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 چشم تلویزیون ی صفحه به. بودم نشس ته مبل روی و کرده مجع را پاهامی

 نگاه را میبود رفته درای مه اب مهگی پیش ها سال که ابری آ خرین فیلم  و دوخته

 تنها کس هر. برومی مه اب مهه نشد فرصت وقت هیچ دیگر آ ن از بعد. کردم می



 روی را ایب" بیدارم ای خوامب" آ هنگم  اتزگی به سینا. رفت می خودش برای

 متاشا. بود داده مه من به بعد و رخیت فلش داخل و کرده میکس فیل این

 چند را داش مت فیل این هب که ی ا  نوس تالژی حس آ هنگ این اب فیل کردن

 .کرد می برابر

 

 دویدم می ساحل دم مهرنگش ریون شلوار و مشکی بلند آ س تنی بلوز یک اب

 نزدیکم  از منایی. بود چسبیده تمن به و شده خیس اکملا  بلوزم. خندیدم می و



 خواست می دمل رس یدم می آ ن به وقت هر که بود فیل در اندامم و صورت

 ابلغی اتزه های برجس تگی. بزمن کتک را خودم خورد می ات و شوم فیل وارد

 و کش یدند می رخ به را خودشان افتضایح شلک به بلوزم شدن خیس اب که

 و مردانه که ساحیل در مه آ ن!  شد می بدتر و بدتر اوضاع دویدن ابر هر اب

 تند دور روی را فیل شد می ابعث بودن این و بودند مهه. بود قاطی اش زاننه

 چزیهای ابز اما شدم، رد. نبیمن این از بیشرت را خودم و کمن رد و ارمبگذ

 این برای را آ هنگ این که بود سینا تقصری اصلا . دهد آ زارم که بود دیگری

 . بود کرده میکس فیل



 

 ها موج اب من که جایی از مکی ی  فاصهل اب درست. شد فیل مجع دوابره حوامس

 را جینش شلوار های پاچه و بود ایس تاده فمت،ر  می جلو عقب و گرفته ام ابزی

 پرسها و ها مرد ی مهه. بود آ ب در مچ ات پایش از قسمیت فقط. بود زده ابال

 دور از فقط. بودند آ ب داخل زیرشلواری و مایو اب جخالت بدون و آ زادانه

 آ ب به تن لباس مهه آ ن بدون داش مت آ رزو من. زد می لبخند و کرد می شان نگاه

 اس تفاده و بود اختیارش در آ زادانه کردن ش نا برای اماکانت ی مهه او و بزمن

 شود خلت نشد حارض بزند آ ب به تن و بیاید کردند ارصار بقیه چه هر. کرد منی



 برود، آ ب داخل به خنواهد دلش اینکه نه گفت می راحیل. شود آ ب وارد و

 فراموش آ ب به رفنت اب که دخرتاین و زانن کردن متاشا منتها خواهد، می دلش

 منفی قدر آ ن توانس مت منی من. است تر خبش ذلت برایش هستند کجا اند کرده

 من دنیای. جنبید می گوشش رسو من از بیشرت راحیل. کمن فکر اش درابره

 .هپناور و بزرگ او دنیای و بود حمدود

 



 همم برامی که دوراین هامن. بودمن امحق دوران به برگردم خواست می دمل گاهی

 گاهی. کردم می ابور دیدم  می که را هامن دارند، فکرشان در چه ها آ دم نبود

 به خواست می دمل. بودن عاقل زاید و فهمیدن زاید چه هر از شدم می خس ته

 ی بقیه نسبت به بودمن امحق دوران. ابمش امحق بیشرت مکی و برگردم عقب

 برامی که فرصیت نیاول در بودم داده قول خودم به. بود تر مک زمانش دخرتان

 .کمن جتربه روز چند حیت شده را امحق دخرت یک بیاید پیش ام زندگی

 



 قرار. بودم سینا زنگ منتظر. کردم خاموش را تلویزیون و برداش مت را کنرتل

 و بود گذش ته ساعت دو. بزند زنگ من به کنکورش الکس امتام از بعد بود

 گویش. ابشد رفته ایدش بودن  بعید بود، هوایی به رس پرس. بود نزده زنگ

 چزیی که داد حایل در را جوامب. گرفمت را مهراهش شامره و برداش مت را تلفن

 :گفمت و کردم اعرتاض حرکتش به. کرد می ملوچ و ملچ و خورد می

 زمن؟ می زنگ الکس از بعد نگفیت مگه خنور، هیچی دقیقه یه سینا-

 :داد جواب خوردن حال هامن در



 بزمن، زنگ هبت خبورم گفمت. خوردم می انهار داش مت ه،خون رس یدم اتزه-

 داش یت؟ اکرم چی حاال خب

 بر آ ورد درمی خودش از که انهبنجاری صدای خاطر به ات کردم کنرتل را خودم

 :نزمن فراید رسش

 گرده؟ برمی ترکیه از یک اببک داری خرب سینا-

 :کردم می حس مه را غذایش دادن قورت صدای حیت



 اون دفرتش، برو شنبه ببینیش بری خوای می اگه دفرتشه، شنبه زاید احامتل-

 .نباشه فقط نکبتش معوی پرس
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 به که اعامتدی روی من اام پرس ید؛ سوال شد منی زاید بود، تزیی پرس  

 . بودم کرده ابز حساب داش مت قرصش دهان

  ترکیه؟ رفته اببک چی برای سینا،-

 .بودم شده خلص خوردنش غذا صدایم  از ابالخره خندید،



 دوین می نکنیا، اببک اببک من ابابی پیش مه بعد اببک، آ قا و نه اببک اوالا -

 مثل یکی اینکه دوم. بشه کنزدی جونش ابیب به کیس آ د منی خوشش زاید که

 حال و عشق رفته ره؟ می چی برای ترکیه چبه، و زن یب خر، و رس یب اببک

 ! قوا جتدید رفته شده خلص اتزه. دیگه

 کردن مجع مه آ ن و زانن حقوق ی  درابره افاضات مهه آ ن جای به خاهل اکش

 را تشوق  مکی اش، چناین  آ ن های پست برای اینس تاگرام در الیک و فالوور

 شدن، اجامتع وارد آ غاز و سالگی هیجده در ات کرد می پرسش تربیت رصف

 .نداند خر رس را چبه و زن



 :گفمت مشکوک

 رفته؟ مهنی واسه مطمئین-

 :گفت راست و رک خییل

 حایل یه رفته مه ترکیه؟ رن می چی برای اینا من، بزیینس ببخش ید دالهل، اون-

 .روحش به حایل یه مه و بده جیبش به

 هیچی دیگر که بود وقت آ ن کردی، می ابز برایش را نیشت بود اکیف

 . نبود جلودارش



 دیگه؟ برم شنبه من پس-

 تو نباشه، معوش پرس اون فقط اوکیه، حلاظ هر از خودش اببک برو، آ ره-

 .برات کنه اکری اببک نذاره زایده احامتلش ش، اکسه تو گذاش تیش بد

 :شد می گفته ابید اما بودم، دل دو بزمن خواس مت می که حریف برای

 .مبونه خودمون بنی!  ها نفهمه ابابت سینا فقط-

 .گم منی کیس به مجع، خیالت ابشه-

 :گفت کمن قطع خواس مت ات



 .داره دیدن جمری نقش در جومنون رمیا ها، شه می رشوع برانمه دیگه ربع یه-

 .کرد ادا ای مسخره طرز به را"  رمیا "

 :پرس یدم تعجب اب

 دیگه؟ ربع یه-

 :کرد تعجب من از بیشرت

 ربع یه پریس می من از تو وقت اون کرده، پر رو جا مهه مامانت صبح از-

. ش بکه این  درابره کردم رسچ نت توی عامله یه کن، چک تلگراممت برو دیگه؟



 عربس تاننی؛ ش بکه اس پانرسای و پش تیبانش که گفنت می جاها خییل دوین می

 .اوانست مال

 :فتگر  ام خنده

 انگلیس در زابن فاریس ی ش بکه یک ممکنه چطور!  حاال نکن س یاسیش-

 !ساخته؟ داس تان ابجناقش دخرت برای ابز ابابت ابشه؟ عربس تان پش تیبانش

 :گفت دنده یک



 دوین می اصلا  تو. رفت شد معروف جومنون رمیا. ببنی برو کین؟ منی ابور-

 ای نقشه چیه؟ دوین می ونش برانمه آ رم چی، یعین س یایس ی برانمه یه جمری

 پایتخت کردی  می فکر دیروز ات تو بگه هبش نیست یکی آ یخ خاورمیانه، از

 خاورمیانه مسائل حتلیل ی برانمه جمری من واسه حاال شریازه، اصفهان

 کنار آ شپزی ی برانمه یه توی اینه بدم تومن می هبش که آ وانیس هنایت شدی،

 .بده الزم مقدار هب فلفل و منک هبش و ابشه آ شپز دست

 که بود داده خرب مهه به و شده اکر به دست صبح از مامان گفت، می راست

 و بنشیند زندایی اب ات بود رفته دایی ی خانه به مه بعد. است خرب چه امروز



 من به حریف دادم منی نشان خوش روی زاید من چون فقط. ببیند را برانمه

 ی ش بکه. کردم روشن را لویزیونت دوابره و کردم قطع را تلفن. زد منی

 اش برانمه رشوع منتظر و کردم پیدا داد می نشان را برانمه این که ای ماهواره

 این به راجع چزیهایی چه سینا ببیمن ات برداش مت مه را ام گویش مهزمان. ماندم

 فرس تاده سینا که بودم اطلعایت غرق دقایقی ات. است فرس تاده برامی ش بکه

 عربس تاین پودلار اتجر دو ش بکه این اصیل گردانندگان گفت، می راست. بود

 متعصب وهایب دو هر که بود کرده اتیپ جداگانه مطلیب در سینا. بودند

 .است س تزی ایران ی ش بکه یک  واقع در گفت توان می و هستند



 بلند زانن مهیشه. کمن بلند را رسم شد ابعث برانمه رشوع خاص آ هنگ

 قانع مک به وقت هیچ که بود زانن مهنی از مه راحیل داش مت، دوست را پرواز

 و نداش مت خویب حس او به وقت هیچ ها گذش ته برای من اما شد، منی

 ی مهه حمبوب دخرت اش زیبایی خاطر به روزی او. کمن حتس ینش مه توانس مت منی

 .بود میل فا پرسان

 نهپاش   هایی کفش و اندامی و ش یک العاده فوق و سفید شلواری و کت اب

 و مسلط و کرده گره مه در را هایش دست. آ مد حصنه روی بر آ رام آ رام بلند

 و بود اولش قسمت که گفت ای برانمه از و کرد سلم خماطبینش به مشرده



 گوش زیر ات را بود افتخارش ی مهه روزی که بلندی موهای. اش جمری مه او

. زد می حرف اشتد برمی قدم آ رام آ رام حصنه روی که حایل در و کرده کواته

 دادن برای. کرد می خودمنایی لبش ی گوشه نفس به اعامتد از پر لبخندی

 اب و شد وارد بلند قد و الغر مردی ش بکه، س نجی نظر به راجع توضیحایت

 راحیل هامن من برای"  جان رمیا. " زد صدا"  جان رمیا"  را او. داد دست او

 . گرفت می را ام خاهل دخرت رساغ دید، می را من کس هر. بود خوشگهل

 "کجاست تون خوشگهل راحیل پس یدلا؟ تنهاینی"



 که بود کش یده جلو به قدر آ ن شست انگشت اب را اتپم بند آ مدم، خودم به

 به راحیل. شد منی ترک که زش یت عادت. بود شده چپم مست بند از تر شل

 شد می ااجر  برانمه این که روزهایی و دقیق ساعت از و کرد می نگاه دوربنی

 .زد می زنگ گومش در" بیار مت دخرتخاهل"  فقط من اما زد، می حرف
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 هاییچزی  و زد می هایی حرف راحیل. کردم زاید را تلویزیون صدای مکی

 ات کردم می فکر ساعت  یک و نشس مت می اش مجهل هر برای ابید که گفت می

 راحیل که منطقه اسرتاتژی مسائل و اترخی و جغرافیا به. درایمب را منظورش



 قدر آ ن. نداش مت ای علقه زد می حرف شان درابره مادرزاد جمری یک مثل

. افتادم خنده هب هایش حرف نفهمیدن شدت از که گفت سلمبه قلمبه لکامت

 به ابالخره دیگران؛ اب متفاوت بزند، حرف خاص داشت دوست مهیشه

 از خییل معنای من حداقل زد، منی حرف معمویل دیگر و بود رس یده آ رزویش

 تلویزیون مقابل دیگر ابر را کنرتل. کردم منی درک گفت می که را هایی حرف

 یک اجباری اشایمت از را خودم. شد اتریک تلویزیون ی صفحه و گرفمت

 .دادم جنات انخوشایند تصویر

 



 طوالینم  مدت از بعد. بروم آ لبومم رساغ به شد ابعث درای به رفنت فیل دیدن

 و حال هامن به بودم رس یده نکردن، اکری این جز و خواندن درس وقفه یب

 . پزشکی کنکور در شدن قبول از قبل هوای

 متام کردم حس آ ن یک شدمن، بزرگرت سال هر متاشای و آ لبوم زدن ورق اب

 یک پیش های سال هامن انگار. است شده جدا مه از من خشصییت جورچنی

 این متام کردم می حس. شده جدا یدلای یک اکنون و بودم منسجم یدلای

 نکرده اضافه من به چزیی که بوده، حباب یک مثل خواندن درس سال چند

 رسنوشت. کرده آ شغال را بزرگی جای و داش ته وس یعی ابعاد فقط و فقط و



 سلم انبودی به واقع در شود، بزرگرت چه هر. است ترکیدن مه حبایب هر

 .گوید می

 

 آ ن ابز دمل و بودم نشس ته آ قاجون و عزیز وسط من که رس یدم عکیس به 

 کنارشان و کردم می رس جا آ ن که خواست می  را ها اتبس تان تعطییل ماه سه

 در ماندمن و من رفنت. خوابیدم می کنارشان ها شب و دخرتشان شد می. بودم



 وقت مه ماندن ساعت دو برای که بود امسال عید ابر آ خرین عزیز ی خانه

 .خواست می اضافه وقت عامله یک دمل قدر چه و نداش مت

 

 منایندگی به زدن رس برای اباب بودم، تنها خانه در مامان اب که بود روزی سه

 که هایش چک از بعیض آ ن حفظ اب بتواند ایدش ات بود رفته جا آ ن به تربیز،

 اش مایل مشالکت از زدن حرف اهل. کند پاس را شده نزدیک موعدش



 که بود شده زاید حدی به روزها این اکری و مایل مشالکت این اما نبود،

 .بودند گرفته قرار جراینش در فامیل ی مهه

 

 منایندگی واقع در. بود ترکیه از کودک اکالی و سیسموین ی کننده وارد اباب

 سال های سال که مشغهل پر اکری. داشت را ایران در ترک های برند هبرتین

 طرف از دلییل هیچ بدون پیش سال یک از اما و بود برآ مده اش عهده از

 اباب و کش یدند پس پا یکی یکی ای هبانه به کدام هر. شد طرد ترکش رشاکی



 به که بود شده متعهد ترک فطر  چه اگر. خایل دست و سفارش لکی اب ماند

 قدر آ ن اما برساند، دستش به جنس و مباند پایبند گرفته اباب که هایی سفارش

 از که هایی پول و شد ارز ابزار نوسان گرفتار اباب که رساندند دستش به دیر

 یک. شد می ها درخواست جحم از سوم یک گوی پاخس تنها گرفته سفارشاتش

 .بود شده افتادنش پای از به منجر که زاین و رضر

 ابر هر اما کند، مکک اباب به و برگردد که بودم زده زنگ حمسن به ابرها

 و گرفته اتزگی به که بود انگلیس در اقامت مشلک ترین همم. آ ورد می ای هبانه



 و زد می زنگ شب هر البته. بدهد دست از را آ ن نبود حارض وجه هیچ به

 .کرد می نگراین ابراز لکی

 مرغ شرت را حمسن که انداخت می عزیز حرف اید را من حمسن رهایاک این

 هر گفت می. بود خریده جان به مه را مامان مهیشگی دمشین و کرد می خطاب

 هر و بگذارد، ختم ابید که است مرغی بربد، ابر داری انتظار حمسن از وقت

 وقت هیچ. برد می ابر دارد که شود می شرتی بگذارد، ختم داری انتظار وقت

 .رسد منی آ دم داد به
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 دید را من ات. ش ناخت منی پا از رس. بود شب برگشت خانه به وقیت مامان

 :گفت

 حاال دیدین نکنه، نره، زد غر ابابت این رقد چه کرد؟ چه راحیل دیدی یدلا-

 داییت آ خرش که انداخت تیکه قدر این اومد، می در داشت زنداییت چشم! 

 .شد خفه پرش، تو زد

 :گفمت و کردم نگاهی دستش داخل غذای به

 گفت؟ می چیا زندایی مگه-



 در را ظرف داخل غذای ات برداشت بشقاب ات دو و رفت آ شپزخانه مست به

 :کند خایل اه بشقاب

 دیگه اکر یه اکش موند، می اکش رفت، منی اکش گه؟ می چی حسود آ دم یه-

 تلویزیون، ی صفحه جلوی نیاد که اکری یه کرد، می قبول ش بکه توی رو

 خاطر به که گفت برگشت آ خرمش...  دیگه حرفا این از. موند می حصنه پشت

 که نویسن می براش مه رو ها دایلوگ و کردن ش جمری آ وردنش ش  قیافه

 .کرد ادبش داییت



 

. کمن استناد آ ن به خییل توانس مت منی خب اما کردم، فکر زندایی های حرف به

 زابن و داشت شیشه خرده مکی زندایی گفت می مامان که طور مهون چون

 مهیشه بودم، من نداشت مشلکی او اب که کیس تنها البته. داری نیش بس یار

 خییل را من که کرد می وامنود طور این مک دست ای و کرد می تعریف من از

 دقیقاا . نیس مت حیا یب راحیل مثل من که داشت عقیده مه مهیشه. دارد دوست

 . بود حیا داشنت مهنی کند، مامتیز راحیل از را من ات برد می اکر به که صفیت



 

 و الغر اندام. خورد می غذا اش تها اب و شده اکر به دست زود مامان

 ش ناخمت منی فامیل در را زین هیچ. بود بقیه ی غبطه ابعث شهمهی  اش کش یده

 کفش و کیف هبرتین و ها لباس هبرتین مهیشه. برسد خودش به مامان مثل که

 انداخمت، اش رشایب کواته موهای به نگاهی. پوش ید می و خرید می را مارکدار

 را رنگش طیف از مدل یک گاهی از هر و بود اش  علقه مورد رنگ رشایب

 شویخ به ها وقت بعیض سینا. داد می موهایش به صفایی و کرد می انتخاب



 راحیل به بیشرت و اند کرده عوض را راحیل و من جای چبگی در گفت می

 . ابمش فریوزه خاهل دخرت آ ید می مه من به و ابشد مامان دخرت آ ید می

 مانما اب. کش یدم جلو را غذامی ظرف آ رام و نشس مت انهارخوری صندیل روی

 رک. بود اباب اب پیشش شب چند حبث خاطر به مه آ ن. بودم رسس نگنی مکی

 اش مایل ی آ شفته وضعیت به ساماین و رس اگر که بود کرده هتدید را اباب

 من اما داشت؛ س ین اختلف اباب اب سال پانزده. گرید می را طلقش ندهد

 را سن اختلف این سالگی هشت و چهل سن در که بپذیرم توانس مت منی

 پول اگر که کند ردیف دلیل پشت دلیل و مایل مشالکت تنگم  بگذارد



 پایش به که ابشد داش ته او اب زندگی در تواند می دیگری دخلویش چه نباشد

 .بنشیند

 خییل. کمن می نگاهش مک و زمن می حرف مک چه برای که دانست می مه خودش

 بریون بنفشی پول کیف یک سفیدش ورین کیف از و خورد را شامش زود

 :گفت و کش ید

 بود، دویست پیش ماه یه. گرفمت اومدم می داش مت خوشگهل، چه ببنی یدلا-

 . هش تاد و صد گرفمت هبش خورده آ ف الان



 نعل حالت به رو پشت براقم  ی میهل دو رویش که بود چرم بنفش کیف یک

 زین نه بود ها چبه   دخرت مناسب مه بیشرت. مهنی فقط و بود شده وصل اسب

 .مامان سال و سن به

 :گفمت مه من بگومی، چزیی بود منتظر

 !  قش نگه خییل-

 فقط مامان واقع در شد، می انراحت گفمت می دیگری چزی این از غری

 .شد می انراحت گفیت منی میلش مطابق چزیی اگر کنمی، اتییدش ات پرس ید می



 

 در بود ذاش تهگ را زین عکس. افتادم فرش ته خاهل اینس تاگرام امروز پست اید

 آ غوش در را او دست یک اب بود، نشس ته پایش روی فرزندش که حایل

 در. بود نوش ته مه زیرش. زد می شانه را موهایش دیگرش دست اب و گرفته

 در، دمم  چشمهایش آ شپزخانه، در هایش دست. تکه تکه بود زین ما ی خانه

 این به توجه اب من اگر. تپد می خانه از بریون دلش و تلفن به هایش گوش

 یک ست زین ما ی خانه در گفمت، می ابید کردم می توصیف را مامان تقسری



 و  پاساژها در و خانه از بریون حواسش نبض ی مهه مدت متام که تکه

 .تپد می ها طلفرویش

 

 مهنی مه ما غالب قوت ها وقت اکرث و نداش مت مرغ و گوشت اب خویب ی رابطه

 طعمش مهنی اب من که بود طعم خوش قدر آ ن اش جوجه. بود مرغ و گوشت

 .کردم رها را غذا ی بقیه و خوردم را برجنم نصف
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 ویل است، دفرتش در اببک که شوم مطمنئ ات زدم زنگ سینا به شنبه روز

 و زدم درای به دل بودم دفرت نزدیک چون مه من. برنداشت زدم زنگ چه هر



 طبقه چند برج یک در واقع زرتشت خیاابن در اببک جتاری دفرتی. رفمت

 پوشاک ی زمینه در اباب که تفاوت این اب. بود اباب شبیه شغلش مه اببک. بود

 در اببک و داشت یتفعال  ترک معروف های برند سیسموین و کودک

 آ الت ابزار از بعیض و مبل ات گرفته، آ رایش وسایل از. تری وس یع های زمینه

 .کشاورزی

 داده مشاوره خییل بود، کرده مکک اخری سال یک این در اباب به خییل اببک

 خییل مس تقمی های دخالت از اباب شد متوجه چون هنایت در اما بود،

  یک کش یدن کنار این گفت می سینا. کش ید کنار را خودش آ ید منی خوشش



 خییل که آ دمی نامی؛ معویش پرس به گردد برمی اباب مشالکت از اببک ای دفعه

 اما. ابشد تقصری یب تواند منی نامی که کردم می احساس مه من نبود، ریسک اهل

 خویش دل مه اولش از او. بود سینا ابابی ام، خاهل  شوهر ی متوجه مه خبشی

 است، رفیقش اببک که گفت می مه مهیشه. نداشت اببک اب اباب آ ش نایی از

 .ابجناقش و زنش ی خانواده مشالکت حلل نه

 



 که. بودند دفرت سالن در خامن دو. شدم دفرت وارد و زدم کنار را ابز نمیه در

 .برگشتند من دیدن اب دو هر و نشس ته شان  صندیل پشت

 بود تر جوان که ها آ ن از یکی. بود مه کنار فاصهل اب هایشان صندیل و مزی

 :گفت

 . بفرمایید-

 :گفمت و شدم تر نزدیک

 هستند؟ افضیل آ قای-



 :داد را جواب

 داش تنی؟ ابهاشون اکری نیستند؟ خنری-

 برگشنت؟ ترکیه از داش مت، اکرشون بهل-

 داش ته خرب اببک های برانمه از که نداشتند انتظار کردند، تعجب دو هر

 .ابمش

 :گفت یکی آ ن

 نکردین؟ معریف رو خودتون شام ن، ترکیه هنوز نه،-



 به دمل در. انداخمت بود روبرومی که سایی بن رسحال ی  درختچه به نگاهی

 :گفمت و فرس تادم لعنیت سینا غلط اطلعات

 . آ ش ناهاشومن از یکی-

 :گفت بود شده من حصبت طرف اول از که آ ن

 ندارید؟ رو تلفنش شامره-

 و هستند اکره چه نبود معلوم. دارم که کردم ییدات و دادم تاکن برایش رسی

 یکی شاید شود می دفرت وارد که کس هر کردن استنطاق. چیست شان وظیفه



 به پشت دو هر و بود روشن بس یار سالن. بود شان وظیفه ترین همم از

 را بریون خالص نور ای پرده هیچ بدون که بودند نشس ته رساترسی ی  پنجره

 کمن، کج بریون مست به را رامه خواس مت که مهنی. دندکر  می دعوت درون به

 اب و آ مد بریون نامی و شد ابز داشت قرار سالن انتهای در که ااتیق در

 :گفت خورشویی

 .ببیمن تو بیا...  ورا این از جعب چه تویی؟ یدلا-

 .برگش مت طرفش به



 هبس ت گردنش به که کراوایت ات گرفته کفشش از. بود آ راس ته و جذاب خییل

 قبل مثل. زدند می فراید را صاحبش پشت بودن گرم مهه و مهه بود، شده

 و کرد می ابز را حرف رس رسیع خییل قبل مثل و زد می لبخند قبل مثل بود،

 دل به ای کینه و بورزد دمشین کیس اب نیست بدل گاه هیچ رس ید می نظر به

 .بگرید

 .دادم مثبت پاخس ااتقش به رفنت برای دعوتش به و رفمت طرفش به

 



 هنایت یب گذراندم، می بامیرس تان در را ام اکرآ موزی دوران وقیت پیش سال سه

 انگلیس به حتصیلش ی ادامه برای بود قرار حمسن بود، مریض عزیز. بودم تنها

 و بودم من. آ ورد می فشار من به پزشکی خست دروس و بامیرس تان. برود

 رس نامی روزها آ ن. شود رپ جوری ابید کردم می حس که تنهایی و خس تگی

 پیام زدمی، می حرف مه اب. کردم ام تنهایی جایگزین را او. گرفت قرار رامه

 را رامه جایی یک اما کردمی، می دل و درد. رفتمی می بریون گاهی. فرس تادمی می

 پسش از من خواست، می رابطه ی ادامه در که چزیهایی کردم، جدا او از

 .آ مدم برمنی
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 به رو گذاش مت ااتقش داخل به پا اینکه حمض به و داشت نگه برامی را در

 :گفت ااتق از بریون های خامن از یکی

 .لطفاا  رشبت ات دو اخفم خامن-

 از. بود موکت ااتقش کف. لباسش های مایه در بود چزیی ااتقش شکوه

 پا بلندتری جای به که داش یت را این حس آ مدی می ااتقش به که سالن

 و مزی و بود شده چیده ااتق وسط گرد صورت به مبلامین. گذاش یت

. بود چرم مشکی و سفید مبلامن به مرشف اکملا  ااتق راس در اش صندیل



 ای کرکره ای پرده اب که بود اش صندیل و مزی یابال درست مه ای پنجره

 .بود شده پوش یده آ لومنیومی

 

 هس مت دنیا آ دم ترین همم من انگار که حالیت اب. آ مد داخل و بست را در

 :گفت و کرد مبل به ای اشاره

 .لطفاا  بشنی-



 و مکربند. پررنگ بنفش یک مه کراواتش زد، می اییس به مکی پریاهنش رنگ

 به. بود کرده جور و جفت را چزی مهه خوب خییل. بود ای  قهوه مه کفشش

 نفره تک مبل روی. ننشس مت اما کردم، نگاه فقط بود کرده اشاره که جایی

 هیل. کرد زرنگی اما نگریم، قرار روبرویش نشست جایی هر اگر ات نشس مت

 روبروی اکملا  که داد قرار ای زاویه در را نفره یک مبل و داد نفره دو مبل به

 آ ن. شوم چشمش در چشم نداش مت دوست نبود، خودم دست. ابشد من

 گفته ابید که چزیهایی یک بود، نگذش ته ما بنی خویب خییل چزیهای اواخر

 که مردی. شد می دیگر مرد یک خلوت در نامی. بودمی گفته مه به شد، منی



 که داش مت را این حس فقط من اما آ مد، می جذاب دخرتی هر برای شاید

 بعدها حیت. شود سوءاس تفاده ام دخرتانه های لطافت و من از است قرار

 کنار آ خرش های ماه آ ن رفتار اب نتوانس مت کاماکن من کرد خواس تگاری وقیت

 متاس و ملس هیچ بدون کردم، می فکر دوس تانه ی رابطه یک به من. بیامی

 کی اب اش دوس یت خودش قول به که بود همم برایش نه، نامی اما عاشقانه،

 ... شبیه حمسن، شبیه دوس تانش، شبیه. ابشد آ دمزیاد شبیه دخرت



 من از و زند می مثال را دوس تانش که جایی درست که دانست منی اما

 مهیشگی ی فاصهل یک به ذهمن در من بشومی، ها آ ن شبیه خواهد می

 .شومی دوس تانش شبیه آ ید می بدم قدر چه و. اندیشم می

 :گفت و نشست مبل روی

 شده؟ چطور نیست، نه اینجایی، که عادیه خییل برام بگم هاگ خب-

 :کردم روشنش رسیع خییل

 .داش مت اکر اببک آ قا اب-



 :گفت و کرد پنهان لبخندش پشت را اش خوردگی جا

 روزا این. بود انراحت دستش از خرده یه آ ان. ترکیه رفته آ ان اب نیست، اببک-

 این و درماین خرید. دربیاره دلش از ترکیه بردش خرابه، خییل آ ان ی روحیه

 ! زدی می زنگ یه قبلش. حرفا

 من به که اطلعایت لک مجموع در است،  رفته خر و رس یب گفت می که سینا

 .بود زده گند موارد ی بقیه در. بود درست اببک رفنت ترکیه فقط بود داده

 :بود مزخرف مه خییل شاید گفمت که چزیی. بگومی چه دانس مت منی اصلا 



 رو در رو خواس مت می چون. ابشه دفرتش توی موقع این ابید کردم کرف-

 .نزدم زنگ دیگه کمن حصبت

 :پرس یدم عادی خییل مه ادامه در

 رفته؟ آ ان ی روحیه خاطر به واقعا-

 در خریه. آ مد جلو و کرد رها بود کرده اش احاطه که مبیل جحم از را خودش

 :گفت چشاممن

 ! بگریه تراک پیش رو تو ابابی جای ات رفته نه-



 :کرد دفاع حرفش از بیشرتی شدت اب کردم امخ دید وقیت

 نه؟ دیگه، بش نوی خواست می دلت رو این-
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 :گفمت امخ اب

 .داده پس رو امتحانش اببک آ قا!  نه هک معلومه-

 :گفت جسارت اب

 ات دو!  خربه چه برتون و دور ندونید اینکه مگه بکنید، فکری مهچنی نبایدم-

 دادن دارن، منایندگی دوابره اینجا الان کردن می اکر ابابت اب که مهوانیی از



 نای. کنار بذارین دارین اببک به اگه شکی پس متفاوت، آ دم ات دو دست

 .شه منی فردا بشه امروز کرد، پنهونش بشه مثلا  که نیست چزیی مس ئهل

 مشقم و درس رسگرم چون کرد می فکر شود، منی رسم چزیی الکا  کرد می فکر

 :نیس مت اطرامف ی متوجه دیگر ام بوده

 ... نامی ببنی-

 .زد لبخند و آ ورد ابالتر مکی را رسش



 ات کردم کنرتل را بدمن راکتح. بودم زده صدایش ها وقت  هامن مثل درست

 :دمه ادامه و ابش ند آ رام کمن جمبورشان

 و شن می خرد دارن کردن، می اکر اباب اب که اوانیی ی مهه که دومن می من-

 یه اینا ی مهه پشت بفهمم که آ رم می در رس قدری اون اما یکی، دست رفنت

 .نفره

 :زد پوزخند ابر این



 روزی یه من کمن، راحت رو خیالت اربذ!  اببکه اینا ی مهه پشت آ ره،-

 منایندگی ترک، طرف که حاال داره اشاکیل چه گفمت و اینجا نشوندم رو اببک

 خودش و بذاره پیش پا بره درآ ورده ابابت دست از رو حمصوالتش

 دیگه؛ مهینه دنیاش جتارت و اکر داره، اشاکیل چه مگه بگریه، رو منایندگیش

 ابجناقش گفت. نیست اکر این آ دم گفمت. دنکر  قبول شد، چی دوین می اما

 من هست ای دیگه حرف اگه حاال. مهه چشم تو چشممون رفیقمه،

 .ش نوم می

 :کردم نگاهش شایک



 پیش پیش داری دوست مهیشه! گریی؟ می جبهه بیخود چرا دومن منی من-

 اکر چی ابهاش پرس یدی اصلا  بگریی، نتیجه پیش پیش و کین قضاوت

 گی؟ می گذره می مغزت توی که اوین فقط ای دارم؟

 احاطه مبل بنی طرفه دو از که نشست طوری دوابره و انداخت پا روی پا

 :شد

 داری؟ اکرش چی بدومن من شه می نداره ایرادی اگه-



 بیشرت چشمش از بود، ندار نامی اب خییل اببک. گفت می اببک گفمت منی مه من

 اصلا  نامی. اش خشیص زندگی منهای بود، طور مهنی مه نامی. داشت اعامتد نامی به

 آ ن. اببک حیت بداند، چزیی کیس اش خشیص زندگی از نداشت دوست

. نربند ما ارتباط به پیی اطرافیانش داشت ارصار خییل بودمی، مه اب که ها موقع

 .دانست منی مه اببک حیت

 اباب برای و کنه اس تفاده نفوذش از مکی بگم و بزمن حرف ابهاش خواس مت می-

. کنه مککش جوری یه دومن منی. کنه حصبت ترکش رشاکی اب ای خبره، رصتف

 . تونه می اببک آ قا



 :برد ابال تعجب حالت به را ابروهایش

 کنار هبرت داری شک اببک به گفیت می مهون اگه وهللا خوبه؟ حالت-

 گفت ابهاش، کرد اکر چی ابابت ابابت؟ مکک نیومد اببک مگه. اومدم می

 از مککی چه توقع دیگه. دربیاره ابزی رئیس من واسه دیگه یکی خوام منی

 داری؟ اببک

 بگریه، رو منایندگی خودش امس به که کنه اکری تونه می اببک آ قا اگه خب-

 ... اباب بدن کنه  منی اکری اول  مهون چرا کنه، پخش اباب اما



 :خندید ای مسخره طرز به ابر این

 این و ش نایس ابفت و بیوش میی آ انتومی، اب بری که هبرته مهون تو جان یدلا-

 گرفنت؟ ازش چرا ابابت، دست مبونه بود قرار اگه خب بزین، رسولکه موارد

 :گفمت مشکوک

 رو کودک پوشاک منایندگی که گرفنت تصممی مه اب مهگی هیو که شد چطور-

 بگرین؟ ابابم از



 گمراف که موقعی اون داشنت، خودشون برای دالییل البد پریس؟ می من از-

 خوان منی دیگه گفت جا مهه نشست ابابت ابهاتون، نبست قرارداد دیگه

 مه الان کردن، قرارداد لغو ابابت اب مه بقیه دونه دونه بعد کنن، فعالیت ایران

. داره ابزار قبل از هبرت و ایرانه توی کودک اکالی ترین پرفروش از یکی گراف

 و نبود متوجه موقع اون ابتاب چرا دومن منی. هست مه لکفت گردن یه دست

 .زد می گول رو خودش داشت

 :پرس یدم مرص



 چیه؟ برای ترک طرفنی اعامتدی یب این-

 رسش دور را لقمه و زد می حرف طور این وقیت. داند می چزیهایی دانس مت می

 سالم  یک ش ناخمتش، می خوب من. دانست می چزیهایی حامتا  یعین چرخاند می

 :انداخت اش پیشاین به چیین. بودمی مه های حلظه از خییل رشیک متام،

 از ات بره، آ ب زیرشون که خوابن منی جایی نیسنت، ریسک اهل خییل تراک-

 .کنن منی معامهل ابهاش نباشن مطمنئ یکی

 :گفمت ارصار اب!  زدن حرف دور روی بود افتاده



 ازش دیگه که بود چی من ابابی مشلک بود، کرده اکر ابهاشون ها سال ابابم-

 نبودن؟ مطمنئ

 :گفت و کش ید ریشش ته به دس یت

 .خب زدن رو آ بش زیر داره، دمشن آ دم مهیشه-

 .کرد می رو اکرش داشت مس ئولیت اب و متعهد اباب-

 :گفت و کرد مامتیل چپ مست به را رسش



 چرا رفت؟ ایران از چطور حمسن. ابابته رشایط حبث نیست، اینا حبث-

 ت؟س اکره چی زنش کجاست؟ الان رفت؟

 :زدم لبخند مسخره به من ابر این

 !داره؟ اباب منایندگی و اکر به ربطی چه اینا-

 :گفت اطمینان اب

 یکی که ایران، توی ابزارشون بشه ابعث س یاست که آ د منی خوششون تراک-

 برای. بشه کساد و بدن دست از رو ست منطقه توی ابزارا سودترین پر از



. لکفت گردن و پرنفوذ حال عنی در و ابشن دردرس یب که ن آ دمایی دنبال مهنی

 بشه شدن ابعث زنش و حمسن خب اما بود، الرشایط واجد موقعی یه ابابت

 .سوخته ی همره
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 :فمتگ تعجب اب

