرار و آرام كه است قوي اش

ي آنجا در دارد حتم  !دارد چي  

ي  !منتظر عزيز يك به شبيه چي  

   افكارش شايد
 

 را روزها اين تمام ميداند خدا ول   باشد ديوانگ
   اين بودن درست اميد به

 
 .ميكند رس ديوانگ

 



 رد پس پاییز

 

 !نفر دو خودشان جز ندارند اي خانواده ميگويد

 .قبول

 ؟!چه گذشته در

 ؟!اند نداشته اي خانواده هم گذشته در

 دان    يا خاله اي عمه عمون    نه، هم نزديك خانواده
 ؟!اند نداشته را اينان از هيچكدام

   احساس كه باشد اينگونه اگر
 .ميكند بيهوين 

   به اميد كه احساش  
 
 قعر در و ميقاپد دستش از را زندك

 .اندازد م   نااميدي

 دستش از را خوب حال كه هست    ها نااميدي همت   
نند  .ميگي 

 .ميخواهد اميد

   اين به بازگشت براي
 
 اميد به نابلدي از پر و خاموش زندك

 .دارد نياز

 به تاريگ   اين از بتواند تا باشد روشن آنقدر كه اميدي
ونش  ...بكشاند بي 
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 ٣٧٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

د عميق نفس    .ميگي 

 ..باشد درست او هاي حرف تمام كه بگذاريم اين بر را فرض

 ؟!نميداند را زدن حرف ترك   چگونه

  
 زبان اين با اندازه اين چرا پس بوده اينجا زندگيش و كار وقن 

 ؟!است غريبه

سيده سوال هزاران  كردن پيدا فرصت هنوز كه دارد نير
 ..است نداشته را آن براي جواب

 .ميشود دور پنجره كنار از

 هاي قرص خوردن و ديواري چهار اين است شده زندگيش
 !متنوع

ي حس ديگر روزهاي به نسبت امروز  .دارد بهي 

 .دارد را خرم باغ ينا در زدن قدم دلش

          
            

را موها  رسرسعت  به  نشود  منرصرصف  تصميمش  از   
لينكه براي 

.د م   ين  ب  يون  باشكوه  ويالالي  از  و  بسته  اس   ن  دم  رسرسش   

باالالي
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 زدن قدم مشغول و كرده جمع سينه روي را ها دست
 .ميشود

 هيجان طرز به باغ اين هراي اما است تابستان اينكه با
ي  ..است معطر و خنك انگي  

د عميق نفس   بار مت   چند براي  ..ميگي 

 كار محافظ اندازه اين كه چيست نامزدش شغل نميداند
 !است

 هر و ميكنند مراقبت ويال از كافت گردن مرد چندين  آخر
 تر هيكل درشت مرد دو ميكند، را اينجا از خرىج قصد بار

 .ميشوند همراهش

 ..است ثرومتمند اندازه از بيش اينكه مثل

ود جلوتر  .مي 

   دست با و مينشيند بزرگ ي فواره ي هلب بر
 را آب خنكن 

 .ميكند لمس

 آشنا بس   صدان    كه است زيبا هاي ماه   تماشاي حال در
 .ميدهد قرارش مخاطب

 ؟!اند زنده ها احساس بود گفته

 



 رد پس پاییز

 

 .ميشود واضح برايش خون    به

 را صدا اين گذشته در دارد حتم !آيد م   آشنا خيل   صدا
 .است شنيده

 غريبه به كه اندازه همان دارد يقت    صدا اين بودن آشنا به
 .دارد ايمان خانه اين اهال   بودن

 .خانم شد عرض سالم-

 .ميشود بلند جا از زده بهت

ند، حرف فارش   ند خرف مي    به بازگشت براي شورش و مي  
 .ميشود بيشي   ايران

 نعمت و ناز تو ديگه اينجا اميدوارم نديدمتون، وقت خيل  -
 !باشت   

 "يگهد اينجا"

   چگونه قبال مگر
 
 !است داشته زندك

 !است مرموز مردي

 ..دارد آزار

 آزار اسباب راه اين از و است بلد را كلمات با بازي خوب
 .ميكند محيا را ديگران
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؟ ك   شما-  هستت  

 

 ٣٧١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ي مرد اين نگاه عمق در  !است شده دفن چي  

ي  !مانتقا هم شايد يا نفرت به شبيه چي  

 .ندارد شخص اين به نسبت خون    حس

د نشأت چه از نميداند  همان به مربوط هست چه هر ميگي 
 و اين از زياد را آن نبودن مهم روزها اين كه است اي گذشته

 .ميشنود آن

وزمندانه لبخندي مرد ند پي   !مي  

 بالخره مكرر هاي تالش از بعد كه است كس   مثل لبخندش
 .ستا رسيده خواسته كه آنچه به

 .ميشود نزديك سمتش به قدم  

ه چشمانش در گستاخانه  .ميشود خي 
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 ميكند فكر كه آنچه از بهي   مرد اين كه دارد يقت   
 .ميشناسدش

 ...پ  -

ند اي خنده تك   .مي  

 ؟!نميكنم عادت بهش چرا نميدونم-

ند حرف خود با    اين بلند، اما مي  
 طريق از ميخواهد يعن 

 .اندبسوز  را مقابل طرف هايش دانسته

 در هم باز و گرفته اطرف از را خود خوشحال نگاه
 .ميكند قفل چشمانش

 بزرگت    قرص اين خانم ؟!نشناسم ميشه مگه ..بهارخانم-
 .ديگه

ه بزرگ قرص به و اندازد م   باال ابرون     .ميماند خي 

 بخت كه هستت    آدمان    معدود اون از شما كنم عرض بايد-
ه باال كولتون و ازرس  .مي 

ها خيل   مرد اين ميگويد  ها پرزخند اين با حال و ميداند چي  
 ..ميكند درك خون    به را حقيقت اين

يف-  .باال بيارين ترس 
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 .اوست صداي

   با
 داخل به را مقابل مرد عصن    شدت به و خشن لحن 
 .ميكند دعوت

 گم را خود پاي و دست ميشنود، را او صداي كه همت   
 .ميكند

ين تا خرد از  او  از شدت به دارد اغرس  كه افرادي درشي 
 !دارند وحشت

 افتد م   افراد جان به ساده كالم يك با كه هان    وحشت اين
 !است مبهم برايش

 كيست؟ او واقعا

 است ايستاده بالكن در كه اون    مقابل و كرده خم كمر
 .ميكند تعظيم

سم خدمت-  ...قربان مي 

 .ايستد م   صاف

ي پرغرور نگاه آن از ديگر  مقابلش در كه چرا نيست، خي 
 .ميدهد قرارش مخاطب تواضع تمام با و كرده خم رس

 ..خانم ميشم مرخص اجازه با-
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ي  .نميگويد چي  

 .ميكند تماشا را مرموز مرد شدن دور سكوت در

 

 ٣٧٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 داروغه*******************************

 در شده قفل هم بر هاي دندان بت    از و ميسايد هم بر فك
 .ميغرد خطاكار مرد اين صورت

   آفتان    جلوش نگفتم مگه-
 هيچ نبايد اون مرتيكه؟ نس 

 ثبت معيوبت مغز تو رو اين .ببينه برش و دور رو آشنان   
 .كنم داغون رو مغزت خودم اينكه از قبل كن

 .ميكند بيشي   را گردن بر شده قفل دست فشار

 قطع كل   به حياتش راه كه دهد فشارش آنقدر دارد درست
 .شود
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 بخوره بهش چشمت نباش، برش و دور گفتم بار هزار-
 نتونه احدي هيچ ديگه تا ميكنم عوض رو صورتت ريخت

 .بده تشخيصت

 .ميدهد فشار ديوار به را رسش

، هللا بسم و جن عت    باهاش بايد-  
 رو فانگ ديديش باش 

 !ميبندي

 اي گوشه در را او قدرت تمام با افتد م   كه نفس نفس به
 .ميكند تپر 

 .ميكند پر هوا از را ها ريه قدرت تمام با و زده گلو بر دست

 صندل   روي بر او زار حال و ها رسفه به توجه بدون
 .مينشيند خود مخصوص

 .ميكند روشن را خود مارك سيگار و زده فندك

 .ميگرد سيگار از عميق كام  

 برنگشته؟ عادي حالت به چي    همه اونور؟ از خي   چه-

سد، كه سوال   با  زانو دو و كرده جمع را خود رسعت به ميير
 .مينشيند
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 خودش به هنوزه كه هنوز مادرش نه، كه عادي...عادي-
 .نيومده

د، ديگر كام   و كرده رها در را سيگار دود  .كوتاه بار اين ميگي 

   هر-
 
 يزدان از ..ميشه درست كم كم بعد سخته، اولش مرك

 .بگو

 .ميكند اي رسفه

 زدن حرف جرئت كس   نداره، سان   ح و درست اعصاب-
  كم يه البته...نميكنه پيدا رو باهاش

تر گوشه  ..شده هم  گي 

 مي  ش سمت به و كرده خاموش سيگاري زير در را سيگار
ود  .مي 

  
ون كشو از پاكن   .ميكند پرت او مقابل و ميكشد بي 

   كه پاساژيه سند-
 ..ميخواسن 

 .ميكند را پاكت برداشت    قصد و برده دست

  دست روي بر پا كه نرسيده پاكت به شدست

 .گذارد م  

 .گفتم بهت چيا باشه يادت-
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 .ميشود تر مچاله او صورت ميشود بيشي   كه پاييش فشار

م رست گوش تا گوش-  ...ميكنم نابود رو خونوادت كل و ميي 

 

 ٣٧٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميشود رد دستش روي از

د ديگر دست با را خود دست  مچاله صورت همان با و ميگي 
 .ميدهد جواب شده

 .ستارخان راحت ..خيالتون-

ند پوزخند  !مي  

 تضمت    را بودنش راحت خيال بخواهد كه كيست او آخر
 ؟!كند

  
  آنگاه بكشد، اجازه بدون نفس   است كاق 

ون سينه از را هايش شش  ..ميكشد بي 
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 خودت خيال كه باش اين دنبال بلدم، رو كارم خودم من-
   چون ..هباش راحت

 كام   الم   ناكرده خدان    اگه ميدون 
ون دهنت از ناخواسته ه بي  ه باهاش هم رست بير  .ميير

 !هستند سم   ها آدم اينگونه

 كاري هر به تن هستند حارص   پول خاطر به كه هان    آدم
 .هستند سم   دهند

   تا بايد يا
   تامينشان داري نيازشان كه زمان 

 بعد اينكه يا كن 
 .بجون    را اش رهخرخ كار پايان از

 .است قماش اين از صفت سگ بهراد اين

   تا
 برايت خوب خوب   است وصل منبع به جيبشان كه زمان 
 بر بخورد دماغشان به چربي   بون    كه همت    ميدهند تكان دم
 .ميدهند تكان ديگري براي را دم و زده پا پشت چي    همه

   تا بايد
د را دستش دارد نيازش كه زمان   خوب بگي 

   و بچرخاندش خوب ندش،برقصا
 شد تمام كارش كه زمان 

، از تا كند رهايش  ديار به و بكوبد جان    بر رس خود گيج  
 .بشتابد جهنميان

 ؟!است عاشق مرد اين
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ي اين به پيشنهادي با كه مردي  تقديم را اش معشوقه ناچي  
 ؟!كرد

 ..اندازد م   چرتكه و كرده باز دكان فقط او

 ايران، برگرد پرواز اولت    با و كن جمع رو پالست و جل-
 .كت    قيمت قيمه ميدم ببينم اينورا رو ريختت

ود ديگري اتاق سمت به و شده خارج كارش تاق از  .مي 

   كه الحق
 

 .بدجنس آن است گذاشته اختيارش در خوب سگ

   بهراد
 

  .است برايش خوب سگ

   اگر البته
، تا او با چگونه بدان   

 بيايد دستت كه قلقش كن 
لش  ..ميشود راحت كني 

 ..ميكند صدا را نگهبان اتاق، به نرسيده

 ..قربان بله-

 .ميكند اشاره كارش اتاق به ابرو با

يدش- ون بي   .شده دور اينجا از كه شت    مطمئت    و بي 

 .برميدارد داخل به قدم   و ميكند باز را در

 ببينم تركيه تو رو اش سايه ايران، بفرستينش پرواز اولت    با-
 .ميكنم خالص هم با رو اون هم و تو هم
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 ٣٧٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميبندد رسش پشت را در

  
د را الدمي   شماره و برداشته را گوش   .ميگي 

 .خدمتم در قربان، بله-

 .مينشيند صندل   روي بر

   شد؟ خر   مذاكره نتيجه-
؟ راضيشون تونسن   

 كن 

ين بدون جريان اين دارم دوست  خدشه و رسوصدا كوچكي 
 ..شه تموم داروغه عتبارا شدن دار

 !ميكند پا آن پا اين

 ..ول   شدم مذاكره وارد باهاشون دستورتون طبق قربان-

   ميگويد كه ول  
 .است لنگيده كار جاي يك يعن 

  
ي يعن   .نيست رسجايش چي  

 ..بده ادامه-
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 .ميشود الدمي   شدن بلبل باعث امر اين و ميگويد خشن

ا به-    شده، تجاوز دخي 
 عربا اين به بخواد كهاين از قبل يعن 

 .داده اجارشون شب يه بفروشدشون

 .ميشود وحشتناك

 .ميشود متورم گردنش هاي رگ

ان آن رس بالن    چه اينكه   است آمده هرزه دخي 

 بر ديگران دادن ترجيح و خانه از فرار ندارد، اهميت اي ذره
ها اين خانواده  .دارد دنبال به هم را چي  

 !است متاسف برايشان فقط

 همه به است فاضله ي مدينه برايشان تركيه اينكه فكر با
 .ميبندد بنديل و بار و زده پا و پشت چي   

ي فت انتظار برايشان اين جز چي    ..نمي 

ي تنها ساندش جنون به كه چي      مي 
 ..است نكبت آن نافرمان 

  
 آشغال سطل در را اش جنازه نرسيده ساعت به كه نكبن 

 .است انداخته

 كت    درست رو وضعشون و رس بده وله،س برگردون رو همه-
 ..بدم خي   بهت تا
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   را دارغه مال كه مردك   آن به درست درش   بايد
 قاچاق 

 .بدهد است خريده

 !ديگر است نامردي

 معامله ديگر طرف و كند هنگفت سود معامله طرف يك
 .شود ولگرد سگان و ها كرم خوراك

-  
 دونه يه و گوش دونه يه چشم، دونه يه دادي، رو پول وقن 

 براش رو م نشونه باشه يادت ضمن در ..بيار برام رو دستش
 ..بذاري يادگاري

  
   بر رس و كرده قطع را گوش 

 .ميگذارد صندل   پشن 

ان اين براي فكري بايد  .كند دخي 

ين  صباخ   چند تا اوست براي فرستادنشان كار بهي 
 .باشد نگهدارشان

 ..نه كه خال   نكگهدار

بلشان از  .نميخورد كه ها نان ق 

  
 .آيد م   در صدا به اتاق درب كه نميگذرد آرامشش از دقايق 

 بگو-

 .ميشود وارد مخصوصش خدمتكار
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 ..ميخواد مالقات اجازه بلي    قربان-

 

 ٣٧٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .نميداند را او آمدن دليل

 .كند آماده ديگري اي پروژه براي را خود بود قرار

  
   از ليوان 

 .دميكن پر نوشيدن 

ش-  ..كار اتاق تو بي 

 .ميشود خارج اتاق از "چشم" يك با پيشخدمت

 .بدهد راه خود شخض   اتاق به را كس   ندارد دوستت هيچ

   همت    دارد را اتاق اين به ورود حق كه كس   تنها
 پيشخدمن 

   اندازه به كه است
 .است كرده پيدا اعتماد او به كاق 

 .ميكشد رس را شده پر ليوان ميشود، خارج كه پيشخدمت

 .بماند ناچي    دست زير يك منتظر ندارد دوست

 .بماند منتظر كم   او بايد
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 .كند مالقات را خود رئيس كند اراده زمان هر كه نميشود

 .بشناسد خون    به را خود جايگاه بايد

 ....ميكند ترك را اتاق از بعد ساعت نيم

 .ميشود بلند جا از رسعت به ميشود وارد كه همت   

ي  !ستزيبا دخي 

ي  ..زيرك و زيبا دخي 

 .ستارخان سالم-

 .ميدهد تكان رس او جواب در

 اينجا؟ اومدي خر   براي-

   بيجواب سالم اين
   اينجا در او حضور از هيچ يعن 

 راص 
 ..نيست

   رضايت عدم
 را قرصش و كرده تمام را خرفش زودتر يعن 

 .كند ترك

، كار بعدي كيس رو قراره-  
 پات اجازه بدون باشه يادت كن 

 .برات ميكنم قلم بذاري اينجا ور 

د، رسد  ..خشك و رس گورس  
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 اين براي درست جوان    دنبال و ايستاده هنوز او مينشيند،
 .ميگردد مواخذه

ين به كه موهان    اي دسته  پشت را اند شده فر شكل بهي 
د گوش  .ميي 

 ..ببينم رو داروغه ميخوام من ..من-

 .بلند دايص با هم آن ميخندد ميشود تمام كه او ي جمله

 ؟!ببيند را داروغه

 .دارد ديدن داروغه مگر !است دار خنده

ي او جاي به كه قبل دفعه اينكه مثل  تكه تكه را ديگر دخي 
 ..است برداشته دور اندازه از بيش كرده

 !است ها خواست در آن از ديگر اين

 .است گذاشت    درازتر گليم از پا هاي درخواست آن از

 ..كرد خواهد خرد رو هرز هاي پا نوع اين داروغه
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 ..دارم كار باهاشون-

 ..ميشود قطع اش خنده

ه  .ميماند او حرف ي ادامه منتظر خي 

 ميخوام ول   هستت    داروغه راست دست شما درسته-
 ..بگم بهشون شخصا رو درخواستم

ند پوزخند  .مي  

 .دارد پوزخند حرف اين آخر

 داروغه ديدار از مطمت    اينگونه كه ديده چه خود در
 ؟!ميكند صحبت

 ..نديدند هرزه اين از تر گنده كله را داروغه

    حرف دهانت سايز بايد كه نميداند زن اين
 رست تا بزن 

 .بماند سي   

 .ميشود بلند جا از

 ..خشم از پر پرقدرت،

 ناچي    اوي و ايستاده مقابلش عظمت اين به كه دارد خشم
 !دارد را ديگرش روي مالقات تقاضاي
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ود جلو  ..عقب او و مي 

 ديوار بر او كه جان    تا ها كشيدن عقب و ها رفت    جلو اين
 .ميكند پيدا ادامه بچسبد

د خود پرقدرت چنگال بت    را ظريفش فك  .ميگي 

 .ميسايد هم بر دندان

 .ميكند قفل او لرزان ترس از چشمان در چشم با

-  
 ..باشه بلد هرب رو چي  ش دوتا سايز بايد آدم ميدون 

 .ميكند بيشي   را دست فشار

 پات ..رو دهنش چاك سايز يگ   اون و گليمش سايز يكيش-
 از گنده حرف ميشه، قلم بشه درازتر سانت يك گليمت از

ه دهنت ي ..ميشه پاره بير  ميگم؟ خر   كه ميگي 

 .ميكند پرت اي گوشه در را او

 ؟!بييت    رو داروغه ميتونت    هرزه توئه امثال كردي فكر-

 .ميشود كرده وحشت اوي نزديك

 .ميكشد وجود تمام با و برده او موهاي در دست

اي امثال-    خيال با كه تو شبيه دخي 
 

   زندك
 رو خانواده بهشن 

 حق ميارن در رو خرجشون ي نده*ج با اينجا و ميكت    رها
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 درخواست برسه چه بيارن زبون به رو داروغه اسم ندارن
 ..باشن داشته مالقات

ب با  .ميشود بلند جا از و كرده رهايش رص 

ند هم بر آرام را خود هاي دست  .مي  

 كه داده پله و پول بهت اونقدري ميخواي؟ ازشون خر  -
   گشنه

 .نمون 

ند تكيه  ديوار به و كرده جور و جمع را خود  .مي  

 .ميدهد جواب بيحال   با

 نه؟ !عزيزه زيادي كيه؟ دخي   اون ..اون-
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 .ميكند نگاه او به تي   

ساند را او چشمانش در زده موج خشونت  .ميي 

.د       ميكن  جمع  را  خود  ك  م 
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 به و كرده پاره افسار باز اينكه از وحشت ميكند، وحشت
 .بيافتد جانش

 منظور؟-

 .ميدهد قورت را دهان آب

 !است آلود غضب لحنش

 .است زده حدس درست پس

ي هر مرد اين براي دخي   آن  !نيست دخي 

   اين
 به و شد پنبه بود بافته خود براي روياهان    آن تمام يعن 
 .رفت هوا

 .ميشود بلند جا از آرام   به

 دارين؟ دوستش-

ند، نيشخند ه برايش ها برنامه هرزه اين پس مي    .بود چي  

 ؟!نخواد رو نامزدش آدم ميشه مگه-

 .ميبيند وضوح به را او ريخت    فرو

د رخش از رنگ و  چشمانش و ميير  .ميشود حبي 

 .ميكند علم قد مقابلش در درست و برده حيب در دست
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-،  
 هيچوقت باش مطمت    !چيه داروغه با كارت نگفن 

  
   رو داروغه نميتون 

 .ببين 

 .اندازد م   پايت    رس

  
 .ميكشد خود چشمان بر دسن 

 .ميدهد جواب كرده چاق نفس  

 اين از بيشي   ديگه كنه، آزاد رو من ميخوام ..ميخوام-
 ...بدم دامها نميتون

 ....پوزخند هم باز

 ...تمسخر از پر نگاه هم باز

   در مگر
كن   دلش وقت هر كه است شده استخدام رس 

 ؟!كند ترك را كارش بدرود با و دهد استعفا خواست

 ..نيست ها داستان اين از نه

 با شدنت خارج اما است خودت با دستگاه اين به شدن وارد
 ..مرگ

 ؟!بدهد ادامه نميتواند

 ..نيست او توانست    بحث
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 اين پاين تا خواست    اين كه است، داروغه خواست    بحث
  
 
 .دارد ادامه بار نكبت زندك

؟ كجا ؟!كنه آزادت-  
 بسالمن 

   خظ   او گلوي روي بر انگشت با و شده نزديكي  
 فرص 

 .ميكشد

نن رو اين-  .ميكت    آزادت هميشه براي بعد مي  

 .ميدهد ازامه و كرده قفل هم بر زندان

ون خونم از رو رتگو -  ..كيست رو بذار را حواست و كن بي 

ه  .ميدهد ادامه اش ترسيده چشمان در خي 

   پا و دست رهان    براي بيشي   خر   هر مردابه، عت    اينجا-
 بزن 

ي فرو بيشي     ...مي 

ود، خروخ    سمت به و كرده پشت  .ميكند  با را در مي 

 .بشنود را دستوراتش پيشخدمت تا ميكند بلند را صدا

ون برن ميخوان-  ..بده نشون رو راه..بي 
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 .ميشود خاوج خود قرص از شده ويران اوي به توجه بدون

 .ميگردد خود دلي   دنبال چشم با

 .نميكند پيدايش

 .ميكند اشاره نگهبانان از يگ   به

؟ كجا خانم بهار-  رفت  

 .ميكند اشاره ساختمان پشت به دست با

 ..باغ قسمت ساختمان، پشت رفت   -

 .افتد م   راه به سمت همان به و داده تكان رسي

 .ميبيند را او

 چشم باغ وسط بزرگ ي فواره به و نشسته آالچيق زير
 .است دوخته

 كردي؟ خلوت-

 .مينشيند او روبروي

د فواره از نگاه كمرنگ لبخندي با  .ميگي 
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 كه كاري تنها بزنم، حرف نميتونم هيچكس با كه اينجا-
 رسگرم ها گياه و گل با و باغ تو بيام كه اينه بكنم ميتونم
 ..شم

 .ميخندد گلو در

ي ياد رو زبونشون زودي به-  .ميگي 

 .ميگذارد ران روي را خود آرنج و ميشود خم جلو به

 ..هستم خدمتت در من بخواي كه وقت هر ضمن، در-

   نوك بر انگشت با
ند او بين   .مي  

 ..باشه-

 .آيد م   كش بيشي   كم   لبخندش

 .نيچرخاند اطراف در نگاه بدهد، جواب اينكه بدون

   باغ-
 
 !نيست پيدا تهش داري، بزرك

 .ميكند دنبال را او نگه

-  
 يه و بود خونه فقط خريدم رو عمارت اين تازه كه وقن 

 ..خال   بزرگ خيل   حياط

 .ميكند صاف كمر
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 ندارن ثمر كه درختان    از كاشتم، ميوه درخت رو حياط كل-
  حس جوران    يه ..نمياد خوشم صالا

   ن   
 .ميده دست بهم هدق 

 .ميكشد عميق نفس  

   اينجا بهار تو مطمئنا كردين، خون    كار-
 .ميشه تر ديدن 

 .نفره دو خلوت اين است دلنشت    برايش

   ميكند نگاهش سي   و بنشينند هم كنار كه اندازه همت   
 كاق 

 .است

 .ميشود بلند جا از كه است تماشايش محو

م اجازتون اب-  .داخل مي 

 .ميكند حس خون    به را او كردن دوري ميكند، حس
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**********************************يزدان 
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م خودم االن .مرتيكه كرده غلط بابا، اي-  رو خر   همه مي 
 .ميكنم ريس و راست

  
 در كه فرزادي سمت به و ميكشد خود ريش ته به دسن 
 است تلفن پشت شخص به انداخت    ترس   و وپت حال

 .ميچرخد

سد را ها رسوصدا اين دليل اينكه از قبل    پيش مادر بير
 دسن 

 .ميشود جويا را دليل و كرده

 شدي؟ عصن    اينقد چرا فرزاد؟ شده خر  -

 .ميشود نزديك نفره سه جمع به و داده خاتمه را تماس

ا اينكه مثل- اخانم ميخواست ميي   يه ينجاا بياره رو سمي 
 بازي شاالتان و ماشت    وسط زده ديوونه يه باالتر خيابون
 .درآورده

 !ميكند تعجب

ا به فرزاد نزديگ   متوجه كه كرده رسگرم را خود اندازه چه  ميي 
 !است نشده

 ميشه دير برسه تا گفتش گرفت، تماس باهام صادق االن-
 .بزنم محل به رس يه برم من

 !است خوب
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 ميتواند كه است خون    حال نهات اين او رفت    از بعد
 .باشد دلخوشش

   يك فرزاد شدن براه رو
 م   حساب به برايش بزرگ دلخوش 

 .آيد

ا بودن از بخواهيد را راستش    خانه اين در ميي 
 .است راص 

ا  .ميكند زنده برايش را بيوفا دلي   آن ياد ميي 

 !دارد عجين    حال روزها اين

 .ميخواهد را او ديدار بدشكل دلش

ود دل اين كت در رقمه هيچ او نبود  .نمي 

 !نميكند باور است، آمده رسش بالن    چه نميداند

   رس ي اندازه به را او رفت   
 .ندارد باور سوزن 

؟ عصن    اينقد چرا حاال خب-  
 كه خداروشكر هسن 

 .هست    سالم جفتشون

 دنياي و برداشته خود افكار از دست شيداخانم سوال با
 .برميگردد واقعيت

   چه به يارو اون آخه-
  ...كرده بيداد و داد رسشون حق 
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 باشند گرفته را آن مچ كه شخض   چون و كرده صاف گلون   
 .دارد ها گفته كردن جور و جمع در سع  

اخانم رس نبايد اينكه منظورم-  ..بكشه فرياد سمي 

 ؟!نيست واضح

 قابل وضوح به برادرش براي دخي   آن بودن مهم نظرش به
 .است ديدن

اخانم خانه به آمد و رفت اينكه مثل  هاي جروبحث و سمي 
ا  .است داده جواب ميي 

   به دارد سع   هم باز شكست يك از بعد اينكه
 
 برگردد زندك

 ..است بزرگ قدم  
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 چندين از بعد مادر دو اين دعاهاي شايد ميداند چه كس  
   به را پرس اين ماه

 
 .است بازگردانده زندك

 چيه؟ جريان ببت    برو-
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 رسعت به كه بود فرمان همت    شنيدن منتظر كه انگار
 .كند ترك را عمارت

ا به زنگ يه برم- سم رفت يادم شده، خر   ببينم برنم سمي   بير
 ..نه يا بوده همراهشون هم هومن

 را خود رفت    دليل مبل روي از شدن بلند حت    كه است مادر
 .ميگويد

ود، كه مادر  مي    روي از را چاي نفنجا و سده خم مي 
 .برميدارد

ي-  پرسم؟ بهي 

 .ميكند نگاه او به فنجان باالي از خانم شيدا سوال با

 ..خداروشكر-

 .ميشود جابجا خود جاي در كم  

 .ميكند صاف گلون   

   كردن دست دست اين
ي است قرار يعن   كه بگويد چي  

 .نيايد خوش مزاقش به چندان است ممكن

-  
 مامان؟ افتاده اتفاق 

ند مهربان نديلبخ  .مي  
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ا از مادر-  تنش از رو عزا لباس كه اينجا بياد خواسته سمي 
 هم تو نيست بهي   ميگذره اتفاق اون از ماه چهار ..بياره در

 بذاري؟ كنار رو مشگ  

ند پوزخند  .مي  

 !دلش هم خودش هم

   لباس با مگر آخر
 

ي رنگ  ؟!ميشود درست چي  

   لباس با نه
 

 سياه لباس با نه و ميشود خوبي   حالش رنگ
 !بدتر حالش

ي هيچ ها رنگ و است عزادار دلش  داغش بر تاثي 
 .نميگذارند

و نداشت، اعتقادي پوشيدن سياه به هيچگاه  جمله اين پي 
 "نيست مهم لباس باشه عزادار دلت" .بود

 !ميكرد اشتباه عمر تمام ميفهمد حال

 .ندارد امكان اصال پوش قرمز خودت باشد عزادار دلت اينكه

   سمت به دستت ديگر باشد پوش سياه كه تدل
 

 ديگر رنگ
ود  ..كمال و تمام همه آن ميشوي دل غالم آخر ..نمي 
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اخانم به شما مامان، راحتم من-  روحيه براي .برست    سمي 
 ..باشن پوش سياه خونودش كه نيست خوب هومن

 .ميشود بلند جا از

 .ميدهد قرار مخاطبش هم باز كه برنداشته قدم

   ميكنه بولق نظرت به-
   پوش سياه تو كه زمان 

ش   دخي 
 ..كنه تن قرمز خودش

 .ميشود نزديك قدم  

 تغيي   اين كن سع   شده كه هم پري ي خونواده خاطر به-
   قبول رو

 ..كن 
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ي    نميگويد، چي  
 .ندارد گفت    براي حرق 

 .نميفهمند را دردش جماعت اين كه بگويد چه آخر

   . .ن  وي  ب   م  يم 
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 .ميدهد حركت فرمان راننده به و مينشيند ماشت    در

 ..بيافت راه-

 قرار مخاطب را راننده شدند، خارج حياط از اينكه از بعد
 .ميدهد

-  
 بودن؟ خوب همه صحنه؟ رس رفن 

 .ميدهد تكان رسي راننده

 فقط !بود نشده طوريش كس   خداروشكر قربان، بله-
اخانم  .شتهبردا خراش پيشونيش كم يه ميي 

 .ميگذارد هم روي چشم و ميكند زمزمه اي"خوبه"

 ..ببينم رو تايماز ميخوام-

 پسش را تايماز پاتوق  مسي   و ميگريد "چشم  " راننده
د  .ميگي 

 توقف شهر جنوب در مسافرخانه يك مقابل بعد ساعت نيم
 .ميكند

 ..آقا رسيديم-

 .اندازد م   نگاه اطراف به و ميكند باز چشم

 .باش منتظر پايت    ..كردم هماهنگ باهاش-
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   ميشود پياده كه راننده
 پيدا تايماز ي رسوكله بعد دقايق 

 .ميشود

 .نشيند م   عقب صندل   روي كنارش

 ..آقا شد عرض سالم-

 !است كرده تغيي  

ي تركيه ي كشيده اتو مرد آن از ديگر  ..نيست خي 

ت با جيبه دوازده ده شلوار همان باز  را وجق عجق تيرس 
 .است پوشيده

 .ميكشد باال را خود كم  

؟ چه سالم،-  خي 

 !است نكرده باور را او مرگ

 .ندارد باور را مدارك از هيچكدام

  آزمايشات آن تا گرفته  سوخته نيم جسد آن از

 !اي ان دي

 .كند تاييد را او نبود نظر هر از بايد

 ..ميدهد او بودن زنده به گواه دلش

 



 رد پس پاییز

 

 .برود پيش دل منطق با كم   بگذار

ي هر براي و مرده كار عقل با را عمرش تمام  چرتكه چي  
 .است كرده چهارتا دودوتا و انداخته

 پيش دل فرمان با و بگذارد كنار را عقل ميخواهد را با اين
 .برود

   هاي نشانه دل اين شايد ميداند چه كس  
 .ميدهد درسن 

 .ميچرخد سمتش به و داده تكيه در بر تايماز

اي- س اونور از خون    خي   !هنمي 

 .ميماند منتظر شده كنجكاو و كرده جمع هم در اخم
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 .شده خر   ببينم بزن حرف درست-

د عميق دم    .ميگي 
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 نخودي تموم كرده، پااليش رو ش دسته و دار تمام داروغه-
 دور را ها خودي فقط و دور انداخته رو ها بيخودي و ها

 ..داشته نگه خودش

 حذف كه بودن هان    دسته اون از ميشناختم كه هم آدمان   
 ..بست    گلوله به رو تماما ..شدن

 .ميدهد ادامه شده حرص  

 .نمياد رحم هيشگ   برا دلش ميمونه، جالد عت    المصب

 .ميخاراند را خود ابروي باالي اشاره انگشت با

عاديه، من نظر از اين و-  باره اولت    اين مدت همه اين تو غي 
 ..داشته ها هبرنام اين از كه

ي  !ميشود روشن دلش در چي  

ي  .اميد ي روزنه يك شبيه چي  

  ميشن؟ محتاطي   آدماي چنت    زمانان    چه-

 .ميدهد قرار جيب دوازده ده آن از يگ   در را زنجي  

   آدما اين اصوال-
 چي    اينكه يا ميكت    خطر احساس كه زمان 

 انجام پااليشاي همچت    باشن داشته كرده پنهان براي مهم  
 .ميدن
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 .ميدهد ادامه كرده صاف گلون   

 از يگ   كه اينه هم اون داره وجود هم سوم   حالت يه البته-
 داروغه دستگاه در اين البته كه باشه، كرده خيانت افرادش

ه هم صد در يك از احتمالش  ممكنه هم باز خب ول   كمي 
 .بياد پيش

ون كالفه را خود نفس  .ميدهد بي 

   چه با نيست معلوم
 است؟ رو در رو جماعن 

ا اين از كجا از تو كشته رو آدمات اگه-  داري؟ خي   تغيي 

ند نيشخند  .مي  

 جالد مرتيكه اون مثل ...هستما كاره اين خودمم اينكه مثل-
 رو آدما مدل اين سياق و سبك جوران    يه خب ول   نباشم
   ..ميدونم

ي آدمات از و ميگذره ها ماه وقن     نيست خي 
 يعن 

 خودمون برا رمزها رسي يه ما ..ندارن خارخ    وحود ديگه
 ..داريم

  
 .ميكشد خود موهاي در دسن 

 دارغه هاي برنامه از آوردن در رس براي راه   دنبال بايد
 .باشد

د آرام دلش نكند چك را مرد آن تا  .نميگي 
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ي تنها    بر تاييد مهر ميتواند كه چي  
ش  شدن آسمان   دلي 

 .كند پيدا اطمينان داروغه طرف از كه است اين بزند

 برام دخي   اين دنبال داروغه دستگاه و دم تو ميخوام-
 ..بگردي

د دستش از را عكس و كرده دراز دست  .ميگي 

 ..نه يا هست اونجا بفهمم كه مهمه برام خيل  -
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 .اندازد م   عكس به نگاه  

   به اينكه با-
 ول   شد نزديك دستگاهش دم به ميشه سخن 

 ..ميكنم رو يمسع

اهنش جيب در را عكس  .ميگذارد پي 

 خانم پري مرگ و بازي آتيش اون به نسبت هنوز-
؟  مشكوكت  

 



 رد پس پاییز

 

د شيشه پشت ساختمان از نگاه  او سمت به و ميگي 
 .برميگردد

 از ابد تا دل   دو و شك اين نشم مطمت    دارغه طرف از تا-
 به قضيه اين فهميدن براي رو تالشت تمام ..نميشه دور من
 .بي   كار

ي دنبال ذهن در و كرده ريز چشم كه حال   در  مشكوك چي  
 .ميدهد جواب ميگردد شده

ي يه- ون داروغه اين ي درباره چي    يه اينكه اول !نيست مي  
 صورت و پنهون شخصيت يه با عمرش آخر تا نميتونه آدم
   ماسك زير

 
 با كه داره هم ديگه روي يه حتما پس كنه زندك

   آدم عت    اون
 
 رو خانم پري كجا از اون دوم، .ميكنه زندك

   در ميشناسه،
   شوما كه كه صورن 

 
 خارخ    سفر هيچ ميگ

 ..داره ايران تو شدياي و رفت يه داروغه اين پس نداشته،
 ...آدمش عت    شخصيت اون با البته

 .ميدهد ادامه شكاكانه همانگونه

 خودت اطراف آدماي دنبال بايد كه مشكوك   داروغه به اگه-
 راحت و ميشناسه رو شوما ي خونواده كه آدم   ..بگردي
ه تحت خر   همه ميتونه    از ..نظربگي 

 ديگه احتمال يه طرق 
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 كرده، كمك اون به جريان اين تو كس   كه داره وجود هم
ين خانم پري نبود از كه كس   ه رو سود بيشي   ..ميي 

ود فرو فكر در  .مي 

 مرور ودخ ذهن در روز هر را احتماالت  و ها حرف اين تمام
د جان    به راه ول   ميكند  .نميي 

 اين ول   ميشود رضوان عمه متمركز دهنش تمام هربار
 .ميكند رد را فرضيه

 ؟!باشد پليد اندازه اين ميشود مگر

 ول   است فرستاده مرگ كام به را مادرش كه است درست
حم   از حد اين  .است باور از دور زن يك براي بي 

   ميشه البته-
 طرف از كاسس يه تو داروغه اب دستش كه اين 

 .باشه هم پري

 .است خون    فرضيه

 نكرده نگاه قضيه به سمت اين از مدت اين در چگونه
 ..است

 نيست اي ساده كار داروغه انداخت    گي   كه است درست
 سخت چندان نبايد همدست ي گذينه كردن پيدا ول  
 ..باشد
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   مدت اين در كه بگردد كس   دنبال بايد
   به تكان 

 
 خود زندك

 ..است داده

 ...!نميشود كه كالن دستمزد بدون كاري چنت   
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   حرف-
 خودم اطراف آدماي به رسم اندازه اين زدي، درسن 

 ..بودم شده غافل كامال پري طرف از كه بود گرم

 .ميكشد سمتش به را خود شده كنجكاو

، كس   به-  آمارش هسوت سه بگو رو رسمش و اسم مشكوكت  
يزم برات رو  ...مي    رو مي 

 خود مرد اون  فقط بود شده پري دماغ موي كه كس   تنها
 ..است طلب جاه و بت    بزرگ

 خودم ي كارخونه از داره، توليدي ...عادل بهراد بهراد،-
ه نخ و پارچه  ته ميفرستم برات رو عكساش و آدرسش ..ميي 
 ..بيار در رو قضيه توي
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 .دميگذار  خود چشم رو دست

 ..آقا چشم رو-

   از بعد تايماز
 ماشت    وارد راننده و شده پياده خداحافظ 

 .ميشود

م-  .(ع)صالح امامزاده مي 

   تا ميخواهد
اخانم كه زمان  ون است خانه در سمي   .بماند بي 

اخانم كه است بهي    .درآورد تن از را عزا رخت سمي 

 روحيه شدن بهي   براي پي   پدري و دارد كوچك پرسي آخر
 .است الزم تغيي   اين نانآ ي

   نميخواهد
 ..شود مردد ميبيند تنش بر را عزا لباس وقن 

   تا لباس اين
دار پري اصل   وضعيت از كه زمان   بر شود خي 

   تنش
 .ماند خواهد باق 

 .كرد خواهد جشن پري شدن پيدا با را لباسش تغيي  

 .كردن پيدا بله

 .دكر  خواهد پيدايش زودي به و است زنده او دارد حتم

نم زنگ بهت شد تموم كارم-  .مي  
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 .ميشود پياده ماشت    از

 به ادب عرض براي و شده بارگاه وارد وضو تجديد از بعد
ي    ح سمت ود رص   .مي 

 .ميشود مناجات مشغول و نشسته صحن از اي گوشه در

 پيش را درست راه كه است اين خدا از درخواستش تمام
 ..دهد قرار رويش

  
 اذان شنيدن از بعد ميگذراند، مناجات و دعا به را ساعان 
 .ميپيونند نمازگزارن جمع به مغرب

 ديگر روزهاي از شلوغي   نسبت به زيارت و است جمعه روز
 ..است

ون جمعيت از را خود  راه به خروخ    سمت به و ميكشد بي 
 .افتد م  

 رس پشت از شخض   كه دارد را راننده با تماس قصد
ند صدايش  .مي  

 ...خان يزدان-

 

 ٣٨ ٥ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 

   از نگاه
 .ميچرخاند رس و گرفته گوش 

 .ميگردد صدا صاحب دنبال جمعيت در

   كه است خود اطراف افراد بررش   حال در
  بر دسن 

د قرار اش شانه روي  .ميگي 

 .برميگردد

 او سمت به كامال و كرده تعجب رسول حاج ديدن از
 .برميگردد

 ..پرسم سالم-

ند كمرنگ لبخندي  .مي  

، سالم-  الحمدهللا؟ خوبت    حاخ  

 هدايتش خرىج    سمت به حت    همت    در و ميدهد تكان رسي
 .ميكند

ه و مياد نفس   خداروشكر ..اي-  .مي 

 .ميكند درك را او حال
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 .است پيدا خون    به اش تكيده ظاهر روي از  او بد حال

 ..است شده پريده رنگ و الغر

ان براي پدران تند گفته قديم از دارد، هم حق البته  دخي 
   حال و ميدهند جان خود

 عينه به را را گفته اين درسن 
 .ميبيند

مرد آن ديگر رسول حاج اق و رسحال پي   ..نيست گذشته قي 
وح وح است، شده بي   ..شكسته كمر و بي 

سونمتون بفرمايت   -  ..مي 

 .ميكند اشاره نيمكت به دست با

م رو وققتون لحظه چند يه دارم، كار باهات-  بايد دبع بگي 
 ..پارك برگردم

ي  .مينشيند نيمكت روي اش خواسته طبق نميگويد، چي  

 گنبد به او نگاه و است او اي شكسته نيمرخ به نگاهش
 ..امامزاده

-  
ا اومد دنيا به پري وقن   مجبور ..نبود خوب حالش سمي 
 ..كنم مراقبت ازش و خونه بيارم رو روزه يك ي بچه شدم
ا با بايد شما وروشك عمو همون يا ما پيمان آخه  تو سمي 

 ..ميموند بيمارستان
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 برايش ول   برسد كجا به ميخواهد خاطرات اين با نميداند
 !است جذاب

  
ي هر يعن   .است جذاب برايش باشد تو ي درباره كن چي  

ا-  خشك و تر رو پري من و بود تو اون هفته يك تا سمي 
   از بودم بلد رو بزنش تموم ..ميكردم

 
 كنار ماهگرفتگ

  پشت خال تا گرفته وششگ

 ..ش شونه

د گنبد از نگاه عميق دم   با  .ميدوزد نگاهش به و ميگي 

 .آورد م   زبان بع را بعدي ي جمله اطمينان با

ند هايش ناباوري تمام بر تاييد مهر كن اي جمله  .مي  

 !نداشت رو ها نشانه اين از هيچكدوم جنازه اون-
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ود فرو هم در خودكار هايش اخم  .مي 
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 بگيد؟ ميخواييد خر   چيه؟ منظورتون-

ند لبخند  !مي  

 .كننده نااميد لبخندي

   فكر شايد-
 هم شايد نميدونم ميكنم، خيال و فكر كن 

 ام گوشه جگر مال جنازه اون اينكه به دلم ول   ميكنم اشتباه
 ...نميده رضا باشه

د صدادار نفس    .ميگي 

 .ميكند پاك را خود سمج هاي اشك و زده چشم زير دست

ند اي خنده تك ها اشك كردن پنهان حت     .مي  

   حرفاي ؟!شده چم نميدونم-
 ..نزدم درسن 

 .ميشود بلند جا از

م ديگه من بااجازه-  فكر بهش ..كردم نگران هم رو شما ..مي 
 .نكن

  
ند اش شانه بر دسن   .مي  

ا تن از رو عزا رخت ميخوان شنيدم-  هم تو دربيارن، سمي 
 ..بكن رو كار همت   
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 نيمكت، روي بر همچنان ول   ميگذرد او رفت    از ساعن 
 .است نشسته زيارت مقابل

 !است شده قفل مغزش

   ي جمله همان قفل
 ...!او پايان 

 بدنش جلون    هاي قسمت و زن صورت كه است درست
 ..بود سالم پشتش و ها گوش ول   بود سوخته

 !است مشكوك مرگ اين به هم رسول حاج پس

ي نكند  ؟!ميداند اش دسته و دار و داروغه از چي  

 ..كند صحبت او با مناسب فرصت يك رس بايد

 .ميشود بلند جا از و گرفته عميق دم  

   به ميخواهد راننده از نماز از بعد
 در هميشه كه رستوران 

 .برساندش ميخورد غذا آن

   چند
 .است نخورده غذا خوب كه است مدن 

 اميدي سوي كور اين خاطر به شايد است شده چه نميداند
 .است شده روشن دلش در كه است

 ..ميخواهد غذا

 ..ممكن مخلفات تمام با چرب نوع از هم آن
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 رستوران كاركانان از يگ   ميكنند توقف كه رستوران مقابل
 .ميكند تند پا سمتشان به ماشت    جابجاي براي

 .ميكند باز برايش را در

 ..جناب بفرمايت   -

 .ميگويد راننده به رو و ميشود پياده ماشت    از

ن رو ماشت    بده-  ..داخل بيا هم خودت بي 

 ..افتد م   راه به از جلوتر

 ..ميشود باز برايش وار اتوماتيك درب و رفته باال ها پاه از
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ي هر از دل شادي كه اند گفته درست  .است مهمي   چي  

 ميتواند كه است غرق ثروت در اندازه آن ميداند خدا
   از مدت چند اين اما كند تقبل را كشور يك حقوق

 
 زندك

!ت   اس  بريده 
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 ؟!چرا

 ..است نبوده شاد دلش چون است، نبوده يار دلش چون

 !ثروتمندي هم برج رس كارمندي حقوق با باشد شاد كه دل

   فالفل ي دكه كنار در غذا خوردن باشد يار كه دلت
 فروش 

 ..مينشيند نتت بر و ميشود گرشت هم

  درت پا از غم   هيچ  ديگر باشد شاد كه دل

 ...آورد نم  

ي و ميدهد خود براي مي    يك چيدن دستور  براي ديگر مي  
 ..راننده

   تمام در بگويد اگر
 تنها اين است نداشته را او كه مدن 

 !است نگفته دروغ ميخورد شوق با دارد كه است غذان   

 چه بيايد او خود   اگر است كرده غوغا اندازه اين يار ياد
 !ميشود

ها تمام ميچرخاند، رستوران در نگاه    خانواده از است پر مي  
 ..الكچري معروف قول به و باال سطح هاي

 .ميشود خشك جاي در چرخانش نگاه

 ...ميشود زنده ذهنش در اي خاطره
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 خورده رستوران اين در مادرجان و او با كه نهاري ي خاطره
 .بودند

 .ميبندد نقش لبانش بر كمرنگ لبخندي

 ..ميخورند هم با كه بود غذان    اولت   

   بدهد دستش از زودي اين به است قرار ميدانست اگر
 زمان 

 .ميگذراند او با را بيشي  

 !ميشود خشك لبخندش

 !ميشناخت را پري هم ديگر كس   مكان اين در روز آن

 !ميخورد زنگ گوشش در تايماز هاي حرف

 دارد؟ وجود امكانش

   تركيه رد هم
 
 هم و دارد آمد و رفت ايران در هم ميكند زندك

 .ميشناخت را پري

 لك ستار ستار،

 .ميخورد زنگ گوشش در كه است اسم  

   كم  
 
 .نيست بد كند رو و زير هم را تاجر اين زندك
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 .ميكشد دست غذا از

 داشته،بر  پاهاي روي از را دستمال و كرده پاك را دهان دور
 .ميگذارد مي    روي

   تا و است شده او مشغول ذهنش 
 را پوكش و جيك كه زمان 

د آرام نريزد وسط  .نميگي 

ي تنها لك ستار از    كه است اين ميداند كه چي  
 ده كه وقن 

 زمان اين تا و ميكند مهاجرت تركيه به مادرش با بود سالش
 ....است بوده ساكن همانجا

  ز  روي را روز چند اين بايد
 
 ...بگذارد وقت او ندك

  راه به عمارت سمت به و شده پياده ماشت    از

 .افتد م  

د ميهمانان رفت    به نر   خانه سكوت از  .ميي 

 درك را نبودش دليل مادر و شيدا مامان كه است خوب
 ..نكردند ارصار حضورش براي و كرده
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 كه  است نگذاشته عمارت بلند سكوي ي پله اولت    روي پا
ش  احوال و سالم  .ميكند متوقفش شخض   ير

؟ سالم،-  ..نديدمتون كه وقته خيل   خوبت  

 .ميچرخد صدا سمت به كمر از

 شب از ساعت اين در هم آن خانه اين در ساينا ديدن از
 .ميكند تعجب

 .برميگردد را رفته راه

 ..ايستد م   او مقابل درست

ي دقلويش خواهر و مادر برخالف  تر روبراه و عاقلي   دخي 
سد نظر به  .مي 

   چكار اينجا-
 ؟!ميكن 

 بزرگ تاب سمت به حضورش به توجه بدون و زده لبخند
ود  .مي 

، پرس واجبه سالم جواب-  و دين استاد ديگه كه شما دان  
  
ا اين بايد ايمون     بهي   رو چي  

 !بدون 

 منتظر دهد، تكان را تاب اينكه بدون و مينشيند تاب روي
 .مينشيند العملش عكس
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 .برميدارد سمتش به قدم   كرده اخم

 و ك   ميدونم منتها آبم، فوت رو ايمون و دين خودم من-
 ..تره درست كار كدوم كجا

 مرتب را رسش باالي ي شده گوجه موهاي و برده دست
 .ميكند

ند كوتاه اي خنده تك  .مي  

-  
   ميدون 

ا وقن  وع رو جدي كار يه بخوان دخي   اولت    كت    رس 
 ؟!چيه ميكت    كه كاري

ين رو براي باشد قرار اگر   اعصابي 

 دخي   اين يقت    به كنند تعيت    بندي رتبه زمت    روي هاي آدم
 ..كرد خواهد كسب را اول مقام

د بازي به اعصاب است بلد خوب آخر  .بگي 

 جواب كه بزند فرياد گرفته بازي دخي   اين رس بر ميخواهد
د رو صدايش او ش عوض در ول   ميي   بيشي   را آكىمير

 .ميچسباند

 .ميكنند گوجه رو موهاشون-

  
 .ميكند تندد پا سمتش به شده وحس 
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   با و ميدهد قرار تاب طرف دو را خود دستان
 كه چشمان 

ند موح آن در خشم  .ميشود هوار رسش بر مي  

 اين براي مناسن    زمان بدون گرفته بازيت اگه دخي   ببت   -
 ..نيست بازيا مسخره

 ..بدم انجام برات مهم كار يه ميخوام امشب-

ده و رسي    ع ميگويد، رسي    ع  ..وحشي  

 

 ٣٨٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميخورد گره هم در بيشي   هايش اخم

؟ خر   ببينم بزن حرف درست-  
 

 ميگ

 .ميكند اشاره رنگ سفيد صندل   به انگشت با

 ..بشينت    اونجا-

 .ميكند راست قامت

 .ميدهد جواب شده حفظ اخم همان با
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 رسيعي   چه هر دارم،ن رو بازيا بچه اين ي حوصله اصال من-
 ..مطلب اصل رس برو

 .اندازد م   مشكيش پا تا رس تيپ به نگاه  

 هم باز باشه بيخودي پوشيدنان    مشگ   اين به راجع اگه-
 ..بازي بچه ميذاري رو اسمش

 ..افتد م   دوهزاريش

 !دارد خي  

هاي    مرگ آن مورد در چي  
 .ميداند لعنن 

 ؟!چيه منظورت-

ند كج    لبخند  ..مي  

ياي از من اينكه زا قبل-  اول بايد شما بگم نداري خي   كه چي  
 ..بدي جواب من سواالي از رسي يه به

 و افتد م   راه به ها صندل   سمت به شده، بلند تاب روي از
 .ميكشاند خود دنبال به با را غضبناكش نگاه

 .مينشيند ها صندل   از يگ   روي بر

 كه خوبه يا معامله يه كه بدونت    خوب بايد ديگه، تاجرين-
نميگم؟       درست  باشه،  سود  رسرسش  دو 
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 ..آيد م   ستوه به

 اي عالقه رضوان عمه ي خانواده با همكالم   به هيچگاه
 ..است نداشته

   يه ديگر اينجا ول  
 !دارد ديگر دفعات با فرق 

 از خيل   است حارص   او خاطر به و است ميان در يارش پاي
 ..كند تحمل را ناخوشايندها

 .اردبرميد گام سمتش به

ند آن روي را خود دستان و ايستد م   مي    آنطرف  .مي  

 هم بر شده قفل هاي دندان بت    از و ميسايد هم بر فك
 .ميغرد

   خوب هم رو اين بايد پس-
  ..بدون 

 .ميكشد كمر او سمت به

ين-  تموم و معامله ببينم معامله اين تو خطان    كوچكي 
 ..ميكنم چال رو وابستگانش

 .ميخواند او چشمان كمردم لرزش از را ترس

 ..مرد اين است معامله اهل
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د رس را گربه زمان چه ميداند خوب دارد، را خود شگرد  بي 
 ..بياندازد چنگ بعدها نباشد قرار كه

 .ميماند او منتظر و مينشيند صندل   روي

 نخواست ديگه آقاجون چرا دارين؟ تنفر من مامان از چرا-
ش  داستانان    من االسو  اين جواب عوض در ببينه؟ رو دخي 
ي اون از بيشي   كه ميكنم تعريف برات  رو فكرش كه چي  
  
 ..شنيدنت    بكن 

 

 ٣٩٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   چه-
 جواب شنيدن از بعد تو كه داره وجود تضمين 

ي اون بخواي سواالت     بهم رو ميخوام من كه چي  
 

 ..بگ

 .ميگذارد روي بر را خود دستان ساينا

د بازي به را ي   م روي كوچك گلدان و  .ميگي 
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ي-  ..كنيم اعتماد هم به بايد فقط ندارم، تضمت    براي چي  
 بدونم كجا از من پس كنيم فكر اينطوري بخواي اگه

 ؟!باشن درست ميدي كه جوابان   

 .كند قمار خود هاي دانسته رس بر بار يك بگذار

 .كند چال سينه در برد گذاشته قرار خود با كه هان    دانسته

د قعمي نفس    است افتاده جانش به كه خشم   آتش تا ميگي 
 .كند فرومش

 ..كشته رو مادرم مادرت-

 !ميخورد جا

 ماجرا  اصل رك   اين با نداشت را اين توقع اصال اينكه مثل
 .كند بازگو برايش راحت اينگونه

 قورت را خود دهان آب است، شنيده كه جوان    از زده بهت
 .ميدهد

   به
ون را است آمده زبانش نوك تا كه اي جمله سخن   بي 
يزد  .مي 

-  
؟ يعن   !نداره امكان خر 

 .است حقش ديگر زدن پوزخند بار اين
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 را خود صفت شيطان مادر است هنوز كه هنوز دخي   اين
 ..نميشناسد

 كارخونه از يگ   دخي   مادرم ..كن فكر داري دوست طور هر-
 كه ميكنه كمك پدرم ..بود تهران ي شده ورشكست داري
 شدت به مادرت وسط اين ..بشه صاف پدربزرگم يها بده  

 رسمايه داره پدرم ميكرد فكر چون بود مخالف كار اين با
   در ول   ميده باد به رو شون

 به كارخونه امتياز كه صورن 
 ..بود شده واگزار پدر

 ..ميشود مشت دستانش

   ها شدن مشت اين
 خاطر به كه است خشگ   از ناش 

 .است دهافتا جانش به گذشته يادآوري

   شب يه تو—
   بارون 

 راه دعوا مادرم با نبوده خونه پدرم وقن 
ونش خونه از و ميندازه ون ..ميكنه بي   و همان كردنش بي 

 ...همان هم برنگشتنش هيچوقت

 را تنفس راه گلويش در كرده گي   بعض تا ميكند صاف گلون   
 .كند باز
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 ناو  از ..ميكنه ترك رو خونه هميشه براي و ميكنه تصادف-
   اون ..مرد من براي رضوان بعد به ساعت

