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 ۱_پارت #

 

  دیشد قدرآن کرد،یم تیاذ را شیهاچشم   شب و باران

 !ردیگیم  را نیماش نور یجلو  کردیم حس که بود

 

  و انداخت نیماش یجلو را خودش ی اهیس یه یسا

 .  دیرس  گوشش به یازنانه  ادیفر

 

 ! سایوا خدا رو تو -

 .  شد ادهیپ تیعصبان با و زده ترمز یرو

 

 !  ؟یکرد فرار یجنگل کدوم از -

  و دیتاب مرد  صورت بر هاچراغ  نور

 .شدیم ترگرد و گرد  دختر چشمان

 



 را مقابلش مرد که  کند باور خواستی نم انگار

 ست؟یک او که بود مهم حاال مگر یول. شناسدیم

 

 مرد  شناختن ای بود ترمهم اشفرشته حال  حاال

 چشمانش در بود بلد  التماس هرچه! ش؟یروروبه 

 : گفت و ختهیر

 

 دارم عجله. برسون ییجا هی تا منم خدا رو تو آقا -

 رد ینی ماش چیه شب وقت نیا کنم،  صبر تونمینم

   شه…ینم

 

 سرش به که یاهیس فکر با  یول آشفتبر یالحظه  مرد

 : گفت رلبیز و داد تکان  یسر زد

 

 ! شو سوار -

 

  دنید با اما کرد، باز را عقب در عجله  با فاخته

  بود شده داده جا عقب یصندل در که یادی ز یهایگون



 خودش و کرده باز را جلو در سرعتبه و بست را در

 . کرد جا نرمش و گرم نیکاب در را

 

  جانش بر گرما از یمطبوع حس نیماش  روشن یبخار 

 از را بردن لذت یاجازه  فرشته  فکر اما ساخت، وارد

 .گرفت او

 

  ست،ینگر را او یشتریب دقت با و کرده مرد به رو

  اتابک همان مرد نیا که شود مطمئن خواستیم

 ! است

 

  یزیتمسخرآم لحن با  و برگشت سمتش به اتابک

 : دیپرس

 

 ؟یکنیم کارو نیا وقته چن -
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  اتابک. بود شده متوجه ی خوببه را منظورش فاخته

 ابانیخ  کنار که است یزنان آن از او کردی م فکر

 !کندیم یفروشتن

 

. دییسا هم به  را شیهادندان و کرده جمع را شیهالب

 . بود ترمهم اشفرشته حاال! نه

 

 از ترمهم ش یبرا فرشته حاال  داد،یم را  جوابش دینبا

 . بود یز یچ هر

 

 مثل بود هرچه او کند؛ فکر طورنی ا اتابک بگذار

 !نبود نامرد اتابک

 

  یگرید سؤال اشزننده و  مسخره لحن همان   با اتابک

 :دیپرس



 

 خوردش؟   موش شد؟ یچ! که یداشت ی زبون خوب -

 

  طبق حاال و دادیم تکان را شیهاپا یعصب فاخته

 .دیجویم را دستش یهاناخن یشگ یهم عادت

 

  ادامه بود شده  رهیخ روروبه به که طورهمان اتابک

 : داد

 

 ... من یخونه  میبر دم ی م حیترج -

 

 :دیکش ادیفر و شد تمام فاخته صبر

 

 !گهید بسه -

 

 با بدهد اتابک به یالعملعکس یاجازه  کهآن بدون و

 : داد ادامه  بلندتر یادیفر

 



 یاون! مارستانیب ببرمش دیبا من ضه،ی مر خواهرم -

 !!یخودت منم یکنیم فکر که

 

 .دیکش ادیفر تری عصب اتابک

 

 !هرزه یدختره  ببند دهنتو -

 

 وقتآن  کند؛ اشادهیپ ن یماش از اتابک دیترس  فاخته

  چطور کوروسوت   جاده نیا در شب، موقع نیا

 اشتکهتکه  ولگرد یهاسگ  کند نیتضم توانستیم

 نکنند؟ 

 

!  فرشته خاطربه کرد تکرار خود با بار ن یهزارم یبرا

 :گفت ی اانه یجودل و ترآرام  لحن با

 

 دیکنیم  فکر که یاون من... آقا خوامیم معذرت -

 ..خونه برم دیبا من ضهیمر خواهرم فقط ستمین

 



  دخترک  نیا از بود، هم در شیهااخم هنوز اتابک

 چرا که مانیپش شدتبه و بود آمده بدش گستاخ

 .است کرده سوارش
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 کرد،یم فکر و بود زده زل  روبهرو  به یدیشد اخم با

 ! شیهایبدبخت یهمه  به

 

 چیه یب و گذاشت جوابی ب را فاخته منتظر نگاه

 .داد ادامه اشیرانندگ به یحرف

 

 که هرچه است، مرگش چه  اتابک دانستی م فاخته

 . بودند خانواده کی یروز  هاآن بود

 



 هم از بود سالهده او یوقت که یبزرگ یخانواده 

 ! مرد نیهم یعاشق خاطربه همآن د،یپاش

 

. دیپاش هم از شانخانواده بود که سالش ده فاخته

  خوب یلیخ او اما نداشت  خاطربه را او مرد نیا دیشا

 . شناختی م را اتابک

 

 و کردیم  نشینفر یگاه  بود سال ده که یمرد همان

 پس خدا از را نشینفر و شدیم  مانیپش یگاه

 ...گرفتیم

 

 : کرد پرتش حال به گذشته از اتابک یصدا

 کجاست؟ تونخونه  -

 

  یالیخ با رسدی م خانه به دردسری ب نکهی ا از خوشحال

 . داد را آدرس آسوده

 



  را نشیماش یالحظه  اش،یذات یخلقبد همان   با اتابک

 دور به که دخترک یآب  شال. داشت باز حرکت از

  خودش سمت به را او و گرفت را بود چاندهیپ گردنش

 :دیکش

 

 ای ضهیمر خواهرت  یگیم راس نمیبب میریم هم با -

 الف هی از ندارم دوس. ومدهین خوشم  ازت چیه نه،

 . بخورم رودست بچه

 

 شد رهیخ روروبه  به قبل مثل. کرد ول ضربه  با را او

 .انداخت راه به  را نیماش و

 

  یرلبیز کردیم مرتب را سش یخ شال کهی درحال فاخته

 :کرد زمزمه

 

 !!خودشن مثل همه انگار -

 



  خانم یزر  یخانه دم  اتابک نیماش  بعد قهیدق چند

  در سبزرنگ یرفته  رو و رنگ و یآهن  در ستاد،یا

 !شهر  نییپا یهامحله  از یکی

 

 :دیپرس اتابک شود اده یپ خواست فاخته  کهنیهم

 

 کجا؟ -
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 او دهان در که کردیم کنترل را خودش شدتبه  فاخته

 یغول به  زورش هرگز که دانستیم  البته. نکوبد

 .دیرس نخواهد او همانند

 



  او دیبا آنچه از زودتر که بود ممنون او  از یطرف از

 :داد جواب آرام. بود رسانده خانه به را

 

 !  خونه تو رمیم بده یلی خ حالش -

 

 :گفت مطمئن و خونسرد  اتابک

 !میریم هم با -

 

  ییهادست با فاخته و  شدند ادهیپ نی ماش از دو هر

 .کرد باز را  در و دیکش رونیب فشیک از را دیکل لرزان

 

  داد؟یم ی جواب  چه هاهی همسا و خانم  یزر به ایخدا

 به و داد قورت را دهانش آب  ست؟یک مرد نیا گفتیم

 :  گفت اتابک

 

 ! ایب دنبالم -

 با نیریش. رساند  اتاقشان به را خودش و برداشته قدم

 .بود دهیخواب  اتاق یگوشه بسته  یچشمان



 

 اند،زده زنگ او به کهنیهم  شیهاه یهمسا دانستیم

 !اندکرده خرجش  یادیز معرفت

 

  یرو را دستش کی. برد هجوم سمتش به عجله با

 صورت  گرشید دست با و گذاشت ن یریش یشانیپ

 :زد شیصدا  و کرد پاک را خودش اشک  از سیخ

 

 !شم فدات پاشو جونم؟ نیریش -

 

  فکر خود با . اتابک از نه و آمد نیریش از ییصدا نه

 ! اششهیهم  مثل است، رفته  حتما   کرد

 

  یدرمانگاه به تا زد  بغل را نیریش  ناالن و انیگر

  هیتک را اخمو  اتابک برگشت که نیهم  یول برساند،

 .دید اتاق یچوب در به داده

 



  بچه تا رفت جلو د،یبگو فاخته به یزیچ کهآن بدون

 . رد یبگ او از را

 

 آغوش به را نیریش و کرد مشت  را شیهادست

 .چسباند خودش

 

.  بود آمده تنگ به دلش محقرشان یخانه   از اتابک

  دختر یبرا دلش بیعج یول شناختینم  را دخترک

 . بود سوخته شیروروبه 
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 بچه کنم کمکت خوامیم! دختر من  به شبده -

 … یدرمانگاه هی تا ببرمتون ایب. هوشهیب

 



 نیا در انگار. سپرد اتابک دست به را نیر یش فاخته،

 شیب که کند اعتماد یکس به بود مجبور  نامرد، یایدن

 کرده ظلم اشخانواده  و  او به ایدن یهاآدم یهمه  از

 . بود

 

 .شدند خارج خانه از عجله با هم دوشبه دوش دو هر

 با و کرد باز را اتابک  رنگدیسف یای پرش در   فاخته

 .شد سوار عجله

 

 را در فاخته و گذاشت او آغوش در را نیری ش اتابک

 گاز پدال  یرو به را شیپا  اتابک  نبسته و بسته

 ...فشرد

 

  راهش سر بر ریخ کار  کی  خواست،یم خدا  انگار

 هم خودش از تربدبخت  بود دهیفهم حاال. دهد قرار 

 .دارد وجود

 

 .نداشت تپل قدکوتاه دخترک نیا به یخوب حس هنوز

 



 ای و کرده هیگر ای فاخته برسند، مارستانیب به تا

 .  بود زده صدا را نیریش

 

 در از و کرد  تند پا فاخته نکرده، ترمز هنوز اتابک

 !گذشت درمانگاه

 

 یول آمدیم  بدش بزرگتر دختر از د،یکش یپوف اتابک

  یجوربد  کوچولو ییموطل  دختر آن حال به دلش

 . بود سوخته

 

 لب ریز. داشت  تیمسئول احساس او برابر  در انگار

 :کرد زمزمه

 

 !یکلن یبابا گور -

 

 اسمش دانستینم که یدختر خاطربه  فقط و شد ادهیپ

 .شد درمانگاه وارد فرشته، ا ی است نیریش

 



 به هاپرستار  چون بگردد دنبالشان به  نبود یاجیاحت

 رونیب یاتاق از را دراززبان  دختر داشتند زور

 ... کردندیم

 

  یصندل ی رو را او زور به و گرفت را دختر یبازو

 دوست یحت که بود آمده بدش او از آنقدر نشاند،

 .بداند را اسمش  نداشت
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 حسش. بود کرده پرت را حواسش ییموطل  دخترک

  قلبش کوچک دختر آن کردی م فکر یول دیفهمینم را

 . است لرزانده را

 



  یحت رفتیم راه اعصابش یرو دختر  هقهق یصدا

 و دیجو را لبش یکم! کند دود یگار یس  توانستینم

 :د یپرس دختر از

 

 ن؟یریش ای فرشته ه؟یچ خواهرت اسم -

 

. دیلرز اشچانه  دوباره بود شده آرام یکم که فاخته

 ...فروخورد را بغضش که فشرد هم به  را شیهالب

 

  اتابک دانستی م خوب او اما دانستی نم که اتابک

 . است شده جلب  نیریش به توجهش چرا

 

 :داد جواب و دیکش یآه... یخون یرابطه  همان دیشا

 

 یکی اون نه،یریش یکی نیا اسم همسانن؛ دوقلوان، -

 ...فرشته

 



 اشگونه یرو به چشم یگوشه از یاشک یقطره 

  آن هنوز  هم را خودش. شد گم شیهالب  در و دیچک

 . بودند کرده بغل استوار و محکم سی خ یهالباس 

 

 و دیکش جلو یکم را شالش! لعنت! زیچ  همه به لعنت

 : داد ادامه

 

 اون اگه. شره یلیخ فرشته یول ضهیمر نیریش -

 بد حالش قدرنیا نیریش دادینم اجازه بود خونه

 ...شه

 

 هااشک  و ماند ثمریب بغضش نشکستن یبرا تلشش

 ...دیچک  یگری د از پس یکی

 

. شد زانیآو یکم شیهالب نیریش حال از  متأثر اتابک

 دوباره بردارد، اشی کنجکاو از دست توانستینم

 :دیپرس

 

 شماست؟ مال شهمه خونه اون -



 

 :زد یپوزخند شیهاهیگر  انیم فاخته

 

 خونه اون. میکنیم یزندگ  جااون اتاق   هی یتو ما نه -

 .خانمهی زر یبرا

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 نو یدوم#

 

 ۷_پارت #

 

  را شیهاسؤال ادامه تا کرد باز دهان اتابک  کهنیهم

 . زد صدا  را فاخته یپرستار بپرسد،

 

  یبستر آن در نیریش که یاتاق  به و برخاست عجله با

 ... دیدو بود

 



 یگوش برود دنبالش به برداشت یقدم کهنیهم  اتابک

 را آن یسختبه و گفت یلعنت  د،یلرز شلوارش بیج در

 .دیکش رون یب نشیج شلوار  بیج از

 

 و دییسا همبه  را شیهادندان یکلن یشماره دنید با

 :داد جواب

 

 !منوچهر؟ الو، -

 

 . دیچیپ گوشش در یکلن ی نکره یصدا

 

  منتظر خونه گل دیبا یک تا بذرا؟ نیا شد یچ پس -

. بشن کاشته دیبا صب فردا سه؟یوا تو اومدن آسهآسه 

 پروانه ما، یخونه  برسون خودتو یهست  یگور هر

 . نجاسیا هم

 

 یاباشه  با نداشت، را یکلن با کردن کلکل یحوصله 

 .  داد انیپا  را مکالمه



 

 شراکت یکلن با است مجبور که بود متنفر خودش از

 !یدار خانه گل به چه را  او آخر کند،

 

 :کرد  زمزمه رلبیز  بود، پروانه خاطربه اشهمه 

 

 ...پروانه خاطربه -

 

 بود بلد که را شانخانه  کرد، نگاه نیری ش اتاق در به

 چه کوچک ییموطل دختر آن دیفهمی م آخرش

 .  دارد یای ماریب

 

 رد،یبگ گردن به را یریخ  کار او خواستیم خدا دیشا

 .باشد نیر یش درمان ریخ  کار آن دیشا

 

 چیه. دی پرسیم او از و  دیدی م را دخترها پدر دیبا

 کلمهم گرید بار دراززبان دختر با آمدی نم خوشش

 ...شود



 

 ... حاال یول کند، جبران را اشگذشته توانستیم دیشا

 

  باز پروانه  پدر خواستینم  بود، ترمهم  شیبرا پروانه

 .است عرضهی ب شوهرت چرا که کند  سرزنشش هم
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  قدم درمانگاه در سمت به و دیکش یقیعم نفس

 ... برداشت

 

 و زده  بغل را نیریش  بودند، دهیرس خانه به تازه

 .کرد  حساب را ی تاکس یهیکرا

 



 باز را در دی کل با توانستینم نیریش ین یسنگ خاطربه

 :گفت نیریش به رو کند،

 

  باز درو تونمینم کهنیا مثل بزن زنگو جون  نیریش -

 .کنم

 

 فشرد، را زنگ یسختبه و زد یجانیب  لبخند نیریش

 .شد بلند خانم یزر  یخانه  یبلبل زنگ یصدا

 

  یاهال یهمه   حاال دانستندیم و بود صبح نه ساعت

 هر که خانم یزر صوت ضبط یصداو سر  از خانه

 و هیعهد یها آهنگ  و کردی م روشنش زود  صبح روز

 . اندشده داریب دادیم گوش یآغاس

 

  اهیس یهای کاش یرو به که ییهایی دمپا لقلق یصدا

 به شدیم دهیکش خانه یراهرو  یگرفتهچرک  و

 .دیرس گوشش

 



  گاریس و دهیخم کمر با که بود جواد آقا بندشپشت 

 .کرد باز شانیرو به را در  شیهالب  یال

 

 :گفت انزجار با و دیکش هم در را شی هااخم  فاخته

 

 ! کنار بکش -

 

 کنار کهنیا بدون و کرد نگاهش حانهی وق جواد آقا

 :گفت برود

 

 ؟؟یآیم غمزه ما واسه فقط ؟یبود کجا شبید -

 

  جواد خراب و کرمو دندان سهدو آن خواستیم دلش

 .کند خورد دهانش در هم را

 

 :گفت و کرد کنترل را خود یسختبه

 

 !کنار شو گم بغلمه؟ بچه ینیبینم! شو خفه -



 

  وارد فاخته که نیهم د،یکش کنار و زد یخندش ین جواد

 خودش بود کینزد و کرد ریگ جواد یپا  به شیپا شد

 !شوند پاکله  نیریش و

 

 :دیغر و برگشت جواد  سمت به

 

 جواب باشه مونده عمرمم  به روز  هی! یعوض -

 !دمیم کاراتو نیا یهمه 
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 کرد پنهان  فاخته ینه یس در را سرش ده یترس نیریش

  خارج خانه از و کرد باز را در زنان خندش ین جواد و

 .شد



 

 بود نشسته بامپشت  به یمنته یهاپله  یرو  خانم یزر

  حوض یلبه  یرو شیروروبه  هم اختر  و صنم و

 . یسنگ

 

 ادیفر خانم یزر شد رد کنارشان از فاخته  کهنیهم

 :زد

 

 کو؟ سلمت  دختر یهاا -

 

 :برگشت شانسمت به و دیکش یپوف

 

 ! سلم -

 

 از یتند به و دیکش هم در را شیهااخم  خانمی زر

 :شد  بلند شیجا

 

 !کو؟ ماهت نیا یاجاره ! کیعل که میریگ -



 

 کارشان به و زدند ی پوزخند دو هر صنم و اختر

 .شدند مشغول

 

 خانم ی زر به رو و د ییپا را آنها یچشمر ی ز فاخته

 :گفت

 

 .. مونده ی روز چن ماه  سر تا هنوز -

 

 در حال به تا که بود یانسان  نیتررحمی ب خانمی زر

 ! بود دهید عمرش

 

  شیهازاده  خواهر و او  کوچک یایدن در هم دیشا

 ! دیرسیم نظر به طورنیا

 

 یاضاف نخ دست با کردیم یسع که یحال در خانمی زر

 :گفت ب کند را لباسش  نیآست

 



 فردا تا هم رم،تویگیم زودتر  همه از دارم الزمش -

 ! کن جورش

 

  را خانم یزر  جواب آنکه بدون و دیکش یآه فاخته

 !شد اتاقشان یراه بدهد

 

 دهید همراهش را اتابک صنم و اختر شبید دانستیم

 .ندادند را سلمش جواب نیهم خاطربه و اند

 

  رونشیب  خانه از بهانه نیا به خانم ی زر دیترسیم

 .کند

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 نو یدوم#

 

 ۱۰_پارت #

 



 طعنه باد به را او یصبحسر جواد که بودند دهید حتما  

 گرفته را اشپاچه  اجاره بخاطر هم خانم  یزر و گرفته

 !بود

 

 شد روروبه   فرشته یخال ی جا با و کرد باز  را اتاق در

 :گفت  نیریش به رو و دیکش یپوف

 

 خوادینم گفتم بهش دفه  صد سرتقه؟ قدچه  ینیبیم -

 !یکن کار تو

 

  یجلو مادرش یوقت از! کرد نگاهش فقط نیریش

 نیریش بود داده جان یلعنت اتاق نیهم  در چشمشان

 .زدینم  یحرف گرید

 

  فاطمه به شدتبه و بود یاحساس  بود، مهربان نیریش

 در را شی دردها همه بود،  یقو فرشته اما وابسته

 .کند کار فاخته یپابهپا کردیم یسع و خت یریم دلش

 



 شهیش  و رفتیم هاراهچهار  به اختر یهابچه  با

  یگاه و فروختیم گل یگاه کرد،یم زیتم  را هانیماش

 ! فال

 

  و جسور قدرهمان بود، اتابک هیشب  بدجور فرشته

 . نترس

 

 بار چون نداشت یتعجب فاخته یبرا اشی خال  یجا

 .نبود اولش

 

  نیا دیبا  یک تا چرخاند اتاق در را چشمش  فاخته

 .کردیم تحمل را تیوضع

 

  به نتوانست و گذاشت کنار را زدن حرف که نیریش

 .گذاشت کنار را درس هم فرشته برود مدرسه

 

 آن به زورش کرد تلش فاخته هرچه کمش سن آن با

 ! بود دهینچرب  یوجبمین



 

  خانم یزر یاقهیدق هر که یادخمه نیا در هم  حاال و

 .گذاشتیم سرشبر  یمنت

 

 شده خشک تنش  به جاهمان شبشید سی خ یهالباس 

 صبحانه نی ریش به و کرد  عوض را شیهالباس  بود،

 .  داد

 

 آه اما کند چک را اشیگوش که رفت فشیک سراغ به

 ! برخواست نهادش از
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 تمام شارژش فربد یگالر در روزید همان آمد ادشی

 . بود شده



 

 گرفته را اششماره  یبار صد فربد حاال بود مطمئن

 ! است

 

 نیاول در تا کرد متصل  شارژر به را  یگوش یفور

 . ردیبگ تماس فربد با فرصت

 

 پارک یکلن یخانه  یجلو  را نشیماش تازه اتابک

 اشیگوش صفحه  یرو پروانه یشماره  که بود کرده

 .افتاد

 

 فشرد، را در زنگ و شد ادهیپ دهد جواب نکهیا بدون

  از عجله با پروانه بندشپشت و باز یکیت یصدا با در

 .شد  ریسراز هاپله

 

 مهربان کردیم یسع که ی لحن با و آمد اتابک  سمتبه

 :گفت باشد

 



  اتابک گهیم خورده منو مغز  پدر حاال؟ تا  یبود کجا -

 ... کجاست

 

 مهربانانه کرد، نگاه پروانه به فتهیش  و زد یلبخند

 را اش یشانیپ و کرد حلقه او دور به را دستش

 :دیبوس

 

 جامنی ا که حاال مارستان،یب رسوندم رو یکی -

 !زمیعز

 

 را دستش شد کوک فشیک اتابک محبت از پروانه

 یکرشمه و ناز با کرد، حلقه  اتابک دور به متقابل

 :گفت اشیذات

 

  تو میبر ای ب برات؟ نشه دردسر ؟یبرد  رو یک حاال -

 !من با پدر

 



 در دیبوس را اشگونه دیکش را دماغش نوک اتابک

  خانه یورود در به یمنته یهاپله  سمت به که یحال

 :گفت رفتندیم

 

 تو بود  بد حالش فقط  نبود، یتصادف زمیعز نه -

 ..خانومم نباش زایچن یا نگران

 

  آن فرسنگ چند که یزن از خبریب اتابک و پروانه

 .بود دهیخواب  خاک هاخروار  ریز ترطرف 

 

 مرگ از بعد فاخته که یابچه  دختر دو حال   از خبریب

 به و مرفه یزندگ د،یکشیم  دندان به را آنها  خواهرش

 .گذراندندیم را یدردی ب ظاهر
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 شهیهم کجاست، اتابک دانستیم  شهی هم فاخته

 ... دانستیم

 

 ول را  خواهرش و او دست وقت چ یه فربد چون

 روح فربد پروانه، یصفتوید از جدا چون بود، نکرده

 .  داشت  یبزرگ

 

  یحت را نیا بود، فاخته یپ حواسش  اول همان از

 .دانستندیم  هم هادوقلو

 

 نیهم و  داشت دوست را شانخاله  عاشقانه فربد

 از فربد نگذاشت که بود ینوجوان و یکودک عشق

 .بماند دور فاطمه  و فاخته

 

  آنکه بدون شهیهم و کردینم دییتأ را خواهرش  فربد

 . گفتیم ییهاز یچ  فاخته  یبرا  اتابک از بفهمد فاطمه

 



  بدش اتابک از یکودک همان از اما نبود یانه یک فاخته

 بلبل یشوخ  به اتابک که هاوقت همان از آمدیم

 .خوردی م حرص ی حساب او و کردیم شیصدا

 

  آنها یهمه  از را اتابک  جانشآقا که کردی م حسادت

 .داشت  دوست شتریب

 

 نمک خوب اتابک اما کرد،یم لوس را  اتابک شهیهم

 ...شکست داننمک  و خورد

 

 و سر با فرشته که بود ورغوطه  فکرها نیهم در

  کند سلم کهآن بدون و کرد باز را اتاق در ادیز یصدا

 :گفت

 

 !داره کارت در دم فربد فاخته -

 

 :داد جواب و دیکش درهم را شیهااخم 

 



  بگو گفتم دفعه صد! دهیخواب نی ریش! سیه -

 راه؟چهار   سر یبر خوامینم نگفتم مگه فربد،عمو

 !؟یرفت دوباره چرا

 

 سرش از را  کلهش انداخت باال را شی ابرو فرشته

 . انداخت یکنار به و دیکش

 

 اون به داره، کارت در دم جونتشوهر  برو فعل -

 ! ریبگ پس حساب من از ایب بعد بده  پس حساب

 

  کردیم یسع  که ییصدا با  و شد ظتریغل اخمش فاخته

 : دیتوپ فرشته به نکند داریب را نیریش
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 شم زنش ستین قرار منم ستین من شوهر اون -

 ! نکن تکرار رو کلمه نیا گفتم بارصد

 

  من به اصل" گفتن با و  انداخت باال یاشانه  فرشته

 . برداشت قدم خچالی سمتبه " چه

 

  خانه در یراه و داد تکان  افسوس به  یسر  فاخته

 .. شد

 

 . بود فاخته منتظر قراریب و یعصبان فربد

 

 فروکش غضبش و خشم دید را او کهآن  محض به 

 .کرد

 

 . بود جانش آرام او شکیب

 

 ...یهرکس از شتریب خواستیم را او

 



 یآرام به گرفت  او از را  نگاهش و زد  یلبخند فاخته

 باشد فربد از  جوابش منتظر کهآن بدون و داد یسلم

 :گفت و گرفت یباز به را  شالش گوشه

 

 به  رفتم یگالر از طوراون کردم یبد کار که دونمیم -

 یلیخ شده بد حالش فرشته گفت که  خانمی زر خدا

 از بزرگتر یهابچه  وقته ی نکنه کردم فک دمیترس

 ! کن درکم خدا به بودم نگران من فربد... خودش

 

  فاخته یهالب حرکت به و کرده سکوت  هم هنوز فربد

 .بود دوخته چشم

 

 که است تیعصبان از فربد کردیم  فکر که فاخته

 : داد ادامه دیگو  ینم یزیچ

 

 کن باور شد، خاموش ی گالر  تو جاهمون میگوش -

 یچی ه گهید درمانگاه بردم که رو نیریش گمیم راس

 ...خاموشه که اومد ادمی برگشتم یوقت دمینفهم

 



 .شد مواجه فربد یفتهیش نگاه با و کرد  بلند را سرش

 

 .ستادیا ش یجابر  ریزبهسر و شد قرمز شیهاگونه 

 

 .باشد مندعلقه او به فربد خواستینم دلش

 

 ! کجا یکلن پسر و  کجا او آخر 

 

 .کرد نگاهش مهر پر و کرد ینی ریش اخم فربد
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 ؟یریم رون یب یزنیم هاوونه ید مثل  خوب دختر -

 ای یدیرس سالم نمیبب اومدم فقط کنم، دعوات ومدمین

 خوبه؟  نیریش حاال  خب... نه



 

 دهید را اتابک که دیبگو فربد به خواستینم دلش

 .است

 

 رفته  درمانگاه به او با که کردیم سرزنشش مطمئنا  

 :گفت و رفت یکنار. است

 

 .دهیخواب تازه خوبه هم نیریش تو؟ یآینم -

 

 نی هم عاشق بود عاشقش قدرچه فربد که آخ

 یلبها  و رنگیعسل چشمان عاشق ش،ی های بازخنگ 

 ...اشیصورت

 

  ینییپا لب یالحظه  ردیبگ گاز را او کهآن  یجا به

 :گفت و گرفت دندان  به را خودش

 

 من از خانم ی زر رفته ادتی ام؟یب کجا یکنیم تعارفم -

 بزن دخمه نیا از گفتم بهت دفعه  صد آد؟ی نم خوشش



 برن بتونن دخترا نیا که من شیپ ایب گفتم رون،یب

 شنوا؟ گوش کو یول مدرسه

 

 :گفت ییروترش  با  و کرد قطع را  حرفش فاخته

 

 مغزمو ت ی تکرار بحث نیا! فربد نکن شروع باز -

 ! گهید خورده

 

  فربد دنید  با بود برگشته دیخر از تازه که خانم یزر

 .آمد جوش به خونش اش،خانه دم

 

 قرار فربد سرپشت  و برداشت تندتند را شیهاقدم

 .گرفت

 

 یهولکهول و دیپر رنگش بود دهید را  او که فاخته

 . داد یسلم

 



  برگشت گشاد یلبخند با است پس هوا شد متوجه فربد

 :گفت خانم  یزر به رو و

 

 ؟ یطور چه خودمون، جون نیزر بهبه -

 

 .دیکش هم در را شیهااخم  خانم یزر

 

 نشه؟ داتی پ نگفتم مگه یکنیم یغلط چه  جانیا تو -

 

 :گفت و شد ترگشاد  لبخندش فربد

 کنم؟  میتقد رو ماه نیا یاجاره باشم اومده اگه یحت -
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 :گفت و زد یخندزپو  خانم یزر



 

 باالش؟ یدیم پول که داده سیسرو هم تو به -

 

 :دیپرس و کرد یاخم فربد

 

 که؟ یزن هی چ  منظورت -

 

  انداخت ینگاه فاخته به تمسخر  با خندشپوز  حفظ با

 .کرد اندازبر را شیپاسرتا  و

 

  خونه تو  گنده مرد هی  با ها بچه شب سر شبید -

 !دنشید

 

 مگر ،یانصافیب همه نیا از  برداشت ترک فاخته قلب

 ... بودند اتاق در اتابک و او قدرچه 

 

 در کهآن بدون  فربد! بود امدهین داخل که  اتابک تازه

 :گفت یعصب کند جاد یا ی ریی تغ لحنش



 

  جور شونواجاره یگفت  بچه به نیهم یواسه پس -

 یخوای م نایا جون از یچ برن؟ نجا یا از و کنن

 .برمشونیم جانیا از فردا  نیهم که؟یزن

 

 یهاحرف   از امان اختر یهای باز  زنکخاله  از امان

 !  صنم مفت

 

  به آخر بروند بود گفته بود، گفته هم  فرشته به پس

 ...کمش پول  آن با توانستیم کجا... کجا

 

 شلوارش عقب بیج  از را ماهشان یاجاره  فربد

 . داد خانم یزر به و دهیکش رونیب

 

 یحام ش یپ را فاخته کهن یا از شنگول خانم یزر

  و داد هل   یکنار به را او  کرده خراب اشی شگیهم

 . شد خانه وارد

 



 او به و دیی سا هم به دندان اششه یهم عادت به فربد

 :دیتوپ

 

! نگفتم؟ ای گفتم. رونیب ایب یدونمرغ  نیا از گفتم -

 یواسه امروز  کنمینم  قبول رو یهیتوج  چیه گهید

  فردا زنن؛یم بهت یهرزگ انگ آژانس راننده اومدن

  یجا نه توئه یجا  نه نجایا! یچ یواسه ستین معلوم

  تو حساب به  کن، جمع رو لتون یوسا نی ریش و فرشته

 !رسمی م هم یکی
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 و ماند  فاخته و رفت و کرد ولش یخداحافظ  بدون

 ... درمانیب ییهادرد

 

 کرد؟ ی م جمع را  لیوسا کدام



 ... را لیوسا کدام 

 

 .دی لرز اشچانه  

 !قدرچه  بود بدبخت قدرچه  ایخدا

 

 تر را اشگونه  یگرید از پس یک ی شیهااشک 

  کرد؛یم

 

 تا دیدو کوچه یانتها سمتبه و بست را اطیح در

 .ندینب را شیهااشک  یکس

 

  کردیم فکر فربد که بود نیا عطفش ینقطه  حداقل

 . است آژانس راننده آمده همراهش که یمرد

 

  داد، سر را اشه یگر هقهق و نشست توت درخت  ریز

 .افتاد سکسکه به که کرد هیگر آنقدر

 



 بکند، یمرغدان نیا از است بهتر بود فربد با حق

 .نبود ماندن یجا   گرید جانیا

 

 حق بود وقتش بزند حرف اتابک با کرد فکر نیا به

 ...  کند طلب  را ها دختر

 

 ! بود وقتش

 

 .کرد  داریب را اتابک حمام آب شرشر یصدا

 

 .دیایب رونی ب خواب  حالت از تا دیمال را چشمانش  یکم

 

 را ساعت تا گشت اشیگوش دنبال کورمال کورمال 

 .کند نگاه

 

 ! بود مانده خواب  همباز د،یپر جا از اشیگوش دنید با

 



 اگر نداشت را یکلن یحوصله  اصل   دیکش یپوف

 شین نبود حاضر هم قهیدق کی نبود  زنش خاطربه

 .کند تحمل را کلمش

 

  اصل   درک، به کردول  تخت یرو دوباره را خودش

  یرو پاسخی ب تماس هاده حاال بود یاجیاحت او به اگر

 .بود اشیگوش صفحه

 

 یناله  یصدا گذشت  سرش از فکر نیا کهنیهم

 . شد بلند اشیگوش

 

 :کرد زمزمه و گرفت  اشخنده

 

 !  گفتم اسمشو ذهنم تو که خوبه -

 

 یشماره دنید با کرد نگاه که اشیگوش صفحه به

 . رفت باال شیابرو فربد

 



 بود، آبشکر  پروانه و او با اشانه یم  شهیهم فربد

 ...دینفهم را لشیدل وقتچ یه

 

 :داد جواب و کرد فکر یکم 

 

 فربد؟ -
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 ! خوامیم  کمک ازت اتابک سلم، -

 

 او؟ از هم آن کمک؟ فربد؟ شد، شتر یب تعجبش

 

 ؟یکمک چه! سلم -

 



 :گفت  یکارطلب  یصدا با فربد

 

  اون زدم،ی نم زنگ بهت اصل   نبودم مجبور اگه -

  خونه ازش خوامیم! یمیسل! داره بنگاه بود دوستت

 تو یامضا گهیم بدم چک خوامیم مقدارشو هی بخرم

 .باشه پشتش دیبا

 

  متوجه هم فربد که یطور گرفت، اشخنده  اتابک

 : گفت یعصب شد، اشخنده

 

 ؟یخند یم چرا -

 

 : گفت لبخندش  حفظ  با اتابک

 

 هم که یشد  شاخ نقدیا یفکل جوجه  یتو کهنیا واسه -

 ! یبکش چک  هم یبخر خونه  یخوایم

 



 و کرد قطع را مکالمه د یبگو یزیچ کهآن بدون فربد

 .دیچیپ  اتابک گوش در بوق یصدا

 

 را فربد یشماره کرد، نگاه سقف به و دیخند همباز 

 : داد جواب بوق دو از بعد ماند، منتظر  و گرفت

 

 شد؟ تموم هاتخنده ه؟یچ -

 

 گفت دیخندی م که طورهمان و زد قهقهه بارن یا اتابک

 گم؟ی م رو یمیسل ؟یششیپ اآلن

 

 کرد اشیراض  اتابک و داد یمیسل به را یگوش فربد

 . ردیبگ  را او یقهی نداد را پولش یهیبق اگر که

 

  در دم و برداشت را اشحوله مکالمه شدن تمام از بعد

  زودتر خواست او از و زد صدا را پروانه ستادیا حمام

 ...دیایب رونیب

 



 ****************** 

 

  لشانیوسا کردن جورو جمع مشغول صبح از هادختر 

 .بودند

 

 بود شانیهالباس  داشتند  که یارزشمند یهاز ی چ تنها

  را هاآن اندازپس هزار با که فاخته یهاکتاب  و

 . دیخریم

 

  کی یاندازه به یول بود  نداده ادامه را رفتن مدرسه

 . خواندیم کتاب سانسهیل

 

 و کردیم اشمسخره هاوقت یبعض فربد که ییجا تا

  رونیب کتابا نیا از سرتو  یدار امتحان مگه: گفتیم

 ؟ یارینم
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 بود، سالش شانزده یوقت اما بود نگفته چکسیه به

  برود دانشگاه به که یپول اما گرفت شبانه را پلمشید

 ...نداشت

 

  به حوصله  با فرشته آمد،  رونیب فکر از و دیکش یآه

  یهافیک در را شیهالباس که کردیم  کمک نیریش

 بود دهیخر شانی سالگ نه تولد یبرا فربد که یصورت

 . دهد جا

 

  ششیآزما جواب  کند خدا:  گفت دلش در و دیکش یآه

 . گذردیم فکرش در که نباشد یزیچ آن

 

  در دم یسخت  به را شانیهافیک و کتاب یهاکارتن

 .دادند جا نیماش در و بردند

 

  فاخته به  رو تکاندیم را شلوارش که یحال در فربد

 :گفت



 

 فردا الشخورا، نیا به بدم اتاقو لیوسا گرفت زورم -

  الزم اونجا دیشا یگالر انبار یتو برمشونیم امیم

 . شدن

 

 :گفت و زد  یلبخند فاخته

 

 یمسخره  ساز ی چا اون با میستی ن مجبور گهید آره، -

 !میبر  ور تو

 

 به فرشته! دندیخند وانهید سازی چا  یآورادی از دو هر

 .شود سوار کرد کمک نیریش

 

 .دیکوب فربد یبازو بست،به که را در

 .یشیم زشت یلی خ یخندیم یوقت نخند، -

 

  گفتن آخ یصدا که دی کش صانهیحر را لپش فربد

 ... فاخته  اعتراض دنبالش به و شد بلند فرشته



 

 ************ 

 یطبقه  به را هاکتاب   کارتن نیآخر ی بدبخت با فربد

 بود دهیخر فاخته  یبرا که  یواحد یجلو  و برد چهارم

 .گذاشت

 

 تنها شود،  برطرف اشیخستگ  تا دیکش یقیعم نفس

 . بود آسانسورش نداشتن خانه بیع

 

 چون است، دهیخر را  خانه بود نگفته دخترها به

 .کندیم رد را کمکش دست قطعا   فاخته دانستیم

 

 اشخانه یملکه  را او کردیم قبولش فاخته اگر

 ... که فیح کردیم
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 در را هاکارتن و کرد باز  را خانه در و دیکش یپوف

 .گذاشت خانه سالن

 

  بزرگ یقفسه در هاکتاب  کردن جاجابه  حال در فاخته

 :دیپرس  خانهکتاب 

 

 یلیخ که اشخونه گرده؟یمبر یک قتیرف نیا فربد -

 چنده؟ اشاجاره  خوبه،

 

 :کرد  نگاهش یمهربان  با فربد

 

 دایپ گهید یجا  هی هم ادیب یوقت هر گرده،یبرنم فعل   -

 .فعل   الیخیب  پولو کنمیم

 

 تماشا را ابانیخ و بود نشسته پنجره کنار نیریش

 .دیچیم کمد در را هالباس  فرشته و کردیم



 

 به را دستش گرفت جا  فاخته کنار یآهستگ  به فربد

 و دییپا را فرشته یچشمر یز انداخت اششانه  دور

 .  دیدزد فاخته یموها از یابوسه 

 

  نداد، او به  را العملعکس یاجازه  که عیسر قدرآن

 دست در که یکتاب و  دیکش عقب را خودش فاخته

 .دیکوب فربد سر به را داشت

 

 فرشته شانیهاخنده و یشوخ  یبرا شد یامقدمه نیا

 ییدوتا و آمد اشخاله  کمک به دستش در  بالش با هم

 .زدند کتک را فربد خوردیم تا

 

. دیخندیم هاآن  یباز به آرام و مظلوم اما نیریش

 ... بود کرده پر را فضا تمام شانی هاخنده یصدا

 

  کی هر دعوا از کوفته  و خسته سههر بعد یلحظات

 .نشستند و داده هیتک وارید به یاگوشه

 



  آهسته دادی م هیتک فربد شانه به که یحال  در فرشته

 :کرد زمزمه گوشش در

 

 !شیدیبوس دمید -

 

 :دیکش را  شیهامو فربد

 

 ! پدرسوخته -

 

  خواستینم دلش چیه گرفت، گر خجالت از فاخته

 !هابچه  ی جلو  آنهم ببوسد را او فربد

 

 سهدو کند، دم یچا تا  رفت آشپزخانه به و شد بلند

  پر را یکتر و دیپاش خودش صورت به سرد  آب مشت

 .گذاشت گاز یرو و کرد آب از

 

 :گفت مانیپش و شد وارد ی آرام به فربد

 



 ...فاخته -
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 .گرفت گر خجالت از فاخته

 

  یجلو آنهم ببوسد را او فربد خواستینم دلش چیه

 !هابچه 

 

 .کند دم یچا تا  رفت آشپزخانه به و شد بلند

 

 و دیپاش خودش صورت به سرد آب مشت سهدو 

 .گذاشت گاز یرو و کرد آب از  پر را یکتر

 

 :گفت مانیپش و شد وارد ی آرام به فربد



 

 ...فاخته -

 

 سمتش به و شد تریوحش دخترک یوحش  چشمان

 .کرد حمله

 

 اشقهی چسباند سرش پشت وارید به و  داد هل  را او

 :داد فشار هم به  را شیهادندان و گرفت را

 

  به یوجبمین نیا یجلو  گفتم بهت بار صد نفهم خر   -

 !نشو کینزد من

 

 .داشت ی قشنگ و نیری ش حس شیبرا فاخته حرکت

 

 .کرد جدا اشقهی از و گرفت را او ی هادست مچ 

 

 مواجش یموها یرو  را اشچانه و کرد بغلش

 .گذاشت



 

 یکم تا بست را چشمانش بدهد را جوابش کهآن بدون

 .شود آرام

 

 فربد یزمزمه  با اما شود جدا که کرد تقل دخترک

 .برداشت تقل از دست گوشش کنار

 

  شیگلو بر سال هاصد بغض انگار بود خسته  شیصدا

 .کردی م ینیسنگ

 

  بابام چون ؟یدار نگه  پاسوآس  منو یخوایم یک تا -

  کارهات اونم؟ پسر من چون ای یشینم زنم منوچهره

  من یدونیم ساله یل یخ تو ست،ین هضم  قابل برام

 ...دارم دوست

 

 .نکرد اشهیگر مهار یبرا یتلش چیه فاخته

 



 را سرش شد، حلقه دورش به محکم فربد دستان 

 :فشرد نهیس به را صورتش و دیبوس

 

 فاخته؟؟  گفتم، کردم نکن،غلط هیگر -

 

 با شود، جدا فربد از کرد یسع و شد تردیشد اشهیگر

 :گفت یاگرفته یصدا

 

 !فربد  کن ولم -

 

 در را خودش و دیکش یآه ماند حاصلیب که شیهاتقل

 .کرد رها فربد آغوش
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 دوخت فربد دیسف راهنیپ یقهی به را اشی اشک نگاه

 :گفت آرام و

 



 !فربد -

 

  یموها در را دستش و زد یمحزون لبخند فربد

 .کرد فرو  مقابلش دختر یبوخوش 

 

 فربد؟ جون -

 

 به بارهک ی به را نشید  و دل  دخترک  آرام زمزمه و

 .برد غمای

 

 ...دارم دوست -

 

  یریگجلو شیهالب خوردن از تا دیکش یقیعم نفس

 آرام و شد  مشت دستانش در دخترک یموها! کند

 :دیپرس

 

 ...چرا پس -

 



 درشت چشمان  و نشست صورتش بر  فاخته دست

 .گرفت نشانه را فربد چشمان یاهیس اشیعسل

 

  انهیمخف یتون ینم که عمرت آخر تا! فربد شهینم -

  زنت خوانیم پدرت و خواهر باالخره باشم،  زنت من

 دوتا  با منو کسچیه کنم؟ کاریچ دیبا من وقتاون بدن

 ...تو پدر مخصوصا  ! کنهی نم قبول بچه

 

 لبخند با و گرداند اطراف در را چشمانش  فربد

 :گفت یامهیننصفه

 

 م…ینگ میتونیم...  میتونیم -

 

 .گذاشت فربد لبان ی رو  را شیهاانگشت  فاخته

 

 ...ستین یشدن  که یدونیم -

 



 کردیم فکر لحظه  آن د،یچک فربد چشمان از یاقطره 

 خوردیم تکان و کندیم قلقل که گاز یرو  یکتر یحت

 !سوزدیم دوآن حال به دلش

 

************************* 

 

  شیهاانگشت نوک د،یلرزی م استرس  از شیهادست

 . بودند زده خی انگار

 

  به دهینرس فربد، نیماش درون شدیم یساعتمین

  خانهگل در  به فاخته و بودند ستادهیا  اتابک خانهگل

 .بود شده رهیخ

 

 و کرد  حس  شیهادست یرو را فربد دست یگرم

 ... شد ر یسراز جانش به یانکار  رقابلیغ آرامش
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 :دیپرس آهسته فربد

 

 ؟یمطمئن -

 

 آه به هرچند بکشد ی قیعم نفس کرد یسع فاخته

 !شی هاه یر لتر  یف تا  داشت شباهت  شتریب یسرد

 

 :گفت  محکم و بست را چشمانش

 !مطمئنم -

 

 به همبا و شدند ادهیپ  زد، یلبخند ش یرو به فربد

 ...رفتند خانهگل سمت

 



 تا بود کرده باز را  حساب یهافولدر تازه اتابک

 را اششده  یداریخر تازه یهاکشآفت حساب  صورت 

 .دیشن را در یصدا  که کند وارد

 

 یبلند یصدا با زدیم چشم  به را نکشیع که یحال در

 :گفت

 

 .دییبفرما -

 

 وارد دلهره با فاخته، او  از بعد و کرد باز را در فربد

 .شدند اتاق

 

  تاپشلپ صفحه از را چشمش کهان بدون اتابک

 :گفت بردارد

 

 باز؟ شدهیچ -

 



  دنید با و آورد  باال سرعتبه  را سرش فربد، سلم با

 ! شد گرد سیتن توپ یاندازه به چشمانش فاخته

 

 :گفت  فاخته به رو و داد را فربد سلم جواب

 

 گهید ،یشارالتان دمیفهم دمتید که یروز همون از -

 نه؟؟ بود نقشه شهمه! قدنیا نه

 

 : داد ادامه فربد به رو

 

 جا؟نیا داده  راه یک نویا -

 

 .دیکش هم در را ش یهااخم فربد

 

 یدونیم منه، کارمند اون! نرو تند داداش کن صبر -

 !دارم عروس لباس یگالر هی طرفااون من که

 

 :گفت فاخته به رو و زد یپوزخند  اتابک



 

 !  ؟ی دیچاپ  طورچه گهید نویا -

 

 دهانش در  را اتابک یهادندان  خواستیم دلش فربد

 !کند خورد

 

 .بود ستادهیا  یاگوشه مانیپش و کرده بغض اما فاخته
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  بست و چاکیب یدهان با است، نیهم اتابک دانستیم

 ! ملحظهیب و

 

  فاخته به رو. کند حفظ  را آرامشش کرد یسع فربد

 :گفت

 



 تشکرتون یدهیا اولم از م؛یبر بهتره کامکار، خانم -

 بود…  اشتباه

 

 :گفت اخمالو  اتابک،

 

 ! نداره که هیگر ؟یدیترس قدرنیا چرا حاال -

 

  اتاق، وسط یعسل  زیم یرو و شد بلند زشیم پشت از

 .رفت دهیترس دخترک سمت به و ختیر یآب وانیل

 

 ! بخور ایب -

 

  و گرفت اتابک از را وانی ل لرزان ییهادست  با فاخته

 .دیکشسر نفسک ی

 

  برخورد او با طورنیا چرا که بود مان ی پش اتابک

 او و بود ختهیر همبه یکلن را اعصابش کرده؛

 !  کردینم دایپ دخترک نیا از ترکوتاه  یوارید



 

  خشمش  آتش انگار ،ی عذرخواه گفت فربد یوقت

 . سوخت فاخته  حال به دلش و  شد خاموش

 

  از و نشست یعسل زیم دور یهایصندل  از یکی یرو

 .نندیبنش خواست  فاخته و فربد

 

 .دینوش آن از یاجرعه  و  ختیر یآب وانیل هم خودش 

  از گفتن خونه، اون دم اومدم بارهی روز اون بعد -

 ! یرفت جااون

 

  کوچک نی ریش یبرا دلش اتابک! دیلرز دلش فاخته

 .بود رفته او

 

  لکنت با و شکست را داشت ابتدا  از که یسکوت

 :دیپرس

 

 ! ن؟یبود اومده چرا... چ -



 

 یجرعه و کرد کینزد شی هالب به را وان یل  یمحتوا

 .دینوش  یگرید

 

 و پدر گفتیم! گفتیم بد یلیخ ازت تخونه صاحب  -

 .مرده خواهرتم یندار مادر

 

  توانستیم  نه بود، شده ی آتش و سرخ اشچهره  فربد

 .بماند که شدیم نه برود
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 . کرد یفی ظر  اخم فاخته

 



  بودن کرده فکر یکرد کمکم شما که یروز اون -

 نیهم یواسه هاموخواهر  و من راستش یعنی... که

 . کردن رونیب جااون از

 

 . داد ادامه فربد و کرد نگاهش سکوت در اتابک

 

  خانم ساله یلیخ من! خورده یادیز گه کهیزن اون -

 ...چسبهینم بهش هاوصله نیا شناسمیم رو کامکار

 

 زد، دلش  ته از یلبخند بارن یاول یبرا امروز اتابک

 دختر نیا و هایکلن  یفکلجوجه  نیب زدیم حدس

 ! باشد ییهاز یچ زهیمزهیر

 

 .شد ترظ یغل اخمش فربد

 !نییپا آرمی م فکتو یبخند من به گهید بار هی! اتا -

 

 رهیخ اشخنده به فاخته کرد، ول را اشخنده  اتابک

 ...آورد خاطربه  را شیهایکودک و شد



 

  نیزتریعز یزندگ لیدل هاخنده نیا که ییهاروز  آن

 .بود اشیزندگ فرد

 

  فربد یشانه یرو را دستش شد تمام  که شیهاخنده

 :گفت و گذاشت

 

 تو یبش یرتیغ آدینم بهت آخه خوامیم معذرت -

 !یخونسرد شهیهم

 

 .دیکش صورتش به یدست

 

 شب  اون کیکش دکتر از من خانم، دختر خب -

  من داره، یبد  یماریب خواهرت کنمیم  فکر دم؛یپرس

 داتیپ کجا دونستم ینم خب اما کنم کمکت خواستمیم

 ... کنم

 



  خون کی  نیریش و اتابک خون! دیپر رنگش فاخته

 فاخته زادهخواهر  نیریش که دانستیم چه اتابک بود،

 ! خواهرش نه است

 

 خودش یهابچه  هادوقلو بداند خواستی م کجا از

 :داد جواب و  زد یلبخند زور به! هستند

 

 د،یدار ابیبازار به ازین شما که گفتنیم یکلن یآقا -

  ابیبازار عنوان به دیدار لیتما اگه خواستم یم من

 خودش دیکن قبول کهنیهم... کنم کار براتون

 ...من به کمکه نیتربزرگ 
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 ۲۵_پارت #



 

 .کرد اخم اتابک

 

  ؛یدختر تو! خوامیم  مرد اما خوامی م ابیبازار -

 .کنم خرج  خواهرت یماریب یبرا کردم تین من ضمنا  

 

  یپشت یرو را آن که یحال در و آورددر را کتش فربد

 :گفت اتابک به گذاشتیم اشیصندل

 

 داره اجیاحت اون یول ،یخوا یم مرد گفتم بهش منم -

 ریغ داره  ازین یشتریب ی اجاره به که گرفته  خونه هی

  هست، اونم خرج داره هم گهید خواهر هی نیریش از

 یلی خ یطورنیا کن استخدامش شهیم  اگه گمیم من

 !شهیم  کمک بهش

 

 .کرد نگاهش فقط و کرد  سکوت اتابک

 

 .کردیم استخدام را دخترک نیا طورچه  آخر 



 

 جذب را یکس که نبود هم بایز قدرآن اما  نبود زشت

 . زدینم دل به  یچنگ هم شی هالباس کند

 

  یها کار به یک وقتآن کرد،یم کار که  هم فربد یبرا

 ! د؟یرسیم او

 

 رفت؛  زشیم سمت به و شد بلند شیجا از

 

  به و برگشت گذاشت، زیم یرو  و درآورد را نکشیع 

 .زد هیتک آن

 

 فربدو؟ یکارا هم یبکن  منو یکارا هم یتونیم -

 ...جان یا تا یگالر از ادهیز مسافتش ذرههی

 

 .کرد مداخله فربد

 



 که یسمت  هر برمشیم خودم  من یگالر یکارا بعد -

 !ی بد کار بهش

 

 :گفت و کرد فکر یکم اتابک

 

 ...اما کنم استخدامت تونمینم ابیبازار واسه -

 

 . کردند نگاهش  منتظر  فاخته و فربد

 

 کاراشو خونه  تو که خوادیم رو یکس هی همسرم -

 من؟  خونه یا ی ب ازظهرابعد یتونی م بکنه

 

 . شد بلند یعصب فربد

 

 !کامکار خانم میبر پاشو!ستین کلفت اون اتا -

 

 .کردیم  فکر دوقلوها به اما فاخته



 

 شد الزم اگر تا باشد اتابک کنار خواستیم کهنیا به 

 ... دیبگو را زیچهمه  او به

 

 .داد قورت  را دهانش آب

 

 ؟ینیبش شهیم -
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 یصندل یرو  را خودش و داد رونیب را نفسش فربد

 . داد ادامه فاخته کرد، رها

 



 قدره؟چه  حقوقش نیبگ شهیم -

 

 . زد یروزی پ لبخند اتابک

 

  خرج یتو دم،یم تومن هی باشه خوب کارت اگه -

 کردم تین کنم،یم کمک هم  خواهرت  مارستانیب

 ! گهید رشیز  بزنم تونمینم

 

 و دیگز لب است، راه در فربد  طوفان دانستی م فاخته

 :گفت آرام

 

 !کنمیم قبول -

 

 **************************** 

 

 کهنیا از بود یعصب کرد،یم یرانندگ سکوت در فربد

 !باشد خواهرش کلفت اش،علقه مورد  دختر

 



 همسرش عنوان به را فاخته یوقت خواستینم دلش

  یروز او که باشند نی ا آورادی همه بردی م خانه به

 .  بوده پروانه کلفت

 

  را فاخته شی هال یفام خواستینم نبود مهم که خودش

 . کنند ریتحق

 

 داده هیتک شهیش به را سرش ناراحت و  مغموم فاخته

 .کردی م تماشا را رونیب و بود

 

 واقعا   بشکند،  را فربد سکوت خواستینم دلش

 یمحله  دنید با اما نداشت کردن دعوا یحوصله 

 . برگشت فربد سمت به تعجب با شانیقبل

 

 کار؟ی چ یاومد جانیا -

 

  قصد نداد، را جوابش  و کرد نگاهش قهرآلود فربد

 .بزند حرف فاخته با فعل   نداشت



 

  دخترک نیا بود، گذاشته شیالال به یلی ل یادیز

 .دیکش را  نشیآست فاخته! بود شده سرکش  یادیز

 

 !توام با -

 

  فاخته  شد پارک یزر یخانه  در که فربد نیماش

 . دیچسب سقش به زبانش

 

 هم یوقت شودینم و شودینم یعصبان فربد دانستیم

  اطرافش که برسد یکس  آن داد به خدا شود یعصبان

 !است
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 اما کند آرامش که ردی بگ را فربد دست خواستیم

 . شد ادهیپ ن یماش از یتندبه و زد کنار را دستش فربد

 

 .ستادیا  منتظر و فشرد را یزر یخانه یبلبل زنگ

 

 فربد دستان در اشقهی کرد باز را در که خانمی زر

 و سر به که بود ییهایلیس آن، از بعد و شد مشت

 .خوردیم صورتش

 

  و بود شده  سست شیپاها بود، دهیترس شدتبه  فاخته

 را فربد یجلو و شود ادهیپ دیدینم خودش توان در

 . ردیبگ

 

 صورتش در و زد کتک را   یزر خوردیم تا اما فربد

 . دیکش داد

 



  یگیم یکرد غلط ؟یکنیم مفت یخور گه گهید -

 !فیکث یکهی زن یکرد غلط! خرابکاره

 

 . انداخت نیزم یرو را او و کرد ول را اشقهی

 

 کتکش فربد  چرا دانستینم اولش بود شوکه یزر

  آب کجا از هیقض دیفهم شیهاحرف  با یول زندیم

 : گفت و کند  کنترل را زبانش شین نتوانست خورد،یم

 

 دختره نیا اگه ؟یکرد پاره افسار ه؟ی چ فربد؟ ها -

 هی که یدونیم خودتم ش؟یریگینم چرا ستین خراب

 !یکنیم شیمالدست فقط که  هست یاکاره

 

 و صنم اما کند حمله یزر به که دیکش یاعربده فربد

  بودند آمده رونیب هاآن دادیوبداد از تازه که اختر

 .گرفتند را فربد یجلو

 

 دستان با و شد ادهیپ نیماش از یبدبخت  با فاخته

 .گرفت را فربد یبازو  جانشیب



 

 ! میبر ایب ن یریش جون -

 را شی هافحش  گرید  بار فاخته دنید با خانم یزر

 .کرد شروع

 

 یادامه از تا گذاشت یزر  دهان یجلو را دستش اختر

  یزر یپا به  یگرید لگد  فربد کند، منصرفش هافحش 

 : دیتوپ فاخته به و دیکوب

 

 !شو سوار  برو -
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 به سرعتبه را نشیماش و شد سوار هم خودش

 .گرفت را شی بازو فاخته. درآورد حرکت



 

 ... فربد -

 

  با. گرید بود بس امروزش یبرا بود یعصب فربد

 :دیکش  داد و زد پس را او خشونت

 

 ...ییچی ه نگو یچیه! شو ساکت -

 

 و کرد  ادهیپ آپارتمانش در دم را فاخته بعد یقیدقا

 .رفت

 

 وارد  یسختبه تنشپر  روز کی از خسته فاخته

 زنگ و نی ریش کردن چک از بعد و شد آپارتمانشان

 .  شد حمام یراه فرشته به زدن

 

 با هاسال  چون بودند یعاد  شیبرا حاال ها،تنش نیا

 .بود کرده یزندگ هادعوا نیهم

 



 ... دادیم نشان او به هم را خوبش یرو  روزگار کاش

 

 *********** 

 

 دیرسسر کاغذ یرو  به اتابک روزید که یآدرس

 یکوچه  بود خودش کرد، نگاه را بود داده دستش

 ! وپنجست یب

 

 و کردیم  تیاهمیب را او قدرنیا فربد  بود بار نیاول

 در اشوکلهسر  امروز یحت بود، امدهین دنبالش به

 . نشد  دایپ هم یگالر

 

 بعد و کرد باز را یگالر  خودش موتی ر با فاخته

 یخانه  سمت به و داده یمصطف دست به را آن  ظهراز

 . آمد اتابک

 

 دلدو و بود ستادهیا ودوستیدو پلک ی روروبه  حاال

 !نزدن ای زدن زنگ یبرا



 

 یتلفن بود  تنوانسته فقط بود، نخورده هم  ناهار هنوز

 .نگذارد  تنها را خواهرش بخواهد فرشته از

 

 کهآن بدون فشرد،در را در زنگ و دیکش یقیعم نفس

 دلهره با فاخته و شد باز است  یکس چه  بپرسند او از

 .گشت خانه اطیح وارد

 

 فقط نبود، ر یگ چشم و بزرگ چندان اتابک خانه اطیح

 با که( انگور)مو درخت  ریز  اتابک رنگدیسف پارس

  شده پارک بودند کشانده اطیح سرسرتا  به داربست

 .بود
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 .رفت  ساختمان سمت به و بست را در آرام

 

 خودشان خانه ادی به را او نیزمر یز یهاپنجره 

  گذرانده آن در را اشی بچگ یهمه که یاخانه  انداخت،

 ...بود

 

 . دیکش رونیب اشخلسه   حالت از را او اتابک یصدا

 

 نه؟یزم ر یز یتو یز یچ ؟یسادیوا  جااون چرا -

 

 . دیپاش اتابک یرو به یهولک  یلبخند

 

 !افتادم خاطره هی ادی س،ی ن یزیچ نه نه! سلم یوا -

 

  فکر خودش با گرفت، اشخنده او بودن هول  از اتابک

 به رو! است افتاده یخنگ  چه ریگ گرید فربد کرد

 : گفت فاخته



 

  الزم توهم آدی نم امروز یعنی ست،ین  خونه خانمم -

 بتونم که بده توشناسنامه  فقط یبمون ستین

 .کنم میتنظ دادمونوقرار 

 

 که نیهم اتابک دانستیم  بود، کرده را  فکرش فاخته

 .است یکس چه او فهمدیم ندیبب را اششناسنامه 

 

  گرفت اتابک از را ،نگاهش داد قورت  را دهانش آب

 ! گرفت اشخنده  دوخت،  اتابک رنگیآب  ییدمپا به و

 

 یآب ییدمپا نیا حاال و پزشودک همه آن با اتابک

 .ندینب را اشخنده  اتابک تا دیگز را لبش! یکیپلست

 

 یعنی.. مهندس یآقا کردم گم موشناسنامه من -

 ... دهینرس دستم  به هنوز یول دادما یالمثن درخواست

 



 دخترک نیا کاسهم ین ریز یاکاسه  کی کرد، اخم اتابک

 ! بود

 

  را چشمانش ستاد،یا شیروروبه  و آمد نییپا هاپله  از

 .کرد برانداز  را فاخته دقت  با و کرد تنگ

 

 تمومه؟ سالت  هجده کنم فک! بده تویمل کارت  خب -

 س؟ین
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 . کرد نگاه اتابک  به منتظر و داد تکان را سرش فاخته

 



  و دیسف یپوست  شد، قیدق دخترک یچهره  به اتابک

 . داشت رنگیعسل  یچشمان

 

  ییخرما یموها  و بزرگ چنداننه و یصورت  یهالب

 تردهیکش را  چشمانش و  بود بسته محکم یاسبدم که

 .  دادیم نشان

 

 گشتیم شیهاگمشده از ی نشان دنبال به صورتش در

 ! دهیترس دخترک کرد حس

 

 دیبا بود، بچه وجبمین نیا کاسهمی ن ریز یاکاسه

 . دیدیم را اششناسنامه  شدیم که هرطور

 

 را اعتمادش دیبا ندارد، را  امکانش حاال که دانستیم

 از را اششناسنامه مناسب یفرصت در و کردی م جلب

 ...گرفتیم او

 

 .زد یاانه یموذ لبخند



 

  آشنات پروانه با ایب فردا برو ، خوامینم دادقرار -

  راحت خودت  دیشا گفتم تو ایب گمینم دیببخش. کنم

 !ینباش

 

 است رفتهیپذ را او اتابک کهنیا از خوشحال فاخته

 .برداشت قدم در سمتبه

 

  کرده دراز را دستش که ی کیپ کرد باز را در کهنیهم

 .بفشارد را  زنگ تا بود

 

 سمتشبه را غذا و زد یاآسوده  لبخند فاخته دنید با

 .گرفت

 

 که گذاشتم منتظرتون یلیخ کنم فک! خانم دییبفرما -

 !دیبود منتظر در دم

 

 .دیکش سرک سرشپشت  اتابک



 

 ...دییبفرما شما شده  حساب نیآنل! آقا ممنون -

 

 بود معلوم شیبو از بود، فاخته دست در هنوز غذا

 .است دهیکوب

 

 کی رفت، مالش دلش ته و بود نخورده ناهار هنوز

 !! کند فرار و  بردارد را غذا کرد تصور آن

 

 به را غذا لونینا و گرفت اشخنده خودش  فکر از

 :داد اتابک دست

 

 ...تون اجازه با مهندس، دییبفرما -
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  بود ده ید غذا  لونینا یرو را  بارشحسرت  نگاه اتابک

 شکمو یدختر که خوردیم  تپلش و توپر یکم اندام به

 .باشد

 

 . زد شیصدا

 

 کامکار؟ خانم -

 

 . برگشت سمتش به فاخته

 

 بله؟ -

 

 .گرفت سمتش به را لونینا و کرد فکر یکم اتابک

 

 نداشتم ازت یاشماره ! جانیا کشوندمت  یالک امروز -

  هی ینخورد ناهار زنمیم حدس. ستین پروانه  بگم که

 دوس اگه رو غذا نیا  ایب! یاومد یگالر  از راست

 ...نه هم اگه بخور خونه تو ایب یدار



 

 .شد قرمز  شیهاگونه خجالت از فاخته

 

 !ممنونم خوردم غذا من مهندس یآقا نه -

 

 .است ینفسباعزت  دختر دانستیم زد،  یلبخند اتابک

 

 است، هاحرف نیا از ترگرسنه بود دهیفهم نگاهش از

 .زد  یلبخند اما

 

 برو!  ینخورد ناهار کردم فک من پس، باشه -

 ...سلمتبه

 

  یشتریب اصرار اتابک کردیم فکر شد  متعجب فاخته

 ... کندیم

 

  خانه اطیح وارد کرد، حفظ را اشانه یموذ لبخند اتابک

 ! بست را در و شد



 

 بود حقش! بود متنفر کردن پارهتکه تعارف از شهیهم

 ...نشود مغرور یالک گرید  بار باشد او تا

 

 ...بود غرور یخدا خودش که اتابک یجلو هم آن

 

  اتابک به یعصب و دیکوب نیزم یرو را   شیپا فاخته

 . فرستاد یلعنت

 

 !یعوض یکه یمرت بهت لعنت -

 

 را شیصدا تا بود چسبانده در به را گوشش  اتابک

 ... گرفت اشخنده بشنود،

 

 وجدان عذاب است، نخورده ناهار دخترک بود مطمئن

 !گرفت

 

 شود…یم کوفتش غذا  دانستیم 
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  یفودفست به را خودش ناراحت  و یعصبان اما فاخته

 . رساند یکینزد همان در

 

 فود فست: "خواند را درشسر  و گذاشت عقب یقدم

 "بوف

 

 .زد غر  رلبیز و دیکش یقیعم نفس

 

 هاشونغذا زهی انگنفرت  جغد که یقداون دوارمیام -

 ! نباشه

 

 یبلندقد جوان دنید با آورد نییپا  که را سرش

 .کردیم  نگاهش یشوخ لبخند با که شد ریغافلگ

 



 یول میهست  زیانگنفرت جغد مثل خودمون! خانم نه -

 !نیشیم  یمشتر نیبخور غذاهامونو

 

 .ردیبگ  پس را حرفش خواست زدهخجالت  فاخته

 

 ... یعنی...   که بود نیا من منظور نه -

 

 در سمتبه را دستش و کرد ییربادل یخنده  جوان

 .گرفت

 

 ی ک حرف مینیبب دیکن امتحان دییبفرما حاال -

 !ترهراست 

 

  کدام که بود کردن چهارتا دودوتا حال در بعد یلحظات

 !  دهد سفارش را غذا

 



 غذا هادوقلو یبرا شهی هم معمول طبق گذشته شب

 که داشت وجدانعذاب هم باز اما بود  کرده آماده

 ... بخورد را رونیب  یغذا ییتنها

 

 درشت آن یرو منو که یبنر کنار روخنده  پسر

 . داد هی تک وارید به بود شده نوشته

 

 !زه؟یانگنفرت کمتر کدومش یکنیم فکر یدار -

 

 .کرد  اخم فاخته

 

 !زهیت گوشات  چقد شما که کنمیم فکر دارم! نه -

 

 .زد یخندش ین پسر

 

 بزنن؟ برات بگم خودم  انتخاب  به یخوایم -

 



  کندیم آماده جوان پسر خود کردیم  فکر که فاخته

 .کرد نگاه آشپزخانه به متعجب

 

  خانه آشپز  در کردن کار حال  در جوان مرد و زن کی

 . بودند مغازه

 

 بدش بود آمده خوشش هوا سربه  دخترک نیا از پسر

 .بشناسد را او شتریب یکم آمدینم
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 : زد صدا بدهد کردن فکر یاجازه  فاخته به کهآن بدون

 

 .بزن خودتو مخصوص یتزایپ براش آتنه؟؟ -

 

 :گفت  پاچهدست  و هول فاخته

 

 !! بزنه تا سه! بزنه ینیم -



 

 هم گرید مرد و آتنه که بود بلند شیصدا آنقدر

 . دندیخند بلند یصدابا

 

 بود کشینزد که یصندل نیاول یرو زدهخجالت  فاخته

 :گفت او به رو نبازد، را خود کرد یسع  اما نشست

 

 !که نداره خنده -

 

  زیم گرید یصندل بخورد، را اشخنده کرد یسع پسر

 . نشست کنارش و دیکش رونی ب را فاخته

 

 ...آزاد   اسمم ینی آزادم، من -

 

 را او بود کم شیهای بدبخت کرد، نگاهش فقط فاخته

 .گذاشتیم دلش یکجا  گرید

 



 دختر به و کرد سکوت فاخته سکوت دنید با آزاد

 !  بود نمکبا یلی خ نظرش به  دوخت، چشم شیروروبه 

 

 انیم  کند بغلش که کرد  تصور... زهی ر و نمکبا

 .شودیم گم شیبازوها

 

 خودش از را  یطانیش یهافکر تا داد تکان را سرش

 :کند دور

 

 ؟ یبخر تا سه یخوایم چرا حاال -

 

 : دوخت در به و گرفت  او از را  نگاهش فاخته

 . مییتاسه  خونه خورم،ینم جانیا. ببرم خوامیم -

 

 زشیم  یرو  یساالد  ظرف آتنه لحظه نیهم در

 .گذاشت

 

 .داشت خبر دوستش نیترکینزد یقهیسل از



 

 آمده، خوشش قدکوتاه دخترک نیا از آزاد بود دهیفهم

 .زد یلبخند فاخته به رو

 

 تا کشهیم طول  بشه گرم تا کردم روشن تازه رو فر -

 . شنیم آماده هاتمتزا یپ یبخور  ساالدو

 

 .زد یکشدختر لبخند آزاد

 

 !ییما مهمون ساالدتو -
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 دیجد دردسر حوصله واقعا نداد را  جوابش فاخته

 . زد آتنه به یلبخند  نداشت،

 

 ..یکرد لطف زمیعز یمرس -

 



 خودش کار دنبال به  و داد را لبخندش جواب آتنه

 .رفت

 

 ساالد کوچک ی گوجه در و برداشت  را چنگالش فاخته

 تواندیم کردیم فکر که بود گرسنه قدرآن کرد فرو

 !!  دهد قورت درسته را لیف کی

 

  زیآنال  مشغول سخت و کردی م نگاهش رهی خ رهیخ آزاد

 . بود اشچهره 

 

 :کرد رها را چنگال و  شد کلفه نگاهش از فاخته

 

  اتونویمشتر همه  یلقمه شما؟؟ نیزد زل من به چرا -

 د؟؟؟یشماریم

 

 .کرد گرد را شی هاچشم  آزاد

 



 چون ، بوف گذاشتم مومغازه اسم نیهم واسه خب -

 !زنمی م زل امیمشتر به جغد مث

 

 و وستهی پ یابروها آن با آزاد کرد،  نگاهش فاخته

 خداوند جغد   ادی را او بود، کرده گرد که یچشمان

 ! انداختیم دارد دوست را هالک لک 

 

 . دیخند غشغش و کند کنترل را خودش  نتوانست

 

 :کند جمع را اشخنده کرد یسع

 نه؟ ای بخورم ساالدمو ی ذاریم مهربون جغد خب -

 ! لطفا برو پاشو گشنمه یلیخ

 

 . کرد نگاهش طانیش آزاد

 

 ! رمیم  شرط هی به -

 ی سبزه پسر نیا از ترزرنگ  خواند، را ذهنش فاخته

 .بود وستهیپ ابرو



 

  در یدادن شماره! شه  سبز پات ریز علف تا نیبش-

 ! ستین کار

 

 و زد یپهن لبخند آزاد  زانیآو یهالب  مقابل در

 مثل و کرد فرو ساالد ظرف در  را چنگالش

 !برد دهان به هازدهی قحط

 

 . شد بلند و برد عقب را یصندل آزاد

 

  نمیبب پاشم! شهینم گرم یآب تو از کهنی ا مثل ریخنه -

 !شد  یچ تزاهاتیپ
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 را ساالد ظرف ته بعد قهیدق دو و دیخند  ینخود فاخته

 .بود درآورده

 



  ظرف ته یمانده یباق ذرت کردیم یسع چنگالش با

 زشیم کنار  تزایپ یهاجعبه  با آزاد که کند شکار را

 .ستادیا

 

 !آرمی م یبخوا هست ذرت -

 

 دست با که یدرحال و گرفت دهیناد را اشطعنه  فاخته

 :گفت داشتیمبر  را ذرت

 

 !گذشت دینبا مفتم مال یقطره هی از -

 

  زل آزاد به ، خورد را ذرت و کرد باز  را شیهاشین

 ... زد

 

 .دیخند آزاد

 

  یهابچه  از نگو یزنی م آشنا اولش از گمیم -

 ! یخودمون



 

 .گرفت دستش از را هاجعبه  فاخته

 

 !ها؟بچه کدوم -

 

 .دیخند   ثیخب آزاد

 

 ! هاپررو  بچه -

 

 :گفت و کرد  یترث یخب یخنده فاخته

 

 تزاهاتوی پ پول که هستم پررو قداون یکنیم فک -

 ندم؟

 

 .کرد کوچک را چشمانش  آزاد

 

 !نه که چرا یبد شماره بهم اگه -



 

 را کارتش و کرد باز را فشیک د،یخند بلند فاخته

 .گرفت سمتش به و دیکش رونیب

 

 تونمینم کنمیم کار طرفانیا من! کردم یشوخ -

 شد؟ چقد حاال! کنم خلف

 

 . کرد یمصنوع اخم آزاد

 

 !تومن وهفهفتاد شهیم  ساالدت با -

 

  دستش فاخته. ردیبگ را کارت که کرد دراز را دستش

 .دیکش پس را

 

 !ستین که سرگردنه خبرتهچه -

 

 و رفت خوانش یپ یرو خوانکارت  سمتبه  خودش

 .کرد  زیوار تومان هزار پنجاه



 

 کنارش زیم یرو را هاجعبه  از ی کی و برگشت

 .گذاشت
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 . کردیم نگاهش نهیسبه دست آزاد

 

  که یدرحال و گرفت دستش در را گرید یجعبه  دو

 :گفت رفتیم در سمتبه

 

 مهمون خودمو من! یند پز  ساالد واسه  یخواستیم -

! یش روشن که  بزن خودت رمگه ید یتزایپ اون کردم،

 !رفت و زد یچشمک آزاد به و برگشت

 

 .دیکوب ش یبازو به مشت با و ستادی ا کنارش آتنه

 

 … یکرد ضرر هم تزایپ هی! یپریم  هرز که باز -



 

 در کرد باز  را تزایپ جعبه  و نشست یصندل یرو آزاد

 : گفت کردیم  یخال تزایپ ی رو  را کچاپ  سس که یحال

 

 دوباره مطمئنم کنهیم کار برا و دور نیهم -

 !!!زنمیم مخشو نکن شک! نمشیبیم

 

  ********* 

 گذشتیم  اتابک خانه در کردنش کار از روز چند

 .  بود درآورده را  پدرش پروانه

 

 یحت  دیبا دهدیم را پولش چون کردی م فکر

 ! کند تنش  فاخته هم  را شیهالباس 

 

 یصدا کرد باز را آپارتمان یورود در کوفته  و خسته

 . بود شکسته  را آپارتمان سکوت  فرشته بلند یهاخنده

 



 در دم. رفت  باال هاپله  از باعجله و بست را در

 فشار سرهمپشت  دوبار را زنگ و ستادیا واحدشان

 . داد

 

  جواب کهآن بدون و کرد  باز شیرو به را در فربد

  فاخته که رفت کنار و گرفت  چشم بدهد را سلمش

 .شود خانه وارد

 

 گردن از! همانا اشزدهذوقش غیج و همانا شدن وارد

 .دیبوس را اشگونه و شد زانیآو فربد

 

 !فربد یواا -

 

 . دوخت چشم شانیبایز یها لباس  و دوقلوها به ناباور

 

 که ییکادو سه و بود آن  یرو عکسش که یکیک به

 !زدی م چشمک او به زیم یرو
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 را امسال فربد کردی م فکر اما است تولدش بود ادشی

 !کرده فراموش

 

 تا رفت اتاقش به د،ی بوس و کرد بغل را دوقلوها

 .کند عوض  را شیهالباس 

 

 را کتش د،ی پوش را اشیآسمان ی آب ریحر لباس تندتند

 ! ستادیا نهیآ یجلو زد تن که

 

 بار نیچند که بود یلباس همان نیا گرفت  اشخنده

 .  بود دهیپوش فربد یجلو

 

 که دانستیم چون دیآیم او به گفتیم  شهیهم فربد

 !! ندارد یگری د یبایز لباس آن جز فاخته

 



 را تولدش توانست ینم اما بود دلخور او از هنوز فربد

 .کند فراموش

 

 واقعا   چون بود کرده  رشی غافلگ هادوقلو  کمک با

 نفس را نقش زیر دخترک نیا نداشت را نیا تحمل

 ...نکشد

 

  باز را هاکادو نبود دلش در  دل کرد، فوت را شمعش

 .  کند

 

 خوشحالش و آمد یول بود نیسرسنگ   هم هنوز فربد

 !کرد

 

 ...بکشد را فربد منت خواستیم دلش خودش بار نیا

 

!!!  سوسکه  خاله کتاب کرد، باز را نیری ش یکادو اول

 .دیکش را لپش

 



 !!!!سوسک شدم من حاال ناقلا یا -

 

 دو آن کار دانستیم. دندیخند انهیموذ فرشته و فربد

 .کند نگاه او به تا دیکش را  نشیآست نیر یش. است نفر

 

 !جونم؟ -

 

 کادو دیخر  بفهماند فاخته  به که کرد اشاره خودش به

 .است خودش کار

 

 .کرد  تشکر او از  و دیبوس را شی رو فاخته

 

  بسته فرشته  اما برد فرشته یکادو سمت به را دستش

 :دیکش خودش سمت به را

 

 !!آقاتون مال  اوووول -
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 دهیخر شی برا چه فربد ندیبب بود شیخدا از که فاخته

 نگاهش انهیجودل کند باز را فربد یکادو کهآن از قبل

 .فشرد را دستش و کرد

 

 باکس یمحتوا دنید با برداشت  را رنگقرمز  باکس

 ...پوشاند را صورتش یپهن لبخند

 

 ازین که کفشش به یحت بود زیچهمه  به  حواسش فربد

 !!!داشت کفاش به یادیز

 

  امتحان شی پا به را اسپورت رنگدیسف  کفش زدهذوق

 !! بود اشاندازه یاندازه کرد،

 

 انداخت  فربد کمر دور را دستش زی تشکرآم یلبخند با

 .فشرد او ینهیس به  را سرش و

 

 !!یهست که نیا از... ممنون فربد ممنون -



 

  یموها عطر د،یکش قی عم ینفس و زد یلبخند فربد

 .کرد نوازش را شیمو آرام و دیبلع را  جانش آرام

 

 ؟؟یدینم گوش حرفام به  که دهیفا چه -

 

 و فاخته. د یکوب زیم یرو را شیکادو ی جعبه  فرشته

 .بودند کرده فراموش را نفر دو آن یکلبه که فربد

 

 . دادند فرشته به را نگاهشان

 ... دیاب یدر منو یکادو! موقوف یریگ قلوهودل -

 

 کند جدا  خود از را فاخته کهآن بدون و دیخند فربد

 . کرد اخم فرشته. داد دستش به را فرشته  یجعبه 

 

  یجلو پامونم میبود بچه ما!! یزی چ ییایح هی -

 !!!میکردینم دراز بابامون

 



 .دیکوب  شیبازو به مشت با فربد

 

ر -  !!بچه  نزن ز 

 

 فربد کردیم باز را کادو کاغذ  دقت به کهی حالدر  فاخته

 . کرد صدا گونههشدار  را

 

 !!بکشد غیج بود کی نزد بسته یمحتوا دنید با

 

  که بود آورده را اشنقره  سرسنجاق  آن  شیبرا فرشته

 ! دیدزد  او از اختر قبل ماه چند

 

 که یوقت ادگاری بود، مادرش ادگاری سر سنجاق  نیا

 ... نبودند بدبخت  قدرنیا
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  کرده نشان را فاطمه  هنوز اشعمه که هاوقت آن

 !! بود نکرده پسرش

 

 .فشرد آغوشش در را فرشته

 

 نو؟؟یا یآورد  ریگ کجا برم،  قربونت -

 

 : گفت زدهجان ی ه فرشته

 

 ...گرفتمش یتیم   از کردنم کار نصف هفته هی سر -

 

 .گرفت را لپش فربد

 

 !! سوختهپدر زنهیم حرف یبازار  کوچه میطور چه -

 

. دیبوس و دیبوس را  فرشته بازهم و دیخند فاخته

 .دیکش کنار را خودش یشینما یغضب با فرشته



 

 !!یکرد میتفتف گهی د بسه! هاَاَه -

 

 .  گرفت را فاخته یبازو فربد

 ... شد  میحسود! بچه گهیم راس -

 

 . دیکوب شیبازو به یمشت حرص  با فاخته

 

 !!!  فربد -

 یصداهم و  شد بلند اشخنده یصدا هم ن یریش بار نیا

 ... دیخند  فربد و فاخته

 

 از که یاخانواده کرد، نگاه اشخانواده به فاخته

 .کردیم شکر را خدا  و بود خوشحال داشتنشان

 

  است، یخال نفر کی  یجا  فقط حاال کرد فکر  خودش با

 ...بود هم او سهم هاخنده نیا که یکس

 



 بود گرفته خوابش که ن یریش به فرشته بعد یساعت

 .رفتند شانخانه  اتاق تنها به و کرد کمک

 

  در قصد از...  دیفهمیم شتریب یلیخ سنش از فرشته

 .کرد مرتب  را نیریش  رختخواب و  بست را اتاق

 

 به او کنار هم خودش  و انداخت شی رو را شیپتو

 .داد هیتک سرش پشت وارید

 

 یخاله  بود وقتش زد، ی لبخند و بست را چشمانش

 .کند خلوت اشعلقه مورد مرد با ی کم مهربانش

 

  باز را چشمانش فرشته فشرد، را فرشته دست نیریش

 ...دندیخند هم به رو دوقلوها چشمان  و کرد
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 و کرد تعارف فربد به را معروفش  نیدارچ یچا فاخته

 .نشست  کنارش

 

 ازت… ممنونم شدم،  زدهجان یه واقعا   فربد -

 

 به و د یکوب مبل یرو به کنارخود را دستش فربد

 .ندیبنش کنارش تا کرد اشاره فاخته

 

 . گرفت یجا کنارش و شد  بلند او یروروبه  از فاخته

 

 ...فربد رفته ادتی کردم فکر -

 

 .کرد حلقه فاخته کمر دور را دستش فربد

 

 یرو را اشچانه  و داد  هیتک نهیس به را او سر

 .داد قرار  فاخته یموها

 

   رو؟؟ تو بره ادمی شهیم مگه -



 

 .گرفت  بغضش فاخته

 

 دلش کردیم محبت اندازه از ادیز او به یکس شهیهم

 ...هم  حاال و کند هیگر  خواستیم

 

 . زد کنار را بغضش و دیکش نفس را فربد عطر

 

 . داد ادامه و کاشت ش یموها یرو یابوسه  فربد

 

 یتو تو اما بودم دلخورم  آره، بودم یعصبان -

 شمیپ اگه یحت فاخته یهست میزندگ یلحظه لحظه 

 ...ینباش

 

 شیهااشک  که چرخاند باال سمت به را چشمانش فاخته

  که یخنک حال  نیا از ردی نگ اشهیگر تا بزند، پس را

 .کردیم ریسراز قلبش به فربد  یهاحرف 

 



 کرد یزندگ یالحظه  و دیبوس و دییبو را  شیموها فربد

 ... را یخوشبخت حجم نیا

 

 :گفت یاگرفته یصدا با و فروخورد را  بغضش فاخته

 

 ...  فربد -

 

 . بست را  چشمانش و زد یلبخند فربد

 

   فربد؟؟ دل جون   -

 

 .د یگز لب فاخته

 

 یلیخ که دونمیم راستش یعنی تو، که  دونمیم من -

 خوادیم دلم یلیخ یکرد کمکم و یبود کنارم حاال تا

 ... کنم جبران برات یجور هی که
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 .دیخند فربد

 

 یخوا یم یچ نمی بب  بگو نینچ ی کبریصغر -

 ! کوچولو؟

 

  بهتر تا برداشت فربد ینهیس یرو از را سرش فاخته

 .کند نگاه او به

 

 ...خودم شی پ ارمیب شگاهی آسا از رو عمه خوامیم -

 

 .دیکش درهم را ش یهااخم فربد

 

 اوضاع؟؟  نیا تو -

 

 در را فربد یها دست و فشرد هم به را شی هالب  فاخته

 داشته فربد بر یشتریب  ری تأث حرفش تا گرفت دستش

 .باشد



 

 ... من هاسبچه  بزرگمادر اون -

 

 . کرد قطع را  صحبتش فربد

 

  گردن ستن؟؟؟ین فکرش به خودش ی هابچه  چرا -

 غرقه پول یتو  دخترش!! کنهی نم قطع تبر پسرشو

 پاو دست توش که یبت یمص همهنیا  با تو وقتاون

 ؟؟؟یدار  نگه یتونیم  طورچه  رزنویپ هی یزنیم

 

 نگاه فربد  به ناراحت و شد زانیآو شی هالب  فاخته

 .کرد

 

  یماجرا یتو دونم،یم خودم رو یگیم که یینایا -

  خوب خودت.  بود معمه آدم نیرتریتقصیب  اتا و فاطمه

 خودش شیپ موعمه  اتابک نذاشت تو خواهر یدونیم

 !!  داره  نگه

 



  و دیکش یقیعم نفس گرفت، فاخته از را  نگاهش فربد

 . دوخت چشم سقف به

 

 .دیکش پشتش پر یهامو به یدست و کرد  فکر یالحظه 

 

 گهید دلمزیعز توه میتصم نیا! فاخته دونمینم واقعا   -

 رفت در جونم روز چند ن یا میبش نیسرسنگ خوامینم

 ...ینبود که

 

 .کرد ینیریش یخنده فاخته

 

 !من نه یکرد قهر تو -

 

 و شد خم ناگهان و دییسا همبه را شیهادندان فربد

 . فشرد شیهادندان انیم را فاخته یگونه

 

 ۴۲_پارت #

 



 .کرد جدا فربد از را خودش و دیکش یاخفه غیج  فاخته

 

 !! یریزنج یوونهید یکنی م کاریچ -

 

 .کرد نگاهش فتهیش فربد

 

  پشمک که ینرم قدنیا تو که سین  من ریتقص -

 ! خانوم

 

  فربد یبازو و کرد یاخم  یشینما اما رفت دلش فاخته

 .گرفت شگونین را

 

 .کرد لمس را شیبازو و دی خند بلند فربد

 ... نکرده چلقمون یوحش یدختره نیا تا برم پاشم -

 

  زد چنگ را فربد راهنیپ و  کرد نگاهش چپچپ  فاخته

 .کشاندش در سمتبه و

 



 :گفت خندان فربد

 رفتمیم داشتم خودم بابا یا ؟؟یکنی م کاریچ -

 ...گهید

 

 .داد هلش رونیب وبه کرد باز را در فاخته

 

 ... یشی م پررو دمیم رو بهت ذره هی تا -

 

 شکیب... کرد نگاهش تخس و تکاند  را شیهادست

 !!!شکیب بود عسلش یهاجام نیا عاشق فربد

 

 .  دیکش محکم  را لپش

 

 ! زشتو برات دارم -

 گذاشته اشگونه  یرو را دستش که ی حال در فاخته

 :زد لب بود

 

 ! یهست ی وحش کنن جونت به جون -



 .زد  چشمک فربد

 

 یوحش من کنهی م جور خوب   رو تختهودر خدا آره -

 !!بشه یچ مونبچه  یوحش توهم

 

 . کرد نگاهش زیآممحبت   بار نیا فاخته

 خواهرت آمینم یگالر فردا شهیم رتید برو -

 ... داره مهمون

 

 اشی شانیپ  کرد، نگاهش سکوت  در و دی کش یآه فربد

 ...رفت  نییپا ها پله از  و دیبوس را

 

 ۴۳_پارت #

 

 خاطربه بود، آوردهدر را پدرش صبح از پروانه

 .موردشیب  یهاوسواس 

 



 یبهداشت سی سرو و انداخته برق را خانه  سالن فاخته

 .کرد زیتم  وسواس با را

 

 .  شود یم یمتلش دارد بدنش کردی م احساس

 

  خانه از شی هاد یخر خاطربه شدیم یساعت کی پروانه

 مهمان اتاق  کردن جارو از تازه وفاخته شده خارج

 .  بود شده خلص

 

  کاناپه یرو  را خودش  و دهید دور را پروانه چشم

 .کرد رها ونی زیتلو یجلو

 

 !!شششیییآخ -

 

 :کرد غرغر رلبیز و کرد دراز را شیپاها

 

 !هاشلخته  کردن زیتم رو خونه نیا یک سین معلوم -

 



 مواج یهامو و دیکش سرش از را اشی روسر

 .کرد آزاد موکش  حصار از  را کوتاهش

 

 !!هیبوقعهد شونمیجاروبرق! دیترک مغزم -

 

 شدن قطع با بود برگشته کار سر از تازه  که اتابک

  یچا  فاخته از تا بود آمده سالن به یبرقجارو  یصدا

 . دیشن را فاخته یهاحرف  یهمه  بخواهد،

 

 یدختره: "گفت  دلش در بود گرفته  اشخنده

 !!"غرغرو

 

  یبدتر یهاحرف  و دیایب خودش  به فاخته کهن یا یبرا

 و کند طنتیش یکم کهآن  خاطربه  شتریب و نزند

 با و شد کینزد او به  آهسته بترساند را دخترک

 . زد شیصدا یخشن یصدا

 

 کامکار؟ خانم -



 

 با بزند یچرت تا بود بسته را شیهاچشم   تازه که فاخته

 نگاه اتابک به و دیپر شی جا از دهیترس اتابک یصدا

 .کرد

 

 ن؟ یاومد یک  شما سلم -

 

  یموها اتابک  اما نبود  بازش یموها  متوجه فاخته

 .کرد نیتحس دل  در را شیبایز

 

 :گفت و زد یامرموزانه لبخند

 

 و مارکش  بخرم یبرق جارو خواستم که گهید دفعه -

 !!وقتهی نباشه یعهدبوق  که نیبگ شما
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 را اشیروسر  و بست  را شیموها شده هول فاخته

 :انداخت سرش یرو

 

..  یعنی بلنده صداش که بود نیا منظورم من نه نه -

 ...خب نیاومد هم شما دمینشن

 

  کرد، نگاه فاخته یعسل یهاچشم  به  میمستق اتابک

 .بود آشنا شی برا بیعج که یچشمان

 

 م؟یدار یچ ناهار -

 

 :شد هول هم  باز فاخته

 

 رونیب گفتن خانم پروانه کردمیم زیتم  داشتم من -

 دیبزن زنگ شمام که بگم شما به گفتن خورنیم

 ..ارنیب براتون

 



 با که یسال ده نیا. دیکش درهم را شی هااخم اتابک

 یغذا ای بود کرده  عادت کردیم  یزندگ پروانه

 !نمکی ب ای بخورد را اشسوخته 

 

 سفارش غذا رونیب از که بود نیا اشیخوشبخت  اوج

 کار شانیبرا یمسن زن که شدیم یسال چند! دهد

  نتوانست گرید کمرش  سکید وجود با اما کردیم

 !! زنقشیر یکوچولو  دختر نیا هم حاال و دیایب

 

 . گرفت فاخته از را  نگاهش

 امروز؟؟ واسه یبود نذاشته غذا شبید تو مگه -

 

 .کرد  اخم فاخته

 کنم  درست خواستمیم دیدید خودتون شبید -

 !بشم کاریب نذاشتن خانومتون

 

 ستوه به را  دخترک پروانه هم شبید آمد ادشی اتابک

 . بود اورده



 

  یبیعج لیم کرد، نگاه فاخته اخم در غرق یچهره  به

 !بود کرده دایپ لپش دنیکش به

 

 :گفت  و فروخورد را لبخندش

 !گهید یزنیم  چرا باشه -

 

 آشپزخانه زیم یرو  را خانه تلفن که یحال در

 :گفت داشتیبرم

 

 بدم؟ سفارش یخور یم یچ -

 

 دهیکوب او به اتابک که  یروز آن یادآوری با فاخته

 :گفت حرص با و شد ترظ یغل اخمش نداد

 

 ! دهیکوب -
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 یخنده بود شده یآوراد ی شیبرا روز آن که اتابک

 .کرد یکوتاه

 

   کامکار؟؟ خانم ادتهی هنوز که شما -

  که کرد او به را پشتش نداد، را جوابش قصد از فاخته

 . شود خارج  آشپزخانه از

 

 یسرشانه  گرفتیم را شماره که طورهمان اتابک

  طعنه با و  گرفت گرشید دست با را فاخته راهنیپ

 :گفت

 

  بد یدادیم بهمون هم ییچا  هی کامکار؟ خانم کجا -

 . نبود

  آزاد اتابک ی هاانگشت  انیم را لباسش یحرص فاخته

  یچا شیبرا  تا برداشت قدم سازی چا سمت به و کرد

 . زدیبر

 



  را آشپزخانه زیم یصندل و کرد تمام را تماسش  اتابک

 . نشست و دیکش عقب

 

 . داد قرار مقابلش را  یچا وانیل فاخته  همزمان

 !دییبفرما -

 

 داشت هاچشم  نیا راز کشف به یادیز  لیتما  اتابک

 هاآن در شدن رهیخ بارن یاول همان از که ییهاچشم 

  آشنا قدرنیا چرا که بود مانده ذهنش در سؤال نیا

  است؟؟

 

  یقیعم نفس و گرفت فاخته چشمان از را  نگاهش

 .دیکش

 

 حس  را یبهشت یبو نیا که بود بار نیاول انگار

 ! را مرموز کوچک دخترک نیا تن یبو. کردیم

 



 کنارش دخترک داشت دوست گفت، طانیش به یلعنت

 .بکشد حرف به شتریب  را او تا ندیبش

 

  او یهانگاه ریز از دخترک آمد خودش به تا اما

 ... بود ختهیگر

 

  اطیح کردن  جارو حال در  پروانه درخواست به فاخته

 به خوابشان اتاق یپرده پشت از اتابک و بود خانه

 .بردی نم خوابش و شده رهیخ او

 

 نبود دله و دزد. کردینم شی رها یالحظه  دخترک فکر

 هم را  کوچکش اسم هنوز که یکامکار خانم اما

 ! بود کرده پر را ذهنش تمام دانستینم
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 یپرده اخمالو...شیدلربا عطر آن و مرموز چشمان

 .کرد رها یحرص  را اتاق



 

  ت؟شناسنامه نیا کجاست! یلعنت -

  پروانه ای بود پرت حواسش فاخته که ییهاوقت  اتابک

  کردی م وجوجست  را فشیک داشتیموا ی کار به را او

 !  نشانه کی  از غیدر یول

 

 و نیهم بود، فشیک در فربد نام به یاعتبار کارت فقط

 !! بس

 

 کی فی ک گشتن... دیکش یم خجالت خودش  کار از

 ! او یسن کم به یدختر همآن  دختر

 

  بود کرده مشغول را ذهنش قدرآن...عطر آن حاال اما

  یکوچولو  دختر شتریب و  شتریب خواستیم دلش که

 ! دیببو را یبرف

 

 :کرد  زمزمه و دیگز را شیهالب

 !طونی ش بر لعنت -



 

  غذا آمدن  تا را اطیح زدن جارو کردیم  یسع فاخته

 . دارد نظرش  ریز اتابک کهآن از غافل کند، تمام

 

 راست و  چپ به را بلنددسته  یجارو  که طورهمان

 . دیکشپر  هاگذشته به ذهنش  دادی م حرکت

 

 شاداب و جوان قدرآن خواهرش که ییروزها  آن به

  فاطمه مانند همه خواست،یم دلش شهیهم او که بود

 .کنند شی ستا هم را او

 

 و طرفنیا  به خود با هم را او اشعمه کردی م آرزو

 ...ببرد طرفآن

 

 نیماش و دیکش رونیب فکر از را او در شدن باز

 . شد خانه اط یح وارد پروانه درنگیسف وششست یدو

 



 شدن بسته تا و برداشت دنیکش جارو از  دست فاخته

 ادهیپ نیماش  از پروانه. شد رهیاوخ به در کی اتومات

 .زد لبخند فاخته به رو و شده

 

 ! ی نباش خسته -

 خوب که قدرآن بود نیچرک زن نیا از دلش  اما فاخته

 زور به. نداشت یریتأث او در هم شی هاکردن رفتار

 . زد یلبخند

 

 ۴۷_پارت #

 

 ! خانم پروانه دینباش خسته هم شما -

 

 .کرد فوت رونیب به را  نفسش پروانه

 

 !! یلییخ مخسته  یلیخ -

 



 باال هاپله از که یحال در و زد را نشیماش صندوق

 : داد ادامه رفتیم

 

 !باال اری ب لویوسا  بعد کن در یخستگ  کمهی -

 

 .شد رهیخ پروانه  یبایز قامت  به فاخته

 

  یروسر ریز از که اشیمشک  لخت و بلند یموها به

 ...  نقصشیب اندام آن و  بود زده رونیب رنگ زرد

 

  حالتابه که بود  یزنان نیباتریز از یکی پروانه  شکیب

 را شانی زندگ او یاافسانه ییبایز نیهم و بود دهید

 !  کرد دگرگون

 

 ...کن خراب خانه ی  مشک یها چشم  نیهم

 



 تا بود مانده یکم فقط کرد نگاه اطیح به و دیکش یآه

 و کرد محکم دستش در را شیجارو کند تمامش

 ... زد جارو را اطیح یادامه

 

  که داد قرار خانهآشپز  در را هاد یخر یسه یک نیاخر

  عوض را شیهالباس  آمد آشپزخانه به هم پروانه

  هر از تربیدلفر را او رنگشی مشک تاپ و بود کرده

 . دادیم  نشان یزمان

 

 : گفت و کرد نگاه هاسهیک به

 نشه؟؟  خراب وقت هی  حاال؟ یبپز غذا  یتونیم -

 

 :گفت مطمئن فاخته

 

 ! کنمینم خرابش من نه -

 

 . گذاشت فاخته  یشانه ی رو را دستش و زد یلبخند

 



 ! زنیعز  برام یلیخ مهمونام نشه خراب دوارمیام -

 

 : گفت ترمشتاق  و  چرخاند چشم

 نخورده غذا گفت اتا بخورم، غذا رونیب  نداشتم حال -

   داده؟؟ سفارش یچ هنوز،

 

 به توجه بدون بود شده آشپزخانه وارد تازه  که اتابک

  پروانه کمر دور به پشت از را دستش  فاخته حضور

 .کرد حلقه
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 . یماه هم هست دهیکوب هم -

 

 

 .دیکوب همبه را شیها دست  پروانه

 

 



 گه؟ید فانوس از -

 

 

 .دییپا  را فاخته یرچشمی ز اتابک

 

 

 ...فانوس زمیعز آره -

 

  را صحنه  نیا د،یجنگیم اشیدرون انزجار با فاخته

 !  بود دهید

 

 کرد،  بغل طورن یهم را شیبایز خواهر اتابک بود دهید

 ... را دنشیبوس بود دهید

 

 خاک خروارها ریز زشی عز و مهربان  خواهر  حاال و

 ! دیجنگی م یماریب با  جانش یرهیش  و بود خفته

 



 د،یلرز اشچانه   اریاختیب ! مظلومش نی ریش یبرا آخ

 وانیل یبهانه  به تا رفت ییشوظرف نک یس سمتبه

 بتواند که کند  دو آن به را پشتش آن درون ینشسته 

 . کند کنترل را  شیهااشک 

 

 را وانیل بزند، پس را بغضش تا دیکش یقیعم نفس

 تا دیسرکش و کرد پر  ریش آب از را  آن و شست

 ...  دهد فرو آن با را شیهاعقده

 

  غذا آوردیم آشپزخانه به را هاد یخر که وقت همان

 . بود دهیرس

 

  نکیس کنار را وانیل اندشده سرد یکم کردیم حس

 در و  برداشت کانتر  یرو از را غذاها و گذاشت

 .کرد گرم اتابک یخانه  متیقگران یو یماکرو

 

 :دیپرس کردیم نگاهش مدت نیا تمام  که پروانه

 

 



 !یدار یغم  هی کنمیم حس  همش ،یناراحت  انگار -

 

 

 .کرد مداخله اتابک

 

 

 حالم بودم منم سرطانه، به مشکوک خواهرش -

 !شدیم گرفته

 

 و یماه  یهابشقاب و زد یلبخند زور به فاخته

 . گذاشت  زیم یرو را دهیکوب

 

 ... ششیآزما جواب نگرانم -

 

 

 .گرفت را دستش محبت با پروانه

 



 

 ...نکن ناراحت خودتو! زم یعز ستین ی زی چ شاالیا -
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 اما بدهد را پروانه محبت  جواب کرد یسع فاخته

 !!بود  یکوچک لبخند تلشش همه آن یجه ینت

 

  ی ترش یهاکاسه  و گذاشت زیم وسط را برنج سید

 . داد قرار پروانه مقابل و کرد پر هم را  کلمگل  و ریس

 

 

 خانم؟ پروانه  ستین یامر -

 

 

 :دیپرس متعجب  پروانه یول کرد نگاهش فقط اتابک

 ؟ یخور ینم  خودت مگه -



 

 

 ریز از سرکشانه  که را شیموها از یادسته  فاخته

 .برد گوشش پشت را بود زده رونی ب اشی روسر

 

 ... ستین امگشنه من نه -

 و دیکش خودش بشقاب در برنج یکم ال یخی ب اتابک

 : گفت  پروانه به رو

 

 !!ستین اشگشنه  حتما   نکن اصرار -

 

 

 :گفت فاخته به و کرد نگاه چپچپ  اتابک به پروانه

 سالن؟؟  تو بره اتا یخوایم ؟یکنیم یبیغر -

 

 و مودب اما بود آزرده اتابک رفتار  از دلش فاخته

 آشپزخانه از و کرد رد را پروانه تعارف محترمانه

 .شد خارج



 

 بغض یکم  تا رساند یبهداشت سیسرو  به را خودش

 ... کند آرام را سرکشش

 

 

 . کرد نگاه اتابک به ناراحت  پروانه

 !دیگرخ بدبخت دختر یگی م یطورنیا چرا اتا -

 

 

 .انداخت باال یاشانه ال یخی ب اتابک

 

 

 تعارف سفره آد،ینم خوشم تعارف از  که یدونیم -

 !نداره

 

 

 :کرد فرو یماه در را چنگالش پروانه



 ..بذار  براش نخور همشو!! اتا تو دست از -

 

 

  چه دانستی م خودش فقط نگفت، یزیچ  گرید اتابک

 ...عطرش یبو  و دخترک بودن کینزد! است مرگش

 

 بلند به نگاهش پروانه شد، بلند و زد کنار را بشقابش

 . شد بند اتابک شدن
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 ؟؟ ینخورد ی زیچ که تو -

 

 .دیکش را  لپش اتابک

 

 !شد کور اشتهام ک موندم  خانومم منتظر قدنیا -

 



  خسته  کوچک دختر:"شد تکرار  جمله نیا دلش در اما

 !!"بود گرسنه و

 

 .شد کوفتش شیغذا ظهر روز آن مثل

 

  بود کرده  یآشپز به شروع که سه ساعت از فاخته

 پروانه که بود ییهاغذا کردن آماده ریدرگ هنوز

 . خواستیم

 

 آمد آشپزخانه به ظهرشبعداز  چرت از بعد هم پروانه

 . کند کمک فاخته به یکم تا

 

 .دییبو و کرد  باز را فسنجان یقابلمه  در

 !هیعال که بوش و رنگ -

 

 .دیچش را آن از یکم و برداشت یقاشق

 ... شده یعال!! دختر یکرد چه اوووه -

 



 را بود دستش در که یجیهو یادامه و زد لبخند فاخته

 . زد رنده

 

 کنارش و دیکش عقب را یگرید ی صندل پروانه

 . نشست

 ؟؟یگرفت ادی یآشپز یک از -

 

 یاموقهوه عروسک آن ادی کرد، نگاهش قیعم فاخته

 ! بود دهیخر شیبرا پروانه که افتاد کالیموز و

 

 اشخوشمزه  یهاغذا دیپرس فاطمه از که یروز همان

 !است گرفته ادی یکس  چه از را

 

 :گفت و داد دستانش به را  نگاهش

 ... داده ادی  بهم خواهرم -

 

 .زد ی لبخند پروانه

 !ضه؟یمر که هیاون منظورم! تره؟بزرگ خودت از -



 

 ظرف در را شده رنده یهاج یهو که طورهمان فاخته

 :داد  جواب دیچی م حوصله و قهیسل با  ساالد

 

 شهیم یاخورده و سال  دو گمیم که یکی نیا! نه -

 ... شده فوت

 

 . کرد نگاهش متأثر پروانه
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 کجان؟  مادرت و پدر پس -

 

 یحوصله   اصل   کردیم حس و بود شده کلفه فاخته

 .ندارد را پروانه

 

 سلفون را بود دهیچ ظرف در گل شکل  به که یساالد

 .دیکش



 

 . کنمیم یزندگ خواهرم دوتا با من شدن فوت دوهر -

 

 از و برگشت داد، جا خچال ی در را ساالد و شد بلند

 :دیپرس  پروانه

 

  تنها خواهرام بمونم شب تونمینم من خانم پروانه-

 د؟ین یبچ زویم دیتونیم خودتون شما هستن

 

 .زد ی لبخند پروانه

 ! تونهیم  اتا یول تونمینم که من -

 

 .کرد مرتب را شالش فاخته

 !است  آمااده زیچ همه رمیم گهید من پس -

 

 و وهیم. چرخاند آشپزخانه در را چشمش پروانه

 ... یچا ختنیر یبرا آماده ینیس ها،بشقاب 

 



 آمده ایدن به کدبانو تولدش هنگام از دختر نیا انگار

 . بود

 

 .زد فاخته یشانه  یرو  را دستش

 ! هیعال زیچهمه دلم زیعز ازت ممنونم -

 

  صدا بدهد العملعکس فرصت  فاخته به که آن بدون

 :زد

 

 اتابک؟؟ اتا؟؟ -

 

 یکتاب و بود زده چشم به را اشمطالعه  نکیع اتابک

 مشغول ونی زیتلو جلو ی  راحت مبل ی رو دست در

 . بود مطالعه

 

 .دیکش  سرک آشپزخانه به و برداشت را نکشیع

 جونم؟؟ -

 



  ییراهنما  خانه سالن به را فاخته که ی حالدر  پروانه

 :کردگفتیم

 

  کرده  کار یلیخ ،یرسوند یم رو فاطمه کاش -

 .سخسته 

 

 به فربد که یجعل یلیفام  نام و خواهرش  نام از فاخته

 .نشناسد را او که کردیم استفاده بود  داده ادی او
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 را نامش باالخره داد، باال  را شیابرو یتا  کی  اتابک

 !!دیفهم

 

 . شد بلند مبل یرو از

 !بشم آماده رمیم -

 

 .فشرد را  پروانه دست معذب فاخته



 ! رمیم خودم خانم پروانه ستین الزم -

 

 .داشت نگاه دستانش در را  فاخته دست

 اونم ،یکن یبگیغر اتا با  قدن یا ستین الزم زمیعز -

 ! نباشه حرفم برتتیم. بزرگته برادر مثل

 

  را زیچچ یه یحوصله  کرد، سکوت ناچار  به فاخته

 .  را زدن حرف  نه را بحث نه نداشت

 

 دلش. خواستیم را  کوچکش یخانه  دلش فقط

 ...خواستیم را فرشته یشلوغ و ن یریش آرامش

 

 !!! فربد یکم... هم دیشا و

 .بود نشسته  اتابک دست  کنار فاخته بعد یلحظات

 

 با که داشت یرنگ یانقره  دیپرا اتابک شیپ هاسال 

 !  بود دهی خر قولهوقرض  و وام هزار

 



 او به را نشیماش ینیریش  اتابک که یروز  آمد ادشی

 ... بود داده پوپک و فاطمه و

 

 !! ساعتهچند  دور دور کی

 . شد خارج هاگذشته از اتابک یصدا با

 ؟؟یگرفت نویریش شی آزما  جواب -

 

  نشونش میببر یخوایم اگه شناسمیم  آشنا دکتر هی

 .میبد

 نیریش یپرونده دینبا وجهچ یهبه د،یپر رنگش فاخته

 را دخترها  یلیفام اگر افتاد،یم اتابک  دست به

 !رفتیم بادبر  زیچهمه  دیفهمیم

 

 یتازگ به  که یخوب حقوق هم انتقامش ینقشه هم

 ! دادیم  او به اتابک

 

 .شود مسلط خودش به کرد یسع



! هیدکتر خوب خودشم دکتر نگرفتمش، هنوز نه -

 !! شناستشیم یکلن یآقا یعنی... فربد

 

 .گرفت اشخنده  اتابک

 و تو دونمی م! یاریدرب  یباز من یجلو خوادینم -

 !!نیهست یمیصم  یلیخ فربد
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 .کرد یخال حرفش با را امروزش یهاعقده تمام فاخته

 !!منه یخصوص یمسئله نیا -

 

  دوخت، روروبه  به و  گرفت اتابک از را  نگاهش

 .کرد ییپرصدا یخنده  اتابک

 

 ! ستی ن مربوط من به دمیفهم!! بابا خب -

 



 هم دلش اما بود متنفر او از نداد را  جوابش فاخته

  بود خواهرش که ییروزها بود شانیروزها آن تنگ

 ... حاال اما

 

 را چشمانش و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 ! خسته یلیخ بود خسته بست،

 

  از تا بکشاند حرف به را فاخته  خواستی م اما اتابک

 . شود رشیدستگ ییهاز یچ او

 

  بچه الف کی نیا که بود نشده ریپ قدرآن  هنوز

 !!بمالد رهیش را سرش  بخواهد

 

 .کرد فکر یکم  و دیجو را اشیی باال لب

 یعنی... خواهراته و  تو منظورم... شما گمیم -

 ؟یاخاله  ،یاعمه یلیفام یدوست ن؟یندار  و یچکیه

 

 : داد ادامه و  کرد نگاه یالحظه  را فاخته



  نمیبب کنجکاوم یمقدار هی  فقط کنم ناراحتت خوامینم -

 ه؟ یچ تون ییتنها نیا انیجر

 

 منتظر و دیچرخی م شیروروبه  و فاخته انیم  نگاهش

 یحت داشت ب ی عج یسکوت  فاخته اما بود فاخته جواب

 !کردینم نگاه هم اتابک به

 

 . زد شیصدا  متعحب اتابک

 کامکار؟  -

 

 !  نداد را جوابش هم  باز فاخته

 

 شد، خم دخترک یرو و زد  یکنار را نشی ماش متعجب

 ...داشت دنشیخواب از نشان منظمش یهانفس

 

 ...  بست نقش لبانش بر یلبخند ناخوداگاه

 



 زن و او و بود کرده کار داشت جان تا امروز

  اما بودند کرده هم را ظهرشان از بعد خواب  رحمشیب

 ...دختر نیا
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  غروب تا صبح از دختر نیا مگر دیکش یقیعم نفس

 قدرنیا بدنش یبو  هنوز چرا بود  نکرده کار

 بود؟؟ کنندهمست 

 

 تا دیکش جلوتر را خودش یکم و  شد وسوسه

 .کند  تماشا بهتر را صورتش

 

 مو کش از ی کم دارشتاب   یموها و رفته عقب شالش

 .بود آمده رونیب

 

  انگار بود، باز انشانیم ی کم انگار اشبسته  یهاچشم 

 هاپلک   که دادینم را اجازه  نیا شیهاچشم  یدرشت

 . شوند بسته کامل  



 

 یبرجستگ اشی نیب یغهیت  یرو یکم اما کوچک ینیب

 ...شیهالب  و داشت

 نیا  از تا بست را شیهاچشم  و دیگز  لب اتابک

  افکار از د یکش خجالت شود دور یطانیش یوسوسه 

 !!  بود اشبچه  یجا دختر نیا! اشمسخره 

 

 کرد فکر پروانه به و درآورد حرکت به آرام  را نیماش

 ذهنش از یاگوشه اما اش،اندازه از ش یب ییبایز به

 ...رفتی م رژه کامکار کوچک یهالب  یوسوسه 

 

 یخانه  آدرس فشرد، گاز پدال یرو را شیپا یعصب

 .بود گفته او به دوستش را فاخته

 

 دوستش از تا بود خواسته او از فربد که یروز همان

  فاخته یبرا را خانه آن دیفهم دیایب راه فربد با بخواهد

 .  خواهدیم

 



  تا برساند اشخانه  به را  او زودتر هرچه  خواستیم

 ! شود خلص یلعنت حس نیا دست از

 

 یآرام لحن با و زد ترمز دیرس که آپارتمان  یجلو

 : کرد شیصدا

 دخترخانم؟؟  -

 

 کندیم شی صدا یکس چه دیفهمینم که انگار فاخته

 ترزانی آو را شیهالب و گفت یآلودخواب " هوم"

 !نشد باز چشمانش اما کرد،

 

  لب ریز  و دیجو را خودش یباال  لب یحرص  اتابک

 :کرد زمزمه

 ... روحت تو -
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  کام کی" گفتیم او به  یطانیش بست، را چشمانش

 ..." کام کی فقط ... کوچک

 

  یبرا حاال که بود شده لیذل قدرآن گرفت، اشخنده

 ! دیجنگیم  خودش با دختر کی دنینبوس ای دنیبوس

 

 .داد تکانش و گرفت را  فاخته یبازو

 کامکار؟؟  کامکار؟ -

 

 وحشت اتابک دنید با کرد، باز را شی هاچشم فاخته

 او دماغ به محکم اشی شانیپ و نشست راست زده

 ! خورد

 

 .نشست شیجا سر و گفت یبلند آخ اتابک

 ...شکست دماغم! یوحش چته -

 

 .کرد نگاهش زده خجالت

 !دمیترس... خوامیم معذرت -



 

  خودش اما شد ریسراز اتابک  دماغ از خون یاقطره 

 .نبود متوجه

 

 : گفت زده وحشت کردیم نگاهش داشت که فاخته

 ...آدیم خون  داره!! خون -

 

 .کرد نگاه و دیکش دست اتابک

 !ایدار زور خوبم -

 

  اصل   کند کارچه  دانستینم و بود شده هول فاخته

 را اتابک نیماش یکاغذ دستمال یجعبه  چشمش

 ... دیند

 

. داد فشار و  گرفت اتابک دماغ  یجلو را شالش تندتند

 .زد کنار را  دستش اتابک

 

 !هست  که دستمال وونه؟ید یکنیم کاریچ -



 پاک را اشینیب و برداشت یدستمال و شد  خم خودش

 .کرد

 

 !!گرفتم جهیسرگ کنه لعنتت خدا -

 

 .کرد نگاهش ناراحت و  مغموم فاخته

 !ارم؟یب قندآب ...  شدی چ دونمینم خدا به -

 

 :گفت یشوخ لحن  با و سوخت دلش اتابک

 !!مرسان شر ستین دیام تو ریخ به مرا -

 

  کف که فشیک و شد خم د،یکش خجالت  ترش یب فاخته

 .کرد باز را درش برداشت را بود افتاده نیماش
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  یجلو و دیکش رونیب ی رنگ یصورت ینقل نباتآب 

 . گرفت اتابک



 

 ... مونده دونه هی نیهم -

 

 . برداشت را  نباتآب و زد  یلبخند اتابک

 .تنهان  خواهرات برو... دخترخانم یمرس -

 

 .کرد وجوجست را صورتش نگران فاخته

 ...آخه یول -

 

 .گذاشت دهان در را آن اتابک

 . نباش  نگران برو من خوبم -

 

. کرد یط سوم یطبقه  تا را هاپله سلنهسلنه  فاخته

 ...  بخوابد خواستیم دلش فقط

 

 .کرد باز را در و انداخت دیکل کوفته  و خسته

 



 ترخسته  اما برد سرش از هوش کردهسرخ ازیپ یبو

 ...  بخورد غذا یالقمه بخواهد دلش که بود آن از

 

  درست که هم غذا یحت  بود نخورده که هم  ناهار

 .بخورد یالقمه که نرفت دلش و دست کرد،یم

 

 پختن غذا ی برا  هنوز کوچکش یفرشته د،یکش یآه

 .بود کوچک یلیخ

 

 !کجا او ی هازاده خواهر و کجا او سنهم  یهابچه 

 

 .کرد  زانیآو را فشیک درآورد را شیمانتو

 

  شالش آمد ادشی برد، شالش سمت به را دستش

 ! دارد را اتابک خون یلکه 

 

 .رفت  سالن به و  گرفت دستش در را شالش

 



 یبرنامه   و بود نشسته ونیز یتلو یروروبه  نیریش

 .  کردیم تماشا کودک

 

 فاخته زد لبخند و  کرد نگاهش فاخته دنید با

 . داد را  لبخندش جواب  مهربانانه

 

 تو؟؟ یطور چه من خوشگل سلم -

 

  ونیزیتلو به را نگاهش دوباره و زد ی لبخند  نیریش

 ... دوخت

 

  و روزها  آرام، و ساکت قدرنیهم بود نیهم نیریش

 ! بود اوردهین زبان بر یکلم که بود روزها

 

  خواستیم یکس چه. بود  شده دنیکش آه کارش فاخته

 بدهد؟؟  را شیهاخواهرزاده و او یهاآه  جواب
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  با فاخته را فرزندانش کردینم هم را  فکرش اتابک

 ! داردیم نگه یمشقت چه

 

  رونی ب خانهآشپز از اشخوشمزه املت ظرف با فرشته

 : انداخت سرش یرو را شیصدا و آمد

 

 فاخته؟؟؟  فاخته؟؟ -

 شسته ییرو و دست با و کرد باز را سیسرو در 

 .آمد رونیب

 

 مورچه؟  خبرته چه -

 

  اخمالو و داد  قرار سفره  یرو را املت  بشقاب فرشته

 .کرد نگاه فاخته به

 

 !! ایبگ بهم یچهمه  یتونیم یمخاله نکن فک -

 



 کمکش و رفت  فرشته سمتبه حرف نی ا گفتن از بعد

 .دیایب سفره سر تا کرد

 

  دوقلوها به  و انداخت باال را شیابرو ی تا کی  فاخته

 !!بود اتابک یکپ اخلقش فرشته. کرد نگاه

 

 که انگار بود دهیکش و بلند اتابک مثل هم قامتش یحت

 ...باشد خورده  را نیری ش حق فرشته

 

 یدرثان بشکند، را فرشته دل خواستینم  دلش فاخته

 انیدرم هاآن  با حتما   دیبا که داشت یحرف  هادختر  با

 . گذاشتیم

 

  فرشته املت تا نشست سفره کنار اشیخستگ  تمام با

 .  کند مزه را

 

  در کدام هر و نشستند سفره یپا فاصله با دخترها

 .شدند خورد مشغول سکوت



 

 . دییپا را هادختر یچشمر ی ز فاخته

 

 را شی گلو و کرد مرور ذهنش در را  شیهاحرف 

 :گفت و شکست را جمع سکوت  صاف،

 

 بذارم ونیدرم  شما با ویحرف  هی خوامیم من دخترا -

 ...ها گذشته درباره ییزایچ هی یعنی

 

  رها و گرفت دندان انیم را  شیهالب و کرد مکث یکم

 .کرد

 

 یزندگ ما  با جانیا ارمیب موعمه برم خوامیم من -

 !کنه
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 .دوخت چشم  دخترها به منتظر و کرد  رها را نفسش



 

  فاخته به دیجویم را اشلقمه که طورهمان  نیریش

 و دیکش هم در را شی هااخم  فرشته اما شد رهیخ

 .کرد پرت را اشلقمه

 

  کهیمرت اون مادر ذارمیم یکرد فک اگه!!! فاخته -

 !! یخوند کور خونه نیا یتو  یاریب رو

 

  و ناراحت فاخته  برد، دهان به و برداشت را اشلقمه

 .برخاست شی جا از مغموم

 

 نیا یتو  جا؟؟نیا یار یب زنو اون  بذارم یگیم -

 از خودمون میکنیم جون میدار ینی بینم ؟یبدبخت

 اون یواسه خودتم، یواسه من م؟؟؟یرینم یگشنگ

 اون! دهیخواب خاک  خروار  هزار ریز که  بدبختم مامان

  فکر بهتون یک دیشد آواره دوتا شما که یوقت

 بگرده اومد بار هی تهعمه  یگیم که زن  نیا کرد؟؟یم

 و من دوننیم  اصل   ها؟؟؟ کنه؟ دایپ هاشوزادهبرادر

 م؟؟یدار  وجود نیریش



 

 .شد دادنش ادامه از مانع هیگر

 

 .دیکوب هم به را در و رفت نیریش و خودش اتاق به

 

 حلقه فاخته دور به را دستش و شد بلند  اما نیریش

 . کرد

 

 مهربانانه و گذاشت فاخته شکم ی رو را سرش

 . دوخت او به را  نگاهش

 

 گرفت، آغوش در محکم را نیریش و زد زانو فاخته

 ...بود رحمدل هم خواهرش

 

  شیروبرو گرید یا فاطمه  روزگار  یباز از امان

 !!!بود

 ****** 

 . کردیم حس  را قلبش ی آشفتگ اتابک



 

 یحت ای نداشت یچندان ییبایز کامکار بود درست

 آن از برابر هزار پروانه که بخورد قسم توانستیم

 . بود باتریز کوتاهقد دخترک

 

  حس کی هم دیشا و بود زودگذر یهوس  نیا دیشا

 ! ییآشنا

 

 .کندیم تیی آشنا احساس او با قدرنیا چرا دانستینم
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 یحت کرد  سر برهم و همدر  افکار با  را شب تمام

 شیک به اشخاله  با گرفت میتصم یک  پروانه دینفهم

 !کند سفر

 

  پروانه به هم را سفر یاجازه که آمد خودش به یزمان

 ... بود داده



 

 فرصت نیا از بود، اتابک یجا ی گر ید هرکس

 ترک ینزد ی کم کامکار به تا کردیم استفاده روزهچند

 .شود

 

 . دیدی م یجوانمرد از دور به را  نیا اتابک اما

 

 . خواهدی نم را دختر آن که بود مطمئن خودش از

 

  وارد چرا  و ستیک دختر نیا بداند خواستیم فقط

 ! است شده فربد ای او یزندگ

 

  تنها چرا کهنیا ای شده آشنا او با طورچه فربد اصل  

  است؟؟

 

 یگرید گاه ه یتک را دستش کی و ستادهیا پنجره کنار

 .کردیم دود کام به  کام را گارشیس و بود کرده

 



 نداشت، را کسچ یه یحوصله که بود هاوقت  آن از

 .زشیعز ی   پروانه یحت

 

  اتاق ریحر رنگدیسف پرده و دیگز تو از  را شیهالب

 .دیکش کنار را خوابشان

 

 به. ختی ر همبه را اعصابش شیهارهیگ ژیق یصدا

 .شد رهیخ زد یم  جارو امروز فاخته  که ییجا

 

  گرید یگار یس اشیقبل گاریس آتش با  و کرد یاخم

 .کرد روشن

 

 نقش ذهنش در فاخته یمخمل یصدا ناخوداگاه

 " مهندس  یآقا:" بست

 

 یحرص را دودش و  زد گارشیس به یقیعم پک

 چرا؟؟ دختر نیا بود آشنا قدرنیا چرا داد، رونیب

 



 !  بود که یمتیق هر به دیکشیم حرف فربد از حتما دیبا

 

 و کرد باز را خوابشان اتاق رنگیا قهوه درب پروانه

 . شد وارد

 

 تا کردیم باز را کمد که یحال در و کرد یاخم

 :گفت کند عوض  را شیهالباس 

 

  شوهر نیا گفتیم شهمه  مخاله  امشب؟ اتا تو چته -

 ! چشه تو
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 .دیکش یقیعم نفس و بست را شیهاچشم   اتابک

 

  یکنار یگوشه  اشیشگیهم عادت به را  گارشیس

 . نداد را پروانه جواب و کرد خاموش  پنجره

 



 .دیکش را  شیبازو و آمد سمتش به یحرص پروانه

 !نکن خاموش گاریس جانیا گمیم دفعه  صد -

 

 ... دیکاو را صورتش کرد، نگاهش و برگشت  اتابک

 

 خم  هوایب! کسچ یه نبود اشپروانه  از باتریز کسچ یه

 ... دیکش کام به را پروانه  یهالب و شد

 ****** 

 ...  کرد پارک را نشی ماش  یگالر یروروبه  فربد

 

 سلنهسلنه که دید را فاخته نشیماش بغل ینه یآ از

 .دیآیم ی گالر  سمتبه

 

 ! اندکشانده جانیا به را او زور به  شیپاها انگار

 

  انگار کرد فرو فشیک در را سرش و دیکش یاازه یخم

 .  بگردد  یز یچ دنبال که

 



 فشیک همچنان و بود نشده فربد حضور  متوجه فاخته

 .کردیم رو و ر یز را

 

 که نشست فاخته یتماشا به و زد یکج  لبخند فربد

 کرد ول را فشیک و گرفت صورتش به یانی گر حالت

 .  فتدیب نیزم به که

 

 سرش و نشست یگالر یجلو  جدول یرو  هم خودش

 . گذاشت دستانش یرو را

 

 دیبا را دخترک نیا دیند زی جا را کردن صبر گرید فربد

 ...گرفتیم گاز

 

 و داد فشار را در شدن باز یدکمه خودش  موتیر با

 . شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در بلفاصله

 

  را سرش یگالر درب رفتن باال ژیق یصدا با که فاخته

 .دیآیم سمتش به که دید را فربد بود، کرده بلند



 

 .کرد سلم و شد بلند شیجا از

 

  با را فاخته ی هالپ و فشرد همبه را شیهادندان فربد

 . داد فشار محکم  و گرفت دستش دو هر

 

 !!خدااا شهیم بامزه تشلخته  قدچه -

 

  شیهالپ که بکشد کنار را سرش کردیم  یسع فاخته

 .دیایب  رونیب فربد انگشتان انیم از

 

 ۶۱_پارت #

 

 را او و گرفت را شیبازو کرد، رها را  شیهالپ فربد

 .دیکش در سمت به

 

 !ی شد یخوردن کن مرتب خودتو میبر ایب -

 



 .کرد آزاد را شی بازو متعجب

 !شدم؟ یخوردن مشلخته  چون -

 

  هل جلو به را یاشه یش درب و دیکش را دماغش نوک

 . داد

 ! قا  یدق -

 

 .دیکش عقب را خود یشی نما یترس با

 ! یشد ترسناک! تو آمینم -

 

 .داد هلش داخل به فربد

 . تو برو نشو پررو -

 

 بایز و دیسف  یهالباس شدند، یگالر وارد هم با دو هر

 .بود فاخته یهادست هنر  که یبراق ی های گلدوز با

 

 .ستاد یا یادکلته دیسف لباس یروروبه  فربد



 

  فاخته بود یماه چند که  ساتن جنس با و ساده لباس

  بود نداده اجازه حال به تا او و کرده  یطراح را آن

 .کند هیکرا ای بخرد را آن یکس

 

  وسط که بود گذاشته یاشه یش نیتری و در را لباس

 شهیهم و  شده متصل مغازه سقف به اشمغازه

 .دادندیم قرار آن در را شانیهاطرح  نیبهتر

 

 .دوخت چشم نیتریو به و ستادیا  کنارش فاخته

 ؟؟؟ یکنیم فک یچ به -

 

  محکم فاخته  انگشتان  در را انگشتانش ناخودآگاه

 .کرد

 

 ...نمیبب تو  تن تو نویا که  یروز به -

 



 فربد صورت به و داد  هیتک نیتریو به  زد، یلبخند

 .شد رهیخ

 

 یاسرمه  اما ندارم تو داماد لباس واسه یتیذهن من -

 .دارم دوس

 

 .دیکش هم در را صورتش

 ؟؟؟ یاسرمه کت داماد یواسه -

 

 :گفت یاخم با و کرد زانیآو  را لبش فاخته

 !پوشمینم نویا منم پس -
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  را فاخته یخته ی ر همبه یموها و زد یپهن  لبخند فربد

 .دیکش رونیب  شالش ریز از

 

 .یپوش یم بگم من یهرچ تو -



 

 هنهن عادتش طبق بود دهیرس  تازه انگار که یمصطف

 .شد وارد کنان

 

 !داره کارتون در دم یکی خانوم  فاخته -

 

 در سمتبه و کرد سلم یمصطف به مهربانانه فاخته

 . رفت

 

 گرفتندیم را  او سراغ شتریب همه نداشت یتعجب یجا

 . را فربد نه

 

 یاشه یش درب و برد شالش ریز را اششلخته  یموها

 .کرد باز را

 

 !شد  مواجه اتابک یبرافروخته  یچهره  با 

 

 . دوخت چشم او به دهیترس و دیپر رخسارش از رنگ



 

 !! یمصطف  با کردن هماهنگ اال بود ادشانی  زیچهمه 

 

 :گفت یعصب و دیکش  شیموها به یدست اتابک

 

 ادشونی تازه  هاابله! مونخونه  یایب  دیبا کامکار -

 ...رفت صب امروز پروانه... مسافرت انیب افتاده

 

 : داد رونیب پرصدا را  نفسش فاخته

  لیتحو دیبا رو ییکارا هی!امیب کارم بعد تونمیم -

 ... بدم

 

 . کرد نگاهش کلفه اتابک

 ... کامکار گردو پوست تو نذار منو دست -

 

 و سلم اتابک با و آمد رونیب در از سرشپشت  فربد

 :دیپرس فاخته به رو و کرد یکیعل

 