 سوخته؟ همره چی یعین-

 موجه آ دم یه تونه منی دیگه داره، س یایس مشالکت پرسش که کیس یعین-

 .ابرش و اکر متوم زیر بزنن خمالفت جرم به داره اماکن حلظه هر چون ابشه،



 مه اتکیس راننده یه الان. بود دانشجو یه فقط حمسن نبود، س یایس حمسن-

 .جداست حبثش و بود دانشجو یه دیگه که حمسن کنه، می س یایس حتلیل

 واسه کرد می درد رسش. گشت می رش دنبال خییل حمسن نرفته، که ایدت-

 از راحت شنیدی؟ ش درابره چزیی حاال ات دار، س تاره دانشجوی. دردرس

. نداره اینجا خویب ی پرونده خییل حمسن گرفت، اقامت راحت رفت، ایران

 تراک که اکفیه اینا. داره مورد ی بکهش   و برانمه یه جمری خانومش که مه الان

 .اکفیه کنن کوچولو حتقیق یه بشن، دور ابابت از دونه دونه



 اطرامف دنیای از حد این ات واقعاا  من ای و ساخت می کوه اکه از دانس مت منی

 .بودم خرب یب

 حمسن رس برای کنه می فکر ندونه یک هر که زین می حرف جوری یه نامی-

 ایران به برگشنت برای مشلکی هیچ راحیل و حمسن!  گذاشنت جایزه اینجا

 بزنن، ایران علیه حریف توش ندیدم ممن شاغهل، ش بکه یک در راحیل. ندارن

 .کنند می تعریف مه خییل برعکس اتزه



 لیوان دو اب  بود شده حصبت طرف من اب ابر اولنی که خامنی هامن و زدند در

. نامی مقابل مه را یکی و گذاشت من مقابل را یکی. شد وارد پرتقال رشبت

 :گفت نامی رفت بریون وقیت

 توی ابشه، زابن فاریس که ای ش بکه نشده، چزیی که هنوز کن، صرب-

 .کنه تعریف ما از آ د منی مطمئناا  ابشه، انگلیس

 :گفمت طعنه اب



 که ایدمه اما نبود، مه ساکیت دانشجوی داشت، متفاویت افاکر مهیشه حمسن-

 .کردین ایلخ رو پشتش چطور

 را رشبتش لیوان. خورد فرو را آ ن زود نشست، خشم به ای حلظه چشامنش

 :نوش ید آ ن از مکی و برداشت

 هورا و لَک  حمسن برای که اوانیی متوم داش یت؟ انتطاری چه من از-

 تلکیفم که من شدن، قامی و عقب کش یدن بودن ش عقیده مه و کش یدن می

 فقط. بودم خمالف حمسن اب رجهد صدوهش تاد اول مهون از بود، معلوم



 دانشگاه از که مه موقعی بودم، خمالف مهیشه اکراش اب بودمی، دوست

 .نبامش برش و دور دیگه که بود طبیعی گرفت تذکر و اخطاریه

 بلند بلفاصهل. ابمش نکرده احرتامی یب ات نوش یدم مکی و برداش مت را رشبمت لیوان

 :گفمت توزانه کینه مکی دوابره و شدم

 یک بپرمس تومن می بزمن حرف اببک اب من نداره ایرادی تو نظر از اگه-

 .کمن حصبت خودش اب ابید گرده؟ برمی

 :شد بلند و گذاشت مقابلش را لیوان



 گم می گرده، برمی فردا پس اببک! کین؟ می فکر طوری این من ی درابره چرا-

 .بزنه زنگ هبت حامتا  گم می داش یت، اکر ابهاش که هبش

 :گفمت و زدم تصنعی لبخند

 .برم ابید دیگه من ممنومن،-

 :گفت که بود شده قدم چند دامن منی قدم، سه ای بود قدم دو

 ! سوال یه-

 :برگش مت طرفش به



 چی؟-

 :گفت مردد بعد و کرد مکث

 قبول از بعد بودم شنیده گریین؟ منی مکک ت مایه خر ی پرسمعه از چرا-

 ! کرده بپاش و بریز برات خییل دانشگاه توی شدنت

 داشتمی، ارتباط مه اب سال یک. متصل پامی زیر زمنی به و شدم میخ جامی رس

. بود نزده حرف بپاش و بریز از وقت هیچ. بود نزده را حرف این وقت هیچ



 پس نگرفته و بودم گرفته هدیه که بود ماشیین بپاش و بریز از منظورش

 .فرس تادم

 خرب چزی مهه از داره، مشلک قدر چه ابهاش ابابم که بدوین کمن فکر-

 نداش یت؟ خرب یکی این از داری،

 :آ مد بریون مبل پشت از



 پشت هفت که اببک از شام که است همم قدری اون مشلک این مشلک؟-

 گوشت فامیل شنیدمی که ما نه؟ ت معه  پرس از اما خبواین، مکک ست غریبه

 .ندازن منی دور رو مه اس تخون خبورن رو مه
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 چه بگومی برایش من اینکه از برد می ذلیت چه فهمیدم منی. کردم نگاهش دخلور

 آ ن موی به مو از شک یب که مشالکیت. دارد وجود وسط این مشالکیت

 ! دهد تاکن را درخت یک ی تکیده ی شاخه که داشت علقه. ودب ابخرب



 داش ته مس ئهل ابهاش مکرت که ابشه یکی ابید ابابست، اخلق خاطر به-

 ... که نیست طوری روزش و حال الان ابشه،

 :ایس تاد روبرومی و آ مد جلو

 کواته ابید بکشه، شونه و شاخ بقیه برای که نیست موقعییت توی ابابت یدلا-

 مرض مگه گه می خودش اب خب کنه، مکک ابابت به خبواد کس هر اگه. دبیا

 اببک. هچل توی بندازم رو خودم من نداره، قبولش ش خواهرزاده وقیت دارم

 .بینن می رو قضیه ظاهر فقط بقیه دارن، مشلک مه اب اینا دارمی خرب من و



 شود، نم رفنت بریون مانع ات گذاشت در روی را دستش. بود شده  نرم مکی

 :گفت و کرد مامتیل س مت به مکی را خودش

 ات اگه مه واقعاا . کمن منی فکر ازدواج برای ای دیگه کس به تو جز به من یدلا-

. توئه خاطر به کردم، خمالفت گذاش ته روش دست مامامن که یک هر اب الان

 دوابره تومن می ممن و داری بیشرتی فرصت درست امتام از بعد کردم فکر

 .کمن مطرح ابهات رو مپیش نهاد

 :شنید می حمرتمانه جواب مه ابید زند، می حرف صادقانه دانس مت می



 پیش وقت خییل از رو خودت داری، رو ازدواج رشایط نظر هر از تو نامی-

 لیاقتت هس یت، آ ماده مه رویح نظر از. کردی تعهد و مس ئولیت یک ی آ ماده

 داش ته رو مشرتک گیزند یه پذیرش نظر هر از که خودته، مثل یکی مه

 ندارم، رو زندگی یک رشوع آ مادگی واقعاا  من. نیس مت من آ دم اون که ابشه،

 به من خواد، می آ دم ات دو روشه، امسش نفره دو زندگی یه رشوع. م الکفه

 .دوین می خودت که مه ابابم رشایط طرف، یه اینا ی مهه خورم، منی دردت

 :زد یقنی رس از لبخندی



 این توی برام که مقیدی چزیایی یه به دومن می گش مت، تابها سال یه من-

 یه از کمن ازدواج ابهاش خوام می که زین دارم دوست. ارزمشنده خییل سن

 اصوالی و ادا حتمل خییل دوین می که رو من اخلق. ابمش مطمنئ چزیاییش

 .کمن منی فکر مه رشایطش و ابابت به ندارم؛ رو الان دخرتای

 :گفت تر مشرده

 .کنه پیدا جنات وضعیت از ات ابابت به کمن می مکک ابشه، بهل من به ابتجو -

 :گفمت تعجب اب



 مکک اباب به اببک خوای منی که هست مهیمن برای گریی؟ می ابج داری-

 کنه؟

 :داد بریون را نفسش الکفه

 دلش اکری هر خمتاره اببک خودم، مکک کمن، حصبت خودم از من-

 و رک دارم من منتها بذار، ابج بذاری یخوا می رو امسش. بکنه خواست

 رو آ د برمی ازم که اکری ی مهه بشم تون خونواده دوماد که گم می هبت راست

 ابید چرا. تومن منی این غری حمسن؛اما ماجرای کردن مایل ماست حیت کمن، می



 مه کیس. ارزه می ابشه، بهل جوابت وقیت اما دردرس، توی بندازم رو خودم

 نیازه، اببک به نه مه موقع اون. خوردی رو عقلت مگه که گریه منی خرده هبم

 .دیگه کس نه

 

 و بود مایل رشایط هبرتین در اباب که موقع هامن. ندادم درخواستش به جوایب

 حارض اصلا  زمان این در بود، منفی خواس تگاریش به جوامب نداشت مشلکی



 را خودم معرم متام ابید وقت آ ن. کمن سوءاس تفاده او از اباب رشایط برای نبودم

 .دیدم می برابرش در حقری زن یک

 .برم ابید برداری، رو دستت ممکنه-

 و زدم سالن در زن دو به لبخندی. کرد ابز برامی را در و برداشت را دستش

 دمل که بود بلند رسشان جلوی موهای ی اندازه قدر آ ن. رفمت بریون

 دو که بلندی موهای. مهبد ها آ ن به رسوساماین و بروم جلو خواست می



 یک کواته رسم جلوی موهای مهیشه که مین برای بود صورتشان طرف

 .آ مد می نظر به انمانوس مکی بودند رها ام پیشاین و رسم طرف

 

 روزی!  بود جعیب های آ دم آ ن از یکی مه نامی بودم، دیده زاید جعیب آ دم

 به دار خنده و چبگانه ،نرفنت  مصامینه ی رابطه یک ابر زیر و بودن مقید برایش

 رفتار هامن و بودن مقید هامن خاطر به را من دیگر روزی و آ مد می نظر

 .آ مد می ام خواس تگاری به و کرد می س تایش چبگانه



 

 پرس برامی اما نداش مت، نامی به پرشوری حس من سال یک آ ن مدت متام در

 انستتو  منی دیگر بود، وسط پرشور حس یک پای اگر شاید. بود جذایب

 را خودم که من ش ناخت، منی را من او. بگذارد مقید دخرت یک را من امس

 .ش ناخمت می
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 جایی داش مت دوست کردم، می فکر سینا به فقط آ مدم بریون دفرت از وقیت

 اعامتد اب مهه آ ن چرا دانس مت منی. کمن ابرش بدلم بریاه و بد چه هر و ببیمنش

 .بودم خورده را گولش مه من و بود زده حرف

 

 حریف. قبل از تر خراب اعصایب اب و تر خس ته برگشت، روز چند از بعد اباب

 را کتش است، کرده اکر چه که پرس ید مامان وقیت فقط. زد منی اکرش از



 رو عصبانیت و خشم رسارس حلین اب مه بعد و انداخت مبل روی و درآ ورد

 :گفت مامان به

 کنه؟ می مه فریق تو حال به مگه-

 که نکند فکر مامان و کمن جایش جابه ات برداش مت مبل روی از رسیع را کتش

 رسش تاکن اب فقط مه را من سلم جواب. است کرده پرت مستش به را کت

 کرد، می نگاه اباب به امخو و درمه که مامان به نگاهی. رفت ااتقش به و داد

 :گفمت و انداخمت



 .نرو راه اعصابش رو خونه، اومده روز چند از بعد مامان خدا رو تو-

 :گفت و کرد درشت را چشامنش

 کور پرید؟ هبم هار سگ مثل ندیدی کردم؟ اکری زدم؟ حریف من الان-

 بودی؟

 تربیز بره خواست می که قبلش شب اما نگفیت، چزیی الان مامان، هیس-

. دیگه داد رو جوابت الان و موند ساکت گفیت؟ هبش چیا رفته ایدت



 عصبانیت اب رسش پشت مه را در. رفت خوابش ااتق به و شد بلند انراحت

 .بست

 

 من بکند اباب آ رامش برای مامان بود قرار که اکری و رفمت آ شپزخانه به رسیع

 روی. رفمت اباب اکر ااتق به و برداش مت نبات شاخه یک اب چایی اکناس ت. کردم

 نمی. بود روبرویش اتپ لپ به مس تقمی چشمش و نشس ته اکرش صندیل

 را چای و رفمت جلو. شد اکرش مشغول دوابره و انداخت مسمت به نگاهی



 مس تقمیش حمبت که نبود آ دمی. بود جدی آ دم یک اباب،. گذاش مت مزیش روی

 و آ غوش آ ن. بود اباب و ما بنی پرده یک مهیشه دهد، نشان حمسن و من به را

 فقط اباب. نبود من برای بود، عادی برایشان دخرتها و پدرها بقیه که هایی بوسه

 ترین طوالین. گرفت می آ غوشس در کواته و بوس ید می را من حتویل سال دم

 ام لگیسا نوزده به مربوط گرفت آ غوشش در را من و بوس یدمش که ابری

 ما اب انخوشایند حرمی یک مهیشه. بودم شده قبول پزشکی در که بود

 رعایتش مه ما. نبود مامان حیت ای و ما اب معارشت و حرف اهل زاید. داشت

 اعرتاض به دست مامان ها اتزگی. داشتمی قبولش طور مهنی و کردمی می را



 توانست یم دوس تانش بنی و بود جا به خرجش و پول که وقیت ات. زد می

 اباب رسد رفتار و اخلق اب مشلکی هیچ بکشد رخ به را ممتولش شوهر

 .نداشت

 

 آ مزیی تشکر نگاه. زد مه آ ن داخل را نبات و برداشت را چایش اس تاکن اباب

 ها سال داشت، پرپش یت اکبوی مدل  سبیل. زدم لبخندی مه من و کرد من به

 مدل مهنی. زد منی شتغیری  به دست و بود لبش پشت سبیل مدل مهنی بود



 و زد می را ریشش مهیشه. کرد می جذاب و خاص را صورتش که بود سبیل

. کش ید می رخ به صورتش در را خود ممکن شلک هبرتین به سبیل این

 طرف دو از. بود بیشرت آ ن سفید اترهای البته که بود گندمی جو مه موهایش

 .بود آ مده جلو پرپشت مثلث، یک ی گوشه شلک به جلویش قسمت و خایل

 

 قدم. توانس مت می که من آ غوش، و حمبت برای شد منی قدم پیش اباب اگر

 گردنش دور را دس تامن و شدم مخ. ایس تادم  اش صندیل پشت و برداش مت



 اباب شدن تسلمی بود، جعیب برامی که چزیی. بوس یدم را صورتش و کردم حلقه

 برای دمل ی بقچه. زدم تشصور بر مه را دومم ی بوسه من و نکرد خمالفیت. بود

 دخرت من که قبل های سال آ ن ی مهه اکش. شد پیچیده مه در تنش عطر

 آ ن ات. چس باند می اش سینه به و فرشد می آ غوشش به را من بودم کوچولویش 

 های نشانه اولنی های گام اب ها بعد که شوم سریاب تنش عطر از قدر

 را دنیا داس تان ترین عاشقانه حمک برامی دیگری مردم  عطر و سینه دخرتانگی،

 رسابش ای و رس یده خودش به ای و دویده، آ ب دنبال تش نه بوده ات. نکند پیدا

 اعرتایض مه اباب. ماندم ابیق حال هامن به حلظایت و بوس یدم را اباب صورت! 



 بوی و عطر از را من ابید ها این از زودتر!  بود دیر که خبدا. نداشت

 . کرد می نیاز یب اش پدرانه

 برای را س میرغ ابزیگری، سال های سال از بعد که بودم ماهری ابزیگر مثل

 ! فایده یب و دیر قدر هامن. دهند می او به کند ابزی تواند می که فیلمی آ خرین
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 بعد حلظایت بودم گرفته اباب تن عطر بوییدن و بوس یدن از که آ رامشی

 از نفر چند. ممکن شلک مفتضحانه به مه آ ن شد، پیچیده مه در طومارش

 به نگهباین از. انداختند راه رسوصدا و کرده جتمع ما برج مقابل اباب اکرای طلب



 که دیدم خودم چشم به من. دهد ضیحتو  و برود پاینی ات زدند زنگ اباب

 بریون و پوش ید را کفشش آ ن از بعد و شد آ ب چطور اباب منیت و غرور

 خوش و رسسزب حیاط به زاری و گریه اب و زد کنار را پرده مامان. رفت

. بود پیش دقایقی از تر شلوغ. ایس تادم کنارش و رفمت. کرد می نگاه برج منظره

.  بود شده پارک حیاط ی گوشه مه پلیس ماشنی دو. بودند شده مجع مهه

 اباب که بود آ ن از حایک چزی مهه. ابشد افتاده راه به منایشی چننی کردم منی ابور

 توانستمی  منی را اش بدهی مقدار حیت ما و است شدن غرق حال در ذره ذره

 اباب داد را ها مغازه و خانه فروش پیش نهاد اباب به مامان وقیت. بزنمی ختمنی



: که داد می را معین این مامان و من برای پوزخند این. شد رد و زد زخندپو 

 "شود منی صاف هامی بدهی مغازه و خانه اب اکرید، کجای"

 و خورد رس دیوار کنار جا  هامن. کش ید را پرده و کَند پنجره از نگاه مامان

 :نشست

 اتزه یه:" گفت کرد؟ اکر چی مککش؟ بود نیومده اببک شق؛ لک شقه، لکه-

 "نکمن اکر چه کمن اکر چه بگه هبم ها سال بعد بیاد رس یده دوران به



 درآ ورد را اباب ادای ات بود برده اش حنجره داخل به را صدایش که حایل در

 . زد را حرف این

 جرایانت این بود، انداخته لنگر رویش انزک غبار یک گمرد مهیشه ما زندگی

 اب که داشتمی را اس تعدادش. بود هبرد خاکسرتی کامی حالت به را چزی مهه

 .بود آ مده زلزهل اما و بریزمی فرو تلنگری ترین کوچک

 



 نزده زنگ اببک و گذش ته زد می را حرفش نامی که فردایی پس آ ن از روز سه

 و گفت خواهد من آ مدن از بیاید اببک اینکه حمض به بود داده قول نامی. بود

 .رساند خواهد را من پیغام

 که نداش ته متاییل اببک خود ای و کرده دواین موش نامی وسط این دانس مت منی

 و کمن کوچک و خوار را خودم خواس مت منی دیگر من حال هر در. بگرید متاس

 اش وسوسه بود افتاده راه به که اکری شلوغ اب چه اگر شوم، قدم پیش دوابره

 .داش مت را



 پاینی پهل دو خانه، بزرگ راهروی از که مهنی. آ مد خانه به بعد ساعیت اباب

 :رفت مستش به و شد رها چهل از مامان شد، سالن وارد و آ مد

 پول یه ی سکه مهسایه و در پیش که مهنی خواس یت؟ می رو مهنی منصور-

 بلند ها مهسایه بنی رو رسم تومن می فردا از من دیگه!  رفته آ برومون بش می؟

 کمن؟

 ات گرفته، آ رایشگرش از. ودب ارتباط در خییل ها مهسایه اب گفت، می راست

 خاص خمصوص که پاسدارن خیاابن معروف دار مزون ات پوستش، دکرت



 خراب امشب دنیایش!  داشتند سکونت ما برج در مهه و مهه بود پوشان

 .بود شده

 :گفت فراید اب اباب و کش ید مشاجره به اکرشان ابز

 مکرت خونه تو نیبش بگری!  هبرت چه کین، بلند رو رست توین منی که درک به-

 .بریون برو

 به مه من و رفت اکرش ااتق به اباب شدند خس ته مشاجره از دو هر وقیت

 پش امین ابر هر و بزمن زنگ اببک به ات گرفمت دس مت را گویش ابر چند. ااتمق



. بود اتریک اتریک من ااتق. بگذارم فشار حتت را او نبود درست. شدم

 آ هنگی صدای آ ن دنبال به. آ ید می ااتمق به نوری در زیر ی ابریکه از کردم حس

 .ها زمزمه سوت و کف و دست صدای و

 بود خوامب ااتق روبروی که سالین عرض از. رفمت بریون و کردم ابز را ااتمق در

 حالش که هایی وقت متام مثل مامان. شدم بزرگرت سالن وارد و گذش ته

 دست به یاکغذ دس امتل و گذاش ته را حمسن عرویس فیل بود، مشوش

 .رخیت می اشک



 دست در دست فاخرش عروس لباس اب راحیل که بود ای حصنه درست

 بزرگ ی حلقه یک. خوردند می اتب آ رام آ رام مه آ غوش در و گذاش ته حمسن

 مه به آ رام را هامیان دست کف. بودمی شد مجع دورشان آ ش نااین و دوس تان از

 .کردمی می شان مهراهی و چرخیدمی می دورشان و زدمی می

 

 را نگامه لبخند اب و داش مت تن به اندامی و تنگ اکلبایسم  شبم  پریاهنم  یک من

 .داش مت برمی قدم بقیه از تر آ رام و دوخته حمسن به



 از تر عریض لبخندی اب. دادم ام دس یت بغل به و گرفمت خودم از را نگامه

 زدن کف ی نشانه به را مهدیگر دس تانش. بود ایس تاده من دوشادوش لبخندم

 رس بر و خندید می و داد می کش بیشرت را لبخندش گاهی گاه و کردند می ملس

 بقیه و من پای به پا خونرسد و خیال یب. رخیت می شاابش راحیل و حمسن

 و کت. داش مت ها برانمه راحیل اب که بودم من انگار. چرخید می ها آ ن دور

 پیدا اکملا  رقص یسکو و سالن اتریکی در و داشت تن به ای نساکفه شلوار

 .بود
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 حس اب سالن ی مهه. گرفت را جایش  الیت آ هنگ یک و شد عوض آ هنگ

 حرکت را دس تانشان تر آ رام و داشتند برمی قدم تر آ رام و شدند مهراه آ هنگ

 بگذارد حمسن ی سینه روی را رسش اینکه از قبل راحیل اینکه ات. دادند می

 سوت و کف مهه. رس ید انفجار مرز به سالن و زد حمسن ی گونه به ای بوسه

 .کش یدند می هورا و جیغ مهه و خواستند می را اش دوابره تکرار مهه زدند، می

 



 مجع اب و خندید زد، دست تر حممک و  حممک راحیل حرکت این اب ام کناری مرد

 را حمسن ی گونه روی راحیل ی بوسه ی  دوابره تکرار انگار مه او و شده مهراه

 آ مد منی دلش و بود همرابین و معصوم دخرت که جا آ ن از مه راحیل. خواست می

 را حمسن تر گرم ابر این و کرد تکرار را حرکتش!  دارد نگه منتظر را کیس

 مه ابز ام دس یت  کنار مرد. داد را جوابش شدت هامن اب مه حمسن و بوس ید

 برایشان دنیا ی مهه خندید، می مه حمسن. زد می دست مه ابز و خندید می

 داش مت میل. بود ماس یده وجودم ی مهه بلکه لبخندم، تنها نه اما من. خندید می

 را حمسن راحیل یمننب  و بیاورم ابال خورده صبح از که را شرییین تکه هامن



 غرق حصنه این متاشای از دیگر یکی و دهد می را جوابش حمسن بوسد، می

 .زند می دست و شود می خنده

 

 :گفت و برگشت طرمف به مامان

 .دیگه کن نگاه بشنی بیا ترسه، می آ دم! رسم؟ ابال وایس تادی جمسمه عنی چرا-

 :گفمت کمن، نگاهش اینکه بدون

 .خوابیده اباب مک، یه کن مک رو صداش برم، خوام می-



 :گفت بروم خواس مت که مهنی

 شه؟ می چی حاال-

 :گفمت را کرد می س نگیین دمل روی که چزیهایی ی مهه بود؛ پرس یده سوایل خوب

 مکرت. کنن می زندگی ما از تر ساده دارن آ دم مهه این بشه؟ خوای می چی-

 خواست پول دز  زنگ حمس من. اوان عنی مه ما خورن، می مکرت پوشن، می

. بزنه زنگ مکرت بده، توضیح براش رو اباب موقعیت نکن، الپوشوین اینقدر

 رمیا که مه الان. نشه دومشون روی ابر حداقل بیاد، تونه منی که مکک



 ندارن مشلکی دیگه شده، جمری دار رمس و امس ی ش بکه یه توی خانومش

 .بده رو خرجشون اینجا از اباب

 :گفت بکند را اباب و شب اتریکی رعایت نکهای  بدون و برآ شفت مامان

 رو حمسن پول خودم من کمن؟ زندگی تر ساده مش؟ آ واره سن این توی بیام-

 پولش بیوفته؟ جا ات کو ش بکه، تو رفته اتزه راحیل م، زنده که وقیت ات دم می

 هر از ابابت. کنمی ول شه منی که پول یب غریب مملکت رو چبه ات دو. بود کجا

 .بریزه براش ابید موقع رس رو حمسن پول. بزنه بزنه، خواد می یک هر زا و کجا



 شد، تند آ هنگ ریمت. است شده زاید مکی سنش که بود کرده قبول ابالخره

 اب حبث ی حوصهل نه ماندن، ی حوصهل نه نداش مت، را ماندن ی حوصهل دیگر

 .مامان

 اون نصف بدلن، رو شام چاپیدن راحیل و حمسن که قدری این که اکش-

 .بودن بدل رو اباب برای دلسوزی

 هنوز که حایل در شدم ااتق وارد. افتادم راه ااتمق طرف به و زدم را حرمف

 فیل ابر یک تنها. رفت می رژه چشاممن پیش راحیل و حمسن بوس یدن تصویر



 از ای تکه که بود ابر دومنی امشب بودم، دیده را راحیل و حمسن عرویس

 بنی معلق را من حلظایت ات حصنه این ابر دو هر اینکه لبجا و دیدم می را آ ن

. بود متفاوت خییل حمسن اب گفت، می راست نامی. داشت می نگه هوا و زمنی

 ی گذش ته ی مهه حمسن و ابشد، مقید خودش قول به که بود زین دنبال او

 ! بود عاشق که بس. آ ورد منی خودش روی به و گرفته ندید را راحیل

 



 کرد، می مککش فامیل ابید بود، نامی اب حق. نبود خویب عیتوض  در اباب

 هبرت نامی، از هبرت اببک، از هبرت بود، دیگری کس هر از هبرت. اش خواهرزاده

 اش دایی گفمت می اگر خورد می بر گردنش غریت رگ به شاید اصل مهه؛ از

 وزهن. آ ید می اش خانه در اکر طلب و است کرده گری بغرجنی وضعیت چه در

 ! بود چشاممن پیش بوس یدن ی حصنه و فیل مه

 اما گرفمت، متاس داش مت او از که ای شامره تنها اب و برداش مت را ام گویش

 به دارد او از جدیدی ی شامره اگر ات پرس یدم می س تاره از ابید. بود خاموش

 .شدم پش امین ساعت به کردن نگاه اب اما بدهد، من
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 آ مده، پیش که رشایطی آ مد، منی چشاممن به خواب. کش یدم دراز ختمت روی

 به بود داده را پیش نهادش ملیحه که درمانگاهی در اکر قید بود شده ابعث

 و خبزم خودم الک به آ سوده مه من ات شد می اثبت اباب وضعیت ابید بزمن، لک

 چطور ابید کردم، می فکر اباب به آ مد، منی خوامب. کمن اقدام ختصصم برای شاید

 و زابن زمخ جز مامان نداشت، مهزابین و مهدل کرد؟ می مدیریت را اوضاع

 دلب خنواهد، اینکه نه. آ مد برمنی دستش از ای دیگه اکر اباب مشالکت زدن مه

 .نبود

 



 اما بکمن، دل رختخواب از خواس مت منی یعین شدم، بیدار دیر صبح

 ایس تاده در پشت. بپوشامن معل ی جامه آ رزومی به نگذاشت سینا رسوصدای

 یک اببک دفرت از برگشنت از بعد. زد می صدا را امسم و زد می نقاره و بود

 .دمبو  داده قرارش ملطفت مورد لکی و کرده او اب مفصل دعوای

 دوابره. پوش یدم داری آ س تنی تیرشت. درآ وردم را اتپم و شدخ بلند ختت از

 .بود خاموش ابز اما گرفمت، متاس دیشب ی شامره اب

 :زد سویت و کرد برانداز را پامی ات رس سینا. رفمت بربون و کردم ابز را در



 شلکی چه عرص طرفای ورگیل، ترگل قدر این صبح که شام!  تیپیی چه به به-

 یش؟ یم

 مادربزرگ اصلا . داشت عنقش ابابی را سینا ی روحیه این از ذره یک اکش

  اخلق خوش یکی از یکی دامادهایش بود، نیاورده شانس داماد از خدابیامرز

 ! بودند تر

 دست یک اب شد می راحیت به و بود الغر. رفمت سالن به و زدم کنار را سینا

 خاهل. زد می انمربوط های حرف مه رس پشت مهچنان و آ مد دنبامل. داد هلش



 به دید را من ات بود، حصبت مشغول مامان اب و نشس ته مبل روی فرش ته

 :گفت لبخند اب و برگشت طرمف

 خاهل؟ کردمی بیدارت-

 :دادم دست او اب و رفمت جلو

 . شدم می بیدار ابید اباب، نه-



 ات کرده ربشخ صبح اول حامتا . داد مامان به را حواسش دوابره و زد لبخندی

 خاهل صورت حاالت از. برساند نظرش و مسع به اکست و مک یب را اخبار ی مهه

 .است کرده تعریف برایش سوزانیک ی  قصه چه مامان که بود معلوم فرش ته

 و بس مت را موهامی و ایس تادم ای آ ینه جلوی. آ مدم بریون و شس مت را صورمت

 داد مثبت جواب که خورده صبحانه که پرس یدم خاهل از. رفمت سالن مست به

 و گذاش ته اکنرت روی را سیین. داشت چای اس تاکن یک تقاضای فقط و

 حرف به گوش مه مهزمان. رخیمت چای ها اس تاکن داخل و برداش مت را قوری

 ات کند حصبت شوهرش اب خواست می خاهل از مامان. داش مت خاهل و مامان



 و انداخت پیشاین به چیین مه خاهل. کند مکک اباب به اببک شود واسطه

 :داد جواب

 رشوع که دوین می ندارم، رو ش  حوصهل فریده خدا به نگفمت؟ کین می فکر-

 چی ببیمن گم می هبش من ابز حاال. نیست جلودارش هیشکی غرغر به کنه

 .شه می

 :گفت مادرش به رو و داد جا  خواهر دو بنی را خودش سینا دفعه یک 

 !گی؟ می ابابم پشت داری من جلوی-



 :گفت و زد اش شانه به کواتهی ی رضبه و گرفت فاصهل مکی فرش ته خاهل

 .خنور وول ما توی قدر این برو شو بلند بیا-

 چه را خاهل جواب ببیمن ات داش مت سینا به مه نگاهی نمی و کرده پر را ها اس تاکن

 :گفت مامان به رو نداشت، اکری خاهل به اما دهد؛ می

 اکر طلب و بدهی و قرض از داری ریز یه اومدمی وقیت از!  خاهل کن بس-

 قش نگ چه کردی کف خداییش. بزنمی حرف عروست از بیا زین، می حرف



 اب که راحیهل مهون این انگار نه انگار! بود؟ گرفته رو هبرتون ما از ژست

 ! رقصید می کرم اباب یس ام پیی آ هنگای ی مهه اب چهارخونه کواته دامنم 

 تصور اش چهارخانه کواته دامن اب را راحیل و افتادم هخند به سینا حرف از

 :نرفت رو از سینا اما و زد ترشی فرش ته خاهل. کردم

 جایی از بیین می هیو. که نداره خرب رسنوشتش از آ دم گم، می راست خب نه-

 .دیدی منی خوابمت به که آ ری می در رس



 به. آ مد ااتمق از گوش می زنگ صدای گذاش مت، مزی روی را چای سیین که مهنی

. بود س تاره. رفمت ااتمق طرف به خودم و کند پذیرایی خاهل از کردم اشاره مامان

 شده بیدار وقت هر صبح که بودم داده پیام س تاره به خواب از قبل دیشب

 .بزند زنگ من به

 س تاره جواب. مبامن امان در سینا ی گونه بامیر های کنجاکوی از ات بس مت را در

 :گفمت و دادم را

 جامن؟-



 :گفت و داد را جوامب هیجانش از پر صدای اب مهیشه مثل س تاره

 بزمن؟ زنگ هبت گفیت چی برای یدلا؟ شده چی-

 :هس مت برادرش دنبال چه برای که فهمید می زدم می حریف هر اگر احامتالا 

 دوابره مه پیش ساعت نمی بود، خاموش گرفمت رو فربد ی شامره دیشب س تاره-

 ... اکری یه راستش. بود اموشخ ابز زدم زنگ

 :پرید حرمف وسط



 زنگ. ده منی جواب کنه، می خاموش رو گوشیش عرص ات ها مجعه و پنجشنبه-

 .ابشه نکش یده مه رو خونه تلفن پریز اگه البته ش، خونه بزن

 .زمن می زنگ هبش فردا مهون پس ابشه-

 :گفت دفعه یک

 هبت حسایب و رستد جواب تلفن توی ش، خونه برو واجبه اکرت اگه-

 .زنه منی حرف ابهام تلفن پشت دقیقه یک از بیشرت خواهرمش که من ده، منی



 مه  خودم تلفن پشت!  بود هبرت دیدمش می رو در رو اگر گفت، می درست

 :گفمت منی او به را هامی  حرف نصف حامتا  و شدم می معذب

 .ندارم رو جدیدش ی خونه آ درس من-

 :گفت راحت خییل

 .خونه توی نشس ته هست مه مجعه. برو کمن می اس ام اس برات-
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 س تاره چون دارم؛ برادرش اب اکری چه که کرد منی کنجاکوی که بودم خوحشال

 اب. داد می نشان حساسیت شد می فربد به مربوط که اکری هر و چزی هر به



 حیت و داشت فربد به جعییب ی علقه س تاره اما بودند انتین مادر از اینکه

 . دارد دوست بیشرت سام خودش تین برادر از را او کردم می حس گاهی

 قند رفنت ابال اثر بر بود، ابردار را دومش فرزند وقیت پیش، ها سال معه

 ات کرد ازدواج زود ام معه شوهر. بود سالش نه فربد موقع آ ن. کرد فوت خونش

 بنای قدر آ ن فربد بعد سال دو یکی که چه اگر نشود، بزرگ مادر یب فربد

 زمان ات فربد و آ وردند خود نزد را او آ قاجون و عزیز که گذاشت انسازگاری

 .ماند جا هامن شدنش مس تقل



 اباب به راجع فربد اب شده اگر ات رفمت می بعد و کردم می صرب عرص ات ابید

 از تر خست حیت خبوامه، چزیی فربد از که بود خست خییل برامی. کمن حصبت

 اباب خاطر به. رس ید می نظرم به که بود راهی تنها اما اببک، از تر خست نامی،

 شده مه دار ی چوبه پای ات اباب که بودم مطمنئ چون داد، می اجنام را اکر این

 توانس مت منی اصلا  که را فربد. نامی نه اندازد، می رو اببک به نه اما رود، می

 .کرد منی خطور مه فکرش به هرگز بکمن، را فکرش

 



 و شد بلند مه بعد مباند، انهار برای حامتا  خاهل که داشت ارصار مامان

 داشت را حمبوبش های غذا که رس توراین ی شامره و برداشت را اش گویش

 مرتسک حمک که بود ای آ شپزخانه به نگامه مه من. داد غذا سفارش و گرفت

 مرتسک یک. لوکس و ش یک مرتسک یک. داشت مان خانه فضای در را

 عوض مرتسک این دکوراس یون سال هر که بود جالب. دار جا و بزرگ

 .جا جابه روزتر به و تر گران ی وس یهل یک اب مرتب مه داخلش وسایل. شد می

 :گفت می فرش ته خاهل به. برگش مت مستش به مامان نخندید صدای اب



 قدغن. آ د می هبش پوشه می چی هر! اومد؟ می هبش وشلوار کت چه دیدی-

 جلوی فقط بیاد چبه گرفته اکرش که الان چبه؟ چیه نیارن، چبه کردم

 .گریه می رو پیرشفتشون

 به شوراب شل این وسط مه من شد می اکش!  خوردم می غبطه مامان به

 مه چای یک نوش یدن حیت انراحیت شدت از!  کمن فکر امهیت یب وضوعاتم

 داد، می سفارش غذا کرد، دعوت همامن خندید، می مامان اما آ مد، برمنی من از

 و ظهر از بعد به وقیت من وقت آ ن. زد می حرف راحیل سفید وشلوار کت از



 و اسرتس متام مهخبوا چزیی او از ابید اینکه و کردم می فکر فربد اب روایرویی

 .شدم می آ بسنت را دنیا های اضطراب

 .کردم نگاهش و آ مدم خودم به گومش بغل سینا دست صدای اب

 اما گفیت، خواست دلت چی هر زدی زنگ فقط که روز اون تو؟ کجایی-

 هبت؟ داد جواب چی زدی؟ حرف اببک اب شد؟ چی نگفیت

 :گفمت و کردم نگاهش چپ چپ

 بود؟ اصلا  اببک-



 :نش نوند فرش ته خاهل و مامان ات آ ورد پاینی را صدایش

 نزد؟ زنگ هبت پیش؛ روز سه اومده، که الان-

 :گفمت آ رام خودش مثل مه من

 گی؟ می حدس یاتت از داری ابز ای اومده؟ مطمئین-

 :گفت و کش ید رس روی را اش مشکی تیرشت الکه. خندید مسخرگی اب

 که فهمیدم اوجنا کرد، حصبت ماباب اب بود زده زنگ دیشب مطمئمن، اباب آ ره-

 .ترکیه بود رفته خوشگلش خانوم آ ان اب گفته، راست هبت نامی. اومده



 :دادم تاکن رس برایش اتسف اب

 ! یش می چی بشی بزرگ تو-

 نزد؟ زنگ کن، ول رو اینا-

 دیگه ممن. نزد ویل بزنه، زنگ هبت رسومن می رو پیغامت بود گفته نامی. نزد نه-

 .گرفمتن رو ش دنباهل

 :گفت حرص اب

 .بذاره پیش پا اببک ذاره منی اون نامیست، خود رس زیر اینا ی مهه-



 :گفمت و کردم خمالفت

 منتها دارم، اکرش من که اببک به گفته مطمئمن من ابشه، طور این اگه حیت-

 .بزنه زنگ خنواس ته البد اببک خود

 :گفت و ادد نشامن  " رست بر خاک  " علمت به و آ ورد ابال را دستش

 چند پیششون بری نیسنت برت و دور مه درمون درست آ دم ات دو آ خه-

 که ست  ملیحه دوستت هبرتین. بتیغی رو نامی این بگریی اید رو زین تیغ واحد

 راحیل از چیت تو آ خه. شده دبس تان چهارم علوم شلک خونده کتاب اینقدر



 اون بود، رفیق ارزید می تنش به رسش ذره یه که یک هر اب دخرته این مکرته؟

 هزار داره رس یه زنه، منی خب بزنه، زنگ هبت اببک خود نشس یت تو وقت

 و ختس یه آ د، درمنی صداش مه صبح فردا ات شینه می جا یه نبنی رو آ ان سودا،

 .اببک دفرت دوابره برو فردا نظرم به. نگو که ایه یکدنده

 :گفمت غد

 .کمن منی رو اکر این هرگز-
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 :کرد نگامه انخوشایند



 !  اصلا  چه من به-

 :چیست ابره این در نظرش ببیمن ات آ وردم را فربد امس

 .بزمن حرف فربد اب برم خوام می-

 :کرد ای خنده تک

 و درب زمن  می کین ابز دهن تو ابمش فربد جای من! شه؟ می روت خدایی نه-

 خودش یفته نامییم  اون به من بزین، حرفشم تو ذاره منی فربد. کمن می داغونت

 .خبورمی بیار چزیی یه بپر حاال. دارم امید بیشرت



 :گفمت و کردم حواهل مستش به ای رضبه

 راه دنبالش لوسا دخرت عنی ره، یم مامانت جا هر چرا تو بفهمم من اکش-

 بدجور ابابت. دیگه خبون بشنی نداری، کنکور امسال مگه. آ ی می افیت می

 .ها بگریه برات اسایس تصممی یه نشی قبول کرده مکنی

 :گفت و کرد فرش ته خاهل به ای اشاره



 راحت اینا دست از مش آ دم رسابزی برم نشدم قبول اگه راضمی من وهللا-

 در من دونن منی دیگه رسابزی، بری ابید نشی قبول کنن می دمهتدی هی. مش

 .کنن می رسابزی هتدید وقت اون نبیمنشون، روز دو م روزنه یه دنبال در به

 :گفمت و زدم لبخندی

 .آ د می جا حالت خبوری، بدن آ ش هبت ابر دو-

 .بود متنفر بود آ ن شبیه که غذایی هر و آ ش از

 



 

 از. رفمت فربد ی خانه مست به و گرفمت را تصممیم ابالخره من و شد عرص

 برای تلمش ی مهه چون اما نبودم، مطمنئ کردم می که اکری بودن درست

 .داشت می نگهم خوحشال بود، اباب به مکک

 ما برج نزدیک آ پارمتاین در بود، شده جدا آ قاجون و عزیز از که وقیت فربد

 از یکی اب کرد پیرشفت دیروز از بیشرت روز هر که ها بعد اما شد؛ ساکن

. ابش ند راحت ات ساختند واحده چهار ساخامتن یک و شد رشیک دوس تانش



 خودش برای مه واحد دو. نشود مزامحشان کیس که ساز خشیص آ پارمتان یک

 از را تعریفش اما ندیدم، هرگز را آ پارمتانش. دوستش برای مه واحد دو بود،

 .بودم شنیده مامان

 