 
 رو من زندك

   هم ..كرد خراب
 
 ..رو جونم مادر و پدر هم من زندك

 

 ٣٩١پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .اندازد م   شده مغموم سايناي به نگاه  

حم اندازه اين تا مادرش نميكرد فكر هيچوقت شايد  و بي 
 ...باشد پرست پول

  
 .ميگذرد سكوت در دقايق 

  دس
 وجود به جو اينكه براي و ميكشد خود صورت بر ن 
   بر كند درست را آمده

ند تكيه صندل   پشن   .مي  

   حرف كه توئه نوبت حاال خب،-
 .بزن 

 .بيايد خود به كه نميكشد طول اي دقيقه

   لبخندي
ند نمايس   !مي  

 



 رد پس پاییز

 

   آن در كه لبخندي
 
مندك  ديگر احساش   هر از پررنگي   رس 

 ...ميكشد رخ به را خود

 ديگري گناه خاطر به كه نيست ها آدم از دسته آن از
 ..كند مجازات را بيگناه   انسان

 (مسگري گردن زدند شوشي   به /آهنگري بلخ در كرد گنه)

ب اين مصداق اينكه از هميشه ار باشد المثل رص   بوده بي  
 .است

 .است نكرده مجازات را كس  

انش را رضوان عمه نه  صاف اينان با دلش فقط را دخي 
 .ودنميش

 .نميخواهد را ديدنشان

 و تر و نشود ورتر شعله نفرت اين آتش مبادا تا نميخواهد
 .بسوزاند هم با را خشك

اي اين نميدونم-  ميتونه چقدر بگم بهت ميخوام كه چي  
   گذشته مثل نميتونم نگم اگه ول   باشه مفيد

 
 ..كنم زندك

 شده گيج خاطر همت    به نيست واضح چندان هايش حرف
 .ميگويد
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   خر   ببينم بزن حرف درست-
 

 .ميگ

 .ميدهد قورت را خود دهان آب

ي گفت    از كه انگار  .ترس با اه هم ترديد دارد، ترديد چي  

؟ رو داوري دكي  -  ميشناست  

 !ميشود جالب

 .ميشناسد را داوري دكي   دنيا رس آن در دخي   اين چگونه

ي آن  .است كرده تاييد را پري ژنتيك آزمايش كه دكي 

؟ كجا از رو اون بله،-  ميشناش 

 .اندازد م   ديگر پاي روي پا

 و زده دريا به را دل است شده جريان وارد كه حال اينكه مثل
 .است گذاشته كنار را قبل اضطراب آن

 .برد نر   ذاتشون به آدما ظاهر روي از نميشه واقعا-

 

 ٣٩٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 .ميكند سكوت
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 ي درباره خوب يبو  آيد، نم   خون    بوي هايش حرف از
 !داران    دكي   شخصيت

 ..مياد دنيا زياد حرومزاده شما بالنسبت زمونه اين ميدونت   -

 .آورد م   تر پايت    كم   را خود صداي

 ..شده زياد خائن و ول مرداي و زن واقع در-

 .برميگردد عادي حالت به صدايش ولوم

 بياد هم بچه يه حروم   شدنا حول   به حال اين وسط حاال-
 .ميشه نور عل   نور ديگه

وع داوري دكي   كار كه اينجاست  ..ميشه رس 

 به ميبندد رو حروم   اون و ميگره دار مايه از قلميه پول يه
  .بيخي   جا همه از بدبخت شوهر ريش

 ؟!نميچرخانذ خود رس دور را لقمه حد از بيش

 .بكند را چرخاندن لقمه اين كلك و بزند را حرفش رك

د را او منظور  .ميگي 

 رس در دارد كه را آنچه تاييد او خود زبان از ميخواهد قطف
 .ميگذراند

؟ ميخواي خر   مطلب، اصل رس برو راست-  
 

 بگ
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 بوده داوري دكي   كار تمام جنازه اون تاييد آزمايشاي-
 .اشتباه كامال....و

 بع خاطر همت    به كند فرار موقعيت اين از ميخواهد
 .ميشود بلند صندل   روي از رسعت

 .ميدهد ادامه هكرد پشت

 ميتونه پري كه اين مهم ..نيست مهم مطمئنم كجا از اينكه-
 فكر چون گفتم بهت خاطر اين به هم رو اينا ...باشه زنده

   كه حقته ميكردم
 ..بدون 

د فاصله ميخواهد  .ميشود خشك جا در اش نعره با كه بگي 

 ..است حقش فرياد اين

 .است دهنز  دم و كشيده مدت اين كه دردهاي تمام جاي

 خفه گلو در را ها آن مدت اين كه هان    بغض تمام جاي
 .است كرده

 .مهمه من براي-

 .ميشود نزديك ترسيده دخي   به

   كجا از رو اينا تو-
 اين از مدت همه اين اگه و ؟!ميدون 

بودي؟            گرفته  دهن  به  زبون  چرا   ن 
داش   خ  ي  جريانات 
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  ..ايستد م   او مقابل

 حال در است افتاده نشجا به كه خشم   از بدنش تمام
 .است لرزيدن

 !دارد درد

   اينكه
 درد است بوده كجا مدت همه اين ناموست ندان 

 ..دارد

ين از باشد نتوانسته مرد يك اينكه سش نزديكي 
َ
 مراقبت ك

 .نميكنند درك اينان از هيچكدام را ها درد اين و دارد درد كند

 داره؟ بازي اين به دخل   چه رضوان-

 

 ٣٩٣پارت#

 پايي   _پس_در_نرما#

 

 .ميدهد قورت رسوصدا پر را خود دهان آب

   او حالت اين
ي يعن   .است ميان در چي  

  
 .است گي   ميان اين كس   پاي يعن 
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ه—    خر   هر بفهمم خود اينكه از قبل بهي 
   بهم ميدون 

 
 بگ

 از راحت قبل رسي مثل ديگه كنم كشفش خودم اگه چون
 ..نميگذرم كنارش

 .ميگذراند نگاه از را اش پريده رنگ صورت

 .ميشكنم رو گردنش-

 .ميشود دستپاچه

   اين
 

 تشخيص صورتش حاالت  از خون    به را دستپاچگ
 .ميدهد

 !بكنه كاري همچت    مامان بايد چرا ؟!حرفيه چه اين..اين-
 .نداره جريان اين به ربظ   اصال

 افتاده گي   جريان اين در بخواهد اينكه از بيش دخي   اين
 .است

 .داردن بيشي   حالت در

 گي   پاهاي صاحب يا است گي   فاجعه اين در خودش پاي يا
 .ميشناسد خون    به را كرده

ساندش اين از بيش نميخواهد  .بي 

   تنها دخي   اين
 .كند دفع را بهران اين ميتواند كه است رسنج 
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د سفت نبايد  .بگي 

 بيت از چمرش ماهن    چون تا دهد فشارش سفت نبايد
 .بخور رُس  دستانش

   كار آوردنش حرف به رديگ برود
 .شد خواهد سخن 

 .دهد فرصت او به كم   است بهي  

 .آمد خواهد رساغش به گفت    براي هم باز دارد حتم

د عميق نفس    .ميكشد كنار مقابلش از و ميگي 

-  
 روز فردا تا بدي انحام رو كاري اميدوارم ول   ..بري ميتون 
   وجدان

   داشته راحن 
 .باش 

ود، ين بدون مي    پاس كوچكي 
 ..ج 

داروغ**********************************
 ه

 .شود حارص   او تا است مانده منتظر نشيمن در

ون را او است قرار ماه دو از بعد د بي   ..بي 

ايط با را خود بتواند اينكه براي دوران اين نظرش از  وفق رس 
   بدهد

 .است كاق 
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 از آمده و حارص   كه است خود گيالس دادن تكان حال در
 .ميشود رجخا اتاق

 .گويد م   تحست    زيبان    همه اين به دل در

 !است اليقش كه الحق

ي چنت    لياقت فقط بزرگ ي داروغه دل بردن  ...است دخي 

 ..ميافتد راه به سمتش به و گذاشته كنار را گيالس

 اي؟ آماده-

 

 ٣٩٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 !است معذب

 .ميشود متوجه كامال حركاتش روي از را اين

  د
 يقه سفيد بلند لباس به و ميكشد خود موهاي به سن 
  
 .ميكند اشاره است پوشيده كه قايق 

داشتم؟        استاي  ل  ت 
همچ    من  اقعا  و 
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 ..ميكند تعلل دادن ادامه در

   با
 

 .ميدهد ادامه درماندك

   چنت    اصال ميكنم احساس-
 جوان    يه .نداشتم شخصين 

 .ميشم معذب

 .شود معذب دارد حق

 !عريان نيمه ايه لباس چنت    و پري

 لباش   چنت    داروغه كه بفهمد خان يزدان كه روزي به واي
   از اينگونه و است ديده تدارك او براي

ش فراموش   دلي 
 .ميكند سواستفاده

ند مهربان لبخندي  او ي برهنه ي شانه بر دست و مي  
 .ميگذارد

ايط به كم كم-  خوش هميشه تو عزيزم، برميگردي قبلت رس 
 ..من جان بودي پوش

 !نميشود آب نامزد اين دل در قندي هيچ "من جان" ميگويد

 بايد لحظه هر و است آب بر بنيان از نسبت اين آخر
 .داشت را آن نابودي انتظار

د دست در را او ظريف دست  .ميگي 
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ه-  ...ميشه دير كه بريم بهي 

سد مقصد از مينشيند ماشت    در كه همت     .ميير

 .بريم قراره كجا-

  
 .ميكند رها خود كت در را گوش 

 اروپا برنداي برتريم از يگ   شديم، دعوت لباس شوي يه به-
 ..گذاشته شو اينجا

 .ميدهد تكان فهميدن ي نشانه به رسي

 شويه؟ اين برگزاري مسئول ك   كردن؟ دعوتمون چرا-

 همزمان دادنش جواب با قرمز چراغ پشت در كاشت    توقف
 .ميشود

 قرارداي برند اين ئولمس با قراره نخم، و پارچه تاجر من-
ين كه ايرانيه خانم يه شوها اين مسئول ..كنم امضا  بزرگي 

 ...ميكنه مديريت رو مد شوهاي

 .ميكنند توقف مجلل ساختمان يك مقابل

 ديده ساختمان اطراف در كه باالن    مدل هاي ماشت    از
 احساس را شهر هاي گنده كله حضور خون    به ميشود
 .ميكند
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 را او دست ميكند، باز خروجشان رايب را در كه راننده
 ..شود پياده ميكند كمك و گرفته

 ..!بزرگ لك جناب !اينجاست ك   ببت    به به-

ش  .برميگردد صدا سمت به رسعت به دلي 

 برايش ميكند فكر كه آنچه از بيش زن اين صداي اينكه مثل
ند آشنا  .مي  

 

 ٣٩٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

   حال زن اين اينكه مثل
 ندارد؟ درسن 

 ظاهر بهار چشمان مقابل در كه بودند نگذاشته قرار مگر
 !نشود

 ؟!خرفت زن اين آيد م   استقبال براي

   نبود بار هزار
د او به را گذشته از فرد يك حن   كرده گورس  

 آمده گون    آمد خوش براي نامحتاطانه اينگونه حال است
 .است
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 و برگشته بهار كه چرا نيست او كردن پنهان براي راه  
 .است دوخته چشم ديوانه اوي بر عميق

 ..ميكشد هم در اخم

 
 
بان سمت به و زده بهار كمر پشت دست ناچارا  هدايتش مي  
 .ميكند

 ..سالم-

 .ميگذارد او ي شده دراز دست در دست تعلل اندك   از بهد

 ..اومدين خوش خيل  -

ه بهار براي رسي  .ميدهد تكان شده خي 

 .ميكند ادب عرض گشاد لبخندي با

  عزيز؟ خانم بهار هستت    خوب-

 م   خود به او، كمر روي بر دستش كردن پايت    و باال با
 .آوردش

ند زن گرم و نما دندان لبخند جواب در دلنشت    لبخندي  .مي  

 ..ممنون خيل   سالم،-

          
 

باالال ورودي  هاي  پاه  از  يكديگر  ا  ب"  خداروشكر  "ك  ي  از   
بعد

.د م  يون 
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 .ندافت م   را به ويژه هاي قسمت سمت به

 سمتشان به ها خدمه از يگ   ميكنند نشست    قصد كه همت   
بان و آيد م    .ميدهد قرار مخاطب را مي  

يف لطفا اومده، پيش كوچولو مشكل يه خانم رضوان-  ترس 
 ..باال ي طبقه بيارين

 .ميشود دور عذرخواه   يك با

 .ميكشد آسوده نفس  

 را او كردن عمل خودرسانه اين مناسب فرصت يك رس بايد
 .كند ريس و استر 

 !ميخواهد چشم زهر

   زير اين ميخواخند چشم زهر
 لگد و شده چموش كه دستان 

انند  .ميير

 برام مدت اين تو كه شخصيه اولت    اين بود؟ ك   خانم  -
 .مياد نظر به آشنا

 .ميشود كمي   و ماليم آهنگ صداي

هاي صداهاس و رس ميشود باعث امر همت     شده پر مي  
 .برسد گوش به بيشي  
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 .بزند نشنيدن به را خود ميكند ع  س

 ..امشبه برند صاحب دستيمون بغل مي   -

 !است مسخره

 ..ميگويد را دادن جواب از فرار اين

 

 ٣٩٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 كند تكرار را شده گرفته نشنيده سوال ديگر بار ميخواهد
   نور تعدادي و ميشود خاموش ها چراغ تمام كه

 
 كناره رنگ

 .ميشود روشن آن پشت بزرگ نيتورما و سن هاي

 .ميكند نزديك بهار گوش بر لب

   دوست كه رو مدل هر-
   بهم كافيه فقط داشن 

 
 .بگ

 شوي ي درباره كوتاه توضيج   و آيد م   سن روي رضوان
 .ميدهد دوره اين فشن

است!           شده  ساخته  كار  اين  براي  زن  اين  كه  الحق 
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 تحست    برق كه ميكند تمجيد برند اين از تاب و آب با چنان
 در معتي   بزرگ هاي فروشگاه و كلفت گردن گزاران رسمايه
 .ميشود منعكس تاريك سالن

 انتظار از دور  ها مقام   براي ناجور اي وصله چنت    داشت   
 !است

   همه اين با اين و كجا سفتشان اعتقادات و آنان
 سسن 

 !كجا

   ميشود، تمام كه صحبتش
 

 .ميشود پخش مخصوص آهنگ

 گرفت    از بعد و شده وارد سن پشت از ترتيب به ها مدلينگ
 .برميگردند را آمده راه شده داده آموزش فيگورهاي

 خشك گلو هاي تعريف گفت ميتوان دارد خون    هاي طراخ  
اه چندان رضوان كن  .است نبوده هم بي 

 .ميچرخاند نگاه او سمت به و گرفته سن از نگاه

 ردهك بيشي   را آبيش چشمان درخشش ضعيف نو تابش
 ..است

   اين كه آن از بعد
 
حم   تمام با را عزيزانش تمام زندك  از بي 

 شده عزيز اين داشت    نگه چنگ در است، درآورده چنگ
 .است حقش
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 ..مسلم حق

 نيست؟ باز اندازه از بيش لباساشون-

   به
 .ميچرخاند رس ميكند، نگاه كه سمن 

 داره، زيادي طرفداراي ...شده مد االن شدن برهنه نيمه-
 .تركيه تو صوصاخ

 ..ميكند سكوت

   سكوت اين
 را مشهور برند اين هاي لباس از هيچكدام يعن 

 .است نكرده پسند

   شده عروسك زنان اين آمد و رفت
 .ميكند پيدا ادامه ساعن 

 و باشد داشته رضوان با ديداري مراسم ترك از قبل بايد
هان   

   به را است كرده فراموش كه چي  
 مغزش در ديگر روش 

 .دده جا

 .ميشود بلند جا از

 ..عزيزم بمون منظر همينجا-

 .ميكند اشاره خود يگارد با به ابرو با

 ...باشه خانم به حواست-
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 ٣٩٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .افتد م   راه به خروخ    سمت به

د را او ي شماره سالن از شدن خارج حت     .ميگي 

 .دارم كارت ساختمون پشت بيا-

 به باديگاردهايش از ديگر يگ   يشوم خارج در از كه همت   
 .ميدود سمتش

 قربان؟ اومده پيش مشكل  -

   ب نشانه به رسي
 .ميدهد تكان منق 

 .دارم كار خانم رضوان با باش مراقب دور از-

امش به  .ميكند خم رس احي 

 ..قربان چشم-

ود ساختمان پشت به  راه به دنبالش فاصله با باديگارد و مي 
 .افتد م  

 .زن اين ميداند را دخو  جايگاه خوب
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 .شود حارص   محل در ارباش از زودتر بايد كه ميداند

 نه بماند منتظر كه است دست زير ي وظيفه كه ميداند
 ..رسور و باالدست

 .ميشود آالچيق وارد

 .برميدارد سمتش به قدم   و سده بدند جا از

؟ امري من با-  ..ا داشتت  

 محكم دست پشت با كه است نشده تمام اش جمله  هنوز
 .كوبد م   او دهان بر

 آفتان    بهار جلوي رو خودت كردي فراموش اينكه مثل-
  
 !نكن 

 خون كردن پاك حال در دستمال با كه اون    به تي    نگاه  
 .اندازد م   است، دهانش

-  
 به خاطرش به داري كه دستگاه   و دم تموم ميدون 
   فخر ديگرون

 كه تو ؟!س دارغه مال كمال و تمام ميفروش 
 تو بندازدت ولگرد سگاي عت    كه كنم كاري ينميخوا
 خيابان؟

 .افتد م   زمت    روي بر مقابلش كرده وحشت

 



 رد پس پاییز

 

   و رعب و است داروغه
 .دارند او از هايش آدم كه وحشن 

 خشم شده پر آن در چه هر و است مرده مرد اين در رخم
حم   و است  .بي 

 غلظ   همچت    چطور نميدونم قربان، ميخوام معذرت-
 ..كردم بيخود ..خوردم گه اصال ..كردم

ند، پوزخند    اين است شده انگي    رقت مي  
   تا كه زن 

 دقايق 
 به كالس كيلو كيلو و ميكرد نگاه ديگران بر باال از پيش

 .ميگذاشت نمايش

 برام هديه عنوان به رو اون داروغه منه، مال دخي   اون-
  ..آورده

به اشاره انگشت با و شده خم  اش برهنه ي شانه بر اي رص 
به ند آرام اي رص   .مي  

   آمادش ازدواج براي ميخوام-
 ..كن 

 !ميكند تعجب

ون چشمان از  .است مشخص كامال ازحدقه زده بي 

 

 ٣٩ ٨ت  #پار 
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 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميشود بلند جا از ناباوري با

، كاري همچت    بخوايت    نميكردم فكر-  ميكردم فكر بكنت  
 دشمناتون خت   اندا دام به براي طئمه يك عنوان به ميخواين

 .كنت    استفاده ازش

 .ميكند پاك را لب ي گوشه خون بار چندمت    براي

 اهداف براي دادين بهش كه نامزد لقب اون كردم فكر-
 .بوده خودتون

   با و برده فرو شلوار جيب در دست
 او مقابل استوار قامن 

 .ايستد م  

 آفتان    برش و دور تو نميخواد ...باشه خودت كار به رست-
  
 هست نياز عروش   براي كه كاران    بفرست رو مربيت .ش 
 .بده آموزش بهش رو

 .ميكند سالن به بازگشت قصد و كرده پشت

ش ندارد دوست هيچ  جماعت يك ميان ين از تر بيش دلي 
 .بماند تنها ناشناس و مست
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 .ميشنود را او صداي كه است برنداشته قدم  

 ..زن اين نميگذارد

 !شود شخامو  خشمش آتش كه نميگذارد

 اي جرقه بريزد خود آتش روي بر آب ميخواهد كه بار هر
ند  .ميكند بدتر را اوضاع و مي  

 ؟!زن اين نميخواهد را خودش

  
 

 .دارد اي اندازه هم ديوانگ

 ؟!!حاملس دخي   اون-

ين گردن از هم اون حامله  ؟!!ايران دار كارخونه كلفي 

   رو اين
 ؟!داري نگهش ميخواي و ميدون 

ند پوزخند  !مي  

 ..ميشود وحشتناك

 هر در !باشد كه طور هر ميخواهد، نفس چون را دخي   اين
  
 ..دارد قرار كه وضعين 

 ..ميشود نزديك

 ..ميكند قفل هم بر فك و ساييده هم بر دندان
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 ..منه ي بچه هم شكمش تو ي بچه من، زن ميشه دخي   اون-

 ...بدن جرت وحشيم سگاي ميدم بشنوم اين از غي  

د چنگ در را زن فك تشقدر  پر دستان با  ..ميگي 

   اگه-
 
 اون رحم تو من تركه و تخم پس باشه هم حاملك

ه   رو اين ..دخي 

 ..هرزه كن گوشت ي آويزه

 حضور تا ميشكست را سليطه اين گردن داشت جا اگر
 .كند محو زمت    روي از را سنگينش

  
 
 !است درآورده خود كجاي از ديگر را حاملك

 .باشد بيخي   مهم   موضوع همچت    از ميشود مگر

 

 ٣٩٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 ؟!است كرده فكر چه خود با زن اين

 !است نشناخته را داروغه هنوز
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 .باشد لنگيده كارش از جان    ممكن محال

   اين
 
ند حرف آن از كه حاملك  آزمايش جابجان    يك فقط مي  

 .است شده درست رسيعا كه بوده بوده

 ..باشه خودت كار به رست-

  راه به ساختمان سمت به و زده را ودخ حرف

 .افتد م  

 .ميشود سالن وارد

 .ميگردد زندگيش مهم شخص دنبال چشم با

 .ميشود پررنگي   اخمش و ميبيند او

ل ي درجه به خونش و ميبيند او
ُ
سد زدن ق  .مي  

 ؟!ميخواهد چه مي    دوروبر مردك آن آخر

 و هايستاد ول   است شده مرد آن شدن نزديك مانع باديگارد
ه باديگارد تذكرات به توجه بدون  زر شده معذب اوي به خي 
ند زيادي  .مي  

 .نميفهد ميكند بلغور او چه هر بهار كه است خوب

ند حرف ترك    .است زبان اين با بيگانه كامال او مي  
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هان    بت    از لستوار هاي گام با
 در را خود آن صاحبان كه مي  

 .ميگذرد اند كرده غرق نوش و عيش

 .ميشود نزديك

 .ميايستد غولپيكر مرد مقابل در درست

 .ميشناسد را او خوب

ي گرونگار از كارش  و كوچك خالف هزاران تا گرفته گي 
 ..ديگر بزرگ

 جزء كرد تعريف مقام   او براي مافيا دنياي در بخواه   اگر
 ..است چهارم سوم هاي رده

 ..شد او كردن كار تمي    منكر نميشود اما است دله

   با
ولك حالن  ند او ي شانه بر دست شده ني   ول   آرام و مي  

 .ميدهد قرارش مخاطب محكم حال عت    در

 اينكه از قبل كن غالف رو زبونت..كن درويش رو چشات-
 ..نكردم ناكار رو جفتشون خودم

د فاصله قدم   و كرده كوتاه اي خنده  .ميگي 

 كرده ادن    عرض خانم خدمت خواستم قربان، نكردم كاري-
  بخوايم باشيم م   خر با رنهوگ ..باشم
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 كنيم ادن    ن   

ند، پوزخند    خوب او خود كه پوزخندي مي  
 را آن معن 

 .ميداند

   يك عت   
 ..اسا وحس 

 در درست و ميكند طوافش خوب طئمه دريدن از قبل
  
 ..ميخورد را اش خرخره مناسب فرصن 

   جمع سالن اين از رو لشت تو چاك، به بزن-
 گم ميكن 

  
 ..مردي نمتببي اينحاها ..ميس 

 

 ٤٠٠پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .ميكند اشاره او به ابرو با باديگارد به رو

ون تا-  ..برو همراهش بي 

 .مينشيند صندل   روي بر

 ..كشيد طول كم يه كارم ميخوام معذرت-
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 ميكند، تماشا را دو آن رفت    كه درحال   و داده تكان رسي
سد را خود سوال  .ميير

ا يه بود؟ ك   اون-  .نميشدم متوجه اصال من ميگفت ن   چي  

يزد خود ليوان در آب از كم    .مي 

 .ميشه پيدا زياد اطراف اين االف آدم كن، فراموشش-

 .ميخواند فرا را ها خدمه از يگ   اشاره با

 ..خدمتم در قربان، بله-

 .ميكند اشاره ميوه سبد با چانه با

 ..بگي   پوست ميوه چندتا خانم براي-

 .ميكند خم دبا ي نشانه به رسي

 ..چشم-

 رس سمتش به كرده تعجب.ميشود مشغول كه خدمتكار
 .ميچرخاند

 كاريه؟ چه اين-

ند كمرنگ لبخندي  .مي  
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 انجام كاري همچت    خودت بدم اجازه كه نداري انتظار-
ن حقوق كارا همت    براي اينا !بدي  .ديگه ميگي 

 .ميكند مشت را خود دستان

 .ميكشد رخ به را او عصبانيت اوج كردن مشت اين

 مقابل را رس و شده نزيك و ميچرخاند اطراف در نگاه  
 .ميكند خم صورتش

 .ميگويد شده حرص  

 .ندارم دوست رو كاري همچت    اصال من ول  -

 .ميشود عميق كم   از لبخندش

   بر آرام اشاره انگشت با
ند او بين   .مي  

 يه ...همينطوريه مدلش اينجا نازنينم، بخور حرص كمي  -
 ..بنداز برت و دور به نگاه

 .ميچرخاند اطراف در و گرفته از نگاه تعلل كم   بعد

 انواع رسو مشغول و ايستاده خدمه دو يگ   مي    هر كنار در
   و خوراك  

 ..هستند نوشيدن 

-  
 ؟!بودم جاها اينجور آدم من مطمئن 

 .ترديد و شك از پر و آرام ميگويد، آرام
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 و تجمالت ههم اين مال نيست، مجالس اين مال دخي   ابن
 .نيست كردن رفتار گونه ارباب

ي    با دخي 
 

ي چنت    نميتواند هيچگاه متوسط زندك  را چي  
 !كند تصور

   يك
 
 واقعيت در آنچه هر از دور و الكچري شدت به زندك
 ..است داشته

   انتهاي
 غذا رستوران گارسون كه است اين  ديده كه خدمان 

 ..برود و بگذارد مقابلش

 صاحب از نمك تقاضاي شهر پايت    ساندويج    در اينكه يا
 ..بكند مغازه

 ..بس و همت   
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 داده ترتيب اي جلسه برند صاحب با اي جلسه شام از بعد
  تجارتشان ي درباره تا ميشود
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 ..شود گفته هاي صحبت

*************************************
 بهار

 تمام انگار كه است لباش   تعويض مشغول خود اتاق در
 شده داده جاي آن ي پارچه پود و تار در دنيا هاي حساس
 .ميخورد در بر اي اقه كه ميباشد است

ت  خارج اتاق بزرگ رهاكن از رسعت به و پوشيده تيرس 
 .ميشود

 ..بفرمايت   -

   با خدمتكار
 .ميشود وارد داروها حاوي سين 

 روي را آن حرف بدون و ميكند خم سالم ي نشانه به رسي
 .ميگذارد مي   

ي  دو يگ   فقط اش جمله تمام بت    از كه ميگويد ترك   به چي  
 .ميشود متوجه را كلمه

 !ميگويد چه او كه نيست مهم

 .ميداند را خود دارهاي زمان مدت همه اين از بعد ديگر

است!            برانگ  ي  شك  دخ  ي  اين  عمل  ي  درباره  چ   يي 
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   تا
 ترك را اتاق دنكن پيدا اطمينان ها قرص هوردن از كه زمان 
 .نميكند

   سمت به
 را ورقه از شده خارج قرص و رفته طالن    سين 

 ..ميخورد تعلل بدون و برداشته

 روانش ميشود بهي   جسميش حال چه هر ميكند احساس
يزد بهم بيشي    !مي 

 .برنميدارذ رسش از دست دل   دو و شك

 .ميبارد شك كاخ اين اهال   رفتار تك به تك از

 ..بزرگي   جريانات تا گرفته رومش بدون هاي قرص همت    از

 آشنان    حس تا ميشناختش خوب انگار كه كه مردي آن از
 ..داشت لباس شوي صاحب زن به نسبت كه

 عوض شخص يك رفتار و آداب ميشود مگر كناز به اينان
 ؟!شود

   در كردن رفتار درست ي طريقه اصال
 چون هان    ميهمان 

  
 ..نميداند را امشب مهمان 

 ..كند كاري خود نجات يبرا بايد

 !نجات بله
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ي سياهچال در اينكه    و بيخي 
   پا و دست بيهوين 

 خود بزن 
 ..است اسارت اي گونه

 .كند مالقات زن آن با است شده كه طور هر بايد

 ..ميشناسدش خوب خيل   او دارد حتم

 .ميدهد را اطمينان اين ششمش حس

   بگذار
 .دهد خرج به شجاعت كن 

 بر جان    به رفت    ماجرا دل در و زدن دريا به را دل كم  
 ..نميخورد

 ...است اعتماد ن    هم ستارخان به نسبت بهواهيد را راستش

 ؟!باشد نداشته اش خانواده از عمس   ميشود مگر

 بازگشت براي قدم   اما ميگويد داشت    دوست از اندازه اين
 و دادن قرص همت    در هست چه هر نميدارد بر خاطراتش

 ..ميشود صهخال  ها رفت    دكي  

 

 ٤٠٢پارت#
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 .ميشود بيدار خواب از رسدرد با

 كرده مشغول را ذهنش كه افكاري خاطر به گذشته شب
 شده مزمن رسدرد اين اش نتيجه حال و نخوابيده خوب بود

 ..است

 لباش   پوشيدن از بعد و شسته را خود  صورت و دست
ود پايت    ها پله از مناسب  .مي 

 جزء هم كند رصف را ها وعده ستارخان با مراهه اينكه
 ..است كاخ اين ي نانوشته هاي قانون

  
 مي    رأس در را او ميشود خوري غذا بزرگ اتاق وارد وقن 
 .ميكند پيدا

ود او سمت به كمرنگ ببخندي با  .مي 

 ..بخي   صبحتون سالم،-

 برايش را ستارخان راست دست صندل   ها خدمخه از يگ  
ون  ..ميكشد بي 

 .ميگويد پررنگي   لبخندي با جوابش در

 ..بخي   هم تو صبح عزيزم، سالم-

.د            ميشو  خورا  ك  انواع  از  پر  مقابلش  ثانيه  از  كرسرسي   
در
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 ي صبحانه گفتم آشير   به نخوردي، غذا خوب ديشب-
 ..كنه آماده برات مفصل  

 .ميگذراند نظر از را غذا كرده تعجب

 ..خورمب نميتونم هم رو اينا دهم يك زياده، اينا-

 .ميگذارد مقابلش را ها بشقاب از يگ  

وع اينا از-  هر از كن سع   فقط نيست اجباري هيچ كن، رس 
   ميل ي لقمه سه دو كدوم

 ..كن 

 ؟!لقمه سه در كدام هر از

 قابله يك خوردن با بخورد لقمه سه دو كه كدام هر از
 .ميكند برابري غذا از پر متوسط

ي  .نميگويد چي  

وع حرف بدون و تهانداخ باال اي شانه  .ميكند رس 

   باديگاردهايش از يگ   كه است نخورده قدشق چند
 به گوش 

 .آيد م   او سمت به دست

ي ستارخان گوش در  بلند جا از بالفاصله او و ميگويد چي  
 .ميشود

 ..بخوري بيشي   كن سع   برم، بايد من عزيزم-
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ام به  ..ميشود بلند جا از او احي 

ود كه او    مي 
 ..ميشود بلند مي    پشت از بعد دقايق 

 بودنش بيحوصله بر امر همت    ندارد دادن انجام براي كاري
ند دامن  .مي  

 ..ميشود خارج ساختمان از

 پياده يك نظرش به است خون    روز ميكشد، عميق نفس  
 .باشد خون    فكر باغ اين در روي

ند، قدم  .ميشود دور ساختمان از كم كم مي  

ود جلوتر چه هر   بيشي   باغ انتهاي در ككوچ ساختمان مي 
د قرار ديد معرض در  ...ميگي 

 هلش جلو به ناشناخته حس   اما ميكند بازگشت قصد
 .ميدهد

 

 ٤٠٣پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

راه            به  ساختمان  سمت  به  كوتاه  ها   ن  گام  با 
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 .افتد م  

 آن ساخت از ها سال كه است مشخص ساختمان ظاهر از
 .ميگذرد

ند دور را ساختمان ودي،ور  درب كردن پيدا براي  .مي  

 مبادا تا ميچرخاند اطراف در نگاه   ميبيند را در كه همت   
 .باشد حوال   اين در كس  

ساند ورودي به را خود  .مي 

س  .ميچرخاند نگاه هم باز گرفته اسي 

ه تعلل اندك   از بعد  .ميكشد پايت    را دستگي 

 !بيخودي تصور چه

 .نيست بيش خام   خيال باشد باز اينكه

 .ندارد اي فايده ول   ميكند تكرار را كار اين بار چندين

 ساختمان اطراف ديدن به كنجكاوانه و زده در به لگدي
 .ميدهد ادامه

 .شود يار بار اين شايد ديگر، است شانس

 .ميدهد هل شانس بودن يار اميد به را پنجره
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ي قدرت با ميخورد تكان كه كم    تكرار را كار بيشي 
  بر محكم صدان    با پنجره درب.ميكند

 اتاق از غليظ غباري و گرد و ميكند برخورد كنار هاي ديواره
ون ند بي   .مي  

 در را دستش كنان رسفه و كشيده عقب را خود رسعت به
 .ميدهد تكان صورت مقابل

 اتاق فضاي بيشي   رسعت با نور ميشود كمي   كه غبار و گرد
 .ميكند روشن را

 و محكم هاي حفاظ كه است هان    پنجره آن از اينكه با
 و ببيند را داخل حدودي تا ميشود ول   دارد هم به نزديك
 .كند ارضا را كنجكاوي حس اين

ي دنبال چشم با  به آن بر ايستادن با بتواند كه ميگردد چي  
 .بزند ديد را داخل خون   

 فاصله ساختمان از نظر مورد ي وسيله كردن پيدا براي
د  .ميگي 

 .ميكند پيدا را اي شده كستهش درخت ي تنه دورتر كم  

 .ميدهد قل ساختمان نزديك تا را آن

ود باال آن از احتياط با و ميگذاردش پنجره زير  .مي 
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   هاي لبه بر دستش
ون   .ميكند محكم پنجره بي 

 كرده نزيك ها حفاظ به را خود كم   و ميكشد باال را باالتنه
د محكم را ها آن دوست با و  .ميگي 

 .ميشود راحي   داخل ديدن و ميخوابد الكام غبار رفته رفته

  
 .است الكچري و شيك اتاق 

سند نظر به گرانقيمت و زيبا شدت به وسايل تمام آخر  .مي 

 .ببيند هم را ديگر هاي قسمت ميكند سع   و ميكشد گردن

 !ميماند مات آن ديدن از

ي چنت    امكان مگر  ؟!دارد وجود چي  
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ند پلك  شود محو چشمانش مقابل از تصوير اين شايد تا مي  
 زنگ گوشش در ميبيند آنچه بودن واقع   نميشود ول  

 ..ميخورد
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 ..خانم-

 و دست رسش پشت درست هم آن كلفت صدان    شنيدن از
 خطرناك سقوط   ميخواهد كه همت    و كرده گم را پايش
 حلقه بازويش دور نگهبان قدرتمند دستان باشد، داشته
 .بيايد پايت    تنه از ميكند مكك و ميشود

ام ي نشانه به رسي خشن، و رسد حالت همان با  فرود احي 
 .آورد م  

 .ميدهد نشان را بازگشت راه دست با

   اين
 .كند ترك را مكان اين زودتر چه هر بايد يعن 

ي از را انسان كه اند گفته راست    منع چي  
 نسبت بيشي   كن 

 .ميشود حريص ها ممنوعه به

 ..ستا اينگونه

 است بازگشت خواهان قاطعيت با نگهبان اين كه حال
  آن درون شخص و خانه آن به بيشي  

 ..است شده مند عالقه

   كه كردنش دست دست
 گفت    "خانم" ميشود، طوالن 

.د      ميشو  تر  محكم  اش  دوباره 
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 "خانم" همت    فقط فارش   لغات تمام از اينكه مثل

 منظور دست اب كلمه اين از بعد كه چرا است بلد را گفت   
 .ميكند بيان را خود

 به نگهبان از جلوتر و انداخته پنجره به حرست پر نگاه  
 .افتد م   راه به عمارت سمت

   تا نگهبان
 .نميدارد بر چشم شود عمارت وارد كامال كه زمان 

 بلند صداي با شخض   افتد م   راه به كه ها پله سمت به
 .ميكند سالم

 .خانم سالم-

  پايت    را است گذاشته اول ي پله روي كه پان   

 .آورد م  

 .برميگردد سمتش به او زدن حرف فارش   از كرده تعجب

  
 .آيد م   سمتش به لبخند با پوشيده شلوار كت زن 

-  
 

 ..خانم شما ترك   زبان مرن    هستم، بيگ

ند لبخند انداخته باال ابرو  .مي  

    . .م  خوشبخت  ديدنتون  از  الالم،  س 
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 اتاقش به را ميانسال اتقريب و آراسته مرن    اين ميخواهد
 .آيد م   سمتشان به خدمتكارها از يگ   كه كند دعوت

ي مرن    به رو و كرده تعظيم معمول طبق  .ميگويد چي  

يف ميگن خدمتكارتون- يم ترس   .مطالعه اتاق به بي 

 .نميخواهد را كتاب به زدن ذل و جا يك در نشست    دلش

 ناآش شخص آن و قديم   زيباي ساختمان آن در بودن دلش
 ..ميخواهد را

وع نميشود  كند؟ موكول فردا به را درس رس 

  
 

 .است نكرده انتخاب تدريس براي را خون    زمان بيگ
 ٤٠٥پارت#
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   خانم با را ساعان 

 
ي مشغول بيگ  .ميشود ترك   زبان يادگي 

   چندان زبان
 .آيد نم   نظر به سخن 

 ...برآيد پسش از ميتواند تالش كم   با

 ها خدمه از يگ   كه هستند يكديگر با تمرين و تكرار مشغول
 .ميشود وارد زدن در از بعد
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 .ميدهد ادامه مرن    به رو ادب عرض از بعد

 برايش است گفته كه را آنچه هر مرن    تا ميماند منتظر
 .كند ترجمه

 منتظرم در جلوي راننده برم، بايد ديگه من اجازتون با-
 ..هست   

ود كه او  ثبت آن در را هايش مشق كه اي صفحه به مي 
 .اندزد م   نگاه   است كرده

ش   كوتاه مكالمه و  تمرين را حرف چندين نوشت     را احوالير
 .كند مرور

 .ميدهد تكان را خود رس دارد لب بر لبخند كه حال   در

وع براي-  ..آسونه رس 

 قصد به را مطالعه اتاق و ميشود بلند بزرگ مي    پشت از
 ...ميكند ترك خود اتاق

ه بر دست ا صداي پشت از كه گذاشته دستگي   از پر و گي 
 .ميشنود را او ي مؤاخذه

   ساختمون طرف چرا-
  بودي؟ رفته پشن 

 .ميشود مشت دسته دوره دستش
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 حوال   همان در را چي    همه غولئيكر نگهبان آن ميكرد فكر
 .ميكرد فكر بيهوده اينكه مثل ول   است كرده تمام

ي خود ارباب از ميشود مگر  .كنند پنهان چي  

 .كند پيدا از شجاعت كم   تا ميدهد قورت را خود دهان آب

سد است ديده ساختمان آن در آنچه از االن همت    بگذار  .بير

ي نميتواند كه ديگر شخض   از  .آورد بدست چي  

ين  باشد داشته جواب شخص آن براي ميتواند كه كس   بهي 
 ..است مرد ايت خود  

ي هر از بيشي   ها ندانسته اين ند بازي به را مغزش چي    .ميگي 

   ي مشغله اين از تا شود واضح برايش چي    همه بايد
 ذهن 

 .كند پيدا رهان   

 .ميكشد هم در اخم

د عميق نفس    .ميگردد بر او سمت به و ميگي 

 !است همينگونه هم او

 مقابل در كه گوناگون هان    جواب و كشيده هم در اخم
وند رژه چشمانش  .مي 
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   و درست هك هان    جواب
 مجهول برايش كدام هر نادرسن 

 .است

؟ ك   تو-  
 هسن 
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 يزدان**********************************

 .مينشيند صندل   روي بر

 .اندازد م   او خون از پر صورت به نگاه  

 او مقابل است شده جمع تايماز تالش با كه را اي پرونده
 .ميكند پرت زمت    روي

   كه تجاري ملك چندتا و هنگفت مال   حساب-
 شدن رد حن 

 كم   !شدن اسمت به تماما حاال بوده، رويا كنارشون از تو
 نيست؟ برنگي    شك

 .ميكند نگاهش ريزتر
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 چاق پري رفت    از بعد حساب اين دقيقا كه جالبه اينجاش-
 .ميشه چله و

 .ميكند خال   را خود دهان خون

 .ميشود جويا را معركه اين دليل بيحال   با

ي من ؟!چيه براي بازيا مسخره اين-  ..ندارم گفت    براي چي  

 .ميكند ثابت را اين خالف تجربه

  
 به همچنان تو ميدهند شهادت ت عليه مدارك ي همه وقن 

   پس داري ارصار نداست   
 ..دقيق دقيق   آن ميدان 

 فرق اوضاع حال ول   نبوده كتكاري و كتك آدم امروز به تا
ي ردم اين ميكند،  را بزرگ تغيي   اين ارزش كه ميداند را چي  
 .دارد

 كجاست؟ پري-

   اين و ميشود عوض اي ثانيه براي او نگاه رنگ
 شخص يعن 

 ..است انداخته دام به را مناسن   

   به
   ستون بر سخن 

ند تكيه خرابه اين آهن   .مي  

هاند اطراف در نگاه    .مي 
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 معركه اين ردو  كلفتش گردن افراد از تن چند با همراه تايماز
   ميشود باعث هم همت    اند گرفته را

 كمي   نگاهش گستاخ 
 .شود

   كه دارم اونقد ميدونوي-
 ..ميان كم مقابلش در اعداد حن 

 ده اونوقت بگو پري از و كن باز رو وامونده دهن اين فقط
يزم رو داري كه اونچنه برار  .دامنت تو مي 

 ..مرده پري ..نميدونم هيجر   من..من-

د بازي به را اعصاب و ميگويد نشجا مرگ از  .ميگي 

 ..نيست درك قابل خريت همه اين سياستمداري مرد چنت    از

 .ميساييد هم بر دندان

   و منقبض فگ   با
 خم او سمت به خشم از شده رسخ صورن 

 .ميشود

 پيدا انداخته راه رو كثيف بازي اين كه كس   اون من ببت   -
 .ميكنم چالت زنده زنده خودم كه اونوقته ميكنم

 او سمت به رسعت به تايماز عصن    فشار همه اين ميان
 .ميكوبد شكمش بر پا با و كرده حمله

 .ميكشد عقب را رسش و گرفته را او موهاي
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 كيه؟ داروغه-

ي از هي   بهراد ي مچاله صورت در نشسته بهت  بيخي 
 ..ميدهد

ي اين    بيخي 
 نزديك بسيار واقعيت به ها فرضيه آن يعن 

 .هستند

   اين
 يا است وصل داروغه ي دسته و دار به يا مرد اين يعن 

 .ميداند خون    به را او دوم شخصيت

 

 ٤٠٧پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   كه خري اين از من-
 

 .نميدونم هيجر   ميگ

 .ميگويد درد با

 .است شده رسازير وجودش تمام از كه دردي

ب با را او موهاي  بر رسش كه اي گونه ميكند، رها رص 
ود حال از و شده كوبيده تپش ستون  .مي 
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 صورت بر دست كف مقاومت همه اين از شده خسته
 .ميكشد خود ي خسته

 .ميگويد كرده داغ تايماز به رو و ميشود بلند صندل   روي از

 ..برگردم بايد دارم كار ميشه، تاريك داره هوا-

 .ميكند اشاره بيجان بهراد به ابرو با

، بهش- ان    يه داري حتم برست  
 .ميدونه چي  

 .ميشود همقدمش در جلوي تا

 آوردي؟ در كجا از رو حسابش توي و ته ول   چشم رو-

ند خسته لبخندي  .مي  

 جلوم كله با تا كنم تر لب منتظرن اينجا بانكاي تمام-
 ..وايست   

ند را ماشت    ريموت  .مي  

 ..نداره كاري ديگه كه گرفت    استعالم يه-

 .ايستد م   كنارماشت   

 با هم اون و شده پري پري از بعد روز دچن حسابش اينكه-
  
   اين به مبلع 

 
 به تركيه كه اينه مهم ..نيست مهم اصال بزرك

 .شده تزريق پول حسابش
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 .ميشود سوار

ي لك ستار از-  نكردي؟ پيدا چي  

 آمده پايت    نصفه تا ي شيشه بر را خود دستان تايماز
 .ميكشد جلو را خود و ميگذارد

اي رسي يه و پارچه تتجار  كار تو ميگن ها بچه-  ديگس، چي  
 كه آدمايه دسته اون از و نيومده ايران كه وقته خيل  

 ..خودشه آخور تو رسش و محتاط

 .ميدهد ادامه كشيده عقب را خود

 و دم !داره همكاريان    شما ي عمه با جوران    يه ميگن-
 ..توپه اونور دستگاهشم

هان    تمام بت    از
ي تنها است كرده كشف تايماز كه چي    چي  

 !است رضوان عمه با او همكاري است بوده جديد برايش كه

ي باره اين در هيچوقت ستار  .بود نگفته چي  

 داري؟ خر   خونوادش از-

 .مينشيند شاگرد صندل   روي كنارش و زده دور را ماشت   

 .ميام باهاتون جان    يه تا-

 .آورد م   در حركت به را ماشت    و زده استارت
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   به راستيتش-
ي گذشتش از دميش سخن   با كرد پيدا چي  

   هزار
ان    ريز يه بدبخن   .باشه بخور بدرد اگه هست خي 

 

 ٤٠٨پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   كه حال   در
 
ند، دور را بريدك سد شده كنجكاو مي    .ميير

؟ چه- ان    خي 

 پاك را خود لبان ي گرشه اشاره و شيت انگشت در با تايماز
 .ميدهد ادامه كرده

   طبق-
 با ..قديميشون محل رفتيم بوذين گفته كه اطالعان 

  
 ديگه ي محله يه تو رو محله ي كهنه اهال   از يگ   بديخن 
 .كرديم پيدا

ند تميه در بر و گرفته صندل   از تكيه  ي چهره حالت تا مي  
 .ببيند خون    به را آقايش

ي يه تو كه بوده قديم فروشاي مواد اون از باباش-  با درگي 
   ميشه، كشته پليس

 رو ستار دست مادره بوده ساله ده وقن 
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ه  به نيست معلوم هويتش كه مردي كمك با حاال و ميگي 
ه تركيه  ناگفته البته .نديده رو اونا كس   ديگه اون بعد و مي 
 حوال   و جنوب به رسكاي يه اوقات گاه   ستار كه نباشه
 .زده زندگيشون محل

 .اندازد م   باال اي شانه

 بوده خر   پايت    هاي محله تو دناز  گشت اين از دليليش حاال-
 .مونده سيكرت خارجكيا قول به ديگه

 .ميكند سكوت

ي  .ميشود ُبلد ذهنش در چي  

 را همديگر پارك در كه بود گفته پري به رستوران آن در قبال
 !اند كرده مالقات

   آن تمام نكند
 !باشد شده ريزي برنامه ها ديدن اتفاق 

 پري داشت    به بلق از ستار كه نيست بعيد نيست، بعيد
 !است كرده فكر

 و كجا از پري او باشد، درست حدس اين كه فرض به
 .ميشود پررنگ سوال   ميشناسد چگونه

.م          ميش  پياده  دار  نگه  ري  هاي  اين  كنار  -ب   يحمت 
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 .ميكند متوقف هايير  مقابل را ماشن و زده راهنما

 .كشيدي زحمت ممنون،-

 .دميبند را در و شده پياده ماشت    از تايماز

 .ميكند داخل را رس شيشه از عادت طبق و ميشود خم

 .قربان س وظيفه انجام-

   كنار را دست
د پيشان   .ميي 

 ..بسالمت برو رخصت،-

 همراهش صداي كه اوست ي گذشته و ستار حوال   فكرش
 رخ به را آمده بوجود موقعيت و زده پس را افكار تمام

 .ميكشد

 وقته خيل   ؟!هستت    كجا معلومه داداش، سالم-
 ..منتظرتونيم

س پر صداي شنيدن با  غمگت    لبخندي فرزاد هيجان و اسي 
ند  .مي  

 بلشد پري و خودش عقد سفره عقد، ي سفره اولت    بود قرار
 كه آنگونه ورق حال و ميشود پهن عمارت اين در كه

       . .ت  اس  برگشته  است  نداشته  را  انتظارش  هيچكس 
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 ٤٠٩پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

ب كدام شما  داريد؟ قبول را المثل رص 

 از نكوست كه سال   يا شمارند م   پايي    آخر را جوجه)
 (را پيداست بهارش

 است؟ نزديك واقعيت به بيشي   يك كدام

 بيشي   پايي    آخر در جوجه شمردن فرزاد و خود حال براي
 ..است درك قابل

  آن از پايي  ش ول   بوده زيبا بهارش ابتداي

 چه هر نداشته، همراه به ن   زيبا هيچ كه است هان    پايي   
   ن    و است خشگ   ميكند كار چشم

 
 .برك

  
ي هم معروف زيباي هان    برگ آن از حن   .نيست خي 

   بهش بايد اومد پيش مهم   كار ميام، دارم-
 
 ..ميكردم رسيدك

.د      ميچرخان  فرمان  عمارت  سمت  به 
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 اومده؟ عاقد-

 .ميدهد جواب ها خدمه از يگ   به دادن دستور از بعد فرزاد

 ..برسه كه االناس-

ون صدا پر را خود بازدم  .ميدهد بي 

   در از اونجام، ديگه دقيقه چند يه منم-
م پشن   لباس باال مي 

 ...پايت    ميام كنم عرض كه

   ي كوچه وارد
 .ميشود پشن 

 باال ها پله از خود و ميدهد ها خدمه از يگ   به را سوييچ
ود  .مي 

 اتاق آخرين جزء باتقري اتاقش شود وارد عمارت كه در اين از
 .ميشود ها

  راه به اتاق سمت يه بلند و محكم هاي گام با

 .افتد م  

 پايت    سالن ميهمانان هياهوي صداي ميشود نزديكي   چه هر
سد گوش به بيشي    .مي 

   آخرين طبق
 نيست قرار دارد جشن اين از كه اطالعان 

 .شوند دعوت زيادي ميهمانان
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ا اقوام از نفر چند  .خودشان طرف از هم فرن چند و ميي 

 نميخواهد خاطر همت    به ميداند را پرسش شاه اوضاع مادر
 .بياندازد راه بكون    و بزن چنان آن

   اتاقش به نرسيده
   لحن 

 .ميكند كنجكاوش عصبان 

 به صداها خاطر همت    به است نشده چفت اتاق درب
  
 .ميشود شنيده راحن 

 .نيست ايستادن فالگوش آدم

 پاهايش چگونه نميداند ول   نيست دنز  چوب سياه زاغ آدم
 .ايستند م   حركت از نقطه اين در

 ..است كنجكاو

 و خواهر بدون هم آن ساينا ي منتظره غي   حضور به
 .نيست خوشبت    مادرش

 طاق طاقتم ديگه من بردار، كارات اين از دست مامان ببت   -
  .شده

   اين و ميشود ساكت
 سياست از آنچه هر رضوان عمه يعن 

ش كردن رام براي ستا بلد د كار به دخي   .ميگي 
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-  
   كردين درست شما كه اين 

 
 من .شكنجگاهه نيست، زندك

 ..مامان نيستم اون اين جلوي شدن راست و خم آدم
 ..صوفيا عت    بشم يگ   نميخوام ..نميخوام

 ..ميكند اخم

 ..نميدهند خون    بوي هايش حرف

   چه چيست؟ جريان طرف آن
 افتد؟ م   دارد اتفاق 

 

 ٤١٠ارتپ#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 شود جويا را بحث و جر اين دليل و كند باز را در ميخواهد
 .ميكند خشكش او بعدي ي جمله كه

 .ميشود بد حالش

 .ميدارد نگه پا رس را خود زحمت و شده سست پاهايش

 ..شم پري مثل نميخوام-

 ؟!چيست حرف اين از منظورش
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 درس كه اند كرده پري با چكار يا است كرده چكار پري مگر
ت عمه اين براي است شده عي   .مرموز ي دخي 

 پر به اين از بيشي   بخواي اگه ..زندس پري ميدونم من ..من-
م بپيجر   پام و  چون ميگم، دان    پرس به رو خر   همه مي 

 باور رو آبگ   و مسخره مرگ اين جوران    يه هم خودش
 ..نكرده

 ؟!است كرده غلبه شادي بر غمش بار چرا نميداند

 ؟!ايد خورده خنجر اينگونه بحال تا

 .دارد درد

 .دارد درد نزديكانت توسط هم آن خوردن خنجر پشت از

سد استخوانت مغز به كه دردها ان از د را امانت و مي   .ميي 

 .ميشكند كمرش

ارت سنبل برايش عمه هميشه  سياه   از حد اين ول   بود رس 
 ..دانست م   دور او براي را

 .ميشود خود اتاق وارد شده سست ن   پاها و خم كمري با

  
 ..است كاق 

          . .ت  اس   ق 
دانس   تكا   از  حجم  اين  امشب  براي 
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   شنيدن تحمل ديگر
 .ندارد را ديگر خيانن 

 ؟!باشد نامروت ي عمه اين كار بالها آن و فرزاد جريان نكند

 .بود نخواهد بعيد اي فرضيه چنت    اوصاف اين با

   از بعد
 .كند جور و جمع را خود ميكند سع   دقايق 

   چشم را مورد اين اگر
 برايش خون    شب امشب كند، پوش 

 .است

ي چه  ..او بودن خي   از بهي   خي 

چ عمه دخي   اين با خوب بايد  از بتواند تا شود م 

 ..شود مطلع ماجرا اين بم و زير

ود رختكن سمت به و شده بلند تخت روي از بعد اندك    .مي 

 روشن رنگ به عجين    كشش پيش دفعات برخالف امشب
 ..كند صي   فعال بايد ول   است كرده پيدا

 ..است داغدار همچنان كه كنند فكر بگذارد و كند صي  

ه اي سورمه شلواري كت  م   آينه مقابل و كرده تن به تي 
 ..ايستد

  
 پرستي    همان با و ميكشد خود روي و رس به دسن 

.د        ميشو  خارج  اتاق  از  خود  به  مخصوص 
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 ٤١١پارت#

 ايي   پ_پس_در_رمان#

 

 .رود م   پايت    ها پله از

   جمعيت بود زده حدس كه همانگونه
 جشن براي چندان 

 .است نشده دعوت

ام به   و شده قطع صداها و رس حضورش احي 

 .ميشوند بلند جا از  سالن در حارص   مردان ي همه

ش   و سالم ميهمانان تك تك با  در نهايت در و كرده احوالير
 .مينشيند رسول حاج كنار

ه لباس هم هنوز  پريده رنگ پيش ماهاي مثل و دارد تن بر تي 
 ..است

 .مرد اين است شده پي  

 .است شكسته كمر بد عزيزش ي نوه داغ

؟!          ميشود  رو  خ  مرگ  اين  پاسخگوي  ك  س  چه 
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 !روح مرگ بله

  
   نه ديگر وقن 

   نه و كند ناراحتت اتفاق 
 خوشحالت اتفاق 

   كند
 ..است مرده روحت يعن 

 تك تك گرفت    انتقام خود به و اند كشته را خانواده اين روح
  آن از را مرده هاي روح اين

د وجدانان ن     .ميگي 

ه حالتون-  رسول؟ حاج بهي 

 .ميبندد نقش او لبان بر مهربان لبخندي

 .خان يزدان خوبم خداروشكر،-

   بر
   و زده تكيه مبل پشن 

 .ميكشد خود ران بر دسن 

 .خداروشكر-

 .ميچرخاند اطراف در نگاه  

 است گفت و گپ مشغول ديگر نفر دو يگ   با شخض   هر
 .ميشود بلند جمعشان از خنده صداي گاها و

 و زدن دست صداي است زنان مخصوص كه ديگر سالن از
سد گوش به گاه   چند از هر آهنگ  .مي 

 خوبه؟ اوضاع-
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 سفيد سورت روي بر را چرخانش نگاه رسول حاح سوال با
 .ميكند متمركز او

 .مرتبه خر   همه-

 در تسبيح از اي دانه و ميكند زمزمه لب زير ي"خداروشكر"
 .ميكند تكرار را نظر مورد ذكر و كرده رها را دست