 شده؟یچ -

 

 با خواستینم دلش کرد، نگاهش مستأصل فاخته

 .کرد نگاه  فربد به ملتمسانه اتابک! برود اتابک

 

 آدیم مهمون برام داره! رفت تخاله با پروانه -

 ...سختهیر همبه  خونه تنهام،دست

 

 .آمد حرفشان انیم فاخته

 !!کردم زیتم  رو خونه روزید که من -

 

 . کرد نگاهش مهربان  اتابک

 

 دنبال بره، خواست یم پروانه که صب نشو یعصبان -

 ...خونه ختهی ر همبه گشتی م لشیوسا
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 بردن یبرا داشت  قرار امروز کرد، درهم را شیهااخم 

 .برود شگاهیآسا به اشعمه

 

  لیتحو دی با امروز را فربد یهاطرح  از  دوتا یدرثان

 : گفت و کرد تر را نشییپا لب  !دادیم

 

 منم به شما! تونستمینم امروز واقعا   مهندس  یآقا -

  شما یخونه از که یلیتعط یروزا  تنها من دیکن فکر

  لیتکم طرحامم  بتونم که هاستکشنبه ی نیهم دارم

 منت سرم دیبخوا که نکردم هم یکار کم حاال تا!! کنم

 !!دیبذار

 

 کردیم را نیا ینیبشیپ. گرفت عمق لبخندش  اتابک

 ! بزند پس را  او فاخته که

 

 .کند یانیرمدپا کرد یسع فربد

 

 یشد کاری ب جااون ببر طرحاتم نداره  اشکال -

 خوبه؟؟ رمیگیم ازت آمی م شب آخر. کن لشونیتکم



 

  ادامه که کردیم اشاره فربد  به ابرو و چشم  با فاخته

 .  شدینم متوجه واقعا   فربد اما ندهد

 

 فربد یپهلو بر محکم را دستش مشهود یحرص با

 . کرد جمع را صورتش و گفت یآخ  فربد د،یکوب

 

  شگونین را  فاخته یبازو اتابک  حضور به  توجه بدون

 .گرفت

 

 !!!یوحش چته -

 

 یسع اما بود گرفته اشخنده دو آن رفتار از اتابک

 ندارد دوست فاخته که اوردین خودش یرو به کردیم

 . شود همراهش

 

 .کردیم  نگاهشان منتظر طورهمان

 



  به بود افتاده ریگ نفهم و پررو مرد دو ان یم که فاخته

 ...برود اتابک همراه که کرد قبول اجبار

 

  رفت کنار و کرد باز را خانه  درب یهولکهول  اتابک

 . شود وارد فاخته تا

 

  خانه وارد کردن نازک چشم پشت و  اکراه با فاخته

 .شد

 

 دانستیم چون نخندد بلند تا دیگز را شی هالب  اتابک

 و کند ترک را خانه تا است بهانه کی دنبال  به فاخته

 ! کند رها فی بلتکل را او

 

 :گفت شود وارد خودش کهنیا بدون

 

  یخواینم یزی چ بخرم ز یمز یچ یسر ه ی رمیم من -

 تو؟؟
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 شدت به و گرفته حرصش فربد و اتابک از فاخته

 . بود یعصب

 

 . زد یمصنوع یلبخند و برگشت اتابک سمت به

 

 ،یل،پفک،بستنیپاست خوام، یم پسیچ! اتفاقا   آره -

 !مهره و چیپ  بسته هی با مادر، تی سکویب

 

 .کرد نگاهش خندان و  متعجب اتابک

 

 یواسه  مهره و چیپ... اما  خرمیم شوهمه  باشه -

 ؟؟؟؟یچ

 

 :گفت و کرد حفظ را دارشحرص  لبخند فاخته

 

 آدما به  که کنم مهره و  چیپ خودمو فک  خوامیم -

 !ندم یالک فحش



 

  در زدیم قهقهه  که طورهمان و دیخند بلند بلند اتابک

 .رفت نش یماش سمت  به و بست را

 

 یرو که اوست  خود با منظورش  فاخته بود دهیفهم 

 !!نرود راه اعصابش

 

  خواب اتاق کف از را هالباس کنان غرغر و یعصب 

 .کردی م جمع پروانه و اتابک

 

  بلد که میچ ی ه! خونه تو آورده حمال انگار  کهیزن -

 ...ستین

 

 کردیم باز را  پروانه یهای روسر  یکشو که یحال در

 دیکش رونیب  نشی ج شلوار  یپشت بیج از را اشیگوش

 .گرفت را ینیحس خانم یشماره و

 



 دو هر با و گذاشت گوشش و گردن انیم را یگوش 

 . داد شیجا کمد در و  زد تا را ریحر شال دستش

 

 :داد جواب ین یحس خانم بوق دو از بعد 

 بله؟؟ -

 

 و کرد  رها نیزم  یرو  را رنگی آب  شال فاخته

 .گرفت دست با را اشیگوش

 

 یکارا یواسه ! هستم یتوکل ،ینیحس خانم سلم -

 شیپ برام یمشکل هی راستش... شدم مزاحمتون معمه

 ...امیب تونمینم امروز اومده
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 :گفت  یمهربان با  ینیحس  خانم

 

 کنم؟ کمک بتونم که هست  یزیچ! زمیعز سلم -

 



 اشیاصل یجا به را  ینیچ رنگدیسف گلدان فاخته

 .برگرداند

 

 یمرخص بهم کارم سر... ممنونم لطفتون از! نه-

 ... آمیم فردا شد  اگه ندادن،

 

  خواستیم دلش ینیحس خانم با اشمکالمه  از بعد

 !  کند یخال  یطورک ی  را حرصش

 

 .گذراند  نظر از را خواباتاق یهمه 

 

  تخت کنار یعسل یرو یاشه یش یگو به چشمش 

 . خورد

 

  شیروروبه  وارید به  و برداشت را آن سرعتبه 

 .دیکوب

 



 دنیشن با بود، برگشته رونیب از تازه که اتابک 

 .دی ترس شهیش شکستن یصدا

 

  هاپله سمتبه و کرد رها را دشیخر  یهاسهیک 

 ... دیدو

 

 .شد وارد و کرد باز شدتبه  را اتاق در

 

  جمع را ختهیر یهاشهیش و بود نشسته  فاخته 

 .کردیم

 

  یزیچ کرد، نگاه را اتابک  و برگشت در سمتبه 

 . داد ادامه کارش به دوباره و نگفت

 

 .شد اتاق وارد کامل   و کرد فوت را نفسش  اتابک 

 

 ...  دمیترس! خوب دختر یشکست ویچ -

 :گفت تفاوتیب و انداخت باال  یاشانه  فاخته



 

  دستم از کنم، زشیتم خواستم بود یاشهیش یگو هی -

 ! شکست افتاد

 

 :گفت رتیح با و دیپر  رنگش اتابک

 

 اون یرو  پروانه!! وونهید یکرد کاریچ! یواا -

 ... کنهیم پا به خون بفهمه! بود حساس یلیخ

 

 دوباره را بود کرده جمع که ییهاشهی ش تمام فاخته

 . ختی ر نیزم یرو

 

 به را دستش و ستادیا  اتابک یروروبه و شد بلند 

 .زد کمرش

 

  شهیش کهیت هی یواسه نی کرد خراب لمویتعط روز -

 ...ارمیم خرمیم مثلشو د؟یکنی م خمیتوب
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  رونیب اتاق از یتندبه و کرد باز را اتاق در ظیغ با

 . رفت نییپا  را هاپله و زد

 

 .شد  روان دنبالش  به هم اتابک 

 

 مهره و چیپ تازه نگفتم؟ یزیچ که من ؟یریم کجا -

 ...برات دمیخر هم

 

 یخانه چهار  یمردانه راهنیپ شد، خانهآشپز  وارد 

 بر در را کشیبار کمر بود، دهیپوش که ی دیسف و سبز

  تراششخوش  یپاها رنگشی آب نیج شلوار و  گرفته

 .بود گذاشته شینما به را

 

 یبو د،یکش  یقیعم نفس و  بست را شیها چشم  اتابک 

 !کرد پر را مشامش فاخته عطر

 



 ...  کوچک  دخترک نیا به لعنت 

 

  اتابک و د یقاپ خانهآشپز   زیم یرو از را فشیک فاخته

 : دیپرس نگران

 ؟؟؟یبر یخوا  یم کجا -

 

 ...سوخت اتابک یبرا  دلش فاخته

 

  باز را شیهااخم و کرد ینینشعقب موضعش از یکم 

 .داشت شرارت قدرهمان  شیهاچشم  یول کرد

 

  درد سرم بردارم، مسکن قرص هی  خواستمیم -

 ...دمینخواب شبید. کنهیم

 

 .دیکش یراحت نفس اتابک

 ...یبر  یخوایم کردم فک -

 



  داد، هی تک رنگی مشک زریفر به و آمد جلو یقدم

 .برد  بغلش ریز و کرد گره هم در  را شیهادست

 

 ؟یدینخواب  چرا -

  ریش ریز یوانیل و کرد خارج بسته از را قرص فاخته

 . گرفت آب

 

  منجوق  طرح ییخدابنده هی یواسه  فربد از ریغ -

 لی تحو ویک ی امروز دیبا... عروس لباس یرو زنمیم

 ...بودم ریدرگ شب آخر تا شب ید. دادمیم

 

 . کرد نگاهش  متعجب اتابک

 

  گفتم که من تو؟ یآریم  فشار خودت به قدنیا چرا -

 ...کنمیم کمک بهت کوچولودختر  اون یهانه ی هز یتو

 

 ۶۷_پارت #

 



 .برگرداند فشیک درون را قرص  یورقه 

 

  ن،یکرد خی توب منو کیکوچ یشه یش هی یواسه  شما-

! بشه تومن صد  دیشا تهشوسر که یاشه یش

 !!تومنهخدا که نیری ش یهانه یهز

 

  چشم فاخته به و برداشت زریفر از را اشه یتک اتابک

 . دوخت

 

... ستین یتومن صد یشهیش هی فقط اون دخترخانم، -

!  حساسه  روش نهیا واسه بود، مادرش ادگاری اون

 ...شکسته خودم شیپ گمیم سرت یفدا حاالم

 

  طرزبه ش یموها دور به  را رنگشسبز شال فاخته

 . زد یلبخند و  بست یبیعج

 

 منم خونفشار نیگفتیم  اول از سرتو یفدا نیا -

 ...رفتینم باال قدنیا



 

  د،یپر باال شی ابروها مقابلش دختر ییپررو  از اتابک

 ! کرد نثارش ییپرروبچه  نشنود او که  یطور  رلبیز

 

  پروانه که هم زود صبح  بود دهینخواب درست شبید

 . کرد دارشیب

 

 .بود دهیبر را امانش  یآلودگخواب  احساس

 

 . شد دهیکش کوتاهقد دخترک سمتبه دوباره نگاهش 

 

  بسته شیموها و سر دور به را اشی روسر که حاال 

 .بود انینما ترش یب اشیبلور گردن بود

 

  بلور  بود زانیآو گردنش از که ی دیسف ریزنج 

 .آورد  یم چشم در شیپ از شتریب را گردنش

 

 ... کمرش یبا یز قوس به شد، دهیکش ترن ییپا  نگاهش 



 

  یخواب دلش کرد، خمارتر  را چشمانش دخترک  ییبایز

  دخترک  نیا بدون پروانه، بدون خواستی م راحت

 ... یکلن بدون  خوشبو،

 

  و ردیبگ دوش تا زد رونی ب آشپزخانه از و دیکش یآه 

 ...  برود خانهگل  یکارها سراغ به

 

 !نداشت را یکلن یهاشین یحوصله 

 

 ۶۸_پارت #

 

 تلطم  از داشتن خبر بدون و آرامش با اما فاخته

 کردیم باز  یکییکی را دی خر  یهاسهیک  اتابک یدرون

 .دادیم قرار خودش  یجا سر  را یزی هرچ و

 

 از ییهاغذا چه  اتابک ناهار یبرا دانستی نم هنوز 

 .  خواهدیم او



 

 .  بود شده رید یحساب  ناهار پختن یبرا البته

 

 سمت به نگاهش داشتیبرم که را سهیک نیآخر

 . شد دهیکش ی وارید ساعت

 

 شینما به را قهیدق چهل و دوازده ساعت هاعقربه 

 به حمام  از آب شرشر یصدا هنوز و گذاشتیم

 .دیرس یم گوشش

 

 .کرد غرغر یلب ریز 

 !!رفته یدوماد حموم -

 

 یادیز دا  یجد گرفت، اشخنده خودش حرف از خودش

 !زدیم غر

 

 از یکی  مارک شیرو که را یدرنگیسف یسهیک 

 .کرد باز را بود معروف یاره یزنج  یهافروشگاه 



 

 دهیخر شی برا  اتابک خواست که را ییزهای چ یهمه 

 ! بود

 

 .نبود مهره  و چیپ از یخبر کرد، رو و ر یز را هابسته 

 

 بود گفته  یشوخ به اتابک حتما د،یکش یراحت نفس 

 !است دهیخر ومهرهچ یپ شیبرا

 

 کرد،ی م تماشا را او بود یاه یثان  چند که اتابک

 و چیپ یکاغذ یجعبه  و شد باز خنده  به شیهالب

 .گرفت باال دستش در را مهره

 

 ؟؟یگردیم نیا دنبال -

 

 غی ج اتابک یصدا با بود غرق خودش در که فاخته

 .گذاشت قلبش یرو را دستش و دیکش یکوتاه

 



 !دمیترس -

 

 .کرد ادیفر ذهنش در را جمله نیا اتابک

 !یداشتن دوست یترسو -

 

  وجود با کرد، نگاه اتابک سیخ یموها  به فاخته

 سمتش به! بود تنش رونیب لباس سشیخ  یموها

 . ردیبگ او  از را کوچک ی جعبه  تا رفت

 

 ... دونمی نم ناهار یواسه من -

 

 ۶۹_پارت #

 

 :آمد حرفش  انیم اتابک

 

  خونه فقط تو... انیم شام یواسه! خوادی نم ناهار -

 . کن شآماده شب یواسه کن، جم رو

 



 : داد ادامه و داد تکان دستش رادر جعبه

 

 و چیپ یواسه  هست  ابزار هاکشو از  یکی یتو -

 !!بردار بود الزمت کردن مهره

 

  فاخته دست در را جعبه و کرد یاانهیموذ یخنده

 .گذاشت

 

  هال یتو ز ی م یرو کارت دونه هی بود الزمت   یزیچ-

 ...وهشتهپنجاه  زدهیس رمزشم  هست،

 

 چقدر کرد فکر هم باز او و کرد نگاهش فقط فاخته

 ! آشناست  نگاهش عسل

 

 . کرد ترک را خانه و گفت لبر یز یخداحافظ

 



 و داد ی م انجام را  خانه  یهاکار آرام آرام  فاخته

 به یگاه و زدیم زنگ فربد به یگاه  شیالالبه 

 . فرشته

 

 که ییهاطرح   و بود کوچکش نیریش اشی نگران تمام

 . بود داده یمشتر به را قولشان فربد

 

 در کرد میتنظ را برنجش یشعله  کهآن از بعد 

 .زد همش به یکم و برداشت را خورشتش یقابلمه 

 

 شش ساعت شد، دهیکش ساعت  به نگاهش ناخوداگاه

  را شیهاطرح بود نکرده وقت هنوز او اما بود مین و

 ... کند لیتکم

 

  یقیعم دم  نداشت، ستادنیا ینا یخستگ شدت از

 .زد صورتش به یآب و گرفت

 

 که را مرغ دهیکوب مواد و  نشست آشپزخانه زیم پشت 

 .گذاشت شیجلو را بود  کرده آماده



 

 بایز و اندازهک ی را  هاخیس دانهدانه حوصله با 

 . داد قرار  ینیس درون سرهمپشت 

 

 . شد بلند و کرد خارج دستش از را شیهادستکش  

 

 عرق کرد، ذغال از پر را منقل داخل و رفت  بالکن به

 .برگشت داخل به زدود، دست مچ با را اشی شانیپ

 

 که بود گفته فرشته به کرد، چک را  ساعت بازهم 

  استراحت یکم بود بهتر رودی م خانه به رید امشب

 .دهد ادامه را شیهاطرح بعد و کند

 

     

         

             

 ۷۰_پارت #

 



 دستش در را برگه و ستادیا در کنار مستأصل یدیسع

 .داد تکان

 

 ...آخه اما -

 

  به و کرد یاخم  داشتیمبر را کتش که ی درحال اتابک

 .دیتوپ یدیسع

 

 ... داره مهمون بگو ،رفت  اتا بگو بهش -

 

 را  رنگشیاقهوه  چرم پول فیک حرفش، نیا بندپشت 

  را یخروج راه یدیسع به  توجه بدون  و برداشت هم

 . گرفت شیپ در

 

  به که شد خارج اتاق از و  انداخت باال یاشانه  یدیسع

 .بزند زنگ یکلن

 



  را اتابک نیماش یصدا  نشست، زشی م پشت یوقت 

 ... شد روشن که دیشن

 

 .بود یخوب مرد سوخت،ی م اتابک یبرا دلش 

 ریاس بود او فیح  نظرش به اخلق،خوش و مهربان 

 .  شود یکلن یهاتهیعفر و وید

 

  مشغول و برداشت را تلفن داد، تکان تأسف به یسر

 ...  شد یریگشماره

 

 و شد  بلند شیهاطرح شدن تمام از خسته فاخته،

 .کرد  چک را خورشت قابلمه

 

  به. کرد خاموش  را اششعله و دیچش آن از یکم 

 .انداخت ی نگاه تمامشمه ین یهاطرح 

 

 .  کند تمامشان  که نداشت را آن کشش  واقعا   اما 

 



  یرو را ها آن رفت، سالن به و کرد جمع را هاکاغذ

 دراز مبل ی رو یکم خواست کهنیهم اما  گذاشت زیم

 . است نیسنگ خوابش که کرد فکر نیا به بکشد

 

  خواب اتاق در آرام چه؟ ندی ایب اتابک ی هامهمان اگر

 .کرد  باز را مهمان

 

 و انداخت اتاق  گوشه   نفره  ک ی  تخت یرو  را خودش 

 ...بست را شیهاچشم 

 **** 

  فاخته یهاغذا عطر کرد، باز را یورود در اتابک

 . برد سرش از هوش

 

 آمدن کینزد کمکم بود گرسنه هم یلی خ بود گرسنه

 .بود  شیها مهمان

      

         

             



 

     

         

             

 ۷۱_پارت #

 

  رفته کامکار است ممکن زد حدس خانه  سکوت از

 .باشد

 

 یکیی کی را هاقابلمه  در و  شد آشپزخانه وارد میمستق 

 .دیکش بو را عطرشان و کرد باز

 

 ! کوچولو دختر کرده چه -

 

 .دیپوش یمناسب لباس و رفت  خوابشان  اتاق به تندتند

 

 . فشردیم را اشمعده یگرسنگ احساس 



 

 که یدرحال و  برداشت یکی  کانتر یرو ی های نیریش از

 تا برداشت قدم هامبل  سمتبه زدیم گاز را آن

 . ندیبش یاقهیدق

 

 . شد متعجب  زیم یرو یهاطرح دنید با

 

  از یکی یگوشه هم را فش یک و چرخاند را چشمش 

  قرار شیرو زده تا هم را  شیمانتو که کرد  دایپ هامبل

 .  بود داده

 

 ... بود نرفته هنوز دختر پس

 

 ینگاه و کرد باز را  مهمان اتاق درب شد، بلند

 . انداخت

 



 چنان خسته  یکوچولو گنجشک بود، درست حدسش 

 هم یبمب اگر کردی م فکر اتابک که بود برده خوابش

 .شد نخواهد داریب شود  منفجر کنارش

 

 .کرد نگاه را صورتش و رفت جلوتر یکم 

 

 ...و  انداخته گل یهاگونه  درشتش، یها چشم 

 

 انشانیم یکم  حاال که یصورت  یهالب آن  یبرا یوا 

 گذاشته شی نما به را اشی موش یهادندان و شده باز

 .بود

 

  آخر دخترک عطر خوش یبو رفت، جلوتر  هم باز 

 . کردیم اشوانهید

 

  همه   انگار بود شده تند شی هانفس بست، را چشمانش

 دختر نیا و او تا بودند داده هم دست به دست ایدن

 .  شوند تنها



 

 را نفسش و  زند چنگ شی گلو به طانی ش گونهنیا تا

 ...اوردیب بند

 

 . نشست دهیخواب  دختر کنار تخت یرو آرام 

 

 ...بود شده ولو بالش  یرو دارشتاب  یموها

     

         

             

 

     

         

             

 ۷۲_پارت #

 



 بردیم سرش از هوش که شیشامپو عطر یبو

 ...انداخت جانش به یاوسوسه 

 

 .دیگز لب و کرد لمس  را شیموها از یاطره  آرام 

 

 گذاشت قلبش یرو دست بست،  را شیهاچشم  دوباره 

 :گفت  وار زمزمه و

 ...یلعنت بزن آروم -

 

 .دیکاو را دخترک یهالب نگاهش دوباره

 

  کوچکش گوش و داد حرکت را دستش یکم د،یترد با 

 .کرد لمس را

 

 و برد اشحلقه و یگو یگوشواره  ریز به را دستش 

 ... کرد لمس را شی هاگوش  پشت

 



  یهاگوش اما است یبدل زدیم داد شی ها گوشواره

 ... کردیم دیتشد را اتابک   وسوسه کوچکش

 

 .خورد تکان یاراد ریغ یکم صورتش فاخته

 

 ... بکشد عقب را دستش خواست و دیترس  اتابک 

 

 ... داد ادامه قشیعم یها نفس به هم  باز فاخته اما 

 

 ...  اند بوسه خواهان تنش سلول به سلول کردیم حس

 

 ... کوتاه بوسه   کی فقط

 

 اشاشاره و شصت انگشت انیم را گوشش نرمه   

 .رفت غنج دلش آن ینرم از و گرفت

 

 ستون دخترک سر کنار ترطرف آن را گرش ید دست 

 .شد ترخم و خم و کرد



 

 به بود، فاصله بوسه کی اندازه   به  انشانیم حاال 

 ...هوس تا قدم کی اندازه

 

  از امان... تا قدم کی هم دیشا و... نفرت تا قدم کی 

 ! روزگار یباز

 

 ...دیبر را امانش  دخترک داغ یهانفس

 

  بود کرده زانیآو که اشین ییپالب و داد کف  از اریاخت 

 ... داشت نگه و دیکش شیهالب  انیم را

 

 در یاحشره  کهآن مثل کرد جمع را صورتش دخترک 

 !باشد کرده  تشیاذ خواب

 

  ییصدا سرش در کرد،ی نم شیرها اتابک  طان  یش 

 ". بچش  را یفرنگ توت آن دوباره:"گفتیم

     



         

             

 

     

         

             

 ۷۳_پارت #

 

 آرزو دل در و دیچش دگر بار و شد خم آهسته و آرام

 ... خواهدشیم او که یقدرنیا هم دخترک کاش کرد،

 

 ...بست نقش ذهنش در فربد یچهره 

 

 . برخواست و کند دل دخترک  یهالب از سرعتبه 

 

  سرش پشت را در کرد، ترک  را اتاق بلند یهاقدم با 

 .داد هیتک آن به و بست



 

 .دیکوب شیهاران به و کرد مشت را  شیهادست 

 ... کردم کاریچ! کنه لعنتم خدا -

 

 و کرد فرو  شیموها در را دستش دو هر یها انگشت

 .دیکش

 

 !خدا یوا... است ممنوعه یوهیم دختر اون -

 ** 

 

  تماس فاخته با هرچه خورد،یم را خونش خون فربد

 . دادینم را جوابش گرفتیم

 

 سر دوباره و داشتیبرم قدم زشیم ی جلو یعصب 

 . گشتیمبر  شیجا

 

 نگاه فربد به مظلومانه و بود ستادهیا یکنار  یمصطف

 .کردیم



 

 تکان فربد رفتن راست و چپ با همزمان  نگاهش 

 . خوردیم

 

 . کرد نگاهش و ستادیا فربد

  مامانت خونه، برو ؟؟یمصطف  یسادیوا  هنوز چرا -

 ... تنهاست

 

 :گفت یمظلوم  یصدا با و کرد یاسرفه یمصطف

 

 ... دیکنیم  سکته حالتون نیا با آقا -

 ... برم خوامینم

 

 .بزند یلبخند کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 

 حتما  ... اتا  خونه   رمیم کمکم منم جان، یمصطف برو -

 .گهی د جاستاون

 



 سمتش به  فربد. کرد نگاهش نگران هم باز یمصطف

 .گرفت را شی بازو و رفت

 

 ... رمیم منم. نباش نگران داداشم، برو -

 

 به اما  بگذارد شیتنها نبود یراض دلش یمصطف

 و اوردین طاقت  دلش هم باز رفت، در سمت  به اجبار

 . برگشت فربد سمت به
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 !آقا -

 و برداشت را چشیسوئ و یگوش حوصلهیب فربد

 .آمد یمصطف  سمتبه

 

 شه؟؟؟ ی م راحت التیخ برم منم -

 .زد یلبخند  یمصطف

 

 ... یمون ینم تنها -

 

 را یاشهی ش در و داد رونیب مانند آه را نفسش فربد

 .  کرد قفل

 

 ژیژقیق یصدا  با در داد، فشار را متحرک درب موتیر

 .شد بسته یفیضع

 

 .ستینگر فربد به و کند در از نگاه یمصطف 

 

 ست؟ ین سخت یرانندگ -



 

 یمصطف پشت بر آهسته را دستش و زد یلبخند فربد

 .آورد فرود

 

 ! خوبم برو، -

 

 از و رفت کوچه یورود به و دیچرخ  آرام یمصطف

 .شد  دیناپد نظر

 

 سمت به و کرد باز را نشیماش درب و  دیچرخ فربد 

 .  راند اتابک خانه

 

 نداشت دوست بزند زنگ اتابک به آمدی نم خوشش

 . دارد شک او به کند الیخ  اتابک

 

 و بود آمده  اتابک خانه   در به هاطرح گرفتن بهانه   به

 . فشردیم  را زنگ و شده ادهیپ  حاال

 



  یکی دوتا  را هاپله فربد و شد باز یکیت یصدا با در

 .ستادیا  اتابک یروروبه و کرد یط

 

 نگاه فربد نگران یهاچشم   به اتابک کرد، سلم او به 

 بدهد او به دنیپرس سوال اجازه   کهآن بدون و کرد

 :گفت

 

 . جاستن یا طرحاشم... برده خوابش  جاستنیهم -

 

 :دیپرس و زد یلبخند مچهین فربد

 اومدن؟؟  مهمونات -

 

  از هزارم  بار یبرا. شد  متوجه را منظورش اتابک

 ... دیکش خجالت  خودش

 

 دعوتش داخل به دست با و گرفت فربد از  را نگاهش 

 .کرد

 



 فرودگاه زدم زنگ داشته، ر ی تأخ کمی پروازشون نه، -

 ...دمیپرس
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 .شد وارد و درآورد را شی هاکفش فربد

 

  نظر از را سالن یجا  همه  نگاهش  با کنجکاوانه 

 .گذراند

 



  نییپا اتاق تنها درب به دید را کنجکاوش نگاه اتابک 

 .کرد اشاره

 

  خواب اومدم که من بود، دهیخواب مهمون اتاق تو -

 ...بود

 

...  دیگز لب  اتابک و برداشت قدم اتاق یسوبه فربد

 !دیکشی م خجالت

 

 ...یرو از پروانه، یرو از فربد،  یرو از 

 

 یکم فقط  دیکشی نم خجالت دخترک یرو از نه، اما 

 ... بود شرمنده

 

 !!  یکم فقط هم آن 

 

  شیهاوهیم که یباغ مثل بود، خواسته دلش خب

 !!  کندیم گذر کنارش از  حامله یزن و زندی م چشمک



 

 حلل اشدانه کی باغ آن وه  یم است گفته هم خدا

 ...است

 

 .  کرد رها مبل یرو  را خودش و دیکش یپوف

 

 بوسد؟یم  را او فربد حاال. دوخت چشم اتاق در به

 د؟یبویم

 

 را ونیزی تلو کنترل یعصب... کندیم بغلش  هم دیشا

 . کرد روشن را ونیزیتلو  و برداشت

 

 !چه من به! چه من به -

 

 کهنیا یادآور ی با اما شد اتاق وارد پر توپ با فربد

 ده،ینخواب صبح تا شبید  فاخته بود گفته او به فرشته

 .کرد کش فرو خشمش

 



 :کرد زمزمه لب ریز 

 !!احمق یدختره -

 

 .دیبوس آرام را اشیشانیپ و شد خم

 

 د،یتابیم داخل به در از که ینور ،ی کیتار آن در 

 . بود کرده روشن را فاخته مظلوم و  یمهتاب چهره  

 

 .کرد باز را شی موها کش آرام و برد دست 

 

  جلب را توجهش کرد برخورد تخت با که یفلز یصدا 

 . کرد

 

 .باشد سرش سنجاق زد حدس

     

         

             



 

     

         

             

 ۷۶_پارت #

 را تخت  قسمت همان و شد جاجابه یکم فاخته

 .پوشاند

 

 اتاق صدا و سر بدون کند، دارشیب امدین دلش فربد 

 .بست سرش پشت  آهسته را در و کرد ترک را

 

  بود، اتابک خانه   فاخته که کردی م شکر را خدا دل در 

 ییبل چه  نبود معلوم کردیم کار یگر ید یجا اگر

 !آمد یم سرش

 

 :برداشت قدم هامبل  سمت به و دیکش  یقیعم نفس 

 اتا؟؟ -

 



  اتاق از فربد بود شده متوجه در یصدا  با که اتابک

  منتظر و دیچرخ  سمتش به یمکث با آمده، رونیب

 . کرد نگاهش

 

 شد،ینم  خوب اتابک با اشرابطه  وقت چیه فربد 

  صحبتهم کهنیا ای باشد راحت او با  توانستینم

 . شود

 

  دختر خاطربه ماندیم  او خانه در زور به هم  حاال

 نبود که خواهرش وگرنه بود، خواب که شیکوچولو 

 ...نبود جانی ا هم او یجا

 

 :دیپرس د ید که را فربد  سکوت اتابک

 ؟؟یخواستی م یزیچ -

 

 .دیگز لب فربد

 کردم کامل که طرحاشو بخوابه؟؟ کمهی نداره  اشکال -

 ...برمشیم کنمیم دارشیب



 

 . کرد یساختگ اخم اتابک

 

 دارشیب اومدم یوقت خودم که داشت یاشکال اگه -

 .کردمیم

 

 ...  دختر  نیا یخستگ از امان د،ی کش یآه فربد

 

 خم بود،  دهید یعسل یرو را هاکاغذ بود آمده یوقت

 :گفت و برداشت را آنها و شد

 

 که کنمیم تمومش دهی خواب که یاتاق همون یتو -

 ... مینش مهمونات مزاحم

 

 همه آن لیدل کرد، نگاهش ناراحت و  مغموم اتابک

 شرمنده اما دانستینم را خودش با  فربد خصومت

 ... است دهیبوس  را دخترک کهنیا از بود
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 *** 

  طورهمان و کرد جاجابه  دوشش  یرو را فشیک فاخته

 گرفته   چرک زنگ کرد،یم نگاه رنگسبز در به که

 .فشرد را شگاهیآسا

 .دی رس گوشش به یزن یصدا 

 ه؟یک -

 

 :گفت استرس با و دیکش دست اشی روسر به

 ...دارم قرار ینیحس  خانم با... هستم  یتوکل -

 



 تپش و دلهره  با فاخته و شد باز یکیت یصدا با در

 .شد ساختمان وارد قلب

 

  یهامو با  که ییهازن. گرفت دلش خانه غربت از 

  نشسته خانه کوچک اطیح  کنار و گوشه د،یسف کوتاه  

 ... غم  انگار و بودند

 

 و در بر انگار... بود  نگاهشان ینشدن جدا ییجز 

 .بودند دهیپاش غم  گرد خانه یمانیس  یهاوارید

 

 هم خوردن آب  از شیبرا جفا که است یانسان  چه نیا 

 ...  است ترراحت 

 

 پرورانده دامانشان در یفرزندان که ییهازن  بسا چه

 افسرده و  تنها جانیا را  هاآن فرزندان همان و بودند

 ...اندرفته خودشان سرنوشت دنبال به و کرده رها

 



 یهابند  یرو  که رنگ یصورت و دیسف یها لباس  آرام 

 رد و زد کنار  را بودند شده  پهن اطی ح عرض در بسته

 . برسد تیریمد اتاق یورود درب به تا شد

 

 صدا سمت به کرد، شیر را دلش ییهاغ یج یصدا

 .  کرد نگاه و برگشت

 

  یهاغ یج یشاد و خنده با دون سندروم به مبتل یزن

 .دیرقصیم و دیکشیم بلند

 

  کنده ییعصا به داده هیتک   چانه  با یزن تر طرف آن 

  یناراحت با دارد، یگزاف متیق بود معلوم که شده یکار

 .  کردیم تماشا را زن آن حسرت و

 

  گرفت هاآن از  نگاه و دیچک چشمش از اشک یاقطره 

 .گذشت جاآن از تندتند و

 

 شدو دفتر وارد  عجلهبا زد، در به یاتقه بغض از پر 

 .بست را در
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 .شد  تشیموقع متوجه تازه داد هیتک که آن به 

 ! سلم -

 

 :کرد نگاهش  لبخند با  ینیحس  خانم

 ... دخترم ماهت یرو به سلم -

 

 . بود شده ر یسراز  شیهاچشم  از آرامآرام فاخته بغض



 

 مانند و شده آب ذرهذره شیگلو در  میحج خی آن 

 ... شد روان شیهاگونه از یباریجو

 

  یهاآدم از یلیخ کرد،یم درک را حالش ینیحس  خانم

 شگاهیآسا  طیمح وارد یوقت  فاخته همچون ینازک دل

 یبرا یافسردگ و یشکستگ دل حجم نیا شدندیم

 .بود ادیز قلبشان

 

 .دیترکیم  بغضشان دختر نیا مثل و گرفتیم دلشان 

 

 را او گرفت، را فاخته  یبازو و شد بلند  شیجا از 

 .داد دستش به یدستمال  و نشاند یصندل یرو

 

 :گفت مهربانانه او حال از متأثر 

 

 دیشا... استیدن ته جانی ا قشنگم، دختر نکن هیگر -

  به کجاست ایدن ته بپرسه ازمون یکس  یروز هی اگه



...  داره  وجود هم ییجا نیهمچ دیرسی نم ذهنمونم

 تا هاشونبچه  که هستن ییمادرا... یی آدما نیهمچ

 که هستن  ییآدما هی... شدن غرق پول یتو خرخره

  یول دادهی م انجام کاراشونو خدمتکار چنتا یروز

 ... حاال

 

 : داد ادامه و دیکش یآه

 

 منو فردا  پس فردا مبچه  ندارم ینانیاطم خودم من -

 میبازنشستگ از بعد نیهم   واسه .. ییجا  نیهمچ نندازه

 به  کنم عادت که جانیا اومدم داوطلبانه خودم

 ...طشیمح

 

 زیم یرو  را دستش  درون رنگسبز پوشه   فاخته

  یهاچشم داشت دست در که یدستمال با و گذاشت

 .کرد پاک را ترش

 

 : گفت مند گله شیصدا در بغض  همان با 

 



 بذارن موعمه اومد دلشون یطورچه دونمینم -

 که داشتن پول یطور پوپک  هم اتابک هم... جانیا

 ...کنن اجاره خونه هی واسش
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 . دیچک چشمش از اشک قطره دو هم باز

 

  جانیا دونستمیم کردنش، دایپ واسه   نگشتم  یلیخ -

  نگهش تونمیم که شده یطور  تمیوضع  االن اما است

 ... دارم



 

 روح  دلش در کرد نگاهش  لبخند با  ینیحس  خانم

 ...  کردیم  شیستا را دخترک  بزرگ

 

 پوشه  .  داد دستش به و ختیر شی برا یآب وانیل

 . نشست خودش یصندل یرو  و برداشت را رنگسبز 

 

  جاجابه صورتش ی رو  را نکشیع که یحالدر 

  یبررس را  درونش اتیمحتو و باز را پوشه کرد،یم

 :کرد

 

 یآورد شانس کامله، مدارک نیا من نظر از -

 . یداشت پدرتو شناسنامه  

 

 را آب جرعهجرعه  که فاخته به و بست  را پوشه

 . شد رهیخ دینوشیم

 

 ...شی ببر یتونیم -



 .کرد باز را فشیک پیز و گذاشت زیم ی رو را وانیل

 

  یطورنیا دخترام خوامی نم دوختم، لباس براش-

 ...باشه نداشته نو لباس دی شا... ننشیبب

  

 و برداشت را تلفن یگوش و زد یلبخند ینیحس  خانم

 . داد فشار  را یادکمه انگشتش با

 

 ... کن جمع رو یتوکل خانم لیوسا  جون؟ وریز -

 

  برخاست ش یجا از او و شد رهیخ او به منتظر فاخته

 :گفت فاخته  به رو و

 

 توم کنهیم  جم  لشویوسا جون وریز تا دخترم،  پاشو -

 ...کن عوض لباساشو

 

  ینیحس  خانم به نگران و داد قورت  را دهانش آب

 . دوخت چشم



 

 .نداشت را خانه درون دنید  طاقت واقعا   

 

 ییهالباس  آرام بود دهیفهم را حالش که ینی حس خانم 

 با و دیکش رونیب دستش ریز را بود آورده فاخته که

 :زد  یآرام ضربه   اششانه به مهربان یلبخند

 

 ! جانیهم آرمشیم -

 

 ...دینکش یطول  ادیز انتظارش
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 دیسف یسوانیگ با رنجور یزن همراه به ینیحس  خانم

 . شدند وارد دفتر در از

 

 ... دوخت فاخته به را اششناخته نا نگاه یگل عمه 

 

 او اما دیآیم دنبالش به اشزاده برادر بودند گفته قبل  

 ... شناختینم را دختر نیا

 

 و کرد نگاهش رهیخرهی خ دیبگو یزیچ کهآن بدون 

 . ماند منتظر

 

  نیا شدینم باورش برخاست شیجا از زده بهت  فاخته

 . باشد مهربانش و تپل عمه  

 

  مرتب و کرده رنگ سوانیگ آن شدی نم باورش 

 . باشد  شده دیسف نیچن نیا اشعمه



 

  کلمه   شیهالب انیم از و شد روانه هم باز شیهااشک 

 . شد خارج آه و بغض با" عمه"

 

 ...استیدن یزندگ نیبدتر اشیزندگ کردی م احساس 

 

  فاخته و کرد نگاه دخترک یهااشک  به تعجب با یگل

 .دیکش آغوش در را اشعمه و برخواست شیجا از

 

 !عمه تیبیغر واسه رمیبم -

 

 . کرد نگاهش حرف یب هم  باز خانم یگل

 

 :گفت شیروبه رو صحنه   از متأثر ینی حس خانم 

 

  نیآخر از زم،یعز زنهینم حرف وقته یلیخ که گفتم -

 یچیه گهید... ملقاتش اومد دخترش که یبار

 ...نگفته



 

 .شد بلند هقشهق  و سوخت دلش فاخته

 :گفت یگل به رو ینیحس  خانم

 

 ... برادرت... دهیجمش دختر   -

 

 دیکاو را فاخته صورت و شد گرد شیهاچشم یگل عمه

 پس داشت دختر دو دیجمش  ست،ین فاطمه بود مطمئن

 ...دختر نیا

 

 :کرد  زمزمه لب ریز متعجب 

 

 !! فاخته-

 **** 

 شوکه خبر و بود آورده خانه به را اشیگل عمه

 . بود داده  اطلع یتلفن فربد را یاکننده

 

 !!!!!  خواستینم را او  گرید اتابک
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  بود گفته فربد به یتلفن نقصشیب کار همه آن از بعد

 در او خواهدی نم گرید و ستین یراض فاخته کار از

 ... کند کار اشخانه 

 

 شدیم پخش نیماش ضبط از که یترک آهنگ یصدا

 ...  بود اعصابش یرو

 



 گذاشت کنار را  ییجوصرفه  که بود شده  یعصب قدرآن

 و برساند اتابک به را خودش تا گرفت دربست و

 ! بگذارد دستش کف را حقش

 

 او کردیم  التماس روز  کی بود وانهید  انگار مردک

 از بود گفته فربد به حاال و برود اشخانه  به

 !  دی آی نم خوشش  او پختدست

 

 !هه!  او پختدست

 

 آباد و جد تمام تواندی م بخورد قسم بود حاضر 

 !بگذارد بشیج  در را پروانه

 

 کاسته تشیعصبان از تا دادیم تکان تندتند را شیپاها

 .شود

 

 را اعصابش بدجور شدی م پخش که یآهنگ اما

 .  کردی م کی تحر



 

  لحنش کردیم یسع که یحال در  و دیجو را لبش یکم

 :گفت نباشد یعصب

 

 !آهنگتونو؟ دیکن قطعش شهیم... آقا  دیببخش -

 

 یسر د یبگو یزیچ کهآن بدون کوتاه یمکث با مرد

  ضبط یهادکمه از یکی  به را انگشتش و داد تکان

 .داد فشار

 

 سراغش... ستین خانه حتما    روز موقع آن دانستیم

 !  بود خانهگل قطعا   داشت، را

 

* 

 

  یهانهال  تیوضع که بود رفته سوله نی تریی انتها به

 .کند چک را خرمالو

 



 ... بودند شده ی قارچ هاآن از یبعض انگار 

 

  ینگران با و بود ستادهیا  کنارش لیب به دست عباس

 .کردی م نگاهش

 

 آقا؟ میکن  کاری چ حاال -

 

 .انداخت باال شانه

  دهیفا اگه بزن یشگی هم کشآفت همون از فعل   -

  به یفکر هی ادیب نیفرز خانم زنمیم  زنگ نداشت

 ! کنه حالشون
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 .شد بلند مشیسیب یصدا

 ... مهندس  یآقا -

 

 . آورد دهانش یجلو  را میسیب و کرد ینچ

 

 !؟یدیسع هیچ -

 

  داره دیامحوطه  تو گفتم تیریمد دفتر اومد یخانم هی -

 !شما سمت ادیم

 

 با اشی تلفن تماس از بعد درست زدیم را حدسش

 ! دیایب سراغش به او ی کوچولو دوست فربد،

 

 .گفت عباس به و زد  یپوزخند

 



  بگو گشتیم من دنبال یکس اگه برو عباس -

 ...جامنیا

 

 سمت به و برداشت  را لشیب داد، تکان یسر عباس

 . رفت یخروج

 

 از را تشی ذهن تمام دختر نیا! داشت ش یبرا هانقشه

 ... بود ختهیر  هم به خودش

 

 به لیتبد اشیزندگ دوباره تا کردیم دورش دیبا

 ! نشود کابوس

 

  زشته یلیخ  لتیتشک همهنیا با مهندس هی یواسه -

 !کنه رفتار یاعقده یآدما مثل

 

 چه با نبود معلوم! بودند زده آتش را شیمو  انگار

 !رسانده را خودش یسرعت

 



 .کرد نگاهش و  زد یپوزخند 

 

  زشته یلیخ  هم تیشخصبا  و محترم خانم هی یواسه -

 !نکنه سلم  بزرگترش به

 

 :گفت حرص  با و برداشت جلو به یقدم دخترک

 

 میتصم تربزرگ اون که ی وقت نه منتها! زشته آره، -

 ! کنه یخال روم هاشوعقده باشه گرفته

 

 نیزم یرو  را یاشکسته یشاخه  و شد خم  اتابک

 .کرد مشغول آن با را خودش و برداشت

 

 یتو کردن کار درد به... یهست یچلفت پا و دست -

 دلت! یچ کشک  یچ یعقده! یخورینم من یخونه 

 ! توم خوشه

 



 اشکله از دود کردیم حس که شد یعصبان قدرآن

 ! زندیم رونیب

 

 . کرد علم قد مرد یروبه رو  و رفت ترجلو 

 

 ! من؟ ام؟ی چلفت پا  و دست من -

     

         

             

 

     

         

             

 ۸۳_پارت #

 

 ...انداخت نیزم یرو  را چوب و داد تکان سر

 



 ...  او و بود شیروبه رو  دختر صورت 

 

 .زدیم چنگ  جانش به شبید هوس  هم باز انگار

 

 !بود زیعز زنم  یبرا یلیخ شهیش اون -

 

! دلته؟ تو شهی ش کهیت هی اون یعقده! بگو پس! هه -

 ندازمیم پولشو! کنم کار  یدینم راهم که درک به

 به نه نخوره، بهت گذرمم وقتچیه گهید که جلوت

 ! بتیترکبد زن اون نه خودت

 

  بود، خورده پدرش و پروانه از هم قدرچههر 

 ... آمدی م خوشش دختر نیا از که هم قدرچههر 

 

  همسرش به او چون یغربت  یدختر داد ی نم اجازه 

 ... کند نیتوه

 



  دهانش در تا برد باال را دستش و دییسا هم به دندان

 ... اما بکوبد

 

 ... او چشمان  شدن جمع با

 

  یگری د زیچ با بود طور چه... شد عوض  نظرش

 کرد؟ ی م هشیتنب

 

 .آورد جلو  را سرش و دیکش نییپا آرام  را دستش

 

 ... دوخت چشم دختر یدهیترس صورت به 

 

  هر تونستمیم که یبود تنها بام مخونه یتو اونقد -

  چرا که مونمیپش االن... نکردم یول! ارمیب سرت ییبل

 !نکردم

 

  ریتحق با و چرخاند دخترک صورت  در را چشمش

 . داد ادامه لحن نیترکننده



 

! کنن رفتار بات یکاغذ دستمال هی مثل نه یا حقت تو -

 بزرگ یدونآشغال  اون ی تو  که یدختر ستین معلوم

 !است کارهچه شده

 

 ... بود کرده  خوش جا شی گلو در بغض

 

 ...مرد نیا... اما ردیبگ را حقش بود آمده 

 

 ... کردیم را فکرش که بود آن تریلعنت 

     

         

             

 

     

         

             



 ۸۴_پارت #

 

 ...برداشت عقب یقدم و داد تکان تأسف به را سرش

 

  حرف کی لقش دهان آن  با یزر! گر؟ید گفتیم چه 

 ... بود داده ادشی خوب یلیخ

 

 دهیدر را ایح  یهاپرده که یمرد با گفتی م شهیهم او 

 ... افتاد در دینبا است

 

 که ییاو یجلو  حداقل  شکست،یم را بغضش دینبا

  روزیپ گردندیم باز شکار از که یی هاگرگ مثل

 ... کردی م نگاهش

 

 خودش که است یآش یدانآشغال  آن دانستیم چه او 

 ... است پخته فاخته یبرا

 



  فرو کجا  را رشیت دانستیم... مهرباننا   عمهپسر 

 ...کاست و کمیب ... قیدق! کند

 

 !کرد فرو  و گرفت نشانه را قلبش 

 

 ... زندیم فواره خون کردی م احساس 

 

  تند پا سوله  یخروج سمتبه  ،یحرف یحت ای و صدایب

 ... اما کرد

 

  یکار دیبا که یقدرآن اشضربه کرد حس  اتابک

 ... دیشا هم، دیشا... ای و... نبوده

 

... خواستیم را دختر ن یا زیانگدل عطر یکم دلش 

 ...دنشییبو یکم

 

 .گرفت  را شیبازو و  انداخت چنگ

 



 را سرش او و ستادیا شیجا در زدهشوک  دخترک 

 ...دیببو بهتر را  دخترک تا برد ترجلو  یکم

 

 آن در دلبرش اندام آن و بود ستادهی ا او به پشت 

 ...رنگی مشک یمانتو

 

 هم را گرشید یبازو آرام داد، قورت  را دهانش آب

 ...گرفت

 

 و کرد فرو دختر   شانه  و  گردن انیم ییجا را سرش 

 ... نشنود داد جیترج را او   دهیترس" کنولم" 

 

 ۸۵_پارت #

 

  نیا از... دیکش ترجلو  را خودش یکم دهیترس  فاخته

 ... بود دهیترس مرد

 

 ...یکینزد همه نیا از شدیم چندشش 



 

 را اشی داشتندوست گاریس یبو او اگر یحت 

 ...  دادیم

 

 ... بخواهد را بودنش کینزد او که نبود یمرد

 

 :گفت بلندتر و داد شی بازو به یتاب

 !  کن ولم گمیم -

 

 و کرد فرو  گوشش کنار جاهمان  را  سرش اتابک

 : زدلب  آهسته

 

...  زنهینم پر هم پرنده جانیا ظهر موقع نیا -

 ... ارم یب سرت خواست دلم ییبل  هر تونمیم

 

  شیهاچشم آورد هجوم ذهنش در که یطان ی ش فکر از

 ...  آورد لب به یلبخند و بست را

 



...  را شی هالب و دهد هی تک یچوب ستون به را دختر

 ... ایخدا یوا

 

  تجربه توانست یم لحظه نیا که بود  یحس نیبهتر

 ... کند

 

 به دهیترس یگنجشک مثل قلبش... بود دهیترس  فاخته

 ...  دیکوبیم اشنهیس   قفسه

 

 ... است فاخته خواهر شوهر دانستی م کجا از او

 

  است؟ خودش ناموس فاخته دانستی م کجا از

 

 ...  دیکش ترجلو  را خودش

 سرت ییبل کنمینم نیتضم ینکن ولم االن نیهم اگه -

 ...ارمین

 

 ...زد یدار صدا  پوزخند اتابک



 

  کار خونم ایب... یبرگرد یتونیم... جوجه... شیه -

 ... یول کن

 

 !  بود خوانده را تهش تا... شود تمام حرفش نگذاشت

     

         

             

 

     

         

             

 ۸۶_پارت #

 

  او   نه یس به  را آرنجش! کارگر نه خواستی م هرزه او

 ... کرد  رها را خودش و دیکوب

 



 با شهیهم  که ییچاقو و برد فرو بشیج در دست 

 مرد گردن یرو یآن در را کردیم  حمل خودش

 .گذاشت

 

  یآدما  بلدم خوب! نهیهم یدونآشغال  اون یخوب -

 !کنم ادب طورچه  رو تو مثل یفیکث

 

 یگری وحش همهنیا... کردیم نگاهش تعجب با اتابک

 ! نداشت سراغ او از را

 

 یالعملعکس چیه یجا که  بود کرده عمل فرز قدرآن

 ...نگذاشت

 

 !ویزیت نیا کنار بذار! نشو  وونهید -

  

  دخلتو االنم نیهم که ادیم  بدم ازت قدنیا! شو خفه -

 !گزهینم  ککمم ارمیب

 



 ... زد  یپوزخند

 

  دخلش توانستیم او یازه یر  به یدختر طورچه   آخر

 ! اوردیب را

 

 همون... میآیم کنار  هم با! نوی ا نییپا اریب -

  دوبرابرشم... دمیم منم دهیم بهت فربد  که یپورسانت

 !؟یدی نخواب فربد با ی بگ یخوایم نکنه... دمیم

 

 ...  بود رهی خ اتابک یهاچشم  به که طورهمان

 

  یاقطره و شد جمع یاشک نشی خشمگ ی هاچشم  انیم

 ...آمد نییپا و کرد تر را اش گونه آن از

 

  اتابک مهندس دمیند  تو از ترپست آدم عمرم به -

 !یتوکل

 



  یالحظه  در و داد اتابک  گردن به یخراش  شیچاقو با

 ...دیدو یخروج یسو به

 

 ...نداشت باز را او هم اتابک آخ یصدا 

     

         

             

 

     

         

             

 ۸۷_پارت #

 

 .دیکش ادیفر و گذاشت گردنش یرو  را دستش

 

 !آرمیمدر سرت  شو یتلف! یوحش    دختره -

 



  اتابک زد، رونی ب خانهگل یورود تیگ از کنان هیگر

 !یلعنت

 

 ! بود بازهوس  شهیهم 

 

 پروانه   ترکه و بلند قد خاطربه که یوقتآن  چه

 یبرا را او که حاال چه بود کرده ول را خواهرش

 !خواستی م هوسش

 

 با اما کند دایپ یدستمال تا  برد فرو فشیک در دست

 .شد دوچندان تشیعصبان فشیک یمحتوا دنید

 

 !شعوریب کنه لعنتت خدا -

 

  تنها حاال و بود داده  دربست یبرا را پولش   همه 

 ! برساند فربد به را خودش اتوبوس با توانستیم

 

 ...برود که گرفت را راهش و دیکش رونیب یدستمال 



 

 دیبا را یاقهیدق چند اتوبوس ستگاهیا به دنیرس تا 

 .کردیم گز ادهیپ

 

  زنانبوق ینیماش که بود برنداشته  ترشیب یقدم چند

 .زد ترمز یرو کنارش

 

  خواستیم اگر! باشد اتابک نکند... ختیر دلش 

 !چه؟ ردیبگ  را انتقامش

 

 !بود زده پاتک... اما بود کرده اشی زخم 

 

 غول کلیه به یمرد با هم آن رو در رو یدعوا 

 ! نبود  ممکن شیبرا

 

 اما بگذارد فرار به پا خواستیم برگردد کهآن بدون

  خوردیم  آشنا گوشش به  انگار که یگر ید یصدا با

 .برگشت عقب به و ستادیا



 

 ...برسونمت ییجا هی  تا شو سوار ایب دخترم؟ -

 

 که یمرد...  بود دهید تیریمد دفتر در که بود یمرد

 ...ریپ ادیز نه و بود  جوان ادیز نه

 

 ۸۸_پارت #

 

 ترنیدلنش را اشچهره که داشت ی دیسپ  یموها

 .کردیم

 

  انگار که بود یکوچک یهانیچ شی هاچشم  کنار 

 ... دیکشیم ادیفر را اشی مهربان

 

 ...نکن تعارف... دخترم ایب -

 

 ! چه؟ بردی م اتابک شیپ را او اگر... دیترسیم

 



  پول یآور ادی با اما کند رد را دعوتش خواستیم

 .برداشت نیماش سمت به یقدم  آرام نداشتنش

 ... سلم -

 

 . دیپاش شیرو به  یلبخند مرد

 

 ...شو سوار  ایب... سلم -

 

 که بود یرنگدیسف دیپرا ... نبود باال  مدل نشیماش

 یاسب مثل  است وقت یلیخ زدیم داد بودنش کهنه

 ... کشدیم کار آن از دهیبر نفس

 

  به ینگاه... کرد میتنظ دختر صورت یرو  را نهیآ

 در را او بود مطمئن انداخت، کنجکاوش   چهره 

 ... دهید مؤسسه

 

 :دیپرس و کرد صاف را شیگلو

 ! م؟یدیند ییجا رو گه یهمد قبل   ما -



 

 .زد مودیسپ مرد  حماقت به  یلبخند فاخته

 

 !شیپ ساعت هی نیهم... امروز... اهوم -

 

  دختر بود معلوم کرد، یشاد   خنده یدیسع

 ...استی نمکبا

 

 سال دو... شیپ سال  هی مثل  ... که نه یا منظورم -

 ...گهید یجا هی... شیپ

 

 دارید جانیا اومدم شیپ وقت چن آره، خب -

 ! ستونیرئ

 

  او به نهیآ در ینگاه گرید بار و کرد عوض را دنده

 . انداخت

 

 ...بار اون از ریغ -



     

         

             

 

     

         

             

 ۸۹_پارت #

 

 . داد  حیتوض ترشیب دید که را او متعجب نگاه

 

  هی یتو  قبل  ... کنمیم فکر من ،یشد متوجه بد -

 !؟یر یبگ وام یخواستینم... دمتید مؤسسه

 

 .دوخت جاده به را نگاهش و دیکش یسرد  آه فاخته

 



 ،گرفتن وام واسه   رفتم جاها یلیخ شیپ دوسال -

 بازم زدم که  یدر هر به اما... بود ضی مر خواهرم

 .کرد فوت... نشد

 

 تی مظلوم دوخت، روبهرو  به نگاه و داد تکان سر

  بود آمده فربد با که یبار  همان از دختر  نیا نگاه

 ... زدیم  آشنا شیبرا

 

 ... که باشد  ییهادارو  آن با خواهرش مرگ نکند 

 

 ترشیب را اشی درون انقلب موضوع نیا به فکر

 ...  کرد

 

 مرده دختر نیا خواهر چرا بداند که بود شده ترمصمم

 ...است

 

 ! ؟یدونیم مرگشو لیدل -

 .کرد نگاه یدیسع به و داد باال را شیابرو ظنسوء  با



 

 !؟یکنجکاو  قدن یا چرا شما -

 . زد راه آن به را خودش

 

 دخترم؟  کجاست رتیمس -

 ...شمیم ادهیپ اطراف نیهم -

 ******** 

  نگه را نیماش ترجلو   یکم کرد ادهی پ که را فاخته

 .دیکوب فرمان به مشت با و داشت

 

... یار یب شانس... منوچهر یاریب شانس فقط -

 ! یعوض ارم یب سرت ییبل چه دونمیم

 

 اعتماد دختر نیا به یکشک  طورنیهم توانستینم

 .کند

 

  یحت ای باشد داشته یصنم  منوچهر پسر با بود ممکن 

 !  اتابک با



     

         

             

 

     

         

             

 ۹۰_پارت #

 

 .ستادیا دریدود    شه یش یجلو  ،یگالر به ورود از قبل

 

  همه ظاهرش یآشفتگ مبادا  که کرد نگاه را خودش

 ...  بفهماند فربد به را زیچ

 

 نیزم کف داشت یمصطف شد، داخل و داد هل را در

 .زدیم چانه یمشتر دو با فربد و دی کشیم یط را

 



 یرنگی صورت لباس انگار که بودند یجوان مرد و زن 

 .بود کرده یطراح فربد خود که خواستند یم را

 

 با دوختش و یطراح خاصه، طرح هی نیا آقا -

 من نیاریب نیکرد دایپ نوی ا گهید یجا بوده خودمون

 !خرمیم  متیق دوبرابر

 

 ییدمپا تا رفت خانهآشپز  به و کرد نگاهش یرچشمیز

 .بپوشد را اشی راحت

 

 خودش بعد یالحظه  و دیشن را فربد دی ببخش یصدا 

 . شد خانهآشپز  وارد هم

 

 ! حاال؟ تا  یبود کجا -

 

 به آرام داد، قورت را دهانش آب و دیگز را شیهالب

 .خورد چرخ فربد سمت

 



 ...زمیعز سلم -

 

 !؟یبود کجا گفتم... کیعل -

 

  هی نبودم ییجا... خب یهست یعصب قدنیا چرا -

 ...رونی ب داشتم یکار

 

 .ستادیا مقابلش فربد که کرد رفتن رونیب قصد

 

 !نه؟ اتابک سراغ یبود رفته -

 !نه -

 اما شود رد فربد کنار از که انداخت نیی پا را سرش

 . کرد متوقفش او یصدا

 

 امروزو! خانوم فاخته ادینم بهت گفتن دروغ -

 فتیدوش فردا برس تعمه به خونه برو... یمرخص

 ...ایب

 



     

         

             

 

     

         

             

 ۹۱_پارت #

 

 .دیبوس  را نیریش گونه   و کرد نگاه  را ساعت

 

 . است اشنوه نیریش بود گفته عمه به

 

 تا کردیم  کار حاال که بود گفته شیبرا یافرشته  از

 . نشکند را فاخته کمر خواهرش دکتر و دوا  یهانه یهز

 

 . زد یلبخند خانم یگل به رو



 ...وقتش به... جونم  عمه گمیم بهت ویچ همه -

 

 .  کند آماده شام یبرا  یز یچ تا برخاست شیجا از

 

  اتابک خانه   در کردنش کار نیگزی جا یبرا  یفکر دیبا

 .  کردیم

 

 ...  بود کرده اخراجش اتابک نشده هم ماه کی  هنوز

 

 مرغ یابسته و کرد باز را خچالی در و دیکش یآه

 .  کند ه یته مناسب ییغذا تا گذاشت رونیب زدهخی

 

  و کجا او وگرنه داشت  فربد یهامحبت  از هم را نیا

 ...کجا های خرجول نیا

 

 نگاه فاخته به و بود دهیکش هم در را شی هااخم  فرشته

 .کردیم

 



 سمتش به  و ختیر تابه در را هاینیزم ب یس فاخته 

 . برگشت

 

 شه داریب که یگلعمه نکن، اخم بگردم  دورت -

 ...ینکن یخلقبد

 

 .داد هیتک خچالی به و نشست  فرشته

 به شیآورد یوقت مگه  چه؟؟ من به!! توه یعمه -

 ؟؟ یگفت من

 

 هم به را  اتشیمحتو و داد تکان را تابه یکم فاخته

 .زد

 

 ...توه مادربزرگ... منه مادر مثل اون! من شمفدات -

 

 .دیکش یآه فرشته

 ...تو خاطربه فقط -

 



 .دی پاش شیرو به  یلبخند فاخته

 

  ویمامان بعدشم  بشور صورتتو و دست برو پاشو -

 ... میبخور شام کن داریب

     

         

             

 

     

         

             

 ۹۲_پارت #

 

 ناشناسش وقت یها مهمان دست از تازه اتابک

 .بود شده خلص

 

 . دیکش یقیعم نفس و بست را اطیح در



 ... پرروها -

 

 خوابش شدتبه رفت، باال را هاپله سلنهسلنه

 . آمدیم

 

 از پر  ییهاظرف  لببه لب. کرد نگاه آشپزخانه به

 ... تخمه و  وهیم پوست

 

  و ناهار فیکث ظروف از پر اشییظرفشو  نکیس

 .زد غر لب ریز دی کش یشام،پوف

 

 !رفت  و نشست ظرفم  کهیت هی شعوری ب که  یزن -

 

 . نداشت را برود  خودشان اتاق به کهن یا حال

 

 .  شد وارد و کرد باز را نییپا طبقه   اتاق تنها در

 



 ترکش بغل به فاخته فربد که یروز آن از اتاق تخت

 .  بود مانده نخورده دست یول نامرتب  یکم بود کرده

 

  خورد غلت  یکم د،یکش دراز آرام و نشست تخت یرو

 . ببرد خوابش که ردیبگ  خودش به ی راحت  حالت تا

 

 آخ یصدا و رفت فرو شیپهلو در یآهن یجسم

 ...آمد رونی ب شیهالب انی م از یکوچک

 

  اتاق یکی تار در و گرفت دستش در را کوچک جسم

 .کند نگاهش کرد یسع

 

  یهان ینگ بود مشخص کوچک، و بود یفلز 

 . دارد  یدرخشان

 

  خوشبو دخترک به متعلق یفلز سرسنجاق  زد حدس

 .باشد

 



  بار بهانه ن یا به توانستیم د،یرس ذهنش به یفکر 

 ...کند ملقات را  دخترک گرید

 

 به یدست ناخودآگاه و گرفت شکل لبش یرو  یلبخند 

 ... دیکش گردنش زخم

     

         

             

 

     

         

             

 ۹۳_پارت #

 

  چند گذشت از بعد کردیم حس د،یکش یقیعم نفس

 ... ندیبب را کوچولو دختر تواندیم  هم باز روز

 



 ...  بفهمد را چشمانش  راز توانستیم هم دیشا 

 

  آباژور کنار  ارزش با ی ئیش همچون را  سر سنجاق

 ... بست  را چشمانش و داد قرار

 

 ************** 

 :گفت فربد به رو یعصب و  ناراحت فاخته

 

  برگشته کاره هی یکلفت همه اون بعد متنفرم ازش -

 !!!ستمین یراض ازش گهیم

 

 .دیکش را لپش دهنده آرامش ی لبخند با فربد

 

  یجوشجوش زن من! یزنی م جوش نخور  حرص -

 .ندارمااااا دوست

 

 .گرفت باال  را دستش در یاتو  فاخته

 



 !ینکن ممسخره گهید که کنمیم داغت اتو نیهم با -

 

 .برد باال را دستش دو هر فربد

 !!میتسل -

 

 پشت به را نافرمانش یها مو گرفت، اشخنده فاخته

 .کرد ت یهدا گوشش

 

 واقعا   ظهرا، از بعد... فربد  کن دایپ برام یکار هی -

 ... دهینم خرجامو  کفاف جامن یا حقوق

 

 . کرد نگاهش ناراحت فربد

 ... هستم که من -

 

 تا را لباس که یحال در و  دیکش برق از را اتو فاخته

 :گفت محزون زدیم

 



 میفتیب نفره چهار خانواده   هی جان؟؟  فربد یک تا -

   تو؟؟ گردن

 

  کاغذ  یرو را یطرح و برداشت را مدادش فربد

 .کرد شروع

 

  آوردن تتیموقع  نیا یتو  اما کنم سرزنشت خوامینم -

 ...  تعمه

     

         

             

 

     

         

             

 ۹۴_پارت #

 



 .آورد رونیب را شیهاکفش  فاخته

 

  سرش و گذاشت مبل یرو و دیکش باال را شیپا دو هر

 .شی پاها یرو را

 

... بودمش آورده زودتر کاش ... فربد جهنمه جااون -

 ...بودم یزر خونه   یوقت یحت

 

 را دستش ماهرانه دیبگو  یزیچ کهنیا بدون فربد

 .  کردیم رسم یخطوط و دادیم حرکت کاغذ یرو

 

 بود لُپش ریز شی هادست که طورهمان فاخته

 . زد دید را کاغذ یچشمر یز

 

 ؟؟یکشیم یچ -

 

 .دیخند طنتیش با فربد

 ! گاریس -



 

 تندتند فربد  د،یبگو یزیچ  که کرد بلند را سرش فاخته

 :گفت

 

  خراب ژستو دمیکشیم رو تو داشتم!! یروان نکن -

 !!نکن

 

 مدلم؟  من مگه! خودیب -

 

 .شد بلند شیصدا فربد و دیپر نییپا مبل از

 

 یمن عشق  تو ه؟یچ  مدل! بکشمت خواستمیم -

 !دختره

 

 فربد نام دهیترس و شد مغازه وارد هراسان یمصطف

 . زد صدا را

 

 ...فربد آقا! فربد؟ آقا -



 

 ...  کرد مضطرب را شانیدو هر یمصطف یصدا

 

 او سمت به بپوشد را شیهاکفش کهآن  بدون فاخته

 .دنبالش به هم فربد و دیدو

 

 ...  شدهیچ! یمصطف شده یچ -

 !بده حالش... مننه... آقا مننه -

     

         

             

 

     

         

             

 ۹۵_پارت #

 



 ...فربد بدو! سرم به خاک یوا یا -

 

 بدون را شی هابند و دیپوش سرعت به  را شیهاکفش

 . چپاند کفش کنار بستن

 

 .بود ترطرفآن  کوچه دو یکی یمصطفننه   خانه 

 

 .رفتند  جاآن به باعجله  سه هر

 داخل به و کرد باز را در دهی ترس یمصطف

 ... خواندشان

 

 ...یتربا ی ز یهاگل و داشتند ییبایز یمیقد   خانه 

 

 را اطیح سرتاسر  که یپوریش و بهارشهی هم یهاگل 

 ... بودند پوشانده

 

 آن با کشاندشان، یدرپنج یسو به عجلهبا یمصطف

 .دیکش ادیفر اشیدماغ تو یصدا



 

 !ننه -

 .رساند او سر یباال را خودش  فاخته از  ترزود فربد

 

 !نباشه بد ؟یمصطفننه یشد  یچ...سلم -

 .کرد نگاهش حالیب سادات معصومه

 

میعز سلم -  !جان ننه قلب م... سلم... ز 

 :گفت  فاخته به رو و شد بلند ش یجا از فربد

 

 !ارمیب نیماش رمیم من  کن شآماده -

 

 هم یمصطف و نشست سادات معصومه کنار هیگر با

 ...ترطرف آن

 

 .بود ینازکدل مرد... کردیم پاک را شی هااشک  آرام 

 



 یمصطف نیهم که داشت پسر سه سادات معصومه 

 ...  بود مانده کنارش

 

  ساده یکم و داشت پشت به یگوژ که  کوچکش پسر

 ... بود وضع

 

 ...  کردندیم تشیاذ ادیز... اما نبود وانهید یمصطف

 

 ردیگیم میتصم خودش دی آیم ایدن به که یکودک مگر

 ! باشد؟ چگونه

 

 !  کندیم ییهاکار  هم خدا

     

         

             

 

     



         

             

 ۹۶_پارت #

 

 که گرفت را بغلش ریز آرام و برداشت را  رزنیپ چادر

 . کند کمکش

 

 را مادرش گرید دست آمدو عجلهبا هم یمصطف

 .گرفت

 ...ننه نباش  نگران -

 

 .نشود تیاذ که بردیم راه را زنر یپ آرام

 

 ! هم  فاخته و کردیم نیفنیف هنوز یمصطف 

 

 آمدند رونیب سادات معصومه یخانه  بزرگ  اطیح از

 ...شیروبهرو مرد دنی د با فاخته اما



 

 حرفیب و آورد یفشار رزنی پ یبازو  به شیهادست

 ... کرد نگاهش

 

 ... بود دهیترس هم یلیخ بود دهیترس 

 

 قرمز  خط کی را او دور  بود داده قول  خودش به

 .بکشد

 

  یتلف بود گفته! نبود کن ول مرد  نیا انگار اما 

 ...  حاال و کندیم

 

 یشهی ش سمتبه را سرش  و زد یپوزخند  اتابک

 .آورد شاگرد

 

 د،یکن سوارش شهینم روشن فربد نیماش ... سلم -

 ... رسونمتونیم من

 



  جلو، شد مجبور فاخته و نشست مادرش کنار یمصطف

 ... ندیبش  اتابک کنار

 

 هنوز یمصطف و کردیم ناله یکم ساداتمعصومه

 ! هیگر

 

  فاخته  و کردیم یرانندگ سرعت تی نها با اتابک

 با یتماس نی ترکوچک  تا بود چسبانده در  به را خودش

 . باشد نداشته مرد نیا

 

 یسوبه  هم با را هاآن  سرنوشت گرید بار کی

 ...کشاندی م مارستانیب

 

 را زنریپ فرز و تند و ستاد یا اورژانس جلو  اتابک

 .کرد بغل

 

 ... کرد دنیدو به شروع دنبالش به هم یمصطف 

     



         

             

 

     

         

             

 ۹۷_پارت #

 

 ... بود دهی چسب  اتابک نیماش یصندل به  هنوز فاخته

 

 !دانستیم طوفان   نشانه  را مرد نیا سکوت 

 

 .زد شهیش به آرام یآب فرم لباس با ینگهبان

 

 !شهیم معطل آمبوالنس کن جابهجا  نتویماش خانم -

 



 که یخلوت یجا فربد یگاه بود، بلد ی رانندگ مچهین

 ... دادیم  ادشی ییهازیچ کردیم دایپ

 

  را اتابک نی ماش و رساند راننده یصندل  به را خودش

 .درآورد حرکت به

 

  اورژانس یسوبه آهسته و کرد پارک یمناسب یجا

 .آمد

 

 نگاه را رونیب منتظر بودو آمده در  دم یمصطف

 .کردیم

 

 . شکفت  گلش ازگل انگار او دنید با

 !؟یآج یبود کجا -

 

 .گذاشت اششانه  یرو دست و زد شی رو به یلبخند

 



  دکتر... کنم  پارک رو خدا  بنده نیا نیماش بودم رفته -

 !مامانتو؟ دید

 

 ... فشاره خاطر به! کرده کار گفت... آره -

 

 زحمتبه بود، یمصطف  کنار یگر ید کس اگر

 .دیفهمیم را  شیهاحرف 

 

 را  مادرش و او که بود سالها... فاخته اما 

 ... شناختیم

 

 در یمصطف به نیتوه خاطربه را یجوان که یوقت از

  و زد رونیب دهانش از خون که زد قدرآن  ابانیخ

 ...شد هوشیب

 

  بود شده ی بستر یمصطف مادر که یتخت کنار اتابک

 ... زدیم حرف تلفن با و ستادهیا

 



     

         

             

 

     

         

             

 ۹۸_پارت #

 

 .بود  فربد انگار

 

  به شتریب هیعضلن فشار گفت دکتر... خوبه حالش -

 ... ترهسالم  توم و من از قلبش ... اومده  فشار نخاعش

 

 که یسبزرنگ   پرده و کرد نگاهش انزجار با فاخته

 . شود داخل که زد کنار را بود زانیآو  تخت یجلو

 



 .آمدی م هم هنوز  اتابک یصدا

 

 باشه! هس حواسم خودم! یایب  کجا بابا نه -

 ...آرمشیم

 

  را اشدهی چروک دست و ستادیا ساداتمعصومه  کنار

 .گرفت دست در

 

 قلبت کردم فک! زنریپ ی کرد سرمون  به جون بابا -

 !گهید شده افتاده کار از

 

 :گفت مهربانانه و زد یجانیب  لبخند هم او

 

 ...یشد هول... روله ُرمیب م -

 . کرد ییصدایب یخنده فاخته

 

 نصفه یلر نصفه   لهجه  نیا واسه رمیمیم -

 !تی تهرون



 

 . داد قورت را دهانش آب  معصومه

 

...  یبفهم  تو خامیا! دختر چنه یلر یفهمیم چه تو -

 مهمان! نهیترمرام با لر... زبونه نی ترقشنگ  یلر

 یول... هیافتخار زدن حرف یلر... هیصفابا... نوازه

ش که یکس( یبرا)یس  !بفهم 

 

 . ستادیا فاخته کنار صدا و سری ب اتابک

 

 .برد مشام به را فاخته عطر و دیکش  یقیعم نفس 

 

 بن و خیب از ایبعض خانم، معصومه  یگیم راس -

 ...نیوحش ایبعض! نفهمن

 

 . داد ادامه را حرفش حرص با و داد او به نگاه فاخته

 

 ... نیعوض امی بعض... شعورنیب امیبعض -



 

     

         

             

 

     

         

             

 ۹۹_پارت #

 

 ...  کردیم نگاهشان  رفته  باال ییابروها   با یمصطفننه

 

 ! گرید بودند جوان... دیفهمینم را منظورشان

 

 نشانیب یخصومت بود دهیفهم هم به نگاهشان از اما

 ...است

 



 را َجو کهنیا یبرا و فشرد دستش در را  فاخته دست

 :گفت کند عوض

 

 نخوبه حالش... یمصطف  یبرا بخر یزیچ هی -

 (... دهیترس)هیترس... مروله 

 

 ... برگشت  قرمز به  فاخته رنگ

 

 ... ندارد همراهش به  یپول دیبگو دیکش خجالت 

 

 ...گفت یاباشه و گرفت ساداتمعصومه  از را چشمش

 

 . انداخت را آن یجلو   پرده و شد  دور تخت از

 

 .کرد نگاه یخال شنیاست به ترطرف آن

 

 . کند استفاده جاآن تلفن از اجازهیب شدینم  هم شیرو 



 

   دکه از تا زد رونیب اورژانس از افتاده یاشانه  با

 ... کند هیته  یزیچ محوطه یسوآن

 

 !زدیم  زنگ فربد به و آوردیم ریگ یتلفن کاش 

 

 و شود نر یکانت وارد دیکشی م خجالت...  دیکش یپوف

 ...بردارد یزیچ

 

 ...نخواهد یز یچ اتابک از یول ردی بم بود حاضر

 

  دخل پشت که  یدختر به و گذاشت یآهن   پله  یرو قدم

 . داد یسلم بود نشسته

 

 به را نگاهش باز و داد  تکان یسر حوصلهی ب دختر

 . دوخت دستش در یگوش

     

         



             

 

     

         

             

 

 

 ۱۰۰_پارت #

 

 ...کرد پاآن و پانیا یکم فاخته

 

 ...دیببخش -

 

  نگاهش یسوال  و گذاشت نیزم را اشی گوش دختر

 .کرد

 



 پولمو فیک ! رم؟یبگ تماس هی لتونیموبا با تونمیم -

 ...خوامیم گذاشتم جا

 

 به را دستش یخلقکج با  و کرد قطع را  حرفش دختر

 .گرفت در سمت

 

! کنه حواله  گهید یجا   تویروز خدا  خانم بفرما -

  به بخوام رنیم و جانی ا انیم تو مثل تاصد یروز

 !شهینم بند سنگ  رو یسنگ بدم رو همه

 

 ... برداشت عقب به یقدم و د یگز لب فاخته

 

  گدا او... شد اشک یهاقطره  غرق شی با یز چشمان

 ... نبود

 

 ... بود گذاشته جا را فشیک واقعا  

 



 چیه دیکشیم که ییهایبدبخت یهمه  با سال  همه نیا 

 ...  بود  نکرده دراز ییگدا یبرا را دستش وقت

 

 ...  اما بود دراز زبان

 دست از هم را بنفسش اعتماد نداشت پول که یوقت

 ... دادیم

 

 یکس به صورت با که کرد  رفتن قصد افتاده یاشانه  با

 . کرد برخورد بود آمده باال پله از که

 

 باال که را   نگاهش گرفت، را دماغش و گفت یآخ 

 .شد روبه رو یعصبان  اتابک با آورد

 

 :گفت فروشنده دختر به رو و کرد فاخته  نگاه یچپچپ 

 

 !رسهیم  یروح یآقا  به حتما   رو حرکتتون نیا -

 .داد جواب یدراززبان  با دختر

 



 من یکرد فک! بگو ی روح یآقا یخدا به برو -

 !ترسمیم

 

  یدگیدر به رفتهباال  یهاابرو  با دو هر اتابک  و فاخته

 ... کردندی م نگاه دختر

 

 ۱۰۱_پارت #

 

 . دیکش را فاخته نیآست اتابک

 

 !داره دعوا انگار نیا میبر ایب -

 ! هیآدم عجب -

 

  آمدندیم نیی پا هاپله از که طورهمان و کرد اخم اتابک

 .دیتوپ او به

 



  من به ی ندار پول یوقت چرا! توه ریتقص همش -

  یتونستینم! درازه؟ زبونت من واسه  فقط! ؟یگینم

 ؟ یبد جوابشو

 

 .ستادیا  شیجلو کمر به  دست فاخته

 

  یزیچ تو مثل یآدم از اما رمیبم حاضرم چون -

  هنوز تو! ؟یچ که دارم زبون تو واسه آره! رمینگ

 حرف شهیم روت ینداد بهم آخرمو یهفته  حقوق

 !؟یزنیم

 

 :گفت  ییپررو با و داد باال را ش یابرو اتابک

 

 بود شور خورشت! دمم ینم! ندادم دیرس زورم -

 ! یبرد آبرومو مهمونام جلو!  شفته برنجت

 

 هدف به درست... کردیم ینیبش یپ را دختر تیعصبان

 ! بود زده



 

 من! یزنیم مفت حرف چرا! بود؟ شفته من برنج -

 !کردم نگاه دوتاشوهر  بخوابم کهنیا قبل

 

  از را نگاهش و دیگز لب! بود گرفته اشخنده  اتابک

  یخروج ی سوبه را او و دیکش را شیبازو  گرفت، او

 .کشاند

 

 ! منتظرن می بخر یزیچ هی  میبر ایب! نزن حرف قدنیا -

 

 ... داشتیبرم قدم سه فاخته او قدم کی با

 

  فاخته  با را خودش یپاها اصل  ! بود شده خسته

 !  کردینم سهیمقا

 

 . داد شی بازو به یتاب یعصب فاخته

 !  افتادم نفس از! کن ولم -

         



                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۲_پارت #

 

 .کرد نگاهش و ستادیا ی الحظه  اتابک

 

 !؟یایب یتون ینم راهم! یستین که لمس! مگه؟ چته -

 

 و کند او دهان در انگشت خواستیم  دلش فاخته

 !دهد  جر را دهانش

 

  یاریب  فشار کوچولوت مغز اون به ذره هی اگه -

! داره فرق من مال با قدچه   لنگات یاندازه یفهمیم



 رو ساده زی چ نیهمچ هی  شعور یمملکت مهندس مثل

 ؟یندار هم

 

 از یهرچ دمی م اجازه بهت چرا دونمینم واقعا   -

 !یکن بارم آدیدرم دهنت

 

 غرور با  و انداخت او به یزیآماسرار  نگاه فاخته

 :گفت

 

 شیپ آبروتو سوت سه تو تونمیم یدونیم چون -

 ! ببرم زنت خانواده

 

  کرد رفتن راه به شروع لباس  یشو یها مانکن  مانند

 : داد ادامه لحن همان با و

 

 شنهادیپ کلفتش به تو بفهمه زنت... کن فکرشو -

 !شه؟یم یچ... یداد یدوست

 ...هیدنید تیراض خود  از زن العملعکس  یلیخ... واو



 

 .کرد نگاه اتابک به و برگشت

 

 !رهید فتیب راه! ؟یشد الل! ه؟یچ -

 

 .رساند او به را خودش قدم دو با اتابک

 

 تا کردمی م تیشکا ازت دیبا! ییپررو یلیخ واال -

 ! داره کره چقد ماست من ه ی بشه تیحال

 

  کره چقد ماست من هی دونمیم االنشم نیهم من -

 ... یبد نشون بهم تو ستین الزم! داره

 

  را لباسش یشانه سر و کرد نگاهش چپ چپ  اتابک

 .دیکش یگر ید سمت به

 

 ! هست یسوپر ورنیا ایب -

         



                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۳_پارت #

 

 برگرداند، او به کامل    را پولش داشت قصد فاخته

 کناناعتراض  و کرد  جابهجا  را دستش در لونینا

 :گفت

 

 ! ؟یچ یواسه   یدیخر یالک ز یچ همه نیا -

 

 !فتیب راه نزن نق قدرنیا -

 

 .برداشت قدم تیعصبان با و دیکوب نیزم  به را شیپا



 

! بردار خودت کشمیپلست هی خب! یشعوریب واقعا   -

 !دارم؟ جون من

 

 :گفت و کرد لمس را گردنش زخم زد،  پوزخند اتابک

 

 رو خودشه دوبرابر که ی مرد هی تونهیم که یآدم -

  طورنیا... ارهیب کمیپلست  دوتا تونهی م بزنه چاقو

 !ست؟ین

 

 ... دیبگو  نداشت یز یچ واقع در... نگفت یزیچ

 

 نگاه مرد گردن یرو زخم به مانیپش و دیگز را لبش 

 ...  کرد

 

 و فرشته بودند، گری کدی خون از هاآن بود هرچه

 .بودند مرد نیا خون از نیریش

 



 حقش واقعا   خب... اما کرد اشی زخم که بود مانیپش 

 !بود

 

 ... گمیم -

 !هوم؟ -

 

  من یگفت ... تخونه  اومدم که یاول یروزا اون -

 ! ؟یک ادی... ندازمیم یکس هی ادی تورو

 

 . انداخت  ینگاه دخترک به و برگشت

 

 دختر و گذشتند مارستانیب یمحوطه  یورود در از

 .بود او جواب  منتظر

 

 ... مییدا یهابچه -

         

                 



                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۴_پارت #

 

 نگاهشان کجکج و بود ستادهیا یکنار اخم با فربد

 ...  کردیم

 

 ... کردیم  رحم او به خودش دیبا خدا

 

 .بود متنفر باشد اتابک با او کهنیا از فربد 

 

 به او یخانه در کردنش کار یبرا که یی غوغا هنوز

 . بود نشده فراموشش بود کرده پا

 



 .رفت ادش ی بزند اتابک به خواستیم که یحرف

 

 !؟یاومد یک... فربد -

 

  یافهیق همان با دادیم  دست اتابک  به که یحالدر

 :گفت عبوسش

 

  گفت کرد رونمیب پرستار نم یبب ساداتومعصومه اومدم -

 .شهیم شلوغ

 

 تو یصدا همان با و  وستیپ هاآن به هم یمصطف

 :گفت  فاخته به رو اشیدماغ

 

 ...خونه  میببر موننه میتونیم گفت پرستار  خانم -

 

 :گفت فاخته به و کرد رد اتابک از را  نگاهش فربد

 

 ! خونه میبر دیکن جور و جمع کن  کمکش برو -



 

 ... ترساند را  فاخته نگاهش

 یز یچ سرزنش جز کردیم احساس خت،ی ر یهر دلش

 ...ندارد شیبرا

 

 .شد اورژانس وارد و داد فربد دست را  هالون ینا آرام

 

 ... بشم بلند کن کمکم ایب... ننه بده رتیخ خدا -

 

 . بود کرده بغض فاخته

 

 ! ش؟یشناخت... یمصطف ننه -

 

 !مادر؟ ویک -

 

 .کرد پاک را اشگونه یرو اشک و دیکش یآه

 



 ...فاطمه شوهر... سفرشته  یبابا -

         

                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۵_پارت #

 

  بلندش تخت یرو از تا گرفت را شیبازو و دیکش یآه

 .کند

 

  بهتر میزندگ یلیخ بودم نرفته سراغش که حاال تا -

 ... اومدمیم کنار خانوادم نبودن با تر راحت... بود

 



   سهی ک و کرد محکم نیزم یرو را شیپا زنر یپ

 .برداشت  را شیهادارو

 

( بذار)بهل بزن، حرف... دختر بگو( بهش)َوش -

 ... داره  تعهد... داره بچه بفهمه

 

  زحمت... بگم یچ... سادات معصومه یگیم یچ -

 دستم از رو  آماده   لقمه... حاال کردم بزرگشون دمیکش

 زدهیس دوازده گهید... زنش مثل شده اونم! بقاپه؟

 ! کرده یزندگ سقف هی ریز  اون با ساله

 

 ...رفتیم راه آرام ساداتمعصومه

 

 ...بود استوار شیهاقدم  هم هنوز اما 

 

 رفتیم راه ی جوان مثل درست بود، محکم هم هنوز 

 مشکلت ل یس برابر در قامت  راست یسرو  مانند که

 ...ستدیایم و ستدیایم



 

  مانند یصبر هم او کاش  یا... کرد دعا دل در فاخته

 ...  داشت رزنیپ نیا

 

 یزندگ و کند هاینامرد به پشت توانستیم کاش

 ...  اما بسازد را خودش

 

  مگر! توانستینم... بود  هاحرف نیا از ترفیضع

 !داشت؟ جان قدرچه او فی نح یهاشانه 

 

 *********** 

 

 ... شد ادهیپ و کرد پارک را نشیماش

 

 .بود  گذرانده را یخوب روز زه،یر  دختر کنار در

 

 .شدیم جالب شیبرا دختر نیا کمکم

 



 .آوردیم وجد به را او شی های باز چموش و هارفتار  

 

 ...  نداشت را  زخمش خاطربه گرفتن انتقام قصد هرگز

 

         

                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۶_پارت #

 

 دوست ای عشق مثل نه البته  تعلق، حس کی  انگار

 ..  .داشتن

 



 داشت تیمسئول احساس هیشب... تیحما هیشب یحس

 ...اما

 

 قدرچه  او دنیبوس از که شدینم  هم نیا منکر 

 .دیآی م خوشش

 

 ...  با یز یفرم  با اما کوچک داشت، یقشنگ  یهالب 

 

 قسم توانستیم. بود دهیند شیآرا با را او وقتچ یه

 ... هم پروانه از دیرس یم خودش  به اگر بخورد

 

 .آمد جلو خنده با و داد تکان دست دور  از پروانه

 

 رید هم گهید دوساعت! مهربون مرد بهبه -

 ؟یکردیم

 

 در را او تا کرد باز هم از را شیهادست و دیخند

 .کشد آغوش



 

   خونه  که توم... اومد شیپ کار... زمی عز دیببخش -

 .یبود تخاله  شیپ ، ینبود بهیغر

 شد متوجه تازه  گرفت، قرار اشنه یس یرو  که او سر

 . است شده تنگ زنش یبرا دلش قدرچه 

 

 .دیکش آغوش  در را او تنگ

 !شه؟ی م تنگ  دلم من یگینم! معرفتیب -

 

 امروز که رفت ادشی او و دیبوس را ش یگلو پروانه

 . بود رفته فربد ی گالر  به دختر آن دنید یبرا

 

  یهالب به شیپ قهیدق  چند نیهم تا که رفت ادشی

 ... کردیم فکر  او کوچک

 

 ************ 

 آن در یقاشق و کرد گوشتآب  از  پر را یاکاسه

 .گذاشت



 

 .کنار بذار نو یا فربد ایب -

 . کرد نگاهش چپچپ  فربد

 

 !ادیب تمعمهپسر بزن زنگ  یخوایم!  من به بده -

         

                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۷_پارت #

 

 فربد به کمر به دست و  کرد رها قابلمه در را ملقه

 .کرد نگاه

 



  ساداتمعصومه خب! ؟یدیم جو قدنیا  چرا زمیعز -

 ...اومد باهام اونم نداشتم  پول من بخر ی زیچ هی گفت

 

  غذا دنیکش به شروع خودش  و زد کنار را او فربد

 .کرد

 

  بگو خودم به  یندار پول تو؟  ینزد زنگ من به چرا -

 ... طورهچه  اوضاعت بفهمه یکس هر ادیم بدم

 

 . گذاشت فربد لخت یبازو بر را کوچکش دست فاخته

 

 فربد کردیم حس داشت، دوست را اشی مشک شرتیت

 ...است ایدن مرد نیتربا یز

 

 فمویک و یگوش  من... بهت گفتم که من...  دلمزیعز -

... هیگالر تو فمیک االنم نیهم... یگالر بودم گذاشته جا

 ...که ممیگوش! کمدمه تو

 



 درشت چشمان کرد، نگاه کوچولو دختر به و برگشت

 ...  بود شیتشو  و ترس از پر اشیعسل

 

 پشتپر  یهامژه آن انیم شه،یهم از ترروشن

 ...دیطلبیم یابوسه به را او فقط اشی مشک

 

  یخوردن شی هاگونه قدرآن... خورد تکان آدمش بیس

 ...دانستیم خدا که بود

 

 ... دیبوس را اشگونه آرام و شد خم

 

 قلقل داشتنشدوست حس نبود، ی کاف انگار اما

 ...خواستشیم ترشیب... کردیم

 

 .دیکش ترکنار  را خودش فاخته

 ...نهیبیم عمه فربد نکن -

 



 خودش به را او و رساند دختر پشت به را دستش

 . جسباند

 

         

                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۸_پارت #

 

 کمی بذار... نهیبینم یکس یبزن حرف آروم... شیه -

 ... کنمیم  ولت شم آروم

 

 ادشی  خانهآشپز  در شهیهم فربد گرفت، اشخنده

 .کند بغل را او آمدیم



 

 و یشیرته  یهالپ  و کند او از زور  به را خودش

 .دیکش و گرفت دستش دو با را اشیغیتع یت

 

  یالک تَخمت و اخم! آخه یاوونهید قدنیا تو چرا -

 بود؟

 

 ...  بردیم لذت فاخته یهاکار از

 

 هم باز اما! نبود آدم   بچه  مثل وقتچیه اشعلقه ابراز

 ! را زشیچ همه... داشت دوستش

 

  و کرد گم بزرگش  دستان  انیم را کوچکش یهادست

 ...  فشرد خودش صورت به

 

 و یدور نی ا تواندینم گرید کردیم حس هاروز  نیا

 . اوردیب تاب را یکینزد

 



 ترشیرسم... ایب... فاخته میبزن حرف تعمه با ایب -

 ... زمیعز میکن

 

 یروبه رو صورتش تا ستادیا شیپا نوک یرو  فاخته

 .ردیگ قرار فربد

 

 ... ی غیت جوجه ید یرس جهینت نیا به شدیچ -

 

  کینزد شیها لب به را دخترک یهادست از یکی کف

 .دیبوس و کرد

 

  منم. ..کن فک من به مذره هی... غیتیب یجوجه  خب -

 ... دارم یصبر هی

 

 . کرد دنیخند به شروع بلند بلند گرفت اشخنده فاخته

 

 .گرفت اشخنده او   خنده از هم فربد

 ! خب هیچ -



 

  مشت با و  رفت جلو بود آمده خانهآشپز  به که فرشته

 .دیکوب فربد  یپهلو به

 

 !موخاله  کن ول! یورداشت دور که باز! ی دوزار یه -

 

  یهادست ان یم را دستش و شد شتریب اشخنده فاخته

 .دیکش رونیب فربد

         

                 

                         

 

         

                 

                         

 ۱۰۹_پارت #

 



  را بود آمده رونیب چشمش یگوشه از که ییهااشک 

  شیهالب  یرو  هنوز که یاخنده ته با و کرد پاک

 :گفت بود مانده

 

 !فرشته  بنداز رو سفره برو -

 

 .کرد بلند را آخش و زد فربد یپا به هم  یلگد فرشته

 

 ! بندازه سفره خودش بخوره خوادیم  نیا کن ولم -

 

 .د یکش محکم را فرشته دماغ و شد خم فربد

 

  ولم بگو حاال! دماغو یدختره! تو؟ یشد  یوحش باز -

 ... گهید بگو... کن

 

  انگشتش با بلرزد، هاباد نیا با که نبود یدیب فرشته

 . گرفت شگونشین و زد چنگ فربد ران به

 



 .دیکش عقب را خودش یآخ با فربد

 

 !شد اهیس تنم کنم فک ،یوحش! اوف -

 

 فربد ینه یس  در را سفره دیخندیم که طورهمان فاخته

 . داد هل  در یسوبه را او و کوفت

 

 در یوجبمین نیا با خودته ریتقص! بنداز سفره برو -

 ... یافتیم

 

 به و گرفت دست در  را گوشتآب یکاسه  فرشته

 .زد چشمک  فاخته

 

 !گرفتم  حالشو  طورچه یکرد حال -

  نیا! یش زنش یخوای م هیچ ماست نیا شییخدا

 !بکشه باال تونهینم دماغشم یفکل جوجه

 

 :گفت اخم با و فشرد قابلمه در را کوبگوشت  فاخته



 

  یطورنیا ترتبزرگ  یدرباره  زشته ی لیخ فرشته -

 ...یزنیم حرف

 

  به یگیر هی پسره نیا! یدان خود! بود  گفتن من از -

 !کفششه

 . داد تذکر فرشته به تحکم با

 ! فرشته_ 

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۱۰_پارت #



 

 .بردی م دهانش به قاشق لذت با خانمیگل

 

 را خانواده  کی ینیریش  حاال ییتنها هامدت از بعد

 ... کردیم درک

 

  از آنها بود ی کودک که کردی م افتخار جانش   فاخته  به

 ...اما شدند جدا هم

 

 ...داشت ادی به را اشعمه... بود فکرش به 

 

 کنارش نان یگاه و بود  نشسته دستش کنار نیریش

 . حانیر  یاشاخه  یگاه و گذاشتیم

 

  بار خصومت هنوز گرشید قل نگاه دیفهمیم اما 

 ...است

 

 .گذاشت فربد   کاسه در گوشت یاتکه  فاخته



 

 ؟ یخورینم گوشت چرا -

 

 ...رهیبگ قوت بخوره تعمه بذار زم،یعز یمرس -

 

 ...کردیم حس دلش  و جان با  را محبت یگل

 

 یمدت نیا در اما است کارهچه  جوان نیا دانستینم 

  یعاقل دختر او بود دهیفهم کردیم یزندگ فاخته با که

 ...است

 ...زندینم آب به گداریب

 

   زادهبرادر که یگوشت آب و  حانیر و تازه سنگک نان

 ... بود  پخته او گرفتن قوت خاطربه  مهربانش

 

 داشت را اشحوصله  کاش... بود ایدن  حس نیبهتر 

 ... ندیبنش او دلدرد یپا

 



 چه بودند  کجا هاسال نی ا کهنیا از بپرسد، فاطمه از

 ... کردندیم

 

 به  و ختیر یآب وانیل خواهرش  یبرا فرشته

 . کرد کی نزد شیهالب

 

 .زنندینم حرف که داشتند خانه  در دونفر حاال

 

 .دیپرس یراض خوداز و داد دماغش به ینیچ 

 

... زنهینم  حرف ترس از ده،یترس من یآبج حاال -

 ...خانمیگل یگینم یز یچ  چرا شما

 

         

                 

                         

 



                         

                 

         

 ۱۱۱_پارت #

 

  را نگاهش یسؤال فربد و  کرد نگاهش چپچپ  فاخته

 . دوخت خانمیگل به

 

  نگاهشان و برداشت خوردن غذا از  دست خانمیگل

 .کرد

 

 ! گرشجو وجست  و جوجنگ  ینوه نیا به گفتیم چه

 

 او دیشا. کرد نگاه فاخته به و زد شی رو به یلبخند

 .دانستی م ییهاز یچ

 

  از دانستیم د،یفهمیم  را اشعمه نگاه راز فاخته

 .است افتاده روز نیا به دلشسنگ  فرزندان  یجفا



 

  ترشیب تا نزند  یحرف آن یدرباره دادیم  حیترج اما 

  یاریآب کوچولو فرشته دل در را خصومت بذر نیا از

 .نکند

 

 :گفت  فرشته به رو  و زد یلبخند

 

 شافسرده ییتنها... بوده تنها یادیز مدت عمه -

 کنار ما  بزرگت،مادر شهیم درست... زمیعز کرده

 ...باشه  بد یچکی ه حال میدینم اجازه... میهم

 

 .دوخت یمعلومنا  یگوشه به را نگاهش آشفته فرشته

  

 ...میکن خوب مامانمو  مینتونست چرا پس -

 

 و دندیرس هم به هانگاه ... ختیر نفرشان پنج هر دل

 ... انگار

 



 .... بود شده مارشان زهر... شام نیا انگار 

 ****** 

 ... بود ستادهیا آبادشانبستان باغ انیم

 

 یوارهید به باغ،  ته آنجا هم هنوز ریپ یآلبالو  درخت 

 ...بود دهیچسب مخروبه یگلکاه

 

 ... کوچک یدختر آمد،ی م یدختر یخنده یصدا 

 

 ییطلمو  دخترک اما دوخت سرش  پشت به نگاه

 . بود کردن فرار درحال

 

         

                 

                         

 

                         



                 

         

 ۱۱۲_پارت #

 

 ...ایب... جامنیا من... جانیا ایب... بابا... بابا -

 

 ریز از ییصدا هم باز اما برداشت طرفآن به یقدم

 .دیرس گوشش به  ریپ یآلبالو 

 

 ... شم بلند تونم ینم بابا -

  

 دختر آن د یشا... است ستادهیا کنارش یکس کرد حس

 ...  اما بود کوچک

 

 .دیشنیم سالها از بعد را فاطمه یصدا

 ... اتابک! خوشگلن؟ چقد هامونبچه  ینیبیم -

 



 . گذاشت عقب یقدم و دیترس

 

 تو... میندار بچه... میندار م؟یدار بچه ما... فاطمه -

 ...یرفت

 

 .لرزاند  را تنش  زن یجد نگاه

 

 ...مامانت... تون مامان شیپ هامونبچه... میدار -

 

 پوشدیسف زن ریتصو اما بود ستادهیا جاهمان  او

 ...  شدیم ترر ید و تررید

 

 بود،  رفته فرو  یبتن یاحفره در انگار شیپا

 ...  بدود او دنبال به  توانستینم

 

 ...بود  جاآن  هم کوچک دختر انگار

 



  باتلق در رفته فرو یمرد گوش در آرام و شد خم

 :گفت

 

 !مهندس ستنین... ستنین داریپا یبد و ظلم -

 

 . کن کمکم... کامکار...  کن کمکم -

 

 .لرزاند را گوشش دختر بلند یقهقهه

 ...یریبم دیبا تو... یر یبم دیبا تو -

 

  ریز باتلق در نهیس تا که گذاشت ییاو یشانه  یرو پا

 ... بود رفته فرو شیپا

 

 اکو گوشش در هابچه دختر  یخنده یصدا هنوز 

 .زدیم  صدا را او نام که خودش ادیفر و شدیم

 

 ...کامکار -

 ***** 



 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۱۳_پارت #

 

 یناگهان باشد برگشته مرگ از که یآدم  مانند چشمش

 .گشت خارج اشنهیس از بلند ینفس و شد باز

 

 ...بود دهیترس

 

 و برگرداند را سرش و دیکش یق یعم یهانفس

 .کرد نگاه را خواب غرق یپروانه 



 

 ... بود خفته  راحت  قدرنیا که حالش به خوشا 

 

 نگاه را ساعت و برداشت  کنسول یرو از  را لشیموبا

 ... بود صبح مین و سه کرد،

 

 ... اما دارد ریتعب صبح اذان از قبل خواب بود دهیشن

 

 ... استیچ فاطمه دنید ریتعب دیفهمیم طورچه  او 

 

 ! بود کرده فراموش را او یکل به! مادرش آه،

 

 یخانه در جانیا مادرش  و ایدن سر آن  فاطمه

 !بود کجا اشبچه ! سالمندان

 

 و زد کنار را رنگدیسف لحاف  آمد،ینم خوابش گرید

  تخت از را  شیپاها نشود داریب پروانه که  یطور  آرام

 .دیپوش را اشیفرشرو  یهاییدمپا و کرد زانیآو



 

  بهتر حالش که کردیم  دود گاریس  دوتا یکی دیبا

 ...شود

 

 اپن یرو از را گارشیس پاکت و زد صورتش به یآب

 .زد چنگ خانهآشپز 

 

 !یلعنت یهست خوابمم تو کردم فک بهت قدنیا -

 

  پک نشست، تخت یرو و کرد باز را مهمان  اتاق در

  چشم با هوا در را دودش و زد گارشی س به یمحکم

 .کرد دنبال

 

  قدنیا کنهیم  یغلط چه دونمینم! آدیم بوش  هنوزم -

 !خوبه تنش یبو

         

                 

                         



 

                         

                 

         

 ۱۱۴_پارت #

 

 آن آمد ادشی تازه کرد، روشن را تخت کنار آباژور

 ادشی را سرسنجاق  نیا اما بود رفته ی گالر  به روز

 .بردارد بود رفته

 

 . داشت یرنگدیسف یهانی نگ کرد، نگاهش و برداشت

 

 .نبود یقلیص چندان سطحش اما

 

 . کنندیم استفاده آن از که باشد سال نیچند انگار 

 



  چشمش  به د،یکش آن ی نیی پا اریش یرو  را ناخنش

 . بود آشنا

 

 !داشته را  هشیشب هم پروانه حتما   

 

 مادرش یسوبه  فکرش کردی م نگاهش که طورهمان

 ... درآمد پرواز به

 

 به وقت همه نیا از  بعد شدیم شی رو طورچه 

 !  برود؟ سراغش

 

 .گذاشت یشانیپ ی رو را دستش و دیکش دراز

 

 ...رفتیم دنشید به فردا  حتما   دیبا 

 ** 

  چرب یکم  کننده مرطوب کرم با را شی هادست  فاخته

 .کرد

 



 . خچالهی  یتو هم وهیم  هست، گاز یرو  غذا عمه -

 

 . رونیب رفته باز دی نرس فرشته به زورم که من

 

 ...خونه  امیب رسمینم من دیبخور نی ریش و خودت

 

 .داد تکان را سرش و زد لبخند  خانمیگل

 

 اشزاده برادر به را اشیقبراق تا شد بلند  شیجا از 

 ... دهد نشان

 

  از عجلهبا  و دیبوس را نیریش و عمه  صورت فاخته

 اتوبوس به را خودش و بدود تا شد  خارج خانه

 ...برساند

         

                 

                         



 

                         

                 

         

 ۱۱۵_پارت #

 

  باز نیریش به رو را آغوشش بست، را در که فاخته

 :گفت مهربانانه و کرد

 

 !زم یعز یمامان بغل ایب بدو -

 

  بزرگشمادر آغوش در شود  متعجب کهآن یب نیریش

 .کرد پنهان او ینهیدرس را سرش  و دیخز

 

... نمهینازن دختر زنمیم حرف که یکس تنها با من -

 ...یندازیم مادرت ادی منو تو

 



 .فشرد یگل به را خودش  و دیکش یآه نیریش

 

 !؟یبکش ینقاش  یبلد تو جان نیریش -

 

  یرو را او و دیبوس را اش نوه بور و ی فرفر یموها

 .زند شانه را شیموها تا نشاند مبل

 

  خوشگل ینقاش  هی بزرگ مامان یواسه یبلد اگه -

 !؟یکشیم

 

 را شانه خانمیگل و داد تکان را سرش ذوق  با نیریش

 ...دیکش شیهامو در آرام آرام

 

 ...داشت را ایدن  حس نیبهتر 

 ...  بودن بزرگمادر  حس

 

 مانند نوه  گفتیم که دیفهم یم را مادرش حرف  حاال

 .... است بادام مغز



 **** 

 . کند تن به را کتش نیآست نداشت حال

 

  مکتین یرو  و بود انداخته دوشس یرو  طورهمان

 را مادرش که یبزرگ و مجلل سالمندان یخانه  یچوب

  فکر او نبودن به و نشسته بود، گذاشته جاآن

 ... کردیم

 

 و شدیم خاکستر  گارشیس که بود زده شوک قدرآن 

  ای... کند خاموش  را آن نبود ادشی او یول ختیریم

 ...بکشد

 

  گفتم... یتوکل یآقا ینشست  جانیا هنوز که شما -

 دیکن خاموش گارتونمیس  لطفا! ستنین جانیا مادرتون

 !ستی ن دنیکش گاری س یجا  جانیا

         

                 

                         



 

                         

                 

         

 ۱۱۶_پارت #

 

 بخواهد زن نیا که بود  هاحرف نیا از تریعصب

 .کند فیتکل نییتع شیبرا

 

 برداشت اششانه  یرو را کتش و شد بلند  شیجا از 

 .گرفت دست به و

 

 .کرد  خاموش و  انداخت پا ریز  را گارشیس 

 

 منو مادر یحق  چه به تو. کنمی م تیشکا ازت! نیبب -

 !بچهدختر  هی دست یسپرد

 



 با و داد باال را نازکش  یهاابرو فرهمند خانم

 :گفت یدراززبان

 

  دست دادم سالمندو من! بکن یکنیم یکار  هر برو -

 !نداره یمشکل یقانون  لحاظ به کارم. برده دخترش

 

  ده،یدر و بودند پررو! آمدیم بدش هازن  جورنیا از

 ... شدی نم زبانشان ف یحر هم خدا

 

  هم هنوز که  ییاو به توجهیب و کرد نگاهش یچپچپ 

 .آمد رونیب شگاهیآسا بزرگ اطیح از کردی م یحرفپر

 

 یرو که ییهاپرت   و خرت انیم از  را لشیموبا

  کرد دایپ یسخت  به بود ختهی ر نشیماش یجلو  یصندل

 . گرفت را خواهرش یشماره و

 

 از خودترسر  پوپک بود، ختهیر هم به  هاخط   انگار

 ... بود شده هاحرف نیا



 

 !کرده گور و گم را خودش هم دیشا 

 

 ...  شود دور  جاآن یسم طی مح از تا شد نش یماش سوار

 

 ...  را مادرش بود توانسته طورچه 

 

  یرو را سرش و زد ترمز  یرو ترطرف آن ابانیخ چند

 ...  گذاشت فرمان

 

 !کردیم دایپ را پوپک  طورچه 

 ****** 

 

  از که یحیمس یزن ان،یآدام خانم یخانه   از تازه فاخته

 یخال دیسف یجعبه و آمده رونیب بود شانیهای مشتر

 .برگردد یگالر  به تا بود گرفته دستش در  را لباس از

         



                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۱۷_پارت #

 

 به هیشب ینیماش که بود نرفته ترشیب قدم چند هنوز

 .دید را  اتابک نیماش

 

 .درآورد را شی ادا و کرد کج را شیهالب 

 

  بگه بهش سین یکی! داره  کره چقد ماست من هی -

 ...نتونستن توهاشم از ترگنده

 



 بود خودش کرد، تعجب خورد  او پلک  به که نگاهش

 ... انگار

 

  ممنوعپارک یتابلو! بود کرده پارک هم  یعیضا یجا 

 ! ده؟یند را یبزرگ آن به

 

 .ستادیا کنارش سیپل رنگیآب نیماش دهی نکش هیثان به

 

 ... بده حرکت  نتویماش شو  سوار خانم -

 

 :گفت  خباثتبا  و انداخت باال شانه

 

 ! دشیببر لیجرثق  با! ستین من نیماش -

 

 شد،یم آن  درون دنید از مانع نیماش یدود یشه یش

 .است نشسته نیماش در که بود ده یند را اتابک

 

 :گفت لذت با و داد هیتک راننده در به



 ! نمیبب بردنشو که مونمیم جانیا منم -

 

 آمدینم بدش بود نشسته شاگرد سمت که یسرباز

 باز را حرف  سر فاخته با  و درآورد یباز نیریش یکم

 .کند

 

 ! رسهیم تو به ینفع چه -

 !شهی م خنک دلم فقط سروان  جناب یچیه -

 

 را نیماش ترجلو  دوستش و شد ادهیپ پوشدیسف جوان

 .کرد پارک

 

  را شهیش اتابک بزند، یگرید حرف خواست کهنیهم 

 بود داده هیتک آن به که یافاخته  و دیکش نییپا

 . داد دست از را تعادلش

 

 که یآب گودال در و شد پرت  دستش از  دیسف یجعبه  

 .افتاد بود گل از پر



 

 !سروان  جناب کنمیم  حرکت االن -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۱۸_پارت #

 

 استفاده قابل هنوز برداشت، را جعبه یناراحت با فاخته

 ... یگل   لکه نیا اما بود

 

 :دیتوپ او  به و برگشت تیعصبان با

 !؟ینشست صاحاب یب نیا  تو یبگ آدم مثل یتونینم -

 



 به را دشیسف یهادندان بود، گرفته اشخنده سرباز

 :گفت فاخته به رو و گذاشت  شینما

 

 !شه خنک یاگه ی طورد دیبا دلت کهنیا مثل -

 

 . دیتوپ فاخته به و کرد ینگاه  سرباز به اخم با اتابک

 

 !برسونمت ایب  اونو وردار -

 !خورهیم یچ درد به گهید نیا -

 

 .برداشت را اشجعبه  و شد خم زانی آو ییهالب  با

 

  خنک را او دل اما شود خنک  خودش دل  خواستیم

 !بود شده عیضا بدجور و کرده

 

 .برود که دیکش را راهش هاآن یدوهر  به توجهیب

 



 بود خوانده  را یمحسن نام اشنه یس یرو که یسرباز

 .برداشت قدم دنبالشبه

 

 !سایوا خانم ... خانم -

  نگهش فاخته کنار و کرد روشن را نیماش  اتابک

 .داشت

 

 نیا با فربد درآورده  بازارو چشم! شو  سوار ایب -

 ! انتخابش

 

 و شد سوار  فاخته برسد ها آن  به سرباز کهنیا از قبل

 .گذاشت گاز ی رو پا اتابک

 

 !فربد چارهیب! نه؟ یبزن الس باشون  یخواستیم -

 

 به یدار که  هیبار نیدوم نیا! ؟یببند دهنتو شهیم -

 .متأسفم برات  واقعا   یزنیم تهمت من

 



 را جعبه یگل   گوشه دستش  کی با و زد  یپوزخند

 .کرد لمس

 

 !شهیم خشک روش ری بگ سشوار -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۱۹_پارت #

 

 .دیکش کنار ضرب به را جعبه و کرده اخم فاخته

 

 !کنم کاریچ دونمیم خودم -

 



 زل رونی ب به اخم با که کردیم نگاه یی او به اتابک

 .  بود زده

 

 ... گرفت  اشخنده

 

  و بود دهید را   او پوپک کار از تیعصبان همهنیا انیم

 ! کند تشیاذ یکم آمدینم بدش

 

 یدار پسردوست تو بفهمه فربد اگه یکنیم فکر -

 !خوادت؟یم بازم

 

 حیتفر اشی ناگهان برگشتن و او چشم شدن گشاد

 .کرد ترش یب را اتابک

 

  حاال! بچه بودم ماجرا شاهد من! هیخوب انتقام نیا -

  ؟یریم در و یزنیم منو

 

 ...دیپر حسش لحظه کی چرا دانستینم



 

 ...کرد پر  مانیپ و پر یاز ی ن را شیجا و رفت حیتفر

 

  ییتنها احساس... یعاطف  ازین نه و بود یجنس ازین نه

 ... کرد

 

 ندارد که را مادرش کرد حس که ییتنها آنقدر

 ...ستین ایدن نی ا در کسچ یه

 

 :گفت تأسف با فاخته

 

  تو جا،همون زدمتینم اگه نبود؟ حقت یکنیم فک -

 ...فتهیب یاتفاق هر بود ممکن خونهگل

 

 .زد یناراحت پوزخند و داد تکان سر

 ... بود حقم... آره -

 



 یحرف بود جلو   به نگاهش که طورهمان و دیکش یآه

 .آورد زبان به را دادیم جوالن ذهنش و فکر در که

 

 ! حقشه یزیچ   هر کجاست مادرش دونهینم که یآدم -

 

 ... داد هیتک یصندل به و شد بسته  دهانش فاخته

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۰_پارت #

 

 حس خودش تا بود دهیدزد را او مادر  سوخت، دلش

 ...کند تجربه را داشتن مادر



 

 سوراخ در که کرد،یم دنبال را  او یهادست 

 ...گشتی م یزیچ  دنبالبه نشیماش  یهاسمبه

 

 !؟یخوا یم یچ -

 ... کنمیم سکته  نکشم اگه... گاریس -

 

 :گفت یناراحت  یصدا با و گرفت دندان انیم را لبش

 

 آروم کن داشیپ سایوا یخوایم... ندارما  عجله من -

 ... کن یرانندگ یشد که

 

 ... انداخت فاخته به ینگاهمین و داد تکان را سرش

 

 دخترک نیا با یحت نباشد، تنها داشت از ین  حاال دیشا

 !  سرتق

 



  به خودش با بود او یجا هم  یگرید کس هر اگر دیشا

 .بردیم اشیزندگ یجا نیترمحبوب 

 

 ؟ ییجا هی تا یایم من با -

 

 دیبع یز یچ چ یه وانهید  مرد نیا از... دیترس  فاخته

 !نبود

 

 ... نه-

  آتش را آن از ینخ و کرد دایپ را گارشیس بلخره

 .زد

 

 تیاذ را او گاریس دود که دیکش نییپا را شهیش یکم

 .نکند

 

 ؟یترسیم -

 ...دییسا هم به را شیهادندان و زد  یپوزخند

 



 . داد اتابک  یجد صورت به نگاه 

 

 یدار تو  خب یول! دی ترس دیبا جماعت نامرد از -

 !کنم دفاع خودم از  بلدم خوب منم یری م راهتو

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۱_پارت #

 

  با را گارشیس و کرد ترش یب را نیماش  سرعت اتابک

 .برد  لب به لذت

 



 !کنهینم تتیاذ که گاریس دود -

 

  شیهاکار  اتابک نظرش به کرد، نگاهش گنگ فاخته

 !نبود یعاد

 

 ... یشد یرمعمولیغ یلیخ -

 

 از را آن  که طورهمان و داد رونیب  را گاریس دود

 . داد  تکان را سرش کردیم پرت رونیب پنجره

 

 ندارم حوصله! مگهید مود هی یتو فعل  ! آره... اهوم -

 ! بدم جوابتو

 

  ینخ خواست کهنیهم اما برداشت را گاریس   بسته 

 .دیقاپ  را آن فاخته بکشد رونیب

 

 ! بدبخت یمرد یدیکش  قدنیا بسته -

 



 ...بود نکرده اشتباه خورد، را اشخنده

 

 نگاه را ساعتش... ساختیم را روزش دختر نیا 

 را روزش  تمام داشت را وقتش بود صبح کرد،

 .شود گوروگم

 

 شودینم نگرانش یکس دانستیم داشت را اشسابقه 

 ... بار نیا اما

 

  چموش دخترک نیا با بار نیا داشت، بزرگ فرق کی

 .شودی م هربار از بهتر حالش بود مطمئن

 

 چشم  دختر صورت به و داشت نگه را نشیماش

 . دوخت

 

 !کجاست؟ جانیا -

 



  شده او   چهره محو... دینشن را سؤالش  انگار اتابک

 . بود

 

  او   سکه  در را مادرش صورت کردی م دقت حاال

 . دیدیم

 

 ...یمامانم هی شب قدچه تو -

 و فشرد آغوشش به را جعبه د،یپر رنگش فاخته

 .زد یامسخره لبخند

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۲_پارت #



 

 و فشرد آغوشش به را جعبه د،یپر رنگش فاخته

 .زد یامسخره لبخند

 

  تو به یربط چه من! رهیخ  یدید خواب!  من؟ !؟یک -

 !باشه مامانت هیشب افمیق که دارم

 

 رونیب  او آغوش از را جعبه و کرد یاخم اتابک

 .دیکش

 

! بترکه بده فشارش  یه توم شده سیخ که نیا -

 !خرمیم یک ی  برات خودم دور بندازش

 

  کنار آشغال  سطل در را جعبه و شد ادهیپ  فاخته از قبل

 آن به  فاخته دست که چپاندش و کرد فرو نیماش

 .نرسد

 

 ...دور شیانداخت چرا! یضیمر  مگه! یهو -



 

 .ستادیا  اتابک یجلو طلبکار و زد دور  را نیماش

 

 ؟یآورد یورداشت منو هیگور کدوم جانیا اصل   -

 

 داد، هیتک نی ماش به را او و گرفت را اششانه  اتابک

 . دیغر و شد خم صورتش در

 

 راه من اعصاب رو امروزو هی خدا یرضا  محض -

 ! نکش پنجول... نده نشون دندون و چنگ! نرو

 

 بود کبوتر کی هیشب که یابامزه  یتابلو به ابرو با

 .کرد اشاره

 

 ! ؟یچ نوشته! بخون نویا -

 

 .کرد  خواندنش به شروع شمردهشمرده خودش

 



 ییبل چه تونمیم من جانیا! فاخته... یقناد ... کافه -

 مثل ؟ ارمیب سرت

 

 بعد و ستی نگر را او صورت یالحظه   متعجب فاخته

 روادهیپ در  شده نصب ی تابلو به یتندبه  را  نگاهش

 . دوخت

 

  هاآن به  اتابک هاسال نیا   همه یعنی... خت یر قلبش

 !است؟ کردهی م فکر

 

   کرده؟ دایپ او نام هم را کافه نیا طورچه 

 

         

                 

                         

 

                         



                 

         

 ۱۲۳_پارت #

 

  یباز را او خواهدیم و ده یفهم را زیچ  همه هم دیشا

 !دهد

 

 . کرد رفتن عقب به وادار را اتابک و  ستادیا راست

 

 یبزن دست من به گه ید بار هی! بابا خب یلیخ -

 !یدونی م خودت

 

 . داد دماغش به ینیچ  اتابک

 !پرنسس؟ ییفرمای م رنجه قدم! استحفه انگار حاال -

 

 که یکوچک پل از و کرد نازک یچشم  پشت فاخته

 .گذشت کردیم وصل هم به را رو ادهی پ و ابانیخ



 

 !امیم یکنیم اصرار قدن یا که حاال -

 

  نییتز کبوتر آرم با آن در  زیچ همه بود، ییبایز یقناد

 ...  بود شده

 

 در آماده یهاک یک و ینیر یش که یبزرگ  یهاخچال ی از

 یاشهیش یهای دکور تا بودند داده جا خودشان

 یینماخود   هاآن در پسته  و لیآج که یمانند  مخروط

 ... کردیم

 

 نگاه را خچالی  یهاکیک اششه یهم عادت طبق فاخته

 ... کردیم

 

  یلبخند مبارک وندتانیپ  و مبارک تولدت یهاجمله  

 ...آورد لبش به

 



 و عشق هم هنوز که داشت دوست را نیا 

 ییروافرمان  ایدن یها حس   همه  بر داشتندوست

 ... کندیم

 

 کنار و گوشه که یبراق و یچوب یهامکت ین و زیم

  یهاکافه مانند را یقناد یفضا بودند گذاشته مغازه

 .بود کرده یمیقد

 

 .زد لبخند  و ستادیا کنارش اتابک

 !؟یخوا یم کیک -

         

                 

                         

 

                         

                 

         



 ۱۲۴_پارت #

 

 . داد تکان راست و چپ به را سرش

 

  خورمیم که  کیک من... کردمیم نگاه داشتم فقط نه -

 ...تهوع... گرما مثل حس هی... دارم یبد احساس

 

  به ناخنش با و گذاشت شهیش  یرو را انگشتش اتابک

 .زد ضربه آن

 

 !؟ینیبب  پختنو کیک یدار دوست -

 ...  اما دارم دوست -

 

 پشت  که ییهاپله به را او و گرفت را فشیک بند

 .کشاند بود هان یتریو

 

 ! نمیاببیب -

 .دیکش ادیفر رفتیم نییپا هاپله  از که طورهمان



 

 !عقوبی!عقوبی -

 

 مرد چند   خنده... آمدیم ن ییپا آن از انگار صدا و سر

 .زن و

 

 ترواضح هاچهره و هاصدا رفتند نییپا که را پله چند 

 .شدیم

 !آقا؟ بله -

 

  جا لبش   گوشه خامه یکم که یقدکوتاه یمرد عقوبی

 .بود مانده

 

 .ستادیا مقابلشان و آمد باال را پله کی 

 

 !نیزد فقرا ریفق به  یسر عجب چه! آقا سلم -

 



  سرش پشت  از را فاخته و  کرد نگاهش چپ چپ   اتابک

 .رود نییپا را ها پله  زودتر او تا دیکش جلو

 

 نیا یاومد که باز... بشن رد خانم بذار کنار برو -

 !رو؟  باال بزنه دزد  یگی نم! شکمت دنبال نییپا

 

  و ستادیا ترعقب عقوبی و کرد یسلم خجالت  با فاخته

 ! زد راه آن به را خودش

 

 رنجه قدم... دییبفرما دیی بفرما مهندس خانم سلم -

 !دیکرد

 

  عاجزانه و دوخت سقف به را شیهاچشم   اتابک

 . کرد شیصدا

 

 ! ستین زنم اون! عقوبی -

         

                 



                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۵_پارت #

 

 عقوبی به  اتابک و رفت نییپا را هاپله  آرام فاخته

 .دیتوپ

 

 !آدیم  یمشتر! عقوبی باال برو -

 ! آقا چشم -

 

 ***** 

  تا بود کرده مرخص را کارگاه کارکنان   همه  اتابک

 .کند آماده را هاک ی ک یهاسفارش خودش

 



 لذت آن  از که یحیتفر  تنها او و گذشتی م هاسال 

 .بود یپز ینیریش نیهم بردیم

 

  نیبهتر با و شده حرفه نیا در یاستاد خودش  حاال

 .کردیم رقابت شهر یهایفروش  ینیریش

 

 که دییپا  را فاخته یچشمر یز و بست را بندششیپ

 .کردیم نگاه او به متعجب

 

 !حاال؟ تا یدیند آدم بچه؟ هیچ -

 

 در را دستش و نشست هایصندل از یک ی یرو  فاخته

 .کرد قلب هم

 

 !؟یآورد منو هیامسخره یجا  چه  گهید جانیا -

 

 .گذاشت سرش یرو را مخصوص کله و دیخند  اتابک

 



 ...خودمم خود که هییجا تنها نیا... ستین مسخره -

 

   شانه خچال ی از و گذاشت شیجلو یبزرگ   کاسه

 .آورد رونیب یمرغتخم 

 

... جانیا یاومد من با ی بگ دینبا کس چیه به توم -

...  نداره خبر یقناد نیا وجود از یشکیه... یدونیم

 !منه مال دوننینم یعنی

 

 اسم بود جالب شیبرا... کرد نگاهش رهیخره یخ  فاخته

 . اندگذاشته فاخته چرا را یقناد نیا

 

 تا دیکش شیهالب  به و برداشت زیم یرو از یدستمال

  بود مانده ش یهالب  یرو  هیبام خوردن از که یشهد

 .کند پاک را

 

 ... گمیم -

 



         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۶_پارت #

 

 ... گمیم -

 جدا را اش دهیسف و زرده و شکاند  یمرغتخم  اتابک

 .کرد

 

 هوم؟ -

 هر و کردیم دنبال را او دستان   ماهرانه  حرکت فاخته

 . شدی م متعجب ترش یب  لحظه

 



 !اسم؟ نیا یچ یعنی... اسفاخته  جانیا اسم چرا -

 

 متصل برق به را همزن و زد ینیریش  لبخند اتابک

 آماده لیوان و  شکر ختنیر  یبرا را هامرغتخم  تا کرد

 .کند

 

 که ییهمونا... شکه یکوچ دختر... مهییدا بچه   اسم -

 .سپرنده جور  هی فاخته کردم، گمشون

 

 آرد کوچک یگون به را  محزونش نگاه و دیکش یآه

 .سپرد

 

...  ده بودم رفته بود، شده سبز لمیسب پشت تازه -

 ...بود شیسال نه هشت هی هم فاطمه  وقتااون

 

 .زد ضربه آن به آرامآرام و ختیر الک  در را آرد

 



    جوجه  هی جنگل یتو... مهییدا بزرگه   دختر منظورم -

 هی و بود دستم تو قفس ه ی... بودم کرده دایپ  کوچولو

 ...ساک

 

  الک ریز ین یس برف مانند که بود یآرد به فاخته نگاه

 ... اتابک ینوا به گوشش و کردیم پوشدیسف را

 

 بود، نکرده فیتعر او یبرا تولدش از کسچ یه

 ...دیشا

 

 خود یهایبدبخت  دنبالبه شهیهم اشخانواده یاعضا 

 ... بودند

 

 .دهیشن حال به تا که بود یاقصه نیباتری ز نظرشبه 

         

                 

                         

 



                         

                 

         

 ۱۲۷_پارت #

 

  برسونه خودشو مییدا که میبرگشت ده از مییدا و من -

  یکوچولو  دختر هی... برگشتن یوقت... مارستانیب به

 ...که کوچولو قد نیا. بود باشون زهیم زهیر

 

 .رساند لیوان یقوط به را دستش و دیکش یآه

 

 روز اون منم   جوجه  موندن، منتظر قدرچه از بعد -

 هی مپرنده گفتیم مییدا...  بود درآورده پر تازه

 ! فاخته شد هم کوچولو دختر اون اسم... سفاخته 

 

 هر بد هم قدرهرچه  شد ره یخ او به مهر از پر فاخته

  که ییهایسوار بود ادشی... اما نامهربان هم قدرچه 

 ... دادیم او به مرد نیا



 

 ! کجان؟ االن... جالب قدچه -

 

  فاخته یجلو دستکش یجفت زد، دختر یرو  به یلبخند

 . موز یتعداد و گذاشت

 

 !میرسیم ات یفوضول   ادامه به بعد کن، حلقه  رو نایا -

 

 .کرد دست به را دستکش و دیخند فاخته

 

...  بود جالب  برام فقط! خدابه  ستین یفوضول نه -

 !نکردم که مجبورت نگو، هم یندار دوست حاال

 

 در زشیو زیو یصدا... کرد روشن را همزن اتابک

 آن به هردوگوش و آمدی م بزرگ لی است   کاسه آن

 .  بودند سپرده

 



 دایپ نیا فکر در یگرید و شیهاشدهگم فکر در یکی

 ...  بود ترک ینزد او به یکس هر از که آشنا   کرده

 

 !شیها کوچولو  پدر

 

 نیریش ر یدرگ فکرش و کردیم حلقهحلقه  را هاموز 

  موز یادانه نتوانسته است وقت چند که بود زشیعز

 ... بخرد شیبرا

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۲۸_پارت #



 

 یقطره  و شد سیخ اشگونه شود متوجه کهآن یب

 ... دیچک  کششدست یرو یاشک

 

  تا برگشت بود ختهیر قالب در را کیک ع ی ما که اتابک

 . بود فاخته سر پشت که گذارد یبزرگ فر در را آن

 

 ؟؟یریگیم غورهآب -

 

 موز و زد یلبخند... داد تکان نیطرف به را سرش

 .گرفت پوست را یگرید

 !نه -

 

 شد، خم  دختر یشانه ی رو و بست را فر در اتابک

 .گرفت او صورت ی جلو و برداشت موز یاتکه 

 

 ! موزه! بچه ستین ازیپ نیا -

 



  جانیا به چه را او اصل ... گرفت شدت  اشهیگر

 ازین  او به نشیریش دیشا رفتیم دیبا! ماندن؟

 ...داشت

 

  فشیک کردیم هیگر که طورهمان و شد بلند شیجا از

 . برداشت را

 ...برم دیبا من -

 

 در و آورد باال را صورتش گرفت، را ش یبازو اتابک

 . شد رهیخ  چشمانش

 

  ناراحتت فوضول گفتم من ؟یشد یجن هو؟ی شد یچ -

 کردم؟

 

 شیپ هاسال  به را او دختر نیا باراشک  چشمات

 ...  کشاند

 



 بر بزرگترش خواهر یپا  به پا ساله ده یدختر یوقت

 ...ستیگریم پدرش قبر

 

 ... و شد روزیپ عقلش بر یدلسوز حس لحظه کی

 

 خود آغوش در را سرش و دیکش جلو  را دختر آرام

 ...کرد پنهان

 

 معذرت من.. .هوی  چته... آروم... باش آروم -

 ...اگه خوامیم

 

 پس را خودش که بود  آشنا فاخته یبرا  آغوش نیا

 ...  دیکشینم

         

                 

                         

 



                         

                 

         

 ۱۲۹_پارت #

 

 پناه که یکس بود مهرباننا   عمه پسر ن یا تنگ دلش

 ... بود شیهایکودک

 

 یبرادر مانند او یبرا اتابک نداشتند، برادر که هاآن 

 ...بود نداشته

 

 خود از و گرفت دست انیم را او فی نح یهاشانه 

 .کرد شیجدا

 

 دختر؟ شد چت رو؟ تو نمتیبب -

 

 .کرد پاک  را شیهااشک  شال   گوشه  با



...  برگشتن دخترا اون ی بفهم یروز ه ی اگه... اگه -

 ؟یکنی م کاریچ

 

 یز یچ  او انگار... کرد نگاهش  شک با اتابک

 ! دانستیم

 

 و اشی زندگ به دختر نیا شدن وارد ییهوی نیهم

 ... او به نسبت موردشیب خصومت قدرنیا

 

 !؟یدار خبر ازشون تو -

  را خودش  خواست و دیدزد اتابک از نگاه زدهوحشت 

 .کشد رونیب او دستان از

 

 ...بودم کنجکاو فقط نه -

 

 هم اولش از فشرد، تر محکم  را شی هابازو  اتابک

 ...  است مشکوک  دختر نیا دانستیم

 



 ... خودش دیشا اصل  

 

 !؟یافاخته  تو -

 

 .برد ترباال  معمول حد از را شیصدا

 

 که یزن دو و عقوبی کند صدا و سر اگر دانستیم 

 هم دیشا... شنوندیم را شیصدا حتما   بودند باال

 !های مشتر

 

 !بکش دستتو! کن ولم! که؟یمرت یزد توهم -

 