 روبرومی آ پارمتان پلک اب بود کرده پیامک برامی س تاره که آ دریس پلک

 نظر به ای اس توانه اول نگاه در اش بریوین منای که بود آ پارمتاین. س نجیدم

 اجیاد را تصور این که بود خانه ابلکن بودن دایره نمی خاطر به این. آ مد می



 ابلکن چپ مست. بود ساخامتن وسط در شلک ای دایره نمی ابلکن این. کرد می

 گل های گدلان از پر ها پنجره پشت که بود طوییل شلک مس تصییل ی نجرهپ 

 منای. بود مه کنار شلک مربعی ی پنجره ات دو  مه راستش مست در. بود

 تویس به وسطش. داشت مه اب جالیب رنگ تضاد مه خبش هر های س نگ

 .براق ای قهوه س نگ نوعی دیگرش طرف و خردیل طرفش یک و زد می

 نگاهم . زدم را در زنگ و ایس تادم آ یفون مقابل و رفمت جلو مکحم هایی قدم اب

 خربی اما دهد، را جوامب فربد زودتر چه هر ات بود آ یفون دوربنی به مس تقمیم



 الکفه که آ مدم ات. زدم را آ یفون زنگ دوم ابر برای و کردم دراز دست. نبود

 :یدپیچ  گومش در صدایش بفرس مت لعنت بدم شانس بر و بکشم معیق نفس

 کجا؟ اینجا کجا، شام!  سهیل ی س تاره دکرت، خانوم خانوم، دایی دخرت سلم-

 .مه خونه در دم دکرت خانوم کردم ابور ات آ یفون دوربنی به زدم زل لکی

 :گفمت و زدم لبخند آ مزیش اغراق حلن از و کردم سلم

 ! مونده برام امسش مهنی فقط بودن دکرت از-

 :گفت اش  گونه اغراق نحل و حممک صدای هامن اب ابز



 .بدلمی مون مهه که رو درمان نه گر و دیگه، هممه امسش مهنی نفرمایید،-

 خودش بزنمی، حرف و بیاید پاینی دقیقه چند دارد وقت اگر بگومی آ مدم ات

 :گفت زودتر

. بیاد قراره انزننی الان ابال، بیای کمن دعوتت تومن منی جان یدلا ببخش ید فقط-

 .بیاد پیش سوءتفامه براش ممکنه اینجایی ببینه بیاد. دعوتمی اباب ی خونه شب



 فکر اسایس چه روی. خوردم مه را لبخندم. شد مجع صورمت متام ای حلظه

 راست! کمن؟  می قبول را دعوتش کند، دعومت اگر حیت و روم می ابال بود کرده

 :دادم توضیح و ایس تادم

 .پاینی بیای رس یه گفمت داش مت اکری یه ابهات ابال، بیام خوام منی اصلا  من نه-

 :داد جواب

 خیسه، موهام. دراومدم محوم از الان مهنی. بیام تومن منی مه پاینی راستش-

 .نکردم خشک مه رو خودم هنوز



 را رساغش دیگر و بروم و کمن خداحافظی که بود این سوم ی گزینه!  رفمت وا

 :گفمت لبخند اب نگریم، مه

 .نداره ایرادی ابشه،-

 دمای دم. بگو رو اکرت بیا ذارمی می قرار جا یه زمن می زنگ هبت فردا خودم -

 .ابش زنگم منتظر ظهر

 اتزه حامم از مه حامتا . بود او اب حق سوءتفامه و انزننی ی درابره. شد هبرت مکی

 .بیاید پاینی و شود آ ماده توانست منی و آ مده بریون



 .کرد خواهی عذر و داد را ام خداحافظی جواب گرم. کردم خداحافظی

 خربی ببیمن ات کردم خیاابن به نگاهی بروم مامان ماشنی مست به اینکه از قبل

 .نبود کس هیچ از خربی و بود خلوت خیاابن هست، انزننی از
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 معمول غری ش تاب مکی. شدم سوار و رفمت مامان ماشنی مست به رسیع خییل

 که سوءتفامهی از فربد مثل مه من. شوم روبرو انزننی اب خواس مت منی داش مت،

 اید پیش وقت خییل اینکه یعین. داش مت وامهه بیاید پیش انزننی برای بود ممکن

 ! داشت وامهه اه آ دم از ابید که بودم گرفته

 



 اینکه. گفمت می فربد به ابید که کردم فکر هایی حرف به و نشس مت را شب متام

 یک حالت مه نه و ابشد داش ته الامتس حالت نه که بگومی چطور بگومی، چه

 امید درصد یک فقط امروزش ممتنع تقریبا رفتار اب. امهیت یب درخواست

 و بود زده میخ به یکی تقریباا . بکند اباب برای اکری بیاید و بپذیرد که داش مت

 .نعل به یکی

 



 غرب شهرک های زمنی به گشت برمی رشوعش فربد اب اباب دار ریشه اختلف

 روش به که خواست می اباب. بود رس یده ارث به مادری طرف از فربد به که

 است، نظرش مد خودش که برود را راهی فربد ات کند راهامنیی را فربد خود

 را ها زمنی بود معتقد که اباب نظرات به و بود خمالف اباب اب لک هب فربد اما

 نگه را ها زمنی انزننی ابابی ی توصیه به عوض در. نکرد توهجیی بفروشد

 خبشی فقط. ساخت زمنی آ ن در را ختفیفی ای زجنریه فروشگاه اولنی و داشت

 یتحام اب رو بقیه و فروخت اولیه ی رسمایه برای را غرب شهرک زمنی از

 بعد و فروخت بود اکردان های بفروش بساز از یکی که انزننی پدر مس تقمی



 طوری به. پرداخت ایس ختفیفی ای زجنریه فروشگاه ی توسعه به نظرش زیر

  فروشگاه از شعبه یک حداقل هتران مناطق متام در سال هفت طی که

 .بود ایس ای زجنریه

 آ ش نا دانشگاه در انزننی برادر اب فربد. نبود وسط انزننی پای هنوز موقع آ ن

 آ ش نایی مهنی و کرد معریف پدرش به را فربد دوستش آ ش نایی، از بعد و شده

 پر و پرریسک راه و کرد اعامتد او به فربد. کرد همیا را فربد پیرشفت ی زمینه

 البته. خرید جان به را ای زجنریه های ه فروشگا ی عرصه به شدن وارد خطر



 درس قید که بود این ترینش همم داد، دست از مه را هاچزی  خییل راه این در

 .زد مهیشه برای بود، کرده تلش خاطرش به مهه آ ن که را دانشگاهی و

 و نکرده گوش را حرفش فربد شد خوب که زد می کنایه اباب به مهیشه مامان

 اباب برای بس یار ها حرف این. است نفروخته را غربش شهرک های زمنی

 او به را غریبه یک اش خواهرزاده که کرد می فکر اباب چون آ مد، می س نگنی

 اب اختلف این.است کرده رسشکس ته را او بقیه پیش و است داده ترجیح

 نتوانست وقت هیچ فربد و رس ید خود اوج به آ مد پیش که بعدی مسائل



 مثل نه و بود قائل را قبل احرتام آ ن اباب برای نه شود، مهیشگی آ دم هامن

 .کرد می آ مد و  رفت ما ی انهخ به سابق

 

 فقط مه من نه، ای و ام دیده را فربد که بپرسد ات زد زنگ س تاره شب آ خر

 افتاده اتفایق چه اینکه به ای اشاره دیگر شدم، دیدنش به موفق که گفمت

 اینکه و گفت پدرش ی خانه همامین از کش ید، درازا به هامیان حرف. نکردم

 فروشگاه جدید ساخامتن حمل از هایش حرف بنی در .اند بوده مه انزننی و فربد



 هتران در ایس زجنریی فروشگاه بزرگرتین از یکی بود قرار که گفت ای زجنریه

 وقت و گذراند می جا آ ن را وقتش متام فربد روزها این که فروشگاهی. ابشد

 .ندارد مه خاراندن رس

 و درون در که ییها چزی ی مهه مقابل که بودم گرفته اید پیش وقت خییل از

 بودم، مه موفق. ابمش تفاوت یب کند، می پیدا ربط فربد به و دارد وجود بریومن

 من که بود این آ ن و کمن مقاومت مقابلش در توانس مت منی که بود چزی یک تنها

 بودم، کنجاکو گذراند  می روزگار چطور و کند می چه اینکه ی درابره مهیشه



 اعرتایض گفت می اش دردانه عزیز برادر از رهس تا مهیشه که وقیت مهنی برای

 .کردم منی

 

 

 زنگ ظهر بود گفته. بودم فربد زنگ منتظر صبح ی اولیه ساعت هامن از

 سوءاس تفاده داد من به س تاره دیشب که اطلعایت از بود، نزده و زند می

 ساخامتن بزرگرتین بود قرار که شدم جایی راهی و پوش یدم را لبامس و کردم



 روزها این که بود کرده اتکید س تاره. شود احداث جا آ ن در ای زجنریه اهفروشگ

 بود، روشن اباب ااتق برق مدت متام دیشب. است مشغول جا آ ن فربد مدام

 که شدم می جماب داش مت مک مک حیت ترس یدم، می اباب رسنوشت عاقبت و آ خر از

 .بیفمت مه الامتس به نشد رایض فربد اگر

 .رفمت نظر مورد مقصد مست به و گرفمت اتکیس نرفمت، مامان ماشنی اب ابر این

 فروشگاه یک مناسب که گش مت ساخامتن دنبال چشمم اب شدم پیاده وقیت

. کردم پیدا را نظر مورد ساخامتن خمالف مست به چرخیدمن اب زود خییل. ابشد



. بودند مشغول مه نفری چند و شده زده داربست ساخامتن دور ات دور

  ظهر دقیق زمان از درس یت درک فربد انگار و بود گذش ته مه ود از ساعت

 .نداشت
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 که بود بلمقا ای پهل. رس یدم ساخامتن مقابل روی پیاده به و گذش مت ازخیاابن

. داشتند راه بعدی ی طبقه به و بودند گذاش ته پا جای برای آ جرهایی تک

 به که رنگی آ یب ی  کیسه زیر از و شد مخ. بروم ابال ها  آ ن از بود خست برامی

 رد بود شده اس تفاده ساخامتن جلوی قسمت پوشاندن برای  پرده عنوان



 که آ مد می قابلم دیوار پشت از رسوصداهایی  فقط بود، خلوت. شدم

 ی پهل راه یک و زدم دوری. رفت جا آ ن به شود می مست کدام از دانس مت منی

 چه هر. رفمت نبود ساخامتن مقابل ی پهل خطرانیک به بود پهل پهل اکملا  که دیگر

 فربد صدای اینکه از خوحشال. شد می تر واحض صداها کردم می رد را ها پهل که

 وارد. برداش مت تندتر را هامی قدم کردم ییش ناسا صداها آ ن بنی در مه رو

 های س تون. نبود جا هیچ خودش اما بود، فربد صدای. شدم بعدی ی  طبقه

 نگاه اطرامف به نداش مت وقت. بود دوم ی طبقه ی حموطه جای جای در بزرگی

. رفمت جلو و گرفمت را اش دنباهل. آ مد می کیس اب فربد جروحبث صدای. کمن



 در و بود گرفته را فضا از بزرگی خبش طولشان که بود  هلپ ات چند من مقابل

 تیکه دو حالت یک دوم ی طبقه. رس ید می تر کوچک ی حموطه یک به انتها

 قسمت و بودم ایس تاده من که بود جایی  ابالتر و بزرگرت قسمت که داشت

 ها پهل به نرس یده. آ مد می فربد صدای که بود جایی هامن تر پاینی و تر کوچک

 دستش در دفرت به را حواسش متام پاینی رسی اب. دیدم را فربد. تادمایس  

 :گفت می بود ایس تاده من پشت و روبرویش که مردی به مه مهزمان و داده



 به شاید دادم پول قدر چه ش مغازه واسه برادرم به من اینکه کیوان ببنی-

 اینجا شلوغه رسم برو. نیست مربوط تو به اصلا  اما ابشه، مربوط انزننی

 .نکن بلند رو صدات

 معرض در هنوز. نبیند را من کرد بلند را رسش اگر ات رفمت، عقب به قدم یک

 :گفت اعرتاض اب روبرویش مرد. بودم دیدش

 یه تو منتها ها، زنه می یعین بزنه، هبت رو حرفاش تونه منی که انزننی خب-

 چی ردی؟ک مکک سام به الان ات ابر چند دروازه، گوشت یه دره، گوشت



 همم براش چرا دوین می. داد ابد به رو ش رسمایه جوری یه ابر هر شد؟

. بسوزه دلش که نکش یده زمحت گرمه، پشتت به پشتش چون نیست،

 انراحته نیست، برادرت به مککت انراحت انراحته، اگه مه انزننی

 .کنن می ازت دارن که ای سوءاس تفاده

 :گفت بلند صدایی اب و گرفت ابال را رسش عصیب فربد

 وقت هر برو الان؟ حرفاست این وقت رخیته، رسم اکر قدر چه که بیین می-

 ... خواهرت چرا که بگو بیا برادرش عنوان به کردم عقد رو انزننی



 بودم ایس تاده ابالتر و روبرویش دقیقاا  که من اب چون دهد، ادامه نتوانست

 ی حلظه که داش مت را کیس حمک. کرد مکث ای حلظه. شد چشم در چشم

 و شد مسلط چشامنش حراکت به رسیع. ابش ند گرفته را مچش جاسویس

 .است دیده را من که نیاورد خودش روی به کیوان پیش

 دیگر را فربد. بود انزننی برادر دیدمش منی که مردی. رفمت تر عقب و تر عقب

 :گفت می که شنیدم می را صدایش اما بودم، شده دور چون دیدم، منی



 بگی جراین این از چزیی حایج به کنمی، می حصبت آ م می بعداا  وبر  بیا-

 .دونیا می خودت

 منتظر حلظه هر یعین نیامد، ابال انزننی برادر. گفت می را انزننی ابابی حایج

 بریون به راهی گوای پاینی هامن از اما شود، رد من کنار از و بیاید بودم

 کنار که را من. آ مد ابال ها هلپ از فربد بعد دقیقه دو از مکرت. داشت وجود

 دانس مت منی. کردم نگاهش دستپاچه. کرد پیدا بودم ایس تاده سالن بزرگ س تون

 و ایس تاد هامجنا کرد طی که را پهل آ خرین!  نه ای شده ام دستپاچگی ی متوجه

. درآ ورد ترس ناک و عصیب حالت از بندی نمی لبخند اب را درمهش مکی ی چهره



 هایش ابرو. ابشد بلمنازعش سلطان شری که بود اریز  بیشه شبیه چشامنش

 مکی فقط اگر و شد می رشوع چشم به نزدیک ی گوشه از عادی حالت در

. کرد می کفایت ابروها هامن ابشد، عصباین نبود مه حاجیت دیگر کرد می امخ مه

 شد برداشنت قدم به رایض ابالخره. نشست من روی صاف و دقیق نگاهش

 :گفت و

 بودی؟ وایس تاده گوش!  کرتد خانوم-



 رس شد ابعث رسش پشت از پایی صدای کمن دفاع خودم از آ مدم ات

 :گفت فربد به که آ مد صدایش اما کیست، دیدم منی من. چبرخاند

 که اینجا از. شد غیب هیو انگار اما بپیچومنا، رو خانومه این رفمت فربد آ قا-

. نبود ندیدمش، اصلا  اینیپ رفمت اما ما، مست اومد می داشت انگار دیدمیش

 .رفت کمن فکر

 فقط که مردی بپیچاند؟ را من بود فرس تاده را او فربد گفت، می را من

 قدی اب پرسی. گرفت قرار فربد کنار و آ مد ابال ها پهل از آ مد می صدایش



 رس از لبخندی اب فربد. آ مد می نظر به ساهل چهار سه و بیست و متوسط

 ایس تاده کنارش که پرسی به رو و گرفت من طرف به را دستش اتسف

 :گفت بود،

 رسش دور رو لقمه تو مثل ره می کردی فکر چرا!  اینجاست ابهوش،-

 چرخونه؟ می
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 :داد ادامه فربد برگشت، من تمس به پرس



 رفیت تو ابال، اومد دردرس یب شه می طریف کدوم از که رس یده عقلش خب-

 بریس؟ تو ات وامییس ته جا مهون کردی فکر وری اون

 دانس مت منی. کش ید می جخالت. گرفت من از را نگاهش تعجب اب جوان پرس

 از حرف اینکه ای بپیچاند، را من نتوانس ته که این چیست، اش رشمندگی دلیل

 :گفمت لبخند اب فربد به رو و رفمت جلو. زده من پیچاندن

 بپیچوین؟ رو من خواس یت می-



 و بزمن لبخند که داش مت نیاز چزی مهه سازی عادی برای اما بودم، انراحت

 نگاهش. بود گرفته آ رام بیشه در چشامنش شری. بگومی شویخ به مه ای مجهل

 :دهد می راه و پذیرد  می خود میحر در را مهه که ای برکه شد

 چی؟ واسه اومدی اینجا زمن، می زنگ نگفمت مگه داش مت؟ ای دیگه راه-

 :گفمت و انداخمت ابال ای شانه

 .دارم ابهات واجب اکر یه بودم، جمبور. موندم منتظرت خییل-



 نگاهش در دوابره عصبانیت. انداخت اش دس یت کنار پرس به نگاهی نمی 

 :فرس تاد بریون آ رام آ رام را شغرش و گرفت جان

 .محمد پاینی برو-

 رشمنده و پاینی رسی اب. شد می جمازات من نپیچاندن خاطر به داشت محمد

 :کرد غرغر خودش اب فربد. گرفت روی فربد از

 . خوام منی جنازه دم منی عکس هبشون خوبه -

 :گفت بود نکرده رد را پهل،ها ی مهه هنوز که محمد مست به دفعه یک



 .حلظه یه بیا برگرد محمد-

 :گفت و برگشت طامنینه اب محمد

 فربد؟ آ قا بهل-

 :گفت و کرد نگاهش متفکر فربد

 بود؟ امشب برای بلیتت-

 :گفت و زد لبخندی محمد

 .دنبامل بیاد خواهرم شوهر رمس می که صبح فردا  زدم زنگ امش به، آ ره-



 :گفت تفاوت یب  و داد تاکن محمد برای را رسش

 .رو بلیتت یمنبب  بده-

. داد فربد دست به و درآ ورد را بلیتش رسیع. کرد جیبش در دست مه محمد

 آ ن به نگاهی دقت اب و داشت نگه دس تانش بنی را بلیت طرف دو فربد

 نصف دو به را بلیت محمد و من تعجب و هبت میان در یکباره به. انداخت

 بود، کرده صفشن دو داشت، برمنی بلیت رس از دست. شدم مات. کرد تقس می

 به محمد. رخیت پایش زیر و کرده ریز ریز را بلیط که داد ادامه قدر آ ن اما



 از ابدابدک یکدفعه و کند می  هدایت آ سامن در را ابدابدکش که کیس مانند

 که آ ن از ای تکه هر. کرد می نگاه بلیتش شدن ریز ریز به شده، رها دستش

 چه برای. کرد می تعقیب را افتاد یم فربد پای زیر و آ مد می فرود زمنی روی

 کند؟ رس به دست را من بود نشده موفق او چون بود؟ کرده را اکر این

 :گفت محمد به رو آ مزیی رسزنش حالت اب

 .پاینی بری توین می حاال-



 دوری و مبهم خاطرات. بود پایش زیر ی شده متلیش بلیتم  به هنوز نگامه

 دیگر نفر یک خویشم  و بودم آ مده آ مدم، یمن اکش. کرد پش امین آ مدمن از را من

 ها بلیت از هنوز که نگاهی اب شد دور محمد وقیت. بودم کرده مارش زهر مه را

 :گفمت بودم نکنده دل

 کردی؟ ابهاش و اکر این بپیچونه رو من نتونست اینکه برای-

 :کش ید بریون را ماش ینش سوییچ و برد جیبش داخل دست



 دامی نداره، حسایب و درست حواس روزا این نداشت، تو به ربطی اصلا -

 رو ات دو بگذرم، رو یکی بود، اشتباهش سومنی این زنه، می گیج داره

 ابید وقت اون تومن؟ می بذارم، جواب یب تومن منی دیگه رو سومی بگذرم،

 .دس مت بگریم کمن چه کمن چه ی اکسه

 از ظاهر شود می مگر ویل کمن، نگاهش مغگنی خواس مت منی اما بودم، مغگنی

 .بودم انراحت رفتارش از حد بدین ات که وقیت مه آ ن ندهد، خرب درون رسم 



 کف ابید بیچاره اون. تو اومدم کیسه زیر از من فربد، نداشت تقصریی-

 کرد؟ می بو رو دستش

 :گفت و گذاشت دس مت داخل را سوییچ. گرفت را دس مت یکباره به  و شد مخ

 این داری؟ ابهام واجیب اکر گی منی مگه!  زین می حرف زاید هنوزم تو-

 یه برمی اینور بیار پارکه، خیابون طرف اون ماشیمن برو و بگری رو سوییچ

 دیگه دقیقه چند دارم، اکر اینجا کوچولو یه ممن بزن، رو حرفات مه تو جایی

 .آ م می
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 من حواس متام حمور پایش زیر ی شده  پاره بلیت هنوز بود، خست کندن قدم

 .بود

 :زد ترش

 .یدلا دیگه برو-

 :گفت که رفمت خبورد گول محمد بود شده ابعث که ای پهل هامن مست به

 ... یدلا-

 .برگش مت طرفش به



 کردی رد رو ساخمتون جلوی ی پهل اون اومدی؟ طرف این از چطوری-

 چرا؟ وری، این اومدی

 داشت؟ سوال جای برایش چرا انداخمت، ابال ای شانه

 .گش مت تر  ساده راه یه دنبال خسته، ازش اومدن ابال دیدم فقط دومن منی-

 تر ساده راه یک دنبال. آ مدم پاینی ها پهل از و گرفمت را رامه حرمف دنبال به

 . شود پاره چشامنش جلوی اش دخلویش محمد بود شده ابعث من گشنت



 رمیوت. ابشد ماش ینش که گش مت جایی دنبال و رفمت خیاابن دیگر مست به

 به وقیت. رفمت مستش به درآ مد ماش ینش صدای وقیت و زدم را ماشنی

 خییل احامتالا  کردم، ساخامتن و خیاابن دیگر مست به نگاهی رس یدم ماش ینش

 رد اب که من پیی بود فرس تاده را بیچاره محمد و بود ش ناخته و دیده ار  من زود

 ! بود مانده نتیجه یب توطئه کیسه زیر از من شدن

 



 پارک ساخامتن مقابل و زدم دور بریدگی اولنی در و کردم روشن را ماشنی

 پارک بودم ایس تاده که جایی. ام آ مده که بداند ات زدم مه بویق. بیاید ات کردم

 را ماشنی رسیع آ مد افرس اگر ات بنشیمن فرمان پشت بودم جمبور. بود ممنوع

 ی دقیقه چند دقیقاا  فربد، ی دقیقه چند نبود معلوم واقعاا . بروم و کمن روشن

 پیدا اش رسولکه که نشس مت فرمان پشت ای دقیقه پنج. بلند ای است کواته

 آ مده محمد اب. بروم ابال آ ن از بود خسمت من که آ مد پاینی ای پهل هامن از. شد

 مه محمد. گفت می چزیی تند تند و بود ایس تاده محمد ی سینه به  سینه. بود

 به ای رضبه دستش انگش تان اب آ خر در. داد می تاکن رس و کرد  می گوش



 وقت هیچ. بود مشکی جنی شلوارش. آ مد من مست به و زد محمد ی سینه

 جملس به اینکه مگر ،بپوشد دیگری شلوار جنی، شلوار جز بودم ندیده

 اکپشن. پوش ید می وشلوار کت وقت آ ن ابشد دعوت عرویس مثل رمسی

 به سطحش متام که بود پوش یده پریاهنش روی مه جذیب رنگم  خاکسرتی

 نگاهی. بود خورده واکس و مشکی مه کفشش. داشت دوخت لوزی حالت

 ندچ  مهنی اما بود، مشکی راحتم  کفش یک مه من کفش. انداخمت کفشم به

 فربد کفش چطور شود، خایک بود شده ابعث آ مدن و ساخامتن به رفنت دقیقه



 فربد اب زین اگر آ مد، می راه تند بس یار. بود نشده خایک و  مانده متزی مهه این

 ! شد می دچار درد پا به آ خرش زد می قدم خیاابن در

 

 چه که دهد نشان لباسش اب اینکه نبود، پوش یدن لباس در  اغراق اهل فربد

 لباس مهه مثل معمویل. است پودلار قدر چه دارد، منال و مال قدر

 واقعا نامی. بودم نامی اب مدیت که آ مد چشمم به زماین اش ویژگی این. پوش ید می

 متفاوت بقیه اب قدر چه که دهد نشان و بپوشد مارکدار لباس داشت دوست



 اما کرد، یم انتخاب وسواس اب را مهه کفشش، ساعتش، هایش، لباس. است

 او حال هر در فربد بلندتر قدم  البته. نبود پوش یدن خاص بندم  و قید در فربد

 دس یت یک ای عضهل اندام فربد. بود پرتر او از نامی فقط کرد، می مامتیز نامی از را

 مناسب قدر چه که داد منی امهییت پوش یدن لباس به که قدر چه هر داشت،

 مه مهیشه. بود حساس العاده فوق اندامش به اوست، رشایط اب پرس یک

 .بود مند قانون شدت به مورد این در و بود رفنت ابشگاه و ورزش اهل



 ابز را ماش ینش ی دس تگریه بردم دست رس ید، ماشنی  قدمی چند به وقیت

 را خودش رسیع اما بنشیند، ماش ینش فرمان پشت و بیاید خودش ات کمن

 :گفت و شد شدمن هپیاد از مانع و داشت نگه را در و رساند

 .شیمن می ور  اون من خودت، بشنی-

 :بود پاینی ماشنی ی شیشه

 .میارم رسش بلیی یه زمن می نیس مت، راحت ماش ینت اب اصلا  من-

 :شد قانع زود



 .برمی بشیمن شو پیاده ابشه-

 نشده ابز جا قدری آ ن هنوز اما کمن، ابز را ماشنی در من ات رفت عقب مکی

 اکیف ی اندازه به اما شوم پیاده بود گفته. شوم رد او به ردبرخو  بدون که بود

 .بگذرم مه من ات نرفت عقب

 :دادم ابال ابرویی و کرده ای اشاره

 .مش رد کنار برو-



. کش ید عقب را خودش مکی و کرد نگاهی شدم می رد ابید که ای فاصهل به

 :بود ماشنی سقف ابالی دستش یک

 .مه اب کنمی منی تصادف وین،اس تخ پاره دو ش مهه ش یا، می رد-

 که مه چندان من کرد، می مبالغه مه مکی اما بود، بودمن نقش ریز به اش طعنه

 .نبودم اس تخوان پاره دو گفت می
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 من از هبرت و تر مسلط خییل. شدم ماش ینش سوار و شدم رد کنارش از

 .کرد حرکت و درآ ورد پارک از را ماش ینش

 :گفت شد راحت راندن از خیالش و افتاد مسری در که مهنی



 برگردوندی؟ رو روت چرا حاال-

 :گفمت و کردم نگاهش اکمل

 .کمن می نگاه بریون به دارم. برنگردوندم رو روم-

 :گفت زمرمو 

 انراحیت؟ الان کمن می فکر اشتباهی من یعین-

 :  گفمت را کرد می س نگیین دمل روی که آ چنه



 بلیت یه کمن می حس نداشت، تقصریی واقعاا . کردی می پاره رو بلیتش نباید-

 .بدهاکرم هبش بره خواد می که جایی به سفر

 :غرید تعجب اب

 .دارم اکر ابهاش لکی جایی، بره خواس مت منی اباب، شو خیال یب-

 او اب کیس آ مد منی خوشش زاید بردم، می رس را اش حوصهل دادم می کش زاید

 .کند دو به یکی

 .بزنمی حرف دار نگه جا یه داره اماکن اگه مش، منی مزامحت زاید من فربد-



 :داد تاکن را رسش

 تو حیت بیمن، می خوردین شلک رو چزی مهه که مه گرس نه الان اینقدر من-

 چزیی  وقت هر بذار. ش نوه منی هیچی گوشام اصلا  خنورم چزیی یه ات رو،

 .بگو شدم سری و خوردم

 .خبور غذا مه بزنمی حرف مه رس توران برمی خنوردی؟ انهار-

 :انداخت ابال ابرویی



 غذا. کنه می اذیت رو م معده بریون غذای رم، منی رس تورامن اما خنوردم، نه-

 .ابشه خونگی ابید

 :مپرس ید کنجاکو

 برمی؟ کجا پس-

 :گفت زدی لبخند

 گریمون زایدی چزی نکمن فکر مه برمی اگه البته رمی، منی شام ی خونه نرتس،-

 .بیاد



 .بود بریون غذاهای به مامان وافر ی علقه منظورش

 کجا؟ پس-

 :برگرداند را رویش

 شنیدی؟ رو کیوان و من حرفای از قدر چه-

 :خوردم جا

 .نشنیدم زایدی چزی بودم، رس یده اتزه من-

 :گفت و کرد مک را ماش ینش رسعت



 برگشت هیو کنه، خومشزگی انزننی جلوی اومد اباب ی خونه امحد دیشب-

 پا رس دوابره تونه می تومن دویست اب داری، رو سام هوای که ممنون گفت

. شده انراحت مه انزننی. بودم نگفته انزی به جراین این از چزیی ممن. بشه

 گند اینکه برای س تاره. سام به دادم پول چرا بگه که بود اومده کیوان

 بیا کمن می درست قمیه برات انهار که زد زنگ صبح کنه، مجع رو شوهرش

 .بزنه گومل قمیه یه اب خواد می. اینجا



 ی خانواده که کردم می فکر مه این به مهزمان زدم، لبخندی گفتنش طرز از

 خواهند خمالفت صد در صد بکند اباب به مککی خبواهد فربد اگر قطعاا  انزننی

 .کرد

 .خنور رو گولش تو خب-

 :کرد مامتیل من مست به مکی را رسش

 بد خییل. گذشت شه منی هاش قمیه از رفت، خوردم رو گولش که، تومن منی-

 .کنه  می درست خوب رو قمیه



 س تاره؟ پیش رمی می دارمی الان-

 :داد جواب

 بکمن، س تاره اب مفصل دعوای یه بشیمن مه بعد خبورمی انهار برمی دیگه، آ ره-

. شوهرش دهن توی بزنه حساس مواقع دست پشت ات دو گرفت اید بلکه

 ! داری اکرم چی بگو تو نربد خوامب اگه اون بعد



 سام!  نه ای و برسد من به نوبت امرور نبود معلوم رفت می پیش که طور این

 حق کیوان ای انزننی. بود یا ساده پرس زایدی اما نبود، گری سوءاس تفاده آ دم

 .ابش ند مند گهل سام به فربد مه رس پشت های مکک از که داشتند

 ابید سام بگه، راست انزننی کین منی فکر فهمید، می انزننی که ابالخره -

 کین؟ درست کرد خراباکری وقت هر توین می یک ات کنه، مجع رو حواسش

 :گفت و کرد اتیید

 .رسمش ابال دفعه این-



 :پرس ید و کرد نگامه گذرا سپس

 ای، زنده فهمیدمی می ذاش یت می اینس تا تو پس یت یه قبلنا خودت، از خربا چه-

 کرد، پیدات شه منی مه جا هیچ ذاری، منی مه رو پست ات دو مهون دیکه الان

 ! مهیشه داری غیبت الکا 

 آ ن. بود پیش ماه نه بودمی دیده را مهدیگر که ابری آ خرین گفت، می راست

 فربد آ خر ساعت نمی. عزیز ی خانه بودم رفته ساعیت دو من که نوروز عید مه

 .دیدمی را مهدیگر کواته پریس احوال یک حد در فقط و آ مد



 وقت هر دیدم دیگه مه اینس تا. دیگه بودم خودم گرفتارایی و درس درگری-

 .شدم خیال یب الکا  درآ ورد ابزی مسخره اکمنتام تو اومد یکی گذاش مت پست

 :خندید دبلن

 گی؟ می رو من-

 :داد توضیح. است فهمیده درست که کردم اتیید نگامه اب
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 پوشن، می چی رن، می کجا خورن، می چی مردم ببینمی اینس تا رمی می ما اباب-

 دخرت ببینمی برمی کنمی می هوس راه رس بعد هست، مزیون میلکشون هیلک

 پست بیین می هیو که پوشه می چی خوره، می چه کجاست، مون دایی



 اکمنتای کین؟ منی اذیتش ابیش تو. کنه هدایت راست راه به رو ما ات گذاش ته

 ! شه  می پاک ذارم می ات که ممن

 بود، مصمیی ما اب حمسن و اباب از ای کینه هیچ یب که بود دهش روزهایی شبیه

 حمسن و اباب اب که روزهایی حیت داشت، نرمایل رفتار مهیشه من اب البته

 .بود کرده پیدا اختلف

 :پرس یدم

 گذاش یت؟ اکمنت برام چی ایدته ابر آ خرین-



 :گفت متفکر

 .کردی می پاک ذاش مت می چی هر ایدمه فقط گذاش مت؟ چی نه،-

 از و گذاش مت کپشن زیرش بعد. بودم گذاش ته رو کوری ماری از مطلیب-

. حرفا ی بقیه و ایراین مرد اب کردم ش مقایسه!  کردم تعریف مرحومش شوهر

 که رفت دست از زماین شوهر و زن بنی احرتام گذاش یت اکمنت اومدی که

 پای ات هن گر و مرد، شلوار داشنت نگه به شد حمدود خانواده در مکربند نقش

 . داشت مردونگی مرد مه بود، زن زن، مه بود وسط مکربند



 :برگشت مسمت به خندان

 دیدن می رو مکربند زان خب کردی؟ می پاک ابید اینو! گفمت؟ بد خداییش نه-

 خونه تو نشسنت می دیگه، رسشون به زد منی جامعه تو گشنت هوس دیگه

 . کردن می رو خانومیشون

 :کردم نگاهش امخو

 . نشه دعوامون اربذ-

 :گفت و کرد ریز را چشامنش



 شنیدی؟ رو عسیل مزی اصلحات جراین-

 :گفمت و دادم تاکن را رسم!  عسیل مزی اصلحات بود انمانویس ترکیب

 چیه؟ جراینش نشنیدم، نه-

 را خوب مطلب یک بودم مطمنئ کرد، می تعریف را چزی مهه خوب خییل

 .شنید خوامه

 شه می متوجه ازدواج بعد کنه، می ازدواج سنیت آ قای یه اب مدرن خانوم یه-

 نگاه سنتیش وسایل و ش خونه دیوار در به. شده خشصییت حبران دچار که



 خوندم، رو فلین و فلین و مارکز معر یه من گه می خودش اب و کنه می

 و ده می گری خونه میاد سنتیش شوهر ات هیچی. امللوک مشس شدم چرا الان

 دلیل لکی شوهره شه، عوض ابید خوره منی مون خونه به عسیل مزی این گه می

 ابر زیر زنه ماست، فرهنگی اصالت ی نشونه قش نگه، خوبه، اباب که آ ره می

 آ رن می که رو مزی. آ رن می دیگه یکی و کنن می عوض رو مزی. ره منی که ره منی

 به بینن می کنن، می عوض رو آ ایژور خوره، منی آ ابژور به بیداد داد ای بینن می

 طور مهنی. آ د منی مبل به فرشه بینن می کنن می عوض رو مبل خوره، منی مبل

 و کت مه مرده خود و مدرن بشه خونه سنیت فضای متوم ات دن می ادامه



 آ ره، می چای براش خانومش که روز یه. دست به پیپ و شه می پوش شلوار

 ره می که زنه. بیار چینو پواک برام خبورم، چایی تومن منی دیگه من نه نه گه می

 که کرده می فکر خونه اصلحات آ خرین به داش ته مرده بیاره، چینو اکپو براش

 بود؟ چی اصلحات اون دوین می. خورده منی ش خونه به دیگه

 :گفمت و زدم داس تانش به لبخندی

 .زمن می رو حدسش اما دومن، منی-

 چیه؟ حدست و-



 .اومد می تر مدرن خامن یک ابید اومده، منی خونه به خانومه خود دیگه اینکه-

 :داد تاکن ابزیگوش را رسش

. نبوده خودش و خونه الیق خانومه دیگه!  بودی ابهوش مهیشه! آ فرین-

 گرفت؟ ازش شه   می ای نتیجه چه دوین می

 .بگو رو ش نتیجه خودمت کردی، تعریف خودت-

 دردرس جور یه شها شده اصلح آ قایون اینه یکیش داره، نتیجه ات چند-

 اصلحات مهیشه اینکه بعدی. دیگه دردرس یه مه هاش نشده اصلح دارن،



 زاید آ قایونو نکنید سعی که اینه سومیش ده، منی رو ما دخلواه ی نتیجه اون

 هسنت که مهوین بذارید پس. خنوان رو شام دیگه کنن تغیری شاید بدین، تغیری

 مهنی توی چزی یه کین می فکر هبش تو که مه اصلحایت اون. مبونن

 .هاست مایه

 :گفمت کنایه اب

 امیدی هبشون واقعاا  کنمی، ولشون طوری مهنی رو مردا که هبرته درس ته، بهل-

 ! نیست



 اون هنوز کردم می فکر درس ته، مهنی رس یدی، نتیجه این به که خوحشامل-

 .عامله زانن مدافع کرد می فکر که هس یت ای چبه دخرت

 :گفمت میلش هجت در

 آ ب از رو خودم گلمی الان. داشت ابد رسم بودم تر جوون ها موقع اون-

 .کردم هرن بریون بکشم

 :گفت و کرد نگامه متفکر

 شده؟ چی!  انامید چه-



 مه شاید گرفت، می دس امتل برامی ابید وقت آ ن داد می ادامه بیشرت اگر

 به بود زده دقیقاا . بزمن صورمت و دست به آ یب ات داشت می نگه را ماش ینش

 ! بود من روزهای این غار ایر انامیدی هدف،

 :گفت یکدفعه که بودمی کرده سکوت دو هر

 هس یت؟ ختصصت دنبال-

 ... نه فعلا -
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 :گفت صورتش اجزای کردن مه در اب و کرد هدایت را فرمان ستشد یک اب

 ! یش قبول پزشکی کردی هلک رو خودت تو چرا؟-



 حریف اباب از موعد از زودتر خواس مت منی داشت، خرب حامتا  اباب اوضاع از

 :گفمت خمترص و کواته. گفت می خودش که شد می وقیت هامن وقتش ابید بزمن،

 .خبومن درس بشیمن ندارم مترکز م،ندار  رو رشایطش فعلا -

 همم قدر چه که دانست می دیگری کس هر از هبرت. کرد سکوت و نزد حریف

 .ابشد نرمال حد در مه مترکزت و خوب رشایطت خواندن درس برای است

 