 ها بچه براي كه جان    يه بريم خونه و محله اون از ميخوايم-
ا رسيده، ارث به  .ميشه آب ذره ذره داره سمي 

   تصميم
 ي گوشه گوشه كه خانه آن از چه هر است، درسن 

   آن
 

 .است بهي   باشند دور دارد رفته دست از عزيز آن زا رنگ

، هم خيل  -  براي رو اونجا خدمه ميگم فردا همت    عال 
 ..كت    آماده ورودتون

بت  .ميدهد جواب كرده، رد را شده تعارف رس 

-  
 ..برميايم پسش از خودمون نيستيم، زحمت به راص 

 

 ٤١٢پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#
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   با و كرده ظريف اخم  
 .ميكند رد  را تعارفت اين حكمم لحن 

 جابجا ميتونت    فردا پس ست، وظيفه انجام نيست، زحمت-
 .بشت   

 .دارد تعلل كم   ميدهد جوالن ذهنش در آنچه پرسيدن براي

   زمان نميداند
 خوب ول   نه يا است سوال اين براي درسن 

 نياورد در را ترديد و شك اين ته امشب همت    اگر ميداند
 .دگي   آرام نميتواند

   كردن پايت    و باال با ميكند سع  
 كرده جمع كه اطالعان 

وع براي مناسب جان    از است  .كند استفاده رس 

 .ميشود جابجا خود جاي در اندك   و كرده صاف گلون   

اخانم دارين؟ رو فرزند يه همت    شما-  .ميكنم عرض رو سمي 

ند كه لبخندي    امام است آرام آنكه با مي  
 در خاص   تلج 

 .ميشود يدهد آن عمق

   نوع يك
مرد اين چشمان در حرست كه تلج   .ميكند تخليه پي 

 .ميكشد آه

 برابر چند را نگاهش در كرده خرش جا حرست آن كه اه  
 .ميكند
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-  
 
 بهم رو حالت كه اونقد داره، پايت    و باال خيل   كن زندك
 و بياري پايت    و رست داري دوست ديگه كه اونوقته ..بزنه

 .يبيار  باال رو تمامش

 كاشته او نگاه در حرست كه اي گذشته اين دارد دوست
 .كند كشف را است

ي ها حرست اين الي به ال در شايد ميداند چه كس    چي  
ش بازگشت براي بدردلخور  .شود پيدا دلي 

 رو خانواده يه بنيان ميتونه كه بد اونقدر بديه، چي    فقر-
 ..كنه نابود

 با كه كودك   روي بر و چرخانده را خود حرست پر نگاه
 .ميدوزد ميدهد تكان را خود آهنگ صداي

 تقريبا مال   وضعيت خاطر به كه بودم آدما اين از يگ   من-
 برام ميكردم فكر كه اونان    پايت   

 .شدن پراكنده دورت از عزيزند اندازه 

؟ لك ستار-  ميشناست  

سد، مقدمه بدون  .كند تعلل اندك   اينكه بدون ميير
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ند، خشكش  ميكرد فكر كه هم آنچان مرد اين هك انگار مي  
 .نيست غريبه

ي چنت    اش چهره حاالت  البته د چي    .ميكند گورس  

 

 ٤١٣پارت#

 پايي   _درپس_رمان#

 

 .ميچرخد صورتش در همچنان او ي زده بهت نگاه

 .است نداشته را اسم   چنت    شنيدن توقع اينكه مثل

 را سوال تكرار تقاضاي هم باز باشد، شنيده اشتباه كه انگار
 .دارد

   رو ك  -
 

 پرسم؟ ميگ

 اش شده كشيده كت تا ميشود جابجا خود جاي در كم  
 .شود آزاد

 محالت تو قبال اينكه مثل بدونم، لك ستار به راجع ميخوام-
   پايت   

 
   از و ميكرد زندك

 بايد بودين اونجا قبال هم شما طرق 
 .بشناست    رو خانوادش يا ايشون
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   و گرفته او زا چشم آيد م   در صدا به كه همراهش
 گوش 

ون را  ...ميكشد بي 

  
 باز كردن سايلنت از بعد و كرده قطع را زنگ حال در گوش 
د فرو كت جيب در  .ميي 

؟ رو ايشون-  ميشناست  

   سوال نظرش از
سيده درسن   .است نير

 را ستار اين كه است واضح شدت به او احوال و اوضاع با
 .ميشناسد خون    به

 رسگرم تسبيح هاي مهره با را خود هم باز و گرفته چشم
 .ميكند

 ميگردين؟ دنبالش دارين چرا دارين؟ چكارش-

 نشان ميشود بلند زنان قسمت از كه دست و هلهله صداي
 .است فرزاد به عروس دادن "بله" از

  كه كند تكرار دوباره را خود سوال ميخواهد

ا پدر منصور، حاج  .آيد م   سمتشان به ميي 

 .مقام   جناب سالم-

 .ميگذارد منصور حاج ي شده دارز دست رد دست
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 .بنشينت    بفرمايت    منصور، حاج سالم-

 .نشيند م   نظر مورد مبل روي بر "اجازه با" يك با

، باشه مبارك- تون كه شاهلل ان حاخ    !بشه خوشبخت دخي 

 كامال گلويش در كرده گي   بغض جمله اين گفت    هنگام
 .است واضح

 .ديگر دارد بغض

ي  داشته عروش   سفيد لباس در را او ديدن آرزوي كه دخي 
 .ميبيند سفيد كفن در را است

 كجا؟ كفن سفيدي و كجا عروش   سفيد

 .دارند تفاوت يكديگر با ها فرسخ

 .حاخ    ممنون خيل  -

 مخاطب رسول، حاج به دادن جواب از بعد منصور حاج
 .ميدهد قرارش

 از كه اي سهميه بابت ديدمتون كه وقت هر ميخواستم-
 .كند تشكر گرفتت    نظر در برامون ها پارچه

   خاطر به فقط لطف اين ميگويد دل در
 كه بود درخواسن 

ش  .بود كرده سفارش دلي 
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 مستقيم صورت به كوچك هاي مغازه براي هيچگاه  وگرنه
 .نميفرستد جنس

 !باشه پررنق كارتون و كسب اميدوارم ميكنم، خواهش-

 

 ٤١٤پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

   براي و كرده تشكري منصور حاج
 صحبت مشغول دقايق 

ي كار ي درباره  بخش وارد فرزاد آن از بعد و ميشود سير
 .ميشود مردانه

 كاره نيمه ني    ها جمع ساير هاي بحث ميشود وارد كه فرزاد
 .ميماند

يك عرض براي    تي 
 

 .ميشوند بلند جا از همگ

ام اداي براي فرزاد  خاندانشان، بزرگ سمت يه ابتدا احي 
وند خان دانيز   .مي 

د آغوش در را فرزاد  .ميگي 

 ..جان فرزاد باشه مبارك-
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ند فاصله هم از  .ميگي 

 .ببينم رو خوشيت شاهلل ان داداش، ممنون-

ند او قشنگ آرزوي جواب در كمرنگ لبخندي  .مي  

 ....اميدوارم-

   دنبال شام رصف از بعد
 حاج با بتواند كه است موقعين 

 .ندك صحبت ستار ي درباره رسول

 .است شده مهم برايش شدت به مسئله اين آخر

 .نميكند پيدا صحبت براي مناسن    زمان مجلس پايان تا ديگر

 و ها هياهو و ميكند رفت    قصد ميهمانان كم كم
 .رسوصداهاميخوابد

 .كند عوض هوا كم   تا و ميشود حياط وارد

   آخرين اش خانوده و رسول حاج
 از كه هستند كسان 

 .ندميشو  خارج عمارت

اخانم با ش   سمي     بر اي برسه و ميكند احوالير
 هومن پيشان 

ند شده الغر  .مي  
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 شوق و شور همه آن و كودك   پرس اين در ميكند احساس
 ديده چشمانش در گرمان    هيچ كه چرا است شده نابود

 ...نميشود

سونه رو شما راننده باشت    منتظر-  .مي 

   رسول حاج
 .ندمي    خان يزدان اين ي شانه بر دسن 

يم آژانس نميشم، مزاحم-  .ميگي 

 رانتده از يگ   بدهد را رسول حلج تعارف جواب اينكه بدون
ند صدا را ها  .مي  

 در جلوي بيار رو ماشت    احمدي،-

 .ميشود بلند جا از رسعت به احمدي

 ..ميارمش االن آقا، چشم-

 عذرخواه   يك با و ميگذارد رسول حاج پشت را خود دست
 .ميكند همراه دخو  با را او جمع از

 .بگت    برام لك ستار از ميخوام-

 .ميبيند تسبيح دور  را او ي شده مشت دستان ميبيند،

 .مهمه برام خيل  -
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   شايد تا ميگويد موضوع اين بودن مهم از
 خود موضع از كن 

 .شود دور

 ..منه ي نوه ستار-

 

 ٤١٥پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 ؟!نوه

   هر شنيدن انتظار
 .نسبت اين جز به داشت را نسبن 

اخانم مگر  نيست؟ او فرزند تنها سمي 

 .ميكند چه وسط اين نوه اين پس

سد شده، رو نسبت از كرده تعجب  .ميير

 .بدين توضيح واضح ميشه شدم، گيج كم يه ؟!نوه-

اخانم به نگاه   نيم رسول حاج   هومن و سمي 

 .اندازد م  

 .هستند رسول حاج شدن ملحق منتظر هم دست در دست
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د باال را خود يصدا  .ميي 

م-  منتظر داخل ميخواين دارم، كار خان يزدان با كم يه دخي 
 شه؟ تموم كارمون تا باشت   

اخانم  جواب در و اندازد م   خود دوش روي را كيف سمي 
 :ميگويد رسول حاج

يم-  ..باشت    راحت شما كنه، بازي كم   هومن تا تاب رو مي 

 .ميشود همراه رسول حاج با زنان قدم

م پرس تارس-  ..سهيالست دخي 

 .ميكشد رسدي آه

 بودن سوزناك به نر   شنونده هر كه سوز جان هاي آه آن از
د آن پشت داستان  .ميي 

ا از سال چهار سهيال-  سطح نظر از ول   بود بزرگي   سمي 
ا از ها سال فكريش د عقبي   سمي   ..مي  

 ..ميناليد خانواده مال   بد اوضاع از هميشه

  
 
   با را بود كنده درخت از پيش دقايق كه برك

 نزديك بين 
 .ميكند استشمام آن معطر بوي از اندك   و ميكند كرده

ا اين از كالس و بود پول دنبال-  .بود چي  
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 .ميدهد ادامه گرفته عميق دم  

ستان تحصيالت سهيال و ميگذره زمان خالصه-  به رو دبي 
سونه پايان   ..مي 

 .ميكند اشاره نيمكت به

 جناب؟ بشينيم-

 .ميدهد تكان يرس 

، شما طور هر-  .بفرمايت    راحتت  

 .مينشيند نيمكت روي بر "آخيش" يك با

ون از يادمه، خوب رو روز اون-  و من به و خونه اومد بي 
 ..كنه ازدواج ميخواد كه گفت مادرش

 پارك تو كه پرسي با ازدواج !بوديم خورده جا انتخابش از
   از براش  شده آشنا باهاش

 
 كرده تعريف دشخو  رويان    زندك

 ..بود

 كم   و ميكشد خود هاي ران روي بر را خود دستهاي
 .ميكند راست و خم را پاهايش
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 ..نرسيد جان    به مادرش و من هاي مخالفت كه بگذريم-
نه خونه از شبونه ون مي      اون اميد به هم اون بي 

 
 زندك

 ..رويان   

 

 ٤١٦پارت#

 پايي   _پس_در_رمان#

 

 .مينشيند نيمكت روي بر رسول حاج كنار

 .ميكند دركش

   دارد سوز
   و رنج هزار با را ات بچه وقن 

   بزرگ سخن 
 او كن 

 .بدهد را هايت محبت تمام جواب اينگونه

 دنبال به و بده   ترجيح ات خانواده تمام بر را غريبه يك
   هيچ كه بروي روياهاي

 آن پيوست    حقيقت به براي تضمين 
 .ندارد وجود ها

 نظر از پري، شبيه درست بود، زيبان    خيل   دخي   سهيال-
   نظر از ول   بودن شبيه هم به خيل   ظاهري

 هيچ اخالق 
 نادرست اخالق با همراه زيبان    البته ...نداشت    هم به ربظ  
  
 
 .كشيد گند به رو سهيال زندك
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 اخالق اگر چي    هر كنار در دارد، قبول را مرد هاي حرف
 ..رفت خواه   فنا به نباشد

 دنبال گرفتم تصميم .نكرديم پيداش گشتيم دنبالش خر   هر-
 مختار اين فهميدم ..لك مختار بگردم، ها پارك توي يارو اون

   ..باالشهره تو پارك   يه فروشاي مواد رئيس
 اون درباره وقن 

م ..شد تار و تاريك چشمان پيش دنيا تمام شنيدنم  تو دخي 
 ..بود افتاده خالفكار يه دام

 .ميشود قفل ولرس حاج ي شده مچ دستان بر نگاهش

   اين به شدن قفل اين و
 همچنان داستان آن كه است معن 

   هيچ و باقيست خود ي قوه به
 .نيست كار در فراموش 

 پيدا رو مختار اين خونه تونستم ماها از بعد بالخره-
 ...ميكنم

د روبرو از نگاه  .ميدوزد چشمانش به و ميگي 

 خونه از تر پايت    محله چند درست خان يزدان ميشه باورت-
  اون تمام ؟!بود سهيال ي خونه ما ي

 رو جوون دخي   يه بتونه كه بود حدي در قشنگ هاي حرف
 ..اومده باال شكم با هم اون كردم پيدا رو سهيال ..بزنه گول
  ...بود حامله
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نذ تلخ اي خنده تك  .مي  

   من اينكه جاي-
 يه واقعا ..بود طلبكار اون باشم عصبان 

 خواستم ازش خر   هر خالصه..ودب معنا تمام به پرروي
ه رو طالقش  از البته ..نكرد قبول خونواده پيش برگرده بگي 
 كاري همچت    خوش ..نيست تدبي   را كرده خود گفت    قديم
   داشت سع   و كرده

 
 ..بده نشون خوب رو نكبتيش زندك

 قبول ناچار به هم من ببينه رو ما نداره دوست كه گفت
 ..كردم

د بازي به را باغچه كنار هاي ريزه سنگ كفش نوك با  .ميگي 

-  
 تحت قتل جرم به مختار بود سالش چهار سه ستار وقن 

ه قرار تعقيب  ..ميشه خارج ايران از بيخي   خيل   و ميگي 
 اشتباه كامال ول   مرده مختار انداخت    چو كه نمونه ناگفته
 .بود مرده فرار ..بود

 .اندازد م   باال اي شانه

ي اون از بعد ديگه-  همچنان سهيال چون نشنيدم، ازش خي 
 چند...داشت ايمان مختار غاز يه من صد هاي گفته به

 .ميشن ناپديد ستار و سهيال هم بعد سال
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 ۴۱۷پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .نیست غریبه چندان ستار برای پری اوصاف این با

س کم امر این و هستند همخون  را جانش به افتاده اسي 
 .کندم کمي  

 .شوندم بلند نیمکت روی از ود هر

 همقدم او با افتد، م راه به خروخ   سمت به که رسولحاج
 .شودم

 دارین؟ خي   ازش چیه؟ گردیدم ستار دنبال اینکه دلیل-

د فرو خود شلوار جیب در دست دم عمیق دم و میي   .گي 

 .شده ترکیه تو پارچه بزرگ تجار از یگ-

اخانم آمدن رمنتظ و ایستندم در مقابل  هومن و سمي 
 .میمانند

 .میخره نخ و پارچه ازم-

 .دارد هم حق البته کند،م تعجب
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 خواهدماند زنده سخن   به کردم فکر دیروز تا که ایبچه
 .است زده هم به رسم و اسم خود برای گونهاین حال

  .نداشتم رو انتظارش اصال ...اصال-

دار برای ش حال از شدن خي   این و کندم ستددست دخي 
 .است پیدا کامال او حرکات از شدن هول

 حرکات چشمانش مردمک و دارند خفیف لرزش   دستانش
 .دارد ریزی

 .دهدم قورت را خود دهان آب

 دارین؟ خي   سهیال از ..از-

ی زن این از ی تنها .ندارد خي   که است این میداند که چي  
 در و شده خارج کشور از خود مادر با ستار پیش هاسال
 .استشده ساکن آنجا

ی ایشون از متاسفانه، نه-  .دونمنم چي  

اخانم به نگاه نیم از بعد رسولحاج  .گویدم سمي 

ا به سهیال یدرباره لطفا- ی سمي   اونجوری وقن   نگو چي  
 .گذشت سخت بهش خیل رفت

اخانم که بدهد را او جواب خواهدم سند هومن و سمي   .مي 
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 آقاجون؟ دش تموم کارتون-

 .میدهد تکان رسی او جواب در رسولحاج

 ..دگه بریم باباجان، بله-

 قدم حیاط در را دقایق   خانواده و رسولحاج رفت    از بعد
ند  .مي  

 همان ستار اینکه نظرش از !شودم جالب دارد داستان
 .نیست بعید چندان باشد داروغه

 تاسکرده ثبت خود یکارنامه در او که ایگذشته آخر
 . دهدم او به را شخصین   چنت    داشت    پتانسیل

 

 ۴۱۸پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 پری***********************************

 .بدهد را سوالش جواب مانده مات اوی میماند منتظر

 .است کاق   دیگر
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ی در و ندانست    از حجم این  .است کاق   بردن رس به بیخي 

 .داندب را اینجا رسم و راه میخواهد

 .کند کشف ایران از را کردنش دور و هاشدن قایم این دلیل

 وسط از سیب یک عت    درست او با که زن   آن بداند باید
 کیست؟ است، شده نصف

وکه عمارت آن در را قدیم تابلوی آن وقن    یک به دید مي 
 !زد خشکش آن

 فرد شودنم که است قدیم حدی به عکس قاب آن آخر
 .کند تصور خود را تصویر آن درون

 این افسار و کند جمع را خود او تا کندم طول ایدقیقه
د دست در را بهت  .بزند را بودن عادی نقاب آن بر و بگي 

 .برمیدارد سمتش به قدم

 شجاعت کندم سع اما است ترسیده او ابهت از اینکه با
 حسان   و درست جوان   که زمان   تا و کرده حفظ را خود

 .نشود دور خود موضع از است نشنیده

؟ خوایم خر -  رو باشه نیاز که خر  هر کنمم فکر بدون 
 .میدون  
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ی چه میداند؟  !تمام و هست    نامزد که همت    ؟!میداند چي  

 .کندم کاری مخق   اینان از بیش مرد این نظرش از

 این تا که کیه عکس اون بوده؟ ك مال پشن   عمارت اون-
 یه؟ک مال شبیه من به اندازه

 . دهدم ادامه کوتاه مکن   از بعد

 مادرمه؟-

ند تلخ پوزخندی  .مي  

 !است خوابیده داستان   چه تلج   همه این پشت نمیداند

ی هست که چه هر میداند را این فقط  و تلج   جز چي  
 
 
 .نیست درماندك

 .منه مادر-

اند ابرو  .میير

  در حدقه از را چشمانش است داده که جوان   بهت

 .آورد م

 ...شبا همه این چیه؟ ظورتمن-
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 جواب بدهد، را اشجمله شدن تمام یاجازه اینکه بدون
 .دهدم را رودم رژه رسش در که سوال

، یخاله دخي  -  ..تهخاله زن اون من 

 

 ۴۱۹پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .ندارد را نسبت این باور توانان  

 او فحر  نداشت امکان بودندیده را بزرگ عکس قاب آن اگر
 .کند قبول را

ی فقط نه باشد باور قابل غي   اینکه نه  این درونش در چي  
 .کندم انکار را نسبت

 .است نداشته وجود برایش نسبن   چنت    امروز به تا که انگار

؟ بهم اول همون چرا..چرا- سیدم خودم اگه نگفن   بهم نمیير
؟  چیه؟ کاری پنهون همه این دلیل میگفن 

 .اندازد م باال ای شانه ،رفت    کلنجار از خسته
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 دیگه که بگم برات کس از الزمه ؟!بود الزم نظرت به-
 وجود هم داری من با که نسبن   از نزدیکي   نداره؟ وجود
 داره؟

ه  .میکوبد صورتش در را نسبت این چشمانش در خي 

، نامزد تو-   نسبن   هر از و ش   زنم زودی به قراره تو من 
 .نزدیکي  

 خط همان در دخي   این که نمیداند و گویدم نسبت این از
 .است مانده او جواب اول

 !ندارد وجود دیگر شخص آن گویدم

 دلش ول چرا نمیداند !کندم دگرگون را حالش جمله این
 .میخواهد را خاله این خیل

 ..دیگر چي    هر یا باشد تنهان   اثرات میخواهد

 .است آمده ستوه به همزبان  ن   و تنهان   از

 به کند سوال خود مادر یدرباره اینکه از دلش میلرزد، لشد
 .است درآمده لرزش

سد  .شنیدن جواب اینچنت    و پرسیدن از میي 
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 کم باید ”یکبار هم شیون و یکبار مرگ“ اندگفته قدیم از
س این به همیشه برای یکبار و دهد خرج به شهامت  و اسي 
 .دهد خاتمه دلشوره

 که اون   دید از را هاآن لرزش تا کندم مشت را خود دستان
 .کند دور است، ریختهبهم خود مادر نام شنیدن از بعد

 این به کند،م پشت خود اتاق به رفت    برای که همت   
 .دهدم خاتمه دلشوره

 کجاست؟ من مادر من، مادر-

 .است ایستاده کرده پشت همانطور هم هنوز

ی  شنیده که یچي    تنها .نمیداند او یچهره حالت از چي  
  .است پوزخند یک است

 گي   چشم تفاون   اول پوزخند آن با آن جنس که پوزخندی
 .دارد

 !تمسخر از پر و رسد است، رسد

 

 ۴۲۰پارت#

پای   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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 که دهد ادامه خود مسي   به دادن جواب بدون میخواهد
 .کندم سد را راه و ایستاده او مقابل اینبار

 گفن   بهم که حرفای اون بدونم وامخم کنم،م خواهش-
 ..گفن   ..کنم فراموششون من میخواسن   فقط یا درسته
 فوت هم من مادر یعن   درسته؟ !نداریم هیچکس گفن  
 شده؟

 .شودم تفاوتن  

 مرد این برای نظر مورد شخص بودن مرده و زنده که انگار
ین  .ندارد اهمین   کوچکي 

 .کندم باز خود بری را راه و زده کنارش

 جوان   است خود اتاق سمت به رفت    حال در که همانطور
 .دهدم بیتفاوت

 .کنیمم صحبت بعدا-

  ؟!همت   

 است؟ ایصیغه چه دیگر کند،م صحبت بعدا

س این و بگوید کلمه یک شودنم  .بخواباند را اسي 
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 خود رس پشت را اتاق درب و رفته او آیدم خود به تا
 .میبندد

 .شودم خود اتاق وارد افتاده هان  شانه با

 عکس سفید سقف بر و اندازد م تخت روی بر را خود
 .کندم ترسیم را است دیده خود یخاله از که تصویری

 !هستند هم مثل درست

 به درشت و آن   چشمان همان سفید، پوست رنگ همان
 .دارند یکسان ترکین   تماما سیاه هایمژه همراه

 .میکشد دراز پهلو به پنجره به رو و زده غلن   تخت روی بر

دم عمیق نفس  بر چشم فکری آسایش اندك دنبال به و گي 
 .میگذارد هم

**************************************
 داروغه***

 پگ خود مارک سیگار از و نشسته راک صندل روی بر
دم عمیق  .گي 

م زنده کامش در را گذشته دوران تلج   مادر، از زدن حرف
 .کند
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 .دهدم ماساژ را انفجار به رو هایشقیقه و برده باال دست

 بلند موبایلش زنگ صدای که است خود دگرگون حال درگي  
 .شودم

 

 ۴۲۱پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 خود دست کنار مي    روی از را گوش   و کرده دراز دست
 .برمیدارد

 .بله-

ی ”قربان سالم“ از بعد تلفن پشت شخص  به که خي 
ساند را است گرفته تماس خاطرش  ..مي 

 نیست معلوم !شده ناپدید بهراد که آوردن خي   تهران از آقا-
 .خونه نه رفته کار رس نه مدت این رفته، کجا

  .شودم فعال ششمش حس

 .است کرده شک پری فوت به نسبت کس دارد حتم

.د    م   ين  کج  لبخندی 
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 تا باشت    گزن به گوش !است برده بوهان   خانیزدان پس-
تون  ..کنم خي 

 ..آوردم پایت    را گوش  

 پیدا را پری جای که کشید نخواهد طول وجود این با
 .خواهدکرد

 سود پر و چرب معامله یک با دارد بهراد از که شناخن   با
اکتشان  ندار و دار  .گذاشت خواهد وسط را رس 

ین یزدان فهمیدن ی تنها دارد را ممکن اهمیت کمي   که چي  
دار است مهم وسط این   رسول،حاج شدن خي 

 
  که پدربزرك

 .است بوده بیخي   اینوه چنت    وجود از سال هایسال

 !نه باشد مهم او شدن ناراحت اینکه نه

 .دارد ترس کند عمل را خود مادر وصیت نتواند اینکه از

 و چرخانده را او دستگاه مردانه مختار رفت    از بعد که مادری
ده خود پرس به را شده قوی دستگاه این آخر در  .است سير

 پیوند به ارصار خود عمر پایان   لحظات در مادرش نمیداند
 !داشت شده فراموش یرابطه این یدوباره خوردن

 !نمیخواست را رابطه این قبال
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ار خود مادری یخانواده از فقط نبود معلوم دلیلش  .بود بي 

 و بود زده یادفر  مادر گوش در را نزدیگ این نخواست    بارها
 .کرد قبول را فریادها این دلشکسته او نهایت در

 

 ۴۲۲پارت#

 پایي   _پس_در_روان#

 

 کوتاه هم او کن   رد را اشخواسته که زیاد دیگر، است مادر
 ..آیدم

ا دخي   از دیگر و آیدم کوتاه ی سمي   .نمیگوید چي  

ی  .کندم ترک را بودن داروغه دنیای و نمیگوید چي  

 خورده گوشش یپرده بر همچنان او هایخواهش اما رودم
 .شودم

 فروش برای که زمان   تا کندم پیدا خاتمه برایش ماجرا این
 .رودم تهران جنوب به قدیمیشان یخانه

   

          

. .د  میبین  را  او 

.د و  شم  زنده  دل  در  مادر  یاد  و  میبیند  را  او 
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 ..ظریفي   کم حال بود مادرش دقیقا

 پا به طغیان مادر یاد میبیند را او که همت    دیگر، است دل
 .کندم

 ..میخواهد را گونه مادر دخي   این که کرده کفش یک در پا

ا خاله“ نسبت میبیند او اطراف در دور از که را سمي   ”دخي 
 .شودم روشن مغزش در

 خانه به را مادر بازگشت وجودش تمام بعد به لحظه آن از
ند فریاد  .مي  

 درون را سوختهنیم سیگار و شده بلند صندل روی از
 .کندم خاموش جاسیگاری

 .ایستدم جیب در دست شده، باز بزرگ یپنجره مقابل

 که جان   از یزدان اینکه از قبل درست کند، کاری باید
 .شود نزدیکي   است ایستاده

 .برمیدارد مي    روی از را گوش   و چرخیده

 .کند ریست و راست تواندم رضوان را بعدش به اینجا از

ی یزدان هایواکنش از تواندم حداقل نکند درست  خي 
 .کند کسب
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 .میماند او پاسخ منتظر و گرفته را رضوان یشماره

 .میپیچد گوشش در او گرم صدای دوم بوق

 .انداخن   پات زیر به نگاه عجب چه ارباب، سالم-

 میکوبد محکم را میخ کار ابتدای نیست، زدن حرف نرم اهل
 خطوط مقابل طرف ذهن به انداخت    جفتک فکر عدهاب تا

 .نکند

 اینکه از قبل زده، گند اونطرف احمقت دخي   اینکه مثل-
م رو نفسش  ..برگردون قبل روال به رو خر  همه بي 

 

 ۴۲۳پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .میخورد جا

 .میفهمد او طوالن   سکوت از را این

،با نداشته کاری بهش کنمم خواهش..خوا-  خودم من شت  
 .کنمم درست رو خر  همه

  .میخندد زن این به دل در
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 !دارد خوش   حال آخر

ی اینکه  گي   هدف قلب در درست و کن   رها تاریگ در تي 
 .دیگر است آور ذوق کند،

 اینکه ول داشت خي   خون   به است ایران در ساینا اینکه از
 شچمو  دخي   آن به خانیزدان شدن باخي   ماجرای رس یک
 .بود تصورش از دور شود ختم

 !است داده لو را خود دخي   فضاحت راحن   به زن این

 .دارد هم حق البته

 از اشدسته و دار و داروغه که نمیگنجد کس تصور در
ی  ..باشند بیخي   چي  

ون طالن   یجعبه از دیگر سیگاری  .میکشد بي 

م برانداز و میچرخاند چشمانش مقابل را آن که حال در
 .دهدم را او هایالتماس جواب د،کن

 یدسته و دار وارد رو تو مختارخان، پدرم، وقن   میاد یادت-
 گفت؟ بهت خر  کرد داروغه

 .دارد خاطر به را زمان آن خوب

نبود.        بیش  ی  اه  سال  هفده  شانزده،  نوجوا  ن 
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کت این خود شهرت و اعتبار با پدرش  برای را مدلینگ رس 
ش زن این کن   ت   چن به چون داد گسي   خود دستگاه در رس 
  .داشتند نیاز

کن   چنت    ساخت  قوی مال یپشتوانه یک به نیاز معتي   رس 
 .شدند متقبل مختارخان که داشت

اکت این قبول از بعد  به رضوان ورود بر  بود تاییدی مهر رس 
 .شد خورده داروغه سیستم

 و دارد خاص امتیازات سیستم این در فرد هر حضور البته
 خواهد دنبال به وحشتناک مجازان   هم سیستم به خیانت
 ..داشت

 .آوردم پایت    را سیگار

 برات خیل سیستم به شده تربیت سگ یک خیانت از-
د، حرف  نمیگم؟ درست مي  

 .کندم تصور خون   به را رضوان یقیافه

 فنا به هنگام که ایقیافه مثل درست اشقیافه دارد حتم
ش یگ آن رفت     ..است شده ،بود  گرفته دخي 

     

 

. .ن  ک  فرض  مرده  رو  خ  يت  د 
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 ۴۲۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .شودم اشنتیجه پا آن شدن خرد گذاشتن   کج پا هر

 یاد خون   به ول است گرفته یاد خون   به را قانون زن این
 !است نداده

 به را بازی قوانت    بازی این به اشخانواده ورود از قبل باید
 .یدادم آموزش آنان به خون  

 ”غریبه من ننه“ داستان پیش یدفعه چون هم باز میخواهد
م خاتمه را تماس نداده اجازه که بخواند کار خطا زبان از را

 .دهد

 !نیست هافداکاری این آدم

رها تمام اینکه ین افرادش تا بخرد جان به را رص   کوچکي 
 .برندارد خراش

 تشآ به را خود دیگران کردن گرم برای که نیست آدمش
 .بکشد
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 از را حیاتش رگ کند فرو پایش به خار کس باشد قرار اگر
 .میگذراند شمشي   دم

 بر گوشت چون تربین   روش این و یافته پرورش اینگونه
 .است نشسته تنش

 !زن این است حقش

ای  .نیست این از غي   خانواده به زدن پا پشت رس 

 ترجیح خود دنیای بر را غریب دنیان   و کرده رها را خانواده
 ..است داده

 !است کشیده را زهر این

 و زده پا پشت خود یخانواده به مادرش که زمان   از درست
 .شد غربت دیار راه ناشناس فردی با

  این
 
 .نمیخواهد را شده رسیده ارث به زندك

 .دهدم آزارش شخصیت دو با انسان یک

 هیچ به انداختنم راه را بودن داروغه بازی این پدر اگر
 .نبود آن یادامه به مجبور نوانع

 



 رد پس پاییز

 

  یک دلش
 
 در و خود کشور در هم آن میخواهد آرام زندك

  مثل درست عزیزانش، نزدیگ
 
اخاله و پری زندك  در سمي 

 .رسولحاج کنار

 نیاز تریناساش اما است نیازن   دنیا مال از که است درست
 !است کرده گم را

 ..خانواده ناب مهر جنس از محبن   و خانواده یک به نیاز

 .ندارد معنا شکست قاموس در

د  .کندم حذف بازی دور از خود با را عواملش و بازی یا میي 

دم ایران در را برزو یشماره  ...گي 

 .کندم صادر دستور دهدم جواب که همت   

، پا به خاک و گرد اینکه بدون اونور باید- ی نفس کن   .بي 

 

 ۴۲۵پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .میدانند خوب را اخالقش هایشدمآ
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سد ایاضافه سوال اینکه بدون بروز دربیا رس جریان از یا بير
 .دهدم جواب رد

 .قربان هستم آدرسش منتظر-

 کار وقت ارسع در .کن فرض ُمرده را طرف یعن   جواب این
 .خواهدکرد تمام را

 .آوردم پایت    را گوش  

 ارسال بروز ایمیل به ار  او عکس با همراه قربان   آدرس و اسم
 .کندم

 .کندم انتخاب دستورات ارایه برای را محکم مسي   همیشه

 را ایمیل از استفاده هم باز جدید رسانپیام هزاران وجود با
 .داندم راه ترینمطمت   

 و نشسته صندل روی بر بروز از مطمت    و آسوده خیال با
 .شودم قهوه خوردن مشغول کامل راحن   با

 .بهراد میماند شود تمام که ساینا ارک

ند صدان   پوزخندی  .مي  

 ؟!نیست باخت    آدم بود گفته

.ت         نیس  دادن  پس  تاوان  تنها  ن  به  آدم 
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 ایگذینه او مادر و پدر نیست، مشکل نکند، پیدا را بهراد
 .هستند پیچاندن گوش برای مناسب

ستان راه را هاآن است بهي    .کند قي 

  درد نظرش به
 
 با مرگ هزاران از  وجدان عذاب با کردن زندك

 .است بدتر شکنجه

 دستش کار حساب بهي   شود آب او تن گوشت ذره ذره
  .آمد خواهد

 .شودم روشن برزو بعدی مأموریت

ی کندن  !عادل خانمحاج و آقاحاج برای مناسب قي 

 در مروت کند، پیدا رحم که دلت است، اینگونه مافیا قانون
 را دستگاهت و دم تمام و خودت فاتحه باید بزند سو آن

 .بخوان  

 !هاآدم این هستند ترسناک

 خود و کرده صادر را کس حیات پایان حکم که مردی
 است مشغول قهوه خوردن به آرامش کمال در اینگونه

 .است ترسناک وحشتناک

 نیست راص   است دلسنگ اینگونه اینکه از که است درست
 .است سنگ جنس زا دل داشت    بقا یالزمه ول
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 !باشد سخت باید دلش

ین با تا باشد سخت  .نشود نرم اشگ کوچکي 

 .نگرخد آمدن دماع   از خون با تا باشد سنگ

 !میخورند نان خود قلب سیاه نرخ به هاآدم دوران این

 ..!ترپول پر جیبت ترسیاه چه هر
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**************************************
 پری**

  حس با
 

 .شودم بیدار خواب از گردن گرفتگ

 .است شده تاریک کامال هوا

 دنبال تخت روی بر میماد را خود چشمان که حال در
 .گرددم خود گوش  
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 نزده صدایش شام برای کس و گذشته شب نه از ساعت
 ؟!است

 !است عجیب

 .است شده دلخور خودرسانه عمل آن خاطر به او دارد حتم

 دستور غذا خوردن برای نداشت امکان نباشد اینچنت    اگر
 .ندهند را کردنش بیدار

 حضور کاخ این در او اینکه یا است درست حدس این یا
 .ندارد

 .آیدم پایت    تخت از نرسیده جان   به

ول با م بهداشن   رسویس وارد و کرده روشن را هاچراغ کني 
 ...شود

ند خود تصور  و دست به آن   اینکه از بعد  رسویس از مي  
 .شودم خارج

 هل را غذا چرخدار مي    خدمتکار شود،م خارج که همت   
 .شودم اتاق وارد داده

 .میچیند مي    روی بر را غذا تعظیم، از بعد او
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ی غذا مکان تغیي   این دلیل میخواهد سد چي    گوش   که بير
 .آیدم در صدا به مبارکش

 .است خط پشت کس چه که است واضح

 ستار خود   کند، صحبت او با تواندم که کس تنها کال
 ..وارد تازه مرن   و است

ی اینکه بدون کندم وصل که را تماس  ستار بگوید، چي  
وع  ..کندم دسن   پیش رس 

 در ..کت    بیدارت نذاشتم بودی، خواب خوردم غذا وقن  -
 خوردن از بعد و شد تموم که شامت .نیستم خونه ضمن

ا قرصات  ..کن حتاسي 

 .شودم قطع تماس بگوید کالم اینکه بدون هم باز

دم اشخنده  .گي 

 !است کرده قهر اینکه مثل

 ؟!نیست مادران و پدران ویژه هاکردن قهر نوع این

 و خورد نگران هم هنوز بودن دلخور وجود با که والدین  
 ..هستند خود یبچه خوراک

 ..مرد این است عجیب
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 شده چیده مي    پشت کند،م ترک را اتاق که خدمتکار
 .مینشیند

 گوشش در ”قرص“ کلمه که نکرده نزدیک دهان به قاشق
 .میخورد زنگ

 ؟!بخورد را هایشقرص

 .میچرخد بزرگ دیواری ساعت سمت به چشمانش خودکار

 خدمتکار یعن   این است، نمانده زیادی زمان ده ساعت تا
 این غي   در است کرده ترک را اتاق هاقص آوردن برای

 .ایستادم مي    کنار در خوردن غذا پایان تا باید صورت

 پا اتاق خروخ   سمت به و آورده پایت    را قاشق رسعت به
 .کندم تند

 .ببیند را خود هایقرص باید

 .درآورد رس جلد بدون هایقرص این از باید
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 امر همت    و است خاموش ساختمان هایچراغ از تعدادی
 کم را عملیات انجام و شده فضا شدن نورتر کم باعث
 .کندم ریسکي  

خانه به را خود زیاد احتیاط با ساند آشير   .مي 

 به آنان تن سه از غي   به خدمتکاران شب از وقت این عموما
 با برخوردش احتمال یعن   این و برمیگردند خود یخانه

 ...شودم کمي   خیل خدمتکاران

 سوییت وارد ایوسیله گذاشت    برای که خدمتکار از قبل
خانه به را خود شود،م خدمتکاران ساند آشير   ..مي 

 .شنودم یخچال شدن بسته و باز صدای

دم پناه در کنار کابینت پشت و رودم نزدیکي    .گي 

 .است زده حدس درست

ون اتاق از هادارو آوردن برای خدمتکار  .است زده بي 

 .میکشد رسک کابینت پشت از و کشیده گردن

ون رنگ قرمز روکش از را قرص  بشقاب در و کشیده بي 
 .میگذارد کوچک

 .میکشد کنار رسعت به برمیگرداند رو که او
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دم قرار وضعیت همان در خانه خدمتکار تا گي   ترک را آشير 
 .کند

خانه از خدمتکار بعد دقایق    .شودم خارج آشير 

 رودم یخچال سمت به رسعت به شودم خارج او که همت   
 مورد قرص بود،دیده خدمتکار دست در که ایجعبه از و

ون را نظر  .میکشد بي 

 .میچرخاند اطراف در نگاه محتاطانه

ون جیب از را گوش    عکس نظر مورد قرص از و میکشد بي 
دم  .گي 

س  درب شود،م نزدیک که هان  قدم صدای از گرفته اسي 
دم پناه قبل جای در و بسته را یخچال  ..گي 
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 .است خدمتکار همان

.د          برمیگرد  را  رفته  راه  و  برداشته  کشو  از  چ   يی 
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 ...کندم رها را شده حبس نفس شود،م که خارج

 .شودم خود اتاق وارد

 .است ایستاده  منتظر مي    کنار خدمتکار

ند پاچهدست لبخندی  .مي  

ون-  .داشتم رکا اتاق بي 

ند حرف فارش ی اینکه بدون خدمتکار و مي    شود متوجه چي  
 .کندم کوتاه تعظیم فقط

 گفته یجمله میگذارد دهان در که را شده پر قاشق اولت   
 .افتد م مغزش جان به خوره مثل شده

ون“  ؟!”داشتم کار اتاق بي 

 .گویدم خود با

 حتوضی او به باید چرا بود؟ خر  مسخره حالت اون-
  .نمیذاشتم محلش اصال باید اونم رییس من ؟!میدادم

 .میگذراند نظر از را خدمتکار کرده ریز چشم

 !برداره خدان   توهم واسم نکنه-

 .کندم فوت کالفه را خود نفس
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 این میان نکند حفظ را خود ریاست پرستي    اگر میداند خوب
 .شد خواهد تلق   ارزشن   غریبه همه

 .کندم فوت دیگر نفس

 .شودم بلند مي    پشت از و زده کنار را بشقاب

 و کرده جمع را مي    او تا میماند منتظر و مینشیند مبل روی
 .شود خارج اتاق از

 سمتش به آب لیوان یک با را قرص حاوی بشقاب خدمتکار
دم  .گي 

 اما میگذارد دهان در را قرص اوضاع دادن نشان عادی برای
 .نمیخورد را آن

 دهان کنارهای در گرفته پناه قرص شود،م تنها که اتاق در
 عکس و مینشیند مطالعه مي    پشت رسعت به و کرده تف را

 .کندم باز را شده گرفته

ی شده نوشته ترك اسم از ش چي    .شودنم دستگي 

 .کندم رسچ فارش به را آن انگلیس اسم

دم دست لرزش و میخواهد دارو یدرباره  .گي 

 .شودم بیشي   دانستم بیشي   با دستش لرزش
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 .آیدم رساغش به عجین   رسدرد
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دم را خود رس دست یک با  هایکاغذ دیگر دست با و گي 
 .میفشارد مشت در را مي    روی

 روان   هایبیماری از بعض   برای که قوی بسیار دارون  
 .شودم تجویز

ی آن از دور مرد این  .است دهدم ننشا که چي  

  چون
 
 .است بره لباس در گرك

 .افتدم زمت    روی بر درد شدت از

 .شود چال خانه همت    در درد همت    با میخواهد دلش

 چیست؟ رسیدن خط ته دانیدم

 .است چگونه بگوید بگذار

 .نداری آن به بست    دل برای چي    هیچ که است جان   خط ته
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 و شودم دود رهیکبا به امیدت تمام که است جان   خط ته
 .رودم هوا به

 چشمانت برابر در رویاهایت تمام که است آنجان   خط ته
 .شودم خاکسي  

ست تمام اینکه
َ
 نابوده پشت از و گرفته دست به شمشي   ک

 نیست؟ خط ته کند،م

 که است مرد همت    شناختم غربت این در که فامیل تمام
 .است آمده در آب از زرد تو اینگونه

 داشت؟ امید شده ویران ایآینده به شودم اوصاف این با

ش نقطه یک به گاه   بر را مرگ  مه مي 
 
 دنیا نابسامان زندك

 .است ایستاده نقطه این در درست ده،م ترجیح

م خي  ن   خود اطراف از دیگر که میپیچد خود در حدی به
 ...شود

 شدن باز از بعد تواندم که است صدان   بدترین او صدای
 .بشنود هایمچشم

ی با صحبت حال در  از بیش مدت این در که است دکي 
 .استدیده بکنید را فکرش که آنچه

 .نگران مرد این به نه دارد اعتماد دکي   این به نه دیگر
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 .شودنم کند فکر خوشبینانه میخواهد که طور هر

 ربط سالخورده دکي   این اشتباه تجویز به را قرص بگذار
 .دهد

 گوید؟م چه آن خوراندن مشکوکانه این

 .باشد مانده بیخي   جریان   چنت    از زیرک مرد این ندارد امکان

 قدم سمتش به رسعت به میبیند را بازش چشمان که همت   
 ..داردبرم
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 .میچرخاند مخالف سمت به را رس رسد،م که بالینش بر

 .میخورد جا حرکتش از

 داشته او با برخوردی چنت    عادی حالت در ندارد امکان
 .باشد

 اما خواهدم اتاق از را او شدن خارج پربغض و آرام
.م  غ  يمستقی 
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 .باشم تنها میخوام-

 .کند ترک را اتاق باید که میفهماند دکي   به دست با ستار

ام ینشانه به را خود رس اینکه از بعد دکي    از کندم خم احي 
 .ودشم خارج اتاق

 .شودم نزدیکي   تخت به کند،م ترک را اتاق که دکي  

 .مینشیند تخت یبله بر تعلل اندك از بعد

 کار این دلیل کن   مجازات بخوای اینکه از قبل نیست بهي  -
 بدی؟ توضیح برام رو

 سمت به ندارد، را خود صورت برگرداندن قصد میبیند وقن  
 .میچرخد شده باز یپنجره

 تشخیص رو خودم راست و چپ دست که ن  زما از درست-
  دادم

 
وع هم من دیکتاتوری زندك  ممنونم، گریه .شد رس 

 لوس  کردنا، ناز تعطیل، بچگونه قهرهای ممنوع، خنده
 باید ایبچه هر سن اون تو که رفتاران   این یهمه کردنا،
 !بود ممنوع من برای باشه داشته

 .دهدم گوش او هایحرف به صدان  

 به بتواند ترراحت تا بداند مرد این از بیشي   رددا دوست
 .برسد درست جمعبندی
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 .میکشد هم بر را خود دستان کف تلخ لبخندی با

 یه !میخواست وارث یه پدرم که بود این برای اینا تمام-
 .بود موفق کارش تو زیادی حد تا البته ..باشه سنگ که وارن  

 .دهدم ادامه گرفته عمیق نفس

 یک نیستم، بلد کشیدن ناز !پدرم از سنگي   از یگ شدم-
 .شدم معنا تمام به دیکتاتور

دم پنجره از نگاه  .میچرخاند سمتش به و گي 

، خارج دیکتاتوری دولت این یدایره از هم تو-  نیسن 
  میگم؟ خر  که میفهم

بان ترسیده کند،م خم سمتش به که رس م اوج قلبش رص 
د  ..گي 
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 است؟ ایصیغه چه دیگر رابطه در دیکتاتوری حکومت
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م رفتار چگونه او با قبال که بیاورد یاد به دارد دوست خیل
 .کرد

 .نیست اخالق این گفت    به نیاز

 مرد این که است واضح کامال استکرده که خیانن   از
 .است آدم چگونه

 بهم واهخودخ همه این از بیشي   حالش و شودم نزدیکي  
 .میخورد

 اشخواسته برخالف اینگونه حال میخواهد را او شدن دور
 .کندم عمل

 .کندم مچاله مشت در را ملحفه

 یخواسته قبل از ترجدی اینبار و نیفشارد هم بر چشم
ند فریاد را خود  .مي  

ون، برو-  .بي 

ی تنها لحظه این در  .است او شدن دور میخواهد که چي  

 .شودم ترروبراه اوضاع کند خلوت دخو  با کم همت   

 ..سوال و حرف بدون رود،م
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 راحت نفس میبندد، خود رس پشت را در او که همت   
 .میکشد

**************************************
 یزدان

د، فریاد زجه با ساینا که آدرش سمت به رسعت تمام با  مي  
 .دهدم گاز

 ندارد رضوانعمه یخانواده از خوش   دل که است درست
 .نیست راص   آنان کشیدن عذاب به دلش اما

 این الیق که است داده اطالعان   کاری ساینا آن از گذشته
ان چنت     .است کردن جي 

 را کس اگر است داده خي   تایماز به و گرفته تماس پلیس با
 .بفرستند ساینا نجات برای دارد حوال آن در

 برساند آنجا به را خود رافیکت این با بخواهد اگر دارد حتم 
 .افتدم اتفاق نیافتد، اتفاق باید آنچه هر

 هاخیابان آوررسسام رسعن   با و میکشد الیه هاماشت    بت    از
 .میگذارد رس پشت را

 .میگذارد رس پشت هم را شده قرمز چراغ سومت   
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ودار در های گي   روی بر ساینا یشماره که است فردی مسي 
 .شودم شخامو  روشن صفحه

رنگ یدکمه م وصل را تماس و داده فشار را ماشت    سي  
 .کند
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 او به کردن صحبت یاجازه شودم وصل تماس که همت   
 .نمیدهد

 ..رسیدم کن   تحمل دیگه کم یه ساینا، نزدیکم-

 ریخت؟ رسش بر که بود چه

م یخ نچنت   ای که است کرده پنهان چه کوتاهش یجمله در
 ..کند

 ؟!بود یخ آب سطل

 ..بیای نیست نیاز دیگه-

 .دارد بغض صدایش
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 میسوزاند جگر که سوزی شود،م بلند آن از سوز که بغض  
 .کندم خاکسي   را قلب و

 درست خر  همه کن   تحمل کم یه رسم،م دارم نگو، چرند-
 .میشه

 .میکشد باال را خود بین  

ی خوردن محکم صدای  رسعت او ماشت    ینهبد بر چي  
د باال را زدنش حرف  .میي 

ا این وقت االن- ان   به ..نیست چي  
 خوب بگم میخوام که چي  

 ...خان  ستاره پیش ترکیه تو اال و ستزنده پری بده، گوش

 .دهدم ادامه دار خط صدای همان با و کرده صاف گلون  

 داده لو رو پری بودن محل که جان   تا من نمیکنه فکر-
ای به میدونه فقط برم پیش مباش  برای گفتم بسته رس چي  

 ..کنه کوتاهرو زبونم تا وقتم رس فرستاده آدم  همت   

به  ..زدن حرف در او رسعت رفت    باال و ماشت    به دیگر ایرص 

 ..او ..خطرناکیه آدم اون-

 ماشت    شدن پرت صدای آن بند پشت و شده بلند جیغش
 ..دّره در
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 ساینا-

 پر را ماشت    فضای تمام نرسیده شنونده شگو  به که فریادی
 .کندم

دم جنون حم همه این از گي   ...بي 

 ظاهرشان روی از را افراد شودنم که اندگرفته راست
 .داد تشخیص

 .استنداشته ستار از ترسناك شخصیت چنت    انتظار اصال
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 .اندبرس محل به را خود زودتر چه هر باید

 را شمال ویالی کلید تعطیالت برای و است هفته آخر
 ترک را تهران دوستان، با گذار و گشت هوای به و برداشته
 .است کرده

 به تا است نشسته او کمت    در اتفاق این دانستم چه او
د را نفسش دنج ِ  فرصت یک کردن پیدا محض  ...بي ُ
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 یدان  م که زمان   هم آن باشد جمع دانگ شش حواست باید
 ...است زدن پرسه حال در گوشت بیخ اطراف در جان   خطر

ی بکنید را فکرش که آنچه از بیش عمرش روزهای این  پایي  
 ننشسته انتظار به آن پشت بهاری هیچ که پایي    است،
 ...است

ی چي    هیچ از رسدم آنجا به وقن    !نیست خي 

 .اندرسیده دیر دولن   عوامل و پلیس هم باز

 بودن استوار در سع که هان  جام با و شده یادهپ ماشت    از
 .رودم جنگل کنار یدره سمت به دارد هاآن

 !شودم گیج

 نشان را نقطه همت    درست بود فرستاده برایش که لوکیشن  
 .دهدم

ی برخوردی و بزن هیچ از اما  !نیست خي 

ی بود آمده پیش برایش که آنچه تمام که انگار  یک جز چي  
 .است نبوده تناکوحش کابوس

 .ایستدم کنارش کس که است رسدرگم این درگي  
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ی اون از-  مطمت    !نیست اثری هیچ گفتت    شما که چي  
 فرستادین؟ درست رو آدرس هستت   

دم دره از نگاه  .میچرخاند دستش کنار مرد سمت به رس .گي 

 .تایماز استایل با درست مردی

ت مدل همان های و جیبه ده چند شلوار و تیرس   آویزان زنجي 
 .آن کمربند بندهای از شده

ه او به سوال پر  .ماندم خي 

 .رسوندیم رو خودمون هابروبچه با داد خي   تام که همت   -

 .است فرستاده کمک برای تایماز که است هان  آدم پس

 .دهد تکان را خود رس است قادر تنها او جواب در

 محکم شوت یک با و کرده حرکت دره سمت به کم او
 .کندم شوت دره داخل به را کوچگ سنگ

رس این بابت کل رفت، اینجا از منطقه پلیس شما پای پیش-
 ماشت    یک از اثری هیچ اینجا ...انداخت    راه رسوصدا کاری
 ..نیست پایت    کت    پرتش بخوان که

 .کندم اشاره اطراف به دست با

 



 رد پس پاییز

 

 هابچه با رو اطراف این کل بشه راحت خیالتون اینکه برای-
 .نیست ازش ردی بازم اما زدیم دور

 

 ۳۳۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ی  .نمیداند آماده پیش اوضاع از چي  

 .کندم تند پا ماشت    سمت به شده رسدرگم

د را ساینا یشماره ی ،میگي   خط بودن خاموش جز چي  
ش  .شودنم دستگي 

 .گذاشت دست روی دست شودنم

 .بیاورد در را ماجرا ینا ته زودتر هرچه باید

 .دارد فاصله هافرسخ شوخ   با اتفاق این دارد یقت   

 پیش روز چند بزند اتفاقات این از حرق   ساینا بود قرار اگر
 .کردم فاش را  راز این بودند یکدیگر کنار که زمان   درست
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ی  این تمام او که است این است واضح برایش اینجا که چي  
 و بوده فشار تحت که است گفته زمان   در درست را حقایق
 .است دیده خود چشم با را بودن خط آخر خوب

 .کند پیدا را ساینا باید

دم را سالم رسهنگ شماره  .گي 

 .دهدم پاسخ را تماس بوق چندین بعد

 شما؟ احوال و حال مقام، جناب سالم-

 .پیچاندم تهران یجاده سمت به را فرمان

 االن همت    میخوام که دارم مهم یلخ کار یه..ممنون سالم،-
  بهش

 
 .بشه رسیدك

 .شودم نگران رسهنگ جناب صدای

 اومده؟ پیش اتفاق  -

 .کجاست بدونم میخوام شده، گم معمه دخي  -

 کشته بر دال مدرك هنوز که چرا است شده گم گویدم
 .نمیکند باور را هایشکفته احدی و نیست او شدن

 .است ریخته بهم مغزش اوضاع
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 از خال جرم یصحنه تمام ساعت نیم در دارد امکان چطور
 شود؟ مدرک نوع هر

ی کارها این تمام یعن    نبوده کردن مسخره و بازی جز چي  
 ؟!است

 بعید که شودم فرضیه این ممکن حالت ترینخوشبینانه
 .است روشن برایش روز چون آن بودن

 کندم پرت صندل روی را گوش   رسهنگ با صحبت از بعد
 پیشان   است داده تکیه ماشت    یشیشه بر که دسن   با و

 ..دهدم ماساژ را خود

دم تماس رسهنگ که است تهران نزدیک  .گي 

ی شنیدن از  !شود دیوانه که است مانده کم گویدم که چي  

ی چنت     ..محال محال !است محال چي  

 

 ۴۳۵پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ريد؟          س  کاردان  به  باید  ار  کار  میگویند  که  شنیدهاید 
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 کس چه به باید را کار داندم داروغه دیگر، است همت   
د  .بسير

 افرادش اکي   بلکه برزو نتنها البته میشناسد، خوب را برزو
 .هستند کاردان اینگونه

 راحت خیال با دیگر بگذاری آنان عهدی بر که را کاری
 .بي   لذت خوب هوای از و کن دراز را پاهایت

 شده؟؟ خارج ایران از ترکیه پرواز با دیروز که خر  یعن  -
 صحبت باهاش داشتم پیش ساعت یک همت    خودم
 !میکردم

 .است رسهنگ هایحرف مات

 خانستار این کردم را فکرش که آنچه از بیش نظرش به
 .است بین  پیش قابل غي   آنان

 به ساینا که رسدم نتیجه این به رسهنگ ایگفته اساس بر
 .است شده کشته یقت    به قریب احتمال

  آن از دیگر شدن خارج
 

 .است بیخود هایساختگ

 دست شخصا باید شودنم درست کاری هیچ مانند ایران با
 .شود بکار
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ش بودن زنده خاطر به اینکه جای به  باشد خوشحال دلي 
 !است کرده ترصف را وجودش تمام ایناشناخته حال

 است شده گرفتار اكخطرن مرد چنت    چنگال در او اینکه
 .کندم متشنج را اعصابش

 .است بهمریخته داشت را انتظارش که آنچه از بیش امروزش

ی بودن زنده و نامردی روی از هم آن ساینا مرگ  که دلي 
 .اندکرده خم را زانوهایش نمیداند او احوال و اوضاع از هیچ

 کند؟ عوض را خود نظر شودم

 !نبود زرد تو کردم را تصورش که آنچه برخالف ساینا

 و باشد عیار تمام و عال ظاهرشان که آنان مثل نبود
 .نیارزد مفت به درونشان

 چه هر !است گرفته تغیي   به تصمیم جدیدا هم شاید
 ..کندم سنگین   قلبش بر که است شده داع   هست