  یجلو کرد یسع و کرد کینزد خود به  را او اتابک

 گند شی آبرو به نیا از  شتریب تا ردی بگ را دهانش

 .نزند

 

 پوکته   کله اون تو یچ نفهمم تا من! ریبگ  خونخفه -

 !کنمی نم ولت



 

 !سر از را شیتقل و  گرفت گاز را  دستش فاخته

 

 ...عقوبی آقا... کمک -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۰_پارت #

 

 . ردیبگ را دهانش یجلو  شد موفق بألخره اتابک

 

 یکول با یتونیم شهیهم  یکرد فکر! هار   دختره -

 ؟ یبر در یباز



 

  شتریب را او  اتابک و کرد نگاهش خشم  از پر فاخته

 .  چسباند خود به

 

 تنور؟ تو بندازمت جانیهم ای یزنیم حرف -

 

 حرف خواهدیم فهماند  او به و داد تکان را سرش

 .بزند

 

 .دانستیم خدا شدی م خلص مخمصه نی ا از طورچه 

 

 !شود باز موقعیب که یدهان  به لعنت 

 

  داد اگه قسم  خدابه... اگه ی ول دارمیمبر دستمو نیبب -

... ارمیم سرت جانیهم و دینبا که ییبل یکن دادیب و

 ؟یدیفهم

 

 ... کرد بسته و باز  را چشمش



 

 دیچیم هم یرو یدغل و دروغ دیبا بود، دهیترس واقعا  

 ... دادیم لشیتحو و

 

 .کرد نگاهش  منتظر  و برداشت را  دستش اتابک

 

 !خب؟ -

 را اشدهیترس یهانفس و کرد تر را شی هالب  فاخته

 .داد رونیب تندتند

 

 ...شناسمشونینم خدابه... من ... من -

 

 .گذاشت او ی گلو بر دست و دییسا هم به دندان اتابک

 

  من یزندگ وسط کجا از هوی تو! ی گیم دروغ -

  طرح فربد با آدم همه نی ا نیب طورچه  ها؟! ؟یافتاد

 !؟یختی ر رفاقت

 



 :دیپرس دوباره و داد فشار را شیگلو

 !نه؟ ای یزنیم حرف -

 

  فاخته با وقتا اون... فقط  شناختمشونیم. ..من -

 ... یی ابتدا چهارم و سوم کلس بودم یکلسهم

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۱_پارت #

 

  باال را دستش در کاغذ و آمد  نییپا هاپله از خانمنت یز

 .گرفت



 

 ...وا گهید سفارش هی! مهندس آقا -

 دهانش  در اتابک آغوش در فاخته دنید با حرفش

 .دیماس

 

 ... اومدم موقع بد دیببخش! اوا -

 

  ییهاجور کی بود، مهربان و مؤدب ی زن خانمنت یز

 .  دیکش  خجالت دنشید با اتابک

 

 : گفت زدهخجالت  و کرد رها  را فاخته آرام

 ... من به  نشیبد هیحرف چه نیا نه -

 

 . رساند هاپله به یفور و دیکش کنار را خودش فاخته

 

 نه شناسمیم فاخته نه من! یحاج رهیخ یدید خواب -

 ! خورده گوشم به یبیعج اسم نی همچ امروز تا

 



 . داد ادامه و گذاشت  خانمنتیز  یبازو یرو  را دستش

 

  هی دهیم نشون که سین ی زیچ اون مهندسآق نیا -

 مردم دخترا به بلده فقط که هیعوض و  شعوریب آدم

  هم یهو نیا نبند ششیر  به خان و آقا ادیز! بچسبه

 ! شهیادیز

 

 را او دوباره تا کرد تند پا و دییسا همبه دندان اتابک

 فرار او  هم باز دیجنب که خود به اما  آورد  چنگ به

 ! بود کرده

 

 .دی کوب زیم یرو  و آورد رونیب  را بندششیپ

 

 !  مکار   دختره رفت در باز -

 

 .گذاشت زیم ی رو اتابک دست کنار را کاغذ خانمنت یز

 



  حرفاش از... اما... ستی ن راست حرفاش دونمیم -

 داره؟  خبر خانوادت از... دمید

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۲_پارت #

 

 اشی شانیپ بر دست و داد ول یصندل یرو  را خودش

 .گذاشت

 

 شگاهیآسا رفتم... آوردم کم... خانم نتیز دونمینم -

 دونمینم اما... برده اونو پوپک نبود، جااون  مامانمم



 مامانم دونمینم یحت که کنه لعنتم خدا... کجا 

 ... کجاست

 

 تا کرد باز را خچالی و زد  یمهربان لبخند خانم نتیز

 نیا که  دیشا دهد خوردش به زعفران شربت یکم

 .شدیم دور او از یاذره هاغصه

 ******** 

 

 به و کردیم  خشک حوله با را بلندش چنداننه  یموها

 ...  دیشیاندیم امروزش اتفاقات

 

 ! چه؟ است فاخته او خود بفهمد اتابک اگر

 

 در را اششانه و دیکش یآه! دردیم را  شیگلو حتما  

 .زند شانه را شیموها تا گرفت دست

 

 اشیکاغذ   جعبه در را شیهافال  که طورهمان  فرشته

 .دیپرس کردی م مرتب



 

 !یلَک  تو! ه؟یچ -

 

 ...گشتیم عمه دنبال...  دمید و اتابک  امروز -

 

  نگاه فرشته به ناراحت و گذاشت نیزم  یرو را شانه

 .کرد

 

  سر ریز نایا دونهینم... فرشته  سوزهیم براش دلم -

 ...خالشه  و خط خوش زن نیا

 

  سرو دو وید اون نره  خواستیم! چه ما به خب -

 عمر هی بکشه بذار حقشه... کنه ول منو مامان رهیبگ

 شهیم یچ  بکشه اون روزم دو میدیکش یدر به در ما

 !مگه؟

 

                         

                 



         

 ۱۳۳_پارت #

 

 . داد تکان را سرش

 

.  خواستیم  خبر شییدادختر از... کرد  خفتم امروز -

 در تونستم آوردم شانس! دهیفهم ییزای چ هی کنم فکر

 !برم

 

 خودش ی رو تا کرد باز را پتو و دیکش دراز فرشته

 .ندازدیب

 

  خاموش المپم اون! رونیب ای ب کهیمرت نیا فکر از -

 ...  میبکپ  میریبگ کن

 

...  کرد خاموش را المپ و شد بلند شی جا از فاخته

 .کرد چک را نیریش و یگلعمه شد، اتاق وارد آهسته

 



  او با یبیعج انس نیریش بود آورده را عمه یوقت از

 .بود گرفته

 

  خواب  به بزرگشمادر آغوش در هم هاشب  یحت 

 ...اما رفتیم

 

 !  چموش یفرشته از امان 

  فرو فکر به و دیکش دراز تشکش یرو  و برگشت

 ...رفت

 

 را هابچه  دیترسیم اما سوخت ی م اتابک یبرا دلش 

 ... ردیبگ او از

 

  که شدینم شانیزندگ وارد یاپروانه  وقتچ یه کاش

 ...شوند جدا هم  از طورنیا

 

 ... ستادیایم سرش یباال  برادرانه بود، او اگر 

 



 ینرمال یزندگ ساالنش هم یهیبق مثل هم او حاال دیشا

  یهای باز شهی هم روزگار که فیحصد و فیح داشت،

 ... دارد پنهان نشیآست  در یبیعج

 

 **** 

  دهینرس ییجا  به خواهرش افتن ی یبرا تلش در اتابک

 ...  زدینم پروانه به را  دلش یهاحرف هاسال بود،

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۴_پارت #

 



 . دیترسیم او از اما، داشت دوستش

 

 تمام کارگردان که بود یمنوچهر دختر او

 ...وابسته  او به دا  یشد هم پروانه و بود شیهای بدبخت

 

 دمش با او یناراحت از زنشپدر خواستینم دلش 

 . بشکند گردو

 

 . کردیم زمزمه  آن با و  بود کرده یپل ن یغمگ یآهنگ

 

 ... که فی ح گرفتیم آرام مادرش دنی د با دلش تنها

 

  یمرداب یها خرچنگ  ینی نش شب به» 

 پرست  زالل  یماه کند  رقص چگونه

 افتنیم ده ینچ و بیغر  چه هادهیرس

 ...« پرست کال باغ یعلفا هرز یپا به

 



 شمارش به و زد  ترمز یرو قرمزچراغ  پشت

 . کرد نگاه شیهاعدد

 

 ... هفده هجده، نوزده،

 

 باال سن. است شمارش نیهم مانند هم عمر گذر

 ...اما رودیم

 

 شودی م ییجا کی شود،یم کینزد صفر به 

  شودیم شروع معکوس شمارش و یزندگ قرمزچراغ 

 ...  رودیم غمای به یآدم جان یالحظه  در و

 

 نکرده یزندگ نیزم یرو بر آدم آن وقتچیه که ییگو

 ...است

 

 ! د؟یخرینم فال آقا؟ آقا؟ -

 



   چهره  به و  آورد نییپا کامل را نشیماش یدود   شه یش

 .کرد نگاه دخترک

 

 !میا کارهیچ  امروز نمیبب شویکی بده -

  ییجا را  او انگار بود،  آشنا شیبرا بچهدختر   چهره 

 . باشد دهید

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۵_پارت #

 

  یخواینم... جون دختر شهیم سبز داره چراغ -

 ؟یبد



 

 نفرت با و شد نهیک از پر بچهدختر  صورت  یآن در

 :گفت

 

 !برو بکش راهتو! ین یفروش -

 

 به وادار را او سرش پشت  یهانیماش بوق یصدا

 ... دختر  نیا چرا اما  کرد حرکت

 

 ...  اوردیب ادی به را او که آورد فشار ذهنش به

 

  در یشب که بود یدختر آن قل حتما  ! بود خودش

 ! بود رسانده  درمانگاه به را  او آغوشش

 

 را بزرگش خواهر و او نفرت همه نیا لیدل اما

 .دیفهمینم

 



  سؤاالتش تمام دیکلشاه ییطل مو دختر نیا دیشا 

 .باشد

 

 زد، دور و  چاندیپ را فرمان دیرس که دانیم نیاول به

 :دیکش ادیفر آمدیم سرش پشت که ینیماش

 

 مگه؟ ینشست  خر پشت! ابوی یهو -

 

 تا داد تکان هوا در و برد رونیب پنجره از را دستش

 . باشد کرده یخواهعذر

 

 ...باشه نرفته کنه خدا -

 

 رونیب و کرد پارک رنگیی آلبالو  یششوست یدو پشت

 .آمد

 



 شدندیم رد سرعت به که ییهانیماش یالبهال  از 

  یهاکاج  که رساند یبولوار به را خودش و گذشت

 .  بودند افکنده هیسا آن بر یبلند

 

 با و بود  نشسته یسنگ مکتین یرو... کرد شیدایپ

 .  زدیم حرف  بچهپسر دو

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۶_پارت #

 

  مثل دادیم احتمال  بودند، ی بعد قرمزچراغ منتظر حتما  

 .پازیگر و باشد چموش خواهرش



 

  شیبازو یالحظه  در و شد کینزد او به سرپشت  از

 .گرفت را

 ! جون دختر -

 

 از باشد مأمور او کردندیم فکر که  بچهپسر دو

  شجاعانه دخترک اما کردند فرار و شده بلند شانیجا

 ... شناختی م را او انگار و بود زده زل صورتش به

 

  روشن روز تو! مگه؟ هرته شهر! کهیمرت کن ولم -

 ؟یکنیم خفت آدم

 

 ادشی اما شد متعجب دختر  یدراززبان همه نیا از

  نخواهد نیا  از بهتر مارمولکش خواهر  آن تیترب آمد

 !شد

 

 ؟ یکامکار دختره اون خواهر ... تو -

 ! کن ولم چه تو به -



 

 . دیکش را دختر لپ و دیخند

  جفتک که خواهرت... ندارم تیکار من زمیعز نترس -

 ... یبد جواب   تو سؤاالمو خوامیم همش، ندازهیم

 

 خون و بود پدرش... داشت دوست را مرد نیا فرشته

 توانست ینم وقتچ یه اما داشت انیجر شی هادررگ او

 را بود دهیکش او نبود در مادرش که ییهارنج

 .کند فراموش

 

  ستی ن ضیمر خواهرت مگه... کنم کمکتون خوامیم -

 !زم؟یعز

 

  شیهاچشم به و دیکش او   پنجه  از را شی بازو  فرشته

 .شد رهیخ

 

 یداشت عرضه اگه تو! مینخواست رو تو کمک ما -

 هی  یتو نندازنش که یداشتیم  نگه مادرتو

 !یدونآشغال 



         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۷_پارت #

 

 !مادرش؟... شد ینگران از پر اتابک یهاچشم 

 

  یجا از مارموز کامکار نیا دانستیم هم اول از 

 ...  اما دارد خبر مادرش

 

 بلوار طول در دنیدو حال در فرشته آمد که خودش به

 ... دیدو دنبالشبه و کرد تند پا بود،

 



 .کجاست مادرش دیفهمیم دیبا 

 !نمی بب سایوا! وروجک سایوا -

 

 و کردیم  عبور هانیماش انیم از ماهرانه بچهدختر 

 . دنبالشبه  هم اتابک

 

 !داشتند او   خانواده با یصنم چه  هانیا ایخدا

 

 روادهیپ در اما کند نگاه را  سرش پشت برگشت  فرشته

 .  داد دست از را تعادلش و  خورد یزن به

 

 سرش ی باال اتابک چون بود دهیفایب دنیدو گرید

 . بود ستادهیا

 

  رونیب او از شصتش انگشت که کفشش   لنگه دنید با

 .د یتوپ او به اشک از پر یچشمان با بود زده

 



 پاره کفشمم بودم فتادهین اگه! توه ریتقص همش -

 !شدینم

 

 .نشاند یامغازه   پله یرو و کرد بلند را او اتابک

 

  هی خرمیم  برات میبر ایب... زمیعز خوامیم معذرت -

 ...هست ایکینزد نیهم مغازه

 

 پدرش از نگاه و کرد تر را شیها گونه ،اشک 

 ...گرفت

 

 نیچن از قلبش حاال که داشت را او شهیهم کاش

 .دیلرزینم ی کوچک محبت

 

 از دست فقط... یکن دایپ طور چه  مامانتو گمیم بهت -

 ...برو پاشو و بردار سرم

 



 به و نشست دخترک کنار هم خودش و دیکش یآه

 .شد رهیخ  ابانیخ

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۸_پارت #

 

 نگه مامانمو نداشتم عرضه من... توه با حق -

 ... شدم  خواهرم یحرفا خام... دارم

 ... رسنیم بهش ما از شتری ب جااون گفت

 



 از و کرد پاک  لباسش نی آست با را شیها اشک  فرشته

 .شد  بلند شیجا

 

  شیبرا طورچه  چارهیب   فاخته که کردیم فکر نیا به 

 حالدر نی ریش یداروها  یوقت دیخریم دیجد یکفش

 ...بود شدن تمام

 

 مامانت دونهیم خالت و خطخوش یافع اون -

 ! خانوم پروانه... کجاست

 

  دیبع یزیچ  منوچهر دختر  از اما... کرد نگاهش  ناباور

 گرید یعاشق سال همهنیا از بعد کردیم فکر... نبود

 ...اما ستین پدرش مانند پروانه

 

  یهاناله  اما  سوخت اتابک  یبرا دلش یالحظه  فرشته

 نفرت و نهیک  هم باز و آورد ادی به را مادرش یشبانه 

 .گرفت را نگاهش تمام

 

 ! میانداخت یکاسب و کار از امروز! چاک به بزن -



 

 .کشاند تبسم به را اتابک  یهالب ی کمرنگ لبخند

 

 !دخترم ممنونم -

 

 را فرشته یصدا که بود رفته فرو فکر در قدرآن

 :بود  گفته حرص با که دینشن

 !ستمین تو دختر من -

 

  پروانه، و فربد حتما   رساند، نشیماش  به را خودش

 ...نزند یحرف که بودند ترسانده قدرآن  را کامکار

 

 ****** 

 !پروانه... پروانه -

 

 سرعت به هاخواب  اتاق  راهرو به یمنته یهاپله  از

 . زدیم صدا را  زنش ادیفر با و رفتی م باال

 



 ! ییکجا -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۳۹_پارت #

 

  را کرده شی آرا   پروانه  و کرد باز شدتبه  را اتاق در

 .کرد دایپ نهی آ جلو  

 

 ؟یدی نم جواب زنمیم صدات قدنیا چرا -

 

 ...زمیعز خبرتهچه ! اوووو -

 



  رنگ به را  شیهالب و کرد کینزد لبش به را لبرژ 

 .درآورد ینارنج

 

 ... نینسر با شدمیم  آماده داشتم -

 . کوفت نهیآ به و دیکش دستش از را لبرژ 

 

 !کجاست من مامان! نینسر بخوره سرت تو -

 

 چشمان به  را نگاهش دهیترس و دیکش یکوتاه غیج

 قدرآن  ازدواجشان لیاوا مثل که دوخت یمرد

 به رسد چه کند له را یلیف تواستیم که بود نیخشمگ 

 !او

 

  کجا از  من ؟یدیم ریگ من به چرا... چه من به -

 !کجا پس... گهی د شگاههی آسا! کجاس تو مامان بدونم

 

 :دیکش ادی فر اتابک

 



 ای یدیم مامانمو  آدرس!  پروانه شو خفه! شو خفه -

 مویزندگ سال ده د؟ینبا  که ارمیب سرت وییبل اون

 ! ینداشت ساعتشم هی ارزش که ییتو  یپا گذاشتم

 

!  بود یکلن  منوچهر دختر  او... اما بود دهیترس  پروانه

 .کوفت او صورت در را  شیهاحرف  یدراززبان  با

 

 از چرا! کجاست؟ اتوونهید مامان اون چه من به -

 ...که یپرسی نم خواهرت

 

 دهانش در حرف شد، ریاس اتابک دست در که شیگلو

 .گشت لیتبد کوتاه  یغیج به

 

 کنمینم تهت  و سر جانیهم اگه! بکش آب دهنتو -

 !سرت بند گذاشتم سرمو  سال همه نیا که نهیا واسه

 

         

                 



                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۰_پارت #

 

 از یکارخود و کاغذ تکه   و داد هل عقب به را او

 .دیکش  رونیب شیآرا  زیم یکشو

 

 !سیبنو -

 .دیکش ادیفر دگر بار او  و کرد نگاهش فقط پروانه

 

 !سیبنو گمیم -

 زیم یجلو  را او و چپاند  او دست  در را خودکار

 ...کشاند

 



  بار یبرا که  یشگاهیآسا آدرس لرزان یهادست با 

 .کرد داشتادی بود برده را خانمیگل دوم

 

 ...هم پوپک نبود تنها من کار... نیا -

 

 :گفت نفرت با و دیکش دستش ریز از را کاغذ

 ! نمتینب گردمیبرم یوقت -

 

  یهایخلقکج با یادیز یها روز  پروانه  سوخت، دلش

 ... حاال و  بود ساخته او

 

 در و برگشت را رفته نیی پا یپله دو و دیکش یپوف 

 . ستادیا  در چهارچوب

 

 نیزم به زده بهت هنوز  و نشسته تخت یرو  پروانه

 .بود رهیخ

 



  دنبالت، امیم خودم... بابات خونه   برو یروز سه دو -

 ... کنم دعوات بدتر ممکنه میعصبان

 

 ****************** 

  دوخت چشم ینیحس خانم دهان به ریمتح اتابک

 :وگفت

 

 د؟؟؟یبگ گهید بار هی شهیم -

 

  یوحشتناک طرز  به شیکارها روز آن که ینیحس  خانم

 :گفت  کلفه بود دهیچیپ هم در

 

 !دیجمش فرزند یتوکل فاخته   خانم -

 

 .داد دست از را توانش اتابک

 

  ینیحس خانم به و نشست یصندل نیترک ینزد یرو 

 . دوخت چشم



 

 !  شدینم باورش  انگار 

  

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۱_پارت #

 

 :دیپرس را حالش متعجب ینیحس  خانم

 خوبه؟؟؟ حالتون  آقا؟؟ -

 

 .دیکش پر کی نزد ییجا به ذهنش اتابک



 

 ... بود آشنا شیبرا که یدخترک به

 

  جا از دیبگو یزیچ کهآن بدون... مرموز دخترک به 

 . برخاست

 

 .  باشد اگر... باشد فاخته او اگر

 

 نهیک یهاحرف  آن و مادرش به شباهت همه آن

 برسد کوچک دخترک داد به خدا یوا ی وا... توزانه

 ! باشد فاخته او اگر

 

 !!  دی آ در آب از درست زده که یی هاحدس اگر

 

 .زد رونیب دفتر از عجلهبا

 

 :کرد نگاه را رفتنش  متعجب ینی حس خانم 

 !د ینپرس آدرسم خدا، بر پناه -



 ******* 

  را اطیح درب داشت دست در که یدیکل با آرام فاخته

 .  دیکش سرک و کرد باز

 

 وارد و داد رونیب را نفسش دیند که را  اتابک نیماش

 .شد اطیح

 

 .دیایب جا  نفسش تا داد هیتک در به 

 

 اما باشد خانه درون پروانه دیشا کرد فکر آن کی 

  روز سه دو و شده بحثشان بود گفته فربد امد ادشی

 .گرددیمبر  گرید

 

 قرار یورود درب یروروبه  و رفت هاپله  سمتبه 

 وارد و کرد باز را در صدا و سر نیکمتر  با گرفت،

 .شد

 

 . زد دید را خانه و  چرخاند چشم



 

  خانهآشپز به و داد رونیب را اششده حبس نفس

 .رفت

 

 پرت حواس به و کردی م باز را هانت یکاب تندتند 

 .فرستادیم  لعنت خودش

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۲_پارت #

 



 سرش یرو  را دستش دو و ستادیا آشپزخانه وسط

 :گذاشت

 ...اوف! ستین-

 

 ومیاکوار کف کرد، نگاه را هامبل  ریز و  رفت سالن به

 ...  نبود که نبود... را ونی زیتلو زی م یهاکشو را

 

 ...  داشت  یناسازگار  سر انگار زشیعز  سرسنجاق 

 

 . دیایب جانیا  نبود حاضر هرگز نبود مادرش ادگاری اگر

 

  نییپا یطبقه اتاق سمتبه  خورد، ذهنش در یاجرقه 

 .کرد  باز شدتبه را درش و دیدو

 

 .خورد  وارید به و دیچرخ پاشنه یرو به در

 

 از ینفس کرد، نگاه را در و برگشت ده یترس فاخته 

 . کرد رو و  ریز را نامرتب تخت و دیکش یآسودگ سر



 

 اشی اری ها چشم اما کند نگاه را تخت ریز که شد خم

 .نکردند

 

 دیشا. اوردیب را لشیموبا فشیک از تا شد بلند 

 .آمدیم کارش به آن یقوهچراغ 

 

  ینهیس به نهیس دیایب رونی ب اتاق از خواست کهنیهم 

 ...شد اتابک

 

 ترعقب یقدم فاخته و برداشت  جلو به یقدم اتابک

 .رفت

 

 به صامت و ساکت بود، آمده بند ترس از زبانش 

 .شد رهیخ  اتابک

 

 قفل و بست سرش  پشت را اتاق در و شد   وارد اتابک

 . کرد



 

 :برگشت  فاخته سمت به  یساختگ یآرامش با

 ؟یدزد یاومد -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۳_پارت #

 

  یهاانگشت  انیم که را  سرسنجاق  و آمد  باال دستش

  زد یپوزخند آورد، باال بود گرفته اشاشاره و شصت

 : داد ادامه و

 



 دنبالش که یز یچ... یبکشون منو یخواستیم کجا تا -

 ...منه شیپ یگردیم

 

ر  شیپاها فاخته  کند یحرکت  توانستیم نه بود شده س 

 . بزند یحرف نه

 

 در را کوچکش و گرد یچانه  و آمد  جلوتر اتابک 

 :گرفت دست

 

 و یافاخته  تو... یعصب ای باشم خوشحال دونمینم-

 من زن یروز هی... تمرده خواهر کنمیم فک... من

 ...بود

 

 را اشچهره  دخترک جواب  دنبالبه کرد مکث یکم

 ...  اشدهیترس  چشمان کرد، جووجست 

 

 لب و رنگشی صورت یهالپ... اشیمشک  یابروها 

 ... شیها



 

 ! خودش ناموس با بود کرده چه او بر یوا! یوا

 

 :دییسا دندان و بست چشم

 برات قدرچه  مرد هی شکستن... بگو! بزن حرف -

   داره؟ لذت

 

 هم بر را شی هاچشم بود اشره یخ که طورهمان فاخته

 . دیچک مژگانش از اشک  یاقطره و زد

 

 ...  شد گم و  دیرس شیهالب به و گذراند را اشگونه 

 

 در را او و کرد بند او یبازو به را دستش آرام اتابک

 .دیکش آغوش

 

 :کرد زمزمه لب ریز 

 !!بود شده تنگ برات دلم... کوچولو  بلبل -

 



 : داد ادامه یادورگه یصدا با و داد قورت را بغضش

 

 ...ییدادختر  یمعرفتیب یلیخ -

 

 هیگر دیبا کند، کنترل را  خودش توانستی نم گرید

 .کردیم

 

 دست از زیعز  فراغ در... کردی م یخال را  خودش دیبا

 ...اشرفته

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۴_پارت #



 

 .کرد شیر را فاخته دل آرامش  هقهق 

 

  تا خورد یتکان آمد، رونیب  انقباض از کمکم عضلتش

 ...کند خارج  اتابک حصار  از را خودش

 

 :کرد ترآزاد  را شیهادست  اتابک 

 

 ... کنم حست خوامیم  ؟یریم کجا دوباره کجا؟ -

 

  تخت یلبه  کرد کمکش و گرفت را ش یبازو فاخته

 .ندیبنش

 

 . نشست کنارش فاصله با هم خودش

 

  قبل از ترآرام و داد هیتک تخت تاج به  حالی ب اتابک

 :گفت

 ؟ینگفت بهم چرا -



 

 و شد رهیخ ش یپا ریز یمشک و یاقهوه  یقال به فاخته

 .کرد سکوت  هم باز

 

 را دخترک کتف و شد خم  کرد، فوران دوباره  اتابک 

 .کند نگاه او به تا دیکش

 

 :دیکش ادیفر یعصب

 تو؟ یندار زبون ؟یگینم یز یچ چرا -

 

  عقده انگار دیجه شیجا  از و زد اتابک دست ریز 

 یقلب و شدی م یخنجر  چشمانش  در هاسال  نیا تمام

 ... شکافتیم

 

 منو خواهر... مهربونت زن واسه نامرد، یتو واسه -

 که میموندیم. گهید یک ی با یرفت یکرد  ول حامله

 فکر پدرم یآبرو به یعوض یتو م؟ی ش ریتحق ؟یچ

 کرد سکته تزرده دو تخم و تو داغ از پدرم ؟یکرد

 آره! نگفتم! کشت تو ینامرد یغصه خواهرمو! مرد



!  رمیبگ ازت مو یزندگ انتقام بتونم که امیک نگفتم

 ...رمی بگ ازت موعمه یزندگ انتقام که نگفتم

 

  یهایها  و گرفت صورتش یجلو  را شیهادست

 ... داد سر را اشهیگر

 

                         

                 

         

 ۱۴۵_پارت #

 

 .  کردی م نگاهش  متعجب اتابک

 

 نیزم یرو بود که ییجاهمان  و گرفت ینفس فاخته

 . نشست

 

 و کردم ول درسمو دم،ی کش یبدبخت ساال نیا تموم -

 که بمونه، زنده خواهرم که... کندم جون  سگ مث



. باشن داشته خوردن یواسه یزیچ هی هامزادهخواهر 

 خبندونی و سرما  یتو سگ مثل یوقت  یبود کجا تو

 کندم؟یم جون

 

 را سرش ،گرفت شدت اشهیگر نیری ش یآور ادی با

 ... کرد هیگر دلش ته از و گذاشت شی هازانو  یرو

 

  زانو برخاست، شیجا از  و کرد نگاهش رانیح  اتابک

 .فشرد  را فاخته ی هابازو  و زد

 

 بود؟ یچ زرده دو تخم  از منظورت -

 

  اتابک قلب  سشیخ چشمان ،کرد بلند را سرش فاخته

 ... دیدر را

 

 نفس یالحظه  ستاد،یا کار از قلبش کرد حس 

 ...دینکش

 



 . زد هیتک  تخت به و کشاند کنار را خودش یسختبه 

 

 ... منن  یهابچه... دختر دوتا اون -

 

  رهیدستگ رفت، در سمتبه و بلندشد شی جا از فاخته

 .کرد نییپا  و باال را در

 

 ! ویلعنت نیا کن وا -

 

 . داد تکانش ترتند فاخته و رفت سمتشبه  اتابک

 

 مسموم یهوا آن از و کند باز را در بخواهد که انگار

 ... زدیبگر

 

 چیه بدون کرد نگاهش و انداخت  رشیگ اتابک 

 . یحرف

 



  اتابک ینه یس به را دستانش دهیترس و کرده بغض

 .دیکوب

 شی پ برم خوامیم  کن وا درو نیا... کنار برو-

 ... معمه

 

 .گذشت ذهنش از یاخاطره بست، را چشمانش  اتابک

 

 گونهنی هم مادرش چهلم روز که ییکوچولو دختر

 اشعمه ش یپ را او بود کرده التماسش کرده، بغض

 ...ببرد

 

         

                 

                         

 

                         

                 



         

 ۱۴۶_پارت #

 

 . گرفت بر در را جانش یادلهره  اتابک سکوت از

 

 . داد هل عقب به را او و زد اشنهی س تخت محکم

 

 صدا را او یآرام یصدا با و رفت عقب یقدم اتابک 

 .کرد

 .. .فاخته  -

 

 . کرد شکار را شیهامردمک  دخترک ی عسل چشمان

 

 ...ختیر قلبش 

 

 .بود اشییدا چشمان هاچشم نیا آمد ادشی حاال 

 



 نفرت و  خشم همه نیا و  کجا یمهربان همه آن اما 

 ...کجا

 

  تخت سمت به را او و گرفت را فاخته یهادست

 .کشاند

 

 یبذار پاتو در نیا از  ذارمی نم ینگ  ویچ همه تا -

 .رونیب

 

 نیا از را او مرد نیا با کردن کلکل بود دهیفهم فاخته

 .  کندی نم خارج در

 

  و کرد صاف را شیگلو. شود ترمسلط  ی کم کرد یسع

 :گفت نیدروغ یآرامش با

 ... فقط و،یچ همه... گمیم... باشه -

 

 .دیدزد اتابک از را شیها چشم  و گرفت یقیعم نفس

 



 .دیگز را نشییپا لب و کرد نگاه پنجره به 

 ...خونه برم دیبا... اتابک برم بذار -

 

  هم هنوز. بود بر از را  فاخته تمام دانستی م اتابک

 .بود  یانهیک اشیکودک همانند

 

 ...آمدیم بند زبانش دیترسیم ی وقت هم هنوز

 

 چشم و دیگزیم لب گفتیم دروغ یوقت  هم هنوز 

 ... دیدزدیم

 

 و زد یشاد  از یلبخند قلبش و روح درد با همراه

 ...اوردین طاقت

 

 .فشرد آغوش در  را او هم باز مقدمه بدون 

 

 ... گفتم کم بگم تون یمعرفت ی ب از یهرچ -

 



  عضلتش و  گرفت خودش  به یوارچندش حالت فاخته

 .کرد  منقبض را

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۷_پارت #

 

 :دیغر یعصب و بست را شیهاچشم 

 ... نزن دست بهم -

 

 .برخاست و کرد جدا  خود از را او آرام اتابک

 ...خونتون میبر هم با پاشو -



 

 .کرد علم  قد شیجلو و شد بلند سرعتبه  فاخته

 

  یشکیه ما یخونه  کجا؟؟ ها؟؟ ؟؟یایب کجا یخوایم -

 که یمادر شیپ یایب ی خوایم... ستین  تو منتظر

 شیپ ای ؟یکرد ولش سالمندان یگوشه افسرده

 براشون؟ یکن یپدر ی نبود وقتچیه  که ییهابچه 

 واسم رتیغی ب یتو دیبا که یمن یخونه   یایب  یخوایم

 یدخترا دخترا اون به؟یغر هی نه یکردیم دایپ

  ولش حامله شینامزد دوران تو که یهمون نفاطمه 

 ،یبرد آبروشو که ییدا همون یهانوه... یکرد

 ... بچه  دوتا و دیسف شناسنامه با دخترش

 

 یهمه  فاخته اورد،ین تاب را قتیحق همه نیا اتابک

  کهآن بدون د یکوبیم صورتش و سر به را  شیهاحرف 

 ... بداند یزیچ

 

 ...  نداشت یگناه  اتابک بداند کهآن بدون

 



 نکرده رو و ریز را یلعنت شهر نیا که ییهاروز  چه

 .بود

 

  از ینشان تا بود آن و نیا   دامن به دست ییروزها چه

 ...برسانند او به اشفاطمه 

 

 :دیکش ادیفر و داد کف از اریاخت شد، یعصب

 !!!گهید بسه -

 

 یآن یجنون  انگار د،ی کش رونیب بشیج از را دیکل

 . بود شده  رشیگ بانیگر

 

 . داد هل رونیب به  را فاخته و کرد باز را در 

 

 :دیکش ادی فر گرید بار

 

 ...رونیب برو مخونه  از... گمشو برو -

 . داد هلش  دوباره و دیکش یانعره



 

 ...کنه لعنت همتونو خدا... کنه لعنتتون خدا -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۴۸_پارت #

 

 گردنش یهارگ که شد ی اتابک یره یخ  متعجب فاخته

 .بترکد بود ممکن آن هر

 

  گوشت از اتابک زیچ همه از یجدا بود، دهیترس واقعا  

 ...بود خونش و

 



 .رفت سمتشبه و برخاست  آرام 

 اتا؟ -

 

 کنسول   ی رو یاشه یش  گلدان و دیکش یادی فر اتابک

 . دیکوب وارید به و برداشت را رنگدیسف

 

 ... برداشت عقب به یقدم و دیکش یکوتاه غیج  فاخته

 

 .اوردیب خودش سر به ییبل اتابک دیترسیم

 

 و بردارد را اشیگوش تا برد هجوم آشپزخانه سمتبه

 .بزند  زنگ فربد به

 

  ختهیر یهاخوردهشهیش چشمش که بود دهیترس قدرآن

 .  دیند  را نیزم یرو

 

 !!بود رفته شی پا به هاشه یش آن از یاتکه 

 



  شیپا از را شهیش آرام شد، جمع درد از صورتش

 به لنگان یپا با و  نکرد صبر اما دیکش رونیب

 . رفت  آشپزخانه

 

 و ز یم یهمه که دییپا  را یاتابک  کانتر یباال از

 ...  دیکشیم عربده و دیکوبیم همبه را هایصندل

 

 . بود دهیترس  و  بود کرده ضعف هم، خودش

 

  منتظر و گرفت را فربد یشماره لرزان یدستان با

 . ماند

 

  زمزمه لب  ریز حالیب... بوق سه بوق، دو بوق، کی

 :کرد

 ...یلعنت بده جواب -

 

 . دیچیپ گوشش در فربد آلود خواب یصدا

 زم؟یعز جونم -



 

 .کرد کمک طلب شیتشو و بغض با

 ...ایب خدا تورو فربد -

 

 .است دهیترس یحساب بود معلوم فربد یصدا از

 شده؟؟  یچ خدا ای خدا ای -

 

 دید اتابک دست در که  را کنسول یرو ینه ی آ فاخته

 .دیکش یمحکم نیه

 

 خدا رو تو... جانیا ایب... شده وونهید  اتابک فربد -

 ...  برسون خودتو

         

                 

                         

 

                         



                 

         

 ۱۴۹_پارت #

 

 دید اتابک دست در که  را کنسول یرو ینه ی آ فاخته

 .دیکش یبلند غیج

 

 ...جانیا ایب... شده وونهید  اتابک فربد -

 ...  من ترسمیم برسون خودتو 

 

  را او اتابک جنون اما بو دهیبر را امانش شیپا درد

 .برگردد سالن به دوباره واداشت

 

 :دیکش را  راهنشیپ و  رفت سمتشبه لنگانلنگان  

 

 ...باش آروم اتا -

 



 :زد پس را او اتابک

 

 ...  کن ولم-

 

 شده یزخم هم هاآن که شد اتابک یپاها متوجه فاخته

 ... بودند

 

 :کرد شیصدا عاجزانه 

 

 ...خدا رو تو شو آروم اتا؟! اتابک-

 

 :گرفت را شیبازو و رفت جلو

 

 ...  من مرگ -

 

  از شیهادست کرد، نگاهش صامت و مات اتابک

 ...گرفت آرام و ستادیا حرکت



 

  مبل تنها یرو را او و فشرد را گرشید  یبازو فاخته

 .نشاند سالن یمانده پا سر

 

 .کرد پاک را روانش یهااشک 

 

 ... برگردم تا نیبش -

 

 با و رفت حمام به یسختبه  خودش یپا درد وجود با

 .برگشت هیاول یهاکمک یجعبه 

 

 شده پخش اتابک  و خودش خون یهاقطره سالن کف

 .بود

 

 زد زانو بود مانده رهیخ سقف  به که ییاو یپا یجلو

 ... آورد باال را شیپا آرام و

 



 اتابک یپا در هاشه یش از یکی هنوز شد، شیر دلش

 ... بود مانده

 

 را جعبه نی موچ یچارگیب  با و گرفت شدت اشهیگر 

 .برداشت

 

 .کند تمرکز تا  بست را چشمانش یالحظه 

 

  حرکت  کی با را شهی ش و برد جلو را  نیموچ آرام

 ...دیکش رونیب
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 .گرفت را دستش مچ و گفت یبلند آخ اتابک

 

 . کند آرامش کرد یسع  یشانیپر و  هیگر همان با

 

 ... کنم پانسمان خوامیم... دیببخش د،یببخش -

 

 و کرد رها  را دستش  مچ بود، شده ترآرام  اتابک

 که دوخت اشییدا دختر لرزان دستان به را  نگاهش

 ... کردیم پاک نیبتاد به  آغشته یاپنبه با را شیپا

 

 صدمش کی شیپا درد که بود قیعم دلش درد قدرآن 

 !شدینم هم



 

  و داد تماس اتابک یپا کف به را لیاستر گاز فاخته 

  اتابک به  کردیم نیفنیف هیگر شدت از که طورهمان

 :گفت

 

 ؟؟یدار نگه نویا شهیم-

 

 نگه را  لیاستر گاز و شد خم حرف بدون اتابک

 .داشت

 

 ...  کردیم ه یگر و دیچیپیم شیپا دور به را باند فاخته

 

 .کرد پاره و داد فشار را باند یگوشه

 هم را گرشید یپا تا شد جاجابه  زدنش گره از بعد 

 .کند نگاه

 

 .دیکش کنار را  شیپا اتابک 

 



 ...سالمه -

 

 فاخته. درآمد صدا به هم سر  پشت در زنگ

 ...برخاست

 

 .بود آمده فربد 

 

 .کند باز را در تا رفت فون یآ سمتبه لنگش یپا با 

 

  که آن توان اما شد زدنش لنگ متوجه تازه اتابک 

 ...نداشت دهد نشان را اشی نگران و کند باز را فکش

 

 داخل را خودش و کرد باز را در زنان نفسنفس فربد

 . انداخت

 

 شده؟؟ یچ -

 



 را فاخته و چرخاند چشم متعجب خانه تیوضع دنید با

 ...  کرد دایپ

 

  و شده منقطع شیهانفس بود کرده هیگر که بس

 ... زدیم یدیسف به شیهالب

 

 ...  شد  خاکستر و سوخت فاخته یبرا  تنش تمام

 

 . شده چه بود دهیفهم بپرسد یزیچ که آن بدون

 

 در و رساند فاخته به را خودش بلند یقدم با 

 .دیکش آغوشش

 

 ... دلم زیعز... زمیعز -
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 دانستی م گری د حاال  آمد، جوش به  خونش  اتابک

 ... است ناموسش فاخته

 

 .نداشت را فربد با کردن کلکل یحوصله  اما

 

 .کرد زمزمه آرام و شد رهی خ هاآن به

 

 ...زخمه پاش -

 

 را فاخته یپا متعجب و کرد نگاه اتابک  به فربد

 .دیکاو

 

 ...  یوا -

 

 .کرد لوس را خودش و دیکش باال را دماغش  فاخته

 

 ...فربد کنهیم درد -



 

 .ندیبنش ن یزم یرو کرد کمکش فربد

 

 بوده کجا حواسش یرنگ جوجه ... زمیعز رمیبم -

 ! آخه؟

 

 . نشست هم خودش دیبوس  را اشیشانیپ و شد خم

 

 را هی اول یهاکمک  جعبه و کرد دراز را دستش

 .دیکش خودش سمتبه

 

 :گفت اتابک به رو و کرد یاخم

 

  ؟یدرآورد یباز  وونهید چرا -

 

 .  نداد را جوابش  و دیکش هم در را شی هااخم اتابک

 



 کرد اشاره ابرو و چشم با گرفت، را فربد دست فاخته

 . باشد نداشته اتابک کار به یکار که

 

 کف یهاشهیش و کرد  پانسمان را فاخته یپا فربد

 .زد جارو  را سالن

 

 .کردیم پا سر را سالن یها یصندل و مبل کنان غرغر

 

 ! انداخته رو نایا گهید چرا -

 

 .بود بسته را شیها چشم  یظیغل اخم با اتابک

 

  اما شیهادختر به و مادرش به کرد،یم فکر فاطمه به

  و فاخته ق یعم یرابطه  نیا ریدرگ فکرش یعمده

 .بود فربد

 

  را فاخته فربد یوقت آمدی م جوش به رتشیغ رگ 

 ... دیبوسیم



 

  پناه کوچک یکلن آغوش به او یوانگید از فاخته 

  بود؟ آورده
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 پناه کوچک یکلن آغوش به او یوانگید از فاخته

  بود؟ آورده

 



 دید را منوچهر پسر دهیترس  سوراخ کدام در رتشیغ

 زد؟یم

 

 یپاهم  هم باز بداند را زیچ  همه فاخته اگر کردی م فکر

 ماند؟؟یم فربد

 ...  دیکش یآه دلش در 

 

 دختر آغوش هم هاسال  هم خودش! چه خودش پس

 ! است یکلن

 

  و بماند... تو  پس در جا،همان  رتشیغ است بهتر  پس

 !بلرزد

 

  نگاه را اتابک و ختیر وانیل درون را وهیمآب  فربد

 .باشد دو آن  به حواسش  مبادا که کرد

 

 :گفت وارپچپچ  و آورد کی نزد را سرش

 



 !طلبکاره همیچ هی کرده  ناقصت زده -

 

 :گفت یدار کش شیه دهیترس  فاخته

 

 ...کنهیم پا به شر شنوهیم -

 

 :کرد اخم فربد

 

 !گمینم که دروغ! بشنوه -

 

 . کرد نگاه را سالن دلسوزانه فاخته

 

 ... کرده  ضعف داره گناه براش ببر -

 

 . دیورچ لب حسودانه  یاخم با فربد

 

 !!بخوره  کوفت -



 

  نگاه را فاخته عبوس و تخس  و نشست یصندل یرو

 .کرد

 

 دست به وهیمآب  خودش و شد بلند شی جا  از فاخته 

 . رفت اتابک سراغ به

 

 صاف را  شیگلو وجود اعلم یبرا و  ستادیا کنارش

 .کرد

 

 !ی کرد ضعف.. .بخور وهیمآب کمهی پاشو -

 

 .کرد نگاهش و کرد باز چشم  اتابک

 

 ! نیبش ریبگ -

 

 دنیجو به  شروع و نشست اتابک کنار تعلل با فاخته

 . کرد شیهالب



 

 دادن دستور کردیم اشیحال  بود مساعد او حال اگر 

 !چه یعنی

 

 و کرد کی نزد شیهالب به را وانیل خونسرد  اتابک

 .دی نوش یاجرعه 
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 . دیکش نفس را فاخته عطر و شد رهیخ ش یروروبه  به

 

 ! طورنیهم مامانمم ! خوامیم دخترامو -

 



  و دوخت چشم فاخته یعصب صورت  به و برگشت

 . داد ادامه

 

 ...یدار دوس توعمه و هاتزادهخواهر  اگه هم تو -

 

 .کرد مکث یکم

 

 .یمونیم ششونیپ یآیم -

 

 .کرد نگاه فاخته به یجد یاچهره  با

 

 .شد انینما دخترک یهاچشم  در خشم طوفان 

 

 یرو را  لشیموبا یتند به و برخاست شیجا از

 .زد  چنگ  یعسل

 



 یکرد فکر... یندار وی خوب اقتیل... ی ندار اقتیل -

 با یکرد  فکر یچ نامرد؟  یتو دست دمشونیم

 ...خودت

 

 به صورتش در یرییتغ کهآن بدون  هم باز اتابک

 . کرد نگاهش اوردیب وجود

 

 ترک را اشخانه  و کرد  صدا را فربد ی حرص فاخته 

 .کردند

 

 .داد انحنا را  اتابک لبان انهیموذ یلبخند 

 

 تکان کهآن بدون و داد ه یتک مبل یپشت به را سرش

 .کرد  زمزمه بخورد

 

 ... نمتیبیم -

 ** 

 



 .گرفت را فربد یشماره و برداشت را اشیگوش

 

 ای دارد را مادرش با شدن روبرو طاقت دانستینم

 .نه

 ! بود متنفر دلهره از  شهیهم اما 

 

 . شود روروبه  شیهاترس  با  دادی م حیترج

 . داد تلفن به را  حواسش فربد گفتن الو با

 

 .خوام یم رو فاخته یشماره -

 

 . ینیچ مقدمه ای یپرساحوال  بدون بود، زده  را حرفش

 .کرد خوش جا فربد ابروان انیم یاخم

 

 ناقصش بدبختو دختر که  تو گه؟ید یدار کارشیچ -

 ...یخوای م جونش از یچ!! یکرد

 



 .دییسا هم به را شیها دندان اتابک
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! حقمه ب بُرم سرشم شاحمقانه  یکارا  خاطربه   اوال  -

 پس جواب دیبا که یاون و منه ناموس اون دوما  

 !تو نه  منم، رهیبگ

 

 .دیتوپ  او به آشکار ی حرص با فربد

 شونه و شاخ یاومد ی بود کجا حاال تا وقتاون -

 !که؟یمرت یکشیم

 

 .انداخت باال  ییابرو غرور  حس  با اتابک

 ! خوامیم شمارشو گمیم -



 

  خاموش را تلفنش بدهد را جوابش کهآن بدون فربد

 . انداخت یکنار و کرد

 !خوادی م ازم باباشو ارث! یعوض یکه یمرت -

 

  شیجا از و شد انینما لبانش گوشه  یلبخند اتابک

 .شد بلند

 

 یرانندگ خودش توانستی نم شیپا تی وضع خاطربه

 .کند

 

 رونیب ونیز یتلو زیم یکشو از را تلفن یدفترچه 

 و کرد دایپ را کشانی نزد آژانس یشماره و دیکش

 ...شد یریگشماره  مشغول

 

 کردیم شانه را نیریش  یموها که طورهمان فاخته

 :گفت اشعمه  به رو نگران

 ؟یچ ادیب اگه ترسم،یم یلیخ عمه -



 

 .کرد سپر نهیس اشیذات یتخس  با فرشته

 !!یبذار تو اگه البته! خودمم فشیحر هم ادیب -

 .کرد برانداز را فرشته افتخار با یگل عمه

 

 .کرد نگاه را اخمو یفاخته  و  چرخاند چشم

 

 قسمت سه را نیریش  یهامو که یحال  در فاخته 

 .دیتوپ فرشته به ببافد که کردیم

 !باباته اون تو؟ یکنیم  دخالت چرا -

 

  یموها  اریب  کش برو پاشو شماها، نه منه با مشکلش

 ... ببندم  خواهرتو

 

 :شد بلند ش یجا از کنان غرغر فرشته

 !ترسو -

 



 .کرد  اخم فاخته

 ! رهیبگ ازم خانوادمو که ترسمیم من آره-
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  بود آمده فاخته یخانه  به که یروز چند نیا خانمیگل

 . بود دهیدو پوستش ریز آب

 

  هشیترج شتریب اما زدی م هم ییهاحرف  شیکماب

 . بود سکوت

 

 . شکست را انشانی م سکوت زنگ، یصدا

 



  پنجره سمتبه و کرد نگاه  فونیآ به دهیترس  فاخته

 . برد هجوم

 

 آرام یگلعمه! نبود  معلوم یزیچ چ یه باال آن از

 .رفت فونیآ سمتبه  و برخاست

 

 .کرد تند پا سمتش به فاخته

 

 ! عمه؟ یکنیم کاریچ -

 

  لب و برگشت فاخته سمتبه فشرد، را  دکمه یگلعمه

 . دیبرچ

 

 !! شده تنگ دلم -

 

 اشعمه چشم یکاسه  یها اشک  یبرا  جگرش فاخته

 .شد آب

 



 بر قلبش کوبش اما نگفت یزیچ  و کرد سکوت

 ! زدیم دامن ترسش

 

 به را نی ریش و فرشته و نشاند مبل یرو را عمه

 .فرستاد اتاقشان

 

 ! رفت شر استقبال به و کرد باز را در 

 

  را هاپله تا دیکش طول یکم چلقش یپا  آن با اتابک

 . آمد باال

 

 .بود ستادهیا انشیم و کرده باز را در فاخته 

 

 . ردینگ نظر در را قلبش کوبش کرد یسع 

 

 . کرد سلم کوتاه و دیکش یقیعم نفس

 



  را خانه داخل دانست یم  کرد نگاهش لذت با اتابک

 .کندیم عشق شتریب و شتر یب ندیبب که

 

 ...کرد دعوتش داخل  به و رفت یکنار  فاخته

 

  کوچک یراهرو وارد و اوردهین طاقت  خانمیگل

 .شد  فاخته یخانه 

 

 .گشود هم از  را شیهادست

 

 ...قشنگم پسر... پسرم -

 

 مادرش به را خودش  بغض از پر و  دلتنگ اتابک

 .دیکش آغوش در را او محکم و رساند
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 ...ببخش معرفتتویب پسر... مامانم منو ببخش -

 

 زر و شد ریسراز  شیهااشک  دو آن یه یگر از فاخته

 .گفت لب

 

 ...جونم عمه -

 

 جدا خودش  از آهسته و  احترام با را مادرش  اتابک

 .کرد

 

 ...یشیم خسته پا سر مامان، نیبش میبر -

 

 رفتی م هامبل سمتبه مادرش کنار در که طورهمان

 :گفت فاخته به خطاب



 

 کجان؟ دخترام -

 

 یحرص را نفسش و بست را چشمش ی الحظه  فاخته

 .داد رونیب

 

 !یبرس بذار -

 

 .برگشت سمتشبه آلود اخم اتابک

 

 کجان؟ من یدخترا گمیم -

 

 پر را در بود داده فاخته به که یقول برخلف فرشته

 .آمد رونیب و کرد باز صدا و سر

 

  دلم من ؟یبگ یچ یاومد کار؟ی چ جانیا یاومد -

 !یباش جانیا خوادینم

 



 . چرخاند   فاخته سمتبه  را شیرو

 

 !یخور ی م مهربونتو و ساده دل گول شهیهم-

 

 دختر افتخار، از شد پر پدرانه، عشق از شد پر اتابک

 ! کردیم یسخنران گونهنیا و بود سالش ده فقط او

 

 :گفت جانیه با و رفت  سمتشبه

 

 ...فرشته -

 

 .رفت تر عقب و دیکش هم در را شی هااخم  فرشته

 

 !تو و دونمیم من بخوره بهم دستت -

 

 آغوش در  را او فرشته یتقلها به توجه ی ب اتابک

 .دیکش



 

  کیج و باباتم من یدونستیم تو! بابا شه فدات -

 ؟ینزد

 

 ستادهیا اتاق  در چهارچوب در مظلوم  و آرام نیریش

 . ستینگریم را اتابک  یپدرانه محبت و بود
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 شیهاچشم  بود، خورده او  به نگاهش تازه  که اتابک

 .شد  باران ستاره

 

 !ایب گلم دختر... برم قربونت ایب -

 

 پدرش آغوش به آرامش با فرشته برخلف نیریش

 . دیخز

 

 را شی هادختر که یحال در د،یترک اتابک بغض 

 .کردیم تکرار دییبویم

 

 ...بابا شه فداتون -

 

  با خانمیگل  و کردیم نگاه اتابک به بدبختانه  فاخته

 !  اشمادرانه  مهر و محبت

 

 ! دیکوب رنگشیاقهوه یعسل  زیم یرو  را یچا فاخته

 



 تا بدهد مار  زهر اتابک به خواستیم  دلش ترشیب

 ! یچا

 

 گاهگه و بود نشانده  شیپا یرو را نیری ش اتابک

 خانم یگل و نشاندیم اشیی طل  یموها یرو یابوسه 

 !دیکشیم هیر به را پسرش عطر  توانستیم تا

 

 .نشست کرده  بغ یفرشته کنار فاخته

 

 .بود گرفته  فرا را خانه نی سنگ یسکوت 

 

 .دیبگو  یزی چ  خواستینم انگار اتابک 

 

 حتما   دینگو یزیچ  اتابک اگر کرد فکر فاخته 

 !خواباندیم گوشش در مقدمهیب

 

  یلیخ و زد نیریش دیسف دست به یابوسه  اتابک

 :د یپرس فاخته به رو خصومت بدون و یعاد



 

 بزنه؟ حرف پدرش با  خوادینم اخمو خانم نیا -

 

 :داد جواب خودش  فرشته

 

 !یستین من  یبابا تو -

 

 .کشاند فاخته سمتبه  را خودش

 

 !دختره نیا من کار و کس همه -

 

 . زد یمحزون لبخند اتابک

 

 ... نداشتم خبر  من راستش... شما از من گلم دختر -

 

 .کرد قطع را حرفش  فرشته

 



 !یکن دامونیپ ینگشت که  نداشت تیاهم  برات مامانم -
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 .دیکش  یآه اتابک

 مادرت دنبال شتریب دیبا! زمیعز یگیم درست تو -

 ... یببخش منو که خوامی م ازت حاال... گشتمیم

 

 .کرد اخم فرشته

 ...دارم شرط -

 

 .زد لبخند اتابک

 ... قبول دهینشن -



 

 :گفت مطمئن و محکم فرشته

  مامان... می باش فاخته شی پ میخوایم خواهرم و من -

 ...خوادیم  نویهم بزرگمم

 

 تونخاله   به قبل   من! دخترم ستین یزیچ که نیا -

 خودم  با مادربزرگتونو و شما من... نویهم گفتم

 !آدیم باهامون  بخواد  رو شما تونخاله اگه برمیم

 

  یرو در را دستش و زد  یدار صدا پوزخند  فرشته

 .دی کوب مبل دسته

 

  بابا یخوایم اگه! یش رد  جنازم از مگه! زرشک -

 ...باش دور ما از  یباش خوبه

 

 . کرد اخم فاخته به رو اتابک

 دن؟یم بچه ادی زدن حرف یطورنیا -

 



 . نداد فاخته به زدن حرف یاجازه   هم باز فرشته

 منو کردن تیترب فرصت که کنهیم جون قدنیا -

 !شدم تیتربیب قدنیا خودم من نداره،

 

 ریز و دی گز لب فرشته  جسارت از زدهخجالت  فاخته

 . دییپا را اتابک یچشم

 

 ... بود کرده پر را نگاهش درد و اندوه

 

 گونهچه   دیدیم و بود زنده  جانش ییدا  کاش... آخ 

  او و کندهیم  جان نان یالقمه  یبرا دخترش دردانه

 ... کردهی م فکر چه

 

 نبود یشب  را سالش همه نیا بغض دیدیم کاش یا 

 ...  دیاین درد به قلبش که نبود یشب نکند فکر فاطمه به

 

 شده آوار سرش بر که پروانه از گرید یدروغ هم نیا

 ...بود



 

                         

                 

         

 

 ۱۵۹_پارت #

 

 .کرد نیماش سوار را او کنان غرغر فربد

 

 ...نهیسنگ قدمچه ! احمق یخوردیم ترکم خب -

 

 .دیخند ول  و شل آزاد

 

 ...یپا و دست مستم مست که امشب -

 

 فربد راهنیپ یرو را اشمعده اتیمحتو و زد یعق

 . کرد یخال



 

  هلش نیماش یصندل یرو  و کرد نگاهش متعجب فربد

 . داد

 

 ...منو یدیکش گه به! آزاد کنه لعنتت خدا -

 

  چرخ به را شیپا و کرد نگاه  حالیب آزاد به مستأصل

 .دیکوب نیماش

 

 حاال؟  کنم یغلط چه -

 

  جاهمان و دی کش رونیب را  راهنشیپ چندش،  حالت با

 ... راند آزاد  خانه   سمت و  کرد تن را آزاد کت انداخت،

 ** 

 

 گرهش و د یپوش را رنگشیشمی پوشتن  حوله   آزاد

 .کرد سفت را

 



 به کرد شروع و ستادیا اتاقش شیآرا زی م نه  یآ  یجلو

 .شیبو خوش ونیلوس از استفاده

 

 !!است العادهفوق بوش اوووم، -

 

 کرد یاخم آزاد و شد اتاقش وارد زدن  در بدون فربد

 :گفت طنتیشبا و

 

 کنم؟یم کنم،ینم عرعر که من -

 

 .کرد اخم فربد

 

 !یترکم  خرم از تو اما بدتره لهیطو  از جانیا -

 

 :گفت عشوه پر د،ی برچ لب و زد یچشمک آزاد

 

 ... عشقم یطاووس مثل تو یول -



 

 .دیکوب گردنش پشت فربد

 

 !  کنم سرت  تو خاک! تو یشینم آدم  وقتچیه -

 

 :دیتوپ او به و کرد یمصنوع یاخم آزاد

 

 ...یومدین  ک کیبوت! شرتمویت درار -

 

 °°°°°°°°°°°°°° 
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 .دیکوب سرش یتو فربد

 

 هی واسه  ! یدیکش گند به پامو  تا سر شعوریب آخه د -

 .ارین در یباز دیبد دیند شرتیت

 



 .دیخند زیرز یر آزاد

 

 !کردم خوب -

 

 : داد ادامه  و زد یچشمک

 

 اشتباه توالت کاسه   با  بگم دیبا خودت مثل البته -

 ...گرفتمت

 

 ...دیخند کرکر حرفش نی ا گفتن از بعد

 .گرفت اشخنده هم خودش فربد

 

 ...یستین بشو آدم تو -

 

 از یامیپ. گرفت آزاد از را  توجهش فربد یگوش یصدا

 . داشت فاخته

 



 .« نجاسی هم نرفته اتابک شبید »از

 

.  شد کردن پیتا مشغول و دیکش هم در را شیهااخم 

 امک یپ تا برد کتر ینزد را سرش و نشست کنارش آزاد

 .بخواند  را فربد

 

 .دیکش کنار را اشیگوش فربد 

 

 شه؟ی م تیحال یخصوص میحر! شعوریب -

 

 . داد نشان را شیهادندان تمام آزاد

 

 یخصوص میحر که شوهر و زن نی ب عشقم، نه -

 ! ستین

 

 .کرد پیتا داد ی م هیتک تخت تاج به که طور همان فربد

 

 جا؟« اون دهیخواب شب نرفته؟ »چرا



 

 :گفت آزاد به رو و کرد سند را امیپ

 

 کردیم فکر بود جا نیا یکی سرت، تو خاک -

 ! میبازجنس هم
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 گره هم در  را شیهادست و گذاشت کنار را اشیگوش

 .زد

 

 ؟یکردیم یغلط چه جااون تو -

 

 مشغول و دیکش رونیب را اشحوله  خجالت بدون آزاد

 .شد  دنیپوش لباس

 

 !گهید حال  و عشق -

 

  را فاخته امکیپ و داد تکان تأسف به را  سرش فربد

 .کرد باز

 

 نمت؟«یبب یآیم نو،یا کن ولش! رهی »نم

 

 . نوشت شیبرا و کرد یاخم

 

 آم« یم گهید کمهی پسرعمومم شیپ من! کرده »غلط



 

 .دیقاپ را اش یگوش آزاد

 

 .شینداد نشونم آخرش! ما  داداش زن نیا گهیم یچ-

 

 :گفت یجد و گرفت پس را اشیگوش فربد

 

 ! یبود داده قول من به تو! نبود نیا بحث موضوع -

 

 .زد پوزخند آزاد

 

 کاریچ! که ندارن یتموم! بابات یکاراشاه دست از -

!  کرده خستم برداره؟ میزندگ و من سر از دست کنم

 ای راه به راه  نمشیبب خوامینم! باشه نگرانم خوامینم

 !مخونه  تو ای ممغازه دم آدیم

 

 ...است آزاد با حق دانستیم کرد، سکوت فربد
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 ...چدیپیم آزاد  یپا و پر به حد از ادیز بزرگ، یکلن 

 

 به داشت آزاد به که یتوجه و علقه پدرش  واقع در

 ...نداشت خودش یهابچه 

 

 : داد ادامه و د یکش یآه آزاد

 

  من ازدواج درباره   مغازه، در بود اومده روزید -

 .نهیبب شونوه داره دوس گفتیم زدیم حرف

 

 .دییسا همبه را شیهادندان

 



 من یبابا ستم؟ین اون بچه   من کنم شیحال یطور چه -

 وسط نیا! مامانمم! مرده شیپ سال  یاند و ستیب

 شهیم من بچه   بابات  احمقانه   احساس هی خاطربه

 !مثل ؟ اشنوه

 

 .شد بلند  شیجا از و دی کش یآه فربد

 

 ...آرمیم برات و شرتتیت-

 

 .دیکش را دستش آزاد

 

 کلفه یبود من یجا خودتم! یبر یکن قهر که نگفتم -

 !من سر فرق تو بخوره شرتیت. یشدیم

 

 . کرد نگاهش محزون فربد

 

  من حرف به اون... گفتم پدرم به بارها من آزاد، -

  اما شکرآبه  باهاش مونهیم که یدونیم!  دهینم گوش



  من ی بابا اگه! کنهیم ناراحتم تو تیوضع واقعا  

 نیا دنبال نرو تو ،یفهمیم که تو  نفهمه حرفمو

 ! آشغاال

 

  را گارشیس و شد بلند د یبگو یزیچ کهآن بدون آزاد

 .برداشت

 

 روشنش فندک با کرد یسع و گذاشت لبش یرو ینخ

 .کند

 

                         

                 

         

 ۱۶۳_پارت #

 

 :گفت  یعصب و  کرد پرت یکنار به را فندک

 !یلعنت -

 



 یوقت اما کند روشن را گارشیس تا رفت آشپزخانه به

 ...بود رفته فربد برگشت،

* 

 

 فاخته؟   میبزن حرف -

 

 .کرد نگاه اتابک به و گذاشت کنار را لشیموبا

 

 ! می بزن هم به ما میندار یحرف -

 

 همه نداشت، رفتن قصد انگار بود آمده که صبح از

 !  انگار بود شده فراموشش زیچ

 

  بود دهیکش فاخته  که ییهارنج  و آزار و تیاذ همه آن

 !اندازدی ب آشغال سطل  در روزه کی  خواستیم را

 

 ! اتابک نشو خالهپسر نخورده ییچا -

 



 شم؟یپ یقناد یآیم فردا -

 

 اما شناختی م را اتابک بودن زورگو گرفت، اشخنده

 ! نبود دنی شن زور آدم هم  خودش خب

 

 !اتا؟ -

 

 راهنیپ کرد، نگاه را منتظر اتابک و برگشت

 .  آمدیم او به بیعج اشی اسرمه یچهارخانه 

 

  شده باتری ز اتابک روز آن فاخته نظر از هم دیشا

  به مرد نی ا ییبایز چرا دانستینم بود، هرچه... بود

 ...آمده چشمش

 

  یهافکر  تا گرفت اتابک از نگاه و دیگز را لبش 

 !نزند سرش به ناجور

 

 ...اومدنم داره شرط -



 

  گرید حاال کرد، دخترک نگاه محبت با اتابک

 و است هوس از نه دختر نیا به اشعلقه دانستیم

 ...عشق از نه
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 ! بودند گریکدی خونهم  هاآن و کشدیم را  خون خون،

 

 به آتش دارشتاب  یموها  از یاتکه  لمس چرا اما

 بود؟  انداخته اتابک جان

 

 !قبول باشه یهرچ... بگو جونم -



 

 !ش؟یبرگردون پروانه دنبال یبر شهیم -

  

 یصدا و داد یقال  یهاگل به را ناراحتش  نگاه

 . لرزاند ترش یب را اتابک دل محزونش

 

 نیا خب یول... هم تو  از... دارم نهیک  اون از من -

 ...بپاشه هم  از ما خاطربه شماها یزندگ شهینم لیدل

 

 :گفت جانب به حق و انداخت  باال را ش یابرو اتابک

 

 ! یخبربا که منم یزندگ پوک و کیج از -

 

  مخالف اتابک دانستی م فاخته گفت،یم را فربد

 در او خواستینم دلش اما است فربد و او یرابطه 

 !کند دخالت شیکارها

 



 یزندگ تو ستین مربوط من به یگیم راست تو آره -

 .  کنم دخالت تو یخصوص

 

 :داد ادامه و شد  بلند شیجا از قهر حالت به

 

 .آمی م گهید روز هی ندارم، وقت فردا من -

 

 ... دیخریم! شی کوچولو جوجه کردیم ناز

 ...  هم را   برابرشچند

 

 .کشاند  خودش طرفبه  را او و گرفت را دستش

 

 ... خانم قهرو! نمیبب سایوا -

 

 . بود  دلخور نکرد، نگاهش اما ستادیا فاخته

 



  یربط تو به بود گفته  محترمانه اتابک نظرشبه

 !ندارد

 

 !نکردم قهر -

 

 !گه؟ی م یچ زونتیآو یلوچه  و لب نیا پس -

 

 لمس را گردش یچانه  کرد، نشستن به وادار را او

 .شد باز هم از ارادهی ب کوچکش  یهالب و کرد

 

 .کرد زمزمه آرام

 

 ! طونیش به لعنت -

 

 .چاندی پ را حرفش کرد نگاهش متعجب که فاخته

 



 نگفتم... یشد متوجه بد حرفمو  تو که نه یا منظورم -

 یدونیم طورچه که کردم تعجب... که نکن  دخالت تو

 ...باباش خونه فرستادم رو پروانه

 

 .شد شتریب  تعجبش فاخته

 

 قهر خودش گفت فربد! بره؟ شیفرستاد تو مگه -

 ... کرده

 

  شتریب را او یچانه  و دیکش هم در را شی هااخم اتابک

 .فشرد

 

  تو کی ج  باش یلیخ! گفته؟ ایچ گهید خان فربد -

 ! یکیج

 

  را شیهاحرف دیبا برد، دندان ریز را شی هالب  فاخته

 !زدیم
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 آره... ستمی ن زنتبرادر شأن در من یکنیم فکر تو -

 یحت که ریفق دختر هی... یکنیم فکر هم درست خب،

  زنتو یآبرو  نداره یحساب و درست لباس  دست هی

 !برهیم دوستاش یجلو

 

 قدرنیا او... بودند زنده مادرش و پدر اگر کرد، بغض

 ! نبود کم گرانید چشم در

 

 در چه شد،یم ترگشاد  لحظه به لحظه اتابک یهاچشم 

 ! گذشتیم دختر نی ا کوچک   کله

 

  را فاخته اقت یل القباک ی فربد  که بود نی ا خودش فکر

 ... او و ندارد

 

 ه؟ی چ پرتا و چرت نیا! دختر یگیم یچ -

 



 مگه؟ دروغه -

 

  او   گونه  یرو  را سرانگشتانش و کرد  یکوتاه   خنده

 .گذاشت

 

! داره؟ اقتتویل اون یکنیم  فکر تو! آره که معلومه -

 ... عرضه  یب اون

 

 .دیپر حرفش انیم فاخته

 

 یکی تو از  جنمش حداقل! ستین عرضهیب فربد -

 ! یپاشوند  هم از جور نیا خانوادتو که شترهیب

 

 کی! آوردینم کم فاخته دانستیم گرفت، اشخنده

 .اشییدازن  خواهر بود، ادشی میمر از ییهاز یچ

 !بود رفته او  به رفتارش تمام انگار فاخته

 

 ...آدمو یزنیم شی آت! بچه زهیت یلی خ زبونت -



 

 : داد ادامه مهربانانه و  زد او دماغ به  را انگشتش

 

 ؟یکن رونمیب یخوایم ا ی بخوابم یدیم دایپ جا هی -

 

 را شی رو و زد کنار را او دست اخلقبد  فاخته،

 .برگرداند

 

 من. نیریش و مادر شیپ  برات، انداختم جا اتاق تو -

 . میخوابیم هال تو فرشته و

 

 بعداز دانستیم د،یکش بلند ینفس و شد بلند اتابک

 خواهد مادرش کنار  یراحت خواب امشب هاسال 

 . داشت

 

 فاخته که یپنهان  یانرژ و  دخترانش یهانفس  عطر با

 ...کردیم ریسراز  قلبش بر

 



 و بود شده  شیهالب ی نشدن جدا جزء  لبخند امشب

  کی به  هم را تنش عضلت یحت آرامش احساس

 .بود کرده دعوت  ریدلپذ یراحت

 

 اتابک؟  -

 

 هم هنوز  کرد، نگاهش یسؤال و برگشت سمتش

 نگاه را اتابک  کردیم یسع و بود هم در شیهااخم 

 .نکند

 

 !جونم -

 

  یخواینم که شلوار اون با... گمیم بل،ی ب جونت -

 ؟ یبخواب

 

 به هم ینگاه و انداخت اشی آب نیج شلوار به ینگاه

 . فاخته

 



 !دارم؟ هم یاگه ید یچاره -
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 ریز کمد در کردیم یسع  که دید را فاخته  شدن خم

 ...کند باز را اشخانه کتاب 

 

  دیسف گشاد شلوار و بلوز آن در یحت شیبایز اندام 

 .بردیم دل هم



 

 ...دیگز لب و کرد  نگاهش صانهیحر  اتابک

 

 ...است  فاخته او دانستیم اول همان از کاش یا 

 

 دایپ او به بودن خونهم جز  یحس وقتچ یه کاش یا 

 ! کردینم

 

 اتاق آن در اش،خانه  در... آورد ادی به  را بوسه آن

 ...  بودند دو  آن که یکیتار

 

 ... داغش  یهالب که یخواب  غرق دخترک و او فقط

 

 ! کجاست؟ حواست! اتا؟ -

 

 ! جاچیه -

 



  شیجلو را یرنگسبز  یخانه چهار  شلوارک فاخته

 :گفت زدهخجالت و گرفت

 

 مخونه  یتو من ده،ینخواب  جانیا یمرد  حاال تا -

 یلیخ بودم دوخته قبل   نویا اما... ندارم یشلوارر یز

 ... یباش راحت باش یبتون کنم  فک بزرگه

 

  یجلو تا  را شلوارک و  کرد نگاهش  متعجب اتابک

 .آورد باال  فاخته صورت

 

 !هیچ نیا -

 

 !گهید شلوارکه -

 

 را اشخنده  نتوانست رفت کلنجار خودش با هرچه

 .کند کنترل

 

 !بپوشد را او شلوارک بود مانده نشیهم



 

 !  خب یخند یم چرا -

 

 بند با کمرش کوچولو شلوارک شد، شتریب اشخنده

 به گشاد و  شدی م میتنظ بود کرده فرو آن در که یپهن

 کرد؟یم چه اشی کوتاه با اما دیرسی م نظر

 

 نتی ج شلوار همون با حقته! نمیبب  من به بده -

 !سوخته تو یواسه  دلم بگو منو! یبخواب

 

 شتریب تا دیکش دندان ریز را شیهالب  او تیعصبان با

 .نخندد نیا از

 

 ای بود یعصبان ای نداشت وسط حد شی برا فاخته

 ! متنفر

 

  توجه  نیا و بود دهیند  را خوشش ی رو وقتچ یه

 .آمد نیریش ش یبرا کوچک



 

 ...حاال نکن قهر من، به بده -

 

 !؟ی دیخند چرا -

 

 یخوب یبو  د،یکش را دختر یانار لپ دو هر و شد خم

 .  دادیم

 

 !رنگارنگ  یاوهیم یهاشکلت  هیشب  یزیچ

 

 ! بچه شهینم شورتم من واسه آخه نیا -

 

 مرک  د،یدزد او از را نگاهش زدهخجالت  فاخته 

 ! ایحیب

 

 و زد شیتا! بود داده او به که خوشگلش لباس فیح 

 .کرد نگاه او  به خونسرد
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 ! ریبخ شب. بخوابه ادیب  بگو فرشته به پس، باشه -

 

  حلقه دورش به مرد یهادست  دهینکش هیثان صدم به

 تنش یموها  تمام د،یکش دستش از را  لباس و شد

 !شد خیس

 

  اتابک و نبود رضا دهنده آزار  آغوش نیا به اصل   او 

 !کردیم تکرار را کارش قه یدق به دم هم

 

. دیکوب او شکم به آرنج با و کرد تنگ را شیها چشم 

 . برگشت او سمت و کرد رها  را خودش

 

 بهش تو که ستمین میقد یبچه  دختر اون گهید من -

  تو خوب! خان  اتابک نبود یطور و یزدیم دست

 یکن آمد و  رفت جانیا یخوایم اگه! کن فرو گوشات

 !آدینم خوشم من! ری بگ دستاتو رفتن هرز یجلو 



 

 را العملعکس یاجازه  آمد  رونیب اتاق از که فرشته

  و خاله انیم  و آمد جلو و کرده اخم گرفت، اتابک از

 .ستادیا پدرش

 

 ؟ یواستاد فاخته کینزد قدنیا چرا تو -

  

 به دنیخند چقدر کرد، فکر فاخته و دیخند  اتابک

 .دی آیم صورتش

 

  بایز اما دیرسی م نظر به افتاده جا یکم صورتش 

 دیخندیم یوقت... ینقاش کی مثل درست بود،

 جلوه تربا یز  را صورتش دستکی و دیسف یهادندان

 ... دادیم

 

 نیا عاشق قدرنیا که  پروانه و فاطمه داشتند حق 

 .باشند مرد

 



  و متناسب یدماغ ،یمشک ییموها با روسبزه یمرد 

  نشییپا لب و  چانه انیم یخط  با،یز و درشت ییهالب

 ارث  لبر یز یگود  نیا که انگار... افتادیم

 ...باشد شانی خانوادگ

 

 به و زد ی پوزخند! است؟ یی بایز زیچ  همه مگر اما

 و کردیم کلکل  فرشته با حاال که کرد نگاه یاتابک

 .دیخندیم

 

 نیچن یمرد... نبود فاخته ئالدهیا  وقت چیه او 

 زن کی  یهاییبایز دنید با که عنصرسست 

 !  بپاشاند هم از را یاخانواده 

 

  خوابشرخت به که داد تذکر نیریش به و دیکش یآه

 برق و فرستاد  اتاق به زور به هم را اتابک برود،

 .کرد خاموش را هال

 



 نگاه اشیگوش ساعت به و  دیکش شیپاها یرو را پتو

  هنوز فربد اما گذشت شب یمهین  از یقیدقا تنها کرد،

 .بود دهینرس

 

 به و کرد  یخال و پر اشخسته  نفس از  را شیهالپ

 .شد  رهیخ  خواب در غرق نیریش

 فربد آمدن از نشان یگوش  یصفحه  زدن چشمک

 .داشت مهربانش

 

 نیپاورچ   نیپاورچ شد، بلند شیجا از  و زد یلبخند 

  پشت ختهی آو یگلگل چادر و رساند در  به را خودش

 ...رفت رونیب خانه از و برداشت  را در
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 ی هاگل از بود کرده پر را یقناد تمام اتابک

 بنفش، داد،یم پرورش خودش که یوسفیحسن 

 .زرد و یصورت

 

 مهمان شام به را کنانشکار  تمام و بود شاد دلش

  چلچله، رستوران به را هاآن  خواستیم  و بود کرده

 .ببرد  بود شهر ی هان یترمعروف از یکی که

 

 و داشت دست در عروسپنجه  ینیریش تا سهدو عقوبی

  یبرا یاترانه لبر یز انداخت،ی م دهانش به پفک مثل

 . کردیم زمزمه  خودش

 

 شیصدا به و ستادهیا کنارش صدا و سری ب فاخته

 . دادیم گوش

 

  یسحر  کیپ یا  نفس کی »

 یگذر کن  شیکو سر بر

 فغانم به فغانم به فغانم به گو



  منم زنده عشقت به که یا

 نزنم دم عشقت از یگفت

 ...«نتوانم نتوانم، نتوانم، من

 

 یول! بود زشت و نکره واقعا   شیصدا گرفت، اشخنده

 ... بامزه و بود تپل داشت، یخوب حس خودش به

 

 عقوب؟ی آقا -

 

 و خورد یدیشد تکان بود خودش حال در که عقوبی

 .دیپر عقب

 

 مگه؟  یآورد سر! دیترک امزهره! خانم خبرتهچه -

 

 او گذاشت، شخوانیپ یرو را دستش زدهخجالت  فاخته

 شرمنده! کند یشوخ که نداشت یصنم عقوبی با که

 . کرد نگاهش

 



 هست؟  اتابک... نداشتم ترسوندنتونو قصد دیببخش -

 

 شیبرا د،ی کاو را او صورت اخمش همان با عقوبی

 .است دهید کجا را او آمدینم ادشی اما بود آشنا

 

 !؟ینیبیم اتابک  جانیا شما خانم، نه -

 

 :گفت مهربان و زد  یلبخند فاخته

 

 ...خان عقوبی خواستم معذرت که من -

 

 بود یعروس پنجه آن دنبال چشمش هم هنوز عقوبی

  گفتن خانعقوبی نیا اما! بود افتاده ن یتریو ریز که

 . بود کرده فوری ک را او فاخته

 

! بکشم؟ یخوا یم یچ ین ی ریش... حاال  نداره بیع -

  ؟ یچ ،یآلمان ،ی نخودچ ،یدانمارک ،یناپلئون

 



 اشخنده شتریب فاخته و  کردیم فیرد هم سر پشت

  کار اتابک با او بود دهینفهم اصل   انگار گرفت،یم

 .دارد

 

  باهاش من دهینم آنتن  شیگوش اتابک کدوم،چیه -

 ...بودم گذاشته قرار جانیا

 

 و بود  آورده ضعف به را دلش تازه ینی ریش یبو

 یاری سرش رفتن جیگ به هم خودش یگرسنگ

 .رساندیم

 

 ی رو و گذاشت اشی شانیپ یرو را دستش 

 آمد رونیب دهی ترس عقوبی. نشست یصندل نیترک ینزد

 :گفت زدههول  و

 

 دیببخش شد  چت یوا یا ؟یخانم فاخته شما  یوا یا -

 ...نشناختمت
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 .کرد  نگاهش مهربانانه و زد  یلبخند فاخته

 

 که او حال کردیم فکر و بود دهیترس اتابک از انگار

 .کندیم خشیتوب شده بد

 

  ؟یدیم بهم قند آب هی  کردم، ضعف فقط... خوبم -

 

 سرش ی باال  خانمنت یز و اتابک ده،ی نکش قهیدق به

 . کردندیم نگاهش نگران و بودند ستادهیا

 

 . زدیم باد را  او صورت دستش در کاتالوگ با اتابک 

 

 !تو؟ هوی شد  چت بچه؟ یشد  سرحال -



 

 و کرد کی نزد شیهالب  به را قندآب وانیل فاخته

 .دینوش یگر ید یجرعه 

 

 !نیهم  کردم، ضعف  فقط ،یچیه -

 

 بهت ناهارم نداشته عرضه مگه؟ ینخورد  ناهار -

 بده؟ 

 

 .شد بلند و دیکوب زیم ی رو را وانیل

 

 نکن شروع دوباره! هم  با میزد حرفامونو قبل   ما -

 ... اتابک

 

 یرو دوباره را او و گرفت  را شیبازو خانم نتیز

 .نشاند یصندل

 

 ...ستی ن خوب حالت زمیعز نیبش -



 

 :گفت یعصب و داد عقوبی به را کاتالوگ  اتابک

 

 دوس ارنیب مهیق بگو بده، سفارش غذا براش برو -

 .داره

 

  و دیکش رونی ب راهنشیپ  یجلو بیج از را  گارشیس

 .گذاشت لبش یرو  آن از ینخ

 

 را کارمندش توانستینم یوقت عرضهیب مردک 

 اداره را یاخانواده توانستیم گرید دارد نگه یراض

 کند؟

 

 به سکوت  در و داد هیتک  پنجره  کنار وارید به

 یبرا را ییهاز یچ اخم با که کرد  نگاه یافاخته 

 .  دادیم حیتوض خانمنت یز

 



 رفته رو و  رنگ هم هنوز کرد، نگاه ش یهالباس  به

 ...  دیخر یم لباس شانیبرا دیبا. مرتب اما بودند

 

  هنوز چه؟ حاال اما نبود اشخانواده  سر  یباال هاسال 

 را بغضش و دیکش یآه... دیبا فاخته و  دخترانش هم

 .  داد فرو

 

 ... شکر حکمتتو... ایخدا -

 

 بود ایدن مرد نیتربدبخت  کرد،یم را فکرش که حاال

 ییهای سخت  چه او از دور زانشیعز دیدیم که یوقت

 ... بوده سرشان یباال فربد همانند یمرد و انددهیکش

 

  دارد، نگه را فاخته ندارد اراده فربد بود مطمئن 

 باد به  را دودمانش دیفهمیم منوچهر که نیهم

 ... دادیم
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 وسفیحسن یهاگل  به دیخورش یظهرانه  نور

 . دادیم جل را شانی مخمل یهابرگ و دیتابیم

 

 ...  باشند دهیکش شانیرو یصورت یواکس با که انگار

 

  خاموش ها گلدان از یکی  یپا را گارشی س خواست

 .امدین دلش اما کند

 

  گلدان در  یگاری س لتریف با که بود ییبا یز نیا فیح 

 .کند یکج دهن

 

 .کرد له پا ر یز  را گارشیس و کرد باز را یاشهیش در

 



 را غذا و ستادیا کنارش یموتور کی پ همزمان

 . داد لشیتحو

 

 عقوبی و  بود رفته خانمنت یز آمد یقناد داخل یوقت

 که استیداغ ینخودچ عاشق عقوبی دانستیم هم،

 . دیایب رونیب فر از تازه

 

 نشست، او ی روروبه و دی کش رونیب را یچوب یصندل

 . بود قهر انگار کردینم نگاهش هم هنوز

 

 !که یقهر -

 

 یجعبه  با یباز مشغول را خودش و کرد  اخم فاخته

 .بود شیرو یقناد آرم که کرد یکاغذدستمال کوچک

 

 !امیعصبان ستم،ین قهر -

  

 .گذاشت کنار و دیکش دستش از را  جعبه  اتابک



 

 و گذاشت فاخته یجلو را برنج مصرفبار ک ی ظرف 

 .کرد یترش ظرف در کردن  باز به شروع

 

 ... کنهیم خی  کن، شروع -

 

 !خوامینم -

 

 : گفت جانب  به حق و راند عقب را ظرف

 

 !برم خوامیم بگو کارتو خورم،ینم -

 

 . داد هیتک اشیصندل به  و دیخند تمسخر با اتابک

 

 ابو؟ی گفتم خان اسب به چون چرا؟ -

 



  فاخته یهادست شدت مشت به و داد باال را شیابرو

 .کرد نگاه

 

 . بود شده  خرابکله پسرک نیا عاشق یاد یز انگار 

 

 یاجازه  هرگز کردیم یزندگ فاخته کنار خودش اگر 

 . دادینم را  یکار نیچن

 

 یبرا بود کرده ازدواج پروانه با خودش کهنیهم 

 !دیرسی م نظر به یکاف پشتشان هفت و هفتاد

 

 ...باهم م یزنیم حرف غذاتو،  بخور -

 

 مطمئن بود گرفته خودش به که یجد  یافهیق نیا با

 . زد نخواهد غذا به لب لجباز دخترک شد

 

! المذهب بود قلق بد. شدی م وارد یگرید در از دیبا 

 ... دادینم  جواب شیرو  یز یچ چیه



 

  خوبه؟ ابوی گمینم خان اسب به گهید باشه، -

 

  جوابش خواست که نیهم  و دیپر باال فاخته یابروها 

 .آورد باال  میتسل ینشانه به را شیهادست بدهد را
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 ناهارتو... گهید گمینم  نخور، حرص بابا باشه -

 ! بخور بردار

 

  مظلوم و شد زانیآو دوباره اشلوچه  و لب فاخته

 . کرد نگاهش

 



 که افتادیم اشیبچگ  ادی شد،یم که طورنیا 

 !بخورد خواستینم  را سرالکش

 

  یمصطف نبود، امروز فربد تونم،ینم ییتنها  من آخه -

 من یکن نگام تو االنم... مامانش شیپ رهی م ظهرا هم

 بخورم؟ ییتنها

 

 ...را بچه وجب کی نیا داشت دوستش زد، لبخند

 

 به دست که یوقت درآورد،  دندان که یوقت بود ادشی 

 ...  رفتیم راه و گرفت یم وارید

 

 دهیچسب او یپا به که یوقت را، اشمدرسه روز نیاول

 را معلمش که شود  یکلس وارد دی ترسیم و بود

 ...شناختینم

 

 بهانه دوباره و بود شده کوچک انگار  هم حاال 

 ...گرفتیم



 

 یبرا که یکوچک یهاقاشق  از و شد بلند شیجا از

 و نشست کنارش. آورد دادندیم یمشتر  به خامه

 :گفت مهربانانه

 

 خوبه؟  خورم،یم منم -

 

 ... ینگفت کارتو... ستم ین تنها حداقلش آره، -

 

 خورشت ظرف در لپه  یهادانه با یباز  به شروع

 .  کند شروع کجا از دانستینم کرد،

 

 یا سرانهخود میتصم ای خواهرش  و او االرثسهم از

 .بود گرفته که

 

 ترسمیم یآی درم جلوم گمیم من یهرچ که تو واال -

 ...بگم

 



 تکان آرام که کرد نگاه او یهالب  حرکت به

  یشلختگ بدون و مرتب آمد، خوشش خوردند،یم

 . خوردیم را شیغذا

 

 دارم؟ کارتی چ یبزن حساب حرف اگه -

 

 !حسابهی ب نگاهم  کنم نگاهتم من تو نظر از -

 

 یخنده و داشت دوست را اشیاقهوه به لیمتما  رژلب

 ...را شیدلربا  تینهایب

 

 ...  توه مال جانیا -

 

 آدم مثل کرد، نگاهش متعجب و افتاد دستش از قاشق

 ...  شده جادو

 

 ... باشد او یبرا فاخته یقناد کردینم  هم را فکرش

 



 او به را االرثسهم یهمه  نبود، یخواهر   که حاال

 . دادیم

 

 االن؟ یگفت یچ...  تو... ت -

 

 تکلفیب و ساده بود،  خوب قدرچه  بودن او با

 ...بودنش

 

 درشت یها چشم نیا و... گاهشیب و گاه یهاتعجب  

 ... دادندیم لو را  افکارش یهمه که یعسل
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 دو شما که یسهم از من... زمیعز یدیشن درست -

... دمیخر رو جانیا نیداشت یحاج یخونه از ما برابر



 ارزش پولتون نیگردیمبر  که یروز خواستمیم

 ...باشه داشته

 

 .استدهیشن  چه شدینم  باورش فاخته

 

 ثروتمند ییعمو ندیبگو که بود آن مثل حسش 

 .دهیرس او  به ارثش تمام که اندداشته

 

 نبود الزم گرید شد، کور  شیاشتها  یخوشحال از 

 را نیریش  یداروها که بزند  آتش و آب به را خودش

 .باشد فرشته ی هالباس  نگران ای کند جور

 

 دیشا کند؟ قبولش یراحت  به توانستی م مگر اما

  خوشحال را او خواستیم  و بود سوخته دلش اتابک

 ... کند

 

 ما سر که ییبل همه  اون با... تو! کنمینم باور -

 ! باشه سوخته ما  ارث واسه دلت... یآورد



 

 :داد ادامه طلبکار و فشرد هم به  را شیهالب

 

 ... اتابک بگو راستشو ته؟کاسهم ین ریز  یاکاسه چه -

 

  خورد ترشی ب را اعصابش اتابک لبخند و  یخونسرد

 ! است نچسب  مرد نیا قدرچه کرد فکر خودش با کرد،

 

 منه اسم به جانیا سند فقط گم،یم راست دارم واال -

 ...فاطمه که حاالم... بود فاطمه و  تو مال وگرنه

 

 :داد ادامه ناراحت و دیکش یآه

 

 و سود تمام من توه، مال جانیا... شده طورنیا -

 شما سهم یهرچ کردم، حساب رو ساال  نیا ضرر

 خدا یول خودمه اسم به  که ختمیر یکارت تو شدیم

  حق به نزدم دس آوردم کم میزندگ ی هرجا شاهده

 ...شماها



 

 .شدی نم باورش اما دیشنیم را  اتابک یصدا

 

 ! اتا اریدرن شو مسخره -

 

  خی سرانگشتانش شد، گرم اتابک دستان انیم دستش

 . بود کرده

 

  گرید بود دهیفهم حاال ،یبدبخت همه نیا از بعد 

 ...گرید ستین بدبخت

 

  د،یکش دندان ریز  به را شیهالب و کرد بغض

 ...ای باشد زدهذوق دانستینم

 

 چرا؟ دانست؟ینم فربد چرا  بود، یبیغر حال و حس

 

 یزندگ توانستیم یوقت بود زده دوسگ   سال همه نیا

 ... باشد داشته یخوب



 

  کهیمرت نی ا اگه برات رمی بم برم؟ قربونت شده چت -

 قدرنیا ذاشتمی نم وقتچیه ... گفتیم بهم زودتر فربد

 ... یبکش زجر
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  خوشحال دونم،ینم واقعا   اتابک، بگم یچ دونمینم -

  نویریش درمان تونمیم گهید حاال کهنیا از باشم

 لباس فرشته یبرا تونمیم... ببرم شیپ زودتر

 کهنیا ای... ای... طورنیهم هم عمه  یبرا... بخرم



 و داشتم ی ز یچ سال همه نیا کهنیا از باشم ناراحت

 ... کردم تلش قدنیا

 

 شد روان  شیهاگونه از هااشک  بخواهد کهآن بدون

 ناراحت؟  ای بود زدهذوق

 

 کردیم حس که قدرآن بود،  بد حالش... دانستینم 

 .کند هیتک او به که یکس به دارد  ازین واقعا  

 

 .فشرد را  شیهادست و  کرد یمهربان یخنده  اتابک

 

  انجام تو رو کارا نیا ذارمینم که من دلمزیعز -

 دکتر، ببرم مو دختر... منه یفهیوظ نیا... یبد

 بخرم، لباس دخترم  یکی اون یبرا منه یفه یوظ

 نه برسم مادرم به منه یفه یوظ. مدرسه بفرستمش

 زایچ  نیا خاطربه که نگفتم بهت رو نایا... تو

 !یباش  خوشحال

 



  نشست، او به ترک ینزد و کرد عوض را اشیصندل

 خودش به را دختر و انداخت او کمر دور را دستش

 .فشرد

 

  اجیاحت گهید که یمستقل آدم هی تو یبدون  که گفتم -

. یبمون داریب صبح تا پول، چندرغاز خاطر به  یندار

 ...یلعنت فربد اون شی پ یبر یندار اجیاحت گهید

 

  شانیهاحرف به و بود ستادهیا یاگوشه خانمنت یز

 . دادیم گوش

 

 دختر نیا به دل شیکارفرما بود مطمئن گرید حاال 

 اعتراف هایزود نیا به دانستیم اما داده کوچک

 ... کرد نخواهد

 

  او با هاسال که داشت یزن داشت، را پروانه چون

  کی یرو را  سرش او با هاسال بود کرده یخوابگهم

 .بود گذاشته بالش

 



 از که بود داده یدختر به را دلش... بود یزیرآبرو  

 !ناموسش! بود  هاممنوعه

 

 اما بود  شده سپرده او به شیپ هاسال که یدختر

  داده حیترج  خواهرش  زودهنگام یحاملگ  خاطربه

 .باشند تنها بودند

 

 ... رفت خواهد باد بر شانیآبرو کردندی م فکر چون 

 

 نیا را اتابک و بودند مانده بودند، مانده کاش یول 

  به توانستیم حداقل گذاشتندی نم حسرت  در سال همه

 ...است ریتقصیب او  دیبگو هاآن

 

 مثل. اندکرده  مجبور هم را او دیبگو توانستیم

  گرفتار  منوچهر فیکث یباز در که ییهاآدم یهمه 

 . اندشده
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 کرد، پاک را اشگونه  یرو گرفته راه اشک خانمنت یز

 :کرد زمزمه لب ریز آرام

 

 تو کاشیا! خاناتابک  ینی بب خوش روز هم تو کاش -

 ! کاش... یبچش  ویواقع عشق طعم یروز هی یبتون هم

 

 ******* 

 



  را سابق روال اشیزندگ دوباره بود، برگشته  پروانه

 را مادرش حاال که تفاوت نیا با بود  گرفته خود به

 ...را شیها دختر داشت،

 

  فاخته  یهای چا مثل اما  بود کرده دم نیدارچ یچا

 . دیچسبینم

 

 ... بود شده دلتنگش اما بود دهید را او روزید 

 

... شیهای باز  چموش به دنشید به بود کرده عادت

 ...شیدلربا  یهاخنده

 

 درخت ی رو یهاگنجشک  یصدا به  و زد یلبخند 

 ...سپرد گوش خرمالو

 

 حس. آمدی م زییپا یبو کمکم بود، شده خنک هوا

 ...یوریشهر  یخنکا  به داشت یخوب

 



 ا کلَت ادکلن خوش یبو و شد حلقه دورش به یدست

 .دیچی پ اشینیب در

 

 ...خدابه دیپوس دلم ؟ یباش قهر یخوایم یک تا -

 

 ...وفایب یگودروغ یپروانه  بود، پروانه

 

 هم باز که بماند خانه در بود مجبور یاجمعه  روز 

 ...  نزند شی ن مادرش به  منوچهر دختر

 

  زهر هم باز کرده دایپ را  دخترانش او دیفهمیم اگر

 ... ختیری م را خودش

 

 ...رونیب دوستات با برو -

 

 . بردلب به را فنجانش و زد پوزخند

 



 از او تا که شودی م سابق  آدم آن اتابک بود کرده فکر

 !ببرد بهشت باغ به را او فورا   بنالد اشی خستگ

 

  زیم یرو رنگ ی نارنج قندان و نشست کنارش  پروانه

 .گرفت یباز به را

 

  فالوده... بهشتباغ میبر گهیهمد با دارمدوس -

 ...میبزن قدم... میبخور

 

  یکم تا بود شده داریب صبح  شش شد، خورد اعصابش

  یرو پروانه حاال و... دیای ب کنار خودش  با کند، خلوت

 ...بود مخش

 

 ...برو فربد با! تونمینم امروز نه، -

 

 لرزش حاال  و کردیم درد گلو احساس قبل شب از

 .بود گرفته

 



  شیگرما همآن که بود تنش رنگدیسف  یشرتیت تنها 

 .زدینم دل به یچنگ

 

 ...خوردم  سرما کنم فک...  کردم لرز -

 

 :گفت نگران و شد بلند پاچهدست  پروانه

 

  بود یچ نشستنت رونیب یصبح سر... خونه تو میبر -

 !تو  میبر پاشو... پاشو گه؟ید
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 ستین م یطور! پروانه  نکن شلوغش!   خب یلیخ -

 ؟یآر یم پتو هی... سردمه فقط

 

 ییپتو پروانه و نشست دید که یمبل  نیاول یرو

 . چاندیپ دورش

 

 نیا و داشت دوستش کرد،ینم درک را پروانه  ینگران

 کرد؟یم ظلم حقش در همه

 

 پروانه. شد جمع خودش در و دیکش یآه 

 . کند جور  و جمع را او که بود آن از تروپا دستیب

 

 .کردیم نگاهش و بود ستادهیا بکم و صم طورهمان

 

 !اتا؟ کنم کاریچ -



 

  یحت پروانه گفت؟یم چه  کرد، نگاهش درمانده  اتابک

 !  کند دم  یچا نبود بلد

 

  یهادست مادرش، شیپ و  بود فاخته یخانه   اگر حاال

 ...را مرغش و قارچ سوپ  و داشت  را او مهربان

 

 فکر او و آمد شیموها و یشانیپ یرو  پروانه دستان

! است بلد خوب را نوازش و ناز فقط پروانه کرد،

 ... بود شده ریگبهانه  دلش

 

 پروانه؟ -

 

 ...جونم -

 

 .زد غر رلبیز و  کرد یاعطسه 

 

 ! گهید بود یچ  یسرماخوردگ نیا! لعنت -



 

  خانه سالن زد، کنار اشی شانیپ از را پروانه دست

 .بود کیتار

 

 دهیکش را  رنگی زرشک ی مخمل یهاپرده تمام پروانه

 . آمدی نم داخل ینور و بود

 

  پروانه رفت،یم جیگ یکم سرش  اما نشست شیجا در

 .کردی م نگاهش نگران هم هنوز

 

 اسمش؟ بود یچ... ادیب دختره نی ا بزن زنگ -

 

 از نبرد یشک پروانه که بود  زده راه آن به را خودش

ر و سر  ...داشت دختر نیا با که یس 

 

 ؟یگی م کامکارو دختره؟  کدوم -

 



  و بست را شیهاچشم  و دیکش دراز شی جا در دوباره

 :گفت بود ده یخواب که طورهمان یلبر یز

 

 امروز من  ادیب بگو! دختره همون گمیم  همونو آره -

 ... ضمیمر نخورم رونویب یغذا خوامیم

 

 : گفت ناراحت و متعجب  پروانه

 

 کجا از کنم کاریچ ندارم  اونو یشماره که من آخه -

 . که نداده  من به یزیچ ارم یب شمارشو

 

 کردم وشیس بردار هست من یگوش تو شمارش -

 ...کامکار همون

 

 یصدا که گذشتیم پروانه تماس از یاقهیدق پنج

 .شد بلند خودش ی گوش امکیپ

 

 ." ستمین تو زن کلفت من"



 

 یخرگوش دخترک... بود فاخته گرفت، اشخنده

 ... دیآیم و سوزدیم دلش د،یآیم دانستی م! کوچک
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 دلش د،یآیم دانستی م! کوچک یخرگوش  دختر

 ...دیآیم و سوزدیم

 

 :کرد پیتا و دیکش دماغش به را یکاغذ دستمال

 

 !" ایب پاشو شدم، دستپختت عادتبد! بچه ضمیمر"

 

 ... دیآیم بود مطمئن اما امدین  شیبرا یجواب

 



  جاآن  را او مهربانش دل آمدینم هم  خودش اگر

 ...کشاندیم

 

 ********* 

 

 کرد، حس ییصدا و سر که بود برده خوابش تازه

 ...بود آمده او انگار

 

 .شود بلند توانستینم و داشت جهیسرگ 

 

  کجا گرید او آمد، پروانه نیماش شدن روشن یصدا

 .آمده فاخته بود کرده فکر ! تیموقع نیا در رفتیم

 

 آوردیم درد را سرش شتریب خواباتاق  کی تار طیمح

 .کند آرامش تا

 



 بزند، کنار را هاپرده و شود بلند که نداشت را آن حال

 را سرش کرده بغ و زد کنار را پتو بود، شده گرمش

 .فشرد بالش در

 

 ...معرفتیب -

 

 ؟یکنیم غرغر رمردایپ نیع چته -

 

  شیصدا یول بود امدهین که او زند،یم توهم  کرد فکر

 ! آمدیم

 

 !فاخته؟ -

 

  یخوایم بازه  یطورنیا  پنجره یوقت م،پنجره  پشت -

 ؟ینخور هم سرما

 

 یخانه در کهنیا با  نشست، لبانش یرو یلبخند

 .کردیم  غربت احساس بود خودش



 

  با حاال... خواستیم را کوچک ینقل یخانه  آن دلش

 .بود شده تر قرص یکم دلش دختر نیا آمدن

 

 وروجک؟  یکنیم کاریچ  جااون تو -

 

 پهن حال در زد، کنار  را پرده و شد  بلند یسختبه

 .دیباریم یآلودگ خواب  اشافهیق از اما بود لباس کردن

 

 !نه کنمیم اجرا رو  خونه خانم اوامر دارم -

 

  و ستدیبا جاهمان ابد تا داشت دوست گرفت، اشخنده

 ...کند نگاه را دنشیپلک

 

  بود زنده فاطمه اگر... دیدیم را شدنش بزرگ کاش 

 شیکوچولو خواهر ی برا هیزیجه تدارک  در حاال

 .داد هیتک پنجره به و دیکش یآه... بود

 



 نگفتم. یبپز غذا برام یایب فقط خواستمیم من -

 !که یبد  انجام تو هم رو گهید یکارا

 

 مشغول دوباره و کرد نگاهش هیسف اندر عاقل  فاخته

 .شد هالباس کردن پهن

 

 بند یرو و داد تکان را پروانه  رنگیصورت  راهنیپ 

 :داد جواب و کرد یاخم یکم. انداخت

 

 نویا که تو  ستم،ین کلفتش من دونهینم که تو زن -

 قرار یتیموقع نی همچ تو و من دینبا یدونیم

 !یدادیم
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  یرو یآرام به برداشت پنجره از را اش هیتک اتابک

 .دی کش دراز تخت

 



 یوانیل که  هست دلسوزش قدرآن دخترک دانستیم 

 .دهد دستش به آب

 

  احساس و دیشنینم پنجره پشت را شیصدا و سر

 دانستینم اما است بازگشته خانه داخل به کردیم

 .  کجاست

 

 کند کلکل او با و برود و شود بلند که  نداشت حال

 ... را کردنش تیاذ داشت دوست

 

  و گاه ی هاتیعصبان مخصوصا   آوردیم سرحالش

 .گاهشیب

 

 بود رفته سر اشحوصله فاخته، امدنین از گرید

 : زد صدا را او اشگرفته یصدا با و دیکش ینفس

 

 نم؟یبب ای ب ،ییکجا دخترخانم؟ یآها -

 



 که داشت دستش در یوانیل شد، دایپ  اشکله و سر

 . ستیچ شیمحتوا نبود معلوم

 

 خودش و  گذاشت تخت کنار یعسل یرو  را وانیل 

 .کرد هاپرده زدن کنار  به شروع

 

  جامنیا که،ی تار  جوراون که سالن جا؟نی ا یدینپوس -

 مگه؟ سخونه عکاس ... کهیتار  طورنیا که

 

 تیاذ یکم را شیهاچشم  دیتاب اتاق داخل به که ینور

 .کردیم

 

 ترزود فاخته اما بردارد را وانیل که کرد دراز دست

 .گرفت دست در را آن

 

 نخوردم صبونه! خودمه مال نیا بکش  دستتو -

 !گشنمه

 



 و ختیر  نگاهش در  داشت لهیح  و مکر هرچه

 :گفت مظلومانه

 

  یچیه گهید... خوردم نیدارچ یچا هی صب فقط منم -

 وانت؟ یل تو ه یچ... نخوردم

 

 . نشست تخت یلبه و  کرد نگاهش  متعجب فاخته

 

 ...داشت دوست را بودنش  کینزد

 

 ! ده؟ی نم دستت هم نون کهیت هی زن نیا -

 

  نداده دستش یزیچ پروانه چرا واقعا   کرد، سکوت

  بود؟

 

 هی وقتا اون... ازت ییزایچ هی ادمهی! کنمیم تعجب -

 ادمهی! یکردیم پا به خون شد،یم کم غذات از لقمه



  زرشک نه... ازیپ نه  ،یخوردینم زو یچ هی صدتا

 ...پلو

 

  ادامه و دینوش  را وانیل رموز یش از یاجرعه  و دیخند

 : داد

 

 رو پلوزرشک  ظرف ته ما یخونه  روزی پر یول -

 ! یدرآورد

 

 کینزد ش یهالب  به و گرفت او از را وانی ل اتابک

 .کرد

 

 !افتاد آب دلم! بابا مینیب بده -

 

  از اتابک که ییهاز یچ از یکی! دل ته از د،یخند فاخته

 !بود گرانید یدهن یغذا  خوردن نیهم بود متنفر آن

 

 ... یشد عوض  یلیخ -
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 را وانیل بود، داده مزه دهانش به بیعج  رموزیش نیا

 .داد فاخته دست به و دیسرکش  انتها تا

 

 جلوم بذارن سنگم گهی د که دمیکش یگشنگ قدنیا -

 ...ازیپ و پلوزرشک  برسه چه خورمیم

 



 سبز دانستینم د،یدرخشیم دختر ی عسل چشمان

 هیسا آن یرو رنگسبز بلند شال ،ی عسل ای است

  است؟ یداداخدای انداخته

 

  سانت کی نه بود، اشاندازه قیدق رنگشزرد  بلوز

 ...گشاد سانت ک ی  نه و تنگ

 

 ...قشنگن لباسات -

 

 .زد یچرخ شیجلو  و شد بلند

 

  هی داده...  کرده یطراح برام فربد ؟یگیم راست -

 !دادش بهم روزید... دوخته برام مزون

 

 به حسادت! فربد هم باز! پسر نیا همباز  کرد، اخم

 .انداخت چنگ جانش

 

  ببردشان؟ رونیب دیخر ی برا بود رفته  ادشی او چرا



 

 دراز و کرد او به را پشتش! بود رفته ادشی یکل به

 :گفت  یعصب و  اخمالو. دیکش

 

 ! طورنیهم سبزم اد،ینم بهت اصل   زرد! زشته میلیخ -

 

 شیجلو  طرفآن و شد بلند تخت ی رو  از فاخته

  طورنیا آورده را فربد اسم  چون دانستیم ستاد،یا

 !کرده  اشی آتش

 

 حسود قدنی ا ستین خوب  آدم! یگیم راست تو باشه -

 !مهندس آق باشه

 

 پسره اون به یک به اونم کنم؟ حسادت! من؟  ؟یک -

 ... که

 

 :گفت مغرورانه  و انداخت باال ییابرو تک فاخته

 



  کهنیا... امیخوشگل  به! شه یم تیحسود من به تو -

  که ستمین گنده شکم تو مثل! آدیم بهم پوشمی م یهرچ

 ! ببندم زور  به لباسمو یآخر  یهادکمه

 

 یکم یول بود  بایز و موزون اندامش گفت،ی م راست

 .بزند ذوق در که یقدرآن نه... توپر

 

 و خوشگل من که ی وقت اون... بچه جغله برو -

 کدوم با حسادتو یدونستی نم هنوز تو بودم پی خوشت

 !سن ینویم"ح"

 

 بود، بایز همهنوز  شد، رهیخ مرد صورت به فاخته

 ...پی خوشت

 

  یبو صورتش و دادی م عطر یبو شیهالباس  

 ...هاموقع  آن مثل... ویشافتر  و صابون

 

  جانش او خاطربه بود حاضر داشت، دوستش فاطمه

 .بدهد هم را



 

... بود محله یهادختر  شتریب کراش اتابک هاوقت آن 

 ...بایز و کردهلیتحص  یمهندس

 

  ظاهر نیهم  گول خواهرم... یگیم راست... اهوم -

  گذشته زدن شخم از کن ولش... که خورد   قشنگتو

 ...اتا گهید شدم خسته
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 رونیب شی موها و افتاد تر ن ییپا فاخته سبزرنگ  شال

 ...  را شی هامو داشت دوستشان زد،

 

 .شود خارج اتاق از که کرد او به را پشتش

 

 یداشت یکار نکن، صدا منو زنت نیا یجلو قدمنیا -

 ... آمی م بگو کامکار همون

 

 : زد شیصدا اورد،ین طاقت

 

 ...شمیپ ایب... ستین که اون! فاخته؟ -

 

  ده،یکش دراز  اتابک و بود  یاشک چشمانش برگشت،

 ...  خودش از ترمغموم

 

 گوش... حرفات به دمینم  دل که پره... پره ازت دلم -

 تو... رسهیم گوشم به دلت از که ییهازجه  به دمینم

 ... موی جوون... موی بچگ ،یکرد  نابود منو



 

 صورت به هم  هنوز نور کنارش، برگشت و دیکش یآه

  هر از ترن یسنگ شیبرا انگار هوا و دیتابی م اتابک

 ...  بود یوقت

 

  عضو خونت،هم ست؟ی ن سختت تو جانم، اتابک -

 ینتون... بسوزه  دلت تو و باشه ضیمر... تخانواده 

 دوس رو کارا نیا یهمه ؟یبخر  نازشو ؟یکن یکار

 ... بدم انجام بران دارم

 

 :داد ادامه بغض با و زد شی گلو به دست

 

 همه نخواه ازم... هیبدبخت سال ده یعقده جامنیا -

 !نخواه... کنم  فراموش ویچ

 

 یصدا د،یشن را در یصدا کرد، نگاه رفتنش به اتابک

 ...خانهآشپز  تا شیهاقدم

 ...  گفت ی م راست



 

 به را او توانستیم چه کرد؟یم چه شیهاعقده با

 ... برگرداند اشی نوجوان و یکودک اوج

 

 و شب کرد، رشیدرگ فاخته  یهاحرف  لحظه آن از

 ... کند جبران  چگونه که کردی م فکر روز

 

  را هاآن توانستینم و بود ماریب که ییهاروز  تمام در

 ... ندیبب

 

  و... بود برش و دور پروانه که ییهاوقت  تمام

 ...رفتی م خواب به  که ییهالحظه 

 

 رفتیم فاخته یخانه  به ییهاوقت شدی م یروز چند

 .باشد کار سر او که

 

  یرو گرید  طرف کی از هم پدرش و پروانه چاندنیپ 

 . بود اعصابش



 

 نگفته مادرش و دخترها یدرباره یز یچ  پروانه به

 در را پروانه یهادروغ فعل   خواستینم دلش بود،

 .بکوبد صورتش

 

 دیترسیم د،یترسیم یکلن از دلش ته یطرف از 

 ! بپاشاند هم از را اشخانواده دوباره

 

 متلک راه به راه بود، امدهین راه او با  هنوز فرشته

 ! انداختیم

 

  خواستیم  دلش بود دهیفهم  که را فاخته یزندگ عمق

 . کند شیستا را او ییطل یسیتند مانند

 

  سامان و سر  را شیدخترها تا داشت الزم یادیز زمان

 او به که فرشته زد،ی م حرف دیبا  نیریش... دهد

 !گفتی نم" بابا"
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* 

 اشیفردوس ابانیخ یشعبه  به هامدت از بعد آزاد

 .  بود آمده

 

  لیتحو شعبه نیا در  هاغذا نیبهتر  خودش  نظربه

 .  شدیم داده های مشتر

 

...  بود کرده  قیتشو کار نیا به را او که بود یکس آتنه

  بر خودش  یجا که داشت را آن اقتیل  خودش  نظربه



 ساده یآشپز کهنیا نه زند هیتک  هاشعبه تیریمد زیم

 !باشد

 

.  کرد سلم ی پرانرژ  شهیهم مثل و شد آشپزخانه وارد 

 : آورد لب به یلبخند آتنه

 

 ؟یاومد یک سلم، -

 

 .د یخند بلند آزاد

 

 و دل مشغول جونتشوهر  و تو منتها! وقته یلیخ -

 !نینشد من متوجه  نیبود کردن بدل و رد قلوه

 

 . کرد اخم آتنه

 

 پاشو شلوغه؟ قدچه  ینی بینم آزاد نزن مفت حرف -

 ! کمک ایب

 



 . انداخت باال ییابرو و شد باز ششین آزاد

 

 نه؟ زنمیم مفت حرف -

 

  به بود داده  لیتحو  را یمشتر سفارش تازه  که ونسی

 .برگشت سمتشان

 

 پاشو یکنینم کمک اگه ای کن کمک پاشو  ای آزاد -

 !شلوغه  سرمون! برو

 

 :گفت ونسی حرف یادامه در آتنه

 

  نیا کن، استخدام ما دستکمک  ویکی گفتم بار هزار -

 دوتا اون پز و دک! دروازه یکی اون دره گوشت

 ! کجا جانی ا کجا تشعبه

 

 :دیکش را لپش و ستادی ا کنارش آزاد

 



 ... که تره شلوغ جانیا مگه؟ بده -

 

 .کرد اخم اتنه

 

 !کمتره روشمین یول هست ترشلوغ -

 

  هاآن به را  خودش خچالی پشت از زده،جان ی ه ونسی

 :گفت ذوق با و رساند

 

 !اومده زهیم زهیر یدختره  اون! آزاد -

 

 بود گفته مهرآباد فرودگاه به قلبش که ییجاآن از آزاد

ک  :انداخت باال یاشانه   الیخیب ،یز 

 

 کدوم؟  -

 

 .زد ی لبخند ونسی



 

 !یکی  یپ باشه رفته دلت دیشا گفتم! بابا یچیه -

 

 .ستادی ا شخوانیپ یروروبه  فاخته

 

 آقا؟  دیببخش -

 

 ونسی  کرد، نگاهش و انداخت باال ییابرو آزاد

 .رفت  سمتشبه

 

 ...دییبفرما -

 

 .گذاشت زیم یرو را  کارتش فاخته

 

 ... لطفا   مخصوص ی تزایپ تاسه -

 



 که بود ییپرروبچه  همان دخترک نیا! آمد ادشی آزاد

 ! بود زده ضرر او به تزایپ کی

 

 .کرد  زیر را چشمانش و آمد جلو

 !خودمون  یپرروبچه ! بهبه -
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 .گرفت اشخنده فاخته

 

 جغده؟آقا  یطور چه -

 

 . خواند را نامش و زد چنگ را  کارتش آزاد

 



  کارتت از که  هم رو تزایپ  اون حاال! خانمفاخته  خب -

 ! هیک دست ایدن یفهمیم کردم کم

 

 .انداخت باال  یاشانه  فاخته

 

 بدم؟  من رو تو شکم پول ! یکرد کوفت تو اونو -

 

 .دیخند   ثیخب آزاد

 

 ! است کسب مانع جا،یب تجمع! زهیرخاله ورنیا ایب -

 

.  آمد رونی ب شخوانیپ  پشت از حرفش گفتن از بعد

 .  کند دای پ یخال  یجا تا چرخاند چشم

 

  آزاد. شد یخال  در کنار زیم و برخاستند یجوان زوج

 .کرد باز را  ششین دوباره

 

 ...  زهیرخاله  بفرما -



 

  را رنگ قرمز یصندل و برداشت قدم زودتر خودش و

 .شد خم یامسخره  یجنتلمنانه  حالت با د،یکش رونیب

 

 !پرنسس بفرما -

 

 . کرد یمصنوع یاخم فاخته

 

 ؟یبرداشت هاتوابرو  وسط -

 

 :زد قهقهه آزاد

 

 . باختمش یبندشرط  تو -

 

 تکان تأسف به یسر نشستیم که طورهمان فاخته

 . داد

 



 !باز  قمار بدبخت   -

 

 . شد بلند و زد یلبخند آزاد

 

 ...امیب تا نیبش-

 

  خچالی از ساالد یظرف  و رفت آشپزخانه سمت

 .برداشت

 

 ! ایاریب  سفارششو زود نمینب... کن فسفس آتنه -

 

 .کرد مشت را دستش و برگشت ونسی سمت 

 

 !دستمه تو مخش -

 

 . دیخند آتنه

 



 !کنمیم یقربون من  شد آدم نیا اگه ونس،ی -

 

 ...رفت فاخته کنار و زد یچشمک آزاد

 

* 

 کرده تمام  را شیکارها هاروز  یهمه  از زودتر فاخته

 . بخرد تزایپ فرشته ی برا بوف فودفست  از تا بود

 

 که انداخت دیکل و گرفت  گرشید دست در را هاتزا یپ

 .کند باز را در

 

 :کرد غرغر لب ریز 

 

 ...گهید ندارم تعادل! خورد مغزمو حرفپر  یپسره -

 

 . زد خشکش آزاد یصدا با

 



 !یخودت پرحرف -
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 . برگشت سمتشبه  تعجب با

 ؟یکنیم یغلط چه  جانیا تو -

 

 :دیکش را لپش خجالت بدون آزاد

 

 ! خانوما خانوم رینخ شدم؟ سر به دست یکرد فکر -

 

 .کرد نگاه ساختمان به  و زد یچشمک

 

 !ُجستم  خونتونو -

 

 .دییپا را برش و دور ترس با فاخته

 



 !دارم  آبرو جانیا من ؟یاومد چرا احمق -

 

 . انداخت باال یاشانه الیخیب آزاد

 

 !دونمیم -

 

 .کرد  اخم فاخته

 

 پس؟ یاومد  یچ یواسه -

 

 . گرفت فاخته سمتبه را اش یگوش آزاد

 

 !شمیم بیغ سوتسه یکن وارد توشماره -

 

 زیر را چشمانش آزاد و کرد  نگاهش یبدبخت  با فاخته

 :گفت و کرد

 



 رو واحدا یهمه  زنگ تو،شماره ینکن وارد اگه -

 هاطبقه  از یکی دمیشا. رمیگیم هاه یهمسا از زنمیم

 ! بده  جواب مامانت

 

 برود،  جاآن از آزاد خواست یم دلش فقط فاخته

 ! کند پا به شر هم باز و  برسد سر اتابک دیترسیم

 

 خراب هاهی همسا یجلو اش وجهه  خواستینم دلش

 :گفت اخمو و کرد تر را ش یهالب. شود

 

 سیبنو خودت ! پره دستام یکور مگه خب،ی لیخ -

 ...چاک به بزن زودم

 

 .دیخند آزاد

 

 !زهیرخاله  قربون اخمتو -

 



  خواست کهنیهم گفت، آزاد به را شماره تندتند  فاخته

 .گرفت را شیتزایپ لونینا آزاد شود خانه وارد

 

 !سایوا ؟ی زرنگ ؟کوچولو خانم  کجا -

 

 یصدا گذاشت، گو بلند ی رو و گرفت را  شماره آزاد

 .دیرس گوشش به اپراتور

 

 ... باشدی م خاموش نظر  مورد مشترک دستگاه -

 

 .شد ترقیعم اشخنده آزاد

 

 زودباش ؟یکن اهیس منو  یخوای م بچهجغله  تو آخه -

 !بده خودتو یشماره

 

 :دیغر لبر ی ز فاخته

 

 !کنه لعنتت خدا -



 

 فاخته. کرد نگاهش  فقط و  انداخت باال ییابروتک  آزاد

  تا انداخت تک آزاد و داد را خودش یشماره ناچار به

 . شود  راحت الشیخ

 

 داخل را خودش و کرد باز را آپارتمان در تندتند  فاخته

 .داد هیتک آن به و بست را  در انداخت،

 

 پسرک نیا و او کلکل یکس  کردیم خداخدا دلش در 

 !باشد دهیند  را خرابکله
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 آمد، بند نفسش  اتابک دن ید با شد که آپارتمان وارد

 ای باشد دهی د را آزاد اتابک نکند که بود دهیترس واقعا  

 ! باشد دهیشن را شانیصدا

 

 .زد  یلبخند اتابک

 

 ...دینباش خسته! خانوم فاخته سلمکیعل -

 

  و داد ول را نفسش  اتابک نرم برخورد از فاخته

. شد خواب اتاق  وارد و کرد یسلم  یسرسر

 سفره  تا آمد رونیب و کرد عوض  را شیهالباس 

 . بندازد

 

  نیا یک د،ی کش سوت اشکله شد باز که خچالی درب

 !بود؟ شده پر خچالشانی همه

 

 .رفت  سالن به و دیکش هم در  را شیهااخم 

 



 م؟ یبزن حرف شهیم اتا؟ -

 

 .کرد نگاهش مهربانانه اتابک

 

 جونم؟ ! البته -

 

 . کرد صاف را  شیگلو فاخته

 

 شه؟یم اتاق تو -

 

 نیریش اما کردند نگاه فاخته به متعجب فرشته و عمه

 .دیپاش یلبخند شیرو به

 

  آرام فاخته. آمد اتاق به دنبالشبه و شد بلند اتابک 

 .برگشت سمتشبه و بست را در

 

 ؟یچ یعنی کارا نیا یمعن -



 

 .زد ندانستن به را خودش  اتابک

 

 کارا؟  کدوم -

 

 .دیچیپ هم در را شی هادست  فاخته

 

 ه ی ،یآورد لباس هابچه  یواسه  نمیبیم آم یم روز هی-

 تونمیم خودم من! یکرد  پر خچالوی نمیبی م گهید روز

  اومدمیم خودم تونستمینم اگه. امیب بر میزندگ پس از

 ! ری بگ لیتحو هاتوبچه  ایب گفتمیم بهت

 

 .دیکش  یقیعم نفس و داد هیتک در به اتابک

 

. هست مامانمم  تازه ،یشی م خسته گه ید تو خب -

 ... کنم کمک بهت خوامیم فقط من نکن بد فکر

 

 :گفت یعصب و شد براق فاخته



 

 ...جااون یبود عمه  فکربه اگه تو خاناتابک  -

 

 . کرد قطع را  حرفش  اتابک

 

 !بود پوپک کار دونستم،ینم بخدا دونستمینم -

 

 .زد  پوزخند فاخته

 

 یسر هی ماه چند نیا تو دینبا تو! گناه از بدتر عذر -

  که دمیکش یبدبخت قدچه   یدونیم ؟یزدیم مادرت به

 بگه؟  جاشو  جونتزن

 

  به کلفه فاخته  کرد، نگاهش فقط و دیکش  یآه اتابک

 : گفت و کرد نگاه سقف

 

. ستمین کن قبول صدقه منم  منه یخونه جانیا! اتا -

 خچالمی تو! منه چشم سر مهمون قدم ایب  جانیا یآیم



  بخوان دخترا! نباشه نون نباشه، گوشت نباشه، مرغ

  گهید لطفا  ... سهله که نایا  خرمیم واسشون یزی هرچ

 ...نشو بیجبهدست
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 .زد لبخند و داد باال را شی ابروها اتابک

 

 !یشیم زشت اد،ینم بهت... یطور نیا نکن -

 

  خواست کهنیهم فشرد، همبه را شی هالب  فاخته

 ... خورد زنگ اشیگوش بدهد را جوابش

 

 نگاهش و دیکش رونیب را  آن شکمش  یرو  بیج از

 . ستادیا قلبش ناشناس یشماره  دنید با. کرد



 

 !بود یعوض آزاد حتما  

 .دیپرس مشکوک و کرد اخم اتابک

 

 ؟یدینم جواب چرا -

 

 :گفت هول  و آمد فاخته ی هالب به یمصنوع یلبخند

 

 ...هاسی مشتر از یکی -

 

 که دییپا را  اتابک یچشم ریز  و گرفت فاصله یکم

 ... کردیم نگاهش مشکوک هم هنوز

 

 الو؟ -

 

 شیهاچشم  نفرت با او و د یچیپ گوشش در آزاد یصدا

 ...بست را



 

 .زهی رخاله سلم -

 

 قطعا   دیفهمی م اتابک اگر... بود دهیترس واقعا   فاخته

! کندیم را  خودش کلک کند دایپ را آزاد کهآن از قبل

 :داد  جواب آرام

 

 ...یمظاهر جناب سلم -

 

 رونیب قصد و کردیم نگاهش اخمالو طورهمان اتابک

 !اشی سگ شانس نیا به لعنت. نداشت رفتن

 

 هوا دیفهم بود گفته فاخته که یبیعج یل یفام از آزاد 

 . است پس

 

 کوچولو؟  شتهیپ یکس -

 



  دادن فشار به شروع و داد قورت را دهانش آب فاخته

 .کرد اشیگوش

 

 فیتشر پرو یبرا خانمتون فقط... سآماده! بلهبله -

 خدا دیبرسون سلم شونمیا به... مغازه ارنیب

 ...نگهدار

 

 .برگشت اتابک سمتبه  ناراحت و یعصب

 

  یخوایم  منو یتلفنا یهمه  ؟یسادیوا جانیا چرا -

 ؟یکن کنترل

 

 . کرد نگاهش کش دختر یل ی استا  اتابک

 

  یمشتر به  رو تو شماره نداره شعور الدنگ اون -

 ! نده؟

 



  ربط فربد به ویزیچ هر داره؟ اون به یربط  چه االن -

 !یدیم

 

 شانیصدا فرشته که ردیبگ باال شانیدعوا رفت یم

 .زد

 

 ! شام  نیایب اتابک؟ فاخته؟ -

 

 کشاند رونش یب خود با  و گرفت را ش یبازو اتابک

 : زد غر رلبیز

 

 ! کردنت تیترب بچه از نمیا -

 

 . کرد نگاهش  متعجب فاخته

 

 !اتابک خدابه یدار  رو یلیخ -

 

 .گرفت اشخنده هم خودش  اتابک



 

 ... پررو بچه بخور نیبش-

 **** 

 یپشت به و  زد یلبخند کرد قطع شیرو به که را تلفن

 .داد هیتک یصندل

 

 ...هیمخمل صداش  قدچه -

 

 .شد مانع تلفنش یصدا بزند، استارت که رفت دستش

 

 :داد جواب و دیکش هم در اخم یکلن یشماره دنید با 

 

 ؟ یخوایم جونم از یچ باز منوچهر؟ هیچ -

 

 .دیچیپ گوشش در منوچهر  نیآهنگ و بم یصدا

 

 ...فقط من پسرم زدنه حرف طرز  چه نیا -



 

 .شکست را حرفش یداد با آزاد

 

 !!!ستمی ن تو پسر من  بگم بار چند -

 

                         

                 

         

 ۱۸۴_پارت #

 

 تنها آزاد. بود آرام آزاد برابر در شهیهم منوچهر

 آرام کرد یسع ... بود نافرجامش عشق از یادگاری

 ...شود

 

 ...باشهباشه -

 

 .دییسا هم یرو را شیهادندان آزاد



 

 کنم؟  قط ای یدار کاریچ یگیم -

 

 .دیرس گوشش به منوچهر محزون  یصدا

 

 ...برات شده تنگ دلم... شمیپ ایب -

 

 یاباشه با نداشت، را شیهاحرف یحوصله  آزاد

 یصندل  یرو را اشیگوش و کرد تمام را مکالمه

 .کرد پرت شاگرد

 

 !یعوض یکه یمرت -

 

  آزاد دادیم نشان نرمش که یکس تنها به منوچهر

  یبایز میمر... بود مشیمر ادگاری  که یآزاد بود،

 .  ..معصومش

 



 پسرک نیا  یپا به را شی ایدن تمام خواستیم دلش

 . کردینم قبول را او یهاکمک  آزاد اما. زدی بر چموش

 

  را منوچهر بود، خودش یپدر یه یارث از داشت هرچه

 ! را ش یهاکمک  هم  و خودش هم...  زدیم پس

 

 به گرید بود دهیفهم را قتیحق یهمه  یوقت از

 .  دادینم نشان خوش  یرو منوچهر

 

 یرو که بود یانسان نیتریاعقده منوچهر نظرشبه

 ! کردیم یزندگ نیزم یکره

 

  منوچهر یخانه ریمس و درآورد حرکت به  را نشیماش

 دوباره را دستش و کرد عوض دنده گرفت،  شیپ را

 .  برگرداند فرمان یرو

 

 نیا از و بکشد  را خودش کردی م فکر  هاوقت یبعض

 و بست چشم... شود خلص بارش نکبت یزندگ

 . خوردفرو را بغضش



 

  یرو را سرش و کرد تی هدا یکنار به را نشیماش 

  خودش فقط بود دلش در ییهاداغ چه. گذاشت فرمان

 ! خودش یخدا و دانستیم

* 

 و پروانه یبدبخت  هزار با برود که بود شده بلند اتابک

 . بگذراند وقت  شیهادختر  با تا بود چاندهیپ را پدرش

 

 به رو. بود دهیچسب جانش به تنش بدون ناهار نیا 

 .زد لبخند فاخته

 

 ... یبد بهم و ییتزایپ نیا آدرس باشه ادتی -

 

 نازک یچشم پشت همش در یهااخم همان با فاخته

 .کرد

 

 که روز هی!  یخورد منو دسپخت  تو همه از ترشیب -

 ؟یزنی م سرکوفت   کنم درست غذا نتونستم من



 

  شیرو به دیپوشیم را کتش که طورهمان اتابک

 .دیخند

 

 ؟یکنی م هم یآشپز تو مگه -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۸۵_پارت #

 

 چشم  او به منتظر و داد فشار همبه را شی هالب  فاخته

 .کرد باز را در اتابک... ببندد را در و برود که دوخت

 



  بزن زنگ یخواست یهرچ ،ینکرد رونمیب تا برم -

 ...باشم هرجا  رسونمیم  خودمو بهم

 

 :زد یپوزخند  فاخته

 

 شونی ا به شما... برسون خانومو پروانه سلم -

 !هیکاف  یبد سیسرو

 

 فاخته یروروبه  بست، دوباره را در و برگشت  اتابک

 :ستادیا

 

 ...فاخته -

 

 شیهاحرف   طورچه  دانستینم کرد، صاف را شیگلو

 . بزند را

 

 را زی چ همه  فاخته که بود دهینرس زمانش هنوز

 ...کرد نوازش را فاخته یگونه آرام... بداند



 

  خودمون جز کسچیه از... جانیا آمیم یوقت شهیم -

 م؟ ینزن حرف

 

  به را دلخورش نگاه و دیکش کنار را صورتش فاخته

 . دوخت راهرو یرختجا  از زانی آو چادر

 

 !فربد به یرسونیم رو حرفا یهمه قهیدق هر تو -

 

 را سرش و کرد نوازش را فاخته ی موها اتابک 

 .دیبوس

 

 ... من یحرفا  داره فرق... دارم رتیغ  مردم، من -

 

 و شد کنده چادر یصورت یهاگل از فاخته چشمان

 . گرفت نشانه را اتابک چشمان یاقهوه

 



 نیا تاب لرزاند، را اتابک قلب دلخورش یعسل نگاه

 دادیم دست از را خودش کنترل اگر... نداشت  را نگاه

 چه؟

 

  باز را در که طورهمان و رفت عقب به آهسته 

 .کرد زمزمه یمحزون یصدا  با کردیم

 

 ...خدافظ -

 

 از دیترسیم رفت، نییپا تندتند  را هاپله و بست را در

 ...  بود شده روشن دلش در که یآتش

 

  مردن به و د یمکیم را جانش یقطره قطره  که یحس

 ... کردیم ترشک ینزد

 *** 

 