 زود کردم نگاهش من ات و گذاشت اش سینه روی را دستش دفعه یک

 :پرس یدم. برداشت را دستش

 شده؟ طوری-

 .کنه می پروین جفتک...  الامتس به افته می م معده شه، می دیر که مانهار -

 صورتش، خوشایند گردی به اش، چهره اجزای تک تک به کردم، نگاهش

 نگاه جزء به جزء و دقیق انمرتبش، ریش ته به یکدستش، کواتهم  موهای به

 .کردم می نگاهش دقیق دوابره ها سال از بعد ها، مدت بعد. کردم



 کنه؟ می اذیتت هنوز قدمییه؟ درد عدهم مهون -

 :برگشت تند و تزی ابره یک

 . درنیارا ابزی دکرت من واسه-

 :گرفمت نشنیده را تذکرش

 که اینه مه ترینش همم بذاری، رسش رسبه نباید حساسه ت معده وقیت خب-

 کمن می فکر که خونگی غذای بریون، غذای نه اومن خبوری، غذا وقت رس

 .کین می ترعای رو مورد این



 :گفت و کرد نگاهی نمی

 بدله، بپریس مه عزیز از بری الان که رو اینا مهنی؟ خوندی، درس مهه این-

 شاید هفته در بود؟ کجا خونگمی غذای بعد. دکرت خامن بگو تر اکربردی چزی یه

 .مش خراب س تاره رس طوری این ابر دو

 :گفمت شویخ به



 س تاره که مهیشه خب مه غذا مورد در. ندارم رساغ نبات چایی از تر اکربردی-

 راه به غذامت ات کن تر رمسی انزننی اب رو ت رابطه بکشه، رو جورت تونه منی

 .ابشه

 :کرد ای خنده تک

 توی بره شه بلند صبح روز هر ابمش داش ته توقع انزننی از ابید یعین-

 بذاره خوشگل ظرف یه توی بره مه بعد بپزه؟ شام و انهار برای آ شپزخونه



 تلف آ شپزخونه توی ابید رو معرش نصف که جوری این بیارم؟ خودم اب بده

 .کنه

 :گفمت اعرتاض اب

 توی مبونه روز آ خر ات و شه بلند صبح اول که نگفمت غلظت این به من-

 غذای توین می که هایی وعده تعداد ازدواج اب که اینه منظورم آ شپزخونه،

 .بیشرته خبوری خونگی



. کنه درست غذا برام روز هر که ندارم انزننی از توقعی مهچنی من خب-

 ی مناینده که تو. اکرش و شغل اون از بعد و هممه درسش براش خییل انزننی

 گی؟ می رو این چرا کردی رسویس رو ملت دهن اینس تات توی و خانومایی

 کین؟ می درست غذا براش شیین می روز هر کردی شوهر خودت مثلا 

 :گفمت شویخ به و کردم امتیلم گردمن مست به را رسم 

 اوضاعش ببیمن بیاره برام اکمل چاکپ گم می داره، ش معده به بس تگی-

 . چطوره



 حارضی؟ پرس یدم، جدی من-

 من نداره، من ی خونه از بریون فعالیت اب منافایت آ شپزی نه، که چرا خب-

 هس مت که مه کواتهی اتمی مهون ابمش، خونه بریون رو روز لک نیست قرار که

 .کمن آ شپزی تومن می

 :داد تاکن اتسف به را رسش



 فکر آ شپزخونه توی ذاره می پا هنوز مامانت تو نگو، دیگه که من به آ خه -

 آ شپزی از حرف برام دخرتیش که تو بعد شده، وحشت تونل وارد کنه می

 زین؟ می
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 نداش مت دوست حال هر در من چون نداشت، ای فایده حبث این دادن ادامه

 . کند انراحمت و بزند حریف مامان به راجع

 پریس احوال و سلم کواته من اب. بود منتظرمان آ پارمتانش واحد در دم س تاره

 سلم از بعد و برخورد رسس نگنی مه فربد. بود فربد به حواسش متام اما کرد،

 :گفت و برد ابال برامی ابرویی س تاره. شد اش خانه وارد کواتهی



 ! برسه داد به خدا-

 :شود مجع خیالش ات زدم حریف

 .بود خویب پادزهر قمیه نباش، نگران شده، چی گفته برام-

 و کرده دواجاز  که بود سایل دو. بود تر کوچک من از سال چهار س تاره

 نشان سنش از بیشرت مکی اما بود، بلندی قد و الغر دخرت. بود شده مس تقل

. زد را قیدش زود خییل خواندن درس برای فربد ارصارهای برخلف داد، می



 داشت، که مکی س ین اینکه اب. داشت رسرش ته داری خانه امور در بس یار

 .نبود مشخص کردارش و رفتار در این اما

 

 فقط. نبود خربی فربد از شدمی اش خانه بزرگ سالن داخل ارهس ت اب وقیت

 برای شدمی متوجه آ مد می که آ یب صدای از. بود افتاده مبل روی اکپشنش

 مست به س تاره. است رفته هبداش یت رسویس به هایش دست شسنت



 و کرد صدامی که نشس مت مبل روی من. کند آ ماده را مزی ات رفت آ شپزخانه

 :گفت

 .یگهد بیا یدلا-

 :نبود م گرس نه اصلا 

 .خوردم انهار من س تاره-

 :گفت و کرد اعرتاض

 .نکن اذیت بیا-



 و خواهر مزامح که بود این شوم آ شپزخانه وارد خواس مت منی که هممی عامل

 رسویس از که دانس مت می. داش مت خرب فربد اخلق از چون نشوم،  برادر

. کرد خواهد حبث مفصل رسسمه  به راجع س تاره اب حامتا  بیاید بریون هبداش یت

 .ابمش پایشان و دست در کنند می حبث وقیت خواس مت منی

 و چرخید سالن مست به رسیع شد آ شپزخانه داخل و آ مد بریون وقیت فربد 

 :گفت

 .دیگه بیا اوجنا؟ نشس یت چی برای-



 :داد جواب که کردم تکرار بودم گفته س تاره به که هامین

 کین؟ می مقایسه خوردی که غذایی اب رو س تاره دستپخت تو آ خه-

 مه وقیت. نکشد اش آ شپزی و مامان به دوابره حبث ات شدم بلند زود

 . نداشت دعوا قصد فعلا  که یعین کرد می تعریف س تاره از طوری این

 فربد مقابل را قمیه بشقاب. کردم مکک بود غذا کش یدن حال در که س تاره به

 بیامی خودم به ات مه من و رخیت غذا خودش برای فربد. نشس مت و گذاش مت

. خورد می اش تها اب فربد. داد حتویل و رخیت من برای غذا پری بشقاب س تاره



 آ شپزی برایش که ندارد انتظار انزننی از گفت می وقت آ ن بود، شمکو خییل

 روی های گوشت ی مهه وقیت. نبود میلش ابب مه کیس هر دستپخت!  کند

 :فتگ س تاره به رو خورد را غذایش

 رخییت؟ توش مک گوشت چرا-

 :گفت تعجب اب س تاره

 رخیمت؟ مک من وقت اون خوردی کردی جدا رو هاشت گوشت ی مهه نشس یت-

 :گفمت و گرفمت طرفش به را بشقامب. بودم نزده دست غذامی به اصلا 



 .خبور رو من گوش تای بیا-

 به نگاهی تعجب و ش یطنت از خملوطی اب و گرفت ابال را رسش گفمت ات

 :گفت و انداخت من سپس و س تاره

 خبورم؟ رو تو گوش تای کمن؟ اکر چی-

 :خندید و کرد نگاه س تاره به بعد

 بودم؟ خورده تلخ گوشت یک من آ خه-

 :گفت و کرد نگاهی بودم فربد ی مجهل درگری هنوز که من به س تاره



 من که معمویل حرف ات ده هر از منحرفن، اینقدر اینا نیار، خودت روی به-

 .کنند می معین دیگه جور یه رو اتش نه زمن، می

 است، کرده برداش یت چه او و ام گفته چه من که نیاوردم خودم روی به

 .شدم غذا خوردن مشغول و کش یدم جلو را غذا بشقاب
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 مکک س تاره به. رفت سالن به و خورد را غذایش س تاره و من از زودتر فربد

 بودم هایش ظرف کردن خشک مشغول وقیت کند، متزی را اش آ شپزخانه ات کردم



 از را صدایش فربد یکدفعه. شد حصبت مشغول فربد اب و رفت بریون س تاره

 :گفت و کرد بلندتر معمول حد

 چبزوننی؟ رو انزی بودین کرده یکی به دست شوهر و زن دیشب پس-

 :گفت جواب در س تاره

 ست؟ غریبه سام مگه شاکیت؟ اومد می ابید اون گفت، امحد که گریمی-

 .کنه بزرگرتی ما واسه بیاد شد عقدت وقت هر مه انزننی برادرته،

 .بودم خورده فربد پست به من مه وقیت چه بود، بدی موقعیت جعب



 :کرد بلند را صدایش دوابره بدفر 

 اکر زدن گند جز که برادرش به مه پشت امحد یش می رایض خودت تو-

 کنه؟ مکک نیست بدل ای دیگه

 :گفت و نیاورد مک س تاره

 جلوتو وقت اون بعد ت خونه توی بیاد مه انزننی دارم، حق امحدم، زن من-

 رو درسش خواد می دلش مه خامن. کن قطع ما اب رو ت  رابطه اصلا  بگریه،

 .مبونه شوهر یب شد متوم درسش وقیت مبادا داره نگه رو تو مه خبونه،



 :داد جواب تر آ رام فربد

 اعصاب یه براش مرتب کنمی، عقد فعلا  خواد منی که حرفاتونه مهنی برای خب-

 گویش که گفت، قصد از شوهرت دومن می که من. کنید می درست خردی

 من. اون و دونس مت می من نبود اباب خاطر به اخد به انزننی، دست بده رو

 بگم؟ انزننی به نبود بدل خودم

 کرد منی قبول چرا. آ مد می کواته س تاره اکش. کردند می متام را جروحبث اکش

 .است مقرص شوهرش



 که صدایی اب کنان غرغر س تاره. شد هبرت اوضاع آ شپزخانه به س تاره آ مدن اب

 :گفت نش نود فربد

 رو شوهرش بشه زنش کنن عقد آ د منی چرا جیبشه نگران یلخی انزننی خب-

 رو حمرمیت و عقد حرف اباب که دیشب اما فربده، مواظب عقاب عنی بپاد؟

 ش، خونه ره می کشه، منی جخالمت. ندارمی رو موقعیتش فعلا  گفنت شون ات دو زد

 خییل نیست، موقعیتش شه می عقد حرف بعد شینه، می دلش ور آ د می

 .جالبه



 :گذاش مت دوشش روی را دس مت و فمتر 

 فربد از داره دیگه سام داره، حق انزنیمن خب اما برخنوره، هبت س تاره-

 . کنه می سوءاس تفاده

 :داد تاکن را رسش

 هبش جوری مهنی فربد خود کردی فکر زمن؟ منی غر سام به من کردی فکر-

 .شهاب مجع حواسش دفعه این داد قول سامم کرد، هتدیدش لکی داد؟ پول



 متام حصبتش دادم ترجیح. آ مد می مهراهش تلفن اب فربد کردن حصبت صدای

 سالن به حصبتش امتام حمض به. کمن حصبت اباب مورد در و بروم بعد و شود

 بود، تلویزیون به حواسش که مهزمان. بود دستش تلویزیون کنرتل. رفمت

 وششگ نزدیک را گویش. چرخید  می اش گویش ی صفحه روی مه انگشتش

 ات برگش مت آ شپزخانه به. دید منی را من اصلا . شد حصبت مشغول دوابره و برد

 را فربد نداشت دوست. بود خودش حال در س تاره. بکند را حصبتش

 دقت اب. است کرده دعوا مه شوهرش اب حسایب دانس مت می. ببیند انراحت

 دقیت از. بود ظاهرش فقط این اما بود، ای میوه جا در میوه چیدن مشغول



 متام فربد زدن حرف وقیت. است درگری شدت به فکرش بود معلوم داشت که

 مقابلش را میوه بود، تلویزیون ی خریه فربد. رفمت سالن به برداش مت را میوه شد

 :نشس مت فاصهل اب کنارش و گذاش مت

 .بزنمی حرف خونه، برم ابید من فربد-

 :گفت و آ ورد ابال را دستش

 .گه می چی ببیمن وایست-



 که تکراری خربهای و بود خرب ی ش بکه. دوخمت تلویزبون ی صفحه به را نگامه

 شلکی و رس اب جمری یک را شود پخش ابر ده روز طول در بود ممکن

 آ ن به را حواسش دانگ شش فربد که نبود همم چندان. کرد می بیان دیگر

 دیگر. نداد نشان العمیل عکس هیچ فربد. نشس مت ای دقیقه چند!  بدهد

. بود ای امحقانه امید دهد، گوش حرمف به خبواهد فربد اینکه امید به نشسنت

 رویش که مبیل کنار ی نفره تک مبل روی که را کیفم و شدم بلند صدا یب

 آ رام س تاره به اکنرت نزدیک. رفمت آ شپزخانه مست به و برداش مت بودم نشس ته

 :گفمت



 اکر من. بود خومشزه انهارمت. شدم مزامحت نکنه، درد دستت جان س تاره-

 .برم ابید دارم

 :گفت و آ مد بریون فکر از دفعه یک س تاره

 .برو ابهاش ره می داره فربد وایسا بری؟ کجا-

 و توهنی دیگر داش مت، بدی حال. رفمت در مست به و کردم ی" خداحافظ"

 حتقری و توهنی از بدتر که حیس دانس مت منی من و بود آ ن از بدتر. نبود حتقری

 ! چیست امسش ابشد



 در ی دس تگریه روی که دس مت. کردم رسیع را هامی قدم من آ مد، دنبامل به س تاره

 ابزومی دور را دستش. گرفت را ابزومی کیس کش یدمش، پاینی و نشست

 مه ی سینه به  سینه. بود فربد. برگرداند خودش طرف به را من و کرد حلقه

 :گفت اکرانه طلب. بودمی ایس تاده

 کین؟ می قهر که تو ای  چبه ری؟ می کجا -

 :کمن مراعات نداشت دلییل دیگر



 طفره ازش داری و دوین می حامتا  دارم، اکر چی ابهات من دوین می تو فربد-

 هبم تری حمرتمانه شلک به رو این شد می اما. فهمیدم من ابشه ری، می

 .بفهموین
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 :آ مد جلو و کرد دخالت س تاره 

 نگفیت؟ هبش رو اکرت دیروز از هنوز تو شده؟ چی-

 :برگشت مستش به رسیع فربد

 .لطفاا  برس اکرت به آ شپزخونه تو برو تو س تاره-

 :گفت تر بلند فربد که بود چرخش در ما دویم  هر روی نگاهش س تاره



 .دیگه برو-

 داخل س تاره وقیت. رفت و نکرد مکث س تاره که گفت قاطع چنان ابر این

 :گفت و کرد رها آ رام را ابزومی شد آ شپزخانه

 دیدی رو من ات تو عزیز؛ ی خونه عید دیدمی، رو مهدیگر که آ خری ی دفعه-

 برام. ردیک می برخورد رسس نگنی مهیشه مهچنی اومن قبل رفیت، شدی بلند

 بیاد، پیش مشلکی یه اینکه اما حمس نه؛ و دایی خاطر به گفمت چون نبود، همم



 اما داری، اکرم چی دومن می بهل. ده می بدی معین خییل رسامغ، بیای رسیع

 .دومن می درست ببیمن بگی ابر یه مه خودت تو هبرته

 وابج بود معلوم که وقیت مه آ ن نداشت، منطقی توجیه سالن به برگشتمن

 .شنید خنوامه مثبت

 :گفمت و گرفمت فاصهل مکی

 .برم که هبرته توئه، اب حق-

 :داد در به را اش تکیه و آ مد جلو



 .بعد گی می چی ببیمن برمی رسومنت، می من-

 دس تامن روی و آ مده پاینی دومش روی از کیف. رفمت سالن مست به انچار

 قبل جای در بلم  روی. بودم خورده شکست لشگر یک تنهایی به. افتاد

 که جایی هامن. کرد خاموشش و برداشت را تلویزیون کنرتل فربد. نشس مت

 به نگاهی و آ ورد ابال را دستش. نشست و آ مد عقب مکی بود ایس تاده

 :گفت و کرد ساعتش

 .نداری وقت بیشرت ربع یه-



 ها آ ن خلء دانس مت می بعید که شکست می افتادو می زمنی بر من از چزیهایی

 .شود پر قتو  هیچ

 :گفت و رفت مه در اش چهره که کردم نگاهش حمض سکوت در

 .دیگه بزن حرف-

 . دادی رو جوامب کمن می حس بگم، چی دومن منی-

 :زد پوزخندی

 .بزن رو حرفت راست و رک ندارم، کنایه و طعنه ی حوصهل من-



 :کرد آ رامم نباشد، مه زن چراغ که دادم بریون خاموش آ هی اب را نفسم

 .کین مککش توین می اگه بگم خواس مت می. شده گرفتار خییل ابابست، حرف-

. کرد هدایت ای دیگه مست به را چشامنش کردم نگاهش اینکه حمض به

 :برد داخل به ای حلظه را لبش ی گوشه

 مککی؟ چطور مکک؟-



 از داری، خرب اباب بدهیای از هس یت، مشالکمتون جراین در که دومن می -

 شه می چطور. داری خرب مه نیست دستش توی چی ه،دستش تو چی اینکه

 کرد؟ مکک هبش

 :داد تاکن را رسش تفاوت یب

 به کمن، مکک هبش تو قول به بیام که کن فرض مه بعد دومن؟ می چه من-

 اجازه جان دایی بگم برم تومن منی که من. بیاد ابید ابابت آ م،  منی که تو حرف

 اگه. گریه  می م خنده مه"  مکک"  ی لکمه از که بگذرمی. کمن تون مکک هست



 کمن، مکک تومن منی کیس به. خودمم برای امتیازایت یه دنبال کمن براش اکری مه

 .ابیش داش ته من از درخواس یت چننی نباید تو اصلا   ابشه؛ دایمی اگه حیت

 من اما نکمن، نگاه مه را رسم پشت و بروم من که کرد می را تلشش متام

 :کردم مه  را تلمش آ خرین

 موعد که داره بدهی نفر چند به اباب نداره، توقعی مهچنی تو از کس هیچ-

 کنه رایزین تونه می کنه تسویه رو بدهیشون نفرن، سه دو نزدیکه؛ چکشون

 .خرد خرد کنه جربان رو زاینش و رضر و برسه توافق به تراک اب دوابره ات



 بیجایی ی خواس ته اببک کرد؟ قبول دایی مکک، بود نیومده اببک مگه-

 منتها کن، پخش تو خودم امس به بندم می جدید قرارداد رم می گفت نداشت،

 تونه می هبرت منه، از تر موجه خییل اببک من نظر به. رفت کرد ردش دایی

 رو این مه اببک خرن، می جنس ابابت از فقط رسای یه. کنه مککتون

 دایی که اینه داس تان ه؟گ می بد تو، از ابزار من از جنس گه می دونه، می

 رو امتیازات اون مه مونده، کرده رشوع که پیشش سال یس مهون توی

 مشلک الان یدلا. بره پیش خواد می مبریم من مبریی تو روش اب مه خواد، می



 میدون اببک به اگه نه گر و ابابته، خود مشلک نیست، من رد جواب

 .قبل به گردوند برمی رو اوضاع ماهه دو داد می

 :گفمت انراحیت اب

 من یش، خواهرزاده تو اما ره، منی کتش تو اباب گه  می زور ست، غریبه اببک-

 .دادن ابزیش تراک. اباب آ ورد بدشانیس. آ د می کنار هبرت تو اب مطمئمن

 :گفت الکفه



 حتویل شدن ور اون و اینور ماه سه اب کردی فکر یدلا، ای ساده قدر چه تو-

 اتفاق این ی مشابه ابر ده قبلا  افتاده؟ روز این به ابابت تراک طرف از جنس

 مهه دفعه این شد چی. اومدن کنار مه اب و گرفنت هملت افتاده، ابابت برای

 نیست، حرفا این. نداشنت ابابت اب رو حرفا این شد؟ مس ئهل قدر این چی

 شلک ترین افتاده پا پیش اب دایی. کرده خایل متزی خییل رو ابابت پای زیر یکی

 این مهیشه تراک، رو بود کرده حساب چون چرا؟ دوین می شده، ملق لکه ممکن

 نه کرد، می قانونیش ابید بود، اشتباه البته که بود شون بنی کتاب و حساب

 که اوان. کنه اکتفا داشت اوان اب که قدمیی دس تک دفرت به انیش اتجر یه مثل



 مشلک گم، می هبت من ابز. بدلن لکک و دوز ات هزار نیسنت، ابابت مثل

 جنس تونن می مه الان مهنی تراک نیست، جنسش افتادن عقب ماه سه ابابت

 جور و مجع رو خودش ابابت ات بگرین رو پولش بعد ماه دو و ابابت به بدن

 .ذاره منی اینجا از یکی یعین خوان منی وقیت پس کنه،
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 :گفمت نامی های حرف اید به

 اطمینان اب که نامی ابشه؟ داش ته س یاسیش مشالکت و حمسن به ربطی ممکنه-

 .داره ربط گفت می

 و خاراند را اش چانه زیر و برد ابال را دستش سپس. کرد نگامه کواته مکیث اب

 :گفت

 آ بش زیر نََمک من ابشن کرده هبانه  رو این ممکنه داره، ربط شاید دومن؛ منی-

 ندارم دوست ممن بدن، منایندگی ابابت خشص به تراک حماهل مه دیگه بزنن، رو



 فوالدی اعصاب پخشش و حمصول یه کردن وارد بشم، مسائل این درگری

 برج از هبرته مه ما جان دایی. اببکه من پیش نهاد ندارم، من که خواد می

 به رو من هبرته مه تو. متاسفم من. کنه اعامتد اببک به و پاینی بیاد عاجش

 نبیین ای  ساده حل راه اومدی، ابال ازش و کردی پیدا امروز که ای پهل چشم

 بیای ازش نتونس یت که امی  پهل مهون اتفاقاا  من. کنه مکک ابابت به و بیاد که

 ! ابال

 قانع برای دهامن. کرد تنش من به پشت و برداشت را اکپشنش و شد بلند

 که مه اببک. دمه ادامه توانس مت منی این از بیشرت دیگر شد، منی ابز کردنش



 دفعه یک بست، را اکپشنش زیپ وقیت. بود نزده زنگ مه او نبود، مایل

 :گفت و برگشت

 دیدی؟ یکم  رو نامی-

 :گفمت ندهد دس مت اکر موقع یب مکث اینکه برای رسیع. کردم نگاهش گری غافل

 .دیدمش اوجنا اببک، دفرت بودم رفته پیش روز چند-

 ... طور این که-



 و ابال ذهمن در ابر چند را ش"طور این که! "  ابمش شنیده جعییب چزی انگار

 که بود بد قدر چه. است الکمش تکیه این بود رفته ایدم چرا. کردم پاینی

 .شنیدم می دیگری کسم  از گاهی را الکمش تکیه

 

*  *  * 
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 مردم ی بقیه. ای کرده گناه کین می فکر شوی، می عاشق وقیت سالگی چهارده

 گناه ساهل چهارده دخرت یک برای را عشق مه ها آ ن. کنند می را فکر مهنی مه

 .انندد می

. ست مهسایه ابغ ی میوه چیدن دزدیک شبیه سالگی چهارده در شدن عاشق

 که شب اما کشد؛ می را تو گناهش حس. است مه در ذلتش و ذلت

 هجمن هیچ کین می ابیف خیال و گذاری می ابلش روی را رست وقیت شود، می

 زا بیشرت داری، دوست که را اویی که شود این از مانع تواند منی گناهی و

 مهه به نگاهش، به کین، می فکر هایش حرف به. ابیش نداش ته دوست قبل



 رفتارش هر برای و کین می ردیف قصه لکی حرفش هر برای. چزیش

 خایص ترس سالگی چهارده در شدن عاشق. رسایی  می عاشقانه ی منظومه

 هیچ. شود می حس ذلتش فقط که کند می فرق سالگی هیجده عشق اب دارد،

 چون عشق، گومی می. گرید منی جدی را ساهل چهارده دخرت یک عشق کس

 بود، واقعی تو به عشقم فهمید نبودم، ساهل چهارده دخرت یک دیگر که بعدها

 .بود عشق مه خییل

 



 اتبس تاین چندمنی دامن منی. شد رشوع سالگی چهارده از!  شدم عاشقت من

! منحوس آ ره مبامن؛ پایزی منحوسم  همرم  ات بود قرار و آ مده عزیز ی خانه به که بود

 به نرگس که وقیت جز شد، منحوس برامی پایزی و همر متام شدمن عاشق از بعد

 چزی مهه از دادم قول خودم به که بود تو به عشق از بعد. نشست می ابر

 .هایش نرگس جز کرد، می دور تو از را من چون بگریم، دل به کینه پایزی

 



. آ مدی بریون ااتقت از زاید خواندن درس از الکفه که شد رشوع روزی از

 برایت ات رفت آ شپزخانه مست به تند تند ات خس ته ی قیافه دیدن اب عزیز

 ماندن منتظر ی حوصهل. بپراند رست هوای از را خواب شاید و بیاورد چای

 را ام  خورده نمی چای و شدی مخ. نشس یت مبل روی من کنار. نداش یت را

. کردم می نگاهت مات مه من. نوش یدی و بردی دهانت مست به و گرفیت

 ی پرده من که بود جا آ ن ابر اولنی شاید. کرد منی را اکر این مه حمسن حیت

 .رقصیدم ذلت اب یواشکی و کش یدم را قلمب ی خانه

  



 جرعه جرعه میل کامل اب نبود، صورتت در انزجاری حس هیچ کردم، نگاهت

 :گفیت و دیدیخن دیدی را من متعجب صورت وقیت. نوش یدی می

 .رو ش قیافه-

 :گفیت و گرفیت مسمت به مه را چای اس تاکن

 .آ ره می داره رو سوزش لب یه عزیز. تو مال ش بقیه بیا-

 به رو که را قامتش عزیز. نوش یدم ته ات نوش یدم، را اش  بقیه. گرفمت دستت از

 :گفت و گرفت طرفت به را چای اس تاکن و کرد تر مخ رفت می مخیدگی



 .دکرت آ قای دمه زهات بیا،-

 و گرفیت را من ی خورده نمی چای که ای حلظه از  !آ مد می امست به چه دکرت

 .بود شده خاص برامی چزیت مهه دیگر نوش یدی

 رس چزیت مهه گرفیت، رس از را خواندنت درس ی برانمه برگش یت، ااتقت به

 ... من اما بود، جایش

. نداش مت که شدی چزیی آ ن ی مهه برامی تو! نشدم قبل یدلای هرگز دیگر من

 که دونگ، شش مادر یک شدی. نداش مت که پرآ رامش، ی خانه یک شدی



 دمل. دادم تو به را خوب های نقش متام! نداش مت که همرابن، پدر یک نداش مت،

 روزی اگر دادم قول خودم به سالگی چهارده سن هامن در اما شد، تو مال

 اب  را ساعتش دو حیت دخرتم ارمنگذ هرگز شدمی، دخرتدار و کردمی ازدواج

 هامن در شاید. اتبس تان ماهم  سه برسد چه ابشد، خانه یک در پرسی یک

. بنوشد را اش دهاین چای و کند درازتر گلمیش از را پا پرسی ساعت دو

 برعکس نیستند، شریین عشق دردهای. دارد را خودش های درد عشق

 .دارد مادرانه حس مه اهلس چهارده دخرت یک بیین؟ می. است سوز اس تخوان



 مهیشه که خواین درس پرس آ ن دیگر تو بود، شده عوض چزی مهه بعد روز

 .بودم شده عاشقت من که بودی مردی نبودی، بود دست به کتاب
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 اتبس تان یک که بودم آ مده من. بود کرده تعجب عزیز. شدم بیدار زود صبح

. پوش یدم زیباتری لباس. زدم شانه را موهامی و شدم بیدار اما کمن، تنبیل

 پیدا صورمت در قش نگ ی نکته لکی روز آ ن و ایس تادم قدی ی آ ینه مقابل

 کش یدن قد برای هنوز داشت،ن ایرادی اما بود، کواته قدم مکی فقط. کردم

 جز که کش یدم رویش را زابمن قدر آ ن اما زدم، رژ یواشکی. داش مت فرصت

 اما بود، صبح. رفمت حیاط به. مناند ابیق آ ن از چزیی حمو صوریت رنگ یک

 بود، هایش گل مشغول دست به آ بپاش عزیز. بودم آ مدنت منتظر وار دیوانه



 رفمت، عزیز طرف به. داد می نرگس یبو برامی جا مهه اما نبود، نرگس فصل

 :گفت و انداخت من به همراباننه نگاهی و برگشت

 کین می شونه رو موهات خوبه؟ قدر چه یش می بلند زود صبح دیدی-

 !شدی خوشگل خییل امروز شه، می قش نگ صورتت

 تو شدم، تر خوشگل من بود فهمیده سویش مک چشامن آ ن اب مه عزیز حیت

 های کتاب های نکته ریز به ریز که تو نفهمیدی؟ آ مدی خانه به وقیت چرا



 مهه این چرا پس! ابلیدی می بینت تزی های چشم به و بودی بر از را ات دریس

 دیدی؟ منی من در را تغیری

 :گفت و کرد رها اش ابغچه کنار را پاش آ ب عزیز

 .کن آ ماده صبحانه خودت و من برای آ شپزخونه توی برو حاال-

 ای و بگریم اید آ شپزی من که بود خنواهد همم برایش هرگز نماما دانست می

 آ شپزخانه به. کند آ ش نا آ شپزخانه اب را من مک مک خودش روش به خواست می نه،

 حرف و تغیری مهه این از عزیز! رفمت چرا و چون بدون! رفمت کن ابور! رفمت



 از فحر  عزیز وقیت رفمت؟ چرا داین می اما بود، کرده تعجب شدمن کن گوش

 و ابمش ابنویش که ای خانه به. کردم می فکر تو به من زد، صبحانه کردن آ ماده

 یک نبودم بدل من اگر وقت آ ن. کمن آ ماده صبحانه برایت که خبواهی من از تو

 فقط بودم، نشده کن گوش حرف. شد می بد خییل که کمن آ ماده صبحانه

 حلظه هامن از. نبامش قبل روز رسکش یدلای بود شده ابعث تو به ام علقه

 .بکمن اکر لکی مشرتکامن ی آ ینده در تو برای که کردم می آ ماده را خودم داش مت

  



 دیده عزیز از که اکرهایی طبق برداش مت را سیین و شدم آ شپزخانه داخل وقیت

 به. بود ام ذهین حماس بات خست اکر. نبود خسیت اکر. کمن اکر چه بودم بدل

 و ساهل چهارده دخرت یک. کردم می فکر تو و خودم ساهل شش س ین تفاوت

 ها اس تاکن در چای رخینت کنند؟ ازدواج مه اب توانند می ساهل بیست مرد یک

 وقت آ ن و کردم می فکر تو به سال دو ابالتر، بردم سال دو را س من شد، متام

 من نداشت، عییب. بود ازدواج برای تری موجه سن خییل سالگی شانزده

 شدی، می مردتر سال دو اندازه به مه تو  بود، مه هبرت موقع آ ن کردم، می صرب



 پونزده مه مامان. ست ساهل بیست پرس از هبرت ساهل دو بیست پرس یک

 .نبود نشدین پس بود، کرده ازدواج سالگی

 

 و کردم کشف ای اتزه چزیهای که زدم زل خانه آ هین در به قدر آ ن ظهر ات

 مکی ابالیش قسمت. بود پریده و کرده را معرش سطحش روی رنگ. فهمیدم

:" گفت و کرد قبول. بزند آ ن به رنگی گفمت جون آ قا به حیت. داشت پوس یدگی



 حاال ات یک از:" گفت و خندید جون آ قا" صوریت:"دادم جواب" بزمن رنگی چه

 "کنند؟ می انتخاب صوریت را در رنگ

 وقت آ ن نوش یدی، می را من ی خورده نمی چای دیرتر روز یک تو اگر شاید

 .شد می سوخته ای قهوه در برای مه من انتخایب رنگ

 

 دو در دم هامن از. امخو و خس ته آ مدی، ابالخره. آ مد رس به من انتظار

 جون آ قا ی ملحظه اگر بود، حیاط در آ قاجون کردی، ابز را پریاهنت ی دمکه



 دمل من که روزی هامن درست. آ وردی درمی را پریاهنت جا هامن نبود

 افتاده ایدش آ قاجون کمن، متاشایت و ببیمن پریاهنت بدون را تو استخو  می

 !کند وجنی را عزیز ی ابغچه بود

 چند هنوز. رفیت ابال  و کردی بودم نشس ته پهل روی که من به نگاهی نمی

 :گفیت و زدی صدا را امسم بلند که بودی شده ااتقت وارد که نبود ای دقیقه

 شه می فضول قدر این مه دخرت آ خه من؟ اتقا تو رفیت ابز تو یدلا ببیمن-

 مگه؟



 ام نکرده و کرده  ی مهه به بودم حارض اما بودم، نگذاش ته ااتقت به پا روز آ ن 

 .شوی آ رام تو ات کمن اعرتاف

 :گفت بلندی صدای اب خودت مثل و آ مد جلو و شنید را صدایت جون آ قا

 . بزن داد بعد دکرت، آ قای بریس بذار-

 ها آ ن زدند، می صدایت دکرت مهه اما بودی، پزشکی اول سال دانشجوی 

. رفت می ضعف ابر هزاران تو جای به من دل ویل زدند، می صدایت دکرت

 !گفتند؟ می دکرت خامن مه من به تو خاطر به ها بعد
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 طی تندت های قدم اب را جون آ قا و من ات ااتقت بنی ی فاصهل نیامدی، کواته

 :گفیت و رس یدی جون آ قا به و شدی رد من از گر ملمت نگاهی اب و کردی

 جزوه اوجنا! من ااتق توی ره می بزنن رو هتش بزنن رو رسش جون آ قا آ خه-

 .زنه می هبم رو ترتیبشون ره می منه، های کتاب و

 :گفت بعد و داد گوش هایت گهل به خوب آ قاجون



 ی ابغچه یه براش ااتقت ی پنجره پشت دادم قول هبش نداره، اکر تو ااتق به-

 ببینه، رو زمنی اوجنا رفته شاید. باکره نرگس توش که کمن درست خمصوص

 !بیین می نرگس لکی کین ابز که رو ااتقت ی  پنجره پشت انشاهلل امسال

 

 ام گفته من گویی کردی، نگامه خوردگی جا از حالیت اب و برگش یت من طرف به

 روی. شود زیبا زار نرگس یک به تبدیل ات پنجره پشت زمنی است قرار که



 که نیس مت من اصیل ی گرینده تصممی که بردی پیی شاید و کردی مکث صورمت

 :گفیت جون آ قا به و گرفیت نگاه

 خوره، منی درد به نرگس باکرید، رز نرگس؟ چرا گل، همه این نرگس؟-

 .معرش ماهه یه ش مهه

 :گفت و نکرد پیش نهادت به توهجیی آ قاجون

 .تره راحت نرگس-



 شدن دور از بعد. برسد اکرش به ات رفت دوابره و نداد بیشرتی توضیح

 :دادی قرار هدف را من ابز آ قاجون

 اون بذاری، حمسن ااتق قدمیم  یه رو پات نداری جرات تون خونه توی تو-

 ااتمق توی رفیت ببیمن ابر این آ ری؟ درمی من ااتق از رس دقیقه به دم چرا وقت

 !اباب ای! بربتت بیاد دایی زمن می زنگ زدی، هام وس یهل به دست و

 



 داد خودت مثل مه من بود قبلش روز اگر کردم، نگاهت حریف هیچ یب

 :گفمت می و زدم می

 اون اب حمسن، ااتق نه آ د، می خومش تو ااتق از نه قت،اات توی نرفمت من-

 .هاتون کتاب

. بود قش نگ رفتنت. کردم متاشا را عصبانیتت اب توام رفنت فقط و نگفمت

 زودگذر حس یک حسم اگر. بود حممک و اس توار بودن تند عنی در هایت قدم



 نفرمت  تو از کردی که هتدیدی خاطر به جا هامن ابید بود سالگی  چهارده

 .دارم دوستت قدر چه که فهمیدم جا هامن من. نشدم اما شدم، می

 چه دانس مت منی. آ مد می ااتق از هایت غرغر صدای هنوز برنداش یت، دست

 :گفیت قبل از تر عصیب و بلند که دیدی

 آ خه؟ داش یت اکر چی لبامس کشوی به-



 خودم از فاعد در حریف ابید و بود شده همم موضوع انگار. آ مدم ابال ها پهل از

 به تلفن گویش عزیز. زدی صدا را عزیز و آ مدی بریون عصباین. زدم می

 :گفت و آ مد بریون ااتقش از دست

 زین؟ می داد چرا شده؟ چی-

 :گفیت عزیز به رو و من به پشت



. مه به رخیته یدلا این رو ااتمق دس تک دفرت متوم کجاست؟ ااتمق قفل این عزیز-

 مجع خیامل بریون رفمت دیگه کمن قفلش خوام می. ردهنک رمح لبامسم مکد به حیت

 .ااتمق توی ره منی فضومل دخرتدایی ابشه

 :گفت و انداخت پایش  یک روی را وزنش متام مهیشه مثل عزیز

 ااتقت توی رفمت من نیومده، ابال اصلا  حیاطه، توی شده بلند صبح از یدلا-

 .کردم مرتب رو شامت ابزار خرده یه و

 :گفیت الکفه و آ وردی ابال را دستت اما دیدم، یمن را صورتت



 ... طور این که-

 :را عزیز مه ببیین، را من مه که طوری. چرخیدی مکی سپس

 عینک اون قربون دمل، عزیز خب کردی؟ مرتب مثلا  شام عزیز الان-

 !که رفت من ااتق به زدی گند برم رخیتت یب

 کنارت از مک مک که حایل در. انداخت پیشاین به چیین و کرد مه در امخ عزیز

 :گفت رفت، می آ شپزخانه مست به و داشت برمی قدم



 ااتقت خب. ش یا می خراب طفیل دخرت این رس خوره می تویق به تقی مه تو-

 گم ااتقت توی ابرش اب شرت. نگریم رسگیجه توش رم می وقیت دار نگه متزی رو

 .شه می

 

 ای است،  رخیته مه به هایت هجزو چرا که نبود همم برایت دیگر! خندیدی 

 زمنی به و شد آ ب عصبانیتت متام است، زده دست لباست مکد به کیس چرا



 مشلکی عزیز رفنت داش یت؟ مشلک ااتقت به من رفنت اب فقط. رفت فرو

 .نشد مک تو به حمبتش از ای ذره. گرفت فقط اما گرفت، من دل نداشت؟

 

 [۲1:۳۹ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 ۲۹پارت#

  ماندی_ جا  _ ها نرگس_کنار#



 

 

 من فقط. شد آ شپزخانه داخل و گفت ی"کوفت  " ات خنده جواب در عزیز

 بودی، دخرتش ایدگار تو!  دارد دوستت عزیز قدر چه که خدا، و دانس مت می

 دست از اب و است گذاش ته مک برایش کرد می حس مهیشه عزیز که دخرتی

 .کرد می منایی قدرت حس این مهیشه از بیشرت دادنش

 



 :چرخیدی من مست به اکمل عزیز رفنت اب 

 به بزمن زنگ که بودم اومده یعین ااتمق، توی نرفیت که کن شکر رو خدا برو-

 .دایی

 :گفیت تعجب اب. کردی نگامه دوابره و شده پش امین اما بروی، که برگش یت

 به زدی رو خودت و زین منی حرف گم می چی هر من چرا فهمیدم حاال هانآ  -

 !آ ره؟ نرگس ته ی ابغچه اون واسه! مردگی موش

 :گفیت و دادی قرار خطاب را عزیز دوابره



 خیال یب رو من ااتق ی پنجره پشت اکشنت نرگس بگو آ قاجون به لطفاا  عزیز-

 .باکره نرگس یدلا برای خودش ی گلخونه مهون تو بره شه،

 