 به رساندن کمک برای و گرفته دست کف در را جانش او
 این به حدودی تا اینکه جودو  با آن است آمده ایران

 ..بوده آگاه شوم رسانجام
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 ۴۳۶پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 در و مانده خود اتاق در استشده خانه وارد که زمان   از
 .است اوضاع گرفت    دست به برای حل راه کردن پیدا حال

غم شماره بار چندین  رضوانعمه با صحبت به میلش علي 
 .است مانده جواب بدون بار هر ول است گرفته را اش

 نداشت امکان نبود ساینا موضوع این شدن روشن برای اگر
د تماس او با  .بگي 

 ؟!میگویند عمه زن این به آخر

 !است زده دهان بر مهر اینگونه و داشته خي   پری جای از

 و میکشد صورت بر دست کف و کرده فوت را خود نفس
 .مینشیند صندل روی بر شده کالفه

ی مادر با باره این در اندنمیتو   فرزند مرگ کند، مطرح را چي  
ی کم  صحبت آن یدرباره بیمالحضه اینگونه که نیست چي  
 .کند

ی هر از قبل باید  .شود مطمت    چي  
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ند پوزخند  !مي  

 چه؟ از آخر ؟!شود مطمت   

 گوشش در ساینا فریادهای صدای است هنوز که هنوز
 .میخورد زنگ

 ؟!است رفته ترکیه به

 .مسخره هم خیل است، مسخره گذشته؟ روز مه آن

اندازه به هم او برود بهراد دیدار به باید هرکاری از قبل فردا
 .دارد خي   واقعیت از ساینا ی

 نابودی برای بعدی یگذینه باشد درست ساینا قتل اگر
 .بود خواهد بهراد همت   

 برود رسهنگ دیدن به باید بهراد هایصحبت شنیدن از بعد
 .بخواهد کمک وا از و

ی یتجربه زمینه این در او باشد چه هر  .دارد بیشي 

دم تماس تایماز که است فردا یبرنامه فکر در  .گي 

 .دارد خود کنار در را مرد این روزها این که است خوب

 .قلب قوت هم و است بلد کار هم

شد؟     دستگ  يتون  چ   يی  له،  ب 
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  ”قربان سالم“ از بعد
 

 .ددهم را جوابش همیشگ

منده-  ..شده کشته شوما یعمه دخي   آقا، رس 

 

 ۴۳۷پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ی  !شودم رسازیر قلبش در چي  

ی دم فرا را بدنش کل آن سوزش که چي    .گي 

 ه“ بگوید، و بزند اتشانه بر شخض هسن   منتظر گاه
 عقب کار کل که پاشو خوابه، و کابوس شهمه تمومه،
 ”داری افتاده

 فکر که اونچه تمام“ بگوید، و بزند زنگ شخض نکهای یا
 ”آرومه خر  همه غلطه، میکردی

 .است مرحله این در بخواهید را راستش

ی این جای به داشت دوست  ذهن آنچه تمام که خي 
ی کند، تأیید کرد،م ردش دل و میگفت  خظ و آمدم خي 

 .میکشد هادانسته این تمام بر
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 بود منتظر اما بود روشن روز مثل برایش ساینا مرگ بله،
 .بگوید را آن خالف و برسد راه از کس

 رو کارشون .داده رو ترتیبش داروغه آدمای از یگ برزو،-
 تو رو قربان   ماشت    اینکه از بعد .میدن انجام تمي    همیشه

 ..کرده تمي    رو حادثه محل داده، هل دره

 

 ؟!است مهم مگر

دم را قربان   یک جان راه چه از و چگونه او اینکه  اصال گي 
 . است شده کشته ساینا که است این مهم نیست، مهم

 
 

ند خود موهای بر چنگ  .مي  

ان گرفت    انتقام با را ساینا لطف این باید  اینکه .کند جي 
 .کندم عصبیش شدت به شود پایمال اینگونه او خون

 و بیخي   هم آن برود ترکیه به باید شودم قطع تصمیمش
 ...قطع امریست این

 

 .شودم نزدیکي  
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 دست در را آن دامن .دارد تن به رنگ سفید حریر لباش
 .میدود سمتش به و گرفته

 پریشان موهای و مرده بلند دست .ایستدم مقابلش درست
ند کنار زیبایش صورت روی از را خود دلي   یشده  .مي  

 .میکشد او یبرهنه یشانه بر دسن  

 نخوری؟ رسما-

ند دندانما یلبخند م نشان را رسسي    دشت دست با و مي  
 .دهد

 .بخشهروح و خنک نسیمش خوبه، خیل اینجا هوای-
 .نمیکنم رسما احساس

 .کندم حلقه گردنش دور دست و برمیگردد سمتش به

ه ند لب درچشمانش خي   .مي  

 .گرماست برام وجودت-

 گاهن و کرده قفل او کمر بر دست ..نمیماند گفت    برای حرق  
دم او آن   چشمان از  .میدوزد یاقوتیش لبان بر گي 

 

 ۴۳ ۸ت  #پار 
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 پایي   _پس_در_رمان#

 

، کام قصد به  .کندم خم رس گرفت  

ش کس که نرسیده او بر لب  دستانش میان از را دلي 
 .میکشد

ند را او  زنگ گوشش در گفتنش ”یزدان“ فریاد و میي 
 ...میخورد

ب به  .شودم بیدار خواب از رص 

 .است آمده رساغش به عجیب رسدردی و کرده عرق

 .است کرده عادت هاکابوس این به دیگر

ش طریق   هر به ناشناس شخض آن در که هان  کابوس  دلي 
د خود با و قاپیده را  .میي 

 .رودم بهداشن   رسویس سمت به و آیدم پایت    تخت از

بان قلب کردن آرام برای  جانماز و گرفته وضو اشگرفته رص 
 ...کندم پهن را ودخ

، روی را نامه وکالت  .میگذارد فرزاد مقابل مي  

 .کن   امضا رو نامهوکالت این میخوام-
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 .پرسدم تعجب با و برداشته را کاغذ فرزاد

 تو من خاطر به نمیخوام من میخوای؟ خر  برای وکالت-
 .بیوفن   دردرس

ند تکیه چرم مبل پشن   بر  .مي  

 میخوام اینکه بهراجع کس اممیخو  ازت کن، امضا فقط تو-
ی ترکیه برم  .ندونه چي  

 بزرگ جواب در ایجمله اینکه بدون و میدهد تکان رسی
 .کندم امضا را کاغذ بگوید، خاندان

دم سمتش به را نامهوکالت  .گي 

 .زدم رو هرزه اون قید که من باش، خودت مواظب خیل-
  .بدی پس تو رو من اشتباه تاوان نمیخواد دلم

 .برمیدارد را نامهوکالت و شده خم

 جواب است،دوخته چشم فرزاد امضای به که حال در
 .میدهد

  .بلدم خوب رو کارم من نباش، نگران-

 .میگذارد مخصوص کاور در را کاغذ

.ه         باش  اینجا  کارای  به  حواست  ترکیه،  م  يم  ردا  ف 
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 .رودم خود بزرگ مي    سمت به و شده بلند

پل پلیس با-  .کنه همکاری باهام قراره کردم، بتصح ایني 

 .کندم رفت    قصد و زده زانو بر دسن   فرزاد

منده   این و استرس 
 
مندك  .شودم خوانده چشمانش از رس 

 
 
مندك  کردن خطر با دیگری و بزن   گند تو دیگر، دارد رس 
 .برگرداند عادی حالت به را چي    همه بخواهد

 فقط شن  دا نیاز کمک به وقت هر باشه، راحت خیالت-
ی تماس باهام کافیه  .بگي 

 

 ۴۳۹پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 رزرو هتل به و گرفته تاکس شود،م خارج که فرودگاه از
 .رودم شده

ل به نه  دنبالش به میخواهد راننده از نه رودم خود مي  
دار ترکیه در حضورش از احدی میخواهد بیاید،  .نشود خي 
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 به تواندم استکرده تنظیم بلي    علیه که شکاین   طریق از
ی االن تا اگر البته شود، نزدیک اشدسته و دار و داروغه  بلي  
 .باشد مانده زنده

 .میدهد جای گوش   در را جدید کارتسیم

د تماس تایماز با دارد قصد ل آدرس و بگي  د را ستار مي    .بگي 

 تعقیب برای را خود افراد از نفر چند میخواهد آن بر عالوه
 ...بیاورد گي   پری از نج   رس تا کند اجي   ستار

 .است خود هایمو کردن مرتب مشغول حال و گرفته دوش

 خاموش را سشوار موبایلش، زنگ صدای شدن بلند صدا با
 .رودم گوش   سمت به و کرده

 ..است تایماز

 بکند را فکرش که آنچه هر از بیش روزها این مرد این
 .است کرده خرج برادری

د نظر در او برای درخور دستمزدی دباش یادش  .بگي 

ین در باشد هوشپنت آن کمي   که دستمزدی  ینقطه بهي 
 .تهران

 بله-
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 .میماند او حرف منتظر و نشسته صندل روی بر

ل آدرس شد، انجام فرمودید که اوامری-  براتون هم رو مي  
 .کردم ا س

 .میدهد تکان رسی

؟ چه بهراد از فقط خوبه،- ا خي   دادی؟ بهش رو خي 

 .باشد افتاده پا پیش نباید مادر و پدر شدن غیب خي  

 باز زبان باشد وجودش در رحم جو یدانه یاندازه به اگر
 .کرد خواهد

 آب کجا از شدن غیب این میداند او خود   باشد چه هر
 .میخورد

 جفنگ داریم کردم فکر .بود مونده مات نفله گفتم، بهش-
 ..تولیدیشون و خونه طرفای بردمش کردم سوارش میگیم،

 روزی چند گفت    و گرفتم رو عطاحاج رساغ که نفر چند از
 ..افتاد جا دوهزاریش نیومده مغازه

ند پوزخند  .مي  

ی نامردی عاقبت  .نیست نابودی جز چي  
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افات به دیگر بخواهید را راستش  فقط ندارد نیاز او اعي 
 .دارد الزمش پلیس اداره در ستار گناه اثبات برای

 

 ۴۴۰پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 نگه هم هنوز تم رو خودش بگردین، مادرش و پدر دنبال-
 رسش که نمیکنه ساعت به کنت    ولش اگه دارم حتم .دارین
 .کت   م آب زیر رو

 .رودم لباش کمد سمت به و شده بلند جا از

 .داریم نیاز بهش-

ی کاربن   شلوار کت ون رگال از سي   .میکشد بي 

 خي   بهم ترکیه رسیدی کردم، اوك فردا واسه رو تو بلیت-
 .بده

 .شود رسشاخ است قرار گروه چه با نمیداند
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 را کسان   .است نیاز برایش آشنا یک عنوان به تایماز وجود
 شهر این خرابکارهای هایسونیه سوراخ با راحن   به که دارد

 .دارند آشنان  

 بزن روش ت،اس بلد بهي   را قماش این زبان این از گذشته
 .میدهد جواب خوب بهادریش

 ..آقا چشم رو-

ون هتل از آماده و حارص   ند بي   .مي  

 توجه جلب کمي   تا است گرفته اختیار در متوسط ماشین  
 .کند

 خیابان آنطرف درست رضوات،عمه کار محل روبروی
 .اوست برایدیدن مناسب فرصن   منتظر

 از بیشي   داروغه با و میشناسد را ستار این هرکس از بهي   او
 .دارد آشنان   کس هر

کت از رضوانعمه که است غروب نزدیک ون رس  ند بي   .مي  

 .کندم ترمز او کنار در درست و داده حرکت را ماشت   

 .آوردم پایت    را شیشه

ت و تعجب ون او چشمان از حي  ند بي    .مي  
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 فرمان پشت و ترکیه در هم آن مقام خانیزدان دیدن توقع
 .ندارد معمول ماشت    یک

ی میخواهد  .نمیدهد اجازه که بگوید چي  

 بشینت   -

 .کندم اشاره عقب صندل به ابرو با

 .مینشیند حرف بدون

 از رسعت به و داده فشار را گاز پدال میبندد را در که همت   
 .شودم دور او کار محل

 ؟!جانعمه کن  م چکار اینجا-

 .دازدانم نگاهنیم او به جلو یآینه از

 روز مد هایلباس و ندارد آرایش قلم هزار گذشته مثل دیگر
ی یعن   این !است نپوشیده  .نیست خود جای رس چي  

 .شودم فرع مسي   وارد و چرخانده فرمان

 کجاست؟ ساینا-

 

 ۴۴ ۱ت  #پار 
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 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .شودم بد او حال

 تشخیص اشچانه لرزیدن و دستان لرزش روی از را این
 .دمیده

 .کندم پارک خلوت خیابان   در و زده راهنما

 .کندم دسن  پیش خود کند هاشا زن این اینکه از قبل

 نه؟ کشته؟ رو اون داروغه-

 .است محکم زن

 .کند فاش را خود صاحب ارسار راحن   این به نمیخواهد

 !است احمق بگوید باید البته

 انبتو  راحن   این به که نیست مهری کم مادری مهر آخر
د اشنادیده  .بگي 

 هایحرف از فقط است آمده سوفیا رس بالن   چه داندنم
 روز و حال نباید هم او که کندم برداشت را این ساینا
    

        

.د باش  داشته  درس  ن 

م   يند. پوزخند  خرك  وفاداری  این  به  دل  در 
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  .است خیانت نیست، وفاداری دیگر این

 . اتخانواده و خود به خیانت

ب  برای“ آنان قول به نمیکنند، اشتباه قدیم یهاالمثلرص 
 .”کند تب برایت که بمي   کس

 مانند بلکه نمیکند خرد تره اینان برای نتنها جانشداروغه این
 .کندم برخورد دستانش زیر با تفاله یک

 به بدهند دست از را خود کاران   که همت    که هان  تفاله
 .شد خواهند پرت ممکن ینقطه دورترین

 .شودم واضح خندیپوز 

 ممکن صورت بدترین به رو ساینا، بگم، برات من بذار-
 .کامل نامردی با هم اون کشتنش

 ماشت    جلوی و برداشته خود چشمان از را آفتان   عینک
 .میگذارد

، رو عمده نقش فرزاد جریان تو اینکه-  هرزه اون اینکه داشن 
  به پاش تو یکدههرزه اون از

 
 سائلم شده باز ما زندك

 .کنیمم صحبت بهشراجع مفصال بعدا که هست   

.د            گم  ي  نظر  زیر  را  مانده  مات  اوی  حرکات  و  چرخانده   
رسرس
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، کمک بهم گرفت    انتقام تو بخوام ازت که اینجام-  کن 
 .هسن   قائل ارزش ساینا برای هم هنوز اگه حداقل

 که کند انکار را شدهگفته آنچه هر و کند باز زبان میخواهد
 .آوردم باال را دستش

 رویه برام خر  همه چون بشنوم، رو کردنا انکار نمیخوام-
   .روی

ه  .میدهد ادامه شده دشمن یعمه این چشمان در خي 

، برام پری از میخوام-
 

 .بیاری برام رو بلي    خوامم بگ

 

 ۴۴۲پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .اومدی اشتباه-

ند تمسخر از پر لبخندی  .مي  

 مرگ چون کنم، مرور رو گذشته جنایت اون نمیخوام-
 بشه وا دل این اگه که هست سنگت    برام اندازه اون مادرم
 .پذیره امکان تو جون گرفت    با شدنش بسته دیگه
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شده گره مشت بت    جان   خشم و شوندم قرمز چشمانش
ند پرسه اش  .مي  

 عمرت آخر تا که بدهکاری خانواده و من به اندازه اون تو-
 عمه ما حق در .کن   خال شونده دینش زیر از ن  نمیتو
 من که مردك این .کن مادری هاتبچه برای ول نبودی

ش اگه میشناسم  .میکنه نابود رو ما یهمه نندازیم گي 

 

دم او سمت به  مینویسد کاغذ روی بر را خود یشماره  .گي 

خون   یرابطه برای سوزن   و رس اندازه به اگه منه، یشماره-
 احدی به اینجا هم اون من بودن از هسن   قائل ارزش مون
ی  .نگو چي  

 .میدهد حرکت را ماشت    و زده استارت

 .بگي   تماس باهام شد بلند وجدانت صدای زمان   اگه-

 

 .کندم توقف رضوانعمه یخانه مقابل
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 باشد آمدن   راه به زن این اگر ندارد، گفت    برای حرق   دیگر
 .نمیتواند کس نه که هم گرا  آید،م راه به که

 خواب به  ول کرد بیدار شودم را خوابیده معرق   قول به
 .هرگز را زده

 کند؟ چه ول است بزرگ ریسگ عمه با مالقات میداند
های آوردن بدست برای گاه  .کرد خطر باید باارزش چي  

 درشت و ریز از خوب که کس تنها کندم درک خوب 
سال که است رضوان  عمه همت    دارد خي   باند این کارهای
 .است کرده کار هااین برای سال های

ون را آفتان   عینک خود کیف از رضوانعمه  .آوردم بي 

 .گویدم کندم نزدیک خود چشمان به را آن که حال در

 .خطرناکه برو، اینجا از-

ه  .میدهد جواب روبرو به خي 

 خالفکار مشت یک قربان   این از بیشي   خانوادم نمیخوام-
 همکاری من با مورد یه این تو بتون   امیدوارم ..شن کثافتکار

  !کن  

 .شودم پیاده ماشت    از جواب بدون
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د عمه این است قرار تصمیم چه اینکه  نامشخص بگي 
  .است

 شده که خدایست بر توکل دهد انجام تواندم که کاری تنها
 .است هانامردی این یهمه

 

 ۴۴۳پارت#

 پایي   _پس_در_نرما#

 

**************************************
 پری*

 .نمیخورد را شده تجویز هایقرص آن دیگر اتفاق آن از بعد

یزد دستشون   سنگ در و کرده خارج دهان از پنهان    .مي 

 نسبت اشحافظه اوضاع هفته یک این بخواهید را راستش
 .است شده بهي   قبل به

 هاآن هیچکدام که میخورد رقهج ذهنش در هان  چهره گاها
 .نمیبیند خود اطراف در را
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 حوالیش در امروز به تا که رسدم ذهنش به اسم تعدادی
 .است نیاورده زبان به را هااسم آن کس

 .کندم زمزمه را غریب ول آشنا اسام لب زیر

ا،مامان یزدان، کتایون، هومن، بیتا،-  .مقام سمي 

 ول کندم تکرار خود با روز هر که هستند اسام هااین
ی هیچ  .شودنم زنده ذهنش در اسام این از چي  

ی تنها ا مادرش اسم که است این فهمیده که چي    بوده سمي 
 .است گفته درست ستار مورد این در و

 کمر و گردن به قوش و کش و میگذارد دفي   روی را خودکار
 .میدهد خود

 .ندارد فرق   اول سکال  شاگردهای با عمال روزها این

 تکالیف دادن انجام به عرصها و رودم مدرسه به روزها
 .شودم مشغول

 .است سختگي   بد زبانش مرن  

ین با دم نظر در کالن هایتنبیه اشتباه کوچکي   .گي 

 دهان در را بیسکویت از ایتکه و زده تکیه صندل به
 .میگذارد
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 .ستا پاهایش زیر حیاط باغ کل اتاقش تراس از

 .شودم تر دیدن   شب در اینجا

  هایچراغ
 

ین به که هان  فواره و مانند قارچ رنگ  شکل بهي 
 .آورندم ذوق به را انسان   هر اندشده نورپردازی

دل نسیم با همراه خورشید غروب از بردن لذت مشغول
 .مینشیند اشگونه بر ایبوسه که است انگي   

 .است کس چه میداند خوب

 آیت کرده قفل زبان ول ندارد دوست را نزدیگ این اینکه با
 .برسد مناسبش زمان تا

 .کند فرار طالن   قفس این از میخواهد

د یاد را ترك حدودی تا که همت     برای و بسته بار کوله بگي 
 ۴۴۴پارت# .کرد خواهد ترک را قرص این همیشه

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .شود جدا تشصور  از او لبان تا کندم خم را خود رس

 .میدهد قرار خود شلوار جیب در دست و کرده صاف کمر

ه؟ پیش خوب درسا-  مي 
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 .کندم جمع را خود دفي  

 .میدهد را ایستاده منتظر اوی جواب آرام

 .خوبه-

 از پا کند،م را تراس از خروج قصد و شودم باند جا از
ون تراس م کشیده پشت از دستش که است نگذاشته بي 
 .شود

دم جای او آغوش در کامال آیدم خود به ات  .گي 

 برایش قوی حصاری دستانش و چسبیده او به پشت از
 .کنندم درست

 یحلقه که کندم تقال حصار این از شدن خارج برای
 .شودم تر تنگ دستانش

 .برم بذار-

 .میفشارد گوشش بد لب کوتاه مکن   از بعد

 

 .اینجاست همیشه تو جای ؟!بکنم رو کار این باید چرا-

ند گوشش بر ریز ایبوسه  .مي  

 .میدهد ادامه پایت    ولوم و آرام احن همان با
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 !ندادی توضیح برام رو کردنات دوری این دلیل-

 .میکشد لپش تا گوش از لب

د را مرد این جلوی اگر دارد حتم وی این از بیشي   نگي   پیرس 
 .کرد خواهد

 از هم جسم نظر از هم است قدرتمند که است درست
 !نمیخواهد را مرد این دلش ول مال نظر

ی  .کندم دفع را هاکشش تمام درونش در چي  

ی هر آرزوی مردی چنت    داشت    شاید  ول باشد دخي 
 را مجهول  چند معادالت  از پر یرابطه این نمیخواهد،
 .نمیخواهد

 .دارم کار کن، ولم-

 .محکم و خشک گوید،م خشک

 .کندم شل را خود دستان و میخندد گلو در

ی این خودم مال آخرش که تو-   چیه؟ برای سختگي 

 .کندم نگاه صورتش در و کرده کج گردن

ای میدون  -  بهشون نگاهنیم یه من آرزوشونه شهر این دخي 
 ؟!بندازم
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ی را سکوت این او و کندم سکوت م برداشت دیگر چي  
 .کند

 رس زیبایش لبان ویر  بر و شودم گرفته چشمانش از نگاه
 ..میخورد

 

 ۴۴۵پارت#

 پایي   _پس_در#

 

 .کندم خطر احساس

 تمام و شودم تحریک اشمعده شده، بپا آشوب دلش در
 .آوردم هجوم دهانش سمت به و آن محتوای

 .اندازدم زمت    روی را دارد دست در که وسایل

به آرنج با  سمت به قوا تمام با و زده او بر محکم ایرص 
 .میدود بهداشن   ویسرس 

 .ایستدم در جلوی نگران اوی که است زدن عق حال در

 .کنمم خي   دکي   االن خوبه؟ حالت-

.د        مآور  ”باالال  نه  “ی  نشانه  به  را  خود  دست 
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ی دکي   آن که نیست تصور از دور  خوردش به دیگر چي  
 .برگرداند قبل روال به را اوضاع و دهد

 .شودم خارج بهداشن   رسویس از شده خال ایمعده با

 .است شدنش خارج منتظر اتاق در همچنان او

 .کندم تند پا سمتش به شودم خارج رسویس از که همت   

 .کندم راهنماییش تخت سمت به و گرفته را بازویش

احت-  مشکل معدت نمیخوری غذا خوب روزا این کن، اسي 
 .کرده پیدا

ند پوزخند  خاطر به فقط شروز  و حال تمام .دل در اما مي  
 .الغي   و است مرموز مرد همت   

 .میکشد پاهایش روی را ملحفه و زده تکیه تخت تاج بر

 دارم؟ حرف باهات بشین   میشه خوبم، من-

 .مینشیند تخت یلبه روی حرف بدون

 .میکشد باال را خود

  اینجا خونوادت و تو  چرا بدونم دارم دوست خیل-
 
م زندك

؟  نه؟ ایران چرا کنت  

دم سوالش پر یچهره از اهنگ  .گي 
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ند تلخ لبخندی و میمالد بهم را خود دستان کف  .مي  

 تو ترکیه، بیایم شدیم مجبور هم ما و بود اینجا پدرم کار-
 .نداشتم دخالن   هیچ اینجاست زندگیمون اینکه

 .میدهد ادامه گرفته دار صدا دم

 تمیدونس بود، بلد خوب رو ترکیه تو کار خم و چم بابام-
ون بکشه آب از رو خودش گلیم چطوری و کجا از  .بي 

 .میدوزد اشپریده رنگ صورت به و گرفته روبرو از نگاه

 بهش اینجا بگم، کالم یک شد، بهي   زندگیش وضع اینجا-
 .ساخت

 شبه یک باشد بلد خالف رسم و راه که کس دیگر، بله
 مختاری مثل درست شود،م رو آن به رو این از اوضاعش

 .بود آب فوت را خالف خم و چم تمام که

 

 ۴۴۶پارت#

 پایي   _دس_در_رنان#
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اطوری  با را آن خود از بعد و ساخت داروغه اسم به امير
د پرسش تنها و زن با کالن هان  ثروت  .سير

  به هیچوقت-
 

 کردی؟ فکر ایران توی زندك

  از
 
 .کندم خراب را مرد این حال گویدم ایران در زندك

 خواهد را بخي   جا همه از زیردستان آن دامن که خران   حال
 .گرفت

 ؟!کند چه را ایران آخر

اطوری چنت    برای ایران در اصال  هست؟ جا امير

 .است رو برایش اندازه آن از بیش اینجا فقط نباشد اینکه نه

 کج داروغه علیه را پا ترکیه ینقطه رترینکو در شخض
ش نکشیده ثانیه به بگذارد  .است نشدستا کف در خي 

 .اندکشیده زحمت هاسال سیستم چنت    برای

د زمان ایران در سیستم چنت    ساخت     اشحوصله نه که میي 
 .را وقتش نه دارد را

 را نقد باید چرا مراد، وفق بر و است خوب چي    همه اینجا
 ؟!بچسبد دسن   دو را نسیه و کرده رها

 .کندم اخم
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 .نمیبینم نیازی نه،-

 مادر به شبیه دخي   این دست کار حساب تا گویدم محکم
 .بیافتد

ی نظرش از  خواهرش باید مادر به شباهت همه این با دخي 
خاله نه شدم  !دخي 

 نگه خود کنار در را او توانستم راحت و شدم خواهر
 .دارد

 .دارد دوست خود چشمان چون را برادر دیگر است خواهر

 ...خم .ایران بي   رو من-

 .میچرخد سمتش به برنده نگاه با که نشده مامت اشجمله

 .اونجاست جات هم تو باشم جا هر من نشنونم، ایکلمه-

 .شودم بلند جا از وقت فوت بدون

 اونجا میخوام میشه، برگزار بزرگ مهمون   یه دیگه روز چند-
 ..کنم رسم رو نامزدیمون

 .افتدم راه به خروخ   سمت به

 پسند که رو هالباس از کدوم هر میاره کاتالوگ خدمتکار-
 .بگو بهش کردی
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 رسش بر اششده چیده هایبرنامه تمام و شودم خارج او
 .شودم خراب

 ؟!نیست مطمت    چي    هیچ از که زمان   هم آن ؟!کند ازدواج
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 .شودم بلند جا از بالتکلیف رودم که او

احت بکند را فکرش که آنچه از بیش روزها این  کرده اسي 
 .است

احت این جای به است بهي    راه دنبال طوالن   هایکردن اسي 
 .بگردد ایچاره

 .است شده خسته بانانشزندان و زندان این از دیگر

 .دیگر است زندان شد خارج آن از نشود که ایخانه

 یاجازه که اون   و کنندم چکش دقیقه هر که خدمتکاران  
 .دیگر باننزندان نمیدهد، را قرص این از شدن خارج

.د       مینشین  مطالعه  م   ي  پشت 
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 خود مقابل برداشته، خودکاری و دفي   آن کوچک کشوی از
 .میگذارد

 مدام روزه چند این که هایاسام کندم سع میبندد، چشم
وند رژه ذهنش  در  .کند جمع جا یک را مي 

هان   اسام این بت    از بتواند شاید
 بت    از شاید کند، پیدا چي  

ی گریخته و جسته اسام این  از را خود بتواند آن با که چي  
ش دهد، نجات باتالق این  .شود دستگي 

 .کندم پیاده کاغذ روی تکبهتک را اسام

ی  .شودم رسدردش باعث امر این و آیدنم یادش چي  

 روی را خودکار بسته، ذهن با رفت     کلنجار این از خسته
 .کندم پرت دفي  

 شدم ترسیم ذهنش در تصویری اسام این جای اگر شاید
 .کند درمان را هادرگم رس این میتوانست ترراحت

م قفل پیشان   بر را هادست و زده تکیه صندل پشن   بر
 .کند

 .کند فکر بیشي   کندم سع

            
   

یه خانواد  یک  از  باید  مگوید  خود  از  ستار  که  طور  این  اگر 
.د ن  شا  ب  باالال  سطح 
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 اطرافیانش باشد معروف اندازه این ستار که شودنم
 .ناشناس

ی  .شودم منفجر ذهنش در بمب مثل چي  

نت“ یجامه مثل چي     ”ایني 

 به باشد رسشناس یخانواده یک از اگر نه؟ که چرا بله،
 .کند پیدا بمب این در خود از نشان   باید حتم

 .کندم راست کمر راسخ عزم با

 و میدهد قرار اسام از کدام هر مقابل را مقام فامیل
دم دست به گوش    .گي 

 به مرص در که تبار ایران   و مسن شخض مقام، هومن
  شناس باستان یک عنوان

 
 .کندم زندك

ین  ندارد، شخص این به نسبت حس هیچ  ایجرقه کوچکي 
 .شودنم زده ذهنش در

نم داپی شخصین   چنت    ناموفق، وجوجست مقام، بیتا
 .شود

 

 ۴۴ ۸ت  #پار 
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 .مینشیند بعدی اسم روی بر نگاهش

م چالش به را ذهنش اسام این تمام از بیش که اسم
 .کشاند

 .مقام یزدان

 دارکارخانه ترینبزرگ از تصاویری کندم رسچ که را او اسم
 .شودم نمایان صفحه روی بر ایران

 .اندازدم تپش از را قلبش که تصویری

 .شودم فریاد رسش در صدان  

 .”میشناسم را مرد این“

 .آوردم یاد به را ابهت پر مرد این بله

 و خاموش ذهنش در جنگل یک در مرد این از مبهم تصویری
 .شودم روشن

 .میشناسدش هم مرد این که دارد ایمان

د ارتباط او با باید  .بگي 
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 شده ردیف تماس هشمار  هاده کارخانه اطالعات قسمت در
 .است

 ؟!زد زنگ آنجا به خط این با شودم

  .گرفت نظر در باید را احتماالت  شود؟نم متوجه کس

 .زند آب به بیکدلر نباید است رفته پیش اینجا تا که حال

 است؟ چطور ستار گوش  

د، که را خود هایتماس پرینت ین نمیگي   از استفاده راه بهي 
 .اوست گوش  

 را مقام یزدان شماره معلوم کجا از کنار، به اینان اصال
 ؟!باشد نداشته

 .دارد خود گوش   در را او یشماره حتم به باشد آشنا اگر

 و زده خط را هااسالم رسعت به آیدم که اتاق درب صدای
 .کندم قفل را گوش  

ند تکیه آن تاج بر تخت روی و شده بلند مي    پشت از  .مي  

 .کندم صادر ورود یاجازه ترك به

 .تو بیا-
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 حدودی تا و گرفته یاد را پرکاربرد جمالت مرن   لطف به
 .اندازدم راه را کارش

ی با همراه لباسخوش زن   م آن رسم لباس از که دخي 
 .شوندم وارد زد حدس را آن بودن منس   توان

ش و سالم گرم به زن  .کندم احوالير

 یک با و میگذارد مي    روی را بزرگ کاتالوگ چندین منس  
 .میماند گرمخون زن دستور منتظر کوتاه سالم
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 مبل روی زن میگذارد، مي    روی را هاکاتالوگ که منس  
ین کردن بررش بعداز و مینشیند ون هاآن ازبت    را بهي   بي 
 .میکشد

ام حفظ برای ول آید پایت    خود تخت از ندارد دوست  احي 
 .پیونددم آنان جمع به و شده جدا تخت از میهمانان

 .میگذارد مقابلش را شده انتخاب کاتالوگ زن
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 شدت به هایلباس با همراه زیبا هایمدل از تصویرهان  
 .میخورد ورق چشمانش مقابل فاخر

د کار به هالباس این برای تعریق   بخواهد اگر  تواندم بي 
 .ترکشی و ترجذاب یگ از یگ بگوید

ی اما هستند زیبا خیل که درست  .میخواهد دیگری چي  

 .نباشد کن جذب نظر و باز چندان که ساده مدل

 پیشان   گاو یک مثل مجلس در نمیخواهد معروف قول به
 .باشد سفید

 ورق را دیگری کاتالوگ و گذاشته کنار را اعیان   کاتالوگ
ند  .مي  

 مانند هایباسل دارند حضور مجلس این در که زنان   میداند
 داشت خواهند تن به اول کاتالوگ در مانده جا های لباس
 .نمیخواهد ول

 برق و رزق پر دنیای این مال به است معلوم اشسلیقه از
 .نیست

 .ندارد آن در مانند به ایعالقه هیچ که دنیان  

 یدرجه با البته است اول کاتالوگ مثل هم بعدی کاتالوگ
.ر    تت  پای    جذابیت 
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 .کندم پیدا ادامه ساعن   نیم گردی کاتالوگ این

 .کندم بسته ییقه و بلند آستین   با ساده لباش آخر در

دم زن سمت به را کاتالوگ  .گي 

 .خوبه این-

 .کندم نگاه را مدل و کشیده گردن زن

 .شودنم خوانده خاص چي    اشچهره در

 رفاخ هایلباس از یگ که امیدی به زن این دارد حتم
 .است آماده اینجا به کندم انتخاب را اول کاتالوگ

 گرانقیمت خیل فروش یک تواندم را امروز کردم فکر
یزد هم بر هایشبرنامه تمام اما باشد داشته  .مي 

 .میدهد تکان را رسش و زده کمرنگ لبخندی

 .عالیه-

 چشمانش ول گویدم بودن عال از زبانش گوید،م دروغ
ی ند فریاد دیگر چي    .مي  
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 یزدان ********************************

 پلیس از که است ایران   رسگرد منتظر و نشسته ماشت    در
پل  .شود خارج ایني 

 .است کرده تنظیم لک ستار و بلي    علیه شکاین  

داری جرم به بلي    از  .ربان  آدم جرم به ستار از و کالهي 

  این به ستار بان  ر آدم جرم
 
 اینکه مگر شودنم برمال سادك

انه ند را او مچ غافلگي   .بگي 

 .ندارد وجود شگ هیچ است دزدیده کلک با را پری اینکه در

 رضوان عمه اینکه مگر نیست کارساز تنهان   به یقت    این
 .کند همکاری

 همراه به را پری او کجا و زمان چه که زمینه این در همکاری
 .دارد خود

 بر دستبند ندارد را انتظارش که زمان   در درست باید
 .شود زده دستانش

دم تماس تایماز که است کردن فکر حال در  .گي 
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 .آقا سالم-

 را او سالم جواب و انداخته خود ساعت قاب به نگاه نیم
 .میدهد

؟ چه تایماز، سالم-  خي 

 که اینجا از هستیم ستاری یخونه حوال هابچه با االن-
ی  .دارم خي   ایران از ول نیست مشخص چي  

 .میکشد هم در اخم شده کنجکاو و کرده جمع را خود

 چیه؟ جریان ببینم بگو-

 به میخواهد که آنچه یعن   این و شودم انرژی پر او صدای
 .بود خواهد خوشایند آورد زبان

 رو چي    همه و ترسیده خونوادش شدن غیب از بهراد-
اف  .کرده اعي 

 هایماشت    صدای رساندن حداقل با تا میکشد باال را شیشه
 .بشنود بهي   را خي   آمد و رفت حال در

 این تو هم نامردش خود اینکه و دیده ستار پیش رو پری-
 .بوده اصل بازوهای از یگ جریا

 .شودم موارد هم در هایشاخم
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تش رگ غریبه یک یخانه در هم آن همرسش بودن فکر  غي 
دگم بازی به را  .ي 

  یحادثه اون خاطر به-
 

 داده دست از رو اشحافظه ساختگ
  قرص اون تو بهار عنوان به االن و

 
 ..هم اون میکنه، زندك

 ..!بگم چطور ..هم اون

ی یعن   کردن دستدست این  چنته در کننده ویران چي  
ی دارد،  .دارد را کرده باد رگ این تخریب قدرت که چي  

 .کندم چفت هم بر دندان

 پدر؟ سگ اون خورده گوه خر  ببینم ابراینبن-
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 .شوندم را تایماز یکننده دیوانه جواب مکث اندك از بعد

 !نومزدشه دخي   این که گفته همه به آقا-

 راست است، شده خال رسش بر رسد آن   پارچ بگوید اگر
 .است گفته
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  !کندم یخ ایدقیقه برای

 سوزشخانه خشم که آیدنم کش زیادی مانز  کردن یخ
 .کندم فوران

به و کرده مشت دست  .میکوبد فرمان بر محکم ایرص 

 همه ن   اون شده تایماز برنمیداری شده خراب اون از چشم-
 چنگش از رو پری و کنمم رو کار این کنم تکهتکه رو چي   
 .میارم در

 .میدهد فشار مشت در را گوش  

تن   رادبه اون از بگو-  بفرست    پلیس من تا برندان چشم غي 
 .رسوقتش

افات به سنگت    بتهن   این یپرونده چه هر دارد، نیاز او اعي 
 .شودم راحن   برایش کار باشد تر

 .چشم رو-

 .شودم همزمان اداره از رسگرد خروج با تماس شدن قطع

 .رفت پیش چطور-

د روی را مدارك  .میگذارد داشي 
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 از تونستت    .نزنیم آب به بیگدار باید فقط ت   کم همکاری-
 بیارین؟ در رس هاشبرنامه

 .کندم خارج پارکینگ از را ماشت    و زده استارت

 .میارم گي   ول نه که فعال-

 نمرده رضوانش عمه یمادرانه حس که است امیدوار البته
 .باشد

 باال هابرادر کندم فکر که را مال انتقام نخواهد اگر البته
د سخن   این به را اندکشیده  .بگي 

 دارد دست در که را مجوزی کلمات و داده تکات رسی رسگرد
 .کندم رو و زیر

ین تو رو برنامه این باید-  کنیم، جمع ممکن زمان کوتاهي 
 از ستار اون که نیست بعید احتمال این شما هایگفته طبق
  .باشه بیخي   اداره این هایبرنامه

ون جیب از را خود گوش   و گذاشته کنار را کاغذ  .آوردم بي 

 من البته .کنیم جمع رو جریان باید کردن   درز هر  از قبل-
ون اطالعان   و داشتم اینجا پلیس با همکاری چندین  نرفته بي 
 .باشیم محتاط باید خب ول
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 همکاری به بسته چي    همه اما دارد قبول را رسگرد هایگفته
 .الغي   و دارد عمه
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 غروب به چشم و ایستاده هتل اتاق بزرگ یپنجره پشت
 .است دوخته خورشید

 سي   دیگر جان   ذهنش تمام اما است غروب بر هایشچشم
 .کندم

 .او احوال و او حوال جان  

 است؟ گرفته فراموش

 شود؟م چه نشناسدش و ببیند را او اگر

 غاز یک من صد هایحرف با را ذهنش تمام گرحیله آن اگر
 کند؟ چه باشد کرده پر خود

 خواهد داغان شود زده پس و ببیند را او عمری بعد اینکه
 .شد
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د فرو شلوارش جیب در دست و گرفته عمیق دم  .میي 

ه غروب به هم باز  ...مشغله از پر ذهن   با هم آن شودم خي 

 و دهکر  جمع را هامشغله این تمام موبایل زنگ بلند صدای
 .کندم پرت یگوشه در

 .کندم پیدا پایتخن   روی را گوش   و چرخانده چشم

 .است ناشناس ایشماره

 .مینشیند ابروهایش بت    ریز اخم شده کنجکاو

 این که کسان   تنها .ندارد را تماسش شماره ترکیه در کس
 اینان جفت شماره رضوان، عمه و است تایماز دارند را خط
 .دارد هذخي   گوش   در را

ی  .میخورد زنگ ذهنش گوش در چي  

 باشد؟ درست رسگرد احتماالت  نکند

 آنچه تمام یعن   درآید آب از درست رسگرد فرضیات اگر
 .رفت خواهد باد بر و شده پنبه بودند، کرده رشته

 .کندم وصل را تماس و داده خرج به شهامت

 .عزیز آقای سالم-

.ت            اس  راه  در  جریانا  ن  یع  ن  این  مکند،  صحبت  ترك 
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 .کندم تحریک را اعصابش او یخنده از پر و بشاش صدای

 .جفتشان مادری زبان به اما میدهد را جوابش

 چیه؟ انداخن   راه که بساط این از منظورت-

 اعصاب خردکنش، اعصاب هایخنده فقط نمیدهد جوان  
 .کنندم تحریک

 رد دنیا آدم ترینپست برای هم قسمن   گینس در شودم
 ؟!گرفت نظر

 .گرفت خواهد قرار صفحه این لیست رأس در او راسن   به
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م این برای رو درسن   زمان-  .نکردی انتخاب بیرس 

 .کننده اغفال و گرم میدهد، جواب گرم هم باز

ین از یگ امشب آقا، بله- انم بهي   از پذیران   برای رو دخي 
م نای فقط ...میفرستم شما  .باالتره همه از قیمتش دخي 
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 این با میخواهد که چه هر او میماند منتظر نمیدهد جوان  
د دست به را اوضاع  و کند بلغور بیگانه زبان  .بگي 

، منتظرش نه ساعت لطفا- ین به بلي    میدم قول باشت    بهي 
 .کرد خواهد مراقبت شما از شکل

 .زرنگ هم خیل است، زرنگ

 اختیارش در جنس عروسک یک نوانع به را بلي    میخواهد
 .بگذارد

 .خط هفت یعمه این است بلد خوب را کارش

د نباش   محتاط اندازه این کن   کار داروغه یدسته و دار در
 .است انتظار از ور

ی صدای هم باز که است فکر در  به عمه کن جذب مشي 
 .رسدم گوش

 .ببخشت    رو بنده جسارت ول هستت    عزیز شما که هرچند-
 واریز کردم ارسال براتون که کارن   شماره به رو هزینه لطفا
 .کنت   

 درست میگویند مد هایکمپان   این یدرباره چه هر پس
 

         

.ت اس 

.ه شد  دوزک  بزک  دخ  يان  این  دارند  سود  جانبه  همه 
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 .آوردم پایت    را گوش   بوق، ممتد صدای با

 درآنق کند، پذیران   او از خوب باید پس دارد، مهمان امشب
 .برقصد برایش نزده که خوب

 .است نمانده زیادی زمان نه ساعت تا

 این زبان و روش او کند، دعوت بزم این به را تایماز باید
 .میداند خوب را خرابکن خانه قماش

دم را او شمارهای فورا  .گي 

 آقا؟ جانم-

 ذهن   با اینبار که تفاوت این با ایستدم خود قبل جای در
 .کندم تماشا را هاخراش آسمان زیبان   نورهای گرفته، آرام

 ویژه مهمون یه امشب.. هتل، بیا زمت    بذار دستته آب-
 .داریم

 در کردن غارت برای چرب ایطئمه کندم فکر که میهمان  
 قفس در پا خود پای با خود اینکه از غافل اما دارد چنگ
 .است گذاشته شي  

 

 ۴۵ ۴ت  #پار 
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 .هستند مکار زن آن ورود منتظر تایماز با همراه

یزد خود یقهوه در شکر مقداری تایماز  .مي 

؟ چکار باهاش میخوای-  کن 

 شکر کردن حل حال در که تایمازی به خود یقهوه باالی از
 .کندم نگاه است، قهوه فنجان در

 ایمهره تنها دربیارم، رس داروغه کارای درشت و ریز از باید-
 .میده جولون اون سپاه دل تو که هستش

 .میگذارد مي    روی را فنجان

 .زیاد چه کم چه حاال میخوام، رو اطالعاتش-

 .میدهد تکان رسی تایماز

 جای پا امنیت تضمت    بدون آدما اینجور ول خوبه،-
 .نمیذارن

 .شودم پررنگ ذهنش در رضوانعمه او حرف این با

 .است گي   مالقات این در هم او پای صورت هر در
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 تله به دم زودی این به نخواهد که است محتاط اندازه آن
 .بدهد

 نمیکند اتراق جان   که است هان  آدم دسته آن از ضمن در
 .بزند بساطش و بند به آب که

 را او هایسیاست و اخالق میشناسد، را او که هاستسال
 .میداند خون   به

 رو هاکار  یهمه ترتیب فرستادتش که اون   نباش، نگران-
 .داده

 قرار دید معرض در را ساعت قاب و داده تکان   را خود مچ
 .میدهد

 .است نمانده باق   قرار زمان تا بیشي   دقیقه پنج

 .شودم بلند جا از

 .بمون منتظر ورودی کنار اتاق تو برو کن، مرتب رو اینجا-

 .شودم مشغول کشیده، رس را قهوه آخر قلوپ عجله با

 .کنمم روبراه رو چي    همه االن-

 .برمیدارد مبل روی از را خود کت و داده تکان رسی
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 در زنگ صدای که است کت ییقه کردن مرتب مشغول
 .شودم بلند

ند پوزخند  .مي  

 !هستند تایم آن هابازی جنده این در اندازه چه

ون خود کشور از بهي   روزهای امید به دیگر، است همت     بي 
ند  خرج مرد آن و مرد این بودن وابخ زیر با باید حال و مي  
 .بیارند در را خود

 خرگوش   خواب از و بکوبد جماعت این گوش زیر یگ باید
 .کند بیدارشان

 

 ۴۵۵پارت#
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 .کندم بلند کم را صدا دلیل همت    به و است باز نیمه در

 .تو بیا-

 .ایستدم بزرگ یپنجره مقابل ورودی به پشت

د فرو شلوار جیب در دست و زده کنار را کت هایلبه  .میي 
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کفش برخورد صدای آن بند پشت و در شدن بسته صدای
 ..هاپارکت روی بر او بلند پاشنه های

 او عطر بوی شود سوئیت از بخش این وارد اینکه از قبل
 .کندم پر را فضا کل

، چند یفاصله با  .ایستدم رسش پشت مي 

 .ببیند را او تواندم هم شیشه داخل از

  قرمز کوتاه لباس
 

 یک با همراه پوشیده باز خیل مدل با رنگ
 است مشخص هم فاصله این از که تند قدر آن تند، آرایش
 .است کرده هالب این خرج رژ کیلو کیلو که

 .عزیزم سالم-

 .میخورد همبه حالش او صدای شنیدن از

 بود؟ کرده خام اینگونه هم را فرزاد

 !دارد دلنشت    گرم بس ان  صد آخر

ق نشناسند، را او کثیف ذات که کسان   برای دلنشت   
ٌ
 ا

 و اندام در که ظرافن   تمام هم او صدای هم است، برانگي   
 .شودم دیده صورتش

 .کندم رها مبل روی را خود راحت حالن   با
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 هایران روی بر وار تحریک را خود دست که همانطور
 .یدهدم ادامه میکشد، خود سفید

 ؟!عشقم کن   پذیران   مهمونت از نمیخوای-

 ؟!عشق

 ؟!است بلد را واژه این اصال

 خرك هایعشوه و خوابرخت در عشق نجس زن این برای
 .تمام و شودم خالصه مختلف مردهای برای آمدن

 چیه؟ عشق میدون   اصال-

 .ایستدم خود جای در رسعت به کندم صحبت که فارش

د، او یچهره از رنگ چرخدمی که او سمت به  رنگ میير
 .گویدم دستپاچه و باخته

 .کندم چکار اینجا شما..شما-

 کج که مسخره قدر آن گوید،م مسخره لبخندی با را جمله
ها از آن ایحوله و  .کندم خودنمان   کیلومي 

، رو دیدنم توقع-   نه؟ نداشن 

 .را ابهت پر مرد این دارد یاد به
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 صحبت برایش مرد این قدرت و جذبه از بارها و بارها فرزاد
 .بود کرده

 و رگه دو صدای هم اشمردانه ابهت هم است، جذاب
 .زیبایش
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 دست همانگونه برمیدارد، مانده مات اوی سمت به قدم
 .ابهت پر همانگونه جیب؛ در

 .برمیدارد را خود کیف و شده خم بلي   

 .اومدم هاشتبا کنم فکر-

 .است خراش و لرز از پر صدایش نیست، گوشنواز دیگر

 .برمیدارد او سمت به دیگر قدم

 .خانم جنده فرستادنت درست اتفاقا-
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 کندم که اخم از شود،م مشت کیف بند دور دستش
 تحریک را اعصابش رقمه بد لقب این است مشخص کامال
 .است کرده

 .کنت    صحبت درست-

 .میچرخد او زیبای ورتص بر برنده نگاهش

 ؟!است برخورده قبایش تریش بر

  ؟!است این از غي  

 باش   ولو مرد آن و مرد این پای و دست بت    در دائما اینکه
 
 
 ؟!است چه پس نیست جندك

ی نام  ؟!دارد رساغ آن برای بهي 

 .مینشیند او مقابل درست مبل، روی بر

 ...؟!میذارین خراب زنای روی ایدیگه اسم شما-

 .میدهد ادامه کرده مکث

 .جنده میگیم بهش ما-

 .آیدم رساغش به خشم فرزاد روز و حال آوری یاد با

           
           

که هنوز  کردی؟  اغفال  شغل  رسرسیف  هم   ت  با  رو   
رزاد ف 

.ه میکن  سنگی  ن  دلم  رو  کرده  تحمل  که  دردی  داغ  هنوز 
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ند پوزخند زن  اعصابش روی بر فرم بد پوزخند این و مي  
 .تاس گرفته دو یمسابقه

ول  او پیشان   بر قدرت تمام با و برداشته را تلویزیون کني 
 .میکوبد

 رو کارات تکتک حساب امشب زنیکه، رو صدات بي  -
 .کنمم صاف

 خود پیشان   بر دست و کرده رها را کیف بلند آخ   با
 .میگذارد

ون حدقه از چشمانش میبیند که خون ند بي   .مي  

م فرار در سمت به کرده وحشت میداند، خراب را اوضاع
 .کند

 تمام شخض سینگت    سیل با که خروخ   به نرسیده
 .میماند ناکام عملیاتش

 .رو خانم نوش این گرفتم آقا-

 صد تعجبش شنود،م ناشناس مرد این زبان از که  اسم از
 .شودم چندان

 

 



 رد پس پاییز

 

 ۴۵۷پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .مینشیند پا یپنجه روی بر او کنار

؟ نه مگه دیگه؟ بودی مهنوش-  بلي  

 را او لباس یدکلته ییقه بماند جواب منتظر اینکه بدون
 .برمیگرداند اولش جای بر کشان کشان و گرفته

 .میدهد را الزم تذکرا او چنان تخم در و شده خم تایماز

 رو خودت نخوای که میگم رو خر  همه کار اول همت   -
 .کن   خسته

 .میچرخاند اتاق دور تا دور در چشم

 خودت بیخود پس عایقن تموما خونه این دیوارای و در اوال-
 تو ندن دستور آقامون که زمان   تا ندشدوم نکن، شل رو

 بدی گوش قشنگ کن سع پ   میمون   شده خراب همت   
 .خوادم چیا ببین  

ون طنان   و برده مي    زیر دست  .میکشد بي 

.م      باشی  راحت  ون  مه  هم  که  یبندم  م 
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د نر  ماجرا عمق به تازه  .میي 

 .برد نخواهد جان   به راه خوش زبان با میداند که انگار

 .کندم گل گریشسلیطه

 برم اینجا از که همت    کثافتا؟ میخواین خر  من جون از-
ون یم رو شما حساب اول بي   .رو عجوزه اون حساب بعد ني 

د باالتر را شده جیغ صدای  .میي 

 ..گو-

 .شودم خشک انده در  تایماز از دیگری سیل با حرفش

ون گشادت دهن اون از خر  بفهم- یزد، بي   تو رو گوه مي 
 موی تار یه به گندت هیکل کل .خراب یزنیکه میخوری
 .ارزهنم خان یزدان

 .میخورد هم به زن این از حالش

 را او کند، نجس را خود او هیکل به زدن دست با نمیخواهد
 .میسپارد تایماز به

 .شودم بلند جا از کرد کور را او نطق خوب که وقن  

 .ایستدم است نشسته زمت    بر زانو دو که اوی مقابل

؟!       کنم  پیدا  ونم  تم  چطوری  رو  ری  پ 
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  نگاه
 

 نشنیده اسم چنت    امروز به تا اینکه مثل !دارد گنگ
 .است

 بدونم؟ کجا از باید من-

ی کار اول یعشوه از نه دیگر .است زار حالش  نه است خي 
 .قبل یدقیقه چند هایازیب قادر آن از

 .برم بذارین دونم،نم آدم این از هیجر  من-

؟ خر  اون از ؟ خر  بهار-  میدون 
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سد کنجکاوانه و گرفته باال را رس بهار نام شنیدن با  .میير

 میشناش؟ کجا از رو دخي   اون-

 .مینشیند مبل روی او مقابل و برداشته عقب به قدم

 نداره، ارتباط تو به اصال میشناسم کجا از رو اون اینکه-
 .بده رو من جواب
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  سفره نمیبیند لزوم
 
 زن این برای را خود شخض زندك

 .کند باز طلب فرصت

ه  .کندم تکرار را خود سوال او منتظر چشمان در خي 

م ستار از رو بهار میتونم چطوری-  .بگي 

ند پوزخند  !مي  

ون کنارش گوشه از بدجنس که پوزخندهان   آن از  زده بي 
 .است

 برای بلدند، خوب را رقیب کردن در به میدان از راه هازن 
 .کرد نخواهند پوش   چشم کاری هیچ از خود مسي   کردن باز

سه؟ من به خر -  مي 

 است؟ شیاد زن   بود گفته

 .شودنم غافل خود منافع از هم مرگ یلحظه در

 ن   های موفقیت صیتخا است، این مفت پول خاصیت
 رسیدن مقصد به و ندویدن خاصیت است، این ریخت    عرق
 .است چنت    این

 .کندم تنبلت

.ی              دار  طوالال  ن  یکراهپیما  ن  توقع  کوتاه  رفت  ن  راه  ازای  به 
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 .نیست موجودان   چنت    به دادن باج اهل

 نیست، شود گرم دیگری تا کشیدن آتش به را خود اهل

ی گاه  زمان ترین درست در و میکن   رها هدفن   را تي 
ین به ممکن  ایجمله مثل درست کند،م برخورد سیبل بهي 
 .گویدم او جواب در که

 .درست هدق   به برخورد اندازه همان هدف،ن   اندازه همان

سم بهار به من-   .خوبیه یمعامله ستار، به هم تو مي 

 هم بر را هادست کف .میگذارد زانو بر آرنج و شده خم
 .میکشد یگرد

، مغلطه نیست الزم دستمه زیر پروندت-  جیک رضوان کن 
 .وسط ریخته برام رو پوکت و

 را خورده هدف به تي   آن ذوق سکوت این و کند،م سکوت
 .کندم بیشي  

 .بنشیند زمت    روی بر راحت تا میدهد تکان را خود

 .اندازدم است گرفته گارد کنارش که تایمزی به نگاه

 میشناش؟ کجا از رو من بگو بهم اول-
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 زنگ مغزش در همچنان او اول اسم زدن صدا اینکه مثل
 .میخورد
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 .کندم اجازه کسب خود نگاه با تایماز

 .میدهد دادن جواب اجازه و داده تکان رسی

 رد مرز از خودم هم رو تو مرزه، از آدما کردن رد کارم من-
 .کردم

 .میدهد ادامه کرده افص گلون  

 تو یپرونده دارم، رو کردم ردشون که اونان   تکتک عکس-
ون کشیدم فرزاد جریان رس هم رو  .بي 

ند تکیه مبل بر و کشیده را خود  .مي  

 اون اینکه از قبل داشته، نگه خودش پیش رو اون ستار-
ه  .میخواستم رو ستار من بشه پیداش دخي 
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ی از خصمانه  انداخته راه بازی این در نقس   هیچ که دخي 
 .میدهد ادامه ندارد شده

 .نداد اجازه ول کردم رو داروغه با مالقات تقاضای ستار از-

 !شودم جالب داستان

 دخي   این شاید کرد،م دخي   این به کمگ چه داروغه دیدار
ی حداقل یا باشد دیده را داروغه  او یدرباره بخورد بدرد چي  
 .بداند

؟ رو داروغه ن  میخواس چرا-  مالقات اون با حاال تا ببین 
؟  داشن 

 .میدهد تکان طرفت    به ”نه“ نشانه به رسی

 خالف بر ستار که ماست از یگ هم دخي   اون میکردم فکر-
 داروغه طریق از میخواستم داشته، نگه خودش پیش قوانت   
 .کنم دور ستار از رو اون

 .آیدم جلو تایماز

سد را خود سوال کرده، ظریف اخم  .میير

 دیده؟ رو داروغه حال به تا هیچکس-

 .میدهد تکان رسی هم باز
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 خوش و بلند قد داره، صورتش رو ماسک یه همیشه نه،-
ی .هیکله  .اونه راست دست که ستاری هایمایه تو چي  