 در را کوچکش یپاها و درآورد را شیهاکفش  فاخته

 . نشست کنارش آهسته اتابک. کرد فرو آب



 

 ؟یکنیم  فکر یچ به -

 

 :گفت صادقانه و داد جلو را شی هالب  فاخته

 

 ...بود جانیا هم فربد کاش-

 

 در و برداشت یسنگ  د،یکش هم در اخم اتابک

 .کرد پرتاب رودخانه

 

 فربد؟ یبگ  دیبا جا همه -

 

 . کرد نگاهش  آلوداخم  فاخته

 

 ؟یدار فربد با یمشکل  چه تو -

 



  شیپاها فاخته مثل و درآورد را شیهاجوراب   اتابک

 .کرد  فرو آب در را

 

 صد تو اقتیل... فاخته ست ین تو مناسب اون چون -

 . اسیفکل جوجه نیا برابر

 

 :گفت کردیم نگاه اتابک یپا به که طورهمان فاخته

 

 !که میشیم ترلیفام... توه زنبرادر اون -

 

 یا مرده  پوست د،یجو دندانش انیم  را  لبش اتابک

 .شد  راحت دستش از یفوت با و کند لبش از را

         

                 

                         

 

                         



                 

         

 ۱۸۶_پارت #

 

  ادتی مگه ست،ین خوب یشیخو و قوم یمعامله -

 سرش هی  یشیخو و قوم گهیم شهیهم مامانم رفته

 خوبه؟ 

 

 .بست را شیهاچشم  و دیکش ینفس فاخته

 

  به ریخ یدعا که یادفعه تنها سال چند نیا یتو -

  ییجا بود  وقت چند یدونیم!سدفه نیا کنمی م جونت

 شه؟ خوب دلم حال  یطورنیا که بودم نرفته

 

 ترعقب یکم بود بسته را شیهاچشم   که طورهمان 

 .دیکش دراز و رفت

 

 .داد ادامه و گذاشت سرش ریز را  شیهادست 



 

 اون با ا یخارج مثل میتونست یم شدیم کاش یول -

 هم ما ننیشی م ساحل لب که ییهای نخ  ای ریحر  لباس

 .  میریبگ آفتاب  یطوراون

 

 . داد رونیب یراحت نفس و زد یینما دندان لبخند

 

... یوردین رو هابچه  یکرد خوب... اتابک یدونیم -

 وقتاون باشم مواظبشون شهمه  خواستیم چون

 ...ببرم لذت فضا نیا  از تونستمینم

 

  بود کرده سکوت فاخته به رهیخ مدت نی ا تمام اتابک

  چه دانستی م فاخته کاش... ستینگریم را او و

 .است کرده پا به اتابک دل در یآشوب

 

  فشرد شیهادندان ریز را اششده قرمز ی هالب  فاخته 

 :گفت و

 



 ... خارهیم یلیخ لبم! زنمی م تبخال دارم کنم فکر -

 

  نگاهش کهآن ییتوانا داد، قورت را دهانش آب اتابک

 !نداشت ردیبگ ییخدا دهیتراش سیتند آن از را

  

 یآفتاب آسمان به و کرد باز را شی هاچشم فاخته

 .دوخت نگاه شیروروبه 

 

 ؟یگینم یز یچ چرا -

 

  ساحل داغ یهاسنگ  یرو  را شیپاها و دیکش عقب

 . داد قرار رودخانه

 

 بگم؟ یچ -

 

 ... دیچرخ  سمتشبه  پهلو به فاخته

 

 ... بزن  حرف هم تو دونم،ینم -



 

 .کرد باز را رنگش یشمی  راهنیپ اول یدکمه  اتابک

 

 . دمیم  گوش من بزن حرف تو -

 

 یاخنده چال  لبش یگوشه زد  یلبخند شی رو  به فاخته

 ... رفت شی برا شیپ از ترش یب اتابک دل و شد انینما

 

 . بود کرده  داریب را شیهاحس  تمام کوچک دختر نیا

 

 !وامیراد من انگار یگیم  یطور هی -

 

 تمام به را دخترک عطر و دیکش یقیعم نفس

 ازمندین تنش یهمه که انگار کرد، منتقل شیهاسلول 

 .بود یآسمان عطر نیا

 



 کمکش که  یهست یدختر همون تو شهینم باورم -

  من. کردمیم ذوق درآوردنش دندون از  بره، راه کردم

 !بستمیم ی خرگوش موهاتو خودم یحت

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۸۷_پارت #

 

 و کرد سرش گاه هیتک را دستش کی زدهجان ی ه فاخته

 :دیپرس

 

 ؟یندار عکس بودم ینین من که وقتا اون از -

 



 آن دوباره. داد تکان را سرش و زد  یلبخند اتابک

  با که ییهای باز آن و آمد ذهنش در کودکانه یهاخنده

 ... کردیم او

 

... جوان هم  او و بود کوچک قدرهمان هم هنوز کاش 

 ... به دادینم دل او و بود زنده فاطمه کاش

 

 ...هست مامان یخونه ...  دارم آره -

 

 شیصدا و دیکش جلو را خودش  لوند و گراغوا  فاخته

 :زد

 

 جونم؟  اتا -

 

 ... کرد نگاهش شده مسخ اتابک

 

 ...جونم -

 



  یگونه  یرو را کوچکش دست و آمد جلوتر یکم

 ... کرد نوازشش و  گذاشت اتابک

 

  فاخته...  درآمدند لرزه به اتابک یهاسلول  تمام 

 نوازشش دارد او کردینم باور بود؟ شده مهربان

 ... کندیم

 

 ...خوامیم تورو... خوامینم و فربد بگم من اگه -

 

 و گرفت دست در را اتابک راهنیپ یقهی و کرد یمکث

 ...دیکش شیجلو

 

... رفتی م و دیخروشیم صدا و سر  پر خانهرود 

 ...تازه یهوا نیا و هاقورباغه و هاگنجشک  یصدا

 

 هم در که پونه یهاگل  و فاخته عطر آن از ترمهم 

 ... بود کرده مست را اتابک بود ختهیآم

 



 ؟یخوایم منو تو -

 

 و سر  پر را دهانش آب  و کرد نگاهش فقط اتابک

 . داد  قورت صدا

 

 چند در طورچه  ت؟یواقع  ای بود امتحان گفت؟یم چه

 گرافسون نیا بود کرده فراموش را فربد ساعت

 کوچک؟ 

 

  را شیهانفس اتابک شد، ترک ینزد و ک ی نزد فاخته 

 ... او و را  تنش یگرما... کردیم حس

 

  حرکت  به اتابک گوش کنار را سرخش یهالب

 .درآورد

 

 ...اتا دارم دوست -

 



 بود، ستادهیا حرکت از شیپا  و دست انگار

  کی نزد انگار قلبش دهد انجام  یکار چیه  توانستینم

 .بود  ستادنشیا

  

 ؟یدار  دوسم... دو -

 

 ... ادیز یل یخ... یلیخ -

 

  اتابک به را شیهالب  و کرد پرتاب را آخر ریت 

  رلبیز را نامش گرید بار کرد، ترک ی نزد و کینزد

 .کرد زمزمه

 

 ... اتا -

 

  هلش عقب به و گرفت  اسارت به را اتابک  یهالب 

 . داد

 



  کردی نم حس  را زیچ چیه که  بود شده لذت غرق چنان

 ...  داشتند یاهیس به هم با دو هر که  یسقوط یحت

 

 دور به را دستش دهدیم  تکانش یکس کرد احساس

... نکرد رها را شیهایفرنگ  توت و کرد حلقه فاخته

 انیم از را  فاخته یکس  انگار تردیشد یتکان هم باز

 ...سقوط و د یکش بازوانش

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 

 ۱۸۸_پارت #

 



  که دوخت چشم یاپروانه  به و کرد باز را چشمانش

 ...بود لذت و بهت در هنوز کرد،ی م نگاهش

 

 ... یدیدیم خواب  یداشت -

 

 یحس. کردی م حس را  بوسه آن طعم کرد،یم حس

 ...داشت یداریب  و خواب انیم

 

 کاش یا. دوخت سقف به و گرفت پروانه از نگاه 

 گونهنیا طعمش حاال که دی بوسینم را فاخته وقتچ یه

 ...  باشد ن یریش شیبرا

 

  که بود یواقع و واضح قدرآن  خوابش! خواب  در یحت

  تکرار هاصحنه آن و بخوابد هم باز خواستیم دلش

 ...شوند

 

 :دیپرس طلبکار  پروانه

 



 ؟یزد یم صدا رو فاخته چرا -

 

 که داشت کم را نیهم کرد، نگاهش حوصلهی ب اتابک

 !شود شروع او یهادادن ریگ

 

 !پروانه کن ولم -

 

  خوب اتابک، نظر از د،ی برچ لب و کرد بغض پروانه

 ...کند یینمامظلوم  بود بلد

 

  با وقته چند  یدونیم... یشد  یجور هی اتا؟ چته تو -

 ...هم

 

  جلوتر را او و گرفت را پروانه یبازو کلفه اتابک

 .دیکش

 

 ...ستین یزیچ! پروانه نرو اعصابم یرو -

 



  و حرص از پر و بست را سشیخ یها چشم  پروانه

 :گفت نفرت

 

  خوابشونو که یکنیم فک تیی دا یهابچه  به بازم -

 اونا؟ بازم ؟ینیبیم

 

 هم یرو  را شیهادندان و شد محکم اتابک فک

  ستبر ینه یس اشاشاره انگشت با  پروانه د،ییسا

 ...  کرد نوازش را اتابک

 

 بیفر اشمردانه  یهاهورمون با را  او خواستیم

 ... هاسال  نیا یهمه مثل... دهد

 

  من... بره کردینم ولت که داشت دوستت اگه اون -

 ... رفتن رانیا از که دمشونید خودم

 

  انگار د،یبوس را اتابک یبازو  و کرد لوس را خودش

 !استی زخم یببر مثل مرد نی ا که انگار نه



 

  حتما   اونا... فرودگاه رفتن یمرد هی با دمید خودم -

 ... و کردن ازدواج االن

 

 دلش د،یکش دراز او به پشت و زد کنارش اتابک

 و ردی بگ  را پروانه فرمخوش  یچانه  خواستیم

 ...  نه ا ی! بشکافد هم  از را دهانش

 

  دیشا. کند جووجست  را مغزش و کند باز را سرش

 ... خوردی م آب کجا از  ییرو دو همه نیا دیفهمیم

 

  چه اتابک... کرد ترک را اتاق کنان هق هق  پروانه

  چه؟ یعن ی زن کی عشق دانستیم

 

 بخوابد دوباره کرد یسع و دیکش خودش  یرو را پتو

  تکرار کاش یا و شود تکرار خوابش دوباره مگر

 ...  شدیم

  **** 



 

 ستیلبلک  در را آزاد یشماره که طورهمان  فاخته

 .زد صدا را یمصطف داد،یم قرار اشیگوش

 

 ؟یمصطفآقا -

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۸۹_پارت #

 

 رونیب خانهآشپز  از منقطعش یهانفس با یمصطف

 .آمد

 



 ؟ یآج جونم -

 

 .دیپرس یمصطف از و کرد باز را آزاد امکیپ فاخته

 

 !دارم کار یقناد برم دیبا من  فربد؟ رهیم  کجا نگفت -

 

 . نشست کنارش و کرد یاسرفه یمصطف

 

 زدن زنگ بهشون  خانمپروانه کنم فکر فقط  ،یآج نه -

 .رفتن هم فربد داداش

 

 . دوخت آزاد امکیپ به  چشم فاخته

 

 سرفه چرا ؟یمصطف یشد ضیمر شده، چت -

 ؟یکنیم

 

 . زد لبخند اششه یهم مثل یمصطف



 

 ! دور یزیبر هاتویچرب دیبا گفته دکتر -

 

 :کرد نگاهش تعجب با و گرفت یگوش از را  نگاهش

 

 ؟یچ یعنی دور؟  یزیبر -

 

  یزیچ که ییهاوقت  یهمه مثل شد، مظلوم یمصطف

 ...دانستینم ای دیفهمینم را

 

 ! آخه دونمینم که من... دکتره گفت فربد داداش به -

 

 :دیپرس زدهبهت و دیکش هم  در اخم فاخته

 

 پس؟ دونمینم من چرا -

 



  داداش و من به یقناد یریم یوقت  از شما آخه -

 ... یرسینم فربد

 

 راست گرفت، او از نگاه زدهخجالت  و دیگز لب

  توانستیم را  وقتش از روز دو فقط هفته در گفت،یم

  کارش اتابک که بود یروز دو هم آن بگذراند  جانیا

 ...بود ترسبک 

 

 ... یباش شده ضیمر کردمی نم فکر واقعا  ... دیببخش -

 

 بود گرفته را اش شماره که گذشته شب از آزاد

 !  داد یم امکیپ ای زدیم زنگ ای بود کرده اشوانهید

 

 . خواند  را امکشیپ

 

 یمام بوسدست آمیم که بده جواب خوشکله"

 " جونت 

 



 .کرد زمزمه  لب ریز

 

 ! پررو بچه-

 

 ؟یآج یگیم ویک -

 

  به... برم دیبا شده رمید من زم،یعز ستمین تو با -

 نمیبب آمیم منم شما یخونه  ادیب  شب بگو فربد

 ...خبرهچه 

 

 اشیگوش یصفحه  یرو یگرید یشماره بلفاصله

 ! است آزاد دانستیم شد، انینما

 

 او با دیبا نبود یدرست راه کردن فرار نظرش به

  انگشت همزمان و برداشت را فشیک. کردیم برخورد

 .دیکش یگوش صفحه یرو به

 

 الو؟ -



 

  یبرا یدست او و. دیچیپ گوشش در آزاد یرایگ یصدا

 . شد خارج یگالر از و داد تکان  یمصطف

 

                         

                 

         

 ۱۹۰_پارت #

 

 ! مونیسلبابا مرغ ل یسه یستاره !  سلم بهبه -

 

 :گفت  طلبکار و کرد  غنچه را شیهالب  حرص از

 

 !بنال -

 

 .کرد ینچنچ آزاد

 



 !جون زهی رخاله  یبود ترادب با قبل   -

 

 .دیپرس کلفه و آمد حرفش انیم فاخته

 

 بهت که من نکن تمیاذ خدا  رو تو ؟یخوایم ازم یچ -

 !دارم نامزد گفتم

 

 .د یخند زیر آزاد

 

 ! جونم  شده یمیقد گهید کلکا نیا -

 

 .فشرد شیهاانگشت  انیم را اشی گوش فاخته

 

 ؟ ینزن زنگ گهید که کنم کاریچ... خب -

 

 : گفت یروزی پ لحن با آزاد

 



 .گمیم بهت میبخور ناهار  هم با یفودفست ایب -

 

 :دینال و کرد  قطع را اشیگوش  یخداحافظ بدون فاخته

 

 ! یبدبخت نیا تو داشتم کم نویهم -

 

  هیقض نیا فی تکل و برود حتما   دیبا کرد فکر  خودش با

 ! کند روشن را

 

 و شدیم  مزاحمش شهیهم آزاد اگر شدی نم طورنیا

 او شدیم  باورشان چه؟ بودند کنارش فربد ای اتابک

 است؟ گناهیب

 

 اگر که باشد ییهاپسر  دسته آن از آمدیم هم آزاد به 

 مقصر را او حتما   و ردیگینم گردن فتدی ب یاتفاق نیچن

 .کندیم

 



 را آزاد شر شهیهم یبرا و رفتیم که  بهتر چه پس 

 !  کردیم کم

 *** 

 

 رنگشیآب  یآفتاب نکیع و  کرد حساب را یتاکس هیکرا

 .کرد کسیف شی موها یرو را

 

  و بود شده  یزمان هر از تر  قرمز گرما از  شیهاگونه 

 ...تربا یز

 

.  شد وارد و داد هل یکم را مغازه یاشهیش در 

 .  افتاد دلش به یترس کرد، مکث یالحظه 

 

  شیهانفس یصدا کردیم حس که بود خلوت قدرآن

  ممکن پیت نیترمسخره  با آزاد! شودیم  منعکس هم

 .دیکش سرک  آشپزخانه از

 

 کو؟ تییطل قاشق زه؟یرخاله  یاومد -



 

 . دیخند بود ستادهیا  در کینزد طورهمان فاخته

 

 ه؟یامسخره  پیت چه نیا -

 

 .زد او یجلو یچرخ و زد چشمک آزاد

 

 یپ فرستادم رو همه تازه... که شدم خوشگل بده؟ -

 !میبش تنها ییدوتا که اهیس نخود

 

 .چسباند در به را خودش فاخته

 

 ...رو ییحرفا یسر هی اومدم برم خوامیم من -

 

 .آمد حرفش انیم آزاد

 

 .میبخور پز آزاد یغذا تو ایب! رو حرفا کن ول -



 

  شیجلو و  دیدو آزاد کند، باز را در که برگشت فاخته

 .ستادیا

 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۹۱_پارت #

 

  حرف خوامیم ندارم تیکار خدابه نیبش ایب من جان -

 ...فقط میبزن

 

 .داد قلقلک دوباره  را طنتشیش دخترک یده یترس نگاه



 

 نمک؟   با ای بخورمت  فلفل با حاال -

 

 :دیغر و دیکش هم  در اخم فاخته

 

 ! کنار برو -

 

 ...زانیآو شی هالب و شد شل ششین آزاد

 

 ر؟یشماده یبر  یخوای م یراستک -

 

 . نشست در به زیم نیتر  کینزد یرو ناچار  به فاخته

 

 .برم خوامی م! بگو حرفاتو  سوخت، برات دلم نه -

 

  ییجا تا را مغازه درب و برداشت یلودگ از دست آزاد

 .کرد باز شدیم که



 

 بخورمت؟ خوامی نم شد راحت التیخ! ایب -

 

  زیم یرو  را شیهاآرنج   و کرد نگاهش اخمو فاخته

 .گرفت ی باز به را رنگدیسف داننمک  و گذاشت

 

 .خورمی نم ناهار من نیبش ایب -

 

 .زد کمرش  به را شیهادست و کرد اخم یشینما آزاد

 

 !کنم؟  کارشیچ پختم غذا همه  نیا من پس -

 

 قا  یدق آزاد نخندد،  که دوخت همبه را شی هالب  فاخته

 مهمانشان که بود شده یدارخانه   یهازن هیشب

 !امدهین

 

  خوش یرو یاذره بدهد، رو او به خواستینم 

 : گفت و کرده اخم! نبود بنده را خدا دیدیم



 

 ؟ یکن یآشپز خودت گفتم بهت من مگه -

 

 .دیکوب زیم یرو و کرد باز را بندشش یپ آزاد

 

 !خورمیم رو تو من ای رو، غذا  یخوریم ای -

 

  زودتر هرچه خواستیم بود،  شده کلفه واقعا   فاخته

  یبرا دردسر جز دنیپلک برش و دور بفهماند آزاد به

 ! ندارد یزیچ  او و خودش

 

 از دست یک آزاد ندیبب که کرد سکوت ناچار به

 ! داردیمبر شیهای وراج

 

 .کرد باز را ششین و گذاشت  زیم یرو را غذا آزاد

 

 نه؟ خوشگله -

 



 . داد نیچ را دماغش و کرد جمع را صورتش فاخته

 

 !هیچ گهید نیا -

 

 . زد یچشمک و  داد دستش به یچنگال آزاد

 

 

 ! رینگ سخت  بخور بردار -
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  نگاه تابه به و گذاشت  زیم یرو را نکش یع فاخته

 .کرد

 

 ؟یختی ر توش یچ -

 

 تمام از دختر نیا نظرشبه گرفت، اشخنده آزاد

  دلش آوردن دست به یبرا! بود تربامزه شیهاکراش

 :دیپرس و شد قبل از ترمصمم

 

 ؟یگی م یچ خب -

 

 .کرد مزه را شیغذا  از یکم فاخته

 

 ؟ی چ به راجع -

 

 .کرد فرو تابه اتیمحتو در را  چنگالش آزاد



 

 ! میبزن رل هم با که -

 

 یالقمه بود، آمده خوشش غذا یمزه  از کمکم  فاخته

 قورتش و  دیجو حوصله با گذاشت، دهان در گرید

 . داد

 

 ؟ی نزن زنگ بهم گهید کنم خواهش شهیم -

  

  به توجه بدون و کرد رها  تابه در را  چنگالش آزاد

 :گفت فاخته سؤال

 

 دیرس دستم به یهرچ  ؟یدیپرس رو  غذا دستور -

 .روش ختمیر ریپن کردم، سرخ

 

 با را ظرف یگوشه یفرنگنخود  که  یحالدر  فاخته

 .دیکش یآه بود  گرفته یباز به چنگالش

 



 دارن موشماره  هامی مشتر از یکل! نزن زنگ بهم -

 ...خطمو کنم عوضش تونمینم

 

 .  نکرد توجه هم باز آزاد

 

 حاال؟  شده خوب گمیم -

 

 :دیپرس مستأصل فاخته

 

 اصل ؟  گمیم یچ من یدیم گوش -

 

 .برداشت خوردن از دست و کرد نگاهش یجد آزاد

 

 !بزنم زنگت خوامیم -

 

 :دیتوپ او به و شد نهیس به  دست فاخته

 



 نامزد من! گمیم یچ من ست ی ن تیحال کهنیا مثل تو -

 ! غمبریپ به ر،یپ به دارم خدابه! جون آقا دارم

 

 . داد ادامه و دیکش یپوف

 

 ...خان آزاد کنم ناراحتت خوامینم من-

 

  بشیعج یغذا از یمقدار  و برداشت را  چنگالش آزاد

  را غذا از آمده کش ریپن فاخته چشمان آورد، باال را

 .کرد دنبال

 

 

 رسونمتی م بخور نشه، کوفتمون غذا حداقل -

 ! خونتون

 

 یکم برداشت، را فشیک و گفت یاکلفه نچ فاخته

 .برخاست و زد عقب را یصندل

 



 ...یدیکش  زحمت ممنونم... بود خوشمزه یلیخ -

 

 .گرفت  را فاخته فیک سردخون  آزاد

 

  غذا هم با  جانیا ایب. بزن سر بهم ییوقتا هی حداقل -

 ...بذارم سرتسربه  میبخور
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  دندان انیم را لبش یگوشه و دیکش  یقیعم نفس 

 .کرد نگاهش مسکوت و گرفت



 

 .گرفت خودش  به یمظلوم یچهره  آزاد 

 

!  بزنم رل بات گهید خوامینم خدابه... دمیفهم گهید -

 ...میباش میتونیم که یمعمول  دوست

 

 .کرد  کیبار را شی هاچشم و کرد کج را گردنش

 

  زنگ بهم اون... ایب  جاستنیا آتنه که ییوقتا -

 ؟یگیم  یچ ها؟ آم،یم منم زنهیم

 

 آزاد انگشتان انیم از  زور به را فشیک بند فاخته

 .گفت و دیگز لب دیکش

 

 یواسه   خرمیم تزایپ ازتون آمیم... من... باشه -

 نه شتریب نه آشنا هی یشیم واسم  هم تو. فرشته

 !کمتر

 



 .دی پاش شیرو به یلبخند آزاد

 

 ... زهیرخاله   یبخوا تو هرجور -

 

  همچنان آزاد اما بود رفته فاخته که بود یالحظه  چند

 .کردیم فکر و بود نشسته یصندل همان یرو

 

  بخواهد که  نبود ییهادختر  دست آن از دختر  نیا واقعا  

 . شود چشیپ پا

 

 . بود خوانده  چشمانش از را صداقت

 

  الیخیب برداشت، را چنگالش و انداخت باال یا چانه 

 :کرد زمزمه

 

 نداشت اقت یل! واال! جونت شوهر همون یارزون -

 ! پختم واسش یخوشمزگ  نیا به یغذا

 



 یقاشق آشپزخانه  از بست، را مغازه در و شد بلند

 .نشست اشیصندل  یرو و آورد

 

 !بسه گهید خوردن باکلس -

 

 شکم داد به و افتاد شیغذا جان به هازده  یقحط مثل

 ... دیرس اشچاره یب

 **** 

 

  یجلو دست به گاریس را  اتابک د،یرس که یقناد به

 ...زدیم قدم یعصب که دید در

 

 ! شده شکار یحساب کردنش رید از دانستیم 

 

 شده؟ یطور... سلم -

 

  حرص از پر کفشش نوک با و کرد پرت را  گارشیس

 . چسباند رواده یپ یهایکاش به را آن



 

 برده کجا فتویتشر یعالجناب... نشده یطور  ر،ینخ -

 ؟یبود

 

 دیبا اما است مربوط خودش به دیبگو داشت دوست

 ...دیترسیم اتابک از... بودیم نیبواقع 

 

 ... بدم لیتحو  کارامو یگالر رفتم... گهید گفتم -

 

 یآماده که یآتشفشان  کی مثل  بود بارآتش او چشمان

 ... باشد فوران

 

 ؟یبود یگالر  یمطمئن -
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 اما شود، یقناد وارد تا زد کنارش و دیدزد او از چشم

 .شد یعصبان اتابک یهاپنجه  ری اس شیبازو

 

  یگالر رفتم...  شده دهنت نبات  و نقل که  گفتنم دروغ -

 ! بود جااون یمصطف فقط

 

 :گفت همزمان و کند رها را شیبازو کرد یسع

 

 تو به دیبا چرا اصل  ... تو برم خوامیم کن ولم -

 !گرممه کن ولم بدم؟ پس جواب

 

 د،یکش خودش یروروبه  کامل را او اتابک

 ...  بود کرده اشیعصبان

 

 مرگ حد تا را او که داشت را نیا قدرت  شهی هم فاخته

 ... کند آشفته و یعصب



 

  اتابک! منم تو سر  باال آقا و تو بزرگتر  چون -

  حاال تا یبگ و شه باز دهنت فقط اگه... اگه... یتوکل

 که کوچولوت  فک  تو زنمیم یطور یبود کجا

 رفهمه؟یش دهنت تو زه یبر دندونات

 

 فاخته... زدهتعجب کرد، نگاهشان و شد رد یرهگذر 

 .زد پچ  سرزنش از پر و دیگز لب

 

  کرد نگاهمون یطور هی زنه ؟یخواستی م نویهم -

 ... انگار

 

 رفته یگور کدوم گمیم ؟یدار کاریچ  زنه به تو -

 !یبود

 

  شانیدوهر ی آبرو اتابک دادیم لفتش ترشیب یاقهیدق

 !کردیم دیزی علم را

 



 نیا اگه... دوستام از ی کی یفودفست بودم رفته -

 فربد دونمینم خودمم بگم دیبا کنهیم راحت التویخ

 ! برده یگور کدوم  رو شما خانم

 

  پروانه و  فربد گفتیم راست... شد شل اتابک دست

 ...  بودند رفته شان یاجداد و آبا   یروستا به

 

 شک دختر نیا به یخودیب! مادرشان مزار سر بر

 .ببازد هم را خودش  خواستینم اما بود برده

 

  یهرچ میبخور  آوردم ناهار من... خودم دونستمیم -

 ... شدم یعصب یومدین موندم منتظرت

 

 :داد هل را یاشهیش در و زد  پوزخند فاخته

 

 ! یگیم راست که تو -
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 امام تولد شیفردا یول خلوت، یقناد و بود ظهر سر

 .شدیم شلوغ  یحساب سرشان و بود رضا

 

 و بودند گرفته یادیز  سفارشات قبل روز چند از 

 گذاشتندیم  شانیهانیتریو در دیبا هم  آماده ینیریش

 ... زدهسر  یهای مشتر  یبرا

 

 کمک هیبق و  خانمنت یز به تا بود رفته نیی پا هم عقوبی

 ... کند

 



 با و گذاشت خوانش یپ پشت را فشیک فاخته 

 .گشت غذا ظرف دنبالبه  چشمانش

 

  اتابک؟ -

 

 خواب همان مثل... بود فیظر یادیز شیصدا

 ...ناز و  ازین از پر بود زده شیصدا

 

 ه؟یچ -

 

 . کرد نگاهش تعجب  با فاخته

 

 کو! بودم کجا گفتم که من!  گرفته گازت سگ که باز -

 پس؟ غذات نیا

 

 و زد هیتک ی نی تریو خچالی به یعصب و  دلخور اتابک

 ... داد جلو را شیهالب

 



 دینبا فاخته چرا... گرفتی م بهانه و بود شده بچه 

 ... باشد او کنار که آمدیم زودتر

 

 نداشته؟ عجله اصل   آمدن جانی ا یبرا یعنی 

 

 غذاتو یومدین... خورده اعصابم کمی... نشده یچیه -

 ! خوردش عقوب ی یبخور 

 

  به را حالت  همان و داد هی تک کنارش او  مثل هم فاخته

 . گرفت خودش

 

 ! یتوکل یآقا که گشنمه من -

 

  روز هر مثل بود بایز... کرد نگاه دشیسف صورت به

 ...قهیدق هر و

 

  یتشنه امتشنه هم من دیبگو  او به خواستیم دلش 

 ... دنتیکش آغوش در لحظه کی



 

 ! یتوکل خانم... بخور خامه -

 

 یکی کرد،  باز را خچالی و  برداشت را اشه یتک فاخته

  نگاهش ذوق  با و برداشت را ها ینارنجکخامه  از

 .کرد

 

 جلوم سنگم  شده مگشنه ی حساب... ستین میبد فکر -

 !خورمیم بذارن

 

... حرفیب  کرد، نگاهش و بست را خچالی در اتابک

 .بود  ینیریش دختر

 

 داریب درونش  یکوچولوطان یش که  یوقت تا البته 

 ...  شدیم

 

 موجود نیترتحمل  قابلریغ به بود خودش که یوقت

 ! کند اش خفه داشت دوست که شدیم لیتبد ایدن



 

 برد دهان به  بزرگ گاز کی  با را خامه از  یمین فاخته

  پشت یسرسرتا یوارید کمد در پرش دهان همان با و

 .کرد باز را سرش

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۹۶_پارت #

 

  قدرنیا! شده یخال که هم هاجعبه  یرهیذخ  کمد! اوه -

 ؟یعنی هست  سفارش

 



  حالش بدجور خوابش... بود عبوس هم هنوز اتابک

 !بود گرفته را

 

 .دوخت  یورود در به را نگاهش و برگشت 

 

 روزید خودت تو! یک دست سپردم ویقناد  بگو منو -

 ! دختر ینوشت رو سفارشا

 

  را او اتابک که یوقت دیماس  دهانش در جواب فاخته

 ... بست را درش و کشاند کمد داخل به

 

 مثل قلبش و بود دهیترس او یناگهان حرکت از

 ...کوفتیم اشنه یس یوارهی د به گنجشک

 

  با صورتش در و فشرد خود به را او محکم اتابک

 .کرد زمزمه  التماس

 



  جونور نیا... کنمیم خواهش... ادین در صدات -

 ... جاستنیا

 

... دوخت او به متعجب را درشتش چشمان فاخته

 .دیگویم را یک دانستینم

 

  ضعف دی ترسیم یوقت رفت،ی م حال از داشت دلش

 ...  کردیم

 

 به دهیچسب  کیتار  و تنگ طیمح نیا در هم  حاال

 آمدیم قلبش کوبش یصدا هم خودش که یاتابک

 ... کردیم تربد  را حالش

 

  وحشت  تنگ یجا از...  شدی م حالیب داشت کمکم

 ...  داشت

 

 کوچک یانبار در خانمیزر که بود سالش ازدهی تنها

 ... بود کرده زندانش یی دستشو کنار



 

 را  اتابک نیریش  و گرم عطر  یجا فاضلب، و نا یبو 

 ...انداخت چنگ جانش به یخفگ  حس و گرفت

 

  به و بود سپرده گوش منوچهر یصدا به هنوز اتابک

 ...  نداشت ی توجه دخترک شدن جانیب

 

 ...را شدنش شل دیفهمینم واقع در

 

 واسه... جعبه تو بده،  بهم یزدی کیک لویک دو -

 ... خوامی م راتیخ

 

! گرید بود آمده چه یبرا جانیا! قدم بد نحس مردک

 !دراندشت شهر نیا در ی قناد همه نیا

 

 .دیشن هم را عقوبی یصدا

 



  نییپا از هابچه  بگم. دیبمون منتظر قهیدق چند آقا بله -

 ...براتون ارنیب

 

 ... شدی م حس ترشی ب آغوشش در  فاخته وزن

 

 ... ک ینزد همه نیا... بود آغوشش در فاخته 

 

 کرد؟ ی م فکر منوچهر به او و 

         

                 

                         

 

                         

                 

         

 ۱۹۷_پارت #

 



 ...دوخت  فاخته به و گرفت کمد درز از نگاه

 

   کرد؟یم چه بود؟ رفته حال از 

 

 مردک نیا  شر ترزود و دیرسیم ادشیفر به دیبا خدا

 ... کردیم کم را

 

  به انگار اما دیکشیم نفس... داد تکانش یکم دهیترس

 ...بود فرورفته قیعم یخواب

 

 پا سر  کرد یسع و فشرد خودش به ترش یب را او

 ...دارد نگهش

 

  حرارت آن را بوسه آن... داشت ادی به  را خوابش 

 ...را

 

 نگاه صورتش  یجای جا به و آورد  باال را سرش

 ... اشبسته چشمان... کرد



 

 دور به شال  افتادن با که ییموها... اشبرگشته  مژگان

 ... بود ختهیر رونیب شانیپر گردنش

 

  هنوز او یهالب... شدیم  ترتند لحظه هر شیهانفس 

 ... بود آغشته خامه به

 

 هم او... بردیم دهان به لذت با که یاخامه  همان 

 ... خواستی م خامه دلش

 

  یکیتار آن  در... دیشنینم را زیچچیه... بود شده کر 

 ...ندیبب خواستینم را دختر یهالب  جز

 

  خواهدیم جانش  کرد حس برد، ترک ی نزد را سرش

 ...خواستشیم اما... دیا یب باال

 

 ... دیبا... کردی م ریتعب را  خوابش دیبا 

 



 ...فاخته رحمویب اتابک ببخش -

 

 هم خودش گوش به که آرام قدرآن...  بود زده پچ

  به ولع با را شیهالب و دیکش ترباال  را او... دینرس

 ...  دیکش دهان

 

 دهیرس یآب  یجو به که ریکو دل در تشنه یمرد مثل

 ...باشد

 

  با... شدیم دایپ ایدن یکجا  یخوشمزگ نیا به خامه

 ...  او  یهالب  طعم

 

 ...جانشیب و فینح تن... تنش عطر بود  بخش لذت

 

 اعتراف خودش با دیبا... بود اعتراف وقت گرید

 ... کردیم

 



 عاشقانه کردیم اعتراف کیتار کمد آن در جاآن 

 ...دارد دوستش

 

  شده عاشقش نگاه کی با  یباران شب همان از دیشا 

 را طلبش   خانهگل  در که یروز  آن دیشا و بود

 ...داشت

 

 او نشود مجبور و کند فسفس عقوبی کردیم خداخدا

 ... کند رها را
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 ...فیح اما

 

 ... درومده فر از  تازه ستازه آقا دییبفرما -

 

 عقب لیمیب دیشن که را خوانکارت  یهادکمه یصدا

 ...  دیلرزیم تنش تمام اما دیکش

 

...  بود عمرش یحساب و  درست یبوسه نیاول  جانیه

 ... یواقع عشق کی

 

 قدرنیا را یکس وقتچی ه بخورد قسم بود حاضر 

 ... نداشته  دوست

 



  هیتک سرش پشت وارید  به و چسباند  خود به را او

 ...عقوبی  یهاییدمپا یصدا جز آمدینم  ییصدا زد،

 

 نکند... اما خواهدشیم هنوز کردی م احساس

 ...  دانستینم او و  بود خطرناک اشی هوشیب

 

 :دیکش ادیفر و گرفت را جانش تمام وحشت آن کی در

 

  عقوب؟ی -

 

 مهندس؟ آقا نییکجا شما... الهبسم... الهبسم -

 

 به را سرش  و داد فاصله خود از یکم را فاخته اتابک

 .کرد ترک ینزد در

 

  حالش  فاخته کن باز درو... عقوبی ما میکمد تو -

 ... بده

 



  را فاخته و آمد رونیب سرعتبه شد، باز که کمد در

 .دی کش رونیب هم

 

 !  د؟یکردیم کاری چ تو اون شما! خدا ای -

 

 رفت؟ رمردهیپ نیا -

 

 معصوم دخترک افتاد، راه دنبالشبه دهیترس عقوبی

 ...بود رفته حال   از که حاال حداقل... بود

 

 آقا؟ رمردهیپ کدوم -

 

 بهت کن باز و رست در... یچیه عقوبی یچیه -

 ... بعد گمیم

 

 سرعت به اتابک و شد باز رست کوچک اتاق در

  دهیترس کرد، دراز آن ینفرهک ی تخت ی رو  را فاخته

 ...بود



 

 ... منوچهر کنه لعنتت خدا -

 

 ...  کرد  نگاهش نگران و نشست سرش یباال

 

 که بود زده باال احساسش آمپر قدرآن کمد آن در

 ...نچربد آن به اشی نگران

 

 اد؟یب  یبگ خانمنتیز به یریم -

  

 تپل شیهاانگشت... گرفت  دست در را کوچکش  دست

 ...  بود

 

  قدرنیا یک  بودن ساده... الکیب و کوتاه شیهاناخن 

 ش؟یبرا بود شده نینشدل

  

 ...  دی بوس را دستش کف و آورد  باال را دستش

 



 بود اشاشاره و شصت انگشت  انیم که یکوچک خال

 ...  کرد  نوازش را

 

 ...  بود هم باباحاج  دست کف خال نیا

 

 را بزرگشپدر  یهادست که یوقت داشتش خاطر به

 ...دیبوسیم
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 را در  که طورهمان و شد اتاق وارد خانمنت یز

 به که بهاره دخترش و ظرافت خانم به بستیم

 : گفت بودند آمده دنبالش

 

 سفارشا کارتون سر دیبر شما... ست ین یزیچ -

 ... مونده

 

 فاخته نگران... آمدیم در پشت هنوز بهاره یصدا

 .  بود شده

 

 و بود مهربان همه با بود آمده جانیا که یمدت نیا در

 ...رئوف

 

  شده اشفتهی ش ساله نوزده یبهاره  از خاطر نیهم به 

 ! ساله پنجاه نصرت تا بودند

 

 اتابک؟ شده یچ -

 



 ... رفت حال از... چشه بچه نیا نیبب جون نتیز ایب -

 

  از را صورتش و دیکش هم در را شیهااخم  خانمنت یز

 .برگرداند او

 

 یدونینم واقعا   تو... نیبود کمد تو گهیم عقوبی -

 داره؟  یکی تار یا یفوب دختر نیا

  

  که ییجاآن تا... دانستینم... شد چهارتا شیهاچشم 

  فاخته از را  یزیچ نیچن بود کنارشان و  داشت خبر او

 ... بود دهیند

 

  یجا نتونستم اومد منوچهر لحظه هی... خدا به نه -

 ...شم میقا گهید

 

 و کار سر رهی م خواهرش بوده، کی کوچ یوقت -

 اتاقک هی یگوشه ندازتشیم شونخونه  صاب

 ... یانبار  کیکوچ



 ترسهیم وقت اون از نمور، هم بوده کی تار هم

 ... برده خوابش... نرفته حال از... گهید

 

  کوچک خچالی از و شد  بلند شیجا از آرام اتابک

 ... دیکش رونیب یآب یبطر اتاق یگوشه

 

 را فاخته یزندگ یها ی سخت توانستیم طورچه 

 ...کند جبران

 

 شده؟ پخش لبشرژ  چرا -

 

 ... افتاد سرفه به و دیپر  شیگلو در آب

 

 بار نیا... انگار نبود، مسأله نیا به حواسش  چیه 

 ...  بماند پنهان هاابر  پشت ماه نبود قرار

 

 :گفت خشم با و دیکش را  لباسش یگوشه خانمنت یز

 



 !توئم با -

 

  یهاسرفه از هم  و خجالت از هم شد، قرمز  صورتش

 ... اشیپ دریپ

 

  یروسر ای من لباس به گرفته...   حتما  دونمینم... ن -

 ...خودش

 

  را او سال همه نیا از بعد رفت، هم در زن یهااخم 

 ...  شناختی م خوب

 

 نبود رو دو... دادی م صی تشخ را راستش و دروغ

 ...یتوکل اتابک

 

  نه و کند پنهان را شیهادرد توانستیم  نه وقتچیه 

 ... را محبتش

 

 ! شده یصورت  توم یلبا  که لبات به گرفته دمیشا -
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 شده؟ یصورت -

 

 را خودش وارید در شده نصب ینهیآ در عجله با

 ...  دید

 

 صورتش به شیآرا او که نبود نی ا به حواسش

 ...داشته

 

 .ستادیا کنارش و داد دستش به یدستمال خانمنت یز 

 

 ...اتابک -



 

 خانمنت یز بود، سخت شیبرا زن نیا برابر در اعتراف

 ...بود یکار درست زن

 

  اتابک به را اشمغازه که یسال نههشت نیا در 

 شاهد و شد ماندگار جانیا هم خودش بود فروخته

 ...بود یقناد نیا به رستورانش لیتبد

 

  ییهاجور ک ی بود، قائل  شیبرا یادیز  احترام اتابک

 . است دومش مادر خانمنت یز کردیم حس

 

 ... کردیم ترسخت  یکم را کارش نیا و

 

 ...راستش  یعنی... من -

 

 !؟یدار دوسش -

 



 هجدههفده یهانوجوان  مثل... شد سرخ گوشبنا  تا

 ...شوندیم عاشق که ساله

 

 خانم نتیز  کهنیا از اعتراف، نیا از دیکش یم خجالت 

 ...  بود شده  متوجهش

 

 عاشق اشیزندگ در بار نیاول یبرا کردی م احساس

 ... یواقع عاشق کی... شده

 

 او... اما  بخواهد خودش یبرا را او تمام  که یطور

 ... بود ممنوعه

 

  یگرید نام به دلش که یمجرد و سال و سن کم دختر

 ... فاطمه  خواهر... بود

 

 دوست را او د،یکشیم خجالت هم فاطمه یرو از یحت

 ...  اشیجوان  تاب و تب در اما داشت

 



 گم  را شیوپادست نیچننیا اما داشت دوستش

 ... کردینم

 

 :گفت دلسوزانه دید  را او یآشفتگ که خانمنت یز

 

...  یبد بال احساست به دینبا که یدونیم... اتابک -

  گناه تو... داره گناه... کهی کوچ تو یواسه دختر نیا

  دوتاتونو یزندگ... کنه خراب  خونه عشق نیا... یدار

 ... کشهیم لجن به

 

 .گفتیم راست خانمنت یز د،یگز را لبش

 

  او؟ به  چه را بایز و جوان  یفاخته  

 

  هنوز دختر نیا و بود یسالگ چهل یآستانه  در او

 ... بود نکرده رد را پنج و ستیب
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 .کرد  اعتراف محزون و داد تکان را سرش

 

 کنمیم یحسود... دارم دوسش... اما دونمیم -

 ... فربد به... خانمنت یز

 

 یاتابک یبرا بود کرده بغض داد، تکان را سرش زن

 ...دانستیم را اشیزندگ یتمام که

 

 یخوش کرده دایپ را اشخانواده  که حاال کردیم فکر 

 ... بود شده ممنوعه یعشق گرفتار که هم حاال ندیبب



 

 ************ 

 

 اتابک؟ یایب یخوایم کجا تو -

 

 شدینم هم عسل من کی با بود، اخمو ظهر  مثل هنوز

 !  خوردش

 

 ...امین زشته کرده دعوتم یمصطف -

 ...دمی نم تیاهم بهش کنهیم فک وقتاون 

 

 بود آورده ریگ وقت هم یمصطف بود، گرفته  حرصش

 !تیموقع نیا در

 

 یهمراه نیا و بود  شکار ظهرش  کار از هنوز 

 . کردیم ک ی تحر را اعصابش ترشیب

 

 !ی ایب نشد یداشت کار گمیم -



 

 گارشیس خاکستر و فشرد هم به را شی هالب  اتابک

 یرو که ختیر یمصرف بارک ی یکاسه در را

 .بود گذاشته خوانشیپ

 

  من یکنیم تلش که یدار پسره اون با  یقرار چه -

 ام؟ین

 

  داد،یم  حرص ترشیب  را فاخته کلمش یسردخون 

 !است فربد با بحث و  جر فقط هدفش دانست یم

 

 ؟یبنداز کل فربد  با یخوایم -

 

  چشمانش گارش یس کردن دود با همراه  و زد پوزخند

 .کرد  زیر هم را

 

 !خانوم فاخته افتمینم در جماعت بچه با من -

 



 و پر به بد وقتش به اما گفتیم را نی ا شد، یعصب

 ! دیچیپیم هابچه  خودش قول به یپا

 

 تازه که شد  یرست اتاق وارد او به توجهی ب فاخته 

 ... بود کرده کشفش

 

 سرش  یوقت اوردیب را شیهاسفارش  توانستیم

 ... کند یدوزمنجق   ای یطراح جانیا بود خلوت

 

 یپنجره  ن یا مخصوصا   داشت، دوست را اتاق نیا 

 ... شدیم  باز مجاور ابانیخ به که را اشی تاسر سر

 

 را اشیصورت لبرژ  و کرد باز را فش یک لبخند با

 .دیکش رونیب

 

 نیا از تریگلبببو اون! نرس خودت به واسش -

 ! حرفاس
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 به را لبرژ  حرص با و دیکش هم  در اخم فاخته

 ... نداد را جوابش د،یکش شیهالب

 

  یخال را تشیعصبان که گشتی م بهانه دنبالبه فقط او 

 .کند

 

  دهیکش دندان به را شیپا  هار سگ کدام نبود معلوم 

 ...  گرفتی م پاچه طورنیا که بود



 

 : گفت تمسخر با اتابک و  شد دهیکش دستش از رژلب

 

 نه؟  داره دوس کاکائو فربد! آدیم خوشمزه نظربه -

 

 ! مربوطه خودمون به -

 

 را خودش داشت او یبرا... بود یعصب اتابک

 دهیچش را شیهالب  طعم ظهر او و... کردی م خوشگل

 ...  بود

 

 ...انداخت در کنار  آشغال سطل در را رژلب

 

  او نظربه اما افتندیم لجن در گفتیم خانمنت یز 

  داده فربد به را قلبش که بود لجن  در حاال فاخته

 ...بود

 

 ! دیخر میریم فردا نزن،  صورتت به آشغاال نیا از -



 

 گر؟ید بود شده وانهید... کرد نگاهش  متعجب فاخته

 

 را آن  سرخود که است آشغال دانستیم کجا از 

 ...انداختیم رونیب

 

 یدونیم کجا از ؟یآری درم یباز یاعقده چرا -

 آشغاله؟ 

 

 !آشغاله قطعا   باشه دهیخر پسره اون که یزیچ -

 

 را اشیشانیپ یگوشه یشینما و انداخت باال ابرو

 : داد ادامه  و خاراند

 

  شیبپوش نمینب ؟یداشت بود زرده رهنیپ اون یراست -

 ! دمیم جرش تنت تو که

 



 مژگانش به و کرد  باز را ملشیر یعصب فاخته

 ... دیکش

 

  اتابک اما برسد خودش به نیا از ترشیب  خواستینم 

 را جوابش... رفتیم راه اعصابش یرو داشت

 ... نداد

 

 یوقت گرفت ادی او از  بود بد زشیهرچ خانمی زر 

 آزارش شتریب سکوت کندیم ییگوزور  یکس

 ... دهدیم

 

 یعصب اتابک و دیکش گونه به را اشگونه رژ براش

 .برگرداند خودش سمت را او و گرفت را شیبازو

 

 ستم؟ی ن تو با مگه -

 

 خودش رفتار از کرد نگاهش کلفه که دخترک

 که آوردیم در یبازبچه  داشت علنا   شد، مانیپش

 ... دهد نی تسک را قلبش



 

 ...  کردیم چه... اما نبود سنش مناسب هارفتار نیا 

 

  خواستینم  بود داده خانمنت یز به که  یقول برخلف

 ...  کنند ازدواج فربد و فاخته دهد اجازه

 

 ! جانش  متیق به یحت

 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۰۳_پارت #

 



 ای پوشمیم یچ من ستین  مربوط تو به  واقعا   اتابک -

 ! صورتم به زنمیم یچ

 

  دادینم قول ماندیم گرید یاقهیدق اگر. ..کرد ولش

 ... اوردین بار به یگر ید ییرسوا

 

 ...کوفت هم  به سرش پشت را رست در

 

 یمصطف از و رفتیم دو نیا از  زودتر دیبا 

 ... کردیم  یخواهعذر

 

 .نداشت را هاآن زن  بهم حال عشق یحوصله 

 

 ییگردو و ی لی نارگ یهاین یریش از و برداشت یاجعبه 

 . کرد پرش

 

 یمصطف رفت یگالر در فاخته دنبالبه که صبح

 ...نرود که سوختیم  دلش... بود  کرده دعوتش



 

 .کند ناراحتش دیترسیم داشت، دوست را او 

 

 یقناد از صدا و سر یب کند صدا را فاخته کهنیا بدون

 ...زد رونیب

 

 **** 

 

  بود، گذرانده یمصطفننه  و فربد با  را یخوب شب

 ... خواستیم  یروادهیپ دلش فربد یاصرارها رغمیعل

 

 با هانی ماش شلوغ نه و بودند خلوت نه هاابان یخ

  رهگذران و شدندیم رد قرمزشان و زرد  یهاچراغ 

 ...داشتندیبرم قدم آرامآرام  هم

 

 پارک در که یزیانگدل  یهوا آن از  همه انگار 

 بود ختهی درآم هاچمن نم و بلل یبو با یمهرورز 

 ...بردندیم لذت



 

  یخانه یخوشمزه  گوشت آب از یحساب  که آن با

 ...خواستیم هم بلل دلش اما بود خورده یمصطف

 

  پسرک یها لیبیس... شد رهیخ  بساطش به و ستادیا

 ...بودند نفر دو بودند، زده جوانه تازه انگار

 

 . دادیم ه یکرا انیقل یگر ی د فروختیم بلل یکی 

 

  یکم که آورد خاطربه  را ییروزها... سوخت  دلش

 اشه یروح کردن عوض ی برا را خواهرش ترطرف آن

 ...  بود آورده

 

  توانستیم  گرید حاال کرد، باز را فشیک و دیکش یآه

 ...بدبختند خودش مثل که ردیبگ را  ییهاآدم دست

 

 دستش و دیکش رونیب ی تومان هزار پنجاه یاسکناس

 .کرد دراز را



 

 ...پسر آقا  ریبگ نویا -

 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۰۴_پارت #

 

 ... زد چشمک و دیپاش شی رو  به یلبخند نوجوان پسر

 

  به خواستیم خودش قول به گرفت، اشخنده فاخته

 ... بدهد نخ او

 



 پسر؟ آقا هیچ اسمت -

 

 :گفت غرور با و زد یلبخند پسر

 

 !خانم؟  بذارم چنتا... محسن -

 

 که داد یاخانواده به  را نگاهش و دیخند فاخته

 ... بودند نشسته ترسو آن

 

 از نبودنش که هیزی چ هی خانواده... محسن آقا -

  یهابچه  یهمه من... ترهسخت  ایدن یهانبودن یهمه 

  وقت چند  تا چون دونم،یم خودم یخانواده رو کار

 کن قبول خواهرت از پولو اون... نداشتم خانواده شیپ

 ...کوچولو کمک هی عنوان به

 

 را خودش سرخوشانه... بشنود را او  جواب تا نماند

 !  بود کرده رید یکاف یاندازه به... رساند روادهیپ به

 



  ؟یتوکل خانم ... خانم -

 

 ...اما دهیشن اشتباه کرد فکر... ستادیا متعجب

 

 خانم؟  فاخته -

 

 قا  یدق که یمرد... بود مرد کی... برگشت یآرامبه

 ...بود ستادهیا برق  چراغ ریز

 

 ...پوشیمشک کریپغول  محافظ دو با 

 

 رم؟ یبگ رو وقتتون لحظه چند شهیم -

 

 ! شب وقت  نیا در... مرد  نیا... دیترس

 

 او صورت  در را شیهاچشم  و برداشت عقب یقدم 

 .باشد دهید ییجا را او آمدینم ادشی گرداند،



 

 ...دییبفرما -

 

  تردور یکم هاآن و کرد اشاره محافظانش به مرد

 ...محسن بلل بساط کنار  قا  یدق... شدند

 

  دارم حرف... مینیبش ییجا هی ایب... دخترم  نترس -

 ...بات

 

 ...بردارد جلو به یقدم نبود رضا دلش هم هنوز فاخته

 

 نیماش در را او و آمدندیم سرعتبه  مردها اگر 

 چه؟ انداختندیم

 

 را مغزش انگار آمد،  جلوتر خودش  سالانیم مرد

 .بود مرد نیا برابر در  نهیآ چون درونش و شکافته

 



 دوتا نیهم بدزدمت خواستمیم اگه... دختر نترس -

 ... بود یکاف فرستادمیم رو کلفتگردن

 

  راه کرد وادارش و گرفت فاخته سر پشت را دستش

 .گذارد قدم پارک به او با و فتدیب

 

 ... یکلن... منوچهرم من -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۰۵_پارت #

 



 داشت؟ کارچه او با یکلن منوچهر... دیلرز  خودش به

 ... که بود دهیفهم را ز یچ  همه حتما  

 

 ...نشناختمتون... من -

 

 مرتب و دهیکش اتو... دلربا و صدا با... د یخند منوچهر

 شیبو ترطرف آن متر صد تا انگار ادکلنش بود،

 ...  د یچیپیم

 

 ...بود نوبرش افهیق و پی ت نیا با سال انیم مرد کی

 

 رو دارتید سعادت حاال تا... جان دختر یدار حق -

 ...نداشتم

 

  یهوا یسرد  به هم آب یها فواره آمد،یم یخنک سمین

 ... زدندیم دامن ماه وریشهر

 



  هنوز ها خانواده از یبعض و بود شب مین و ده ساعت

 ... بودند مانده پارک در هم

 

  استرس هم هنوز اما شد قبل از ترکم فاخته ترس 

 .خوردی م را جانش

 

 ؟یکلن جناب دیدار یکار من با شما -

 

 کتش یداخل  بیج از و  انداخت پا یرو  پا منوچهر

 بشیج  از ینگار  و  نقش پر رنگ ییطل یجعبه 

 ... کرد خارج آن از یگار یس و دیکش رونیب

 

 چشم به حال به تا که بود یبیغر و  بیعج گاریس

 ...  بود نخورده فاخته

 

 به بود ییطل هم فندکش... رنگ یاقهوه  و بزرگ

 ...لیشما  و شکل همان

 



  زودتر دیبا... باهم میزدیم  حرف نایا از زودتر دیبا -

 ... کردمیم مشخص  رو دوتا شما فیتکل

 

 چیه از پدرش گفتیم  فربد شد، گرد فاخته چشمان

 ... حاال و ندارد  خبر زیچ

 

 د؟ یدونیم... و یچ همه شما دیببخش... ب -

 

 مثل درست زد، بشی عج گاریس به  یپک منوچهر

 ...یوود یهال یهالمیف یهاجنتلمن 

 

 و  دیسف و صاف شیهادندان... دیخند هم باز 

 ...بود دستک ی

 

 من دیکنیم فکر... خانم دختر ابلهه من پسر -

 کنه؟یم کاریچ رهیم  کجا دونمینم

 

 ...دارم خبر هاممبچه دنیکش نفس از من 



  

  حس کی اما بود، ابهت و  غرور از پر  منوچهر نگاه

 ... بود  نهفته نگاهش در بیعج

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۰۶_پارت #

 

 ...هامبچه  یهمه -

 

 و کند باز را  دهانش دیترسیم... بود شده الل فاخته

 ... شود یعصب منوچهر

 



  و اورندیب هجوم  پوش یمشک  یهامرد آن کرد تصور 

 نیماش در را او و رندی بگ  را شیبازو کی کدام هر

 ...اندازندیب

 

  شیهادست انیم را فشیک و شد جمع خودش در

 ...  فشرد

 

 یچ... تو شیپ آدیم گهینم دخترم به اتابک -

 نتونه؟ یب

 

 نیا بود شده  یعصب شد، فشرده هم به دختر یهالب

 شده ریتعب گر ید جور کی  شیبرا زیچ همه انگار مرد

 ...بود

 

 نفس از یگیم که شما نمونه؟یب یچ ؟یچ یعنی -

  شوهر که یبدون دیبا نمی ا حتما   یدار خبر هاتبچه 

 !سچکاره  دخترت

 



 را کردنش  یعصبان... منوچهر خواستیم را نیهم

 ...را گرفتنش گارد

 

...  ببرد لذت که خواستیم را کردنش علم قد 

 ... شدیم ارضاء دی با احساساتش

 

 تو... ستین آمد و رفت همه نیا لیدل یش یخو و قوم -

  دلم... دخترمه  شوهر اونم یمن پسر دختردوست

 ...خوادینم

 

 کرد درشت چشم ستاد،یا مقابلش و شد  بلند که فاخته

 ...  کرد نگاهش و

 

 ... شد لذت غرق  وجودش تمام و آورد ادی به را میمر

 

 ...دراز زبان و  بود چموش قدرنیهم هم او 

 



  زنش اونو به! خودت ی ارزون برو بردار دومادتو -

 ...نپلکن خانوادم و من دور بگو

  

 خودم؟ یارزون اونم ؟یچ پسرم -

 

  نگاه را منوچهر و برگشت شد، سست دختر رفتن یپا

 ...  کرد

 

 قرار... بود زده حرف فربد با دوباره امشب تازه

 ...ببرند دکتر را یمصطف هم با بودند گذاشته

 

 ...نکنند قهر گرید بودند گذاشته قرار 

 

 یرابطه  مهعمه پسر کهن یا جز شما  داماد با من -

 ...ندارم یاگه ید

 

  از ورزش آمدیم او به شد، بلند شیجا  از منوچهر

 ...باشد اشیزندگ واجبات



 

  کرده رد را  سال شصت انگار نه انگار... بود دهیورز

 ...بود

 

 ... کن ثابت -

 

 ؟یطور چه -

 

 برعکس... کرد بند  فاخته شال به  را شیهادست

 ... بود میمر  اتشیاخلق یهمه  اشافهیق

 

 ...او مثل درست بود یداشتن دوست

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۲۰۷_پارت #

 

 ... کرد بند فاخته  شال به را  شیهادست 

 

...  بود می مر اتشیاخلق یهمه  اشافهیق برعکس 

 ...او مثل درست بود یداشتن دوست

 

  مجبورش... کنهیم یبدخلق... شده سرد دخترم با -

... شماها شیپ ادیب نذار... برگرده قبلش یزندگ به کن

...  کنن دور پروانه از و اتابک دی نبا دخترا اون

 ...تو... طورنیهم

 

 داشت منوچهر... زدیم  رونیب اشکله از دود فاخته

 ... فربد با... کردیم دشیتهد

 



...  کنم دور پدرشون از رو دخترا تونمینم من -

 د؟یبزن حرفو نیا دیتونیم  طورچه! ضهی مر شونیکی

 فربد پدر کردمیم فکر! متاسفم افکارتون یبرا واقعا  

 ...حاال یول باشه حرفا نیا از تر یمنطق یلیخ

 

 ...  کرد او به  را پشتش و داد تکان تأسف به را سرش

 

 ...  شود دور هاآن از  زودتر هرچه تا کرد تند پا

 

  زانشیعز گرید طرف فربد و بود خودش  طرف کی

 ...دندیچشیم را خانواده کی یمزه تازه که

 

...  هم اشعمه یخنده آمد،یم فرشته یصدا و سر

 ... بود آمده شان خانه به یک دوباره دانستینم

 

 دم همان را شالش و فیک... گرید بود اتابک حتما   

 .کرد نگاه را خودش نهیآ در و کرد زانیآو در

 



 ... شود معرکه  اریب آتش اول نیهم از خواستینم 

 

  باخبر دارید ی ماجرا نیا از هرکدامشان اتابک  و فربد 

 ...شدیم پا به غوغا شدندیم

 

 .داشت ازین حمام به  بود دهیچسب  تنش به مانتو

 

 ... سلم -

 

 آغوش در فرشته... کردند نگاهش شانیتاچهار  هر

 ... دادیم  قلقلکش انگار بود، اتابک

 

 چنده؟ ساعت... خانم سلم -

 

  فکرش قدرآن... گرفت دهیناد را  اتابک یطعنه 

  گرید را او با کلکل یحوصله  که بود مشغول

 ...نداشت

 



 به که برداشت را شیهالباس  و حوله و  رفت اتاق به

 ...کردیم تازه را تنش آب تنها... برود حمام

 

 حاال؟  تا  یبود کجا -

 

 به زدن در یب نداشت حق او نداد، را جوابش  هم باز

 ...کند عوض لباس خواستیم دیشا دی ایب فاخته اتاق

 

 کرده؟ تتیاذ شده؟ دعواتون -

       

             

                   

 

                   

             

       

 



 ۲۰۸_پارت #

 

 یهادکمه کردن باز به کرد شروع کلفه فاخته

 . شیمانتو

 

 صبح از!  خودت جون اتا کن ول نشده یطور نه -

 ریگ از شدم خسته... یزنیم غر من جون  به همش

 !دادنات

 

 .دیکش هم در اخم اتابک و  رفت حمام سمتبه  اخلقبد

 

 ! دراز هم زبانش و بود آمده شب  موقع نیا

 

 بهش یدیم ریگ قدنیا گهید گهیم  راس خب -

 ... شهیم یعصبان

 

...  بود با یز دخترش کرد، نگاه را فرشته و برگشت

 . مادرش مثل درست



 

  در صداش آوردن سرش ییبل نکنه... اومده رید -

 زده گفت یمصطف زدم زنگ ده ساعت آد؟ینم

 ...رونیب

 

 اتابک د،ی کش رونیب را او و گرفت را دستش فرشته

 ...مهربان و بود پدرش

 

 هم را گذشته توانستینم اما داشت دوستش 

 .کند فراموش

 

 تربد چی نپ پاش پرو به... میبخور یگلب میبر ایب -

 ... یکنیم شیعصبان

 

 شیبرا یبشقاب در و کرده حلقهحلقه  را هایگلب مادر

 .بود گذاشته آماده

 



 را مادرش یمهربان... آمد لبانش یرو  یلبخند 

 را او کردیم یمحبت  وقت هر. داشت دوست

 ... کردیم قبل از ترزدهخجالت 

 

 ... خانمیگل به بود کرده ییوفایب

 ...  گذاشت شیپا یرو را  او و نشست نیریش کنار

 

...  بود شده قبل از ترفیضع... طفلکش مظلوم دختر

 ... ترسبک 

 

 در وهیم یاحلقه و دیکش اشی فرفر یموها  در یدست

 .گذاشت  دهانش

 

 ... یریبگ جون  بابا بخور -

 

 ...  بود کرده حبس حمام در را خودش انگار فاخته

 



 کنار  یکم بود زده لک  دلش ظهر امروز از بعد

 ... ند یبنش نگارش

 

  یموها و  دیکش یآه... اما دشیببو کند حسش یکم 

 ... دیبوس بارها و بارها را نیریش

 

  خانه به دیبا  چاند،یبپ را پروانه  توانستی نم را امشب

 .ندیبب را او که آن از قبل نه  اما رفتیم

 

 ...  شدیم جذاب حمام از بعد دیبا اشافهیق 

       

             

                   

 

                   

             

       



 ۲۰۹_پارت #

 

 !فرشته؟ -

 

 معصوم و  درشت چشمانش کرد، نگاهش و برگشت

 ...مادرش مثل درست. بود

 

 من؟  بغل  یایب ی خواینم تو -

 

  ییهاکتاب به کردن نگاه مشغول و برگرداند رو فرشته

 از را خواندن درس تا بود دهیخر شیبرا اتابک که شد

 . ردیبگ سر

 

 خودت یکن بغلم زور به هم گهید بار هی... نه -

 !یدونیم

 

 و بود دستش در ییکاموا و لیم شهیهم مثل خانمیگل

 ...بافتیم



 

  هادختر نی ا از یکی یبرا حتما   را یصورت طرح آن 

 . خواستیم

 

 بغلت ن یریش مثل دارم دوس... یدخترم تو خب -

 ... کنم

 

 !یستین من یبابا تو... باش نداشته دوس -

 

 هم و او هم بودند، چموش شانیدو هر...  دیکش یپوف

 ... بداخلقش و نامهربان یخاله  آن

 

 گاریس دلش شد، بلند و نشاند کنار ینرم به را نیریش

 ... خواستیم

 

 .رفت تراس به و کرد باز را خانه  اتاق تنها در 

 

 .بود گرفته هم را نصفش هم کولر که یکوچک  تراس 



 

  یهاآپارتمان  کرد، نگاه آسمان به و زد  آتش یگار یس

  زیانگدل توانستندیم هم کوه کنار یسازمان  کوچک

 ... باشند

 

 دوخت کودک چند به را نگاهش... شب  وقت نیا یحت

 کردندیم یباز  یلیل ساختمان پشت یمحوطه  در که

 ... بودند صحبت گرم که یزن دو و

 

 که یقدرآن  هنوز هابر و دور نیا نوساز یهاخانه 

 .بودند نشده پر دیبا

 

 و بود  شهر یمرکز مناطق  از ترافتاده دور یکم 

 ... ترکم هم اشیمتقاض

 

 ... داشت دوست یلیخ  را خانه نیا  آرامش اتابک

 



  بخرد منطقه نیا در یبزرگتر یخانه  خواستیم دلش

 ...بگذراند آن در را اشیی تنها یهاوقت  و

 

 !یرفت کردم فکر -

 

 سرش دور را سبز یحوله کرد، نگاهش و برگشت

 ...بود چاندهیپ

 

 بایز... بود ده یپوش یرنگ ی خاکستر شلوار و شرتیت 

 . مرتب و

 

       

             

                   

 

                   

             



       

 ۲۱۰_پارت #

 

 ...  رمی م بکشم گهی د گاریس هی -

 

  و چسباند کولر  به را رنگدیسف کنپهنرخت  فاخته

 .کرد پهنش و چلند  را یراهنیپ

 

  یطورچه تو دیکشیم گار ی س بابام وقتا اون ادتهی -

 ؟ یدادیم نیچ دماغتو

 

 شده یگاریس... را دیجمش یزندگ اواخر بود ادشی

 ...بود

 

 هم اکیتر دردش نیتسک یبرا یحت  آخر سال دو 

 ...  دیکشیم

 



 دلش کرد،یم هی ته دیجمشییدا یبرا خودش

 ...ماندینم اما... سوختیم

 

 ...آمدیم  بدش هم گاری س یبو از یحت  هاوقت آن 

 

 گرفتم دست گاریس که یبار نیاول... ادمهی... اهوم -

 بودم، خسته... بود پروانه با میعروس از بعد ماه هی

 سرگردون و لونیو  هاکوچه  و ابونایخ تو قداون

 ... که بودم گشته  دنبالتون

 

 به را نگاهش و کرد یخال گاریس باد از  را شیهالپ

 شیهار یز لباس کردیم یسع که دوخت دخترک  دستان

 ... کند میقا رنگارنگش  یروسر  ریز را

 

 نیا از بود ریگدل من مثل اونم... داد بهم معتاد هی -

 ...شیشناسیم ... تو... ایدن

 



 درست لیفام  و فک هاآن کرد، نگاهش  متعجب فاخته

  معتاد و بشناسد او که بود نمانده شانی برا یدرمان و

 ...باشد هم

 

 شناسم؟یم ویک من -

 

 از حمام از بعد بود، درست حدسش... دیخند  اتابک

 ...دیرسیم  نظر به ترخوشمزه هم قبلش

 

 ...متعجبش یچهره  نیا  با مخصوصا   

 

...  مهیمنش خونهگل تو...  شیدید که نه یا منظورم -

 مجموعه، اون یکارههمه... نه که  یمنش البته

 ...هیدیسع

 

 و کرد بند شی هالباس  به را دستش در یها ره یگ فاخته

 :گفت تعجب  همان با

 



 ...االنم... دونستمینم... جالب قدچه -

 

 هشت... کرده ترک کمپ، بردمش خودم... نهنه -

 برات وقتش به مفصله انشیجر... شهیم یسال

 ...کنمیم فیتعر

 

 دیبگو  دیترسیم... مبهم... کرد  نگاهش فاخته

 دهیترس  هم شیهادیتهد از اما است دهید را منوچهر

 .بود

       

             

                   

 

                   

             

       

 



 ۲۱۱_پارت #

 

 شده؟ یزیچ -

 

 اتابک؟ یشناسیم  قدرچه  رو یکلن  منوچهر -

 

 که یوقت آن مثل درست دیترس... دی لرز  اتابک دل

 ...  ندیبب را او خواستیم مارستانیب در دیجمش

 

 ...بود دهیپرس را  سوال نیهم

 " ؟یشناسیم  قدرچه  رو یکلن منوچهر"

 

 ؟یپرس یم چرا -

 

 .گرفت را شیبازو و  رفت جلوتر 

 



  او لخت یبازو نه گرید بود آمده  منوچهر اسم که حاال

 ...خمارش چشمان نه و بود مهم شیبرا

 

 پرسه یدار زهر یافع  بود جا هر  مرد نیا اسم 

 ...  زدیم

 

 چه؟ زدی بر فاخته  به را زهرش خواست یم اگر

 

 ش؟یدید نکنه زده؟ یحرف  کرده؟ یکار -

 

 ...  ماند همانجا و شکست فاخته یگلو  در حرف

 

 از دیترسیم  اطرافش یها آدم شر از... دیبگو دیترس

 ... خواست یم آرامش تنها بود متنفر هاتنش

 

 که گرفت  او از را نگاهش و دیکش عقب را خودش

 . نرود لو او شیپ دروغش

 



 خوامیم... نکنه قبول منو دمیترسیم شهیهم... نه -

 ...هیآدم  طورچه  بدونم

 

 کارش یجا کی د،یگویم دروغ فاخته دانستیم

 ... دیدزدی م را چشمانش که دیلنگیم

 

  یرفت حاال بکش؟  خط رو پسره نیا دور نگفتم بهت -

 بهت؟ گفته یچ! کرده تییهوا  دوباره ششیپ

 

  جوابش فاخته که شد آن از مانع اتابک لیموبا  زنگ

 .بدهد را

 

 ! بود پروانه 

 

  خاموش را اش یگوش زن چشمک یصفحه  اتابک

 . نداد را جوابش  و کرد

 



 لیدل یبگ دی با وقت اسرع  در یول خونه برم دیبا من -

 ...هیچ  سواالت نیا

 

 رتید برو... ماست از ترواجب  خانم  پروانه آره -

 وقت؟  هی نشه

 

 مخصوصا   گزنده و بود تلخ زبانش نبود، خودش دست

 .شدیم حساس دیشنیم ای دیدیم را پروانه اسم یوقت

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۱۲_پارت #

 



 ...است پروانه شیهایبدبخت  تمام عامل کردیم حس

 

 کرد فکر. دیترس برداشت، سمتشبه یقدم اتابک

 ... اما است شده یعصبان

 

 .زد شی رو به یمهربان لبخند اتابک

 

 شده؟  تیحسود -

 

  قرص دلش حاال یدربه در هاسال از بعد... کرد بغض

 ... دارد خانواده که بود

 

 ...  و ماندی م کنارش یقو  یحام کی مثل  اتابک که 

 

 نه بود پروانه یبرا  اتابک بود، کرده اشتباه انگار اما

 .ها آن

 



 شگاهیآسا به را مادرش  او خاطربه و بود زنش او 

 ... دادینم  حیترج او به  که را فاخته  حاال بود برده

 

  هرجا اصل   چهمن به بشه؟ میحسود دیبا چرا... نه -

 ...برو یریم

 

 ... ینارنج نازک دخترک نیا بود کرده قهر

 

 . دیفهمی م خوب  را نیا اتابک 

 

 ...  شدند فشرده هم به شیهادندان بخواهد که آن یب

 

 کی نوزاد کی دنیبوس دلش که یبالغ  انسان مثل

 ...خواستشیم بخواهد را روزه

 

  یادیز غلط امروز گرفت، او از نگاه  و بست چشم 

 بود دهیبوس هوس و ولع با قدرآن را او که بود کرده

 ... بود بسش گرید



 

 ...یقناد تو  نمتیبیم فردا! ینکرد یحسود  باشه -

 

 یمصطف  میخوایم فربد با... آمینم یقناد  فردا من -

 ...شکمش یها ی چرب یبرا دکتر  میببر رو

 

 به بود بسته کمر دختر نیا نداشت یادهیفا... برگشت

 ...امشب او قتل

 

 ...ستادیایم ضینق و ضد احساسات از  قلبش قطعا   

 

 اعصاب یرو  قدنیا... ارین رو پسره نی ا اسم قدنیا -

 !بچه نرو راه من

 

 نرم قدرچه... یطوالن اما آرام د،یکش را لپش  و شد خم

 ...بود

 



  احساس جور کی بود، بامزه تنش صابون یبو 

 ... دادیم  آدم به یخنک

 

 ...دیماس دهانش در حرف

 

 را دخترانش زد، رونی ب بالکن از و  کرد گردعقب 

 .زد  رونیب هم خانه از و دیبوس

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۱۳_پارت #

 



 شانهمه یزندگ که بود سوز خانمان قدرآن عشق نیا

 ...کند لیتبد یارانه یو به را

 

 کردن کوچک نه بود دنیکش پس مرد نه هم او اما

 .خودش

 

 آن و ن یا از را محبت خواستینم دلش وقتچ یه

  نیریش جان چون که باشد فاخته  خواستیم کند ییگدا

 ... پروانه ای  خواستش،یم

 

 *********** 

 

 آمد و رفت کنان نوازش شیموها  یرو پروانه دست

 ...  کردیم

 

 .بود دهیند را فاخته چون بود خراب امروزش

 



  و پروانه از  یدور است ممکن کرد، فکر خودش با 

 کندیم جذب فاخته به را  او اشمردانه یهاضهیغر

 ...  اما

 

 در هنوز یوقت شور پر  یرابطه  کی  از بعد حاال

 حس را انشیعر تن هنوز و بود پروانه  آغوش

 ... کردیم

 

 و بود ظهر دو ساعت...  بود او شی پ دلش هنوز

 ...  نداشت ها آن  از یخبر

 

 فرشته اما بود زده زنگ  شانخانه   به هم بار چند

 .است امدهین  هنوز گفتیم

 

 زم؟یعز یفکر  تو اتابک؟ شده یزیچ -

 

  و فکر و بود او آغوش در بود او با د،یکش خجالت

 ...یگرید یپ دلش



 

 فکر مموندهعقب یکارا به داشتم... خوبم -

 ... کردمیم

 

 از که خان  تنبل پاشو م،یبخور ناهار میبر پاشو -

 ...مردم یگشنگ

 

 یشمی ابر روپوش که کرد نگاه پروانه به حسیب

 ... کرد یم تن به را اشیاسرمه 

 

 یغذا هم آن نداشت  اشتها اما بود گرسنه 

 ...رستوران

 

 را مادرش رنگ و آب  خوش یهاخورش  دلش 

 .  خواستیم

 

 شانیدعوا شیرو پوپک و خودش که ییهافسنجان 

 ... بردارد یک را آخرش قاشق که شدیم



 

 روشن کولر کهنیا با نشست،  شیجا  در حوصلهیب

 .داشت یزن  هم به حال یگرما  حس بود

 

  و زد چنگ  تخت طرفآن از را شلوارش و راهنیپ 

 .دشانیپوش ترحوصله یب

 

 زد، پوزخند اریاختیب نشست که آشپزخانه زیم پشت

 را هاغذا که  دادی نم خرج به قهیسل قدرآن  یحت پروانه

 ...  زدی بر بشقاب در

 

       

             

                   

 

                   

             



       

 

 ۲۱۴_پارت #

 

 و قاشق همان و بود مصرفبارک ی  ظرف همان

 ! یکیپلست یهاچنگال 

 

  به... نداد جواب زدم زنگ  دختره نی ا به یهرچ -

 !مایبود کرده عادت هاشغذا

 

 لعنت خودش به و برد دهان به لیمی ب را قاشق

 .فرستاد

 

 دخترک آن یرو که بود نیا قصدش فقط هاروز آن 

 .کند  کم را چموش

 

  که دادیم  دینبا را خانه در کار یمسخره شنهادیپ 

 ... کند را فاخته یکلفت  طلب منوچهر دختر حاال



 

 .کن دایپ خودت گهید یکی... اونو کن ولش -

 

 یچ دونمینم... دعوتم یمهمون هی امشب گمیم -

 لباس برام شمغازه از فربد به بزنم زنگ ... بپوشم

 اره؟یب

 

  وقتچیه پروانه. کرد پاک دستمال با را  لبش اتابک

 .بود نگذاشته فربد یگالر در را شیپا

 

 شهر نیی پا یهامحله  در چون کردیم  فکر شهیهم 

 ... آورندیم نییپا را کلسش شی هالباس  است

 

 از یگفتیم که تو ؟یشد مندعلقه جااون به شدیچ -

 ! هست ی قمر ننه هر تن  که یخواینم  ییلباسا نیا

 

  قشنگ هم شیهاخنده یصدا! بلند  د،یخند پروانه

 ...بود



 

  ایثر یعروس  تو ویلطفخانم   دختر روز اون اما... آره -

 گرفته، فربد  از گفت... بود تنش یقشنگ لباس هی دمید

  یطراح اون کهنیا مثل کنهیم کار فربد ش یپ دختره هی

 .براش کرده

 

 ... گرید بود خودش گفت؟یم را او یفاخته 

 

 او؟  جز داشت یدادخدا استعداد همه نیا یکس چه

 

 . داشت استعداد هم یپزینی ریش در یحت 

 

  آشپزخانه ی هابچه  دست کنار  که یا هفته دو در فقط 

 ...بود گرفته ادی را هافنو فوت اکثر ستادیا

 

 ...کجاست نی بب بزن زنگش! خوب چه -

 گرفته وقتتم که کن انتخاب خودت چنتا، ارهیب برات 

 .نشه



 

  تیاهم شیبرا پروانه وقت یاذره گفت،یم دروغ

 ...نداشت

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۱۵_پارت #

 

 نه و بود مهم ایثر نچسبش دوست ی های مهمان نه

 صرف خودش به دنیرس یبرا  نهیآ یجلو  که یوقت

 ...  کردیم

 



 برده یگور کدام را فاخته فربد بداند خواستی م تنها

 !است

 

 ! ارمیب مویگوش برم بذار هیخوب فکر -

 

 را اشیگوش  خواست،ی م خودش یجلو   را مکالمه

 .گرفت را فربد یشماره و برداشت

 

 .برات گرفتم شمارشو ایب! خوادینم -

 

 *** 

 

 ...خورهیم زنگ داره تی گوش ایب جان؟  فربد فربد؟ -

 

  یآهستگبه یمصطف اما کرد ترتند را شیهاقدم فربد

 .آمدیم

 

 .گرفتیم نفسش برود راه تندتند توانستینم 



 

 زم؟یعز هیک -

 

 ...انگار... اتابکه -

 

  سوءظن  با و رفت هم  در که دید را فربد یهااخم 

 :دیپرس

 

 زنه؟یم زنگ من به که ینداد جوابشو تو مگه -

 

 هیکنا با فربد حرف کرد، النه فاخته چشمان در بهت

 ! بود

 

 فاصله  یکم و داد تکان ینف ینشانه  به را سرش

 .گرفت

 

  اشک یقطره تا کرد مشغول یمصطف  با را خودش 

 .ندینب را چشمانش از افتاده



 

 و خودش یرابطه  اتابک آمدن با کردیم فکر فربد 

 ...  شده  کمرنگ فاخته

 

 ...  کندی م هیتک او به کمتر فاخته کردیم حس

 

 دهید دوستاش از یکی تن  رو تو طرح... بود پروانه -

 ...کنه امتحان ببرم براش چنتا گفت... بود

 

 .فربد بود  کرده اشتباه... حسیب کرد،  نگاهش فاخته

 

  جور کی  هم خودش و  جور کی پارک در پدرش

 ...گرید

 

 نه داشتنه  دوس نه... ستین یچی ه اتابک و من نیب -

 ...یا  گهید زیچ چیه  نه محبت

 



 را درش و کرد سوار جلو را یمصطف و  برگرداند رو

 .بست

 

 ... هم روز  یخستگ و بود دوشش یرو هنوز فشیک 

 

 را یمصطف عمل که بود  کرده تلش زحمت هزار به

 به کارش که اندازدیب جلو  یدولت مارستانیب کی در

 از خوب  فربد حاال و نکشد یخصوص  مارستانیب

 ...  بود درآمده خجالتش

 

 فربد با دوباره خواستینم دلش گرفت، ینفس

 .زد یزورک یلبخند شود، نیسرسنگ 

       

             

                   

 

                   



             

       

 

 ۲۱۶_پارت #

 

 که برسون رو یمصطف تو  خونه، رمیم خودم من -

 ...یببر لباس خواهرت  یبرا یبتون

 

 ...فاخته سایوا -

 

 اما بود ریدلگ شد، ری اس او یهاپنجه  در شیبازو

 .زد لبخند

 

  شهیهم بود یحام بود، مهربان داشت دوست را فربد 

 ...یناراحت وقت ،یخوشحال وقت بود مانده کنارش

 

 جونم؟ -



 

 کار تو با کردم فک من... نشو ریدلگ حرفام از -

 اون آخه... کن درکم کردم خطر احساس من... داره

  دخترا با شهمه  بودم جااون من قبل   خونتونه، شهیهم

 ...امین یگیم تو یول گذروندمیم وقت

 

  کرده عادت هادختر  به او...  بود فربد با حق د،یکش آه

 ! فاخته یدردسرها به. بود

 

 ینی بب رو دخترا آرمیم... توه با  حق دیببخش -

 ...رونیب

 

 . شد تلخ دوباره فربد

 

 ... بذاره خان اتابک اگه -

 

 خوبه؟  ارمشونیب تنها دمیم قول -

 



  یکوچک از را هادختر  شد، یچراغان  فربد چشمان

 ...داشت دوست

 

  زیچ همه مقصر را او اتابک حاال و بود کنارشان 

 ...دانستیم

 

  و فاطمه یدرباره  یزیچ یدشمن از فربد کردیم فکر 

 ...است نگفته او به فاخته

 

 ...رو وروجکا تنگشونمدل... یلیخ! خوبه یلیخ -

 

 .کرد اشاره یمصطف به و زد لبخند فاخته

 

 ببرش زودتر شده خسته  یلیخ یطفلک داره گناه -

 ...کنه استراحت خونه

 

 و گذاشت نگران  فربد یشانه  یرو را  فشیظردست

 : داد ادامه مهربانانه



 

 گناه برو... خونه رمیم زود  منم نباش من دلواپس -

 ... داره

 

 راه به هم خودش و کرد نگاه را یمصطف و فربد رفتن

 .افتاد

 

 و یمصطف یخانه  که یامحله  تا هاآن یخانه  از 

 یط دیبا فربد را یادی ز یفاصله بود آن در یگالر

  فکر تا باشد تنها خواستی م ترشیب فاخته اما کردیم

 .کند

 

 یچندان  تیاهم شیبرا پروانه به فربد دنیرس زود

 ...نداشت

 

 را نصفش که مارستانیب  یهاوار ید کنار از زنان قدم

 راه به شروع بود پوشانده رنگیآب بلند یهافنس هم

 .کرد رفتن

 



 زن چند که افتاد یمحل  لباس با یزن  به چشمش 

 .داشتند را کردنش آرام در یسع گرید یچادر

 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۱۷_پارت #

 

 از یکی دادن دست از از نشان سوزناکش یآوا

 ...داشت زانشیعز

 

 شیبرا هم هازن نیا  نبود، همراهش یکس انگار 

 ... زدیم کنارشان که بودند بهیغر



 

 رفت ایدن  از فاطمه یوقت هم او گرفت، آتش جگرش

 ... فربد جز دهد نشیتسک که نداشت را یکس

 

 یروز دو یکی هم  خانمی زر گذشتی نم حق از 

 ... بود کرده را اشی سوزدل

 

 .بخرد یآب یبطر  تا برگشت یورود در کنار یدکه به

 

 بود سالانیم یمرد. نبود جاآن اخلق بد دخترک آن 

 او زد لبخند شیرو به یوقت  چشمش کنار یهانیچ که

 . انداخت دیجمش پدرش ادی به را

 

  من به آب  یبطر هی دی کن لطف شهیم ... آقا سلم -

 د؟یبد

 

 دخترم؟ کیکوچ ای بزرگ سلم، -

 



 ...خوامیم وانمیل دونه هی... کیکوچ -

 

  سرش پشت از یدست گذاشت زیم یرو که را کارتش

 .برداشت  را آن

 

 ...آقا دیکن حساب  من با -

 

 از خواستی م چشمانش... کرد نگاهش و برگشت

 او؟ هم باز! بزند رونیب حدقه

 

 کرد، تشکر آرام. برداشت عقب یقدم و دیگز را لبش

 .زد رونیب و  برداشت را وان یل  و یبطر

 

 هم هازن آن و کردیم هیگر شدتبه  هم هنوز زن 

 ... بودند آمده ستوه به شیهاداد و  غیج  از انگار

 

 ... ختیر آب شیبرا  یبطر از و زد زانو

  



 ...  خانم دیبخور  آب نیا از کمی -

 

 اشی خوانه یمرث به هم باز و برد عقب را سرش زن

 : داد ادامه

 

 چه... رفت  مردم ... رفت  پناهم... یچ... بخورم یچ -

 ...خدا یا هللا؟روح  یب زمیبر  سرم به یخاک

 

 به را آب زور  به و نشست فاخته کنار هازن  از یکی

 .دادند خوردش

 

  خودتو  اما یش یخال  که کن هیگر... خانم بخور -

 ... بزرگه شهیهم خدا... نده عذاب

 

 هم خودش... بماند ترش یب نداشت طاقت فاخته

 .بود گرفته  اشهیگر

 

 ...  ستادیا ترعقب یکم و کرد پاک را  شیهااشک 



 

 ... مونده من دست کارتت -

 

 .د یترسیم او از کرد، نگاه مرد به و برگشت

 

 ادی را او دنشید که یاستوار  و محکم مرد نیا از 

 ...انداختیم نمرود مثل  یپادشاهان

 

 ... یکلن ی آقا ممنونم -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۱۸_پارت #



 

 ؟یکن کمک زنه به یدار دوس -

 

 ...نبود بدبخت زن نیا  کرد، نگاهش  زیت و برگشت

 

 تنها فقط. ست ین ریفق بود معلوم لباسش یپارچه  از 

 ...بود

 

 !رسهیم زود  مرگ خبر آن،یم کارش  و کس... نه -

 

 تربدبخت  خودش از کسچیه کرد، رفتن راه به شروع

 . نبود

 

 پدرش مرگ ادی به... گرفتند راه آرام شیهااشک 

 ...نداشت ادی به را مادرش افتاد،

 



 یوقت. بود ادشی را دیجمش اما مرد، که بود کوچک 

 با پدرش که یاتاق آن در پشت  بود جاآن فاخته مرد که

 ...بود  یبستر آن در دستگاه هزار

 

  قطع را هادستگاه   یوقت د،ید را سپردنش  جان 

 سرش یرو  را رنگدیسف یملحفه یوقت کردند،یم

 ... دندیکش

 

 ؟یکنیم فک یچ به -

 

 آن با یکلن منوچهر بود؟ شده قدمهم  او با منوچهر

 ! ابهتش

 

 ...بابام -

 

 !ادمهی مرد یوقت... دیجمش... بابات -

 



  اتابک و پروانه که یشب آن یفردا زد،  خندپوز  فاخته

 ... ستادیا پدرش ناراحت قلب کردند ازدواج

 

 ...گر ید نزد پلک گرید دینکش نفس گرید

 

 دیفهم  یوقت! داد دقش شما دختر... بابام آره -

...  ارهیب دووم نتونست گهید سحامله  خواهرم

 و عشق ی قربان من خواهر و پدر که شما  دخترخانم

 !منه نوبت هم  حاال و شد شیعاشق

 

 رگ بود بلد خوب... جنتلمنانه و آرام د،یخند منوچهر

 !را دختر نیا خواب

 

 !بود دوم میمر  شناختش،یم 

 

  توه؟ نوبت یطور چه -

 



  نفرت و حرص از پر و کرد پاک را شیهااشک  فاخته

 ... آورد  زبان به را  شیهاحرف 

 

 !کرده چه هاآن با دیفهمیم دیبا مرد نیا 

 

 بعد! خانم  پروانه عشق یقربون بشم که منه نوبت -

  جمع هم دور  خانوادمو تونستم یدربهدر  سال همه نیا

... هم رو یختی ر اتابک با یگیم شما وقتاون کنم

 ! خونت ادیب نذار یگیم

 

 اشیشانی پ به را دخترک یمو  یتارها یآرام مینس

 ...کرد فکر منوچهر و کشاند

 

 شیگلو در م یمر نام ادیفر  قدرچه  است، دلتنگ  قدرچه 

 ... است شده سنگ و مانده

       

             

                   



 

                   

             

       

 ۲۱۹_پارت #

 

  انتخاب اتابکو یتونیم... یستین یکس یقربون تو -

 !یبش دور فربد از ،یکن

 

 ...هیانصافیب -

 

 . نفعته به... ستین جون بچه ستین -

 

 را فربدش توانست یم طورچه  امد،ین باال فاخته نفس

 ...بگذارد کنار

 

 شد؟یم  مگر سال؟ همه نیا از بعد 



 

 یزندگ  شما دختر که رنیبم دیبا همه! گهید آره -

 ...کنه

 

  از را فاخته خواستینم دلش منوچهر که بود نیهم

 ... ندیبب کینزد

 

 دوست شدیم نرم ناخودآگاهش، در شد ی م مهربان

 به خم خواستینم دلش. ندیبب را او یه یگر نداشت

 ...دیا یب شیابرو

 

 ...نکن هیگر -

 

 هنوز زن آن ی هیمو یصدا! زد آتش را  فاخته حرفش

 ...  آمدیم

 

...  آمبوالنس ریآژ شدند،یم رد که ییهانیماش یصدا

 ...  بود درآورده را شورش مرد نیا و



 

 هیگر گفتیم  و انداختیم  فاخته دل به آتش خودش

 !نکن

 

  خودت نکنم؟ ای کنم هیگر که چه تو به ها؟ چه تو به -

 یافتاد که حاالم نیدیکش گه به منو یزندگ  دخترت و

... اونوقت یکن جدا هم از و فربد و من که نیا دنبال

 ؟یر یگیم دلسوزم یآدما ژست

 

 یهوا نیا از شود  دور تا کرد تند را شیهاقدم

 ...  دیبریم  را شیهانفس که یمسموم

 

 ...  بود مهربان  هم هنوز منوچهر و

 

 ... دخترم  سایوا -

 

 !دخترم نگو من به! ستمین تو دختر من -

 



 یپناهی ب احساس... رفتیم پدرش شیپ دیبا

 ...  کردیم

 

 کی یکس هر بودند، ستادهیا شی جلو انگار ایدن یهمه 

  ناراحتش جور کی دادی م جوالن اشی زندگ در جور

 ...  کردیم

 

 !داشت؟ جان قدرچه  او مگر! گرید بود دهیبر

 

 ... بود ریدلگ بود دلتنگ کرد، دنیدو به شروع

 

  یهادست هنوز... خواستیم را دی جمش آغوش 

 .داشت خاطربه  را زمختش

 

  دیجمش یبرا  شیهای دلخور قدرچه بود ادشی هنوز 

 ... بود تیاولو

       

             



                   

 

                   

             

       

 ۲۲۰_پارت #

 

 که یز یچ تنها کرد،ی م نگاه را او رفتن منوچهر

 .بود دختر نیا کردیم شرمنده را  او وجودش

 

 ... فقط شیهاکار از باشد مانیپش کهآن نه 

 

  یهاکار به تا  کرد همراهانش به یااشاره و دیکش یآه

 .کنند یدگیرس زن آن

 

 را بنزش نی ماش سوئچ داشت ییتنها به ازین خودش 

 ... شد نی ماش سوار ییتنها  به و گرفت محافظش از



 

 ********* 

 

 ...فاخته یزد زنگ من به شدم خوشحال یلیخ -

 

 کتش آرام اتابک و شد جمع  خودش در شتریب فاخته

 ... کرد پهن او یرو را

 

 اشک  آرام و بود دهیخواب سفت نیزم یرو 

 ... ختیریم

 

 شیهاهیکل... دیجمش ییدا قبر کنار یهایکاش بود سرد

 کرد؟ینم کردیم خی

 

 شده؟   یچ یبگ یخوای نم هنوزم -

 

 بود؟ حافظ  عاشق جونمآقا ادتهی -

 



 ...  سرتق  یکوچولو  فاخته چاندی پیم را حرف

 

  زمزمه اریاختیب... را دیجمش خواندن حافظ بود ادشی

 :کرد

 

 بود برافروخته رخساره و آمدیم دوش -

 بود  سوخته یازدهغم  دل باز کجا تا

 ی شهرآشوب ی وهیش و یکش عاشق رسم

 بود  دوخته  او قامت بر که بود یاجامه 

 دانستیم خود رخ سپند عشاق جان

 . بود برافروخته کار نیبد چهره وآتش

 

 و  دیکشیم نفس تنها... بود شده آرام فاخته

 ییدا مزار  رنگاهیس ینوشته یرو را  شیهاانگشت 

 .دی کشیم دیجمش

 

 یفالوده ه ی میبر گهیهمد با پاشو... دختر گل پاشو -

 ...ایدار دوس که ییاونا از... میبزن یمشت



 

  شد، بلند شیجا از و  زد کنار را اتابک کت فاخته

 .شد بلند آرام  و زد پدرش قبر سنگ به بوسه نیچند

 

  من ... شده  یجورنیا چرا ماها یزندگ دونم ینم من -

 ...بابام... فرشته... نی ریش... طوراون تو طورنیا

 

 و بغض از  پر ناراحت... ریدلگ کرد، نگاه  را اتابک

 ...التماس

 

 یز یچ ینینفر ما یزندگ تو مگه... بگو خدا  تورو اتا -

 ...ادتهی حتما  ... یبزرگتر من از تو هست؟

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۲۲۱_پارت #

 

 هم به دخترک چرا دانستینم... نشست نرم اتابک

  حالش او یحال  شانیپر و دانستینم زی چ چیه  ختهیر

 .کردی م خراب را

 

 دم ستین خوب... برم قربونت میبر جانیا از پاشو -

 ...قبرستون تو غروب

 

 ... کن  کمکم... نداره جون پاهام -

 

  او به فاخته بود شیخدا از کند کمکش بود  شیخدا از

 ... کند هیتک

 

 یگل که محکم یوارید یعنی گاه هیتک یعنی بودن مرد

 ... کشدیم آغوش در را



  

 بلندش و  انداخت دختر  فینح یهاشانه یرو را کت

 به دنشیکش آغوش در به داشت یبیعج لیم کرد،

 ...شیهانفس کردن حس به دنشییبو

 

 پسش اگر... طاقتیب و  بود زپایگر او... دیترس اما

 لمسش گذاشتی نم گرید و شدیم وانهید اگر زدیم

 چه؟ کند

 

 در بود فاخته  صورت! ناگهان... شد  داغ اشنه یس

  آغوشش؟

 

 حس را نفسش یوقت شد فراموشش را دنیتپ قلبش

 ک؟ ینزد  قدرنیا... کرد

 

 ! حرفیب  تلشیب... بود آمده خودش 

 



 پشت کنمیم  حس یهست که حاال... اتا نرو وقتچیه -

 شهر نیا مردم تموم انگار ینباش اگه...  دارم پناه و

 ... کنن پارم کهیت خوانیم همه... شنیم گرگ

 

 دور به دستش... ناشناخته یشوق از شد  پر تنش تمام

 ...فشردش خود به و شد حلقه او

 

 زنت... دیشا ؟یبر  یخوایم اتا؟ یگینم یز یچ چرا -

 ...یدار حق... ی برس ما به تو نباشه یراض

 

 او ترمحکم  اتابک اما شود جدا که گرفت فاصله یکم

 ... فشرد خود به را

 

 ...بگم یچ ذوق از دونمینم -

       

             

                   

 



                   

             

       

 ۲۲۲_پارت #

 

  یباش کرده میکار هر... اما ستین صاف باهات دلم -

  که یوقت چن نیا... میندار یاگهید مرد  تو جز  ما حاال

 ... قرصه دلم یهست

 

  نشانه را شی هاچشم  ازین از پر و کند او از را خودش

 و فشرد را اشمردانه  و بزرگ شیها دست گرفت،

 :گفت

 

 ...ینر بده  قول... بده مردونه قول -

 اما یبزرگ بودن من پدر واسه... کسچ یه خاطربه 

 ؟یدیم قول ،یباش پناه و پشت بده قول

 



 دوست را فاخته بودن مهربان زد، لبخند اتابک

 ! باشد  هم مهربان توانستی م دختر نیا... داشت

 

 دست یاحد چیه خاطربه بار نیا دمیم مردونه قول -

  یحام و بمونم دمیم قول... نکنم ول خانوادمو

 ...قسم خاک نیهم به... باشم

 

 ...قولت شاهد بابام پس -

 

 و زد کنار را شالش یکم باد یوقت را شیصدا دینشن

 ... داد نشان را گردنش

 

 ...  انداخت چنگ دلش به آن دنیبوس یوسوسه  

 

 ...دیببو و کند فرو نقطه آن در را سرش دادیم جان

 

 ...  کند لمسش و ببوسد امان یب 

 ... گرفت نگاه و بست چشم



 

 زشت داشتن  چشم  کوچکش دختر به دیجمش ییدا کنار

 ...بود

 

 ...قولم  شاهد بابات -

 

 هم هابچه  خونه میببر  میبخر فالوده میبر پس -

 ...بخورن

 

  نگاهش و بود ستادهی ا شیجا بر هم هنوز  اتابک

 ...  کردیم

 

 شدیم سهمش هالب نیا از بوسه ک ی شدیم چه

 ...امروز

 

 اتا؟ هیچ -

 



 بچه همونقد کاش کردمیم فکر داشتم... فقط یچیه -

 ... ببرمت نیماش تا کنم بغلت  تونستمیم  هنوزم یبود

 

  چه به هم  او... داد پس  را اتابک کت و دیخند فاخته

 !کردیم فکر یمحال  یهاز یچ

 

 !شد رمونید مهندس فتیب راه -

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۲۳_پارت #

 



  به یحت  بود آمده که صبح از شهیهم مثل منوچهر

 ریگ رفتی م باال شرکت وارید از که  هم یامورچه 

 !  دادیم

 

 : دیتوپ شرکتش یآبدارچ به رو و کرد اخم

 ؟یآورد یورداشت  هیمارزهر  چه نیا -

 

  حرف جرعت برداشت، عقببه یقدم ترس از میکر آقا

 .نداشت زدن

 

 چپ یدنده  از یکلن منوچهر که بود ییها روز آن از

 :دیتوپ م یکر آقا به رو!  بود شده بلند

 

 داره سرم اوف! اریب وردار من برا مسکن هی برو-

 ...ترکهیم

 

 : زد داد یصمد خانم به رو و برد باال  را شیصدا

 



 ؟یگرفت آزادو یشماره ؟یسادیوا جانیا چرا تو -

 

 .شد داخل و کرد باز زدن در بدون را اتاق در آزاد

 

 مویگوش. یکرد پاره افسار باز! منوچهر  هیچ -

 ...زد زنگ کهبس  بدبخت نیا سوزوند

 

 دهیترس ی صمد خانم و شکفت گلش از  گل منوچهر

 ... کرد ترک را اتاق

 

 ؟یاومد یک!  پسرم سلم -

 

 .آمد آزاد سمت و شد بلند شیجا از

 

 خراب حالمو یخوایم شم؟یپ یومدین روز اون چرا -

 هست؟ که یکن ینیا از تر

 



 کتش و شد  محکم فکش برداشت، عقب به یقدم آزاد

 .زد کنار را

 

 یشیم  خرفت یدار!  ؟یک درسته؟  حالت یک تو -

 ؟یآدم تو! ینشد  درست هنوزم

 

 یادامه یرحمی ب تینها با و زد کمر به را شیدستها 

 .دیکوب یکلن صورت به را  شیهاحرف 

 

  منوچهر؟ وردار من سر از دست بگم بهت قدچه -

 بگم قدچه تو؟ بچه منم یست ین من یبابا تو بگم قدچه 

 خوره؟ ی م بهم اتینگران نیا از حالم

 

 .گرفت یکام و زد  آتش یگار یس

 

  را حالش او  سکوت و زد زل منوچهر  به گستاخانه 

 !مردک بود شده الل... کرد خوب

 



... منوچهر ستین چشات تو یچیه دروغ جز تو -

 ...فهممینم

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۲۴_پارت #

 

 .زد  یپوزخند

 

 یچ ؟یبریم من از ینفع چه فهممینم واقعا   -

 !رتی ز بره آب ینیشی نم ییجا هی  تو ؟یخوایم

 



 . شد ی ناتوان و تیمظلوم از پر نگاهش منوچهر

 

 ...مادرت به  من... پسرم -

 

 : دیغر اششده دیکل یهادندان انیم آزاد

 

  یک یکرد فکر تو! اری ن زبونت به منو مادر اسم -

 ؟یهست

 

 و  دیبرچ لب آزاد رفتار از مستأصل منوچهر

 :گفت وارالتماس 

 

 هی خوامیم فقط من خوام،ی نم یزیچ ازت من پسرم -

  به بده یچ  همه یستین که تو... نمتیبب  یایب ییوقتا

 ...سخته یر هم

 

 .زد گارشیس به یگرید پک و زد ی پوزخند آزاد

 



  بدبخت نیا سر که تو منوچهر؟ ینال یم یچ از -

 ! یکنی م یخال هاتوعقده دورتن که  ییهاچاره یب

 

 : داد ادامه و کرد یامسخره یخنده

  دوسرتو یاژدها اون  که بدبخت اتابک اون سر -

 ها؟ بود ی چ بدبخت اون گناه... دومنش تو یانداخت

 ده؟ یجمش یزاده  خواهر کهنیا

 

 .شد باز اشینیب  یهاپره و محکم یکلن فک

 

 یکس! بود شده دیجمش دختر عاشق که  نهیا گناهش -

 ...منو یزندگ  یهمه که

 

 : دیکش ادیفر و داد کف  از طاقت آزاد

 

 !شو خفه -

 

 .گرفت  شیسو به وار دیتهد را اشسبابه  انگشت



 

 یببند من مادر شیر به القاب نیا از گهید بار هی -

...  قسم خدا به گمیم بهت دارم... منوچهر قسم خدا به

 دختر اون خودتو! کشمیم شیآت به تویزندگ یهمه 

 ... تویلعنت شرکت نیا ابلهتو داماد ... تویافع

 

 قبل رساند،  یخروج در به را خودش یبلند یهاگام با

 . داد ادامه کرده بُغ منوچهر   به رو و برگشت رفتن از

 

 !وردار من سر از دست -

       

             

                   

 

                   

             

       



 

 ۲۲۵_پارت #

 

 کارت من یگیم راست تو! سایوا... پسر سایوا -

 ...برام یدار نفع... دارم

 

 یگاه بود نوبرش مرد نی ا... بلند و صدا با... دیخند

 !گرگ یگاه و  شدی م مظلوم

 

 !ندارم فتیکث  یکارا و تو با یکار من -

 

  اومده؟ خوشت فاخته از ندارم خبر یکنیم فکر -

 ه؟ یک دختر اون یدونیم

 

 مردک؟ نیا  شناختی م کجا از را فاخته

 

 ؟یگذاشت بپا من واسه تو -

 



 ... آره... دختر اون واسه یول... نه تو واسه -

 

  از هم فاخته شدینم باورش... شد گرد  آزاد یهاچشم 

 ! بوده منوچهر یهاکلک 

 

 !برات متأسفم ؟یهست یجونور چه تو -

 

 رونی ب را خودش و  کرد باز را رنگسبز  چرم در

 . انداخت

 

 . رفت نییپا ها پله از و دشیکوب محکم  

 

 و کرد ترکش منوچهر یهازدن صدا به توجه بدون 

 ...رفت

 

 درد به قلبش برخاست، مبل یرو از ناراحت منوچهر

 .بود آمده

 



 آزاد... داد فشار و گذاشت قلبش یرو را دستش 

 .بود پدرش هیشب بیعج

 

 عذاب  شهیهم  منوچهر... شیهاچشم مخصوصا   

 ...  داشت را محمد وجدان

 

 منوچهر  یایدن تمام بفهمد خواستینم پسرک نیا چرا

 .اوست لبخند طرح

 

 تمام که بود  ینحس و شوم روز آن ادگاری تنها آزاد 

 ... داد دست از را اشیزندگ

 

  انگار بود زنده شیبرا میمر کندن جان  صحنه   هنوز 

 ... بوده مرگش شاهد شیپ قهیدق چند نیهم

 

 و زد در میکر آقا... دیچک  چشمش از یاشک قطره  

 .شد وارد

 



  یصدا با برگردد کهآن بدون براتون آوردم قرص آقا -

 :گفت یآرام

 

 ...ببرش... خوامینم -

 

 .کرد ترک را منوچهر اتاق بحث بدون آقامیکر

 

 از شتریب ییتنها به سشیرئ بود دهیفهم هم او 

 ... دارد اجیاحت یزی هرچ

       

             

                   

 

                   

             

       

 



 ۲۲۶_پارت #

 

 .دیچ یاتازه  یفرنگتوت  و شد خم

 

 آن کهآن بدون. افتاد آب  دهانش اشیقرمز دنید از 

 لبخند اشیملس از و گذاشت دهان به دیبشو را

 . زد یکوچک

 

 مانند فاخته یهالب... گذشت ذهنش از دوباره

 ...و خوشمزه یفرنگتوت 

 

 :گفت خودش با و دیگز  لب 

 

 ...چرا  رهینم ادمی -

 

 تمام یاندازه به کرد حس  فاخته یچهره یآور ادی با

 ... است دلتنگش ایدن

 



 با. خواست  یسبد  و زد صدا را  یمستوف خانم

  یهای فرنگتوت دنی چ مشغول خودش  یهادست

 .. شد شانیاگلخانه 

 

  شتریب الی خ و فکر کند یدور قدرهرچه  بود دهیفهم 

 ...کندیم تشیاذ

 

 هانیا خوردن حال در را او بود بخشلذت  شیبرا

 ...ندیبب

 

 ... شدیم خوشمزه  و ترش نیا از بعد دیبا  شیهالب 

 

 ! من شده  چم... اوف -

 

  بود شده ینوجوان یهابچه  پسر مثل... گرفت  اشخنده

 ...  شوندیم عاشق تازه که

 

 ! یریگ معرکه و یریپ سر



 

 !مرد خونهیم خروس کبکت -

 

 نیا به یک  دینفهم... کرد نگاه یدیسع  به و برگشت

 .بود آمده سوله

 

  یخوب  حال  االن هامدت بعد! خوبه حالم... آره -

 ... دارم

 

 یفرنگتوت  کردن جدا به  شروع و نشست هم یدیسع

 .کرد ساقه از ها

 

 ه؟ یخبر مگه؟ طورچه -

 

  من با که دختره اون ادتهی... فقط صورت اون به نه -

 شد؟  دعواش

 



 را اشخنده یصدا هاسال  د،یخند معوج و کج یدیسع

 .بود دهینشن یکس

 

 ...بهت زد چاقو! ادمهی... هوم -

 

 : داد را جوابش فتهیش و دی کش شیگلو به یدست اتابک

 

 ... بودم دنبالش یعمر هی که هیهمون... خودشه آره -

 

 سردخون و کرد پاک ی دستمال با را دستش یدیسع

 :دیپرس

 

 ...ادینم بهش... جالبه اونه؟ سابقت زن -

 

 اون... ساله چن شده  فوت... فاطمه! بابا نه -

 ...خواهرش سفاخته 

 

       



             

                   

 

                   

             

       

 ۲۲۷_پارت #

 

 . انداخت باال یاچانه  یدیسع

 

 تونمینم من...  یزنیم حرف مردنش از راحت  قدچه -

 ... مرده فروزان کنم قبول هنوزم

 

 را دستش در یهایفرنگ توت و دیکش  یآه اتابک

 ...ختیر یکی پلست  رنگسبز سبد درون

 



  داشتن خانواده از یقدرنیا فقط... ستین  راحت برام -

 ...  شده گم توش فاطمه مردن  غم که هستم خوشحال

 

 به دستش که نشست  یگرید یگوشه و شد بلند

 .برسد هادهیرس یهیبق

 

 با که گذاشته یادگاری برام دختر دوتا رفته اون اگه -

 ... شمیم آروم اونا وجود

 

 فروزان از  هم او کاش... رفت فرو فکر در یدیسع

 ... کند پر را  شیهایی تنها که شدیم بشینص یابچه 

 

 !ه؟ی چ اسمشون -

 

 یچ اسمش میشد دار دختر اگه میداشت دعوا شهیهم -

 گفتیم اون نیریش میبذار گفتمیم من... باشه

 ... فرشته

 



 .  کرد بلند هم را سبد و شد بلند شی جا  از اتابک

 

 دلش اما ببرد هم  گل فاخته یبرا داشت دوست

 !کند خراب را گرفته پا تازه صلح نی ا خواستینم

 

 دعوتت داره تیموقع یک نمیبب بپرسم فاخته از -

 ...هاموبچه  ینیبب  خونه کنمیم

 

 به... رفت  زشیم سمت و داد تکان را سرش  یدیسع

 ... شیهابچه  به کرد،یم ی حسود  اتابک

 

 مرحم را  شیهادرد که داشت یفرزند هم او کاش

 ... گذاشتیم

 

 یبرا دشیترد و دی د را اتابک یزدهذوق رفتن

 ...را زرد خکیم  گلدان برنداشتن ای برداشتن

 ***** 



  را خانه زنگ خوش سر و کرد پارک را نشیماش

 ... بود شده آرامشش مأمن خانه نیا فشرد،

 

 ...فاخته و دخترانش مادرش،

 

 قفل و برداشت را یفرنگتوت سبد در شدن باز از بعد

 .زد  را نشیماش

 

 چه کهآن از غافل بست را در و شد پلهراه داخل 

 ! شد خواهد پا به یاولوله 

 

 

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۲۲۸_پارت #

 

  روپوش خودش و گذاشت باز را آپارتمان درب فاخته

 .دیپوش اشی صورت یبند  تاپ یرو را یرنگی مشک

 

 .شد انداز نیطن  خانه در  اتابک یصدا

 

 ست؟ی ن خونه یکس  خونه؟صاب -

 

 .رفت  پدرش استقبال به و برخاست آرام نیریش

 

 در را دخترش و گذاشت کانتر یرو را  سبد اتابک 

 .دیکش آغوش

 



 یبزن حرف یخواینم  دخترم، ناز  برم قربونت -

 بابا؟  با هنوزم

 

 .آمد رونیب اتاق از فاخته

 

 !کنمی م قهر بزنه حرف تو با من از قبل اگه -

 

 .د یبوس را نیریش  گونه اتابک

 

 !سلم  ک یعل بگو تخاله  به -

 

 فاخته. شد مچاله پدرش آغوش در و  دیخند نیریش

 .زد تعارف

 

 ...ارمیب یچا برات نیبش -

 

 :دیپرس و  داد لشیتحو  یلبخند اتابک



 

 .که ستنی ن کجان؟ فرشته و مامان -

 

 .شکفت گلش از گل های فرنگتوت  دنید با فاخته

 

  که گفتم... ی دیکش زحمت  چرا رون،یب فربد با رفتن -

 معذب یآریم یزی چ هی دفه هر. هست یچهمه 

 ... شمیم

 

 : دیپرس اخمو حرفش دوم قسمت  به توجه بدون اتابک

 

 یفرستی م کهیمرت نی ا با مامانمو مردم من مگه -

 رون؟یب

 

 .کرد  نگاهش سردخون فاخته

 

 من همسر قراره مرد اون ! اتا ستین  کهیمرت اون -

 ...یایب کنار  باهاش دیبا  هم تو بشه،



 

  جواب تا شد بلند و گذاشت مبل یرو را نیری ش اتابک

 . بست را  دهانش در زنگ یصدا که  بدهد را فاخته

 

 .برداشتش و رفت فونی آ  سمت فاخته

 

 بله؟ -

 

 .زد خشکش دیشن که را زن یصدا

 

 :دیپرس نگران اتابک 

 

 فاخته؟ شده یچ -

 

  پروانه  یصدا... دیکش دستش از را فونیآ یگوش

 .کرد کوبخیم  هم را خودش

 



 . خونه ن یا تو اومد دمید خودم نه؟ ای یکنیم باز -

 

 سر را اشیگوش و فشرد را فونیآ یدکمه  اتابک

 . گذاشت شیجا

 

 .گرفت دست در را  فاخته یهاشانه و برگشت 

 

 چیه... که جامنیا  من ... دلمز یعز باش آروم -

 ... یبترس  خوادینم

 

  منتظر و کرد باز را در خودش  و دیبوس را شیموها

 . ستادیا پروانه

 

 ...نبود وقتش االن ... فقط... ترسم ینم من_

 

 ! مهیحال_

 

       



             

                   

 

                   

             

       

 ۲۲۹_پارت #

 

 پروانه... کرد نگاه را راهرو و زد فاخته به یلبخند

 ...پر یتوپ  با... بود آمده

 

 ؟یکنیم یغلط  چه جانیا! خراب ی  عوض -

 

 .گردد باز آرامشش که بست چشم  اتابک

 

 !نییپا اریب صداتو -

 



 .شد داخل و زد کنارش  پروانه

 

 . بزنم هم به شوهرمو یدروغا گند اومدم -

 

 سالن  به بود برده اتاقش به را نی ریش که فاخته

 . برگشت

 

 . دید را فاخته  و چرخاند  چشم پروانه

 

 شانخانه  کارخدمت  با شوهرش دیگنجینم  باورش در

 !باشد ختهی ر هم یرو

 

 او که یخجالت و معصوم دختر شدی نم باورش 

 ...  باشد  همسرش  تخت قیرف حاال  شناختیم

 

 تر سر کوتوله دخترک نیا از بود هرچه! کرد بغض

 . بود

 



 .برگشت اتابک  سمتبه

 

 اخراجش یگفت من به  تو! اتا نکنه درد دستت -

 ن؟یا با دعواهات بود نیا... یکرد

 

 .گرفت را ش یبازو اتابک

 

 . خونه میبر فتیب راه -

 

 .برداشت قدم فاخته سمت و دیکش را شی بازو پروانه

 

 . خواباند گوشش در یمحکم یلیس یآن به 

 

 ؟یش شوهرم خواب ری ز من؟ یمحبتا جواب نهیا -

 

 یاپروانه  به لذت با نگرفت، دردش او ی لیس از فاخته

  تجربه را خواهرش  شیپ سال ده حال که دوخت چشم

 .کردیم



 

  که بود نی ا نشی نازن خواهر با پروانه فرق  شیمنتها 

 را زیچ  همه که اوردین کدامشانچی ه یرو به او

 ! داندیم

 

 .رساند پروانه به را خودش  اتابک

 

 !تو؟ یکرد یغلط چه -

 

 .گرفت سر  از را اشهیمو و نشست اتابک یپا جلو 

 

 غلط گهیم من به دختره نیا خاطربه! نش یبب ایخدا -

 ! یکرد

 

 آسمان به اشه یگر هقهق و دیکش باال  را دماغش

 ...  کند بلندش که گرفت را شیبازو اتابک. رفت

 

 . کردی م نگاهشات صامت و ساکت اما فاخته



 

 هم یلیدل پس گفتیم پروانه که نبود یزیچ آن او

 .کند دخالت آنها یشوهر و زن یدعوا در نداشت

 

 ذلت از را لذت تینها چون کردینم هم دخالت البته 

 ...   بردی م پروانه

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۰_پارت #

 

 :گفت  اتابک به رو و زد  یپوزخند

 



 انداخته، راه صدا و سر! ببر جانیا از کن جمع زنتو -

 ...دارم آبرو ساختمون نیا تو من

 

 .شد  بلند شیجا از عی سر پروانه

 

 یدار هم آبرو اصل   تو من؟ برم؟یم  آبروتو من -

 کوچولو؟ هرزه

 

 دست در را فاخته روپوش طرف دو  و رفت ترجلو 

 .داد هلش اتابک  سمت و گرفت

 

 داشت؟ ی چ کوتوله یدختره نیا کجاته؟ تا نیبب -

  هان؟

 

  اتابک یجلو  فاخته اما برداشت زیخ  سمتش اتابک

 .داشت نگهش و ستادیا

 

 :گفت یروزیپ لحن با و کرد  زیر چشم 



 

 آره... خانوم پروانه داره درد نه؟ داره درد یلیخ -

 . داره درد یدزدشوهر 

 

 .گرفت دست در را  اتابک یبازو

 

  خونه از و  بردار النفستوفیضع و نیبظاهر  شوهر -

 ... رونیب گمشو من

 

 از را شی بازو پروانه حضور به توجه بدون اتابک

 در صورتش و دیکش رونیب  فاخته یهاانگشت  انیم

 .گرفت دست

 

 قرارمون النفسم؟فیضع من  منو؟ یشناخت ینجوریا -

 بود؟ نیا

 

 و زد پس را  اتابک دست بود شده طاق  طاقتش فاخته

 .دیکش ادیفر



 

  هی دنید  با که یفیضع! یالنفسفیضع تو آره! آره -

 یرفت و یگذاشت  منو خواهر خانم نیا ی ابرو  و چشم

 !دلش ور

 

 .کرد جلب را شان سه هر  توجه دیکل چرخش  یصدا

 

 .چرخاندیم  را نگاهش زده خشک بغل به  فرشته فربد

 

 وارد و گذشت خانه یراهرو  از سرشپشت خانم عمه

 .شد

 

 . ستینگر را عروسش و پسر  آلود اخم 

 

 کوتاهقد دختر از ریغ دیدی نم را زیچ چی ه اما پروانه 

 !  بود فاخته او... را مقابلش

 



  شیبرا زیچ همه... شوهرش شیپ وقت چند  خواب

 ...زیچ همه شد روشن

 

  انگار که دوخت یافرشته به را اشزده بهت نگاه 

 !  دیدریم گلو و شدی م یریت نگاهش خصم

 

 ... دی جمش دختران

 

 نیریش... اش عاشقانه یزندگ یبرا آخ! او بر یوا 

 .ستادیا فربد کنار و کرد باز را خواب اتاق در آرام

 

 .گرفت را زنش ی بازو اتابک 

 

 ! میبر جانیا از گمشو -

       

             

                   



 

                   

             

       

 

 ۲۳۱_پارت #

 

 . بود شده برادرش متوجه تازه اما پروانه

 

 !گرفت جان ش یها رگ در منوچهر  یخو 

 

 : کرد زدن کف به شروع و داد سر قهقهه 

 

. آدیم  خوشم ازت داره  تازه... نیآفر... نیآفر-

 سیسرو  دوتاشون هر به ؟یگرفت لقمه دوتادوتا

 ؟یدیم

 



 .آمد خواهرش سمت و گذاشت نیزم را  فرشته فربد

 

 ! پروانه ببند دهنتو -

 

 به جنون که یمارانیب مانند و داد هل عقب به را فربد

 ادیفر و کرد باز را خواب اتاق در دهدی م دست آنها

 :دیکش

 

 ها؟ شده؟ میقا کجا جاست؟ کوش؟ -

  

 . داد هی تک اتاق در چوبچهار  به سردخون فاخته

 

 خانم؟  یگردیم یک دنبال -

 

 .کرد باز را حمام در و زد کنارش  پروانه

 

 فاطمه؟  یهست یگور کدوم -



 

 یادهیکش و کرد بلند را دستش رفت، طرفشبه  اتابک

 :خواباند گوشش در

 

 دق تو کردم مرگش دق من! مرد ؟یفهم یم مرده -

 ...یبابا اون یکرد مرگش

 

  باورنا پوشاند، دست با را  صورتش یالحظه  پروانه

 .گذراند نظر از را شانهمه 

 

 نه؟  دیگی م چرت -

 

  را سکوتش که است وقتش حاال کرد حس یگلعمه

 پسر شد؟یم سرش بر داشت یخاک چه. بشکند

 منوچهر؟

 

 یراض خود از عروس حق که بود  آن وقت  حاال اما  

 ...بگذارد دستش کف را اش



 

 !  نبود یراض بودنش به وقت چی ه که یعروس

 

  پروانه یروبرو  و گرفت را نیریش و  فرشته دست

 .ستادیا

 

 ! توه گردن  گناهشون میتیبچه دوتا نیا -

 

 .آمد لبش به لبخند آشوب همه آن  انیم اتابک

 

 ...مامان  برم قربونت -

 

 .دیکش هم در اخم خانمیگل

 

 یواسه کردم سکوت منوچهر یجلو  سال همه نیا -

 ذارمینم گهید بعد به نیا از! داداشمخان  خاطر

 .دیکن ت یاذ هاموبچه 

 



  پروانه و  انداخت نییپا  را سرش یزی ر اخم با فربد

 ...دیکاو را هادختر  یچهره 

 

 !است اتابک همسر زن نیا بود دهیفهم فرشته 

 

.. بود داده باد به را مادرش یزندگ که همان 

 .کردیم اقتضا سنش چهآن از شتریب! دیفهمیم

 

 :کرد شیصدا و  برداشت اتابک سمت یقدم 

 

 بابا؟ -

 

  ییتوانا کردیم حس  تناقض همه آن  انیم اتابک

 .دیکش  آغوشش در و زد زانو... ندارد ستادنیا

 

 بابا؟  جان -

       



             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۲_پارت #

 

  دیدیم را چهآن! دیکش  زبانه حسادتش  آتش پروانه

 ...نداشت باور

 

  بود سوخته خودش بطن از یکودک حسرت در هاسال 

 دوتا؟ هم آن داشت؟ دختر  اتابک حاال و

 

 . زد فربد یشانه به دست  خانمعمه

 



 من نظربه ببر  جانیا از خواهرتو وردار!  مادر فربد -

  اگه من... باشه جانی ا نیا از شتریب  ستین درست

 ! دادمینم راه جانیا خودتم ینیا داداش تو دونستمیم

 

 را خطر عمق! دوخت فاخته به را عاجزش نگاه فربد

 !رند؟یبگ او از را نگارش نکند... بود کرده حس

 

 به یقدم و دیکاو را فربد یچهره  شی تشو فاخته 

 .برداشت سمتش

 

 :گفت فربد به رو و ستادیا شی جلو خانمعمه

 

  رو ما دختر زحمت یلیخ سال چند نیا تو جان فربد -

 درست هم با شما یرابطه   گهید من نظربه اما یدیکش

 !آدینم کار  سر فاخته فردا  از ست،ین

 

 :دینال  ناباور فربد

 



 !خانم؟ یگل -

 

 :داد  ادامه و برخاست اتابک

 

...  یداد  ییدادختر  به خونتو  مدت نیا که ممنون -

 !میکنی م شیخال فرصت نیاول

 

 .کرد نگاهشان ناباور فاخته

 

 عمه؟  -

 

 .برد باال  را شیصدا یکم خانم یگل

 

  چرا تعجبم منوچهره؟ پسر اون ینیبینم ؟یچ عمه -

 !بود نمونده ادمی شچهره 

 

 فربد سمتبه  و گرفت را پروانه یبازو  و برگشت

 .رفت



 

  جانیا از ما! جان فربد ستمین نشناسنمک من -

 درد به شما!  دهیم بهت پسرم  هم شواجاره... میریم

 ... کن فراموش رو ما دختر دیخور ینم هم

 

 چشم ندارد کردن بحث یبرا  ییجا  حاال دانستیم فربد

 .گرفت ینفس و بست

 

 ...خانم یگل کشمینم دست فاخته از من -

 

  خواهر و کرد اتابک به ینگاه یچشم ریز

 ... کرد تیهدا در سمت را اشزدهشوک

 

 .زد زل  فاخته به طلبکار خانمیگل شد بسته که در

 

 توم! عمه نکنه درد دستت هم؟ رو ی ختیر نایا با -

 !ن؟یا یلنگه  ی بش یخوایم

 



       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۳_پارت #

 

 : داد ادامه دانهیامنا و د یکش اتابک سمت را دستش

 

  یخوایم توم! کشمیم نی ا یکارا از دارم عمره هی -

! بچه سممنوعه هی  منوچهر پسر ؟یکن مرگم دق

 !بکش خط دورشو

 

 از اما کشدینم فربد از دست دانستیم دلش  در فاخته

 ... بود خوشحال هم اشعمه زدن حرف



 

  شده خنک دلش هم که حاال کند بحث خواستی نم حاال

 .بود شاد هم و بود

 

 حرف شدرباره بعدا  ... عمه نیبگ شما یهرچ -

 خوبه؟ م،یزنیم

 

  فیضع اعصابش گرفت، شانیدو هر از  رو خانمیگل

 ...  بود

 

 ! گرید طرف فربد  یفاجعه و طرفک ی  اتابک

 

  فاخته به پسرش که است یگور کدام احمق  منوچهر

 بسته؟ دل

 

  سرت ییبل هی تا برو چشمام یجلو از هم تو -

 !زنهینم  زنش گوش تو هیبق یجلو آدم! اوردمین

 



 . زد چنگ را کتش و دیبوس را فرشته و نیری ش اتابک

 

 کردنمون  رونیب! بخواه جون شما! خانمیگل باشه -

 ...ستین یزیچ که

 

  اتابک دنبال به و کرد نگاه اشعمه به نگران فاخته

 .شد روان

 

  ؟یری م کجا! اتا واستا -

 

 !یعصب  و ریدلگ... بود دلخور فاخته  حرف از

 

 !ستین النفسفیضع یآدما  یجا جانیا -

 

 تخم و اخم با کرد، باز را در و د یپوش را کتش

 .بپوشد که دیکش جلو  را شیهاکفش

 



!  کننینم رات ی خ حلوا که دعوا تو! اتابک نشو بچه -

 !گهید دیشن  میزیچ هی گفت  یزیچ هی اون

 

...  داد هیتک  آن به و بست را در زد، کنار را اتابک

 ! بود کرده  قهر انگار کردینم نگاهش

 

 خوامیم ؟یبخور  اتیفرنگتوت  از یخوا ینم مگه -

 ...بپزما یاتابه کباب  شام

 

 خودت ذیلذ  یهالب دلم د یبگو او به خواستیم دلش

 ... خواهدیم را

 

 ! را کانتر یرو یفرنگتوت  نه

 

 !گفت یچ خانمیگل یدیند مگه -

 

 .زد  چشمک سرخوش فاخته

 



 ! من با اون کن ولش -

  

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۴_پارت #

 

 . دیکش هال سمت را او و گرفت را دستش

 

 میباش  هم با دیبا! خوشحالم یلیخ  امرور من -

 ... خونوادمون... هممون

 



 هر از گرفت، دو آن از را نگاهش ظی غ با خانمیگل

 ... بود یعصبان شانیدو

 

 پسر به دینبا وقتچ یه!  خام دخترک نیا دیفهمینم 

 ... کند  فکر منوچهر

 

 .کشاند آشپزخانه  به را اتابک فاخته

 

 دیبا... کمی میبزن حرف... من شی پ جانیا ایب -

 !کنم ی خال موی انرژ

 

 چرا ؟یکن ول فربدو دی با  نگفت بهت  مامانم مگه -

 پس؟ یخوشحال

 

 : داد ادامه و زد  یپوزخند

 

  حرف هم به گفتناتون زمیعز و عشقم نیا... نکنه -

 مفته؟



 

 را بود آورده اتابک که یسبد د،یخند بلند فاخته

 .دیبشو یفرنگتوت   هادختر  یبرا که  آورد  جلوتر

 

  انیجر  نیا به پروانه حال گرفتن یخوشحال ! نه -

 ... کنمیم شیراض بعدا   هم رو عمه... چربهیم

 

  سیخ یهای فرنگتوت  از یکی زد، اتابک به یچشمک

 .گرفت  اتابک سمت را نصفش و برد دهان به را

 

 ؟ یخوریم خودتم -

 

 حرصش... برد دهان به و دیقاپ دستش از را همان

 !فاخته یسرخوش از بود گرفته

 

 !  دیدیم  خواب در مگر کرد؟یم یراض را عمه 

 



  یپا گذاشتینم خودش شدیم یراض هم خانمیگل اگر

 !شود باز اشخانواده  به پسرک نیا

 

 !وونهید بود من یدهن -

 

 نیا خودش؟  با کردی م فکر چه کرد، نگاهش چپچپ 

 .بود خورده عمرش به که بود یاوهیم نیترخوشمزه 

 

 چشم که خانمیگل... میکن درست  شام ایب برو -

 !کنم سرگرم  خودمو  جانیا حداقل نداره دنمونوید

 

 طانیش د،یکش محکم و گرفت دست در را او لپ فاخته

 !اتابک  جان به بود شده میرج

 

 ! آقا چشم -

 

 کانتر ی رو را کتش حرص  از پر او و رفت فاخته

 ! دیکوب



 

 خورد یصدا که بفشارد قدرآن را او خواستیم دلش

 !برسد گوش به شیها استخوان شدن

 

 ... کردیم اشوانهید داشت دختر نیا 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۵_پارت #

 

  به سکوت یالحظه  شدی م یروز چند یکلن عمارت

 !بود دهیند خودش

 



 . بود کرده کلفه را همه فربد و پروانه یهابحث  و جر

 

 را شانساله نیچند آرامش که یافاجعه  شروع مثل 

 ..باشد برده تاراج به

 

 .ستادیا فربد یروروبه  پروانه

 

 دیجمش دختر کردن؟ رفتار ما با یطورچه یدیند -

 !ستین ما  تن یوصله

 

 .زد کنارش فربد

 

 هی نیهم تا که طورهچه  وسط؟ نیا یگیم یچ تو -

 که من به حاال بود؟ تونوصله دیجمش داماد شیپ هفته

 ست؟ین شما شأن در وصلت نیا  دیگیم دهیرس

 

 .ستادیا پدرش یروروبه  پروانه

 



 یخونه  کلفت   دختر اون! بابا نده گوش حرفاش به -

 بوده؟ کلفت عروستون  دیبگ دیتونیم شما! بود من

 

 .بدهد را خواهرش پاسخ که کرد باز دهان فربد

 

 ادیفر و کرد پرت زیم یرو  را گارشیس  ته منوچهر 

 :دیکش

 

 ...دوتاتونم با! دیش خفه -

 

 . ستادیا ومیآکوار کنار و برخاست شیجا از

 