 بیشرت. بودی گرفته انس جا آ ن دیوار و در به. بود امنت ی منطقه ااتقت

 برگش یت؛ ااتقت به بلفاصهل که شام از بعد. گذراندی می ااتقت در را وقتت

 :گفت عزیز به رو آ قاجون



 دیگه ااتقش توی چپه می خوره می رو انهارش بزیاره؟ ما از چرا پرس این-

 .بزنمی صداش الامتس اب شام وقت ات آ د منی بریون

 و کرد داری میان کرد می غیبت رست پشت کیس که هایی وقت متام مثل عزیز

 :گفت

 مبونه نیست، سالش و سن مه که یدلام پریزنمی، و پریمرد که تو و من خب-

 بزنه؟ داره حریف چه ما؟ به بگه چی



 زعزی حرف از! بودم که عاشقت نبودم، مهزابنت نبودم، سالت و مهسن من

 اب که بود بزرگرت من از سال یک مامان بود، سامل چهارده من. نیامد خومش

 .توانس مت می مه من پس کرد، ازدواج اباب

 خودش به انرایض ی قیافه عزیز های اس تدالل برای مهیشه مثل جون آ قا

 :گفت و شد بلند سفره دور از گرفت

 کین می پیدا یچزی یه فوراا ! دربیاد آ دم دهن از حرف ذاری منی که مه تو-

 جوانیشه غرور گفیت می گفمت می چی هر پیش سال سه دو ات. کین  دفاع ازش



 وقت اون نداره، مهزبون گی  می شد قبول که کنکور داره، درس و کنکور و

 مونه؟ منی ما پیش ذره یه که زنن  می حرف ابهاش ااتقش دیوار و در

 :گفت عزیز

 در خس تگی شامل مرین روزی دو یکی رفیقش اب صبح خبوبه، زود رفت-

 .نده گری قدر این ببنی رو اخبارت بشنی. کنه

 بنشیند صبح فردا خود ات تو خاطر به بود حارض اما نبود، حبث اهل عزیز

 .گوید می درست خودش فقط که کند قانع را جون وآ قا



 فکر هوای شب، اتریکی هوای داش مت، خواب هوای مه من تو، رفنت از بعد

 دو. آ قاجون نه و خبوابد خواست می دلش عزیز نه اما تو؛ فقط و تو به کردن

 عزیز. بود زده رسشان به قدمی خاطرات هوای و نشس ته مبل روی نفری

 تو مثل مه من اکش. داشت را اانر کردن دون هوس اتبس تان ی چهل وسط

 تنها و داش مت برمی را ابلشم و پتو زود و داش مت خودم برای ااتق یک

 و شدم بلند. داش مت قلمب در را تو و نبودم تنها دیگر که چه اگر شدم، می

 :گفمت

 .آ د می خوامب خبوامب، برم خوام می من عزیز-



 :گفت و نیامد خوشش عزیز بود، دس توری حلمن حالت

 . ندازم می جا رم می الان بشنی-

. رود می کجا بیند می را تو زابمن دانس مت منی فقط بودم، دراز زابن یدلای هامن

 کس آ دم، از عشق اینکه بودم، کرده پیدا شدمن عاشق برای دیگری دلیل

 .بودم شده عاشق بودم؛ شده دیگری آ دم! سازد می دیگری

 وقیت بودم امیدوار. بود رس یده نو سال و عید به اانر کردن دون از بعد عزیز

! نرسد بعد سال اتبس تان به خاطراتشان ی ادامه شدمی خواب ااتق داخل



 مهیشه مثل. رفتمی ااتق به. گرفت خوابش و رس ید من ددا به جون آ قا

. خبوامب و ببندم را چشاممن شده که مه زور به کردم سعی. خوابیدم شان وسط

 صبحانه برایت عزیز مهراه به. شوم بیدار تو از زودتر صبح خواس مت می چون

 در حیت شاید ای و برگردی زود کمن آ رزو و کمن خداحافظی تو اب. کمن آ ماده

". بیا زود منتظرمت، من: "که بگومی تو به  متام جشاعت اب و بزمن زل شامنتچ 

 داد، خوامه اجنام یقنی به را اکرها این از یک کدام صبح دانس مت منی شب آ ن

 شاید. دارد برمی مه جشاعت تومه گرید، می قرار ابلش روی آ دم رس که ها شب

 اجنام قصد اما گفمت، می را ها انگفته نگامه اب و کردم می سکوت فقط مه



 مفصل ای صبحانه برایت که کردم می مکک عزیز به حامتا  داش مت، را شان یکی

 .کند آ ماده

 شد، عوض افاکرم سوی و مست. آ مد مه اب آ قاجون و عزیز خروپف صدای

 فکر! است دار خنده. بروم بریاهه به مکی توانس مت می من ها آ ن خوابیدن اب

 فکر. کمن می فکر چه به که شد خواهند متوجه ابش ند بیدار اگر که کردم می

 در اگر حیت دید، خواهند مهه را من ی عاشقانه آ لود گناه افاکر اولنی کردم می

 !ابشد شب حمض اتریکی



 خواب که شد راحت خیامل بود، آ قاجون از تزیتر عزیز کردم، عزیز به نگاهی

 در ار  تو تنگ دس تامن. آ مدم آ غوشت به خیامل در من وقت آ ن. است

 فرشدی، خود به آ غوشت در را من خست! بودی همرابن قدر چه. برگرفتند

 برد خوامب یک. آ مدم می آ غوشت به مه من آ مد، می امست اول به که دکرت مثل

 !برد خودش اب و دزدید را من آ غوشت دامن، منی
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 ساعت به نگاهی. آ قاجون نه و بود کنارم بود عزیز نه شدم، بیدار وقیت صبح

 ات کردم مرتب را لبامس. نشس مت و شدم بلند رسیع بود، صبح هفت انداخمت،



 بریون و کش یدم موهامی به دس یت رسرسی نبود، دس مت دمم   آ ینه. برمس تو به

 رد سالن از رسیع. آ مد می حیاط از جون آ قا و عزیز زدن حرف صدای. آ مدم

 هپن حیاط وسط اندازی زیر عزیز و جون آ قا. رفمت حیاط مست به و شدم

 و نیامدی بریون ااتقت از هنوز تو که فهمیدم. خوردند می صبحانه و کرده

 :گفت سفره به اشاره اب و برگشت من طرف به عزیز. کش یدم راحیت نفس

 برات بیا بشور رو صورتت برو خبوره، صبحونه ابید آ دم ودز  صبح آ فرین،-

 .بریزم چایی



 جون آ قا و عزیز بنی که بود چایی خایلم  اس تاکن به من چشم دیدم،  منی را عزیز

 هیچ. برگش مت عقب به! بودی نوش یده را چایت تو یعین این بود، گرفته قرار

 دخلوش. ریدا حضور و هس یت هنوز دهد نشان که نبود خانه در صدایی

 در اگر که کردم منی فکر اصلا  حلظه آ ن. رفمت ااتقت طرف به هس یت، که بودم

. شوی عصباین قدر چه است ممکن ابیش ااتقت داخل تو و کمن ابز را ااتقت

 ابره چند و دوابره. شد منی ابز. کردم پاینی و ابال را ااتقت در ی دس تگریه

. ابزگش مت را آ مده مسری دوابره .بودی کرده قفلش. شد منی ابز. کردم تکرار

 :پرس یدم عزیز از رسیع



 کجاست؟ فربد عزیز-

 :گفت معمویل خییل نداشت خرب اتمب یب دلم  از که عزیز

 .رفت و خورد رو ش صبحونه-

 انابوری اب! کین خداحافظی من از آ نکه بدون مه آ ن رفیت، که نداش مت ابور

 :گفمت

 رفت؟ کجا-

 :گفت و کرد من به نگاهی. بود برانگزی تعجب عزیز برای سوامل



 . دیگه رفت شامل! بره؟ خواست می کجا-

 یک امید به را دیشب متام من بودی؟ نکرده خداحافظی من اب چرا

 ها پهل روی رمق یب جا هامن! بودم کرده صبح ابشکوه و رواییی خداحافظیم 

 به حیت. ببیمن را تو حلظه یک که بودم نکرده پیدا فرصت حیت. نشس مت

. نبود همم گذشت، می ابد و برق مثل روز دو! گفنت خداحافظی یک ی ازهاند

 !کردی بد من حق در قدر چه که فهمیدی می ابالخره و آ مدی می تو

 



 به هرگز بزنند، گول را مهدیگر توانند می فقط ها آ دم کردم می فکر ها موقع آ ن 

 گول دیگری کس هر از هبرت  را خودش آ دم گاهی که کرد منی خطور مغزم

 .زند می

  

*  *  * 

 من از را گویش بود منتظر که مامان به و دادم فاصهل گومش از مکی را گویش

 :گفمت حمسن به و کردم نگاهی بگرید



 .من بریون رم می دارم. مامان دم می رو گویش ذارم، منی خربت یب من ابشه-

 مامان. کردم تمن و برداش مت مبل روی از را ژاکمت. دادم مامان دست را گویش

 ی درابره چزیهایی چه ها مهسایه از که کرد می تعریف و پرس ید می راحیل از

 مامان به ای اشاره اب و بس مت را ژاکمت وسط ی دمکه فقط. است شنیده راحیل

 به دادن واهی امید مشغول و داد تاکن رسی" رم می من:" که زدم لب

 .شد حمسن

 



 هر. بود پایزی روزهای آ خرین. رفمت پاینی مان برج به منتهیی خیاابن رسازیری از

 نگاهی بود تر خست برگشتش که مسریی به و گش مت برمی عقب به گاهی از

 پایزی به قلمب هنوز. کرد می طوالین برامی را مسری این پایزی فصل. کردم می

 ریزان برگ پایزی، فصل رشوع اب! شد می مچاهل و خشک داشت، حساسیت

 .شد می رشوع مه من قلب

 و بیاید بود قرار. داش مت قرار ملیحه اب. گرفمت کیس ات و رس یدم اصیل یاابنخ  به

 در من مثل درست را گرفنت ختصص و دادن   ادامه قصد. ببینمی را مهدیگر

 در درست من مثل و برخورده مشلک به انمزدش اب. نداشت حارض حال



 وادگیخان مشالکت گرفتار کرد، می فکر گرفنت ختصص به ابید که ای  دوره

 .بود شده

 شوم پیاده که بود مانده مک. بود وی پارک مست دجن شاپ اکیف هامن ما قرار

 آ یکون. زد زنگ ملیحه که شوم دیگری ماشنی سوار بعدی کورس برای و

 :گفت مضطرب حلین اب. دادم را جوابش و زدم را متاس

 کردی؟ حرکت کجایی؟ یدلا-

 :گفمت و کردم اطرامف به نگاهی



 .مش می پیاده الان عرصم،ولی نزدیک-

 :داد ادامه تر مضطرب

 .خونه برگرد خوام، می معذرت بیام، تومن منی من ببخش ید یدلا-

 :گفمت نگران

 زین؟ می حرف طوری این چرا ملیحه؟ شده چی-

 .کمن می تعریف برات بعداا -

 .کرد قطع و گفت را مهنی



. دارد نگه چهارراه نزدیک گفمت راننده به. بروم آ خر ات را مسری نبود دلییل

 .ابشد شده ساز مشلک انمزدش دوابره که زدم می حدس
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 و دمپایی آ ن اب دیدنشان از دمل پوش؛ کهنه پرسایم  و دخرت از بود پر چهارراه

 کرده نشست پاهایشان روی هتران گیآ لود متام انگار. آ مد درد به س یاه پاهای



 فعالیتشان و حالت اما نبود، ماه آ ذر رسد هوای مناسب مه پوششان. است

 .اند آ مده کنار رسما اب آ مزیی مساملت حنو به که داد می نشان

 چند شد ابعث داشت فرفری موی که دخرتان آ ن از یکی به من لبخند

 آ دامس،. داشتند فروش برای جنیس کدام هر. بیایند مست به نفری

 متفاویت جنس بود ایس تاده دورتر که پرسها از یکی تنها لواشک، شالکت،

 چرا! فروخت می نرگس. رفمت طرفش به و زدم کنار را مهه. داشت بقیه از

 بودم؟ خنریده نرگس خودم برای چرا بودم؟ برده اید از را خودم من امسال



 های نرگس ات بردم لوج را دس مت. بود دستش نرگس اتیی چند ی دس ته سه

 :گفت امخ اب و کش ید عقب را دستش که کمن ملس را دستش

 .که نیست زدین دست! تومنه هفت ای دس ته-

 و شده قرمز دستش ابشد، دوست رسما اب بود نتوانس ته انگار یکی این

 .بود گذاش ته اتثری مه خلقش روی

 :گفمت و کردم کیفم داخل دست

 .دیگه خبرم خوام می ممن-



 را ها آ ن از یکی دستش، ی مانده ابیق گل دس ته سه به نگاهی اب و شد تر آ رام

 :کرد جدا

 .هبرته شون مهه از این بیا، -

 :گرفمت را ها نرگس و دادم دستش به را تومیت ده اسکناس

 .بداخلق خودت مال ش بقیه-

 



 سوار که مهنی. گرفمت ماشنی برگش مت برای و رفمت خیاابن دیگر طرف به

 کش یدم، بو معیق کش یدم، بو. بردم ام بیین مست به را ها نرگس شدم ماشنی

 .بود تقلیب نرگس آ قاجون قول به. بود خاصیت یب داد، منی بویی اصلا 

 

 اینکه از. بود شده تر راحت دس مت در هایم  نرگس وجود اب خیاابن از رفنت ابال

 خانه هب وقیت. داش مت جعییب ذوق بربم، ااتمق به و بگذارمشان گدلان داخل

 آ شپزخانه طرف به و انداخمت مبل روی را کیفم. نبود مامان از خربی رس یدم



 کردم می آ ب از پر ظرفشویی سینک در را ای شیشه گدلان که هنگامی. رفمت

 اینکه ات خورد زنگ قدر آ ن. نکردم توهجیی. برخاست ام گویش زنگ صدای

 به گدلان. اش متگذ گدلان داخل احتیاط اب و برداش مت را ها نرگس. شد قطع

 به و برداش مت مبل روی از را کیفم و شدم مخ مکی. رفمت سالن مست به دست

 اتپ لپ. گذاش مت مزی روی مه را گدلان و انداخمت ختمت کنار را کیف. رفمت ااتمق

 قدری. گذاش مت مزی وسط درست را گدلان و دادم هل ای گوشه به را

 رسحال را من اما نبودند، رسحال هایش نرگس. کردم متاشایش و رفمت عقب

 ام گویش و دادم ختت به را ام تکیه. نشس مت کیفم کنار و گرفمت نگاه. بودند کرده



. بود شده ثبت پاخس یب متاس عنوان به اببک ی شامره. کش یدم بریون کیفم از را

 .بود زده زنگ گذشت می آ مدنش از که روزی چند از بعد
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 احامتالا  اینکه مه بود، گفته که هایی حرف خاطر به مه بودم؛ شده انامید فربد از

 چه شود، رشیک اباب اب حیت فربد که شدند منی رایض اش خانواده و انزننی

 که کرده پیدا فرصت اباب ات کند سپا را هایش چک ات دو یکی اینکه به برسد

 .کند جور و مجع را خودش مکی

 



 مه شاید بودم، کرده نذر خود اب. بود مانده ابیق راه تنها زدم، زنگ اببک به

 رها را چزی مهه سال یک شود، درست اباب اکرهای اگر که قرار، جور یک

 تارشپرس   سال یک خودم و کمن مرخص را عزیز پرس تار. بروم کرج به و کمن

 زندگی ی چرتکه از فارغ سال یک و کمن رها را چزی مهه خواس مت می. شوم

 شکرش جای فقط. بود شده گری زمنی که بود سایل دو حدود عزیز. ابمش

 اید خویب به را مهه و چزی مهه و بود نگرفته آ لزامیر آ قاجون مثل که بود ابیق

 را یکی که جایی به س یدر  ات افتاد پا از مک مک عزیز آ قاجون مرگ از بعد. داشت

 .ابشد مراقبش ساعته چهار و بیست که خواست می



 .آ ورد خودم به را من گفت اببک که ی"جان یدلا الو"

 .اببک آ قا سلم-

 چه و خاهل ی خانه در چه که برخوردهایی در بود، برخورد خوش و خورشو

 چزی اگر حیت. ابشد عصیب بودم ندیده وقت هیچ داشتمی خودمان ی خانه

 مهنی اب. کرد می رجوع و رفع خاص مدیل و لبخند اب شنید می مه انمربوطی

 :داد را من جواب اش ویژگی

 .ندادی جواب زدم زنگ دکرت، خانوم سلم-



 .گرفمت متاس زدین زنگ دیدم ات. نشدم متوجه نبود، دس مت دم گویش-

 یاومد گفت نامی برگش مت ترکیه از که پیش روز چند راستش نداره، ایرادی-

 من که کرد بدقلقیل آ ان قدر این وقته چند این اما داش یت، اکر ابهام دفرت

 .نامی دست سپردم رو اکرا ی مهه

 :پرس یدم نزمن اباب از حرف دفعه یک من و شومی حبث وارد مک مک اینکه برای

 خوبه؟ چطوره؟ آ ان-



 یه از بیشرت حرفاش بعیض دنده؛ یه و جلباز سالگیاش، پنج شبیه شده آ ان-

 .ساهل چهار سه دخرت یه رفتارش نصف اما ست، ساهل دوازده خرتد

 سن به دخرتی بگومی و کمن نصیحت را ساهل پنج و چهل مرد یک دانس مت منی

 :گفمت فقط دارد، نیاز مادر به آ ان

 .شه می درست سالشه، و سن خاطر به-

 .نبود طور این کنه، می جلبازی بیشرت رفته مادرش وقیت از-

 رفته؟ مهیشه برای مادرش -



 مه آ ان. بود شده جاری زابمن بر دفعه یک نبود، خودم دست کنجاکوی این

 !نداشت و داشت مادر داشت، من مثل رشایطی تقریباا 

 از رو چزی مهه و نداره رو مادرش دوری طاقت مه آ ان گرده، برمی عید ات نه-

 جان؟ یدلا داش یت اکر چه من اب آ ان، خیال یب مه حاال. بینه می من چشم

 و پدرزن که وقیت ات. بود شده جدا مهرسش از پیش ماه چند اببک

  از حریف نداشتند جرات مهرسش نه و خودش نه بودند ایران مادرزنش

 زود خییل مه مهرسش و اببک آ ملان به ها آ ن رفنت حمض به اما بزنند،  طلق



 نداشت، اطلع مهرسش و اببک دقیق اختلف از کیس شدند، جدا مه از

 شنیده خاهل از را ها این کردند، می مطرح تفامه عدم اغلب خودشان را یلیشدل 

 .بودم

 بش ینید و بیاید دوابره شه می ببیمن خواس مت می ابابمه، مورد در اببک آ قا-

 دم بودن اومده اکراش طلب رسی یه پیش شب چند بزنید؟ حرف ابهاش

 .گرفت فرصت ازشون زور به. برج



 اکری نتونست شد؟ چی تربیز بود رفته گفت، هبم زیاییچ یه نامی دومن، می بهل-

 کنه؟

 مهنی فقط نیست، اکرش از زدن حرف اهل خییل که دونید می اببک آ قا-

 مساعدی حال اصلا  بود اومده وقیت چون نتونست، احامتالا  که دومن می قدر

 .نداشت

 ،مش می انراحت طوریه این روزش و حال بیمن می وقیت واقعاا  من جان یدلا-

 هنوز ابابته، دست تربیز ابزار. نیست معامهل اهل خییل منصور منتها



 ابز حساب زایدی مهون روی اما نیست، خایل خایل دستش داره، امتیازایت

 .بیاد کواته مقابلش طرف نفع به ابید مکی. کرده

 .کمن شک الکمش صداقت به که نبود طوری حلنش

 شاید کنید، حصبت ابهاش یاینب  دیگه ابر یه شام گم می من خب اببک آ قا-

 .بیاد کواته مکی کنه درست تنها دست تونه منی فهمیده که الان

 :گفت رسیع



. کرد شه می چه ببینمی کنمی حصبت دفرت بیا فردا جان، یدلا ندارم حریف من-

 زدی؟ هبش حریف کردی؟ حصبت فربد اب فقط

 به مکک نوع هر بدفر  اینکه گفنت اب خواس مت منی. بگومی را راستش خواس مت منی

 :گفمت دروغ به. کمن خفیف و خوار اببک پیش را اباب کرده، رد را ما

 قدمیی اختلفات مهون رس ایه، کینه زاید ش ناس ید می که ابابم نزدم، حریف نه-

 .دخلورن مه از



 کمن، حصبت تومن منی الان جایی برم ابید من. دفرت بیا فردا جان، یدلا ابشه-

 .بزنمی حرف ونمیت می هبرت دفرت توی
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 :گفمت کند قطع اینکه از قبل

 راحیل و حمسن رشایط از نامی دفرتتون بودم اومده که پیش رسی اببک آ قا-

 اباب برای داره، انگلیس توی حمسن که های فعالیت برای ممکنه زد، می حرف

 ابشن؟ آ ورده بوجود مشلک

 :گفت و خندید



 خب اما کنه، زاید رو چزیی هر داغ پیاز خرده یه داره عادت الکا  نامی-

 دلشون که شده اوانیی برای دس تاویز یه الاقل ابشه، مه ربط یب تونه منی

 از یکی بودم، ترکیه من. داخل از یکی بگرین؛ رو ابابت جای خواست می

 خب اوان. حمسن و پرس ید می ابابت از اتفاقاا  دیدم، رو گراف فروشای مدیر

 اب نشسنت البد ترسوان، مکی ندارن، ما س یایس رشایط از درس یت تصور

 های کننده پخش بزرگرتین از یکی پرس که حاال کردن فکر خودشون

 مقابلشون طرف خود ممکنه کرده، پیدا س یایس مشلک ایران توی حمصولشون

 . شه حمدود خییل ایران در



 دفرتش در حضور و فردا به موکول را چزی مهه و ندادم ادامه را حبث دیگر

 .نداش مت بودم گفته اببک به که دروغی به نسبت خویب حس اصلا . کردم

 

 ی مهه احتساب اب ات زدم بریون خانه از نه ساعت حوایل بعد روز صبح

 اببک دفرت در نمی ده ات ده بنی شود ماتخری  ابعث است ممکن که مواردی

 از  نامی ترس یدم می فقط کمن، عوض را اببک نظر بتوامن بودم امیدوار. ابمش

 . کند اس تفاده اببک روی نفوذش قدرت



 الکا  اخری اتفاقات اب اینکه اب کردم، می فکر مامان حرف به مسری طول متام در

. کند حصبت فربد اب که بود خواس ته اباب از اما نداشت، را فربد دیدن چشم

. داد گوش فقط و نکرد بیداد و داد کردم می فکر که چزیی برخلف مه اباب

 اباب اگر شاید بگومی، چزیی فربد اب زدمن حرف از ندانس مت صلح مه من

. برسد نتیجه به توانست می من از تر راحت کرد، می حصبت فربد اب خودش

 حال هر به کرد، می مک حلنش ی زننده احترص  از مکی اباب مقابل در فربد شاید

 !نگرید جدی خییل را من رفتارهای و حرف بود کرده عادت ها سال

 



 دو هر. آ مدند اس تقبامل به اتخری اب اببک سپس و نامی اول شدم دفرت وارد وقیت

 انتخاب نوع سبب به اببک. بودند پوش وشلوار کت و مرتب و ش یک

 حداقل بود شده هدایت ابال مست هب یکدست که موهایی مدل و لباسش

 سبیل و ریش بودم ندیده هرگز. داد می نشان سنش از تر جوان سال پنج

. بود ریش از س یاهی رد کوچکرتین بدون و صاف صورتش مهیشه بگذارد،

 مشکی ابروهای. بود جذایب سالم  میان مرد لک در اما داشت، متوسطی قد

 الی البه در  شده چیده منظم و فیدس  موهای اتر اب تقابل در که داشت مرتیب

 بودم شنیده سینا از ابر یک. افزود می جذابیتش به و شده برجس ته موهایش



 سینا حرف روی شد منی خییل البته دارد، ساهل یس دخرتی دوست که

 ! کرد حساب

 

 شان جلسه ااتق به که خواست من از تر رمسی و کرد پریس احوال رمسی نامی

 جلو شان تعارف خاطر به. گفت خوشامد خورشو و گرم اببک اما بروم،

 صدای اب گذاش مت ااتق به پا وقیت. رفمت جلسه ااتق مست به زودتر و افتادم

 کند، ابز را دفرت ورودی در ات برگشت عقب به جا هامن از اببک در زنگم 



 و کرد رساتپامی به نگاهی. بست رسش پشت را در و شد ااتق داخل نامی اما

 :گفت خودماین خییل

  خویب؟-

 زماین یک. کرد رسم جلوی موهای به مه نگاهی حامل پرس یدن از بعد

 اند شده مجع رسم طرف یک در مهه که رسم جلوی کواته موهای:" گفت می

 اکر این قصد از کرد می فکر" دهد می را ابالکس دکرت خامن یک شلک من به

 رسم راست مست را موهامی از بیشرتی جحم هدف یب واقعاا  من اما کمن، می را



 از پرتر رسم راست قسمت که بود گونه این مه موهامی حالت کردم، می هدایت

 .بودند تر ایغی رسم راست مست موهامی. بود چپ مست

 شلکی مس تطیل طویل مزیم  دور ات دور که هایی صندیل از یکی پشت

 :گفمت و نشس مت بود، شده گذاش ته

 . ممنومن-

. گذاشت مزی روی و کرد حلقه مه در را شدس تان نشست، روبرومی و آ مد

 :گفت و کش ید جلو را خودش



 منتها داری، اکر ابهاش که گفمت هبش برگشت اببک که روز مهون من-

 تو بگه و خلوته رسش که ابشه روزی خواست می. بود شلوغ خییل رسش

 .امروز مثل اینجا، بیای

 جمبور در دنش ابز اب اما نیست، طوری بگومی و بدمه جواب خواس مت می

 مست آ ن به کرده، ابز را در اببک اینکه هوای به و کمن قطع را حرمف شدم

 و کرده ااتق راهی خودش از جلوتر را فربد نبود؛ تنها اببک اما برگش مت،

 بود من روی مس تقمی و جدی که نگاهی اب فربد. بود ایس تاده رسش پشت



 و من به نگاهش در! کند می چه اینجا که نداش مت نظری هیچ. شد ااتق وارد

 .آ مد می انخواان برامی که بود حالیت یک نامی
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 مبود امیدوارم. افتادم بودم گفته اببک به که دروغی اید دیدنش اب بلفاصهل

 نپوش یده وشلوار کت نامی و اببک برخلف. نکند برمل اببک پیش را درومغ

 گذاش ته ابز نصفه ات را زیپش که داشت تن به مایت رنگ یشمی اکپشن. بود

 .بود پوش یده آ ن مهراه مه رنگی آ یب جنی شلوار و

 من به رو بود هبرت زد منی که لبخندی اب فربد. شدمی بلند دو هر نامی و من

 :گفت



 خویب؟ سلم-

 چزیهایی متام کردم می حس. نداش مت را دیدنش انتظار. مهنی فقط و کردم سلم

 او اب و رفت مستش به نامی. اند شده خفه جا در بگومی اببک به است قرار که

 : داد دست

 !آ ی می مه تو بود نگفته اببک-

 :گفت و کش ید عقب نامی کنار درست فربد برای ای صندیل اببک



 چه هر منصور اب ابالخره. بزمن زنگ هبش رس ید فکرم به هدفع یه صبح-

 .داییشه ابشه داش ته اختلف قدرم

 :گفت نامی به رو و کش ید پاینی را اکپشنش زیپ فربد

 رو من برو اما بیام، که زد زنگ اببک فقط خربه، چه که نداش مت خرب ممن-

 .آ م می دارم دونس یت منی تو کمن ابور من درصد یه کن فکر نکن، فیل

 :ابشد گرفته را مچش فربد انگار زد، لبخند  ابره یک نامی

 .کن فکر طور مهون راحیت جور هر تو-



 پشت. شدم می دستپاچه نگاهش هر اب چرا دامن منی. کرد من به نگاهی نمی

 ات ماند منتظر سپس و نشست بود کش یده جلو برایش اببک که ای صندیل

 نامی مثل درست. نشست من کنار و زد دور را مزی اببک. شود جاگری اببک

 :گفت و آ ورد جلو به را دس تانش

 .کنمی حصبت داییت مشلک مورد در خرده یه بیای گفمت-

 رسش تاکن اب اببک. شد اببک ی خریه و داده تکیه اش صندیل به فربد

 :گفت و کرد من به ای اشاره



 نداشت جرات یدلا که گرفیت فاصهل بیخود مسائل رس داییت از تو اینقدر-

 . ابشه هبشون حواست خرده یه که خبواد ازت و بیاد

 شدمی، چشم در چشم. کرد هدایت من مست به را چشامنش بلفاصهل فربد

 اباب به مککی که نپذیرفته و دیدمش که گفت منی و زد منی حریف اکش فقط

 :داد ادامه اببک. گرفمت چشم زودتر که بودم من. بکند

 دیروز یدلا. کنمی حصبت و اینجا بیای امروز ات خواس مت ازت من مهنی واسه-

 اب منصور گفمت هبت قبلا  کمن، حصبت منصور اب برم دوابره که خواست ازم



 یه بشه اگه و مه روی بذارمی رو فکرامون ابید الان آ د، منی کنار من رشایط

 .بکنمی اکرایی

 

 ی س تهخوا موافق که نداش مت امیدی هیچ گرفت، صندیل از را اش تکیه فربد

 وجه هیچ به که گفته من خود به بگوید بودم منتظر حلظه هر بزند، حرف من

 .شود ماجرا این قاطیم  خواهد منی

 :گفت و دوخت اببک به را مس تقمیش نگاه



  من؟ بزین زنگ گفته هبت نامی-

 :گفت و خندید اببک

 نه؟ ای هس یت بده، جواب تو گفته؟ یک هممه مگه یک؟ هر حاال-

 و شد پش امین زود و کرد نگامه کواته. گذاشت مزی روی را دستش یک فربد

 :گفت اببک به رو

 فکر چرا شامها رم، منی ابر زیر دونس ته می البد رسامغ، نیومده یدلا خود وقیت-

 کمن؟ می قبول من که کردین



 آ ور عذاب ی جلسه این آ خر ات هرگز هرگز که بود معین این به حرفش این

 !دادم امید طور این خودم به. کش ید خنواهد درومغ روی از پرده

 :داد جواب اببک جای به نامی

 بیاد که بودم خواس ته ازش من. بوده چی نیومدن برای یدلا دلیل دومن می من-

 و ابابش اب گذش ته در که مشالکیت خاطر به گفت بزنه، حرف ابهات و

 نطرمون به. بشه واسطه خواست فقط اببک. کین منی قبول داش یت حمسن

 .افتاده گری داییت الان کن، موشفرا



 :برگشت نامی مست به

 دادی؟ رو من پیش اومدن پیش نهاد یدلا به پس-

 نوبت بودم منتظر حلظه هر کرد؟ می ابزپریس مهه از چرا! مردم می داش مت من

 رخیمت، دستت کف رو پایک آ ب ممن و اومدی که تو یدلا:" بگوید و شود من

 ؟"اینا به گفیت چه پس
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 :گفت جوابش در نامی

 !ها  غریبه به احتیاج چه هست، آ دم فامیل وقیت ات کردم؟ اشتباهی اکر آ ره،-

 :گفت و داد تاکن" نه"  ی نشانه به را رسش فربد



 چه کمن پاس رو دایمی چک بیام اینکه جز من فقط. نیست مشلکی نه،-

 پاتون یه وره، این پاتون یه شام این، اکره این شام آ د؟ برمی دس مت از مککی

 براتون چرا فهمم  منی. ندارم ای جتربه و نبودم واردات اکر توی حاال ات من ترکیه،

 ابمش؟ من که هممه

 :گفنت اب اببک

 .دم می توضیح هبت من خبورمی نساکفه یه کن صرب -

 .داد خامته بگرید خودش به واقعی شلک رفت می که جنجایل به



 :گفت جدی فربد

 مه فکر. ابمش جایی دیگه ساعت یه ات ابید ندارم، وقت خییل من حقیقتش-

 .ابشنی کرده دعومت خوردن نساکفه برای کمن منی

 به. شد وارد جواین مرد روز آ ن برخلف و شد ابز در گفت را این ات

. رفت و گذاشت ای نساکفه فنجان ما از کدام هر مقابل و آ مد مان مست

 :گفت مرد رفنت بریون اب اببک



 کردن رایض و ترکیه گفمت، دیگه ابر یه من ببنی گریمی، منی رو وقتت خییل-

 برابر دو رو ابزار سهم سود خب اما من، اب برگردونه رو منایندگیش که گراف

 .خوام می

 دست از را الکم ی رش ته موقع یب ی خنده این اب و کرد ای خنده تک فربد

 .کرد خارج اببک

 :گفت اببک

 خندی؟ می چی برای-



 به را توپش بودم منتظر کرد، می بد را آ دم حال گاهی که داشت قاطعییت فربد

 :گفت اببک جواب در. کند منحلش و بزند جملس این

 خب نداره، ربطی من به اصلا  هک خوای می چزیی یه گی، می چزیی یه آ خه-

 .بده برابر دو هبت بگو بگری، رو امتیاز این دایمی از برو

 :داد ادامه اببک از تر جدی نامی

 بیای مه تو که اینه ما منظورم واقع در فربد، بدم توضیح هبت من بذار-

 خب. بدی تو رو جنس پول از خبشی اببک مهراه به یعین بذاری، رسمایه



 یه خب بده، اببک جنس پول لک. نیست دستش چزیی صورمن آ قا معلا 

 نظرشون تراک مه ابشه، پر تون چنته دو هر که ابشنی نفر دو خسته، خرده

 .کنه می مجع رو خودش دوئونه می موش داره یک هر داخل از مه شه، می جلب

 :پرس ید نامی از ربط یب و شد تر معیق فربد لبخند

 خوردین؟ صبحانه شام-

 :پرس ید اببک

 خنوردی؟ مگه چطور،-



 :گفت رسکشی اب فربد

 انش تا انش تا اردای دارین آ خه خنوردین، شام کمن فکر منتها خوردم، که من-

 .دین می

 فربد مست به اوست دست دنیا متام مطلق آ رامش انگار که حالیت به نامی

 مزی روی که دستش حرکت از این بود، عصیب خییل واقع در اما. چرخید

 .بود مشخص آ مد می و فتر  می تند تند



 یه خواد می بگریه، رو گراف منایندگی دردرس یب تونه می اببک خود فربد ببنی-

 .بکنه داییت به مککی

 :برد اباب را ابروهایش تعجب فرط از فربد

 فکر آ خه دین؟ می گدا به صدقه دارین انگار که زننی می حرف طوری چرا-

 چه دوننی می قش نگ اببک و تو نیست، طورایم این طرفنی، گاگول اب کردین

 موش خدا رضای برای دارین که کننی می وامنود جوری یه منتها خربه،

 .گریین می



 :گفت فربد به اببک

 .بدین هملت ممن به کوچولو یه خب کنید، می حبث مه اب دارین  فقط-

 :نداد اببک به هملیت فربد

 اصیل ابزار دوننی، می مه شام دومن، می من اوالا . کمن روشنتون من بذارین-

 اکمل که دونید می خوب کمن فکر مه تربیز داره، تربیز رو ایران تو سیسموین

 غری دن منی اجازه ان، دایی پشت پرسش و عادل اوجنا منصوره، دایی دست

 پوشاک قسمت در دارن سلطنت. بگریه پا اکس بیش و اکر اوجنا کیس دایی



 چه بذارم، رسمایه بیام من ینکها دوم. ندونید دومن می بعید خودشون، برای

 .دیگه رم می مه رو ش بقیه خودم؟ چلمغ شامست؟ به احتیایج

 :ایس تاد فربد مقابل دوابره نامی

 . خوبن اببک اب تراک دارمی، رو ور اون مه ما-

 :برگشت اببک طرف به سپس و کرد نگاهش کواته فقط ابر این فربد



 رشیک یه مثل پس امتیازی، یه من دایی داری، امتیازایت یه شام مهینه؛-

. نه رشیک از اما آ د، می بدش رئیس از منصور دایی. رئیس نه کنید، برخورد

 .کن حصبت ابهاش برو دوابره

 فقط که من به رو و گرفت ابال را رسش ساعتش به نگاهی اب و گفت را این

 :گفت بودم ش نونده یک

 .برسومنت بیا آ ی، می اگه-
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 اب حریف هیچ بدون و یش می بلند الان مهنی:" بگوید که بود این شبیه بیشرت

 "آ ی می من

 :کند متقاعدش کرد سعی اببک

 .نزده حریف وزهن که یدلا. شه منی دیر حاال، خبور رو ت نساکفه-

 :برداشت را ش ا نساکفه اس تاکن و برد جلو دست فربد

 معلوم رو تلکیف که من بش نوه؟ که مونده حریف ای بزنه؟ مونده حریف مگه-

 دیگه. حهل من دست چزی یه توئه، دست چزی یه بگی دایمی پیش بری کردم،



 کنه، حصبت ابابش اب بره که کین رایض رو یدلا خوای می مثلا . مونه منی حریف

 .ره منی ابر زیر منصور دایی که گم می هبت من جون آ قا

 

 به مان نگاه ای حلظه. کمن متام مه من ات ماند منتظر نوش ید را اش نساکفه وقیت

 فکر که آ چنه از بیشرت. بروم مهراهش حامتا  ابید که فهمیدم من و افتاد مه

 او من مثل زین هیچ دنیا در. بودم بدل را هایش العمل عکس و او من کرد می

 :گفت گذاش مت مزی روی را ام نساکفه اس تاکن وقیت. نبود بر از را



 .بیا نداری اکری اگه رم، می من-

 .شدم بلند بلفاصهل و نکردم مکث

 در مست به من از زودتر فربد. انداختند مه به داری معنا نگاه نامی و اببک

 :گفت ابره یک نامی کرد، ملس را در ی دس تگریه دستش که مهنی. رفت

 دارن؟ رو منصور آ قا هوای قدر این پرسش و عادل چی برای فربد، راس یت-

 !حامیت مهه این جوریه یه

 :برگشت مستش به فربد



 .رفاقتا طور این نیست مفهوم برات رفیقن، هاست سال-

 :گفت و زد لبخندی نامی

 !گی می تو که طوره مهنی حامت-

 :ایس تاد نامی و دفرب بنی و شد بلند رسیع خییل اببک

 .کرد بدقلقی مکرت ابر این شاید کمن، حصبت منصور اب دوابره کمن می سعی من-

 :گفت و زد لبخندی مه من به بعد

 .بزمن حرف ابهاش آ م می دیگه ابر یه شده که مه یدلا خاطر به-



. نبود رایض صورتش حالت خییل و ایس تاده اببک پشت بود نامی به حوامس

 را فربد و نامی بنی حصبت کردن قیچی قصد آ مدنش اب اببک کردم می حس

 .ابشد داش ته

 