ی او حرف با  .میخورد جرقه ذهنش در چي  

 چهره بر نقاب یداروغه همان ستار که نیست بعید چندان
 .شدبا

 تجار شهر از خارج هایامارت از یگ تو دیگه شب چند-
  جشن

 
، راه بزرك ان   طبق انداخت  

 قراره ستار فهمیدم که چي  
 .کنه رسم رو خودش نامزدی مهمون   اون تو

 اشاره بود کرده پرت را آن فرار قصد به که کیق   با چانه با
 .کندم

 یگ وتدع کارت روی از دارم، عکس یه دعوتشون کارت از-
یا از  .گرفتم عکس یواشگ مشي 

ی  .شودم کج پوزخندی به هایشلب گویدم که مشي 

هایش  .؟!نیستند گنده کله تجار مشي 
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ون آن از را گوش   و رودم کیف سمت به تایماز  .میکشد بي 

 باز را قفل و گرفته را او انگشت انگشت، اثر قفل دیدن با
 .ندکم

 رو و زیر رو گالری کل نیست نیاز اولیه، عکسای همون-
 .کن  

اض با ی نگاه تایماز او اعي   .اندازد م سمتش به تي  

 میفرسن   هرزه هایمرتیکه برای که پاچت و پر عکسای-
 .نداره جذابین   هیچ من واسه

دم خانیزدان مقابل را گوش   میچیند، که را او نطق  .گي 

 .باشه اعیون   مهمونیه باید که معلومه کارت از-

 ؟!اعیان  

 آنجا  تجار که همت    است، تراعیان   اعیان   هر از خودش
 بگذارد مهمان   چنت    در پا است قرار کس چه که بدانند
 .بست خواهند صف دیدنش برای

 بیارم؟ گي   رو این عت    یگ میتونم کجا از-

 .اندازدم باال ایشانه
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 فرد هر مخصوص که داره شرو  مخق   کد یه هاکارت این-
نن،  .ندارم خي   جاش از من مي  

ه  .میدهد تکان رسی خاص کارت به خي 

 چه تجاری اصطالح به هایمهمان   این در میداند خدا
 جوان هزاران رسنوشت که شوندم بسته قاچاق   هایمعامله

 .میدهد باد بر را

 .آخری اتاق تو بندازش-

 جیغ هم باز و کند اضاعي   آمده وجود به وضع از میخواهد
به با که بیاندازد راه داد و  .رودم حال از تایماز یرص 

 ...میخوابه راحت ساعن   چند یه-

م پنجره مقابل کنارش تایماز شود،م تمام که بلي    کار
 .ایستد

 سنگین   جرم کار این صورت هر در نمیدی؟ خي   رسگرد به-
 .نیست خوب شوما وجه برای اصال و داره

ند او نگران   بابت کمرنگ یلبخند  .مي  

وله تحت خر  همه نباش، نگران-  .کني 

ند بهم را آمده بوجود خلوت موبایلش زنگ  .مي  
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  .میشود نگران شب از وقت این آنهم فرزاد شماره دیدن از

 شده ترمریض قلبش پری رفت    خاطر به که مادری نگران
 .است

 .کندم وصل را تماس

 ..بله-

 و میپیچد گوشش در فرزاد عادی صدای تعلل اندك از بعد
 . میشویید خود با را هادلهوره آن تمام

ش و سالم از بعد سد سوال احوالير  ایدقیقه برای که میير
 .ایستدم حرکت از قلبش

 ترکیه؟ تو بهاری میشناش؟ بهار-

 

 ۴۶۱پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .میماند او حرف مات

؟!       است  ممکن  چ   يی  چن   ت  چگونه 
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 از که چرا نیست شگ است گرفته فراموش   او اینکه رد
 .است کرده استفاده خود معرق   برای “ بهار“ اسم

 بهم را معادالت  گرفت    تماس این باشد درست فراموش  
یزد  .مي 

 چطور؟-

ی اینکه از بعد فرزاد  شده بلند گفته خود دسن   کنار به چي  
 برای که است واضح  در شدن بسته و باز صدای از و

 .است شده دیگر اتاق   وارد صحبت

کت با داشت تماس باری دو دیروز-  با خواسته منس   از و رس 
 قبل وقت اون و نبودین چون هم منس   ...کنه صحبت شما

 ..فقط..نکرده وصل اتاق به رو تماس نداشته

 !کندم تعلل رسدم که فقط به

ش خود که کردن   تعلل  .کندم تزریق قلبش بر کشنده اسي 

 .شودم اتاق وارد و گرفته فاصله تایماز از

؟ فقط-  خر

 .دهدم جواب نامطمت    و کرده صاف گلون   سو آن در فرزاد

         . .د  فرستا  برام  من  س  که  رو  شدش  ضبط  دای  ص- 
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 .کشنده هیجان همان هم باز و تعلل هم باز

  شاید-
 

 شبیه خیل صداش..صداش ول میگم چرت بگ
 .بود پری صدای

 .شودم خال ایفرضیه و حدس هر از ذهنش

 به حن   تنگ دل   این .بشنود را عزیزش صدای میخواهد
 .است راص   هم او او صدای شنیدن

ین با باشد تنگ که دل  .شودم قانع معشوق از ردی کوچکي 

 .کوتاه چند هر صدان   با شودم قانع

 .کمرنگ چند هر بون   با شودم قانع

 .خورده کخا  هرچند ایخاطره با شودم قانع

 .بشنوم خودم میخوام بفرست، برام رو صدا-

 .باشد پری صدای شبیه هم باید

 است خودش پری همان هست چه هر ندارد، وجود بهاری
 .است شده پوش سیاه عذایش در دل این هاماه که

 بهي   شما کنم،م اشتباه من هم شاید براتون، میفرستم االن-
 بله پایي   _سپ_در_رمان # * ۴۶۲ پارت #میشناسینش

 . قراره چه از جریان بفهمم تا برام بفرستش- . مینشیند تخت
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 ارسال منتظر و شده واتساپ وارد یابد م پایان که تماس
 اند شده گوش آن شنیدن برای بدنش تمام که شود م فایل

 . کند م پل را صون   فایل . رسد م فرزاد طرف از پیام .
 . کردن صحبت ی نحوه همان ، صدا همان ! اوست خود
 با میشه ، خانم سالم - . ترس چاشن   با اما صداست همان
یف ایشون_ ؟ کنم صحبت مقام یزدان آقای  ، ندارن ترس 
 . داشتت    قبل وقت ایشون با صحبت برای شما ضمن در

د م اوج او صدای در اضطراب و ترس  بگت    بهشون- . گي 
ی منس   عجب ... م ، میشناسن رو من ، بهارم  سختگي 
د دلي   از را صحبت ی اجازه  نیست    ایشون خانم- م 11 . گي 

یف هم اگر و  قبل وقت صحبت برای باید داشت    ترس 
 دخي   آن امید تمام و کرده قطع را تماس " فعال ، میگرفتت   
 گوش بارها و بارها را فایل عجیب . کند م نابود را ترسیده

 ، شود نم قانع . شود م تنگ بیشي   دلش ، است . کند م
 را او خود . شود نم قانع یار مخمل صدای این به

ین در درست ، میخواهد ه . فاصله نزدیکي   صون   فایل به خي 
 م ظاهر گوش   باالی نوار بر رسگرد شماره که است روح ن  

 ، است عجیب . کند م کوش بارها و بارها را فایل . شود
 صدای این به ، ودش نم قانع . شود م تنگ بیشي   دلش

 در درست ، میخواهد را او خود . شود نم قانع یار مخمل
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ین ه . فاصله نزدیکي   که است روح ن   صون   فایل به خي 
 بازدم با . شود م ظاهر گوش   باالی نوار بر رسگرد شماره
ون به را سینه قفسه در کرده گي   هوای تمام صدادار  بي 

 و کرده سالم رسگرد . رسگرد جناب بله- . کند م پرت
 ، باال میان دیگه دقیقه سه دو رسبازا- . میدهد جواب
ه  . میدن انجام رو کارا بقیه خودشون بهشون بسير  رو دخي 
 ، بیان بفرستشون- . کند م ترک را اتاق و داده تکان رسی
ه  که تایماز به رو و داده خاتمه را تماس . همینجاست دخي 
 بردن برای رسبازا- . گوید م است تلویزیون تماشای حال در
 پوست . بده رو کارا ترتیب خودت اتاقم تو من ، میان بلي   

 حواسم ، راحت خیالتون- . کند م پرت ظرف در را تخمه
 ۴۶۳پارت# . هست

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .برمیگردد خود اتاق در هم باز

 .آیدم در صدا به سوئیت زنگ صدای که نمیکشد طول

 پارت #  سخت چندان است در پشت کس چه اینکه حدس
 تیغه ، کند م باز که چشم دایي   _پس_در_رمان # * ۴۶۴
 شب . کنند م اصابت چشمانش بر مستقیم خورشید های
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 که بوده خیال و فکر در اندازه آن صبح نماز از بعد گذشته
 م بلند جا از . است گذاشته هم بر چشم چگونه ندانسته

 مرتن   شلوار کت بهداشن   رسویس از خروج از بعد . شود
 در رسگرد جناب دیدن از . شود م خارج اتاق از زده تن به

 م خود ساعت قاب به نگاه . کند م تعجب تایماز کنار
 مانده خواب موقع این تا و است ده نزدیک ساعت . اندازد
ام حسب بر دیدنش با ! است  نظر با . کنند م قیام احي 
 . مقام جناب بخي   صبح - 19:36 ات . است موافق رسگرد
 . رود م سمتشان به و داده تکان ادب نشانه به رسی
 اتفاق به . بنشيت    بفرمايت   - . کند م اشاره مبل به دست
 زودی به تایماز گرفته طبق - . شوند م جمع هم دور

 میشه برگزار جشن این که زمان   تا نظرم به ، دارند جشن  
  ... . . . . . نشه انجام اونا علیه داماق هیچگونه باید

 .اندآمده بلي    بردن برای که هستند رسبازان  

 .رسدم گوش به تایماز با آنان صحبت صدای

 

 .اینجاست بفرمایت   -
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 قرارهان   و قول خاطر به بلي    صداهای و رس این دارد حتم
 .شد گذاشته بینشان که است

 .باشد سود فطر  دو اطالعات تبادل این اینکه قرار

 !کرد شودم چه

 .شود گرفته بعد به جا یک از باید هان  آدم چنت    جلوی

 برای و بزنند سینه با را خود سنگ دائما باشد قرار اگر
 .شودنم که نشوند قائل ارزش سوزن   رس اندازه دیگری

 .پیچاند خوب و گرفت را گوششان باید

 هنذ در را دیگر کیس قصد زمان هر که خوب آنقدر
 در را فالکت تمام و آید رساغشان به کاهجان درد این بچینند
 .بزند فریاد خورده کتک سخت گوش   ذهن

 .شود کوتاه جان   یک را اینان دم باید

 کرده اشغال جا آن از قسمن   میگذارد پا که کجا هر آخر
 .است

 .کنندم قطع را او صدای هارسباز

 قالقیل نباید شود حفظ آبرویش میخواهد اگر میگویند البد
 .بیاندازد راه
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ند که را بلي     .اندازدم زمت    بر را بارش کوله از باری میي 

ی از انتقام  در خون اشخانواده هامدت خاطرش به که بلي  
م سنگین   دوشش بر که باری و شده انجام بودند شیشه
  .شودم ترسبک اینبار کرد

دم عمیق نفس  .میکشد دراز تخت روی بر و گي 

 .میچرخد دعوتنامه آن حول اینبار ذهنش

 با نه مگر بیاندازد دام به سیاست با بلي    مانند هم را او باید
 .شد خواهند ترخراب هیچ که درست کارها ترس   و توپ

 داشته هامیهمان   این از درسن   آمار تواندم که کس تنها
 .است عمه باشد،

 .کند باز راماج این به را او پای هم اینبار باید

 .دارد نیاز بلدراه یک عنوان به او به

 دستانش خطوط چون هاراه کوره تمام که بلدی راه
 طبق بخواهد اگر . است موافق رسگرد نظر با ..بشناسد
افات  م قرار بازرش مورد کا جان   اولت    کنند اقدام بلي    اعي 

د  هم بر با مساوی امر این کا است عمه فساد خانه گي 
 اون به باید من ، درسته- . شد خواهد ها برنامه تمام دنخور 

به             . بدم  اطالالع  شما  درست  زمان  در  و  کنم  نفوذ   
جشن
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 ، خطرناکیه کار این - . آورد م پایت    را قهوه فنجان رسگرد
ه  پشن   بر و کشیده عقب را خود . کنیم پیدا دیگه راه یه بهي 
ند تکیه مبل  باید گذاردمی چپ پای روی را راست پای . مي  
ش احوال از و برود شخصا خود ی ، شود باخي   دلي   که دلي 
 چرا - . گردد م خود آشناهای از نشان   دنبال به بدر در

یزین ش و خونهش تو نمي   لبخند رسگرد ؟ نمیکنت    دستگي 
 
 

ند تایماز جواب در کمرنگ  چنت    با که سالهاست من - . مي  
ین واییمبخ اینکه از قبل ، دارم رسوکار آدمان    حرکن   کوچکي 
 تو رو در ره هزاران که اونجان   از . میشن متوجه کنیم

 . میدیم دستشون از همیشه برای دیگه دارن عمارتاشون
 عمل محتاطانه خیل باید- . میدهد ادامه کرده صاف گلون  
 کف تایماز   پایي   _پس_در_رمان # * ۴۶۵ پارت # .. کنیم

 با حق - . میکشد خود پاهای ران روی بر را خود دستان
 من نظر به و کنیم پا و دست دعوتنامه به باید ، شماست

 . خانونه رضوان بکنه رو کار این میدونه خوب که کس تنها
 بچه که آماری طبق- . دهد م ادامه کرده خان یزدان به رو
 محیا مدلینگ مرکز این رو ساتشون و سور بساط دادن ها

نن که هان   حرف که اگه . میکنه  دربیاد آب از درست مي  
 . کند م را فکر همت    هم خودش . زن اون رساغ برین باید

حتم                به  است  رفته  پیش  بل   ي  انداخ   ت  دام  به  تا  که  ای  عمه 
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 اگر که میدانست خوب او . کرد خواهد هم بیشي   کمکهای
 وسط هایشان کاری کثافت تمام پای بیافتد دام در بلي   

 خیل نر  او که گرفت را یجهنت این توان م . آمد خواهد
ها  . بخواهد او از بیشي   باید . است خریده جان به را چي  
 او از بگذار دارد را سیستم این به کردن پشت قصد که حال

د تصمیم مادرانه بعد به جان   یک از باید . کند استفاده  بگي 
د را ساینا خون تقاص مادرانه .  تماس ایشون با من- . بگي 

م  چرم کیف از را کاغذیهر  بخوام ازش کنم م سع ، میگي 
ون خود  از یگ شده که طور . میگذارد مقابلش و آورده بي 
 جویای و کرده رسگرد به رو . بیاره کي   رو ها دعوتنامه اون
 بازجون   ازش ؟ خي   چه دخي   اون از - و . شود م بلي    حال

 ، حدودی تا- . میدهد تکان تایید نشانه به رسی . کردین
 رو عاقبن   چنت    انتظار اینکه مثل . کرده وحشت خیل

 یه تو رصفا که زن   یک برای داران   همه این -  . نداشت
 دراز دست . زیاده اندازه از بیش میکنه کار فساد خونه
 از و ویال و خونه- و . برمیدارد مي    روی از را برگه آن و کرده
ین همه کت یه مهمي   صورت به ناال که داره پارچه تجارت رس 
 . کند م سکوت رسد م که البته به  البته ، میکنه کار فعال
 این - ؟ البته - . میدوزد رسگرد به و گرفته لیست از نگاه

کت کت اسم به که خورده سند فرزاد نام به رس   کل رس 
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 # * ۴۶۷ پارت  کت    م وارد و صادر قاچاق کاالهای
 که کارن   با . دگي   م را کارت باالجبار پایي   _پس_در_رمان
 جان  -  . کند م اشاره اش آراسته ظاهر به دارد دست در

یف ین ترس   هم روی چشم و زده مبل پشن   بر رس ؟ میي 
 ... اومد خودش که رسگرد دیدن برم میخواستم- . میگذارد
 گوش   و گرفته سقف از نگاه . میگذارد تایماز رفت    از دقایق  
 عمه با رسیعر چه هر یدبا . برمیدارد مي    روی از را خود

 خواسته قبال در واکنس   چه اینکه . کند صحبت رضوان
 که همت    . نیست بین   پیش قابل برایش میدهد انجام اش

د را او ی شماره میخواهد  ن   در صدا به واحدش زنگ بگي 
 . بفرمايت   - . رود م در سمت به و شده بلند جا از . آید

 از باید که است مشخص کامال پوشش نوع از که خانم
د م سمتش به را ای بسته باشد هتل کارکنان  این - . گي 
 از را بسته و کرده تشکر . آورد پیک ، شماست برای بسته
د م او  . کند م باز را بسته شده کنجکاو و بسته را در . گي 
 پیشاپیش بر پررنگ اخم آن درون محتوای دیدن از

 اتفاقا نه نیست باشد بد بسته محتوای اینکه نه .مینشیند
 از و حسان   چه روی بسته این بداند باید ول . است عال

             
           

از و  حسا  ن  چه  روی  بسته  این  بداند  باید  ل  و3   G هچ  طرف 
تله شاید  اینکه  از   . است  رسیده  دستش  به  کس  چه  طرف 
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 از که کس تنها . شود م مشوش باشد شده پهن برایش ای
 است رضوان عمه اردد خي   ترکیه در حضورش و اوضاع این
ی و د رس به بازداشتگاه در که بلي    بسته صاحب دنبال . میي 

 باز . میکشاند سمتش به را او همراهش تلفن زنگ که است
 از - . کند م وصل را تماس . ناشناس ای شماره هم

 و میخوای خر  تو میدونم من ؟ اومد خوشت بسته محتوای
 تر عمیق ایشه اخم . میشه محقق طوری چه خواست    این
 نابود دنبال بدونم کجا از  درد پر و بلند میخندد . شود م

  هیچ سالم معروف قول به ؟ نیسن   کردنم
 
 طمع ن   گرك

سد  احا . نیست  خط . دارد وحشت نیستند پایبند ، میي 
وع ی نقطه و رس بر رسیدن وحشت  ویران از وحشت . رس 
 . است هساخت دل و جان با لحظه این تا که آنچه هر شدن
 ۴۶۸پارت# است سخت

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 دارم خون   به رو پایانم خط رسیدم، خط آخر دیگه من-
ی هاده زلزله یک مثل ساینا مرگ .میبینم  تکون رو من ریشي 
 .داد
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 .میکشد رسدی آه

 .است کرده خوش جا آن پشت در پررنگ افسوش که آه

ی آب از وقت هر را ماه میگویند اینکه  است، تازه بگي 
 .نیست بیش فرین  

 شود؟ اولش روز عت    درست زن این چي    همه شودم االن

 این از شدن بیدار برای سنگین   بهای زن این دیگر، شودنم
 .است داده خرگوش   خواب

 پدربزرگ توسط رسدم آباد ناکجا به که راه این بار هزاران
 را مسي   این تمام لجاجت با خودش بار هر و شده بسته
 .است کرده هموار

 .دیر خیل هم آن شود،م دیر گاه

 از رو من اونا ندم چه بدم انجام تو برای رو کار این چه من-
ل بازی قانون عت    درست .دارن بدی قانون برمیدارن، میون
 از باید و سوخن   بذاری قرمزهاشون خط   رو که پات !ل

ون بازی  .بری بي 

  

 .میگذارد مي    یرو  را رنگ طالن   دعوتنامه
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 آوردی؟ رسش بالن   چه کجاست؟ سوفیا-

ند ایخنده تک  .مي  

 از خران   این است، خراب نیست، درسن   حال در که انگار
 .شودم خوانده خون   به او زدن حرف ینحوه

 

م نه، یا میفهمیدی دونمنم-  میخواست، خیل رو تو دخي 
 .باشم شتهدا ایبرازنده داماد یومدنم بدم هم من البته

  .پیش وقت خیل از هم آن است، فهمیده

 با نظر هیچ از که چرا بود، ممکن غي   رسیدنشان هم به
 .آمدندنم در جور همدیگر

 یکدیگر با نمیتوان را متفاوت دنیای دو از متفاوت آدم دو
 .بست جمع

 خودش برای خوادم گفت شد، گستاخ کردی نامزد وقن  -
 .کنه کار

 کاری؟ چه-

د عمه حرف وسط  انجامش قصد او که کاری از که چرا میير
 .دارد واهمه است داشته را
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ی شغل همان قماش این شغل نکند  یلقمه که باشد بلي  
 .میدهد قورت و قاپیده را دیگری توسط شده جویده

 نباشد؟ منظورش الحقومراحت کار اگر شودم چه

 که بسازی جان   در را ات خانه اینکه ، دیگرکاری؟ چه-
 هیچ بر که افرادی به کردن اعتماد . باشد آب بر بنیانش
 بزرگ اندازه از بیش دستگاه و دم این دم بود گفته اعتباری
 به گذاشت    پا این و گذاشته آنان دم روی پا ساینا ؟ است
 دردی گفت    ها مصیبت از - . شود م تمام زندگیش و قیمت

 تکه یه ستادمفر  برات که ای بسته این تو ، نمیکنه دوا رو
 و برداشته مي    روی از را پاکت . هست هم خون   پارچه
 یک از ای تکه . گوید م درست ، کند م چک را آن درون

 این - . است شده آغشته خون به که گرانقیمت پارچه
ا جور این دادگاه و پلیس از من ، داروغهس خون  در رس چي  
 یه تو داشت    که زمان   . بخوره دردت به کنم م فکر ، نمیارم
سیدن زخمش به شده محافظت کامال فضای  از رو این مي 
 از پر او لحن . کردم پاره بسوزونن میخواستم که لباسان  
 بازی این ی بازنده تنها نمیخوام- . شود م انتقام و نفرت
 رو اونا که باشه یگ باید بکشن رو من قراره اگه ، باشم

 هم باز پایي   _پس_رد_رمان # * ۴۶۹ پارت پایت    بکشونه
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د م بازی به را اعصاب و میخندد  که است درست . گي 
 را مغز های پیجر  سیم خیل ول نیست عادی هان   خنده

ا بقیه که شغل همون- . کند م دستکاری  اینجا تو دخي 
 پاهایش . فرزاد و تو مثل تیلیاردی مردای زدن تیغ ، دارن

 آن و این بزیرخوا ناموسش اینکه فکر . شود م سست
 مثل که است درست . کند م دگرگون را حالش باشد شده
عمهها بقیه  باشد چه هر ول اند نبوده ها پرسدان   و دخي 

 یگ - . ندارد را آنان رسوان   دیدن نای و هستند هم همخون
 مرگ حد تا و میفهمه رو قصدش ترک تیلیاردرهای همت    از

 با . افتاده هوشبی بیمارستان گوشه هم االن میده عذابش
 ساینا از پنهان   که هان   حرف تمام سوفیا رسگذشت شنیدن
 نمیخوام من مامان " . شود م بلد ذهنش در بود شنیده

ی " بشه سوفیا رسنوشت مثل رسنوشتم  همت    در چي  
 . میسوزد ساینا برای بیشي   دلش . آید م یادش به مضمون

 برده کار به کهمهل این از بودن دور برای را خود تالش تمام
 و دم این دم بود گفته . کند م گي   آن در هم باز ول

 آنان دم روی پا ساینا ؟ است بزرگ اندازه از بیش دستگاه
  شود م تمام زندگیش قیمت به گذاشت    پا این و گذاشته

             
               

است بزرگ  اندازه  از  بیش  دستگاه  و  دم  این  دم  بود  گفته  احا 
و قیمت  به  گذاش   ت  پا  این  و  گذاشته  آنان  دم  روی  پا  ساینا  ؟ 
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 دوا رو دردی گفت    ها مصیبت از - . شود م تمام زندگیش
 پارچه تکه یه فرستادم برات که ای بسته این تو ، نمیکنه
 را آن درون و برداشته مي    روی از را پاکت هست هم خون  
 پارچه یک از ای تکه . گوید م درست ، کند م چک

 خون این - . است هشد آغشته خون به که گرانقیمت
ا جور این دادگاه و پلیس از من ، داروغهس  در رس چي  

 یه تو داشت    که زمان   . بخوره دردت به کنم م فکر ، نمیارم
سیدن زخمش به شده محافظت کامال فضای  از رو این مي 
 از پر او لحن . کردم پاره بسوزونن میخواستم که لباسان  
 بازی این ی بازنده تنها نمیخوام- . شود م انتقام و نفرت
 رو اونا که باشه یگ باید بکشن رو من قراره اگه ، باشم

 شود م نگران _پس_در_رمان # * ۴۷۰ پارت پایت    بکشونه
ند حرف انتقام از اینگونه که ای عمه نگران .  درست . مي  

 هزاران بلکه هیچ که نیاورده جا به را بودن عمه حق است
 یک انتقام . میسوزد او برای دلش ول است بوده بد بار

ی دست به بخواه که همت    . است لبه دو شمشي    بگي 
 جلوی خون چون انتقام . ای کرده امضا را خود نابودی حکم

ین ، باشد محتاط باید . است گرفته را عمه چشمان  کوچکي 
  کل گذاشتن   کج پا

 
 دقایق   . میکشاند نابودی به را او زندك

 به همچنان ول میگذرد رضوان عمه اب اش مکالمه پایان از
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ه است شده خشک آن بر خون که ای پارچه تکه  و شده خي 
 و هست تمام ژنتیک آزمایش یک با . است رفته فرو فکر به

 . شود م مال بر خرابان دنیای هیوالی این داروغه نیست
 بر مبن   فرضیات تمام درسن   شدن مشخص تا دیگر

 از قبل باید . است ندهنما راه داروغه واقع شخصیت
ون آتش این از را رضوان عمه شود میهمان   آن وارد اینکه  بي 
 درست .... . شود م پیاده مدل آخرین ماشت    از . بکشد
 دوست هیچ ول دهد تاوان باید و است کرده خطا که است
 او از که باشد خون   کاری ندانم و جهالت این تاوان ندارد
 جان   او حفظ برای جا ترین امن نظرش از . شود م ریخته
 برای جا ترین امن نظرش ار ... بلي    کنار در درست است
 ماشت    از احا ... بلي    کنار در درست است جان   او حفط
 از یگ شود م که پیاده . شود م پیاده مدل آخرین

 تعظیم . کند م تند پا سمتش به لباس خوش خدمتکاران
 باغ در ماشینتون پارک از قبل بدین اجازه - . کند م کوتاه

 را خدمتکار جواب اینکه بدون . ببینم رو شما دعوتنامه
 نشون رو دعوتنامه- . میداد دستور خود پیشگام به بدهد
 آراسته و درست کامال وضع و رس با اینبار که تایماز . بده

 دعوتنامه " قربان چشم " یک با است ایستاده رسش پشت
ون ودخ مارک کت جیب از را  به را دعوتنامه . آورد م بي 
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د م پیشخدمت سمت  دعوتنامه درسن   از اینکه از بعد . گي 
 بدین اجازه - دوم . کند م تعظیم بار برای شود م مطمت   

 ۴۷۱پارت# . کنم پارک درست جان   رو ماشینتون

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .شوندم باغ وارد

 هابرنامه اینگونه و برقص و بزن از هامیهمان   دیگر مثل
ی  .نیست خي 

هان   باغ جای جای در
 و شده تعبیه خوراك انواع از پر مي  

ها این از کدام هر گرد  صحبت مشغول نفری چند مي  
 .هستند

 باید که آنطور است پخش حال در که مالیم آهنگ
 پوشش را هاگروه بیگاه و گاه هایخنده صدان   نمیتواند

 .دهد

هان   از یگ سمت هب تایماز راهنمان   با
 دید از خارج که مي  

 .کندم حرکت است

 .نمیشه حضورمون متوجه کس خوبه، اینجا نظرم به-

.د           میده  جواب  میگذراند  نظر  از  را  اطراف  که  حال  در 
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 .درسته-

 پیدا جمع این میان در را پری میچرخاند چشم چه هر
 .نمیکند

 .میکشد جوجست از دست و کشیده عمیق نفس

، گرانن زیاد-  .میاد حتما مهمونیه، این اصل جزء ستار نباشت  

 .میدهد تکان رسی

 .باشه همینطور امیدوارم-

 زیادی زمان هنوز کند،م چک را گوش   صفحه روی ساعت
وع از  او آمدن برای هنوز پس است نگذشته میهمان   این رس 

 .هست وقت

؟ رو یارو اون-  میبینت  

دم گوش   یسفحه از نگاه تایماز پرسش با  .گي 

 .کندم دنبال را او نگاه خط

 که گردن بدون و چاق کوتاه، قد مردی به  تایماز نگاه
ین به را خود پشت کم موهان    کرده درست ممکن حالت بهي 
 .شودم ختم است،
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 ترکیه از که قاچاق   کاالی هر ، یونان   و ترکیه قاچاقچیای از-
 .میکنه سلم حتما رو مرد این دستای میشه رد یونان و

 .میگذارد خود دهان در را شده پوست پرتقال از ایپره

 دارد، را خود دهان محتوای دادن قورت در سع که حال در
 .میدهد ادامه

 مدرك هیچ ول میکنه چکار که روشنه آدم و عالم برای-
 پس پس_در_رمان # * ۴۷۲ پارت # .نمیاد گي   شعلیه
 برای جان   تواند م گردهمان   این رسگرد های گفته طبق
 قاچاق کاالهای از رسی یک کردن بدل و رد و قرارداد بست   
 باند یک انداخت    دان به برای درسن   زمان عبارن   به . باشد
ی که است فکر در . است بزرگ  و قرمز تنه نیم با دخي 
بان به رنگ همان به کوتاه شدت به دامن    م نزدیک مي  
ی- . شود  های خدمه از پس ؟ یارمب براتون دارین میل چي  
 م خوبش قیافه و درست هیکل از . است ضیافت این
ان   همان از زد حدس توان  مدل هوای به که هستند دخي 
 آموزش اصطالح به برای و شده خارج خود کشور از شدن
کت وارد دیدن  این به پوزخندی . اند شده رضوان عمه رس 
ند پوشال خیال  که اندام از اهنگ و انداخته پایت    رس . مي  

کند              بیخود  خود  از  را  مردان  این  از  و  کدام  هر  است  ممکن 
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د م - . میدهد را پیشخدمت جواب تایماز جایش به . گي 
 یزدان این است جذاب و باوقار . هست خر  همه ، ممنون
 و گذاشته پیش پا قاپش درزدین هوای به دخي   . خان

ا فرم این از - . است شده یخ روی سنگ اینچنت     کنار دخي 
 خیال به و پوشیدن قرمز لباس . میبین   مردا این از کدوم هر

 و دور بزنن رو ها گنده کله این از یگ مخ بتونن اینکه
 و گذاشته پیشدسن   در میوه مقداری . میپلکن برشون
 .. نکنت    فکر ستار به زیاد ، بفرمایت   - . میدهد  قرار مقابلش

 عیشا این . میاد حتما . نت   نک فکر ستار به زیاد ، بفرمایت   -
 . صفره زیر نیاد اینکه احتمال پس میشن چیده کم خیل
ه آن به بزند میوه از پر ظرف به دست اینکه بدون  خي 
 به آمدن تماس آن خاطر به مبادا اینکه حول دلش . میماند
 خوشبت    کند م سع . میچرخد ، شود کنسل میهمان   این

 تماس آن جریان از هیچگاه ستار اینکه به خوشبت    . باشد
ی ها ها . باشد نفهمیده چي    هنوز ول شود م پر کم کم مي  
ی او و ستار از هنوز که  شود م باعث امر همت    نیست خي 

 با ؟ مستقرن اینجا گروه و رسگرد - . بریزد بهم اعصابش
ون خردکن اعصاب های خیال و فکر از تایماز سوال  م بي 
 میخواهد تایماز . گرفت    پناه باغ رافاط مبدل لباس با- . آید

 نگاهش . شود م اش شده میخ نگاه متوجه که بدهد ادامه
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 کرده قیام جمع کل ورودشان یمن به است شده افرادی میخ
 پری ! نیست همراهش پس_در_رمان # * ۴۷۳ پارت . است

 با شود م مساوی ندیدن این . نمیبیند مرد این کنار در را
 چون بود چیده خود برای که هان   برنامه متما . فروپاشیدن

 راه جالل و جاه با چنان ستار . شود م کوبیده بررسش پتک
امش به حضار تمام که رود م - . کنند م خم کمر احي 

 گامهان   با شود م تمام که حرفش . بمون منتظر همینجا
 نگهبانان اینکه برای . افتد م راه به ویال پشت سمت به بلند

 زبان به و برده گوش نزدیک را گوش   نشوند مشکوک مسلح
 دوری ستار از باید . شود م ... صحبت مشغول فرانسوی

 خالفکار گروه از غي   شخض او اگر شود م واویال . کند
 را خیال کردنهای صحبت این . ببیند ضیافتش در را خود
 که است درست . شود رد مي  ش از او تا میدهد کش کم

ی دید دیگر هایمي    به نسبت  احتماالت  نباید ول دارد کمي 
 شدنش دیده احتمال هم صدم یک اگر . گرفت نادیده را

د را آن جلوی باید باشد داشته وجود  از یگ کنار . بگي 
 دیدن از که است صحبت مشغول . ایستد م ستونها
 گرانقیمت ماشت    از عمارت پشن   در مقابل که شخض
           
             

، است  خودش   . گ  يد  م  اوج  قلبش  شود  رصرصبان  م   
خارج

، است  خودش  کم  فقط  وقار  با  و  زیبا  گونه  همان  هنوز 
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 پریده رنگ و الغر کم فقط وقار با و زیبا گونه همان هنوز
 درون به را او هیکل درشت محافظت    و . رسد م نظر به

 که است زدن دید حال در . کنند م راهنمان   عمارت
ی- . ایستد م کنارش شخض  از نگاه ؟ قربان دارین نیاز چي  
 این نظرش از . میچرخد مسلح مرد سمت به و گرفته مقابل
 به سنگین   جرم خود عمارت این در سالح همه بودن

 که . نیست دیگری مدرک به نیاز دیگر ، آید م حساب
 پایت    را گوش   کرده اخم . بکشد است چیده خود برای

 در احا . برمیگردم شه تموم تلفن با کارم ، خي  - . میآورد
 قدر آن باش   مسلط خود بر باید مشکوك افراد چنت    مقابل
  ای فرضیه بر قرمز خظ او که کن   صحبت محکم

 ۴۷۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ام ینشانه به را رس  تعلل اندك از بعد مرد  و کرده خم احي 
 .شودم دور سوءضن با

 دقایق   پری هک محل و چرخانده رس شود،م دور که او
.د         میگذران  نظر  از  را  بوده  ایستاده  آنجا  پیش 
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 در پشت همچنان بادیگاردهایش و شده ساختمان وارد
 .دهندم کشیک

 .شود عمارت این وارد است شده که طور هر باید

ون آن از را پری و شود عمارت وارد   .بکشد بي 

 میهمان   این در را پری حضور و کند مشورت رسگرد با باید
 .دهد ارشگز 

 .است بیشي   هان  موقعیت چنت    در او یتجربه باشد چه هر

دم را رسگرد شمارهای وقت فوت بدون  .گي 

 چطوریه؟ اوضاع مقام، جناب سالم-

دم پناه ساختمان یسایه در و رفته جلوتر کم  .گي 

 .عمارت داخل بردنش دیدم، اینجا رو پری-

  اندازدم اطراف به محتاط نگاه

، تحت چي    همه نباشید اننگر - ول 
 باشت    مراقب کني 

 طول خیل هستش قوی شدت به اینجا امنیت سیستم
 شناسان   جمعشون تو رو بیگانه افراد حضور که نمیکشه

 .کت   

 .شودم خاص جوری حرف این با
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سد   !میي 

سد این از خود، جان از نه  نتیجهن   هایشتالش تمام که میي 
فرسخ است قدم یک در که زمان   در درست را پری و بماند
 .کند دور ها

 دنیا جای هیچ در هاپلیس این کتاب حساب روی بر
 .نیست اعتباری

سند دادت به زمان   درست  و گذشته کار از کار دیگر که مي 
 .استافتاده اتفاق شدم نباید که آنچه

 .شودم محرک حرف این

 از را زیزشع و شود عمارت وارد تا کندم مجابش که محرك
ون منجالب این  .بکشد بي 

 !برست    موقع به امیدوارم-

 درون به ورودی راه دنبال چشم با یابدم پایان که تماس
 .گرددم ساختمان

 !نیست راه هیچ

 آنجا به ورود و .دهندم پوشش نگهبانان را پشن   در مقابل
ی  .است ممکن غي   به شبیه چي  

 



 رد پس پاییز

 

م باز رسش باالی در درست ایپنجره مه است درگي   خود با
 .شود

کرده شخم را ذهن تما وجویشجست برای آنکه و  شده باز
 # * ۴۷۵ پارتمیشود  نمایان آن قاب در است
 ناموسش اینکه دلش . نمیخواهد را این دلش پس_در_رمان
 خي   مرد هزاران مقابل در پریشان موهان   و لباس چنت    با

 در اینچنت    که ریشان  پ موهان   . نمیخواهد را کند طنازی
 اخم . میدهد قلقلک را دل و خورده تاب و پیچ نسیم دست
 جلوی پوشس   چنت    با نیست درست اصال- . میکشد هم در
 فارش که مردی شنیدن از . ش   ظاهر کرد همه این

 . کند پیدا را صدا صاحب تا کرده خم رس ، کند م صحبت
 روزها این که است مردی همان ، میشناسد را صدا صاحب

 همان . است کرده رو و زیر او به رسیدن برای را سایتها تمام
 و خریده جان به را خطر ستار بودن زیرک وجود با که مردی

 به دست . میگرفت ایران در را او رساغ خود ای شماره با
ان که اون   سمت  نمیتونم من- . کند م دراز است مانده حي 
 اینجا این از بیشي   زنم رمندا دوست . پایت    بیا ، تو بیام

انیش درجه گوید م که " زن " . پری بریم بیا ، بمونه  حي 
د م اوج  کند م گي   گلویش در بغض ول ، چرا نمیداند . گي 

 ؟ هسن   .. ك تو ؟ كيم من..من- [ . گوید م بریده بریده .
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 جان   دنبال ، شوند م هم با را نفر چند زدن حرف صدان  
 نظر از را اطراف که همانطور . گردد م رفت   گ پناه برای

  با میگذراند
 

 تو- . میدهد را شده خال ذهن این جواب دلتنگ
 با را نفر چند زدن حرف صدان   . مقام یزدان زن ، من   زن
 . گردد م گرفت    پناه برای جان   دنبال ، شوند م هم

  با میگذراند نظر از را اطراف که همانطور
 

 جواب دلتنگ
 م زمت    بر نقش همت    . کند م محکم را خود مشت . شود
ینکاریا این ما قماش تو بودن- . شوند  ذهن این ا . داره رو شي 
 رسعت . مقام یزدان زن ، من   زن تو- . میدهد را شده خال
د باال را کلمات ادای  .... بمون منتظرم و تو برو زود - . میي 
 م تند پا آن سمت به تزئینات بوتهای دیدن با . میگردم بر
نند صدایش راه وسط که کند  تکون جات از ، وایستا - . مي  
 باخت    برای . باشد سناریو این راه پایان اینجا نباید . نخور
 به میخواهد که تسلیم اینگونه بخواهد حال که است نیامده
  جفتشان ، کند حمله آنان سمت

 ۴۷۶پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#
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 هم کنار ایگوشه را شده بیهوش مرد ود عجله با تایماز
 .میگذارد

 .آیدم سمتش به رسعت به شودم تمام که کارش

، عجین   رفتار نگهبانا بریم، اینجا از باید-  اینکه مثل گرفت  
 .شدن غریبه آدمای متوجه

 آن اندشده متوجه هاآن بود، زده حدس درست رسگرد پس
 .موقعیت بدترین در هم

 یاندازه به فقط که حال کند، فرار و گذاردب را پری شودنم
 .دارند فاصله هم با دیوار یک

 را است اطراف زدن دید درحال ووالهول با که تایمازی
 .میدهد قرار مخاطب

 .دارم کار اینجا هنوز من برو، تو-

 !است مانده کارش بهت در

ی دم با بازی یعن   اینجا در ماندن تایماز نظر از  به که شي 
 .است هتشن خون

 .مرگ با است مساوی ماندن

 .کندم کردنش متقاعد در سع و آورده پایت    را صدا
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 نیس، کارشون تو مروت و رحم اینا من، برم تو قربون آخه-
 .کت   م سوراختسوراخ برسه بهت دستشون که همت   

 باال سمت به هانگاه آیدم که پنجره شدن باز صدای
 .شودم کشیده

 !است انحي   و مبهوت هنوز

 برایش است شنیده که هان  حرف کردن باور اینکه مثل
 .است سخت

 نیست؟ خانم پری همون دخي   این قربان-

 

**************************************
 پری*****

 کاق   کردن بازی را عروسک یک نقش و ماندن اتاق در دیگر
 .است

 او با و ببیند را است همرسش کندم ادعا که مردی باید
 .کند صحبت

 دلش و بماند اینجا شودنم شود،نم که هوا دو و بوم یک
 .بزند پرسه مرد آن اطراف جان  
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د درست تصمیم و بشنود را او هایحرف است بهي    .بگي 

 .شود همراه او با باید

ی  نباشد درست او هایحرف اگر شود،نم خراب که چي  
  میخواهد رستا که همانگونه را عمرش باق   و برمیگردد

 
 زندك

 .کندم

رفته دست از آرامش حقیقت فهمیدن از بعد شاید برود باید
 ...کند پیدا را خود ی

 .کندم باز را پنجره و شده بلند جا از آن   تصمیم یک در

 

 ۴۷۷پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ده مرد یک با مشاجره حال در را او  .میبیند وحشي  

 دردرس که هستند افرادی همان احتماال دارد هم حق البته
 .اندکرده درست
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 افتاده اتفاق   یک یعن   درآمد صدا به عمارت قرمز آژیر وقن  
 تکاپو به نگهبانان تمام که است شده باعث که اتفاق   است،
 .بیافتند

 .یابدم پایان بحث و میچرخد طرفش به دو آن نگاه

  ؟!است کرده پا به غوغا درونش در چه نمیداند

 دورنش به شده عصن   مرد دو آن اضطراب کندم احساس
 .است کرده رسایت

 .آوردم در پا از را بلند پاشنه هایکفش و شده خم

 !است افتاده کار از عقلش

 شود،م دور و بسته بار عقل کند حکم دل که جا هر
 .االنش حال مثل درست

 و میخواهد را آشنا شدت به اما غریبه مرد این با رفت    دلش
 .نمیکند ذهن هایباق   فلسفه به اعتنان   هیچ

 این و شودم شنیده در پشت از شخض هایقدم صدای
د تصمیم رسعت به باید یعن    .بگي 

 را روزش هر و ماندن یا کردن روشن را گذشته تمام و رفت   
 .کند رس گذشته از اینشانه انتظار به

 



 رد پس پاییز

 

 .ندارد را اوضاع این تحمل توانان   دیگر ندارد،

 خوب خودش نیست، حوال این آدم که یداندم خوب
  گونه این آدم میفهمد

 
 آخر بود، نخواهد و نبوده کردن زندك

  این از چي    هیچ
 
 .آیدنم خوش مزاقش به زندك

 هان  کفش به دیگر نگاه و اندازدم در به مشکوک نگاه
 .دارد درست که

 هپنجر  یلبه بر راسخ عزم با و میفشارد دست در را هاکفش
د پایت    آن از شود باز در اینکه از قبل و نشسته  .میير

 .کندم پرواز سمتش به او رسدم زمت    بر که همت   

دم آغوشش در حرکت یک با  پناه دیوار کنج در و گي 
ند  .میگي 

 !نیست ستار هایآغوش مثل آغوش این !نیست

  و امنیت بو میدهد، محبت بوی
 

 ...مردانگ

اشبا نظر هر از به تا بماند آغوش نای در آنقدر دارد دوست
 .شود ع

ند پنج گوشش کنار در که اوست امن آغوش درگي    .مي  

 عزیزم ...میخوام سالم رو تو من کردی؟ رو کار این چرا-

 



 رد پس پاییز

 

 از پر و غلیظ عزیزم این !تنش بر شودم گوشت میچسبد،
 .گویدم را رسزنش

 

 ۴۷۸پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

م رو و زیر را دل میخورد گوشش بر که او داغ هاینفس
 .کند

دم عمیق دم و میگذارد او یسینه بر رس ناخواسته  .گي 

 .است آشنا شدت به او بوی

 فعال را مغزش یمانده بیکار هایسلول تمام بو این که انگار
 .کندم

رایحه این از اثری دنبال بسته ذهن این هایکناره و گوشه در
 .میگردد ناب ی

  .رسدم جان   به کمي   میگردد چه هر

            
 

او یه  سین  از  رسرس  ا  هن  نرسید  جا  ن  به  همه  این  از   
خسته

.د برمیدار 
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 .شودم او چشمان میخ نگاهش

 !هاچشم همت    دلتنگ هم آن درست !شودم دلتنگ

 !است مسخره

 ؟!شوی دلتنگ هم باز و ببین   شودم مگر

 شودم هاچشم این دلتنگ نه، یا است خوب حالش نمیداند
  این و

 
ند حلقه سیل چون چشمانش در دلتنگ  .مي  

ی میخواهد  رس پشت در درست مردی صدان   که بگوید چي  
ند هم بر را فضا این او  .مي  

ه اینجا ریخت    پلیسا-  .بریم اینجا از زودتر چه هر بهي 

 .شوندم اطراف صداهای و رس متوجه تازه او حرف این با

 .است پیچیده هم در جنایتکاران و هادان   فریاد و تي   صدای

ین بدون اص   کوچکي   عمارت از و کشیده را دستش اعي 
ند فاصله  .میگي 

 که عمارن   اندازد،م رس پشت به نگاه و چرخانده رس
 غبار آن از اینگونه حال بود نوا و نور در غرق پیش دقایق
 .رسدم گوش به گلوله صدای و سیاه

 .کندم توقف نظام هایماشت    کنار
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 بریم، اینجا از رسیعي   چه هر بیاین آوردم رو ماشینمون-
ه چه اطراف این نیست معلوم  ....خي 

 .کندم هدایتش داخل به دست با

 .شودم ساختمان وارد

 .ندارد ستار کاخ از کم دست هم اینجا

 .میفشارد دست در را شده سنگکاری لباس دامن

 است، ایستاده تماشایش به سینه به دست که مردی به رو
 .گویدم آرام

  کجاست؟ اینجا-

 چشم وجودش تمام آخر ندارد وجود دنیا این در او که انگار
 ۴۷۹ پارت # .ببیند را رو زیبا دلي   این سي   دل یک تا  شده

 پشت به را اش شده فر بلند موهای و میدزد نگاه درمانده
 لکام را حرفش .. اون ، ستار .. س - . کند م هدایت گوش
 پشت دست . شود م نزدیکش بلند گام یک با که نکرده
 از نگاه . کند م نزدیکش خود به و گذاشته کش کمر

 . میدوزد او چشمان در تعلل اندك از بعد و گرفته دامنش
 کامال او چشمان از آن دلخوری که اخم ! است کرده اخم
 سع . ني   من جلوی رو دزد ناموس اون اسم - . شود م پیدا

 



 رد پس پاییز

 

 با را آنان که کلمان   از خشم همچنان ول بگوید آرام کند م
ون است کرده کادوپیچ محبت ند بي   و آورده پایت    رس . مي  
 ورد من اسم باید فقط من زن- . میچسباند گوشش بر لب

 را حالش نزدیگ این . یزدان فقط ، یزدان ... باشه زبونش
 سست هاینگون ستار مقابل در هیچوقت . کند م دگرگون

 و سست مقابلش در اینطور که دارد چه مرد این ! شد نم
 بر پیشان   و کرده جدا گوشش از لب ؟! شود م سالح خلع

 . گوید م اشک با ؟ کیم .. من- fo . میچسباند پیشانیش
 هر میخواهد . ندارد را بالتکلیق   این در ماندن توان دیگر
 او شآغو  از را خود . شود مشخص چي    همه زودتر چه

ون ون را ها ایده تمام و گرفته فاصله . میکشد بي  یزد بي   . مي 
اینجوری  باید چرا ؟ کنم م چکار غریب کشور این تو من -
 این در ماندن توان دیگر . گوید م اشک با ؟ كيم .. من

 چي    همه زودتر چه هر میخواهد . ندارد را بالتکلیق  
ون او آغوش از را خود . شود مشخص  فاصله . شدمیک بي 
ون را ها ایده تمام و گرفته یزد بي   کشور این تو من - . مي 
 اون از رو من اینجوری باید چرا ؟ کنم م چکار غریب
ون عمارت  ایران برم نمیذاشت چرا و کیه ستار ؟ بکشت    بي 

 از دیگه - . کند م پاک را خود اشکهای دست پشت با ؟
 تموم خواد م مدل ، میشم دیوونه دارم نفهمیدن همه این
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 رو من محکم سیل یه با یگ و باشه کابوس یه اتفاقات این
ون وحشتناک خواب این از  ساکت جوابش در . بکشه بي 

 او جای . شود آرام تا بگوید میخواهد چه هر تا میماند
 کم بشود زدن حرف با شاید نمیفهمد را او درد و نبوده
 تا ایستد م خود جای در * ۴۸۰ پارت # .. کرد آرام را خود
 میخواهد که چه هر تا ایستاد م . شود تمام هایش حرف
 این از حالم ، خونوادم پیش برم میخوام - . کند بیداد و داد
 روی ، شود م خسته . میخوره بهم غربتش و شهر

ین د م خود دستان بت    را رس و مینشیند مبل نزدیکي   . گي 
 م هم در او ممحک های قدم صدای را آمده بوجود سکوت
ین در درست ، کنارش . شکند ه . مینشیند فاصله نزدیکي   خي 

 به آن در دست بردن فرو هوای عجیب که موهان   به
 - . میدهد را او سواالت  تمام جواب ، است افتاده جانش
یم عروش بعد روز چند بود قرار  تصادف یه با رو تو که بگي 

 
 

 به و کرده دبلن رس حقیقت شنیدن با . دزدیدن ساختگ
 او اشک از خیس صورت دیدن با . میچرخد او سمت
 را هایش اشک دست شست با و برده جلو دست خودکار
 و دستمون رو گذاشت    تو جای رو جنازه یه - . کند م پاک
ه . پریه این گفت     تلج   خند نیش یار آن   چشمان به خي 

دست            ؟  گذشته!  مرگت  از  ماه  چهار  اونجا  میدو  ن   . -د  م   ين 
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 خیل ، هامه پارچه تجار از یگ ستار - . آورد م پایت    را خود
 اینکه تا تویه پرسخاله نمیدونستم اصال . کردم کار باهاش
 تمام تا کند م سکوت بهم I . گفت پدربزرگت رسول حاج

 حالخ   است شده داده مغزش خورد به یکجا که حقایق  
ی تنها اینجا تا . کند ش که چي    است این است شده دستگي 
 مغزش خورد به یکجا که حقایق   تمام تا کند م سکوت که
ی تنها اینجا تا . کند حالخ   است شده داده  که چي  

ش   و دارد همرسی که است این است شده دستگي 
 

 پدربزرك
نند صدایش رسول حاج که  خانودم از ؟ خر  خانواده- . مي  

ون خود کت جیب از را گوش   . بگت     لحا در . آورد م بي 
 دادش یه- . گوید م خود گالری عکسهای کردن پایت    و باال
 مقابل را گوش   . سالشه یازده ده ، هومن اسم به داری

د م چشمانش  ایستاده تو و من کنار که اس پرسه این - . گي 
 لباس با عکس این در . میدوزد عکس به و گرفته او از نگاه .