  در و کرد باز را هایماه  یغذا مخصوص یقوط 

 :دیپرس  دادیم غذا هاآن  به که یحال

 

 مغز دوتا شما روزه چن که  دارهی چ بچه الف هی نیا -

 د؟ یخورد منو

 



 اشاره  با منوچهر بزند، یحرف تا آمد جلو پروانه

 .شود ساکت  خواست او از دستش

 

 .دوخت فربد به  را نگاهش 

 

 ! بگو تو -

 

 .ستادیا پدرش کنار و  برداشت جلو  به یقدم فربد

 

 که پاک و مهربون دختر هی اسفرشته  هی... اون بابا -

 که هیدختر نیبهتر بخورم قسم حاضرم من

 ... اطرافمونه

 

...  زد آتش ی گری د گاریس  و کرد نگاهش زیت منوچهر

 .شود دهیکش جانیا به گذاشتیم دینبا

 

 ؟یدار عکسشو -

 



 که یقرمز  یراحت مبل یرو  را خودش یحرص پروانه

 .کرد رها داشت قرار ون یز یتلو کنار

 

  پدر یروروبه اشیگوش  در را فاخته از یعکس فربد 

 .گرفت

 

  دود که طورهمان و گرفت را اشیگوش  منوچهر 

 :دیپرس دادیم رونیب  را  گارشیس

 

 است؟ کوتوله گهیم راس  پروانه -

       

             

                   

 

                   

             

       



 

 ۲۳۶_پارت #

 

  دود که طورهمان و گرفت را اشیگوش  منوچهر

 :دیپرس دادیم رونیب  را  گارشیس

 

 س؟کوتوله گهیم راس  پروانه -

 

 .انداخت پروانه به ینگاه چپچپ  فربد

 

 !تاس شصت و صد قدش! زنهیم مفت حرف -

 

  دماغش از را دودش و  زد گارشیس به  یگر ید پک

 .داد رونیب

 

 ...ستین بد قتمیسل! اومد خوشم... نه -

 



  یآب یروسر با که دوخت فاخته عکس به را  نگاهش

 .داشت لب  بر نیریش ی لبخند رنگش

 

  یهاغزل مثل... زنده ینقاش کی مثل درست بود، بایز

 ... یاساقها یا با اال  و حافظ

 

 ...  دشیدیم و رفتیم دوباره کاش... دیجوش  مهرش

 

 ... دیدیم را شدنش براق و کردیم اشیعصبان

 

  بهتره. ستین ما تن یوصله گهیم راس  پروانه یول -

 !یکن  فراموشش

 

 از را یگوش... دینرس مغزش به خون شد یعصب فربد

 !دشیکوب وارید به و گرفت پدرش دست

 

  همه شهیهم! یگذاشت فرق نیا و من نی ب شهیهم تو -

 واسه بکنم جون سگ مثل دیبا من و  نهیا مال یچ



  فاخته خوبه  نیا واسه خاناتابک ! پول  تومن تک

 شده؟  اخ من واسه

 

 را فربد نگاهش و کرد نگاهشان خصمانه پروانه

 .زد آتش دوباره

 

 !کنم لهت نزدم تا شو گم چشام  جلو از پاشو یکی تو -

 

  چون ترمز یعز بابام واسه من آره ؟یشد  هار چته -

 ؟یچ تو اما کردم گوش حرفاش به شهیهم

 

  را خودش و زد یغیج شد ورحمله  طرفشبه که فربد

 . کرد پنهان پدر پشت

 

  منو خوادیم یپتپا  یدختره اون واسه  نش؟یبب بابا -

 ! بزنه

 



  نیا! گفتم که نیهم! نی کرد مکلفه! گهید بستونه -

  نگفتم بهت یچیه که حاالم تا... دور بنداز رو دختره

 بهت که بود یاعتماد یواسه  ،یبود برش و دور

 !بهش یزنیم گند دونستمینم. داشتم

 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۷_پارت #

 

 ...بابا یول -

 

 :دیکش ادیفر توانش  تمام با



 

 ! ستین تو یلقمه  دختر اون احمق! گفتم که نیهم -

 

  و زد رونیب خانه از تیعصبان و یناراحت  با فربد

 . رفت اتاقش به هم پروانه

 

 را او نیدلنش یچهره  هم باز داشت دوست منوچهر

 ... ندیبب

 

 و نشست یصندل یرو. بود شده تکه چند فربد یگوش

 ...برداشت زی م یرو از را  خودش پد یآ

 

  نگاهش و کرد باز را  شیهاعکس یمخف یپوشه 

 ... کرد

 

 جلو خودش توانستینم بودنش، داشت یخوب حس 

 ...باشد مراقبش و برود

 



  او به یگری د جور دینبا. بستیم دل او به دینبا فربد 

 ... کردی م فکر

 

 یحت بود مهربان د،یکش اشی عسل یهاچشم  به دست

 !شی هاعکس در

 

  با کینزد از که حاال... نداشت یادهیفا...  دیکش یپوف

  حبس را اشی دلتنگ توانستینم بود زده حرف او

 ... کند

 

 رشیگ یگرید یجا دیبا... شد بلند شیجا از

 ...انداختیم

 

 ********* 

 

 گذاشته آن در را دلبندش یهاکتاب که یآخر  ساک

 .گرفت را  اتابک یشماره همزمان و کرد بلند بود

 



 !اتا الو؟ -

 

 !یستین بلد که  سلمم! خانما خانم! بهبه -

 

 فشیک در را دشیکل و کرد قفل را  آپارتمان در

 . انداخت

 

 ؟یخوا یم یچ سلم باز یرفت ستین قهید دو -

 

 !زدیم غر که آمدیم هم فرشته یصدا... دیخند  اتابک

 

 شده؟ یچ حاال! داره سلم بعدم هیثان هی -

 

 دارم خودم دنبالم یایب خوادینم بگم خواستم یچیه -

 ...آمیم

 

 دوباره! شد خشک دهانش در حرف منوچهر دنید با

 !کردی م چه جانیا



 

 زده پروانه به که ییهاحرف حساب بود آمده حتما   

 ...ردیبگ پس او از را بود

 

 الو؟ فاخته؟ الو -

 

 . داد ادامه راهش به توجهیب و گرفت او از را  نگاهش

 

 آمیم دارم خودم... بستمیم درو داشتم دیببخش الو؟ -

 . عمه خونه

 

 دستش در ساک یدسته و داد  سر بشیج در را یگوش

 ...کرد جابهجا 

 

 کند فرار منوچهر از که گرفتیم یتاکس زودتر دیبا 

 ...  اما

       

             



                   

 

                   

             

       

 ۲۳۸_پارت #

 

 . شد دهیکش دستش از ساک

 

 ...یبر  یخوایم  جا  هر متیرسونیم ما ایب -

 

 کهآن یب و دیکش خودش سمت را ساک تیعصبان با

 :زد تشر  همراهش مرد به رو کرد نگاه منوچهر به

 

 ؟یکنیم کاریچ! آقا کن ولش -

 



  را نشیماش اهیس یشهیش ... بود نشده ادهیپ منوچهر

 ... کردیم نگاه دختر به جاهمان و دهیکش نییپا

 

 ... شد زنده ذهنش در یاخاطره  

 

 ! خونه  برسونمت ایب  داداش زن -»

 در حرف مردم یکنیم کاری چ! منوچهر کن ولم -

 ...ارنیم

 .زد ادیفر او و دیکش دستش در را فشیک

 !«بردار سرم از دست -

 

  خودش د،یایب رونیب هاگذشته از تا داد تکان را سرش

 .کند ول را او ساک کرد اشاره  یمختار  به و شد ادهیپ

 

 !هم با کم ی میبزن حرف... شو سوار ایب نکن لج -

 

 سبز راه به راه یه بزنم شما با دارم یحرف  چه من -

  اگه! بود حقش دیشن یهرچ دخترتون جلوم؟  نیشیم



 ستین مربوط من به کرده خودش کرده قهرم

 ! یشوهر و زن یهادعوا

 

  را شیهایباز  وانهید نیهم... زد لبخند و  کرد نگاهش

 ... داشت دوست

 

 .دیکش خودش سمت را او و گرفت را شیبازو

 

 ...برسونمت ایب -

 

 هم فربد نیماش! روز نیا بود شده یروز  عجب

 .ستادیا پدرش نیماش از جلوتر و  کوچه یانتها

 

 دیگز لب کلفه فاخته... بود همراهش هم یکس انگار 

 .کرد آزاد  را شیبازو و

 

 !داشتم کم نویهم -

 



 ... هم شاگرد یصندل  یرو مرد و  شد ادهیپ فربد

 

 ! بود شده گرد شانیدو هر یهاچشم 

 

 !باشد  جانیا شان یبعد  دارید شدی نم باورشان 

 

 کاریچ فاخته  با بابا؟ یکنی م کاریچ جانیا شما -

 ؟یدار

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۳۹_پارت #

 



 خودش... کرد نگاه فاخته به هم باز و آمد  جلوتر آزاد

 !دیکش یاکلفه پوف! بود

 

 داشته؟ چشم  شیعموپسر ناموس  به او 

 

 !دارم حرف بابام با من نی ماش تو ببر رو فاخته آزاد -

 

 سمت و دیکش را فاخته فیک یدسته حرفیب آزاد

 ...بردش نیماش

 

 !بود شده عرق سیخ حرص و خجالت از تنش تمام 

 

 ؟یدوست فربد با یبود نگفته چرا! دهیورپر نمیبب ایب -

 

 و جر ی صدا کرد، نگاه را دو آن و برگشت فاخته

 . شدیم دهیکش ازاد دنبال به هم او و آمدی م بحثشان

 



  گنیم یچ نمیبب سایوا! ینکرد  باور تو  گفتم که من -

 !نایا

 

 دستش از را ساک و دشیکش عقبصندوق  کنار آزاد

 :گرفت

 

 کنه؟ لهم بزنه یخوایم  فربد؟ شده هار  ینیبینم -

 

 .ستادیا  فاخته کنار و داد قرار نیماش در را ساک

 

 یهاقدم به و دوخت چشم فربد و منوچهر یدعوا به

 .آمدیم سمتشان که فربد یعصب

 

! زدما بهت ییحرفا  چه من ینگ بهش زهیر خاله -

 !رهیبم تن نیا! من جون

 



 فکر چه به او! کرد نگاهش  مات و برگشت فاخته

 یافهیق از گرفت اشخنده ! چه به آزاد و کردیم

 ...او زانیآو

 

 آخه؟ وسط نیا یگیم یچ تو -

 

 اشافهیق کرد، ترشیب را اشخنده آزاد ملتمس نگاه

 ...هاحالت  یهمه در... بود بامزه جورههمه 

 

 ! نگو بهش -

 

 از کم که یافاخته  یبرا نبود بد کردنش تیاذ یکم

 !بود دهینکش آزاد دست

 

 !گمینم دیکش عشقم اگه -

 

 خوبه؟ کردم غلط بگم ؟یکن یتلف یخوایم -

 



  شانیدو هر سر شد ترک ینزد که فربد محکم  یهاقدم

 ...  دیماس فاخته صورت در لبخند برگشت، او طرف به

 

 ...بود شده آتش یگوله انگار فربد

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۰_پارت #

 

 ن؟یانداخت راه کرکر و هر هر  چتونه -

 داره؟  خنده براتون قدنیا من یبدبخت

 



  را فاخته ساک و کرد باز را نیماش در تیعصبان با

 تنها نیا بود دهیرس شی گلو به گرید. انداخت  رونیب

 !ماندن

 

 یجبهه  تو یرفت ؟یکرد یخال پشتمو راحت قدنیا -

 تعمه و بابام زد؟ نارو بهت همه اون که یعوض اون

  فاخته م یخورینم هم درد به دوتا ما!  گنی م راست

 !  خانم

 

 ... زده آخر میس به فربد دانستیم

 

...  شکست دلش اما شودیم مانیپش دانستیم 

 .کرد نگاهش ناباور و شد پر چشمانش یکاسه

 

 فربد؟  یگیم یدار یچ -

 

  قدنیهم! مرد تو واسه... مرد گهید فربد! فربد کدوم -

 ...مرد شی فروخت تو که راحت



 

 .کرد باز را داننده سمت در و گرفت فاخته از نگاه

 

  یخواینم میبر نیبش ،یای ب یخوایم اگه آزاد -

 ...تخونه  برم  من بده دتویکل

 

 را شانیدو هر... بود مانده فاخته و  او انیم آزاد

  گناه نظرش به... بود ترفی ظر فاخته اما داشت دوست

 .داشت

 

 فربد گوش در چه یلعنت منوچهر نیا دانستینم 

 ...بود ساخته آشفته طورنیا را او که خواند

 

  هوا در و دیکش رونی ب بشیج از را دیکل حرفیب 

 .کرد پرتاب فربد یبرا

 

 ! آمیم بعدا   منم... تو برو -

 



 نگاه را رفتنش انیگر و لرزان فاخته و رفت فربد

  رها را اشعمه  و هادختر توانستینم که او... کرد

 !کند

 

 یجبهه  در اما درست نیا بود صلح  در اتابک با 

 ...نبود کسچ یه

 

 ...متونیرسونیم ما ایب! زم؟یعز آزاد -

 

 .برداشت او سمت یقدم و دییسا هم  به دندان آزاد

 

 به گرفت؟ ش یآت طورنیا که  یخوند گوشش تو یچ -

 خودتو قدنیا  ینشد خسته خواد؟یم رو یک که چه تو

 ؟ یکرد لیتحم اون و نیا به

 

  که یان یگر دختر... کرد نگاه فاخته به منوچهر

 ...بود بای ز هم اشنشسته اشک به یحت   چشمانش،

 



       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۱_پارت #

 

 که ندازمیم  چنگ ییجا فقط من ... نشدم خسته نه -

 !حقمه

 

  دیترس... شد خفه دم در و  ماند دهانش در آزاد حرف

 حلل خونش که بزند  یحرف  منوچهر و دهد ادامه

 ! شود

 



 کنار و گرفت را انیگر  دختر دست و داد تکان سر

 . آوردش خود

 

  به یازین میریم خودمون ما! منوچهر کارت رد برو -

 ! ستین تو

 

... دستاش... رفتارش مادرته؟ هیشب چقد ینیبیم -

 !تی فخر خاله  دختر... هاخالته  دختر ؟ی دید چشماشو

 

 بند را دستش... رفت جیگ سرش هیگر  انیم فاخته

 ... دوخت چشم رمردیپ به متعجب و کرد آزاد

 

  آزاد... بود دهینشن  یزیچ ن یچن وقتچ یه  اش؟خاله پسر 

 !هم

 

... برو سی ن وقتش االن! دمیفهم... منوچهر باشه -

 !میزنیم حرف هم با بعدا

 



 ییبایز زوج... کرد  نگاهشان محبت با منوچهر

 ... شدندیم

 

 کنند، برآورده را ش یهاآرزو  تمام توانستندیم 

 دو آن آغوش در را بود او حقش که یفرزندان

 ... دیدیم

 

  بوسه غرق را شانیدو هر و برود جلو داشت دوست 

 ... اما کند

 

 تو ذهن تو منه ذهن تو  که یزیچ اون  کن دعا فقط -

 ییبل پوشمیم چشم مون یلیفام یرابطه  از... نباشه

 ! کن دعا! منوچهر دایناپ سرش اون که ارمیم سرت

 

 همان یپارک... کشاند خودش دنبال به را دختر و گفت

 ...  دندیرسیم جاآن به دیبا حداقل بود، یکینزد

 

 دوستش و فروختیم بلل محسن که یپارک همان

 ...انیقل



 

 ستادهیا هنوزم او اما شدند تردور و دور منوچهر از

 ...  کردیم شانیتماشا و بود

 

 با که بود خودش حق یروز دیشا... صبور حرف،یب

 ...میمر

 

 یکار ادیز ذوق نیا تا رفتیم دیبا... کرد گردعقب

 ...  بود نداده دستش

 

 شی پ خوب خود ی خود به داشت شیهانقشه

 ...رفتیم

 

 دونستمینم اما داشتم م یمر خاله دونستمیم... من -

 ! داشته بچه

 

  نگاهش مهربانانه و داد دستش را خنک یوهیمآب 

 .کرد



 

 !آشناس قدنیا فربد عشق دونستمینم منم -
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 ذیلذ یمانجو  از یاجرعه و کرد باز را یبطر در

 .دینوش را درونش

 

 نیا به حصرش و حدیب کشش لیدل دیفهمی م حاال 

 ! را دختر



 

 تونستم بألخره! دادن بهم رو ایدن انگار قسم خدا به -

 ... واقعا   که کنم دایپ رو یکی

 

 شیهای شوخ... بود گذاشته کنار را اشی مسخرگ تمام

 .هم را

 

  جان با داشت هاسال از بعد که بود یالحظه تنها نیا 

 ... کردیم لمسش دل و

 

 میافتاد دور هم از یلیدل هر به... آزاد خوشحالم منم -

 ...االنه مهم. ستین مهم

 

 باشد فربد زن بود قرار کوچک دخترک... زد لبخند

 ...  بود درآمده آب از او یخاله دختر  حاال اما

 

 ! اتابک... فربد ... او بود، کینزد قدرچه شانره یزنج

 



  و گرفت دست در را او دست و گذاشت  کنار را یبطر

 .فشرد

 

 داداش منو... من ها،ه یثان نیهم از... االن از -

 کوه منو دارم دوست... فاخته بدون خودت  بزرگتر

  گهید... یهست  دونستمیم کاش... سرت پشت یبدون

 باشه؟ .کنه تتیاذ یکس ذارمینم

 

  دو با که شد دایپ اشکله و  سر پارک یانتها  از اتابک

 .  آمدیم سو آن به

 

 .کرد نگاه آزاد به  متعجب فاخته

 

 کنه؟یم کاری چ جانیا اتابکه؟ -

 

 !کردم خبرش من -

 



  را دختر صورت و زد زانو مقدمهیب د،ی رس که اتابک

 .گرفت اشمردانه دستان انیم

 

 ها؟ داشته؟ کارتیچ منوچهر  شده؟ یچ ؟یخوب -

 نزده؟ که تییجا کرد؟ تتیاذ

 

 تنگ چشم مشکوکانه و انداخت باال را شی ابروها آزاد

 .کرد

 

... بچه بکشه نفس بذار! قیرف هاشهیم  تیزیچ هی -

 ! خبرتهچه 

 

  نشسته ترطرفآن یکم که شد یآزاد  متوجه اتابک

 . بود

 

 !نبود هم دور اما نبود  فاخته کینزد

 

 هنوز؟ ینرفت تو -



 

  که درنده یببر مثل بود، زیت و نیخشمگ  نگاهش

 !باشد دنیدر یآماده

 

 نبود؟  مالکانه یادیز  اتابک یبرا نگاه نیا 

 

 برم؟ کجا جستم موخاله دختر  تازه! داداش نه -

 

  اتابک یشانه یرو دست مهربان و خوشحال فاخته

 ...گذاشت

 

 ...لبش بر آزاد یخوش و بود دلش در فربد غم 

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۲۴۳_پارت #

 

 که شمیم  جیگ دارم د؟یشناسی م همو قبل از شما -

 نگفته بهم  تو از وقتچ یه فربد چرا... سادمیوا کجا

 آزاد؟ بود

 

  آب کجا از دانستیم شد، بلند و زد  پوزخند اتابک

 . خوردیم

 

 . بماند تنها فاخته خواستیم منوچهر

 

  یکارپنهان نیا بود مطمئن اما دانستینم را لشیدل 

 !است پدرش تنها و تنها لشیدل فربد

 

 فکر... باباشونن خورره یج ابله دوتا اون! نداره چرا -

  بخره؟ خونه بخره مغازه ترهزرنگ  یک از فربد یکرد



  معلوم داره؟ ویفکستن مغازه همون فقط یکرد فکر

 ! نده  نشون ماها به رو تو گرفته  پول چقد سین

 

 را دستش اتابک  اما کند دفاع  که کرد باز دهان فاخته

 . داد ادامه و آورد باال

 

 نیا باعث جونور اون! یایب در اون پشت خوادینم -

  بد دهید حاالم... خودت تی خر و شد تساله  چن زجر

  یخوایم یک تا! روت گذاشته دست ی ستین یاکه یت

 ؟یکن برف ریز کبک مثل سرتو

 

  و خوردیم صورتش به ی لیس مانند اتابک یهاحرف 

 .کند باور خواست ینم او

 

 ادیفر و کرد  پرت تیعصبان به را دستش در یبطر 

 :دیکش

 

  با! شکرابه فربد و تو نیب دوننیم همه! گهید بسه -

 ؟یکن خراب من ش یپ اونو یخوای م حرفا نیا



 

  را گاریس یجعبه  بشی ج در و داد تکان را سرش

 .دیکش رونیب

 

 !  بود کرده کور  را احمق یفاخته  چشمان عشق نیا 

 

 دنبال اون... اون یفهمینم که ی احمق قدنیا -

 ! هیبازخانم 

 

 شد بلند شیجا از بود کرده سکوت حال به تا که آزاد

 :گفت انه یجوصلح و

 

  خونه تو سهفته هی... یکنیم اشتباه! داداش اتابک -

  قهر امروز! دعواس و  جنگ دختر نی ا سر منوچهر

  فاخته با ذارهینم بابام گهیم من شی پ اومده کرده

 !کنم ازدواج

 



 خدا که دیکشی م گاریس هاروز نیا قدرنی ا زد، پوزخند

 ! داندیم

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۴_پارت #

 

  تو سال همه ن یا من... کردن خر دوتاتونو! دیاساده -

 دونمیم  کردم اومد و  رفت یجاسوس یلونه  اون

 یهیارث دهیفهم حتما  ! خرابه قدرچه  ذاتشون

 !نیا به رسهیم میمر و الزمانفخر 

 



 و چرت نیا از حالش داشت گرید  ه؟یارث هم باز

 ! خوردیم هم به هاپرت 

 

 داشت هیارث قدرنیا او  اگر... مفت یها حرف نیا از

   بود؟ بدبخت هم هنوز  چرا پس

 

 نیریش هنوز چرا دیپوشیم کهنه لباس هم هنوز چرا

 !استخوان؟ مغز وندیپ یبرا بود نکرده یبستر را

 

 یه یارث نه! خورهیم هم به حرفا نیا از داره حالم -

 همشون! یزنیم حرفشو که یاون نه خوام یم رو تو

 واستم خودم پا رو تونستم حاال تا اگه! درک به برن

 !تونمیم بعدشم به نیا از

 

!  باشد یآدم نیچن فربد کردینم  باور هرگز

 ...  کند باور خواستینم

 

  حسادت اتابک. بود دهید چشمانش  در را یواقع عشق

 ... کردیم



 

 ؟ یبازخانم  به چه را فربد! بود معلوم شیهاحرف  از 

 

 یکم و انداخت اتابک یپا یجلو را شی هاکتاب  ساک

 ...دیجو  را نشییپا لب

 

 !بود گرفته را میتصم نیتریمنطق اما بود یعصب 

 

 اون تو پامو گهید من! خونه ببر من یواسه  نویا -

 ...ذارمینم تو یکوفت یقناد

 

  قدم پارک  یخروج سمت و دیکش  را آزاد نیآست

 .برداشت

 

 ؟ یریم یدار یگور کدوم! نمیبب واستا -

. داشت نگهشان و گرفت را آزاد یشانه   فاخته یجا به

 !دو آن انیم بود شده بالسیب توپ  مانند آزاد

 



 !دیدرآورد دم گمینم یچیه یه! نمیبب دیکن ولم -

 

  جلد به دوباره. دیکش رونیب دو آن انیم  از را خودش

 ...بود برگشته اشی طبعشوخ

 

  دستشو ننه ور هی که طلق یهابچه مث شدم -

 !بابا ور هی کشهیم

 

  از هم اتابک و گرفت اشخنده  تیعصبان انیم فاخته

 ... زد یکوچک لبخند فاخته یخنده

 

       

             

                   

 

                   

             



       

 

 ۲۴۵_پارت #

 

 !مسخره -

 

 !خوردم جر! کشهیم اون کشهیم نیا! واال -

 

  جلوتر آزاد به توجهیب و  خورد فرو را لبخندش  اتابک

 .رفت

 

 ؟یریم کجا گفتم -

 

 !فتهی ن تو به چشمم  شب تا حداقل  که ییجا هر -

 

 ؟یزنیم  حرف ینجور یا من با پسره اون خاطربه -

 



 نیا بود گفته  بارها! کرد نگاهش خشم  از پر فاخته

 !دارد اسم پسر

 

  من با دختره نیا! لحظه هی دیسیوا! استپ استپ -

 ...مواظبشم من... من با! برو خودت با توم ادیم

 

  به را گاریس پاکت و شد شتریب شیهااخم  گره اتابک

 ...  برگرداند بشیج

 

  آن یهاسوال از... بود  نگرفته اعتراف او از هنوز

 ! است اشکاسه مین ری ز یاکاسه بود معلوم شبش

 

 اشکاسه در خوب وقتش به... یعوض منوچهر

 !گذاشتیم

 

 ... داره کار یکل مامانم خونه برگرده دیبا! نه -

 



 طرف به را  نگاهش لجباز و دیکوب نیزم  به پا فاخته

 .دوخت  یگرید

 

 ! خالهپسر  ستین نیا دست من یاجازه -

 

  بود محال کرد یعصب ترش یب را اتابک گفتنش نیا

 ... بود شده پررو! دهد اجازه

 

  هم را اتابک سگ یرو دیبا بود بسش کردن مدارا 

 ! دیدیم

 

 ...منتظره مامان! خونه میبر فتیب راه -

 

 دستش کار  حساب که انداخت  دخترک به یچپ نگاه

 مقاومتش به بود مانده کم نگاهش حرص! دیایب

 ...  بزند  خونیشب

 



 دل هم نفرتش یحت که جذابش یلعنت نگاه در بود چه

 برد؟یم

 

 قدرچه دهد نشان خواستینم اما بود شده دلخور آزاد

  اششده دای پ تازه یدخترخاله  نیا با خواهدیم دلش

 ! بگذراند وقت

 

 ؟ یسادیوا جااون  چرا تو -

 

 ساک و دستش  در فاخته دست... بود اتابک

 ! گرشید دست در برگشته بخت 

 

 :دیپرس متعجب آزاد

 

 ؟یعنی امیب منم! ؟یمن با -

 

 !فتیب راه -

       



             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۶_پارت #

 

 ***** 

 بر قدم کنارش در فرشته و زده بغل را نیری ش اتابک

 . داشتیم

 

 و  بود او... بود  ایدن حس نیبهتر نیا شیبرا

 !  دخترانش

 

 . گذاشت نی زم یرو را نی ریش و شد خم



 

 .برگردم تا سای وا خواهرت کنار بابا دختر -

 

 .کرد مرتب را نیریش ی موها  فرشته

 

 ... دارم دوسش یلیخ منم اما.. .نگفتما  بهش -

 

 گرفت دستش در را فرشته دست و زد ی لبخند  نیریش

 . داد دماغش به ینیچ فرشته. فشرد و

 

  جونویگل  بعد دارم دوس رو فاخته اول بگم البته -

 ! اتابکو بعدش

 

 .دییسا دندان و ستینگر را هادختر  خصمانه پروانه

 

 نابود منو یزندگ دوتا نیا با یول! یمرد که خودت -

 ...یختیر  خودتو زهر آخرش ! یکرد

 



  مرتب را شالش شد، ادهیپ و کرد باز را  نشیماش درب

 .برداشت قدم دخترها سمت و کرد

 

 !رفت؟  کجا باباتون -

 

 . انداخت باال ییابرو و شد کمر به دست فرشته

 

 ش؟یفرما -

 

 . کرد یفیظر   اخم پروانه

 

 حرف طرز  که داده ادتی  یچ یر یکبیا یدختره اون -

 ؟ی ستین بلد ترتمبزرگ با زدن

 

 فرشته. فشرد را فرشته  یبازو و کرد  یاخم نیریش

 :داد جواب قبل  از ترتخس 

 



 مثل جادوگر صدتا به ارزهیم موش تار  هی فاخته -

 ...تو

 

 .دیتوپ هادختر  به یعصب پروانه

 

 ! تو ببرم نمویماش خوامیم کنار دیبر -

 

  ترکوچک   در رنگاهیس ی چمدان با اتابک لحظه همان

 .شد خارج  خانه اطیح از و کرد باز را

 

  اتابک صورت به ینگاه با را نفرتش تمام پروانه 

 .دیکوب

 

  ؟یسلمت به کجا -

 

 از را چمدانش بدهد را جوابش کهآن بدون اتابک

 و گذاشت نییپا روادهی پ و اطیح انیم کم ارتفاع

 . رفت شیهادختر  طرفبه



 

 .برداشت قدم سمتش به یحرص  پروانه 

 

 ... توم  با! یهو -

 

 .کرد  نگاهش سردخون   اتابک

 

 ه؟یچ -

       

             

                   

 

                   

             

       

 



 ۲۴۷_پارت #

 

  نظرشبه کرد ینینشعقب موضعش از  یکم پروانه

 !نبود یدرست کارراه بودن طلبکار  حاال

 

 ...ترسمی م خونه ییتنها من ؟یریم کجا گمیم -

 

 دوباره را نیریش و کرد زیر را شیهاچشم   اتابک

 .گذاشت نیزم یرو

 

 جونت؟ بابا یخونه   یرینم چرا -

 

 .کرد ترمظلوم  را نگاهش پروانه

 

 ... که میدار خونه خودمون ما یعنی... من اما -

 

 .زد  پوزخند اتابک



 

 یآبر یز گوشم بغل همش که بودم جانیا یوقت تا -

 ... خانوماخانوم  یرفتیم

 

 پروانه. کند ترکش که کرد پروانه به را پشتش

 .ستادیا شانی جلو زدههول 

 

  من که مادرته هیقض منظورت  اگه ؟یآبریز کدوم -

 ...پوپک رم،یتقصیب

 

 .آمد حرفش  انیم اتابک

 

 به هم لویکروکود اون حساب! پروانه شو خفه فقط -

 ... رسم یم وقتش

 

 یدسته گرشید دست با و زد بغل را ن یریش ظیغ با

 . افتاد راه و دیکش را چمدان

 



 .ستادی ا پروانه یروروبه  فرشته 

 

 سمت ادیب بابام ذارمیم یکن فکر که  یخوند کور -

 ...تو

  

  اما کرد تند سمتشبه یقدم ترساندنش یبرا  پروانه

 .ستادیا محکم فرشته

 

 ! یر یکبیا متنفرم ازت -

 

 .زد شیصدا گونهاخطار  برگردد کهآن بدون اتابک

 

 !فرشته؟ -

 

 پدرش سمت  و داد نشان پروانه به را  زبانش فرشته

 .دیدو

 



 به را بدنش یدما خشم  یهاشراره  انگار پروانه 

 .بود برده باال کردن  بخار یاندازه

 

 :کرد زمزمه و دییسا بهم دندان 

 ... میرسیم هم به -

 ****** 

 .داد هیتک نت یکاب به فاخته کنار اتابک

 

 ؟یخواینم کمک -

 

 . داد جا  چکه آب در و دیکش آب را  یبشقاب فاخته

 

 شد؟ تموم گهید که حاال -

 

 ... کوچکش یها لب به  کرد، نگاهش و دیخند  اتابک

 

 ... است بایز واقعا   او کرد اعتراف دلش در



       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۸_پارت #

 

 :دیپرس و گذاشت نکیس یرو را  هاوان یل فاخته

 

 ؟یکنیم  فکر یچ به -

 

 :داد جواب صادقانه اتابک

 



 !تو به -

 

 .دیخند و  کرد نگاهش  متعجب فاخته

 

 من؟  ی  چ به من؟ به -

 

 به کهآن بدون و کرد دنبال را فاخته دست حرکت

 .دیگز  را خودش نییپا لب کند نگاه شیهاچشم 

 

 ...یشد بزرگ زود قدچه کهنیا به -

 

 .کرد یا دلبرانه ی خنده فاخته

 

 !رمردیپ یشد ریپ زود هم تو -

 

 راستش دخترک نیا گرفت، جان اتابک نگاه در حزن

 !گرید گفتیم را



 

 ...شیکوچولو بلبل برابر در حداقل... بود شده ریپ او 

 

 :دیپرس و کرد صاف گلو

 

 م؟یبزن حرف یک -

 

 یاجرعه و کرد کینزد لبانش به را آب وانیل فاخته

 .دینوش

 

 مورد؟  در -

 

  فاخته لب یانیم خط از که یآب یقطره اتابک نگاه

 و دیرس کوچکش گرد چانه به تا کرد دنبال  را دیچک

 ...شد محو

 

 . شود مسلط خودش بر کرد یسع  و بست چشم 

 



 ! کرد نگاهش و انداخت باال ییابرو تک فاخته

 

 !بود اشیمرگ  کی بشر نیا

 

 سرگرم فاخته شبندیپ کوچک بند با را خودش اتابک 

 .کرد

 

 اطلع ق یدق شیماریب  از من... نیریش یدرباره -

 ای . کرد شهیم کاری چ نمیبب خوامیم... ندارم

 .یچهمه  یدرباره... شونمدرسه

 

  نگاهش نهیسبهدست و کرد باز را بندشش یپ فاخته

 .کرد

 

 .درخدمتم -

 

 .کرد  اشاره خانه سالن به اتابک

 



 تو می بر ایب. شون ی کی بشنون انیب ترسمیم -

 ...اطیح

 

 .انداخت باال  یاشانه  فاخته

 

 ...میبر باشه -

 

  را جاهمه   زییپا یبو. نشست فاخته کنار اتابک

 هم اط یح یگوشه توت  درخت یحت بود برداشته

 ... نواختیم را زییپا دنیرس یزنگوله 

 

 ...شنومیم... خب -

 

 .کرد تر را شیها لب  و گرفت او از نگاه فاخته

 

 ندارم دوس! دلخورم ازت روز اون بابت هنوز من -

 !بپرس  سواالتو خودت... نمیبش  جانیا ادیز

 



 خواستینم دلش چیه د،یکش هم در اخم اتابک

 ...  کند بحث فاخته با فربد خاطربه

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۴۹_پارت #

 

 :دیپرس و داد تکان یسر

 

 م؟ی کن یبستر یک  نویریش دیبا -

 



 اگه البته... براش گرفتم نوبت  گهید روز ده یواسه -

 ! رهینگ تیبدجنس رگ باز یجنابعال

 

  خواستی م هرچه. شد ترک ینزد دخترک به یکم

 !شدی نم انگار نشود یعصب

 

! کنمیم   باشه الزم یکار  هر دخترام یواسه من -

 !هاتوطعنه کن بس

 

 از پر کرد نگاهش و گذاشت اتابک دست یرو دست

 که یکار  تنها فاخته بود قلدر او اگر! هیکنا و طعنه

 !بود او یروح عذاب بکند توانستیم

 

 ...نکن هیگر... یاوخ -

 

 . شد دهیکش  فاخته یتپل یها دست سمتبه  اتابک نگاه

  



 و بزرگ یهادست  یرو رنگشدی سف یهادست

 را دماوند کوه  یرو برف اتابک رنگرهیت

 ...مانستیم

 

 . گرفت بر در را شیهالب  ییبایز لبخند 

 

 به و گرفت شیهادست انیم را دخترک  کوچک دست 

 ...  کرد کی نزد شیهالب

 

 ... کاشت شیهادست  یرو یابوسه و بست چشم

 

 !دارش زور یهاحرف فکریب شیها طعنه  فکریب

 

 زحمت من ی هابچه  یواسه قدچه... دستا  نیا کهنیا -

 ... دنیکش

 

 : داد ادامه و کرد نگاه شیهاچشم  به

 



 ...کنهیم مشرمنده -

 

  رنگ شی هاگونه  اتابک حرارت پر یبوسه  از فاخته

 ... دیدزد  نگاه و گرفت

 

 ! کند اشزدهخجالت   طورچه بود بلد خوب مردک نیا 

 

 .کند آزاد را دستش کرد یسع

 

 ... بوده یهرچ بوده ام فهیوظ -

 

 .رفت دلش دخترک موردیب یتقل  از اتابک

 

 و دیکش قی عم ینفس کند  رها را دستش کهآن بدون 

 .کرد دعوت شور پر یافتیض به را اشه یر یهاسلول 

 

 گازش کهنیا یبرا دادیم  جان  کوچکش گوش یالله  

 ...ببوسد را اشنرمه  و ردیبگ



 

 او از که ییهاچشم   و شیبایز یهاگونه  یسرخ 

 ... دیدزدیم

 

  از طاقت اتابک  تا شدند دست در دست همه و همه 

 .کشد آغوش به را  او و داده کف

 

  ؟یبد قدنیا چرا... کوچولو دختر -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۰_پارت #

 



  در و کرد سرکوب را اشی درون یهاکشش یهمه 

 ...  ستادیا ش یهاهوس  یوسوسه  مقابل

 

 .کند گرفتارش نبود حقش دختر نیا

 

 دیفهم نه که یسخت همه نیا از پس نبود حقش 

 ری اس حاال اشی نوجوان نه و گذشت چگونه اشیکودک

 ...دارد سن او دوبرابر که باشد یمرد دستان

 

 .دیکش یدارکش آه 

 

 ... کوچولو  بلبل توه یخوشبخت آرزوم -

 

  کرد اعتراف دلش در و دیکش نفس را تنش عطر

  نخواهد ییجا را ردیگیم او از که یناب حس گاهچ یه

 .افتی

 

 ! کردم دون انار تو نی ایب ها؟بچه - 



 

 رونیب  اتابک آغوش از را خودش عجله  با فاخته

 یکم را خودش  هم اتابک و نشست راست  و دیکش

 .دیکش کنار

 

 !االن میآیم... مامان چشم -

 

 و آمد نییپا هاپله از کنان غرغر خانمیگل

 .ستادیا شانیروروبه 

 

 ؟یزنیم مک و کک نینش اطی ح تو نگفتمت دفه صد -

 

 . چسباند مادر به را خودش و شد نیری خودش  اتابک

 

  پشت اصرار یه... مامان گمیم بهش نویهم منم -

 سر محوصله  مینیبش اطیح تو میبر که من به اصرار

 !رفته

 



 دانستینم! شد بسته و  باز یماه مانند فاخته دهان

 !مرد نیا وقاحت از دیبگو  چه

 

 دوتا نیا دست رهیم سر تحوصله  که تو  مادر خب -

  دارن گناه ییجا یپارک برو اتابک با   ریبگ رو بچه

 ...نایا خدابه

 

  برداشت انار  دانه دو مادرش دست در ظرف  از اتابک

  خباثت همان با و داد تکان را سرش. برد دهان به و

 :گفت

 

 به یفکر هی! مامان شده  تنبل یلیخ دخترت نیا -

 !کن حالش

 

  زبانش!  کرد نگاهش دیتهد از پر یچشمان  با فاخته

 !بخورد اتابک از که نبود کوتاه

 

 شیزندگخونه  سر نیبفرست اتابکو بود قرار عمه -

 پس؟ شدیچ



 

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۵۱_پارت #

 

 رونیب حدقه  از چشمانش  بود اتابک نوبت گری د حاال

 .دیایب

 

 گه؟یم یچ نیا مامان  ؟یگیم یچ -

 



  اتابک سؤال به توجهیب و  نشست فاخته کنار خانمیگل

 .گذاشت او آغوش در را انار ظرف

 

 یزای چ دیبا دختر... یری بگ جون  مادر بخور -

 ...بخوره ادیز سازخون 

 

 به و ستادیا فاخته کنار ناراحت و کرده اخم اتابک

 .زد زل انار یکاسه

 

 یخوایم زودزود مامان؟  یشد خسته دستم از قدنیا -

 دوباره؟  جهنم اون تو میبفرست

 

 و کرد جمع دستش در  را فاخته یموها  خانمیگل

 .کرد شروع را بافتنشان

 

  یزندگخونه  خودت مگه ؟یچ که ی بمون جانیا -

 تو؟ یندار زن مگه ؟یندار

 



 جا؟نیا از نیکنیم رونمیب نیدار مامان؟ یچ یعنی -

 کرده؟ کاری چ شما با اون ستین ادتونی

 

 خانه نی ا از که او... کردی م نگاهش لذت با فاخته

 ... دیکشی م یراحت نفس رفتیم

 

 و او یرابطه  توانستیم  پروانه و اتابک یآشت نیا 

 ...هم را فربد

 

 خونه سر برن نایا یکرد فک اگه! توم نخند -

 نیا تو ادی ب منوچهر پسر دمیم اجازه من شونیزندگ

 !یخوند  کور خونه

 

 به و نشست راست او و رفت فاخته لبان از خنده

 .داد هیتک سرش پشت یپشت

 

 .بپاشد هم از او  خاطربه پسرش یزندگ داد ی نم اجازه 

 



 یگذاشت سرتو! مادر زنته باشه کرده می کار هر اون -

 بذار رو نهیک...  دلته به مهرش... ساله چن  سرش بند

 ... ببخش  توم دمشیبخش من... زمیعز کنار

 

 !  کرد نگاهش ناباور اتابک

 

 و او یزندگ  نبود متوجه واقعا   مادرش کهنیا مثل

 ! بود شده شروع یطیشرا چه  با پروانه

 

 !مامان رمینم من -

 

  سرخود یکارا از که یدونیم! اتا یکنیم خودیب -

 !خونت یگردیبرم تو. متنفرم

 

  بخشش نیا اما بود دهیترس اشعمه تی جد از فاخته

 .آمدیم بیعج  شیبرا هم

 

 نه؟ خودتو دختر یبخشیم رو کهیزن نیا -



 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۲_پارت #

 

 به را خودش و شد بلند شیجا از جوابی ب خانمیگل

 ... زد راه آن

 

  نیا یجا به جگرش  یپاره... دخترش رفتینم ادشی 

  شیرها شگاهیآسا در کند درمان را او یافسردگ که

 ! بود کرده

 



 با نداشت دوست زنش دیشا بود، مرد اتابک 

  بود یمجرد دختر پوپک ی ول... کند یزندگ مادرشوهر

 ...  کردیم یزندگ او یخانه  در که

 

 . نرود ایدن سر آن به... نفروشد را خانه توانستیم

 

  هیزیجه  شیبرا هامادر یهمه  مثل بود شیآرزو

 ... بخرد

 

! ردیبگ بران بله... دهد راه اشخانه   در خواستگار

  پوپک و کرد ازدواج  مقدمهی ب طورن یا که اتابک

 ...هم

 

 یبرا را ها کار نیا یهمه   خواستی م دلش حاال 

 ... را تمامش... دهد انجام فاخته

 

 کهیزن! داره ترشوبزرگ  احترام آدم... خانم فاخته -

 داداشت؟ زن به یگیم



 

 از یکی نیا! رفت هم در فاخته و اتابک  یهااخم 

 ! نهیک از یکی آن و بود دهیلرز دلش عشق

 

 !ستمین داداشش  من -

 

 ! ستین  داداشم اون -

 

  متعجب خانم یگل و آمد  باال باهم شانیدو هر یصدا

 ...  کرد نگاهشان

 

  روز کی ... بودند چندچند  خودشان با نبود معلوم

 عسل من کی  با گرید روز  و بود بلبل و گل شانانه یم

 !خوردشان شدینم

 

 تا سهدو برو پاشو! نیستین که نیستین! خبرتونهچه -

 دهنش سخسته  ادیم آزاد بچم االن اریب  قاشق و کاسه

 ! دهنش بندازه نایا از  چارتا.  خشکه



 

  از کنار غرغر و شد بلند شیجا از یحرص فاخته

 .رفت  باال هاپله

 

 دل رو  نیدی م تیاهم دوتا نیا به شما که قدنیا -

 ! مایآدم خونه نیا تو مام!  عمه کننیم

 

 رونیب بندازه منو خوادیم که فعل  ! تیاهم کدوم -

 ! جونتعمه

 

 دیشا بکشد، گاریس مادرش یجلو  شدی نم شیرو

 .  گفتیم راست  ییهاجورک ی مادرش

 

  فاخته کردیم را شیسع گشت یبرم اشیزندگ به اگر

 ...  نباشد عاشق را

 

  چه؟ کردیم ازدواج فربد با اگر اما

       



             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۳_پارت #

 

 ...آمدی م باال جانش کردیم که  هم را فکرش

 

 د،یکش رونشیب فکر از  در زنگ یوقفهیب یصدا

 ...رفت در سمت سلنهسلنه

 

 ! اومدم ؟یآورد سر مگه -

 

 که یاخونه  خبرا؟چه! خودمون یاتا داش! بهبه -

 ؟یندار یزندگ و کار... تو



 

 .کرد نگاهش مشکوک و کرد زی ر چشم  اتابک

 

 خونه من  یخواستیم که یبکن یخواستیم کاریچ -

 نباشم؟

 

 گرفت سرش پشت  را دستش در یصورت یسه یک آزاد

 .زد یااحمقانه لبخند و

 

 تو؟ امیب یذارینم! تو  جون یچیه -

 

 بود معلوم حرکاتش از! شد ترمشکوک اتابک

 . کند پنهان او از را یز یچ  خواهدیم

 

 از تازه هم فاخته آمد، اط یح داخل آزاد و دیکش کنار 

 . بود شده  ریسراز هاپله

 



 پشت هم خودش و دیکوب هم به را کوچه در حرص با 

 .  شد روان  آزاد سر

 

  ای دامن دیآ یم آزاد یوقت  که بود گفته او  به بار هزار

  چشم به اشی لعنت یهاران آن که بپوشد بلند یلباس

 !دیاین

 

 ! اریب آب من  یبرا برو ن ینش فاخته؟ -

 

 از بود یپرساحوال مشغول آزاد با که فاخته

 . کرد نگاه طلبکارش  یافهیق و اتابک به او یشانه سر

 

 ! بود کرده دایپ نوکر انگار

 

 !چشم -

 

 به را خودش  تا رفت باال ها پله  از دوباره حرص از پر

 .برساند خانهآشپز 



 

 که یمس یوانیل و آورد رونیب را آب یاشه ی ش یبطر

  زیم یرو را خوردیم  آب آن در اتابک دانستیم

 .گذاشت

 

  یزیچ یدامن هی جانیا ادیم آزاد نیا یوقت نگفتم -

 !زشته داسیپ رونات  بپوش؟

 

  هر انگار اتابک... بود دهی رس تیعصبان  اوج به فاخته

 نیا به نه دنشیکش ناز آن به نه! گرفتیم یفاز قهیدق

 !چشمانش غضب

 

 یدونیم خودتم ... دامن  با ستمین راحت! پوشمینم -

 !یگی م زور یدار

       

             

                   

 



                   

             

       

 ۲۵۴_پارت #

 

 اشتشنه گرفت، او دست از را آب وانی ل اتابک

 ...نبود

 

 .گذاشت  زیم یرو  دوباره را وانیل هدفیب 

 

 هم یگردی م یایم  نجوریا زشته... نامحرمه -

 تربلند لباس هی حداقل... شلوارت هم  تنگه شرتتیت

 ...بپوش

 

  حرص از پر... کردیم نگاهش هیسف اندرعاقل  فاخته

 !یدرماندگ و

 



  محق  خودتو چرا ؟ی محرم من به  تو مگه آخه -

 ؟یدیم ریگ من به قدنیا یدونیم

 

 یشد بزرگ من بغل تو تو! بچه کنمیم فرق من -

 از شتری ب من حق حاالم... کردم عوض پوشکتو

 !سهمه 

 

  را خودش یاد یز اتابک نظرشبه! دیخند  ناباور فاخته

 ! دادی م دخالت  او یهاکار در

 

 ریگ از دست تیزندگخونه   سر یبر زودتر فقط کاش -

 دارمیم نگه  خودمو یل یخ! اتا یبردار من به دادن

 یندار دوس  تو انگار منتها نشکنه نمون ی ب حرمت

 ! یدار نگهش

 

 ... نشست و دیکش رونیب زیم ریز از را یصندل

 

  شربت یها وان یل یرو فاخته  دیسف یها دست  حرکت

 ...  فیظر و بود بایز پرتقال  و آلبالو



 

  انگار آمدینم شانیصدا و  سر نبود هادوقلو از یخبر

 ...  بودند  دهیخواب واقعا

 

 شود؟ چه بود قرار آخرش دادیم عذابش نیریش فکر

  تازه یهچل در را او خواستندیم که فاخته و مادرش

 عذابش گرید یجا از فاخته یچموش نیا و اندازندیب

 ...  دادیم

 

 گذاشتینم سال  هزار بود  اگر... بود زنش اگر که آخ

 ... دهد جوالن و بگردد آزاد جلو طورنیا

 

 از داشت، خبر  شیهاکار یهمه  از که یآزاد هم آن

 ...شی های هوسباز 

 

 !هست دوتا شما یکاسهم ین ریز یاکاسه هی -

 



 حال در که یوانیل در ضرب به فاخته دست  از قاشق

 ...  افتاد بود زدنش هم

 

 ! انگار بود شده هول

 

 آدم؟  گردن ینداز یم حرف  چرا! ؟یاکاسه چه... چه -

 

 قطعا   زدیم حرف و دیدزدیم را شی هاچشم  یوقت

 !بود انیم در یدروغ

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۵_پارت #



 

 فرار داشت  انگار اما برود که برداشت را ینیس

 ... اتابک نگاه ریز کردیم

 

  که یزیچ دیفهم شدیم دستانش حرکت  از بود، هول

 شدت به را  او که هست بزرگ یقدرآن کندیم پنهان

 !کند یعصبان

 

  ؟یکنی م پنهون یدار وی چ بگو! دختر واستا -

 

 .برگشت دیترد از پر و ستادیا هال وسط

 

 !یشد حساس تو... خدابه  یچیه -

 

 کردیم خفت را آزاد دیبا... دیکش حرف او از شدینم

 لونینا آن در بفهمد که ماندی م خانه در قدرنیا ای

 !شده پنهان چه  رنگ یصورت

 



 .گرفت او  از را ینیس  و رفت  جلوتر

 

  برخورد بد فاخته با قدرنیا بود خودش ریتقص 

  را شیها راز و بود دهیگرخ  او از دخترک که کردیم

 ...گفتیم آزاد

 

  نییپا یایب  یجورنیا کن  تنت یزیچ هی برو... باشه -

 !خودته یپا  خونت

 

 ! گرفت اشخنده و دیشن را دنشیکوب پا یصدا

 

  و جنگ یحوصله  شیهای سرکش یهمه با دانستیم

 . ندارد را دعوا

 

  هم فاخته بلخره اطیح به آمدنش از  بعد قهیدق چند

 .آمد

 



 بود معلوم  که یرنگ یمشک بلند دامن با  بار نیا اما 

 .  بود کرده هماهنگش یصورت  یبلوز  با وسواس با

 

 ...  آمدند ن ییپا کنارش هم فرشته و بغلش در نیریش

 

 به عشق با  هم خانمیگل و شد مشغول ها دختر  با آزاد

 اشبرازنده دیپوشیم یلباس  هر که کرد نگاه فاخته

 ...بود

 

 خانم؟نت یز  خونه یبر نبود قرار امشب تو مادر؟ اتا -

 !وقت هی نشه رتید

 

 نیا با هم مادرش شد مطمئن! بود مشکوک زیچهمه 

 ! کرده یکی به دست  مارمولک دو

 

 زدن زنگ بود شده خراب نکشونیس! مامان نه -

 ...رفته رکاری تعم خودشون

 



 

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۲۵۶_پارت #

 

 ... هم را فرشته و کشاند خودش کنار  را نیریش

 

  را شانیموها و دیکش آغوش در را دخترش دو هر 

 .دییبو

 



  یلیخ امشب انگار تا سه شما  هیخبر مامان؟ طورچه -

 !نباشم  جانیا من نیدار دوس

 

 : گفت و برگرداند ینیس به  یخال را شربتش وانیل آزاد

 

  منطقیب هم اونقدرا اتا... بگم بهش نیبذار بابا -

 ! ستاین

 

 هم خانمیگل و دیکوب ش یپهلو به ارنج با که فاخته

  اتابک مظلوم و شد خفه شی کرد،صدا نگاهش چپچپ 

 .کرد نگاه را

 

 خشنن؟ و  رحمیب چه کن نگاهشون -

 

 کنانپچپچ و  کرد فرو اتابک گوش در را  سرش فرشته

 :گفت

 

 ... نگن تو به برن ییجا خوانیم کنم فک -



 

 شان همه را نیا  بود، کرده لج  آزاد با فرشته

 ...  دانستندیم

 

 کرده یپدر ش یبرا شیکماب چون داشت دوست را فربد

 .بود

 

  با فاخته نکند که کردیم  خطر احساس آزاد آمدن با 

 !رود هیحاش به فربد و بپرد او

 

 ن؟یبر نیخوایم کجا گه؟ی م یچ بچه -

 

 ...فاخته نگاه از کرد خطر احساس فرشته

 

 را شیپهلو و چسباند پدرش  به شتری ب را خودش 

 .فشرد

 



  اتابک به یبر یبخوا نیا با گفتم بهت که من -

 !گمیم

 

 . کرد صاف را  شیگلو آزاد

 

  ذارهینم رهینم که نیا بگم نیبذار خب گه؟ید بگم -

 ! شد یراض دیشا یوقت ه ی میبرس مونی مهمون به مام

 

 حاال؟ هست یمهمون چجور ؟یمهمون کدوم -

 

  فاخته به دیبا  ییجا کی... دعوا و جر یب... گفت آرام

 ...  نترسد  او از که کردی م ثابت

 

 ...یساالر  مرد نه ردیگ شکل نشانیب رفاقت که

 

 چشمانش... دیکش جلو را خودش اق یاشت با آزاد

 دهیپاش طل  آن در انگار... شهیهم بود بارانستاره 

 .باشند



 

 گرفته یمهمون هی دخترمدوست پنهون چه تو از واال -

  فاخته داره  اصرار... متازه  یخاله دختر افتخار به

 ...باشه

 

 ! هازن  حسادت از امان... گرفت اشخنده  اتابک

 

 ! ه؟یمشکل امیب من... یمهمون آدیم من با فاخته -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۷_پارت #

 



  چه رنگ یصورت لونینا آن در بود ده یفهم که حاال

 فاخته کهنیا از قبل که فرستادیم لعنت خودش  به بود

 !بود  نکرده چک  را شیمحتوا بپوشد را آن

 

  ینهیس خط  آن کردیم اشیعصبان اما بود دهیپوش

 ! شیبایز یموها  و معلوم

 

  تو ستین  پارچه کهیت هی  ؟یدیپوش هیچ نیا ییخدا -

 کو؟ شالت ؟یکن سرت

 

 .  کرد نگاه را خودش  متعجب فاخته

 

  یهاطرح  با  دیسف کت و بود دهیپوش درنگیسف یتاپ

 ...شیرو  به رنگارنگ

 

  بدن قدرآن نه و بود کوتاه نه بود یآب  هم شلوارش 

 !نما

 



 بود مغازه تو... کردم یطراح خودم نویا چشه؟؟! وا -

 زشته؟! ارهیب برام فرستادم  آزادو

 

 ... نکشد گار یس را امشب کردیم کنترل را خودش

 

 بد را  حالش  گاریس  و بود مشروب سرو احتمال

 .کردیم

 

  بایز یطاووس مثل گذاشت؟ی م دخترک نیا مگر اما 

 ...کشاندیم  خودش دنبالبه  را همه چشم که بود شده

 

 . گرفت رشیز را فندک و گذاشت لبش یرو   را کاریس

 

 :گفت شیهالب  انیم گاریس همان با 

 

 !آدیم بهت... نه -

 



 یکم دختر ش یبرا نبود راحت انگار رنگ قرمز مبل

 ...اما نشستیم کنارش دیبا... بود نشسته ترطرف آن

 

 مهمون هیجورنیا آزاد؟ نیا رفته یگور کدوم -

 ش؟ ینواز

 

 و گذاشت خودش کنار مبل یرو را فشیک فاخته

 :دی پرس تفاوتیب

 

 وردار هس شربتم هس وهیم مگه؟ یخوا یم یچ -

 ... بخور

 

 آن که کرد نگاه ییهاجوان به و انداخت پا یرو پا

 ...دندیلولیم  هم در وسط

 

  داشت سر کی که نبودند او مثل بود، خوش حالشان 

 !سودا هزاران و

 



 تو ذاشتمینم وگرنه شلوغه قدنیا آزاد بود نگفته -

 . یایب

 

  راحته المیخ  گهید یایب تو گفتم ؟یکرد شروع باز -

 بذار نرو مخم رو یاومد که حاال خواهشا امنه جام

 ! میببر لذت

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۸_پارت #

 

 .داشت دوست را  فاخته ژست

 



 اشه یتک و بود چسبانده هم به را اشدهیتراش یپاها 

 ...بود داده مبل یدسته به را

 

 بود آتش یالهه  از یسیتند مثل او چشم در بود بایز 

 ! آتنا! جنگ ی الهه... نه ای

 

  یلیخ قرمز و بنفش  یهانور و بود کی تار سالن

 .دندیتابیم کنار و گوشه از کمرنگ

 

...  بودند نشسته گر ی د یهامبل ی رو نفر چند 

 ...نبود جاآن آزاد اما دیکاو را شانهمه 

 

 ...  داشتند هرچه ای خواستیم شراب یجام دلش

 

  دلش حاال اما زدی نم هازی چ نیا به لب بود  وقت یلیخ

 . خواستیم

 

 ...خوادیم شراب دلم -



 

 .فشرد را اشقهیشق و انداخت باال شانه فاخته

 

  حاال تا من... بخور یستین مست بد اگه خب -

 ...نخوردم

 

 بشقاب در را گارشیس و دیکش هم در اخم اتابک

 .کرد خاموش زیم  یرو  ستالیکر

 

  یبپلک ور اون ور نیا نمی نب! یبخور یکنیم خودیب -

 ! خودته یپا  حسابت که

 

 دارش تاب ی موها و بود با ی ز شیهالب... دیخند فاخته

 ... باتریز

 

 موونهید مستو؟ آدم همه نیا نمیبینم خودم  بابا نه -

 ! مگه

 



 معلوم شد، دایپ اشکله و سر سالن ی انتها از آزاد

  تور به  را دار پول دختر نیا توانسته طورچه  نبود

 ...اندازدیب

 

 متیق قدرآن  نشیماش و  بود بزرگ نقدریا اشخانه  

 از تروانهید یکی عاشق که بود وانهید اما داشت

 .بود شده خودش

 

 وانیل هی شده خراب نیا تو ؟یرفت یگور کدوم -

 م؟یبخور ارنیب ادینم ریگ مشروب

 

 درست یز یچ استرس، از  پر و بود مضطرب انگار

 .وسط  نیا نبود

 

 رنیم خودشون بخوان که ییاونا  هست بار ور اون -

 ...هم ما  میبر ایب پاشو... زنیریم

 

 .زد یمضحک لبخند و گرداند فاخته سمت را صورتش



       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۵۹_پارت #

 

 !ای نر ییجا زمیعز میآیم  یاقهیدق دو -

 

 گوشش ریز و فشرد انگشتش انیم را  اتابک یپهلو

 :کرد زمزمه

 

 ! جاسنیا پسره نیا! اتا میشد بدبخت -

 



  ییآشنا چیه... دیکاو را اطراف و دور و ستادیا اتابک

 .نبود درسشید در

 

 م؟یش  بدبخت چرا ما ؟یگیم ویک  پسره؟ کدوم -

 

 ...  نکن هیضا بار کنار  میبر ایب -

 

 و برداشت قدم یجیگ با بود، جیگ هم هنوز اتابک

 .گرفت دستش از را بود کرده پر  آزاد که یجام

 

 !خدابه شدم جیگ! گهید بنال -

 

 قهرش تو کهنیا مثل... دختر هی با! اتا اومده فربد -

 ...نرفت بره کردم شی کار هر! هیجد  کامل   فاخته با

 

 را یافاخته یچشم ریز  و برد لب به  را جام  اتابک

 نگاه رقصنده یهاجوان به دقت با که کرد نگاه

 .کردیم



 

  دختر کهیمرت نیا گفتم که من  شده؟ تونی حال تازه -

 ... ب له... ا له... نه نیگفتیم هاشما  بازه

 

  زدیم یاحمق به را خودش! بود گرفته  حرصش آزاد

 ... مرد نیا

 

  اونو فاخته اگه که مهمه نیا! ستین مهم اونش -

 !شهیم  زهرش یمهمون نیا نهیبب

 

 . داد تکان سر اتابک

 

 نیا فهمهیم تهش یول  شه بد حالشم نهیبب اتفاقا   -

 !کردیم  فک که ستین یاون یعوض

 

 او از تا  رساند فاخته به را خودش بلند یهاگام با

 ...نشود غافل

 



 دانستیم  فاخته دیشا! بود پوشش دختر نیا دیشا 

 !دیآیم فربد

 

 ؟یزد زل یچ به -

 

 ...اما باشد بلد زدن کلک آمدینم مظلومش یافهیق به

 

 ... دمینرقص حاال تا من... اونا به -

 

 هم دیشا نبود بلد... بود  دهینرقص... سوخت دلش

 .باشد نکرده  شرکت یمهمان در وقتچ یه

 

 ؟یبرقص یدار دوس -

 

 برود ادشی تا... کند داغ را تنش شراب تا بود مانده

 ... دارد سر در را او دنیبوس یسودا چقدر
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 ... گفتم ی طورنیهم... ستمین بلد که من اتابک نه -

 

  حلقه شیبازو به دست راه یانه یم یزن که دید را آزاد

 ...کشاندش گرید طرف و کرد

 

 یکمر و کرده پروتز لب بود یمصنوع  دختر ییبایز 

  از دوتا یکی است ممکن کرد حس که کی بار شدت به

 !است رفته فرو  شیهادنده



 

 یدید اتا؟ ش یدید... آزاده دختر دوس اون کنم فک -

 !خوشگله؟ قدرچه 

 

  نگاه را  یگرید طرف  تفاوتیب و انداخت باال چانه

 .کرد

 

 باس زن... آدینم خوشم یمصنوع یآدما از من -

  داده ییبای ز زنا یهمه به خدا... باشه  قشنگ یعیطب

 تو ببرن دست  ستین یازین... خودشون یاندازه به

 !بدنشون و صورت

 

 را یکوچک  پرتقال و  داد دماغش به  ینیچ  فاخته

 .شد گرفتنش پوست مشغول و برداشت

 

  تو یبگ دفعه هی یریمیم یزنیم حالضد شهیهم -

 فاخته؟  یگیم درست

 



 یلی خ  سرت پشت دختره اون من نظربه  خب -

 !ترهقشنگ 

 

...  گرفت او از محسوسنا را نگاهش و گفت

 ... کندیم نگاه را هاآن و  ستادهیا جاآن فربد دانستیم

 

 ... فربد اون... اون اتا -

 

 یدیفهم شد؟ ثابت  بهت حرفام حاال! خودشه -

 بازه؟دختر 

 

 ...چارهیب یفاخته  نداشت  سرزنش یجا

 

 گرز نیا دیکوب سرش بر خشن و رحم ی ب اتابک 

 ... را یرستم

 



  که یزیچ تنها... بود برداشته بهتش شدی نم باورش

  فربد یبازو دور به که بود  دخترک یهادست دیدیم

 ...بود دهیچیپ

 

  تا یموها... بلندش قد... اشکرده کوری مان یهاناخن  

 ...بلندش زانو

 

...  بود دوخته یارغوان یلباس او  یبرا خودش 

  بود مانده داریب صبح تا خودش بود زده منجق خودش

 !شدینم باورش... تا
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 در شیبرا را او منوچهر بود گفته فربد... الهه! الهه

 ... گرفته نظر

 

 ... ندارد دوستش خواهدش،ینم بود گفته

 

 یبغل دیآی نم خوشش بلند قد یهادختر  از بود گفته

 ...مثل دارد دوست

 

 زم؟یعز یخوب  فاخته؟ -

 

 ... هاآن به پشت... نشست خودش  یجا  سر و برگشت

 

 کجاست؟  آزاد... خوبم -

 



 نداشت دوست اما بود آمده مژگانش  پشت تا بغض

 . ببارد

 

 بگذار بود فروخته یسادگ نیهم به را او فربد اگر

 ...برود

 

  جانیا شهیم اط؟یح تو برم ای برقصم؟ برم تونمیم -

 نباشم؟

 

  سوخت دلش... شد مانی پش او به فربد  دادن نشان از

 . فاخته یپناهیب از

 

  سوء دیبگو  وجدانش بگذار شدیم  پناهش دیبا

 !استفاده

 

.  چاندیپ کمرش دور را دستش و شد کینزد  او به آرام

 :زد  لب مانیپش

 



 ناراحتت خواستمینم من د یببخش ست؟ین  خوب حالت -

 ... کنم

 

 ندارم یحس  چیه... یول ادیب احمقانه نظرتبه دیشا -

 ... کنهیم درد سرم فقط... اتا

 

 خواهدیم دلت نه که ییهابد آن از بود بد حالش

 ...نه و  یبخواب نه یبرو  راه خواهدی م نه ینیبنش

 

  شیجا از خواست دل، ته از و قیعم...  دیکش یآه 

  کینزد زشانیم به دختر  آن و آزاد اما شود بلند

 ... شدندیم

 

 یمصنوع گفتیم اتابک که ییبایز  دختر همان 

 ...است

 

 !دییشما خانم فاخته پس -

 



...  کرد سکوت  و دیپاش شیرو به یلبخند زور به

 .بود موزون اندامش

 

 که بود  بایز تنش قدرآن  رنگ قرمز  چسبان لباس 

 ...  کشاندیم خودش  دنبال به را یمرد  هر چشم

 

 ... خانم پونه وقتمخوش  دنتونید  از... سلم -

 

 پر اشچهره  آزاد اما فشرد  را اتابک دست لیمی ب پونه

 ... بود شیتشو از

 

 هم؟ با دیشوهر  و زن -

 

 و دانستیم پونه... فشرد هم به را شیهادندان آزاد

 !گفتیم

 

 یرابطه  بود داده حی توض پونه یبرا  بار هزار 

 !را  شانیخانوادگ



 

 !شهعمهپسر... زمیعز نه -

 

 جون؟ الهه! اومده که هم الهه... یوا یا -

 

 ...ختیر فرو آزاد یشانیپ از سرد عرق

 

 دانستیم ... بود افتاده  پونه یطانیش دام در هم باز 

 ! اوردیب سرش ییبل چه
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 ... هم با دیکنیم یپرساحوال  بعدا حاال زمیعز -

 

 تا کرد اشاره اتابک به فربد و الهه آمدن از قبل

 ...  کند دور جاآن از را فیظر  دخترک

 

 .بشکند خواستینم دلش اما بود  برداشته ترک

 

 گوشش در یعصب و گرفت پونه یبازو از یشگونین

 .دیغر

 

 رسمیم حسابتو! پونه یزنیم همبه  حالمو یدار -

 !شه  تموم زنت همبه  حال یمهمون نیا بذار فقط

 

  کرد، نگاه  را اتابک  و فاخته رفتن  نفرت با پونه

 دوستش قدرنیا آزاد کهنیا از شدی م شیحسود

 !داشت

 



 گفتیم پختشدست از... کردی م فاخته فاخته قدرنیا 

 ...از شیکارها از

 

 !نکنم؟ دعوت فربدو تونمیم! چه من به -

 

 شد آن از مانع الهه سلم  و کرد نگاهش چپچپ  آزاد

 !  بدهد او به یشکن دندان جواب که

 

 ...بود کرده یاحوالپرس هاآن با قبل از که او

 

 ...اجازه با... خانم سلم -

 

  جو از رونیب تا برداشت قدم بالکن در سمت و گفت

 ...کند دایپ را اتابک و فاخته آپارتمان یخفه

 

 ن؟یا بود چش وا -

 

 . ناراحت و متعجب بود گفته الهه



 

  هی خوبه قهید هی هیمدل  نیا کل نیا! عشقم یچیه -

 ! بد قهید

 

 آه... یبرا دیکش پر دلش و کرد دنبال را او رفتن فربد

 ...بران و سوزان دیکش

 

 طورن؟چه  پدر شما؟ دیخوب خانفربد -

 

 و داد تکان سر نداشت را پونه یهایحرفپر  یحوصله 

 .گرفت را الهه دست

 

  ییجا هی ما توناجازه با... جان پونه  ممنونم -

 ...مینیبش

 

...  باشد بالکن به هم نگاهش که کشاندش  ییجا

 ...هم هنوز بود زیعز شیبرا

 



 به بستن دل  سال همه نیا... توانستینم شد،ینم اما 

 ... او و بود رفته فنا باد

 **** 

 ارم؟ یب آب برات یخوایم خوبه؟  حالت -

 

 . داد تکان راست و چپ به را سرش

 

 هیگر و زند  کنار را بغض  کردیم یسع توانش  تمام با

 . نکند
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 . کند آزاد و اتابک زهر را یمهمان نداشت دوست

 

 ... کنهیم درد سرم فقط... جان آزاد خوبم -

 

 ... کردیم  دود گاریس  پشت گاریس  هم باز اتابک

 

  نیا طورنیهم... نشاندیم  شیجا سر را  یعوض فربد 

 !را یعمل دخترک

 

 و گند سراسر یمهمون  مینخواست! میبر  دیکن جمع -

 ! لجنتونو

 

  فاخته یشانه یرو دست او یگفته به  تفاوتیب آزاد

 .گذاشت

 

 پسره نیا دونستمینم  بخدا برم قربونت ببخش -

 ...ادیم



 

 یداشت دوسش اگه تو ! یبر قربونش خوادینم -

 !یکردی نم بد حالشو

 

  آزاد یبازو و برداشت هانرده  از هیتک نگران فاخته

 برگردانده اتابک سمت را ش ی رو یتهاجم که گرفت را

 .بود

 

  میبر نیایب... خدا به ستی ن میطور  چیه...  خوبم من -

 ...زشته تو

 

  پشت یشه یش از و انداخت را گاریس  لتریف اتابک

 . کند سرش

 

  یریمیم یدار... روزت و حال از معلومه! آره -

   نه؟ االن یدیرس حرفم به! بدبخت

 

 ...  باشد آشفته  فربد خاطربه  فاخته شدی م شیحسود



 

 ...دختر نیا دل که داشت چه  او مگر چرا؟

 

  به ای یپریم من به ای تو شده چت... اتا کن ولش -

 زده؟ بارون شکیگنج مثل شده بچه ینیبینم ن؟یا

 

 شهیهم که اشنداشته اعصاب به تف! گفت ی م راست

 . زدیم گند حساس مواقع در

 

 .کشاندش خود سمت و گرفت را  فاخته یبازو

 

 داشیپ نیا دور پسره نیا اگه یول! تو میبر باشه -

 ...زمیریم دوتاتونو خون شد

 

 و کند باز دهان دیترسیم ... بود کرده  سکوت فاخته

 . بشکند  بغضش

 

 چه؟ آزاد اما شود خارج جهنم آن از داشت دوست



 

  هاتحفه نیا دونستمیم  من کرده فک! بابا برو -

 ! آنیم

 

 .زد رونیب بالکن  از یعصب و گفت آزاد

 

  اتابک و  شد دهیکش او رفتن به شانی دو هر چشم 

 ...  زدیم ترتند قلبش انگار

 

 مشام  به حاال را دختر یموها خوش یبو  انگار

 ... دیکشیم

 

  یبو از دور به... سالن  یهاادکلن یبو از دور به 

 ... گار یس و انیقل
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  من با بچه؟ یگی نم یزی چ  حاال چرا... نخور غصه -

 ؟ یقهر

 

 ...  آرام... مظلوم... کرد نگاهش و آورد  باال سر فاخته

 

 ... باشد کرده  گم را مادرش بازار در که یطفل مثل

 

 یگونه  و ختیر نییپا راستش چشم از اشک یاقطره 

 ...دیرس گردش یچانه  به و کرد ارتی ز را شیبایز

 

 ... نه -

 



  یوقت هر از شیب... سوزاند را اتابک جگر گفتنش نه

 . دیجوش  او به مهرش

 

 به رفتن منتظر که یابره مثل... بود شده معصوم

 ...است مسلخ

 

 کنان  نوازش و گذاشت اشگونه یرو دست

 . کرد پاک  را شیهاگونه

 

 زم؟یعز خونه می بر یخوایم -

 

  سر پشت  هم اشک قطره چند و دیلرز شتر یب اشچانه 

 .کرد تر هم  را اتابک دست و دیچک صورتش به هم

 

 را اشچهره هم باز اگر...  نیا از شیب  اوردین طاقت

 وانهید دنیبوس در را خودش بتواند نبود معلوم دیدیم

 ... کند  کنترل او وار

 



 ... فشردش خود به و دیکش آغوشش در 

 

 داشت اقتیل اگه اون نداره، ارزششو... نکن هیگر -

 ...بره ذاشتی نم یالک یبهونه  هی با

 

 در فاخته بود معلوم شهیش  پشت از... دشانیدیم فربد

 ...است  اتابک آغوش

 

 . دیچسب شیپا ران به و شد مشت دستش 

 

 به را پروانه کی... رفت پس و آمد حلقش تا قلبش 

 دانستی م هرچند بود یکاف بود سپرده اتابک

 ...ستین راه به سر دیبا که هم آنقدر خواهرش

 

  پروانه هنوز بود هرکه بود هرچه رفت، باال فشارش

 در را یگر ید زن نداشت حق او و بود  اتابک زن

 ...کند نوازش و کشد آغوش

 



 .باشد فاخته دختر آن اگر یحت 

 

 حرصش دیبا  زدیم حرف او با دیبا شد بلند شیجا از

 ...کردی م یخال  یجور کی را

 

 . دادیم ادشی دیبا دانستینم کندن دل دختر نیا 

 

 زم؟یعز  یریم کجا -

 

 ... گردمیم بر نیبش -
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  یرو دختر  هقهق یصدا  رساند، بالکن به را خودش

 ...رفتیم راه مخش

 

 ... قهیدق دو یکی الاقل کردیم ولش اتابک کاش 

 

 یشلوغ آدم فاخته... نبود آمدن یمهمان آدم فاخته

 ...نبود

 

... او و را دختر نیا شناختیم یکس هر  از شتریب او 

 ...پدرش یهاحرف وجود با داشت دوستش

 

 دیترس. زد  رونیب بالکن از  سرعتبه که دید را اتابک

 ... فاخته  نکند که

 

  به حواسش  یکس یکیتار آن در ،دییپا را برش و دور

 ... نبود سو آن



 

 خودشان  یهاحالت  در  قدرن یا سرخوش یهاجوان 

 ... شدندینم اطراف متوجه که بودند غرق

 

 آسمان به رهیخ و بود داده هیتک بالکن ینرده به

 را شانی سیخ تا بردیم  شیهاگونه به دست یگاه

 ... دیبزدا

 

  دهید ترک ی تار شهر  دم و دود انیم از کامل ماه

 ... شدیم

 

 یاتپه یبلندا بر که بود یغزال مانند فاخته نظرشبه 

 ...  ستدیایم ماه به رو

 

 دختر آغوش یبرا دلش شد،  کشینزد آرام

 .... بود شده تنگ شیکوچولو 

 

 ...دیبگو را قتیحق توانستیم کاش



 

 ...فاخته -

 

 از را نگاهش ... یدلتنگ از پر ذوق با... برگشت

 .گرفت او چشمان

 

...  آخ... ندیبب را فاخته نگاه عشق خواستینم دلش 

 ...اشچارهیب یکوچولو  دختر

 

 نیا دونستمیم... دونستمیم ؟یاومد تو... فربد -

 ...بهت چسبونده خودشو  دختره

 

 ... او آمدن اقیاشت از پر... ذوق با  آمد، طرفشبه

 

 ...فاخته -

 

 دیفهمیم دیبا... ستادیا  دختر و آورد  باال را دستش

 ... را بودن ممکن ریغ



 

...  برم و بزنم  بهت حرفامو اومدم... من... این جلو -

 رو الهه و من یونهی م یبخوا نداره ورت هوا که

 ...یکن خراب

 

  باور  انگار را دیجد  فربد نیا برد، ماتش فاخته

 ... بود معلق انگار... نداشت
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 ...  زدیم پا و دست هوا در



 

 غشانیج ها پسر  و دختر و آمدیم راک  یآهنگ یصدا

 .بود آسمان به

 

... خواستمیم من که ینبود یاون اولشم از تو... تو -

 من ئالداهیا کدوم چیه... اخلقت نه تی خوشگل نه

 . ستین

 

  خوب دخترک حال... فرستاد لعنت پدرش به دل در

 ...نداشت را همهنیا تحمل... نبود

 

 که  حاال... بود سوخته دلم حاال تا موقه اون -

 ... بدم ادامه که نمیبینم لیدل یکرد دایپ  خانوادتو

 

 کهآن یب نشست  شیدوپا یرو... کرد سقوط  دخترک

 ...اندازدیب ی نگاه فربد به

 .... کردینم هم  هیگر گرید

 



 فربد دینبا ستاد،یایم دیبا... نبود فیضع همه نیا او 

 ... و دیدی م را عجزش

 

 !رونیب گمشو! یکنیم یغلط چه  جانیا تو -

 

 که اشگونه ادیفر و یعصب یصدا بود، اتابک یصدا

 ... بود شده گم سالن درون یصدا و سر همه آن انیم

 

 ! ستین مربوط  تو به -

 

 بلند شیجا از ناتوان و گرفت نرده به آرام  را دستش

 ... دیدیم را بودنش فی ضع یکس دینبا گرید... شد

 

 : گفت حمله یبرا  آماده اتابک به و ستادیا

 

  ستین درست میمهمون جانیا ما... اتا بره کن ولش -

 ...  سالن تو میبر کن کمکم ایب... میبنداز راه دعوا

 



 ... شد خارج و زد اتابک  به یاتنه فربد

 

 ... دینوشیم کیپ دو یکی دیبا نبود خوب حالش 

 

 کن نگاه روزشو و حال پسره؟ نیا گفتیم یچ -

 ...خدا تورو

 

 هی کردم  ضعف فقط خوبم... گفتینم  یخاص زیچ -

 ... شمی م بهتر بخورم نیر یش زیچ

 

 به فربد دنید با را بود آورده که یآب  وانی ل اتابک

 ...بود  انداخته نیزم

 

  یکنار به لگد با را یخال مصرف بارک ی وانیل 

 :زد غر و انداخت

 

  چه کردم بچهجغله نیا علف خودمو من امشب نیبب -

 !ادیم سرمون ییبلها



 

 ...بهتره خونه میبر! دختر کن جمع  خودتو - 

 

 دهد نشان  را حالش بودن خوب. بزند لبخند کرد یسع

 ...نگران و یعصب  اتابک به
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  شمویآرا ییدسشو برم بردارم فمویک فقط... خوبم -

 ...کنم مرتب

 



 ! شتیآرا که نشده یطور  حاال خوادینم -

 

 از که یقدرآن نه اما بود  شده اهیس چشمش ریز یکم

 ... کند  کم اشیی بایز

 

 ...شیبا یز نیغمگ چشمان بود شده تری خواستن 

 

 و اخمو یکی... رفتند رونیب بالکن از هم همراه

 . ناراحت یگرید

 

  نگاهش یچپ چپ گاهگه و بود ستادهیا پونه  کنار آزاد

 ... کردیم

 

 را نی ا اما است یشتر  پونه ینهیک دانستیم 

 ! بود کجا از فاخته با اشیدشمن دانستینم

 

 .دیکوب پونه یپهلو به یعصب  و کرد نگاه را ساعتش

 



 !می بر دیبا ما ؟یدیم یک تویکوفت شام نیا -

 

 شیپهلو بر دست و کرد نازک یچشم پشت پونه

 .گذاشت

 

 تو به خورده یعشق شکست دختره ؟یکرد رم چته -

 همون با شه؟ کارهیچ  شوهرشه اون با چه؟

 !شخونه  ببره  فشویتشر

 

 ... کند خفه را پونه خواستیم دلش

 

 ! بود مانده او با  حال به تا چرا دانستینم 

 

 هم پونه و بود کرده انتی خ او به بار  هزار نکهیا با

 !یلعنت دخترک... کردی نم ولش هم  باز دانستیم

 



 بزنم هم به االن نیهم یخواینم اگه! کردم رم آره -

 کنن سرو توی زهرمار   شام اون بگو  برو ویچ همه

 ! میخرکله چه من یدونیم  خودت وگرنه

 

 برود خانهآشپز به که کرد ترک را او ن یخشمگ پونه

 از را او که اوردیب دختر نیا سر ییبل  چه دانستیم

 ... اندازدیب آزاد چشم

 

  یگرید یگوشه... کند شانیدایپ که چرخاند چشم آزاد

 ...  یجی د کنار یاهویه از دور به بودند نشسته

 

 که یشربت وان یل با هم فاخته و دیکشیم  گاری س اتابک

 .کردی م یباز داشت دست در

 

 . بودند شده خوردهشکست یلشکر 

 

 و فربد که د یتابیم یزیم به  میمستق یرنگ بنفش نور

 ... بودند نشسته الهه
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 ستادهی ا کنار و گوشه ها پسر و دختر دسته دسته

 بلند یصدا در شانی هاخنده یصدا گاهگه و بودند

 ... شدیم گم آهنگ

 

  آپارتمان  آخر یطبقه  در یواحد تک پونه  آپارتمان 

 ... کردندی م اعتراض ترکم  شیهاه یهمسا و بود

 



  گرید بار یبرا تا بوده یا بهانه  فاخته دیفهمی م حاال 

 . شود غرق پونه ی هاسهیدس در

 

 به و دارد  دوست عاشقانه را فاخته کردی م فکر پونه

 ... کند در به دانیم از را او خواستیم  خودش قول

 

 

 . انداخت باال ابرو  و ستادیا کنارش  چهرگل

 

 بعد به شب اون از! جون  یآز یشد لیسه  یستاره -

 ؟ینگرفت لمونیتحو

 

  یهاآدم آن از هم چهرگل نداشت، را اشحوصله 

 !بود مصرف بارک ی

 

  از مورچه مث  خودت! خودت جون کن  ولم چهرگل -

 یحق چه یادعا یاومد  حاال یرفتیم باال  من یپاچه 

 !؟یکنیم



 

 ...  بود کرده خفه یی طل لباس آن در را خودش

 

 چه کردیم  یخفگ احساس آزاد که بود تنگ قدرنیا

 !خودش به برسد

 

 دلم فقط... نگفتم یزیچ که من! نباش بد یآز -

 ! میباش هم با شتر یب خوادیم

 

 . برداشت قدم اتابک سمت و گفت ییبابا  برو آزاد

 

 کلمهم  پونه خائن دوست با که نداشت اعصاب

 ...شود

 

 ن؟یندار ازی ن یزیچ ها بچه  چطوره اوضاعتون -

 

  یلبخند به  شیهالب  فاخته و کرد نگاهش چپ  اتابک

 .آمد کش



 

 ...برس مهمونات  به برو تو ممنونم... زمیعز نه -

 

 آزاد یبازو دستش دوباره. نبود کن ول  انگار چهرگل

 .کرد لمس را

 

 ؟یکنینم یمعرف مهمونتو یآز -

 

 .کرد نگاهشان حی تفر با اتابک

 

  یآز را او شاندوستانه  جمع در بود جالب شیبرا 

 !است تا یآز نامش کردیم حس  زدند،یم صدا

 

 ؟یآز یکنینم یمعرف هم به رو ما گهیم راست -
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 آن با هم او کرد، نگاه را اتابک یچشم ری ز فاخته

 ... بود گرفته اشخنده  ماتم همه

 

  چل و خل ببرد دل که یقدرآن نه اما بود بای ز چهرگل

 ... بخنداند را گرانید که زدیم را یحرف  هر و بود

 

 ...وقتمخوش  چهرمگل من -

 

 .زد آزاد  به یچشمک و فشرد را  دستش اتابک

 

 !تونه  برازنده واقعا  ! دیدار ییبا یز اسم چه -



 

 یجا  کنارش حوصلهیب آزاد و نشست تر راست فاخته

 :گفت گوشش در و گرفت

 

 تو؟  یخوب... میبر در میبخور بکشن شامو زود گفتم -

 

 نداشت دوست... کرد جور  و جمع را خودش فاخته

 ... شود کینزد حد از  شیب یمرد  چیه به گرید

 

 عمه م،یبر ن یخورد که شماها ستین مگشنه... خوبم -

 ...شهی م نگران یگل

 

  اینباز خودتو وقت هی ؟یچ  نگران یاتابک و من با -

 سر تاج دارم هواتو خودم درک به بره سین مهم

 ...یخودم

 

  را یکینزد نداشت دوست کرد، جمع ترشی ب را خودش

 ...را گرید یگاه  هیتک گرید یکس بودن حس



 

 با حق دمی شن حرفاشو. خوبه  حالم خوبم... ممنونم -

 .اونه

 

 د؟یزد حرف یک -

 

 ...بالکن  تو... شیپ قهید چن نیهم -

 

  مشخص کامل آمدیم چهرگل  و اتابک صحبت  یصدا

 ! انداخته دست را او که بود

 

 و شد مشت که بود آزاد دست مهم نبود مهم هانیا 

 ...برخواستنش آهنگ

 

 از یحرف چی ه خوامینم گهید... کن ولش آزاد نیبش -

 ! یحرف چیه... بشنوم فربد

 



 یکم را شی موها و کت و شد بلند خودش آزاد یجا به

 .کرد مرتب

 

 االن... بود افتاده فشارم من! یبنداز راه دعوا نمینب -

 ...حالم خوبه

 

  اخمالو و گذاشت نیزم  را مشروبش وانی ل اتابک

 :دیپرس

 

 ؟یسلمت به کجا -

 

  ریگ نیا و بود یعصب و کلفه کرد، نگاه را باال فاخته

 . مخش یرو یها دادن
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  ریگ نیا و بود یعصب و کلفه کرد، نگاه را باال فاخته

 . مخش یرو یها دادن

 

 !ییدسشو رمیم! فتمیب پاش به رمینم دینترس -

 

 .افتاد راه به باشد جوابشان منتظر کهآن یب و گفت

 

 اشپزخانه اما است قسمت کدام ییدستشو دانستینم 

 .فرسا  طاقت هم دردش سر و  بود دشید در

 

 ...خانم پونه  دیببخش -

 



 دستور آشپزخانه در هاکارگر  به کمر به دست پونه

 ...  دادیم

 

 ...  کردی م شتریب را فاخته  یضعفه دل غذا یبو

 

 .شدیم ترگرسنه  بود ناراحت یوقت  همه برعکس

 

  جواب کند  نگاهش که  آن بدون و یبداخلق  با پونه

 : داد

 

 ه؟یچ -

 

  که شناخت اول همان از را او دیپل ذات نخورد، جا

 .زد صدا را الهه

 

 ن؟ یبد من به مسکن دونه هی شهیم -

 

 مسکن؟ -



 

 !بعدش حرف و رفت اعصابش یرو پونه پوزخند

 

 :داد ادامه و کرد  اشاره فاخته یتنه  نییپا به 

 

 مگه؟ کنهیم درد کجات -

 

 گه؟ی د مینیبچ شامو زیم خانم -

 

 کردن چک به شروع فاخته به توجهی ب پونه

 .کرد غذا یهاظرف 

 

 !دینیبچ  آره... درسته یچ همه -

 

 را پونه نقدریا خواستیم  دلش و بود بد حالش فاخته

 .اوردیب باال خون که بزند

 



 .  شدینم دشیعا ی ز یچ او از نداشت یادهیفا 

 ...خانه به رفتن تا کردی م تحمل و گشتی برم دیبا

 

 ؟یخواست ی نم قرص مگه یریم  کجا! یهو -

 

 ! ممنونم... نه -

 

 !سازمتیم! یکن قهر خوادینم حاال واستا -

 

 یقرص  رنگ قرمز یقوط  از و کرد  باز را ینتیکاب

 . داد دستش به  و آورد رونیب

 

 !مهمونه بد پونه نینگ بعد! بخور ایب -
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 ... داد فاخته دست به و  ختیر خودش  هم یآب وانیل

 

  که بعد لحظه  چند تا فاخته و بود یطانی ش نگاهش 

  چه پونه بود دهینفهم آمد دنبالش به هراسان آزاد

 ! داده خوردش  به یزیچ

 

 تو؟ ییدسشو ینرفت  مگه فاخته؟ -

 

 بر خیس و برگرداند نتیکاب به را یقوط تندتند  پونه

 .ستادیا شیجا

 



 !دادم بهش قرص اومد کردیم درد سرش -

 

 سرش و فشرد را اشقهیشق شصتش انگشت با فاخته

 .داد تکان را

 

 ... گهیم راست -

 

 با کمکش و او  یشتر ینهیک... داشت شک او به آزاد

 ...  بود  تناقض در هم

 

 همان در را آورش ادیاعت یهاقرص  پونه دانستیم

 !بود بسته را  درش قبل لحظه چند که گذاردی م ینتیکاب

 

 !پونه  نکردم لهت نزدم تا یکرد یغلط  چه بگو -

 

 یهاحرف  ترس از رفتندیم و آمدندیم ها کارخدمت 

 .نداشتند هم کردن نگاه جرعت  پونه یزننده

 



 :گفت دهیترس و چسباند کانتر به را خودش پونه

 

 !بود مسکن! خدا به یچیه -

 

 ها؟؟ مسکن -

 

 قرمز ی قوط و کرد باز را بود بسته پونه که یدر

 . دیکش رونیب را رنگ

 

 ه؟یچ نیا هان؟ ه؟یچ نیا ؟یکنی م خر بچه -

 

  فاخته دست زدهشتاب  و انداخت صورتش در را یقوط

 . کرد بلندش و گرفت را

 

 ... میشد بدبخت! خونه میبر پاشو -

 

 ؟یشد وونهید آزاد؟ شده یچ -



 

 در را شیصدا که نداشت را نی ا جرعت پونه

 یبرا را آزاد  احمقانه کار نیا با دانستیم... اوردیب

 !دهدیم دست از شهیهم

 

 ... خونه یبر  دیبا پاشو -

 

  یچ... ادیم باال جونم داره  شده؟ یچ  بگو تو خب -

 !خوردم من داده

 

  لحظه  هر بود ممکن...  نبود کردن تلف وقت یجا

 ! یتوهم  چه دانستیم خدا و شود شروع توهمش

 

 ...دختر داده بهت یاکستاز -

  

 شه یهم را قرص نیا هیشب یزیچ... زد خشکش  فاخته

  ییباال مدل  یهانیماش... فروختیم آن  و نیا به اختر

 ...و آمدندی م یزر یخانه  در آن  با هاجوان که
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 هم یلی خ بود دهیترس...  کرد نگاه پونه به نفرت با

 ...کردیم جهی سرگ احساس... بود دهیترس

 

 یکوچه  از را  نشیماش سرعت با اتابک  بعد قهیدق چند

  را فاخته آزاد و آورد پونه  یخانه  جلو آپارتمان یکنار

 .کرد سوار

 



 اگه مامانت گهید جا  هی ببرش! اتا  خونه نبرش -

 !کنهیم  سکته نتشیبب

 

  دو نیا که بود یغلط چه نیا... بود آمده باال کفرش

 ...  بود قوز باال قوز هم روانگردان حاال و کردند

 

 پدال یرو  را شیپا یعصب آزاد یگفته به توجه یب

 ... چسباند یصندل به را  خودش فاخته و فشرد گاز

 

 در تنها کردینم حس را یعاد ریغ ز یچ چیه  هنوز

 ... کردیم  وزوز  یزنبور انگار سرش

 

 م؟یریم کجا -

 

...  بود یقناد داشتند که ییجا تنها... نداد را جوابش

 ... رست اتاق

 

 ابون؟یخ شده ینجور یا چرا -



 

 ترس نیا عمرش در بار نیاول یبرا... دیترس اتابک

 ...  کردیم تجربه را بزرگ

 

 ... زد را کودک قفل و دیکش  باال را شهیش

 

 ... دادیم  فاخته به یدانیم چیه دینبا 

 

 شدن؟ یچجور  -

 

 ! کن نگاشون ... لخته یآدما پر -

 

 فرمان به محکم را دستش کف و گفت یبزرگ یوا

 ... کوفت

 

 !بزند یسکس توهم دخترک بود مانده نشیهم

 



 ینطور یا که کنه لعنت همتونو خدا... کنه لعنتت خدا -

 ! دیدی م حرص منو

 

  یخوایم ؟یدیدزد منو  کو؟ رهنتیپ ؟ی لخت چرا تو -

   کجا؟ میببر

 

  دیسف راهنیپ هم بعد و  او به ینگاه  متعجب اتابک

 ...انداخت تنش

 

 و بود توهم  از پر دخترک ذهن واقعا   انگار... نه 

 !کم اریبس  تشیظرف

 

 کجاست؟  ی دونیم... یقناد برمتیم -
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 جوانایمار که یآدم مثل بلند بلند... دیخند دخترک

 !باشد زده

 

 ! بخوابم کنارت نداره  جا که اونجا -

 

 ...  زد  دور را دانی م و چاندیپ را  فرمان اتابک

 

  فاخته زدن توهم از قبل که بودند آورده شانس

 معلوم وگرنه بزنند رونی ب جهنم آن از بودند  توانسته

 را حرف نیا یکس چه به چارهیب  دخترک نبود

 ... زدیم

 

 ... گرممه من لختن همه... شم لخت منم  کن صب -



 

 ...انداخت نیماش کف و درآورد را شالش

 

 نشیماش یشهیش که کردی م شکر  را خدا اتابک 

 آن که آوردی م فاخته سر به ییبل وگرنه است یدود

 !باشد دایناپ سرش

 

 ! کتتو اریدرن!  احمق نکن -

 

 یصندل یرو را بود تنش که ییبایز ی رنگرنگ  کت

 ... انداخت عقب

 

 ریز لباس بند که یبند دیسف تاپ  کی با او حاال

 نیماش درون بود دایپ آن یکناره از هم اشی مشک

 یل شلوار بتواند کردیم تلش و بود نشسته اتابک

 ...درآورد  هم را اشیآب

 



 منم شهینم لباس با ؟یبخواب  باهام یخوا ینم مگه -

 !بشم لخت تو مثل دیبا

 

 در که یانسان اما بود یعاد انسان کی  مثل رفتارش

 تیواقع در که یانسان با دارد فرق کندیم یزندگ توهم

 ...است

 

 رود رونیب  سرش از توهم نیا زودتر کردیم دعا دعا

 ...اما

 

  سه... دارد دوام ساعت  سه کمش کم بود گفته آزاد 

 ...گرفتیم را اتابک جان شکیب که یساعت

 

 داشت او دیسف بدن ... شدیم  وانهید داشت هم خودش

 ... انداختیم  تاب و تب به را اشمردانه  یهاهورمون 

 

 ... حاال و بود عاشقش... داشت دوست را فاخته او
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  تو ببرمت  یچطور من! ی لعنت نکن یوونگید! بسته -

 !شده خراب اون

 

  عیسر  دیبا... زد را در قفل و داشت نگه در جلو

 سر فاخته از یگر ید یاحمقانه  کار تا بودیم

 ...زدینم

 

 منو آدما نیا االن...  باش زود... کن بغلم ایب -

 ... برنیم دزدنیم



 

  را در و زد چنگ پشت یصندل از را دی سف کت اتابک

 .کوفت هم به محکم

 

 داخل را او و کند باز را یقناد در تا فشرد را موتیر

 ...ببرد

 

 و کرد قفل وارد را یاشهیش در پهن دیکل تند تند 

 کی و کرد باز را نیماش در هم فاخته و داد فشارش

 ... گذاشت رونیب را شیپا

 

 ...ببرن منو انیم دارن اونا... زودباش کن بغلم ایب -

 

  شیموها یول  انداخت اششانه  یرو را  کت و برگشت

  بزرگ دخترک چشمان مردمک کردیم احساس ... چه

 ... بود شده

 



  یرو یکنار  یهامغازه  یها در سر از که ینور در 

 نشان تر گونه مهتاب صورتش دیتابیم  دختر صورت

 ... شدیم داده

 

 با را خودکار یکرکره اتابک شدند که یقناد وارد

 ... فاخته و دیکش نییپا اشدکمه فشردن

 

 ایخدا... بود نگذشته زدنش توهم از ساعت کی  هنوز

  یامتحان  چه گرید نیا! او؟ و خودش با کردیم چه

 !بود؟

 

 صورتش دخترک و شد حلقه دورش به پشت از یدست

 .چسباند او به را

 

 با منو خوانیم... درن دم همشون آدما اون -

... بخواب من با ایب. گه ید یجا هی ببرن  خودشون

 !؟ینشد لخت نیا واسه مگه... ایب

 



 مرد کی  مگر... دادیم دست از را کنترلش  داشت

 ... کند تحمل را معشوق یدور تواندیم قدرچه 

 

 اگر یحت...  یحت کندیم طلب خودش یوقت هم آن 

 ...نباشد خود ی جا  در حالش

 

 !کنار برو... فاخته کنار برو -

 

  یحالت در دخترک دانستیم کهنیا با دادیم هشدار

 ... کند گوش ای بفهمد را حرفش که ستین

       

             

                   

 

                   

             

       



 ۲۷۵_پارت #

 

 زدهوحشت  اتابک و شد جدا او از دخترک دست

 ...کرد نگاه را حرکاتش

 

  شیزانو  تا... دیکشیم رونیب را شلوارش داشت 

 که یرنگ یمشک ریز لباس آن و بود دهیکش نییپا

 وانهید واقعا گذاشتیم شی نما به را دشیسف یهاران

 ... بود کننده

 

  دور به... دادیم اجازه دینبا... اما شدیم سست داشت

 !بود یمردانگ از

 

 ! احمق نکن ؟یکنیم یغلط چه یدار -

 

  شلوار  از زور به را فاخته  یهادست و برد هجوم

  داغ بدن به یکینزد نیا و کرد جدا  تنگش نیج

 ... کردیم اشی روان  داشت دخترک



 

  که آن بدون و دیکش باال را او شلوار یسخت به

 ... کرد بغلش محکم ببندد را اشدکمه

 

 آن و دهد کف از طاقت  او یهاکار نیا با دیترسیم 

 ...دینبا که دهد انجام  را یکار

 

 مثل آدمم... ستمین آشام خون من... منو بخور -

 ...بخور لبامو ... شماها

 

 ...بازم  بود گهید یکی  من یجا اگه... شو خفه -

 

.  نبود یآدم نیچن که فاخته... دیکش خجالت خودش از

 ... دیفهمینم را خودش  حال  حاال

 

 ... شد سی خ  شیهالب

 



  یچشمان با که دوخت ییاو به را نگاهش زده بهت

 ... بود کرده ریاس را  لبانش بسته

 

 ...باشد دار خود  توانستینم گرید... شدینم

 

 .باشد یتماشاچ و ستدیبا توانستینم 

 

 بار دو را  شیهالب یفرنگ توت... داشت دوستش 

 ...و بود دهیچش

 

 ...  باشد داشته تسلط فاخته  یرو که شد خم هم او

 

 کام به را  شیهالب  حرارت پر بایز زنقشیر دخترک

 ... بود عمرش یبوسه نیبهتر ... هم اتابک و دیکشیم

 

 ... یخواستن  قدرنی ا داغ قدرنیا

 

 کجا؟ دوطرفه حرارت ن یا و کجا طرفهک ی یبوسه 



       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۷۶_پارت #

 

 را او با شدن یکی وجودش تمام... شد داغ تنش

 .  خواستیم

 

  یجلو را جدش پدر داشت یلعنت یخوشبو دخترک

 !آوردی م چشمانش

 

 لیمیب! بود دختر نیا از فیح... گذشتیم دیبا

 ... دیکش عقب را خودش



  

 ! کن بس کنمیم خواهش نکن وونمید! نکن -

 

 بود ییایدن آن در هنوز نبود الشیخ از ن یع اما فاخته

 ! ساختیم ذهنش بیفر که

 

 !خوادیم دلم من... میبر ایب -

 

 با را صورتش که ستادیا یم شیپا نوک یرو دوباره

 !کند چفت  اتابک

 

  او بنظرش... آمدینم هم دلش اما خواستشی م اتابک

 ... شدیم آلوده دینبا  و بود فرشتگان از یسیتند

 

 در بود که  سرباز آمد ادشی... گذاشت دلش یرو پا

  طورچه   بودند  داده ادشانی یشخص دفاع آموزش

 ... کرد  هوشیب را فرد کی توانیم

 



 یاچاره  اما بود شده شتری ب هم ترسش... آمدینم دلش

 ... نداشت هم

 

 به یمحکم چنداننه ی ضربه و برد  باال را دستش

 ... کرد وارد گردنش  یمهین

 

 بعد یاهی ثان و شد سست آغوشش در آرام دخترک

 ...دیرسیم گوش به شیهانفس یصدا تنها

 

 ...خواستمینم... یکرد  مجبورم -

 گرید... دیکش آغوشش در آرام و گفت گوشش در

 ... نه و دیکشیم او دنیبوس به نه لشیم

 

 تخت یرو را او و کرد باز  یلگد با را  رست اتاق در

 . خواباند

 

 ...  د یکش شیرو و  کرد باز را زده  تا یپتو آرام

 



 به یلگد کرد؟یم گل دی با لحظه همان اشی جوانمرد

 ...  فشرد هم به را شیهادندان و زد تخت کنار سطل

 

 ...شود باخبر امشب اناتیجر  از یکس گذاشتیم دینبا

 

 یجعبه و یگوش دنبال به را شلوارش یهاب یج

 .گشت گارشیس

 

 ... بود گذاشته جا نیماش در 

 

 از یعصب و داد پونه آباد و جد به لب  ریز یفحش

 .زد  رونیب یقناد

 

 ...داشت آزاد از  پاسخیب تماس چند و ستیب

 

 کهآن یب! شدیم بلند او  گور از ها آتش نیا یهمه 

 داخل به و  برداشت را گار یس پاکت بدهد را جوابش

 ...برگشت یقناد



 

 چیه انگار  که کند رفتار یطور بود گرفته میتصم

 ... آزاد با یحت... فتادهین یاتفاق

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۷۷_پارت #

 

  خورد را هاگوجه  کوله و کج ال،یخیب طور همان  آزاد

 . ختیریم ظرف در و کردیم

 

 .دیکش دستش از را چاقو یعصب آتنه 

 



 !یکرد حروم همشونو آزاد؟ طرزشه چه نیا -

 

 . کرد یث یخب خنده و دییپا را ونسی یچشم  ریز آزاد

 

 جون؟  یآت چشونه مگه! ا  -

 

 .دیکوب شی بازو بر آتنه

 

 ! آرمای م در چشاتو چاقو  نیهم با نکن میعصب -

 

 دیخند بلند کند، کنترل را خودش نتوانست گرید ونسی

 ... شد بلند  هم آزاد یخنده یصدا و

 

 .دیکش را آتنه لپ آزاد

 

 !دوستم ری نگ سخت -

 



 به و کرد رونیب خانهآشپز  از را شانیدو هر آتنه

 .شد ازشانین مورد مواد کردن آماده مشغول  ییتنها

 

 .داد قرار آزاد  مقابل را یچا  وانیل ونسی 

 

 ست؟ین داتیپ روزه چن  خبر؟چه -

 

 .دیخند مسخره آزاد

 

 ... َدَدر بودم رفته ها بچه با -

 

 .دیکوب را گردنش پس ونسی

 

 تو؟ یش آدم یخایم یک -

 

 .شد  بازتر ششین دوباره ازاد

 



 گرفتنه؟ زن  به شدن آدم -

 

  به متفکر و دینوش را  شیچا از یاجرعه  ونسی

 . شد رهیخ زیم  یرو نمکدان

 

...  شدم یآت یوونه ید  قدن یا چرا دونمینم خدابه -

 فکر... هیبدبخت ته گرفتن زن کردمیم فکر شهیهم

 ای کنهیم ر یزنج  پامو و دست  رمیبگ زن اگه کردمیم

 .  بندهیم زدن حرف واسه دهنمو یحت

 

 . کرد یکوتاه  یخنده

 

 ... حاال اما بودم، ساخته والیه هی ازش -

 

 .داد ادامه و انداخت آتنه به یاعاشقانه  نگاه

 

 تونمینم نباشه م قهید هی منه، یزندگ یهمه اون-

  خونه تو نیبش برو گفتم بهش  بار هزار... بکشم نفس



...  کاره نیا عاشق خودش اما هستم  نوکرتم خودم

 .گهید شده  تشیشخص از  ییجز  یآشپز

 

 . ستینگر را ونسی محزون و کرد تر را لبش آزاد

 

  خورهیم همبه  حالم ستم؟ین خسته من یکنیم فکر -

  من به یک یکنیم فک اما... یسردرگم همه نیا از

 کسوچ یه که یمادر و پدریب آدم  هی ده؟یم زن

 ... نداره

 

 .کرد  اخم ونسی

 

 اون ینگفت  مگه خودت؟ واسه یگیم یدار یچ -

  ته؟دخترخاله دختر

 

 به یلبخند  است، رفته تند یکم کرد احساس آزاد

 .گفت و  دیپاش شیرو

 



  من دی بگ ویهرک... د یبگ یآت و تو یهرچ اصل   -

 .رمیگیم

 

 .کرد نگاهش زدهجان ی ه ونسی

 

 ..دیآیم بهم ی لیخ  خوبه پرروبچه  همون -

 

 :دیپرس و دینوش را  شیچا یجرعه نیآخر  آزاد

 

 ببره؟ شونکیع ومدین -

       

             

                   

 

                   

             

       



 ۲۷۸_پارت #

 

  فاخته و شد باز یآرام به مغازه یاشه یش درب

 . انداخت داخل به ینگاه  یواشکی

 

 ... پسرخاله سلم -

 

 نیا انداختند، گریکدی به ی نگاه متعجب  آزاد و ونسی

 !بود  نوبرش گرید

 

 :گفت متعجب گونههمان  آزاد

 

 ایب! یازادهحلل  میدیفهم... والیا بابا... سلم کیعل -

  رو وونهید  اون من برم قربونت ! زهیر خاله نمیبب تو

 ؟یچوندی پ یطورچه 

 

 . دیپرس شک  به دو و شد وارد آرام فاخته

 



 ومده؟ ین که جانیا -

 

 .انداخت باال سر و کرد زشیآنال  ونسی

 

 شدنتم دایپ  ینیریش! خانم  فاخته یمعرفتبا  یلیخ بابا -

 ! نداد ما به  اعجوبه نیا

 

  شیهاگونه با شد، معذب نگاهشان یرگ یخ  از فاخته

 :گفت زدهخجالت   و انداخت گل

 

  تونویآگه در دم االن... اما ببرم نکمویع اومدم -

 ... دمید

 

 .کرد  زیر چشم ازاد

 

 خب؟ -

 



  یکم و  خورد یاکه ی دلش آزاد یجد برخورد از

 .ستادیا ترعقب

 

 ... راستش یعنی... کنم کار جانیا تونمیم من -

 

 :دیپرس کلفه و دیکش یپوف

 

  حرف تونمینم... خب یکنی م نگام یطور نیا چرا -

 ! آخه بزنم

 

 .آمد رونیب خانهآشپز  از آتنه

 

 یاند بعد چرا؟ زده خشکتون! گهید گهیم راست -

 خان؟ آزاد برخوردته نیا اومده تخاله  دختر

 

 .فشرد را دستش و برداشت قدم  فاخته یسوبه

 

 !یبش همکارمون قراره که خوشحالم -



 

 :گفت  یجد یلیخ و کرد یاخم آزاد

 

 کردم؟ قبول  من گفته یک -

 

 :دیکش هم  در اخم فاخته

 

 گردمیبرم اصل  ... کار ادهیز که یزیچ! درک به -

 ! یقناد

 

 : داد ادامه و فشرد  را آتنه یبازو

 

 ...زمیعز  خوبت برخورد از ممنون-

 

 .کرد نگاهش  یجد طور همان  آزاد

 

 ... برسون اتابکم سلم! خاله دختر سلمت به -



 

 . زد چشمک ونسی به رو و کرد او به را پشتش

 

 باز را در و کرد یخداحافظ آتنه از ی آرامبه  فاخته

 .دیکش را فشیک بند آزاد. کرد

 

 رو ذارمیم قدمتم  شمیم فداتم! کنهیم قهر زودم چه -

 ! خانوم یآبج چشام جفت

 

 .دیکش را فشیک بند فاخته

 

 شیریگیم  دفعه هر من؟ فیک بند به یداد یریگ چه -

 !فموی ک یکند جا از

 

.  شد مغازه وارد و کرد نازک آزاد یبرا یچشم پشت

 :کرد زمزمه رلبیز آزاد

 



  از شکرت ایخدا! ییخوشبو گل عجب یصبح اول-

 جانی هم شدم راحت وونهید اتابک نیا دست

 ...نمشیبیم

 

                   

             

       

 ۲۸۸_ پارت#

 

 * 

 و شلوغ یروز  از خسته شان سه هر و  بود شب آخر

  تاب و آب با  آتنه و بودند  نشسته یزیم دور  یمشترپر

 .کردیم  صحبت بود کرده  انتخاب که ییهادختر  از

 

  حرف باش یوقت یکنیم  حظ اصلا  خانومه پارچه هی -

 .یزنیم

 

 : گفت زدهجان ی ه فاخته



 

 .. .هست  خوشگلم -

 

 . انداخت غبغب به یباد آتنه

 

 . خاانوم کنمینم یمعرف یالک که من -

 

  ش یهادست و دیکش جعبه از  یکاغذ دستمال نیچند آزاد

 . کرد خشک را

 

 ن؟یکرد کاریچ ! گل یخانوما... خب خب -

 

 . کرد نگاهش مغرورانه آتنه

 

 تو عکساشونم کردم، انتخاب نفرو چن هی برات -

 .نشونیبب نیبش  ایب مهیگوش

 



 به و کرد گرد را چشمانش یامسخره  حالت با آزاد

 :دوخت چشم آتنه یگوش صفحه

 

 !ه یزیچ عجب -

 

 .گرفت اشخنده فاخته

 

 ...نیبب شونو هیبق نیبش -

 

 . نشست و دیکش رونیب  را دخترها انیم یصندل آزاد

 

 !اشیبعد خب؟ -

 

  و دادیم نشانش یگرید از  پس یکی را  هاعکس  آتنه

 .زدیم شی هاصحبت  جواب در یامسخره  حرف آزاد

 

  زیم یرو را اشیگوش آزاد یهای بازمسخره از خسته

 .کرد پرت



 

 !یکرد خورد اعصابمو -

 

 .گفت فاخته به رو و زد  یاقهقهه آزاد

 

 ؟یپسندیم کدومو تو بگه، زهی ر خاله یهرچ اصلا  -

 

 .زد برق چشمانش فاخته

 

 .خوشگله یل یخ! پسندم یم  همه از شتریب ویاول من -

 

 . داد هیتک اشیصندل ی پشت به نهیس به  دست ونسی

 

 زن نیا! درآورده شومسخره  نویا دی کن ولش بابا -

 ... من زی عز سین ریبگ

 

 .کرد اخم آزاد



 

 !  هستم ریبگ  زن میلیخ -

 

 شد باز مغازه در بدهد را جوابش  خواست آتنه کهنیهم

 ! ستادیا  در چهارچوب در منوچهر و

 

 که کردندی م نگاه یمرد  به متعجب  نفر چهار هر

 ! بود  شده شان دوستانه  خلوت  وارد شبمهین

 

 .برخاست شیجا از  آزاد یالعملعکس هر از قبل

 

 !؟یکنیم کاری چ جانیا تو -

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۲۸۹_ پارت#

 

 ینگاه با و داد تکان یسر  تنها جوابش در منوچهر

 .کرد  زیآنال را فاخته گرکاوش

 

  چهآن از شی ب  او یهانفرت و انتقام یبرا دخترک نیا 

 . بود دهیکش عذاب دیبا

 

 خودش با... دانستیم  یادیز  یهازیچ  او یدرباره 

 یشماره یگاه که داندیم او از قدرآن کرد فکر

 !رسدیم گوشش به  هم شیهانفس

 

 .شد رهیخ آزاد چشمان به و گرفت او از نگاه 

 

 !پسرم بود شده تنگ برات دلم -

 



 .کرد نگاهش خصمانه و دییسا هم به دندان آزاد

 

 منوچهر؟  یکنیم یغلط  چه جانیا دمیپرس ازت -

 

 زبان پسرک نیا د،یجو  را شیهالب و زد  یپوزخند

 ...بود بس شیبرا مدارا یعمر! شدینم سرش خوش

 

 !است شیایدن تمام کردیم اشی حال گرید زبان با دیبا

 

 سوزاند نگاهش با را دخترک گرید بار و زد  یپوزخند

 هم او ساز  راه خوش زبان گرید... کرد  خاکستر و

 !نبود

 

  جانیا یآورد مادرتو قاتل  دختر یشد رتیغیب قدنیا-

 کنه؟ کار

 

 مردک نیا منظور  شد، گرد شانیهاچشم   نفر چهار هر

 :دی کش هم در اخم آتنه! بود چه



 

 ه؟یچ   منظورتون -

 

  فاخته دور به آرام بدهد را  جوابش کهآن بدون منوچهر

 .دیچرخ 

 

 ! میمر قاتل دختر... د یجمش دختر   -

 

 :د یتوپ و برگشت آزاد سمتبه

 

 کنه؟یم یغلط چه جانیا -

 

 . دیکش داد آزاد

 

  نیا که می ریگ ؟یبزن بهم گندو نیا آدیم  رتیگ یچ -

 رتمیغیب من ها؟ چه؟ تو به باشه دیجمش دختر دختره

 ! رونیب برو جانیا از گمشو چه؟ تو به

 



 را دهیترس دخترک یبازو نفرت و خشم  از پر منوچهر

 .دیکش شی جلو  و گرفت

 

 !کشته؟ مادرتو باباش یدونیم -

 

 . دیکش داد و کرد باز را مغازه درب آزاد

 

 تو به! منه کار و کس تنها دختر اون! برو  جانیا از -

 ! ستی ن مربوط

 

  یبلند یهاقدم با و داد هل  یکنار به را فاخته  منوچهر

 یالحظه  برود کهآن از قبل اما کرد ترک را مغازه

 . ستینگر را آزاد مغرورانه و ستادیا

 

 !شازده میرسیم هم به -

 

 :دی پاش شیرو به  یپوزخند آزاد

 



 ! یه ر -

 

 و شده رهیخ  یاگوشه به ستاده یا طورهمان اما فاخته

 .بود مانده رانیح  منوچهر یهاحرف  بهت در

 

 یصندل یرو  تا کرد کمک و دیکش آغوشش در آتنه

 .ندیبنش

 

 !اریب قند آب ونسی -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۰_ پارت#



 

  نگاهش و دیچک دخترک چشمان از اشک یاقطره 

 :کرد

 

 قاتله؟... بابام -

 

  یشماره  دنبال به مخاطبانش در و دی کش یپوف آزاد

 . گشت اتابک

 

  اتابک زنمیم زنگ... زنهیم مفت حرف زمیعز نه -

 . دنبالت ادیب

 

 ...است مانده هوا و نیزم انیم کردیم حس فاخته

 

 نیا و آزاد پدرش، ... بود مبهم  امشب یها حرف  همه 

 ..مرد

 



 لب سوخت، اشزهی ر خاله یسردرگم یبرا دلش آزاد 

 .دهد جواب  اتابک ماند  منتظر و دیگز

 

 ...یفردوس ایب من؟  مغازه یایب شهیم اتا؟ الو -

 ****** 

 .زد  زانو کنارش زدههول  اتابک

 

 فاخته؟  شده؟ یچ -

 

 آرام و دوخت اتابک به را  نگاهش تر چشمان  با فاخته

 :دیخز آغوشش در

 

 ...اتابک -

 

 .فشرد آغوش در را دخترک  و بست چشم  اتابک

 

 ! باش آروم ستین  یچیه زم،یعز نشده یچیه -



 

 . ستادیا اتابک کنار آزاد

 

 ...انداخت راه جنجال دشید جانیا اومد منوچهر -

 

 در را صورتش و کرد جدا خودش از را فاخته اتابک

 .گرفت دست

 

 مگه زنه؟ هی رستوران صاحب ینگفت من به تو -

 جا؟ نیا یاومد که بود چش خودمون یقناد

 

 :گفت یآرام  یصدا با و  دیگز لب آتنه

 

 ...ستین حرفا نیا  وقت حاال... منم منظورش -

 

 . دوخت آزاد به  را آلودش بغض نگاه فاخته

 



 گه؟یم راست منوچهر -

 

  به اما اتابک گرفت، او از نگاه و داد تکان یسر آزاد

 .شود بلند کرد کمک فاخته

 

 :گفت آزاد به رو دوباره کرد مقاومت فاخته 

 

 قاتله؟ من پدر گفت؟یم یچ -

 

 . کرد نگاهش دلسوزانه و آمد کنارش آزاد

 

 تو االن به... زهی ر خاله  هاسگذشته مال یزیچ هی -

 خونتون برو و باش ی خوب دختر... شه ی نم مربوط

 ...گهی م بهت وی چ همه بدونه الزم  اگه اتابک

 

  شیروروبه و شد بلند یصندل  یرو از برآشفته  فاخته

 .ستادیا

 



  وقت؟ همه نیا بعد بدونه؟ صلح اگه -

 

  اتابک  یروروبه و کرد پاک محکم را  شیهااشک 

 .ستادیا

 

  داد دخترشو چرا آدیم بدش ما از قدنیا  منوچهر اگه -

 ! چرا تو؟ به

 

 او و گرفت را شیهاشانه  کند آرامش کرد یسع اتابک

 .دیکش خودش سمت  را

 

 ...باش آروم... بهت گمی م ویچ همه! گمیم -

 

  هادست دور  به الشیخ و نشاند خودش کنار را دخترک

 ... کرد پرواز

       

             

                   



 

                   

             

       

 ۲۹۱_ پارت#

 

 گوش به و شد  هاگذشته از ینیطن شیصدا و گشود لب

 .نشست فاخته

 

... بود سالم  هفت ای شیش. بودم بچه ساال اون ادمهی -

 ای مردم ناشونو یزم بودن رفته هاروستا  از که مالکا

 ...دنیخریم  نیخوان و خان از ای گرفتنی م خودشون

 *********** 

 ۱۳۶۵ سال بهشتیارد

 

 راهنیپ و زدود چشمانش از اشک آهسته میمر

 ...دییبو و دیبوس را همسرش رنگی اقهوه

 



  هم خودش  مرگ به نداشت خود بطن در یفرزند اگر 

 رونیب تن از را رنگشی مشک راهنیپ ... بود یراض

 .د یپوش یگرید ی مشک و آورد

 

 نگاه را خودش یدهیپر رنگ و دهیتک صورت نهیآ در 

 .کرد

 

 ترک را اتاقش و دیکش چشمانش ریز یاهیس به یدست 

 ... کرد

 

  دخترش کنار و ختیر  تازه ریش از ی وانیل بسماه 

 .ستادیا

 

 .ی ری بگ جون بخور ستازه ریش مادر، ایب -

 

 را ریش از یاجرعه  و آورد لب به یمحزون لبخند میمر

 . دینوش

 



 .دیبوس را دخترش ی شانیپ بسماه

 

 گوشه هی نکن کز قدرنیا... مادر بگردم دورت یاله -

...  بوده قسمت و ریتقد... واست شهی م آب گرمیج

  خوشحال  دیبا تو... شده  کشته وطنش راه تو محمدم

 ... یدیم  پرورش شکمت تو شومرد  ریش که یباش

 

 . آورد لب به یلبخند میمر

 

 ...باشه دختر دیشا -

 

 را او هم باز و شد خشنود دخترش لبخند از بسماه

 .دیبوس

 

 !پسره مطمئنم من -

 

 .کشاند در سمت را شانیدو هر نگاه در یصدا

 



  باز منوچهر  یرو به را در  و برخاست یجا  از بسماه 

 .کرد

 

 .گذاشت  نییپا در کنار را دستش در یگون منوچهر 

 

 ...عمو زن سلم -

 

 .دییپا  را خانه داخل ی رچشمیز و دی گز لب بسماه

 

 !؟یکنیم تو هیکار چه نیا پسرم سلم -

 

 . داد قرار برنج یگون کنار را روغن  حلب منوچهر

 

 زادم برادر به مهفه یوظ عمو؟ زن مگه کردم کاریچ -

 نه؟یا ریغ برسم

 

 .آمد رونی ب خانه از کمر به دست میمر



 

 اومده؟ یفخر دا؟ هیک -

 

 .کرد نگاهش فتهیش و  شد خانه اطیح وارد منوچهر

 

 !داداش زن سلم -

 

 را جوابش اخلقبد و فشرد هم به را ش یهالب  میمر

 : داد

 

 به الزم نگفتم شما به من مگه منوچهر آقا... سلم -

 واسم محمد از قدراون خداروشکر س؟ین کارا نیا

 ! نباشم هللاخلق صدقه محتاج که مونده

       

             

                   

 



                   

             

       

 

 ۲۹۲_ پارت#

 

 .زد یهول لبخند منوچهر

 

 بعد منتها! نیندار نگفتم که  من... داداشزن دونمیم -

 و زن به که دونمیم خودم فهیوظ  نویا امرزیب خدا اون

 !کنم ی دگیرس بچش

 

  یروسر از که دوخت نگاه میمر بلند یهاسیگ به

 ... بود آمده رون ی ب اهشیس

 

 از که ییاو از بردیم دل که رنگش ییخرما یهاسیگ 

 ... بود زن نیا یباخته  دل شناختیم را  خودش یوقت

 



 .ستادیا شیروروبه  جسورانه  میمر

 

 حاال یکرد فکر! هیچ تو تی ن ندارم خبر من نکن فکر -

 رو تو و بندمیم میزندگ رو چشممو ست،ین محمد که

 برو! منوچهر بکش خجالت برو... برو کنم؟ی م انتخاب

  وردار نارمیا... بکش خجالت تساله دو دختر یرو از

 بعد شه  خشک داداشت کفن یذاشتیم  ببر جانیا از

 ! زنش رو یکن وا چشم

 

 تند و تند شیهانفس و دیکش هم در چهره  منوچهر

 :گفت ترک را اش نهیس قفسه

 

 خانواده رسوم از هنوز تو! داداشزن یورداشت دور -

 ییتو نیا پس! منم تو شوهر برادر تنها نه؟ یخبریب

! منم آخرت و اول چون! من رو یکن وا چشم دیبا که

  انتظار! منم یبر راست منم، یبر چپ منم، یبر  باال

 یزندگ همسر و سریب جوون زن هی می بذار که یندار

  کنه؟

 



  رونشیب اط یح از و دیکش را راهنشیپ یگوشه  میمر

 .کرد

 

 میزندگ و من سر از دست! کنه لعنتتون خدا -

 ...دیبردار

 

 :گفت مادرش به رو  و دیکوب شی رو به را در

 

 و دونمیم من یکرد باز نیا رو درو  گهید بار هی -

 ...تو

 

 .گذاشت فرمان بر سر و بست را نشیماش در منوچهر

 

 که داشت تر سر یزیچ چه او از برادرش دانستینم 

 .بود رفتهی پذ را او میمر

 

 پنجه که نیا به کرد فکر بلندش  و پرپشت سوانیگ به 

 ...بفشارد و برد فرو انشانیم



 

 را تنش عطر و کشد کام به که شیبایز  یهالب به 

 . ببلعد

 

 برابر در تواندینم دیبا چهآن از شیب می مر دانستیم

 ...کند مقاومت او یهاخواسته 

 

 .است خودش مال آخر دست دانستیم 

 

 یخانه  یخاک یکوچه   از و زد استارت فکر نیا با 

 ...شد تر دور و دور محمد

 *** 

  ولع با و گرفت  یگل دست از را ترش ی هاسبز  گوجه

 .زد گاز

 

 س؟ی ن  حامله داداشتزن گمیم! ی گل رهینظیب -

 

 .کرد فرو  نمک کاسه در  را گرید یادانه و دیخند یگل



 

  بعدشم... کردن یعروس تازه! مگه خبرهچه  بابا نه -

 ؟یپرسیم من از! توه خواهر

 

 :شد کینزد هم به سبزگوجه یترش از چشمانش  میمر

 

 ...تو پسر دمشیم شد دختر بچم اگه -

 

  گردو درخت از چابک که داد اتابک به را  نگاهش یگل

 :زد شیصدا. رفتی م باال

 

  خدا رو تو نیبب. یافتیم درخت  یباال  نرو مادر؟ اتا -

 ...هاندتهیآ دوماد! میمر

 

 .کرد یساختگ اخم میمر

 

 بذار خب  طونهیش! دومادمو یدار کارشیچ -

 ...بکنه طنتشویش



       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۳_ پارت#

 

 .کرد یساختگ اخم میمر

 

 بذار خب  طونهیش! دومادمو یدار کارشیچ -

 ...بکنه طنتشویش

 

 .آمد سمتشان یخاک و زانی ر  عرق اتابک

 

 نمش؟یبچ شده سرخ چنتاش هی  آلبالو مامان -



 

 . تکاند را پسرکش لباس یگل

 

 ... یفت ین باشه حواست مادر برو-

 

 :گذاشت م یمر شکم یرو را دستش و شد خم  اتابک

 

 ...ینین واسه آرمشیم -

 

  باال ییابرو تک میمر شد، دور هاآن از دواندوان و

 . انداخت

 

 !داره هوامو قدچه  نیبب خودمه دوماد نداره خوررد -

 

 آسمان  به را نگاهش و دیکش دراز راندازیز یرو

 . دوخت

 



 ...ما یخونه  بود اومده منوچهر روزید -

 . کرد نگاهش کرده اخم یگل

 

 خب؟ -

 

 گاه هیتک را دستش برگشت، یگل سمت  و دیکش یآه

 .کرد سرش

 

  بانو یواسه دلم! دمیچ دمشو فعلا ... مفت حرف -

  کرده؟ خوش  نیا ی  چ  به دلشو یطفلک... سوزهیم

 .داره دختر هی  اون... یگل کشهی نم خجالتم

 

 . داد تکان  تاسف به را سرش یگل

 

ا  -  ! چارهیب یبانو... واقعا

 

  کشانینزد سلنه سلنه دشیسف گلدار  چادر  با یفخر

 :شد



 

 ... سلم -

 

 .نشست شیجا در و شد بلند میمر

 

 خانم؟ یآبج یطور چه... گلب گل   خانمعروس سلم -

 

  ترشیب را چادرش و گرفت رنگ شی هاگونه  یفخر

 .دیچی پ خودش دور

 

 یخونه  اد یب بگم میمر ی آج به گفت لی اسماع حاج -

 ...ما

 

...  کردند نگاه را گریکدی زمانهم  یگل و میمر

 .است منوچهر کار کار بود شده دار خبر  شصتشان

 

 : زد صدا  را اتابک یگل و برخاستند جا از زدههول  

 



 ... خونه میبر ایب  مادر اتابک -

 

 :دیپرس کردی م جمع را اندازر یز که یحال در یگل

 

 فخرالزمان؟ بود خونه هم یکس -

 

 .داد تکان را سرش یفخر

 

 !منوچهر آقا -

 

 .کرد یاقروچه دندان میمر

 

 ... یعوض یکه یمرت -

 **** 

 عادت به را لشیبیس یگوشه  لیاسماع حاج

 . دیجو اشی شگیهم

 



 ه؟ یچ  حرفت شما خانمم یمر خب -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۴_ پارت#

 

 و گرفت یفخر از  را یچا  یهااستکان دیجمش

 . داد قرار منوچهر یروروبه 

 

 ...دییبفرما -

 

 میمر دهان به چشم و برداشت یچا یاستکان منوچهر

 . دوخت



 

 یسانتک ی به یحت  را نگاهش کهآن بدون میمر

 :گفت ناراحت و دلخور ندازدیب منوچهر

 

  و نید و یرفت مکه که ییشما... ی حاج دهیبع شما از -

...  داره زن داره دختر هی شونیا! شهیم  سرت مونیا

  روزید نیهم تا که بشم یزن  یهوو تونمیم  طورچه من

 ! گفتم؟ی م یآبج بهش

 

 داده هیتک اتاق یگوشه قرمز یپشت به کردهبغ  دیجمش

 ... ردینگ سر وصلت نیا کردی م خداخدا و

 

  خواستینم دلش و داشت دوست یگل مثل را میمر 

 . ندیبب چشم به را اشی بدبخت

 

 و چشمیب جانور  چه دانستی م شناختیم را منوجهر

 ...است ییرو

 



  بود دهید چشم به را اشزننده یهارفتار  بارها  و بارها 

 ... حاال و

 

 بود زیعز شی برا خواهر مانند که یکس از 

 ... کردیم یخواستگار 

 

  گرد یسع و داد رونیب  را انشیقل دود لیاسماعحاج 

 .کند یگری انجیم

 

  منظورش... خوادینم تورو بد که منوچهرمآقا  دخترم -

 هی... نمونه سرپرستیب داداشش زن که نهیا

 ...باشه داشته یباالسرآقا 

 

 . ستینگر را  منوچهر خصمانه و نشست صاف دیجمش

 

 . نکن تشیاذ ست،ین رضا  دلش خانوم می مر جون آقا -

 

 :گفت ییرو ترش با منوچهر



 

 تو بابام بعد کهنیا واسه جانیا اومدم اگه یحاج -

  یبزرگتر به یول میستین خون هی از... یمحل  نیا بزرگ

  خروستوجوجه  دهن پس پس ... اومدم که داشتم قبولت

 !ببند

 

 تا کرد اشاره دیجمش به  ابرو و چشم با لیاسماعحاج 

 . کند سکوت

 

. کنم یبزرگتر تونمیم یی جا هی تا من منوچهر آقا -

  من... ستین وصلت نیا به یراض برادرت زن خود

 جان؟بابا  کنم تونمی م کارشیچ

 

 . برخاست شیجا از برآشفته منوچهر

 

  رهیش مویمر سر یتونیم یکرد فک اگه جوجه نیبب -

 ! یخوند کور ی بش صاحبش خودت  و یبمال

 



 . گرفت مشتش انیم را اشقهی و شد بلند جا از دیجمش

 

  یجا اون رون؟یب آدیم  دهنت از یگه چه معلومه -

 داداش به تو از من!  زنمه خواهر!  منه خواهر

 ناموس دنبال  چشمم من حاال بودم کترینزد محمدت

 اتیکار گند یهمه  حساب! یعوض یتو  ای برادرمه

 به تمکه یکوچ انگشت ذارمینم... خان منوچهر دستمه

 ... بخوره میمر

 

  خاک صورت همان با جا همه  از خبریب  کوچک اتابک

 نگاه اشییدا به و دیچسب مادرش دامن به اشگرفته

 ... کرد

 

 منوچهر...  بود دهیند نی خشمگ قدرنیا  را او گاهچ یه

  هلش عقب به و کرد جدا اشقهی از را دیجمش دست

 . داد

 

 ...میرسیم هم به -

 



 .کرد نگاه یحاج  به و برگشت

 