 نگاه مدت متام شدند، سوار فربد و من مهراه دیگر نفر دو آ سانسور داخل

 را حس این فربد نگاه از من ابر هر و افتاد مه به بیگاه و گاه فربد و من



 برج در از که مهنی. است انرایض قدر چه دیگر نفر دو وجود از که گرفمت می

 :گفت آ مدمی بریون

 گرفیت؟ اید یک از-

 :گفمت و کردم نگاهش تعجب اب

 رو؟ چی-

 !رو گفنت دروغ-

 :چیست منظورش فهمیدم



 بدونن خواس مت منی. بگم دروغ بودم جمبور نزدی، حریف اببک پیش که ممنومن-

 .نکردی قبول تو و زدم حرف ابهات اومدم من که

 به مه من و بود گرفته پیش در را رو دهپیا مس تقمی مسری برج راست مست از

 زایده رفنت راه تند در مکی که فهمید. منامن عقب کردم می را سعمی متام دنبالش

 قرار راس تا یک در وقیت برداشت، تر آ هس ته را هایش قدم و کند می روی

 :گفت گرفتمی



 الزمه وقتا بعیض گفت؛ دروغ ابید گو دروغ به. بود خویب دروغ خوبه،-

 .بگی دروغ

 :گفت بزمن حریف من اینکه بدون بعد

 مسریی یه ات اما خونه، برسومنت تومن منی پارکه؛ کوچه این توی ماشیمن-

 .برمت  می

 :گفمت و ایس تادم

 .خودم رم می گریم می ماشنی مش، منی مزامحت من-



 :گفت و آ ورد ابال"  بیا"  علمت به را دستش

 .من دارم اکرت-

 ممکن شلک ترین آ هس ته به را هایش دمق رس یدمی کوچه داخل وقیت

 ماشیین ات کرد صرب بودم، ایس تاده قدمی چند ی فاصهل اب کنارش. داشت برمی

 کرد مکرت را خودش و من بنی ی فاصهل بعد شود، رد آ ید می مقابل طرف از که

 :گفت و

 !اوجنا بری زدی می پرپر موقعی یه زین؟ منی رس عزیز به دیگه چرا-



 اتسف اب را رسم. بزند حرف نامی و اببک ی درابره است رقرا کردم می فکر

 :دادم تاکن

 .مبومن پیشش سال یه برم خوام می بشه مهوار خرده یه اباب مشالکت-

 :گفت خنده اب و زد را ماش ینش رمیوت

 و درس وقت اون سال؟ یه ور؟ اون ای افیت، می بوم ور این از ای چرا تو-

 شه؟ می چی زندگیت

 :گفمت آ رام



 . نیست مهم-

 .نبود همم واقعاا  نه، ای و شنیده دانس مت منی

 اینکه اب کرد، را کوچه از آ مدن بریون قصد و انداخت راه را ماش ینش وقیت

 :پرس ید شود، اصیل خیاابن وارد که بود حواسش ی مهه

 خربیه؟ نامی و تو بنی هنوز-
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 واکنش رسیع گفت ات. دادم نشان را ام خوردگی جا ممکن شلک ترین مبتدی به

 به گونه واین! بزمن حریف هیچ اینکه بدون چرخیدم؛ مستش به و داده نشان



 که کردم سکوت قدر آ ن. دادم پر و ابل گذشت می ذهنش در که چه هر

 :گفمت شوم رها اینکه برای و افتادم خفگی حالت به سکومت التح از خودم

 .نیست ای دیگه خرب. دادم رد جواب ممن کرد، خواس تگاری که دوین می-

 .برگردم مستش به که خواست منی دمل ابداا  اما کردم، حس را نگاهش س نگیین

 بیاد اینکه قبل سال دو. اونه از تر قبل خییل نیست، خواس تگاری منظورم-

 کش ید وسط رو تو حرف اتفایق خییل که بودمی مه اب جایی یه واس تگاریتخ

 به ممن و نفهمه کیس که داشت اتکید مه خییل. مهنی اب مدت یه که گفت و



 فهمیدم بعدش خب اما زنه، می بلوف کردم می فکر. نزمن حرف ای دیگه کس

 !دادی رد جواب خواس تگاریش به چرا نفهمیدم فقط نیست، بلوف

 کیس اب اش درابره گفت منی مگر. بود رسانده اعلیش حد به را ذالتر  نامی

 .زد خنواهد حرف

 مسخره را خودم فقط نیست، چزیی مهچنی نه بگومی و بیامی من اینکه دیگر

 :گفمت عادی خییل. کردم می



 که فهمیدم هنایت در منتها بودمی، دوست زدمی، می حرف مه اب مدت یه بهل-

 .مهنی خورمی؛ منی جازدوا و زندگی درد به

 ... طور این که-

 چند این گفنت ابر هر اب داش مت را این تواانیی من برگش مت، مستش به ابر این

 .شوم زنده و مبریم کواته حرف ات

 این ابر این اما بود، هایش حرف ختام حسن مواقع اغلب ش"طور این که"

 .نشد طور



 یکی مثلا . گذاش ته دشخو  از خوب ایدگاری یه مون دوس تانه مجع بنی نامی-

 رفته که اینه جراینشم. انزیل رفته گمی می بپیچونه رو ما و بره آ یب زیر خواد می

 درگری و مریضه ابابش بود گفته ما به وقت اون ش یطونیاش، پیی انزیل بود

 .اونه

 

 !داشت منظوری حامتا  بگوید، من به را ها این ابید چرا فهمیدم منی

 داره؟ من به ربطی چه این-



 :گفت رشور و بدذات آ دم یک مثل زد، لبخندی

 حرف و بودی دوست ابهاش که دوراین اون بدومن خواس مت می فقط! هیچی-

 ابهاش؟ رفیت مه انزیل زدی، می

 :است زده من به مه هتمیت طوری یک و گفته مزخریف چه که فهمیدم رسیع

 !گی؟ می داری چی ببیین کین فکر مکی زدن حرف از قبل نیست هبرت-

 مه اگه اینکه دوم زین، می هتمت داری اینکه اول داره، ایراد دوات سوالت

 ی مس ئهل یه ابشه، درست پرس یدنت سوال این نکمن فکر ابمش، رفته ابهاش



 که ش یطنتایی خاطر به رو من نداره حق کیس. داره ربط خودم به که خشصیه

 .کنه توبیخ خودمه اب اختیارش و بکمن خواد می دمل

 :داد نتاک را رسش

 اختیار که مفینیس یت دکرت خانوم یه تو رفت ایدم حلظه یه ببخش ید وای ای-

 نبود، اختیارات ی حیطه به شدن وارد منظورم من اما داری، رو خودت

 خبواد دلت ات اکری مسائل تو نامی. کین مجع رو حواست بگم خواس مت می فقط



 الاقل موهجیه، مآ د انمویس مسائل توی طریف از خب اما داره، شیشه خرده

 !اببک از تر موجه

 :گفت و داد نگاهش اب را نگامه جواب که کردم نگاهش تعجب اب

 .لرزه می زود دلش و دست موردا این توی خرده یه اببک-

 دس تگریم مکی چزیهای مه من و گفت می رسبس ته زد، منی حرف شفاف خییل

 اب گفت می اسین که بود جواین دخرت هامن به منظورش مه شاید. بود شده

 که بودم دلگری قبلش حرف از قدر این نگرفمت، را حبث ی دنباهل. است اببک



 اگر که بود چسبیده گلومی بیخ حریف یک اما شوم؛ پیاده خواست می دمل

 :گرفمت منی آ رام گفمت منی

 مهه بدشون شانس از بعضیا برای منتها کنن، می غلطایی یه دارن مهه الان-

 رفتار و اخلق به اکری من. فهمه منی کس هیچ و شکیهیوا بعضیام. پخشه جا

 حل راه یه اباب مشلک برای که بود این برام همم ندارم، نامی و اببک خشصییت

 لطفاا  نداره، ربطی من به نامی رفنت انزیل و اببک دل و دست. بشه پیدا منطقی

 .مش پیاده خوام می من دار نگه



 

 :دنکر  توقف اما کرد، مک را ماشنی رسعت

 و اببک ندازی، می تیکه هبم داره اینکه مست نره فکرم که کمن می رو سعمی-

 اکرم اصلم  خودم من. بدوزن الکه خودشون برای مند این از خوان می نامی

 اتیی دو کمن فکر خواسنت می ات دو این وقت اون ست، بقیه کردن س یاه

 هر اگه. وندفرتش بکشونن رو من امروز که بگرین تصممی مه اب که ننشسنت

 کوه پشت از من نکن فکر که بود این برای شون، اکسه تو گذاش مت گفنت چی



 اما ، گفمت هبشون خودم خاطر به رو حرفا اون ی مهه اول ی درجه در. اومدم

 خنوردن که خر مغز ابشن، امتیاز دنبال دارن حق ویل نگفمت پیششون

 بزن زنگ ای کن، حصبت ابابت اب. جلو بندازن جوری مهنی رو خودشون

 ویل هسنت، طامع. بیاد راه اببک اب دایی جوری یه که کنه، حصبت حمسن

 !برسه دایی داد به تونه می که ن کیس تنها فعلا 
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 :گفت کند نگامه اینکه بدون و داشت نگه خیاابن رکنا دفعه یک را ماشنی

 .برو بری، خوای می جا هر شو پیاده حاال-



 چرا بودم، بریده. شدم پیاده تعلل ای ذره بدون و گفمت ی"خداحافظ" لب زیر

 شب آ ن اکش ماندم؟ می دور ماجراها این متام از حمسن مثل نباید من

 کرده جدایی به هتدید را اباب مامان که شنیدم منی و داد منی دس مت اکر ام فضویل

 پا زیر را الهل پارک. گش مت هدف یب ها خیاابن در ظهر موقع ات. است

 متاشا به درختانش جان و جسم بر را پایزی های روز آ خرین ابزی گذاش مت،

 دور بودند برگرفته در را من که پوچی و خمرب افاکر از ای حلظه و نشس مت

 رفمت می کرج به الان مهنی شد می چه افتاد، رسم به عزیز ی خانه هوای. نشدم

 کردم؟ می امتحان را فرامویش و



 به ات آ وردم بریون را ام گویش. بکمن را اکر این واقعاا  گرفمت تصممی حلظه یک

 متاس مامان اب اینکه از قبل اما دمه، خرب کرج به را رفتمن و بزمن زنگ مامان

 که بود پرس یده من از. خواندم را بود آ مده  س تاره طرف از که پیامکی بگریم

 س تاره ی شامره رسیع. نداش مت را گرفنت پیام و دادن پیام ی حوصهل. هس مت کجا

 متوجه کرد، سلم و گفت"  الو"  وقیت. دادم را پاخسش منتظر و گرفمت را

 :پرس یدم نگران. است  دورگه صدایش شدم

 شده؟ چی س تاره؟ کردی گریه-



 هوس اینکه اب. بروم اش خانه به توامن می اگر که ستخوا من از و کرد اتیید

 معیل را رفنت این شده طور هر خواس مت ومی داش مت را عزیز ی خانه به رفنت

 :شد مانع اش گریه و س تاره صدای حلن اما کمن،

 .پیش مت دیگه ساعت نمی. آ م می ابشه،-

 که شدم ای اتکیس اولنی  سوار"  دربست  " گفنت اب و آ مدم بریون پارک از

 .کرد توقف پامی جلو



 افتاد اش خانه به رس یدن ات س تاره اب حصبمت بنی که ای دقیقه پنج چهل ی وقفه

 کیف. نباشد صورتش در گریه از اثری هیچ دیگر دیدمش وقیت شد ابعث

 :گفت آ شپزخانه به اشاره اب و گرفت را پالتوام و

 .حارضه انهارم دیگه ساعت نمی-

 :آ مدم ذوق رس بود کدابنو مهه این اینکه از و زدم لبخندی

 کردی؟ می گریه چرا شده؟ چی. نیومدم انهار برای بشنی، بیا-



 خانه ورودی راهروی در که اش کفشی جا مکد داخل را ام پالتوم و کیف

 :آ مد مسمت به و گذاشت بود نصب

 .پیشم بیای گفمت بود گرفته دمل-

 من دلم  گرفتگی خواس مت می را یکی خودم من بود، کرده انتخاب مه را کیس چه

 .کند وا را

 :گفمت و نشس مت مبل روی

 بود؟ گرفته دلت چی برای حاال -



 :گذاشت مقابل دیگری بشقاب مهراه به را آ جیل ظرف

 .بزنمی خوب حرفای اینجایی دقیقه دو بذار کن، ولش-

 و حلن از که نبود گریه آ اثر فقط دقیقه پنج و چهل این در اینکه مثل

 .بود افتاده مه دیگری اتفاقات بلکه بود، شده پاک صورتش

 گریه چرا شده، چی که ببیمن اومدم این خاطر به س تاره، داش مت اکر من-

 .نیومدم دل و درد خاطر به کردی؟ می

 :رخیت آ جیل مقداری بشقاب در و نشست کنارم



 گه می من به پررو پررو کردمی، حبث مه اب خرده یه بود، زده زنگ انزننی-

 .بذارین راحت رو فربد مدت یه شه می

 تری عصیب حالت به و گرفت اوج س تاره صدای که کردم نگاهش تعجب اب

 :گفت

 پول سام به فربد که گفت هبش امحد کرد خوب یدلا، آ د می بدم ازش اینقد-

 .بسوزه جاش مهه بذار داده،

 :گرفت ام خنده خبوامه اینکه بدون



 شه می اون فردا یک؟ ات افتادی چپ ابهاش الان از! س تاره نگو جوری این-

 رو زنش خب بزنه انتخاب به دست اون و تو بنی خبواد فربدم داداشت، زن

 .تو بیا کواته کنه؛ می انتخاب

 :گفمت که کش ید جلوتر را آ جیل

 .خبورم تومن منی انهار که خبورم آ جیل خب ست؟ آ ماده انهارت گی منی مگه-

 :گفت و شد بلند رسیع

 .ش میبک  رو غذا برمی -



 را برجن خواست من از. شدم مرتبش و بزرگ ی آ شپزخانه وارد مهراهش

 :گفت که بود او به پش مت. کمن خایل دیس داخل

 دوست خییل بشی، فربد زن تو خواست می دمل مهیشه یدلا، دوین می-

 !مامامن حیت اباب، مه من، مه داشتمی،

 که وقیت شد بیشرت دس تامن لرزش. لرزد می دس مت در گری کف کردم حس

 :گفت ادامه در س تاره



 ابابم ایدمه نداشنت مشلکی و بودن خوب ابابت اب فربد هنوز که ابر یه حیت-

 .داد مه رو پیش نهادش فربد به

 و برگش مت مستش به. کمن غلبه ام کنجاکوی بر و مبامن ساکت نتوانس مت ابر این

 :گفمت

 داد؟ جواب چی فربد-

 :گفت و زد ش یطنت رس از لبخندی

 .گفت شه منی زد، بدی حرف یه-



 :شدم کنجاکو بیشرت

 .بگریم رو ش یقه رم منی که من گفت، چی بگو هبم-

 :خندید بیشرت س تاره

 کنه، صبح من اب رو شبش یه یدلا اگه آ خه:" گفت یواشکی رفت اباب وقیت-

 "کمن بسرتیش بامیرس تان بربم ابید فرداش

 از را کنرتمل. گفمت ادامه در که حریف نبود من دست مه ابز. ماند وا دهامن

 :بودم داده دست



 !وحش یه قدر چه که داره خرب خودش از البد خب-

 :خندید بلند بلند ام، کرده تعریف جک س تاره برای انگار

 دردش به مریفی  ظریف تو که بود این منظورش که، نداشت بدی منظور-

 شچی  مهه صورتت گفته، صورتت روی از که دوین می البته. خوری منی

 .نیست ظریفم مهچنی اندامت نه گر و! عروسکیه. کوچولوئه

 

 [۲1:۴۰ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار



[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 ۳8پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 کردم، فکر انزننی به. نبیمن را هایش خنده ات برگش مت. خندید وقفه یب ابز و گفت

 را امتحانش مه شاید. بربیاید ها وحشی پس از که نبود قدلر و هرکول مهچنی



 مست به افاکرم ات بردم فرو برجن ی قابلمه داخل را گری کف! بود داده پس

 .نرود فربد ی  سلیقه به کردن فکر و گذش ته اتفافات ابزخواین

 ات انزننی اب برخوردش اولنی از. کرد گهل انزننی از خوردن غذا مدت متام س تاره

 فلسفه لکی انزننی حرکت هر برای و داشت اید به جزئیات اب را آ خرینش

 را او س تاره تعریفات از بود بنا و ندیده نزدیک از را انزننی اگر. ابفت می

 که صوریت در طرمف؛ دم و شاخ یب ی عفریته یک اب کردم می فکر کمن قضاوت

 داش مت او اب که برخوردهایی در حداقل. آ مد می نظر به معقویل دخرت انزننی

 .ندیدم او از ادیب خلف رفتار



 ی رابطه اتزه موقع آ ن. دیدم عزیر ی خانه در پیش سال دو را انزننی ابر اولنی

 حیت. بود گرفته خود به ها خانواده اطلع اب جدی شلک انزننی و فربد

 اینپا ات شدن حمرم و عقد برای بود قرار و بود شده اجنام مه خواس تگاری

 .شوند آ ش نا بیشرت مه اب مدت این در و کنند صرب انزننی حتصیلت

 بود همم خییل برایش. دهد نشانش عزیز به ات بود آ ورده خودش اب را او فربد

 اب انزننی رفتار. نیامد بدش انزننی از مه عزیز. ببیند را اش آ ینده مهرس عزیز که

 خواند می حقوق. بود مه رشیبم  خوش دخرت. بود همرابین و احرتام اب توام عزیز

 اینکه بدون توانست می راحیت به و بود برخوردار خویب بیان قدرت از و



 درست بگوید، گذرد می دلش در که آ چنه ابشد مقابلش طرف قضاوت نگران

 زمحت به را خودش زاید دیگران خاطر به مه فربد. فربد خود مثل

 تعصب سام و س تاره رس فقط. هایش خواس ته و بود خودش همم انداخت؛ منی

 جلو پا دید می موظف را خودش ها آ ن خاطر به گاهی و داشت جعییب

 س تاره اب نبود، خوب خییل اش انمادری اب اش رابطه که قدر چه هر بگذارد،

 .بود عایل سام و

. بود داده اش خانواده به را پیش نهادش خودش بود، فربد خود انتخاب انزننی

 ابشد آ مده بوجود آ ن از قبل فربد و انزننی بنی بود نممک که عاطفی ی رابطه از



 و کیوان انزننی برادر اب دوس یت ی بواسطه که بود ها سال فربد اما نداش مت، خرب

. ش ناخت می خوب را خانواده این انزننی، پدر ی مشاوره و حامیت سپس

 مرد یک انزننی پدر. نکرد خمالفیت کیس داد پیش نهاد را انزننی که وقیت

 داشت، انزننی از که هایی دخلوری متام وجود اب س تاره حیت که بود صافابان

 .بگوید را انزننی پدر بد وقت هیچ بودم ندیده

 

 :گفت و کرد اعرتاض س تاره. کردم دور خودم از را غذا بشقاب وقیت



 خنوردی؟ چزیی چرا-

 دونس مت می اگه شده، چی کردم فکر اینجا، آ وردمی زدی گومل ندارم، اش تها-

 .اومدم می معراا  شوهریه خواهر و عروس رفایح

 :گفت متفکر

 شدی؟ ساکت ساکتم  گفمت ات آ خه زدم؟ رو فربد حرف شدی انراحت-

 چه وجب، یک چه بگذرد رس از که آ ب. نه انراحت اما بودم، شده ساکت

 .کند منی فریق مکش و زاید وجب؛ صد



 برای ندارم یلدلی وقته چند این الکا  نیست، فربد خاطر به من انراحیت-

 .نگری جدی رو من های حالت زاید خوحشایل،

 

*  *   * 

 

 کیس چه گریه ای، دیده که ای گریه تربن انگزی مغ پرس یدند می من از اگر

 قدر آ ن. بود مامان ی گریه آ خرم و اول جواب تردیدی هیچ بدون است؛



 های ساعت بدترین من کرد می گریه وقیت که بود خیال یب و تفاوت یب شاد،

 جلب برای. بود واقعی واقعیم  ابرش این ی گریه. گذراندم می را معرم ی مهه

 قدرت بلکه برسد، مقصودش به گونه این ات کرد منی متارض نبود، اباب حمبت

 نیامده بوجود اباب وضعیت در تغیریی هیچ. نداشت واقعاا  را مشالکت حتمل

 .امی افتاده ای مخمصه چه در که کرد می درک پوستش و گوشت اب مامان و بود
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 را لباس هنوز و آ مده بریون از اتزه. دادم دستش به و رخیمت برایش آ ب لیواین

 و ودب داده تکیه اکنرت به. شدم مواجه حالش این اب که بودم نیاورده در تمن از

 :گفمت و دادم دستش به را لیوان. کرد می گریه

 کین؟ می گریه چی برای مامان؟ شده چی-

. داشت برخورد آ ب اب کواته لبانش تنها کرد، نزدیک دهانش به را لیوان

 :گفت و کش ید ابال را دماغش



 گناهی چه من بده، رو جوامب نکرده ابر یه زدم، زنگ هبش ابر سه صبح از-

 !بشم؟ خفیف و خوار ابید رقد این که کردم

 را جوابش مواقع بیشرت اباب! گوید می را کیس چه اصلا  گوید، می چه فهمیدم منی

 :کند اتیب یب طور این مامان بودم ندیده و داد منی

 مامان؟ گی می رو یک-

. مرگته چه بگه نداد جواب ابر یه. زدم زنگ هبش ابر سه صبح از! فربد-

 !ده منی رو من جواب چبه وجب یه که رس یده جایی به اکرم



 :انلیدم انراحت

 مکک خواست می دلش اگه دوین می که تو مامان؟ زدی زنگ هبش چرا-

 کنه، می ازدواج دیگه وقت چند خب تونه؛ منی. ذاشت می پیش پا خب کنه،

 . ده می گری هبش زنش

 دهکر  رد را تقاضامی او و برسد اباب داد به که خواس مت او از مه من که نگفمت

 .است

 :گفت و کرد نگامه چپ چپ مامان



 حمسن رس که ابزی کویل اون از بعد ندارم؛ رو دیدنش چشم که دوین می-

 گوش رو حرفش بیاد فربد دومن می ابابت اما شه، می بد حامل بیمنش می درآ ورد

 چند داره، اطمینان بیشرت فربد به اما ترسه، می تراک بنی اببک نفوذ از کنه، می

 زمنی رو روم آ دمه، بزمن زنگ گفمت شکس ته گردن منه. فهمیدم فاشحر  از ابر

 .ده منی جواب مه رو من تلفن اصلا  نگو ندازه، منی

 مهه دیگر دقیقه دو مامان بودم مطمنئ بودم، شده انراحت مامان از بیشرت

 اب مو به مو چزی مهه داش مت، مزخریف خاصیت من اما رود، می ایدش از چزی

 !بست می نقش خاطرم در جزئیات



 داد قول هبم کردم، حصبت اببک اب دیشب من مامان، کنمی فراموش رو فربد-

. کشه می پیش ابز رو قبل حرف و آ د می اباب به زدن رس هوای به مثلا  که

 .رس یدن توافق به دفعه این شاید

 :کش ید جلو به مکی را خودش و شد ابز صورتش

 گی؟ می راست-

 ات. رفمت ااتمق به و شدم بلند آ ن دنبال به و دادم تاکن حرفش اتیید به را رسم

 پامی و خبورم تاکن نتوانس مت انراحیت و بغض شدت از و ماندم ااتمق در غروب



 جامی از افتاد، ساعت به چشمم وقیت تنها. بگذارم فراتر ااتمق ی حمدوده از را

 اببک به مکی اینکه به راجع خواس مت می من و بود اباب آ مدن نزدیک. شدم بلند

 بودن رسحال از ات ایس تادم آ ینه جلوی که مهنی. کمن حصبت او اب کند اعامتد

 به رمقی هیچ یب. خورد زنگ ام گویش شوم مطمنئ صورمت ظاهری چند هر

 فربد، ی شامره دیدن اب. برداش مت ختت روی از را گویش و برگش مت ختمت مست

 .کوبیدم ختت روی داش مت توان در که چه هر اب را گویش
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 جور یک. بدمه را جوابش خواس مت منی مه من بود، نداده را مامان جواب

 بود آ مده پیش که چه هر بود، که چه هر گذش ته. کرد می آ رامم که بود تلیف

 این بودمی کرده گری آ ن در که موقعییت در ندهد، را مامان جواب نداشت حق

 را مامان درخواست حمرتمانه خییل توانست می. آ مد منی نظر به درست رفتارش

 .نکند حسابش آ دم لک به اینکه نه کند، رد

 



 آ مده کنار ها آ ن اب آ مزی مساملت ها سال و داش مت که هایی درد ی مهه میان در

 این خفقان و خفگی حالت از بودم، نشده دچار بزیاری درد به هرگز م،بود

. شوی بزیار خودت از ابید اول کیس، از شدن بزیار برای. ترس یدم می حس

 جان های درد که بپذیری کنارش در که شوی بزیار خودت از قدر آ ن ابید

 من اما نبودمی، خط یک در هرگز بزیاری، و فربد من،. دارد مه خرایش

 .کش یدم می مقاومت برای را آ خرم های فسن

 



 مه نگاهی نمی. داد می  دستش به چایی اس تاکن مامان و نشس ته مبل روی اباب

 جلب اببک اب آ مدن راه برای را اباب موافقت و بزمن حرف ات انداخت من به

 و بود اش گویش به حواسش از خبشی و بود انداخته پا روی پا اباب. کمن

 شد جمبور زدم صدایش و نشس مت کنارش وقیت. یزیونتلو  به دیگر خبشی

 :کند من معطوف و بگرید دو هر از را حواسش

 من؟ به شدین خریه رسه یه امشب مامانت و تو چرا شده؟ چی-

 :چرخیدم طرفش به



 هبتون بیاد شب فردا خواست می مامان، به بود زده زنگ امروز اببک اباب-

 ذره یه بیان، راه ابهاش مکی کرد بتحص  اکر به راجع و اومد اگه بزنه، رس

 .شه حل مشالکمتون این ات بیا کواته

 :برد ابال را ابرویش اتی یک

 جا؟ این آ د می شب فردا گفت خودش -

 .زد زنگ مامان به آ ره، -

 .کرد اتیید زرنگی اب مه مامان



! نداش مت گفمت  که شاخداری دروغ این از بدی حس بود، مهنی اببک اب قرارم

 در را خودش منفعت قدر چه اینکه به توانس مت منی من و بود اببک حل هرا تنها

 فکر به که دادم می حق اببک به حیت  کمن؛ فکر کند می حلاظ اباب اب رشاکت

 .ابشد مه خودش سود

 زده حرف من اب حمبت اب و نرم خییل بودم کرده حصبت اببک اب که امروز

 ابر این او اما است، صد در صد خمالف نامی که بود گفته صادقانه حیت بود،

 بود گفته تلوحیی طور به فربد. کند گوش معویش پرس حرف به که خواهد منی

 متنی و خوب بس یار اببک اما زند، می لنگ مسائل رسی یک در اببک که



 من کرد، می حصبت مه تر خوب خییل تلفن پشت حیت کرد، می حصبت من اب

 .کمن فکر بدفر  مثل توانس مت منی مه کواته ای حلظه

 

 این در. گفت هایش خویب و اببک از و گرفت را من حرف ی ادامه مامان

 زدنش زنگ از البته گفت، بد او رس پشت لکی و زد فربد به مه گریزی میان

 .نزد حریف متاسش ماندن جواب یب و فربد به

 :گفت و شد بلند جایش از اباب آ خر رس



 حریف من کَنده، رو طمعش وندند البد بیاد خواس ته اببک خود که حاال-

 .گه می چه ببینمی بیاد فردا ندارم،

 :گفت و کرد نگامه لبخند اب مامان. رفت خوابش ااتق مست به بعد

 زغال به روس یاهیش وقت اون گریه، می رونق اکس بیش و اکر دوابره ابابت-

 .مونه می

 کرد می رفک اباب ابمش، خوش بنی مامان مثل توانس مت منی من بود، فربد منظورش

 این خواس تار خودش چون آ ید، می و کَند می را طمعش دندان فردا اببک



 دو اش یکی بود ممکن که بودم طمعی دندان نگران من اما است، بوده آ مدن

 .ابشد شده ات

 ابر دو هر. زد زنگ مه دیگر ابر دو بگریم خواب به تصممی که وقیت ات فربد

 چرا که پرس ید من از و داد یپیام آ خر در. گذاش مت جواب یب را متاسش

 دادن توضیح ی حوصهل نه. گذاش مت جواب یب مه را پیامش. دمه منی جواب

 مامان که بپرسد خواست می البد. هایش حرف شنیدن ی حوصهل نه داش مت،

 رویش چطور زده، رو در رو چه و رسش پشت چه که هایی حرف از بعد

 .بزند زنگ او به شود می
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 از بعد فربد ببیمن که بود این کردم که اکری اولنی شدن بیدار از بعد صبح

 پیامی و نزده زنگ نه؛ ای و است داده دیگری پیام و زده زنگ دوابره پیامش

 .شد می متام جا مهنی چزی مهه ابید  !بود شده خوب. بود نداده مه

 

 العمل عکس فربد و ماند ابیق خودش قوت به اتفاق این مه روز طول در

 . نداد نشان دیگری



 مامان به اببک اما بیاید، شام که خواست او از و زد اببک به عرص مامان

 از بعد نهام و است همامن خواهرش ی خانه در آ ان مهراه به را شام که گفت

 فکر به و کرد می خوحشایل طوری ش ناخت، منی پا از رس  مامان. آ ید می شام

 شده حل چزی مهه انگار که بود اتزه های خرید و جدید های برانمه چیدن

 و اباب امشب قرار به مه من. گذاشت اثر مه من در اش روحیه این. است

 .بودم شده امیدوار اببک



 لکی مه مامان اب حیت و کرده خرید. بود مهیشه از تر رسحال آ مد اباب که شب

. بود بس ته امید امشب مدار و قرار به ما مثل مه او. کرد می  بش و خوش

 .رفتمی ااتمقان به شدن آ ماده برای کدام هر و خوردمی شام رسیع خییل

 

 را موهامی. کردم تن به مشکی ای پارچه شلوار مهراه به کواته دار دمکه بلوز یک

 رسم ابالی مو کش اب و کرده ابز بودم، کرده مجع رسم ابالی یپسلک  اب که

 قرار وقت هر اما نداشت، مان پوشش روی حساسییت وقت هیچ اباب. بس مت



 فکر مه مثل خواهرزاده و دایی. داد می نشان وسواس مکی بیاید اببک بود

 . بودم کرده انتخاب بلند آ س تنی بلوز نگریم تذکر اباب از اینکه برای. کردند می

 

 بریون وقیت مامان. شدم ظرف در میوه چیدن مشغول و رفمت آ شپزخانه به

 و بود کواته موهایش. بود کرده رعایت مه مامان. کردم نگاهش انخودآ گاه آ مد

 موجه من نظر از که پوش یده بلندی  نمیه شومزی نداشت، بس تنش به احتیایج



 ظرف در کردن پاک از سپ بود قرار که انرنگی و آ مد من مست به اباب. بود

 :گفت مامان به خطاب و گرفت دس مت از بگذارم

 !زدم زنگ فربد به امروز-

 :گفت انزجار از حالیت اب مه مامان ماندم، اش بقیه منتظر تعجب اب من

 منصور؟ زدی زنگ اون به چی برای-

 :گفت قاطعانه اباب



 خودم واهرخ ی چبه به خب بدم، اببک به امتیازی قراره اگه اینکه برای-

 !که بزنه آ تیش و آ ب به رو خودش من واسه آ د منی اببک دم، می

 :گفت و آ مد اباب مست به رسیع خییل شد، عصباین مامان

 کجا امشب ات خواهرت ی چبه! بپروین؟ مه رو اببک امشب توین می ببنی-

 و گرفتاری دونست منی داری؟ مشلک دونست منی افتادی؟ ایدش هیو که بود

 غریبه وسط، بکشی رو فربد پای نداری حق ت؟ خونه در آ د می اکر طلب

 .آ ش نائه از هبرت ابر هزار



 زده زنگ فربد به چه برای که دهد توضیح اباب که داد منی اجازه اصلا  مامان

 که انگار نه انگار. کش ید منی مه را افسارش و راند می را خودش خر است،

 ساکت زد اباب که ترشی اب! است زده زنگ فربد به مه خودش دیروز مهنی

 :شد

 زدم؟ زنگ هبش چی برای دوین می مگه بده، امون فریده-

 :نیامد کواته مامان



 امس دیروز ات دم؛ می خواهرم ی چبه به بدم امتیازی قراره اگه که گفیت الان-

 خدا خواهر، ی چبه شده آ قا برای که شده چی حاال بوده، کوره گربه فربد

 .دونه می

 

 کدام هیچ و دادند می ادامه را نتیجه یب حبث مهنی فردا ات کردم یمن دخالت اگر

 اباب به رو. گرفمت قرار شان بنی و آ مدم بریون آ شپزخانه از. آ مدند منی کواته مه

 :گفمت



 جان؟ اباب زدی زنگ چی برای-

 :گفت من آ رام حلن اتثری حتت اباب

 حرف بیاد بکاب قراره امشب گفمت زدم زنگ هیچی بزمن، حرف که ذاره منی-

 اببک برابر در اگه. مش رشیک تو اب دارم دوست اببک جای من گفمت بزنمی،

 .آ م می ات دو تو برای بیام، کواته یکی

 داد تاکن هوا در دس یت عصبانیت اب مامان رس یدمی که اباب حرف اینجای به 

 که بود عصیب اباب حرف این از قدر این. رفت سالن مست به اعرتاض اب و



 زمنی بود نزدیک برود ابال سالن به ورود ی پهل دو از خواست یم وقیت

 .خبورد
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 ربدف که بدامن بودم مایل خست گذش ته این از نبودم، صرب مک مامان مثل من

 .است داده اش دایی به جوایب چه

 کرد؟ قبول اباب؟ گفت چه فربد-

 مامان به کردن نگاه چپ چپ از دست و آ مد خودش به من حرف این اب اباب

 :گفت و برداشت



 اببک اگه اینجا آ د می امشب گفت فقط نزد، نکردن و کردن قبول از حریف-

 و مه روی ذارمی یم رو فکرامون وقت اون کنمی می ردش داشت خسیت رشایط

 !ریزمی می ای نقشه یه

 

 فقط یعین! دیگر بود کردن قبول جور یک این! کردم نگاه اباب به تعجب اب

 و برگش مت عقب به خبواهد؟ مکک او از خشصه به خودش اباب بود منتظر

 که نشد وقت اصلا . بود متعجب من مثل مه او. کردم مامان به نگاهی



 زده خانه در زنگ. کنمی مهفکری مه اب امی شنیده اباب از که جعییب خرب ی درابره

 مه ابز. کند راهامنیی ابال به را اببک که خواست برج نگهبان از اباب و شد

. طور مهنی مه مامان داش مت، سوال اباب از بود زده فربد از که حریف ی درابره

 دو را انمام و من وقیت اباب. بپرس می فربد از نیامده ابال اببک ات خواستمی می

 :گفت دید خود طرف

 جوری یه آ د، می داره فربد دوننی می که نگید اصلا  نزننی، حریف اببک پیش-

 !اینجا اومده امشب اتفایق فربد انگار که کنید برخورد



 خریده را خانه این که بود اواییل هامن آ مده خانه این به فربد که ابری آ خرین

 عزیز ی خانه ای را او ما و نگذاشت ااینج را پایش هرگز دیگر از بعد بودمی،

 .س تاره ی خانه در اتفایق طور به من ای دیدمی، می

 اببک برای که بود هیجاین از بیشرت خییل داش مت، فربد آ مدن برای که هیجاین

 .داش مت اباب اب امشبش قرار رساجنام و

 میان در و داد دست ما نفر سه هر اب شد، وارد حال خوش و خندان اببک

 اببک به کواته و رفمت سالن به. رفت سالن به مامان آ مزی غلو های فتعار 



 و داد من دست به. درآ ورد تنش از را کتش و داد را جوامب. گفمت خوشامد

 :گفت

 جان؟ یدلا کشی می رو زمحتش-

 مکی نگاهش. انداخت رساتپامی به خایص و خریدارانه نگاه مه حرفش از بعد

 آ ویزان کفشی جا کنار مکد در را کتش ات کردم پشت وقیت حیت شد؛ طوالین

 این که زدم هنیب خودم به. کردم می حس را اش خریه و س نگنی نگاه مه کمن

 آ ن اب اببک نه گر و است کرده تزریق من به حرفش اب فربد را منفی افاکر



 زد می اشاره بزند، دید را من و اینجا بیاید بود نشده بلند امشب کوپال و ایل

 این و بود مرشب خوش خییل. شدند می هلک برایش من از هبرت ات ده

 را ام زننده افاکر ابید پس ابشد، ها خامن از خییل مطلوب توانست می ویژگی

 . رخیمت می دور

 

 خانه اکر اهل. بود آ ورده سالن به و رخیته چای وسواس هنایت در مامان

 .داد می جنامشا سلیقه هنایت در بکند اکری گرفت می تصممی وقیت اما نبود،



 و اباب من،. زدند را خانه در زنگ دوابره بودمی چای نوش یدن مشغول وقیت

 ما ی مهه از تر مبتدی مامان. انداختمی نگاه مه به ای مبتداینه طرز به مامان

 :گفت و شد بلند ابر فاجعه خییل. بود

 !یعین؟ کیه-

 بود، شده اینعصب شدت به مامان ی انش یانه برخورد طرز از کرد، امخی اباب

 :گفت مامان به فقط. آ مد برمنی دستش از اکری اما

 .کیه ببنی برو-



 اببک اب. شد بلند مهراهش مه خودش که دید مامان نگاه در چه دامن منی بعد

 در مهه که بربد پیی اببک اینکه اب بود مساوی من شدن بلند شدم، تنها

. نشست من روی اببک نگاه و حواس متام. هستمی  فربد آ مدن جراین

 :گفمت و زدم لبخندی

 .اببک آ قا اومدید امشب که ممنون خییل-

 :گفت و داد جواب تری معیق لبخند اب را لبخندم

 .اومدم تو حرف خاطر به-



 !داش مت؟ حیس چننی من ای گفت، طوری یک. شدم دستپاچه

 :گفت من به رو و شد هبرتی ابزیگر ابر این. برگشت سالن به مامان

 اینجا؟ بیاد خواد می داش یت خرب تو! یدلا فربده-

 مامان از هبرت شود، می زندگی از انپذیری جدایی خبش گاهی گفنت  دروغ

 :پرس یدم ساختگی تعجیب اب و شدم بلند جا از. کردم ابزی نقش

 !نداش مت خرب من نه بود؟ فربد-

 .کمن نگاه اببک به توانس مت منی اصلا 



 آ ن به مامان. شدمی فربد مدنآ   ی متوجه آ مد می در دم که رسوصدایی از

 مهراه به ات شدم منتظر ایس تاده ممن بگوید، خوشامد فربد به ات رفت طرف

 بلند ما اتثری حتت مه اببک گذاشت، سالن داخل به پا فربد ات. بیایند فربد

 به اشاره اب مامان. بود مامان اب پریس احوال مشغول فربد. ایس تاد و شد

 :گفت اکپشنش

 .درآ ر رو پشنتاک گرمه، سالن-



. افتاد اببک و من به نگاهش مه مهزمان و کش ید پاینی را اکپشنش زیپ فربد

 :گفت و خورد جا خییل مثلا  اببک دیدن اب

 !دارید که هممومن-

 بودم منتظر داد دست اببک اب وقیت. داد دست او اب و آ مد اببک مست به

 و کرد نگامه کواته ای حلظه فقط اما بدهد، دست مه من اب و برگردد حلظه هر

 :گفت

 یدلا؟ چطوری تو-



 طی برداشنت برای را فاصهل خواهد منی که یعین این! بود ایس تاده من از دور

 شاید. بودم تر رایض طور این نداش مت، ای گهل. بدهد دست من اب و کند

 بود مانده جواب یب که ای پیی در پیی های متاس از را اش دیل و دق داشت

 گرفت مامان مست به را اکپشنش. گفمت ی"خومب"و کردم تشکر. کرد می خایل

 :گفت و

 .زندایی بفرمایید-
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 رفتار معمویل و عادی اکملا  بودند، رفته فرو شان نقش در خوب مهه