 اپل ای بچه رسپ و مرد این کنار در آن همرنگ شال و سفید
 روی دست و ایستاده مرد کنار . رسد م نظر به خوشحال
 پس . است ایستاده جلویش که گذاشته پرسك شانههای
 بچه ی پرس این میخورد اکو ذهن در اسمش که هومن  
ین  ۴۸۱پارت# . است شي 

 پایي   _پس_در_رمان#
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 .میدهد نشان را بعدی عکس و برده جلو دست

اخانم هم زن این-  رسولحاج هم کنارش در مارت، و سمي 
 .مادریت پدربزرگ

 قلبش آتش روی بر که است یج   آب پارچ چون مادر یواژه
یزد  .مي 

 دنیا این در و ندارد مادری کردم فکر مدت این تمام آخر
س تنها

َ
 تمام از مرموزی که است ستاری همان کارش و ک
 
 
یز او زندك  .است لي 

 .شودم داده نمایش دیگر عکس هم باز

 رو محرمیت صیغه که وقن   تو و من هایعکس هم این-
 .خوندیم

ه دوربت    لي    به لبخند با و نشسته او کنار  .است شده خي 

، پریاس اسمت-  .شه عوض باید فامیلت البته سیف 

 .کندم نگاهش سوال

 باید که چه یعن   .بداند جمله این از را منظورش میخواهد
 .شود عوض فامیلش
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 .من   عموی ي  دخ تو-

عمو  ؟!دخي 

 که چرا نیست آور تعجب برایش چي    هیچ شنیدن دیگر
 .شودم گم رسش دائما که است کالش زندگیش رسارس

 .شودم بلند جا از و آورده پایت    را گوش  

یم تایماز با تماس یه برم من کافیه، جا همت    تا فعال-  بگي 
 .رفت پیش چطودثر ماموریت ببینم

  !ماموریت-

 .میچرخد سمتش به و زده کمرنگ خندیلب

ای به رو کار این بان   و باعث باید دزدیدن من از رو تو-  رس 
 .برسونم عملش

د قرار رویش در رو تا شودم خم  .گي 

 من نمیگذرم، دزدیده رو ناموسش که کس کار  از من-
ت رقمه بد زنم روی مقام خان یزدان  کفش باد .دارم غي 
 .کنمم سیاه رو شروزگار  بخوره بهش کس

 .بیشي   و بیشي   شود،م خم بیشي  
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 که محو قدر آن .شودم مرد این ابهت تماشای مسخ
 .شودم قفل لبانش روی بر او هایآب موقع چه نمیفهمد

ند لبانش بر کوتاه ایبوسه  .مي  

ه دم فاصله کم لبانش بر خي   .کندم زمزمه آرم .گي 

 برات دلم خیل ؟!بود ردهک دیوونه رو من نبودن میدون  -
 .بود شده تنگ

 

 ۴۸۲پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

م  .اندازدم پایت    رس کرده رس 

م عقب کم و ایستاده صاف نمیکند، اذیتش این از بیشي  
 .رود

م تماس-  .برمیگردم بگي 

 .میچرخد سمتش به که نشده دور قدم

            
          

ببی  ن رو  خونه  میتو  ن  نیست  اینجا  کس  منه،  یه  خون  ینجا  ا 
.م بودی  اینجا  هم  با  بالال  ق.  بشه  زنده  برات  ی  اه  خاطر  شاید  تا 
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**************************************
 یزدان

 .رودم پذیران   دیگر قسمت سمت به و شده دور پری از

دم را تایماز شماره  .گي 

ی دیگر و کرده دور معرکه از را پری  .ندارد آنجا از خي 

 .کندم وصل را تماس تایماز بوق چند از بعد

 آقا جونم-

 نشسته خود قبل جای در همچنان که پری به نگاه نیم
 .اندازدم است

؟ چه-  چطوره؟ اونجا اوضاع خي 

د، پری از نگاه  هضم یعن   او بودن آرام و ساکت این نمیگي 
 .نیست راحت چندان برایش حجم این کردن

 تمام چیدن با و درآورد را چي    همه بم و زیر و کند فکر باید
 به که هان  دانسته با رسیده ارث به ستار از که هان  دانسته
 
 
د کل ینتیجه یک است برده نر  آنان به تازك  .بگي 
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 باندان   یرسدسته شد، انجام تمي    خر  همه شکر رو خدا-
 گرفته بزرگ عملیات یه تو همه ستار با بود دنبالش ترکیه که

 .شدن

 .میکشد آسوده نفس

 .است نداشته آسایس   هیچ برنامه این شدن تمام تا

 از عملیات شدن خراب و طرف یک پری دیدن آسیب ترس
 .بود کرده مشغول را ذهنش دیگر طرف

 نرمس   و بگذارد زمت    را خود سنگت    بارکوله تواندم حال
 .بدهد خود کمر به آور حال

 همرسش حفظ در بودن ناتوان عذاب مدت این تمام در
 بریدن قصد بار هر و پیچیده گردنش بر دار طناب چون

 .داشته را نفسش

 

 ۴۸۳پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

.د       کن  مالالقات  را  ستار  شخصا  باید 
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 .بزند ایناجوانمردانه کار چنت    به دست باید چرا

 دشت؟ را خود مادری یخانواده از انتقام قصد

 .نیست عاقالنه اصال نظر به

 افرادی را مادرش ستنادر  تصمیم بهای که نیست عاقالنه
دازند دیگر  .بير

 .میسوزد مرد این برای دلش

 .کندم بازی کثیف اینگونه انتقام برای که مردی

 ؟!مرد

 به اهانت افرادی چنت    برای مرد یواژه  استفاده نظرش به
 .است جوانمردان

 االن اداره، میارم رو پری صبح فردا بگو رسگرد به خوبه،-
 .نیست مساعد چندان روحیش حال

 .رودم او سمت به و داده پایان را تماس

  عکس مقابل
 
 .است ایستاده مادر و پدربزرگ از بزرك

ین در او پشت  .ایستدم فاصله کمي 

 .هست    مادربزرگمون و پدربزرگ-

 



 رد پس پاییز

 

 .میچرخاند سمتش به رس مکث اندك از بعد

 کجا میکردم فکر داشتم میومد، آشنا خیل برام زن این-
 .دیدمشون

د فرو خود جیب در دست ه و میي  م مادر عکس به خي 
 .گوید

 خیل شد، داغون خیل شنید رو مرگت خي   وقن   مادر-
  .بودی عزیز براش

 .میدوزد پدربزرگ صورت بر و گرفته مادر از نگاه

 .رفت    دنیا از وقته خیل هم آقاحاج-

 به را پری و برداشته قاب درون اشخاص معرق   از دست
 .کندم ایتهد هاپله سمت

، خون   شب- ه نداشن   کم یه و کن   عوض لباس بهي 
 .برسیم کارها از رسی یه باید فردا ...بخوان  

 افکار مردن مشغول با ندارد دوست نمیدهد، توضیح بیشي  
 .کند خراب این از بیشي   را شبش ستار به نسبت او

 قانون درست اجرای مانع ستار کالن ثروت که دارد امید
 .نشود
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سد ثروت از بخواهید را شراست  .میي 

 چرک این دست از که کارها چه میداند است ثروتمند خود
 .آیدبرم دست کف

 .کند تبدیل قربان   یک به را جان   یک تواندم آن یک در
 او برای را خود راحن   های لباس از دست یک ۴۸۴ پارت
د  برای . است ایستاده بزرگ اتاق وسط بالتکلیف . میي 

 این چه هر . میگذراند دید از را او قدم تا رس از ارب چندمت   
 گره هم در بیشي   هایش اخم شود م تر طوالن   دیدنها
 آید م نظر به ای ساده و پوشیده لباس اینکه با . میخورد

 خاص ای جلوه زیبایش موهای و او شده آرایش چهره اما
 آن از هم آن مرد یک راحن   به شود م باعث که دارد

 . کرند جذب را ضیافت ی شده بیخود خود از یمردها
ت واقعا ی هم غي   نم داده مرد هر به که است ناب چي  
 دوزک بزک را خود ناموس که توانسته چگونه ستار . شود
 به قدم ؟! بگذارد نمایش به چشم هزاران میان در و کند

د م سمتش به را لباس و برداشته پری سمت  رو اینا - . گي 
 های لباس از نگاه . باشه راحت زیاد نباید ستلبا ، بپوش
 نظر به ناراحت- . میدوزد عبوس صورت به و گرفته مردانه
 جواب منظر و گرفته را ها لباس ؟ افتاده اتفاق   ! میاین

 



 رد پس پاییز

 

 باعث که افتادم اتفاق   یه یاد ، نیست خاص چي    - . میماند
 در را خود های لباس او که زمان   تا ... بشم عصن   شد
 حوال فکرش . میماند منتظر پنجره کنار کند عوض تکنرخ
رسنوه  زیر مصیبتها این تمام بفهمد اگر . میچرخد رسول حاج

 سخت باید . دهد م نشان واکنس   چه است بوده یخودش
 بوده !نوه عنوان به را ستار هم هنوز اگر البته ، باشد
 البته ، باشد سخت باید . دهد م نشان واکنس   چه است

 . باشد داشته قبول عنواننوه یخود به را ستار هم هنوز گرا 
 رسول حاج حول که افکاری از دست او های قدم صدای با

 زار او تن در لباس . میچرخد سمتش به و برداشته میچرخد
ند هن این است انداخته راه داری خنده بساط . مي    به پي 
 لبخندی . شده زده تا ناکجا تا های پاچه و گشاد شدت
ند کوتاه  بیاندازد نگاه خود تیپ به او شود م باعث که مي  
 او آلود غیض لحن برای دلش ؟ نه شدم مسخره خیل > .
ه . شود م نزدیک . رود م  م اقرار آرام او چشمان در خي 
ه . عشقم باشه سالمت وجودت - . کند  را دستش او به خي 
م از انداخته گل صورت نوازش برای د جلو رس   پارت ,. میي 
ی یار زیبای لپهای لمس به نرسیده ۴۸۵  بر پتک چون چي  
 خجالت ! میکشد خجالت آن یک . شود م کوبیده رسش

 خانه در بر یار کردن پیدا زمان تا که خدان   آن از میکشد
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 است رسیده دل مراد به که حال و بود بسته دخیل رحمتش
  ی کوزه و کاسه تمام پا پشت با

 
 . است زده هم بر را بندك

 یکه خود برای اینچنت    و گرفته نادیده را حق قرمزهای خط
 صیغه کردن باطل هنگام که جمالن   . کند میک تازی

 م زده فریاد ذهنش گوش در بلندگون   چون بودند خوانده
 این . بودند کرده فسخ دائم عقد برای را پری صیغه . شوند
ان چون عزیزدل این یعن   ؟ چه یعن    شبرای دیگر دخي 

 ی بنده ای کرده رد قرمز خط یعن   . است شده نامحرم
 ؟! بود کرده فراموش را مهم این به موضوع چگونه ! مومن
 را معشوقه وقن   ! نبود خودش دست که است شاهد خدا
اند رس از عقل اینگونه میبیند مدتها از بعد  باید . میير

 را خود رخیم و بخشنده خدای منت کم و کند عذرخواه
  رسم و راه اگر است نواز بنده . بکشد

 
 . باشد بلد را بندك

 راست قامت . کند م مشت را آمده جلو دست و کرده اخم
 تو عزیزم - . کند م پریشان زلف اوی به پشت و کرده

 راست قامت . کند . رست بذار لطفا دارم شال یه رختکن
 یه رختکن تو عزیزم - م پریشان زلف اوی به پشت و کرده
 م حس خون   به را او تعجب . رست بذار لطفا دارم شال
 را او گرفتن   چشم هیچ بدون پیش دقیقه چند تا . کند

 اینکه از قبل - . میدزدد نگاه اینگونه حال کرد م برانداز
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یم عروش  این من و بودیم کرده قسط رو صیغه بگي 
- . رود م پنجره سمت به . بودم کرده فراموش رو موضوع

 از صدان   . کنم م جاری دوباره رو صیغه فرصت اولت    تو
 و رفته رختکن سمت به که قدمهان   جز شود نم شنیده او
 چشم زیر . میگردد شده داده وعده شال دنبال احتمال به
ند پوزخند و کرده نگاه نفره دو تخت به  کرد م فکر چه . مي  
  رفع و خود امشب برای و ؟! شد چه

 
 ها برنامه هایش دلتنگ

 بر نقشه هایش نقشه تمام گوشمال یک با اینگونه اشتهد
 ۴۸۶پارت# . شوند م آب

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 خانه به تایماز و محافظ چندین با بازجون   از بعد را پری
 .میفرستد

 ..دارد وحشت گذشته یحادثه تکرار از هنوز که هنوز

 او به حواسش دانگ شش ایران به بازگشتشان زمان تا باید
 .شدبا

 محیظ چنت    در بودن از که میفهمد او حاالت  از عالوه به
 .ندارد رضایت اصال
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 .شودم کارش دفي   وارد رسگرد دعوت با

 .مینشیند مقابلش رسگرد و نشسته چرم مبل بروی

وع رو بازجون  -  کردین؟ رس 

 .میدهد قرار مي    روی بر را ایپرونده رسگرد

 دستگي   دیشب هک هستش باندی این خالف یپرونده این-
 .شدن

 .کندم اشاره پرونده به ابرو با و داده تکیه

 به نیاز اصال که هست سنگت    اونقد بندازین، بهش نگاه یه-
 باندها یرسدسته هویت اینکه برای خب ول نداره بازجون  
 .کنیمم پیدا نیاز زدن چک رسی یه به بشه تایید

 .اندازدم نگاه پرونده به

 فهرست اول در بزرگ باند این رأس عنوان به داروغه اسم
 .است شده ثبت

 .لک ستار آنان از پس و دیگر اسم چندین داروغه از بعد

 .باشند نفر یک همان شخصیت دو این اگر شودم جالب
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 ول است بوده ستار با مالقات فکر در را گذشته شب تمام 
 او دیدار به تمایل هیچ است گذاشته اداره در پا که حال
 .ندارد

تر افراد چنت    این  به را خونت بخواه که هستند آن از حقي 
 .کن   کثیف آنان خاطر

؟ پیدا ازش ردی تونستت    شد؟ خر  داروغه-  کنت  

 مي    روی بر آبدارخر  پیش دقایق که ایقهوه فنجان رسگرد
 .میدهد قرار خانیزدان مقابل را است گذاشته

 تونستیم آوردن نبرامو  خانم رضوان که مدرك به توجه با-
 داره مطابقت ستار خون با پارچه روی خون که کنیم ثابت

 داروغه شخص دیدن از خانم رضوان که اونجان   از و
 بزنیم ستار به رو بودن داروغه اتهام میتونیم بودن مطمت   

 ما هستش قضیه این از بخش یک فقط این ضمن در
 اشخاص این بودن نفر یک بر مبن   هم ایدیگه مدارک
 .داریم

 توضیح یادامه منتظر کردن مزه از بعد و برداشته را قهوه
 .میماند رسگرد
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افات به توجه با-  که رو ستار بودن داروغه اگه حن   بلي    اعي 
یم نظر در حتمیه امری  کاق   یاندازه به شپرونده نگي 

 .باشه داشته دنبال به رو سخن   مجازات که هست سنگت   

 

 ۴۸۷پارت#

 یي   پا_پس_در_رمان#

 

 .میگذارد مي    روی را خورده نیم فنجان

 تو وکیلم به برگردیم، ایران به فردا پری و من زیاد احتمال به-
 .باشه داشته همکاری باهاتون الزمه که جا هر میگم ترکیه

 به رسیعي   چه هر میخواهد است کرده پیدا را پری که حال
 .برگردد خانه

  این آخر
 

دم بازی به ار  اعصابش پری هایکردن غریبگ  .گي 

د خانه به را او باید  خاطرات بازگشت برای بشود شاید تا بي 
 .کرد کاری او

ر به بماند کشور این در بیشي   چه هر  .شودم تمام پری رص 

 .میدهد تکان موافقت ینشانه به رسی رسگرد
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 بودین داده دستور شما که همونطور فقط نداره موردی-
ی بازداشت حکم  هنگام رو پری ایاندی یشاتآزما که دکي 

 ول کردیم صادر رو بود کرده تایید جسد صحت تشخیص
 استئفای تایید این از بعد روز دکي   این دادن اطالع ما به

 .شده خارج قانون   پزشگ از  و داده تحویل رو خودش

ون آن از گزارش   و گذاشته مي    روی دیگر ایپرونده م بي 
 .آورد

 .شده فکس برام تهران از که گزارشیه این-

 .برمیدارد مي    روی از را گزارش و شده خم

 .شودم ترجمع هایشاخم میخواهد بیشي   چه هر

 ؟!است کرده مهاجرت آمریکا به

  کردن خراب روزها این اینکه مثل
 
 به فرار و مردم زندك

 !است شده مد آمریکا

 بعد هفته یک و گرفته آزمایشات این تایید برای زیادی پول-
 .شده خارج ایران از اون از

 .میگذارد مي    روی را گزارش

 نیازی دیگه که هست نمایان اندازه اون ستار جرم نظرم به-
 .نباشه صفتن   دکي   اون به
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 در و برداشته مي    روی از پرونده با همراه را گزارش رسگرد
 .میدهد جای خود کیف

 جرم این گویای و زنده مدرک یه سیف خانم خود   بله،-
 .ست   ه

 اشبدرقه برای ادب رسم به هم رسگرد و شودم بلند جا از
 .کندم قیام

 به اگه میگم هم باز ،کشیدین زیادی زحمت مدت چند این-
 پارت # ,کنت    صحبت وکیلم با حتما کردین پیدا نیاز من

 به راست یک خداحافظ   از بعد _پس_در_رمان # * ۴۸۸
 رود م است شده یبسي   آن در سوفیا که بیمارستان   سمت

تش .  این در را تنها دخي   یک نمیدهد ای اجازه چنت    غي 
 رضوان عمه ! تنها بله . برگردد خود و کند رها غریب کشور
د رس به بازداشتگاه در که  مجازان   زیاد احتمال به و میي 

 و صبح که پدری به آن از گذشته . دارد رو پیش سنگت   
 . نیست اعتباری هیچ گذراندمی بار آن و بار این در را شبش
 م چه . بود اشتباه ابتدا همان از مردی چنت    با عمه ازدواج
 اندازی م چاه در را خود ، خود دست با گاه ؟ کرد شود
 توان   نم هرگز . بود نخواهد پذیر امکان آن از رهان   که
 برای مجبوری بلکه بده نجات تاریک چاه این از را خود
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 . بکشان   چاه این به خود با ني    را گراندی خود بقای حفظ
 را خود . کرد خود ی خانواده با عمه که کاری مثل درست
 انداخته آتش این در خود با ني    را فرزندانش و کرده نابود
 از یگ که لطق   خاطر به . شود م بیمارستان وارد . است

 بیمارستان رئیس با راحن   به است کرده ترکیه در دوستانش
د م تمالقا  با . شود م اتاق وارد منس   راهنمان   با . گي 

 به و شده بلند خود کار مي    پشت از رئیس ورودش
ش و سالم از بعد . آید م استقبالش  سمت به احوالير
 ترکیه در دوستانش از یگ به نطق   حارص   به دعوتش نشیمن
د م مالقات بیمارستان رئیس با راحن   به است کرده  با . گي 
 پشت از رئیس ورودش با . شود م اتاق وارد منس   مان  راهن
 سالم از بعد . آید م استقبالش به و شده بلند خود کار مي   
ش و  خیل دکي   - . کند م دعوتش نشیمن سمت به احوالير
ند او جواب در لبخندی . کردن تعریف شما از  ایشون - . مي  

 . هست    احا قدیم دوستان از ، دارن لطف بنده به همیشه
 . کند م خرسندی ابراز مالقات این از و زده لبخندی ني    او
 م صاف گلون   ؟ مقام جناب ساختهس من از کمگ چه -

 ایشون ؟ درسته دارین راد سوفیا اسم به مریض   شما - . کند
ی ویژه مراقبتهای بخش تو  بدین ترتین   میخوام . هست    بسي 

 ببخشید " یک با ۴۸۹ پارت . کنم منتقلشون ایران به بتونم
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 اندك از بعد . مینشیند سیستم پشت و شده بلند جا از "
 در خانم چنت    ، میفرماین درست بله- . میدهد جواب

ی ما بیمارستان  و شده بلند سیستم پشت از . هست    بسي 
 مادرشون رضایت با ایشون- . مینشیند خود قبل جای در

ی اینجا  میدن انتقال نت   چ ی اجازه مادرشون ، هست    بسي 
 تمام که رئیس حرف . بدن رضایت باید پدرشون حداقل یا ؟
ون پاکن   خود کت داخل جیب از شود م  بر و آورده بي 

 برای ایشون مادر که هستش وکالن   این - . میگذارد مي    روی
 پاکت از را کاغذ و شده خم دکي   . دادن من به کار این انجام
 رس کاغذ روی های نوشته دمخوان حال در . آورند م در

 که وقت هر شما ، شماست با حق بله- . میدهد تکان
 منتقل تهران به هوان   آمبوالنس با رو راد خانم ما بخوایت   

 قبول رو جابجان   این مسئولیت شما خود باید ول کنیم م
 عهده به را جابجان   این مسئولیت باید که میداند . کنت   
د  دلش . است الزم ریسک این ول کند م ریسک . بگي 

ی نمیخواهد  امام به رسپرست بدون را جوان   این به دخي 
 الزم که مدرك هر من ، هستم متوجه بله- .. کند رها خود
 مخاطب و زده مهربان لبخندی دکي   . کنم م امضا باشه
 به را جابجان   این مسئولیت باید که میداند . میدهد قرارش
دلش             . است  الالزم  ریسک  این  ول  کند  م  ریسک  بگ  يد   

عهده
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ی نمیخواهد  امام به رسپرست بدون را جوان   این به دخي 
 الزم که مدرك هر من ، هستم متوجه بله - . کند رها خود
 مخاطب و زده مهربان لبخندی دکي   . کنم م امضا باشه
 اذیت که مقام جناب کنت    عفو رو بنده- . میدهد قرارش
 امنیت از ما باید ، است صورت ینا به کار روال ول شدین

 جواب در و برمیدارد را نامه وکالت . بشیم مطمت    بیمارمون
 احساس رابطه این در اصال و کنم م درک - . گوید م دکي  

 
 
مندك  مقدمات تا برمیگردم تهران به فردا من فقط نكنت    رس 

 بشه امضا هست الزم که جا هر ؛ کنم آماده رو سوفيا ورود
 وکیلم من رفت    از بعد . کنم امضا من که نت   ک محبت رو

 ۴۹۰پارت# داد خواهند انجام رو کارها بقیه

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ند سوفیا به رسی خانه به بازگشت از قبل  ...مي  

 است کشیده دراز تخت روی بر که الغری حجم دیدن از
 .میخورد جا

 او برای دلش که است شده الغر و نحیف اندازه آن
 .میسوزد
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ی غرور و زیبان   آن از دیگر  ..است نمانده چي  

 شده رضوانعمه یخانواده گي  دامن بدی رسنوشت چه
 !است

 .است بوده او حق شاید که رسنوشن  

 .نکن   ضایع کس از حق   که بود مواظب بود، مواظب باید

ین در درست است مکافات دار دنیا  تمام زندگیت حالت بهي 
ند فریاد ترس  بر را شده ضایع هایحق آن  .مي  

دم سخت ول است گي   دیر خدا است درست  .گي 

 شاکیش هایبنده آمار که روزی از ترسید باید !ترسید باید
د باال  .بگي 

 .نشاندتم سیاه خاک به

 خراب را جوانان   چه روزگار و کرده ناحق هان  حق چه عمه
 جای در را او خدا باید میداد پس تقاص باید است، کرده
 .کردم ادبش و ینشاندم خود

م کنارش شخض که است رفته آب سوفیا تماشای حال در
 .ایستد

 



 رد پس پاییز

 

 بهبودی عالئم شدن، بهي   قبل روزهای به نسبت امروز-
 .میشه دیده درشون

دم شیشه پشت سوفیا از نگاه تعلل اندك از بعد  به و گي 
 .میچرخد  کنارش پوش سفید مرد سمت

 .ندمي    صمیم لبخندی جوان مرد  

 .هستم سوفیا بیهوش   دکي  -

 .میگذارد دکي   یشده دراز دست در دست

 یک از کمي   بگذاره منوال همت    به هم دیگه روز چند اگه-
 .میان هوش به دیگه یهفته

 .شودم خوشحال

 .داردنگه رضوانعمه آمدن تا را سوفیا باید

  دلیل تنها سوفیا شاید
 

 .باشد عمه زندك

 .کي  د  جناب ممنون خیل-

ند لبخند هم باز  .مي  

 مثل عال، هم تنفسش و بوده خوب گوارششون امروز-
  خوادم اینکه

 
 باز و گرفته دکي   از نگاه ۴۹۱ پارت .کنه زندك

 به وقن   . ! باشه همینطور امیدوارم - . میدوزد سوفیا به هم
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 نبوده خودش دست . است شده تاریک هوا برمیگردد خانه
کن   کارهای و وکالت هب مربوط کارهای انجام  نام به که رس 
 . شود م خانه وارد . بود بر زمان کم بود شد ثبت فرزاد

 که دارد حتم . است کرده پر را فضا خانم جمیله رسوصدای
ت خیل خانه در پری ناگهان   حضور از  - . اند شده زده خي 
 خي   من به اومدن از قبل چرا خان یزدان این دونم نم من

 در ؟! بذارم بار درسن   غذای و کنم پر رو خچالی که نمیده
 دارد دوست همیشه . میخندد دریا زدنهای غر این به دل
 حس . بگذارد تمام سنگ برایش آید م ترکیه به وقن  

 به دلش اصال که خاص قدر آن ، دارد خاص مادرانه
د او زدنهای غر خاطر  این مینشیند دل به آخر ، نمیگي 
 صدای . بدیم خي   نشد ، شد یهون  - .. هخالصان های نگران  
کش آرام  م کج مسي   پذیران   سمت به . شود م دفاعیه دلي 
 واقع در . هستند صحبت مشغول و نشسته هم کنار . کند
 . دارد کردنش قانع در سع پری و کند م گله خانم جمیله و
 با . میچرخد سمتش به ها نگاه محکمش گامهای صدای با

 با . آقا سالم - . شوند م بلند جا از ترسع به دیدنش
 با . میچرخد سمنش به ها نگاه محدمش نامهای صدای
 . آقا سالم - . شوند م بلند جا از رسعت به دیدنش

        . م   يند  دریاخانم  غرغرهای  خوابیدن  خاطر  به  کوتاه  لبخندی 
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م ذکر اینکه مثل ، خانم جمیله سالم-  به نگاه نیم ! بود خي 
 - احا . اندازد م دارد خود لبخند کردن نهانپ قصد که پری

 که بدین خي   بهمون میاین وقن   دارم دوست آقا راستش
 دارین حق- . مینشیند مبل روی بر . کنیم آماده رو خر  همه
 فردا ما بکشت    زحمت نیست الزم هم دیگه ، شد یهون   ،

 آقا - . دریاخانم هم پری هم میخورند جا . تهران برمیگردیم
 دلم . دیدم رو پری و شما تازه ، بمونت    هم دیگه روز چند
 و است مانده ترکیه در زیادی مدت . بود شده ذره یه براش
- . نیست هیچکس صالح به دوری و این شدن دار کش

 پارت #اس دیگه وقت یه شاهلل آن ، برگردیم باید متاسفم
 به شام کردن آماده برای و نکرده ارصار این از بیشي   ۴۹۲
خانه سمت  فردا جدی..جدی- . افتد م راه به آشير 

س ؟ برمیگردیم س این . دارد اسي   و صدا لرزش از را اسي 
 دیدن ، دارد هم حق البته . خون  میبیند به دو های دست
 هیجان باید اند داده خوردش به را آنها مرگ که ای خانواده
 خاتمه باید جان   یک جریان این نظرش به ول  باشد انگي   
 پیوندد م حقیقت به زود چه دیر چه دیدار این . کند داپی

 این روی از را غم سایه آن انداخت    جلو با که بهي   چه پس
ه . بردارد خانواده  پلک کوتاه ، او نگران چشمان در خي 

یه             گفتم  فرزاد  به   . برگردیم  زودتر  چه  هر  باید   ، بله   . -د  م   ين 
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  مهمون  
 
 به رو مهم چي    یه میخوام که بده ترتیب خانوادك

 همه به را پری بودن زنده مهمان   این در میخواهد . بگم همه
 بدون و ساده نباید دیدار این یقت    به . بدهد نشان و بگوید
د صورت جشن  با را خود عشق بازگشت دارد دوست . گي 
ش خر  از - . کند اعالم همه به جشن یک  بلند جا از ؟ میي 
سم من..من-  مینشیند او کنار و شده  کند م ریز اخم . میي 

 به بازگشتش با باید او ترسهای نظرش به ؟! ترسیدن .
فت بت    از خانواده آغوش  خانواده آغوش به بازگشتش . مي 

فت بت    از ش خر  از - . مي   او کنار و شده بلند جا از ؟ میي 
ه . مینشیند  تا- . گوید م محکم اش گرفته نم چشمان به خي 

س هیجر  زا هستم کنارت من  شد تموم خر  همه دیگه ، ني 
ند سوسو قدردان   او نگاه در امان   در تو بعد به اینجا از  . مي  
 خیل - . شود م پررنگي   قدردان   این و رفته ترس کم کم

ان رو محبتها این باید چطوری دونم نم ، ممنونم  . کنم جي 
ند او جواب در محو ای خنده  که کاری برای من - احا . مي  

ان کردم عشقم اسهو   بدون و باش همدمم فقط نمیخوام جي 
 لمس هوای تا کند م مشت را خود دستان . نرو جان   من
 از رو من بدجور دوریت - . نخورد رسش بر زیبا صورت این
 م پا به دلش در آشون   و اندازد م گل یار لپهای . درمیاره پا

 ۴۹۳پارت .. کند
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 پایي   _پس_در_رمان#

 

 مشت در را شال یگوشه لرزان دستان   با و پریده رنگش
 .میفشارد

 .میداند خون   به را او حاالت 

ده بزند آفتیک هواپیما که همت     .شد خواهد وحشي  

 چشمانش به را خود یترسیده نگاه او که نمیکشد طول
 .میدوزد

 ..میي   من..من-

 رسعت تمام با هواپیما شده بلند با که نشده تمام او حرف
 .کندم پرت آغوشش در را خود

 .میدهد توضیح را کار این دلیل بریده بریدت

سم... من-  !میکنه بد... رو ..حالم .میي 

 .کندم زمزمه او گوش کنار و میخندد گلو در

 .میشه اینجوری میدونستم-

اهن  .میفشارد خود مشت در را خانیزدان پي 
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ی یه کردم، رو کار این قبال..من-  دمیا به حرکت این از چي  
 .اومد

 .شودم بیشي   خوشش حال حرف این با

 او بهبودی به توانم پس است راه در خون   هاینشانه
 .بود امیدوار بیشي  

 .میدهد جواب آرام لحن همان با

 .داشتیم هاصحنه این از هم قبال عزیزم، بله-

 اشسینه از رس برمیگردد، عادی حالت به که اوضاع
 .برمیدارد

 ..آوردم ادی به رو صحنه من-

 به او دار شوق لحن از خوشحال این و است خوشحال
 .است هویدا شدت

 ..مینشیند خود صندل روی بر و گرفته فاصله

 .میاری یاد به رو خاطراتت کمکم برسیم که ایران مطمئنم-

 .کندم جور و جمع را خود

        
    

به دارن  وست  د.  شدم  خسته  وضعیت  این  از  میدوارم،  ا 
 

.م برگرد  عادی  زندك 
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 است بوده ستار با که روزهان   از میخواهد دلش خیل
 مناسبي   زمان   به را موضوع این کندم سع ول کند سوال
 .کند موکول

 دود دوران آن از صحبت با دارد که خوش   حال نمیخواهد
 .برود هوا به و شده

 حالت به چي    همه دیگه میشه، همینطور که شاهللان-
 ..برمیگرده خودش عادی

 

 ۴۹۴پارت#
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 .آیدم بردنشان برای راننده شوندم پیاده که هواپیما از

 دیدن از کندم تند پا سمتشان به ادب عرض برای که همت   
 .شودم خشک همراهش

 !ندارد امکان است، درست
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 در او هایاستخوان فقط باید االن که کس ندارد امکان
 اینگونه حال باشد واتام بقیه کنار درست نمور جان  

 .بزند قدم خود شوهر کنار در رسحال

 .کندم تعجب بیشي   شوندم نزدیکي   چه هر

 ؟!باشد پری شبیه کس شودنم

 ؟!داشت شمایل و شکل چنت    نفر یک همان یعن  

 .ایستندم زده بهت شخص مقابل

 .کندم گون   خوشآمد عرض و سالم سخن   به

 !بخي   نرسید...رسید سالم،...س-

 .کندم درک را راننده این حال

 .میدهد جواب لبخند با

نیم حرف راه تو بریم؛ سالم،-  .مي  

 

**************************************
 پری******

قرارین   از نیم است گذاشته خاک این در پا کا زمان   از
 .رودم بت    از هایش
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 .است پیدا وضوح به شدنش ساخته اینجا برای

د، آرام روانش و روح آنجا در که دارد تعلق جان   به مآد  بگي 
 .خاک این مثل درست

 .میشویید خود با را هایشاضطراب و کندم خوب را حالش

دم دهندم آشنا بوی که هان  خیابان از نگاه  به و گي 
 .میدهد گوش خانیزدان و راننده صحبت

 که یدرس یقت    یه راننده توسط گرفتنش قرار مخاطب با
 .است بوده حقیقت عت    خانیزدان این هایحرف تمام

منده-  !بگم خوشآمد بهتون درست نتونستم خانم پری رس 
 .بودم شده گیج خیل

ند او جواب در ملیح لبخندی  .مي  

 .میدم شما به رو حق کنم،م خواهش-

 .دارد حق

 خوابیده خاک خروارها زیر باید آالن اینان باورهای طبق
  تمح به و باشد

 
ستان در را جایش باشکوه و بزرگ سنگ  قي 

 .کردم نمایان
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 ۴۹۵پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 زدهمتعجب بیشي   کندم تعریف راننده برای بیشي   چه هر
 .شودم

روشنان   و خیابان هایچراغ به و گرفته آنان از نگاه لبخند با
 .میدوزد چشم شهر های

دم عمیق نفس  نظرش از ول آلوده رچنده هوای این تا گي 
 .شود پر هایشریه در کن آرام دل

 !ستار جز است خوب برایش چي    همه

 .کردم رفتار خوب نگذرد حق از

  آنجا در که زمان  
 
 و هیچ که نشنیده نازک گل از کردم زندك

 .است بوده فراهم آسایشش اسباب تمام بلکه

  مسي   باید زود یا دیر ؟!کرد شودم چه
 

 را دشخو  زندك
 .کردم انتخاب

 خاطر به همچنان ول میگذرد فرودگاه ترک از ساعن  
 .اندنرسیده خانه به سنگت    ترافیک
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 .میگذرد خانواده با دیدار حول ذهنش

 .است شده دور برایش اندازه چه نزدیک یواژه این راسن   به

 درست حق به است ناپذیر تکرار خانواده میگویند اینکه
 .است

 پر برایش را واژه این جای نتوانسته هیچکس مدت این در
 .کند

د آشنان   از دم که ستاری نه  با که خدمتکاران   سایر نه مي  
 .کردندم رفتار مهربان  

د، را آن جای هیچکس که ایستخانواده فکر در  نمیگي 
 هایکاخ از پر بزرگ یجوجه یک وارد ماشت    که است
 .شودم مجلل

 !نیست آشنا

 !نیست آشنا برایش وچهک این چي    هیچ

 به آخر کند،م رسازیر قلبش به ناامیدی حس آشنان   نا این
 .بود امیدوار خیل دیدارها این

 .شودم متوقف حیاط در ماشت   

 ..رسیدیم-
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 .میاندازد او مطمت    یچهره به درمانیه نگاه

 .میخواند چشمانش در را تشویش

 .رهم پیش خوب خر  همه نباش، نگران-

 را داستان این باید .ندارد تشویش این به دادن پایان زج راه
 یا باشد داشته خوش پایان   میخواهد حال کند، تمام یکجا
 ..تلخ

 

 ۴۹۶پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .شودم پیاده ماشت    از

د دیگری سمت به و داده حرکت را ماشت    راننده  .میي 

 .کندم تماشا را زیبا ساختمان و ایستاده

 .داخل بریم-

 .برمیدارد هاپله سمت به کوتاه گام او تعارف با

 



 رد پس پاییز

 

 و شودم باز رسعت به ورودی درب که برنداشته را دوم گام
 ساختمان از اندام الغر یساله یازده ده پرسك آن بند پشت
ون  .میدود بي 

 این است شده آب شدت به خواهرش رفت    از بعد بود گفته
 داشت؟ شهرت تپل به محله در که پرسی

دم خود پاهای مقابل از نگاه  مخاطب را خانیزدان تا گي 
ند یخ خود جای در که دهد قرار  .مي  

 .میشناسد را پرس این

 .است دیده خود هایخواب در بارها و بارها را چهره این

 .کوچکش برادر باشد هومن باید هومن،

 .هومن جلو بیا-

 !است شده الل

ی  چشمان از ودکارخ که است اشک فقط نمیگوید چي  
ون کوچکش یزد بي   .مي 

 .شودم قدم پیش اینبار

 .ایستدم او مقابل و رفته جلو
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 زیبای صورت به سوال از پر و آماده باال اشکیش چشمان
 .میخورد گره خواهرش

 ..هومن-

 .آوردم زبان به را خود برادر اسم داربغض

 .بیاید خود به هومن تا میکشد طول ایدقیقه

م لمس را صورتش و آوردم باال را خود دستان حرف بدون
 .کند

 ؟!خودن   پری آبج  -

 .کندم اشدیوانه او گفت    ”پری آبج  “

 .کندم پا به غوغا دلش در نسبت این آخر

دم آغوشش در محکم  .گي 

 .داداش   خودمم خودمم،-

 .شودم بلند هومن یگریه صدای

؟ راستگ تو-  شده تنگ برات دلم !نرو خدا رو تو هسن 
 .پری آبج  

کد التماس همه این از بغضش  .میي 
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یزد اشک که حال در م قاب را او صورت خود دستان با مي 
د  .گي 

م، هیجا من-  .بمونم خودم هومن پیش اومدم نمي 

  !بزند حرف راحت اندازه این تا نمیکرد فکر هیچگاه

 ..رودم پیش داشت را انتظارش که آنچه از بهي   خیل ول

 

 ۴۹۷پارت#
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 و دست میوفن   ندو، هاپله روی از گفتم بهت بار هزار-
 .میشکنه پات

اخانم صدای ون هومن یگریه با که است سمي   تا آمده بي 
 .کند کشف را آن علت

 .زیبا زن این است شده شکسته

 .است مالیده زمت    بر را او کمر بدرقمه جوان داغ

           
    

زیبایش پری  به  عجیب  که  دخ  يی  ش  وغ  آ  در  هومن  دیدن  از 
.د مکن  تعجب  است  شبیه 
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 .ببیند را آشنا قامت و قد این صاحب تا رودم جلوتر

 از اشک ببیند اشگمشده از که ردی دیگر است مادر
 .شودم رسازیر چشمانش

 .کندم بیتان   اینگونه و دیده آشنا قامن   االن مثل درست

 .میچرخاند است العملشعکس منتظر که خان  یزدان به رو

ه؟ چه اینجا-  خي 

 .شودم مساوی قامت و قد صاحب برگشت با سوالش

م تاب را حجم این با هان  خوش   هادل گویدم کس چه
 ؟!آورند

 داری را انتظارش آنچه خالف و کن   تحمل نمیتوان   گاه
 .رودم پیش

 در سخت برگردد زندگیش به پری اگر میگفت نود با همیشه
 !حال اما نمیکند رهایش و گرفت خواهد آغوشش

 خوش   از حجم این و افتاده حیاط کف بر اینگونه حال اما
 .میداند تصور قابل غي   را

 زمت    بر نقش جسم سمت به رسعت به و کرده رها را هومن
 .میدود
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ند صدا را خود مادر گریان چشمان   با  .مي  

 ..مامان ..مامان-

 !نداشت هم را این تصور

 .شود گفت    مادر هوان   اینگونه دیدن، یکبار با اینکه رتصو 

 .میخواهد را زن این دلش

 .پرستیدن حد در خواستن   هم آن

ون به خانه اهال کل شودم باعث بیداد و داد صدای  بي 
 .بیایند

امامان از کم دست هم هاآن  .ندارند هومن و سمي 

 ..زده بهت هابعض   ریزان، اشک هابعض  

  .کندم ابراز را خود ناباوری شکل به کدام هر

 که آنطور میگفت آن از خانیزدان که جشن   رسدم نظر به
 واکنس   چنت    انتظار هم شاید نرفت، پیش میخواست

 در کار راحن   برای را خانواده اعضای تمام که است داشته
 .است کرده جمع یکجا

 

 ۴۹ ۸ت  #پار 
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 پایي   _پس_در_رمان#

 

گ و دمینشین تاب یلبه بر  .کندم نوازش را قرمز رز گلي 

ها خیل هفته این طول در  .است فهمیده یگذشته از چي  

آورده یاد از نه هاستگفته از است فهمیده آنچه تمام البته
 .ها

 .ندارد اهمین   چندان برایش گذشته خاطرات دیگر

 همت    و دارد دوستشان که است آنان   کنار در بودن مهم
 .دارد ارزش دنیان   برایش

گ نوازش از دست ی که هومن   جواب در و برداشته گلي   چي  
 .گویدم است نشنیده را او هایگفته از

 .گفن   خر  نشنیدم شده؟ خر -

  یخانه از
 
ا مامان که بزرك  به است پدرش ارثیه گویدم سمي 

 .میدود سمتش

 اینجا میان اینا مادرجون امشب گفتش زد زنگ مامان-
 .شه وا یخش تا دربیار فریزر از رو گوشت
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 جا از و زده هم بر را اندشده خاك کندم فکر که هان  دست
 .شودم بلند

 .برنگشته هنوز بخره وسیله بود قرار که هم آقاجون باشه،-

 زیر آب خانمکتایون قول به که هومن یشانه دور دست
 .کندم حلقه است، رفته پوستش

 .داریم کار کل که بریم بزن-

سند خانه سمت به که نهمزما ا مامان رساغ مي  م را سمي 
د  .گي 

 .برنگشته االن تا رفته ظهر رس میاد؟ ك نگفت مامان-

 .اندازدم باال ایشانه هومن

سم رفت یادم منم نگفت-  ...بير

خانه وارد که همت     و برداشته را گوش   شودم آشير 
دم را میاره شمارهای  .گي 

امامان که حال ین برگردد ك نیست ممعلو  سمي   دست بهي 
 ...است کارها انجام برای کمک

ا کنار و کرده کم را خورش زیر  کردن پاک حال در که میي 
ی  .مینشیند است، سي  
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 کار انجام در بتواند ترراحت تا میکشد جلوتر کم را صندل
ا به  .کند کمک میي 

ی کنان غرغر  .اندازدم سبد درون را شده پاک هایسي  

 کار ازمون همه این بدی شام یه ما به خواسن   هخوب-
 .معناست تمام به تلیاردر یه شوهرت خوبه کشیدی،

 .کندم نازک چشم پشت و انداخته باال ابروی

 .پات به بریزه کلفت بگو-

ا صورت حاالت  به ند باند ایخنده تک میي   .مي  

 ...بزن غر کمي   بکن رو کارت-

 

 ۴۹۹پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

دم بازویش از یشخون  ن  .گي 

 چغولیت چطوری میدونم بیاد فرزاد بذار بابا، خب خیل-
 .بکنم پیشش رو
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اخانم که هستند خندیدن و کردن کلکل مشغول  هول سمي 
 .شودم وارد کرده

 افتاده؟ اتفاق   مامان، سالم-

اخانم ند تکیه کابینت بر و کشیده راحت نفس سمي   .مي  

 .بمونه کار نیمه غذا و باش   دهمون تنها دست ترسیدم-

ا به ابرو با ه میي   .کندم اشي 

ا زدم زنگ داد خي   بهم هومن که همت   -  .وردستم اومد میي 

ا  پایت    سمت به را لبانش و انداخته باال ابرون   تعجب با میي 
 .کندم خم

  ؟!من دست ور نادون هیجر  توی یا بودم تو دست ور من-

ا به رو  .شودم شگ خانم سمي 

 !داری کاه زیر آب دخي   چه ببت   -

اخانم  از بعد و میخندد دوست دو این دعوای به سمي 
 .مینشیند کنارشان خنک آب لیوان خوردن

م آدمای خانومش و عطاحاج بود، شلوع   مراسم-  محي 
 مراسمشون برای مهمون همه این نمیکردم فکر ول بودند
 .بیاد
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دم عمیق دم  .گي 

  !بشونه سیاه خاک به رو بال این بان   و باعث خدا-

ا مامان ی هر ول ندارد خي   اتفاقات از سمي   دنیا این در چي  
 جان با هم گاه است خودت جان با تاوان این گاه دارد، تاوان  

 .عزیزترانت

ند را عزیزت جان کارت تاوان خاطر به  .است سخت بگي 

 داری رعم تا شد، نخواه ثابق آدم آن داری عمر تا دیگر
 .رودم فرو هایتچشم تخم در و شودم خار تاوان این

 نیست؟ تاوان ترینراحت خود جان با دادن تاوان راسن   به

 .خالص و میشوی تقاص بار یک

 به آن از خالص و کندم نابودت ذرهذره دادن تاوان اینگونه
 .......بود نخواهد هاراحن   این

 را خود ظاهر بار خرینآ برای و انداخته رس روی را شال
 .کندم چک

 .درآوردی رو همه چشم بابا، خوشگل-

ا تصویر به ایخنده ند آینه در میي   .مي  

ا  .ایستدم کنارش و زده چشمگ جوابش در میي 

 



 رد پس پاییز

 

ان   امشب کنم فکر- ان   یه فرزاد آخه باشه، خي 
 .میگفت چي  

 سمت به شده کنجکاو و گذاشته مي    روی را عطر یشیشه
 .یچرخدم او

ی؟ چه-  افتاده؟ اتفاق   خي 

ا ند بهم را شالش و کشیده پوق   میي   .مي  

 فکر خوش کم یه ؟!بدی اتفاقای دنبال اینقد چرا تو دخي  -
، رو زده باال آستینای کم یه کن،   چقد تو آخه ببت  

 
 خنگ

ا از نگاه ۵۰۰ پارت #دخي    در خود تصویر به و گرفته میي 
ه که شاهلل ان - . اندازد م باال ای شانه . برمیگردد آیینه  خي 

 مارال با و گرفته فاصله آیینه از . میاد پیش خر  ببینیم ،
 در آب از خر  غذامون ببینیم پایت    بریم- . شود م همراه
ا . اومده  . بریم بزن - . کند م حلقه گردنش دور دست میي 

 م خانه وارد پر دست با آقاجان ، آیند م پایت    که ها پله از
 کند م تند پا سمتش به رسعت به میبیند که را او بار . ودش

 از را ها بسته ! اومدین دیر کم یه امشب ، آقاجون سالم - .
د م او دست م سالم - . گي   جدید گل پارک برای ، دخي 
 . شد دیر کم یه دادیم رسوسامون رو اونجا تا بودن آورده
ند خود پدربزرگ دلنشت    جرعه بر لبخند   ، مي  

 
 که پدربزرك

 خسته- . است نکرده فراموش را خود بودن گاه تکیه هیچگاه
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 های بسته .. ببینم رو گالتون بیام رس یه باشه یادم ، نباشت   
ا . میگذارد کابینت روی را میوه اخانم با میي   مشغول سمي 

  به که مردی و زن ی درباره صحبت
 
 آنها ختم مراسم از تازك

 . کند م خال سینک در را اه میوه . هستند ، است آمده
 جان   در و رسانده قتل به را مسن مرد و زن این اینکه مثل

 است سخت اندازه چه . اند انداخته خودشان خانه حوال
 مامان های گفته طبق . برسد خاتمه به زندگیت اینچنت    که

ا م ی خانواده سمي   را داغشن خود این و هستند محي 
 قتل به را مسن مرد و زن این کهاین مثل . کند م تر سخت
 چه . اند انداخته خودشان خانه حوال جان   در و رسانده
 . برسد خاتمه به زندگیت اینچنت    که است سخت اندازه
ا مامان های گفته طبق م ی خانواده سمي   و هستند محي 
 گناه کدامت    به آخر . کند م تر سخت را داغشن خود این
 ماند م راز اینان مرگ دلیل ؟! شوی نابود اینگونه باید

 هنوز که هنوز ! خودش شدن ناپدید دلیل مثل درست
 ها میوه شست    مشغول . نمیبیند ی کننده قانع دلیل است
 مادر ، مامان- . شود م وارد رسوصدا پر هومن که است
 هومن خي   با . اومدن آقافرزاد و خان یزدان و زنعمو و جون
 و کرده حس را خان یزدان حضور ! افتد م تکاپو به قلبش
 و بسته را آب شي   . است گرفته ناسازگاری رس اینگونه
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 . کند م موکول تری مناسب زمان به را ها میوه شست   
ا با همراه ا مامان و میي  ون استقبال برای سمي   . رود م بي 

م خون  - ۵۰۱ پارت# د م فاصله او از کم . دخي   پله از . گي 
وند پایت    ورودی های  ! خانواده این دارند خاص وقار . مي 
 خاص که اینطور ول هستند ریشه و رگ یک از اینکه با

 ابتدا همان از . نیست میچکد اینان وجود تمام از بودن
  این و اند بوده خاص

 
 . است شده وجودشان از جزن   ویژك

 . رود م فرو است کرده باز برایش مادرجان که آغوش   در
- . میفشارد خود آغوش در را ایننوه یعزیز محبت تمام با

 لبخند با مادرجان ؟ خوبه حالتون شما ، خداروشکر خوبم
 . میشم بهي   همیشه از میبینم که رو تو- . میدهد تکان رسی
ند خود مادربزرگ گونه بر ای بوسه  که ای بوسه ، مي  
 - . کند م جمع اش دیده غم مادربزرگ چشمان در اشک

ش و سالم شیداخانم با مادر از عدب ! برم قربونت  م احوالير
 خان یزدان سمت به نگاهش . آقافرزد با آن از بعد و کند

  . شود م کشیده
 
  که بزرك

 
 خود تشویش بدون و آرام زندك

 . زیبا لبخندی با هم آن ، شود م نزدیکش . اوست مدیون را
 جواب لبخند با را لبخندی . اومدین خوش خیل ، سالم -

ا مامان تعارف با . ممنون خیل ، سالم - . هدمید  همه سمي 
 در جمع کردن بش و نوش صدای . شوند م خانه وارد
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خانه  - . میدهد جواب لبخند با را گوش لبخندی به هم آشير 
ا مامان تعارف با . ممنون خیل ، سالم  خانه وارد همه سمي 
خانه در جمع کردن بش و نوش صدای . شوند م  هم آشير 
 بازگشتش هنگام که مهمانن   از مادر . رسد م  گوش به

 . خویشاوندان تعجب از و کند م صحبت بود داده ترتیب
 حضار تمام شد حارص   میهمان   در که زمان   گوید م درست

ه ناباوری از پر صورتهان   با  از لبخندی . بودند شده اش خي 
 رفه رفته و میبندد نقش صورتش بر آنان صورت یادآوری

ی خل- . شود م تر یقعم بت لیوانای به ؟! شدی چي    رس 
ا ریز ای خنده با ؟ زن   م لبخند  میدهد قرار مخاطب را میي 

ین   ظرف به چانه با . افتادم دار خنده ماجرای یه یاد- .  شي 
ین   ظرف بي  - . میام االن منم که . کند م اشاره  را شي 

  راست - . برمیدارد
 

 دو هومن ، نمیشه گرم آن   تو از میگ
 رصف از بعد ۵۰۲ پارت # . برده رو ها پیشدسن   ساعته
ا که همانطور شام  همان سمت به بحث بود گفته میي 

 برای را امشب اینکه مثل . رود م کشیده باال های آستت   
 خان یزدان عروش جشن میخواهند . اند آمده اجازه کسب

 ؟ رسول اجح چیه شما نظر - . کنند برگزار فرزاد از زودتر را
 کش این از بیشي   جوون دو این جدان   جریان نیست صالح
 ادامه مادرجان صحبتهای تکمیل برای شیداخانم . کنه پیدا
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 آخر باشت    موافق شما اگه ، میگن دست مادر بله- . میدهد
 منتظر و انداخته پایت    را رسش . بشه برپا ازدواج مراسم ماه

 دلش بخواهید را راستش . است رایزن   این نتیجه ی
 انکار این دیگر . باشد مساعد پدربزرگش نظر میخواهد
 دارد دوست ! میخواهد را خان یزدان ! ندارد فایده کردنها
  او کنار در را خود عمر باق  

 
  کمال . کند زندك

 
 در را مردانگ

 است نزدیگ در او که زمان   را آرامش و دیده مرد این وجود
  پرسیدن رو نظرت شاهده خدا - . است کرده پیدا

 
 بگ

 بریزن دندونات که دهنت تو بکوبم چنان ندارم رو آمادگیش
 هیچ نمیتونیم هم ما نکنه ازدواج خان یزدان تا ، رودت تو

د م اش خنده زینها غر این از . بزنیم حرکن    کم را رس . گي 
 خانم رسکار راحت خیالت - . کند م متمایل او سمت به

 پایان آنها زدن حرف نخودی لرسو  حاج صحبت با . هول
 از . بزنیم حرکن   هیچ نمیتونیم هم ما نکنه ازدواج خان یزدان
د م اش خنده زینها غر این  او سمت به کم را رس . گي 

 با . هول خانم رسکار راحت خیالت- . کند م متمایل
 . یابد م پایان آنها زدن حرف نخودی رسول حاج صحبت

 م سمتش به رو لبخند با انمخ کتایون . هستش پری خود
 نظر از و بودن شوهر و زن هم قبل از جوون دو این - . کند
 ما نظر هم باز چند هر . نداره مجدد ی اجازه به نیازی ما
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م چیه نظرت - احا نظر  همهس حرف تو حرف اینجا ؟ دخي 
ا مامان به نگاه .  زمان   ، اندازد م آقاجانش به بعد و سمي 
 کلمان   با کند م سع ، میخواند آنان نگاه در را اطمینان که

ی من راستش - . بدهد را مادر جواب مناسب  از چي  
ی ، ندارم خاطر به گذشته اتفاقات  یه بگم میخوام که چي  
 به اینجا از . کنم م احساسش قلبم تو گذشته از که حسیه
ش . شود م سخت کم بعدش  و گرفته را دامنش اسي 
 ۵۰۳پارت . دنمیدان بردار دست

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 نگاهنیم رسولحاج به دیگر باری و داده قورت را دهان آب
 .اندازدم

 .مثبته جوابم من ..من باشن، موافق آقاجون و مامان اگه-

 تورا و دست صدای میشنوند که مثبن   جواب بند پشت
 .شودم بلند

 .یابدم ادامه هازدن ذوق این دقایق  

ا ین   ظرف است، شنیده که جوان   از شرسخو  میي   را شي 
 .گویدم جمع به رو و برمیدارد
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ین   این- ین کامتون همیشه امیدوارم داره، خوردن شي   شي 
 .باشه

دم افراد تکتک مقابل را ظرف  آرزون   با کدام هر و گي 
ین   خوشبخن    ...کنندم تشکر و برداشته شي 

 .مینشیند صندل روی او مقابل

 نسیم همت    نظرش از و است وزیدن حال در گخن نسیم
 .است کرده تردلنشت    را هوا

ی؟ االن-  بهي 

 درختام هایبرگ  شاخ بت    در نسیم رقص از نگاه او سوال با
دم  .گي 

 کردن تجویز برام دکي   که داروهان   خداروشکر، خوبم-
  .گذاشته تاثي   بهبودیم روند تو خیل

دم آبیش چشمان از نگاه ”شکر رو خدا“ یک با  .گي 

، هم بهي   مطمئنا-  کم یه میخورد اونجا که داروهان   میس 
ت نهایت در ول میکنه کندتر رو روند این  شدند خوب دکي 
 .کرده تضمت    رو

ند او بخش امید جمالت به دلنشت    لبخندی  .مي  
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 تاثي   چه اندداده خوردش به چه آنجا میداند خوب خودش
 .است گذاشته مغزش بر بدی

 .کند صي   بیشي   باید پس

 چندان برایش گذشته آوردن خاطر به دیگر بود گفته
 ندارد؟ اهمین  

 .کنم برگزار رو عقدمون مراسم بعد هفته میخوام-

بت  .میگذارد او مقابل را پرتغال رس 

 بدین زمان کم یه نیست بهي   ول دادم بله بهتون من درسته-
 .کنم هآماد مراسم چنت    برای رو خودم بتونم که

 .کندم نگاهش

  از پر و عمیق
 

 .دلتنگ

؟ فکر هم من به-  میکن 

 زبان به را جمله همت    تا کنده جان اندازه چه میداند خدا
 !بیاورد

 .نیست احساسات ابراز مرد

 بگوید خود هاینداشته از و بنشیند رو در و .اینکه مرد
 .نیست
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 یتهنداش ترینبزرگ این و ندارد را دلي   ها،نداشته بله
 .است زندگیش

 

 ۵۰۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

منده  .اندازدم پایت    رس  و دزدیده چشم او نگاه از رس 

 .بگوید او جواب در چه است مانده

 برای را خود بتواند که فرصن   میخواهد، فرصت بیشي  
 
 
 کند، آماده جدید زندك

بت شود،م دار کش که سکوتش  ایجرعه و داشته بر را رس 
 .میکشد رس آن از

 کن سع ول کنمم صي   بیشي   من بخوای، تو طور هر-
 .نشه ترطوالن   فاصله این

 .کندم نگاه او به قدردان   با

 .ممنونم خیل-

  از ایپره
 

 .میگذارد دهانش در را نارنگ
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ی ستار از-  ندارین؟ خي 

 صندل پشن   بر و کندم جمع سینه روی بر را خود دستان
ند تکیه  .مي  

، دادگاهش موعد منتظر فعال-  به حواسم دور از هست  
 .هست اونجا

دم عمیق نفس  .گي 

 خیل هاروز این !باشه داشته ایعادالنه دادگاه امیدوارم-
 یه دست زیر پرونده کافیه فقط میاد بر پول دست از کارها
 .میشه سخت اوضاع که اونوقت بیافتد پست قاص  

ون خانه داخل اهال که بدهد ادامه میخواهد نند بي   .مي  

 .شوندم بلند جا از

ه مادر یزدان-  دیگه االن میمونه، تنها سوفیا برگردیم بهي 
 .ِ  پرستارش رفت    وقت

 .برمیدارد مادر سمت به گام

 .بریم خوب، خیل-

 نظر تحت خانه در است آمده هوش به که زمان   از سوفیا
 .ذراندمیگ را خود درمان یدوره بلد کار پرستاران و دکي  

 



 رد پس پاییز

 

 .نمیداند صالح بیمارستان در را او بیشي   ماندن مادر

ین اطرافش بودن شلوغ و گرفته یافرسده کندم فکر  بهي 
 .بود خواهد او به کمک

 ندارد را خود فرزند بد حال دیدن تحمل که مادری چنت    آیا
دار آنان از یگ مرگ از  افتاد؟ خواهد اتفاق   چه شود خي 

 مادر این برای ساینا و رضوان از اینکه دل هیچکس هنوز
 .است نکرده پیدا را بگوید

 .شود گفته بعدا موضوع این  که است بهي  

 مشخص رضوان اوضاع و شده بهي   سوفیا که زمان   درست
 .شود

 

 ۵۰۵پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

**************************************
 خانیزدان

 .شودم هاکارخانه از یگ وارد ماه پایان بازدید برای
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 به رسعت با تایماز شودم اصل بخش وارد که همت   
 .آیدم سمتش

 حق در تایماز که هان  جانفشان   و هاهمکاری آن خاطر به 
 این مسئول و مدیر را او است کرده خانواده و خودش
 .است کرده منصوب کارخانه

 .آیدم حیفش

 در جان   وانان  ت و وفاداری چنت    با مردی آیدم حیفش
 اینکه یا باشد مشغول افراد کردن جابجا به مرز هاینزدیگ
خری شهر هایکوچه پس کوچه در بخواند  .کند رس 

 خم و چم اینکه از بعد و داده را الزم هایآموزش او به مدن  
د فرا خون   به را کار  .میدهد قرار کارها رأس در را او میگي 

 .آقا سالم-

 .اردمیفش گرم را او دست

 شده تایمازی شبیه درست اندازدم او قامت و قد به نگاه
 .بود کرده مالقات ترکیه در که است

 .شیک اندازه همان و باوقار اندازه همان

.م  الال  س 
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وند تولید بخش سمت به یکدیگر با همقدم  .مي 

 چطوره؟ اوضاع-

 وارد خانیزدان ابتدا میدهد اجازه و گرده باز را برایش را در
 .شود

 .عالیه چي    همه-

 .کندم نگاه هستند کار مشغول که کارگران   به باال از

دم هادستگاه از یگ سمت به را اشاره انگشت تایماز  .گي 

کار میورد در بازی پیش روز چند دستگاه اون- ون از تعمي   بي 
نه ریپ دور، رو افتاده دیگه االن .براش آوردم  .نمي  

 .میبیند را کندم تصحب آن از تایماز که دستگاه

 انگاریسهل خاطر به پیش سال که است دستگاه همان
 .بود کرده پیدا مشکل تاسیسات هایبچه

 ...بود اومده پیش براش مشکل این هم قبال-

 مدرباره را هاکارگر نظر ها،دستگاه از کل بازدید یک از بعد
سد جدید مدیریت  .میير

 .زیاد هم آن هستند راص  
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 متوسط یجامعه از .مردان همت    جنس از بوده دیمر  تایماز
 .میداند را کارگرها این درد و است شده بلند

د کار به را خود سع تمام و کندم و  کندم درکشان  تا میي 
ین  .شود وارد ضعیف قرس   این بر فشار کمي 

 

 ۵۰۶پارت#

 پایي   _پس_در_رمان #

 

 .شودم کارخانه دفي   وارد

 را تایماز کند صحبت کارگرها با ترراحت اینکه خاطر به
 .بود فرستاده دفي   به جلوتر

 ...آیدم سمتش به و شده بلند مي    پشت از تایماز ورودش با

 .شودم خارج اتاق از و میگذارد مي    روی را قهوه آبدارخر 

 اونور؟ از خي   چه-

 قرار مبل یدسته روی بر و درآورده را خود کت تایماز
 .میدهد
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 از ول گشتیم رو ایران و ترکیه هایسونیه اخسور  تموم-
ی برزو  .نیست خي 