 !لیاسماع  حاج میرسیم هم به -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۵_ پارت#

 

 با د،یکوب  هم به را در و زد رونیب خانه  از ظیغ با

 .زد نشیماش چرخ به  یلگد شیپا

 

 ! خاندیجمش می رسیم همبه -

 



 . دوخت لیاسماع حاج به را نگرانش نگاه میمر

 

 !سوونهید اون... ترسمیم -

 

 .ستادیا میمر و یگل کنار  یقند آب وان یل  با یفخر

 

 ...جونیگل ایب -

 

 .کرد کینزد  میمر لب به را وانیل یگل

 

 !شهینم یچی ه نباش نگران... دلم  زیعز بخور -

 

 . دیجو  را لشیبیس یگوشه  یجمش

 

 ...بده من به آبم کمه ی یفخر -

 



 ی  ن لیاسماعحاج شد، خارج  اتاق از و کرد تند پا یفخر

 .شد بلند و  گذاشت یکنار به را انشیقل

 

 ... یعل ای -

 

 .گذاشت دیجمش یشانه  بر دست

 

 واسش... جان بابا ببخشه بهت تویمردونگ  خدا -

 کن، گوشت یزهیآو گمیم  بهت یزیچ هی. کن یبرادر

 شونه و شاخ نه وجودشه ی  بخشندگ به مرد هی یمرد

  شر واسش  نه ببخش بهش یول باش برادر... دنیکش

 ...شو

 

 .شد خارج  در از آرام و گرفت کمرش به دست

 

  نگاهش و  ستادیا دیجمش کنار دست به وانیل یفخر 

  گم یفخر یهامردمک  تیمعصوم در او نگاه و کرد

 ... شد



 

 ***** 

 

 ینه و  امر ها کارگر به یعصب یحالت با منوچهر

 .کردیم

 

 اون پس! غلم. دیبکن رو هاچاله  زودتر نیباش زود -

 قربان از برو نگفتم مگه شد یچ ب یس یهانهال 

 رشون؟یبگ

 

 جاآن از و شد موتورش بر سوار فرمان  به گوش غلم

 ... شد دور

 

 به آب یکم و نشست باغشان یچشمه   کنار دیجمش 

 .دینوش و کرد  پر آب از را دستش کفت و زد صورتش

 

 او به دوان دوان کردیم  شیصدا که یحال  در یفخر 

 .شد کینزد



 

 ...دیجمش... دیجمش -

 

 شد خم زدیم نفسنفس که یحال در و  ستادیا کنارش

 . دیایب جا نفسش یکم که

 

 تا زد یفخر کمر به یاضربه و شد بلند دیجمش 

 .دی ا یب باال نفسش

 

 ؟ییدوی م یطورنیا تو شدهیچ دختر؟ یشدیچ -

 

 .گفت منقطع یهانفس  با یفخر

 

 ...که رو شما نی زم  منوچهر -

 

 .گرفت ینفس

 



  و دیدیخر  خان سهراب از  نشونیزم کنار که ینیزم -

 گفت لیاسماع حاج به اومد  غلم... کنهیم باغ داره

 ... گفته غلم نگو یول

 

 .دیپرس و داد رون یب حرص با ینفس دیجمش

 

 گفت؟ یچ بابا -

 

 .نشست یسنگ تخته یرو  یفخر

 

 ...ادیب خودشم تا جااون یبر بگم بهت گفت -

 

 و کرد باز را بود بسته کمرش دور به که یشال دیجمش

 . داد ی فخر دست به

 

 .کرد  نگاهش یسوال یفخر  نکرد شیرها اما 

 

 .کرد بلندش و گرفت  را یفخر گرید دست 



 

  س؟ی ن خوب واست یگینم ؟یدیدو قدنیا چرا -

 

 و دیکش اش ی روسر از آمده رونیب یموها  به یدست

 .نشاند اشی شانیپ  بر یکوتاه بوسه و شد خم

 

  باش خودت مواظب ترشی ب شمفدات یدونفر حاال تو -

 باشه؟

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۶_ پارت#

 



 .گرفت او از نگاه انداخته گل یهاگونه  با یفخر

 

 ...  هوله قدچه  بگن کردم فک... بگم یگل به نشد روم -

 

 .گرفت  اشخنده  همسرش خجالت از دیجمش

 

  بگو بهشون میمر و یگل شیپ برو... نترس گن،ینم -

 . کنن تیی راهنما توننیم دارن تجربه اونا

  

 قدمهم خود با را او و گذاشت همسرش کمر بر دست

 .  کرد قفل و بست را باغ یآهن در. کرد

 

 نیزم اون سر  برم سر هی منم جان  یفخر خونه برو -

 ...آمیم

  

  بود افتاده جانش به که یادلشوره از نگران یفخر

 .برداشت سرش پشت یقدم

  



 ...  دیننداز راه دعوا خدا رو تو دیجمش -

  

 و گفت یچشم بخشنان یاطم یلبخند با دیجمش

 ...  کرد یراه را همسرش

 

  هیثان هر پسرش  و لیاسماعحاج  به توجهیب منوچهر

 . دادیم شی هاکارگر به ی دیجد دستور

 

 : کرد تکرار را  حرفش و کرد  تر لب یحاج 

  

 ...  پسرم دارم نویزم  نیا سند من -

 

 : گفت تمسخر با و زد یپوزخند منوچهر

 

 کار فکریب من سند؟ کدوم ؟یحاج یگیم راست -

  حلق تو ختمی ر پول تو دوبرابر! که جون  یحاج کنمینم

 به یمحضر سند ادیب کنم شیراض تونستم تا هاینیام

 !  بزنه نامم



 

 . برخاست و گرفت شیزانو به  دست یحاج

 

 .ستدیبا تا کرد کمکش و شد بلند پدرش تابع دیجمش

 

 جانیا دوننیم یآباد نیا یهمه.. .منوچهر نکن -

  ییجا به یحروم  از آدم... جان بابا نکن... ماست نیزم

 ...  و کن کم  دلتو ینهیک  کمه ی رسهینم

 

 . آمد حرفش انیم منوچهر

 

 تو ؟یکنیم  حتینص منو ی اومد رمردیپ  بابا کن جمع -

 من با یکردیم یراض زنو اون بود تکله تو عقل اگه

  با نویزم نیا ... یکن شیراض گمیم بهت حاالم ! ادیب راه

 ... خودت واسه دمیم زدم توش که ییدرختا  همه

 

 : ستینگر را دیجمش زیآمر یتحق و زد  یپوزخند

 



 !شد  زنمخواهر  اگه عروست یقباله پشت بزن -

  

 حاج ببرد هجوم سمتش که برداشت زی خ دیجمش

 .گرفت  را دستش مچ لیاسماع

 

 عروسم  سر صدقه... خوادی م نویهم اون! شییه -

 ! پسرم می بر جانیا بابت دادم ک یپول

 

 در و  انداخت منوچهر به ینیخشمگ  نگاه دیجمش

 ...  کرد افتیدر ینیآگ زهر پوزخند جوابش

 

  یستم و ظلم از دیناام و سلنهسلنه پدرش و دیجمش

 ...پول که

 

 از را ایدن و بود دست کف  چرک معروف قول به کهآن 

 یط را خانه راه کردیم ترارزش یب   هست چهآن

 .کردندیم

 



       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۷_ پارت#

 

  سنگ ییهاتکه  با هابچه   پسر همراه که  کوچک اتابک

  بدوبدو اشییدا دنید با کردی م یمجهول  یباز چوب و

 .دیدو سمتش

 

 ! جون ییدا -

 

 گشود آغوش خشمش و یدلخور  تمام رغمیعل دیجمش

 . کرد بغلش و



 

  طوره؟چه  مردمریش -

 

 .چسباند  اشییدا به را خودش

 

 ! شدم خسته یی دا کن بغلم -

 

 یابوسه  و ستینگر را اشنوه  یلبخند با لیاسماعحاج 

 .زد سرش به

 

 . افتاد راه به جلوتر یکم آهسته یهاگام با 

 

 .کرد بلندش و دیکش آغوش در را  اتابک دیجمش

 

 کودکانه یبغض با و گذاشت اشییدا یشانه  بر سر 

 .دیپرس

 



 ...  شده تنگ دلم من  آدیم یک بابام پس ییدا -

 

  یآه روزگار  یهاستم تمام  از ریدلگ و محزون دیجمش

 : گفت و دیکش

 

  جانیا ما کنهیم یکار داره اون... جون ییدا آدیم -

 و تو شیپ برگرده سالم  کن دعا... میباش امان در

 هیگر وقتچ یه مرد باشه ادتی نمیا... زم یعز مامانت

 ... کنهینم

 

 تند و تند را شیهااشک  و  دیکش باال را دماغش  اتابک

 .کرد پاک

 

  شم؟یم دختر ستمین مرد کنم هیگر اگه یعنی -

 

 را اشزادهخواهر  یگونه  محکم و  دیخند دیجمش

 . دیبوس

 



 مث دیبا مرد کنن،یم زرزر  دخترا جون ییدا آره -

 ! کنه غرش ریش

 

 **** 

 

  شتریب پدرش و دیجمش از روز  به روز منوچهر ینهیک

 .شدی م شتریب و

 

  ییهاحرف  میمر توسط کردنش رد لیدل  کردی م فکر

 و میمر گوش به لیاسماعحاج  یخانه در که است

 ...  شودیم خوانده  مادرش

 

 .را میمر به عشقش کرد،ینم درک را  او کس چیه

 

 عاشق است کدام راستش و چپ دست دیفهم یوقت از

  برادرش یبرا  را نافش دانستیم که بود شده یدختر

 .اند دهیبر

 



  وبه بکشد دست توانستینم! نبود که خودش دست 

 برادرش ندی بب توانستی نم نکند نگاه  دختر نگاه ناز

 ای ارزشی ب یاپارچه   تکه با دیآیم شهر  از هرگاه

 ...اوردی ب نگارش لبان بر لبخند یلباس و کفش

 

 !گرفتیم طل را شی پا سرتا دیبا بود  خودش به 

 

 و برد، یپ او یعلقه به مادرش همه  از زودتر 

 ... کند  ازدواج بانو با  کرد مجبورش

 

 بدوزد چشم برادرش نامزد به گرید بار اگر بود گفته 

 ...کندینم حلل را رشیش

 

 لی تحو را بانو روزها تا... بود ستهیگر بود کرده بغض 

 اما ی برف و یمشک ابروچشم  بود  بایز گرفتینم

 ...نبود مشیمر

 

  به زیچ همه  یرو به بست چشم شد که محمد یعروس 

 ... احساسش دلش یرو



 

 اما دارد را  خواهرش حکم میمر  حاال گفت  خودش با

 !شود؟یم اشیحال دل مگر

 

 لب نلرزد؟ دلت و بخندد ؟ینکن نگاه و باشد نگار 

 نسوزد؟  دلت و ندیبرچ

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۲۹۸_ پارت#

 

 ! توانست ینم ... نتوانست

 



  یاخانه یآباد آن از ی گر ید یگوشه و کند آنجا از

 . بماند امان در سوزخانمان عشق نیا گزند از تا ساخت

 

 آرام یزندگ  کی طعم داشت کمکم آمد ایدن به که پروانه

 ...برادرش شهادت خبر تا د، یچشیم را دغدغه بدون و

 

  و بر خوش و بود جوان میمر کرد،یم که را فکرش 

  چه؟ کند ازدواج خواستیم اگر رو

 

 افتاد؟ی م اهلنا دست  ریز برادرش یبچه  اگر

 

   شد؟یم  گرید یمرد چنگال ریاس شی بایز بت اگر 

 

  چه او اما کند  باز میمر دل در ییجا تا شد کار به دست

   کرد؟یم

 

 ...  را ناتوانش عاشق نیا راندی م خودش از

 



  چگونه دانستینم که خسته  قدرآن بود، شده خسته

 ...  کند خلصش و ردیبگ را جانش که  کند ایدن یحال

 

 کرد، فرو پشتش پر یموها  در دست و دیکش یآه

 . ختیر برادر قبر بر و دیچک  چشمش از یاشک یقطره 

 

...  بودم کرده عادت که من داداش؟ من با یکرد چه -

  رفتنت وقت نیا... دخترم به بودم کرده  عادت بانو به

 دارم داداش ؟یکن چارهی ب باز منو دل که نیا بود؟

...  دونمیم... هیچ اون یدونیم خودت رمیمیم واسش

  خودم ناموس به که دهنم تو یزدیم یبود اگه دونمیم

 ... کنم چه اما دارم چشم

 

 .داد سر را اشه یگر یهای ها و شد خم

 

...  گهید طرف هی خودم دل غم طرف هی تو نبودن غم -

  باال رو ساال نیا یهمه شدیم کاش! شمیم خفه دارم

 ... کنم  چالش و ارمیب

  



  شد بلند وارچاره یب و داد هیتک نیزم به را دستش

  فکر به دیبا کردی م احساس که خسته قدرآن  بود خسته

 ..باشد خودش یبرا محمد کنار یقبر

   

 **** 

 کرده مشیقا که یقرمزرنگ  یپارچه  انیم  از را تفنگش

 . کرد اشی کار روغن و دیکش  رونیب بود

 

 دوش به را  چرمش بند و کرد جا آن در فشنگ  نیچند 

 . دیکش

 

  دنید با  بود پختن نان  مشغول خانه  اطیح در بانو

 .آمد شیسو به هراسان منوچهر

 

   منوچهر؟ یریم کجا -

 

 .دیکاو را بانو صورت دش یناام یهاچشم با منوچهر

 



  ندارم تحمل گهید... کنم خلص  جلوش خودمو رمیم -

 ! بانو

 

 : دینال کرده بغض بانو

 

  هم چرا منوچهر؟ یخوایم یچ تیسم عشق نیا از -

   ؟یدی م زجر خودتو  هم منو

 

 بود کردن یباز حال در اطی ح یگوشه که پروانه به

 .کرد اشاره

 

   ؟یچ بچه نیا جهنم به من -

       

             

                   

 

                   



             

       

 

 ۲۹۹_ پارت#

 

 .زد کنارش منوچهر

 

 ! خوامیم مرگ  خدا از فقط لحظه نیا... بانو کن ولم -

 

 یخانه  یسوبه سرعتبه و شد نش یماش سوار

 ... راند برادرش

 

 ...دیکوب برادر خانه در به و فشرد دست  در را تفنگش

 

 چشمان. کرد باز را در اشی رنگ  چادر با میمر 

 .دوخت چشم منوچهر نزار حال به و شد گرد شیبایز

 



 شده؟  یچ -

  

 لیاسماعحاج  یخانه  وارید به و رفت عقب منوچهر

 . کرد هیتک

 

 به کنمی م یکار هر. کشمینم گهید... شدم خسته -

 ! آدی نم چشمت

 

  بر دست و گذاشت اشچانه  ریز را تفنگش  یلوله 

 ...ماشه

 

 . کرد نگاهش متعجب میمر 

 

  احمق؟ یکنیم کاریچ -

 

 . دینال منوچهر

 

 !  تو به داده دل که یاحمق... آره احمقم -



  

 :  دی کش  غیج میمر

 

 !نشو احمق  ویلعنت اون کنار بذار -

  

  خانه از هراسان میمر غی ج با لیاسماعحاج  یخانواده 

 .آمدند رونیب

 

 سمت یقدم مضطرب و ستاد یا دخترش  کنار بستماه 

 . برداشت منوچهر

 

   کردن؟ یگناه چه تبچه و زن! نکن مادر نکن -

 

 او دندیفهمی نم هم باز کردینم درکش یکس هم باز

 ... دهدیم  حیترج ستنی ز به را مرگ

 

 ... اشیزندگ یهااجبار  هم باز بانو هم باز 

 



 .دی کش ادیفر برداشت بستماه که یبعد قدم با

 

 !   جلو این -

 

 .دیکش یگر ید ادیفر لیاسماعحاج  یخانواده به رو

 

 !  جلو  ادین یشکیه -

 

 قدرهرچه   منوچهر. دیترسینم داشت ری ش دل دیجمش

 رضا او مرگ به دلش نامرد هم قدرهرچه ... بد هم

 ...نبود

 

 نگاه م یمر... کرد اشاره میمر به ابرو و چشم با 

 .رفت جلو  آرام و افتیدر را دیجمش

 

 یزن هی زنم، هی من خب ؟یکنیم کاریچ ... منوچهر -

 دیبا تو خب داده دست از شوهرشو ماهه چند تازه که

 ... یبد فرصت من به



 

 در و دیچک  منوچهر چشم یگوشه  از اشک یاقطره 

 . شد گم شیهاش یر

 

 !؟یکن  خمی رو سنگ بعدشم که -

 

 و کینزد منوچهر به  آهسته وارید کنار  از دیجمش

 .شدیم ترک ینزد

 :داد ادامه میمر 

  

  تر دلسوز کنم دایپ و یکی بخوام کجا از من... کنمینم -

  ها؟... دستش بسپارم بچمو  که تو از

 

 چشم فشرد چانه  به ترشیب  را تفنگش یلوله  منوچهر

 .گذاشت ماشه بر دست و بست

 

 ...رمیبم خوامی م ستین مهم واسم گهید -

 



 تفنگ و آورد هجوم دیجمش کند کیشل که آن از قبل 

 را تفنگ کرد یسع و زد کنار اشچانه  ریز از را

 ... ردیبگ

 

 ... اما ندهد اجازه که او با جدال در منوچهر

 

 ... کندیم نیگلچ را ها خوب  که یروزگار از امان

 

... پروراندیم  خار و کندیم پرپر گل که ییایدن از امان 

 ! بنگ ... شد کیشل یاگلوله 

 

 ****** 

 

                   

             

       

 ۳۰۰_ پارت#



 

 .دینوش وانیل درون آب  از یکم اتابک

 

 اتفاقا اون یهمه  یوقت.. بود میحال یول  بودم بچه -

  کردنی م فکر که یمن... بچه من  . بودم جااون من افتاد

  اومدنش منتظر که ینین اون بودم دهیفهم اما فهممینم

 یحت ادمهی  خونو همه اون... اومد ایدن ی طورچه  بودم

 که یاصحنه  اون... رفتم هم ی بهدار میمرخاله  با من

 ...  دمید بستنم  چشمشو

 

 :  داد ادامه و فشرد را آزاد دست

 

 ...   بود آزاد ینین اون -

 

 .زد یمحزون لبخند ازاد

 

  پروانه با که اتابک... هیچ  انیجر دونستمینم من -

...  کرد روشن برام ویچ همه کمکم کرد، ازدواج



... است زنده بزرگم مادر بود نگفته من به منوچهر

  از... دمی فهم قویحقا یهمه  و ششیپ برد منو اتابک

 و گرفتم ازش مویپدر ارث کردم لج باهاش بعد به اون

 ... کردم شروع کار خودم

  

 .کرد پاک را شیهااشک  فاخته

 

 ؟یگرفت منوچهرو دختر  چرا تو -

 

  از و آورد  باال را دستش آزاد اما کرد باز دهان اتابک

 ...کند سکوت خواست او

 

 قتیحق همه نیا حجم سوختیم زهیرخاله یبرا دلش

 . کند تحملش  بتواند که بود آن از ترسخت  شیبرا

 

 بستماه مامان یوقت... گرفت نهیک پدرت از منوچهر -

 سه دو که  منو رون،یب اومد زندون از و داد تیرضا

  دخترش  و زن با شهر اومد و گرفت ازش  بود سالم

 ... اومد ایدن جا  نیهم فربدم



 

 .داد فاخته لرزان یهادست  به را  نگاهش

 

  از و داد پرورش دلش تو پدرتو ینهیک هاسال اون - 

 مقصر رو تو پدر اون... زد ضربه بهش راست و چپ

  یزندگ دیام نیا به سال همه اون دونه،یم مادرم مرگ

  خبر شما یزندگ یلحظه لحظه  از... رهیبگ انتقام که کرد

 کرد یزندگ  شهر تو اومد پدرت یک کهنیا از... داشت

 ... اتا پدر یجانباز  بزرگت پدر مرگ از

 

 .دیکش یآه

 

  و وعده  هزار با دیشن رو  فاطمه ازدواج خبر یوقت

  باهاش خواهرت راه  سر فرستاد رو پروانه دیوع

 تو جون دیتهد  با دهینم راه اتا دنید یوقت. شد دوست

  مجبور  پدرتو مارستانیب یتو  خواهرت ناموس و

 آخه... کنه ازدواج پروانه با کنه یراض اتابکو کردن

 دل تونستینم و بود شده اتا عاشق گهید هم پروانه

 ... بکنه



 

 ... انداخت ریز  به سر اتابک

 

 یوقت. کردم انتی خ بهش کردیم  فکر فاطمه -

... دینبود شماها گهید بگم بهش ویچ همه خواستمیم

 ...کشور از خارج  دیرفت شما گفت بهم پروانه

       

             

                   

 

                   

             

       

 

 ۳۰۱_ پارت#

 

 .زد یپوزخند  فاخته



 

 فربد پس! میمرد نیا دست یچه یباز  ماها یهمه پس -

 ... هم

 

 .داد تکان راست و چپ به  را سرش آزاد

 

  نیا اون... کوچولو کن سوا پدرش از فربدو! نه نه -

 ...نزنه بهت  یبیآس پدرش که بود تو  کنار سال همه

 

 ...و حرفاش اون پس -

 

 بگه؟ بوده  مجبور دیشا -

 

  یرو که است یکاغذ دستمال نیچندم دانستی نم آتنه

 ...اندازدیم زیم

 

 اشهیگر به کنان نیفنیف  و بود شده سرخ چشمانش

 ... دادیم ادامه



 

 .کرد نگاه دستمال یجعبه  به یرچشم یز آزاد 

 

  سرم آتنه نکن نیفنیف قدنیا دسمال؟ همه نیا... یوا -

 ! رفت

 

 .دیخند اشهیگر  انیم فاخته

 

  بشنوه؟ وارید  یگیم در به -

 

 .آمد رونیب آشپزخانه از یچا ی نیس با ونسی

 

 دیناراحت   گذشته یآورادی از همتون دونمی م هابچه -

  اما... داره  خودشو یدردناک همتون یزندگ دونمیم نمیا

 هم یبرا که یاالن... دیکن فکر االنتون به و دیایب

. پدرهاتون و  مادر یگذشته مثل د،یهست ی خوب یدوستا

 ..  .کنه  خراب ویدوست نیا کسچیه دی ند اجازه گهید

 



 همه آن. دینوش یاجرعه و برداشت یوانی ل اتابک

 .است شده خشک شیگلو کردی م حس بود زده حرف

 

 : گفت ونسی یهاحرف  دییتا در آزاد 

 

  میتونیم مینی بب میکن فک حاال میبود قیرف  که اتا و من -

 ! نه ای جمعمون تو میبد راه هم رو هاکوچولو  دختر

 

 .داد هیتک اتابک به را خودش فاخته

 

 شم داریب خوادیم دلم فقط... بخوابم خوادیم دلم فقط -

... هست مامانم نمیبب شم داریب... خوابه همش نمیبب

 فاطمه... میخودمون یخونه همون یتو... هست  بابام

  اطیح   تو هادوقلو باشه  شوهرش اتا باشه زنده

 ...  بزنه حرف من با نیریش و کنن ی باز خونمون

 

 دور به را دستش و گذاشت زیم یرو را  شیچا  اتابک

 .کرد حلقه دخترک



 

  یرو یابوسه و داد قرار نهیس یرو  را سرش 

 . کاشت شیموها

 

 ... بهت دمیم قول... کنمیم درست ویچ همه -

 

 . برخاست آزاد

 

 قرار از منم... دیبخواب هاتونخونه  دیبر دیپاش دیپاش -

  یخالیخال  مجبورم حاال! دیانداخت دخترمدوست  با

 ... بخوابم

 

 : گفت یدماغ تو ییصدا با و کرد نگاهش آتنه

 

 یتو یواسه  خواستمیم ک من  سر تو خاک-

 .  رمیبگ زن عرضهیب

 

 . دیخند  طانیش آزاد



 

 شبا یهمه  وقتاون آدینم بدم کهمن! ریبگ -

 !  خوابمی نم یخالی خال

 

  کنترل را خودش نتوانست گرید حزنش تمام با فاخته

 : دیپرس و دیخند آرام... کند

 

  ؟یچ یعنی یخالی خال -

 

  با ونسی  کند هشیتوج تا  کرد باز دهان آزاد کهنیهم

 .کرد ساکتش شیپهلو به یاسقلمه

 

 !  تو یواسه زوده بحثا نیا... یچیه -

       

             

                   

 



                   

             

       

 ۳۰۲_ پارت#

 

 :  گفت آزاد به رو اخم با

 

 !  شهیم کنجکاو نزن حرفا نی ا از بچه جلو-

 

  جو از یکم آزاد و ونسی  یها یشوخ و خنده با

 ..  شد کاسته انشانیم نیسنگ

 

  تا داد یمرخص شان همه  به را روز آن یفردا آزاد

 ..کنند در به تن از را  ماجرا پر شب نیا یخستگ

 

  همه از خودش اما بود دهیخند و بود گفته آنکه با 

 ..   بود بدتر حالش



 

 ! ش نحس تولد آن یآور  ادی هم باز

 ******* 

  اما ماند منتظر و دیکوب اتاقش در به آرام یضربه  چند

 .  دینشن یجواب

 

 : ستادیا کنارش خانم یگل

 

  حبس خودشو هامرده مادر مث! مادر ده ی نم جواب -

 ... دلش یواسه  رمیبم! بچه نیا به گذشته یچ... کرده

 

 .دیکوب در به نگران

 

 ...  بده جواب فاخته؟ -

 

ا  توانستینم... اما دیشنیم را شانیصدا فاخته  واقعا

 ...بدهد را جوابش  توانستینم

 



 که یغم ایدن کی و بود او  شیهاآرزو  مرگ و بود او 

 ...کردی م ینیسنگ اشنه یس بر

 

 کرد،یم باز را در دیبا... بود اشیزندگ قت یحق تمام او

 . دیبا

 

 سر پشت و کردیم تمام را هاغصه  حجم نیا دیبا

 .گذاشتیم

 

  منوچهر هدف چهآن دادیم  اجازه دینبا بود  بس گرید 

 ...ندیبنش  بار به بود

 

 نییپا سر. نشت تختش یرو و چرخاند را در قفل

  گوشش پشت را اششده تر بلند یکم یموها و انداخت

 ... زد

 

 .کرد نگاه مقابلش بلندقد مرد به

 ... سلم -



 

 ...گذاشت شانیتنها و کرد گردعقب یگل عمه

 

 یقدم آرام مرد... زدندیم حرف هم با دیبا دو آن

 . نشست کنارش و برداشت

 

  ؟یکنیم  یبیغر باهام -

 

 . دیبرچ لب و دیکش منقطع نفس چند کرده بغض

 

 دستش یرو و دیچک  چشمانش از اشک یاقطره 

 ...افتاد

 

 و دیگز دندان با را شیها لب نداشت زدن حرف ینا 

 .   بست چشم

 

 .کرد نوازش  را شیموها  آرام مرد

 



 چرا موندم منم... بده حالت دونمی م یدلخور دونمیم -

  حاال؟ تا نبوده آدم مث دوتا  ما یچی ه چرا تو؟ چرا من؟

 که منم و ستین  فربدت واست  سخته دونمیم

 دست سختته یدید اونو  سختته دونمیم... روتمروبه 

 ...یدید دستش تو رو گه ید یکی

 

 یکنیم فک بهش و یخوایم که ینفر نی آخر دونمیم 

 ...   منم

 

 اشاشاره و شصت انگشت انیم را دخترک یموها

 . فشرد و گرفت

 

 بگم کشمیم خجالت خودمم ک کمم واست قدرنیا -

 ... یش من زن یخوایم تو... تو

       

             

                   

 



                   

             

       

 ۳۰۳_ پارت#

 

 به لیتبد  فاخته کوچک یهاه یگر شیهاحرف  نیا با

 .شد هقهق 

 

 را اشپنجه  آرام آرام و داد هیتک خودش  به را دخترک 

 .داد حرکت  شیموها انیم

  

  سخت تو به که من  کوچولو، دختر نکن هیگر -

 کنهینم ر ییتغ ما نیب یچ یه... زهیر خاله  که رمیگینم

 ... که من زیعز

  

 را آزاد صورت یجای جا و کرد جدا را خودش فاخته

 .دیکاو

 



 ...باشد همسرش بود قرار مقابلش یافهیقخوش  مرد

 

 و بود نکرده که یکار  یبرا... زور به اجبار به

 . کرد تر را شی هالب... نداشت خبر  روحش

 

 ... شه یطورن یا خواستمینم من... آزاد ببخش منو -

 

  سر پشت ییهااشک  چشمانش از و دیبرچ  لب هم باز

 .ختیر آزاد  دست یرو هم

 

 . گذاشت هم  بر چشم آزاد 

 

  سرت از دونمیم من دخترجون  نکن هیگر قدرنیا -

 خوادینم! گهید امبخشنده میکن چه خب  یول ادمیز

 شب یواسه   بذار توی خوشحال اشک... یکن ذوق قدرنیا

 ! یعروس

 



 آزاد یبازو به  مشت به و دیخند  شیهاهیگر  انیم فاخته

 .دیکوب

 

 ! پررو -

 

 .دیکش را لپش و زد یچشمک آزاد

 

 ... نکردم انکارش وقت چیه! که یدونیم -

 

  عوض را  شیهوا و حال  شیهای شوخ  با آزاد هم باز

 .بود او طبع  شوخ هیروح ممنون قدرچه فاخته و کرد

 

 اشی اجبار  همسر او یجا  یگرید کس هر اگر دیشا

 ...  دادیم حی ترج بودن به را مرگ شدیم

 

  ***** 

 و بلند یهاش یر ست،ی نگر را خودش نهیآ در فربد

 ...اشخته یر هم  به یموها



 

 را خودش بود روزها نداشت هم را خودش یحوصله  

  جا یهالباس و بود کرده حبس فاخته آپارتمان در

 ...دییبویم را اشمانده

 

 آورده سرش بر چه پدرش کند باور توانستی نم هنوز

 !است

 

  و روزها  که یکس... را اشیزندگ تمام... را جانش 

... دیا ین شیابرو به خم که بود مواظبش  هاماه

 ...صنمش

 

 یاچاره زد برق به را  تراشششیر  و دیکش یآه

 شرمانهی ب یخواسته به دادیم تن دیبا نداشت

 ...مودیپیم را راه نیا دیبا... پدرش

 

 زندان یهالهی م پشت را اشفاخته  که بود نیا حداقلش

 ...  دیدینم

 



 یموها و دیپوش را دشیسف راهنیپ حوصله، با

  را رنگشی مشک یساده کت. زد شانه را اششلخته 

  رهیخ خودش فروغیب  چشمان به نهیآ در و دیپوش

 ... شد

 

 .بود نکرده حسادت آزاد به وقتچیه گرفت بغضش 

 

 نه و شدیم او خرج که  پدرش یهامحبت یبرا نه 

 ...شدیم بشینص که یشتریب  یهاپول  یبرا

 

 ... کردیم  حس را حسادت وجودش عمق از حاال اما 

       

             

                   

 

                   

             



       

 ۳۰۴_ پارت#

 

 به را او و کرده رخنه  وجودش تمام در  یآتش انگار

 ...  کشاندیم  مرگ یسو

 

 .دیپاش خود لباس و گردن به ادکلن یکم و دیکش یآه

 

ا  هم آن داشت؟ ی گناه چه... الهه... دختر آن   در حتما

 ..بود  مانده و کرده ریگ پدرش ی هانقشه انیم

 

 ... شدیم زنش دیبا چه  که بلخره 

 

  یگرید  میتقد یدست دو را اشفاخته  زد،  یپوزخند 

 ...حاال و بود کرده

 

 ... کردیم ی دلسوز گرید یدختر  یبرا داشت  خودش 

 



 .زد رونیب در از و برداشت را چشیسو 

 

 بود او  نزد چهآن از اشفاخته  کرد دعا دل پدر 

 ... باشد ترخوشبخت 

 

 ... و بزند لبخند کرد دعا 

 **** 

 داشت یخوب  احساس فاخته  و خانمیگل  کنار در آزاد

 یخانواده و کرده نظر او  به هاسال  از بعد خدا  انگار

 .بود دهیبخش یخوب

 

 و دیرسیم راه از مطمئنا که یاتابک حضور بدون البته

 !کردی م زهرش را خوش  حال نیا

 

 . بود ناراحت فاخته و فربد عشق یبرا 

 



 هم دمش با اما ستدیبا ها آن انیم خواستینم دلش 

 یول ... نبود فاخته عاشق... شکستیم گردو

 ...  کند محافظت او از حاال توانستیم

 

 ... را اشخانواده  از بازمانده تنها

 

 چرا و چون یب و بندد فرو لب که نبود نامرد قدرآن

 ...ردیبپذ را ازدواج نیا

 

  را منوچهر یقهی بود، ده یکش داد بود، کرده التماس 

  نیا یهاعقده مگر اما بود فشرده شیهامشت  انیم

 داشت؟ یتمام مرد

 

 که یاضربه  نیآخر از را او توانستیم  هم خدا مگر 

   کند؟ منصرف بزند توانستیم دی جمش  دختر به

 

 یهالب  به دوخت  فاخته دیسف صورت به نگاه

 ...اشیصورت



 

  هاآن خواهدیم دلش کرد اعتراف بار ن یهزارم یبرا

 ... بود داده قول او به اما بکشد کام به را

 

 یحرکت  با خواستینم شد؟یم چه بودنش برادر 

 ...بترساند را اشزهیر  خاله  انهیناش

 

  یکنار به و دیکش سرش از را مدرسه مقنعه فرشته

 .کرد پرت

 

 ! مدرسه  برم خوامینم من! نیا هیچ -

 

 .کرد اخم اتابک

 

 یعنی حرکتا نیا مدرسه؟ یبر  یخواینم یچ یعنی -

   فرشته؟ یچ

 

 .دیتوپ اتابک به و کرد اخم فرشته



 

 ! اتابک یکن دعوا من با یندار  حق تو -

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۰۵_ پارت#

 

  سمت یحرص و  کرد پارک یاگوشه را نشیماش  اتابک

 .برگشت دخترش

 

  دارم ین یبیم! فرشته  داغونم من قدرچه  ینیبیم -

  خواهرتو تیوضع! واستون کنم جبران ک کنمیم جون

 و نمیبیم  شدنشو آب ذره ذره دارم یدونیم ینیبیم



 سر نمونده  یجون واسم گهید. باشم یقو بازم مجبورم

 مردمو دختر چرا! بزنم  کله و سر تو با رفتن مدرسه

 گفت رتونیمد دمیکش خجالت ها؟ یکند موهاشو یزد

  یالش دونهیم یسن نیا دختر ! یزد بهش ییحرفا چه

 کردم شیراض  یبدبخت با ؟یگفت بهش تو که یچ یعنی

 ! نکنه اخراجت

 

 .گرفت  پدرش از نگاه اخمو فرشته

 

  کتکشو که بده گوش حرفم  به خواستیم! بود حقش -

 !  نخوره

 

  حرکت  به را نشیماش انیگو" الهاال الاله "  اتابک

 . رفت خانه سمت  و درآورد

 

 خودش که یافاخته  داشت، گرید یبدبخت کی  هم خانه 

 ! کرده حبس را

 

 :دینال دلش در



 

 !  منوچهر کنه لعنتت خدا -

 

 .داد تذکر فرشته به و کرد پارک را نشیماش

 

 ! واش ی واشی -

 

 را زنگ و دیکوب محکم را نیماش در فرشته اما

 .فشرد وقفهیب

 

 .شد  خانه وارد و برداشت  را دخترش یمقنعه 

 

 را در دم یآشنانا  یهاکفش اخم با بست که  را در 

 .کرد نگاه

 

 . شد فشرده قلبش فاخته کنار مبل یرو آزاد دنید با 

 



 . دیکش  هم در شتری ب را شیهااخم 

 

  اتابک سمت به را دستش کرد، سلم و  برخاست آزاد

 .کرد دراز

 

 .فشرد را او دست اخمش همان  حفظ  با اتابک

 

 ! یشد یخودمون -

 

 . گرفت اتابک از نگاه و فشرد هم به را شیهالب  آزاد

 

 .آمد رونیب آشپزخانه از خانم یگل 

 

 ! مادر ادیب زدم زنگ من -

 

 متوقع اتابک انداخت، نییپا را سرش زدهخجالت  فاخته

 .بود



 

 شی جا از آزاد... بود ناموسش دختر آن... او 

 . برخاست

 

 ! برم گهید من -

 

 .دییپا  را فاخته یچشمر ی ز اتابک

 

  و بود کرده اصرار او که قدرآن بود گرفته حرصش 

 و دهینکش قهرش و هیگر از  دست چموش دخترک نیا

 ... آزاد آمدن با حاال

 

 ! کردیم حسادت کلم کی در 

 

  دادینم اجازه هرگز بود نکرده  اجبارش منوچهر اگر

 .شود کینزد او به همه نیا آزاد

 



. کرده خواسته دلش یغلط هر دانستیم  شناختشیم 

 ! گذشتینم هم ماده پشه کی از آزاد

 

 .زد شی صدا آشپزخانه از خانمیگل

 

  ناراحت یبر سآماده منم ناهار... پسرم نیبش آزاد؟ -

 .شمیم

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۰۶_ پارت#

 

 .دی پاش شیرو به  یلبخند فاخته



 

 . میریم بعد نیبش -

 

 هم خودش و گذاشت مبل یرو را فرشته فیک اتابک

 . نشست

 

  ؟یسلمت به کجا -

 

 .کرد یدستشیپ آزاد اما کرد باز دهان فاخته

 

 ... حلقه دنبال میریم -

 

 . زد رونیب اشی شانیپ رگ و شد قرمز اتابک صورت

 

 ! نیشد کار به دست زود -

 

 ...انداخت فاخته به ینگاه چپچپ  و



 

 .انداخت ر یز به سر و دی گز لب فاخته 

 

  آزاد کنار و آمد رونیب ی بهداشت سیسرو از فرشته 

 . نشست

 

  حالشو دیبر! دهیپر منم به امروز نویا کن ولش -

 ... دیببر

 

 .رفت در سمت  و برخاست اخمو اتابک

 

 را کتش یگوشه. رفت دنبالشبه و شد  بلند هم فاخته 

 .دیکش

 

  ؟یری م کجا... اتا واستا -

 

 را زشی ت نگاه و برگشت سمتشبه  ظی غ با اتابک

 .کرد عسلش یهاجام  یروانه 



 

 .دیتوپ و کرد جمع ظیغ از را شیهالب 

  

 ! بزنم هم به رو معامله خوامی م! منوچهر شیپ رمیم -

 

 .گرفت را دستش دهیترس  فاخته

 

  ؟یگیم یچ یفهمیم اتا -

 

 .زد دستش ری ز اتابک

 

 بفروشم ممی زندگ یهمه باشه! تو اون یافتیم فوقش -

  نیا زن ذارمینم اما. رونیب آرمتیم رمیگیم لیوک

  قالش حاال که یدوند سر سال چن بدبختو اون! یش

 یبنداز راه کرکر هرهر ی نیبش نیا بغل  یایب و یبذار

   ها؟

 

 . داد تکان  و گرفت را  شیمو تار چند  انگشتش با



 

  یکرد فکر یچ تو ها؟ ؟یکن افشون واسش موهاتو -

؟ شوهر نیا یکرد  فکر بچه؟  فردا یکرد  فکر بشو 

  کنه؟ی نم انتیخ  بهت فرداپس

 

 . زد  هیتک وارید به  ناراحت فاخته

 

ا  تو -   دوندم؟ سر فربدو من یکنیم فکر  واقعا

 

 .دی چک چشمش از اشک یاقطره  و دیکش یآه

 

 یهمه  هم  تو میریگ. هیخال  زجر فربد با  من بودن اتا -

 رونیب منم گناهم یب من یکرد ثابت و یفروخت  تویزندگ

  راحتم منوچهر یکنیم فکر تو. شدم فربد زن و اومدم

  من اتا! ذارهینم خدابه کنم؟  یزندگ ذارهیم ذاره؟یم

...  بره ادمی سختمه... کنم یزندگ  خوامیم منم... خستمه

 منم یول... اتا کنهینم فراموش اولشو  عشق یشکیه

  خدا از تاموی شکا کردم هاموهیگر. کنم یزندگ  خوامیم

...  شدم بلند و گرفتم زانو رو دست یول... کردم



  ادامه خودم مث یکی با خوامیم... بدم ادامه خوامیم

 خوامیم نداره ویشک یه من مثل هم آزاد... بدم

 ...بشم خانوادش

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۰۷_ پارت#

 

 .رفت در سمت هم باز  و گرفت او  از نگاه اتابک

 

 .گرفت را دستش هم  باز فاخته 

 

 ... نرو -



 

 .  کرد نگاهش یخنث  اتابک

 

 ...نیری ش شیپ مارستانیب رمیم -

  

 و کرد فرو اتابک یهاپنجه  انیم را اشپنجه  فاخته

 :گفت وارالتماس 

 

  قهر طاقت بده حالم خودم... من با اتا نکن  طورنیا -

 ...ندارم

  

  انگشتان به و شد فشرده قلبش د،یلرز دلش اتابک

 .کرد نگاه  فاخته کوچک

 

 بود گرم شهیهم شیهادست... بود آتش  بود کوره

 . زدی م آتش را  اتابک شهیهم

 



 دانستیم چه  ستیچ دلش درد دانستی م چه فاخته 

  ادی هم هنوز  اتابک دانستیم چه. شودیم اشی حسود

 ...شی هالب  یسیخ ادی است نیآتش یبوسه  آن

 

  در را هادست نیا دیببو گرید را عطر نی ا توانستینم 

 در یگاه  دخترک نی تسک یبرا ای  و ردیبگ دست

 ... دی ببو و ببوسد را شیموها و بکشد آغوشش

 

 است کم سنش دانستیم  اوست فیح فاخته دانستیم

 ...اما است کوچک

 

 زنش کهنیا به بود یراض هم بودنش یگاه نیا به 

 ... باشد  اما نباشد

 

 هم را  کوچکش یهابودن نیهم ازدواجش با حاال

 ... نداشت

 

  گذاشت فاخته دیسف یشانیپ  بر لب شد خم  و بست چشم

 . دیبوس و



 

 ...  مارستانیب رمیم... ستمین قهر -

 

  چشمان مقابل و گذشت راهرو از و گذاشت تنها را او

 ... شد گم دخترک

  

  ** 

  یهالب به سکوت در و کردیم مزه را اشقهوه فربد

  دادیم گوش را شی هاحرف و بود رهی خ دخترک

 ...اما آمدی م یخوب دختر  نظرشبه

 

 کجا؟ شی کوچولو فاخته و کجا او 

 

 دایپ یلوند نه کردارش و رفتار در بود ییروبا یز دختر

 ...  دادیم آزارش نه و بود

 

 نقش مقابلش فاخته یچهره  اما کردی م نگاه او به

 .بستیم



 

 در اشفاخته یمخمل یصدا  اما داد،یم گوش او به 

 ... انداختیم  نیطن گوش

 

 به دانستی م. شناختیم را آزاد  بود؟ کجا حاال

  را فاخته دانستیم کندیم عمل خواهشش

 ...کرد خواهد نیزم  یرو دختر نیترخوشبخت 

 

  راه آزاد با بود خواسته کوچولو دختر از خودش

 . ..یمهمان در ش یهاحرف  آن از بعد... دیایب

 

 او...  اما بدهد را جوابش  فاخته دانستیم دیبع

 ... بود  هاحرف نیا از ترمهربان 

 

  بهتر خودش چون فقط کند قبول را آزاد خواست  او از 

 از شود دیام نا راه نیا از پدرش دانستی م یهرکس از

 ... ردیگیم را دیجمش دختر آرامش یگرید در

 



 ستادنیا  جسارت که یکس  تنها کرد فکر خودش با 

 .است آزاد دارد را پدرش مقابل

 

 داشتنش به را جانش  آرام   آرامش و دیکش پس پا 

 ...داد حیترج

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۰۸_ پارت#

 

 .گذاشت زیم ی رو را فنجانش و دیکش یآه

 

  جان؟ الهه بکنم ازت یخواهش هی شهیم -



 

 .زد یا نصفه لبخند الهه

 

 ...یدار دوس یهرچ بگو! البته -

 

 . کرد نگاهش محزون فربد

 

 راستش یعنی... بمونم جانیا تونمینم گهید من -

  برم خوامی م... نهیسنگ برام شهر نیا  جانیا یفضا

 دوس یعنی... خوامیم... کنم کار و یزندگ جااون  زیتبر

 ...یباش من همراه تو که دارم

 

 .دیگز را لبش گوشه و زد ین یمت لبخند الهه

 

 بهش شهیم بدم، جواب  االن تونمینم من راستش -

  کنم؟ فک

 



  ابانیخ  به پنجره یشهیش از را شیهاچشم  فربد

 ...دوخت

 

 شهر تردد پر  ابانی خ یهایشلوغ  انیم ترطرف آن یکم

  یروشانیپر  دخترک و دید را شیعمو پسر  بلند قامت

 ...را کنارش

 

... است جا آن الهه آمد ادش ی و دید کرد، بغض و دید

 . کند کم درونش التهاب از تا  دیگز را لبش

  

  من... بده  بهم جوابتو یداشت دوست وقت هر باشه -

 ...  کنمیم کارامو دارم

 

 . گرفت سمتش  یدستمال الهه

  

 ...زمیعز ریبگ -

 

 .دیخند مهربان الهه و کرد نگاهش متعجب فربد



 

 ... آزادو دمشید منم... کن  پاک اشکاتو -

 

 شیهااشک  زدهخجالت  و دیکش صورتش به دست فربد

 .کرد پاک را

 

 ...  خوامیم معذرت -

 

 و برد جلو را دستش دیترد  از پر سوخت، دلش الهه

 .گذاشت فربد دست یرو

  

 کنمیم فکر... جانم فربد دارم و  درد نیا منم -

 ...یرفت که هرجا آمیم بات م،یدردهم

  

 دستانش انیم را الهه دهیکش دست و زد یلبخند فربد

 ...  فشرد

 **** 



  شیهادست خون،  گرشید  چشم و اشک چشمش کی

  فرو بالشش در را سرش و دیکش خود ی هاگونه  به را

 ... کرد

 

 به شدیم  مگر بود مردش عاشق داشت دوستش 

 ...  بکند  دل یراحت

 

  قیعم چاه نیا به را او که شد متنفر پدرش از یآن به

 ...است انداخته

 

 بود آن از تر خشک چاه نیا فتد،یب آب که نبود وسفی 

 ... کردیم  را فکرش که

 

 تا بود شده رها آب  یب و شکسته ی پا و دست با 

 ...ردیبم همانجا

 

 !  خواست نخواهد بر یجا  از وقت چی ه دانستیم 

 



 ...نکند یمخالفت  که بود ترسانده را او قدر آن  منوچهر

 

  وقتچیه بود، متنفر لیاسماع حاج یترکه و تخم از 

 ...نندیبب را یزندگ خوش یرو  دادی نم اجازه

 

 یملکه  میمر حاال نبود او یبزرگتر  و یدیسفشیر اگر 

 ...سرد خاک هاخروار  ریز نه بود اشخانه 

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۰۹_ پارت#

 

 ... شد  روشن و خاموش اشیگوش



 

 را شیرو. بدهد را کسچ یه  جواب نداشت حوصله 

 ...بخوابد کرد یسع و برگرداند

 

 . شد جمع صورتش بالش یسیخ از 

 

 آن متعاقب و خورد اتاقش در به یاآهسته یضربه

 :  دیپرس آهسته و آورد داخل را سرش فربد

 

  پروانه؟ یداریب -

 

 . نشست شیجا در و شد بلند

 

 ...تو ایب آره -

 

 دلش طرف کی از فربد، از شیهایدلخور  تمام با

 آرامش؛ برادر  گرید یطرف  و سوختیم  خودش یبرا



  تنها  که بود شده یطوفان  اتفاقات  نیا با حاال که

 ... بوزد ایدر سطح  بر توانستیم

 

 ... نباشد تی آدم از ینشان که ییجاآن 

 

  به را سرش یناراحت با و  نشست خواهرش تخت یرو

 . انداخت ریز

 

  او از ترناراحت و دیکش  برادر پشت بر دست پروانه

 :دیپرس

 

  ؟یدید رو الهه -

 

 ...  دمید -

 

  جمع خود در و گذاشت خواهر  یپاها ی رو را سرش

 .شد

 



 دونمینم بگردن ای کنن دیخر بودن اومده دمشون،ید -

... ششهیهم مثل بود خوشگل. دنیخندیم داشتن اما

 ... بود شده محوش آزادم که خوشگل قدراون

  

 دیلغز برادر یزده یاسپر یموها در پروانه یهادست

 .کرد نوازشش و

 

 .  ..بود شانیدو هر درد  یدوا سکوت

 

 بغض نیا  و بودند کرده عادت پدرشان گفتن زور به

 ...  کردیم ین یسنگ شانیگلو در یشگیهم

 

  برادرش یصدا و برخواست زن ینهیس از سرد یاه

 . کرد دیتشد را او بغض

 

  شد؟یم نیا ما تیوضع بازم بود زنده مامان اگه -

 ...انیشا  با موقه همون تو اگه! م؟یبود بدبخت قدنیا

  



 زدهخجالت  قبل از شتری ب... ارین اونو اسم! ششیه -

 ... گرفته دامنمو اون دل آه دیشا شم،یم

 

 روز ده خوادیم دلم... خسته یلیخ پروانه مخسته  -

 قهیدق دو ذارمیم نیزم سرمو که یوقت  اما بخوابم

 ... شمیم داریب وحشتناک  کابوس هی با بعدش

 

 که عاشق قدرآن... بودند عاشق بود، یکی دردشان

 . بود شده غرق سخت یعذاب در روحشان  حاال

 

 کو اما شد شروع زشیوز یو هم باز پروانه تلفن

  دوستانش غازکی منصد یهاحرف   به که حوصله

 . دهد گوش

 

  و نیچرکدل یبرادر شکستهدل یبرادر و بود او حاال

 ... که خودش

 

 را مادرش هم او د،یبوس را برادر یشانیپ و دیکش آه

 ...هم او بود شکسته دلش هم  او خواستیم



 

  یگلو از یخوش آب بود نگذاشته گاهچ یه پدرش که آه 

 ... رود نییپا هاآن

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۱۰_ پارت#

 

 

 !پروانه و او... شانخانه بود، آمده اشخانه  به

 

 ...کرد باز را  خوابشان اتاق و دیکش یآه 

 



 . آورد درد به را دلش تخت یختگیر همبه  و مرتبنا 

 

 دیوزیم رونیب از که یباد و بود باز هم هنوز پنجره

 ... بود درآورده رقص به را اتاق پرده

  

  یبرا هم دلش اما بود مطمئن فاخته به خود  احساس از

 .  سوختی م پروانه

 

 از یزندگ نیا که ببخشد را  شیهایبد تمام بود حاضر

 .نپاشد هم

 

  از... و کشد آغوش در  را او گرید بار  بود حاضر 

  عشقش بود مجبور د،یرسینم او به یر ی خ که فاخته

 ...کند خاک را

 

 با داشت دوست باشد داشته توانستینم را او که حاال

 ... ندوزد یگرید ناموس به چشم که بماند پروانه

 



 ذاتش زن نیا بفهماند مادرش به توانستیم کاش

  سوخته پدرش عداوت و نهیک آتش در و  ستین خراب

 .است

 

 شد خارج آرام. دیکش را اتاق یپرده و بست را پنجره 

 .بنوشد یچا ی وانیل تا رفت آشپزخانه  به و

 

 ...   و شانیهابوسه  و آورد خاطر به را  شانیهاخنده 

 

 .کرد روشن را اشدکمه و  ختی ر سازیچا  در آب یکم

 

 و کرد یخال  نکیس در را یقور در مانده ظی غل یچا

  آب ماند منتظر و ختیر آن در نیدارچ و  یچا یمقدار

 .  دیای ب  جوش یکتر

 

 نداشته شانس به کرد، فکر فاخته به و دیکش یآه

 ...اش

 



 .دادی م هل آتش به   منوچهر را چاره ی ب دخترک

 

 .بود اشیع و گذرانخوش یمرد شناخت،یم را آزاد 

 

  نخواهد خوشبخت را نش ینازن ییدادختر دانستیم 

 ... کرد

 

  حبه چند و دیکش رونی ب نتیکاب از یرنگ  دیسف ماگ

 .  انداخت آن در نبات

 

  منتظر پنجره پشت و ختیر آن در را  دمش گل یچا

 . ستادی ا پروانه آمدن

 

 ...دیایب دیشا باشد، خوانده را  امشیپ دیشا

 

  هم را شیچا ماگ نیدوم بود، هودهیب انتظارش انگار

 ...بود  شده سرد که پست  هامدت وانیل و دهینوش

 



  انگار اما  داشت نانیاطم خودش به پروانه عشق از 

 ...بود گرفته او از  ترسناک یچشمزهر  پدرش

  

 را کتش روزگار زشت یهای باز از خسته نیغمگ مرد

 آن در هاسال  که یاخانه  و برداشت مبل یرو از

 ...  کردیم ترک را بود کرده یزندگ

 

 و کرده رها را هیگر و خنده هاسال  و خاطرات هاسال 

 ...رفتیم

 

 . کرد نگاه را خانه و گشت باز آخر یلحظه  

 

 غرور با که  را سخت و سرد احساس، از یخال یخانه 

 ...  کردیم خندشش یر

 ************** 

       

             

                   



 

                   

             

       

 ۳۱۱_ پارت#

 

  و رنگ کرم دکور آن با بود، یباکلس یخانه دفتر

 یهار یش  هیشب ییهاگلدان در که یعی طب  رز یهاگل

 .  بودند شکفته آن یرو بر  بایز اریبس یی هاگل  یسنگ

 

 مغموم یزن به و کرد دنبال را وارید رنگیی طل نوار

 قابل فاصله هافرسنگ  از اشی حال شانیپر که دیرس

 . بود صی تشخ

 

 . بماند نداشت تحمل بود، شده نی سنگ جاآن  جو

 

 .شود آرام یکم تا دیکشیم  یگار یس دیبا

 



  دفترخانه کارمند درآورد بشیج از که را گاریس پاکت 

 :دیپرس  اخمالو و آورد ابرو به یخم

 

   ن؟ی بکش  نیخواینم که جانیا -

 

 .گفت ییسزا نا دل در و برگرداند بشی ج در را پاکت

 

 کنار و شد  کینزد سالن ی انتها  به نیسنگ ییهاقدم با 

 .ستادیا پروانه

 

 . دارم حرف -

 

 را زدنش حرف یارای پروانه،  درون طوفان  و بغض

 .بود برده ایدر قعر به و ربوده

 

  یگرید یصندل  یرو جبروتش و جلل آن  با منوچهر 

 .کردی م نگاهش  رفته باال ییابروها و نشسته

 



  تا آشفتیمبر و کرده یعصب را او نگاهش تمسخر 

 یزندگ از  چه یلعنت دیبگو  و کشد او سر  بر یادیفر

 !یخواهی م مانیها

 

 را کور گره نیا یخواهیم  حاال که یزد گرهمان چرا

   ؟ییبگشا

 

 .کرد ترشیعصب پروانه نزدن حرف

 

  تو؟ یکر دارم حرف گفتم -

 

 یسردخون همان با منوچهر و دیلرز خود   بر پروانه

 .  خاراند را شی ابرو یگوشه

 

 !  نداره یحرف تو با من دختر -

 

 .کرد بلندش و دیکش را پروانه دست او  به توجه بدون

 



 خودش. کردیم  نگاهش یپوزخند با منوچهر

 ...  کند دیتهد چگونه را پروانه دانستیم

 

 :  کرد رها را پروانه و دایپ یکنج

 

  ،یخودی ب نکن خرابش. نکن امضا پروانه،  نکن -

  چارتا. آدیم شیپ یکس هر نیب  یشوهر و زن یدعوا

 یزندگ و د یبخش شهیم ، یداد جواب تو دوتا گفتم من

  مثل شو سرم تاج و کن قبول منو یدخترا تو...کرد

  ینامرد از  تو خاطربه که  ساال نیا همه مثل. گذشتمون

 ... یبود سرم تاج و  گذشتم بابات

 

  ختهیر همبه  یهامو و بود مخش یرو  پروانه هقهق 

 ...  بود اشی نزار از نشان او جون یمرتب زن

 

 اما داشت دوستش خواند، او یهاچشم   از را جوابش

 ...بود دهیترس

       



             

                   

 

                   

             

       

 ۳۱۲_ پارت#

 

 .دیکش  یآه و دوخت دخترش  به را نگاهش  اتابک

 

  خواهد زشیر به شروع کمکم  شیموها بود گفته دکتر 

 .کرد

 

 نفع به کند کوتاه را دخترش  یهاسویگ بود گفته 

 . است خودش

 



  خرمن توانستی م طورچه. آمدینم دلش اتابک اما 

 کند؟ درو را دخترش یهاگندم

 

 دانستیم خدا که کردیم بغض  آسان قدرآن  روزها نیا

 ... است دلش در ییهادرد چه

 

 سفر یمقدمه د،یبگو فاخته ای مادرش به کهآن بدون

 امکانات  که ییاروپا یکشور به را نی ر یوش خودش

 ... بود کرده فراهم دارد  یبهتر درمان

 

 دل شدیم  فراموشش دیشا بود بهتر هم  خودش یبرا

  مرد خانه  یراه یزود به که دارک یدخترک  گرو در

 ...  شودی م یگرید

 

 ... خواستینم باشد صبور خواستی نم گرید

 

 ...بود دهیچش را ممنوعه بیس نیا طعم او

 



 آدم دل مگر اما دیکش یم خجالت فاطمه روح از 

 د؟یکش خواهد پر چشم نیکدام به فهمدیم

 

  و کرد رها را دهیخواب نیر یش کرد، مشت را دستانش

 ... راند بود  منوچهر آن از حاال که یاگلخانه  سمت

 

ا  روز ساعت آن دانستیم   ... بود خواهد  جاآن حتما

 ** 

 

 یاحلقه  و گرفت را دخترک تپل یکم و دیسف دست آزاد

 .داد جا چپش دست انگشت در را ییطل

 

 یحلقه  از... دختر خاله  ادیب دستات به  زرد نظرمبه -

 !آدینم  خوشم دیسف

 

 .دیکش پس را دستش زدهخجالت  فاخته

 



  خوشم ترشی ب نگیر از من... شهیم گرون یلیخ نیا -

 ...آدیم

 

 .دیکش را لپش آزاد

 

 بشه گرون داتیخر قدچه ستین مهم! نشنوما  گهید -

 ...نزن حرفشو گهید

 

 .کرد جدا  فاخته انگشت از را حلقه

 

 ! تنگش بذار جفتشم آقا میبری م نویهم -

 

 .دوخت نی تریو درون یها پلک به را  نگاهش فاخته

 

... تربزرگ  و ترکوچک  یهاگل... ستاره... قلب 

 ... پروانه

 

 ... کرد جلب را توجهش یپلک هاآن یهمه  انیم



 

 یقلب انیم است  گرفته بغل غم یزانو انگار که یکودک 

 ... شده شکافته که

 

 و شد خم آزاد... اوست خود کودک آن کرد حس 

 .ستینگر  را هاپلک

 

 ؟یخوای م یزیچ -

 

 . گفت زدهخجالت  و کرد  نگاهش فاخته

 

 ... کردمیم نگاه فقط... نه -

       

             

                   

 

                   



             

       

 ۳۱۳_ پارت#

 

 را دستش مهربانانه و  دیپاش شیرو به  یلبخند آزاد

 .گرفت

 

  یحلقه با  زه؟یر خاله یکنیم تعارف من  با چرا تو -

 ازدواج مراسمات از من  درسته... شهی نم ک یخال

  حلقه از ریغ که هست میحال قدنیا اما دونمی نم یزیچ

 بگم یخوای م کدومو هر...  واست بخرم طل بازم دیبا

 ! ارنیب برات

 

 را نظرش مورد پلک  انداختهگل ییهاگونه  با فاخته

 . داد نشان

 

 .دیبوس را چشمش  کینزد ییجا و شد خم آزاد 

 



 که فیح یول رمیبگ طل پاتو سرتا گمیم باشه من به -

 !یبر راه یتونینم

 

 آزاد شد سرخ شیهالپ و  دیکش خجالت هم  باز فاخته

 .زد یخواستن  یلبخند

 

 !کوچولو خجالتت یفدا -

 * 

 

  یورود تیگ  یروروبه یعصب  و جانب  به حق  اتابک

 .ستادیا گلخانه

 

 .ستادیا شیجلو  گلخانه نگهبان اندامالغر   جوان محمد،

 

 ...تو دینر شما گفتن یکلن یآقا... مهندس سلم -

 

 .انداخت ن ییپا را سرش  زدهخجالت  و

 



 .بود نکرده فراموش را مرد نیا یها محبت  هنوز 

 

  محمد یهازدن صدا به  توجهیب و زد کنارش  اتابک 

 . دنبالشبه هم محمد و کرد تند پا در سمت

 

 ... کننیم  اخراج منو دیکن صبر آقا... مهندس  یآقا -

  

 یدیسع مقابل و کرد باز را دفتر در یعصب اتابک

 .ستادیا

 

 هستش؟ -

 

  آتش صبور مرد نیا بلخره زد یدواریام لبخند یدیسع

 دستش کف را یکلن حق  توانستیم بلخره بود گرفته

 . بگذارد

 

 را اتاق در باشد یدی سع جواب منتظر کهآن بدون

 ... برگشت و خورد وارید به که کرد باز شدتبه



 

 له اشیگار یجاس در را  گارشیس سردخون یکلن

 .کرد

 

 بلخره؟ شده پاره افسارت ه؟یچ -

 

 .کرد حرفش یچاشن یپوزخند  و

 

 در و انداخت نیزم یرو را  دستش کنار  یتابلو اتابک

 ... ختیر هم  به را اتاق تمام قهیدق چند

 

 به خونسرد منوچهر اما د یکش عربده و د یکوب شکست،

 را شی های قراریب و بود داده هیتک یصندل یپشت

 ... دیدیم

       

             

                   

 



                   

             

       

 ۳۱۴_ پارت#

 

 دختر آن به  هم او دانستیم بود دهیفهم ییهاز ی چ کی

 . دارد علقه زنقشیر

 

  خواستیم  را نیهم او گرفت شکل یعروس دلش در 

 ...لیاسماعحاج خانواده یوانگید

 

ا ... خواست یم را شانیدگیپاش هم از   حاال مخصوصا

 ...  بودند داده طلق هم  را دخترش که

 

  اتابک... بود مرد نی ا عاشق واریل یل که یدختر

 .کند یصندل از را او  و گرفت را اشقهی یعصب

 



  یخوایم یک شه؟ تموم تو یهاعقده نیا خوادیم یک -

  بچه چرا یکنی نم رحم دختربچه اون به ؟یکن تمومش

 ؟یچزونی م خودتو

 

 از که گرفت را  اتابک دست پوزخندش حفظ با منوچهر

 .کند جدا اشقهی

 

  خانوادت از یداد طلق دخترمو  یوقت ی ندار انتظار -

 رم؟ یبگ زن پسرم یواسه 

 

 . دیغر اتابک

 

 هی مرگ خدا از وقت چی ه  منوچهر! کنه لعنتت خدا -

  یریبم تو خوام یم خدا از دلم ته از اما نخواستم آدمو

 !شن  راحت دستت  از یجماعت هی

 

 .انداخت نی زم یرو یتف

 



 منو اونم خواستمیم زنمو که من کثافت، آخه د   -

 یکرد زورم تو شه جدا  یکرد زورش تو خواستیم

  زن   بود من زن بازم بود کرده میکار هر اون! بدم طلق

 !یعوض! یکنینم رحم خودتم یهابچه  به تو! من

 

 .زد یپوزخند منوچهر

 

 بودم گفته  نشه خرکله یتو عاشق بودم گفته بهش -

  احمق یول  خونه برگرده کند، تو از کهی زن اون یوقت

 عاشق که واستاد یعوض  یتو یپا شد عاشقت و شد

 دختر ذاشتمیم یکنیم فک! یشد کوتوله یدختره اون

 دختره اون د؟یجمش دختر یفراموش لهیوس یکن منو

 اون یدستیدست که مادرش یجا! آزاده مال ! آزاده حق

 !کشتش تو ناموسیب ییدا

 

 .داد هیتک وارید به و کرد ول را اشقه ی اتابک

 

... منو! منوچهر یکرد  بدبخت رو  ما یهمه تو -

  هی دختر  نیا بذار منوچهر نکن... پسرتو... دخترتو



 سر  برن پسرت با بذار و ایب. نهی بب خوش روز

  من   شعوریب من   درک به من... شونیزندگخونه 

 نذار اصلا  قبول همش باشه زن همبه حال من   یعوض

 ...اما برگرده  من به دخترت

 

 .زد آتش  یگرید گاریس و زد یپوزخند منوچهر

 

 و دختر... گذرمی م زمیچ همه از آزاد خاطر واسه من -

 ! ستین یز یچ ک پسرم

 

 .داد هوا به را دودش و زد  گارشیس به یپک سردخون 

 

 منم. دیبزن  هم به رو معامله دیتونیم نشده رید هنوز -

  یپا تا یطور چه  رو کوتوله مارموز اون  بلدم خوب

 دیجمش ترکه و تخم رهیبم که اونم. بکشونمش اعدامم

 که روزه اون... شهیم پاک گندشون نیزم رو از

 !منه ی  عروس

 



 کند التماس بود سختش کرد نگاهش وارچاره ی ب اتابک

  بود ساخته منوچهر که یغرور  کوه مقابل بود سختش

 ...کند کرنش

 

 .فشرد را  شیگلو کرانیب ییایدر وسعت به یبغض

 

  به توجهیب  و کرو باز را در دیبگو  یزیچ کهآن بدون 

  در یسع یدیسع و بودند شده جمع که ییهاکارگر 

 . کرد ترک را خانهگل داشت کنترلشان

 

... گذاشت آن بر سر و  نشست نشیماش فرمان پشت

 ...دیلرز یمردانگ پشت و شکست  که بود یبغض

 

 را خودش شه یهم که برخواست یمرد از نیحز  ییآوا

 ...  بود کرده یگرید یفدا

 

 یمتلش و  شکست و خورد ترک یقلب و  دیچک یاشک

 ...  شد



 ***** 

 یلبخند با داشت دل در یشعف احساس منوچهر

  و کند جور و  جمع را دفتر گفت یدیسع به زیآمغرور 

 آن ی هازجه  هنوز زدیم قدم هاگل انیم خودش

 ...  بود ذهنش در دخترک

       

             

                   

 

                   

             

       

 ۳۱۵_ پارت#

 

 ..ستی نگر یم پسرش به چگونه بود ادشی هنوز

 



  نجایهم قبل هفته چند آمد ادشی! احمقش پسرک آه 

 چگونه  دیسف رز یها گل انیم یصندل نیهم یرو

 ...و بود ساخته شانی پر را پسرها

 **** 

 " های شانیپر از  ترقبلیکم" 

 

 کنار فاخته بود گذشته ییکذا شب آن  از روز نیچند

   کرد،یم کار آزاد

 

 چشم بود برادرش مثل که یکس نامزد یرو به آزاد

 بود  بسته

 

 نشده اشدخترخاله عاشق بود  مطمئن خودش از چون 

 .نداشت هم یوجدان عذاب

 

 فرودگاهش دل ک یگرید دختران تمام مثل هم او 

 ..شدیم جذبشان یا  لحظه

 



!  بود ساده  یادیز نداشت  را شیها اریمع دخترک نیا 

" دخترخاله"  ستیک او بود دهیفهم که یروز آن از

 القاب نیا که خوردی م حرص فاخته و کردیم شیصدا

 !  کندی م رشیپ

 

  شیآزما که یزمان از اما زدی م سر آنها به  یگاه اتابک

  داده نشان دکترش به و کرده افتیدر را نیر یش یها

 ..بود شکسته شان یهمگ قلب بودند

 

 و دهیرس اتابک دست  به پروانه طلق دادخواست 

 ..گرفتینم سامان شان یزندگ وقت چیه  انگار

 

 منوچهر  که یروز آن تا بود دهیچیپ هم  به زیچ همه

 چیه بود خوانده  فرا گلخانه به را فربد و  وآزاد اتابک

 .. شده  دعوت آنجا به  هم یگرید دانستند ینم کدام

 

  نگاه را آنها سه هر چهره مطمئن و مغرور منوچهر 

 چزانده ینحو  به را کدام هر که اخمو جوان سه کرد

 !بود



 

 ..کند کسرهی را شان همه فیتکل داشت قصد 

 

 با حاال  که بود ساخته  مدرک دخترک آن از آنقدر 

 ..ستی نگریم را شانیها چهره یعلن  یپوزخند

 

 عمل او یها  خواسته به شان هرسه بود مطمئن 

 ! کرد خواهند

 

 دهانش در را  محبوبش یل ی نارگ ینیریش  آلود اخم آزاد

 را ینیریش کرد، نگاه را   منوچهر یچپ چپ و چپاند

 : داد  قورت و دیجو

 

  بزن حرفتو خب ؟یکن نگامون نجایا یکرد جمعمون-

 !دارم کار تا صد

 



  اش یصندل ی پشت به را اش هیتک و دیکش یپوف اتابک

 حرف منتظر نیمت و آرام اش شهیهم مانند فربد و داد

 .. بود پدرش یها

 

 که یمدارک خواست او از و زد صدا را یدیسع منوچهر

 .. اوردیب شی برا گذاشته تی ریمد اتاق در

 

 شیبرا که بود  یا گلخانه وارید و در به نگاهش  اتابک

 .. بس و کند نگاهش توانستیم تنها حاال و کنده جان

 

 دنبال به و داد منوچهر دست به را ییها کاغذ یدیسع

 لبش گوشه را گارشی س منوچهر رفت خودش کار

 زیم یرو  را ها کاغذ  انشینما پوزخند با و گذاشت

 :کرد پرت ها یصندل  وسط یعسل

 

 ..  دیبخون  دیوردار-

       

             



                   

 

                   

             

       

 ۳۱۶_ پارت#

 

 خم فربد اما  نخوردند تکان شانیجا از آزاد و اتابک

 .. برداشت را ها کاغذ از یکی و شد

 

 پروژه"  کرد چندان  دو را تعجبش آن نوشته و 

 ". فاخته

 

  فاخته نام افتاد ورقه  ری ز یها نوشته به نگاهش 

 کرد  جلب را نظرش اش جمله نی چند در یتوکل

 



 ها کاغذ جملت در کننده وارد  یجا به را او نام انگار 

 .. بودند کرده درج

 

 :ستینگر پدرش به متعجب 

 

 بابا؟؟؟ هیچ نایا-

 

  دودش مانده یباق و کرد خاموش را گارشیس منوچهر

 :فرستاد هوا به را

 

 !دارو واردات مدارک-

 

 اما آزاد کرد، نگاهش و داد باال را ش یابرو اتابک

  رو و ریز مشغول  و برداشت را ها برگه دسته کنجکاو

 : داد ادامه و زد یپوزخند منوچهر شد، کردنشان

 

 ! رهینم درزش ال مو ساختم مدرک  یطور-

 



 :ستینگر را اتابک متعجب آزاد

 

 !س فاخته مال مث  امضاشم یحت! نیبب ایب اتا-

 

 صدا را خدا  دلش در کرد کوبش  به شروع قلبش اتابک

 ! شی ها زهر و یا  عقده مردک نیا هم باز زد

 

 و گرفت آزاد دست از  را ها برگه و کرد دراز دست

 :کرد نگاهشان

 

 ..خب-

 

 :دوختند چشم  منوچهر به شان سه هر

 

 یکار هی بازم  خامیم من دیدیفهم تون تا سه کنم فک-

 ! دیبش خونم ی تشنه همتون که کنم

 



 در یانگور   ی خوشه آرامش با و برخواست شیجا از

 :برد دهان به و کرد جدا را اش دانه کی و گرفت دست

 

 سال سه.. کرد کمکم خودش  احمق ی دختره اون-

  مارستانیب مخارج کردن جور ی واسه یوقت شیپ

 تو لذت با روزا اون.. زد یم یدر هر به خواهرش

  اون ادی.. دمیدیم زدنشو  بال بال و نشستم یم نیماش

 یروز ادی داد جون چشمام  جلو میمر که  فتادمیم یروز

  خود یحت تونستم ینم بازداشت تو و بودم دار عزا که

 یایدن گرفتم میتصم که بود روزا همون! کنم یکش

 دنبال! کنم اهیس رو بندازه پس یا توله هر و دیجمش

 نکهیا بعد دوختیم بهم  زمانو و نیزم  و بود یپول ی

 آماده قبل از که و مدارک نیا دمید هاشو یدوندگ ریس

  رمردیپ ی ظاهر به که یآدم هی دست دادم و بودم کرده

 . بود مهربون
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 ! بشکافد  را اش  نهی س خواستی م اتابک قلب

 

 شاهد که است ییکوچولو پسر  همان انگار بود دهیترس

 ..بود مظلوم و گناه یب یزن مرگ

 

 .. اما فربد و بود کرده اخم مادرش نام دنیشن با آزاد 

 

 تمام پدرش یها  حرف هنوز  خاموش و  بسته فرو لب 

 ..  بود گرفته را اش فاخته یعزا او و بود نشده

 

  چه در دیفهم و خواند را پدرش یها  حرف ته تا 

 ..  اند کرده ریگ یباتلق



 

  به را فاخته روز آن و شکستیم شیپا  قلم کاش یا

 !بردینم ییکذا شرکت آن

 

 :ست ینگر را شانیها  چهره لذت با منوچهر

 

 با نوشت اسمشو خودش خط با احمق دختره اون-

 مدارک نایا! کرد امضا شو یبدبخت سند خودش دست

 اون حال به یوا! اما  هیقانون که نایا! ستین یاصل

 هی کوتوله ی دختره  اون کنهیم ثابت که یمدارک

  موریگر هی کردن استخدام فقط خرجش! هیقاچاقچ

 که یعکس.. خودش یامضا  و خط با!  بود یا حرفه

.. حاال ! ستین خودش  کنه ثابت تونهی نم جوره چیه

..   بدم سیپل  دست به یجور ی مدارکو اون من هیکاف

 ! نمیبیم عمرمو  یها صحنه نی بهتر ! اونوقت

 

  بود بس گرید کند له را او تا  برخاست شی جا  از اتابک

 ! بود بزرگ شیها عقده چقد مرد نیا  ایخدا بود بس

 



  نفرت با و  داشت نگه را  او و گرفت را  شیبازو آزاد

 ..کرد رسد را شیعمو یپا تا سر

 

  احساس ستی نگر را پدرش چارهیب و حال آشفته فربد 

 ..    ندارد کردن حرکت توان شی پاها کردیم

 

  کردی م فکر سال همه نیا  که او بر یوا.. بود شده الل

 که یصدف مانند را فاخته چگونه او داندینم پدرش

 داده جا چشمانش یرو داردی م محفوظ  را دشیمروار

 ..یوا یوا... است

 

 :کرد یزشت ی خنده  جانب به حق منوچهر

 

   بکنه؟ یغلط چه خادیم نمیبب کن ولش آزاد کن ولش-

 

 :کرد زمزمه  اتابک گوش  ریز آزاد

 

 !ما یوونگید.. خادیم  نویهم اون اتا آروم.. آروم-



 

  یبرا یآب وانیل و نشاند اش یصندل ی رو را اتابک

 .نشست  کنارش  و ختیر فربد

 

  ازش یخورد رکب... بخور... یکرد قفل... فربد بخور-

 نه؟

 

  رو فاخته خوادیم که سرشه تو یزیچ هی دونستمیم -

 ...کنم دور خودم از

 

 او به آب یمقدار و کرد ک ینزد شیها لب  به را وانیل

 :زد تشر منوچهر به و برگشت خوراند،

 

! یدار کار یچ دختر اون به رمرد؟یپ سرت به زده-

 .فتهیم  پس داره بچت

 

  دندان.. کرد نگاه را پسرش متاسف و شد خم منوچهر

 : دیکش داد و کرد  یا قروچه



 

ر قهی واسش ینطور یا  تو که داره یچ  دختره نیا-  ج 

  رو شکسته ینیچ شعوریب احمق! ابله پسره یدیم

  کجا از! دور ندازنشیم! زنن ینم بند گهی د ساله یلیخ

 ها؟  س؟ نخورده دس دختره نیا یدونیم
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 :کرد اشاره اتابک به سرش با و زد  یپوزخند

 



 مونه؟یم  تنها خونه تو لندهور نیا با چقد یدونیم-

 

 ییرسوا   خواستیم که یدست اوردی ن طاقت آزاد

 .. بکوبد طبل بر را زهیر  خاله نیدروغ

 

  ظالمش یعمو دهان بر یمشت و برخاست شیجا از

 ...کوباند

 

 ! شو خفه-

 

  یپ یآ یو  وارد قلچماق چند تا دیکش طول  یا  لحظه

 ..ستادندیا فیرد منوچهر سر پشت و شدند

 

  آنها از  یکی و نشاندند شیجا سر زور به را آزاد 

 .کرد پاک را رمردیپ دهان خون

 

 :زد کنارش منوچهر 

 



 واسم حاال  که حلقومت تو ختمیر! سگ  پدر کنار برو-

 و یدیکش قد متر دو که  حلقت تو ختمیر! یدرورد دم

 کردم؟ یپدر واست ک یمن دهن یکوبی م حاال

 

 :دیکش ادی فر و چرخاند حدقه در را شی ها  چشم آزاد

 

 بنده! ینکرد یپدر من واسه تو!! یمن  مادر قاتل تو-

  عقده همه نیا که یت مرده صاب دل بنده  یبود شهوتت

 .. یکرد تلنبار توش

 

 :زد ادیفر تر بلند و کرد اشاره اتابک به

 

  به بار  هی! مونده؟ ازشون یچ یکرد بدبختشون-

  تو جز مادرم مرگ مقصر کن خودت یحال  و ایب خودت

 !ستین یکس

 

  جون واسه که دهیجمش مقصر یگیم راس..  نه یول 

  رو ماها  همه ندهیآ و جلو اومد تو مث  یآدم هی دادن

 ! کرد خراب



 

 : گرفت را پدرش دست و برخاست آرام فربد

 

 فک من که ه یاون نگو من؟  با یکن کاریچ یخا یم بابا؟-

...  کنم دورش مدت هی فقط یگفت خودت!  بابا کنمیم

 بود؟  نیا... نفعشه به یگفت

 

 :گفت نفرت با و زد دستش ریز منوچهر

 

  سر بر خاک کردنم تیترب بچه نیا با من  سر تو خاک-

 واسه ؟یکرد زرد ینطور یا دختره اون واسه! من

 اونا؟

 

 .. دیترسیم اتابک! داد نشانش را اتابک و

 

  کوچولو دختر یبرا اما دادیم قلقلکش رتشیغ 

 .. دیترسیم

 



 .. نکند اندازدیب زندان به را او منوچهر نکند

 

 آن در.. نفرت و نهی ک و عقده آنهمه بر یوا یوا

 یا گوشه به عشق و دیکشیم شعله  نفرت گلخانه

 چشم ییها شعله به لرزان و دهیترس و بود دهیخز

 ... شدندیم  کترینزد او به لحظه به لحظه که دوختیم

 

 را تیرع یا عده که مغرور یپادشاهان  مانند منوچهر

 :کرد نگاه را اتابک ترسان ی چهره نگرندیم

 

 نشون مدارکو نیا و دیایب تون تا سه گفتم نکهیا اما-

 سر دو معامله هی.. کنم معامله باتون خامیم..  دارم

  من که و یزیچ اون اگه! تون تا سه هر واسه! سود

  اگر اما.. دیرسی م یخوب ی زایچ به که دی بد انجام بخام

 ! دختره اون حال به یوا! نه
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 یکم درونش خشم  یهاشعله تا زد آتش ی گری د گاریس

 .شوند ترخاموش 

 

  چرخم  یال  چوب اگه! عرضهیب اتابک  ... اتابک -

 !نامت به زنمی م رو خونهگل  نیا ینکن

 

 .د یپاش شیرو به یهیکر لبخند  و زد یچشمک

 

  دخترمو طلق چون! شهیم تمه یمهر ییجورا هی -

 ! زور به باشه شده رمیگیم

 

 . د یجه شی جا  از گرید بار طاقتیب آزاد

 

 برم؟ ای یکنیم تموم مزخرفاتتو -



 

 از سرگردان و رانیح مرد سه هر بعد یساعت

 آزاد  نیماش بر سوار بودند دهیشن که ییهاحرف 

 ... بودند روانه خانمیگل یخانه  سمتبه

 

 رتشیغ یکرده باد رگ و اتابک شیگلو  بغض با فربد 

 ... آزاد و

 

  خاله و  او! شدی م مگر آخر... بود رانیح  هم هنوز

 زه؟یر

 

 بد یلیخ  بود بد حالش... ستادیا یکنار و زد راهنما

 نیماش از را خودش و کرد باز را کمربندش سرعتبه

 عق و زد  عق ابانیخ کنار و شد خم... انداخت رونیب

 ... زد

 

  از و اوردیب باال را شیهادرد یهمه  توانستیم کاش 

 ... شود خلص دستشان

 



  اتابک امدند، رونیب نی ماش از نگران فربد و اتابک

 .گذاشت اششانه  بر دست

 

 شده؟  چت آزاد؟ -

 

  یچارگیب همه نیا نبود؟ معلوم! یامسخره سوال چه

 نقش اشی شانیپ بر هم یرتیغی ب انگ حاال و بود کم

 ...بستیم

 

 ...داد هیتک نشیماش  چرخ به و  کرد گردعقب

 

 . نشست کنارش آرام فربد

 

 ...منه ریتقص همش -

 

 .دی کوب نیماش یبدنه  به را سرش و کرد بغض

 

 ! جا اون بردمشی نم و شکستیم پام کاش -



 

 گردش به دو آن انیم را  محزونش  چشمان  اتابک

 .درآورد

 

 تا دیبگو  یزیچ کهآن بدون  دیکش دندان به را شیهالب 

 را نگاهش یکم و شد خم آزاد نیماش در کمرش

 .چرخاند

 

 یجعبه با و دیکش رونیب یاخورده   مین آب یبطر 

 .  آورد رونیب یکاغذ دستمال

 

 فربد یجلو  را دستمال جعبه و داد آزاد دست  به را آب

 .گرفت

 

 .نشست شانیروبرو هم خودش

 

 ! بکنم یغلط چه دونمینم -

 



 .شست را دهانش ترطرفآن یکم و شد بلند آزاد

 

  دستمال یجعبه کردیم نگاهش  که طورهمان اتابک 

 . گرفت یباز به و برداشت را

 

 ساکت مامانم! شهیم  امتیق خونمونم دونمیم -

 نداشتم عرضه بگم فاخته به یطورچه... نهیشینم

 واستم؟ جلوش

 

 

 را ینامعلوم یجا و بود  کرده سکوت کماکان آزاد

 ... ستینگریم

 

 هم را فکرش اما آمدیم  خوشش دختر آن از یروز

 .  کند ازدواج او با بخواهد ی روز کردینم

 

 .آمد شانیسو به آرام ییهاقدم با  و دیکش یآه

 



 ازشون! بار هی هم ونیش  بار هی مرگ... میبر دیپاش -

 !شهیم  بدتر هستم که ینیا از وضع میکن پنهون

 

 .گرفت  را شیبازو و برخاست فربد

 

 سه، هر... میشناسیم خوب  منو یبابا مونتاسه  هر-

 یواسه نه من... آزاد... ستین زدن بلوف اهل میدونیم

  خاطربه... نه دهیم بهم بابام که یاموال و مال اون

 ...کشمیم دست ازش فاخته خود
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 .کرد پاک را اشگونه از دهیچک اشک

 

 ... باش مواظبش... آزاد باش مواظبش -

 



 آزاد. کرد  دنیدو به شروع و کرد هاآن به را پشتش

 را شیبازو اتابک اما برود  دنبالشبه  تا کرد تند قدم

 .گرفت

 

 ! باشه تنها بذار... کن ولش -

 

 ...شد گم شب یاه یس در تا دیدو و دیدو فربد

 

 ... کند  گم را اشیزندگ روز نیتربیعج تا شد گم

 

 که بود گذاشته معامله به  را یدختر پدرش که یروز 

 ...باشد او همسر بود قرار

 

 دیتهد و بود  داده شانسه هر به که یمال یوعده با

 ...که ییهاامضا

 

...  بود دهیبر نفسش گذاشت  شیزانو بر دست و ستادیا 

 :دیکش ادیفر... یزندگ نیا از یحت



 

 ... خدا... خدا -

 

 **** 

  فاخته به رو  و کرد ترمز خانمیگل یخانه در دم آزاد

 . زد لبخند

 

 یگینم  یچیه که تو! بودن کم یلیخ  نایا نظرمبه -

 !که خوامیم

 

 .کرد نگاهش زدهخجالت  فاخته

 

  حماقت حال هر به... نبود نایا به یاجیاحت... ممنونم -

 از شمیروسر دونه هی... جانیا کشونده رو ماها من

 ... بود ادیز من سر

 

 .شد جمع اشچانه و کرد بغض

 



 ختنیرفرو  از تا کرد کینزد همبه را  شیابروها 

 ! دهیفا چه اما  کند یریجلوگ شیهااشک 

 

 که یاهنگامه تا کند باز را خودش راه که یارودخانه 

 ! ستادیا نخواهد ببارد باران

 

 دست در را  کوچکش یچانه  و شد  کشینزد آزاد

 .گرفت

 

 نمت؟یبب ؟یکنیم هیگر -

 

  هم سر پشت شیهااشک  و شد تردیشد فاخته یهیگر

 . آمد نییپا

 

 .دیکش آغوش در را  او هم باز آزاد

 

 قد؟ نیا ؟یعنی بدم  قدنیا من -

 



 .داد تکان یمنف ینشانه  به را سرش فاخته

 

 قرمز چشمان یرهیخ و کرد جدا خودش از را او آزاد 

 . شد اششده

 

 گذرهیم هفته چند ؟یکنیم یقراریب قدنیا چرا پس -

 ...یبود اول  روز که یهست  یطورهمون هنوزم اما

 

 نییپا سمتبه  شیهالب زد، خنجر شی گلو به بغض

 ...دیبر نفسش و شد دهیکش

 

 .دی نال  احساس همهمه آن انیم

 

 ... کردم بدبخت همتونو -

 

 فشرد را دخترک یهااستخوان کرد، بغلش محکم آزاد

 اما زدیبر خودش جان به را  شیهاغم یهمه  تا فشرد و

 ... نکند بغض نیچننیا او



 

 .زدود را شی هااشک و کرده جدا خود از را  فاخته آرام

 

...  که نهیا ما ریتقد دی شا... یطورنیا نکن هیگر -

 ... می باش هم همراه
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  همراه... که نهیا ما ریتقد دی شا.. یطورنیا نکن هیگر -

 همه نیا  بعد تو و من خوادیم خدا دیشا ... میباش هم

 اجازه و  میکن  خوشبخت  رو گهیهمد دنیکش یبدبخت

 قرار خودش ری تاث تحت مونو یزندگ دوباره یکی میند

 ! بده

 

 .د یبرچ لب و دیکش  کنار فاخته

 

 ؟یچ فربد پس -

 



 .دیبوس را  شیموها و د یکش یآه آزاد

 

 گرفته فربدو یعزا منم ومدمین که هفته چند نیا -

 جانیا خواست  ازم اون شمیپ اومد خودش... بودم

  رو تو دل حداقل... خورد باباش از یرکب بد... باشم

 ...بود نشکسته

 

 .کرد هیگر بلند یصدا با و شد پر شیهاچشم  فاخته

 

 ... یندار دوسم -

 

  نگاهش یبدبخت با! کند هی گر ای بخندد دانستینم آزاد

 .کرد

 

  یهرچ! برقصم تو ساز کدوم به من!  دختر ایخدا -

 !یگیم یز یچ هی گمیم

 

 . کرد نگاهش مظلوم فاخته



 

  به من... یکن تحمل یندار دوس که ویکس  یمجبور -

 یحت! فربد  به... کنمیم فکر تو ب... کنمی نم فک خودم

 نمیبیم! داده طلق زنشو من خاطربه که یاتابک به

! آزاد کنم ی غلط چه دونمینم... من و همتونو یداغون

 خودمو دی رس فکرم به روز اون... برم کجا دونمینم

 یحت... نتونستم اما... همتونو کنم تونخلص  و بکشم

 !نداشتم اونم یعرضه

 

 و گرفت ش یهادست انی م را کوچکش  یهادست آزاد

 خودش یگونه  به و گذاشت کدام هر  یرو یابوسه 

 . چسباند

 

 از گهید باشه؟ نداشته دوس رو تو احمقه آدم کدوم -

 ،مادر، پدر.. حاال. یمن ز یچهمه تو... ا ینکن  فکرا نیا

 دست از هم فربدو تو با ازدواج با... خواهر برادر،

 تونمینم خودم! نه باشه تو ریتقص  که نه... دمیم

 تو... باشه کنارم... قلبشه تو زنم که ی کس کنم تحمل

 ...نزن رفتن  حرف گهید پس... فاخته یمن کسهمه 

 



 .کرد باز هم  فاخته یبرا را  در و شد ادهیپ

 

 زیعز یزم یچهمه تو... نکن فکر میچی ه به تو برو -

  خاطربه حداقل... ینکن فک فربد به گهید  کن یسع دلم

 ...شوهرتم که یمن

 

 .شد ادهیپ  و دیکش باال را  دماغش فاخته

 

 !ی ستین هنوز -

 

 که کرد سفت قدرنیا را  دخترک یروسر گره آزاد

  یروسر تنگ قاب در تپلش یکم و دیسف صورت

 .شد گرفتار

 

 یا زهیرخاله  کدوم نمیبیم بشم که اونوقت -

 !کنه؟یم  یدراززبون

 



  گرید بار و داد دستش به را دیخر  یهالون ینا

 .دیبوس را اشی شانیپ

 

 ...باش خودت مواظب -

 

 زدیم حدس. شد وارد آرام و کرد باز  را خانه در

  بود داده اطلع اشعمه به  چون باشند دهیخواب یهمگ

 .دیآی م خانه به تررید یکم

 

  ینهیس به نهیس قدمش نیدوم با کرد،یم اشتباه اما 

 ...  دیکش  یکوتاه غیج  و شد اتابک

 

 سمت به را او و زد چنگ را دخترک  یبازو اتابک

 .بست را در آرام و  کشاند اتاقش

 

 ! حاال؟ تا یبود یگور کدوم -
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 . کرد نگاهش مظلوم فاخته

 

 ... بودم گفته  عمه به -

 

 گرخیتوب هم  باز و چرخاند سقف به را نگاهش  اتابک

 .ستی نگر را فاخته

 

 عقد هنوز شما! گذرهینم هم ماده یپشه هی از اون -

 !ستین درست  نیستین

 

 .کرد نگاهش یچشمر یز و دیگز لب زدهخجالت  فاخته

 

 ...میبود شهر تو همش ما -

 

 فرو شی موها در دست و نشست تخت یرو  اتابک

 .کرد

 



 ...ببند درم رونیب برو -

 

 .نشست کنارش فاخته

 

 اتابک؟  -

 

 او به کهآن بدون و کند نگاه دخترک به کهآن بدون

 ... گذاشت یشانیپ بر دست و دیکش دراز  کند توجه

 

  و روزها کردیم حس که خسته قدرآن  بود خسته

 ...  شد نخواهد داریب خواب  از هاشب

 

 .گذاشت  نیزم یرو را  شیهاد یخر و  شد خم فاخته

 

 تو اومدم یوقت از آد،یم بدت من از دونمیم... اتابک -

  یاعقده و نهیک هی سر... زدم  بهم زتویچ همه  تو یزندگ

 ... من... ینداشت توش ینقش چیه تو که

 



 آرام خودش تا کرد سکوت هم باز کرد  سکوت اتابک

 ...باشد تر

 

 را  فاخته نه... خواستی م راحت یخواب دلش 

 ! را پروانه  نه خواستیم

 

  را خدا یحوصله نداشت هم  را شیهادختر یحوصله  

 ! هم

 

 ...  بود کرده ترخمار  را   شیهاچشم ز ین  فاخته عطر

 

  فاخته یپاها یرو را سرش و چرخاند را خودش یکم

 .گذاشت

 

 . دیکش نفس  و بست چشم 

 

  شیموها در دست آرام و  کرد نگاهش دلسوزانه فاخته

 ...کرد فرو



 

 پس ندارد برادرش از کم مرد نیا کرد فکر  خودش با

 . کند نوازش را برادرش  دارد حق  حاال

 

  کنارش در اتابک روزها مشقت و یسخت همهنیا انیم

  رونیب خواستیم او از اتاقش در پشت روزها بود

 ...دیایب

 

 . دیدیم اشخسته  یچهره در را مرد نیا عجز تمام 

 

 یهانوازش  با اتابک... ندیبنش بهتر تا شد جاجابه  یکم

 قی عم یخواب به کمکم دخترک  نرم یهادست

 ...رفتفرو

 

  متوجه هم کرد ترک را اتاقش یک فاخته کهنیا یحت

 ...نشد

 *** 



 و بود گرفته  محکم را نیماش فرمان دستانش با پروانه

 آن به را حرصش یتمام خواستی م انگار دادیم فشار

 .کند منتقل

 

 تا بود ستادهیا نیکم به خانمیگل یخانه  از  جلوتر یکم 

 ... ندیبب را دخترک
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  گرید بار داد نخواهد اجازه هرگز پدرش دانستیم

  یخال را حرصش توانستیم اما کند انتخاب را اتابک

 ... کند

 

 آتش خانمیگل یخانه  یجلو  آزاد نیماش دنید با 

 !شد ترور شعله حسادتش

 

  حرف یحت که  کوتوله دخترک نیا مگر پدرش قول به 

 همه که دارد چه ستین بلد هم را اشیعاد زدن

 ! شوند؟یم عاشقش



 

 ... کرد دنبال شدنش سوار تا را دخترک شیهاچشم  با

 

 رو از را رشیشمش امروز بود گرفته را مشیتصم

 ...چارهیب دخترک یبرا هم آن بود بسته

 

  را اشیآفتاب نکیع و کرد  جاجابه  را نشیماش یدنده

 .زد چشمش  به و دی کش رونیب شی موها انیم از

 

  حرکت آزاد  سر پشت و  درآورد حرکت به را نیماش

 ... کرد

 

 .کرد نگاه را شیتابلو  و ستادیا بوف  کنار آزاد

 

 م؟یدید  همو که یبار نیاول ادتهی -

 

 را سرش و دیخند دلش ته از  روز آن یآوراد ی با فاخته

 .داد تکان



 

 ! آره -

 

 .دی بوس را فاخته یگونه  هوایب و شد خم آزاد

 

 ! کرده چه  آتنه مینیبب میبر بزن پس -

 

 اما شد ادهیپ شرم از انداخته  گل ییهاگونه  با فاخته

 به یدست قدرت با که بود نداشته بر قدم کی  هنوز

  یهامشت انیم اشقهی و شد دهیکوب آزاد  نیماش یبدنه

 .محصور پروانه

 

 سر از  دست چرا تو! ییهرجا! هرزه یدختره -

  شوهرم  بعد داداشم اول ؟یداریبرنم ما یخانواده 

 !آزاد که حاالم

 

  را پروانه یها مچ و زد دور را نشیماش  سرعتبه آزاد

 .کرد جدا  فاخته از  را او و گرفت



 

 تو؟ یکنیم یغلط چه یدار -

 

 یلیس و کرد جدا آزاد از شدت به را شیها دست  پروانه

 .خواباند فاخته گوش در یمحکم

 

  یهرزه! کردم تو به من  که یمحبت همه اون فیح -

  شیآت تو یزندگ یکرد  خراب مویزندگ! زیچهمه یب

 !زنمیم

 

  دنیدو به شروع و دیکوب پروانه ینهی س تخت فاخته

 ! خواستینم را ینکبت یزندگ نیا بود بسش گرید کرد

 

 تر را  صورتش یگر ید از پس یک ی شیهااشک 

 .شدند یم گم باد  در و کردندیم

 

 ادیفر را نامش او دنبالبه  هم آزاد و رفتی م فاخته

 .دیکشیم



 

 !  بماند خواستینم  دخترک اما 

 

  که یحال  در را ساختهم ین یساختمان  یهاپله  فاخته

 .رفتیم  باال سرعت به کردیم پاک را  شیهااشک 

 

 . کرد شیصدا دهیترس آزاد

 

 فاخته؟ -
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 .دیکش ادیفر کناناعتراض  یکارگر

 

 است؟ لهیطو  جانیا مگه -

 

 ... شدی نم باورش! بود شده شل  آزاد یهازانو 



 

 .دینال ناتوان... افتادینم اتفاق کردیم فکر چهآن کاش

 

 !کشهیم خودشو  رشیبگ... تونمینم -

 

 .شد  روان دخترک دنبال انیگو نیحسا ی کارگر

 

 تا بودند داده دست به دست کائنات تمام  انگار اما 

 ...باشد داشته باد مانند یسرعت  دخترک

 

  مانده یباق یهاپله  پا و  دست چهار و وار چارهیب آزاد

 ...  اما  رفت باال را

 

 .کردیم فکر و بود دهی رس ساختمان ی لبه  به فاخته

 

  همه یبرا شهیهم آمدنش ایدن به زمان از کهنیا به

 ! است بوده بزرگ یدردسر

 



 ازدواج داشت فربد و داشتند را  اتابک هادختر 

 ... هم  آزاد... کردیم

 

  به توانستیم که بود عیوس فرودگاهش ی هاباند قدرآن

 ... کند او نیگزی جا  را یگرید کس زود یزود

 

 دختر دهیترس و دیرس دوم یطبقه به ساختمان کارگر

 .کرد نگاه را

 

 !نکن درس شر جون دختر کنار ایب -

 

  رو جانش آتش و شده فروغی ب چشمانش اما دخترک

 ... رفتیم افول به

 

 .کرد زمزمه رلبیز... کردینم هم هی گر یحت گرید

 

 ! ببخش منو ایخدا -

 



 یتمام از خسته که دیدو ی دخترک دنبالبه آزاد چشمان

 غیت ش یگلو ریز به  جنون  روزگار یهامت یمل تا

 ...  بود فشرده

 

 شماره و دیکش رونیب را  تلفنش زنان  سر بر کارگر

 ... گرفت  را سیپل

 

 چشم و داد  هیتک وارید  به جانیب و حالیب اما آزاد 

 ...بست

 

 ...است مرده که است  یدراز انیسال  هم او انگار 
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 بود بایز بود، موزونش کل ی ه یبرازنده یداماد رخت

 ! دخترکش و

 



 را خودش نیغمگ صورت و ستادهیا نه یآ یروروبه 

 .گذاشت اششانه  بر دست  شگریآرا.  بود گر نظاره

 

 !یشد یپی خوشت داماد -

 

 .زد یتلخ لبخند

 

 ...جان حسام  ممنونم-

 

 که یحال در و برداشت زش یم یرو از  یاشانه  حسام

 .گفت  کردی م یباز ش یهادندانه با

 

 ؟یشینم  ناراحت بپرسم یزیچ هی -

 

 ناراحت؟  چرا نه، -

 

 همان با. نپرسد ای بپرسد دانستینم داشت، دیترد

 . خاراند را اشی شانیپ گوشه یشانه 



 

 به یکن فراموش رو فاختهی آبج یتونست یطور چه -

  یبرا که یبار اون... کنمی م تعجب من ؟یزود نیا

! یداشت تو که یعشق همهاون. یگالر اومدم میعروس

ا یدق  تو مارستانیب تو افتاده اون که ییروزا نیهم قا

 ...گهید ی کی با اونم یگرفت  یعروس

 

 .گرد چشمانش و شد تند نگاهش فربد

 

 ؟یمارستان یب چه مارستان؟یب -

 

 .دیپرس متعجب حسام

 

 نییپا کرده پرت خودشو دختره ؟یدونی نم طورچه -

  که یکارگر  اون. کرده پرتش آزاد گنیم  خانوادش اما

 یدینفهم تو... انگار افغانستان برگشته بوده جااون

 زندانه؟ آزاد

 



 .دیپرس وارانهالتماس  و شد یباران چشمانش  فربد

 

 یک از تو طوره؟چه  فاخته شده یچ بگو توروخدا -

 ها؟  یدیشن

  

 را شی بازو است آورده در را گندش دیفهم حسام

 .گرفت

 

 خدابه واال یندار خبر دونستمینم من داداش -

  نکن عروست یشرمنده  منو خدا تورو دونستم،ینم

 ...دنبالش  یبر دیبا االن

 

 .کوفت  خودش سر بر و زد پس را او دست فربد

 

 نه؟ ای یگیم  شده؟ چش -

 

 !گم یم نزن گمیم  باشه باشه -

 



 .داد قورت  را دهانش اب

 

  رستوران تو که یهمون دم،ید ونسوی شی پ وقت چن -

 .  کردیم کار آزاد

 

 یورثه انحصار  یبرا بودم رفته دمشید دادگاه جلو

 تا... گفت بهم اون. میبود  خانمم با... زنم پدر اموال

 یموقه اون آزادم کماست  تو دختره دونمیم که جااون

 دونمینم  رو االن بود مونده زندان تو  بود یاهفته

 ... شده طوچه 

 

 .کرد رها  را خودش یصندل یرو

 

 کنم؟ یغلط چه حسام، کنم یغلط چه -

 

 . کرد هیگر بلند یصدا با و گذاشت زیم ی رو را سرش

 



 قیرف به مانیپش و دی کوب خودش یشان یپ به حسام

 .شد رهیخ قشیشف

 

 .کرد باز را اتاق در شاگردش فرهاد

 

 . خورهی م زنگ فربد ی گوش حسام -

 

 و داده حسام به را یگوش آرام  کرد، حس  را اتاق تشنج

 .کرد ترک را اتاق

 

 ... زدیم  چشمک اشیگوش صفحه  یرو الهه نام

 

 .گذاشت فربد یشانه  بر دست

 

  سر به یآب هی ،یکرد داغون خودتو نیبب  قیرف بسه -

  دعوت مهمون زشته زنت دنبال برو بزن صورتت و

 ...جااون شده
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 .شد رهیخ حسام به و کرد  بلند را سرش

 

 شده؟  یمغز مرگ -

 

 یرو افتاده کرده پرت رو خودش که ییجا از... نه -

  یجا چند... بوده ساختمون نییپا که ییهاآهک  یتپه

 تا البته،. دهیند یجد بیآس  مغزش اما شکسته  بدنش

 افتاده یاگه ید یاتفاقا دمیشا دونمیم من که جانیا

 ...باشه

 

 . شکست بغضش دوباره

 

 کنم؟ کاری چ حسام؟ کنم یغلط چه -

 

 رها را فاخته او مگر کردی م نگاهش واج و هاج حسام

 بود؟  چه  یبرا های زار و هیگر نیا بود نکرده



 

 .گرفت آغوش در را قشیرف سر

 

  پاشو تو... یداد باد به زحمتامو یهمه پسر بسه -

  کنمیم دای پ مارستانویب رمیم من عروست دنبال برو

 ... دمیم  خبرت من پرسم،ی م حالشو

 

 . کرد راپاک صورتش و  پوشاند را فربد کت زحمتبه

 

  صورت متعجب فرهاد. آمدند رونیب یپی آی و اتاق از

 .کرد نظاره را داماد هم در

 

 خان؟فربد  نیخوب -

 

  ینفس. زد رونیب شگاهیآرا از و داد تکان  را سرش

 ... داد هیتک نشیماش به و گرفت

 



 یمرد و او پدر یدعوا انیم که بود چه  گناهش الهه 

  شود؟ له و بماند مرده

 

 خودش  دیبا... جانش از ترز یعز یفاخته ... فاخته

 . شدیم مطمئن

 

 .شد کی نزد او به یآب وانی ل با حسام

 

 ...بخور آب ایب -

 

 . داد فرو را بغضش و دی نوش یاجرعه 

 

 دادم قول بهت من نیبب گه؟ی د خانم الهه دنبال یریم -

 ...مردونه

 

 سوار و کرد پرت یاگوشه به را مصرفبار ک ی وانیل

 .کرد باز را شاگرد در حسام شد، نیماش

 



 !آمی م بات ینر یخایم اگه -

 

 و فشرد گاز  پدال یرو را  شیپا حسام  به توجه بدون

 .شد دور سرعت با جاآن از

 

 مغازه ن ییپا یکرکره اما  داشت نگه رستوران کنار

 .  کند دای پ را ونسی یگر ید طور دیبا  کرد متوجهش

 

  توانستیم طور چه  اما خوردی م زنگ هم پشت تلفنش

 خودش یخوش دنبالبه شود مطمئن او حال از کهآن یب

 ! برود؟

 

 هم باز شد، روان خانمیگل  یخانه  یسوبه  اریاختیب

 .  او ندادن جواب هم باز و تلفنش یصدا

 

  یک تا... شد رهیخ درش به و کرد پارک خانه کنار

  داشت؟ قرار و  آرام دلش مگر شدی م رهیخ

 



 روان شی هاگونه بر صدایب و هقهق ی ب شیهااشک 

 ...  بود

 

  طرف کی  از. بود مانده خرما  و خدا انیم کرد؟یم چه

  یمعشوقه خراب  حال گرید طرف کی و اشیعروس

 ...شیروبا یز

 

 . داد  جواب را تلفنش و کرد پاک را  شیهااشک 

 

 .الو -

 

 .شد مرگش ناقوس الهه یصدا

 

 موندم منتظرت ساعتهمین من جان؟ فربد ییکجا -

 کجاست؟  فربد پرسهیم  همش مامانم
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 . داد فرو را بغضش

 

 ...آمیم گهید کمهی اومده شی پ یمشکل هی -

 

 ه؟یطورن یا چرا  صدات ؟یشد ی طور فربد؟ -

 

 گفتیم. بدهد او به نداشت یجواب نگفت، چیه

 ...هم رفتینم  گشتیم رنجور خاطرش

 

  را الهه یآبرو  نیا از شیب تا کرد روشن را نشیماش

 ...نکند ریدرگ

 

 ******* 

 

 اتاق در کنار منددرد  و خسته  هاروز نیا تمام مثل

 . بود نشسته  نیریش

 



  بود شده فی نح  و الغر قدرن یا نازش یکوچولو  دختر

 ... برود راه ییتنها  به توانستینم یحت که

 

 تروق و ترق از و کرد تردراز یکم  را شیپاها 

 ... دینال  شیزانو

 

  گرشید  زیعز ترنییپا ی طبقه ناراحت، و بود کلفه

   مانده؟ زنده هم  هنوز او و بود  تخت یرو

 

  طیشرا نیا در را او اما گرفتیم را جانش خدا کاش

 . دادی نم قرار

 

 و یدوندگ  روز کی یخستگ و بود شبمه ین دو ساعت

 .بود کرده لیتعط  را روانش  اعصاب جنگ

 

 یصدا  اما بخوابد یالحظه  تا بست را چشمانش 

 ! دیکش خط مغزش بر  تند ییهاقدم

 



 . ترساند را او زدنشنفس و ستادی ا کنارش یکس

 

 . دوخت چشم هراسان مرد به و کرد باز  را شیهاچشم 

 

 !بده یلیخ  خانمتون حال  یتوکل یآقا -

 

 ...کجا از رو پروانه تو ه؟یک خانمم خانمم؟ -

 

 فاخته کندیم  فکر پرستار نیا آمد، رونیب  هپروت از

 است؟  زنش

 

  و خورد سر شیپا د،یدو  هاپلهسمت به ان یگو نیحسای

 .شود پاکله بود کینزد

 

  نگران یمسعود یآقا داشت، نگه زحمتبه  را خودش

 .بود روان دنبالشبه

 

 ...نیباش آروم -



 

 بر مرگ یه یسا... نکند باشد؟ آرام توانستی م مگر

 بر یک ی تار از یاحجمه و بسته نقش سرش یباال

 . ساختیم وارد قلبش

 

  آشنا شیبرا که بردندیم  را یمرد حراست ماموران

 ...بود

 

  دور تا دور یپزشک و هاپرستار  نگارش اتاق در اما 

 ...بودند تختش

 

 سست هم آن چه؟ رتشیغ اما شد سست  شیزانو

  شود؟

 

  پشت از  را منوچهر یشانه و کرد تند را شیهاقدم

 .دیکش

 

 ؟یکرد کارشی چ ناموسیب یعوض -



 

 .زد ادیفر و کرد اشچانه  ی حواله  یمشت

 

 !کثافت کشمتیم -

 

  سکوت در رفتهفرو  یراهرو آن انیم شب  موقع، آن

  نیطن لیاسراف صور انگار که دیچیپ چنان مرد ادیفر

 ... باشد انداخته

 

 مگر اما دارد نگه را اتابک کرد یسع ی مسعود یآقا

 د؟یرسیم یعصبان مرد ریش  نیا به زورش
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 زدهذوق یحالت  با و ستادیا در یآستانه  بر یپرستار 

 .گفت هاآن  به رو

 

 !نمرده برگشت دختره... برگشت -



 

 .کرد نگاهش و ستادیا اتابک

 

 یقربون گرفتم پسش تو از ایخدا! شکرت  ایخدا -

 ...شکرت شکرت ایخدا! کنمیم یقربون  کنم،یم

 

  نگاهش مهربانانه پرستارها و حراست ماموران

 .کردندیم

 

 صحن انیم انگار... باشد شده یامعجزه انگار 

 شده یامعجزه  عاشق و  زائر هزاران انیم رضاامام

 ...باشد

 

...  بودند دهیند حال به تا که بود یشب بی عج شب آن 

 .بودند دهیند ییدایش نیا به یمرد

 

 و افتاد قلقل  به رتشیغ عشق، یمعجزه لذت انیم

 .گرفت مشتش در را  منوچهر یقهی



 

  ازم یخواستی م. کثافت کارت نیا از کنمیم  مونتیپش -

 قدچه من  یدونیم که یهست  یکس تنها تو ش؟یریبگ

 ! اونم عاشق

 

. بود مامور دستان ان یم شیهابازو  که طورهمان

 :کرد زمزمه اتابک گوش در و دیکش جلو را سرش

 

  من دختر شان در اولشم از که یاقت یلیب هی تو -

 ک دهیجمش ی بچه  تنها اون یستین مهم برام تو! ینبود

 ...استزنده

 

 .کرد ترآهسته را شیصدا

 

  خواستمیم! منه میمر هی شب چون داشتم دوسش من -

  گند کثافت  یتو یول... آزادم زن... بشه عروسم

 ...شهیهم مثل یچهمه  به یزنیم

 



  و برداشت را اول قدم خودش و دیخند هاوانه ید مثل

 !دنبالشبه  هم هامامور 

 

 ... کرد نگاه را رفتنش متعجب یچشمان  با اتابک

 

 قدرنیا وقتچ یه! بود بهیغر شیبرا عقده از حجم نیا 

 ... بود دهیند جاک ی را نفرت و نهیک

 

  را اتابک که بود بخش پرستار سر ی مسعود یآقا

 .شناختیم کامل

 

 .  دارد شده خراب نیا در گوشهجگر  دو دانستیم 

 

 هم خودش چون. بود داده اطلعش که سوختیم دلش

 قلبش بر داغ مهر هنوز که  بود داده دست از یکودک

 . سوختیم

 

 .نشاند مکتین یرو  را او و گرفت را شیبازو



 

 مرد؟ یآریم خودت سر به یچ -

 

  درسته یچ فهممینم... گهید شدم وونهید بگم؟ یچ -

 . غلط یچ
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 . نشست  هم خودش و کرد دراز شیسوبه  یآب وانیل

 

 یلیخ ... دادم دست  از پسرمو شهیم یوقت چن -

  قشنگ و ستارهپر  شب،  مثل چشماش... بود خوشگل

 یبچه  کردمی م شک یگاه که بود قشنگ قدرنیا. بود

 فکر... سفرشته  هی کردمیم فکر. همسرمه  و من

 بهش روز  و شب که  من به داده اونو خدا کردمیم

 ...اما کنم نگاه

 ...حسرت  و حسرت و  حسرت ایدن هی و موندم من

 



 خودش مرد آن صورت در کرد نگاه صورتشبه  اتابک

 !فغان و سوگ  در د،یدیم را

 

 .داد هیتک یصندل یپشت به را سرش ی مسعود یآقا

 

 دمیم بهش  خودمو قلب گفتم داره مشکل قلبش گفتن -

 قلب هی... بمونه زنده امبچه  یول رمیبم من نیبذار گفتم

 یقربون میبود  خوشحال همسرم و من... شد دایپ براش

  مبچه  نشد یول. میکرد واسطه رو رضا امام میکرد

.  نموند زنده کردن یکار هر زد، پس وندویپ... نموند

 ...رفت و دیکش پر

 

 . ختیریم و ختیری م اریاختی ب شیهااشک 

 

 مرد نیا ی کجا باران نیا کرد فکر خودش  با اتابک

 ...دیآی م ریز به چشمانش از لبشیس که باردیم

 

 .گرفت دستش انیم را اتابک دست و گرفت ینفس 



 

  یول یدار دوتا دخترت  از تو... دمید رو قُلش اون -

. دارم  وحشت من اما سحامله  زنم االن ؟یچ من

 ... و بندازه دلم تو مهر ره،یبم ادیب ایدن مبچه  ترسمیم

 

 .کرد پاک را شی هاگونه  اشک

 

  یکار هر  براش خارج ببرش. جا نیا  نذار دخترتو -

 ...ینش مونیپش هابعد که  بکن یتونیم

 

 انیم. رفت و کرد رها ال یخ و فکر هزاران با را او

  یارای زانوانش قلبش از  ریسراز اندوه و غم همهآن

 . دادندینم شدن بلند

 

 جدا مادر از که بود شده ی کودکان همچو که را  نگاهش

  رونیب فاخته اتاق از که  دوخت یدکتر به را اندمانده

 ...آمدیم

 



 .آمد  اتابک یسو به زنانقدم  و زد یلبخند 

 

  یباال دنیرس زود اما کنه اشخفه خواستهیم-

  یوتراپیزی ف شیببر دیبا  فقط ستین شی طور... سرش

 اگه البته... شهی م درست حرکتشم دوسال سال هی یط

 ...  بخواد خودش

 

 .دیچک  چشمش یگوشه از یاشک

 

 بزنه؟ حرف تونهیم -

 

  را شیهادسته و کرد جدا  صورت از را  نکشیع دکتر

 . خواباند

 

 .بود زدهشوک  اما تونستیم اولم از -
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 کرده هیگر هاروز  نیا قدرآن  انداخت، ن ییپا را سرش

 هیگر مرد دیگویم هرکه کرد فکر خودش با که بود

 ! است بوده هودهیب یسخن کندینم

 

 ... شکرت ایخدا دیبگو توانست فقط

 ...شکرت ایخدا

 

 ******* 

 و آورده خانه به را عروسش بود شده تمام یعروس

 ...بود رفتن قراری ب و تابیب

 

 درآورده را  گندش انگار هم باز که یپدر دنبالبه رفتن 

 . بود

 

 شیبرا ی پدر یخانه  از که بود مانده یاتاق انیم در

 . بودند کرده آماده

 



  تخت دیسف یملفه  یرو یشده پرپر رز یهاگل

 در از آرام که یعروس و آورد لبش بر یپوزخند

 .شد وارد رنگی اقهوه

 

 کنار آمدینم بدش... بود شده بایز کرد،  نگاهش قیدق 

 .شدیم آرام اعصابش حداقل بماند الهه

 

 ماندیم دور به ایدن مکافات از یساعت  کی حداقلش 

 .رفتیم پدرش سراغ به دیبا اما

 

  در که یمرد کرد،یم نگاه مردش به عشق با الهه

 بود خودش مال بود، برده را دلش هم کم مدت نیهم

 ...او حق

 

 .دیبوس را عروسش یشانیپ آرام و شد خم فربد

 

 .بذارم تنهات مجبورم خوامیم معذرت -

 



 .گرفت شی هادست انیم  را همسرش قدرتمند دستان

 

 . نداره یاشکال  بشه، حل  پدرت مشکل که انشاله -

 

 *** 

 شده رهیخ آسمان به کرد،ی م دود گاریس  پشت گاریس

 .بود

 

 .بود صبح دنیرس از نشان هوا شیموگرگ 

 

  سوز برابر در  دلش یهوا که یزمستان و سرد یصبح 

 ... بود داغ و گداخته بس یآتش سرما

 

 سرباز ،ینگهبان و  ابانیخ یخلوت انیم دور از

 به یکم که پررنگ سبز یهالباس آن با یاندامالغر 

 فربد یکرده اتو و ک یش قامت زدیم گشاد تنش

 و زده یاسپر یموها همان با گشت انینما شیروروبه 

 ... براقش



 

  گارشیس به یپک... دیکش زبانه درونش از خشم آتش

 .انداخت ی کنار به و زد

 

  شازده؟ هان ؟یچ که جا نیا یاومد -

 

  به توجهیب. ردینگ  صورت ییدعوا تا فشرد همبه  لب

 . شد کینزد ینگهبان اتاقک به اتابک

 

 مقابلش شدینم هم فربد نصف که یاجثه  آن با سرباز

 . کرد علم قد

 

 شهینم هشت ساعت تا یواست منتظر دیبا آقا؟ کجا -

 . تو یبر

 

 .برداشت عقببه یگام آرام فربد

 

 !یلعنت -



 

  تو یچ یواسه یدونیم. هی لعنت تو یبابا! یلعنت آره -

  طورچه! بکشه  رو فاخته خواستیم قبرستونه؟  نیا

 عاشق یکردینم ادعا مگه دنبالش؟ یایب شهی م روت

 شه؟یم روت طوچه  ها؟!  یدختر اون

 

  یقدم و دیکوب  اتابک ینه یس تخت را دستش دو هر

 .داد هلش عقب

 

  راحت بکشمش؟ ها؟ کنم کاریچ یگیم! گهید بسه -

 ؟یشیم

 

  چرت نشیماش در که انی شا هاآن یصدا و سر از

 و شد ادهیپ اشیهمانیم یهالباس  همان با زدیم

 .دی دو سمتشانبه

 

   د؟یکنیم کاریچ -

 



 . ستادیا اتابک یروروبه  زنان نفسنفس

 

 ...ستین جاش جانیا کنم،ی م خواهش -

 

 ۳۳۱_ پارت#

 

 .دیغر انیشا  شانه یباال از و دییسا همبه دندان اتابک

 

  مرگ پا وگرنه کن دعا برو خوبه  حالش  کن دعا برو -

 . ستادمی وام بابات

 

 .برداشت یقدم فربد

 

 نامرد یکه یمرت ،ی بخور  یتونینم یگه چیه -

 !یعوض

 

 .کرد دورش و گرفت  را اتابک یبازو  انیشا



 

 !کنمیم خواهش... طرف نیا نیایب شما -

 

  لبش یگوشه ینخ که دیکش رونیب را گارشیس پاکت

 .کرد اشمچاله  حرص  از پر. نبود اما بگذارد

 

 ؟ی دار گاریس -

 

 !یکشیم ادیز دمتید بار چن -

 

 . دیغر یعصب

 

 نه؟ ا ی یدار ستین مربوط  تو به -

 

  یداخل بیج   از را گارشی س پاکت و کرد یتلخ یخنده

 .گرفت شیروروبه  و  درآورد کتش

 



 داره؟  درد -

 

 .کرد یآتش را یگار یس

 

 ؟ یکشیم -

 

 .دیکش رونیب اتابک انگشتان انیم از را گاریس

 

 داره؟  درد دمیپرس -

 

 داره؟ درد یچ -

 

 .فرستاد آسمان به را شیگلو دود

 

 بود؟ من خورده  یرنیش پروانه یدونستیم -

 



  کنارشان درخت به را اشه یتک و زد یپوزخند  اتابک

 . داد

 

 که یشد ی اون فیکث یای باز یقاط توم... دونستمیم -

 !  یلشیوک  حاال

 

  سه هر گرید یطرف دو آن و ستادهیا یکنار  به اتابک

  نشانشان را اشییطل ی رو  دیخورش تا  بودند منتظر

 . دهد

 

  رونیب ییهاشیم و بند در یگرگ ش،یموگرگ آن انیم

 ... انتظار در بند از

 

 سوخته منوچهر آتش در ی نحو به کدام هر که مرد سه

 ! تنها یتنها تنها، مرد سه  شکستهدل مرد سه... بودند

 

 تخت بر یدختر انتظار، چشم  خانه در یعروس

 ...یزن و مارستانیب



 

 انیپایب  انگار که یبرزخ در نیغمگ و افسرده یزن

 .باشد

 

  دوخته چشم دیخورش آمدن به و ستادهی ا پنجره کنار 

 .بود

 

 چند مانند فرزندانش با مرد آن بود، پدر مرد آن 

 اشچاره یب برادر بود، کرده رفتار شکسته یبازاسباب 

 ! ترشچاره یب خود و

 

  اش؟چارهیب قلب در یدلتنگ  حجم نیا با کردیم چه

 

 یادانه و برداشت یقرص ورق پنجره کنار یعسل از

 به افتاد  خود به چشمش روروبه  ینهیآ در. درآورد

 هاآن بر بوسه مرد  یهالب  یروز که ییهاچشم 

 ... زدیم

 



 . حسرت یمشت  جز داشت شیبرا چه ییبایز همه نیا 

 

 هرگز کرد،یم  محبت مرد اما ماندنش بود اجبار اگرچه

 . بود نخواسته یبی عج  زیچ او از

 

 شد انینما یدختر  مظلوم چشمان خودش یچهره  انیم

 .بود شده روزش نیا  حال باعث که

 

  اما... بود مانیپش کردی م چه وجدان  عذاب نیا با 

 !آزاد آه چارهیب آزاد سود؟ چه گرید

 

 ۳۳۲_ پارت#

 *** 

  دخترک به و کرده کز  تختش گوشه کردهبغض  آزاد

 . کردی م فکر

 

  یهادست یالحظه  توانستیم کاش کوچولو،  دختر

 .ردی بگ را دشیسف



 

  هزار یایدن نیا از و بردارد را او توانستیم کاش

 . زدیبگر رنگ

 

  بر و چدیبپ آرزو از یریحر  در را او توانستیم کاش

  تا پرواز کند، پرواز و کند سوار شمیابر از یاچه یقال

 ... بلند یهاآسمان 

 

 اششانه بر  و ختیفرور  چشمش یگوشه از یاشک 

 ...کرد سیخ را تنش  و نشست

 

 که سرد قدرآن. سرد بس و  منطقیب یصبح بود، صبح

 !دییسایم  هم به را هادندان شیسرما

 

  بعد یالحظه  و زد صدا کروفون یم در را  نامش یکس

 . امد ی اتاق تا همراهش  به یسرباز

 



 به پشت که یزن  چادر یاهیس  و شد باز ملقات اتاق در

 ... گشت انینما چشمانش دربرابر بود  نشسته در

 

 انیگر ییهاچشم  با  و برگشت سمتشبه  خانمیگل

 . کرد نگاهش

 

 ؟یاومد -

 

 انگشتانش در را زن  چادر یگوشه یدلتنگ از پر

 .فشرد

 

 ...خوامی م مامانمو -

 

 سانبه  شیهااشک  و شد مچاله درد از زن قلب

  دیچک آمدیم  ریز به بزرگ یکوه یباال از که یآبشار 

 ... دیچک و

 



  سرباز. آورد در به را جانش مرد لرزان یهاشانه 

 .ستادیا یا گوشه

 

 دردسر واسم داره نیدورب دیریبگ فاصله کمی خانم -

 .شهیم

 

 پاک را چشمش  دارشگل  چادر یگوشه با خانمیگل

 .کرد

 

 ...هم با میبزن حرف کمهی زمیعز نیبش -

 

 او عطر انیم. دیکش نفس را خانم یگل عطر  تمام آزاد

 ... بود فاخته از  ینشان دنبالبه

 

 یپنجره  به شیهاچشم که زدهخی یدختر  از ینشان

 .بود مارستانیب در یاتاق

 

 ...  بود فرستاده او نجات  یبرا را اشعمه که یدختر 



 

 .گرفت دست انیم را  آزاد سرد یهادست  خانمیگل

 

  اتابک به  یهرچ وقته چن نیا... مادر  برات رمیبم -

 . بود ناراحت و یعصب...  نداشت دهیفا کردم اصرار

 

 .دوخت خانمی گل یمهتاب صورت به را نگاهش آزاد

 

 مهم برام یچ ی ه مارستانهیب  تخت رو دختر اون یوقت -

  جلوشو که  دمینرس بهش زودتر که منم مقصر ست،ین

 . رمیبگ

 

 . دیپاش آزاد یرو  به یلبخند

 

 ازم خودش... هوشه به  بزنه، حرف تونهیم اون -

 شدنت آزاد یکارا  ظهر  تا پسرم، جانی ا امی ب خواست

 .شهی م انجام
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 .دیپرس زده ذوق

 

 خوبه؟ حالش -

 

 .دیکش یسرد آه خانمیگل

 

...  داره یحرکت مشکل زم،یعز باشه یچ  خوب تا-

 هی پسرم، دونهی نم یزیچ  ما تیرضا یدرباره اتابک

 رونیب تونهینم که اونم. فاخته دور نشو یآفتاب مدت

 شهیم حل یچ همه شت،یپ ادیب خودش کهنیا ای ادیب

 ...زدلمیعز

 

 . داد  تکان تاسف با  را سرش آزاد

 



 من با ذارهیم رو فاخته بازم دیکنی م فکر شما -

 گذرهیم یچ  پسرت سر تو یدونیم خوب شما بمونه؟

 ...خوادیم  خودش یبرا  رو دختر اون یدونی م! خاله

 

 .داد هیتک اشیصندل به و زد  یپوزخند

 

 منم شمی پ ادیب تونهینم شکسته پاش  و دست حاال -

 گذرمینم حقم از ؟منیچ شد خوب که روز  فردا ام؟ین

  انداخت منو مدت نیا اون ک طورهمون یگل خاله

 ! دخمه نیا یگوشه

 

 . شد انینما یگل لبان  بر یتلخ لبخند

 

 ...  ستین ساده یشکستگ  چنتا -

 

 ؟یچ یعنی -

 



 که نیا  شده، وارد نخاعش و کمر به یبد یضربه

 .کرد شکر خدارو دیبا است زنده

 

 *** 

 . نشاند لچریو یرو را او و دیکش آغوشش در اتابک

 

 ...یخوب نی ا به روز! حاال  رفته کجا مامانم دونمینم -

 

 .دیبوس را فاخته یشانیپ

 

 ؟یراحت شم، فدات یاله -

 

 گرید گوشه به را شی هاچشم و داد تکان  را سرش

 . دوخت

 

  را دخترک جانی ب یهادست و زد زانو لچرشیو یجلو 

 .گرفت

 



  با... یزد حرف دکترت با دلم؟ز یعز یقهر من با چرا -

 ؟ یقهر من با فقط... نیریش و فرشته با... مامانم

 

 .کرد نگاهش آلودبغض  یچشمان با

 

 !کردم پرت خودمو خودم ه؟یچ  گناهش آزاد -

 

 .دیبوس و دیبوس  صانهیحر  را شیهادست

 

  هوشیب  تو! یبخوا تو  یهرچ... یبگ  تو یهرچ -

 ... اون کردم فک. دونستمی نم یزیچ  منم و یبود

 

 کنندیم بغض  که یکوچک نوزادان مانند را  شیهالب

 . دیچک دانه دانه شیهااشک  و کرد جمع

 

 !دردسرم همه یواسه من -

 

 .کرد پاک شی هاانگشت  با را  شیهااشک 



 

  خودم باشه طورنیا یهرک یواسه! یمن سر تاج تو -

  جلسات گهیم دکتر که حاالم. دمیم قول شتمیپ آخرش تا

 ...یبر  راه یتونیم یا یب منظم رو تیوتراپ یزیف

 

 .کرد  خشک  را دختر دماغ و صورت یدستمال با

 

  هابچه و مامان و من شدیم تی طور الل زبونم اگه -

 یزندگ لیدل باش مطمئن نویا میمردیم تو بعد هم

 ! جور هی کدوم هر یمونهمه 
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 .کرد  مرتب هم را  اشی روسر

 

 دمیخر خودم نویا آد؟ی م بهت قرمز قدرچه  نیبب-

 خونمون؟ گهید میبر... برات

 



 خواستمیم ویزندگ نیا مردم،یم خاستیم دلم -

 !لیذل یزنده ام،زنده حاال اما... شدم خسته ! کاریچ

 

 یرو  را فاخته یپشتکوله برخاست،  و دیکش  یآه اتابک

 .درآورد حرکت به  را لچریو و انداخت دوشش

 

 فکر خوب اتفاقات به شد،ی اندی ب خوب خواستیم دلش

 ...  کند

 

 بسته عهد... باتریز یزندگ خانه به دخترش برگشتن

 یهمه از کند حس  را یخوشبخت  زمان هر بود

 ...اما بکشد دست شیهانهیک

 

 ********* 

 را شان یمعدن آب یهای بطر  دو هر  فربد و پروانه

 . دادندی م تکان

 



 شانیآفتاب یهانک یع  با دو هر پوشک یش دو هر 

 . دندیرسی م نظربه ترپ ی خوشت

 

  منتظر و بودند ستادهیا یدادگستر  یآهن  یهانرده کنار

 .. .انیشا آمدن

 

 .گذاشت سر یباال  را نکشیع کلفه پروانه

 

 . شدم کلفه! آدیم یک پس -

 

 .دی نوش یاجرعه  و کرد باز را ی بطر در فربد

 

.  شم راحت ادیب دوتاشون  هر مرگ خبر دونمیم چه -

 ذاشتمینم  پامم وگرنه ترسمیم مردم حرف از واال

 بود قرار من! مونده هوا در پا میزندگ طرفاون! جانیا

  جااون رو الهه یه یزیجه! زیتبر برم می عروس یفردا

 نمیبب  منتظرم جانیا وقتاون مونده کارام میدیچ

 در بوش و خوره یم همبه ترشیب قدرچه   آقا یایکارگند

 !آدیم



 

 . دوخت چشم برادرش به دانهیامنا  پروانه

 

 شه؟ی م یچ حاال -

 

! گفته کاراشو همه اروی  بشه؟ یخوایم  یچ یچیه -

  یکی واسه حاال بود ما خور نون هم یعوض یدیسع

 نیا ی  چ عاشق تو دونمینم  من! دهیم تکون  دم گهید

 نداشت نون نبود من یبابا  اگ ؟یشد الدنگ یکه یمرت

 !کنهیم دشمن دشمن من یواسه حاال بخوره

 