 خانه این در را فربد که است سایل چهارپنج هک انگار نه انگار! کردند می

 به اکپشن مه مامان دیگرش، مست اباب و نشست اببک کنار فربد. اند ندیده

 هر از کردم سعی و نشس مت. نبودم ابزیگر دیگر من. شد رد سالن از دست



 که بودم ننشس ته هنوز. بگریم فاصهل شود منجر فربد دیدن به که کردین نگاه

 :گفت و گرفت من مست به را یشچا اس تاکن اببک

 .بیار برام دیگه چایی یه نیست زمحیت اگه جان یدلا-

 مه فربد برای. برداش مت دیگری سیین. رفمت آ شپزخانه به و گرفمت را اس تاکن

 اببک مقابل اول را چایی اس تاکن. شدم مخ. آ مدم سالن به و رخیمت چای

 اما کرد، تشکر گرم اببک .کردم تکرار فربد برای را اکر مهنی سپس و گذاش مت

 . دمه اجنام را اکر این که بوده ام وظیفه گویی نزد، حریف فربد



 به اشاره اب و برگش ته اببک مست به. افتاد فربد به نگامه نشس مت وقیت

 :گفت هایش دست

 .بیام و بشورم رو دس تام برم من-

 و زد صدامی بلند رفت، اینکه از بعد دقیقه دو. شد رد کنارم از و شد بلند

 :گفت

 .بدی هبم  حوهل یه و بیای شه می خانوم یدلا-

 :گفمت و شدم بلند



 .آ م می الان  بهل-

 من اب گفته که آ چنه از غری اکری بودم مطمنئ که حایل  در رفمت مستش به

 دید را من وقیت. بود ایس تاده دستشویی و حامم به منتهیی راهروی در. دارد

 را ما نه و شنید می را مان حرف کیس نه. کرد ابز برامی را راه و شد جا به جا

 :گفت آ هس ته صدایی اب و شد نزدیک من به اما دید؛ می



 که بپویش تنگ بلوز یه بری چشمه، توی حد از بیش آ دم ی تنه ابال وقیت- 

 در ببنی، رو رنگش بقیه و بریون بزنه ش یقه از زیرت لباس بند طرف دو

 افتخاره؟ ی نشانه مدرن، مفینیسم

 نتوانس مت بود مهراه توهنی و حتقری اب و آ مزیی هشدار شلک به که اش کنایه از

 :کمن شان مجع ات بردم ام یقه مست به را دس مت ارادی  غری اکملا . بگذرم

 ...  که نیست همم برام من که دوین می خوب-

 :کرد قطع را حرمف قدلری اب



 لباس توین می خبواد دلت جور هر تو بهل بگی، چی خوای می دومن می-

 خب اما نداره، ربط ممن به گی می راست نداره، بقیه به ربطی این بپویش،

 فهمی می کین دقت هبش ابر دو یکی چون داره، ربط خییل اببک به کمن فکر

 بگه، چی هر ابابت کمن فکر. کنه می سری کجا امشب حواسش متوم که

 !کنه قبول بس ته چشم امشب
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 دستش دیدم اصلا  نه و گرفت حوهل نه. بزمن دیگری حرف نداد هملت 

 به چشمم پیش خواست می فربد که س بکرسی مرد آ ن اببک. ابشد خیس



 رس بتواند اباب که برود فرو نم حبر در قدر آ ن اینکه نبود، بکشد تصویر

 !بود معرکه پس الکهش که بود طور این اگر! کند اش کیسه

 

 را دستشویی در. دمه آ زار را خودم فربد رفتار و حرف اکر، اب نداش مت وقت

. انداخمت ام یقه به نگاهی آ ینه داخل از. شدم دستشویی وارد و کردم ابز

 ام  یقه چپم مست از زیرم لباس دبن از ای گوشه. بود ابز بلوزم اول ی دمکه

 توانس مت منی این از بیشرت رفمت؛ بریون و بس مت را ابز ی  دمکه تنها. بود معلوم



 را چایش. افتاد فربد به نگامه مهه از اول. برگش مت سالن به. کمن اکری

. ننشس مت ام قبیل جای رس دیگر. بود اببک های حرف به گوشش و نوش ید می

 نه ابشد، روبرومی اببک نه ات کردم انتخاب را شان یفرد مه ی نفره تک مبل

 من بودن بگریم، فاصهل شان مجع از و کمن عذرخواهی داش مت دوست. فربد

 به مه اب ای مس ئهل رس بر بود قرار که بودند مرد ات سه نداشت، لزومی دیگر

 ممکن اینکه فکر اب اما نداشت، فریق من نبودن اب و بودن برس ند، توافق

 من حبث مدت متام در. شدم منرصف برسد نظر به ای حمرتمانه  غری راک است

. آ مد منی صدایش اما دیدمش، منی بود، کرده سکوت مه فربد کردم، سکوت



 بود؟ آ مده چه برای پس. بود گذاش ته خایل اببک اتزی یکه برای را میدان

 د،کن قبول بس ته چشم را چزیی بود نیامده تنها نه فربد تصور برخلف اببک

 اش گفتاری ادبیات زیراکنه فقط و بود، ابیق خودش قوت به تقاضاهایش بلکه

 .بود داده تغیری را

 کرده شان خس ته وگو گفت اینکه مثل اببک؛ مه و شد ساکت اباب مه دفعه یک

 روز فردا چون فقط. دهند ادامه را حبث و کنند اتزه نفیس داشتند قصد. بود

 اب اباب که گذش ته مثل و ببندند را حبث زود که بودم امیدوار نبود تعطیل



 درازا به حبث این صبح ات گذاشتند می جلسه خانه در اش جتاری مهاکران

 :گفت من به رو اند کرده اعلم تنفس دید وقیت مامان. نکشد

 .دس یت پیش تو چبنی میوه بیا جان یدلا-

 که دمه نشان اینکه بدون. گفت می من به وقت آ ن و بود تر نزدیک خودش

 مست به آ رام و شدم بلند است، گرفته حرفش اب فربد را نفسم به اعامتد متام

 اما دادم، می بدمن ای درجه نود ی زاویه و شدم می مخ ابید. برداش مت قدم مزی

 تعارف اباب به. برداش مت را میوه ظرف و نشس مت مزی کنار. نکردم را اکر این



 تر اش تها خوش اببک. برداشت خیاری ای میوه جا به نگاهی نمی اب که کردم

 :گفت و گذاشت بشقابش در یکی ها میوه  کدام هر از. کرد انتخاب

 .جان یدلا نکنه درد دستت-

 و بود پاینی رسم اینکه اب من اما کرد می تشکر و زد می حرف که بود  اببک

 جز و کردم می حس خودم روی را نگاهش س نگیین متام دیدم، منی را فربد

 را اش میوه اببک که مهنی. نشد اببک قسمت چزیی من رفط از لبخند یک

 :گفت فربد برداشت،



 .خورم منی چزیی من ممنون-

 نگرفته مستش به مه را میوه ظرف هنوز. کردم نگاهش و گرفمت ابال را رسم

. بگرید قیافه من برای که! داش مت مک را مهنی. بود دیگری جای نگاهش. بودم

. ابزگش مت جامی رس به حریف هیچ بدون و گذاش مت مقابلش را میوه ظرف

 :گفت فربد به رو شویخ به اببک

 ی خونه اومدی وقت چند از بعد امشب خبور، اباب گرفیت؟ سکوت ی روزه-

 .نکن رد رو دستشون کردن، نوازی هممون مهه این داییت،



 اماکن که بود کرده اشاره واحض خییل حرف این اب اببک افتاد، اباب به نگامه

 !است بوده اتفایق مان خانه در امشب فربد حضور کند فکر ندارد

 اش دس یت پیش در میوه فربد برای و شد مخ خودش حرفش دنبال به

 :آ مد جلو مست به و کرد عوض را نشس تنش حالت فربد. گذاشت

 واقعاا  دارم، ازت سوال یه. بود دایی و تو حرفای شنیدن خوب برای سکومت-

 خودت؟ به رگردوینب رو گراف منایندگی توین می

 :گفت مغرورانه اببک



 .تومن می که دم می درصدی هشت و نود احامتل یه هبت-

 :پرس ید موشاکفانه و کرد ریز چشم فربد

 پشتته؟ اوجنا کیس چطور؟-

 :گفت و انداخت اباب به لبخند اب نگاهی اببک

 .دارم رو خودم آ دم اوجنا من خب-



 تعارفش بود قرار وقیت که را هامن برداشت، اش دس یت  پیش از سییب فربد

 گرفتنش پوست مشغول و گرداند سیب دور را چاقو. خورد منی که گفت کمن

 :شد

 پدرزنت؟ رفیق ست؟ مصطفی مهون آ دم از منظورت-

 دارد چه هر اببک که بود گفته من به قبلا  سینا! ابخت رنگ اببک صورت

 بزند، اببک به حریف چننی که مه کس هر دارد، سابقش پدرزن ی پش توانه از



 ذاکوت و هوش مدیون را پیرشفتش ی مهه اببک چون آ ید، منی خوشش ابداا 

 .دارد خایص منظور حرف این گفنت از فربد کردم می حس. داند می خودش

 و زد لبخندی نمیچه فربد است،  مصطفی منظورش که کرد اتیید اببک وقیت

 :گفت

 مصطفی که هست دیامی ابز شدین، جدا مه از خانومت و تو که الان-

 !بندی؟ می خایل ما برای داری ای کنه، اکری
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 :داد تاکن را رسش حممک فربد حرف اناکر علمت به اببک

. داش ته من اب ابشه، داش ته برخورد عاطفه پدر اب اینکه از بیشرت مصطفی-

 .زمن منی حرف ربط یب ابش مطمنئ

 :گفت رصحی فربد



 فقط ابشن، پشتت مصطفی ی ات ده! برداری سه به دو سود تو ارزه منی ابز-

 نه؟ ای کین آ ب رو جنسات ابید تو. اینجا نه خورن، می دردت به ترکیه توی

 .بکنه رو اکر این تونه می دایی فقط

 :گفت جدی اباب. بودم دوخته اباب دهان به چشم منتظر

 .نصف نصف فقط. کمن منی اکری مهچنی قمییت هیچ به من-

 در و افتاد من به چشمش نگاهش امتداد در. کرد نگاه اباب به مردد اببک

 :گفت اباب به رو اثنیه صدم



 .کمن فکر ابید-

 :گفت تفاوت یب ظاهر به مه فربد و زد لبخند پریوزمندانه اباب

 .بزن حرف ابهاش امشب مهنی ، بیداره دیروقت ات نامی نده، طولش زاید-

 هامن کردن فکر از منطورش داند می که فهامند اببک به مس تقمی خییل

 .است نامی اب مشورت

. بودند میوه خوردن حال در سه هر بود، خبش مرست نتیجه ظاهر به

 به اببک که زماین ات. رفمت آ شپزخانه به و کردم مجع مزی روی از را ها اس تاکن



. ماندم جا آ ن کرد رفنت قصد و شد بلند خواهرش ی خانه از آ ان آ وردن هوای

 بلند اببک مهراه مه او اما برود، اببک رفنت از بعد و مباند فربد کردم می فکر

 مامان ماند منتظر فربد و رفتند در مست به و شدند بلند اباب و اببک. شد

 حلین اب داد می فربد دست به را اکپشن وقیت مامان. بیاورد برایش را اکپشن

 :گفت آ مزی گهل

 چرا؟ نداش یت، برش زدم زنگ گوشیت به ابر چند دیروز من فربد -

 !نبود بدل مه پرس یدن سوال مامان



 :گفت راحت خییل فربد

 دیدم احامتال ندارم، س یو رو کیس ی شامره دزدیدن، رو من گویش زندایی-

 .برنداش مت انآ ش ناست شامره

. بود خویب مایل ماست بود که چه هر دانس مت، یمن را دروغش و راست

 برای خواست و زد صدا را مامان اباب. شد می حفظ مامان غرور حداقل

 مه من فاصهل این در. است شده دیرش چون بیایمی اببک از خداحافظی

 :گفمت و شدم فربد نزدیک



 .نداش مت حصبت ی حوصهل زدی زنگ وقیت داش مت، کسالت خرده یه دیشب-

 :گفت برود در مست به ات چرخید می که حایل در و کرد نگاه گذرا

 !نداش مت خایص اکر! نیست همم طور؛ این که-

 اب و برگشت مسمت به حمرتمانه خییل اببک. برداش مت قدم آ رام آ رام دنبالش به

 .دید اکر این ی شایس ته را مامان و اباب تنها فربد اما کرد، خداحافظی من

 . بودم کرده عادت پیش ها سال رفتارهایش و بدفر  به من نبودم، انراحت

 



*  *  * 
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 روز هر ببیمن، را تو روز هر بودم کرده عادت ماه سه. بود خست تو از دوری

 اب اما ببامف، روای مس تقمی روز هر کمن، متاشا را رفتنت روز هر ،بزنمی حرف

 . بود شده متام ها این ی مهه پایزی آ مدن

! بودی تو هنوز من اصیل درگریی اما بودم، شده ام مدرسه و درس درگری

. بودم نوش ته التنی به را خودم و تو امس اول حرف هامی کتاب ی مهه الی البه

 در و دادم می جا شان تنگ را دارم دوستت نوش مت، می شعر و انمه برایت



 دستت را راییض کتاب بکن، را فکرش. کردم می تقدمیت عشق اب آ خر

 فرمول و ارقام اعداد، مشت یک کنار بزین، ورق را هایش صفحه بگریی،

 اول سال که دخرت یک ی عاشقانه های دل  و درد ترین انب و ترین خالص

 منفورترین راییض اگر که است وقت آ ن. کین یداپ  گذراند می را دبریس تانش

 و اعداد به و کین می مهراه خودت اب را آ ن روز هر ابشد، مه دنیا درس

 .بودی متنفر ها آ ن از روز یک که زین می لبخند ارقامی

 



 بودم، ندیده را تو که بود ماه دو گذشت، می پایزی دوم ماه از روز بیست

 امتحان که روزهایی بود قرار. ابمش اش تهد شوق دیدنت برای که نبود جعیب

 طوالین  مسری و مباین ما ی خانه و بیایی است س نگنی هایت درس و داری

 مهیشه و ابیش داش ته امتحان مهیشه کردم می دعا. نیایی و نروی هتران ات کرج

 مه دقیقه یک خانه به مدرسه از برگشت موقع. ابشد س نگنی هایت درس مه

 ااتمق به. خنوردم انهار. آ مدم خانه به رسیع شدن تعطیل حمض به نکردم، تعلل

 ماه دو. نبودم بند پامی روی حایل خوش از. دادم جا آ ن به رسوساماین و رفمت



 من فراق و درد روزهای پااین تو آ مدن و بودم گذرانده را وحشتناک دوریم 

 .بود

 

 اب را چزیی هر و گرفمت دس مت کش خط. شدم مشغول خودم اب فقط عرص ات

 چطور کمن، درست چطور را موهامی بپومش، چی اینکه. کردم مرت تو ی سلیقه

 تو از من فهمیدم هنایت در اما بیاید؛ خوشت تو فقط تو، ات بزمن؛ حرف

 لکی و کردم روشن را اکمپیوترش. رفمت حمسن ااتق به. دامن منی چزیی هیچ



 کدام هیچ. پس ندند می را هایی زن طور چه مردها که کردم این رصف وقت

 رفنت سقف یک زیر و ازدواج از بعد به مربوط مهه خورد، منی من درد به

 دبریس تاین اول دخرت یک چطور بگوید من به که نکردم پیدا چزی هیچ. بودند

 .کند جلب خود به را پزشکی عنقم  بد دانشجوی یک ی توجه تواند می

 دیگری مال من از غری هرگز تو بودم مطمنئ داش مت، اطمینان خودم به من

 .بیفتد اتفاق دیگری چزی و خواست اینقدر را یکی شود می مگر شد، خنواهی

 



 به شوهرش مهراه به فریوزه خاهل. داشتمی مه دیگری همامن تو از غری شب آ ن

 بود قرار راحیل و بزنند رسی مریضش مادرشوهر به ات بودند رفته مشهد

 اندام. بود بزرگرت من از سایل دو. مباند ما ی خانه روزی چند و بیاید

 مهیشه مامان. کرد منی چبگی من مثل مامان قول به و داشت تری درشت

 شاید بگریم، اید او از را درست رفتار مکی که کرد می عَلَ  من برای را راحیل

 آ رزوهای راحیل. گفت می طور این بود مامان خود شبیه خییل رفتارش چون

 گفته من به ابر چند خودش بود، نحمس عاشق داشت، زایدی نیافتین دست

 میل یب او به نسبت اصلا  که داد می نشان رفتارهایش البته مه حمسن. بود



 و ابشد عاشق یکی که نبود تو و من مثل ها آ ن ی عاشقانه ی رابطه. نیست

 وامنود طور این مک دست بودند، عاشق دو هر خرب، یب و فارغ دیگری

 دوست را راحیل اینکه عنی در حمسن که بودم دیده من چون. کردند می

 در ها ساعت و خبندد و بگوید دیگری دخرتان اب آ ید منی مه بدش دارد،

 بود، طور مهنی مه راحیل. بزند حرف ها آ ن اب تلفن گویش پشت از ااتقش

. دارد بقیه اب مه هایی ش یطنت که بودم دیده اما داشت، دوست را حمسن

 خیانت ها عاشق مگر عاشق، گومیب ها آ ن به که بود خست مهنی برای

 جلب خودش به را پرسی هر توجه اش زیبایی بود، زیبا راحیل کنند؟ می



 و عسیل چشامین اب بور؛ و سفید. بود ما فامیل طلییم  مو دخرت کرد، می

 که نداش مت شک داشت، دوست خییل را راحیل مامان. تپل و گرد صوریت

 طلیی مو راحیل:" خواند می شبرای مهیشه. دارد دوست من مثل را راحیل

 " ...مرین می کنن  می غش ببینن، رو تو پرسها نیایی، بریون ها شب

 

. داش یت فرق مهه اب تو نداش مت، تریس هیچ راحیل از من تو مورد در اما 

 خوش و پرحرف پرسهای راحیل بیایی، راحیل چشم به که نبودی مدیل



 تو. خبندند و بگویند او اب بنش ینند که ها آ ن از داشت، دوست را مرشب

 ... من فقط ابمش، عاشقت بودم بدل من فقط که بودی طوری

 

 ابالی را بلندش موهای. آ مد ااتمق به راحیل کش ید، طول ااتق در ماندمن وقیت

. رس ید می مکرش نزدیک ات ابز اما بود، بس ته ابال اینکه اب بود، بس ته رسش

 مصمیی مه اب خییل. بودم ریزه خییل من مقابلش در داشت، فرمی خوش اندام



 و کرد ااتمق به نگاهی. شود حصبمت طرف که دید می آ ن از تر چبه را من نبودمی،

 :گفت

 !کردی متزی رو اینجا جعب چه-

. نشست ام صندیل روی و رفت مزیم مست به گرفت را ایرادش اینکه از بعد

 از را ها بکتا و رفمت مستش به بزند دست هامی کتاب به برد دست که مهنی

 :گفمت و کردم دور دسرتسش
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 .کردم متزیشون الان مهنی نزن، دست-



 در که را تو و من امس اول خواس مت منی. ببیند را هامی کتاب راحیل خواس مت منی

 نگاهی تعجب اب. ببیند هامی کتاب جای جای بودم گرفته قاب قرمز قلب یک

 :گفت و کرد بودم شده ور محهل مستش به ابره یک که من به

 چیه؟ ابزای وحشی-

 دارم، دوستت قدر چه بگومی که بگومی، برایش تو از که نبود حمرم قدر آ ن

 تنها نه. مریم می برایت درق چه که است، شده تنگ برایت دمل قدر چه که

 دوس تان ترین مصمیی به حیت بودم؛ نگفته تو از مه دیگر کس هیچ به راحیل،



 کردن تعریف برای زایدی چزی چون مه شاید. گفمت منی تو از مه ام مدرسه

 بریون یواشکی از. گفتند می پرسشان دوست از و آ مدند می ها آ ن. نداش مت

 درشت مبلغ قبض و تلفین متاس و ردنک خایل را خانه یواشکی رفتنشان،

 آ ن. گرفتند می که هایی  انمه شنیدند، می که ای عاشقانه های حرف شان، تلفن

 چزی هیچ او و دارم دوست را ام معه پرس که گفمت می و آ مدم می اگر من وقت

 ابری آ خری پرس یدند می از اگر مثلا . شد منی نصیمب چزیی متسخر جز داند منی

 ها آ ن به که داش مت چه  من گفتید، مه به چه کردید حصبت ینتلف مه اب که

 گفنت" الو" از بعد برداش مت را تلفن ات زدی زنگ که ابر آ خرین گفمت می بگومی؟



 ترجیح خندیدند؟ منی ام عاشقی و عشق و من به گرفیت؟ را حمسن رساغ

 دوست این جعیب منطق. مباین خودم برای هس یت که طور هر تو دادم می

 .کردم می درک خودم فقط را داشنت

 

 همامن امشب که بود شنیده مامان از بپرسد، تو از ات بود آ مده ااتمق به راحیل

 :آ مد طرمف به و شد بلند کردم منعش هامی کتاب به زدن دست از وقیت. دارمی



 اینا عزیزت پیش که مهونه تون، خونه آ د می امشب که ت معه پرس این یدلا-

 کنه؟ می زندگی

 :گفمت کواته وابشج در

 .فقط داره دخرت ات دو م معه یکی اون. دارم معه پرس دونه یه ش مهه من-

 :گفت آ مزیی متسخر حالت به

 هست؟ نیست، الکس یب و چیپ که ابابت فامیلی ی بقیه مثل چطوریه؟-

 :گفمت تند حلین اب



 اب مه خییل خونه، می پزشکی فربد دیدی؟ رو من ابابی فامیلی کجا تو-

 .آ قاست و سالک

 :گفت و زد لبخندی

 هست؟ حمسن مثل چطوره؟ ش قیافه. ایدمه ازش چزیایی یه فربد، آ هان-

 اما نبودم، حسود آ مد، منی خومش خییل من اما خندید، می دلربانه مهه نظر از

 حمسن. بدمه چطور دانس مت منی را جوابش. آ مد منی خومش راحیل از اصلا 

 جلب خودش به را دوس تامن مهه ی توجه بود، هیلک خوش و خوش تیپ



 هر از تر جذاب و خاص برامی تو اما پرس یدند، می اش درابره مهیشه کرد، می

 نتیجه خودش راحیل و آ مدی می تو ماندم می منتظر ابید. بودی کیس

 بنی ذره زیر را تو راحیل که بودم متنفر. هبرتید یک کدام که گرفت می

 آ دمی تو. بودم امیدوارتر حمسن موفقیت به چند هر دهد؛ قرار مزخرفش

 نشس ته خوش من چشم به فقط بشیین، خوش مهه چشم در که نبودی

 :گفمت دروغ به. بودی

 حمسن گذش ته اون از! کجا؟ فربد و کجا حمسن هبرته، حمسن که معلومه-

 .نداره اس تعداد و هوش حمسن مثل فربد ست، خنبه رایضیه، ی انبغه



 به فقط و بیاید کواته تو از بفهاممن راحیل به ات دادم امتیاز حمسن به قدر آ ن

 .ندارد وجود برایش دنیا در حمسن از هبرت که. کند فکر حمسن

 

 پنهان و ابمش آ رام که کردم کنرتل را خودم خییل. آ مدی حمسن اب آ مدی، تو

 .است  نشس ته تو عاشق ی دیوانه دخرت یک من درون که کمن

 حرف حمسن اب. بودم رسش پشت مه من. کرد ابز برایتان را در راحیل

 و کردی نگاهش مکث اب افتاد راحیل به چشمت ات خندیدی، می و زدی می



 بدل من چرا. کرد سلم حمسن و تو به انز اب راحیل. دادی را سلمش جواب

 حمسن گرفمت؟ می اید ابید چطور را زدن حرف انزدار اصلا  کمن، انز نبودم

 تو به را راحیل حمسن. دادید را مشسل جواب س نگنی و ابوقار تو و گرم

. شدی مان خانه داخل و دادی تاکن راحیل برای دوابره را رست. کرد معریف

 :گفیت لبخند اب دیدی را من ات

 تعطیلت گفت می گرفت، می رو رساغت مدام عزیز یدلا؟ چطوری-

 .پیشش بربم رو تو شد رشوع که زمس تونیت



 از متفاویت س بک به تو! بود واویل دمل حال اما و گفمت ی"خومب  " جخول

 مقابل در وقت هیچ که مین برای این و بودی کرده برخورد من اب راحیل

 .شد می حمسوب امتیاز یک آ مدم  منی چشم به راحیل

 :گفت و کرد دخالت حرفت شنیدن از بعد مامان

. خبونه رو درسش بشینه ابید نداره، رو جا هیچ به رفنت حق مدرسه موقع-

 .بره خواست دلش جا هر شد وناتبس ت



 حرف راحیل اب هنوز حمسن. گذش یت و کردی سکوت مامان جواب در

 کرد براندازت شدی رد کنارش از وقیت چطور راحیل که دیدم من اما زد، می

 بریون. کین عوض را لباست ات رفیت حمسن ااتق به. بود تو مست حواسش و

 :پرس ید من از و آ مد مسمت به شایک راحیل دادی، طول خییل را آ مدنت
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 بریومن تو، اون رفته ساعته یه دوره؟ به آ دم اینقدر چرا تون معه پرس این-

 . ردهک مصادره خودش برای مه رو حمسن آ د،  منی



 انراحت ای ذره کرد می ردیف ایراد و عیب برایت صبح فردا ات راحیل اگر

 حمسن و تو و زد صدایتان مامان. بود خوب خییل طوری این شدم، منی

 را بود دیده تدارک برایتان مامان که شریی های لیوان راحیل. آ مدین بریون

 به را تو برداش یت را لیوان سیین از که مهنی. آ ورد برایتان و گرفت دستش به

 های جواب هایش سوال  متام به. پرس ید درَست و رش ته از و گرفت حرف

 این از یکی در. کردی می نگاهش گذرا جواب، هر آ خر در و دادی کواته

 در ای اتزه چزی. گرفمت نگاه من و افتاد من به چشمت ها نگاه و  جواب سوال

 اید داش مت اما دزدیدم، یمن نگاه تو از وقت هیچ من بودم، کرده کشف خودم



 از ام حوصهل داشت مک مک. نشس مت کناراتن و آ مدم. بکمن را اکر این که گرفمت می

 اکر ابزار هبرت پزشکی اینکه از رفت، می رس بود انداخته راه راحیل که حبیث

 اهدافش از یکی یقیناا  اما برسد، خواهد می کجا به دانس مت منی همندیس، ای دارد

 را حبث اینکه ات. بدهد نشان هست که آ چنه از داانتر را دشخو  که بود این

 :گفت و کشاند من مست به

 بری؟ خوای می ای رش ته چه ابالخره تو یدلا-



 داش مت، دوست اترخی من است، انساین ی رش ته اومل انتخاب که دانست می

 از که موقع هامن من اما دانس یت، می مه تو. داش مت دوست ش نایس ابس تان

 ابید بیامی، تو به ابید که بودم رس یده نتیجه این به برگش ته زیزع ی خانه

 :گفمت راحیل چشامن در خریه. بشوم تو شبیه ابید.  کمن انتخاب را پزشکی

 .رم می جتریب-

 :گفت و خندید بلفاصهل حمسن



 رفتنش جتریب لبنیاته، جزو مه مرغ ختم کرد می فکر پیش سال ات که کیس آ خه-

 !داره معین چی

 مصمم من شد ابعث فقط اتن خنده اما خندید، مه راحیل خندیدی، مه تو

 پزشکی دانشگاه هبرتین در کنکور اول سال هامن شده طور هر که شوم

 .شوم قبول

 من از وقیت. بودم کرده هایش درس در سام به که بود مککی حمسن منظور 

 گنجاندم تلبنیا الی مه را مرغ ختم من بربم، انم را لبنیات نوع چند خواست



 شری مثل مه مرغ ختم چون شاید چرا، دامن منی. دادم را سوالش جواب و

 امحق من حال هر به. ابشد لبنیات که آ ید می خییل آ ن به و است سفید

 .نبودم

 

 دور راحیل چشامن جلوی از و بروی حمسن ااتق به تو و خبورمی شام ات

 هبانه یب و هبانه اب ، اهبری  و راه راحیل. شدم زنده و ُمردم ابر هزار من شوی

 خواست می دمل ابر اولنی برای. شدم می الکفه من و گرفت می حرف به را تو



 ات کمن گوش دل و جان اب رسوهتش یب های حرف به و بربمش ااتمق به زودتر

 تو اب که مدت مهه این از بعد بدامن خواس مت می. بردارد تو رسم  از دست

 حمسن ااتق به اینکه از قبل. چیست تو ی درابره نظرش شده حصبت طرف

 وقت هیچ برداشنت قدم. کردم پرواز سویت به. زدی صدا را من بروی

 آ وردی پاینی را رست. ابشد تو مست به من آ مدن دقیق توصیف توانست منی

 :زدی لب گومش کنار و



 آ قا. دنبالت بیام عزیز ی خونه بزن زنگ شد رشوع تعطیلتت وقت هر-

 گم می عزیز به. ببینیش و بیای داره دوست خییل ش تهاک نرگس برات جون

 .بگریه رو ت اجازه دایی از بزنه زنگ خودش

 

 که آ ن به برسد چه زدی، می حرف تو که هایی وقت ی مهه برای ُمردم می من

 از و کین رها گومش کنار را ابزدمت و دم بیاوری، رسم نزدیک را رست

 مزامح یک حمک برایت جا آ ن کردم می فکر مهیشه که بگویی جایی به من بردن



 برای شب، آ ن نه ماند، خاطرم در رفمت ااتمق به وقیت تنت عطرت. دارم را

. بیشرت مه خودم از داش مت، دوست را تو خییل. ماند خاطرم در معر ی مهه

 شلک ترین شدید و ترین مزمن به من دارد، خمتلفی انواع مه داشنت دوست

 .بودم شده مبتل ممکنش

 آ ینه جلوی آ مد ات. کش یدم دست تو به کردن فکر از آ مد، ااتمق به که راحیل

 :گفت من به نگاهی اب. کرد ابز را موهایش و ایس تاد

 !جنتلمنه قدر چه. گریه می رو آ دم بدجور فربد این-



 برد اکر به که لکامیت از دقیقش منظور دانس مت منی بودی، گرفته را او تو

 ابیق ای انگفته دیگر گفت، می تو زا وقیت حلنش ش یفتگی اما چیست،

 !بود بوده آ مده خوشش تو از. نگذاشت

 

. بود جعیب برامی حمسن بودن تر خوش تیپ وجود اب ها دخرت از تو بردن دل

 را تو نکردن، افاضات دامی و زدن لبخند در قناعتت بودنت، حرف مک شاید

 .بنشیین دل به بیشرت شد می ابعث و کرد می مامتیز حمسن از



 اب را من و کرد تعریف تو از و گفت تو از بود بیدار که ای  حلظه ات احیلر 

 .داد زجر هایش حرف

 از خرب یب دیگری و ابیش داش ته خرب آ ن از خودت فقط که شدین عاشق 

 تو در جعیب های حس از ای توده. است گرفنت رسطان شبیه ات، ددلادگی

 رشد به قدر آ ن. زند می برمه را ات احسایس توازن متام و کند می رشد

 .کند می گریت  زمنی که دهد می ادامه ش رویه یب



 اش یی طل موهای اسری تو بود، خوش تو به من دل خوابید، راحیل 

 طلیی مو حمسن. کرد می فرق حمسن اب موارد خییل در علیقت تو شدی، منی

 ابب طلیی موی و داش یت دوست مشکی موی حامتا  تو داشت، دوست

 تو از و آ مدم می شب نصف هامن داشت جا اگر. نبود ات سلیقه

 طلیی مویم  ی ش یفته حمسن مثل که تو بگو، رو راستش:" پرس یدم می

 ؟"نیس یت
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 و نزدیک تو که وقیت مه آ ن دیدم؛ را راحیل طلیی هایمو  خواب صبح ات

 تو اب را من مه خواب در روایهای حیت. بودی خوابیده من ااتق به چسبیده

 تو از مه خواب در و بودم رایض مه تو داشنت خوابم  به من! خواستند منی

 !بودم دور

 

! نبودی تو شدم بیدار وقیت شد؛ مصیبمت خوابیدن دیر این و برد، خوامب دیر

 ابزش موهای اب راحیل که دیدم. آ مدم بریون ااتمق از زده وحشت! بودی رفته



 مه خانه دیوار و در برای که، رفت منی راه. خورد می اتب و پیچ خانه در

. انداخت بودم کرده ابز را در بدی حالت اب که من به نگاهی. کرد می دلربی

 :مپرس ید. کند می خودش اب فکری چه نبود همم برامی

 کجان؟ فربد و حمسن-

 :گفت و کرد خانه در به ای اشاره

 .رفنت پیش دقیقه پنج-

 !نرس یدن و رس یدن دیر مه ابز و تو، من،



 

 کرده رها شانه روی را هایش طلیی و پوش یده را ایش سورمه مانتوی راحیل

 گفت شد منی که دروغ. بود قش نگ موهایش و مانتو رنگ تضاد. بود

 مامان به رو! بودی دیده انگار و ببیین را او تو واستخ منی دمل بود، قش نگ

 :گفمت

  نکردی؟ بیدارم چرا مامان-

 :گفت و انداخت ساعت به گذرا نگاهی



 بیا شو آ ماده برو. مونده دقیقه پنج هنوز کردم، می بیدارت ربع و هفت مهیشه-

 .خبور رو ت صبحونه

 :گفت و برگشت راحیل مست به بعد

 . ت مدرسه به برس می ات کشه می طول ساعت نمی بیا مه تو راحیل-

 



 مرتب مشغول. کش یدم بریون مزی زیر از را کیفم و برگش مت ااتمق به حال یب

 اب بست را در ات. آ مد ااتمق به راحیل که بودم آ ن داخل های کتاب چیدن

 :گفت جعیب ذویق اب و نشست کنارم. آ مد مسمت به ش تاب

 !که شده چی دوین منی یدلا وای -

 :گفمت و کردم نگاهش ایلسو 

 شده؟ چی-

 :نشست تر راحت و شد جا به جا مکی



 دستشویی، مست رفمت که مهنی بشورم، رو صورمت دست برم شدم بیدار-

 تنش راکیب یه کنه،  می شونه رو موهاش داره ایس تاده آ ینه جلوی فربد دیدم

 حسایب و درست لباس وقیت که ست دیوونه پرسایم  این از گفمت! فقط بود

 به اصلا  اما ن، فراری و کنن می قامی دخرتا از رو خودشون نیست، تنشون

 روی به اون نه. داد ادامه موهاش زدن شونه به و نیاورد خودش روی

 اومن گفمت، خبری صبح هبش قش نگ. من نه تنشه، راکیب که آ ورد خودش

 .راحتیش از کردم کیف. ازش اومد خومش. داد رو جوامب



 بودم دیده مه من بودم، داده گوش و گذاش ته جگر به داندن را اینجایش ات

 دوست راحیل ویل کین، می عوض را لباست من پیش راحت خییل که

 دادم، ادامه اکرم به خیال یب و آ رام. کند مجع امتیاز خودش نفع به مدام داشت

 :گفت وقیت منتها

 وویشگونش و شه آ ویزونش خواست می دلش آ دم! داشت ابزویی و بر یه"

 ".بگریه



 از راحیل. بودم شده متلیش مه از. اند کرده شلیک تری مغزم وسط به انگار

 چشمش به تو نبودی، تو که ترش بعد روزهای حیت روز، آ ن نه گفت، تو

 لبایس چه خودش که نپرس یدم راحیل از صبح روز آ ن. بودی نشس ته خوش

 از خواست می دمل اما خندیده، چطور بوده، چطور موهایش داش ته، تن به

 کردی؟ نکردی، غش که موهایش برای مامان، های شعر مثل که بپرمس تو

 



 راحیل که زماین ات کردم می دعا کرد، تغیری روز یک عرض در دعاهامی شلک

 که خوداکرهایی متام جوهر و ابیش نداش ته امتحان دیگر ماست ی خانه در

 بنویس ند والس پشت سوال و کنند آ فریین نقش اکغذ ی صفحه در است قرار

 .نیایی ما ی خانه به امتحان خاطر به تو و شود خشک

 هایت درس دیگر بود ما ی خانه در راحیل که زماین ات تو شد، برآ ورده دعامی

 راحیل کمن؟ مراقبت مان عشق و تو از توانس مت می یک ات من. نشد س نگنی

 را عزیز ی خانه ی شامره. پرس ید می تو از و زد می زنگ تر بعد و بعد روزهای

. بود من بدشانیس اوج راحیل اب دیدارت و ما ی خانه به آ مدنت خواست، می



 اما رفت، می ابزویت و ابال و قد ی صدقه قرابن. گرفت می را تو رساغ من از

 غیبت رست پشت من گفمت، می چه او به من که کمن اعرتاف برایت بگذار

 و بودنت خشک ایستت،انش رفتارهای از گفمت، می بدت اخلق از کردم، می

 حاال که الغر و دراز پرس یک ست، معمویل خییل ات  قیافه که گفمت حیت

 . دارد مه ابزویی یک

 ایسنی مثل گفمت، می بد تو از چه هر. بود ش ناس زر راحیل نشدم، موفق

 .بود خر گوش در خواندن
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 ات بودم چزیی منتظر دلیل بدون و بیخود. بودم منتظر نبود؛ خویب روزهای

 که بودم منطقی و برهان دنبال. دربیاورند آ ور کسالت حالت این از را روزهامی

. داشت اهدخنو  خطری مان وعشق تو من، برای گاه هیچ راحیل بفهامند من به

 بیشرت کرد می جتربه را اش سالگی پانزده دنیای دیگر وقت چند که دخرت یک

 هامن بزند چنگ آ ن به توانست می که دس تاویزی تنها. آ مد برمنی دستش از

 .است بودن دخلوش و ماندن منتطر

 اب شد، رشوع زمس تاین تعطیلت. داشت را دنیا ی نتیجه هبرتین من انتطار

 زیر خودت ترش قبل اینکه اب زدم، زنگ عزیز ی خانه هب اسرتس و دلهره



 ترش رو نکند که داش مت ترس ابز  "دنبالت بیام بزن زنگ" بودی گفته گومش

 تو زدم، زنگ من اما" نیست بس یش می مزامحمون اتبس توان" بگویی و کین

 عزیز به گفیت حیت بیایی، دنبامل به که کردی قبول اما شد، منی ابورم برداش یت،

 ماشنی یک در مه کنار آ مدی، من دنبال به. بگرید را ام اجازه که گویی یم

 روزهای ی مهه و راحیل من راحیت مهنی به. رفتمی عزیز ی خانه به و نشستمی

 عقب صندیل در کنارت وقیت. شدم مهراه تو اب و گذاش مت رس پشت را بدم

.  دانس مت می تو چرای و چون  بدون مالک را خودم نشس مت، سفید پیاکن آ ن

 ام دخرتانه خام خیاالت در. بودم قبل از تر عاشق کن ابور و کردم می نگاه تو به



 من از تو که کردم می فکر خودم اب. نوش مت می قصه خودم و تو برای

 نباشد، کس هیچ که برومی جایی به و نرومی عزیز ی خانه به که خواهی می

 اب و کردم می قبول کامل اب مه من. دور جنگل یک در چویب ی لکبه یک شاید

 . آ مدم می تو

 آ خر ات و کش یدی بریون کیفت از را هایت کتاب از یکی خنواس یت، چزیی تو

 ! بود اکیف من برای تو کنار نشسنت. کردی رسگرم آ ن اب را خودت مقصد

 