 .کندم صاف کمر و برداشته را قهوه

 سگ اون که جاهای و دادن آمار خانوم رضوان که اونطور-
 شده آب چیکه یه که انگار ول گشتیم رو باشه میتونست

 .(زمت   ) زیمت    زیر رفته

 تا کند پیدا را برزو میخواهد دلش .کندم مزه را اشقهوه
د را ساینا خون تقاص  .بگي 

 ول است نداشته مناسن   عزاداری که است درست
 عادل بیگناه یخانواده و او قاتل کردن پیدا با میخواهد

د آرام دلش  .گي 

 سنگین   مجازات کنم فکر بود، عادل بهراد دادگاه هم دیروز-
 .بریدن براش

ی طمع و حرص عاقبت دیگر، بله  و خود دینابو  جز چي  
ین شاید که دیگران   نیست، دیگران  در نقس   کوچکي 
 .باشند نداشته تو کارهای

 ندارین؟ خي   خانومرضوان دادگاه از-

     . مآورد  پای   ت  را  فنجان 
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گذینه از یگ ابد حبس کمش کم   کردم، صحبت وکیلم با-
 .میاد حساب به قاص   اصل های

 .شودم بلند جا از

 .کند رسکس   هم دیگر هایکارخانه به باید

 ثبت و بررش رو هاحساب تا میان حسابداری گروه فردا-
،  ...کنت    همکاری باهاشون کت  

ون تا  .کندم همراهیش کارخانه بي 

 .برمیگردد کارخانه داخل به تایماز شودم که ماشت    سوار

م در صدا به گوشیش که نمیکذرد شدنش دور از دقایق  
 .آید

 در را اشافتاده عقب کارهای که وکیل ت،اس ترکیه از تماس
 .میدهد انجام آنجا

 .بله-

 .شودم خراب بیشي   حالش گویدم بیشي   چه هر

ی چنت    چگونه  ؟!دارد امکان چي  
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 فرضیه و حدس فقط و فقط را احتماالت  آن تمام
 خوردن آب چون محاالت  آن تمام اینگونه حال و میدانست

 ..!است شده پذیر امکان

 

 ۵۰۷پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .است اینگونه ثروتمندان تمام خالف پایان

 شده مرتکب گناه بار زیر از دادن پس تقاص بدون و راحت
 .کنندم خال شانه

 .نیست مستثنا قاعده این از هم ستار

 .آیدم جوش به عدالن  ن   همه این از خونش

 ؟!بازیه مسخره چه دیگه این-

ی عوامل با زدن کله و رس از خسته لحن   با وکیل  دادگسي 
 .میدهد جواب
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 اعدام برای وقن   ؟!کردن رو کا این چطور دونمنم-
 ستار جای رو دیگه یگ !نبود آدم اون اصال آوردنش
 !کردن مجازات

 آن از دنیا خرابکاران که است کثیق   هایروش از روش، این
 .کنندم استفاده ماندن سالم برای

 .است کرده استفاده روش همت    از هم ستار

خانواده سال سالیان که مبلع   با هم آن خریده را دیگر مردی
 .کند قربان   خود جای به تا  کرد، خواهد سي   را اش

 هم عدالت ترازوی باشد داشته ثروت که هر دوران این در
 .میخورد سوق سمت همان به

 هیچ بودم، مونده ناشناس مرد اون مات ساعت اون اصال-
 .نداره وجود قالبیه شخص این اینکه بر دال لمفی و عکس

 اندازه این تونسته محکم مدارک همه این با چطور دونمنم
 .کنه خال شونه مسئولیت بار از راحت

 

 .میداردنگه هاکارخانه از دیگر یگ مقابل را ماشت    راننده

م رو ماشت    آقا- یف جان   یا پارکینگ بي  ین؟ ترس   میي 
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 .ردمیدا نگه را گوش  

 .ندارد را کارخانه این هایدستک دفي   بررش یحوصله دیگر

  اینجا امورات به مناسب فرصت یک رس باید
 
 .کند رسیدك

کت، بي   رو من-  وقت یه که بده خي   کارخونه مدیر به رس 
 .اینجا میام دیگه

 .اندازدم راه به را ماشت    ”قربانبله“ یک با

 میفرماین؟ دستور خر -

 به را خود حواس دانگ شش شودم سیدهپر  که سوال با
 .میدهد خط پشت وکیل

 ؟!آیدبرم دستشان از کاری

 .خي   قطع به غریب کشور در

 االن احتماال نیست، بند جان   هیچ به دستشان آنجا در
 آنکارا هایخیابان در راست راست جدید هویت یک با ستار
ند قدم  .میخندد ریششان به و مي  

 

 ۵۰۸پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#
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 .است پول دنیای دنیا

 سازمان یک دستک و دفي   تمام شودم هنگفت مبلغ یک با
 .خرید را

 .گویدم دارد خودش که ایتجربه از توجه با

 کند، چرب را هاسازمان مدیران سبیل اندك است کاق   فقط
 .کنندم اشسجده

 بوده توانمون در که جان   تا نمیاد، بر ما دست از کاری-
 اون ول کرد کاریش یه شدم بود ایران اگه زدیم، رو زورمون
 رو دادگاهش همونجا ترکیه، شهروند یک عنوان به شخص
  .گرفت   

 چشم آرامش جذب برای و گذاشته صندل پشن   روی را رس
 .میگذارد هم روی

 .کندم منتقل دیگری دست به دست یک از را گوش  

 ایران به رو اون ردنآو  اجازه ترکیه دولت اون از گذشته-
 .کردن برخورد باهاش خودشون قوانت    طبق نداد،
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 .اندگرفته را پشتش دولت تمان و است کلفت او گردن

 .کند رها را ماجرا این بند باید میداند خوب

 هستند شده ساپورت هایآدم از ستار همان یا داروغه این
 ...انداخت دام به را او شودنم عنوان هیچ به و

 مبل روی بر را خود شده کالفه و شودم خود کار دفي   وارد
 .اندازدم

ك خاطر به  هادلنگران   این تمام   به که است دلي 
 
 روی تازك

 
 
 .است دیده را زندك

 قول به دهد، دست از را او دیگر تنش یک با نمیخواهد
 نابود را اشحافظه است کرده مرصف که داروهان   دکي  
 .اندکرده

 .داشت نخواهد را دیگر شوک یک تحمل او دکي   نظر از

 در را او است شده طور هر باید بجنباند، دست باید
ین  .داردنگه خود از فاصله نزدیکي 

دم عمیق نفس  .گي 

 .بدهد رسوسامان را مغزش اوضاع باید
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 و پریده قفس از که است مرع   جریان همان ستار جریان
 .نیست آن بازگشت به امیدی دیگر

 !نمیداند را ستار کار ینا دلیل

 یا است ستار مادر سهیال، به پری حد از بیش شباهت
 پری؟ خود به عشق

  به ستار که است امیدوار
 

 رسم و اسم با خود آرام زندك
 ۵۰۹ پارت #نزند رسش بر ایران هوای و شود رسگرم جدید

 پیاده ماشت    از او خانه کوچه در پایي   _پس_در_رمان #
 یگ یگ کوچه بزرگ چراغهای و تاریک مالکا هوا . شود م

 از ستار رفت    در خي   شنیدن از بعد . شوند م روشن
 ببیند را او دارد دوست . میخواهد را او دیدن دلش مجازات

 حیاط از . کند خاموش را جانش به افتاده تشویش کم
 و خانم ناهید و بردیا بود قرار . است بلند صدان   و رس خانه
اخانم . بیایند پری یدند برای بیتا  پری دوستان گاه گه سمي 
 . کند بهي   را او هوای حال بتواند تا کند م جمع دورش را

 بعض   برای پری با نسبتش فهمیدن کنار به جریانات این
کت کارمندان  به بخواهد میداند خوب . بود برانگي    شوک رس 

 . شد خواهد عوض جو شود اضافه آنها دوستانه جمع
 مقابل در که است سخت کارمندانش برای ، تاس سخت
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ند حساب او از شدت به که رئیس  بهي   راحت و آزاد میي 
 . برمیگردد ماشت    سمت به دیدن از شده منرصف . باشند
 او با وقت آخر است . برمیگرداند را ماشت    و شده سوار
د تماس  .... اند کرده ترک را خانه مهمانان که زمان   ، بگي 
 . شود م خانه وارد خود و داده نگهبان به را ماشت    سوی    چ
 خاطر به کارها این تمام . است حکمفرما سکوت جا همه

 تجویز او برای را آرامش دکي   . است خانه در سوفیا حضور
 توان م ، گاه . میبیند سکوت در را آرامش این مادر و کرده

 به را در . داخل بیاین- کرد تعریف دیگ ، جن در را آرامش
 حکمفرما سکوت جا همه . شود م داخل و کرده باز آرام
 است خانه در سوفیا حضور خاطر به کارها این تمام . است

 در را آرامش این مادر و کرده تجویز او برای را آرامش دکي   .
ی در را آرامش توان م گاه . میبیند سکوت  دیگر چي  
ی در . کرد تعریف  در . ات خانواده از بخش مرست خي 
ی  او بودن انتظار چشم مدتها که کس از انگي    هیجان خي 
ی هزاران و . ای بوده ان که خي   هر برای آن آرامش مي  

 در را آرامش پرسید سوفیا خود از باید . کند م فرق شخص
ی چه  آرامشت باشد آرام که ذهنت ، دلت . کند م پیدا چي  

 م او اتاق سمت به و کرده کج مسي   ، شد خواهد حتم
 در تامل اندك از بعد و ایستد م او اتاق در پشت . رود
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ند  م را او آرام صدای که نمیکشد طول ای دقیقه . مي  
 روی را ملحفه و زده تکیه تحت تاج بر  Notes > . شنود
 قبل به نسبت شکر را خدا . است کشیده خود پاهای
 به گوشت معرف قول به . رسد م نظر به تر رسحال

ی نگرا- ۵۱۰ پارت # است نشسته او استخوان  با . نباش چي  
د م چشمانش از نگاه او ناگهان   سوال  م او نزدیک . گي 
ی- . مینشیند تخت کنار صندل روی . شود  در ؟ بهي 

ند کوچک لبخندی جوابش م- . مي    راه وقت کم یه فقط بهي 
 را عسل روی رمان کتاب . کنم م درد احساس رفت   

 به - . میدهد جواب کتاب آن زدن ورق حال در . برمیدارد
 عالقه . میس   خوب کمکم نخورید تکون مدن   اینکه خاطر
 قبل جای در را کتاب ، ندارد خیال های نوشته چنت    به ای
 چنت    که شخض به جوان   چه باید نمیداند . میگذارد آن

 دوست هیچ ؟ کجان ساینا و مامان - ! بدهد دارد وضعین  
یزد . شود ختم ویران   به شده رفته های راه تمام ندارد  - . مي 
 اخم او حرف از کرده تعجب ؟ نه مگه ؟ زندان افتاده
 I . کمرنگ پوزخندی ؟ چیه منظورت - . کند م ظریف

 دخي   این داشت    نگه پا رس برای تالشش تمام نمیخواهد
             
            

رسرس به  دست  جواب  یک  دنبال   . رود  هوا  به  و  شود  دود   
عمه

پنهان در  سع  که  دانستهها  ن  تمام  او  خود  هک  میگردد  کن 
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ون داشت را آن کردن  کمرنگ پوزخندی ؟ چیه منظورت-بي 
ند  قبول ، کن تموم رو کار این بیا گفتم بهش بار هزار - . مي  
ون چشمش از اشگ . نکرد  با نرسیده پایت    ، میچکد بي 
 بودن راحت و پول از اینقدر- . کند م پاکش دست پشت
 مشتاق هم من که خوند گوشم تو شدن پولدار برای روشش
 که انگار ، میچرخاند سمتش به رس رسعت به . شدم

 اینکه نه . کند دور غلط برداشت از را مخاطب میخواهد
د حرف برام فقط نه ، کنم انتخاب رو راه این من بخواد  مي  

ا اون مثل نخواست ازم وقت هیچ ...  من ول باشم دخي 
 رو جلوم خواست . بودم کرده نتخابا رو خودم راه دیگه
ه ند تلخ ای خنده احا بگي   به خون   به که تلخ آنقدر ! مي  

د نر  دخي   این االن حال وخامت  پول ی مزه دیگه من- . میي 
 ۵۱۱پارت# .بود کرده خوش جا دندونم زیر دردرس ن  

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 واریز حسابت به ریخت    عرق بدون که پول گوید،م درست
 .کندم معتادت پیامکش شود

           
   

ود شم  پر  و  ی  اه  خوابید  که  حسا  ن  پیامک  صدای  شنیدن  به 
.ن میک   عادت 
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ممکن آن از دادنت ترک دیگر کن   که عادت  است هان  غي 
 .شودنم ممکن راه هیچ با که

  .برد خواهد باد را آورده باد که گفت    قدیم از

 جمع خود جیب در دیگری جیب از که ثرون   تمام واقع در
 جین   در را ثروت آن تمام که چرا است، هیچ ایکرده
 .ایکرده تلنبار شده سوراخ

 دخي   این به دادن دلداری و کردن آرام برای کندم سع
ی فروریخته  .بگوید چي  

 .میگذارد تخت یلبه بر و آورده در را خود کت

 محتوای تا شده خم موبایلش پیامک صدای شدن بلند با
 .کند کچ را پیامک

ون کت جیب از را گوش   که همانطور  کلمات آورد،م بي 
 .آوردم زبان به را شده آماده

ه- ون، بریزی رو گذشته بد خاطرات و افکار بهي   قول به بي 
ر جلوی کتابه و حساب تو رسمون که ماهان    هر رو رص 
ی که وقت  .منفعته بگي 

ند ایرسفه  .مي  

.د               میده  او  دست  به  و  کرده  آب  م   ي  روی  پارچ  از  را  لیوان 
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 خالف عمه نیست، کتاب و حسابن   دنیا این تو چي    هیچ-
 .کن   درک رو این امیدوارم ،واسته پاش باید پس کرده

دم را آب که او م چک را است آمده تایماز از که پیام گي 
 .کند

 میداد دخي   این به که امیدهان   آن تمام و میخواند را پیام
 .رودم واه به و شودم دود

 .نمیکرد باور است تمي    کارهایش داروغه بودند گفته

ده دستانش در بیش از بیش گوش   و میخواند  .شودم فرس 

 !است درست هایشانریزی برنامه هاآدم این اندازه چه

، بهراد، که رسیده خي   برام االن آقا، سالم-  خانمرضوان بلي  
 .شدن کشته زندان تو همه

 .میدهد انجام کار تمي   

 کرده نابود و برده بت    از را شواهد تمام کاری هر از قبل
 .است

 شده خال لیوان گذاشت    حال در که سوفیان   به نگاه نیم
 .اندازدم دارد، عسل روی بر

 ؟!کند تحمل تواندم
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 .گویدم را دوقلویش خواهر و مادر درد

 

 ۵۱۲پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

  که همینطور امیدوارم-
 

 اینکه از بعد میخوام !باشه میگ
 برگردیم که کنم متقاعد رو مامان ترکیه برم شد خوب حالم
 خیل شزننده گول و زیبا ظاهر برخالف اونجا ایران،

 اولش شده پهن صید برای که دام مثل درست .وحشتناکه
 مسن   و بیای خودت به بخوای تا اما میگذرد خوش بهت
ه رست از خوش   این  فرار برای راه هیچ و فتادیا گي   بير

 .نداری

 

دم دلش گویدم برگشت    از که سوفیا  .گي 

 .رفت    همیشه برای بلکه ماندن برای نه اما آیدم عمه

ی اینکه از قبل  .میدهد را تایماز جواب بگوید چي  

م تماس باهات-  .میگي 
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 .باشد نداشته خش صدایش که کندم صاف گلون  

ند کمرنگ لبخندی  .مي  

 .بس   خوب زودتر کن سع سپ-

 دست روی بر و برداشته را خود کت شود،م بلند جا از
 .میگذارد

 شدن خوب جز چي    هیچ به بخواب، راحت و بکش دراز-
 .نکن فکر حالت

 .کندم شدن خارج قصد کرده پشت

لم-
ُ
 حسان   دعوای یه قبال دیدنم؟ به نمیاد چطوره؟ ق

 ازش باید ...قهره باهام هم هنوز کنم فکر داشتم باهاش
 .کنم عذرخواه

 .شودم سخت

 .شودم سخت شدت به حقیقت اقرار بعد به اینجا از

 تمام گران برایت نباشد دیگر مقابل طرف و باش   قهر
  .شد خواهد

 دل دلیلن   و باش   مقرص خود که زمان   شودم بدتر حال
 .ایرنجانده
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 که ان  جو  میدهد، جواب برگردد او سمت به اینکه بدون
 دروغ پا تا رس و شودنم دیده آن در راسن   از ایرگه هیچ

 .است محض

یم بس   که خوب س،عمه پیش و خوبه حالش-  دوتا هر مي 
 .میبینیم رو

 را اتاق رسعت به نمیبیند، صالح را ماندن اینجا این از بیشي  
 .کندم ترک

ون اتاق از که همت    دم پیش را خروخ   راه رودم بي   .گي 

 را چرك ماجرای این توی ته و کند صحبت تایماز با باید
 .درآورد

 اون مگه فرستادی؟ که بود خر  پیام این تایماز؟ چیه جریان-
 خوردن آب عت    که نداره صاحان   نگهبون   شده خراب
 ؟!میکت    سالخ   رو زندانیا

 

 ۵۱۳پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#
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 جمع زا است، کنارش که شخض از عذرخواه یک با
دم فاصله  .گي 

 .رسوندن خي   بهم پیش ساعت یه تقریبا-

 .مینشیند فواره کنار نیمکت، روی بر

ش-  داده؟ بهت رو خي   درمون   و درست آدم ؟قطعیه خي 

 

هان   میداند خوب اینکه با   کدام هیچ میدهد تایماز که خي 
 !کندم سوال هم باز ول است نبوده باطل

 اخباری تمام بار این قبل دفعات تمام برخالف دارد دوست
 .باشد محض کذب است کرده ابالغ پیامک قالب در که

 تو کالغان   اونور که رفیقام از یگ اومدم هم االن آقا، بله-
 .ببینم داره زندون

 .کندم پرت حوض داخل به کفش نوک با ایریزه سنگ

های آمار روزها این  انتقال باید و است شنیده که بدی خي 
 .است گذشته حد از بدهد

 برای زمان   دیگر که اندکرده اشدوره نحس اخبار این آنقد
 .ندارد را پری با گذراندن وقت
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 را خانواده تمام سوفیا حال شدن بهي   از بعد داشت قصد
د فشم باغ به روزی چند  .باشد مطلق آسایش در مدن   و بي 

 رفیقت؟ این حاال میگه خر -

 .دکنم کوتاه ایرسفه تایماز

 و بلي    شدن پا خواب از سلوال  اهال صبح وقن   میگه-
 .بودن کرده تموم خانوم رضوان

 که چرا کرده چرک گلویش اینکه مثل کند،م صاف گلون  
 .کندم تکرار را کار این بار هر

 .ناخوشه نمه یه گلوم ،میبخس  -

 .میکشد را خود کمر کرده صاف را پاها

 .نداره مورد-

 هایمهره هم عت    دقیقا گرفتم، بهراد از که آمارای طبق-
 مردن با رو مدارک و شواهد تموم ناکس .شکوندن رو گردن
 انتظار اینم از غي   البت .کرده چال دروع   ستار اون

فت،  زنده مدرک یه بزاره بانفوذی جونور چنت    کن فکر نمي 
 .بچرخه راست راست خودش واسه
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 کننده کسل حرق   میخواهد یعن   این و کندم سکوت اندك
 .بگوید دیگر بریز بهم و

؟ چکار جنازه با میخواین-  شوهرعمه به کنم فکر ول کنت  
 .دادن خي  

 میخواهد .است تصمیماتش یدایره از خارج دیگر یگ این
 اینتیجه به کندم فکر که حال ول بیاورد ایران به را او

 .رسدم دیگر

 برا جان   حتم به است کرده دفن ترکیه در را ساینا عمه وقن  
 .است گرفته نظر در او نزدیگ در خود

 

 ۵۱۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ش .کنم چکار باید دونمنم فعال-  منتظره غي   خیل خي 
 ....بوده

 .میکشد دراز تخت روی بر و کرده عوض لباس
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 نگران   و فکر از فارغ را ساعان   بتواند شاید تا میبندد چشم
 .بگذارد رس پشت

ه م باز را شده گذاشته هم روی تازه چشمان گوش   یویي 
 .کند

دم عجین   یدلهره یار اسم دیدن با  !گي 

د تماس شب وقت این که نداشته سابقه  .بگي 

 .شودم قطع تماس کندم دستدست که دادن جواب برای

ند تکیه تخت تاج بر و کشیده باال را خود  .مي  

دم را او یشماره وقت فوت بدون  .گي 

 .میدهد جواب نرسیده سوم بوق به

؟ سالم،-  خوبت  

 رخت از هادلهوره آن تمام شوندم که را آرامش صدای
 .میکشند دست دل در شست   

 افتاده؟ اتفاق   عزیزم، سالم-

ش کردن پیدا زمان از بود گفته  است؟ شده تربامحبت دلي 

حرست چه افتدم یادت تازه میده دست از که را عزیزت
 .است مانده دلت بر که هاست
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 .ساده ”عزیزم“ یک گفت    حرست

 با ”دارم دوستت“ یجمله یک آوردن زبان به حرست
 .احساس

 رو هازباله میخواسته هومن وقن   فقط خوبه خر  همه نه-
  دیده؟ رو شما ماشت    مثل میگه  در جلوی بذاره

 .میدهد ادامه کرده مکث

 بودین؟ شما-

 شود؟نم حقش کردن عشقبازی کم خراب روز یک از بعد

 .باشد خوش دلي   این با کم بگذار

 هیاهوی از ول خونه جلوی اومدم ببینمت، میخواست دلم-
 .دارین مهمون فهمیدم اونجا

 .صندل شدن کشیده آن بند پشت و در شدن بسته صدای

 و بودیم حیاط تو بودن، اینجا بیتا با بردیا و ناهیدخانم-
دن کباب شت   دا بردیا و آقاجون  .مي  

 .حرست از پر و آرام شود،م آرام او صدای

 .داخل میومدین کاش-

 بود؟ شده تنگ برام دلت-
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د دهانش از سوال این هوان   نم را شده پریده یجمله و میير
 .کرد جمع شود

 که بلواها چه انتظار این میداند خدا و میماند جواب منتظر
 سکوت پان  _پس_در_رمان # * ۵۱۵ پارت # .نمیکند پا به
 شاید یا میگردد واژه دنبال دادن جواب برای شاید . کند م
 بعد . ندارد را بزند را خود دل حرف بخواهد اینکه روی هم
 شدت به گوش   در او شمرده و نرم صدای دقیقه چند
 خیل..خیل- . میپیچد ، است شده تي    جواب شنیدن برای

 به را جمله این شود م . بودید هم شما داشتم دوست
 
 

  ابراز نوع واقع در . کرد تعبي   دلتنگ
 

 تو که کلمان   با دلتنگ
 با و برده باال دست . کنند م منحرف سوال اصل از را

 رو فکرات - . میخاراند کوتاه را رس جلوی اشاره انگشت
 که بساط با . کند م سوال ازدواج زمان درباره ؟ کردی
 ی خانه به را او رسیعي   چه هر باید است شده پهن جدیدا
 شود نم . چشمانش مقابل در درست جان   ، بیاورد خود
 دست گوشه یک هم باز شود نم . کند انگاری سهل دوباره

 هم بر را زندگیش تمام هم باز مرد آن تا بایستد سینه به
  و خونه رس بریم رسیعي   چه هر دارم دوست - . بریزد

 
 زندك

 که ای شمرده شمرده نفسهای جز نیست جوان   . خودمون
 برای هفته دو یگ نظرم به - سوی . شنود م خط آن از
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ایط به لطفا ، باشه کاق   شدن آماده  . کن فکر هم من رس 
 درست انداخت    راه به جشن موقعین   چنت    در میداند خوب
 شود م حص برسوی دردرسی هم باز نمیخواهد ول نیست

 لطفا ، باشه کاق   شدن دهآما برای هفته دو یگ نظرم به- .
ایط به  موقعین   چنت    در میداند خوب . کن فکر هم من رس 

 هم باز نمیخواهد ول نیست درست انداخت    راه به جشن
 ستار . شود اضافه شده درست دردرسهای بر دردرسی
م و جذاب ی چهره برخالف  و رحم ن   بسیار دارد که محي 
ند روش   هر به دست . است شیاد  هایش برنامه مامت تا مي  
 خر  دونم نم من راستش - . رود پیش میخواهد که آنطور
وع از..از ، بگم   به رس 

 
سم جدید زندك سم ، میي   اون میي 

ند کمرنگ لبخندی . نباشم خوب میخوای که اندازه  . مي  
 بداند آنکه از بیش دخي   این نظرش از ؟! نباشد خوب
ین   تو من برای - . است میلش باب یعن   ، است خوب  ، بهي 
 احساس همت    هم تو اگه . دارم دوستت من اون بر عالوه
 مکث اندك . نیست جایي    این از بیشي   تعلل دیگه داری رو
 دوستم- . کند تحلیل است گفته که را آنچه او تا کند م

 دادن جواب در پایي   _پس_در_رمان # - ۵۱۶ پارت #  داری
 پیش دقایق   سوال به دادن جواب مثل درست . است گند

 قبال . شود م تر طوالن   سکوت این اینبار . کند م سکوت
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اف این  غار یک در که زمان   درست ، بود گرفته او از را اعي 
ا  ، است کرده تغیي   کم اوضاع حال . بودند افتاده گي 

 - . بداند اتفاقات آن تمام از بعد را او احساسات میخواهد
سی من از وقت هیچ شما..شما  خر  ستار ... و من بت    دیننير

د او حرف میان .. د ! گذشته  ندارد دوست هیچ . میير
 خون   به را یار پاك دلش . بکشاند منجالب به را افکارش
  برای را پری ستار . دارد باور

 
 مردی هیچ ، میخواست زندك

یک به درازن   دست چنت    اجازه بدون   رس 
 
 نمیکند خود زندك

ی از که زمان   تا یداندم ، میشناسد خوب را پری .  چي  
 احدی به بارت کاری چنت    ی اجازه دست نشود مطمت   

 - . شود م تلخ کم کالمش لحن و کند م اخم . نخواهدداد
 ندارم دوست هیچ این از گذشته ، دارم ایمان نجابتت به من

 خوب اونقدر . بگردم گذشته کور نقطههای دنبال و برگردم
 . بوده چطوری اوضاع ونجاا بدونم که میشناسم رو تو

 دیگه - . تر خشن اخمش و شود م تر پررنگ اخمش
 فهمیدی ، باشه زبونت روی یارو اون از کالم ندارم دوست

ین بدون و رسی    ع ، گوید م رسی    ع ؟  دیگه . تامل کوچکي 
 فهمیدی ، باشه زبونت روی یارو اون از کالم ندارم دوست

ینکوچ بدون و رسی    ع ، گوید م رسی    ع ؟  دوستت- . تامل کي 
 جمله این محکم " فهمیدی " آن جواب . زیاد خیل ، دارم
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 یکدیگر کنار در را لحظه این نباید . شود م کننده دیوانه
 چشم تخم در را داشت    دوست این جفتشان باید . باشند
ی چه . ندارم حرق   من..من - . کنند زمزمه یکدیگر های  چي  
افش هم ؟ این از بهي    یک زیر اجازه هم است گرفته را اعي 

 حن   بوده من با همیشه احساس این - . را رفتنشان سقف
 قلبم تو رو حس این من ، نداشتم ای گذشته که زمان  
 به من احساس ... بشناسم رو صاحبش اینکه بدون داشتم

 و گوید م یزدان . یزدان بود نرفته بت    از وقت هیچ تو
 " یزدان " . میدهد جان ددار  مردی خط طرف این نمیداند
 به را وجودش تمام و کرده رو و زیر را قلبش رقم بد گفتنش
 ببیندش . ببیند را او امشب همت    باید . است انداخته غلیان

 ۵۱۷پارت#<< . برساند آرامش به را وجود این و

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .بگوید خود پاک احساس یدرباره رو در رو او با میخواهد

 .کندم نگاه را دیوار روی ساعت و خاندهچر  نگاه

 .دیر خیل هم آن است وقت دیر

 .برود آنان یخانه به را شب از وقت این نمیبیند صالح
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 .کند ردیف را هایشانبرنامه و بدهد ترتیب ایبرنامه باید

 زنده که زمان   تا کنه مقدر خدا اگه کنم،م خوشبختت-
 .کن   حساسا کمبودی نظر هیچ از نمیذارم هستم

 .است دخي   این حق خوشبخن  

 چون و ننشسته اعیان   یسفره بر بودنش زاده خان وجود با
 .است نکرده تن به زینت و زیور زنانشان

 .است او نوبت باشد که هم نوبن  

د لذت هامقام کالن ثروت از که اوست نوبت لقمه و بي 
 .کند امتحان را سفره این رس بر شده چیده چرب های

 .نیست او یخانواده نداری هاحرف این از ورشمنظ

 برسد، حقدار به باید حق که است این منظورش
ی عموکوروش  او حق باید پس است ندیده دارای این از خي 

 بدهد، فرزندش به را

اث و ارث آن بخواهید را راستش  که ثرون   دهم یک هامي 
 .نیست باشد داشته میتوانست عموکوروش

  یک افیه،ک من برای همت   -
 
 راحن   نفس بشه که آروم زندك

.م  بکش 
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ین کوتاه  .میخندد شي 

 زمان به حواسم اصال زدم، زنگ بدموقع که ببخشید بازم-
 گذشته کار از کار دیگه دیدم رو ساعت که هم وقن   .نبود
 .بود

ند لبخند او لبخند جواب در  .مي  

احن   هیچ ین هایحرف یاندازه به اسي    یار شي 
 

 از را خستگ
 .نمیکند خارج تن

 کند،م طراورت احساس خوابیدن هفته یک یاندازه به
 هایشرگ در تازه خون   مانند او هایحرف تکتک آخر
 .است کرده تزریق

 کن صحبت خانواده با شنیدم، رو صدات که خوشحالم-
 جشن اون از بعد و میایم کردن صحبت برای شب فردا

 ...میندازیم راه رو عروش

جمله تریندرست نیست، استخاره هیچ حاجت خي   کار در
 .است ممکن ی

نمیدادند کش باید که آنچه از بیش را عقد این روزها آن اگر
 .آمدنم پیش شوم اتفاقات این از یک هیچ 

 .میگذارد عسل روی را کوش   و کشیده دراز
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 یپرده مقابل در یار آن   چشمان و میگذارد هم بر چشم آرام
 .میبندد نقش چشمانش سیاه

 

 ۵۱۸پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .میمالد نان روی را مربا

 سمت به را شي   لیوان و گذاشته خود دهان داخل را لقمه
 .میکشد خود

 آب گفته مادر بگو کجاست، ببت    برن رضوان به زنگ یه-
 !آورده در شومسخره .ایران بیا زمت    بذار دستته

 شي   لیوان و ترآهسته لقمه جویدن مادر جدی هایحرف با
 .آیدم پایت   

 .اندازدم است مادر مخاطب که فرزاد به نگاه نیم

 گي   ایمخمصه بد در میفهمد او یدستپاچه حرکات از
 .است افتاده

نه.             قتلش  از  اما  دارد  خ  ي  عمه  بودن  زندان  از  فرزاد 
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خانواده به کس هر از تربیش سوفیا میگن، درست مادر-
  .داره نیاز ش

 .پیونددم جنبش این به هم شیدا نماما

 .است شده مشکوک مادر میداند خوب

 نظر به هوا به رس چند هر میشناسد، خوب را رضوانعمه
ان برای اما رسدم  .میدهد جان خود دخي 

 رس آن در خود و کرده رها را خود مریض دخي   ندارد امکان
 .باشد نوش و عیش به دنیا

د فرار هاهتوج کانون تا کرده صاف گلون    .گي 

م تماس باهاشون کنمم سع امروز-  .بگي 

 .شودم بلند مي    پشت از

، نگران-  .باشه برگشته یونان از کنم فکر نباشت  

س عدم و یونان به مسافرت را عمه نبود دلیل  او بودن دسي 
 .اندکرده بهانه را

 .کندم فرزاد به رو

 .دارم واجب کار باهات هستم، منتظرت در جلوی-

 .میماند منتظر ماشت    کنار
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م نزدیک میپوشد را خود کت حال در فرزاد بعد دقایق  
 .شود

 داداش؟ جانم-

 .کندم باز برایش را در راننده

 ....کنمم تعریف برات راه تو شو سوار-

 .گویدم راننده به رو .شوندم اصل خیابان وارد

سونیم رو فرزاد اول-  .مي 

 تحویلش ن  ”آقا چشم“ دادن تمان رس با همراه راننده
 .میدهد

ی- ش؟ نظر به ناراحت صبج شده؟ چي    مي 

 .میچرخاند فرزاد سمت به رس آورد،م پایت    را آفتان   عینک

 زندانه تو رضوانعمه بگیم مادر به باید چطوری نظرت به-
 .ایران بیاد نمیتونه حاالها حاال و

 ۵۱۹ یارت # .ایران بیاد نمیتونه هیچوقت دیگه عمه-
ه ، است شنیده که حرق   از شده مشکوک  . شود م اش خي 

 و خورده تکان ؟ بریدن براش ابد حبس ؟! چیه منظورت-
 به امیدی نمیشه اینطوری - . برمیگردد سمتش به کامال
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 راحت خیل که بگردیم راه دنبال باید ، داشت آزادیش
 سوسو برایش امیدی . بگیم رو حقیقت مادر به بتونیم
ند  دل در . میدهد فشار را خود چشمان گوشه . نمي  

 و است راحت گفتنشان فقط که هان   حرف به ! میخندد
ی آنان به عمل  ، است شکست    غول شاخ از بیشي   چي  

 و دل هم ابد حبس همت    گفت    ؟! ابد حبس . میخندد
 . است گذشته آن بودن ابد و حبس از کار . میخواهد جیگر
 که است امید . خاک خروارها زیر در آن زن در نه اما شده

 آزاد و بخورد عفو روزی تنگ اتاقگ در شده حبس شخص
 زندان تو- حبس هیچ خاک در شده حبس شخص اما شود
 شود م ساکت . رو بلي    هم رو عمه هم . رسوندنش قتل به
 که راه کردن پیدا برای کردنها خي   و جست آن از دیگر ،

 I . نیست بگذارند درمیان مادر با راحن   به را موضوع بتوان
 گفته شده پیچ کادو کلمات بدون و مقدمه ن   است درست
 آن های کناره و گوشه در اینکه یاری ذهنش دیگر ول است
 برم نمیتونم من - . نمیکند را بگردد قشنگها قشنگ دنبال
ی پرواز اولت    با امشب ، ترکیه  انجام رو کاراش و اونجا مي 
مرد به و گرفته او از نگاه . میدی  قرمزی از که رفتگری پي 
            

          
پ  يمرد به  و  گرفته  او  از  نگاه   . میدی  انجام  رو  داراس  چراغ 
آبمیوه قوط  برداش   ت  برای  چراغ  قرمزی  از  که  رفتگری 
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 به - . میدوزد ، کند م را استفاده حداکي   خیابان وسط
 بي   کار به رو سعیت تمام ، نیست اعتباری عیاشش شوهر

 گذاشت اگه که بده تحویل رو جنازه کن   یشراض که
 که نه اگه کنم ردیف رو مقدمان   اینجا من بگو ایران بیاریش
 او که زمان   را ها حرف تمام . بذار تموم سنگ براش همونجا
 خود ذهن در ها گفته تمام کردن حالخ   حال در همچنان
ند ، است ی چنت    چطور ؟ چطور- . مي    در ؟! ممکنه چي  
ی هیچ . ندارد نشد چي    هیچ دنیا این  ماند نم توان ن   چي  
 ثانیه دیگر برسد فرا دادن تاوان درست زمان است کاق   فقط
 فقط تو ، دارم رو اینجا هوای من - . کرد نخواهد درنگ ای
 که کاریه . بدی انجام درسن   به رو اونور کارای کن سع
 سنگدل . نیست ساخته کاری هیچ تو و من دست از شده
 که دارد دل در نگران   و غم قدر آن روزها این ، است هشد
 به ! است شده شي   . است برده یاد از را عطوفت دیگر
ند حرف راحن    محکم و بودن سنگ این تمام اما تمام و مي  
 شانه تحمل از اتفاقات این گرنه و است کالم در بودن
 **************** ۵۲۰ پارت # . است در به هایش
د م جای انگشتش در که حلقه  جمع دست صدای گي 

 عقدشان شاهد که کسان   تنها . شود م بلند کوچکشان
ا . هستند شیداخانم و مادر ، خودش خانواده هستند  میي 
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کت جشن در نتوانستند و رفته کاشان به مینا با همراه  رس 
 کاری انجام برای شیداخانم گفته به که هم فرزاد . کنند
 میفشارد مشت در را سفید چادر . ستا کرده ترک را ایران
ا مامان که ای ساده حلقه و  نظر در خود دادماد برای سمي 

 او انگشت در و برداشته حلقهها استند روی از را بود گرفته
 با رسول حاج . شما با دفي   زحمت آقا حاج- . میدهد جای
 گرفته عاقد از را دفي   و شده بلند جا از " دارید اختیار " یک
م ، خان یزدان -  میگذارد زوج قابلم و  یه کدوم هر دخي 

 آیه یک خواندم با تنها ! جالب چه . بزنت    اینجا امضا
ی در امضا چندین و مقدس ین به بزرگ دفي   به فرد نزدیکي 
د م او مقابل خودکار و زده را امضاها . شوند م یکدیگر  گي 

 تاس هومن . کنم روشنشون میشه خریدم فشفشه آبج   - .
 روشن برای تا گرفته صورتش مقابل را فشفشه بسته که

 گوش در و آورده پایت    را صدا . کند اجازه کسب آنها کردن
یت- . میدهد جواب او  کشوی تو از برو ، خطرناکه کي 

 کنه م روشن برات آقاجون بیار رو کوچکه فندک کابینت
 تا را عاقد آقاجان که است هومن با صحبت مشغول ...

 او گوش در و آورده پایت    را صدا . کند م همراه رد جلوی
          
         

کابینت کشوی  تو  از  برو   ، خطرناکه  ک  يیت   . -د  میده  جواب 
... کنه  م  روشن  برات  آقاجون  بیار  رو  کوچکه  فندک 
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 جلوی تا را عاقد آقاجان که است هومن با صحبت مشغول
 . براش بنداز رو عروسم گردنبند مادر- . کند م همراه در
 سمت به جواهری جعبه . آید م خود به مادر رفح با

 عروس گردن به شخصا داماد تا است گرفته خان یزدان
 زیبان   بسیار گردنبند . کند م باز و گرفته را جعبه . بیاندازد

 مورد را او لبخند با . کند م نواری چشم سفید نگینهای با
 را گردنبند . مادرجون ممنون خیل - . میدهد قرار لطف

د م سمتش به و برداشته  برای آمده باال دستان بت    از . گي 
 از ، میکشد خجالت  کند م نگاه او به گردنبند پوشاندن

 او مقابل شده آرایش موهای با و بیاورد پایت    را چادر اینکه
 را او ترکیه در که است درست . میکشد خجالت بنشیند
 برای پوشش آن . دارد فرق اما است دیده حجاب بدون
 خون   به حال ول نمیدانست را خود هویت که بود زمان  
 ۵۲۱پارت# . است کرده پیدا را خود اصل عقاید

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 او یمردانه صورت از هم نگاهش سفید چادر افتادن پایت    با
 .افتدم

.د            مآور  پای   ت  را  رسرسش  ود،  شم  حلقه  دورش  که  او   
دستان
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 .شودم زدیکي  ن گردنبند قفل بست    برای

 هیجانات و احساسات تواندم خون   این به که است جالب
 .کند پنهان را خود

 !نامنظم تنفس نه لرزش   نه

دم فاصله و بسته را گردنبند  .گي 

د،م فاصله که او  .کندم رها آرام را شده حبس نفس گي 

 مسئول خانیزدان بار هر و شوندم بدل و رد هدایا
 ....است اهآن پوشاندن

 به را جمع و شده بلند جا از شودم باعث او گوش   صدای
 .کند ترک تماس به دادن جواب قصد

 .کندم اشغال را او خال جای دست به فشفشه هومن

ی آبج  -   خانیزدان با مي 
 
؟ زندك  میکن 

  از پر او لحن
 

 .است بچگانه هایحسادت و دلتنگ

ند کنار را پیشان   روی موهای  .مي  

ین ندیلبخ  .اندازدم او هایشانه دور دست و زده شي 

 بیخ بازم بکنم که ازدواجم من ؟!برم قربونت حرفیه چه این-
 .خودتم ریش
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 .میگذارد مي    روی را شده تمام یفشفشه

 .میدهد ادامه کندم ترشخوشمزه که لحن   همان با

یزدان پیش بره باید کرد عروش آبجیت وقن   میگه مامان-
 .خان

 .آوردم پایت    را داص

  ما با بیاد اون خب-
 
 .کنه زندك

ا مامان که میگردد هومن برای کننده قانع جوان   دنبال  سمي 
ند صدایش  .مي  

 رو هامیوه میاری، برام اپن رو از رو چاقوها مامان هومن-
 ...موند جا چاقوها آوردم

ون  صدای شود،م طوالن   که خانیزدان و آقاجان ماندن بي 
 .آیددرم مادر

  مونده؟ کجا خانیزدان ببت    مادر پری-

 .شودم بلند جا از انداخته، رس روی را چادر

نم صداشون االن چشم،-  ...مي  

 .بیندم صحبت درحال هم کنار را دو آن
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 برایش که موضوع است پیدا کامال آقاجان یچهره از
 .است تصور قابل غي   شودم تعریف

 ندارد دوست شود،م منرصف تهبرنداش سمتشان به قدم
 خصوصیست موضوع حتم به .بزند هم بر را آنان خلوت

 .است شده بازگو جمع از خارج که

 صدایش آقاجان که دارد را خانه به ورود قصد کرده پشت
ند  .مي  

م؟ داشن   کاری-  دخي 

 داده قرار مخاطبش آیدم سمتش به که همزمان   رسولحاج
 .است

 .میدهد وابج شودم که نزدیکش

ون-  .شدیم نگران شد طوالن   موندنتون بي 

ند پری ظریف یشانه بر دسن    .مي  

م، زودتر من-  .داخل بیان بگو هم خانیزدان به مي 

 

 ۵۲۲پارت#

پای   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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 او سمت به و گرفته شودم خانه وارد که آقاجان   از چشم
 .میچرخد

 .رودم ور خود گوش   با و کرده ساختمان به پشت

یف-  داخل؟ نمیارین ترس 

 به و برده فرو خود شلوار جیب در را گوش   صدایش با
 .میچرخد سمتش

 .داشتم کار فرزاد با-

ه و گرفته عمیق دم .شودم نزدیکي    ادامه چشمانش در خي 
 .میدهد

 .ممنونم-

م جویا را تشکر این دلیل کنجکاوی از ناش   ریز اخم با
 .شود

؟ واسه تشکر-  خر

 خم کمر  صورتش حاالت  بر بیشي   تسلط برای و زده دلبخن
 .کندم
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م قرار ملیحش یچهره مقابل در درست او ایچهره حال
د  .گي 

 .درآی عقدم به کردی قبول اینکه برای-

 ؟!دارد الزم تشکر امر این

 نظرش از و کرده خود دل برای را کارها این تمام نه، حتم به
 .است کتاب و ابحسن   کامال او ”ممنونم“ این

 .آیدم پایت    او براق هایکفش تا نگاهش

 .کردم خودم دل برای رو کار این ..من ...نیست نیاز تشکر-

 .کند تحمل تواندنم

  .دهد پاسخ خود قلب هایخواسته و فریادها به باید

 .است خواستن   اندازه از بیش شده جان دخي   این

 خودش برای دلي   این نیست، نزدیگ این برای مانع دیگر
 .کمال و تمام هم آن است

دم درآغوشش  ..هون  یک هوا،ن   .گي 

م زمزمه گوشش کنار جان   .دهدم فشارش خود به بیشي  
 .کند

 .خانومم کنمم خوشبختت-
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ند، لبخند  رس اگر که است هان  قول آن از برایش او قول مي  
 .رفت نخواهد قول برود

 .کندم جدایش خود از

ی اتنه-  مواظب خیل که هستش این میخوام تو از که چي  
 .ندارم رو دیدنت آسیب تحمل من .باش   خودت

 خیل اشعاطفهن   و خشن ظاهر برخالف مرد این
 .است بااحساس

 را او روی این هیچوقت نداشت نسبن   چنت    او با اگر شاید
 .نمیدید

 .شودم پررنگي   لبخندی

 .خانیزدان چشم-

ند بینیش به اشاره انگشت با  .مي  

 و آقا هیچ بدون هستم خال یزدان زنم برای من یزدان،-
ا مامان ۵۲۳ پارت # خان    گهواره در آرام را بچه سمي 

 کن احتیاط - .. مشگ چشمان با بانمک پرسك . میگذارد
 دندان به را زیرین لب درد خاطر به .. احتیاط ، جان مامان
د م م ، نباش نگران - . میکشد دراز تخت روی بر . گي   بهي 

اخانم ... مامان - . آورد م باال شکمش روی تا را ملحفه سمي 

 



 رد پس پاییز

 

ارین ! خداروشکر  کمي   روز به روز درداش ، همینطور رس 
 هفته یک این در و میگذرد زایمانش از هفته یک . میشه

 خصوص پرستار بر مبن   خان یزدان ارصارهای عالرغم
ا مامان گرفت     از هومن - . کند م پرستاری را روز تمام سمي 
 به و ریخته لیوان در را آبمیوه از مقداری . اومد مدرسه
د م سمتش  خورده ناهار زدم زنگ بهش وقن   ، آره - . گي 

 - . کند م نزدیک دهان به و گرفته را آبمیوه لیوان . بود
 م دیان رساغ به  شده دیر خیل ! اینجا بیاد میگفن   کاش
 مبادا تا کند م چک را پتویش بار مت   چند برای و رود

 بهي   باشه اونجا - . باشد زده کنار را پتو و کرده شیطان  
 خوب یه با امتحاناش که نیست ابتدان   دیگه ، میخونه درس

 درس بیشي   باید راهنماییه . بره شه تموم خوب خیل و
 مبل روی کنه . آزاده دیگه صي   هفته سه دو یه .. بخونه
 تا- . دارد م مي    روی از را آموزان دانش های قهور  و نشسته
 روی  که کنم تصحیح رو ها بچه امتحانای من خوابه دیان
 دارد م مي    روی از را آموزان دانش های ورقه و نشسته مبل
 که کنم تصحیح رو ها بچه امتحانای من خوابه دیان تا- .

ا مامان از نگاه . شده دیر خیل  پرسکش و گرفته سمي 
 را است کس چه شبیه اینکه . است خوابیده آرام . دوزدمی

 . است پدرش چشمان از شده کنر  چشمانش ول نمیداند
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 حقیقن   باور این شدت به و میگذرد تندی به روزها میگویند
 و میگذرد خان یزدان با ازدواجش از سال سه . است محض
 با است گذشته ساعت سه اندازه به سال و سه این برایش
 روزها این . آید م کش لبخندش دیان لبان کردن جمع
 . گریان و بیدار شبها خواب در روزها . است شده کن اذیت

 با من که بکشه رو بخیهها میاد دکي   ساعن   چه فردا -
 مامان سمت به و گرفته دیان از نگاه ؟ شم هماهنگ مدرسه
ا  # : . هست    مادر و یزدان ، بیای نیست نیازی- میچ سمي 
اض میخواهد ۵۲۴ پارت  بلند اتاق در صدای که کند اعي 
 تعارف ن   بخواهد . شود م وارد مادر بعد لحظان   و شده
ی رضوان عمه مرگ . است شده شکسته بگوید  بر بدی تاثي 
 گذشته مثل دیگر که بد آنقدر ، است گذاشته اش روحیه
یزد اشک صدا ن   گاها و نیست شنگول و شاد  نوه- . مي 

ا مامان ؟ طورهچ من خوشگل امش به سمي   را کاغذها احي 
 تون نوه- . رود م او پیشواز به خندان روی با و کرده رها
 مادر . داره مشکل مامانش خواب با کم یه فقط خوبیه پرس
 رود م اش صدقه قربان که حال در و زده ای خنده تک

 بدقلق همینطور هم باباش- . ایستد م دیان ی گهواره باالی
 مادر لبخند ، ماشت    صدای با . میشن خوب کم کم لو بود

این             زادهس  حالالل  عجب   ، اومد  هم  باباش   . -د  شو  م     

پررنگ
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 از دست ؟ برمیگردن ك ها بچه و شیداخانم- ! پرس
 سه - . نشینند م مبل روی اتفاق به و برداشته دیان تماشای

 طول کیش تو بیشي   کم به فرزاد کار . دارن پرواز دیگه روز
ا و شیدا خاطر همت    به میکشه  با که میمونن گفت    هم میي 

 دردات - . میدهد قرارش مخاطب و چرخانده رس . بیان هم
 شدی خوب اینکه از بعد کردم نذر ؟ مادرجون نشده کمي  
 هم با که بگو درسته حالت دیدی وقت هر . امامزاده بریم
 روز سه-  ببیند را او بهي   تا میکشد باال کم را خود . بریم
 طول نیس تو بیشي   دم به فرراد دار . دارن پروار دیگه

ا و شیدا خاطر همت    به میکشه  با که میمونن گفت    هم میي 
 دردات - . میدهد قرارش مخاطب و چرخانده رس . بیان هم
 شدی خوب اینکه از بعد کردم نذر ؟ مادرجون نشده کمي  
 هم با که بگو درسته حالت دیدی وقت هر . امامزاده بریم
م- . ببیند را او بهي   تا میکشد باال کم را خود . بریم  بهي 

 هم با کشیدم رو هام بخیه وقن   شاهلل ان چشم ، مادرجون
یم - احا . میگذارد مي    روی را غذایش خدمتکار ... مي 

ه ناهار پایت    بفرمایت    ا مامان به رو . حارص   ادامه سمي 
 کمک خانوم به غذا وت خودشون گفت    خان بزدان - . میدهد

           
             

بوسه  . کن   ت  رصرصف  رو  غذاتون  ب  يین  ت  رسرسیف  شما   
کنند م 
شاه این  که  امروز  ؟  خانومم  خو  ن   . -د  م   ين  هایش  لب  بر  ای 
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 این جواب در لبخندی ؟ نکرده اذیت رو مامانش من پرس
ند او محبت همه  شبا پرستون شاه این ، عزیزم خوبم- . مي  
  روزا و میکنه اذیت

 
 ۵۲۵پارت# همیکن در خستگ

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ند پیشانیش بر دیگر ایبوسه و شده نزدیکي    .مي  

ان-  .عزیزم برات کنمم جي 

 .کندم حفظ را خود نزدیک یفاصله

ه  .دهدم ادامه چشمانش در خي 

 .شدم خانمم چشمان   همرنگ دیان چشمای داشتم دوست-

ند دلنشت    لبخندی  .مي  

 راص   خیل خیل شده باباش ت   ع پرسمون اینکه از ول-
 .هستم

ند چشمگ  .مي  

 دیگه دقیقه دو پرس این که دستم بده رو غذام پاشو حاال-
 .خوادم غذا من از

 .رودم غذا سین   سمت به و آیدم پایت    تخت از
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 .بخور غذا بقیه با پایت    برو که نه اگه خوردی؟ غذا-

 .میگذارد تخت روی را سین  

ه پایت    گلوم از غذا نخوری غذا تو تا-  .نمي 

 .میدهد هل سمتش به را سین   و مینشیند تخت یلبه روی

 ....بخورن رو غذاشون گفتم بقیه به-

 مي    روی و برداشته را سین   شود،م تمام که خوردنش غذا
 .میگذارد

 .افتدم راه به رختکن سمت به

 رو دستات که کنمم کمکت میام کنم عوض رو لباسم-
 .بشوری

 .آیدم پایت    تخت از آرام به شودم رختکن وارد که او

 تواندم نیست، سخت شدنش بلند و نشست    قبل مثل
 .دهد انجام را خود کارهای ترراحت

 بهداشن   رسویس از و کشیده خود روی و رس به دست
ون  .آیدم بي 

 .کمک بیام نکردی صي   چرا-
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 جواب او ترس   پر سوال به تخت سمت به حرکت حال در
 .میدهد

  ...نیست سختم اول روزهای مثل دیگه نبود، نیاز-

م را سوفیا رساغ آمده بوجود وضعیت کردن عوض برای
د  .گي 

 رو ساختمون برین باهم قراره که میگفت دیروز سوفیا-
، بازدید ؟ چرا پس کن   نرفن 

م کمکش تخت روی بر نشست    در و کرده تند پا سمتش به
 .کند

 .گویدم نکردند صي   از اش  ن اخم همان با

 .میگه تایماز به الزمه خر  هر فرستادمش، تایماز با-

دم اشخنده او بازی تخس از  .گي 

 معذرت اصال ؟!میدی خواب اخمو اینقد چرا حاال-
 خوبه؟ میخوام،

 

 ۵۲۶پارت#

پای   ي   _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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 .مینشیند تخت کنار صندل روی

 میکس   رو هابخیه که زمان   تا نیست، درست اصال کارت-
 .کن   مراعات خیل باید

 که بدهد ادامه خود هایمواخذه به همچنان میخواهد
 .شودم بلند دیان کردن نقنق صدای

 .رودم او یگهواره سمت به و شده بلند جا از رسعت به

شه وقت شده؟ بیدار-  .شه بیدار دیگه باید شي 

 .میکشد نوزاد صورت بر نوازشگونه دسن  

ند لبخند   مي  

 .شه بیدار خوادم کنم فکر-

  شد؟ خر  تایماز جریان-

سد که سوال با  سمتش به و گرفته دیان از نگاه میير
 .میچرخاند

 که داره وقت کاق   یاندازه به امروز حاال منتظره، که فعال-
 .کنه صحبت سوفیا با

 !نمیفهمد را سوفیا تردد این دلیل
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 .است ایباعرضه و خوب مرد نظر هر از تایماز

 .شد خواهد خوشبخت کند قبول را او سوفیا اگر دارد حتم

 پس این دلیل ،درستیه و کامل مرد یه تایماز که من نظر به-
 .نمیکنم درک رو سوفیا هایزدن

 .میدهد ادامه کرده چاق نفس

 درسن   جواب ول کردم صحبت باهاش هم بار چندین-
 .نداد

 .میچرخد دیان سمت به دادن جواب بدون

 .کرد باز رو چشماش-

ی یعن   موضوع کردن عوض این  بت    باید که دارد وجود چي  
 .شود حل خودشان

 را کردن سکوت این کند ارصار فهمیدن برای اینکه بدون
 ..میپذیرد

اهن یدکمه  .کندم باز دادنش شي   برای را خود پي 

 .من به بدش کن بلندش آروم پیچش دور همون با-

سم-  .دارمبرش نیستم بلد وفته،بی دستم از میي 
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 کرده نگاه همت    به فقط است آمده دنیا به دیان که زمان   از
 .است کرده اکتفا

سد  .بیافتد دستش از و کند بلند را او اینکه از میي 

م تماس-  ....باال بیاد خدمتکارا از یگ میگي 

 خدمتکارها از یگ که است نگذشته او تماس از زیادی زمان
 .شودم وارد ودور  اذن از بعد

 آقا؟ دارین امری من با-

دم فاصله گهواره از  .کند باز خدمتکار برای را جا تا گي 

 ۵۳۷پارت# .بده شي   بهش تا خانوم برای بي   رو دیان-

 پایي   _پس_در_رمان#

 

*************************************
 یزدان

دم عمیق دم  .گي 

 روی بر نشسته اوی سمت به و کرده پشت باز یپنجره به
 .رودم مبل

 .مینشیند روبرویش
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 شنیده را خود خواهر و مادر مرگ خي   که زمان   به نسبت
 .است شده رسحالي   بود،

 ساخته کس هیچ دست از کاری بوده گونه همت    دنیا
 .نیست

ی  لنگر ایخانه هر درب مقابل زود یا دیر که است شي 
 از نکند سوار را خود مسافر که زمان   تا و انداخت خواهد

 .خورد نخواهد تکان جا

 .کرد خواهد ریش را آدم دل شي   این نشاندن زور به البته

 را یافرسده ماها و .بود گرفته موضوع این رس دخي   این دل
 .است کشیده دوش به

 خب؟-

دم خود انگشتان بازی از نگاه  .گي 

 .میدهد جواب شده درمانده و آورده باال رس

 بهش چرا چیه من هایمخالفت این دلیل ت   میدون که شما-
 برداره؟ من رس از دست نمیگت   

ون او چشمان از اشگ قطره  .چکدم بي 
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 که ندارم پاك یگذشته من ندارم، رو آقاتایماز لیاقت من-
  بار نکبت یگذشته اون کنم، افتخار بهش بخوام