 .دیتوپ برادرش به و دی کش هم در اخم

 

 تو اصلا  نداشت؟ یچیه اتا ؟یگیم مزخرف چرا -

 ...کوتو اون ی  چ  عاشق خودت

 



 یغلط چه دمینفهم یکنی م فک! دهنتا تو زنمیم -

 دست از دختره ؟یندار وجدانعذاب هنوزم تو ؟یکرد

 ؟یچ بود مرده اگه افتاده پاش و

 

 .گرفت برادر از حرص  با را  نگاهش

 

 آزاد خاطرشبه کنه؟ پرت  خودشو گفتم بهش من -

 ...یدختره افتاده زندون تو بدبخت

 

 .شد  فشرده برادر یهاانگشت   انیم شیبازو

 

 !بردار  پروانه، بردار  سرش از دست گهید -

 

 .دیتوپ او به تخم و اخم با و داد شیبازو  به یحرکت

 

  دارم وجدانعذاب خودمم من! یکرد کبودم  کن ول -

  تیحسود تو خودمه؟ دست من حسادت  نظرتبه یول

   داره؟ دوس اونو  اتابک شهینم



 

 .کرد نگاه اطراف به کلفه

 

 توشه؟ یچ... شه تیحسود  تو شه، میحسود من -

  رو تو طلق داد زن منو بابام شه؟یم  عوض یزیچ

 !یزندگ میکن مونو یزندگ دیبا گرفت
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 کوفته و خسته و آمد نییپا هاپله از سلنهسلنه  انیشا

 .ستادیا کنارشان

 

  مینیبب میبر دیبا فعلا ! یچیه  دمیدو یهرچ.  نداره دهیفا -

 .شهیم یچ فردا

 

  کرد تند قدم نش یماش یسوبه  انیشا به توجهی ب پروانه

 .دیپاش یلبخند شیرو  به فربد اما

 



 ...یافتاد زحمت تو یلیخ -

 

 یدود یهاشهیش که بود یجذاب زن به نگاهش

 .دیکشیم باال را نشیماش

 

 ...که وگرنه کردم قبول الهه خاطر به -

 

 کردن کارو اون پدرم و پروانه که اون بعد ! دونمیم -

 !یهست کنارم که معرفتته از االنم

 

 .گفت مهربانانه و زد فربد یشانه به یاضربه

 

 خوادینم دلم! باش خوب الهه با کنمی م خواهش -

 ...فتهیب اونم یواسه افتاد من یبرا که یاتفاق

 

 یهامو  و انیشا یشانه چهار  قامت به نگاهش

 . رفتیم  ابانی خ یسو آن به که ماند اشی نمکفلفل

 



 .گذاشت بوق یرو را  دستش پروانه

 

 ... مخسته  میبر  باال ایب -

 

  شیهابی ج در دست و کرد راست را ش یپالتو یقهی

 .برد فرو

 

 ... آمیم ادهیپ من برو تو -

 

 ******* 

  به را نگاهش و شد جابهجا  یچوب یصندل  یرو یدیسع

 .دوخت برادرش

 

 اب رو زمی بر شوپته که بودم فرصت هی  منتظر فقط -

 وقتچیه نبود اون ی کارا اگه! الدنگو یکه یمرت

 ... مردی نم فروزان

 جون چشمام یجلو  یطور چه  رهینم  ادمی وقتچیه 

 ! داد



 

 برادرش کنار و ختی ر یآب وانیل یدیسع سرگرد

 . نشست

 

 یکاف یاندازه االنم محمد، یبود گفته زودتر یکاشک -

 تا که هس یااندازه گفتیم دادستان یداد بهم مدرک

  یگفت بهم که ییزایچ با  اما بکشونمش اعدامم یپا

  اگه افتاده هیبق یبرا که یاتفاقات  و هاخانواده یدرباره

 ... افتادی نم اتفاق زای چ یلیخ یگفتیم زودتر

 

 .زد پس را آب وانیل

 

  طلق دخترشو اتابک که کنم صبر قدرنی ا خواستمیم -

 با. بمونه ایعوض نیا دام  تو بود فشیح  مرد اون بده،

 دستبند طورچه دمید! دمید شدنشو ریحق خودم چشما

 افشویق ادمهی بیعج... دختر اون بردنش، دست به

 کثافت اون که کردیم امضا ویلعنت  یهابرگه اون یوقت

  بکشه خواستیم رو بچهدختر اون... بده وام بهش

 !من فروزان مثل
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 کردینم هم را فکرش برخاست، شی جا از سرگرد

 برده سر  به انتقام فکر در را سال همه نیا بردارش

 .باشد

 

  حاال بردندیم ییبو اگر که یوا.. رود ریش دهان به 

  د؟یکشیم دوش  بر را برادرش یجنازه  دیبا

 

  در ارادهیب کرد، بلندش و گرفت را محمد یهادست

 .دیکش آغوشش

 

 سرت ییبل  وونهید آخه د... برم دلت قربون من یاله -

 به یچ بابا شدیم یحال چه مامان یدونیم اومدیم

 اومد؟یم سرش

 



 اشدهیچروک یهادست آن با آورد خاطر به را مادرش

 یترک یلهجه زده، حنا ی هاناخن  و دیسف  یروسر و

 ... نشیریش

 

 و نگران شهیهم یهاچشم  و پدر شیعصا و پدر

  جهان  از چشم شیبای ز فروزان یوقت از دلواپسش

 ...  را گنده مرد کردیم  نوازشش شهی هم  بستفرو

 

 ...فروزانش و است محمد دانستندیم همه

 

 یزن وقف که اشیزندگ تمام و است محمد دانستندیم 

 مانند که  گاهصبح یدیسف به ایدر ییبایز به بود کرده

 ... بود کوتاه ییایرو

 

 یدارو با... مرد مظلومانه... افتشین و زد هم بر چشم 

 ...مرد یتقلب

 

 **** 



  یوتراپیزیف ن،یریش بردن و اتابک رفتن یهازمزمه 

 ... فاخته یها

 

  که ییکوچولو دختر سر بر اتابک و آزاد انیم اختلف

 یهادغدغه مهربانش یعمه و بود یلچر یو همدمش

 .بود هاروز  آن

 

  از ییبو فاخته دادینم اجازه عمه که یآرامنا  یهاروز  

 ...ببرد هاآن

 

 دیشنیم و دیدیم را اشخاله تنها که کوچک یفرشته 

 ... مار یب یکوچولو نیریش و

 

  رفته زیتبر به برادر دنبالبه  ناراحت و افسرده  پروانه

 .دهد ادامه جاآن را  زشیانگ غم یزندگ تا بود

 

 . زیتبر گرشید یپا و بود تهران ش یپا کی فربد

 



 که الهه با اشیعصب یهاجنگ  کند، چه  دانستینم

 شان یزندگ یپ حواسش کردیم متهم را او شهیهم

 ...ستین

 

 در یلعبت یکس شودی م مگر بود که خدابه... بود

 ...اما نرود او یپ  حواسش و باشد اشیزندگ

 

  را فاخته. کند فراموش را پدرش توانست یم مگر 

 او خود که بود وجودش از یاذره که... کند فراموش

 ...خودش مال که بود کرده بزرگ را

 

 یهاآدم که استوار یمرد با کندیم چه یزندگ آه 

 فشار گردنش بر دست بدانند کهآن بدون یادیز

 ...دهندیم فشار و دهندیم
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 شیبرا یتی جذاب چیه شیها یی بایز و سی پار یهاشب

 .نداشت



 

 با بتواند که بود آن از تررنجور  شی کوچولو دختر

 ...ببرد را فشیک و بنگرد اطرافش به آسوده یالیخ

 

 تنها کردی نم هیگر اما شدی م یخال و  پر شیهاچشم 

 مرد از آه... اما بود هیگر آمدیم کارش به که یزیچ

 !آه بودن

 

 همدمش تنها کرد،یم دود را گارشیس نیچهارم 

 ...نداشت او  از یخوش دل که یخواهر و بود گاریس

 

  نظربه ترشانه چهار  دیسف روپوش آن با رضایعل

 ...آمدیم

 

 بور ییموها و دیسف یصورت بود، یی رعنا جوان 

 . کرد شیتماشا  خوب برسد او به تا داشت،

 



 مادرش یعمهپسر  با ونسی قی طر از اگر دانستینم 

  یغلط چه غربت نیا در شدی نم آشنا باشد رضایعل که

 ... کردیم

 

 .ستادیا کنارش رضایعل

 

 یکنینم فکر کنم،یم نگات دارم باال ساعته کی -

 ؟یکنیم  خفه یدار گاری س با خودتو

 

 ... ندارم یاگه ید چاره کنم؟ کار یچ یگیم -

 

  کاپشن بیج در را شیهادست و دیکش یآه

 .کرد فرو  رنگشی مشک

 

 آب داره روم جلو مبچه  رضایعل گرفته ش یآت گرمیج -

 ...شهیم

 



 گرفته را  شیگلو یزیچ  انگار آمد، باال شیگلو بیس

 .نکشد گاریس توانستینم نداشت یادهیفا. باشد

 

 دراز رضای عل یسوبه را پاکت و زد آتش یگرید نخ

 .کرد

 

 ؟ یکشیم -

 

 . داد تکان راست و چپ به را سرش

 

  ناراحت بپرسم یزی چ هی... ستمین  یگاریس نه -

 اتابک؟ یشینم

 

 ... شمینم -

 

 هر به نپرسد ای بپرسد او از بود دلدو  د،یجو را لبش

  ناراحت احتمال بود او یخصوص ی زندگ نیا حال

 . داشت وجود هم شدنش



 

 .گذاشت کنارش رنجور مرد  شانه بر دست

 

 ؟ یعاشق تو -

 

  پشت را شیهادست داد رونیب گلو از را  گارشیس دود

 . داد هیتک  سرش پشت چراغ هیپا به و برد سرش

 

  یلیخ آدم هی اون! یدونیم عاشقم، یلیخ... آره -

 هی شناسمشینم کنمیم حس  یگاه که قدراون  بهیعج

 فکر که مظلوم و معصوم یبره هی شهیم همیی وقتا

...  تره ساده ساله شیش پنج یبچه دختر  هی از کنمیم

 هی دمشید که  یبار نیاول ه،یک اون دونستمی نم اوالش

 ...نمیماش یجلو دیپر بود یبارون شب
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 به گاری س یقرمز که بود شده فاخته غرق قدرآن

 .کرد بلند را آخش یصدا و دیرس شیهادست

 

 .کرد نگاهش ترمشتاق رضایعل

 

 ! زیانگجانیه چه -

 

 . زد پوزخند

 

 یشب همون کرد رو و ریز منو یزندگ شب اون آره -

 ...نمویریش بار ن یاول یبرا که

 

 دانستی م شب همان کاش... دیبر را امانش بعض

 ...است  خودش دختر کوچک  نیریش

 

  فشار هم یرو  را شیهاچشم و دیکش باال را دماغش 

 .بزند پس را شیگلو بغض تا داد

 



 نمش؟ی بب یذارینم -

 

 . گرفت را اتابک یبازو و داد تکان تاسف به را سرش

 

 یایب فردا... یکن استراحت کمه ی خونه یبر بهتره نه، -

 ...شهیم

 

 .  کند ییجوصرفه  شیهانه یهز در کردیم یسع

 

 .باشد ازین یشتریب پول نیری ش یبرا دیشا

 

 د،یچیپیم گردن دور به را گردنش شال  که طورهمان 

 ... کرد ترک را مارستانیب اطیح

 

 به و کردیم  یط را یسنگ یهارو ادهیپ  آهستهآهسته  

  چه دانستینم اصلا  که دوختیم چشم ییهاتابلو 

 ...است نوشته شانیرو

 



  ها دختر ی همه کرد،یم  فکر شهیهم که آن برعکس

 ... نبودند ییطلمو

 

 .خوردیم چشم به هاابان یخ در یآدم  جورهمه 

 

 یهاکله با  که ییدخترها پوست، اهیس  یهازن و مرد

  یکافه یرو روبه  را یابامزه یصحنه  شانزمستانه 

 که شلخته یرمردیپ و بودند آورده وجود  به یدنج

  یرو اشی باران یگوشه  شود ترخم یکم کردی م حس

 ...شد خواهد دهیکش نیزم

 

 نگاه هامغازه به و گرفت دمویسپ رمردیپ  از را  نگاهش

 .کرد

 

  و عطر کردیم حس که  خورد یامغازه به چشمش

 ...  بفروشد ادکلن

 

 و سینف یعطر و بگذارد آن در پا خواستیم دلش

 ... کند یداری خر اشفاخته  ی برا  بو خوش



 

  مغازه داخل به ب،یج در دست و ستادیا  نیتریو پشت

 ...کرد نگاه شلوغ  چنداننه

 

 ایدن از یاگوشه در یکوچک یخانه  به دی کش پر ذهنش 

  قورمه یبو  و شدیم دم یمحمد  عطر با ی چا آن در که

 ... دی چیپی م یسبز

 ********* 

 

 کرد پارک آپارتمان نگ یپارک در را  نشیماش فربد

 .گرفت دست در  را شیهاد یخر

 

 . بود شده یعاد شیبرا یزندگ کمکم 

 

 ...  یمصطف بدون یگالر  آن بدون فاخته بدون یزندگ 

 

 شیآرا  با الهه درآورد صدا به که را واحد زنگ

 .شد حاضر  او یروروبه اشی شگیهم



 

 ...یاومد خوش زمیعز سلم -

 

 .دیبوس را  همسرش یگونه  و شد خم

 

 .زمیعز منه از سلم -
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 کردیم  ثابت او به داشت کمکم بود، ینی ریش دختر

 دوست توانیم کرد، یزندگ توانیم هم عشق بدون

 .شد داشته دوست و داشت

 

 کنار آرام و گرفت همسرش دست از را هاد یخر الهه

 .گفت گوشش

 

 کلمه هی یرفت تو یوقت از بزن  حرف خواهرت با کمهی -

 ...نزده حرفم



 

 .شد شان یبهداشت سی سرو یروانه  و دیکش یآه

 

  یهادرد یهمه   از رنجور و خسته یدل با بعد یساعت

 ...  کرد نگاهش و  نشست خواهرش  کنار زمانه

 

 را اشگذشته گناهان تاوان او و گذشتندی م ها روز

 ... دادیمپس

 

 یشکسته دل تاوان انیشا یشکسته دل تاوان 

 ... را بودن پدرشان یسلطه  ریز هاسال و... فاطمه

 

 .زد شیصدا آرام

 

 ؟یپر -

 

  هاساعت کرد،یم ر ی س یگرید یهوا  و حال در

 ... کردیم  مرور را اتابک با خاطراتش و نشستیم



 

  را او یهاتلفن  یحت نوبرخاله  به اشعلقه یهمه  با 

 ...گذاشتیم  پاسخیب هم

 

 به  برسد چه نداشت هم را خودش یحوصله  

 در برادرش زن که یغاز کی من صد  یهاحت ینص

 !کند کتهید او به تا کردیم فرو برادر گوش

 

 . کرد نگاهش  منتظر و چرخاند فربد یسو  به را شیرو

 

  گفتن و دنیشن به یلیتما او که افتیدر خواهر  نگاه از

 به خواهر  یگونه و کرد باز را آغوشش ندارد

 ... دی چسب اشنه یس

 

 ************* 

 قهوه درب به ییطل یخط   با که چهار  و یس عدد به

 .دیکش یدست بود دهی چسب  پوپک یخانه   رنگ یا

 



  منتظر و فشرده را خانه زنگ شدیم یاه یثان چند

 ... بود مانده مهرباننا  خواهر

 

 یدیسف بندش یپ با پوپک و شد گشوده شیرو به در 

 بود آن یف یکث نیشتریب اه یس و یآب رنگ یهالکه  که

 .ستادی ا شیروروبه 

 

 ...داداش سلم -

 

  شیهاکفش خانه به شدن وارد از بعد و داد تکان یسر

 .گذاشت یکفشجا  در و درآورد را

 

 اومده؟ تخونه  هم -

 

 .اتاقشه تو اومده آره -

 

 قلم به و کرد زانیآو ی رختچوب  به را گردنششال 

 .کرد اشاره خواهرش دست در یمو



 

 ! خره یم یک ویمعنی ب یاینقاش نیا دونمینم -

 

 .کرد گره هم در را شی هادست و کرده اخم پوپک

 

  نده هم ینظر شدرباره یدونی نم یزیچ هنر  از یوقت -

 !فروشگل  یآقا

 

  تنگ هم  خواهرش یهای باز لوس نی هم یبرا دلش

 مادرش که  بود دلخور او  از هم هنوز هرچند بود، شده

 ... را

 

 آرام یکم دیشا کند دور گذشته از را ذهنش کرد یسع

 . ردیگ

 

  حرکت به و گذاشت یمبل یرو خود کنار را کاپشنش

 .کرد نگاه بوم یرو خواهرش دست یماهرانه 

 



 اسمش؟ بود یچ... دوستت نیا گمیم -

 

 . کلرا -
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 . انداخت پا یرو پا

 

 تو افتمی م کیما دکتر ادی نمشیبی م وقت هر -

 !دهکدهپزشک 

 

 .دیپرس و کرد فرو ینارنج رنگ  در را شی موقلم  پوپک

 

 طور؟ چه -

 

 ...کنمیم احساس هشهیشب -

 



 دو هر و آمد رونیب اتاقش از کلرا لحظه  همان در

 . کردند نگاهش

 

  را موریس نیج اشچهره   ته یکم گفتیم  راست اتابک

 !  مانستیم

 

 . کرد نگاه برادرش به خندان  پوپک

 

 ! واال یگیم راستم -

 

 یحال در و نشست  اتابک کنار  مهربانش  لبخند با کلرا

 .دیپرس برساند  را منظورش بتواند کردیم یسع که

 

 هست؟   طورچه  یماری ب شما دختر -

 

 و کرد لیتبد قهقهه به را لبش یرو یخنده  پوپک

 .داد حرکت اشی نقاش بوم یرو را شیموقلم

 



 طوره،چه  ضهیمر  که دخترت بگه  خوادیم -

 !کنهیم  یپرساحوال 

 

 .کرد نگاهش یامسخره   طرز  به اتابک

 

 گه؟یم یچ گهید! خدا  رو تو نه -

 

 . آورد لب به یلبخند  هم کلرا

 

 !گفت چه کلرا فهمدیم او -

 

 بود آمده سی پار به یمارس   از که مهربان یدختر کلرا

 . اموزدیب یفارس زبان کشورش تختیپا در تا

 

 وانید و داشت گوته از یفارس  اتیادب به را اشعلقه

  .اشیشرق

 



 ،یالساق ها یاایاال  و بود کرده شروع حافظ حضرت از

 ...رازیش رنگ  و راز شهر از

 

 با که کردی نم فراموش را ژرژ عمو یصدا وقتچیه 

  عمو آه. شدیم غرق و خواند یم گوته از یسوز چه

 ...اش چارهی ب ژرژ

 

 دانستیم بود، سالهپنج  یابچه  دختر او یوقت از

 است مخالف او با پاپا که شده یزن عاشق شیعمو

 !مزخرفش یمذهب دیعقا خاطربه

 

 از و  بود ژرژ و پاپا جدال و بحث شاهد بارها 

 . .بود دهیترس شانیدادها

 

 از پدرش یبرا! یحیمس یمرد و مسلمان یدختر 

 . بود یبزرگتر  گناه یکش آدم و   تیجنا هاصد

 



  ساله هشت او یوقت و اوردین تاب شیعمو هم  آخرش

 ایدن نیا یهارنج  از را خودش و کرد یکش خود بود

 ... داد یخلص

 

  که ییهاچهره. داشت خاطربه را زن آن یشرق یچهره 

 نشیتمر یهاکاغذ یرو بر پوپک وقت و گاه

 ... دیکشیم

 

  یهالب و دهیکش ینیب  و درشت یهاچشم  همان با 

 !  کوچک

 

 یمیصم و  مهربان یمرد بود آمده خوشش  اتابک از

 رفتار مهربان پوپک مثل او با آمدنش یابتدا از که

 رانیا یخوشمزه یهاینی ریش از شیبرا یحت و کرده

 ... بود آورده  یسوغات
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  بالکن به بود پخته بزرگش مادر که ی تیسکویب با و

 ...  شد وارد شان  خانه  کوچک

 

 گل از یخال یگلدان و رنگدیسف دونفره یصندل و زیم

 را  گاریس لتریف هاده که یمغموم  اتابک و  آن زیم یرو

 ...  بود کرده  خاموش ز یم  یرو ستالی کر بشقاب در

 

  هم خودش و گذاشت زیم  یرو را کوچک دیسف ینیس

 . نشست

 

 قهوه؟ -

 

  یرو را آن و زد گارشیس به را پک نیآخر اتابک

 . کرد خاموش  لترهایف یهیبق

 

 ...ممنونم -

 



 که بود جالب شیبرا کردیم نگاه اتابک به  شکافانه مو

 ...  باشد  کنارش یران یا مرد کی

 

 قدرنیا نه اما را یرانیا یهامرد بود دهید هم قبلا 

 .کند یزندگ او با یصباح  چند بخواهد که کینزد

 

  شیهاانگشت  فنجان یگرما از تا برداشت را اشقهوه 

 .کند گرم را

 

 ...یهست یبزرگ  سوال علمت من یبرا شما اتابک -

 

  حرف تلفظ از. آمدیم خوشش دختر نیری ش یلهجه  از

 ... گفتیم" ق"  را آن انگار  که" ر" 

 

 تا زد آن  به یکوچک گاز و برداشت یتیی سکویب 

 .کند امتحان را طعمش

 

 سوال؟ علمت چرا -



 

 یاجرعه  و زد کنار را صورتش یرو یها ی چتر کلرا

 .دینوش را اش قهوه از

 

 ؟یدونستی نم رو دخترت طور چه -

 

 زد یربزرگت گاز آمد، خوشمزه نظرشبه  تییسکویب

 .شد رهی خ شیروروبه  یزده خی یباغچه  به و

 

  ییزایچ هی. نامزد یعنی بود، من موقت همسر اون -

 ...است حامله دونستمینم  من میشد جدا هم از و شد

 

  را گاریس کلرا زد، آتش یگرید گاریس  و دیکش یآه

 .کرد پرت باغچه  به و گرفت دستش از

 

 ! گاریس قدر  نیا ستین خوب شما یبرا -

 



  شیهاآرنج نداشت، را کلرا با کردن کلکل یحوصله 

 . شد خم جلو به یکم و گذاشت زیم یرو را

 

  گرفتار طورنیا که بودم کرده داشیپ زودتر کاش -

 ...نشم

 

  یهاتی سکویب از یادانه و شد جابهجا یکم کلرا

 .دیپرس  دوباره و برداشت بشقابش

 

 ؟یاشده  یچ گرفتار -

 

 .دیخند کلرا یبامزه یلهجه  به

 

 !مپرس که امدهیگز  بر یدلبر -

 

 میقا دوشش ی رو  یبافتن شال ریز را شی هادست  دختر

 .کرد

 



 ...است عشق ینشانه  ،یخوانی م حافظ حضرت از -

 

 .دیرس گوش به سرشان پشت از پوپک یصدا

 

 من؟ بدون نامردا -
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 کردند فراموش و رفت در دستشان از کلم یرشته 

 ...  بود دوانده شهیر  اتابک قلب در که را یعشق

 

 ...ماریب  و رنجور ی دخترک عشق

 

 ****** 

  فاخته یپا  یرو آرام آرام  را ماساژور یمحمد خانم

 به اریبس حزن با و بود ستادهیا کنارش یگل و دیکشیم

 . بود دوخته چشم شیبایز یزاده برادر

 



  شیپاها اما دهد تکان را  شیهادست توانستی م حاال

 .نداشت رفتن راه یبرا  یجان

 

 ... بودند کرده باز  تازه را شی هاگچ  هرچند 

  

  فنجان و کرد خاموش را دستگاهش یمحمد خانم

 .برداشت را شیچا

 

  و یبخوا  خودت اگه البته دخترم یشیم  خوب زود -

 ... یکن  شتریب تلشتو

 

 از یاشک بست، نقش مقابلش نیریش مظلوم  یچهره 

 .گفت آرام و دیچک چشمش یگوشه

 

 عمه؟ کجاست فرشته -

 

 . شد وارد در از اشخته یر همبه  یموها  با

 



 !جامنیا -

 

 .گرفت اشخنده او یدهی ژول یافه یق از یمحمد خانم

 

 ؟ی بود خواب -

 

  ترراست یکم بود، شده یمحمد خانم  متوجه تازه

 . کرد سلم زدههول  و ستادیا

 

 د؟ییجانیا شما سلم، -

 

 ...جون دختر برم یناراحت اگه... سلم -

 

 . خاراند را سرش و زد کنار راش یموها

 

 شام شب  بگم جونیگل به کردمی م فکر داشتم تازه -

 !م یدار نگهتون



 

 را یفسقل نیا زبان اگر بود، گرفته اش خنده فاخته

 !بود غم چه داشت

 

 یهمه  کاش یا شد، باز خنده به شان سه  هر  یهالب

 ... باشد شاد قدرنیا شدی م هالحظه 

 

  رفتیم کنار به هانهیک و  نداشت یتلخ ها یزندگ کاش 

 ...کاش

 

  یضیمر فکر گردن بر گناهش اشک و  بغض همهنیا

 اما خوردی م خنک آب زندان یگوشه حاال که بود

 چه؟  اثراتش

 

 تا کرد کمک فاخته به خانمیگل رفت که یمحمد خانم

 .ندیبنش ترراست 

 

 .گذاشت شی پا یرو یاوهیم بشقاب 



 

 ...یری بگ قوت بخور عمه، بخور -

 

 . نشست اشی جان یخاله کنار فرشته

 

 ... بده منم به -

 

 .برداشت یگرید پرتقال یگل

 

 !نخور اونو مال  رمیگیم پوست تو یبرا -
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 بشقابش فاخته و کرد کوله و کج را صورتش فرشته

 .داد هل ترطرفآن یکم را

 

 ...وروجک بخور -



 

 .گفت و گذاشت دهانش در  یپرتقال پره

 

   عمه؟ -

 

 عمه؟ جونم -

 

 تابستونا... جانآقا  خونه یروزا  اون تنگ تنگه، دلم -

  تو یکرس و زمستونا نیریش  یهاهندونه  و

  یاریب تونو  یمیقد یعکسا  شهیم... خونهمهمون

 نم؟یبب

 

  و برخاست شیجا از ز یانگحزن  ینگاه با خانمیگل

 . نشست شیهازانو  یرو اتاق یبوفه  کنار

 

 ... دیکش رونیب یآلبوم و  چرخاند را رنگییطل دیکل 

 

 ... افتاد نیزم به و آمد رون یب آلبوم انیم از یعکس



 

 کجا... انیگر  یهاچشم با  یابچه  پسر کوچک  اتابک 

  بود؟

 

 قتلش به  کمر طورآن که دخترش شیها بچه  یبرا آه

 ...پسرش یهوا  یرو یزندگ و بود بسته

 

 د؟یکش آغوش در را تو شودی م کجا تا یزندگ یآ 

 

 ************ 

  محزون و گرفته دست در  را نیریش کوچک یهادست

 ...  کردی م نگاهش

 

  بود؟ یامتحان چه گر ید نیا ایخدا

 

 برادرش یشانه  بر دست  و ستادیا کنارش پوپک

 .گذاشت

 



 او کهنیا با کرد شیر را دلش نیریش دهی تراش یهامو 

  اش زاده برادر و او داری د نیدوم نیا و بود دهیند را

 و گذاشته  شیگلو  بر دست ترحم حس اما بود

 ...فشردیم

 

 ...را مادرش آمد دلش طورچه کردیم فکر  هم هنوز 

 

 از پس یکی اشک ی هاقطره  و شکست بغضش 

 .شد ری سراز  شیهاچشم  از یگرید

 

 ... داده تذکر بار چند پرستار اتابک رونی ب میبر پاشو -

 

 کرد کمکش و دیکش رونی ب  اتاق از زور  به را برادرش

 ...ندیبنش اتاق در پشت یصندل یرو

 

 بر یکس از یکار  انگار و بود رفته کما در نیریش 

 ...آمدینم

 



 یاتکه  بود اشبچه  نداشت، بدن در یجان گرید اتابک

 ... جانش از

 

 کردیم یسع بود آمده خانه   به اتابک یوقت از کلرا

 . باشد کنارش

 

  بهتر هم پوپک حال سوختیم تب در و بود کرده تب

 ... نبود او از

 

 دست دانستینم او آمدینم شانخانه  به رضایعل اگر

 ...کند چه تنها

 

 ۳۴۴_ پارت#

 

  اتابک یشانی پ بر و چلند  کاسه در گرید بار را پارچه

 .دیشن شیلبها انیم یازمزمه داد، قرار

 

 ...فاخته -



 

 سراغ  به و برداشت  را اتابک تلفن  سوخت، دلش

 . رفت پوپک

 

 . رهیخ روروبه به محزون  و بود نشسته رضایعل کنار

 

 ؟یدونیم یگوش یشماره پوپک -

 

  حرف یفارس به که بود نمانده شیبرا یا حوصله  گرید

 ..بخندد دوستش زدن

 

 او از را یگوش  گرفت یجا  لبش یگوشه یاخندهکج 

 .گرفت

 

 وارد برگرداند کلرا به و کرد وارد را رمزش 

 .گرفت را یاشماره و شد  نشیمخاطب

 



 باشد اشی حال که دانستی م پوپک یزندگ از قدرآن 

 ...زد نخواهد حرف او با مادر

 

 .کرد دراز رضایعل سمت را آن 

 

 ... اتابک  با دیبگو فاخته دیبا -

 

 داد قرار اتابک گوش کنار را تلفن یرساحوالپ  از بعد

 .د یچیپ اتاق در فاخته  یصدا و

 

 اتابک؟  -

 

 : د یپرس دهیترس  فاخته

 

 شده؟ یچ... که زنهی نم حرف رضایعل آقا -

 

ا  دیبزن حرف  باهاش ستین  خوب حالش -  ... لطفا



 

 .خواند شیبرا آرام و گرفت یقیعم  نفس فاخته

 

 عرضه تو به مردمان که گونهبدان را یزندگ ق،یرف -

 .ریمپذ دارندیم

 ای تو یزندگ ،یزندگ که بقبوالن خود به وستهیپ

 . باشد نی ا از باتریز تواندیم گران،ید

 

 . ختیآم هم در شانیصدا و شد همکلم  او با پوپک

 

 یزندگ آن ر؛یمپذ را گرید یزندگ آن ی رو چیه به -

 تا دهد مانی اری و باشد بخشمانیتسل دیشا که را ندهیآ

 .  مینه گردن ک ی نیا یهارنج به ترآسان 

  شتریب مسئول که یاب یدر رفتهرفته که یروز از

  ها بدان گرید است، بشر بلکه  خدا نه یزندگ یهارنج

 . داد ی نخواه در تن

 

 .کرد زمزمه آلود بغض ییصدا با



 

  هیهد کتاب پوپک و من به  که یبار نیاول اتا؟ ادتهی -

 ...خودت  خط با بود اولش صفحه نوشته نیا یکرد

 

  برام یچ فهممیم... حاال اما بودم بچه هاموقه اون 

 ...ینوشت

 

 بازم اگه دونمیم من  ستیبا پات یرو  و شو بلند 

 گرویهمد ما بازم نده نشون بهمون خوش یرو یزندگ

 ...رو فرشته... یدار رو مادرت تو میدار

 

 ۳۴۵_ پارت#

 

 یصدا با و شد گشوده  هم از آرام اتابک یهاچشم 

 .زد شی صدا یفیضع

 

 ...فاخته -

 



 اتا؟ -

 

  از یشتریب یصدا دلش اما نداشت زدن حرف حال

 ...خواستی م نگارش

 

 ...بگو برام -

 

  خودش با و سپرد گوش  دختر ییجادو یصدا به کلرا

 ...باشد او عاشق دارد حق اتابک کرد فکر

 

 در ایدن یسو آن یزن یدایش. بود  دایش مرد نیا 

 ...رانیا

 

  یهالب و دهیکش ینیب درشت، ییهاچشم  دیشا که یزن

 ...باشد  داشته کوچک

 



  یهمه دیشا... بود عاشقش ژرژ عمو کهآن مثل 

  آنها به پوپک که باشند گونه نیا یشرق  یهامعشوقه

 ... دیگوی م اتورینیم

 ************** 

 

  اتاق کیتار سقف به دهیترس کرد، قطع که را تلفن

 . کرد نگاه

 

 یآشوبه  دل داد به که اما  بود داده یدلدار  را اتابک

 د؟یرس یم خودش

 

ا    را اتابک نگونهیا که بود افتاده یبد  اتفاق حتما

 .بود ساخته  شانیپر

 

 یا دهیفا داد قسم غمبریپ  و خدا به را رضایعل هرچه 

 .نداشت

 



 فشار تنها  نیا و است خوب شانهمه حال گفتیم

 . کرده توان نا را اتابک که  است یدور

 

 هم را کردن هیگر حوصلهُ ... گرید آمدی نم اشهیگر

 ...نداشت

 

 جان هم  شیپاها اما بزند قدم یکم داشت دوست

 ...نداشت

 

 که رنگارنگ فکر هزار هزاران جز نداشت چیه 

 ...کردیم تر آزرده را خاطرش

 

  ستیل  وارد و کرد روشن را اشیگوش  یصفحه

 ... شد  نشیمخاطب

 

 وفایب مرد یشماره داشت، را فربد یشماره  هنوز 

 ...را

 



  را مهربانش صورت کرد یسع و بست  را شیهاچشم 

  شهیهم لبخند اهشیس چشمان و سبزه یرو . کند تجسم

 ...لبش بر

 

 را او که طورهمان  حاال کرد فکر خودش با و دیکش آه 

 هم؟ را زنش کردی م نوازش

 

 که گذاشت هم  یرو را شی هاچشم و زد ی محزون لبخند

 . توانستیم مگر اما بخوابد

 

 اش شانه  بر ایدن یهاغم یهمه کردیم  تصور یگاه

 .اند سوار

 

  شیهابال به که کردیم تصور یاپرنده را خودش

 ...اندبسته نیسنگ  یهاوزنه 

 

  دیبگشا هم  از را شیهابال که نیهم کردی م احساس 

 .شکست خواهند



 ** 

 

 . داد تکان تاسف به را سرش رضایعل

 

  یلیخ شی ماریب... پوپک کرد براش شهینم یکار -

 هم وندیپ به یحت گفتی م جورج کرده، شرفتیپ

 ... نداره میادیفا براش یعنی رسهینم

 

 .شد جمع بغض از اشچانه 

 

 بگم؟ بهش یجور چه -

 

 ۳۴۶_ پارت#

 

 داخل به را شیهالب  و  نشست مبل یرو  وارچاره یب

 ... دیکش

 



 دختر... شد رهیخ او به و نشست کنارش رضایعل 

 .انکار  قابلریغ ش یهاچشم غم  و بود یحیمل

 

 یدرشت از  که ییها چشم  و کپلش و کوچک یهادست

 ... زدی م گرد انگار

 

 .گرفت دست در را کوچکش یهادست

 

 ...شهیم درست نباش ناراحت -

 

 رگه دو ییصدا با و آمد  نییپا آرامآرام شیهااشک 

 .گفت

 

 یبرا دستاش یبرا شده، تنگ مامانم یبرا دلم -

 ... بغلش

 

 . کرد یتلخ یخنده و دیکش باال  را دماغش

 



 وقتچ یه که مهربونه زن هی اون... یدونیم -

  انتظار نی ا نمیهم خاطربه  برنجونه رو یکس تونهینم

 بد باهاش من... نکنن تا بد باهاش داره همه از رو

 ...وقتچ یه بخشهینم  منو وقتچیه  مطمئنم کردم

 

 را فشار دستگاه و اوردی ب در را کاپشنش کرد کمکش

 ...کرد محکم شیبازو به

  

  شدن آواره و مییدا مرگ بعد سال سه مامانم -

 انگار... زدینم حرف کسچیه با شد، افسرده هاشبچه 

 ذوق بودم شده قبول دانشگاه من. بود قهر  هممون با

  بتونم داشتم آرزو. بود معلقه مورد رشته داشتم

 بلد که ییاونا از ترقشنگ  بکشم خوشگل یهاتابلو 

 انداختن راه تاب و تب تو روزا اون اتابک... بودم

  بود خوشگل و لوند من نظربه زنش. بود اشخونه .گل

  و دانشگاه یتو قدراون... میداشت هم  با ییرفاقتا هی

 بودم غرق پروانه  با رفتن رونیب و هامتابلو تو کلسام

 دونستمینم ... بودم کرده فراموش مامانو یکل به که

 که داشت یدشمن مامانم با داداشزن  انگار اما چرا

 ... کرد دور ازش رو اتا کرد دور ازش  منو یطورنیا



 

 سرش کرد حس شد جدا دستش از که دستگاه چسب

 ...رودیم جیگ

 

 گذشته در هم باز و داد ه یتک مبل یپشت به را سرش 

 .شد غرق

 

  از تونستمیم من نه گهید  شد، بدتر حالش که مامان -

 سالمندان دشیبذار گفت پروانه... اتا نه امیب بر پسش

 اتا به اما... کردمیم قبول من گفتی م یهرچ

  ویچ همه و  شدیم یعصب داداش چون بگه تونستینم

 که حساس قدراون بود حساس  مامان رو . شکوندیم

  من... نهیبی نم ویشک یه اون جز کردمی م حس یگاه

  اتابک  که قدراون... کردم اصرار و شد سنگ دلم

  مامانو تونستینم خودشم  چون بگه نه بهم نتونست

  رو فاخته کردم فراموش رو فاطمه من... داره نگه

 گوشام دید رو پروانه چشمام من... کردم فراموش

 ... بود شده الگوم که انگار د،یشن اونو

 



  نگاه ساکت یرضایعل به و کرد باز  را شیهاچشم 

 .بست نقش شیهالب بر یرمقیب یخنده کرد،

 

 تا بگم... بگم دیبا اما گمی م که ویینایا یشناسینم -

 ؟یدار موحوصله  شه، ترکم گلوم تو ی بغضا از کمی

 

 .نشست پوپک یروروبه مبل یرو  بر و برخاست

 

 ... باش راحت بکش پاتو -

 

 . کرد نگاهش مهربان کرد نگاه ساعتش به

 

 ... کمهی دارم وقت -

 

  یهانقطه ن یباالتر تا پرواز خواست،یم شرفتیپ دلم -

  به کردم شروع سالمندان میگذاشت که مامانو. تیموفق

...  کارام دادن انجام خودم، کردن جور  و جمع

 تونستمیم دی شا ورنیا امیب  و بکنم اونجا  از خواستمیم



 بفروشم خواستم که رو خونه... بشم مطرح شتریب

  پروانه که یکار به زدم  پولشو دیخر سهممو داداش

 پدرش که  زنسهیب گفتیم داشت، یخوب سود... گفت

 .جاهمون کردمیم  شرفتیپ داشتم. دهی م انجام

 خودش  یپا یرو  که یدختر هی  بودم شده حاال

 ...ستادهیا

 

 ۳۴۷_ پارت#

 

  ...کردیم رفتش یپ شتریب  روز به روز رفتنم یهاکار -

 شدم  یراض که شد خراب  قدراون اوضاعم  اواخر

 ... و یدولت  موسسه میببر بود که ییجا از مامانو

 

 .شد روان دوباره شیهااشک 

 

 برگردونه مامانو اومدنم بعد پروانه بود قرار -

 بعدها... داداشم و مامان با  کردم بد من... اما جاهمون 

 از کاراش ستین خراب  هم پروانه ذات یحت دمیفهم

 ... بود عقده سراسر که خوردی م آب یپدر



 ...برنگشتم برگردم، نداشتم رو گهید

  

 .پوشاند را صورتش دست با و شد بلند هقشهق 

 

 ...یلیخ... مونمیپش -

 

 بود دهیشن را خواهرش یهاحرف  یهمه  اتابک

 آرام و کرد پاک  را اشگونه به افتهی راه اشک یقطره 

 .گرفت فاصله در از

 

 ...بشکند او ی جلو خواهرش  خواستینم 

 گوناگون یهافکر  بود آمده سیپار به که یروز از

 .کند توجه پوپک به دیبا  که طورآن بود نداده اجازه

 

 زشیعز خواهر  که بود خود  مشکلت در غرق آنقدر 

 .کردی م یزار بهیغر یمرد برابر در طورنیا

 



 وید که یمادر گفتیم مادر یبرا اشیمانیپش از کاش 

 ... است افکنده هیسا شیرو بر نهیک اهیس

 

 یاشه یش در یسو آن دخترش ریتصو به و دیکش یآه

 .شد رهیخ

 

 دکترها دیبگو  مادرش و فاخته به توانستی م طورچه 

 اند؟کرده دیام قطع

 

 !بود لیواو دگر که فرشته 

 

 کرد، فکر فاطمه به و  داد هیتک وارید به را پشتش

 .شد منعکس  گوشش در او یصدا

 

 ؟یچ بشم حامله اگه -

 

 .خودش یصدا و

 



 ! ه؟یالک مگه -

 

 تکه... دیدیم نهیع به را بودن یالک ی جه ینت حاال و

 ...بود مرگ به رو که جانش

 

  شیحاال سوز خانمان عشق و کجا اشی جوان هوس 

 ! کجا

 

 ...کجا آن و کجا نیا اما بودند خواهر  دو هر 

 

 برعکس آمدیم راه زشیچ همه با بود، مهربان فاطمه

 ! فاخته چموشش خواهر

 

 تصور را او صورت کرد یسع و بست  را شیهاچشم 

 ... کند

 

. ببوسد را او الیخ همان در و کند حسش کرد یسع 

 .گرفت  اشخنده



 

  نخواهد او به هرگز کردی م حس هم  الیخ در یحت 

 .هرگز... دیرس

 

 **************** 

 .بود گذاشته گورستان نیا به قدم او با کلرا اصرار به

 

  و حال دیشا گفتیم راست کلرا اما نداشت حوصله 

 . کردی م عوض را شیهوا

 

 .کردیم حرکت  آرامآرام  دختر دنبالبه

 

 ...پرالشز گورستان 

 

  خورد،یم  چشم به یادیز  یهاقبر  چرخاندیم که چشم

 ... مردگان شهر باشد، گرید یشهر جاآن  که انگا

 

 .گرفت  را شیبازو و برگشته کلرا



 

 ! ایب ،یهست  پرت حواس -

 

 .زد  یپوزخند

 

 . کردمی م فکر آدما نیا یقصه به داشتم -

 

 .کرد نگاهش یسوال و ستادیا کلرا

 

سه؟ -  گ 

 

 .دیخند نمادندان

 

 یعنی قصه، ؟یهست یفارس اتیادب یدانشجو تو مثلا  -

 ...داستان

 

 ۳۴۸_ پارت#



 

  و چرخاند اتابک دست دور را دستش کلرا

 .کرد فرو اشیهود بیج در را  شیهاانگشت 

 

 ...ندانست هایمعن همه من -

 

 یکی. دارن داستان هی آدما نیا از کدوم هر -

 یکی  دیشا... بودن یکی عاشق بوده، عاشقشون

 یکی اون و یمذهب یکی  سی خس یکی بوده مهربون

  یکار هر میبر  جا  هر ماها... هیچ خدا دونستهی نم یحت

  خونمون آخرش میباش داشته ییدارا قدرهرچه  میبکن

 ...جاست ذرهه ی نیهم

 

 .ستادیا یقبر  کنار کلرا

 

 !َوش یسندهینو ،یساعد -

 

 . شد رهیخ قبر  سنگ به و زد  زانو قبر کنار



 

 "  یساعد نیغلمحس"  آشنا ریغ یزبان  به او نام 

 

 ه؟یچ وش -

 

 !گاو -

 

 .جنونش و آمد ادشی حسنمش

 

  ذهنش به موالنا از یشعر  بخواند فاتحه کهآن  یجا به 

 .راند لب بر و آمد

 

 شهر  گرد گشت یهم چراغ با خیش ید -

 ... آرزوست انسانم و ملولم دد و وید کز

 

 . گشت رهیخ دور  یهاافق به و دیکش یآه

 



 ؟یآیم جان یا چرا تو -

 

 .گفت ینیغمگ یصدا با و داد هیتک اتابک  به کلرا

 

  سیپار  در داد دست از عشقش ژرژ میعمو یوقت -

 نیا در  داشت دوستش که یزن... زد  ریت را خودش

 گل قبرش به یگاه ژرژ ادی به... دارد قبر قبرستان

 ... گذارمیم

 

 .کشاندش  یگرید سمت و داد فشار را  اتابک یبازو

 

 ...طرفنیا ایب -

 

 که کرد نگاه یکوچک و ساده قبر به یمسافت یط از بعد

 .بود شده حک  آن یرو بر بایز یزن عکس

 

 .کرد رمزمه را نامش و زد کنار را قبر ی رو یهابرف

 



 از کنمیم فکر ه،یقشنگ زن... افشار  لوفرین -

 ست؟ ین طورنیا بوده یرانی ا یهامهاجر 

 

  را خشک رز  یهاگلبرگ  یجعبه و داد تکان  را سرش

 . دیکش رونیب فشیک از

 

  از یاهیس شمع کرد، هابرف یباق زدن کنار به شروع 

 ...کرد روشنش زن عکس یجلو  و دیکش رونیب جعبه

 

  یرو شکسته یقلب شکل به یکییکی  را هاگلبرگ 

 .گذاشت هم کنار  قبر سنگ

 

 ...نداشت قبولش پاپا بود مسلمان چون -

 

 . ستادیا اتابک کنار و شد بلند شیجا از

 

 آب ذرهذره که شدند رهیخ یشمع شعله به دو هر 

 ... شدیم



 

  جاجابه را هاگلبرگ  و دادیم تکان را شعله باد 

 .کردیم

 

  ریتصو به و دیچیپ گردن دور را گردنششال کلرا 

 یغصه از لوفرین  دانستیم... شد رهیخ  لوفرین

 .مرد و کرد دق شیعمو

 

 دوستش فقط  ستدیبا قلبش که نبود عاشق قدرآن او 

 ...داشت

 

 او با که یماه کی نیا در داشت دوست را اتابک

 فداکار و  مهربان یمرد او بود دهیفهم کردیم یزندگ

 ...است

 

  او به یراحت به توانستیم  که محکم و  مغرور یمرد 

 ...اما کند هیتک

 



 که ییاو. نداشت را او کردن عاشق قدرت که افسوس 

 آمده سیپار به و گذاشته یرانیا یدختر گرو در را دل

 ...بود

 

 ******* 

  فاخته. بود شده شروع فرشته مدرسه یهاامتحان 

  باز خواهرش که دهد دیام او به بتواند کردیم یسع

 . گرددیم

 

  با هاصبح و دیدیم شانیپر خواب هاشب از یبعض 

 ...  گفتیم او  به شیهاکابوس از حزن

 

  از یابوسه گاهگه و زدیم  شانه آرامآرام  را شیموها

 .گرفتیم اشی انار یهالپ

 

 ؟یکن کوتاهشون یخوایم آدیم دلت -

 

 ۳۴۷_ پارت#



 

 .دیبرچ لب غصه با

 

  بلند خوامینم  منم کرده کوتاه موهاشو نیریش یوقت -

 ...باشه

 

  را هاآن  که یحال در و کرد دسته سه را شیموها

 .گفت بافتیم

 

  تو خوشگل  یموها نداره دوس که اونم  برم قربونت -

 شیپ گردهیبرم شهیم خوب شاالیا... یکن کوتاه رو

 از میریم پارک میریم دوباره گهیهمد  با مونییدوتا

  یمامان شیپ میریم بعدشم. میخریم کباب یکباب حسن

 .میزنیم حرف  باهاش

 

  چکسیه وقت چند نیا پدرش، مثل بود محکم فرشته

 ...بالشش یملحفه مگر بود دهیند را اشکش

 



 با و بست یسبز روبان با را شیموها نییپا فاخته

 ...  کرد نگاهش عشق

 

  مرده و کرده دق شیپ هاسال  نبودند دختر دو نیا اگر

 .دیبوس را اشخواهرزاده  گرید بار بود

 

 ... یخوند قدرچه  نمیبب ار یب تویاضیر دفتر برو بدو -

 

 .  داد نی چ را دماغش

 

 !آدیم بدم یاضیر از من فاخته -

 

 ؟یند  امتحان شهیم  ،یدار امتحان یول دونمیم -

 

 را دفترش که رفت اتاقش  به و دیکوب پا حرص با

 . اوردیب

 

 . گشت باز ش یجا به و آمد دهان به قلبش تلفن زنگ با



 

  یبد خبر منتظر انگار نداشت یخوش حال قبل شب از 

 . باشد

 

 دیکش لب یرو  را زبانش کند، آرام را خودش کرد یسع

 .داد جواب و

 

 الو؟ -

 

 کند صحبت یفارس کردیم یسع که یزن محزون  یصدا

 .کرد لیتبد نیقی  به را حدسش

 

 د؟یافاخته  شما سلم،-

 

 که داشت استرس قدرآن. شد شتری ب قلبش تپش

 شده جانی ب پاها مانند بدنش یهمه کردی م احساس

 .اند

 



 ... من بله -

 

 ! شناختی م را پوپک یصدا د،یشن ی اهیگر یصدا

 

ا  فاخته، -  ...باش آرام لطفا

 

 ...شد شل شی هادست د،ینشن یزی چ گرید

 

  دفتر و کتاب که یافرشته  و کلرا یهاگفتن الو یصدا

 ...افتاد دستش از یاضیر

 ****** 

 

 او کنار هم خودش و نشانده لچریو یرو  را او آتنه

 !یزمان هر از ترتابی ب بود تابیب...  بود ستادهیا

 

 را هاآن بود، کرده بزرگ دل خون  با را هادختر  نیا

 !نه؟  مگر بودند  خودش  یدخترها اما دهیینزا

 



 .دیکش و گرفت دست در را آتنه یمانتو  و کرد یهقهق 

 

 ...نمشی بب جلو ببرم خدا تورو -

 

 .گرفت  را شیهادست  و شد خم آتنه

 

  ناراحت شتریب خدابه نداره  دنید من  برم قربونت -

 .یشیم

 

 و زد زانو قبر گودال کنار نداشت، ستادنی ا توان اتابک

 ... نشست

 

  باران نکند د، یترسیم یکی تار آن در کوچکش نیریش

  د؟یایب

 

 !بود ییسرما  نشیریش

 



  خواستیم ادیفر دلش. کند هیگر بلند شدی نم شیرو

 را او هرگز گرید کردینم باور کردیم ی خفگ  احساس

 ...دید نخواهد

 

  و خواندیم هیمرث و زدیم خود یرو و سر بر خانمیگل

 بر که کردیم نگاه ییهال یب به مبهوت  و مات فرشته

 ... ختندیری م خاک  خواهرش قبر

 

 ۳۴۸_ پارت#

 

 "نی ریش مرگ از بعد وقت چند" 

 

 از را یمردگدل نیا از یا ذره خواستی م خانمیگل

 .کند دور اشخانواده 

 

 کند، پاک را  هاعنکبوت  تار  بزند یکنار به را هاملفه 

 ...دهد آب را شانیپا و بگذارد دل یخانه  در گلدان چند

  



  با کرد،یم دود گاریس و بود نشسته هاپله یرو  اتابک

  حس را ییسرما  چیه انگار که رنگ یمشک شرتیت آن

 ...  کردینم

 

 پسرش دوش یرو را فاخته یبافته شال خانمیگل

 . انداخت

 

 تو؟  میبر یآ ینم... مبچه  شهیم سردت -

 

 ینشانه  به را سرش داد، رونیب را دودش و زد یپک

 پک تکاند، را گارشی س  خاکستر و  انداخت باال نه

 . زد یمحکمتر

 

 ...  یکنیم  خی برم، قربونت پاشو تو -

 

 قیعم و  کرد کینزد صورتش  به را  بافت یگوشه

 ...  دیکش نفس

 



 یبو خواستن یبو بود، یزندگ یبو عطرش یبو

 ...  داشتن دوست

 

  بغلش خواستیم دلش. فاطمه و فرشته  و نیریش یبو

 ... کند فراموش را شیهادرد تمام و کند

 

  و فکریب بتواند تا بکشد  آغوشش در شب کی 

 ...باشد داشته راحت یخواب  یریدرگ

 

 .دیکش پسرش یموها به ی دست خانمیگل

 

 ش؟ یخوایم -

 

 حس که قداون شدم ریپ... خسته یلیخ مامان مخسته  -

 !کنم یعاشق کنم یمست کنم یجوون ندارم جون کنمیم

 

 .زد پسرش  بلند یهاش یر به یابوسه  خانمیگل

 



 ش؟ یخوایم -

 

 کنهی نم فک من به کهاون  حرفاست نیا وقت  چه االن -

 ...نیریش بعدشم

 

 . داد هیتک  پسرش یبازو به خانمیگل

 

 ش؟یخوایم دمیپرس -

 

 .کرد پرت تیعصبان و حرص با را  گارشیسته

 

  بکشم نفس تونمینم اون یب نکردم فکر نداشتنش به -

 نفس عطرشو خوادیم دلم ایدن یاندازه به مامان

 و دارم دوسش دونهیم  خوادینم منو  اون اما بکشم

 کنهینم نگام رفت نمی ریش یوقت از... کنهی نم نگام

 ...مقصرم من کنهیم  فکر! مامان

 



  رها مادر آغوش در را  خودش و دیلرز شیهاشانه 

 .کرد

 

 چه مبچه  و من نباشه اون اگه مامان، دارم دوسش -

  من یبچه  یواسه دلش اون یاندازه یک میکن یغلط

 ؟یک سوزهیم

 

  یهمه و ستاده یا در کنار بغلش ریز یعصا  با فاخته

 بد قدرآن داشت یبد حس بود، دهیشن را شانیهاحرف 

 است بس  ایخدا زند ادیفر جاهمان  خواستیم دلش که

 ...است بس گرید

 

 .ختیریم فرو گونه یرو به شیهااشک  

 

  به رش،یپ عمه به و بود  دوخته چشم مرد یهیگر به 

 ... بود دهی آرم یکنار اتاق در که کردیم  فکر یدخترک

 

 و گذشتیم هانیا یهمه  از که بود خودخواه او مگر 

  بپاشد؟ هم از اشخانواده یرازه یش  دادی م اجازه



 

 ...خودش ینابود متیق به یحت کرد،ی م قبولش

 

 ۳۴۹_ پارت#

 

 برادر  سر یرو را بایز یصورت یروسر  خانمیگل

 .زد گره و انداخت اشزاده

 

 ...قشنگم دختر یشد  خوشگل چه -

 

 . ستی نگر نهیآ  در خودش صورت به فاخته

 

  تر باز را شیرو و رنگ کردیم حس هم خودش 

 .دهدیم نشان

 

 یروسر  رنگسبز  یهاگلبرگ و دیسف درشت  یهاگل 

 . دادیم  نشان بایز یبهار  همانند را

 



 در و ستادهی ا یاگوشه دستش در آب یوان یل  با اتابک

 .کردیم شانی تماشا سکوت

 

 یمبل  یرو را خودش و دینوش آب از یاجرعه  

 به را نگاهش  شکافانهمو. داد جا فاخته یروروبه 

  در هم باز و  دوخت شیروروبه  رنجور و  پژمرده دختر

 .دینوش را آبش  یباق سکوت

 

 !فاخته با یحت نداشت زدن حرف یحوصله  

 

 .کرد زدنش تا به شروع و درآورد را ی روسر فاخته

 

 . قشنگه یلیخ جونعمه ممنون -

 

 .کرد نگاهشان یرچشمیز  و زد آتش یگار ی س اتابک

 

 .بود گرفته نظر  ریز را دخترک حرکات تمام هاروز  نیا

 



  خانه در حرفی ب هاساعت  اما چرا، دانستینم 

 .  کردیم دنبال را  دخترک حرکات و دیچرخ یم

 

 را یبافتن ی هالهیم و زد چشم  به را نکشیع خانمیگل

 .گرفت دست در

 

 .بود مشهود کاملا   رفتارش ظیغ 

 

 بخوره؟ خاک کمد یگوشه یوقت دهیفا چه -

 

 را خودش یسخت به برداشت، را شیعصا  و زد یلبخند

 .رساند خوابش اتاق به

 

 دیکش رونیب  آن ریز از را یپاکت  و نشست تخت یرو 

 . آمد رونیب و

 

 .ستادیا اتابک کنار و زد بغلش ریز را  شیهاعصا 

 



 اتا؟ -

 

 وقت چند  نیا انگار کرد، نگاه دخترک به متعجب

  ای بحث بدون که بود حاکم انشانیم یانوشتهنا  قانون

 ! باشند قهر هم با یااضافه  حرف

 

 نیا با اشیذات کرشمه و  ناز با طورنی ا دخترک حاال

 زد؟ یم شیصدا یی جادو یصدا

 

  نتوانست اما دیکش رونیب  پاکت از یرنگ  یشمی شرتیت

 .ببرد جلو  را دستش

 

 .باشه اندازت دوارمیام ؟یریبگ نویا شهیم -

 

  متعجب چنانهم  اما گرفت فاخته دست از را شرتیت

 ... کردی م نگاهش

 



  شیپا یرو را بنفش راهنیپ و نشست اشعمه کنار 

 .گذاشت

 

  تا اما ارمی ب در اهمویس من  نیخواستیم که ممنونم -

 اهیس شما مثل منم دینکن رو کار نیا  خودتون یوقت

 . رو شماها یدلمردگ کنم تحمل تونمینم. مونمیم پوش

 دیاریب در رو اهتونیس لباس هم شماها کنمی م خواهش

 کشه،یم نفس است زنده فرشته... بچه نیا خاطربه

...  من کنه یزندگ باشه شاد داره ازین است ما شیپ اون

 هی بشه. من یگذشته بشه من، بشه اون خوامینم من

 به مادرشو که نداشت پدرشو نوازش که  یاعقده آدم

 یزندگ  به فرشته  خاطربه دیایب! آرهی نم خاطر

ا ... میبرگرد  !لطفا

 

 ۳۵۰_ پارت#

 

 .دیپاش  دختر یرو به  یلبخند اتابک

 

 .قشنگه ممنونم -



 

 اتاقش به تا شد بلند و  دیبوس را صورتش یگلعمه

 .کند عوض را راهنشیپ و برود

 

 لبخند کردیم  دنبال را عمه رفتن که طورهمان  فاخته 

 .زد

 

 دادم سفارش  ینترنتیا رون،یب برم تونستمینم که من -

 .باشه توناندازه دوارمیام

 

 اشیگل مامان و خود مشترک اتاق از خندان فرشته

 .آمد رونیب

 

 اون نظرمبه یول ،یگلمامان داره دوسش  یلیخ -

 !بود بهتر میگرفتی م رو ییمویل

 



  یجا آن  در دخترش تا کرد باز را آغوشش اتابک

  را اشییطل  یهامو و دیبوس را فرشته یگونه  رد،یبگ

 .کرد نوازش

 

 سنم واسه گهیم پوشهینم  رو رنگا نیا یگلمامان -

 . ستین خوب

 

  مسخره  و انداخت باال را  شیآبرو یتا  کی فرشته

 . کرد نگاهش

 

 س؟ی ن خوب سنت واسه یشمی  توهم نکنه -

 

 و دیکش رونیب را شرتشی ت جاهمان و کرد یاخنده

 .زد تن را فاخته یی اهدا شرتیت

 

  نگاهش زدهذوق  فاخته آمد رونیب اتاق از  که خانمیگل 

 .کرد

 



 !عمه آدیم بهتون قدچه -

 

 .کرد نگاه  پسرش به عشق با و نشست یگلعمه

 

  به لبخند همه که حاال خوامیم من جون فاخته راستش

 ... بگم بهت ویز یچ  هی لبشونه

 

  انگار اتابک یصدا شد،  منقطع نفسش  و ختیر دلش

 .دیرس دادش به

 

 .ستین وقتش االن جانمامان -

 

  حرف به  توجهیب و کرد صاف را شی گلو خانمیگل

 . گرفت را فاخته دست پسرش

 

 دخترمم دارم، نفرو سه شما فقط من ایدن نیا یتو -

  اشویمهربوننا  تونمینم  اما تنگه براش دلمم دارم



 دختر نیا و  پسرم و یمونیم تو االن پس کنم فراموش

 ...بچه

 

 .دیدو حرفش  انیم اتابک

 

 !جان مامان -

 

 .د یتوپ او به فرزندش به رو

 

  خونه نیا تو  ماتم شهیهم  که ؟یچ که بگم یذارینم -

 بمونه؟

 

 یهمه با کرد،یم نگاهشان  تعجب از پر فرشته

 ...دانستینم را قلم کی نیا شی های کنجکاو

 

  الی خیب شما مامان، گمیم  وقتش به بهش گمیم خودم -

 .دیبش

 



 ۳۵۱_ پارت#

 

 .دییسا همبه  را شیهادندان خانمیگل

 

 ها؟  یکن سرکوب خودتو یخوایم یک تا -

 

 .شد بلند ش یجا از و زد  بغلش ریز را ش یعصا فاخته

 

 ... دونمی م ویچهمه من ... عمه دینکن دعواش -

 

 بزند را حرفش  و ابدیب  یقدرت تا بست  را شیهاچشم 

 ...دانستی م سوختیم که بود خودش تنها انیم نیا

 

 .شد ترراسخ مشیتصم در و انداخت فرشته به ینگاه

 

 فقط میکن ازدواج کنمیم قبول... با کنمیم قبول من -

 ... گمیم خودش به که دارم ییهاشرط 



 

 از دانهدانه  شیهااشک بست، را در و رفت  اتاقش به

 .  ختیر  هاگونه  یرو به شیهاچشم 

 

 که یمرد به کردن فکر بود، سخت هم فکرش

 .دیشیاندینم داشتنش دوست به وقتچ یه

 

 هزاران انگار دلش در کرد،ی م نگاه بسته در به اتابک

 .کردندیم  آب قند لویک

 

!  ردیبپذ را او دخترک کردینم  هم را فکرش 

 در را فرشته هم باز و کرد نگاه را مادرش یچشمر یز

 .شد شیهامو  با یباز مشغول لبخند با و دیکش آغوش

 

 .کرد جدا پدر از را خودش خبری ب جاهمه از فرشته 

 

 !خب شده یچ دیبگ منم به -

 



 .شد بلند یخوشحال  با خانمیگل

 

 بمونه؟  ما شی پ شهیهم  فاخته یدار دوس -

 

 !آره  معلومه خب -

 

 ... داره دوسش بابات -

 

 پدرش به او متعجب نگاه و فرشته گرد چشمان

 ...انداخت خنده  به را خانمیگل

 **** 

 

 و شادمان نفر سه بودند، برگشته خانه دفتر از تازه

 .وصال نیا از نیغمگ  یادیز یهادل

 

 دل یپروانه  بود، کرده گور و گم را خودش که آزاد 

 .فربد ی بافته هم در اقبال  و بخت از آه و شکسته

 



 ...  شدینم باز هم دندان با ی حت که یکور گره یبرا آخ 

 

  مهلت اشآشوبه دل تردور  هافرسنگ  اما دانستینم

 ... دادینم او به دنیکش نفس

 ** 

 .ستادی ا فاخته کنار  و ختیر یشربت وانی ل اتابک

 

 . بخور ین یریش نیا از کمی  ینخورد یچ یه صبح از -

 

 .زد پس را دستش

 

 ...ممنونم کشهینم دلم -

 

 ۳۵۲_ پارت#

 

 .گذاشت دستش  کنار یعسل یرو را ین یریش و وانیل

 



 ! خانماخانم  شهینم که  یطورنیا -

 

 ! کند یغلط چه دانستینم بود، گرفته بغضش

 

 یحت و مرد نیا کردن حس  داد،ی م زجرش اتابک بودن

 !اشیداماد دیسف راهنیپ

 

  بارش یدرشت تا فشرد هم به را شیهالب  و کرد اخم

 .نکند

 

 ! یاشده خالهپسر  نخورده یچا  چرا دیبگو  نبود یکی 

 

 بگذارد را اشی سر باال آقا بود گفته او  به است خوب

 !شود نرم یاذره دلش  که یوقت یبرا

 

  رژلب آن و  همش در یهاابرو  آن با پوشی آب دخترک

  او به شتری ب  اریبس قرمز کردیم تصور که یصورت

 .دیایب



 

 ! را لحظه نیا کردیم یزندگ و بود نشسته کنارش 

 

 آن یغنچه  از خواستی م کوچک ی ا بوسه دلش

  خار  پر درخت یرو ملس  یهاتمشک  مثل که ییهالب

  هر چشم به آن خار دانستیم که زدیم چشمک او به

 ...رفت خواهد  شانیدو

 

 .زد دخترک به یلبخند و  برخاست شی جا  از آهسته

 

 ؟ یخوریم ی چ  رمیبگ شام برم خوامیم -

 

  گفتن با بود کرده عوض را شیهالباس که فرشته

 .کرد رها  مبل یرو را خود " شیآخ" 

 

 .متنفره جوجه  از نخر جوجه  براش -

 

 .دیکش را  دخترش لپ



 

 نداره؟ زبون  خودش مگه -

 

 . شد بلند شیجا از یخلق بد  با فاخته

 

  آپارتمان برسون منم راه سر کنم، جم لمویوسا رمیم -

 ...خودم

 

 به را نشیخشمگ نگاه و  ستینگر رفتنش به یعصب

 . بود آمده رونیب  خواب اتاق از که داد یمادر

 

 باز را در یعصب و برداشت قدم فاخته اتاق یسوبه

 .کرد

 

 ه؟ی چ ایباز مسخره نیا -

 

 .کرد نگاهش خونسرد

 



 رفته؟ ادتی م،یبود گذاشته  شرط -

 

 .دیکوب در به را مشتش

 

 سخته؟  برات قدرنیا بودن جانیا روز هی تحمل -

 

 !سخته برام تو با  نسبتم تحمل -

 

  زده حرف... امدین زبانش به یحرف  نگفت، یزیچ

 .بودند گذاشته قرار بودند

 

 از دور به. بگذارد خود  حال به را او  بود داده قول 

 کردیم مجبورش وگرنه بزند حرفش ریز  بود یمردانگ

 آرام دلش  ردینگ نفسش  تا باشد کنارش بماند کنارش

 ...ردیگ

 

 . شد اتاقش داخل و دیکش نفس را عطرش

 



 کنم؟ کاریچ من -

 

 ؟یکن کاری چ ویچ -

 

 . زد آتش یگاریس و نشست تختش یرو

 

 ... عطرتو دنتویند روز هر رو، تو نبودن -
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 . داد رونیب سقف به رو را دودش و زد یقیعم پک

 

...  شازده نه دومادم نه من شازده، گنیم دومادا به -

.  شده  ابونای خ کوچه یآواره که یشیدرو هی شدم

  بچزونن منو دیبا جماعت زن شهیهم  چرا دونمینم

 ...طور هی یهرک

 

 :داد اتابک به  را شیهاچشم بست که را  چمدانش پیز



 

. ستین اومدن دنبالم قصدم  ست،ین چزوندن قصدم من -

 ... امیب کنار خودم با بشم تنها دارم ازین من

 

  را شیهادست و کرد خاموش پنجره کنار را  گارشیس

 .کرد باز هم  از ملتمسانه

 

 کنم؟ حست -

 

  نگاهش و ستادیا بدش احساس و یدلسوز با جدال در

 .کرد

 

 آرام یگام... بود آغوش نیهم دیشا مرد نیا سهم

 ... دیکش آغوش در را او مرد  و برداشت

 

 ** 

  رهیخ متعجب انیشا به و دیکش یقیعم نفس پروانه

 .شد



 

 ... را  ششیپ هاسال یجفا کند جبران بود آمده

 

 و عشق از  باشه، مربوط بابام به که نگفتم ییزایچ -

  ولم اتابک شدیچ کهنیا از برات گفتم خودم یعاشق

  من. کرد فراموش منو و کرد ازدواج شدیچ و کرد

 خودم از اومدم یبشنو بابام از بگم بابام  از ومدمین

 خوامیم من بهت بگم اومدم برم و دور  یآدما از بگم

 ... رو مونده یباق صبح چند ن یا باشم تو با

 

 او از را  نگاهش پروانه یهاحرف  از  متعجب انیشا

 .گرفت

 

 ... من ؟یگیم یچ -

 

 ...نه ای آره خوام،ی م جواب هی ازت من -

 

 .گذاشت پروانه یشانه  یرو دست و شد بلند



 

 ...  من اما! آره معلومه -

 

 . خواستینم اگر و اما خورد، بر او به

 

  خواهدیم را او بود نگفته فربد به دنی شا خود مگر 

ن نیا حاال ن  و م   گفت؟ی م چه وسط ن یا او کرد م 

 

 .برخاست شیجا از

 

 ...کردم اشتباه کهنیا مثل -

 

 .برگرداند را او و گرفت را شیبازو

 

  دلم. ..من و یشمیپ! پروانه تونمینم گهید من -

 ...خوادیم دلم. ..خوادیم

 



 . گفت احساسش تمام با و کرد  رها را دستش

 

 !کنم بغلت خوادیم دلم من -

 

 د،یپوش  را شالش  و کرد جمع را لشیوسا آرام

 .شد روانه در یسو به و گرفت دست در  را شیپالتو

 

!  بود زده گند کرد، تماشا را رفتنش حسرت با انیشا 

 ... بود زود حرفش نیا

 

 .برگشت شیسو  به شود خارج کهآن از قبل 

 

 !یکن بغلم دارم دوس منم -

 

 واقع در. رفت  نییپا یکی  دوتا را ها پله و بست را در

 هاسال  از بعد که ییاو از زدی بگر او  از خواستیم

 ...  بود دهیلرز اشیعقاب یهاچشم  آن یبرا  دل امروز

 



 شکست، شیگلو در  یدور هاسال بغض  انیشا و

 !یزود به د،یکش خواهد آغوشش در دانستیم
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 یسرما که دییسایم هم به را شیهادست  الهه

 .کند دور خود  از را یماه ید سوزجان 

 

 برادرش به یی ناسزا و کرد  نگاه ساعتش به کرده اخم 

 . گفت

 

 !بود دراز هم  زبانش و کردی م رید شهیهم

 

 یشه یش یروروبه  را اشیعسل یشده  تیال  یهامو 

 .کرد مرتب  نشیماش

 

 آن با نیماش  یدود یشهیش در اشدهی کش  یهاچشم 

 .  بود شده تریدنید ریدلپذ اما میمل شیآرا



 

 شکم کند جلوه قواره بد ای  زشت خواستینم دلش چیه

 معلوم ترکم گشادش رنگی مشک رپانچی ز اشبرجسته 

 .است شده زشت کردی م احساس  هم باز اما بود

 

 . گرفت نیماش یشه یش از نگاه و شد زانیآو شیهالب 

 

 از افتاده ییهاشانه  با که دوخت یاتابک به را  نگاهش

 پدر از زودتر که یدختر و شدیم خارج  نشیماش

 .  بود ستادهیا شانخانه  در یروروبه 

 

 اتابک داغ. نه ای است گرفته یدرست میتصم دانستینم

  گرید بار.  بزند حرف او  با بخواهد که بود  آن از شیب

 .  فرستاد لعنت دیام به و کرد نگاه را ساعتش

 

  زیتبر از  گرید بار توانستی نم گرفت را مشیتصم

 ! بود حامله سرش ریخ دیایب

 



 .برداشت جلو به یقدم 

 

 خان؟  اتابک -

 

 .کرد نگاهش و  برگشت دست  به دیکل اتابک

 

 .میبزن حرف دیبا -

 

 کنجکاوانه که فرشته به و کرد باز را در اتابک

 .گفت کرد نگاهش

 

 ...آمیم منم سرده جون  بابا تو برو -

 

 .کرد نگاه را  الهه یسوال

 

 ... سرده میبزن حرف تو میبر ایب ؟ی چ یدرباره -

 



 .کرد اشاره شکمش به

 

 ...تتیوضع نیا با شمام -

 

 .داد تکان راست و چپ به  را سرش الهه

 

 ...نیماش تو ای جانیهم شهیم اگه... ستمین راحت-

 

 .کرد باز را نشیماش  قفل اتابک

 

 ...دییبفرما خدمتم در -

 

 .بودند نشسته اتابک نی ماش در هم کنار بعد یالحظه 

 

  دادیم  حیترج و بود شده دیامنا دیام آمدن از الهه

 ...کند عنوان را  مساله خودش

 



 .کرد نگاه منتظر  اتابک به و دیگز را اشکرده پف لب

 

 ...انا یجر اون بعد قتشیحق -

 

 . کرد قطع را  حرفش  اتابک

 

ا   ما خانم الهه -  دور خانواده اون از م یخوایم واقعا

 ...میباش

 

 به شروع شیهاناخن  با شد، شتریب استرسش  الهه

 : گفت ناراحت و کرد یباز

 

 شر بفهمه اگه دونهینم  فربد... امیب شدم مجبور من-

 .کنهیم پا به
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 . بست فرو لب و کرد نگاه را رونیب کرده اخم اتابک



 

 وقت چن همون دمیشن فربد از من خاناتابک  راستش -

 براش خونه هی بودن نامزد خانمفاخته با که شیپ

 .. .خودش  اسم به...  بوده دهیخر

 

 .داد باال را شی ابرو و زد یپوزخند  اتابک

 

 !خب؟ -

 

 دانستی نم. گرفت رنگ شیهاگونه خجالت  از الهه

 .بزند طورچه  را حرفش

 

  را فکرش توانستینم دوخت،  اتابک به  را نگاهش 

 ...بخواند

 

 . انداخت ریز  به را سرش و  دیکش خجالت

 



  اونا خب  اما خانمهفاخته  اسم به خونه  اون دونمیم -

 ...یعنی خواستمیم... گه یباهمد نکردن ازدواج که

 

  خوب  اتابک خورد،  را حرفش یباق و دیکش یپوف

 !است مرگش چه الهه بود دهیفهم

 

 را شانی فکستن یخوابه  کی  آپارتمان آن 

 .زد یتلخ پوزخند... خواستیم

 

 الهه نداشت تاوان اومد ما سر حقنا که بل همه اون -

 یعوض شوهر پدر اون خاطربه  بدبخت یفاخته  خانوم؟

 ... یحت  من یهابچه ... نداشت خوش روز هی تو

 

 .دیگز لب و گرفت بغضش

 

 کنمیم یسع اما بدم بهتون آپارتمانو اون تونمینم -

 ... کنم جور براتون پولشو

 



 .کرد پاک را اشیشانی پ یرو عرق  یهادانه الهه

 

ا یتغر دونمیم من -   یپا رو پدر گناه خب اما و یچ  همه با

 پول  با آپارتمانو اون فربد... سنینوی نم پسرش

 دنشیخر سر یمقدار ه ی هنوزم. بود  دهیخر خودش

 ... دهی م قسط داره بدهکاره

 

 .زد  پوزخند اتابک

 

 ... دمیم بهتون کنمی م جور -

 

 . گفت کردیم باز را نی ماش درب که  یحال در الهه

 

 ... دیگیم که  بشه طورنی هم دوارمیام -

 

 .داد اتابک به  را برادرش کارت و شد ادهیپ

 



. زیتبر گردمیبرم دارم من  دیریبگ تماس برادرم با -

 .. خدانگهدار

 

  چه خاطربه . دییسا همبه دندان و بست  را شیهاچشم 

  خانه وارد و دیکش ینفس! بود هاآن ونیمد ییهاز یچ

 .شد

 

ا ! برد سرش از هوش مادرش یها کتلت  یبو   واقعا

 .بود خسته و گرسنه

 

 . خورد خواهد ییتنها به را هاآن تمام کردی م حس

 

 .کرد زانیآو   را شیپالتو

 

 !مامان؟ -

 

 از داغانش و خسته یچهره همان با خانمیگل

 .آمد رونیب آشپزخانه



 

 جونم؟ -

 

 !گشنمه یل یخ گشنمه، -

 

 .ستینگر  را پسرش یبایز یچهره  و زد  یلبخند یگل

 

 ... شام  ایب کن عوض لباستو برم  قربونت برو -

 

 در آرام و کرد اخم د،یشن ن یریش اتاق از یپچپچ یصدا

 !رفتن یآماده دشید... کرد باز را
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! شد شیپ از ترشیب حرصش اما دیشن را آرامش سلم

 صورتش و  دست تا رفت  و بست را اتاق در ضربه به

 ...دیبشو را

 



 و دیشنیم او با را  مادرش یخداحافظ یصدا 

 .  بماند ترشیب کردیم اصرار که یافرشته 

 

 !!داشت یحد  هم تحمل شد،  زیلبر صبرش

 

 در را او ی بازو و شد رد فرشته و مادرش انیم از

 .دیکش را رفتن حال

 

 !واستا -

 

 . آمد جلو یقدم خانمیگل

 

 ...پسرم -

 

 .آورد  باال را دستش یعصب اتابک

 

 تو دیبر دینکن دخالت شما مامان کنمی م خواهش -

 ! خونه



 

 دستش  کار حساب که کرد نگاه فرشته به غضب با

 .دیایب

 

  شیبرا اتابک اما ستادندی ا جاهمان  فرشته و خانمیگل 

 .نداشت  یتیاهم

 

 زنش که کردیم او یحال دیبا شهیهم یبرا  بار کی 

 ! است

 

  نیا د،یفهمینم را شی هاکار لیدل! یقانون  و یشرع

 داشت؟ یمعن چه کردنش فرار

 

 دست در را  گرشید یبازو بود، گرفته ن ییپا را سرش

 :دیغر شیهادندان انیم و گرفت

 

 !کن نگاه منو -

 



 شخم و کردی م رو و ریز  اما بود شیآرای ب چشمانش

 و بست چشم یالحظه ! را اشمرده صاحب دل زدیم

 .داد رونیب ینفس

 

 نیا با یکن ثابت یخوایم و یچ  ه؟یچ کارات نیا یمعن -

   کردنات؟ فرار

 

 رو و ریز دلش و کرد نگاه اشبسته فرو  یهالب  به

 نیا شدیم مگر! آخر کردیم یدارخود دی با قدرچه. شد

 !  دشانینبوس و بود کینزد همه

 

 و افتاد فاصله شیهالب انیم یکم آورد،  کم نفس انگار

 ... ختیفرور اتابک درون یزیچ  انگار آن با زمانهم

 

  در که بود یحس نیتریلعنت  ستادنیا و خواستن حس

 ...گرفتیم را جانش  و کردیم انیغل قلبش

 

 گردنش و گوش انیم یی جا و کرد یرو شیپ دستش

 ... گرمش تن. کرد حرکت وارنوازش 



 

  شیروروبه مرد قلب به و کردی م پرواز او از افسون

 ... زدی م خونیشب

 

 یهالب  انیم از که یبخار  و شی هانفس یصدا

 ... آمد یم رونیب  کوچکش

 

  یقراریب یبوسه  گوشش کنار و شد خم یکم اتابک 

 .کاشت

 

 ...نکن گرمیج به خون -

 

 .دیکش عقب را صورتش و دیگز را لبش دخترک

 

 دیکش جلوترش... دیپاش مرد آتش یرو به  ینفت انگار 

 .دیغر صورتش در و

 



 نه؟ اومدیم  خوشت کردیم  نازت لقید  کهیمرت اون -

 شه؟ی م چندشت  بوسمتیم من

 

 او از و کرد  رها را شی بازو کرد، نگاهش متاسف

 .گرفت فاصله

 

 !گهید شدم خسته برو ی ری م هرجا -

 

 ... شد خارج در از آرام و انداخت ریز  به را سرش

 

 همه نیا شودیم یمتلش دارد کردیم  حس  اتابک

 ...زدیم شلق او بر طرف  هر از فشار

 

  به کرده بغض  و نشست وانی ا یهاپله یرو جاهمان

 ...دوخت چشم در
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... نبارد تا دیکش ینفس و برد فرو شی موها در دست

 ... شد  شان خانه وارد و برخاست شی جا از آرام

 

 ****** 

  کردیم نگاه ییهانیماش به و بود نشسته پنجره کنار

 .گذشتندی م ابانیخ از توک  و تک که

 

  یسرما تا دینوش داغ یچا یاجرعه و دیکش یآه

 ... کند دور را وجودش

 

  منعکس شی روروبه  یشهیش در که شب یاهیس انیم

 را اشیشانیپ و کرد نگاه خودش صورت به شدیم

 ...کرد لمس

 

  از نترییپا یکم یشکستگ یشده گود چنداننه  یجا 

 ...شیها مو رستنگاه

 



 به بود نتوانسته او اما گذشت،ی م یلیخ  ماجرا آن از 

 ...  کند عادت دشیجد یزندگ

 

 از اما دیا یب کنار که بود یفرصت شیبرا اتابک نبودن

 و دیرم هم باز. بود برگشته  نشیریش بدون یوقت

 ...  کند قبول را اتابک نتوانست

 

 کرد نگاه مانکن یرو اشکاره مهین ی دوزمنجق  به

  متفکر و گرفت دستش در را سوزن و برخاست

 . کرد نگاهش

 

 تورو؟  یش خوشگل کنم  کارتیچ -

 

 .برداشت یدیمروار و زد یلبخند

 

 ...بخرم ن ینگ برات دیبا ندارم دوس دیمروار... نه -

 



 فاخته کردیم  فکر بود جاآن یکس اگر. گرفت  اشخنده

 !شده وانهید

 

 او که زندیم حرف لباس  با یعاقل آدم کدام آخر 

 !باشد اشیدوم

 

  یمنجق یدانه و کرد ینوازش را لباس لبخندش همان با

 . شود کامل ناقصش گل که گرفت دست در

 

 ساعتش به. کرد پرت  را حواسش در زنگ یصدا

  قرار آتنه با بود کرده فراموش پاک انداخت، ینگاه

 !  دارد

 

 فونیآ دکمه است در پشت یکس چه بپرسد کهآن بدون

 .فشرد را

 

 تا رفت خانهآشپز  به خود و کرد باز را آپارتمانش در

 ... کند حاضر  یچا



 

 زودتر هرچه  که آمدیم  باال را هاپله ی کی دوتا آزاد 

 ... بدهد پس او به را فاخته یهای امانت

 

 کشانده جانیا تا را او که  فرستاد آتنه به یلعنت رلبیز

 ...  شود رو روبه  فاخته با  خواستینم دلش چیه! بود

 

 تکان دلش در یزیچ شد روروبه که واحد  باز در با

 . خورد

 

 در را شیهاکفش کهآن بدون! باشد افتاده یاتفاق نکند

  چشم سالنش در و انداخت خانه داخل را  خودش اوردیب

 ...چرخاند

 

  او بر ترس چنان آن... دیکوبی م نهیس یقفسه به قلبش 

  جان شیها دست کردیم احساس که بود گشته رهیچ

 !ندارند

 



  وادارش یزی چ شکستن آن از بعد و فاخته غیج یصدا

 .کند نگاه را سرش پشت کرد

 

!  دهید جن  انگار که بود ده یپر شیرو و  رنگ چنانآن

 .آورد باال را شیهادست زده هول

 

 .بازه در افتاده یاتفاق کردم فکر... نترس! منم -

 

  ظرف نشست و داد هیتک خواب اتاق وار ید به فاخته

 . بود شده تکه  هزار و افتاده دستش از ی خور شکلت

 

 داشت دست در را قند آب وانیل که  یحال در آزاد 

 .نشست  کنارش

 

  یطور کردم فکر... بترسونمت خواستمینم خدابه -

 ... بازه در که شده
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 .کرد  اشاره شیپا به حالی ب فاخته

 

 !یکرد نجس  خونمو -

 

 .کرد کینزد لبش به و چرخاند وانیل در  را قاشق آزاد

 

 حالت کمی بخور ... کنه زیتم  آرمیم کارگر سرت یفدا -

 . ستین روت به رنگ ادیب جا

 

 .زد  پس را دستش و دینوش یاجرعه  فاخته

 

 یکی به آد یم بدم یاریب  کارگر ستین الزم ... بهترم -

 . بدم دستور

 

 .کرد اخم آزاد شود، بلند  که گرفت وارید به را دستش

 



 ...ستین  پات ییدمپا کنم جمع بذار سخوردهشهیش-

 

  آشپزخانه به باشد العملشعکس  منتظر کهآن بدون

 ... برگشت جارو با و رفت

 

  یرها یپن شکر با راهمراه هاخورده شهیش و شد خم

  جارو نبود، خوردن قابل گرید که یزعفران و دیسف

 ...  زد

 

  فاخته ی روروبه  را آشپزخانه یصورت یهاییدمپا

 . رفت یخروج طرف به خودش و گذاشت

 

 دم گذاشتمش برات داد آتنه  یخواستیم  که ییزایچ -

 .خدافظ ... یبردار یتونیم در

 

 و دختر لخت  بازوان دنید فرستاد، لعنت خودش به

 ... بود بسته یاسب دم بایز و بلند حاال که ییموها

 



 شیصدا فاخته... اما باشد زنش او بود قرار یروز 

 :زد

 

 جان؟ آزاد -

 

 .ستادیا برگردد کهآن بدون

 

 تت؟یحما بود نیا... پسرخاله  یانصافیب یلیخ -

 من یپا  رو اتا کارا  ؟یدلخور که کردم  کارتیچ

 ! سیننو

 

 . کرد نگاهش و  برگشت آزاد

 

 ...ستمین دلخور  تو از من... گفت بهم و یچ  همه آتنه-

 

 .کرد نگاهش  خواهش  از پر فاخته

 



 بفهمم یطور نیا حداقل  ارم،ی ب یچا برات نیبش ایب -

 . یدیبخش منو

 

 آن که موزونش اندام به کرد نگاهش و  برگشت آزاد

 ... بود کرده باترشیز رنگی مشک شلوار و تاپ

 

  متوجه تازه انگار فاخته... گرفت نگاه و دیگز لب 

  رفت خواب اتاق به زدهخجالت بود شده خودش  پوشش

 گرید... کردی م فرق قبل با حاال... کند  تنش یز یچ تا

 !بود  دار شوهر زن

 

 .گذاشت زیم یرو  را های چا

 

 ... پختم خودم  هاشوکلوچه  -

 

 .برداشت را هافنجان  از یکی و دی دزد نگاه آزاد

 

 ... ندارم لیم ممنونم -



 

 شیرو اما بپرسد فربد از خواستی م دلش فاخته

 .شدینم

 

 .دینوش  یچا یاجرعه  آزاد 

 

 امون به یکرد ول هم  رو یقناد ؟یشد  زنش چرا-

 ...خدا

 

 .دیدزد را  نگاهش فاخته

 

 گفته؟  ویچ  همه آتنه یگینم مگه -

 

 ...یبگ خودت خوامیم -

 

 .انداخت نیی پا به را سرش و دیکش یآه

 



... ازدواجمم... خورهینم مه یروح به جااون کار -

  خواستمیم... شماها خودم،  خاطربه... معمه  خاطربه

 ...فرشته و  نیریش خاطربه ... ویچ همه... کنم تمومش
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 .شد روان یاشک  و شکست شیگلو در یبغض

 

 نبودم شکسته و حالیب قدراون کاش رمیبم یاله -

 عذاب  از دارم... آزاد برم باهاش تونستمیم کاش

 ..ی لیخ  بود مظلوم یلیخ... شمیم له وجدان

 

 به  را سرش توانست یم کاش کرد، نگاهش متاثر آزاد

 ... دهد نشیتسک یکم و  بفشارد نهیس

 

 :گفت یمحزون یصدا با 

 

 ...سخته یل یخ فهممیم -



 

 .کرد خشک را صورتش و برداشت ی دستمال فاخته

 

 منم رمیبم خوادیم دلم  آدیم ادمی که ش یآخر  نگاه -

 ...نیریش و خواهرم کنار برم

 

! زهیرخاله  نیا گفتیم چه  ستاد،یا حرکت از آزاد قلب

 رد؟یبم او

 

 :کرد اخم 

 

  خودت قول به... یکن یزندگ دیبا تو... نکنه خدا -

  فرشته ترمهم همه از... ماها خاطربه تعمه  خاطربه

  به داره اون داره، اجیاحت  بهت یوقت هر  از ترشیب که

 ؟ یهست مساله نیا متوجه  تو شهیم کی نزد بلوغش

 

 .داد تکان را سرش فاخته

 



 رمینم االن تا شده باعث که یامساله  تنها -

 ... سفرشته 

 

 .نشست جلوتر و زد  یلبخند آزاد

 

  یجوون ی لیخ  تو فاخته.  باش یخوب دختر... نیآفر -

 .باش خودت فکربه  کمی... دختر شده  ریپ دلت یول

 

 .دیکش یآه فاخته

 

 من؟ سالمه چند مگه بل؟ همه نیا... شدم  خسته آزاد -

 یهمه  که یزیچ هی... خوادی م خوب یلیخ  اتفاق هی دلم

 .کنه در به تنم از رو ای خستگ نیا

 

 .زد یتلخ  لبخند آزاد

 

 ...شو دار بچه -

 



 .دیکش سر را  شیچا یهیبق و گرفت ینفس

 

  من... خودمه یواسه نه گرفتس حالم که نیا فاخته -

 یول اومدی م خوشم ازت فقط نبودم عاشقت  قتایحق

...  خواستتیم فربد چون دمیکشیم عذاب وقتم همون

 ...بچه گمی م االنم

 

 .دیکش یآه

 

 ...ستین فربد و تو یبچه  که  رهیگیم دلم -

 

 .کرد نگاهش زدهخجالت  فاخته

 

 ...کنمینم یزندگ  اتابک با من -

 

 .زد یمهربان لبخند آزاد

 

 ؟یندار دوسش چرا؟ -



 

 .کرد تر زبان  با را  شیهالب

 

 من یبرا اون. کنم نگاهش شوهر چشم به تونمینم -

 .بوده برادر شهیهم

 

 را فاخته نیا از شتریب تا انداخت ن ییپا را سرش

 .نکند زدهخجالت 

 

 .کرد قفل هم  در را شیهادست و داد هیتک

 

 شاد ،یبش خوشبخت تو  خوادیم دلمون ماها یهمه -

 هممون... اتابک یحت  تعمه فربد، من،... یباش

  تو خودت الک تو رفته سرت یلیخ. میخوریم توغصه

 ...یراه اول تازه که یهست  یقو و جوون دختر هی

 

 .زد یخند ش ین فاخته

 



 .یکن وعظ آدینم بهت -

 

 .گرفت اشخنده آزاد

 

 یحرفا میشنگول  و شاد آدم شهیهم دارم، قبول -

 حرف خوامیم شده بارم هی اما آدینم بهم یطورنیا

 .بزنم ی کی به درستو
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 .شد بند ینی چ فنجان یهاگل  به نگاهش

 

  میحال و بفهمم... بپرسم ازش ندارم ویشکیه من آزاد -

 اما دوستمه آتنه. کنم قبول اتابکو  یطورچه  شه

 حرفا نیا ترسمیم ستمین راحت  ییطوراهی... دونمینم

 فکر همه. ستنین من یجا که بزنم ییآدما به رو

 دنبال خوامیم... نازه کننیم فکر آمیم ادا کننیم

  طورنیا خدابه آزاد یول... اتابکو بکشونم خودم

 نیهم تا که ویکی شهی م آخه یطورچه ... ستین



  برادر و یحام هی یجا... شیپ ماه چند نی هم... پارسال

 کنم دوزک و  بزک براش خودمو امیب  حاال... دونستمیم

 ...و

 

 .دیلرز کوچکش یچانه 

 

 ... کنم قبولش تونمینم -

 

 به دختر نی ا کردی م حس اما دیفهم یم  را حالش آزاد

 ...دارد ازین عاشقانه یکم

 

 خاطر از را های سخت نیا تمام و بدهد دل تا دارد ازین 

 .گفت دختر به رو و زد ییبایز لبخند. ببرد

 

  بفهمونه بهت بخواد که یداد  دونیم بهش حاال تا تو -

 باشه؟  یخوب شوهر  تونهیم

 

 .داد تکان نیطرف به را سرش



 

 .نه -

 

 .دیپاش شیرو به ییبا ی ز لبخند آزاد

 

  رو حسا نیا تونهینم ی بفهم یخوایم  کجا از خب -

 همون من  یبخوا راستشو جان فاخته کنه؟ دور ازت

.  داره ییحسا هی تو به اتابک بودم ده یفهم هم وقتا

  اصلا  اون طرف از من نیکرد ازدواج گفت  آتنه یوقت

 یگیم رو  نایا که حاال. آره تو از یول... نکردم تعجب

 ...نبوده جایب قدراماون تعجبم  فهممیم

 

 .گذاشت شی زانو یرو را دستش دو هر آرنج  و شد خم

 

  یزندگ بده اجازه... بده  دوتاتون هر به فرصتو نیا -

 حاال... بده نشون خانوادت و تو به رو  خوشش یرو

 ای  یریبگ طلق   یبخوا ،ی ند راه اتابک به یبخوا  تو

 عذاب یطور هی خانوادت باز یاگه ید زی چ هر



 دست همش بزرگ طوفان نیا بعد آرامش... کشنیم

 ...توه

 

 .انداخت  نییپا را سرش فاخته

 

 ...اما دونمیم خودم ویگفت که یی نایا یهمه -

 

 . زد یبخشنانیاطم  لبخند ازاد

 

 ... نسوخته  فرصتات تا... فاخته  کن شیعمل -

 

 . داد ادامه داشتی برم را  کتش که یحال در و شد بلند

 

 نیا تو واژه نیترمسخره چون... برادر گمینم -

  کم هرجا... میلیفام میدوست هنوزم ما  یول طه،یشرا

 . کنارت هستم من یآورد

 **** 

 



 زده چمباته تختش یرو بود رفته آزاد که یوقت آن از

 ... کردیم فکر شیهاحرف  به و بود

 

 از اشخانواده آرامش خاطربه  توانستیم قدرچه 

 ... بگذرد خودش احساسات

 

 ... کردیم  تصور خودش کنار را اتابک
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 یپشتپر  یمشک یهامو و کلشیه را شی بایز صورت

 ... زدیم اششانه مردانه که

 

 ! باشد هارمرد یپ هیشب که یطور آن نه  و بود جلف نه

 

 ... شدی نم هم لطف از یخال او با یزندگ کل در

 



 برادر و خواهر مثل عمرشان آخر تا توانستندینم اما 

 ... کنند یزندگ

 

 مردانه یها از ین یهمه با  است یجوان  مرد هم اتابک

 ...  افتاد اتابک شیپ  روز چند بوسه ادی به. اش

 

  شیهالب و شد جمع صالیاست از صورتش هم باز

 ! آخر توانست یم طورچه... زانیاو

 

  زدیبرخ تختش از کرد وادارش یگرسنگ و ضعف حس

 . برود آشپزخانه  به و

 

 یز ی چ دنبالبه و بود شده خم خچالی در کمر تا

 را باشد لشیم باب که یزی چ اما کند هم سر  تا گشتیم

 ...نکرد دایپ

 

 کرده فکر و  کار ریدرگ را خودش قدرآن روز چند نیا 

 ! نداشت  کردن دی خر  یبرا یوقت گرید که بود



 

  نییپا تا باال هم باز و برد اششلخته  یموها  در دست

 .دیکوب محکم را خچالی در. کرد نگاه را خچالی

 

 !دیخر برم دیبا کهنیا مثل -

 

  باال تعجب با شیهاابرو شد موجب در زنگ یصدا

  یهاهمانی م شب انگار اما نبود یکس منتظر. بپرد

 ! بود خواندهنا

 

 . انداخت داخل را خودش فرشته کرد باز که را در

 

 !رونیب سرده  قدرچه  فاخته اوووف -

 

  شیبرا خانمی گل که یقرمزرنگ کله و زد کنار را فاخته

 .انداخت مبل یرو را بود بافته

 

 !دمیترک سرده که بس -



 

 خودش و کرد باز را یبهداشت سیسرو در و کرد تند پا

 . انداخت داخل را

 

! نبود بلد کردن  سلم وقتچ یه فرشته گرفت، اشخنده

 .کرد  اشی وارس و برداشت  را رنگ قرمز کله

 

ا  آمدیم بایز نظرش به   و  بور یموها یرو مخصوصا

 .زد زل نیر یش عکس قاب به و دیکش یآه  فرشته بلند

 

 ...یبود توم کاش کوچولو  مظلوم  برم قربونت -

 

 .شد خارج یبهداشتسیسرو  از فرشته

 

 !کو؟ بابام پس... ا  -

 

 .دیپرس  متعجب فاخته

 



 !بابات؟ -

 

 .داد تکان را  سرش فرشته

 

 ییتنها ومدین دلمون بود کرده درست دمپختک  یگل -

 . میبخور تو با میبرداشت سهممونو  بابام  و من میبخور

 

 حداقل نبود اشی حال یزی چ دختر نیا کرد، اخم فاخته

 . چاندیپ را گوشش! گفتی م یز یچ یمادر اشعمه به

 

  گفتن یگل مامان نه؟ یستین بلد کردن سلم تو -

 طور؟چه 
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 .داد تاب را خودش  فرشته

 



  چه ستین  معلوم! یوحش یدختره کن  ولم! یآ یآ -

 !کرده رم بابامم که یدرآورد یبازی وحش

 

 .چاندیپ ترش یب را  گوشش فاخته

 

 !ومدهین تو به شیفوضول -

 

 :گفت طان ی ش و دیرهان را خودش یزرنگ  با فرشته

 

 ! باال ادیب  جونت  شوهر درو بذار وا -

  نتیکاب تا رفت آشپزخانه به و کرد  ییبایز یخنده

 ... کند  کاوش را فاخته یهای خوراک

 

 داشته هنوز را اشخوشمزه یهالواشک  آن از کاش

 !باشد

 

 سامان را اشآشفته  ظاهر کند یسع کهآن  بدون فاخته

 . رفت آشپزخانه به هم خودش و گذاشت باز را در دهد



 

 کوچولو؟ موش ی خوایم یچ -

 

 از پر دیکشی م رونیب را هالواشک  که یحال  در فرشته

 .داد  جواب ذوق

 

 !بابا زن  که عاشقتم نی هم یواسه... کردم داشیپ-

 

 .دیکش را لپش و دیخند فاخته

 

 من خرمیم  خودت یواسه... من برم تو قربون یاله -

 ...ستمین خور لواشک که

 

 اشخاله آغوش در و کرد لوس را خودش  فرشته

 ... انداخت

 

 به و بود داده هیتک آشپزخانه در چهارچوب  به اتابک

 ... کردیم نگاه زادهخواهر   و خاله  یهاعاشقانه



 

  فاخته آغوش که کردیم  یحسود فرشته به دلش در 

 .داشت را  شیکوچولو 

 

 تن که یمشک یهالباس   آن با دختر یدهیژول ظاهر 

 را دلش ته دادیم شینما چشمانش جلو  را موزونش

 ... داد مالش

 

 ... بایز اندام نیا بود دهید  را او که ییروزها نیاول از 

 

 ...نشود وسوسه شتریب تا داد قورت  را دهانش آب

 

 .دادیم یفرار دینبا را شی کوچولو بلبل

 

 با یکم اگر که بود یریش ماده همچون دخترک نیا 

 ... دیدریم را شیگلو و  کرده رم کردی م یباز دمش

 

 .کرد  جاجابه  دستش در را قابلمه



 

 ... سلم -

 

 .کرد جدا خودش از را  فرشته فاخته

 

 ...یاومد خوش سلم، -

 

 .دیدزد نگاه و  گرفت دستش از را قابلمه

 

 ومد؟ ین چرا عمه... شامو بکشم نیبش ایب -

 

 نگاه نکیس یرو ینشسته  یهاظرف  به متفکر اتابک

 .داشته هاآن از قبل یهمانیم فاخته انگار. کرد

 

  انگار که  توم. ادیب تونهینم کنهیم درد پاش مامان -

 !یشد ایدن تارک

 



 .گرفت رو زدهخجالت  فاخته

 

 .کردم فراموش کل به که شدم کار غرق نقدریا -

 

 ۳۶۳_ پارت#

 

  خوردیم ولع با را شیهالواشک  که طورهمان  فرشته

  از یکی تا  رفتیم دستش که دیکوب یاتابک دست پشت

 .بردارد را ها آن

 

 !منه  مال نایا! اتابک نزن دست -

 

 . داد تکان را دستش ی شینما  اتابک

 

 ! یپوکوند دستمو! سر رهیخ یدختره -

 

 . دیخند شانیدو هر به فاخته



 

 !رای پن شکر کنار کمدمه تو هست هنوزم بخوره بذار -

 

 .شد بلند شی جا  از فرشته

 

 !داد لو گاهشویمخف  جون آخ -

 

 .  رفت فاخته یخانه   خواب  اتاق تنها یسوبه دواندوان

 

 بود فرشته رفتن به نگاهش  که طورهمان اتابک

 .دیپرس

 

 بوده؟  جانیا یکس -

 

  جانیا آزاد دیبگو توانستی م طورچه د،یگز  لب فاخته

 ذهن و نداشته اعصاب آن  با اتابک به هم آن بوده

 ...ضشیمر

 



 .گذاشت زی م یرو را دمپختک ینیس 

 

 ...یمشتر -

 

 .  شد بلند شیجا از و کرد نگاهش موشکافانه اتابک

 

 تا شد خم یکم. بود بلندتر کوتاهقد دختر از یادیز قدش

 ... بکشد مشام به را  شیموها یبو

 

 دونیم بهش" شد تکرار فاخته ذهن در آزاد  یهاحرف 

 ". بده

 

 دل مظلومش یهاچشم   اما دینکش عقب را خودش

 ... زد  آتش را اتابک

 

 را  دختر نیا یهای فرنگتوت  یمزه یکم دلش

 ... خواستیم

 



 ! مگر؟ شدیم  چه کاستیم  زمستانش یسرد از یکم 

 

  و دیبخش اشه ی ر یهاسلول به را اشی بهشت یبو

 .برداشت عقب یقدم

 

  و شست فاخته ییظرفشو نک یس در جاهمان را دستش

 ...نشست شیجا سر

 

  چه را آزاد کند لعنت خدا داد، ول را  نفسش فاخته 

 ... شدیم  مگر آخر گفتی م ییزهایچ

 

  یکم دیشا... سوختیم دلش چه؟  اتابک یقراریب اما 

  یترش یکاسه  که یحال در آمدیم کوتاه موضعش از

 دید را اتابک یرکیزر یز. گذاشتیم زیم  یرو را تازه

 ... ندیبیم را او باشد بارش نیاول کهنیا مثل زد

 

 ایخدا دیگز  تو از را خودش لب زد، دید را  شیهالب

 ...توانستی م طورچه 



 

 چشم! او؟  حاال... بود خواهرش تنها عشق یروز او 

  کی... کند امتحان بار کی فقط"  گفت دلش در و بست

 ..." بار

 

 از تربلند یکم و کرد نگاه را اتابک یها لب دوباره 

 . زد صدا را  فرشته معمول

 

 !شام ایب فرشته؟ -

 

 صرف فرشته یهای حرف  پر و فاخته سکوت در شام

 .شد

 

  انیم گاه کرد،ی م ریس گرید یباغکوچه   در اتابک اما 

 باغ در یگاه و شدیم  شناور زنش ی هاچشم  عسل

 یک اشوهیم ندیبب  تا چرخاندیم چشم شی هالب  یآلبالو 

 .شد خواهد او بینص

 



 ۳۶۴_ پارت#

 

 ببندد چشم تا  خواستیم را اشی بهشت عطر یکم دلش

 ... کند ترشیب و ترش یب را  قلبش تپش و

 

  خورد یشام چه دینفهم که کرد فکر داشتنش به قدرآن

 . گرفت قرار دستش کنار  یچا  فنجان یزمان چه و

 

 .کرد نگاه فاخته به و گرفت باال را سرش

 

 ...ممنونم -

 

 .کرد نگاهش رهی خ رهیخ  فاخته

 

 ...تو -

 

 .گرفت ینفس و بست چشم



 

 اتابک؟  حالت خوبه تو -

 

 اشیخوشمزگ شد، اشخوشمزه   یچا  الیخی ب اتابک

 ...  بود آورده شی برا را آن فاخته ک بود نیا

 

 یکم فقط... خواستیم  را دلبرکش یدلبر یکم دلش

 ... کند حسش

 

 خودش جان  به د؟یرسیم دیرسینم آخر  به که ایدن

  کوچک آغوش نیهم شی ایدن آخر که  خوردیم قسم

 ...است

 

 رم گفتیم اگر... دینگو ای دیبگو که  کردیم دلدل 

 کرد؟یم

 

 . گرفت را مشیتصم و کرد پا آن و پا نیا یکم 

 



  بود شده علومش کتاب در غرق که کرد نگاه را فرشته

 .خواندیم را درسش و

 

 .کرد نگاه فاخته به و داد قورت را  دهانش آب 

 

 م؟یبزن حرف کمی -

 

 .کرد اشاره اتاق به سرش با

 

 اتاقت؟ تو -

 

 مرد چشمان در را اقیاشت ستاد،یا یالحظه فاخته قلب

 ... دیپر پلکش و دید مقابلش

 

  اتابک بود کرده تصور مدام بودند آمده یوقت از

 ...ببوسدش

 



  دست یخارج کی رمانت یها لمیف مانند بود کرده تصور 

 ...بفشارد شیهالب  به لب و کند شیموها در

 

 یغنچه و دهد هیتک  یوارید به را او کهنیا ای 

 ... بزنند حرف بود گفته اتابک اما... ندیبچ  را  شیهالب

 

 . خواستینم دیشا

 

 امشب حداقل... نخواهد اتابک کرد دعا دلش در

 ... نخواهد

 

 به که  دیایب کنار نتوانست هم باز کرد فکر هرچه 

 ...دهد دانیم اتابک

 

  و خواهر که هاآن اما... را خواهرش یبرادر  کدام آخر

 و بود خودش تصور نی ا سال همه نیا نبودند، بردار

 !بس

 



 کرد صبر کرد، باز را اتاق در و شد بلند شی جا از آرام

 .شود وارد اتابک تا

 

 به اما شده شانمتوجه  بود، معلوم کرد نگاه  فرشته به

  مطالعه غرق را خود ب یعج آوردینم خودش یرو

 .بود کرده کتابش

 

 ۳۶۵_ پارت#

 

 نیکمتر با را در و شد اتاق وارد و دیگز  لب خجالت از

 .بست صدا و سر

 

  به و داد ه یتک در به اشانداخته گل یها لپ  همان با

 .کرد نگاه اتابک

 

  یبایز صورت به و بود نشسته تختش یرو  اتابک 

 .کردیم نگاه همسرش

 



 دوم یصفحه در اسمش نه؟ مگر گرید  بود همسرش 

 ...زدی م چشمک اششناسنامه 

 

 .زد ضربه تشک  یرو به آرام 

 

 ...جانیا نیبش ایب -

 

 نشست بود گفته اتابک که ییجا  از تردور یکم فاخته

 .انداخت ن ییپا را سرش  زدهخجالت  و

 

  شیهادست انیم را دختر دیسف و تپل دست اتابک

 ...گرفت

 

 را خودش  انگشتان قرمز رد لذت با و فشردش یکم

 . کرد نگاه آن یرو

 

 ! چه؟ یعنی گرم... بود  گرم شهیهم مثل شیهادست

 



 آتش  به را جانش که ستیاکوره کردی م احساس

 .کرد نگاهش و زد یلبخند. کشدیم

 

 ...من خوامیم معذرت ازت ش،یپ روز  چند خاطربه -

 

 لب به ی ورک ی یلبخند اششه یهم عادت  به فاخته

 .آورد

 

 ...نبود درست منم وقت چن  نیا رفتار... نداره بیع -

 

 دهیرس شی گلو به جانش... نداشت تاب را  یکینزد نیا

 .آمدیم باال داشت و بود

 

 را شیهادست... بود  کرده تجربه را او آغوش 

 ...نشاندی م شیهامو یرو به گاهگه که ییهابوسه 

 

 که بود یهمسر او جانیا کردیم فرق یک ینزد نیا اما

 .کردیم رابیس را او دیبا



 

 که یاتابک دست در دست اضطراب و  شیتشو از پر

 خود نیا...  است خواهانش قدرچه  دانستی م خوب

 نبود؟ مرگ

 

...  سوخت دستش کف ری ناگز احساس همه نیا انیم 

 !سوزاندش... نکرد خودشی ب اتابک داغ یبوسه 

 

  مثل آورد جلو یکم را شی هالب  و فروخورد را بغضش

 ... انده یگر یبرا یتلنگر  منتظر که ییها کوچولو  بچه

 

 یگندم صورت یرو  را فاخته دیسف  دست اتابک 

 .گذاشت  خودش

 

 یرنگ یهارمون  نیباتریز تضاد، نیا خودش  نظربه 

 ... است دهید حال به تا که بود

 



  یجعبه و برد فرو شلوارش بیج در را  گرشید دست

 ...  دیکش رونیب را یکوچک  ییمقوا

 

  به یروبان  با که یرنگیاقهوه یخانه   چهار یجعبه 

 . بود شده نییتز رنگ همان

 

  دستبند کرد، باز را جعبه  و آورد نییپا را  فاخته دست

 .داد قرار فاخته مچ یرو و دیکش رونیب را یفیظر

 

 .کرد نگاه ریمتح فاخته به و بست را قفلش

 

  تونستمی م کجا... برو گفتم بهت خوامیم معذرت -

  از زور به  جونشو تونهیم آدم مگه آخه؟ بفرستمت

 کنه؟ دور بدنش

  

 .دیبوس را دسبند کنار ییجا

 



  دمشینخر گرون... مهیعذرخواه هیهد  نیا کوچولو -

 ...آدی م یلیخ تو دست به یول

 

 .کرد نگاهش ریمتح طورهمان فاخته

 

 ...اتابک طلست -

 

 .کرد لمس را اشچانه  و دیخند  اتابک

 

 !دختر ناسیا از ترش یب تو حق -

 

 ۳۶۶_ پارت#

 

 بنددست از... دیخند دلش ته از هامدت از بعد فاخته

 تو یاستاره که یکج یها مربع... بود آمده خوشش

 .زدی م چشمک  درونش یخال

 



 یرو... کردیم وصل هم به  را ها مربع ی فیظر  ریزنج 

 ...دیدرخشی م ترتمام  هرچه ییبایز به دشیسف مچ

 

 و کرد فراموش را بدش یهاحس  تمام انگار فاخته 

 . زد یلبخند

 

 ... ممنونم... قشنگه  یلیخ -

 

 .کرد اخم ی شینما  اتابک

 

 ن؟یهم -

 

 اشیداشتن دوست یجا همان  به و برد جلو را سرش

 ... چسباند

 

 . بود جا همان  بهشت گردنش، و کتف انیم ییجا

 



 و دیکش بو قیعم... نگارش کریپ  از نقطه همان

 .کرد زمزمه

 

 یکن قبولم تا مونمیم... کن رم  بار هزار...  کن رم تو -

 . بزنه نامم به دلت بهشتو نیا که مونمیم

 

 .کرد رسد را  شیهالب  اقیاشت از پر و کرد  راست سر

 

...  چشمیم رو لسایگ نیا که ستی ن بارم نیاول -

 ... استیدن حس نیبهتر

 

  یبوسه شود حرفش متوجه بخواهد فاخته کهآن از قبل

 . نشاند  شیهالب یرو  یکوتاه

 

 را شیگلو خیب بغض و شدند مشت فاخته یهادست

 ... گرفت

 



  برق  مثال اتابک... کردیم چه کردی م چه ایخدا

 . دیجه شیجا  از یاگرفته

 

 ...میبر ما بهتره گهید -

 

 ... شود آماده خواست فرشته از و کرد  باز را اتاق در

 

  ی سالم یجا دختر  نیا شکیب ماندندیم گر ید یالحظه  

 ...   ماندینم بدنش در

 

... نبود که خر... خواستشی نم یزور اما بود زنش

 . ستین او با دلش دیفهمیم

 

 ییهاچشم  و. بود کرده حس  را شیهادست شدن مشت 

 ... شدندیم  یخال و پر که

 

 که نکند ییخطا تا رفت و گرفت را دخترش  دست 

 ...  شود زان یگر شیپ از شی ب شیآهو



 

 .بود ی نرفتن نیب از فاخته  با بودن از  خوبش حال

 

  کوچکش  خانه  خواب اتاق در که یدخترک از خبریب 

 .کردیم هیگر صدایب

 **** 

 

 دشیکل و کرد دست به را  چرمش یمشک یهادستکش 

 . انداخت فشیک در و برداشت آشپزخانه کانتر یرو را

 

  شال و ستادی ا اشیجاکفش نه یآ یروروبه 

 .  کرد ترمرتب  را  رنگشی مشک

 

 . خورد زنگ بار نیهزارم یبرا  اشیگوش

 

 .داد جواب کردی م باز را در که یحال در 

 

 ... آمیم دارم -



 

 به رخ زنان نفسنفس د یدو نییپا یکی  دوتا را هاپله

 .ستادیا اتابک رخ

 

 .شد رید دیببخش -

 

 .کرد نگاه را شیپا  تا سر اتابک

 

 ؟ینداشت تربلند  مانتو -

 

 . کرد نگاهش اخمالو فاخته

 

 !نداشتم نه -

 

 بدون و گرفت نگاه بود، متنفر اتابک گرخ یتوب نگاه از

 . نشست و کرد باز را عقب در  او به توجه

 



 .جونمعمه سلم -

 

 و برجسته یگونه  و برد جلو یصندل دو ان یم را سرش

 . زد یلبخند خانم  یگل د،یبوس را یگل نرم

 

 ...دلم زیعز سلم -

 

. انداخت راه به را نشیماش  و شد سوار اخمو اتابک

  بود شده باعث آتنه دنییزا خبر یزود آن به صبح

 .برسد یقناد یهاکار  به نتواند

 

  اوردیب را مادرش بود کرده مجبورش شقکله  دخترک 

 !بروند اش ی جان دوست ادتیع به که

 

  همراهشان که فرستاد مدرسه به را فرشته زور به 

 .نشود

 



 و دیکش جلو هایصندل انیم را خودش  دوباره فاخته

 .دیبوس را اشعمه دگر بار

 

ا  ییتنها  یاومد که عمه یمرس -  .برم شدینم روم واقعا

 

 .گفت  حسادت از پر ابروانش، گره همان   با اتابک

 

 !که دیبر االن نیهم نبود واجبم حاال -

 

 ۳۶۷_ پارت#

 

  به بود شده  خم که طورهمان و داد رونی ب ینفس فاخته

 .کرد نگاه اتابک

 

 !شما به نه اد،یب گفتم عمه به من -

 .شم  کارت مزاحم خواستمینم

 



 ادشی یالحظه . داد قلقلک  را اتابک گردن داغش نفس

 ...است نیماش فرمان پشت رفت

 

.  کرد دگرگون را شیایدن  انگار کوچک نفس نیهم 

 عطر نی ماش  کوچک یمحفظه  در او که بس نیهم

 ...پراکندیم را اشی بهشت

 

 .کرد یانیدرم پا یگلعمه

 

 نهیبب رو بچه  داره ذوق خب! بچم سر نزن غر اتابک -

 مگه؟  خودشه دست

 

 .زد لبخند افتهی باز یآرامش  با اتابک

 

 .ترهک یبار هم مو از ما گردن! خانوم مامان چشم -

 

 .ستادیا مارستانیب در کنار

 



 .میدیرس  نییبفرما -

 

 و شد ادهیپ کند یخداحافظ کهآن بدون اخمو فاخته

 .ستادی ا عمه منتظر

 

 دنبالبه مارستانیب کنار یفروشگل در خانم یگل همراه

 . ببرد آتنه یبرا که گشتی م بایز یگل

 

 . ستادیا کنارش  آهسته اتابک

 

 ! قشنگه هیصورت اون -

 

 .دیکش ینی ه فاخته

 

 ؟ یبود نرفته مگه! دمیترس -

 

 ... بست  را شیهاچشم  و گذاشت قلبش یرو دست



 

.  شد دهیکش تپلش و دیسف مچ یرو  اتابک چشمان

 ذهنش در را  فکر نیا بود دهیخر شیبرا که یدستبند

 ! ردیبگ گاز را دستش مچ و شود خم که انداختیم

 

 . را پسرش ییدایش دیفهمیم  خوب خانمیگل

 

 بتیمص همه آن از بعد که بود خوشحال دلش ته از

 ...کندیم تجربه را بایز یاعاشقانه پسرش

 

  آتنه اتاق  در پشت رنگیصورت گل همان با سه هر

 .زد در به یاتقه و برد جلو را دستش فاخته ستادند،یا

 

 خونه؟  صاب! اهللای -

 

 لبخند و شد بلند تخت کناره از دست به  کمپوت ونسی

 . رفت استقبالشان به زنان

 



 ... نیاومد خوش سلم -

 

 به اشیطور  زرد یرو و  رنگ با اتنه

  به را فاخته  ماند منتظر و دوخت  چشم شانی پرساحوال 

 ...بکشد آغوش

 

  کرد رها او درآغوش را خودش  آمد کنارش که فاخته 

 ... داد سر یسوزناک هیگر و

 

 فاخته. کردند نگاه را گریکدی  متعجب خانمی گل و فاخته

 .کرد نگاه ونسی به دهیترس

 

 . آمد جلو یقدم ونسی 

 

  بچه نینترس گرفته دلش کمهی دهینرس هنوز مامانش -

 ...سالمه

 



  را شیموها و کرد حلقه آتنه دور رو شی هادست  فاخته

 .دیبوس

 

 مردم؟ من مگه نخور غصه... برات یاله رمیبم -
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 ارام و گذاشت مادرش یشانه یرو دست متاثر اتابک

 :کرد زمزمه گوشش در

 

 باهاشون آتنه خانواده... ادیب مامانش نکنم فکر -

 .قهرن

 

 بودند آورده را او خواند، را پسرش حرف ته خانمیگل

 ... کند یمادر  که جانیا

 

  ریکر درون را کوچک نوزاد کوتاه، یقدم با 

 .کرد نگاهش و گرفت آغوش در رنگش یصورت



 

 ...  اش گنده دماغ و آلوده پف صورت 

 

 .دیبوس را  شیمو از پر یشانیپ و رفت ضعف دلش

 

  نازه؟ قدچه نیبب نکن، یتابیب مادر، جون آتنه -

 

 در را کودک ذوق با و کرد  جدا خود از را آتنه فاخته

 ...کرد نگاه اشعمه دستان

 

  پدرانه یمهر با اتابک. زد بایز یلبخند ه یگر انیم آتنه

 .ستادی ا فاخته کنار

 

 ؟یکن بغلش یخوایم -

 

 .کرد نگاه مظلوم اشزدهذوق  نگاه همان با

 



 !ترسمیم -

 

  فاخته دست کنار و گرفت مادرش از را نوزاد اتابک

 . داشت نگهش

 

 ...نترس ریبگ -

 

 برد نوزاد رنگیصورت  یپتو ریز را دستانش  فاخته

 .دینکش پس را دستش اتابک اما

 

 نگاه را اتابک  زدهذوق و فشرد خودش به را نوزاد 

 .کرد

 

 !کوچولوه قدرچه -

 

 نیا به ب یعج بودن مادر رفت، ضعف دلش اتابک

 ... آمدی م دختر

 



. کرد آغاز را  هیگر و خوردنیچ کودک یبسته  چشمان 

 .دیبوس  را صورتش و شد خم  اتابک

 

   کوچولو؟ خانوم شدهیچ... جونم -

 

 .زد لبخند ونسی

 

 .شهگشنه کنم فکر -

 

 .شد کینزد آتنه به و گرفت دو ان از را بچه خانمیگل

 

 .ستادیا آتنه  کنار اشکودکانه ذوق همان  با هم فاخته

 

 ن؟یذاریم یچ اسمشو -

 

  راهرو در و کرد باز را  در بشنود تا  ستادینا  اتابک

 ...نباشد آتنه مزاحم که ستادیا



 

...  دهد ریش را اشبچه  و باشد او کردیم شرم دیشا 

 .آمد رونیب هم ونسی

 

 حس... شدم خوشحال یلیخ... نیاومد که ممنون -

 . بده یلیخ یکسیب

 

 .زد ونسی پشت بر  دست اتابک

 

 ...کنه کاری چ دونهیم مامانم -

 

  لحن همان با و  کرد نگاهش قدردان ونسی

 :گفت اشی شگیهم بخشآرامش 

 

 ...بگم یچ دونمینم -

 

 را شی هاچشم و داد ه یتک  کنارش وارید به اتابک

 .بست



 

 ادیب ش یپ منم یبرا  قشنگ یلحظه  نیا کن دعا -

 .قیرف کن دعا... ونسی

 

 **** 

  رها را کوچک نوزاد لحظه کی فاخته و فرشته

 شده شانهمه دل زیعز امدهین  کوچک یآتنا . کردندینم

 ...بود

 

 گذاشته بار یمحل یجوجه  آتنه تیتقو ی برا خانمیگل 

 . کردیم فراهم ی ز یچ لحظه هر ونسی و بود

 

 که بود درست نیا گرفته، دل اما بود خوشحال آتنه

 بر در خودشان دختر همانند  را او فاخته یخانواده 

 ...اما بودند گرفته

 

 .ردیگینم را خانواده یجا  که زیچچیه 
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  خواهر اشزادهبرادر که بود  چه ونسی گناه دیفهمینم

 ... بود داده طلق را آتنه

 

 .دانستندیم مقصر را هاآن  شانهمه 

 

 یخانواده  نه و بود مانده  کنارش ونسی یخانواده  نه 

  که بود در به چشمش اما بود خانمیگل یخانه  در آتنه،

 ... آرزو آه... شود خانه  داخل ییآشنا

 

 به شد عاشق که ی روز  آن مگر  شرور یآرزو

  یبچگ خاطربه  حاال  که داد گوش آتنه  یهاحرف 

 ...بود مانده تنها  او شیهاکردن

 

 یسخت به  کرد، جمع را حواسش اتابک گفتن هللاای

 . انداخت سرش یرو را شالش و نشست

 



 .شد وارد در از پر یدستان با اتابک 

 

 کنه؟ من کمک سین یکس  خونه؟صاب -

 

 مشغول او به  توجهیب و کرد نازک یچشم  پشت فاخته

 . شد آتنا دست با رفتن ور

 

 .رفت پدرش کمک به و برخاست فرشته 

 

 .شنونینم  انگار که ایبعض من به بده -

 

  خودش و سپرد دخترش دست به را ها سه یک اتابک

 .آمد  آتنا کنار

 

 ... دهیخواب  ملوس چه زدلمیعز -

 

 . دیبوس را قرمزش و کوچک دست و شد خم



 

 خوادیم دلم قدچه  اووف... قشنگمونه دختر-

 !بچلونمش

 

 : دیپرس اتابک از یمادر مهر  از پر آتنه

 

ا  نظرتبه -  قشنگه؟  واقعا

 

 .کرد  اخم لبخندش همان   با اتابک

 

 ! قشنگه معلومه -

 

 .کرد لمس را آتنا نرم ی مشک یموها

 

  یکیکوچ بعد من یدونستیم... خانوم آتنا هیشمیابر -

 بودم؟  دهیند روزههی یبچه  حاال  تا فاخته

 



 .دیپرس آتنه و کردند  نگاهش متعجب آتنه و فاخته

 

 ن؟ی دیند طورچه -

 

 کوچولو دختر قرمز یهالپ  یرو را اشاشاره انگشت

 . داد رونیب دار صدا را نفسش و دیکش

 

 رو هابچه  یهیبق... دمیند  شونوینوزاد  که هاموبچه -

 ... دمیدیم ماهه سه دو هم

 

 دو و خودش. افتاد کنسول  کنار عکس قاب به نگاهش

 ... دخترش

 

  یز یچ هر از  ترسخت  فرزند داغ که خدابه ! بود سخت

 ...است ایدن نیا در

 

  تا یسپاری م خاک به  را وجودت از یاتکه  انگار 

 .ارامدیب



 

 و داندینم را دادانش که است یحکمت  چه نیا 

 ! داندینم هم  را گرفتنش

 

  یهاماسک  آن ریز نیریش دارکش  یهانفس  یالحظه 

 ...  و اشدهیتراش  یموها. آمد خاطرشبه  یلعنت یآب

 

 همه نیا یوقت ند؟یبب یکس را مرد اشک است  مهم مگر

 است مهم مگر زندیم وارید و در به قلبش در درد

 ست؟ین نش یریش یوقت

 

 .خورد سر چشمش یگوشه  از یاشک یقطره 

 

  دوخت یاآتنه به را دارشبغض  نگاه و دیگز  لب فاخته

 ... کردیم  نگاه آتنا صورت به متفکر  و محزون که

 

 با را خوب  یهالحظه  ن یا خواستینم دلش اتابک 

 ... ردی بگ خانه یاهال از آه و اشک



 

 .کرد لمس را  فاخته یشانه   و زد یلبخند 

 

 .دارم کارت اتاقم ایب -
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 اتاقش به که برداشت قدم پلهراه یسوبه و شد بلند

 ...برود

 

 .گرفت دست در را فاخته دست آتنه 

 

  بهش یخوای نم ستگرفتهدل یلیخ... فاخته داره گناه -

 ؟یبد نشون خوش یرو

 

 .گرفت بر نگاه و کرد ترش رو فاخته

 



 .کنمیم فک بهش -

 

 در سر ونسی و اتابک دی خر  یهاسهیک  انیم خانمیگل

 .ستادیا گم

 

 ...کنهیم درد کمرم کنم کاری چ رو همه نیا من -

 

 .  داد ه یتک  نتیکاب به و دیکش یپوف

 

 که طورهمان گرفت اشخنده یگل یدرماندگ از فرشته

 .دیکش ادیفر کندیم پوست یموز

 

  خجالت تعمه کمک ایب پاشو کارهیب یدختره یآها -

 !؟یکشینم

 

 .کرد نگاه فرشته به یچپچپ  و آمد آشپزخانه به فاخته

 

 !ایکنی م یدراززبون  خوب -



 

  کسریم در ریش یکم و  درآورد اشخاله  یبرا یزبان

 .کرد اضافه را  شکر و ختیر

 

ا  -  ؟یکن یکار هی یپاش  که بگن بهت دیبا حتما

 

 و دیکش متیمل با را نیریش بافته  یهامو  فاخته

  و خچالی در لیوسا کردن جاجابه  به شروع حرفیب

 .کرد هانت یکاب

 

 کرد کمکش و خوراند آتنه به رموزیش ی وانیل فرشته 

 .  بکشد دراز یکم  فاخته اتاق در

 

 و بود ستادهیا حمام یحوله با اتاقش بالکن در اتابک

  خوابش  فاخته اتاق در هم ونسی و دیکشی م گاریس

 .بود برده

 



 یخانه ...  نشد داریب هم  اتاق به آتنه رفتن با یحت 

 داشت یخوب  یشلوغ و  شور هاسال  از پس خانمیگل

 ... شیپ انیسال مثل و بود شده خوش دلش

 

 یخال شیوفای ب دخترک یجا... شانی خوشبخت انیسال 

 .بود

 

  خانه در شیآسا از یحت  را او که ییوفای ب پوپک 

 . بود کرده محروم سالمندان

 

 ... خوردی م بهم حالش دیشن یم اسی ی بو  هم هنوز 

 

  خانه  یهوا به هادیبازد هنگام به فقط  که یعطر

 ...دندیپاشیم یدوم سالمندان

 

 نتیکاب در را لسیگ و بی س یهاکمپوت  و دیکش یآه

 .دیچ

  



 .کرد نگاه اشعمه  به و خاراند را سرش فاخته

 

 یلیخ  هابی س نظرمبه خچالی تو دمیچ شوهمه عمه -

  و ازیپ و ینیزمب یس تازه. شهینم جاشونم  ادنیز

 .کنم کارشونی چ دونمینم

 

 .زد لبخند خانمیگل

 

 یتو  برو بکش یزحمت هی  زدلم،یعز نکنه درد دستت -

  مشونیبری م. اریب وردار سبد چنتا باال  یطبقه بالکن

 . شنی نم خراب جااون  خنکه بالکن، همون تو

 

  یطبقه به یمنته  یهاپله بدوبدو  یچشم  گفتن با فاخته

 ...  کرد یط را دوم

 

  را اتابک  حضور یکلبه که بود کارش سرگرم قدرآن

 به بود خواسته او از کهنیا و بود کرده فراموش

 . برود اتاقش



 

  در زدن در بدون ستین اتاقش در یکس کهن یا الیخبه 

 . رفت داخل و کرد باز را

 

 خانوم؟  کجا -

 

  آن در که کردی م نگاه اتابک به گرد چشمان  با فاخته

  بالکن در حمامش یحوله   با چگونه یزمستان یسرما

 !بود ستادهیا

 

 .دیکش عقب یکم را خودش و کرد اخم 

 

 ...ببرم سبد عمه یبرا  خوامیم -

 

 .کرد ک ینزد خودش به و دهیکش جلو  را او اتابک

 

 ؟یومدین چرا جا؟نیا ایب نگفتمت  مگه -

 



 . داد ش یبازو به یتکان و کرد اخم

 

 !ییآ کن  ولم! امیب خواستینم دلم -
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 !شدینم اشی حال هازیچ نیا که دلش

 

 بود، زنش! مگر؟ بود جرم... خواستی م آلبالو یکم 

  نبود؟

 

 به ینفس در  و ستینگر  را شیبایفر چشمان یالحظه 

 ... زد خونیشب سرخش یهالب

 

  گاریس یبو شهیهم او داد،یم گاریس یبو  اتابک نفس

  همه آن کنار در ندشیخوشا حس... داشت دوست را

 .بود ساخته بی عج یپارادوکس بد یهاحس 

 



 به را شیهالب  ترآهسته  یگاه و محکم یگاه اتابک

 خل ییفضا در انگار... شدی م تر شل او و دیکشیم کام

 . باشند کرده رها را او مانند

 

  خواستیم هم اگر کند، رها را خود کردینم یتلش

  یر یس انگار اتابک عطش. بود نمانده بدنش  در یجان

 . بود ریناپذ

 

 ریاس  شیهالب  هاستساعت کردیم  حس فاخته 

 هم قهیدق به که یحال در است مرد نیا یهادندان

 .بود دهینکش

 

  خواستیم هم اگر کند، رها را خود کردینم یتلش

 .بود نمانده بدنش  در یجان

 

 حس فاخته. بود ریناپذ یری س انگار  اتابک عطش 

 مرد نیا یهادندان ریاس شی هالب  هاستساعت کردیم

 .بود دهینکش هم قهیدق به که  یحال در است

 



 دیکش عقب یکم کرد حس که را دختر شدن جانیب

  یهاچشم در و کرده  او صورت قاب را دستانش

 .ستی نگر خمارش

 

 نه؟ یفهمیم منو تو... باشم دور ازت تونمینم -

 