 
 هر زندك

 .میکنه تباه رو مردی

 .میگذارد مي    روی او مقابل را آب لیوان

 .بگو بهش-

ین بدون و رک گوید،م رک  .تردیدی و شک کوچکي 

 .آیدم باال رسعت به اشافتاده پایت    نگاه

 خ موج ناباوری سیاه نگاه آن ندرون

 جلو رو رسواییم خودم میخوایت    من از ؟!چیه منظورتون-
 ؟!بزنم جار همسایه و در

 را اریکراه چنت    شنیدن توقع !کند تعجب که دارد حق
 .نداشت

 .نیست صداقت از ترامن و بهي   چي    هیچ

دم بازیش دنیا هاوقت گاه  تم گاه موشک، قایم بازی !گي 
  .دیگر بازی هزاران و هوا به گرگم

 کرده انتخاب را حقیقت و جرئت بازی دخي   این با اینبار
 .است
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 از چون است کرده انتخاب را جرئت همیشه بازی در او
 .است داشته واهمه حقیقت بیان

 است زده کارهان   به دست تنه یک و کرده انتخاب را جرئت
 .شدم بسته اشپرونده صحبت یک با راحن   به که

  ناآگاهانه حرکت یک در و کرده انتخاب جرئت
 
 را خود زندك

اهه به  .کشانده بي 

 روال دیگر بار یک و کند انتخاب جرئت میخواهد بار این
 .بکشاند هاراه رهکو  همان به را زندگیش

 را حقیقت باید دهد، تغیي   را خود روش باید دیگر اینبار
 است کرده پنهان دل در که را آنچه تمام و کرده انتخاب
ون  .بریزد بي 

 کند، امتحان باید اما است سخت که است است درست
 .رساند نخواهند مقصد به را انسان هاراه کوره

 

 ۵۳۸پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#
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 روی را خود هایدست و کشیده عقب مبل روی بر را دخو 
 .گذاردم آن هایدسته

 چقد بار، یک هم شیون بار یک مرگ گفت    قدیم از-
 تاوان و بکس   زجر گذشته اشتباه اون خاطر به میخوای

 ؟!بدی

دم او خیس چشمان از را نگاهش  بزرگ ذکر به و گي 

 .وزدمید است، شده کوبیده دیوار بر که ی”هللا“ 

 خدا بذار پا درست مسي   تو برکت، خدا از حرکت تو از-
 شاخ هم خودت که میکنه ردیف برات رو هابرنامه طوری

 انتخاب درست رو زندگیت مسي   هستم مطمت    .میاری در
 .میکن  

 .کندم صاف گلون   و کشیده باال را خود بین  

 چه هر که مردان   میمونه، مرداب یه مثل من یگذشته کل-
 تهوع باعث هم .میکنه بد رو حالت بیشي   بزن   همش شي  بی

 .میشه بقیه هم خودت

  و غم از ایهاله نگاهش در
 
مندك  .مینشیند رس 

.د          دار  خ  ي  او  یه  گذشت  از  بیش  و  کم 
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 معروف قول به شغل آن اگه است نرفته چندان   خالف
د فاکتور را نجس  .بگي 

 کار این اب را کوتاه زمان مدت فقط نه، باشد کم اینکه نه
 .است بوده مشغول

 .میکشد میان به را تایماز یگذشته او کردن آرام برای

 .نیست پاک میکن   فکر که اندازه اون هم تایماز یگذشته-

 !است مزخرف ایمقایسه که میداند خوب

 شخض رضایت با آن مرز از انسان کردن رد تایماز خالف
 قصد و ردهک سوءاستفاده دخي   این ول بوده افراد خود

  .استداشته چپاول

یم فاکتور را جنس مسائل اگر البته  ...بگي 

 و پاک مرد خوادم حاال نمیاد، کنار زن   چنت    با مردی هیچ-
 باهاش اگه .خالف و دار سابقه مرد یه یا باشه طین  

ی کنم صحبت  رو خودم اینکه جز نمیشه درست چي  
 .کردم حقي   و کوچیک

ین عهده بر را تصمیم و گفته را واقعیت که است این راه بهي 
 .داد قرار مقابل طرف ی
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بان   بیشي    هایداوری پیش همت    از میخورد انسان که رص 
 .است ساخته خود

یم و میدوزیم خودمان برای  و دوختت آنچه نهایت در و میي 
 مینگزیم رس پشت به که بعدها شد، نخواهد اندازه ایمبریده
 .ایمکرده ایاحمقانه اشتباه چه میبینم

، تصمیم اون جای به-  رابطه این در تایماز خود   بذار نگي 
ه تصمیم  دلیل که داره رو حق این مرد یک عنوان به .بگي 

 .بدونه رو هاشدن رد این

 جا از سوفیا اتاق از خروج قصد به و کشیده ران بر دسن  
 .شودم بلند

 خودت یعهده بر رو بعد به اینجا از و میگم رو این-
 داشتم رسوکار مردم با رست موهای یاندازه به من میذارم،

 یه تایماز که بگم یقت    به میتونم تجربه همه این از بعد و
 گاهتکیه و مقتدر حام یه میتونه و معناست تمام به مرد

 ...باشه برات محکم

 .شودم خارج اتاق از و گفته را حرفش

 بیشي   ارصار و ردهک راهنمان   را او بوده امکانش که جان   تا
.د        شو  افتادن  اشتباه  به  موجب  این  از 
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ون قصد کند فکر اینکه نظي   اشتباه  خانه از را او کردن بي 
 خود رس پشت را در و شده اتاق وارد ۵۳۹ پارت #دارد

 در و بیدار دیان معمول طبق پری گفته طبق . میبندد
 که شود م روزی ده هفته یک پری . است کردن نقنق حال

 . است گرفته عهده به را کارها انجام خود برداشته را خیههاب
وع باز- . شود م نزدیک خود کوچک خانواده به  کرده رس 
 صورت بر ای بوسه . برمیگردد سمتش به بغل بچه پری ؟

ند خود پرس  این به دیگه - . میدهد م جواب لبخند با و مي  
 تکان آغوش در را دیان که حال در . کردم عادت روالش
 خسته ، بخواب برو تو- اشاره . کند تخت به ابرو با میدهد

 از را دیان بدهد گوش او حرف به اینکه بدون . میای نظر به
ون آغوشش  بوسه . رو فسقل این من به بده -  میکشد بي 

د م تپلش لپهای از آبدار ای  نوبت باشه هم نوبن  - . گي 
ند لبخند . بکشه زحمت کم یه که باباشه  عت    میگم- . مي  
 بشه خودش پای به آقا این که زمان   تا که نشه چاق داییش

د م بازویش از نیشخون   . افتیم م جا رو کمر دیسک از  گي 
اض و  خیل - . کند م دفاع خود برادر تنها از گونه اعي 

 در ، بشه بانمک من داداش مثل پرست بخواد هم دلت
 لبخند با متناسب کامال و شده الغر خیل االن هومن ضمن

به                آقا  این  که  زما  ن  تا  که  نشه  چاق  داییش  ع   ت  میگم   . م   يند- 
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 نیشخون   . افتیم م جا رو کمر دیسک از بشه خودش پای
د م بازویش از اض و گي   دفاع خود برادر تنها از گونه اعي 
 من داداش مثل پرست بخواد هم دلت خیل  . کند م

 کامال و شده الغر لخی االن هومن ضمن در ، بشه بانمک
 آن از بعد ، گوید م درست . میده نشون وزنش با متناسب
 بر آرام دست با . برنگشت سابق وزن به هومن دیگر الغری
ند دیان پشت  سه دو ، میگم جدی- . بخوابد نقش نق تا مي  
سیدم دارم برش نمیتونستم اصال پیش هفته  دستم از میي 
 مرتب برای و گرفته فاصله . شده بهي   خیل االن ول بیافتد
ون آن از را ملحفه گهواره کردن  بچه ، طبیعیه- . میکشد بي 
 زده تا را ملحفه . میده سایز تغیي   رسعت به و رشده سن تو
 بگم نرفته یادم تا راسن   - . میدهد جا گهواره درون دوباره و

 مادر ، امامزاده بریم مادر و مامان با قراره جمعهس که فردا
- . افتاد م عقب دلیل به بار هر و بود کرده نذر قبال

 . نیاد پیش مشکل که میام باهاتون خودم ، نداره موردی
ا ، نه- . اندازد م باال ای شانه احا ؟ نمیاد شیدا مامان  به میي 
 که گفتش شیدا مامان ، سختشه کم یه حاملگیش خاطر
ه فردا  # * ۵۴۰ پارت #  ,بزنه بهش رس یه مي 
- . میدهد تکان فهمیدن نشانه ی به رسی پایي   _راپسد_رمان
 روی بر ، رسد م پایان به که گهواره کردن مرتب کار . خوبه
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 کردن ساکت برای ؟ بودی سوفیا اتاق تو- . مینشیند تخت
وع دیان  بار یک گفتم بهش ، بله- . کند م زدن قدم به رس 
 با و کرده باز را مو کش . کنه صحبت تایماز با دیگه

 ؟ خوبیه پرس تایماز- و . میکشد خود موهای در انگشت
 ؟ داره رو کردن ارصار همت این ارزش که اینه منظورم یعن  
 تایید رو تایماز مرد یک عنوان به من - . برمیگردد را رفته راه
  یک کردن درست جنم که میدونم ، کنم م

 
 رو آروم زندك

 به را مازتای . میدهد ادامه زدن قدم به هم باز  . داره
وز بار هر و کرده امتحان مختلف روشهای  میدان از پي 
 فکر میدید قبل ظاهر همان با را او شاید . است شده خارج
داری و شیاد یک کرد م  خالف بر ول نیست بیش کالهي 

ین از یگ حال Notes > میداد نشان آنچه  مردان   درسي 
 ویدگ م که طور آن این از گذشته . میشناسد که است
 این و دارد مغازه یک و خانه ترکیه در ! نیست نداری انسان
 ای کافه آن . آید م حساب به امتیاز یک خود نوب  ه به هم
 در نقل ای خانه و داشتند قرار یکدیگر با ترکیه در که

 درسن   تصمیم سوفیا امیدوارم - . شهر پایت    های قسمت
ه  داشتند قرار یکدیگر با ترکیه در که ای کافه آن  .. .... بگي 

 امیدوارم - . شهر پایت    های قسمت در نقل ای خانه و
ه درسن   تصمیم سوفیا  و داده هل را بچه کالسکه   .... بگي 
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اخانم و مادر رس بشه م من- احا . افتد م راه به سمي   مي 
ید تماس باهام شد تموم کارتون وقت هر مردونه بهش  بگي 
ون میام ون کیف از را نماز چادر و ایستاده کنار . بي   بي 

ون اومدیم وقت هر ، باشه- . میکشد  . میدم اطالع بهت بي 
 . باشه بچه رو حواست- . کند م اشاره خوابیده دیان به

 تنها ، هست حواسم- . میگذارد رس روی و کرده باز را چادر
 داخل به آنها رفت    تا . کت    م کمک مادر و مامان نیستم
د م نظرشان زیر زیارت  به شوند م خارج که دید از . گي 
 برای دلیل چه داند نم . افتد م راه به مردانه بهش سمت
 آن در کس که انگار ؟! دارد وجود یکهون   ی دلشوره این

 ۵۴۱پارت#  است انداخته را جوشانند رسکه و سي   بساط

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .مینشیند ایگوشه در زیارت از بعد

 .میفرستد صلوات دور یک را تسبیح و خوانده را زیارتنامه

 .گویدم شکر را خدا

 .دارد حارص   حال در که هان  داران   تمام خاطر به

 .خانواده اعضای سالمن   برای
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  لطف خدا
 
 پری جریان در هم است، کرده حقش در بزرك

 .سوفیا یدوباره شفای در هم

 جا خانه از ایگوشه در روحن   جسم چون که سوفیان  
 ..بود کرده خوش

 جدا خدا از را خود بخواهد چه هر دیگر، است همت    انسان
د قدرتمندی ژست و  و رسشکسته کار آخر در هم باز بگي 

 .بازمیگردد خود خدای سمت به زبون

 و هاکردن منم منم همه این از بعد رضوان عمه یخانواده
 هاآن خاطر به که آنچه تمام فهمیدن گرفت    خدان   ژست
ی زیدندمینا  .نبوده خال تو حبان   جز چي  

 
 
دم رنگ خدا کنار در بودن با رسنوشت و زندك  جدا نه گي 
 .او از

 ...کندم قیام زیارت نماز خواندم برای

 زن   فریاد صدای که است خود هایکفش پوشیدن حال در
 .شودم بلند

 !آشنا شدت به فریادی
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 ذکر چه هر دل در شود،م خشک کفش یلبه بر دستش
 درست هارسکه و سي   آن داستان مبادا تا میخواند است بلد
 .درنیاید آب از

 است شده بلند طرف آن از فریادها که سمن   به خودکار
 .میدود

 .میچرخد رسش دور دنیا میبیند گریان که را پری

اخانم روی نگاهش  .میچرخد مادر و سمي 

 ؟!تچیس هازدن رس بر این دلیل پس هستند سالم که همه

ی آن یک اند رسش از برق که میگذرد ذهنش در چي    .میير

انش نگاه  .میماند ثابت خال یکالسکه روی بر حي 

 سمت به هارسکه آن تمام میبیند که را خال یکالسکه
 .....آوردم هجوم دهانش

وع و شده عمل وارد هم زیارت حراست م تجسس به رس 
 .کند

 توانان   نشیند،می نیمکت روی بر و شده سست پاهایش
 .ندارد شود، جویا را ماجرا و برود پری سمت به اینکه
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 تکتک شکسته حال است شکن کمر فرزند رنج اندگرفته
 ....کندم احساس را خود پشت هایمهره

 

 بهتون رو فرزندتون زودی به مقام جناب نباشید نگران
 .برمیگردونیم

م اکتفا رس دادن تکان به تنها رسهنگ دلداری جواب در
 .کند

 ندارند اساش و پایه هیچ که امیدهان   این به نیست که بچه
 .ببند دل

 .بس و اوست کرم و خدا به امیدش تنها

 

 ۵۴۲پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .کند حفظ را خود ابهت کندم سع

ی کردن زاری و آه و نشست    گوشه یک با نم درست چي  
.د  شو 
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  .ایستدم رسهنگ کنار

ت با هادوربت    مسئول  چشم خود مقابل مانیتور به حي 
 .است کرده خشک

 هیچ ساعت اون تو قسمت اون دوربینای اصال !عجیبه-
 !نکردن ثبت فیلم

م نگاه رسش باالی در ایستاده رسهنگ به و چرخانده کمر
 .کند

 .کردن دستکاری رو دوربینا عملیات از قبل احتماال-

 .رسدم انفجار مرز به رسش او گزارشات شنیدن با

 پیدا احتمال و نیست بند کجا هیچ به دستشان یعن   این
 .شودم کمي   و کمي   اشگوشه جیگر شدن

 بخش مسئول یترسیده چشمان در را خود یشده رسخ نگاه
 .کندم قفل

 اون وقن   نبودی پستت رس تو مگه  ؟!ممکنه چطور-
 زدن؟ جناین   همچت    به دست آشغاال

 .شودم خم ید،د زاویه حفظ با
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ه؟ ربان   آدم این توی هم خودت پای میدون   هیچ-  از گي 
 نکردی؟ خاموش رو دوربینا ساعت اون خودت بدونم کجا

اند، رنگ  .افتدم پته تته به میير

 هیچ و نخوردم تکون جام از اصال نکردم، کاری من خدا به-
 دوربینا این ایدقیقه چند یه فقط نکردم خاموش رو دوربین  
 .شدن وصل دوباره و شدن قطع

 .میدهد ادامه رسهنگ به رو

 .کنت    باور رو حرفام رسهنگ، جناب میگم راست خدا به-

 .مینشیند اششانه روی بر رسهنگ دست

ول تحت رو خر  همه من مقام، جناب باشیم آروم-  کني 
 .دارم

 ؟!باشد آرام

 ؟!نیست دارخنده هایحرف آن از

 ؟!باش   داشته آرامش و باش   ي  بیخ اتبچه از شودم مگر

 ؟!باش   آرام و شود پرپر چشمانت جلوی زنت شودم مگر

 .است سخت هم کردنش تظاهر حن   شود،نم
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 نسخه آرامشش برای اینگونه که است کشیده فرزند درد
 .میپیچد

م اششانه روی از رسهنگ دست برمیدارد، عقب به قدم
 .افتد

ینش نظر زیر باید مشکوکم، مرد این به من-  از ضمن در .بگي 
ین کمک اطراف هایمغازه هایدوربت      ۵۴۳ پارت   .بگي 
 این در دیگر نه دارد دشمن ، دهد نم قد جان   به عقلش
خواره فرزند بخواهند که حد  کس به - . بدزدند را اش شي 

بن   لیوان خدمتکار . نیستم مشکوک  رسهنگ مقابل رس 
 چند این - . کند م ترک را اتاق " اجازه با " یک با و میگذارد

 در حن   میخوام ؟ نداشتت    دعوا و جنگ کس با اخي   روزه
 میداند اینکه وجود با . بگت    برام باشه هم تند حرف یک حد
سد جان   به ها بازجون   این  رسهنگ جواب هم باز ول نمي 
 آن جناین   همچت    به دست اینکه دل هیچکس . میدهد را
 که هر Notes > عليه . ندارد را بزند ممقا خان یزدان هم

 بتواند که باشد کلفت گردن کاق   ی اندازه به باید هست
 از که است روز چهار دقیقا . بایستد قدرن   چنت    مقابل
ی دیان  یا مدرك هیچ هم پلیس یعن   این و نیست خي 

 اش خانه از بازجون   گروه وقن   ... است نکرده پیدا رسنج  
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کشان اتاق سمت به شوند م خارج  . بله- . رود م مشي 
 واجب کار - . کند م اشاره کناری اتاق به و شود م نزدیک
 از بیشي   روزها این باید ؟ کنیم اختالت خصوص ، دارم
 شب است شده داغان . باشد داشته را پری هوای پیش
  ، شود م تمام گریه با روزش

 
 حس و سو یک از دلتنگ

 . اند گرفته را او گرداگرد گردی سون   از وجدان عذاب
ند صدایش تایماز که شود اتاق وارد میخواهد  ببخشید- . مي  

ه روی از را دست . آقا  او سمت به و برداشته دستگي 
ه روی از را دست . آقا ببخشید-  . میچرخد  برداشته دستگي 

 به و شود م نزدیک . کند   > . بله- . میچرخد او سمت به و
 خصوص ، دارم واجب کار - میک هاشار  کناری اتاق

 و بسته را در تایماز ، شوند م اتاق وارد ؟ کنیم اختالت
 بگم مطلن   یه میخوام- . مینشیند نفره دو مبل روی کنارش

 تر دقیق و کرده ریز چشم . کرده قاط رو روانم بدرقمه که
 ببینم بگو کنده پوست- . میدهد گوش او های گفته به

ه ؟ چیه جریان  که آورد م زبان به را آنچه چشمانش در خي 
 دوست . است داشته وحشت آن از وجود تمام با مدت این

 زندان   ذهنش صندوقچه در همچنان شخص این داشت
ند دست آن قفل به احدی و ماند م  احا . کرد بازش . نمي  

 ذهنش در را او جنایات تمام و کرده باز را صندقچه تایماز
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 . کرده درگي   یارو اون رو مخم تموم ، تارس- . کند م پراکنده
 روزی اون - . شود م متمایل سمتش به بیشي   توضیح برای
 دسته و دار و ستار ما که بود روزی دقیقا شد گم دیان که
 م مشت اراده ن   دستانش  ۵۴۴ پارت  . دادیم لو رو ش

 کجا هیچ به دستش باشد کار این در او دست اگر . شود
د را کس چه یقه ؟! بگوید چه برود . نیست بند   از ؟ بگي 
 خال از تر خال دستش ؟! کند شکایت مرده انسان یک

ی تو - . شد خواهد  این داند م خدا و کند م ؟ میدون   چي  
 دهان آب . کند م بازی قلبش سکوت با اندازه چه سکوت

 که خاص چي    - . مینشیند جایش در درست و داده قورت را
 اینکه از ترسم ، دیدن جاهان   یه رو برزو میگن روب  چب ول نه

بان برزو اسم شنیدن با . باشه گرفته مستوری دستور  رص 
ده انسانیت از بون   سگ این . شود م قطع قلبش  . است ني 
 دارد را این پس کرده نابود را ساینا رحم ن   چنان با که کس
 وحس   اون از آماری میتون   - . درآورد پا از را طفل یک که
ش بتونیم اگه ؟ بیاری گي    موضوع این از میشه بیاریم گي 

 م درک . نه یا داره دست جریان این تو ستار که شد مطمت   
 قرار اگر . نیست راحن   چندان کار برزو کردن پیدا که کند
 را مچش ترها قبل پلیس بیافتد گي   آسان   این به بود

            ، میمونه  مار  ع   ت  الالمصب   ، آقا  سخته   - ظرفیت   .  
میگرفت
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 اشاره و شست انگشت با . شده گم بزنه رو ردش بیای تا
 رو ها بچه ، چشم رو ول- . کند م پاک را خود لب گوشه
 گي   آسان   این به بود قرار سوراخ اگر تموم کنم م بسیج
 ، آقا سخته - . میگرفت را مچش ترها قبل پلیس بیافتد

 با . شده گم بزنه ور  ردش بیای تا ، میمونه مار عت    المصب
 - . کند م پاک را خود لب گوشه اشاره و شست انگشت

 سوراخ تموم کنم م بسیج رو ها بچه ، چشم رو ول
 با - . شود م بلند جا از . کت    وجب رو شهر سونبههای

 بری میتون  - . میدهد تکان رسی . میشم مرخص من اجازه
 و کار این رو بذار رو حواست تموم مدت چند این فقط

 و میگذارد چشم روی بر دست . شو بیخیال رو کارخونه
 میذارم رو ذکرم و فکر تمام ، چشم رو - . کند م خم کمر
 ، کنم تحمل نمیتونم دیگه من یزدان-   برزو کردن پیدا رو
 آغوش شده تنگ · پرسم برای خیل دلم . میشم دیوونه دارم
ند او پیشان   بر ای بوسه . کند م تر تنگ را خود  . مي  

 قول ، عزیزم کن تحمل- . کند م پاک را همرسش اشکهای
 قول دادن قول این . برگردونم خونه به زود رو پرسمون میدم
 قرارها و قول نوع این به ، نیست بیش خوشکنک دل دادن  
     

  

۵۴ ۵ت  #پار  نیست  امیدی  هیچ 

پای   ي _س  پ_  ر  د_  #رمان 
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**************************************
 پری

 .آوردنم دوام را دیان ن   یخانه این دیگر دلش

 او هاینقنق و هایگریه صدای خانه این یگوشه گوشه از
 .شنودم را

 همیشه است، محض حقیقت هامادر و پدر هایحرف
نیم داد رسشان بر شوندم نگران که زمان    بچه دیگر که مي  

 که ن  وق میگویند ها،کردن بلند صدا مدل این از و نیستیم
 فهمید، خواهید را مادر و پدر درد شوید داربچه خودتان
 .میخورد قلبت بر خنجر رفت بچه پای در خار که میفهمید

 .است رسیده آنان حرف به وجود تمام با حال

امامان که دردی حال  فقط میچشد را است کشیده سمي 
 .بیشي   کم

 و میشون   او از دل شخض مردن با که جهت این از بیشي  
 .میکن   آماده او با نبودن برای را خود

ی آن هر که نیسن   منتظر دیگر مردن با  .برسد خي 
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ین   یجعبه با و کند باز را در یگ که نداری را این امید  و شي 
 .دهد مژده را شدنش پیدا و شود وارد خنده از پر لن  

 ...شودنم خشک در به چشمانت

 از بیش باشد کرده حساب درست اگر که را دیان کشوی
 ..میبندد کرده، مرتب که است بار بیست

د را غروب به شدن نزدیک که ساعن   از نگاه  میکند گورس  
 ..رودم هالباس کمد سمت به و گرفته

 روز هر و میگذرد کوچک موجود آن نبود از هفته دو
 .شودم دیروز از ناامیدتر

سد جان   به خانیزدان هایتالش  .نمي 

 .برود امامزاده به میخواهد ند،کم عوض لباس

بان که بگوید میخواهد کند، گله میخواهد  نبوده خون   مي  
 !است

 .بخواهدش او ِ  خود از باید و شده گم او یخانه در

 !نیست منطق  

 این از غي   ای،کرده گمش که بگردی گمشده دنبال جان   باید
 است؟
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 .رودم پایت    را هاپله .شودم خارج اتاق از

 .افتدم مادر به هشنگا

 .دارد هم حق البته است، شده ضعیف خیل

 او پیشنهاد بت که چرا میداند، مصیبت این عامل را خود
 .بودند کرده ترک را خانه

 .است اشتباه فکری

 را دیان زود یا دیر داشته را دیان بردن قصد که کس آن
د،  .دیگر جای هر یا امامزاده در چه حال میي 

ی جان  - مدخ مي   .ي 

 .میچرخاند سمتش به نگاه هم مادر شیدا مامان سوال با

 .کندم کج مسي   کوچک جمع سمت به

م رس یه-  .امامزاده مي 

 

 ۵۴۶پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#
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 .ایستدم کنارشان

 .بیام باهات بپوشم لباس کن صي  -

ند شده خي   نیم مادر یشانه بر دست  .مي  

 ن نگرا .باشم تنها کم یه میخوام نیست، نیاز مادرجون، نه-
 .نباشت    من

اض یاجازه  خروخ   سمت به حرکت حال در و نداده اعي 
 .میدهد ادامه

 .برمیگردم زود-

 به ورود حال در را تایماز و سوفیا شود،م خارج که خانه از
 .میبیند خانه

 .میبیند هم کنار زیاد را جوان دو این روزها این

ین   بوی رسدم نظر به م شنیده دو این فرسج   ندچ از شي 
 .شود

 .آیدم پایت    هادره از

 .است گرفته قرار دو این روبروی دقیقا حال

یف جان   خانم؟ پری سالم- ین ترس   .برسونمتون میي 

د دیان از رساع   میخواهد  !شودم منرصف ول بگي 
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ی شودم مگر آخر  هیچ اما باش   داشته خون   این به خي 
 ؟!نباشد پیدا اتچهره از چي   

 .تایماز هم سوفیا هم هستند، عادی

 .آیدم خود به بازویش بر سوفیا دست نشست با

 پری؟ خون  -

ان  .کندم نگاه او به حي 

سوندت گفت    تایماز آقا-  .مي 

 .کوچک لبخندی

 .کنم خلوت کم یه میخوام .نیست نیازی ممنون،-

 .میگذرد دو این از و کندم مرتب را شال یگوشه

م دیگه من زهاجا با-  ...مي 

یزد اشک صدان   و مینشیند صحن از ایگوشه در  .مي 

وع باید کجا از داندنم که دارد درد آنقدر  !کند رس 

 .میخواهد را دیان دلش

 .میخواهد را قبل شادی دلش

 .میخواهد اشخانه در را بچه هیاهوی دلش
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 .آیددرم صدا به موبایلش که است ریخت    اشک حال در

 .است خط پشت آقاجانش

 .کندم وصل را تماس و کرده صاف گلون  

 ...آقاجون سالم-

ند که هان  حرف از  است؟ منگ و گیج مي  

 چیه منظورت- ۵۴۷ پارت #  .نمیداند را هیچکدام معن  
وحشت  و . نمیارم در رس است حرفاتون از هیچ ؟ آقاجون

 آب - . نمیداند را عصن   او حاالت  این دلیل هیچ ! زده
س . دارم کارت خونه بیا زمت    بذار دستته  او وحشت و اسي 

سد . کند م رسایت وجودش به  مصیبن   شدن نازل از میي 
 . ندارد را دیگر حمله ی یک تحمل توان اصال ، دیگر

سونم رو خودم االن - . شود م بلند جا از شده رساسیمه  مي 
 . شود م خارج زیارت از و کرده وداع امامزاده با رسعت به .

 آمد رسشان بر بال این روز آن که جان   از . میدزدد چشم
 مامان کنار را بچه کوتاه ای لحظه برای فقط . میدزدد چشم
ا  تنها دعا کتاب آوردن برای نماز حال در مادر و سمي 

 . همان دلبندش شدن ناپدید و همان گذاشت    تنها . گذاشت
            
          

به پا  و  برداشته  را  پرسرسش  رسرسعت  این  با  چگونه   
نفهمید اصالال 

میگویند ؟  است!  بوده  این  تقدیر  واقعا   ! است  گذاشته  فرار 
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 بر نامرن    دسن   دهد انجام کاری بخواهد تقدیر که زمان  
 گوش در انگشت . کند م کورت و گذاشته چشمانت

 وجود با لحظه آن در . کند م کرت و کرده فرو هایت
 داشت    وجود با ! نمیبین   ول کردن نگاه و چشم داشت   
 ، لحظه آن بود اینگونه ! نمیشنوی ول کردن گوش و گوش

 میگذرد کور گونه همان محل آن از . میدید نه و میشنید نه
 ! نمیشنوی ول کردن گوش و گوش داشت    وجود با   .

 محل آن از  . میدید نه و میشنید نه ، لحظه آن بود اینگونه
 خال جای و آنجا دیدن دلش . میگذرد کور گونه همان
 به و گرفته مفیدتری از را ها کفش . نمیخواهد را دیان
 بارگاه از کامل خروج از قبل . افتد م راه به خروخ   سمت

 بار آخرین برای دل در . میچرخاند زیارت سمت به رو
 گم شما خونه تو رو پرسم " . کند م تکرار را اش خواسته
 ' ! نزارین خالیم دست ، میخوامش شما خود از و کردم

 برای ماندن منتظر حال . شود م خارج کرده کوتاه تعظیم
 را دارد نیاز انتظار به که وسیله هر یا آژانس ، اسنپ آمدن
 انداخته رس بر را صدا که گان   راننده از یگ سمت به . ندارد
د م شتاب میگردد مسافر دنبال  . میخوام دربست آقا - . گي 
 برایش را در و دمیدو  سمتش به شده کوک کیف ی راننده
 نشسته عقب حرف بدون . بفرمایت    ، چشم رو - کند م باز
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 از دقایق   ۵۴۸ پارت #  . شود م بسته راننده توسط درب و
 نقش موبایلش روی بر یزدان اسم که میگذرد حرکتشان
 - . کند م وصل را تماس کس   وقت اندك از بعد . میبندد
 ! است نگران   از پر هم او لحن ؟ کجان   ، عزیزم سالم
 از ، عزیز سالم -  . شده داغان اعصان   با همراه نگران  

ون اومدم امامزاده م دارم حاال بي  ا مامان خونه مي   کارم ؛ سمي 
 در سع یعن   این . شنود م را او عمیق نفس صدای . دارن
 طرف آرام کلمان   با کند م سع دارد . دارد خود کردن آرام

 ، است شده مرتکب کند م فکر که اشتباه از را مقابل
ون رفن   تنهان   چرا - . کند مطلع  بهم بود کاق   فقط ؟ بي 
 اطرافش کاق   ی اندازه به . میومدم باهات خودم من میگفن  

 . دارد وجود هیاهو دیگر چي    هر یا ترحم حس خاطر به
 اینکه بدون ، برند قدم خود برای و باشد تنها کم میخواهد

 نمیداند . کند نگاه شدنش آب این به حمتر  حس با کس
 اطرافیان های نگاه انتهای از گاه ول نباشد ترحم هم شاید
 این شاید میداند چه . کند م حمله جانش به حس این

- .... ا . است شده و حساس و نازک دل پیش از بیش روزها
 این در را او واکنش . کنم خلوت خودم با کم میخواستم

 به دستش مخاطب تفهیم برای که زمان   . ستا بر از زمان
 این در را او واکنش   . نیست بند نظری و فریاد و داد هیچ
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 به دستش مخاطب تفهیم برای که زمان   . است بر از زمان
 یا کرده مشت دست . نیست بند نظری و فریاد و داد هیچ
 فشار محکم را پیشان   طرف دو وسط و شست انگشت با

 نمیخوام ، نرو جان   تنها روزها این تمگف بهت- . میدهد
 هزاران برای ول گفته بار هزاران او . بیافته برات اتفاق  

 مواظب باید چرا ؟ چرا "  است نداشته جوان   هیچ سوالش
 و حاالت  این به هم آن ، شود م مشکوک " ؟ باشد

ی تو - . او شدید مراقبتهای  با ؟ یزدان میدون   سارق از چي  
 محکم رسش انداز دست یک روی از ماشت    ناش   شدن رد
 حواله تندی نگاه . میخورد ماشت    پنجره گوشه بر

مساری با که راننده - . اندزد م کند م نگاهش آینه از رس 
 جوان   . تلفنم نر  رفت حواسم لحظه یه ، آبج   معذرت
به نیطه دادن ماساژ درحال . نمیدهد  ادامه خورده رص 
 ۵۴۹پارت#  باش   راست رو مباها میخوام - . میدهد

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ی یعن   این و کندم سکوت  در نمیخواهد و هست چي  
 .بگذارد میان

 یزدان؟-
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ند صدا را او آرام  صاف گلو صدای خط طرف آن و مي  
 .رسدم کردنش

 که همت    .نکن نگران رو خودت .نیست خاص چي   -
 .بده پیام بهم رسیدی

 !نباشد نگران

ند پرسه برش و دور نگران   حدی به روزها این  او فقط که مي  
 .والغي   بیندم را

  یتجربه شود،نم ماجرا پانر  این از بیشي  
 
 ثابت او با زندك

 کس بزند حرف نخواهد خودش زمان   تا که است کرده
 .بیاورد حرف به را او نمیتواند

 .میدهد پایان را تماس خداحافظ   یک از بعد

 .دارینهنگ ۱۵ پالک مقابل-

 .شودم پیاده و کرده پرداخت را کرایه توقف از بعد

 .آوردم در صدا به را خانه زنگ و شده نزدیک

 !است عجیب

 .کنندم باز را در بردارد را گوش   کس اینکه بدون
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ش یک در کردن باز از قبل همیشه  فرد با کوتاه احوالير
 .استداشته خانه داخل

 .اندازدم باال ای شانه اهمین  ن   با

 .است گرفته هم را آنان یحوصله و حال مصیبت این شاید

 .میبندد رس پشت را در و شده وارد

 .است برگرفته در را خانه آور وحشت سکون  

ا مامان ترهاقبل  طوری امروز ول آمدم پیشوازش به سمي 
 !کندم رفتار دیگر

 هم کوچک تماس یک حن   بودنش کارن   وجود با امروز
 .است داشتهن

 .افتدم جانش به عجیب تشویس  

ند رسعت آرامش هایگام   .میگي 

 .شودم وارد و کرده باز را در معطل بدون

 !سکوت هم باز

 به خانواده این از را وضعین   چنت    هیچوقت االن به تا
 .ندارد خاطر
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، صدای همیشه  با سمي  مامان صحبت صدای تلویزیون 
 .استبوده لندب اینجا از هومن و آقاجان

امامان ترسیده ند صدا را سمي   .مي  

 مامان-

 .شودم حال وارد و رفته جلوتر

 بر ارادهن   هایشاشک است مقابلش که آنچه دیدن از
یزد صورتش  .مي 

 

 ۵۵۰پارت#
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امامان آغوش در هم آن ؟!کندم چکار اینجا دیان  .سمي 

 .افتدم را به دو آن سمت به لرزان پاهان   با

 .ایستدم دو آن رس باال

ه؟ چه اینجا..مامان-  خي 

 .است میخ اشرفته آب کودک صورت بر همچنان نگاهش
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 .کند نگاهش سي   دل یک و بنشیند یکجا دارد دوست

د را حاجتش زود اندازه این نمیکرد فکر هیچ  !بگي 

 را خود یگمشده رساغ صاحب از ترهاقبل خیل باید
 .میگرفت

خاله شد عرض سالم به،هب-  .گرام یدخي 

 !اوست صدای

 .است انداخته پا روی پا و نشسته آقاجان کنار

 .است بوده او کار زجرها این تمام پس

اخانم  از را دیان قدرت تمام با  در محکم و گرفته سمي 
 .دهدم فشار خود آغوش

؟ چکار اینجا تو..تو-  .نباشه هم استخونات باید االن میکن 

 .میدهد ادامه فریاد لرز و ترس با رسول حاج به رو

ون بندازش ؟!خوادم خر  اینجا این آقاجون-  .بي 

اخانم یگریه صدای حال  .رسدم گوش به هم سمي 

 این بوده، خاطر این به آقاجان نامفهوم هایحرف آن پس
.ت          اس  کرده  تماش  چن   ت  به  وادار  او  نامروت 
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 .بلند صدای با هم آن میخندد

  ؟!برسه من به دستش نتونسته که نگفته تشوهر -

ند مبل یدسته روی را دستانش  .مي  

ندنم اینطوری بزرگ آدمای-  به انگشتت اینکه برای باید .مي 
  هاسال بخوره موشون تار

 
 .کن   دوندك

ا مامان م فریاد را انرژیش یمانده ته .شودم بلند جا از سمي 
 .کند

 میشه؟ رست عاطفه تو ستار؟ کردی رو کار این چرا-

 .میدهد گوش خود یخاله فریادهای به سکوت در

ام خاطر به سکوت این است محال  برای او باشد، احي 
 .شودنم قائل ارزش احدی

؟ جدا مادرش از رو بچه یه اومد دلت چطور-  کن 

ی حرف این با  .شودم منفجر او درون در چي  

 .شودم رسخ کرده اخم

 .کندم اشاره رسول حاج به دست با

ش اومد دلش چطور این-  چطور این ؟!بزنه پس رو دخي 
ی  و کرد غربتش یآواره نیست؟ حالیش عاطفه از چي  
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 بدون داد ادامه زندگیش به خرم و خوش تو با اینجا خودش
ش احوال ایذره اینکه  .باشه مهم بزاش دخي 

 

 میشود؟ گیج او هایحرف از رسول حاج

 دهان؟ و چاکن   پرس این گویدم چه

 زده جنون اینگونه که اندریخته او مغز در گذشته از چه
 .است

 .است سوخته سهیال نبود در ثانیه به ثانیه میداند کس چه

 .پرس شو خفه-

 .میشود هماهنگ سیل با فریادی

 

 ۵۵۱پارت#
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 .افکندم سایه جا همه در سکوت

ی پری هقهق از نه  .ستار فریادهای و ادد از نه است خي 
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 .استجسته را او نطق خون   به رسول حاج

م است، کرده مشت را خود انگشتان که ستاری مقابل
 .ایستد

ند فریاد او صورت در را حقیقت  .مي  

 .دار خش فریادی

ی وقن  -  خر  گذشته از تو نکن، وا دهن نمیدون   چي  
؟  میدون 

 .میکوبد خود یسینه یقفسه بر دست کف با

 سخت اونقدر ؟!سخته چقدر دخي   فرار درد میدون   خر -
 .میکنه جا از رو قلبت که

 ادامه است، شده رسخ سهیال داغ خاطر به که چشمان   با
 .میدهد

 خرد پا زیر کردنش پیدا برای رو شهر تموم که وقن   نبودی-
 اون و برگرده پیشم خواستم ازش وقن   بودی کوچیک کردم،

 چرا؟ !داد ترجیح بهم رو چي  ت همهن   پدر رحمن   تموم با
 .کنه قانع رو خانم که نبودم پولدار اونقد چون

.د          م   ين  ستار  ست  ي  یه  سین  بر  اشاره  انگشت  با 
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 رو حق این پدرت عنوان به من نه؟ یا میدونسن   هم رو اینا-
 اونقدر کردی که هان  حماقت تموم خاطر به که دارم

 .بیاری باال خون که بزنمت

 چشم دهانش به واج و هاج او گویدم شتهگذ از رسولحاج
 .است دوخته

 چگونه پدر این ول دقیق کامال و درست هااین تمام
ش دهان بر است نتوانسته  شیطان خر از را او و بکوبد دخي 

 .کند پیاده

 !میلرزد دلش

 هیوالن   چنت    به هرگز میگرفت را مادرش جلوی مرد این اگر
 .شدنم تبدیل

  میخواهد میخورد، همب خودش از حالش
 
 بدون و آرام زندك

 .باشد داشته خورد و زد و خونریزی از

 .کندم چفت هم بر دندان

  میگرفن   جلوشو شدم که طور هر تو اگه-
 
 اینقد من زندك

 .شدنم لجن و کثافت از پر

 چشم پدربزرگ و نوه این جدال به و ایستاد م عقبي  
 .میدوزد
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م نگاه را اطراف کنجکاوی با و شده بیدار خواب از پرسش
 .کند

ند او لپ بر ایبوسه  .مي  

 خاک به و کردن نابود بدم نشون که کردم رو کارا این تموم-
 .خوردنه آب مثل برام شما نشوندن سیاه

 !ندارد درسن   حال مرد این

 .بنشاند سیاه خاک به را اشخانواده باید چرا

ه  .میدهد ادامه رسول حاج چشمان در خي 

 ول بچشت    رو نشست    سیاه خاک به یمزه من مثل ایدب-
 خاک به کردین شما که کاری با من نمیکنت    درک هم باز

 نمیذاشتت    کاش ...مطلق شیطان شدم من .نشستم سیاه
 !شه قطارهم مختار با مادرم

 

 ۵۵۲پارت#
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.د     مکن  اشاره  دیان  به 
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سم هم شدن دار بچه از حن   من- سم ،میي   دنیا به یگ میي 
  .کثیف و شیطان قدر همت    خودم، عت    درست بیارم

 .کندم باز را خود دستان

ارم خودم از من- ، بي    بار رو من اینطوری اینکه از من حاخ 
 .میخوره بهم حالم آوردن

 .میشود وحشتناک دارد کمکم

 خود عمر به که است آدم ترین بین  پیش قابل غي   مرد این
 .تاس دیده

 .دادنش پس اینگونه به نه دزدیدنش بچه از نه

 .رودم فرو مبل در دیان به دادن شي   یبهانه به

ون را گوش   دم را خانیزدان یشماره و آورده بي   .گي 

 .بشنود درست را ها مکالمه کندم خداخدا فقط

 پلیس به رو خودت نداره، کاری ستار؟ خوبه حالت تو-
 .هستم پشتت کوه عت    خودم من .کن معرق  

 .درد پر و بلند میخندد،

  جوک-
 

؟ میگ ی به پام حاخ   ،میکت    بارونم تي   شه باز کالني 
؟م گول بچه  زن 
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امامان دم را رسولحاج حرف هایدنبال سمي   شاید تا گي 
 .کند رام را پرس این بتواند

  اون و بیا میگه، درست آقاجون-
 
 یه و دور بریز رو زندك

 
 
وع جدید زندك   هم با خونه همت    تو .کن رس 

 
 .کنیمم زندك

سد  .کند نگاه گوش   به و کند خم رس میي 

ده خدا به را باق   و گرفته را تماس آخرین فقط  .است سير

- 
 

  یه به .گفن   خوب رو جدید زندك
 

 در هم اون جدید زندك
 .کردم فکر شما کنار

 .میگذراند نظر از را خانه و اندازدم اطراف به نگاه

 .باشه ترباشکوه اینجا از برابر هزار شاید دارم که ایخونه-
 خطوط کس ذهن به حن   که هست زیاد اندازه اون ثروتم
  .نمیکنه راص   رو من اینا از هیچکدوم ول نمیکنه

 .کندم نگاه خوب را حضار تکتک

ند موج حرست آن درون که نگاه  .مي  

ان ثرون   هیچ با که کمبودی دارم، کمبود من-  اون نمیشه جي 
 دوست خیل رو مادرم .خانوادگیه صمیمیت یک خالء هم

 وقن   مختار بود، کسم تنها که دلیل این به هم اون داشتم
 .نکردم دریافت پدر از محبن   هیچ و شد کشته بودم نوجوان
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 .کندم نگاهش تي   

 .میچسباند سینه به را کودکش ترسیده که تي    آنقدر

 به حدت از بیش شباهت تو سمت هب کششم دالیل از یگ-
 داشته رو خانواده این از قسمن   فقط میخواستم بود، مادرم
 .نکردی رحم بهم هم تو ول باشم

د نر  ”پوخر “ یواژه به حال  .میي 

 چي    هیچ دیگر یعن   است، رسیده پوخر  به ثروتمند مرد این
 .نمیکند راص   را او

 دادت به داران   و ثروت هیچ نشناش که پیامي   و خدا
 ..رسید نخواهد

 

 ۵۵۳پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

ند پرسه هان  آدم چنت    پوچ دنیای دار و گي   در  با که مي  
امامان بنفش جیغ  .آیدم خود به سمي 

ه دستش در کوچیک یاسلحه به کرده وحشت  .میشود خي 
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 که چرا کرده رسایت هم دیان به وحشت این اینکه مثل
 گریه بلند صدای با و نیست ساکت پیش دقایق   مثل دیگر
 .کندم

 .کن تمومش رو بازی مسخره این و پایت    بذارش پرس؟ چته-

 .شود تمام اشگریه شاید تا دهدم تکان بغل در را بچه

ند کنخرد اعصاب ایخنده تک  .مي  

  یه هم با نگفتت    مگه-
 

 باشیم؟ داشته خوش و خوب زندك
 .باشیم هم با میتونیم دنیا اون تو تنها

 نیست؟ دیوانه مرد این

  نخواهد اینکه
 
 به خود با را دیگران باید چرا کند زندك

 .بکشاند نابودی

امامان  و آوردم باال را خود دستان کردنش آرام برای سمي 
 پایت    خود موضع از را او آمي    محبت کلمات با کندم سع

 .بکشاند

؟ رفک اینطوری چرا باش، آروم میکنم خواهش خاله-  میکن 
ی راه میتونیم مطمئنم کنیم، صحبت هم با بیا  پیدا بهي 

 .کنیم

 .میدارد بر عقب به قدم ترسیده
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 که شیطان   خر از وقت هیچ دارد مرد این از که شناخن   با
 .شودنم پیدا است شده سوار

د رخش از رنگ رودم نشانه سمتش به که را اسلحه  .میير

 !باشد مسخره بازی این نفر اولت    نکند

وع بزرگ به کوچیک از-  چیه؟ نظرتون کنم،م رس 

 .میشود رسازیر چشمانش از اشک

 !بزند هم بر را بازی این بساط و شود پیدا یگ کاش

 .دیوونه یپرسه پایت    بیار رو دستت-

 باز آقاجان هایفریاد و داد با را گذاشته هم روی هایچشم
 .کندم

 آوردن پایت    در سع تقدر  تمام با و ایستاده او مقابل
 .دارد اسلحه

 پایان که دیده است، دیده را یزهاگال این پایان هارسیال در
 .شد خواهد خام طرفت    از یگ نابودی به کشمکش این

امامان با فریادش  .میشود همصدا سمي 

ون برو اینجا از کن، بس-  .بي 

  این
 

 .است واضح کامال آن پایان که است جنگ
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 !کجا هیکل درشت مرد چنت    قدرت و اکج پدربزرگ زور

 کس میشود پرت ایگوشه در رسولحاج که همت    این
 .آیدم جلو دفاع برای دیگر

 

 ۵۵۴پارت#

 پایي   _پس_در_رمان#

 

 .دارد اسلحه گرفت    در سع قدرت تمام با یزدان

 .میشود بلند اسلح از شده خال تي   صدای که هستند درگي  

 .میخوابد فریادها تمام

 .میشود ریش آنها دوی هر ایستادن حرکت از دیدن با دلش

 .است زده خشکشان است شده وارد که شوك شدت از همه

 به و آمده خود به رسعت به رسول حاج تنها وسط این
 .میدود دو آن سمت

ند خانیزدان یشانه بر دست  کند،م جدایشان هم از و مي  
            

   
به اسلحه  ستار  شدن  پخش  زم   ت  بر  و  همان  کردن  جدا 

.ن هما  هم  دست 
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 .میشود خشک ستار خون غرق جان بر او نگاه

 راص   پدری هیچ است، پدر ول بود ناخلف پرسی هرچند
 .نیست فرزندش عذاب و زجر به

 .میگذارد گلوله جای بر دست رسعت به و آمده خود به

 پرسم؟ بود کاری چه این-

 .میشود رسازیر چشمانش از اشک

ند فریاد بقیه به رو  .مي  

 .کنه خي   اورژانس یگ-

 .برمیدارد را گوش   و آمده خودش به او فریاد با

م را اورژانس شماره رسعت به و میگذارد مبل روی را دیان
د  .گي 

ی هاکشمکش این پایان بود گفته  نخواهد نابودی از غي   چي  
  .بود

 این تمام که ندانسته اما داشته را خانیزدان نابودی قصد
 .است گرفته نشانه خود متس به را نابودی

.ه        خال  عزیز  نزن  حرف  ستار،  نزن  رف  ح 
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امامان بغض پر صدای با  الزم آنچه هر و آمده خود به سمي 
 .میدهد توضیح تلفن پشت شخص برای را است

 .شده دیر..خیل ها..نسبت...این برای..ب دیگه...دیگ-

امامان هایبیداد و داد به توجه بدون و نمیکند سکوت  سمي 
 .میدهد ادامه را خود روال آقاجان و

 ..زمان  ..اون-

 .میدهد ادامه کرده ایرسفه

 .نکردین..میکردین مادری..و..پدری..برام..باید-

 .میسوزد او برای دلش

 یخانواده که است این برای هابازی دیوانه این تمام شاید
 کرده وحشت    ۵۵۵ پارت #  .است نداشته درمان و درست

  پایان یعن   . مینشیند مبل روی بر بلمقا صحنه ی از
 
 زندك

 برای که ثروت هان   آن تکلیف ؟! باشد اینگونه باید مرد این
 و غرور همه آن تکلیف ! میشود   است بریده رسها آن

 این برای دلش ؟! شد خواهد چه میبالید آنها به که مکنن  
ی رصف را خود جوان   تمام . میسوزد پرسخاله  کرده چي  
ینکو  که است ه آن از لذن   چکي   م غرق راحت آدمها . ني 
 خود کارهای لجن در . زار لجن در چه و آب در چه ! شوند
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 نجات را خود تواند م زده پا و دست با خود خیال به و گي  
 به آنقدر . است کرده غرق را خود بیشي   برعکس ول دهد
 خانه از را او ها فوریت چگونه فهمد نم که کرده فکر او
 .... میفشارد آغوش در و کرده بلند را دیان . اند کرده رجخا

ه پوش سیاه جمعیت به دور از جمع . ... ... ..  شده خي 
 مداخ . خاك مزار این گرد بر نفر پنج چهار تنها . است

 اینگونه زندگیها تمام پایان . کند م رسان   مرثیه برایشان
 به را تو که نباشد پایان   پایانت که است حیف ول است
 سمت به رس و کرده صاف گلون   . برساند خوب آغازی

 . میچرخاند ، است ایستاده کنارش در درست که یزدانخان  
 به دور از و  اند شده   ؟ داشت چکار باهات رسهنگ -

ه پوش سیاه جمعیت  بر نفر پنج چهار تنها . است شده خي 
 ثیهمر  برایشان مداخ و اند شده جمع خاك مزار این گرد
  تمام پایان . کند م رسان  

 
 حیف ول است اینگونه ها زندك

 خوب آغازی به را تو که نباشد پایان   پایانت که است
 که خان   یزدان سمت به رس و کرده صاف گلون   . برساند
 رسهنگ -    میچرخاند ، است ایستاده کنارش در درست
ه صحنه از نگاه اینکه بدون ؟ داشت چکار باهات  پر و تي 

د روبرو غم از  نشون شواهد تمام- . میدهد جواب احا بگي 
 به توجه با چون بوده ستار خود سمت از شلیک که داده
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 مچ من بودن گفته که همونطور و قانون   پزشگ گفته
 م لب زیر ی " خداروشکر " . بودم گرفته رو دستهاش

 برای و کرده پشت ، میشود تمام که مداخ خودم . گوید
 به برداشته را حلوا . رود م ماشت    سمت به حلوا برداشت   
ا لجبار بچه ی  ۵۵۶ پارت #  رود م جمعیت سمت  را میي 

 . شد تلف بچه ؟ بیای نمیخوای- . میدهد تکان آغوش در
 رسویس از کند م خشک حوله با را خود دستان که درحال
ون بهداشن    خواب از ، رو پرسم گل من بده - . آید م بي 

حست    لبخند با . گشنشه شده اربید ا به را امي  - . میدهد میي 
ا کنار ... خانم مامان بفرما  - . مینشیند تخت روی بر میي 
 دست ؟ پس شد خر  خونهت بیان بود قرار میالد و مینا
حست    رس   زیر را خود  به میالد پدرزن - . کند م تنظیم امي 
 مینا ، کاشان برگشت    خاطر همت    بت بود احوال ناخوش کم
ه باهاشون بود دلتنگ کت هم  دیگه هفته شاهلل ان . مي 
ون خود کیف از را بسته و داده تکان رسی . میان  آورد م بي 

 مامانم به که هستش گیاه داروی اون هم این بیا - و .
ه دوستش از برات بودی گفته  چشمان مقابل را پاکت . بگي 
د م او  ، نوشته اینجا رو ش استفاده ی نحوه دستور - . گي 

 زنگ با . میشه بهي   خیل عفونتات کن   مرصف درست
 را گوش   صفحه ؟ کجا- . میشود بلند جا از موبایلش
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د م او مقابل  دیان مطمئنم ، دره جلو خان یزدان - . گي 
ا دعوت . کرده اذیت حسان    کرده موکول دیگر روز به را میي 

 ماه یک باتقری اش بچه . میشود خارج اش خانه از و
 و تر ساکت نسبت به پرسی ، است آمده دنیا به که میشود
 را گوش   صفحه ؟ کجا- 3G !! . دیان از تر اخالق   خوش
د م او مقابل  اینجا رو ش استفاده ی نحوه دستور - . گي 
 با . میشه بهي   خیل عفونتات کن   مرصف درست ، نوشته
 ، دره جلو خان انیزد -     . میشود بلند جا از موبایلش زنگ

ا دعوت . کرده اذیت حسان   دیان مطمئنم  روز به را میي 
 اش بچه . میشود خارج اش خانه از و کرده موکول دیگر
 به پرسی ، است آمده دنیا به که میشود ماه یک تقریبا
 که همانطور . دیان از تر اخالق   خوش و تر ساکت نسبت
 آورده ستوه به را او هایش گریه با دیان ، بود زده حدس
 آنان به را خود رسعت با و برداشته بلندتر را گامها . است

ساند  خان یزدان  ۵۵۷ پارت #؟  بچه شده چش- . مي 
 یه دماغش به خورد ناخنم- . کند م روشن را ماشت   
وع ، برداشت خش کوچولو  را . نیست کن ول و کرده رس 

 کوچک ین  ب بر ای بوسه  . برمیگرد ك تایماز- . کند م پاک
ند خود پرس  با . نبود حواسش بابا ، من برم قربونت - . مي  
سونمتون - . کند م کردنش آرام در سع دادن شي   م مي   مي 

 

https://t.me/Romanamone


 رد پس پاییز

 

 رسریز شي   و برداشته دستکاری . بزنم کارخونه به رس یه
- . میشود خانه کوچه ی وارد  دیان دهان گوشه از شده
 باید وقت اون ات ، برمیگردیم دیگه روز دو میگفت مادر

 و مادر و سوفیا با همراه تایماز . باشه خر  همه به حواسم
 در هم آن اند رفته رضوان عمه و ساینا دیدار به شیداخانم

 به گون   آمد خوش برای صاحبخانه نیست قرار که ای خانه
 مرد چنت    که است خوشحال سوفیا برای . بیاید پیشوازشان

 چشم با که مردی . ددار  خود کنار در خون   و تعصب با
 برای را او نیست افتخار پر چندان که ای گذشته از پوش  
 
 
 م آغوشش از را خوابیده بچه . است کرده انتخاب زندك
د  و آرام به ... میارمش من کن مرتب رو ش گهواره- .... گي 
 به عشق با . میگذارد جایش در را بچه " هللا بسم " یک با

 درست ، بین   . کند م نگاه زندگیش داشتهای ترین مهم
 خاص چي   - . کند م نوازش را شده برداشته خراش جای
 تایماز    میکنه زخم رو خودش اینجوری همیشه نیست
 عمه و ساینا دیدار به شیداخانم و مادر و سوفیا با همراه
 نیست قرار که ای خانه در هم آن اند رفته رضوان

 برای . بیاید ازشانپیشو  به گون   آمد خوش برای صاحبخانه
             

              
در خو  ن  و  تعصب  با  مرد  چن   ت  که  است  خوشحال  سوفیا 
که ای  گذشته  از  پو  ش  چشم  با  که  مردی  دارد  خود  کنار 
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  برای را او نیست افتخار پر چندان
 
 است کرده انتخاب زندك

د م آغوشش از را خوابیده بچه .  رو ش گهواره- .... گي 
 بچه " هللا بسم " یک با و آرام به ... میارمش من کن مرتب

ین به عشق با . میگذارد جایش در را  ای داشته مهمي 
 برداشته خراش جای درست ، بین   . کند م نگاه زندگیش

 اینجوری همیشه نیست خاص چي   - . کند م نوازش را شده
 و انداخته اش شانه دور دست . میکنه زخم رو خودش
ین- . میدارد نگه خود چفت  داشتم امروز به تا که داران   بهي 

ه . هستت    دیان و تو  . کند م زمزمه دریایش چشمان در خي 
   پایان .. دارم دوستت خیل -

 

 

https://t.me/Romanamone