 مرد یجذاب  منکر توانستینم کرد، نگاهش فقط فاخته

 ...او... آخر اما شود شیروروبه 

 

 و کردیم نوازش را اتابک صورت کوتاهش یهانفس

 به را خون و شدیم  آب قند یهادانه مرد دل در

 . دواندیم صورتش

 

  که ییزهای چ آن تمام از ش یب خواستیم  را دختر نیا

 ...داشت را شی آرزو ایدن در

 

 .دیبوس را  شیموها یرو و دیکش آغوش در را او 

 



 ...ترسوندمت بود ییهوی کارم -

 

 مرد صابون  و گاریس یبو  و بست را چشمانش فاخته

 :کرد زمزمه اریاختیب د،یکش مشام به را

 

 ...ستمین یخوب دختر من -

 

  در شد رهی خ  شیهاچشم در و دیکش عقب را او اتابک

 ... کشاندش اتاق به و زده بغل  را او یالحظه 

 

 ...توانستینم گرید! بود شده  زیلبر صبرش

 

 :گفت یبیعج یصدا با و نشاند تخت یرو  را دخترک

 

 ...دختر نیبهتر!  ینیبهتر تو -

 

 را او کرد، براندازش هوس  از پر و نشست  کنارش

 ... خواستشیم...  خواستیم



 

 . کرد دنیکش دراز به  مجبور را فاخته و شد خم 

 

 انیم را آن و شد خم کرد،  طاقتشیب هم باز  او تن بلور

 ...فشرد دندانش

 

 تکرار و شد تکرار فاخته گوش در آزاد یصدا

 !". کن اش تجربه" شد

 

 .  نکشد  ادیفر بود داشته نگاه را خودش یسختبه

 

  یهاحس نیا! آمد؟یم  کجا از خواستن حس نیا اما

 ...  متضاد

 

  از یاگوشه که کوچک  اقیاشت نیا و ش یتشو ترس،

 ! کردیم گذر داردنباله  یاستاره مانند ذهنش

 



 را مرد و آمد رونیب شیهالب  انیم  از یکوچک آخ

 ... کرد تری جر

 

 دستش که ییجا  تا گرفت یشتریب شدت شیهابوسه 

 ...رفت شیپ فاخته  رنگ یاسرمه  زیشوم  یدکمه یبرا

 

 دست ترس با بود، شده  خارج خلسه از  انگار فاخته

 ... گذاشت لباسش دکمه یرو

 

 .دیبوس دوباره را گوشش و شد خم

 

 ... کنم نگاه خوامیم ... کمهی فقط نترس  نترس -

 

  شیهامشت انیم را زشیشوم یقهی محکم اما فاخته

 ...فشردیم
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 .کرد رها اتابک گردن در را اشدهی ترس  یهانفس

 

 ؟یکن کاری چ یخوایم -

 

 در ات یمرد جوان"  دیکش ادی فر اتابک  ذهن در ییندا

 "  ؟یکنی م مجبورش که شده گم کوچه پس کدام

 

 ...  دیبوس  را فاخته گرد چانه و د یکش پس آرام

 

 .هم را شی موها و را چشمش را لپش

 

  یکار نذار  برو... برو خودت... بگذرم تونمینم من -

 ... برو... بکنم 

 

 انیم را اششانه  و دیکش  کنار یسخت به  را دختر یقهی

 . فشرد دندان

 

 ... برو تو شدم گرگ من... برو کوچولو برو -



 

  را اتابک توانست ینم اما داد خودش به یتکان فاخته

 . بزند کنار

 

 را یابره خواستیم که بود شده یگرگ واقعا انگار

 تمام ضشینق و ضد یهاحس  انیم جدال در... بدرد

 ...داد هل را او و کرده جمع شیها دست در را قدرتش

 

  برود شالش دنبالبه کهآن بدون و برخاست شیجا از

  قدم در سمتبه شتابان بردارد خانمیگل  یبرا یسبد ای

  اتابک و برگشت دیرس رهیدستگ به که دستش برداشت

 .کرد نگاه را

 

 ... ترسم یم یچ همه از من... اتا  ستین وقتش-

 

 از دیبا... انداخت رونی ب را خودش و کرد باز را در

  روروبه او با دگر بار  توانستینم... رفتی م جانیا

 ...شود

 



 فشیک دنبالبه  رانیح و رفت  نییپا یکی  دوتا را هاپله

 ...گذراند نظر از  را سالن کل

 

  را نکشیع  خانمیگل! گذاشته کجا را آن آمدینم ادشی 

 . کرد نگاهش متعجب و گذاشته زیم یرو

 

 فاخته؟ -

 

 .دیپرس پاچهدست  فاخته

 

 کو؟ من فیک عمه -

 

  نگاه ملتهبش یهالب و خته ی ر همبه یموها  به عمه

 .ستادیا کنارش و  شد بلند کرد،

 

 کو؟ سبد زم؟یعز  خوبه حالت -

 

 :داد جواب جیگ



 

 ...که جااون نبود... عمه دونمینم -

 

 و زد کنار را اشزاده برادر یموها  از یاطره خانمیگل

 .دید را گردنش یقرمز

 

 .دیبوس را صورتش و زد ی کوچک لبخند 

 

 ...مبله پشت فتیک -

 

 ۳۷۳_ پارت#

 

 آپارتمان به  را خودش بود یکندنجان  هر به را شب آن

 .کند فکریکم تا رساند

 

 خودش  در ناراحت و  مغموم را شب تمام اتابک 

  جمع در حواسش  نه و زدی م حرف نه  بود، رفتهفرو

 .بود



 

 .دیبوسی م را آتنا کوچک یپا و دست یگاه فقط 

 

 نیترسخت  مرد کی یبرا  سوختیم او یبرا دلش 

 . شود زده پس همسرش طرف از که  است نیا زیچ

 

 . اتابک چون  یمغرور مرد هم آن 

 

 دست به شانه  و کرد رها را دارش موج بلند یهامو

 .ستادیا نه یآ یروروبه 

 

 زد،یم ذوق در کبودش  یکم گردن و متورم  یهالب 

 ... کرد لمس را اشچانه یرو یکبود

 

 کرده تحمل را آتنه و عمه دارمعنا  یهانگاه  شب تمام 

 . بود

 



 دلش آن  کی آورد ادی به که را ونسی خندان نگاه

 ! ببلعد را او نیزم  خواست

 

  نثار لبری ز یفحش. آمد دردش اما دیگز لب اریاختیب

 ...دیکش شیموها به را شانه  و کرد اتابک

 

.  برد باال را  شیهاابرو  شب موقع آن اشیگوش یصدا

 .  برد هجوم سمتشبه  دلشوره با و دیترس یکم

 

 دیترسیم باشد، کشور خارج از انگار ناآشنا یاشماره

 !  دهد جواب

 

 .  شد خاموش یگوش یصفحه که کرد تعلل قدرآن

 

 بار اما کرد تند پا نهیآ قصد به و انداخت باال یا چانه

 را اول یشماره  دو. شد بلند یگوش یصدا دگر

 کشور کدام از بفهمد توانستینم اصلا  شناختینم

 . است



 

  گوشش کنار و داد جواب شد، پررنگ ذهنش در پوپک

 .گذاشت

 

 !الو؟ -

 

 گوشش به دیآ  رونیب قیعم  یچاه  از انگار آزاد یصدا

 .دیرس

 

 !فاخته؟ -

 

 : داد را جوابش متعجب

 

 تو؟ یرفت کجا! آزاد؟ -

 

 .دیرس گوش به اشقهقه یصدا

 



  رو اشونی گوش ونسی و  آتنه زه،یر خاله استامبولم -

 ؟یدار خبر ازش. تو به زدم زنگ  دنی نم جواب

 

 .زد  لبخند فاخته

 

 اومده؟  ایدن آتنا یدونینم پس -

 

 .دیپرس  جانیه پر  و کرد سکوت یالحظه  آزاد

 

 من؟ جون -

 

 !تو جون -

 

 .باشند دهیدم آزاد بدن در  یجان  انگار

 

 !کوچولو رسونمیم خودمو فرداپس فردا -

 



 و رفته نی ب از نازش صورت پف کمکم  کوچک یآتنا

 .  شدی م باتریز   روز به روز

 

  فاخته و خانمیگل اما بود بازگشته اشخانه  به آتنه

 .زدندیم سر او به گرشی د یهاکار و بچه حمام یبرا

 

 کند یدور اتابک از بود کرده یسع روز آن از فاخته

 ...کند نگاه چشمانش در توانستی نم چون

 

 !بود مانده اششانه  یرو او یهادندان  یجا  هم هنوز

 

 ۳۷۴_ پارت#

 

 یراض را اتابک آتنه و خانمی گل زحمت و زور هزار به

 ...  دیا یب آزاد کنانیآشت  یمهمان به  که بودند کرده

 

  را هاغذا بیترت که بودند آمده زودتر آتنه و فاخته

 .بدهند



 

 کردیم  احساس که  بودشان خندانده قدرآن آزاد

 !  کندیم درد شیهاگونه

 

 رونیب خانه آشپز از نتوانستند کردند هرچه را آزاد

 .کنند

 

 و گفتی م مختلف یها دختر  با خاطراتش از مدام

 .اشیی دانشجو و یسرباز دوران  یکارها

 

. دیخندیم  هاآن با و زدیم سر دو آن به گاهگه آتنه 

 قرار و آرام داشت، درد دل انگار کوچولو آتنا

 . گرفتینم

 

 به و گذاشته شیهادست یرو را کوچکش دختر آتنه

 بند کوچولو یهیگر اما زدی م یآرام یهاضربه  پشتش

 .آمدینم

 



 را نازش آزاد و کردیم نگاهشان نگران فاخته 

  رنگش  یصورت یپتو یرو  را دختر آتنه. دیکشیم

 .گذاشت

 

 .بخرم شربت براش برم دیبا  نداره دهیفا -

 

 .دیبوس را آتنا یگونه  آزاد

 

 واسش رمیم خودم... یاله شییدا بره  قربونش -

 . خرمیم

 

 .شد بلند  شیجا از آتنه

 

 ! شد هلک مبچه  میبرگرد  زود میبر هم با پاشو -

 

  فاخته به رو زد، بغل را آتنا و دیپوش را شیمانتو

 .گفت نگران

 



 تو، گردن افتاد زحمتام یهمه زمیعز ببخش -

 ... کنمی م کمکت گردمیبرم

 

 .دیبوس را نوزاد دست فاخته

 

  رو کارا یهمه من شه خوب  کوچولو نیا رمیبم یاله -

 ...کنمیم خودم

 

 .زد رونیب  اتاقش از آزاد

 

 !میبر -

 

 .گفت متلک با و دیکش را فاخته لپ

 

 ؟ینش  خفه درار تومانتو ای کن کم رو   یبخار ای -

 

  مشت شیبازو به حرص با  و زد کنار را  دستش فاخته

 .زد



 

 !م؟یطورچه من چه تو به -

 

 .دیتوپ دو آن  به اخمالو آتنه

 

 ایب! هم؟ جون به نیافتاد گربه و سگ  نیع دوباره -

 ! گهید میبر

 

  فاخته یبرا  طنتیش از ینشان و خط نگاهش  با آزاد

 ! کرد یتلف کمرش به  گرید یمشت با  فاخته و دیکش

 

 یکنار به و کند را  شیمانتو دو آن رفتن از بعد

 از یکم و  زد رنگشخوش فسنجان به  یسر. انداخت

 . دیچش را آن

 

 !طل دستم ... العادسفوق! اوومم -

 

 ۳۷۵_ پارت#



 

  نکیس در و د یکش رونیب خچالی از را وهی م یهالون ینا

 رونیب یبزرگ سبد و کرد  باز را ینتی کاب در. ختیر

 .دیکش

 

 ...نرساند گوشش به را دی کل چرخش آب ریش یصدا 

 

 وارد که یمرد  بلند یهاگام... نشد مرد  آمدن متوجه 

 ...کرد نگاه و برگشت کرد، متوجه را او شد آشپزخانه

 

  جا؟نیا...  مرد آن... شدی نم باورش 

 

 داد هیتک نتیکاب به. شد جانیب و ستادیا  تپش از قلبش

 ... کرد نگاهش ناتوان و

 

  بتواند کینزد  از وقت همه نیا از بعد شدی نم باورش

 ... کند شیبو

 



 یبو... کندیم اشتباه کرد فکر شد  که خانه وارد

 ...بود دهیچی پ خانه تمام در ییآشنا

 

 اصرار الهه  به که یهمان بود، همان هنوز  عطرش 

 ... کند استفاده آن از کردیم

 

 شد، رهیخ  زدهبهت  دختر به و برداشت جلو به یقدم

 ...کردیم شرشر  و بود باز  هنوز آب ریش

 

  زردرنگ چسبان تاپ آن انیم دختر کیبار کمر 

 ...  اشیخواستن  و دیسف بازوان و... کردی م یدلبر

 

 .کرد لمس را اشیاسب دم یهامو و رفت  ترک ینزد

 

 !یشد خوشگل... ساخته بهت رفتنم -

 



 و دارشید شوک بود آمده بند زبانش  انگار دخترک

 کرده پر را  تمامش تنفر انگار که گستاخ  یهاچشم نیا

 ...بود

 

 .شد فشرده فربد  انگشت انیم گوشش یالله  

 

 براش آزاد یخونه  دونهیم  جونت اتابک چنتا؟ چنتا -

 ؟ یکنی م یدلبر

 

 .کرد لمس را دختر کمر و برد دست

 

 کنهیم تنت از یطورچه   چسبونو شلوار و تاپ نیا -

 من یواسه من؟ نشناختمت یطورچه  هوم؟ آزاد؟

 ؟یبود سهیقد

 

 .کرد  نوازش را دخترک گردن گرشید دست با

 



 ترست... هیبق مثل منم ؟یدیترس... کوچولو... یآخ -

 ه؟ یچ واسه

 

 چشمش یگوشه از ی اشک و شکست فاخته بغض

 ... بود گرفته را وجودش تمام یپوچ حس د،یچک

 

 ... اوردیب زبان به را هاحرف نیا فربد شدی نم باورش

 

 اشی حال اما ستین یآدم نی چن  فاخته دانستیم خودش

 ... دیگوی م چه نبود

 

  زیچهمه اتابک . بود گرفته را وجودش  تمام حسادت، 

 ... ردیبگ او از را فاخته که خت ی ر همبه را

 

 .دیرس  گوشش به قیعم  یچاه ته از فاخته یصدا 

 

 ..کنار برو -

 



 ۳۷۶_ پارت#

 

 . چسباند دختر به را خودش و شد تری جر

 

 !خانووم کردم داتیپ تازه کجا؟ کجا کنار؟ برم -

 

...  شد ینم قطع آب شرشر آمد،ی نم باال فاخته یصدا

  .بود گرفته لرزش و شده سیخ یکم لباسش پشت

 

 ...بزند کنارش بخواهد که نبود شیهادست در جان

 

 در را تنش تمام  بهت! بود  سخت شیبرا فربد نیا باور 

 ... بود کرده تار را دهید  اشی باران نگاه و گرفته بر

 

 . آورد فشار فربد یبازو  به و کرد جمع  را جانش تمام

 

 ... کن ولم  توروخدا -



 

 بود، گرفته  را شیهاچشم  یجلو  خون... نبود اشی حال

 ... بود کرده نابود را اشخانواده  تمام... دختر نیا

 

 ...خواستشیم قدرنیا چرا بود، عاشقش هنوز چرا

 

 خم کرد اشوانه ید شیبازو به دخترک داغ دست تماس

 ... کرد نوازش شیهانفس رابا گردنش شد

 

 از... خورد فاخته کتف یکبود به  چشمش اما

 ...فاخته.. شد  قرمز صورتش تیعصبان

 

 بود؟ شده یکس رخوابیز... شی بایز یفاخته  

 

 :دیغر شیهادندان انیم... دیدو شیهاچشم  به خون

 

 ... یعوض -

 



 را یکبود  یجاهمان و زد کنار را دختر  تاپ نازک بند

 .گرفت دندانش انیم

 

 :دیکش غی ج فاخته 

 

 !آزاد -

 

 .داد فشار و گرفت را شیگلو

 

! باشم باهات یندار اقتی ل ببوسمت یندار  اقتشویل -

 بود تلش در و زده رونی ب اشحدقه از دختر  یهاچشم 

 ...  کند باز شیگلو از را فربد دست

 

  دیجوشی نم او یبرا که یگید! بود دهیرس جنون به

 ! بجوشد آن در سگ سر  خواستیم

 

 ...چه یعن ی دادن دست از دیفهمیم دیبا  نامرد اتابک

  



 *** 

 افتیدر را رودیم اشخانه  به که فربد امکیپ آزاد

 و کرد ادهیپ  خانه دارو کنار را آتنه باعجله  و کرده

 . برگشت

 

 باال ساختمان یهاپله از و بست را نشیماش در 

 ... دیدو

 

 ۳۷۷_ پارت#

 

  ازاد دنیدو که بود کرده پارک را نشیماش تازه اتابک

 . کرد دنیتپ به شروع قلبش. دید را

 

 !نی حس امام ای -

 

  شد آسانسور وارد د،یدو ساختمان سمت به و شد ادهیپ

 ..فشرد را آزاد یطبقه  و

 



  داد یصدا و کرد پرتاب رونی ب آسانسور از را خودش

 اشوانهید زدیم صدا  را فاخته نام که آزاد دادیب و

 ... کرد

 

  فربد دنید با... شد خانه وارد کفشش دراوردن بدون 

 ... فاخته و آزاد یهالگد و مشت ریز

 

  دو.. کبود یصورت با... اشدردانه زیعز یفاخته  

 .زد  زانو کنارش و دیکوب خود سر بر یدست

 

 فاخته؟ -

 

 .شد دوخته صورتش به دخترک جان یب یهاچشم 

 

 ... وبم...خ -

 

 .دیکوب فربد شکم به را لگد نیآخر  آزاد

 



 !آشغال یعوض -

 

 .فشرد اشنه یس به را فاخته سر اتابک

 

 ...گفتمت نرو گفتم -

 

 خون و  چسباند وارید به را خودش  یسختبه فربد

 ...  کرد تف را دهانش

 

 یبرادرانه نگاه... کردی م شرشر هنوز که یآب ریش

 ... فربد نادم نگاه و  اتابک یعاشقانه نگاه آزاد

 

  اتابک چشمان  از یگرید از پس یکی اشک یهاقطره 

 .شد  ریسراز

 

 !مرده  فاخته کرد حس لحظه کی 

 



 بود دهیرس  آزاد که شکر شیخدا... نداشت دعوا جان

  زمزمه رلبیز... شدیم چه دیفهمینم هرگز او وگرنه

 :کرد

 

 ...خداروشکر... خداروشکر -

 

 د،یبوس را  شیموها و فشرد نهیس به را  همسرش سر

 .دیپرس آزاد به رو  و انداخت شی پا ریز دست

 

 کنه؟ استراحت کم هی  ببرمش کجا -

 

  را خوابش  اتاق در بست، را آب ریش و شد بلند آزاد

 .کرد باز

 

 ...ارشیب جانیا -

 

 .دیپرس نگران و شد اتاق وارد بغل به فاخته اتابک

 



 مارستان؟یب ببرمت یخواینم -

 

 :گفت یاگرفته یصدا با و زد یلبخند

 

 ...اومد زود... اومد آزاد که بود نرفته نفسم -

 

 ۳۷۸_ پارت#

 

  یرو را فاخته اتابک شد، دور و بست را اتاق در آزاد

 .نشست کنارش و  گذاشت تخت

 

 ؟یچ شدیم  تیطور اگه -

 

 . دیچک چشمش یگوشه  از یاشک یقطره 

 

 ؟ یبکش  تو دیبا چرا و زجر  همه نیا... برات  رمیبم -

 



 .کرد لمس  را اشگونه فاخته دست

 

 اتا؟ -

 

 .دیبوس قیعم را دخترک دست کف

 

 دلم؟ جون -

 

  جنون دیشا  دونمینم... اون باش نداشته یکار اون با-

 آرامش خوامینم دعوا گهید من... دمیشا گرفته

  یکن دعوا اون  با یبر کهن یا یجا  خوامیم... خوامیم

 ...یبمون من  شیپ جانیا

 

. شد بلند و  دیبوس را دستش پشت یسخن بدون اتابک

 . خواست ینم دعوا هم خودش

 

  بر هاسال نیا که یجدال همه نیا از بود شده خسته

 ...  بود انداخته هی سا شانیزندگ



 

 خروج قصد دست به چمدان که انداخت فربد به ینگاه

  داده لم مبل یرو فربد به تفاوتیب که ی آزاد و داشت

 ...دیکشی م گاریس و

 

 .برد  بیج در را  شیهادست و  ستادیا کنارش

 

 اگه! فهممتینم.. یکرد رو کار نیا چرا  دونمینم -

 چون! کنمینم یول دارم حق  کنم رتمیخاکش  بزنم بخام

 که پاکه دلش قدنیا چون... خوادینم  دعوا فاخته

  قدنیا... باشم نداشته تیکار خواست من  از و دتیبخش

. شدم پُر پُر   گهید که دمیکش خانوادت و تو دست از

 از که یتی شکا. ..دیبردار خانوادم و من سر از دست

  چشمم دادگاهم تو گهید که رمیگیم پس کردمو پدرت

 ... فتهین خواهرت و تو به

 

 شیپ در را خروج راه  کند نگاهش کهآن بدون فربد

 : داد ادامه اتابک کرد باز که را در گرفت،

 



  طورنیا یونیمد من زن  به یکرد فک اگه! یراست -

  آپارتمانتو  پول چون ستین ونیمد تو به اونم... ستین

 ازش یکتب  دشمیرس کردم  پرداخت زنت به  کمال و تمام

 ...سلمتبه... یباش نداشته ییادعا که گرفتم کاغذ

 

  باز را در... ستادینا اما کرد نگاه اتابک به زدهبهت 

 یکار نیچن  الهه شدینم باورش... زد رونیب و کرد

 .باشد کرده

 

 .کرد فکر خودش با و  زد یپوزخند 

 

 !" یدرومد خجالتش از خوب  خودتم"  

 

 .گذاشت آزاد یشانه بر  دست اتابک

 

  شیطور فاخته بود ممکن ینبود اگه... ممنونم ازت -

 .بشه

 



 . کرد نگاهش ناراحت آزاد

 

 امشیپ کهن یا محض به... آدیم دونستمینم داداش -

 ... خونه برگشتم اومد

 

 ۳۷۹_ پارت#

 

 رشیدرگ خودتو . ه یچ منظورت فهممیم نداره بیع -

 داشته یادلهره چیه گهید فاخته خوادینم دلم نکن

 .تو و من قهر  یحت باشه

 

 .ستادیا در چهارچوب در فاخته

 

 ... ها غذا -

 

 .کرد تند قدم اتابک

 



 یریم تو آزاد کنم،یم خاموش  من یشد بلند چرا -

 نا؟یا مامان دنبال

 

 .دیکوب ی شانیپ به آزاد

 

 !منتظرمه  خونه  دارو تو آتنه -

 

  را شیموها و دهیکش دراز کنارش اتابک بعد یلحظات

 شی هامو  یرو یابوسه گاهگه کرد،ی م نوازش

 .. نشاندیم

 

 ... کردی م شکر را خدا دیکشیم که ینفس هر

 

  فربد یهاحرف ... یزمان  هر از ترآرام بود آرام فاخته

 مرد نیا آغوش  انگار اما کردی م ینیسنگ شیگلو در

 ...  کردی م آرامش

 

 .دی بوس را دختر ی گلو  ریز آرام



 

 کنه؟ ینم درد -

 

 .نه -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 تو االن کنم بغلت بودم دهی کش نقشه شب آخر یواسه -

  دل هی... امروز بوده من با دلش خدام  انگار! یبغلم

 ...کنمی م بوت ریس

 

 آغوش در را خودش شد بسته ناخودآگاه شیهاچشم 

 . داد ول اتابک

 

 .اهوم -

 

  من به  تو که هیطورچه  خدا حکمت یگیم تو -

... افتادنتو راه! ادمهی درآوردنتو دندون من ؟یدیرس



  من، یبرا  بودنت کیکوچ همه  نیا و تو... زدنتو حرف

 تو؟ عشق  چرا... تو یبرا بودنم بزرگ همه نیا و من

  خواهرتو... چرا دروغ... هیچ یعاشق دونستمینم من

... خوامیم  رو تو حاال که یقدنیا نه اما، داشتم دوس

  بهت همش ترشبعد و بعد یروزا... یبارون  شب اون

 ...لباتو یدزدک یحت من. کردمیم فک

 

 صورتش به و خورد تکان آغوشش در فاخته

 :ستینگر

 

 ؟یچ لبام -

 

 .دیبوس را چشمش یگوشه

 

 تو یبود رفته  هوش از یوقت... دمشونیبوس یدزدک-

 ...بغلم

  

 به فیک خر و داده  لم آغوشش در دوباره فاخته

 ...سپرد گوش اعترافش



 

 ستوده از که است زن  کدام... بود ندی خوشا شیبرا 

 ! د؟یایب بدش شدن

 

  چه دختر یدونینم دمت،یبوس یبود  خواب یوقت -

 نیب یطعم  هی بهیعج  حس هی! خودت یدار یطعم

  یهاانار  مثل انگار ییوقتا هی... لسیگ و یفرنگتوت 

 ... است نوبرانه ترش

 

 .کرد تند را نفسش فاخته یهالب  یوسوسه 

 

 ! باشه خوشگل همه نیا دی نبا که دختر -

 

 .دییبو را شی موها و دیبوس را اشچانه 

 

 غلف پنجوالشونو که یهست یملوس یها گربه مثل -

 ... کردن

 



 شد، خواب گرم شیهاچشم  مرد یهاعاشقانه انیم

  رهیچ او بر تر ش یب خواب اما دیشنیم را  اتابک ینجوا

 . گشت

 

 آرام شده منظم  شیهانفس دختر کرد حس  که اتابک

 .کرد ترک  را اتاق و گذاشته بالش ی رو را سرش

 *********** 

 

 ۳۸۰_ پارت#

 

 یرودخانه  و یبتن پل بود، ادشی را ده یابتدا

 ...  خروشان

 

 ... بودند پوشانده را جاده طرفدو که ییهاچنار 

 

 نیا ذهنش در... کردیم یشمار  لحظه هاآن دنید یبرا

 !بود ایدن یجا  نیتربایز ده

 



  خورد، شدینم هم عسل من کی  با را اتابک

  برج مثل و بود کرده مشت فرمان بر  را شیهادست

 ... کردی م نگاه را  جلو  مار زهر

 

 نیفرورد یهوا . بایز و سبز سر جا همه بود  ییبایز راه

  هر دیرسیم مشام به که  یوحش یهاپونه یبو و ماه

 .کردیم مست را یرهگذر 

 

   یهاباغکوچه در شود، تازه  روحش یکم  خواستیم 

 اشی تگرگ یبارهایجو در پا و زند قدم آبادیعل

 . بگذارد

 

  شیموها باد او گرفتن سرعت با گرفت، یگرید نفس

 به و دیکش باال را شهیش خود  واتابک خت ی ر همبه را

 .زد تشر او

 

 !کن سرت توی روسر -

 



 یصندل  به طورهمان او  لج از و دییسا هم به دندان

 .کرد نگاه را رونیب و داد هیتک

 

 عذر نداشت دوست اما شد مانیپش بود زده که یداد از

 . کند یخواه

 

. است شده تربداخلق  گفتیم مادر عقدشان  از بعد

 ! گفتی م هم راست

 

 همه نیا  اما منتظر همه نیا یباش عاشق همه نیا

  ؟یدور

 

  و شد ادهیپ داشت،  نگه یکنار  را نیماش و دیکش یپوف

 . کوفت بهم را نیماش در

 

 .دیکش  شیموها در یدست و رفت  جلو یقدم چند

 



 نیکاب در حاال و بود دختر نیا عطر عاشق ابتدا از 

 یبرا دادیم جان و بود دهی چی پ شیخوشبو عطر نیماش

 ...هابوسه   از یا رهیزنج

 

 دختر نیا کرد، روشن یگار یس و داد هی تک نیماش به

 .کردیم اشی روان آخر

 

 ماندیم شش یپ که امشب! کند کارشچه  دانستیم 

 .  دارد  کره قدرچه  ماست من کی شدیم اشی حال

 

  یگرید گاری س یقبل گاری س آتش با و زد یثیخب  لبخند

  یهوا شهیهم  داشت دوست را هوا نیا... کرد روشن

 .داشت دوست را ده

 

 دست که دادینم لذت او به اندازه نی ا تا زیچ چیه 

  ناز فاخته برود، راه ادهیپ هوا نیا در و ردی بگ را زنش

 ...بخرد ناز او و کند

 



  به ینگاه یرچشم یز شد، سوار و کرده پرت  را گاریس

 .کردینم نگاهش هم هنوز  که انداخت او

 

 !یبخور  ییهوا هی یش ادهیپ  یخواستیم -

 

 ۳۸۱_ پارت#

 

  را نیماش یشه یش یلجباز  با بدهد را جوابش کهآن یب

 .کرد  بلندتر را نیماش ضبط یصدا و دیکش نییپا

 

  را ضبط یصدا و درآورد حرکت به را نیماش  اتابک

... صبح تا  شب آن خوش حال هنوز. کرد بلندتر هم باز

 ... اشی بلور بدن و محکم یهابوسه  آن

 

 :کرد زمزمه رلبیز نشنود  او که یطور 

 

 ... اوف -

 



 ...رنگ دیسف کتف آن یبرا افتاد آب دهانش

 

 ...فاخته یبلور گردن یبرا 

 

  رامش داشت تازه اورد،یب ده به را فاخته نبود یراض 

 !بود اعصابش یرو او میتصم نیا اما کردیم

 

 را شانییدارا یهمه بودند آمده شهر به که هاسال  آن

 .بودند برده شهر  به و فروخته

 

 و اقوام هم  هنوز اما یباغ نه و داشتند یاخانه  نه 

  هاآن  به یسر گهگاه اتابک که داشتند ییهاآشنا 

 .زدیم

 

 و شد خم شد، ادهیپ و ستادیا قلندر حاج یخانه  یجلو 

 .دی پرس فاخته از

 

 ؟ یآینم مگه -



 

 کوتاهش، دی سف یمانتو شد، ادهیپ و داد تکان  را سرش

 .بود  رفته باال یکم  و خورده نیچ

 

 . ستادیا او کنار و کرد مرتب را یصورت شال

 

 !بمونم جانیا شهینم روم که من -

 

 ! ده؟ یا یب یخوایم یگفت چرا پس -

 

 .دیغر شیهادندان انیم از و کرد نگاهش اخمالو

 

 !کن دایپ اتاق هی برام گفتم -

 

 .کرد نگاهش رفته باال یهاابرو  با و زد  یپوزخند

 



 تو بذارم وگاسه؟الس  جانی ا یکرد فکر نکنه  بابا؟ نه -

 ؟یبمون تنها جانیا

 

  یخانه  رنگیی مویل در به و برداشت ی سنگ شد، خم

 . کوفت یحاج

 

 و آمدندیم  شیهانوه بود، باز شهیهم یحاج  یخانه  در

 ...رفتندیم

 

 را شان یمیقد یخانه  و بود یخاک هم هنوز  خانه اطیح

 . بودند نکرده بیتخر اطیح  وسط

 

  در یباال از گردو یدهی کش فلک به سر یهادرخت  

  فاخته دهان  تازه نان یبو  و کردندیم یینما خود اطیح

 ...بود  انداخته آب را

 

 .آمد در کنار یبور  یپسربچه 

 



 د؟ییبفرما -

 

  از شرارت و داشت درشت یچشمان و  باال سر دماغ

 .دیپرس  و شد خم ی کم اتابک د،یبار ی م نگاهش

 

 اومده؟ اتابک یبگ دهیفرحاج به شهیم -

 

  تخس که  طورهمان و دی کش باال را دماغش پسرک

 :دیپرس کردی م نگاهش

 

 ؟یدار کارشیچ -

 

  فاخته کرد، نگاه فاخته به و داد باال را ش یابرو اتابک

 .داد پسرک دست به و دی کش رونیب فشیک از یشکلت

 

 ! میمهمون  بگو بهشون -

 

 .کرد بازتر را اطیح در پسرک



 

 !تو نیایب -

 

 ۳۸۲_ پارت#

 

 یخانه  یسوبه دواندوان حرف نیا  گفتن از بعد و

  زهره دخترش و دهیفر حاج بعد یالحظه   و دیدو یمیقد

 ...آمدند شانیسوبه  هراسان

 

  یمهربان با و زد بغل ریز را چادرش دهیفر حاج 

 .دیکش آغوشش در را فاخته  اشیذات

 

 !نی اومد خوش برم قربونتون -

 

 .داد دست زهره با و آمد رونیب آغوشش از فاخته

 

 !خانومحاج لطفتون از ممنونم -

 



 .زد یلبخند زهره به رو

 

 ... وقتمخوش  شما  با ییآشنا از -

 

  چهار هر و کرد یپرساحوال  ریز به سر  و نیمت اتابک

 .شدند وارد خانه اطیح به نفر

 

 همان به ییهاپنجره  و د یسف ینما سنگ با یاخانه  

 هاپنجره  یباال  اهیس یها سنگ  از یکمربند که رنگ

 .کردندی م یینما خود

 

 خانه وارد و رفته باال وانیا به یمنته یپله  چند از

 .  شدند

 

 ... نبود خانه زهره و دهیفرحاج  جز  یکس انگار

 

 ییرایپذ تدارک  تا رفت آشپزخانه  به فرز و تند زهره

 . ندیبب



 

  دهیفرحاج   یبای ز یهابالش به و نشسته گری کدی کنار

 :گفت آهسته و چرخاند چشم فاخته. زدند هیتک

 

 .باشم گفته مونماینم جانیا من -

 

 .شد خم او گوش یرو صدا تن همان   با اتابک

 

 اعصابم رو جانیا به اومدن یواسه یکاف یاندازه به -

 !یمونی م بگم من هرجا ،یرفت راه

 

  شگونین و رساند اتابک یبازو  به را دستش حرص از

 . گرفت یمحکم

 

 ؟یفهمی نم چرا شهینم روم من -

 

 .دیکش کنار را شیبازو

 



 !تو مگه یعقرب -

 

  کنارشان و شد ییرایپذ وارد یچا ینیس با دهیفر حاج

 . نشست

 

 الحمدهلل؟  یخوب  خانمعروس  یطور چه -

 

 .برداشت را هافنجان  از یکی گلگون یصورت با

 

 ...خداروشکر... خانومحاج  خوبم -

 

 .گذاشت اتابک جلو یفنجان و کرد یدست شیپ خودش

 

  خوبه؟ خدا؟ رو تو طوره چه یگل -

 

 لب به قند بدون و برداشت را یچا  فنجان خندان  اتابک

 .برد



 

 شما داشت، مدرسه دخترم شیپ موند مامانم، خوبه -

 یکس انگار کجاست قلندر حاج ده؟یفر حاج خبرچه 

 !بود شلوغ شه یهم ست؟ین

 

 ۳۸۳_ پارت#

 

  که کرده قدغن یحاج  واال. خوبه که  خداروشکر -

 که یروز چن نی ا باشه راحت خانومعروس

 نون دارن یمیقد یخونه   یتو  هم دخترا... جاستنیا

 ! خونهقهوه رفته معمول  طبق که قلندرمحاج . پزنیم

 

 تعارف با و دیکوب اتابک یپهلو به زدهخجالت  فاخته

 :گفت

 

ا  شمینم مزاحمتون من ان؟ین گفتن چرا -  !واقعا

 

 .کرد اخم یشی نما دهیفر حاج



 

 ؟ یبر  یخوای م کجا ینمون جان یا! نشنوما ؟یچ گهید -

 

 بود نیا شی معن که کرد اشاره فاخته به  ابرو با اتابک

 !"گفتم یدید بفرما" 

 ...  بود گذشته شب از یپاس و بودند خورده را شامشان

 

  اوست اعصاب یرو رفتن راه اتابک قصد بود دهیفهم

  یرو  او بودن! دارد  مهم یقرار دانستیم وگرنه

 !شتریب قلندرحاج  خانه در بودن و بود اعصابش

  

 اشیدست کوچک حوله با و برداشت را مسواکش

 ...  دیبشو  را صورتش و دست تا شد  حمام یراه

 

  بودند کرده آماده  شیبرا که آمد یاتاق به  دست به حوله

  مچ و دهی کش دراز تشک یرو که اتابک دنید با اما

  جوش به  خونش بود گذاشته چشم یرو به را دستش

 .آمد



 

 :دیتوپ او به اخم با و بست آهسته را در

 

 ؟یکنیم کاری چ جانیا تو-

 

 .کرد  نگاهش یچشم کی و برداشت را دستش

 

 مثلا؟ باشم کجا -

 

  جا آن در را مسواک و کرد باز را ساک پیز اخم با

  خشک یکم تا کرد پهن ساک یرو به را اشحوله داد،

 .شود

 

 ! یبر بود قرار تو -

 

 !نرفتم ینیبی م که حاال -

 



 در پشت یلباسچوب   به و برداشت  سر از را شال

 .کرد زانیآو

 

 نه؟ یبر راه من  اعصاب یرو  یخواستیم -

 

 ستون را دستش و دیخواب  پهلو به و کرد  بلند را سرش

 .کرد سرش

 

 راه من اعصاب رو تو که هفته هی نیا مثل... اهوم -

 ... یرفتیم

 

  یهای قنارجوجه  هیشب رنگ زرد دامن  و بلوز آن در

 ... ستند ین بلد پرواز هنوز که بود شده یابامزه

 

  دم که یمواج  یموها کرد، نگاهش لذت و عشق پر

  به حاال که اشیعسل یهاچشم و بودشان بسته یاسب

 ...  بود شده ترک ینزد زرد

 



  قرار سر  ریز را دستش دو هر و دیکش دراز دوباره

 . داد

 

 راه یشبنصفه ینداشت انتظار! دختر بودم خسته -

 !که فتمیب

 

 ۳۸۴_ پارت#

 

 بکشاند، یگرید یگوشه به را تشکش تا شد خم

 .گرفت را دستش مچ اتابک

 

 کجا؟ -

 

 ...بخوابم خوامیم-

 

 .دیکش هی ر به را دختر  عطر عشق با

 



 هم شیپ هم قبلا  که ما حله؟ کنم یخواه معذرت -

 کردم؟ یکار مگه... میدیخواب

 

 . کند آزادش اتابک دست از تا داد تکان را دستش مچ

 

 ... کن ولم باشه -

 

  دست در دوباره را تشک کرد ول را دستش کهنیهم

 ! گرفت

 

 .گرفت  را فاخته یهابازو  و شد بلند

 

 ؟یبزن کلک یخوایم نمیبب ایب -

 

 .دیکش شی رو را پتو و خواباند را او

 

 !نم یبب بخواب -



 

  راهنشیپ یهادکمه کردن باز به شروع خودش و

 ...  کرد

 

 .دیکش دست شیبازو به

 

 ! شگونتین یجا شده اهیس ؟یکرد  کاریچ نیبب -

 

  اتابک سمت  به را پشتش و کرد نازک یچشم پشت

 .چرخاند

 

 ... کن  خاموش برقم! کردم خوب -

 

 اما دیکش دراز هم خودش و کرده خاموش را چراغ

 و دار تاب یهامو آن ی برا دیلرز دلش او، یسوبه

 ... خوشبو

 

 ...دییبو را شیموها  و رفت ترکینزد یکم 



 

  کنندهمست  دختر نیا. بست  را شیهاچشم   و زد یلبخند

 .کرد شیصدا آرام و کشاند ترک ینزد را تنش بود،

 

 ؟یخواب  فاخته؟ -

 

 اما بود داریب! خلء خواب در اما... داریب بود، داریب

 ... خواستی نم را او آغوش  خواستینم

 

. گذاشت هم  یرو را شی هاچشم  و دیجو  را شیهالب 

 بود آن از ترخسته  بود خفته او آغوش در که یشب آن

 ... حاال اما کجاست بفهمد که

 

 بود انتیخ  چه؟ خواهرش پس! بود ار یهش که حاال

 نه؟  مگر

 

 یپتو برده خوابش یخستگ  از فاخته کهآن  الیخ به

 ... دیخز او یپتو ر یز آرام و زد کنار  را خودش



 

 .دیبوس را گوشش کنار کرد، حلقه دورش به دست

 

  تو جات یباش من با تو... کوچولو نهیسنگ خوابت-

 ... دلم  جون   منه بغل

 

 اشچانه  و بود داریب... نبود خواب که او اما

 ...دیلرزیم

 ********* 

 .بود خواب هنوز شی کوچولو جوجه شد که داریب

 

 سر که نازش و  کوچک یها لب و دیسف صورت آن با 

 ... بود گذارده او یبازو بر

 

 تا دیکش دست  تشک اطراف یکم گرشید دست با 

  از رفته دست از تماس نیچند کند، دایپ را اشیگوش

 .داشت خانمنت یز

 



 ۳۸۵_ پارت#

 

  یآه است، امروزش  قرار به دنینرس یبرا  دانستیم

 ...گذاشت کنار را اشیگوش و دیکش

 

  یروز آن آمدیم شد، رهیخ  فاخته صورت  به گرید بار

 باشد؟ خودش مال کمال  و تمام که

 

 . زد شیهالب  بر یابوسه   آرام و شد خم

 

 داره عذابت ملک که بخواب... من یجوجه بخواب -

 ... رهیم

 

 را اشیشان یپ دوباره و گذاشت بالش ی رو را سرش

 ...دیبوس

 

 ... کرد ترک را اتاق و دی پوش را راهنشیپ برخاست 

 



 ************ 

 کی کرد،  باز را شیهاچشم کودکان یخنده یصدا با

 ...کجاست شد فراموشش لحظه

 

  را تخس یبچهپسر  همان و  چرخاند چشم  یکنجکاو با 

 به و ستادهیا  کنارش یگرید یمشکمو کودک با که دید

 ...دندیخندیم او

 

 .کرد نگاهشان مهربانانه

 

 دم؟ یخواب  یلیخ ! ها بچه ریبخ صب -

 

 .کرد باز را اتاق در  آرام زهره،

 

 !نمیبب رونیب نیایب ن؟یآر ن؟یراد -

 

 ...خانمزهره دارمیب -

 



 .کرد نگاهش خجل و شد اتاق وارد

 

 گفتم مامان به. فوضولن یل ی خ نایا خدا رو تو دیببخش -

 ! بساطه نیهم صب دونستمیم  نمونما، شب

 

 . بزند شانه تا کرد باز را شی موها فاخته

 

... کنجکاون سن نیا یتو هابچه نداره، بیع بابا نه -

 .شد زشت قلندرحاج  جلو نه؟ دمیخواب یلیخ

 

  مرتب و دیکش جلو را شیبایز رنگرنگا  ی روسر  زهره

 .کرد

 

  با سحر کله  همون بابا ، یچ زشت خانومعروس نه -

 طرف اون  از که بگم بهت گفتن... باغ رفتن  اتابک آقا

 ...شهر رنیم

 



 ییاو او آغوش در... آمد ادشی به بود گذرانده که یشب

 ... کند قبولش بود نتوانسته هنوز که

 

 :د یپرس زهره از و دیکش یآه 

 

 گرده؟ یبرم یک نگفت -

 

  ما شیپ شما نگردن بر زود کنهیم دعا مامانم  اما نه -

 .یبمون

 

  فیک دهیفرحاج  و زهره یهاگفتن خانومعروس  با

 .کردیم

 

  به بود بچه یوقت که داشت را ییهاعروستازه  حس 

 .کند طنتیش یکم تا رفتیم اتاقشان

 



 تا که یی هاالنگو  نگی ریجنگ یریج با ییهاعروس 

 پر را اتاقشان که بلو ادکلن حهیرا و دیرسیم آرنجشان

 ... کردیم

  

  هر از و  بود نشسته یاه یپا چهار یرو خانهآشپز  در

 .زدیم  حرف دختر و  مادر با یدر

 

 .گفتی م شیها  دختر و هاعروس  از خانومحاج  

 

 !دندیبریم را امانش یگاه  که طانشی ش یهانوه از 
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  یرانیا لیاص  برنج عطر و کرده سرخ بادمجان یبو

  یهاخروس  و مرغ یصدا و دیچیپیم مشام در

 ... کردیم القا او به را ده یهوا و  حال  هیهمسا

 



  ادی را او جانیا در بودن داشت، دوست  را هاحس نیا

 !اشچاره یب مادر آه... انداختیم مادرش

 

 .نشست اششانه  بر خانم حاج  دست

 

 ...خانومعروس  یفکر تو -

 

  که داد اشحلقه  به را حواسش و کرد  زن به ینگاه

 .چرخاندشی م انگشت در

 

 ... کردمیم فکر مامانم به -

 

  زودپز یمحتوا که یحال در و دیخند طنتی ش با زهره

 . گفت کردیم  یخال  یگرید قابلمه در را

 

 !یدامادت دلتنگ کردم فکر -

 

 .دیگز یشوخ به  را شیهالب



 

 جون؟  زهره فکرا نی ا و من! وا -

 

 .فشرد را فاخته یشانه دهیفرحاج 

 

 زهره با باش راحت مگه؟ جرمه! مادر یکن فکر -

 !بدتره تو از خودش

 

 گوشیباز و طانیش بچه پسر  دو انداختند که را سفره

 .بودند سفره سر بر  همه از زودتر

 

  ییرو و دست با بود دهیرس راه از تازه که قلندر حاج

 . نشست فاخته کنار شسته

 

 گذره؟ یم خوش  خانومعروس یخوب -

 

  باشد راحت قلندرحاج  با بتواند که بود  آن از ترخجل 

 .کرد نگاهش یرچشمیز



 

 ...خداروشکر ، یحاج خوبم -

 

 .افتهیم دهن از جونبابا  بخور خداروشکر،  -

 

  حاج رنگ و آب خوش  یهایترش و  بادمجانمهیق

 !  کند جارو  را سفره تا کردیم اشوسوسه  دهیفر

 

 ...  داشت دوست العادهفوق  را غذا نیا اما نبود شکمو

 

 .گذاشت دستش کنار  را بادمجان یترش زهره

 

 . انداخته  خودش مامانم  شده، یعال -

 ******* 

 

 و کردیم کشآب  را هاظرف و بود ستادهیا زهره کنار

 . دادیم قرار چکآب در



 

 جون؟ زهره... گمیم -

 

 جونم؟ -

 

  قدم کمهی برم شه.یم یعنی رون؟یب رفت شهیم -

 بزنم؟

 

 آن درون را اسکاچ و  برداشت را ی اقابلمه  زهره

 . انداخت

 

 میریم هم با یعصر نه، ییتنها یول رفت شهیم -

 .خونه رود کنار
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 .کرد کشآب  و گرفت زهره دست از را قابلمه

 



 بپرسم؟ گهید سوال هی شهیم -

 

 .گرفت اشخنده  زهره

 

 با چرا؟ یکنیم یرودرواس! دختر ینتون چرا خب -

 ...دلم زیعز باش راحت من

 

  آب ریز را  آن که طورهمان و گرفت دست در یوانیل

 .دیپرس چرخاندیم

 

 کجاست؟ همسرت -

 

 .برداشت شستن از  دست زهره

 

 . عباس بندر بندره، اون -

 

 چرا؟  جااون -



 

 سر نایا مامان به اومدم منم  جاست،اون خونمون ما -

 ...بزنم

 

 .دیپرسیم دیبا که بود ذهنش در یجواب یب یهاسوال 

 

 اشی کنجکاو یول آمدیم  عاشق یلیخ نظربه  زهره 

  یظهر از بعد خواب بتواند که داشت نگه دل در را

 . بروند رودخانه کنار به سرحال که باشد داشته

 *** 

 

 در را دستش و کرد آزاد کش حصار از  را شیهامو

 یبو خاطربه فقط را  شامپو نیا برد،  فرو هاآن

 !دیخری م محشرش

 

 را اشیبند رنگبنفش  تاپ و دیکش رونی ب را بلوزش 

 .دیپوش

 



 . ستینگر خودش به و  ستادیا اتاق نهیآ یروروبه  

 

  به گرید صورتش پوست بود شده تر سرحال  یکم

 .  زدی نم یزرد

 

  یپا یرو است توانسته گرید بار که کرد شکر را خدا

 . ستد یبا خودش

 

 یسع ارامد،یب یساعت تا دی خز  رنگسرخ  یپتو ریز به

 ... کند تصور را مادرش یچهره  کرد

 

  یمشک یروسر و بنفش راهنیپ با عکس همان هیشب

 .بود عمه یخانه آلبوم در که

 

  خواهرش که  برجسته یهاگونه آن و مهربانش لبخند 

 ...بود برده ارث به هم فاطمه

 



 دینفهم که شد غرق خوشش یایرو در قدرآن 

 ...است رفتهفرو یقیعم خواب به طورچه 

 

 ************ 

 یحاج یخانه یگردو  درخت ریز را نشیماش  اتابک

 . شد ادهی پ و کرد پارک

 

 لبش به را خنده دختر متعجب صورت زدن حدس

 . آورد

 

 از تند یکم یهاقدم با و   بست را اطیح در و شد خم

 ... رفت باال وانی ا یهاپله

 

 و بود نشسته یاچه ی قال یرو بر وانیا در یحاج 

 .دیکشیم انیقل

 

 ؟یبرگشت جان؟ پسر ها -

 



 .نشست کنارش  چهیقال  یرو و دیخند

 

 رو کارا  زدن زنگم  راه تو ،یحاج  مجدد سلم -

 .انگار کردن ستیر و راست خودشون

 

  تاب رو  عروس یدور ینتونست کنمیم فکر من -

 ؟ یخورد  ناهار. یاریب

 

 !مخسته  میحساب خوردم، -

 

 .داد رونیب را یدود انشیقل  قلقل  با یحاج

 

 اون است،  ساده و صاف مادرش مثل د یجمش دختر -

 که زهره یعروس! اومدی نم خوشش جان یا از زنت

 ما یسوا رو خودش منوچهر  دختر دمیفهم دیاومد

 ...دونهیم
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 کمر ییطللب  استکان در رنگاه یس فلسک از اتابک

 .ختی ر خودش یبرا  یخوشرنگ  یچا  ک،یبار

 

 دیشا. بود مهربون داشت یبد هر داشتم، دوسش -

 نه؟  دهیکش مادرش به اونم

 

 .گرید یدود  و گرید یقلقل

 

  ناموسش سر پشت آدم مرد،جوان  پسر یمردجوان -

 ...یمرد ریش  همون پسر حقا گه،ینم بد

 

 با یزن د،یکش پر پروانه یسوبه  فکرش و دینوش یچا

 ... ی مشک یموها

  

 .داد قرار ینیس در پرمه ین را فنجان

 

 نه؟ شنی م داریب بگم  اهللای خوابن؟ ها بچه  خانوم -



 

 ویکس... خوابه یدر دم  اتاق تو زنت جوون، نه -

 ...باش راحت  ینیبینم

 

 اما دارد ینیسنگ  خواب دانستیم کرد،  باز را در آرام

 !است عقل شرط اط یاحت  شهیهم

 

  نامرتب شیموها. بود دهیخواب یبهشت یها فرشته  مثل

 . بود  رفته کنار شی رو پتو و ختهی ر  بالش یرو

 

  یرو بر وارنوازش  را دستش و نشست کنارش آرام

 .دیکش دختر یهامو

 

 یزن ادی به شیپ یالحظه  که شد شرمنده خودش از 

 ... بود افتاده گرید

 



 اما بخوابد که نبود راحت راهنیپ و  شلوار آن با 

 هم را شلوارش یحت نداشت یحال که بود خسته قدرآن

 ...کند عوض

 

  را شیهاچشم و گذاشت او  بالش یرو را  سرش آرام 

 ...بست

 *********** 

 با رندیگی م بهانه یخود یب که ییهابچه  دختر مثل

 . زدینم حرف  اتابک

 

 یسنگ... است زده کلک او به اتابک کردی م فکر

 .انداخت خانهرود  آب در و برداشت

 

 سنگ. آورد  سرحالش  آب و سنگ برخورد  یصدا

 .کرد پرت یترشیب  قدرت با و برداشت یگرید

 

 ... یلعنت! ییصدا چه اووف-

 



ز یها شاخه  اتابک  هاسنگ  از که یارهیدا درون را گ 

  یخال شی رو را زنهآتش و ختیر بود کرده درست

 .کرد

 

 وروجک؟ یکنیم کاریچ -

 

 یکم تا گرفت آن یرو را دستش و ستادیا آتش کنار

 .شود گرم

 

 ...شکوندمیم  رو ها یماه  دماغ و سر -
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 .انداخت  آتش در را هاینیزمب یس و دیکش را فاخته لپ

 

 ندازنتیم وقتاون! کننا ی م تیشکا ازت رنیم -

 ... زندان

 



 . نشست یریحص اندازر یز  یرو و دیخند

 

 ! شکونمیم خودتم دماغ و سر یکن یفوضول یادیز -

 

 بودم؟ دهید روزو نیا خواب من یدونستیم -

 

 .شد گرد یامزهبا  طرز به دختر  یهاچشم 

 

 خواب؟  -

 

 !گهید جور هی با اما... اهوم -

 

  بزرگ یهادست انیم را دستش و نشست فاخته کنار

 ...گرفت خودش

 

  بر یابوسه رساند شیهالب به و اورد باال  را دستش 

 .زد آن پشت



 

 ...هم پروانه بود فربد وقتا اون -

 

 العملشعکس که انداخت دخترک به ینگاه  چشمر یز

 . بسنجد را

 

 و  یداد حیترج اون به منو تو دمید خواب -

 .میببوس یخواستیم

 

 آبادکجا نا  تا را مرد دل لبش کنار یها چال  و دیخند

 .برد  شیهاچشم 

 

 ... جالبه  رو؟ تو من؟ بابا؟ نه -

 

 .گرفت  نشانه را  مرد چشمان  و رفت ترجلو 

 

 ! آقا رهیخ یدید خواب -

 



 هم در  شانیهانفس و  آمد جلو هم اتابک  صورت

 . ختیآم

 

 !هست رمیخ دم،ید  خواب خب -

 

  نگاه را او و گرفت را  دختر رنگکرم شال یگوشه

 کردیم حس و بود افتاده شماره به شی هانفس داشت

 ... ردیگیم آتش دارد جانش

 

 کنار د،ییبو را او گردن و برد ترنیی پا را سرش

 .کرد زمزمه  گوشش

 

 هست؟ همراهت که رژلب -

 

 انیم را شی هالب بدهد را جوابش فاخته کهآن از قبل

 .فشرد و گرفت دندان

 



  یهاحس کمکم  دختر لب بر یدرپی پ یهابوسه 

  جوجه  خواستینم اما کردیم داریب  را اشمردانه

 ... کند رم  شیکوچولو 

 

 .دیکش  آغوشش در و کند او از 

 

 ! کوچولو دختر رهیخ شهیهم من خواب -

 

 ... نبود همراهم رژلب -

 

 .کرد ورترشعله را جانش  آتش دختر لرزان یصدا

 

  شیب لحظه نیا آمدیم رونیب مهین و نصفه شیهانفس

 دوست بود  محتاجش داشت را او که یلحظات  تمام از

 .شوند یکی و شده حل او در داشت

 

 ! دختر سرت یفدا -

 



 شد؟ اهیس اگه -

 

 .دی کاو را صورتش و کرد جدا  خود از را او

 

 ام؟یوحش قدرنیا -
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  یاذره اتابک ازمندین یهاچشم... دیفهمی نم را حسش

 یبخشودگ توانست ینم اما کردیم ییگدا  او از یزنانگ

 .کند

 

 دستانش در خواهدیم او چهآن توانستینم 

 ...بگذارد

 

 آرام خودش روح تا گذشتیم ثواب و  ریخ نیا از 

 .ردیگ

 



 ..شتریب کمهی قدرنیا از -

 

  اکنون. کند ثابت  او به را اش یگری وحش داشت دوست

 در باشد ریاس  یعقاب چنگال در که یگنجشک همچون

 ...معصوم و کوچک قدرهمان بود دستانش

 

  مجبور دخترک که ییجا تا  شد ترخم و خم  او یرو بر

 ...  بکشد دراز شد

 

 آمدیم دشیسف بدن به بی عج او رنگینارنج  یمانتو

 ... بود کرده یخوردن  شیپ از شیب را او و

 

 یخانواده از داشت گناه سوخت دلش هم باز 

 ...بکشد خجالت قلندرحاج 

 

 . دیکش عقب و گذاشت قلبش بر دست 

 

 ...کشهیم ریت قلبم -



 

  نگاهش نگران  و خجل و شد بلند شی جا از فاخته

 .کرد

 

 ده؟  میبرگرد یخوایم -

 

 . داد تکان راست و چپ به را سرش

 

  خوب کنم شنا کمهی زمی عز نترس ستین یطور -

 ... شمیم

 

 رود آب در  را وجودش  عطش تا برخاست شیجا از

 .شد راهنشیپ بند دخترک دست اما کند  خاموش خانه

 

 ! یخوریم سرما... ستین گرم قدراون هنوز هوا -

 

 درونش درد بفهماند او به که کرد نگاه شیهاچشم  به

 ... ستیچ



 

 را معشوق جسم است عاشق که یمرد دیفهمیم کاش

 قاب در ایدن زن نیتربا یز شودی م مگر  خواهدیم هم

 ...و دینبو نبوسد، را او و باشد نگاهش

 

 .دیبوس را اشی شانیپ

 

... اینیزم بیس سراغ برو تو زم،یعز  نداره بیع -

 ... سوختن 

 

 چه او دیفهمیم نبود که احمق ست،ینگر  را رفتنش

 ...است مرگش

 

  نیا اما کند میتقد او به را  جسمش تواندینم دانستیم

 .ستین او  حق قصاوت همه نیا دانستیم هم را

 

 ...ستین که خدا به

 **************** 



 آبادیعل  در یحاج خانواده کنار در بود یروز چند

 .بودند مانده

 

 پس که کردیم شانوسوسه  روستا زیانگرت ی ح ییبایز

 .کنند یزندگ و برگردند جاآن به هاسال  از

 

 نان کردیم  یسع دخترانش و دهیفرحاج   کنار در فاخته

  نگاهش عشق با هم اتابک  و ردیبگ ادی را پختن

 ... کردیم
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 که انداختیم ییهاروز  آن ادی به را او  فاخته تلش

  بساط لیاسماعحاج  یخانه   انبار در مادرش و ییدازن

 موش کارشان در هم او و کردندیم پهن  پختن نان

 !دواندیم

 

 گذشته به نه کرد،ینم  فکر زیچ چیه به هاروز  نیا

 .  بود دهینرس بدان هنوز که یاندهیآ به نه  و اهشانیس



 

 دختر نیا لبخند مهم بودند، خوش که بود شیحاال  مهم

 ... کردیم  یآسودگ حاال  رنج هاسال از پس که بود

 

  که بودند فرشته و یگل آمدن منتظر و بود پنجشنبه

 . ندیایب آبادیعل به آزاد همراه به بود قرار

 

 اما بود کرده گلگون را  شیهاگونه یگاه صبح سوز

 ...رفتیم راه  اتابک یپا به پا چنانهم

 

 دهیرس راه  از شیبایز یها شکوفه  با بهار  کهنیا با 

 و گشتی م باز هم هنوز زمستان یسرما  اما بود

 .دیکشیم روستا  یرو و سر به یدست

 

 .گرفت ینفس و ستادیا شیجا در

 

 ... شدم خسته! اتا یریم تند همه نیا -

 



 . دیچرخ عقب به و ستادیا

 

 !دختر این گفتم بهت که من -

 

 یمانتو  بیج  در را شیهادست  و انداخت باال یاشانه 

 .کرد فرو اشبهاره 

 

  بعدشم آخه، بمونم ستمی ن راحت ییتنها جااون خب -

 !نکنم من یکن فیک تو سوزهیم دلم

 

  توانستیم  که جاآن تا و گرفت دست در را شیهالپ

 .دیکش

 

 ؟یکنیم یحسود بچه؟ ذره هی یگیم یچ -

 

 .کرد نگاه اتابک به اخم با و دیکش عقب را خودش

 

 !ی آریم در یبازی وحش چرا -



  

  یرو او به  پشت اتابک که دیمالیم را ش یهالپ  هنوز

 .زد زانو نیزم

 

 !نشدم مونیپش تا باال بپر -

 

 .گذاشت او یشانه  یرو  دست متعجب

 

 ... خودم آمیم هیکار چه نیا! وا -

 

 ... یشیم  خسته ادهیز  راه باال بپر -

 

 فکر طرف کی از. کند چه دانستینم بود، دل دو

 طرف از کندیم تیاذ را او و است ن یسنگ کردیم

 .  کند امتحان آمدینم هم  بدش گرید

 

 او گردن دور را دستش و  چسباند مرد  به را خودش

 .کرد حلقه



 

 و کرد کسیف بدن به را او یپا  شیهادست با اتابک 

 .شد بلند شیجا از

 

 !میبر بزن -
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. ندیبیم  بهتر را زیچ همه کردیم حس  باال آن از

 .دیپرس و چسباند اتابک گردن به شتریب را دستش

 

 ستم؟ین نیسنگ -

 

 شن؟یم  نیسنگ هم یاپنبه  یهاجوجه  مگه نه، -

 

 .داد فشار اتابک گردن به را دستش

 



 ینگ بهم گهید که کنم تخفه  تونمیم یدونستیم -

 جوجه؟ 

 

 یاستخونا کنم ولت تونمیم منم یدونستیم -

 شه؟ خورد تیاجوجه 

 

 بد هم قدرآن  اتابک با کردیم فکر چهآن  برعکس

 کنار در اما بود گذرانخوش  و طبعشوخ گذشت،ینم

 . داشت هم  را خشکش ی هاتعصب آن

 

 و ستادیا بلند یتپه  یباال اتابک یمسافت یط از بعد

 .گذاشت  نیزم را دختر

 

  را ییجا نقطه نیا از ترآرام  داشت دوست را جانیا 

 ... شناختینم رانیا در

 

  بعد یالحظه  و خاستندیمبر نیزم از هاکلغ یدسته

 .نشستندیم یکینزد همان ییجا



 

 آن کل انگار شکوفه در غرق یکوه بادام درختان 

 بودند دهیپاش نمک را دره

 نگاه دیفهمینم و بود اطرافش یتماشا محو فاخته

 ...را کنارش مرد یدایش

  

 به و گشت رهی چ روحش و قلب بر حسادت یالحظه 

 .کرد نگاه مرد

 

 جا؟ نیا یاومدیم یک با قبل تو -

 

 ! یشکیه -

 

 بر انگشت  و شده جدا او از د،یکش هم در اخم

 .دیکش یدی سپ یشکوفه 

 

 پروانه؟  یحت -

 



 . گرفت رنگ اتابک لبان  بر لبخند نقش

 

 شده؟  تیحسود -

 

 ! رینخ -

 

 ؟یدیپرس چرا پس -

 

 ...یطور نیهم-

 

 .دیبوس را لپش و دیکش آغوش  در پشت از را فاخته

 

  من با کم یلیخ. اومدینم راه همه نیا وقتچیه اون -

 ... شدیم مجبور اگه اونم... ده اومدیم

 

 .دیکش هم در اخم

 



 ؟یکردیم کولش من مث دیشا -

 

 او به داشت دخترک بود، یخوب ینشانه  حسادت نیا

 ... کردیم عادت

 

 .او به متعلق و اوست همسر کهنیا به

 

 .کرد  شکر را خدا دل در و بست را  شیهاچشم 

 

 ... کنمیم کولت که یهست ینفر نیاول تو ! جونم نه -

 

  یبازو کرد، خطور ذهنش به یگرید زی چ یالحظه 

 .دیکش یگرید یسو به را فاخته

 

 ..ایب -

 



 سوز و باد ی زوزه یصدا ستاد،یا یاصخره یرو به

 آن از را او قلبش در  عشق یگرما اما یگاهصبح

 ... دادیم  نجات سرما

 

 . ستادیا او سر  پشت زین خودش و دیکش  جلو را دختر 

 

 ... معلومه جاهمه... نیبب -

 

 خودش همراه  به و گرفت دست در را او یهادست

 ندیآ در به النه از که ندیگشایم پر که  یپرندگان مثل

 .کرد باز را شانیهادست

 

 یز یچ چیه بسپار،  عتیطب  به خودتو و ببند  چشماتو -

 ... ستین تربخش آرامش نی ا از ایدن یتو
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 .گرفت اشخنده  دخترک



 

 ک؟ یتانیتا لمیف مثل -

 

 .دیبوس را چشمش کی نزد ییجا

 

 ... جوجه   چشماتو  ببند... قایدق -

 

 قلب آرام تپش  بست، را  شیهاچشم  زیچهمه  از فارغ

 .کردیم حس را گرمش یها دست و دیشنی م را اتابک

 

  دیخورش که انگار گرفتیم گرما او از اما بود سرد

 ...باشد

 

 به را شی هاچشم داد، هیتک  او ینهیس  به را سرش

 ... ستینگر را شیروروبه  و کرد  باز یآرام

 

  گرید بود، شیپا  ریز  زیچ همه  انگار باال نیا

 ...بزند گول را خودش  توانستینم



 

 اما بود  رییتغ حال در مرد نیا به شیهاحس  تمام 

  کی از فراتر ییها  زیچ به دیکشیم خجالت  هم هنوز

 .شدیاندیب ساده آغوش

 

  نتوانست اما گذاشت هم  یرو را شیهاچشم  دوباره 

 . بماند ساکت

 

 اتا؟  گمیم -

 

 هوم؟ -

 

  چرا آدما ما ذات کنن؟یم ریگ یراه دو  تو آدما چرا -

 م؟یریبگ میتصم  زود میتونینم  که هیطورنیا

 

 نییپا را  شانیهادست آرام  و کرد باز را شیهاچشم 

 . چسباند خود به  را او آورد،

 



 ؟یکرد ریگ یراه  دو یتو -

 

 بود بیعج شیبرا مرد نیا آغوش از تی امن حس نیا

 . او در شدن رها نیا و

 

 خودت با منو که ممنون دارم یخوب  احساس -

 ...یآورد

 

 ؟یچوندیپ حرفو -

 

 !چوندمیپ -

 

 .دیکاو را صورتش و چرخاند را فاخته

 

 ؟یشد پرروبچه  دا  یجد  یکرد دقت -

 

 ؟یشد ایحیب قدچه  یکرد  دقت توم -



 

 عنکبوت اما شود  یاحساس یالحظه تا رفتیم

 .آمد باال اتابک یشانه از که یبزرگ نسبتبه

 

 .دیدو گرید ییسوبه زنانغ یج و زد کنار را او فاخته 

 

.  کرد نگاه راهنشیپ به او رفتن از متعجب  اتابک 

 .زد کنار انگشتش با را رنگاهی س عنکبوت

 

 ... ا یب کنار زدمش  یترسیم یچ  از دختر ایب -

 

 .برداشت ترعقب یقدم دهیترس

 

  از من اصل   میبر ایب. جاست اون عنکبوت آمینم -

 تو؟ یدونینم ترسمی م عنکبوت
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 مرز تا بود که هم  کوچک! آمد ادشی گرفت، اشخنده

 .آمدیم سمتشبه  یعنکبوت اگر رفتیم  شیپ سکته

  

 کمهی رسنیم نایا مامان ن ییپا میبر ایب زمیعز باشه -

 ...گهید

 

 .آمد شیسوبه  اطیاحت با

 

 ش؟ی زد یمطمئن -

 

 .زد لباسش به را شیهادست و دیچرخ 

 

 !گهید افتاد بود یهرچ تکوندمش، نیبب -

 

 .دیکش یخاک یجاده  سمتبه را او و گرف را دستش

 

 اده؟یپ ای یآیم سواره -



 

 او به داشت سراغ خودش از که یبازلوس  تمام با

 . دیچسب

 

 !سواره -

 

 هاکلغ د،یخر جان به را زنش ییپررو خنده، با

 ...رفتند آسمان به و دندیپر

 

 و پشتش  بر یزن  و استوار یمرد باال، آن از 

  یهاشکوفه  انیم از که بود دایپ بلندشان یهاخنده

 ...رفتندیم و گذشتندیم دیسپ

 

 *********** 

 

 فرشته که  یدستمال با را  اشکش پر صورت خانمیگل

 و سرد قبر به و کرده خشک بود داده  دستش به

 . دوخت چشم میمر یسنگ



 

 تو،... میمر بود شده  تنگ همتون یواسه دلم -

  شده ی بد روزگار... اتابک یبابا... بابام مامانم،

 جانیا بخوابم هاشما شیپ منم کهنیا عوض. ..میمر

 .نمیبی م رو شما  قبر و نشستم

 

 .فشرد را اشعمه  یشانه  فاخته

 

 ناراحتتون ترش یب نشستن جانیا... عمه میبر دیپاش -

 ...ستین خوب براتون  کنهیم

 

 .کرد بلند را مادرش و آمد کنارش هم اتابک

 

 ... من برم قربونت  میبر -

 

 پشت آرام و گرفت دست در را فرشته دست فاخته

  شیهاشانه انگار هم هنوز عمه شد، روان سرشان

 ...دیلرزیم



 

 به است، آمده مادرش بود نگفته یحاج یخانواده  به

  جاآن هفته کی هابچه  نبود درست خانمیگل یدهیعق

 . دهند زحمتشان هم هاآن اندمانده

 

 یتاکس با را فرشته و یگل اما دیایب بود  نتوانسته آزاد

 .  بود فرستاده جاآن  به یمطمئن

 

 اجاره های کینزد همان  یتفرجگاه در یاتاق اتابک

  یحاج یخانواده از و بمانند جاآن در را شب تا کرده

 از شوند  ناراحت مبادا که  بودند کرده  یخداحافظ هم

 .ماندنشان رونیب

 

  شیهاچشم و خورده یمسکن  ورود بدو از خانمیگل 

 گوش در  فرشته و فاخته و بود گذاشته هم یرو را

 .دندیخندیم کنانپچ پچ  گریکدی

 

  پا هم فاخته و گفتیم اشمدرسه دوستان از فرشته 

 . دیخندی م او یپا به



 

 . شد اتاق وارد غذا ی میآلومن یهاظرف   با اتابک

 

 . میبخند دیبگ مام به دخترا؟ نیگیم یچ -

 .برداشت اشیشان یپ از را دستش خانمیگل

 

 ؟یدار  کارشونیچ -

 

 .کردم یشوخ!  واال یچیه -

 

 .دندیخند هم با فرشته و فاخته

 

 .میزنیم  حرف فرشته یمدرسه از میگی نم یزیچ -
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 .گذاشت  مصرف کباری یسفره یرو را  ساالد ظرف



 

. سلممش از دم،ی خر غذا ییروروبه باغ از -

 ...نیایب  نیپاش محشره، هاشدهیکوب

 

 . نشست اتابک کنار همه از زودتر فاخته

 

 ...نداره حد که گشنمه قدنیا -

 ***** 

 

 ادهیپ اطراف یهاباغ  کوچه در قدرآن فرشته و فاخته

 .نداشتند ستادنیا ینا گرید که بودند کرده یرو

 

 خورده هولههله  سرش  یباال تا کردیم  حس فرشته 

 .است

 

 فرشته و عمه و خودش  یبرا را هاتشک  از دوتا 

 در اتابک یبرا گرید یتشک و کرد  پهن یاگوشه

 . کوچک اتاق گرید سمت



  

  یچشمک با فرشته و کرد فرشته به یااشاره عمه

 .داد را جوابش

 

 در فاخته که بودند ختهیر یانقشه خودشان  انیم 

 . ارامدیب  اتابک آغوش

 

 آن یرو را هابالش  و گذاشت هاتشک  کنار را هاپتو 

 . انداخت

 

 ...میبرگرد میخوایم صب فردا که میبخواب -

 

 .انداخت تشک  یرو را خودش  اتابک

 

 ! شیییآخ -

 

 و پشتکم ی موها و دراورد را اشی روسر خانمیگل

 .کرد باز هم از را دشیسپ



 

  رو المپ مادر  فاخته کنه،یم درد سرم  کمه ی هنوزم -

 ...کن خاموش

 

 فرشته بفشارد را آن تا  رفت دیکل یسوبه  که فاخته

 مادر کنار  که انداخت یگر ید تشک یرو  را خودش

 .دیکش خود  یرو را رنگ سبز یپتو و  بود بزرگش

 

 . گفت کنان پچپچ و دیکش را  لپش خانمیگل

 

 ...قشنگم  دختر نیآفر -

 

 .برگرداند را شی رو فاخته

 

 !ندارم جا من خب،  بخواب تروراون کمهی فرشته! وا -

 

 .کرد هم در را شی هااخم  فرشته

 



 ! بخواب وراون برو تو تنگه جامون ما -

 

 ور؟ کدوم قا  یدق -

 

 .ردینگ  باال بحثشان که کرد دخالت یگلعمه

 

  خوابهینم یکس شیپ فرشته که یدونیم زمیعز -

 !مادر  شوهرت شیپ  برو تو شهیم  تنگ نفسش

 

 .شد بلند اعتراضش یصدا

 

 عمه؟  -

 

  یگرید یچاره   انگار ندادند، را جوابش کدامچ یه

 .نداشت

 

 کی نیا بود کرده سر به اتابک  با را هاشب نیا تمام 

 ! ش یرو هم شب



 

  یبند تاپ با را شیمانتو کورمال کورمال 

 .  دیپوش  را دامنش و کرد عوض  یرنگی زرشک

 

. کند باز او  یبرا هم ییجا  تا بود رفته ترکنار  اتابک

 د،یکش آغوش به را او و کرد باز هم از  را شیهادست

 .گفت گوشش کنار کنان پچپچ

 

 ؟یکنیم  بحث چرا جاستن یا جات یدونیم یوقت -
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 .دیکش دراز مرد به پشت  و دیچرخ 

 

 ؟یگرفت کم تشک چرا -

 

 !داشت قدرنیهم -

 



 .دیکوب شکمش به آرنج با  حرص از پر

 

 ! کردم باور منم -

 

  یرو را شی پتو  و چسباند  دختر به ترشی ب را خودش

 .دیکش هم او

 

 حاال؟ بلده جات مگه -

 

 آن در دشیسف یهاشانه اما دینشن دختر از یجواب

  شیهابوسه تا کردیم اشوسوسه  رنگی زرشک تاپ

 .کند شروع را

 

 دیسف پوست نیا شیهادندان انیم خواستیم دلش 

 در که یبار  از یکوچک یکبود رد هم هنوز بفشارد را

 مانده او یشانه  بر بود گرفته گاز را او خودش اتاق

 ...بود

 



  گاهیب و گاه یهاپف و  خر و فرشته منظم  یهانفس

  فاخته دانستیم یول بود هاآن  دنیخواب نشان مادرش

 ...است داریب

  

 تماس در او با تنش پوست و رفته باال دامنش یکم

 ...بود

 

  به و داد حرکت را دستش و داد قورت  را دهانش آب

 .دی رسان او شکم

 

 .کرد زمزمه و آورد ترک ینزد را سرش 

 

 ؟یداریب -

 

  بود، ترسانده را چشمش مرد حرارت و بود داریب

 . کند جدا او از را خودش کرد یسع

 

 ... دارمیب -



 

  هوس یهاشعله  چسباند، دختر به را خودش  هم باز

 داشته را  او خواستیم دلش دیکشیم شعله درونش

 ...باشد

 

 .دیبوس را دخترک گردن. نباشد یجد قدرآن  اگر یحت

 

 !بده حالم -

 

 و کرد حرکت شیهادست کرد ترشی جر  فاخته سکوت

  حالش کرد، لمس را شکمش دخترک ینخ تاپ ریز

 ... شدیم بدتر لحظه  به لحظه

 

 با و گذاشت مرد بزرگ یهادست  یرو دست فاخته

 :گفت اشآهسته  یصدا همان

 

 !شنیم داریب -

 



  کرد، قفلش هم باز و دیکش عقب به را فاخته

 لمس را او بدن هم باز و رفت جلوتر شیهادست

 ...  کرد

 

 بود ترسانده را چارهیب یفاخته  اتابک  راتییتغ

 ...  کندیم زار را کارش مردانه یهاهورمون دیفهمیم

 

  از یگرید از پس یکی اشکش یهاقطره  و کرد بغض

 . شد روان شیهاچشم 

 

 ! کن ولم -

 

  گردن در را  شیهانفس و  دیکش شیهابوسه  از دست

 . کرد رها دختر

 

 !دلم زیعز... زمیعز -

 



  از توانستینم  اق،یاشت از پر و بود آلودهوس  لحنش

 ...بگذرد او

 

  شیهاانگشت  انیم را فاخته یپهلو... بگذرد زنش از

 .فشرد

 

 ...ستین یز یچ... برم قربونت ستین ی ز یچ نترس -
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 ... ختیریم اشک و بود دهیترس بود، دهیترس او اما

 

 شودیم کبود دانستیم د،یمک و دیمک را دختر گردن

 بود؟ خودش  دست مگر اما

 

 کور قدرآن. بود کرده کورش هوس و عشق همه نیا 

  دختر یهااشک  از که دیفهمینم را شیبازو  یسیخ که

 ... بود سی خ سیخ



 

 . کرد شکار را شیهالب و برگرداند را  فاخته یرو

 

...  نداشت ناله یارای اما شدیم تیاذ گردنش 

 ... شود داریب عمه شود، داریب فرشته دیترسیم

 

 صورتش هوسپر  شد رهیخ  دختر اشکبار یهاچشم در

 . زد مهیخ شیرو  و دیکاو را

 

 .دیکش نفس و کرد فرو دختر یموها ان یم را سرش

 

 حالم. ..ستین یکنی م فکر تو که یجوراون نترس، -

 ...جونم شم آروم خوامیم بده

 

 داد فشارش یکم و زد اتابک ینه یس به  را شیهادست

 . کند دور خود از را او تا

 

 ...تونمینم... خوامینم -



 

 .زد باال ی کم را او تاپ و گذاشت زنش شرم یپا به

 

 پرپر تنش تمام دنی پرست و دنیبوس یبرا دلش 

 ... زدیم

 

 با و فشرد سرش ریز بالش  به را خودش دخترک

 :کرد زمزمه آلودبغض  و آرام ییصدا

 

 ...خوامینم کن ولم -

 

  اقیاشت د،یکاو قتیحق  دنبالبه را دختر  یهاچشم 

 ...او نخواستن و خودش

 

 و دخترک قلب یصدا هوس و عقل یراه  دو سر بر

 ...مادرش یگهگاه پف و خر

 



 بارهک ی  به هوسش و  اقیاشت تمام...  دیکش عقب

 ...بود کرده فروکش

 

 ترجمع  یکم را خودش و دیکش دراز فاخته به پشت 

 ...بخوابد ترآسوده بتواند هم دخترک  تا کرد

 

  فاخته از بود  دلخور خودش از بست، را  شیهاچشم 

 ... هم

 

 و آرام دیببخش و شد حلقه دورش به فاخته یهادست

 . دیچیپ او گوش در مانشیپش یصدا

 

 سهراب؟  مرگ  از پس دارونوش... اما
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 .زد ترمز یرو آزاد رستوران یجلو

 



 دنبالت؟ امی ب یخوای نم یمطمئن -

 

 .کرد  نگاهش کلفه و دیکش یپوف

 

 ! م؟بچه  مگه من! یدرآورد پدرمو -

 

 لپ و آورد   جلو هایصندل انیم را  سرش فرشته

 .دیکش را پدرش

 

 !عاااشق عاشقه اتابک نشو، ناراحت -

 

 .زد  نیریش دست یرو  فاخته

 

 کرد؟ گل تیفوضول تو باز -

 

 .دیخند  بلند اتابک

 



 . دینکن دعوا! دخترا -

 

 .شد ادهیپ هم  اتابک کرد، باز را در فاخته

 

  خونه ارتتیب بگو آزاد به! ایباش خودت مواظب -

 ها؟  جانیا  ینسیوا یالک

 

 . داد باال کلفه حالت  به را شی ابرو دو هر

 

 !یشد دلبد تو کنمیم حس اتا -

 

  شیموها  د،یکش جلو را  شالش و ستادی ا فاخته یجلو

 .دیپرس توجهیب و کرد مرتب را

 

 س؟ین کوتاه یلیخ کتت -

 

 .دیکوب اششانه به مشت با



 

 ! بخر یگفت تو نویا -

 

 .گرفت اشخنده دختر حرص از

 

  رژت واجبه! یعروس یبر  یخوایم انگار تو خب -

 باشه؟ پررنگ  قدرنیا

 

 و برد فشیک در دست  کرد، نگاهش یحرص فاخته

 .دیکش رونی ب را رژلبش

 

 !کنمیم درستش االن! کمرنگه -

 

 .گرفت را دستش مچ خنده  با اتابک

 

 ...کردم یشوخ کردم یشوخ -

 



 ...رفت یخداحافظ  یب و  کرد نگاهش یچپچپ  فاخته

 

! کرد لعنت را خودش کرد نگاه که را دختر سر پشت 

 خدا فقط کرده انتخاب  او بود  یلباس چه نیا

 ... دانستیم

 

  اگر شیهاارزش  تمام حفظ با که بود دلبر تنش قدرآن

 ! یمال عجب گفتیم دیدیم ابانیخ در را او

 

 .برد رونی ب شهیش از را  سرش فرشته

 

  چرا بگو بعد ! ها گذرهیم  مین و چهار  بابا میبر ایب -

 !کنهیم غرغر  تیمرب

 

 .شد سوار و دیکش یپوف

 

 ...گهید م یرسیم خب! بابا  یبدتر خالت از که توم -

 



 . آورد جلو یصندل انیم را سرش دوباره

 اتا؟ -

 

 .گفت گلو در کردیم عوض را دنده که طورهمان

 

 !هوم؟ -
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 ؟ یخوایم رو فاخته  قدرچه -

 

 و کرد فکر یکم... دیرس  مشامش به حسادت یبو

 :گفت

 

 ... دارن دوس زنشونو مردا همه که طورهمون  خب -

 

 !گهید ستمین بچه من! اتابک بگو راستشو -



 

 .کرد صاف یاسرفه  با را شیگلو

 

 ...یلیخ... ادیز یلیخ -

 

 . گفت ناراحت و گذاشت اشچانه  ریز را دستش دو هر

 

 شیپ ادیم شبا یوقت نمیبیم توی ناراحت... فهممتیم -

  مجبور کنم  رونشیب اتاقم  از یخوایم... خوابهیم من

 تو؟ شیپ ادیب شه

 

 .کرد کنترل را اشخنده  زور به اتابک

 

 ؟یر یگیم ادی کجا از رو نایا تو!  سوختهپدر -

 

 .داد هیتک اشیصندل به کرده قهر فرشته

 



 !کنمی نم کمکت گهید یکرد مسخرم که حاال -

 ************ 

 

 ! زدیم الس  معمول طبق و ستادهیا یدختر  کنار آزاد

 

  برگردد کهآن یب. زد اششانه به و ستادی ا سرش پشت

 .شد ترسو صورتش

 

 ایدر هیک  گرفته؟ مچمو یک! اژدهاشاه زادهامام ای -

 جون؟

 

  توانستینم و بود رفته  سهیر خنده از یآبچشم  دختر

 ... بزند حرف

 

  و کرده گره هم در را شیهادست کرده اخم هم فاخته

  و برگشت ترسانش صورت  همان با... کردی م نگاهش

 . کرد نگاهش

 



...  شدم چارهیب شدم  بدبخت! یوا یا یوا یا -

 رو  ساالدا خچالی او سر بکش یچ هی! پژمان! پژمان؟

 ! کن میقا ویفرنگنخود یهایقوط ! نهینب نیا

 

  با فاخته... شود پهن ساختمان کف بود مانده کم ایدر

 .دیکوب اشنه یس در فیک با یجد  صورت همان

 

 !کننی م نگات دارن همه! یبازمسخره بسته -

 

  را چشمش یگوشه  اشک دیخندیم که طور همان  ایدر

 .کرد پاک

 

 ؟یکنینم یمعرف -

 

  مسخره حالت همان با و داد قورت  را دهانش آب

 .گفت

 



 ملعونه، یجعده خواره،  جگر هند! نگو هیک نگو -

 . هیخی یملکه 

 

 و کرد نگاه آزاد به یچپچپ   اخمالو طورهمان فاخته

 .زد یلبخند ایدر به رو

 

 !هستم شمدخترخاله ... دوستشم -

 

 .کرد براندازش شکافانهمو ایدر

 

 ؟یدوست طورچه -

 

 .زد  پوزخند فاخته

 

 .تریمیقد یلیخ تو از -

 

 را آزاد یبازو  بهیغر دختر متعجب دگانید مقابل در

 .کشاندش خلوت یاگوشه به و گرفت



 

 م،یبزن حرف شتیپ آمیم امروز بودم گفته بهت من -

 !ستین جالب  یلیخ دختر نیا حضور
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 به تیعصبان با و کرد گره هم در  را شیهادست

 .کرد نگاه یگر ید یگوشه

 .دیپرس متعجب آزاد

 

 ؟ یشد ناراحت واقعا   تو -

 

  ینایتریخصوص یدرباره زدن حرف نیا بشم؟ دینبا -

 جانیا یآورد رو دخترتدوست یورداشت منه یزندگ

 !چسبه یم بهت دوقلو  چسب مثل یدونیم که

 

 . کرد نگاهش شرمنده آزاد

 



 .. .اومد خودش آدیم دونستمینم خدابه -

 !که کنم رونشیب تونمینم 

 

 زشت به که بود مغزش در یعصب فشار قدرآن  فاخته

 :گفت اخمش همان با. کردینم فکر  شیبایز و

 

 ! رمیم من رهینم اون ک حاال  خب یلیخ -

 

 .گرفت را فشیک آزاد کرد، تند  پا در سمتبه

 

 ؟ یشد وونهی د باز وونه؟ید یریم کجا -

 

 گرفته بغضش رفت، رونیب در از و دیکش را فشیک

 ...بود

 

  هاروز نیا بزند حرف توانستینم کسچ یه با

 ! دیخریم شر و فروختیم  را راهنشیپ

 



 به گشتیم بر اگر اما شد مانیپش رفت جلوتر  که یکم

 . خوردیمبر  غرورش

 

 که ستادیا ابانیخ کنار و کرد پاک را  شیهااشک 

  دنبالبه خواستهنا و شد دهیکش شیبازو.  ردیبگ یتاکس

 . شد تند شیپاها آزاد

 

 !کن ولم نکن -

 

 !من  یواسه کنهیم  قهر! سررهیخ  نزن حرف -

 

 .شد سوار هم خودش و  انداخت نیماش در را فاخته

 

 هو؟ی یشد یوحش شد چت -

 

 .گفت قهرش  حالت همان با

 

 !یخودت  یوحش -



 

 نشیماش دی خندیم که طورهمان  گرفت، اشخنده آزاد

 .کرد روشن را

 

  آتنه یجا  خواستمیم. فسقله نبود دخترم دوست -

 دیپرس ازت شناسمشیم قبل از چون . ارمشیب

  آشنا یکنی م کار جااون هم تو اگه نهی بب  خواستیم

 ! باهات شه

 

 .انداخت باال شانه

 

  چه؟ من به -

 

 !گهید یناراحت اون یواسه تو خب -

 

 !دارم؟ تو یدخترا  دوس به کاریچ من -

  خار منو  بهیغر هی خاطربه  ک ناراحتم نیا یواسه 

 !یکرد



 

 داشت، نگه یدنج و خلوت یگوشه را  نشیماش آزاد

 .کرد ترآرام را شیصدا

 

 بود قرار بل واال شد؟ خوب! خوامیم  معذرت من -

 !جااون اومد  خودش امروز ادیب فردا
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 : گفت حالتش  حفظ  با فاخته

 

 !خوب میلیخ -

 

 .کرد نگاهش کلفه آزاد

 

  شهیهم تو و من! گهید نکن یطورنیا زهیرخاله  -

 !نه؟ مگه میهست ی خوب یدوستا

 



  یگرید از پس یکی شی هااشک  شکست، بغضش

 .ختندیر رونیب

 

 من از همه کنمیم احساس دارم یبد یلیخ حس -

  که تو ای کرد؟ کاری چ باهام فربد یدید... آدیم بدشون

 بعد به روز اون از اتابکم... ستمین مهم برات اصل  

 ! دارم جذام من انگار نزده دس بهم گهید

 

 شد، بلند اشه ی گر یهایها  هاحرف نیا گفتن از پس

 ...  زد لبخند آزاد

 

 کار نیترسخت  که یکس بود شده دگرگون دختر نیا

 اشیمهریب از بود ماندن  اتابک کنار شیبرا ایدن

 ...  بود شده یشاک

 

 .برگشت شیسو به کامل و داد هیتک نیماش دربه

 

 ؟یدار دوسش -



 

  تکان را سرش فکر بدون و کرده پاک را  شیهااشک 

 . داد

 

 ...اهوم -

 

 است رانده زبان بر چه که باشد آمده ادشی انگار

 : گفت زدههول 

 

 ...من راستش... یعنی نه -

 

 : داد ادامه ترآرام و دیگز لب

 

 کردم عادت انگار کنهیم مکلفه بودنش توجهیب -

  بودن کنارم بودن من با  یبرا که باشه اون شهیهم

  ستین عشق عشق بذارم اسمشو کهنی ا... جلو ادیب

 ... بودم کرده عادت قلبش یصدا به مدت نیا تو یول

 



 .گرفت دست انیم را شی هادست آزاد

 

 به کن یسع کن فکر تیزندگ به فقط گفتم بهت -

 و نداشتن دوست به کردن فکر. یبرس آرامش

  تا ببخش... کنهیم تی اذ خودتو فقط  آدما نخواستن

 یزندگ یعاد  گهید یآدما ی هیبق مثل شه  آروم تیزندگ

 ییحرفا چه فربد ادتهی روز اون... توه حق کردن

  فکر با داره  نویا اقتیل  یآدم نیهمچ  بود؟ زدهبهت 

  یهاه یپا اریب  بچه براش ؟ی بزن پس اتابکو بهش کردن

 خودش به  حقو نیا چکسیه نذار کن محکم تویزندگ

 ثابتش بودن شوهرت کنار با بخونه بینج نا رو تو بده

 ... کن

 

 .انداخت  نییپا را سرش فاخته

 

 ...  تونمینم -

 

 چرا؟ -

 



 .گرفت بغضش باز

 

 !داشته پروانه مثل یزن اون... ستمین بلد یچیه من -

 

 معصومش صورت به و کرد پاک را  دخترک اشک

 اشخفه بخواهد بود آمده دلش  طورچه فربد شد، رهیخ

   کند؟

 

 کنم؟ کمکت من -

 

 جام؟نیا چرا یکنیم فک پس -

 

 .کرد ول  را دخترک ی هادست آزاد

 

 !کنمینم کمکت یول -

 

 .کرد نگاهش متعجب



 

 چرا؟ -
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ر  همش چون - رز   رو یکنیم نیفنیف یکنیم ز 

 .یریم اعصابم

 

 .کرد پاک را شیهااشک  تندتند

 

 !هیگر گهید کنمینم -

 

 ...کارات دنبال میریم هم با حاال! ُگل دختر شد نیا -

 

 ******** 

 .ستادیا شگاهیآرا کی  در یجلو

 



 زنگم شد تموم که کارت شو ادهیپ دخترگل خب یلیخ -

 .بزن

 

 .فشرد را سالن زنگ و شد ادهیپ زدهخجالت 

 

 ستادهیا دیسف  کامل   لیوسا  با یسالن وسط بعد یقیدقا 

 .بودند مشغول یادی ز یهازن بود

 

 هم خودش که یسالانیم زن انگار آن از یقسمت در

 حیتوض را یز یچ یاعده یبرا داشت سر بر رنگ

 .  باشد معلمشان که انگار دادیم

 

 .ستادیا ش یروروبه ینقشز یر دختر

 

 زم؟یعز یخوایم  یکار چه -

 

 :گفت آرام و زد  خجل  یلبخند

 



 !بده رمییتغ کمه ی یهرچ...  دونمینم -

 

 .نشاند یصندل یرو را او و دیکش را دستش دختر

 

 !تی بزپاچه  یهاابرو  نیا با! یخودم کار راست -

 ****** 

 

 شدینم شی رو شد، سوار و کرد باز را ن یماش در آرام

 . ..کند اشمسخره  دیترسیم. کند نگاه آزاد به

 

 خیم کند نگاهش که کند اصرار او به کهنیا بدون آزاد

 .بود شده جلو

 

 دمیخر  برات لباس چنتا رفتم من فاصله نیا تو -

 آپارتمان برو من نظربه... باشه اندازت دوارمیام

 درست یشام  هی برس خودت  به کمهی جااون  خودت

 ...  کن دعوتش کن

 



 .کرد تعجب کلمش یسرد  از فاخته

 

 !شده؟ یطور -

 

 بشه؟  یطور دیبا مگه نه، -

 

 .نشست آرام و شد جمع خودش در

 

 ... شده تی زیچ  هی انگار تو ... رمیم خودم گهید من -

 

 . برگشت سمتشبه یعصب

 

 !جات سر نیبش -

 

  چه دانستینم کرد، نگاهش مظلومانه و  ختیر قلبش

 .  است شده یعصبان قدرنیا آزاد که شده

 



 هم خودش. رساند آپارتمانش به را فاخته سکوت در

  خودش دست اما است آور خفقان جوش بود دهیفهم

 ...نبود
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 یدلبر رسم و  راه حاال باشد او مال بود قرار  دختر نیا

 . بود مسخره! داد یم ادشی را گرید مرد از

 

  تندش رفتار  متوجه خودش! بود؟ جورشچه  گرید نیا

 ...نداشت یسود اشی مانیپش اما شد فاخته با

 

 . ساعت چند  یبرا فقط اما بود شده اشی حسود 

 

 مانیپش اما بزند زنگ او به که برداشت را اشیگوش

 ...  شد

 



 شده توجهی ب او به همه کند فکر داشت حق دخترک

 ...  اند

 

  رفتار با هم خودش و کند اشخفه  خواستیم که فربد

 . بود رنجانده  را او زشتش

 *********** 

 

 در خودش یچهره  به و د یپوش را رنگشسبز  راهنیپ

 اندوه که بزند لبخند کرد یسع شد، رهی خ نهیآ

 ...  نباشد انینما اشچهره 

 

 اولش بود، شکسته را دلش  آزاد ضینق و ضد رفتار

 .کرد متمرکز  را فکرش اما باشد اتابک با  خواستینم

 

 انشیاطراف یزندگ در یگاهی جا چه بفهمد خواستیم 

 .دارد

 



  و جان با  خواستیم را بودنش هم نفر کی یحت اگر

 .ماندیم دل

 

 ...  شود  ظاهر اتابک جلو  طورنیا دیکشی م خجالت

 

 . کردیم زدهخجالت  را او اش،شانه  یرو  کیبار بند

 

 لباسش یرو و دیکش رونیب یرنگی مشک ریحر

 . انداخت

 

 و کرده آغشته بوخوش  یاکنندهنرم به را  شیهادست 

 .دیپاش شیموها یرو و گلو ریز ادکلن یکم

 

 زیم کرد، چک را شیغذا دگر بار و رفت خانهآشپز  به

 تا و کشانده پنجره کنار به بود که یمشقت  هر با را

 . کند ییایرو را فضا کرد یسع  توانستیم

 



 در آشنا یعطر یبو دنیچیپ و دیکل چرخش  یصدا

 .بزند رونیب آشپزخانه از کرد وادارش  خانه،

 

 ... سلم -

 

 ...ساخت متوجه را مرد اشی مخمل یصدا

 

 بدون و گرفت خودش به یگرد حالت  شیهاچشم 

 ...  کرد نگاه را  شیپا تا سر  بدهد را دختر جواب کهآن

 

  خوشرنگ سبز لباس با آن تضاد و د یسف یپاها از

 ... روشنش و کرده رنگ یموها  تا دختر

 

 .دیپاش مرد یرو  به یلبخند

 

 قهوه؟ ای  ارمی ب یچا برات ن،یبش ایب -

 

 ...شیهاچشم یبامزه  حالت همان با کرد نگاهش فقط



 

 .کرد شیصدا زدهخجالت 

 

 اتابک؟  -

 

 هوم؟ -

 

 .کرد تکرار  را سوالش و دیگز لب

 

 کنم؟ درست قهوه ای  یخوریم یچا گمیم -

 

 انیم یفرنگتوت  یاذره جز  خواستینم چیه دلش

 ... را صورتش

 

 .کرد رها را خودش یمبل یرو

 

 شده؟   یطور... خوامی نم یچیه -



 

 :داد جواب رفتیم  آشپزخانه به که طورهمان

 

 ... م یبخور شام خواستمیم! نه -
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 .گذاشت ز یم یرو را آن و آمد رونیب  کتلت ظرف با

 

 ز؟یم سر یآیم -

 

  زیم یرو قرمز شمع کردن روشن مشغول خودش و

 .  شد

 

 از گردنش و دیچ یپ شکمش دور به اتابک یهادست

 .گشت تر او یبوسه 

 



 !شمیم یروان دارم -

 

 .دییبو  را شیموها

 

  کنم؟ سکته یخوایم -

 

 . شد فشرده فاخته یهادست انیم فندک

 

  دیسف یهادست سبزرنگ الک با شده مرتب یهاناخن  

 ... دادیم نشان تر بایز را تپلش و

 

 از را فندک آرام... دیدو  دستش دنبالبه مرد چشم 

 .گذاشت زیم یرو و گرفت دستش

 

 شیآت که منو ؟یبزن شیآت هم  با دوتامونو یخوایم -

 ! دختر یزد

 

 .ترکرد را  گردنش باز



 

 !شده محشر موهات -

 

 ... دیکوبیم نهیس در امانیب قلبش

 

 .ندیناخوشا  هم  بود ندیخوشا هم او به اتابک یکینزد 

 

 اما بود ننشسته دلش به  دیبا که طورآن مرد نیا مهر

  و شدن نوازش به آغوشش به او حضور به ازشین

 ...  نازش دنیخر

 

 و یباش زن نخرند، را نازت و یباش زن شودی م مگر

 ...نکشند آغوش  در را ظرافتت

 

 به یگاه شی ستا به ازشین که یزن بود زن جنسش 

 ... رسدیم ییخدا یدرجه 

 



  کند، یی خدا  خواستیم... حقش و  بود همسرش

 ...  باشد آتش یالهه  شیهادست انی م خواستیم

 

 .کند ییروافرمان  هاآتش بر و باشد آذر  خواستیم

 

 . داد نوازش را گوشش مرد یصدا

 

 ... کبوده هنوز گردنت... برات رمیبم -

 

  با توانستی م که انگار آرام قدرآن بود آرام شیصدا

 ...کند ترعاشق هست آنچه از را یقنار دو آن، نیطن

 

  یهاچشم به و چرخاند شیهادست  انیم را دختر

 ... کرد نگاه اشآراسته 

 

 یکم  که ییهاگونه و  انارش رنگ  به یهالب به 

 .دی بوس را لبش یگوشه. بود کرده قرمزشان

 



 ه؟یچ قصدت -

 

 . دیکش عقب را خودش یکم

 

 ... شام -

 

 هامبل  یسو به که بود نکرده تمام را  حرفش هنوز

 . شد دهیکش

 

 !خورمیم خودتو -

 

 به را، شدنش وانهید قدرنی هم... خواستیم را نیهم

 بود افتاده یکنار  به لباسش یرو  ریحر آمد که خودش

 ! محصور  اتابک آغوش در خودش و
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 لباس به  نشست، یراحت مبل یگوشه و شد بلند

 یعسل زیم یرو که کرد نگاه شی بایز سبزرنگ

 ...  بود شده انداخته

 

 را لباسش کند، مرتبشان تا دیکش شی موها به دست

 ...بپوشد که برداشت

 

 به کرد،ی م نگاه حرکاتش به اتابک مدت نیا تمام 

  چشمانش مقابل در بیدلفر و موزون که شیبایز بدن

 ... کردیم ییدلربا

 

 . انداخت دورش به دست و شد بلند 

 

 کردم؟  تتیاذ -

 

 و چپ به  را سرش و  شد فشرده دستانش در لباس

 .داد تکان راست

 



 .دیبوس را اششانه 

 

 ؟یشد دمغ... پس چته -

 

 شده ترجذاب  شیبرا... کرد نگاه اتابک صورت به

 ...شیهاچشم صورتش، بود،

 

 .دیکشینم خجالت بودنشان انیعر از 

 

 ... بود هم  اشگرسنه ی ول خواستیم را آغوشش 

 

 !انارقرمز خواستیم انار دلش 

 

 :گفت آلودبغض  و کرد غنچه را شیهالب

 

 !خوادیم انار دلم -

 



 .شد محصور مرد آغوش در

 

 ...  که االن یکرد ضعف! یاله رمیبم -

 

 .بپوشد را دستش در لباس کرد، کمکش

 

 یصندل یرو را او و کرد حلقه کمرش دور به دست 

 .نشاند یخور  غذا زیم

 

 !که هم غذات کرده خی -

 

 انار که  بود باز ییجا نه بود، شب مهین کی ساعت

 ...  کند رها را دخترک خواست یم دلش نه و بخرد

 

 اما شوند گرم یکم که کردیم رو و ر یز را هاکتلت 

 ... کردینم شی رها یالحظه   دخترک هوس

 



  را هوسش او  وجود در ناز و افسون ،ییبایز همه نیا

 کوفته و خسته اشجوجه  اما رساندیم اوج به دوباره

 او با هم باز بتواند که نداشت یآمادگ روانش بود

 .باشد

 

 .کرد احساس اششانه  بر یدست

 

 باشه سرد گفتم  که من یکنیم تیاذ خودتو -

 ...خورمیم

 

 .دی بوس را صورتش و کرد خاموش را شعله

 

 یچ همه نه،یشینم دل به  که یطوراون  برم قربونت -

 !خوبه داغش داغ

 

 :گفت ناز با و انداخت گل دخترک یگونه

 

 !یبد یلیخ -
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  شده صبح  که حاال اما کردی نم خجالت  احساس شب

 دلش.  دیدی م اتابک آغوش در را خودش و بود

 ... زدیبگر شدنش داریب از قبل خواستیم

 

  قدرآن... شد بلند و زد کنار کمرش از را او دست آرام

 ...دیخواب  دوباره یتکان از بعد  که بود خسته

 

 .شد حمام وارد  و برداشت را اشحوله  

 

 رفتنش خنده با و کرد باز را چشمش ی گوشه  اتابک

 .ستینگر را

 

 داریب هاستساعت مردش دانستینم کوچولو  دختر 

 تکان بغلش در یعروسک دنیخواب یبرا اما شده

 ...نخورده



 

 ...نکشد خجالت همسرش  تا بست چشم 

 

  

 و دست کرد، جمع را ها رختخواب  و  برخاست آرام

 یاصبحانه  تا  کرد نگاه را  خچالی و شست را صورتش

 ... کند آماده

 

 

  راهنشیپ  دنبالبه گذاشت، زیم یرو را عسل و نان

 . خواستیم گاری س کی دلش چرخاند چشم

 

 ...زد رونیب خانه از دیپوش که را راهنشیپ 

 ********** 

 

  اتابک دنیند با د،یکش سرک و کرد باز را حمام در

 نزند هم  بر را خوابش که شد خواب اتاق  وارد آرام



  اتابک و  گرفته قرار یاگوشه  مرتب هارختخواب  اما

 ...نبود

 

...  را آشپزخانه  و ستینگر را هال دوباره کرده بغض

 ! نبود که نبود

 

 نشده هالمی ف مثل بود؟ کرده ترکش بود؟ شده مانیپش

  رخت نهیآ و کرد نگاه  را خچالی در بدو بدو باشد؟

 ...را در دم زیآو

 

 ...بود نگذاشته شیبرا هم یانوشته  چیه 

 

 بلدنا قدرنیا... نشست مبل یرو لرزان یاچانه  با

 ...  یاول روز نیهم بود  داده اشیفرار که بوده

 

  یهاهورمون... کرد هیگر آرام و  شکست دلش

 . بود ختهیر هم به اشزنانه 

 



 او با شدیم  شیرو نه خواهدی م چه دانستینم اصل   

 ...داشت یخوب حس نبودنش نه شود روروبه 

 

  را شیها اشک و دیکش صورتش  یرو  را شیهادست

 .کرد پاک

 

 .ادین گهید بره! اصل   درک به -

 

 به شروع و ستادیا اتاقش نهیآ یروروبه و شد بلند

 .کرد شیارا

 

 بره بذاره کرده فکر... اصل   رونیب رمیم خودم -

 ... کشمی م منتشو

 

 که یانقره یهاگوشواره   و بست یاسبدم  را شیهامو

 .ختیآو شی هاگوش به را بود دهیخر شیبرا یگلعمه

 



 تربا یز را او یعسل یها چشم   شیموها  روشن رنگ 

 . دادیم نشان

 

  آخر در و کرد ادهیپ شیهاچشم  یرو یظ یغل شیآرا 

 ...دیمال شی هالب به را ی صورت رژلب

 

 .شد رهیخ خودش یچهره   به تیرضا با 
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 از بعد از که ییهاز یچ خلفبر بود،  بیعج شیبرا

  هم خسته  کردی نم حس یادیز درد بود دهیشن زفاف

 ... بود نشده

 

  باال بدنش یدما گذشته شب یهاصحنه   یآورادی با 

 ...رفت

 



  زهر شیبرا را لحظه ینی ریش بود رفته  که اتابک اما 

 ... کرد

 

  یرنگیآب  یسرهم و انداخت  یکنار به را اشحوله 

 ...دیپوش

 

 آمدیم باال را هاپله تندتند انارش لونینا با اتابک

 

 تازه که ییهادامادتازه  مثل بود یبیعج طور کی دلش 

 ...  باشند کرده ازدواج

 

  همسرش که بود یدختر ن یسوم فاخته انگار  نه انگار

 ... شدیم

 

  طالعش در زن سه که دیدیم را یروز  نیچن یک 

 ...باشد

 



 در پدرش همراه به بود کوچک یلیخ یوقت آمد ادشی

  رفته یکار یبرا خودشان یروستا  مجاور ییروستا

 . بودند

 

  شده زدزبان شیهاینیب  طالع که بود جاآن در یدیس

 ...  بود

 

 یسوم که دیآی م طالعش در زن سه گفت او به جاآن

 ... شودیم نشید و دل

 

 ...  داندیم خدا  که بود دهیخند قدرآن پدرش روز آن 

 

 زن بغض یبرا حاال پسرش که دیفهمی م کجا از

 ! دهیخر انار بود گفته دیس آن که یسوم

 

  آشپزخانه از صدا و سر کرد، باز را در و انداخت دیکل

 ... دیرسیم گوشش به

 



 و بود ستادهی ا نهیس به دست بایز شیآرا آن با دلبرش

 .کردیم نگاهش کارطلب 

 

 !یکرد فرار کردم فکر -

 

 .آورد باال را شیهادست و دیخند

 

  انار ینگفت  مگه! دیخر بودم رفته! بابا کدومه فرار -

 !خوام؟یم

 

 .ستادیا فاخته کنار و گذاشت کانتر یرو  را هاسهیک

 

 ؟یشد دلبر قدرنیا چرا تو ! نمت؟یبب -

 

 :گفت قهر با و دیکش کنار  را خودش

 

 ! ییتنها رون،یب برم خوامیم چون -



 

 :دیپرس خنده با و گرفت را شیبازو

 

 اونوقت؟ داده اجازه بهت یک -

 

 ! بگه؟ یکی دیبا  مگه خودم -

 

 را گوشش کنار کرد حلقه همسرش دور به دست

 .دیبوس

 

 رون؟ یب بزنه کنه خوشگل زنم بذارم منم -
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  شده داغ  شیهاگوش کردیم حس  بود، شده داغ

 ! لیواو  که شیهاگونه

 



 دستان و کرد حس اشنه یس یرو را یفلز یسرد

 .کردی م حرکت که اتابک بزرگ

 

 ...شووهیم هم طلشو هم... دمیخر انار -

 

 به و دیکش را فاخته دست بست که را گردنبند قفل

 . کشاندش خواب اتاق

 

 .داشت نگه نهیآ یروروبه  را او

 

 ...فقط قشنگه تو ینه یس تو فقط -

 

 فیظر ...کردیم نگاه  را گردنبند زدهذوق  دخترک

 ...بود

 

. بود انشی م قرمز کوچک یهادانه که  ییطل یانار 

  جناقش و  گردن یگود یرو را پلک ر یزنج یکوتاه

 ...  کردیم دوچندان را اشییبای ز و رساندیم



 

 .کرد نگاهش  قدردان ییهاچشم  با

 

 دفعه هر...  یول! ادیز ی لیخ... قشنگه یلیخ یلیخ -

 ...کهیت هی من یبرا تو  ستین قرار

 

  سکوتش به وادار و گذاشت دختر یهالب  یرو دست

 .کرد

 

 ...یلیخ کمن یلیخ نایا -

 

 او آغوش در را خودش و زد مرد انگشتان بر بوسه

 . انداخت

 

  یخواینم کردم فکر... یرفت یکرد ولم کردم فکر -

 !منو

 



 تو کشتم خودمو! نخوامت؟ شهیم مگه خوامت؟ ینم -

  ولت شدنت  خانوم یفردا وقتاون یبد  نشون رو بهم

  کنم؟

 

... چشمانش ناوک مژگانش، ریت اش،غمزه و ناز

 سر از را شی هابوسه. دارد نگاه را خودش  نتوانست

 ... زند رقم یگرید یعاشقانه خودش  یبرا تا گرفت

 

 یهاچشم  به را معصومش و گناهیب چشمان دخترک 

 . دوخت مردش آلودهوس 

 

 اتابک؟  -

 

 ... دلم جون... جونم -

 

 یدانه دیکشیم شعله که  پاک یهوس آتش انیم در

 به تا خورد قل و خورد قل آمد رونیب سه یک از یانار

 ...شد تکه دو و افتاد نییپا



 

  یجار دیسف کیسرام بر و شد یخون اشی قرمز

 ...گشت

 

  در و نخورده دست ینان  و عسل یکاسه ترطرف آن

 تشنه را راه هافرسنگ  انگار  که یمرد اتاق یانه یم

 ... کندیم یرقصخوش  دستش در شراب جام و مودهیپ

 

 ************ 

 

 خودش و کرد مدرسه یراه را فرشته نگران خانمیگل

 . شد  فاخته آپارتمان یراه هم

 

 ! بود شده او جان یبل هم آپارتمان نیا

 

  بودند کرده  خاموش را شانیهایگوش فاخته و اتابک 

 او به یخبر  که نبودند نیا فکر به یحت کدامچ یه و

 ...بدهند
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 یا دهیکش را شانیدو هر بود خورده را جانشان قسم

 ...کردیم مهمان

 

 . بودند افتاده هم جان به گربه و سگ مثل هم  باز حتما  

 

  هم اتابک و کرده حبس آپارتمان  در را خودش فاخته

 !یقناد در

 

 روشن سرره یخ دخترک نیا با را فشیتکل دیبا

 ! بود کرده خودش مچل را همه! کردیم

 

 ... شد ادهیپ و  کرد حساب را یتاکس هیکرا

 



  خارج  در از آپارتمان یهاه یهمسا از  یمحب یآقا 

 باز شیبرا را در و  شناخت را خانمیگل شدیم

 ...گذاشت

 

  یخور خود و حرص با را هاپله  یپرساحوال  از پس 

 . رفت باال

 

 .کوفت آن به مشت با و ستادیا در یروروبه  

 

 بستیم را   راهنشیپ یها دکمه که طورهمان اتابک

 .کرد باز را در کنان غرغر

 

 ؟ یآورد سر مگه خبرهچه -

 

 . ستادیا خشک طورهمان  مادر دنید با

 

 مامان؟ -

 



 .شد خانه وارد و زد  کنارش اخمو

 

 کو؟  فاخته ، یبست نییپا باال هاتودکمه -

 

 .آمد رونی ب اتاق از ریز  به سر فاخته

 

 ... عمه سلم -

 

 و نشاند مبل یرو را  مادرش سرخوشانه اتابک

 .رفت حمام طرفبه

 

 ...اریب برام حوله هی زمیعز -

 

 .کرد زیر را شیهاچشم  یگل

 

 جا؟ ن یا خبرهچه -

 



  را دختر یچانه  یگلعمه د،یگز لب زدهخجالت  فاخته

 آخ اما کند نگاه کند  مجبورش که گرفت دست در

 .  زد پس را دستش  فاخته کوچک

 

 .گفت زده ذوق و زد یلبخند

 

  فاخته؟... رو تو نمتیبب -

 

 را شی موها و دیکش آغوش در را اشزاده برادر

 .دیبوس

 

 ...  برم دوتاتون قربون من یاله -

 

  انگشت به و آورد رونی ب خودش دست از یانگشتر 

 . کرد فاخته

 

 ...بخرم یروشنچشم  برات دونستمینم بگردم  دورت -

 



 .دیکش دست دختر گردن به

 

 !من یوحش پسر آورده سرش هم ییبل چه -

 

  او حاال که نیا... کرد نگاه عمه به زدهخجالت  فاخته

 ... کردیم ناراحتش  اندکرده چه داندیم

 

 .کرد متوجه را  شانیدو هر اتابک یصدا 

 

 شد؟یچ من یحوله ! خانم؟ -
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  ییهامرد مثل کند، خفه  را اتابک خواستیم دلش

 ...  دارند فرزند هفت انگار که زدیم حرف

 

 و برداشت شوفاژ یرو را  خودش یحوله و شد بلند

 . رفت در پشت



 

 اتا؟ -

 

 .آورد رونی ب را سرش و کرد باز را در

 

 ؟یاینم تو -

 

 . دیکوب صورتش در را حوله

 

 ه؟یی حرفا چه نیا  مامانت جلو -

 

 .دی خند  سرحال و  طانی ش اتابک

 

 توم؟ ایب  گمیم گم؟یم  بد! مامان؟ -

 

 .کرد  نگاهشان عشق با خانمیگل

 



 ! مادر برو هم  تو یخوایم -

 

 .دیکوب اتابک سر به یمشت کشانغ یج

 

 !ا یحیب مردک -

 

 . دیکش ادیفر شیسو آن و بست را حمام در اتابک

 

 داره؟  بزن دست عروست مامان -

 

 .گرفت را فاخته یبازو یگل عمه

 

 ه؟ یچ انارا نیا دهیورپر نمیبب ایب -

 .سی ن  خوب برات که؟ ینخورد

 

 یخبر یب داشت دو آن با که ییدعوا رفت ادشی کل به

 ...را هاآن از



 

  یرو  داشت... حاال عذاب هاسال از بعد پسرش 

 .  دیدیم را  یزندگ خوش

 

 کابوس از شدن رها... دخترش بود عاشقش که یزن

 شد؟ یم شدینم که نیا از بهتر ! منوچهر

 ******* 

  ستینگر خانه   یبایز یتابلو  به و کرد گردعقب آزاد

 .دیکوب ونسی یبازو به" میمر یه یری خ یموسسه "

 

 خورهیم گول یژ من   به حاال ! پسر شد ی زیچ عجب -

 !مایکرد  تمومش آتنه اسم  به خوبه ؟ی زیچ  نیهمچ

 

 اشنه یس به  را شیبایز یکوچولو  آتنا که یحال در آتنه

 .کرد اخم او به بود داده هیتک

 



 نیا! ستماین من یدرار یباز مسخره  یبخوا  خدابه -

  یخواست که تو! خان آزاد نداره یشوخ گهید کار

 .یباش آدم  جورههمه دیبا یکن کمک

 

 .دیمک را آتنا یگونه و شد خم

 

 !دارن دل جوونا بگو مامانت  به تو بشم  قربونت -

 

 .دیکش  پشت از را اشقهی ونسی

 

  طرز چه نیا! اگزما از شده خوب تازه لپاش -

 ! دنهیبوس

 

 !چه من به یینزا  یخواستیم -

 

 ! نبود که نبود بشو آدم آزاد گرفت، شانخنده  سه هر

 



 رو دیکشیم  نییپا را دخترش راهنیپ که یحال در آتنه

 .د یپرس آزاد به

 

 ؟یدی ند رو فاخته -

 

 .شد  باران ستاره  آزاد یهاچشم 

 

 رهیم گفت! اتا از هیراض زدم، زنگ بهش! نه -

  خوشحالم یلیخ. دهیم یمهمون بعد سر  هی دهمون

  نیا بعد  نمیبب شو یخوشبخت بود آرزوم من براش،

 ! یسخت همه

 

 .کرد نگاهش ناراحت و  مغموم ونسی

 

 تو؟  یا یسخت ؟یچ خودت پس -
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 .زد ی نیغمگ لبخند

 

 شم عاشق خوادیم دلم ه،یکاف برام دارم رو ها شما -

 وقتاون... کنمی م عوض امویدن یهمه  وقتاون

 هی پدر شمیم ست،ین  یعوض که یآدم هی شمیم

 !شم عاشق دیبذار... مهربون زن هی  شوهر... بچه

 

 هم مثل شانسه هر کرد، نگاه مرد دو رخم ین به آتنه

  مگر؟ داشتند را یکس چه هم از ریغ بودند

 

  اما بودند کرده ییآشت مچهین شانیهاخانواده با گرچه

 ... را  هاآن به ادیز  یکینزد خواستینم دلش

 

 او پس داشتند را آزاد شانی زندگ یهایبدبخت  تمام در 

 . بود شده کسشان همه

 

  بودند، ایدن یخانواده نیبهتر هم  کنار در هاآن 

 ...نیبهتر



 

  پولش با و بودند فروخته  را هافود فست از شعبه دو

 مانند یگر ید یهاجوان تا دندیخر یکوچک  یخانه 

 .نمانند تنها هاآن

 

 تجربه یکسیب از خودشان هرچه خواستندیم 

 ...نچشد یکس را اندکرده

 

 شودیم نیریش یزندگ  هم با هم کنار  نفر چهار هر

 نه؟  مگر

 

 ********* 

  بالیوال یباز  به چشم و ستادهیا وارید  کنار منوچهر

 :ستادیا کنارش اصغرآقا. بود دوخته ان یزندان گرید

 

 ! یرفت فکر یتو که باز -

 



 آمد و رفت هوا در که یتوپ از را نگاهش کهآن بدون

 :داد پاسخ ردیبگ کردیم

 

 سالو دوازده نیا... گهید کردنه فکر یجا جانیا -

 !کنم  فکر دیبا فقط

 

 .کرد قلب همبه را شی هادست اصغر

 

  جاس،نیا  چرا کنهیم فکر آدم اوالش اولشه، تازه -

 گهید یفهمیم بگذره کمهی اما کنهیم مرور شوگذشته

 و اول یخونه  شهیم جانیا. یکن یزندگ جانیا دیبا

 مثل. یشی م خوش سر نایا مثل که وقتهاون . آخرت

 چون  یبگذرون خوش جانیا یکنیم یسع نایا

 .شهیم توپ نیهم   فقط حتیتفر و کینک یپ

 

 .نشستند یمکت ین یرو گری کدی کنار سالانیم مرد دو

 

 لیتبد حاال متشیقگران ی هاعطر و مارک یهالباس 

 !زندان لباس به بود شده



 

 : دیپرس اصغرآقا به رو و گرفت ینفس 

 

 بود؟ ی چ جرمت کن، فیتعر تو -

 

  یهایزندان یهاحرف دی با روزها بود، هاسال  حرف

  که ییهاکار عذاب در هاشب و دادیم گوش  را گرید

 . سوختیم است نکرده آن و نیا به زدن ضربه یبرا

 

 هاآدم از یبعض! گر ید بود خراب خراب، ذات 

 خدا یرضای ب یکارها از شوندینم مانیپش وقتچ یه

 ... کنندیم که

 

.  پرورانندیم بغض و عقده عمرشان آخر تا هایبعض

 انتقام تا ماندیم زنده هاسال  که شوندی م یمار مثل

 . کنندیم فرو  را ششانین یروز  و رندیبگ

 



 هاآدم یهمه دند؟یپل  ابتدا از هاانسان یهمه  اما

  شود دهی بخش اگر انسان! هرگز است؟ اهیس قلبشان

 ... شد نخواهد آلوده شی هادست هرگز ببخشد، اگر
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 شرکت ی روروبه و آمد رونیب آسانسور از فاخته

 اشنهیس به تندتند قلبش. ستادیا  مد و یطراح

 .دیکوبیم

 

!  شدیم  نور یعل نور کردندیم قبولش هاآن اگر 

 ...ستین یقناد در کردن کار آدم بود دهیفهم خودش

 

  یشلوار و کت  با یجوان ماند، منتظر و فشرد  را زنگ

 .کرد باز شیرو به را در بی غر و بیعج

 

 ... خانم دییبفرما -

 



 .دارم کار یبمان یآقا با  من سلم، -

 

 .کرد دعوت داخل به را  او و رفت کنار جوان مرد

 

 . دیکن صحبت یمنش با دییبفرما سلم، -

 

. خوردی م چشم به یادیز یشلوغ واحد  سالن در

  که یحال  در بایز و نقصی ب یهااندام با ییدخترها 

 مدل نیتمر حال در بودند کرده  تن به ییبا یز یهالباس 

 .  بودند رفتن راه و ستادنیا

 

  شیهادست  یرو را  گلدار و یرنگ  یهاشال  یزن

 با متناسب رنگ کردیم کمک دخترها به و بود گرفته

 . کنند انتخاب را لباسشان

 

 به یاطیخ متر که یقدکوتاه مرد سالن  گرید یگوشه

 . رفتیم ور  ییبایز کت با و شده خم بود گردنش دور

 



 .ستادیا کنارش جوان مرد

 

ن، سر  میبر دیبا گهید روز چند -  نیهم یواسه س 

 ... طرف نیا از دییبفرما شما شلوغه کمه ی جانیا

 

 یالحظه  و برداشت قدم سالن چپ سمت مرد، دنبالبه

 ! بود فربد آمد، در به جانش انگار بعد

 

 . کردیم نگاه را او متعجب و ستادهیا یبمان  یآقا کنار

 

 بر دست خودآگاهنا. دیترسیم او از د،یلرز  خودش به

 .گرفت ینفس و گذاشت خود یگلو

 

 ... گرفت شیپ در را خروج راه و گفت ی آرام دیببخش 

 

 .کرد شیصدا معمول حد از تربلند یکم فربد

 

 فاخته؟ -



 

 خفه بود نرفته ادشی بماند، خواستینم دلش او اما

 !را شدنش

 

  زیگر و بی تعق متوجه که بودند مشغول آنقدر هادختر  

 را فربد دنیدو تعجب با کوتاهقد مرد اما نبودند دو آن

 . کردیم دنبال

 

 شود آسانسور وارد خواست یم که  یزمان درست

 .ستاد یا شیجلو

 

 ! برگرد هیچ ای باز بچه نیا -

 

 که دیچرخ  هاپله  یسو به بدهد را جوابش کهنیا بدون

 .گرفت را ش یجلو هم باز

 

 !توم با -
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 . دینال رفت نییپا  ک آسانسور

 

 !کن ولم یخوا یم یچ کنه، لعنتت خدا -

 

 قدرچه  تو  دونمیم من! برگرد گمیم ندارم، تیکار -

 یدار بهش یدیرس که حاال یبود تیموقع نیا منتظر

 من؟ از اونم ؟یکنیم فرار

 

 نشان تردیسف را دشیسف صورت رنگیزرشک کله

 . دادیم

 

 .کنش خراب خانه  یهاچشم آن و  حیمل شیآرا

 

 دوستش عاشقانه هم هنوز که بود متاسف خود یبرا 

  خجالت از پر! دارد دوست  را شوهردار زن. دارد

 .گرفت را  نگاهش



 

 گهید یول ببندم قرارداد یبمان با خواستمیم -

  بده نشون هاتوطرح  برو جانیا بمون تو... بندمینم

 ! کننیم قبولت  مطمئنم

 

 رونیب را نفسش و بست را اشکرده شی آرا یهاچشم 

 . داد

 

 درصد کی فقط درصد کی که ییجا  کنار، برو -

 کار هرگز نمی بب خواهرتو و تو باشه داشته امکان

 !کنمینم

 

 .ستادیا در  چهارچوب در  یبمان یآقا

 

 شده؟ یچ فربد؟ -

 

 .کرد  نگاهش ملتمسانه فاخته

 



 !کنار بره نیبگ بهش -

 

  نییپا هاپله  از فاخته و دیکش کنار ناراحت و دلخور

 همه آن علقه، و عشق همه  آن گرفت، بغضش. رفت

 ... گاهیب و گاه یهابوسه 

 

 او به دنیرس یبرا دانستی م که یدختر یهایی بایز 

 کرده سرزنش را خودش قدرچه و کرده تلش قدرچه 

 ...  بود

 

  کند اشخفه خواستیم که ییاو از بترسد داشت حق

 ...داشت حق

 

 تکهتکه   قلبش و دیچک  چشمش یگوشه از یاقطره 

 نیتر یو لباس آن یخاطره  و گرید یاشک. شد

 ... یاشه یش

 

 یبمان یها دست... گرید یابوسه  و  گرید یقطره 

 که بهیغر پشتهفت  یمرد آغوش و شی هاشانه  یرو



 دیشا و بود دهیفهم حالتش از را موضوع تمام انگار

 ...نیآخر بود، دارشانید نیآخر نیا

 ********* 
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  حالت به را نفسش کرد یسع آمد نییپا که هاپله  از

 .برگرداند یعاد

 

 را اشیگوش. نکند سشی خ باران که ستادیا یاگوشه 

  را اتابک یشماره و دی کش رونیب شلوارش بیج از

 .گرفت

 

  را شیهاقدم آرامآرام د،ی ایب دنبالشبه خواست  او از 

 .نبود همراهش یچتر . برداشت

 



  شیبرا عمه که یرنگی زرشک یبهاره یهود کله 

 یادهیفا اما انداخت سرش یرو  را بود دوخته

 ...نداشت

 

 فربد دنید کرد، زدن قدم به شروع باران الیخیب 

 . بود نلرزانده را قلبش

 

  کردیم حس  بود رفتهی پذ را اتابک که یشب آن از 

 کرده خودش مهربان مرد میتقس یدست دو هم را قلبش

 . است

 

  و یدلدادگ همه آن کردن فراموش شدی م مگر اما

  ؟ییدایش

 

 آغوشش در  یروز بود ذکرش و فکر تمام  او یروز

 ... ختیریم اشک اششانه  بر و دیکشیم

 



 ونیمد را اشیزندگ تمام دانستیم نبود نشناسنمک 

  از  را او هانیا از ترزود پدرش وگرنه اوست یمردانگ

 ... راندیم ایدن

 

  زمزمه رلبیز گرفت، باران ریز را دستش و ستادیا

 :کرد

 

 ...مهربون مرد دمتیبخش... دمتیبخش -

 

  اتابک به...  کردیم هیگر دینبا خورد، فرو را بغضش

 ... زدینم  قولش ریز  بود داده قول

 

 کرد،  ترمز شیپا از جلوتر بوق دو با ینیماش 

  و کرده تندتر  را شیهاقدم  شناختیم  را نشانیماش

 .شد سوار

 

 ... سلم -

 



 .دیکش رونیب را کتش و کرده روشن را یبخار 

 

 یافتاد راه ام؟یب سایوا نگفتمت ... خانماخانم سلم -

 ...درار تو مانتو ؟یجور نیهم خودت یواسه 

 

  اتابک دست به و دیکش رونیب را یهود سکوت در

 .  داد

 

 و دراورد هم  را اش یروسر .دیپوش و گرفت  را کتش

 . انداخت عقب یصندل یرو

 

  باز را شیتا دیکش گردنش از را اتابک گردن دستمال

 . انداخت سرش یرو و کرد

 

 ... زدم خی  اما بارون ریز برم راه کمهی  خواستمیم -

 

  راهنما  جلوتر یکم اما انداخت راه به را نیماش  اتابک

 هم از را شی هادست. داشت نگه یخلوت یگوشه و زد



  خودش یادهیکش آب یجوجه  مانند فاخته و کرد باز

 ...کرد جا او آغوش در را

 

 ایدن یجا  چیه با که کرد پر را وجودش ییگرما 

 ...  کردینم عوضش

 

 :دیبوس را زنش یگونه  و یشانیپ

 

 ... برم قربونت که یبرگشت زود -
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 بافت  به را صورتش و دیکش  هیر به را اتابک تن عطر

 .چسباند اتابک رنگی مشک

 

 نشون طرحامو  نرفتم نداشتم دوس کارشو  طیمح -

 .بدم

 



 . چسباند  خود به ترشی ب را کمرش

 

 جوجه؟  مگه بود یطور چه -

 

 ...ومدین خوشم بود، یجور هی دونمینم -

 

 کرد، ترشی ب  یهابوسه به وادار را مرد شیصدا ناز

 .کرد باران بوسه را اشیشانیپ و صورت

 

 ؟یبخواب جانیهم  یخوایم -

 

 .کرد لوس را خودش

 

 ...هینرم و گرم یجا -

 

 .داد فشار را شکمش

 



 ...جوجه پاشو -

 

 را همسرش یبا یز صورت و داد فرو  را دهانش آب

 .کرد نگاه

 

 فاخته؟ آپارتمان میبر -

 

 خیس و شد بلند دهیکش خجالت... داغ تنش و شد سرخ

 . نشست

 

 !خونمون میبر -

 

 ...ایی تنها خونه! گهید خونمونه  اونجاهم -

 

 .دیکوب  اتابک یبازو به مشت با

 

 !پررو -



 

 !چه من به ینش خوشگل قدرنیا  یخواستیم -

 

 . کرد خمار را شیهاچشم 

 

 ...دارم شرط یول آمیم -

 

 ؟ یشرط چه -

 

 قبرش؟  سر مامانم شی پ یبریم منو

 

 ... من بشم چشمات قربون برمتیم دلمجون   برمیم -

 

 میبر ،یکن لوس  خودتو قدرنیا خوادینم حاال خوبه -

 ... آپارتمان

 

 ... انداخت راه به را نشیماش و کرد یدار صدا یخنده



 

 داشتند مادر ... داشتند  یخوشبخت حس شانیدو هر

 و خانه. سرخ، یها گل برگ ییبا ی ز به یدختر

 ...  یزندگ

 

 ...  ایدن نیا از خواستندی م چه گرید

 

  باران شرشر و رفت و گذاشت یجا به ی بخار  نیماش

 به وارانه آبشار که ییهاناودان یصدا و ماند یباق

 ...ختندیریم ابانیخ  سنگفرش

 

  ظهورنو  ییهاعشق  و نافرجام یهاعشق داستان

 ...هالبخند  و هااشک  داستان

 

  خیتار است، یزندگ خیتار نیا هابخشش و هابغض  

 ...  شودی م تکرار و تکرار  که است

 

 ...انیپا



 