 دادن ابال اب را اعرتاضت تو شکفت، گلش از گل دیدمن حمض به آ قاجون

 :گفیت و دادی نشان زیزع به کردن نگاه و ابروهایت

 سه آ قاجون دن؟ منی گل و خشکن می ریشه از ها نرگس کین اکر چی عزیز-

 .کنه می تقل داره پشت اون ماهه

. برد خانه پشت به و گرفت را من دست. کرد نگاهت چپ چپ آ قاجون

 به نگامه. بود تو ی پنجره از مکی ی فاصهل اب درست من های نرگس ی ابغچه

 ای ایس تاده پنجره پشت دیدم که بود ات  پنجره ات ها نرگس ی ابغچه ی فاصهل



 را نرگس گل ی ابغچه من که بود درست کین، می نگاه آ قاجون و من به و

 بوده داشنت دوست پیشگام عشق مهیشه. بودم تو عاشق اما داش مت، دوست

 انتخاب را عشقم تو، و نرگس ی ابغچه به کردن نگاه بنی که بود طبیعی و

 اب ها بعد شاید بودی، جذاب دکرت یک تو لبخندزدی، کردم که گاهتن. کمن

 .شدی می بامیر هزار ی نسخه بدون داروی لبخندت هر

  



 که شلک مس تطییل ی ابغچه یک. بود اکش ته نرگس ردیف سه جون آ قا

 ابغچه از من دید وقیت. بود کرده تزئنی اریب شلک به آ جرهایی اب را دورش

 بنی نرگس ی ایغچه یک و تو و ماندم من. رفت و شد رسدش کمََن  منی دل

 .مان

 :گفیت و کردی نگامه هشدار حالت اب آ قاجون رفنت اب

 که نزنه رست به. ت ابغچه پیش بیای و بزین دور رو خونه مهیشه کن سعی-

 .کش متت که کین متاشاشون پنجره ازپشت و ااتمق تو بیای



 

 یک دمل. تو به بودن نزدیک تو، اب لک لک دامن منی خواست، می ش یطنت دمل

 :گفمت و آ مدم تو ی پنجره مست به و گذش مت ابغچه از. خواست می را تو الکم

 .دم منی قول اما کمن، می رو سعمی-

 خزی من مست به و آ وردی بریون پنجره از را ات تنه نمی حرمف از بعد بلفاصهل

 بود قرار که اکری هر از ات گرفمت می فاصهل ابید معمول رشایط در! برداش یت

. نکش یدم عقب ای ذره و ایس تادم جامی رس من اما ابمش؛ امان در بکین



 ام پیشاین به حممک دستت کف اب به ای رضبه و آ وردی طرمف به را دستت

 :زدی

 .کین می رو سعیت ی مهه ابیش داش ته دوست رو ت ابغچه اگه-

 نصیب که کردم می فکر موهبیت به من اما داشت، درد مکی زدی که ی  رضبه

 .بود شده ام پیشاین

 برابر دو ام بینایی قدرت عوضش. شدم کر من اما دادی، ادامه را هایت هتدید

 را پریاهنت های دمکه. بود رفته ات  یقه مست به که آ مد دستت دنبال به و شد



 حق راحیل به مکی فقط مکی، من و درآ وردی، تنت از کردی، ابز یکی یکی

 مست به و درآ وردی تنت از را پریاهنت. شود انتآ ویز  خبواهد دلش که دادم

 :گفیت و کردی پرت صورمت

 دارم پریهن مه دیگه ات چند یه شوری، می رو این آ وردمتا، الکی نکن فکر-

 دوابره ااتمق، تو بشنی بیا فردا کرده، اتوشون مثلا  عزیز کین، اتو ابید که

 .کن اتوشون

 



 شس متش می ابید چرا کردم، بویش .رفیت و گذاش یت جا آ غومش در را پرباهنت

 بودند؟ بو خوش قدر آ ن وقیت

 

 ترین شانس خوش و ترین خوش بخت نشدین، فراموش زمس تانم  روز چند آ ن

 بود، رسحال عزیز بودم، خوب من بودی، همرابن تو. بودم معرم ی مهه یدلایم 

 و کردم می اتو را پریاهنت من بود، شده فراموش راحیل خندید، می آ قاجون

 . بگرید اید من از را کردن اتو ات دادی می نشانش عزیز به تو



 

 خاطرات معمویل روزهای معمویل، اکرهای معمویل، چزیهای وقت هیچ اکش

 هی! دیگر اند معمویل. کنند می ات بیچاره بشوند اگر که نشوند قش نگ و ساز

 .آ ورند می هدیه مغ برایت ابر هر و شوند می تکرار

*  *  * 
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 این به و نشس مت در پشت. آ وردم پناه ااتمق به لباس، کردن عوض ی هبانه به

 بریون از اتزه کند؟ می چه ما ی خانه در انزننی مهراه به فربد که کردم فکر



 شده مواجه خانه سالن در انزننی و فربد اب خانه به گذاشنت پا حمض به و هآ مد

 .بودم

 

 دوست. انداخمت صورمت به نگاهی مهه از اول. رفمت آ ینه مست و شدم بلند

 وسط ابید فربد چرا فهمیدم منی اصلا . بیامی نظر به شلخته انزننی مقابل نداش مت

 چه دانس مت منی و بودم دستپاچه. وردبیا ما ی خانه به و بردارد را انزننی روز

 و درآ وردم را ام پالتو. کش یدم بریون مکدم از تیرشت یه رسیع. بکمن ابید اکر



 کنار و درآ وردم مه را بودم پوش یده که اسکی  یقه ابفت. انداخمت ختت روی

 آ ید می ما ی خانه به که است ابرش اولنی انزننی اینکه فکر اب. انداخمت ام پالتو

 حصبت و نشس ته کنارشان مامان. کردم ابفمت جایگزین و برداش مت را تیرشمت

 که زدم صدایش بلند. بزنمی حرف مه اب و بیاید ات کردم می صدایش ابید. کرد می

 تیرشت فاصهل این در. بیاید ااتمق به حلظه یک کردم درخواست. داد را جوامب

 چه رفت، منی درزش الی مو. کردم برریس را اش یقه آ ینه مقابل و پوش یده را

 ! ابشد پیدا زیرم لباس بند اینکه به برسد



 به رو بست رسش پشت را در اینکه از بعد بلفاصهل و آ مد ااتمق به مامان

 :گفت من

 .بپوش رو آ بیه پریاهن برو پوش یدی؟ چیه این-

 :کردم منی عادت وقت هیچ مامان ی سلیقه این به

 فربد و انزننی شد چطور ن،ک ول رو من لباس عرویس؟ رم می دارم مگه-

 نزدی؟ زنگ هبم چرا اینجا؟ اومدن

 :گفت آ مزیی گلیه حالت اب و شد اتزه دلش درد



 یه انمزدم اب گفت زد زنگ فربد پیش ساعت نمی آ ن؟ می داش مت خرب من مگه-

 وضع و رس و کمن جور و مجع رو خونه ذره یه بیام ات ممن تون، خونه آ م می رس

  خونه زودی این به تو دونس مت منی بعد. درن دم دمدی کمن درست رو خودم

 !که آ ی می

 



 اب ات نداش مت هبرتی ی گزینه مک زمان این در که بود تمن ای مشکی جنی شلوار

 و نگرفمت جدی را لبامس روی مامان انراحت نگاه. کمن هامهنگ ام آ یب تیرشت

 :گفمت

 ای روش ین چشم ای، ههدی یه ابید مون، خونه اومده ابره اولنی انزننی مامان-

 .بدمی هبش

 ایس تاده مقابلش امحق یک انگار که نگاهی اب و کرد درشت را چشامنش

 :گفت است،



 برداش ته. شون بنی هنوز که نیست خربی کردن؟ عقد مگه چی؟ هدیه-

 دیگه دخرت یه دست خواست فردا شاید م، خونه آ ورده رو دخرتش دوست

  بدم؟ شست انز هبش ابید ابر هر من خونه، این توی بیاره بگریه رو

 :گفمت بودم الکفه موهامی رخیتگیم  مه به از حایل در

 بیار بردار سکه یه ااتقت از برو بدو نیست، کردن حبث وقت الان مامان-

 .توش بذارم دارم، خوشگل چویب ی صندوقچه یه من

 :گفمت و دادم هلش در طرف به کند، غرغر دوابره آ مد ات



 . نکن جلبازی نبودی، خسیس که تو ه،زش ت بیار مامان برو-

 ... به نه دن، می هدیه عروس اتزه به آ خه نیست، خسییس حبث-

 او از که اکری برود و کند قطع را حرفش شد ابعث که کردم وحشتنایک امخ

 مامان. بس مت شل مو کش اب و زدم شانه را موهامی. دهد اجنام را ام خواس ته

 برای مییل هیچ یب و گذاشت مزیم ویر  را سکه و شد ااتمق داخل هوا یب

 و ماندم من. کرد ترک را ااتق بود آ مده که رسعیت هامن به من اب زدن حرف

 خودش مامان که بود این درستش. چویب ی صندوقچه یک و سکه یک



 هامن به گشت برمی ها این ی مهه اما بگذارد، انزننی مقابل و بربد را سکه

 یک نه گر و ابشد، داش ته گذشت که ودنب آ دمی مامان گذش ته، های جنجال

 در زیبا من زندگی جورچنی اتفاقات قدر چه. نبود مس ئهل برایش ابداا  سکه

 انزننی به و گذاش مت می صندوقچه داخل را سکه من ابید! شد می مجع مه کنار

 .کردم می تقدمی

. بروم بریون و بگریم دس مت را صندوقچه بکمن، را اکر مهنی شدم جمبور

 انحمسوس خییل و برگشت طرمف به انزننی. بیامی نظر به خوب ات زدم لبخندی

 ی صندوقچه روی و آ مد چشمش ای حلظه مه فربد. کرد براندازم خریدارانه



 کنار عسیل مزی روی را صندوقچه. برگشت مه زود و نشست من دست

 شانه روی ساتنش رورسی. نشس مت انزننی روبروی و گذاش مت مامان دست

 مه رنگی مشکی پالتوی. داد می گوش لبخند اب مامان حرف به و شده رها

 خویب به که داشت تن به جیین دار دمکه بلوز. بود مبل روی کنارش

. ظریف خییل نه و بود گوش یت خییل نه. داد می پوشش را جذابش ی ابالتنه

 پایش و نکند را جانش رمیا هوای مامان بود حوامس اینکه عنی در. بود متعادل

 دار حالت و مشکی موهایش. گذراندم نظر از مه را انزننی نکشد، وسط را

 که داشت مه درش یت چشامن. آ مد می اش مشکی بلند و هپن ابروهای به بود،



 داشت؛ را دان حقوق یک هیبت اکملا . بود نشس ته خوش صورتش در

 کنار در فربد. کردم می فکر فربد ی سلیقه به خودم اب مهیشه. قاطع و مصمم

 هنایت در اما داشت، زانن فعالیت به که هایی اعرتاض و ها شویخ ی مهه

 .پس ندید می را پرواز بلند زانن

 فربد پیی در چشاممن. ببیمن قاب یک در را انزننی و فربد خواست دمل ای حلظه

 مثل. بود نشس ته انزننی کنار ای فاصهل هیچ یب نداش مت، زایدی زمحت گشت،

 مامان به چشمش انزننی مثل اما شت،دا مامان های حرف به گوش انزننی

 .کرد نگامه و فهمید رسیع کردم، نگاهش ات چون نبود،
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 دانس مت منی. بود مامان حرف بگریم، چشم فربد از من شد ابعث که چزیی

 :گفت دفعه یک که پرس یده چه انزننی

 اب خییل یدلا. کنه ازدواج ها حاال  حاال ذارم منی بگریه، رو ختصصش بره ابید-

 .حیفه اس تعداده،

 ابید. نداشت عادت مامان اخلق به هنوز کرد، اتیید و زد لبخند مه انزننی

 دارد عادت مهیشه انمام فهمید می ات کرد می وآ مد رفت مامان اب مدت یک

. کند فرو حنو هبرتین به دیگران چشم در و کرده دو در  رضب را هایش داش ته



 همرم  اینکه برای انزننی. کرد می ابزارگرمی من برای داشت متزی و ش یک خییل

 :گفت ادامه در بزند، را مامان های حرف اتیید صدیم  در صد

 !نداره اکری ایدل برای ش بقیه اومده، رو راه اصلم  حیفه، بهل-

 :گفت و انداخت پا روی را پایش بعد

 دیگه ختصص فوق برای ویل گریه، می رو ختصصش امسال مه کیوان-

 .کشه منی ش حوصهل



 انزننی کرد فکر احامتالا  نگفت، چزیی دیگر و کرد سکوت واحض خییل مامان

 و دارد خایص منظور شان نفره دو مبحث به برادرش پای کش یدن مبان به از

 حالت از و کرد ابز دهان ابالخره فربد. کند اختیار سکوت که داد رجیحت

 :گفت انزننی به رو و درآ مد متاشاچی

 .برمی ابید خبور رو چاییت-

 :گفت و کرد حلقه اس تاکنش دور را دستش انزننی

 .اینکه مثل شده رسد آ ره-



 :گفت و برگشت فربد مست به منایشی مامان

 شه منی مون، خونه اومده انزننی که اولیه ی دفعه. مبونید ابید شام برین؟ کجا-

 .برید و بیاید طوری این که

 :گفت مشرده مشرده فربد

 . دیگه وقت یه برای مبونه انشاهلل. دعوتمی شون خونه امشب زندایی، شه منی-

 



 حریف راحیل از مامان نکند که داش مت، راحیل ی درابره که نگراین از بعد

 از اطلعی انزننی ترس یدم می. بود اباب برای دومم رایننگ بزند، انزننی مقابل

 حریف مامان دفعه یک و ابشد نداش ته اببک و فربد اباب، های مدار و  قرار

 قرار زاید اببک اب فربد و اباب اخری روز سه دو این. بیفتد اختلف و بزند

 اباب. دانستمی منی چزیی مه مامان و من قرارهایشان ی نتیجه از. گذاشتند می

 دیگر بود آ مده اببک از بعد که ش یب آ ن از بعد مه فربد اب زد، منی حریف ابداا 

 امیدوار شد می ابعث که چزیی تنها. بودم کرده حصبیت نه و داش مت متایس نه

 مساعد حال است، شدن روبراه حال در اباب خراب مایلم  اوضاع که ابمش



 هبرتی حال رفت، یمن ااتقش به عصیب و متفکر قبل مثل. بود اباب خود

 .بود وقوع حال در خویب اتفاقات خانه از بریون انگار و داشت

 

 و گذاشت انزننی مقابل و برداشت را عسیل مزی روی ی صندوقچه مامان

 :گفت

 جربان گه می فربد که بعدی ی دفعه مهون انشاهلل انقابهل، جان انزننی ببخش ید-

 .دیدم می تدارک هبرت آ ین می دارین که دادین می خرب زودتر اگه. کنمی



 !کرد فربد و انزننی تقدمی و داد جا تعارفاتش الی البه مه را اش طعنه

 

 که نیست هدیه دادن به رضوریت که کردند اعرتاض مهزمان انزننی و فربد

 فربد. نداد اعرتاض ی اجازه دیگر انزننی مست به صندوقچه دادن هل اب مامان

 ی ایده ، ایده که دانست می. گرفت نگاه زود خییل سپس و کرد نگاه من به

 خییل و نشس ته آ رامش کامل در انزننی اما داشت، رفنت قصد فربد. است من



 را من مس تقامیا  یکباره حیت. برد می ذلت ما اب حبث از که داد می نشان موقرانه

 :گفت و داد قرار خطاب مورد

 هس یت؟ ختصصت دنبال جان، یدلا داری دوست چی خودت-

 :گفمت داش مت دوست که را آ چنه حقیقت و کردم مشت ار  دس مت

 شد اگه مه بعد مبومن، عزیز پیش برم خوام می مدت یه ندارم، ای برانمه فعلا -

 .شه می چی ببینمی حاال. دارم دوست رو اطفال ختصص خودم



! داد خواهد نشان العمیل عکس چه ببیمن ات نکردم نگاه فربد به دیگر اصل

 خبش این که بود کرده اشاره قبلا  ابرها و ابرها بود، فربد ی علقه هامن اطفال

 فربد مست به رسیع انزننی. دارد خایص جذابیت برایش شکی پز ی رش ته از

 :گفت و برگشت

 !ذاتیه شام ی خانواده توی علقه این اینکه مثل-

 :پرس ید من به خریه و کش ید جلو به را خودش فربد



تد بشنی اکر؟ چی عزیز پیش بری-  به ابرم یه سایل مهون تو. خبون رو رسم

 !راضیه بیچاره اون بزین رس عزیز

 

 بود، عزیز ی خانه به من رفنت خمالف مثلا ! عادی نه زد، می حرف مشرده نه

 یک اب فقط و ندادم ادامه را حبث مهنی برای. نبودم اش اجازه منتظر مه من

 . دادم را جوابش بند نمی لبخند



 تعارف لکی مامان و انزننی. شد بلند رسیع و نداد هملیت ننیانز  به دیگر مه بعد

 عزیز ی خانه به رفتمن اب فربد خمالفت دلیل به فقط مه من و کردند می پاره تیکه

 عزیز کنار به رفنت برای من شد، می حل مشلکش اباب اگر. اندیش یدم می

 .کردم منی درنگ مه ای حلظه
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 مهه از اول. کرد رشوع را هایش غرغر مامان فربد و انزننی کردن راهی از بعد

 دوابره مه بعد ام، نپوش یده هبرتی لباس چرا که گرفت ایراد من وضع رسو از

 :گفت و زد بقیه و من اب اش یمهیشگ های مقایسه به دست



 صبح فردا ات اگه داد؟ می تکون گردن و زد می حرف چطور انزننی دیدی-

 مجع توی ری می تو وقت اون. اومد می پام به پا س یاست اب زدم می حرف من

 یه خب. بقیه به زین می زل گوشه یه شیین می بمک  مص! گریی می موین الل

 لکی بود تو جای یک هر بده، نشون رو خودت خرده یه بزن، حرف خرده

 پزشکی فهمه منی هیشکی نبامش من اگه تو وقت اون ذاشت، می الکس

 !دیگه بیاد بقیه چشم به ابید آ دم. خوندی



 جور و مجع مشغول صدا یب و ندارم هایش حرف به توهجیی اصلا  دید وقیت

 د،بو  نشس ته انزننی قبلش که جایی و آ مد هس مت، مزی روی های وس یهل کردن

 :گفت و نشست

 ختصصش مه کیوان:" گفت و برگشت وسطش هیو بود چی منظورش انزننی-

 " گریه می امسال رو

 :بگرید ای نتیجه چه خواهد می که بود معلوم. مبامن ساکت نتوانس مت دیگر



 داشت اومن کردی، می گرمی ابزار برام و دادی می رو دخرتت پز داش یت شام-

 دخرتت از پهل یه و گریه می امسال رو شختصص که داد می رو داداشش پز

 .تره ابال

 :گفت متفکر

 چشمش تو انگاری ابشه، دادن پز اهل اومد منی هبش منتها هست، ایمن آ ره-

 . داشت نظرت زیر زیرزیریک که دیدم می من. بودی گرفته رو

 :کمن کنرتل را ام خنده نتواتس مت



 به چرا الکی من مادر آ خه! خواس تگاری بودن اومده اصل در کمن فکر آ ره-

 !دی؟ می برگ و شاخ چی مهه

 

 :گفت قاطع مامان

 ببیمن بکشم رو فربد زبون زیر من بذار مه بعد مشکوکه، هیوییشون اومدن-

 انزننی دم می قول هبت نداشت اگه داره، چزیی انمزدی انزننی برادر  این

 !ببنی حاال. نزده حرف منظور یب



 دادم ترجیح و داده گوش زد می موج شهای حرف در که جدییت به تعجب اب

 از اکری دیگری بود، مطمنئ حد این ات وقیت. کمن خایل برایش را میدان

 .آ مد برمنی دس مت

 

 خویب خربهای از نشان اش چهره شاد حالت آ مد، خانه به اباب وقیت شب

 ات نیامده خامن سهیل چرا که نگرفت مه ایرادی و خورد شام اش تها اب. داشت

 در و خورد ولع اب را بریون غذای هامن کند، درست خانگی ذایغ برایش



 حسایب و درست جواب" شده چه" اینکه بر مبین مامان های سوال جواب

 به ات زده مسواک وقیت شب آ خر اما نداش مت، کنجاکوی قصد مه من. نداد

 :گفت و گرفت را جلومی هبداش یت رسویس در مقابل مامان بروم، ااتمق

 حریف که من به رس یده، کجا به اکرش اببک اب آ خرش بپرس ازش برو بیا-

 !ابلش روی بذارم رو رسم راحت شب یه خواد می دمل زنه، منی



 بسنت چشم وقت به که خواست می آ رامش دنیا یک مامان مثل دمل مه من

 دخلویش این شد می اما نداش متش؛ که بود ها سال و بیاید، رسامغ به ش بانه

 :بدمه مامان به را کوچک

 .گه می چی اباب ببیمن رم می الان ابشه،-

 را پاهایش. نشس مت کنارش. داشت اخبار به گوش و داده مل مبل روی اباب

 و من به نگاهی اباب. نشست کنارمان و آ مد مه مامان. کرد جور و مجع مکی

 :انداخت مامان سپس



 و فربد اومدن جراین ابر ده اومدم که وقیت از نزنینا، حرف من رس ابال-

 .بسه دیگه کردی، تعریف برام رو انمزدش

 :آ ورد پیشاین به امخی مامان

 .کردی گوش خوب خییل ابرم هر اینکه نه-

 :گفمت و گذاش مت اباب پای روی را دس مت دمه خامته شان بنی حبث به اینکه برای

 شام اکر از و زنه می زنگ روز هر مه حمسن. نگرانمی مامان و من اباب-

 شد؟ حل کش ید؟ کجا به اکرتون اببک اب اباب؟ شده چی. پرسه می



 ختمه مش یت و برد ختمه ظرف داخل را دس تانش برداشت، خزی جلو به

 :برداشت

 توافق به نیست، خودش دست اختیارش نرس یدمی، جایی به که اببک اب-

 .نرس یدمی

 

 تفاوت یب اباب صورت. داد مبل به رمق یب  را ش تکیه و گفت ی"وای" مامان

 داشت مشالکمتان متام برگشت از نشان گفت که چزیی اما بود، لخیا یب و



 بود، ابخته را خودش اکملا  مامان. آ مد منی در جور صورتش حالت اب این و

 اش انراحیت هر از خایل حلن و اباب صورت تفاویت یب حالت دلیل دنبال من اما

 :بودم

 کرد؟ اکر چی ابید پس اباب-

 :گفت که دید پرس یدمن والس حالت در چه اباب دانس مت منی



 جای بشینه بیاد کرد قبول زدم، حرف فربد خود اب شده، حل نباش نگران-

 گذاشتمی رو فکرامون. کرد قبول ندارم، اعامتد نامی و اببک به گفمت هبش اببک،

 .داره خویب های نقشه کنه، حل رو چی مهه خرد خرد قراره مه روی
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 و نشست اباب کنار زانو دو آ مد. شد بلند جایش از تعجب شدت از مامان

 :گفت



 و کنار گذاشت رو تو نبود فربد مهنی مگه کردی؟ اعامتد هبش مه تو فربد؟-

 مهون داشت قبول رو تو اگه این داد؟ گوش رفیقش ابابی حرف به رفت

 .کرد منی رد رو تو دست موقع

 :نشست و شد بلند برافروخته اباب

 الان من! کردما گری گرفتاری چی تو من نیس یت متوجه اصلا  اینکه مثل-

 واقعاا  من؟ به اون ای بکمن اعامتد فربد به ابید من پیشه؟ سال چند مثل وضعم

 دارم؟ یاجاحت  فربد به که ممن فهمی منی



 :گفت و شد بلند کنارش از مامان

 حرف به رو اببک امروز که نشه طوری گم می نیس یت، گرفتار گم منی که من-

 از حنا؟ تو مبونه دستت بزنه رو فربد رای بیاد یکی فردا بعد کین، رد فربد

 ! مونده اوجنا از بشی، رونده اینجا

 :گفت و داد تاکن هوا در دس یت اباب

 .رفهح حرفش فربد-



 اش، خمرتمانه غری رفتار آ ن خستش، و سفت موضع آ ن فهمیدم، منی را فربد چرا

 است قرار که شنیدم می اباب دهان از که امروز و نیس مت و تومن منی من مهه آ ن

 .دارد خویب های نقشه و بیاید

 :گفمت و برگش مت مامان مست به

 .گه می چی اباب ببیمن بده اجازه حلظه یه مامان-

 :دادم ادامه اباب به رو بعد 

 رس یدین؟ توافق به اکمل و کرد قبول فربد یعین الان اباب-



 :گفت و داد تاکن اتیید به را رسش اباب

 دونه دونه قراره. گرفت ازم مه رو نزدیکه موعدشون که هایی چک حیت آ ره،-

 .کنه پاس

 :دادم نشان سوامل اب فربد اکر از را حریمت

 اباب؟ حسایب چه روی-



 از جنس آ وردن. بکمن اببک برای خوام می که اکری مهون سابح  روی-

 بقیه اما خواد، می نصف از بیشرت مه رو تربیز ابزار سود. من اب پخشش اون،

 .پنجاه پنجاه مهون رو جاها

 :بپرمس را مهه خواس مت می اما نداشت، ته من های سوال

 جایی به دستش اببک مثل که اون بیاره؟ جنس خواد می فربد چطور اباب-

 !نیست بند

 :شد بلند الکفه اباب



 .چشم بگید شده، درست گم می دارین، اکر چی ایناش به شام-

 :گفت و دوخت من به را تردیدش از پر نگاه مامان اباب رفنت اب

 اینجا؟ آ ورد و گرفت رو انزننی دست مهنی واسه امروز یعین پس-

 مامان؟ داره ربطی چه-

 فکر که کردم می منع را خودم اینکه عنی در چرخید، می رسم در فکری

 آ ن و بکمن را اکر این حامتا  داشت دوست وجودم از خبشی اما ست، بیخودی

 قدر آ ن فکر این جذابیت رفمت، ااتمق به. بزمن زنگ فربد به حامت که بود این



 به توجه یب و برداش مت را گویش. شدم تسلمیش چرا و چون یب که بود زاید

 تلیف منتظر. زدم زنگ فربد به است وقت دیر کرد می ایدآ وری که ساعت

 اما داد، خنواهد پاخس را من متاس و کند می را اکر این که نداش مت شک بودم،

 :داد جواب رسس نگنی فربد ام غافلگریی میان در

 .دکرت خانوم سلم-

 جواب را سلمش. زد می صدا دکرت خامن را من بود دخلور مکی وقت هر

 :پرس یدم و دادم



 بودی؟ خواب-

 :داد را جوامب بود خودش خمصوص فقط که طوری وار، فربد 

 زدنت زنگ اب بودم خواب اگه داره؟ ای فایده چه سوال این پرس یدن-

 که شده چی بگو حاال. هیچی که بودم بیدار مه اگه شدم، بیدار موقعت یب

 بزین؟ زنگ من به کردی هوس

 :نداشت ینمع من رفنت حاش یه پس مطلب، اصل رس بود رفته



 مکک هبش قراره تو گفت می نرس یده، توافق به اببک اب گفت می امشب اباب-

 .کین

 داری؟ ای اتزه حرف تو شده؟ چی الان درس ته؟ خب-

 :گفمت مردد

 رو اکر این کردم منی فکر که بودی خمالف جوری یه آ خه بود، جعیب برام-

 .بکین

 :گفت ادیع خییل. نبود رای و دروغ اهل نکرد، دفاع خودش از



 و نامی از بدتر دارم، رو خودم توقعات ممن نیومدم، که الکی جوری مهنی-

 که ابشه حرف رسم پشت آ د منی خومش اینکه دوم. نیس مت هبرت نبامش اببک

 سوم نبود، قش نگ برام لنگه، می ورش یه داییش ایس های فروشگاه رئیس

 مه ای دیگه والس. کمن مکک پرسش به داره راه اگه خواست ازم عزیز اینکه

 دکرت؟ خانوم هست

 :اباب برعکس داد، می جواب جامع و  خوب قدر چه

 بیاری؟ جنس ترکیه از خوای می چطور اباب؟ به کین مکک خوای می چطور-



 : گفت و خندید

 قالب ترکیه امس به آ رمی، می جنس چنی از بیاره؟ جنس ترکیه از خواد می یک-

 .کنمی می ابزار

 :گفمت تعجب اب

 !الکهربداریه اکر این-

 :داد جواب وار فربد مه ابز



 خانوم نه دارن؟ دم و شاخ الکهربدارا کردی فکر. دیگه الکهربدارمی مه ما-

 .هیلکن خوش و خوش تیپ من مثل شون مهه دکرت،

 !ذاری؟ می رسم به رس داری-

 :خندید مه ابز

 اکر ابتاب. کمن می حلش اوجنا رم می ترکیه، رم می روزه دو بعد ی هفته وسط

 !سپرده کیس خوب به رو

 :گفمت خودم کنجاکوی رفع برای



 ترکیه توی چطور که بدلن که نامین و اببک نداری، رو کیس ترکیه که تو-

 !بدن جولون

 .نره ایدت وقت هیچ اینو دالهل، یه اببک آ دم-

 چی؟ یعین-

 :کرد زمزمه

 .نیسنت دیعد که نامی و اببک زد، دور رو دنیا شه می پول اب اینکه یعین-
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 و درد س نگنی ابرم  کردم، می حصبت فربد اب بیشرت و رفتمی می جلوتر که چه هر

 و س بک بودم شده متحمل اباب مشالکت برای وقتم  چند این که رجنی

 :شد می تر س بک

 هست؟ گی می که راحیتم  مهنی به یعین-



 ابز راحت برات رو مش تاشون مهه ابشه که پول راحتیه، مهنی به دقیقاا -

 .پوهل مشالکت حلل! الکیه های هبونه و حرف دیگه چزیا بقیه کنن، می

 مکک برای که منطقی دالیل متام علریمغ. بودم بدهاکر او به تشکر دنیا یک

 خوب به دلیلش از بزرگی خبش دانس مت می من ابز بود آ ورده اباب به کردن

 .گردد برمی اش ذایت بودن

 خودت بزمن، حرف زاید خوام منی کمن، تشکر ازت ابید چطور دومن منی فربد-

 .داشتمی بدی وضعیت قدر چه که دوین می هبرت



 :گفت پاینی هنایت یب صدای تن هامن اب

 .آ د می خوامب خییل ممن نزن، حرف زاید ابشه-

 :گفمت کند قطع و کرده خداحافظی هاینک از قبل

 داش یت؟ اکرم چی زدی زنگ پیش شب چند-

 :گرفت اوج مکی صدایش تن

 .داش مت اکرت چی بفهمی ات بدی جواب موقع مهون خواس یت می-

 :گفمت را راستش



 خواس مت می ممن بودی، نداده رو مامان تلفن جواب بودم، عصباین دستت از-

 .کمن مثل به مقابل

 !پس؟ بدلی مه اکرا این از...  طور این که-

 .بودم گرفته اید نبودم، بدل اکرها این از زدم، رمقی یب لبخند

 بود؟ چی اکرت-

 :گفت و نکرد مقاومت



 طریف از خواست، می مرخیص روز سه دو پرس تارش. بود عزیز به راجع-

 بیارمش برم خواس مت می داره، آ زمایش نوبت سه دو یکشنبه شنبه مه خودش

 توین؟ می مبوین، پیشش روز سه دو بیای مه وت م، خونه

 :گفمت علقه اب

 .خدمتشم در دربست من ما، ی خونه بیارش نتومن، که چرا-

 :گفت رک خییل



 ندارم، رو مامانت ختامی و امخ ی حوصهل من شه، منی شام ی خونه یدلا ببنی-

 پیشش اینجا آ ی می داری دوست اگه مه تو خودم، ی خونه آ رمش می

 صبح مجعه من حال هر در. کمن می ای دیگه فکر یه من نه گر و ،موین می

 .آ رمش می رم می

 

 به ابید من و است خودش ی خانه گوید می که ای خانه کمن فکر اینکه بدون

 :گفمت الکم یک مبامن، روزی سه دو و بروم جا آ ن



 .مومن می پیشش آ م می من ابشه-

 :گفت الکم یک بودم، من عزیز آ وردن برای مشلکش تنها انگار

 .خبری شب فعلا . کمن می هامهنگ ابهات قبلش اینجا، بیا ظهر از بعد مجعه-

 

 گذش ته شدت اب من که برگردند زندگمی به روزهایی نداش مت دوست وقت هیچ

 .ابمش داش ته دوستش و خبوامه را فربد
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 برای دمل. کردم فکر بود برمشرده اباب به کردن مکک برای فربد که دالییل به

 را اباب ی غصه که نیست رشایطی در الان که دانس مت می سوخت، می عزیز

 انستنتو  مه فربد و بود گذاش ته گرو ریش اباب برای فربد پیش احامتالا . خبورد

 . بیاورد میان به" نه"

 

 دوره یک عزیز داد، انرصاف پزشکی ی رش ته از فربد که پیش سال چند 

 انگار که کیس تنها آ خرش اما گرفت، پیش در را فربد اب مدت طوالین قهر



. بود فربد فقط ابشد عزیز به حواسش آ قاجون مرگ از بعد بود اش وظیفه

 را خودش فربد تنها. نبود ایران مه مرمی معه و داشت اکر دامی که اباب چون

 به و برود کرج به هتران از ابر یک ای هفته رشایطی هر حتت و حامتا  موظف

 رس یدگی مه دیگران. داد می فربد مه را پرس تارش حقوق حیت. بزند رس عزیز

 بود مهنی برای. بود تنها معلا  فربد و دانستند می مافات جربان را عزیز به فربد

 اب بیشرت ام شده دور بامیرس تان و درس از مکی که حاال اس متخو  می من که

 .کمن مک مکی فربد مس ئولیت از شاید و بگذرامن وقت عزیز

 



 عزیز مواظب و بروم فربد ی خانه به ابید روزی سه دو که شنید وقیت مامان

 س نگنی و س بک را اوضاع  وقیت هنایت در اما نکرد، اس تقبال خییل ابمش

 صد در صد مه اباب. نیست اعرتاض برای خویب وقت هک شد متوجه کرد،

 مشرتک ی نقطه یک به ها سال از بعد فربد و اباب حال هر به. بود موافق

 و بروم فربد ی خانه به من داد می ترجیح مامان اینکه مضن. بودند رس یده

 .بیاید ما ی خانه به عزیز که ات ابمش، عزیز مواظب

 



 آ ماده و بدمه اکرهامی به رسوساماین ات دمش بلند خواب از وقیت صبح مجعه

 و بودم عزیز ی خانه در که بود اتبس تاین روزهای آ خرین شبیه حسم شوم،

 به آ ن از بعد. نداشتمی مشرتیک وجه عزیز ی خانه اتبس تان و من دیگر از بعد

 و بستین تعطیلت، اتبس تان، چه هر از کردم فرار! کردم فرار بود ای هبانه هر

 .کردن یزندگ ساده

 



 من از. رسد می اش خانه به عزیز اب دیگر ساعت نمی که بود داده پیام فربد

 خودش چون برسامن را خودم زودتر من دارد وجود اماکنش اگر خواست

 موافقت. برود جایی به ابید اش خانه در عزیز گذاشنت از بعد و دارد اکری

 اش خانه ات مکی سافتم . افتادم راه اش خانه مست به آ ژانس گرفنت اب و کردم

 اینکه اب. بود نامی ی شامره شامره،. شد بلند ام گویش زنگ صدای که بود مانده

. داش مت را اش شامره هنوز من اما گذشت، می ما تلفین حصبت آ خرین از ها ماه

 بود نکش یده دعوا و جنجال به اکرمان. بودمی کرده متام حمرتمانه و عادی خییل



 معمویل خییل و دادم را جوابش. کنمی قطع را مان اطیارتب های راه ی مهه که

 .گفمت سلم

 :گفت و داد پاخس را سلمم

 ببیمنت؟ جایی خونه از بریون امروز من شه می جان یدلا-

 شنیده مه رد جواب و کرده خواس تگاری اینکه اب بود، جعیب درخواستش

 من برای و نبود ریسک اهل زاید. کرد می رفتار اکرانه حمافظه مهیشه اما بود،

 .آ مد می نظر به ریسک نوعی درخواستش این



 نامی؟ اومده پیش مشلکی-

 بریون؟ بیای توین  می-

 از خبشی بلکه نبود، خودش دست این کرد، می رفتار خودخواهانه مکی مهیشه

 :بدلند موقع به مهه را خودخواهی فهمید می ابید. بود شده اش رفتاری خشصیت

 بود آ زاد وقمتم اگه اینکه مه شه، منی که هس مت جایی مه بیام، تومن منی نه-

 .اومدم  منی

 :نکش ید طول خییل حرمف شنیدن از بعد سکوتش



 نذاش مت من که کنن می فکر فربد حیت ای و ابابت الان دومن می من یدلا ببنی-

 این از رو پام واقعاا  من اما دادی؛ رد جواب هبم تو چون بکنه، اکری اببک

. کردم واگذار اببک خود به رو چزی مهه واقعاا . بریون دمبو  کش یده موضوع

 .بودم اکره هیچ من بپذیره، رو ابابت رشایط نتونست اببک خود

 .نیس یت بدهاکر هبم توضیحی تو! نامی؟ دی می هبم رو توضیح این چی برای-

 .کین فکر نیس مت که طوری هبم راجع خواد منی دمل اما نیس مت، آ ره-

 



 زودتر چه هر ابید و شد می فربد آ پارمتان به منتهیی که شدمی خیاابین داخل

 نوع برایش مهنی برای کرد، می فکر آ ینده به نامی. کردم می متام را مان وگوی گفت

 رخیته دستش روی را پایک آ ب من که صوریت در. بود همم من کردن فکر

 .بودم

 نیست ارقر . کمن می فکر هبت راجع چطور من که ابشه همم برات نباید نامی-

 کردی، خواس تگاری تو. ابش می مه تفکر طرز نگران که بیوفته ما بنی اتفایق

 اب زد تصممیم روی حممک خییل رو اتییدش همر مامانمت. دادم رد جواب ممن

 در قدر چه تو اینکه مورد در. فرس تاد پیغام برامون بعدش که حرفایی



 اینکه مضن داره،ن امهییت برای ابزم نیس یت ای و هس یت مقرص اببک حتریک

 کیس ما ی رابطه از گفیت می که بودی مهوین تو ندارم، اعامتدی متاسفانه هبت

 یه من برای پس. کردی تعریف فربد برای نشس یت بعدش و بشه خربدار نباید

 .خداحافظ! ای شده ش ناخته آ دم

 

 .متام و انداخمت کیفم داخل به را گویش. کند مه خداحافظی ندادم اجازه حیت



 ات داشت، نگه فربد ی خانه مقابل را ماشنی آ ژانس ی راننده که ای ظهحل از

 زنگش صدای کاماکن ام گویش کرد، ابز برامی را در فربد و زدم در که وقیت

 !شد تکرار و شد تکرار
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 از که دیگری ی طبقه اب دانس مت منی مه اصلا  بود، ساکن دوم ی طبقه در فربد

 صدای ابر این رس یدم ها پهل راه به وقیت. کرده چه هست سهمش خانه این

 پیام. کش یدم بریون کیفم از را گویش و ایس تادم. آ مد ام گویش پیامک زنگ



 برای ممن بود، فهمیده دیگه جای از نگفمت، فربد به هیچی من:"بود نامی از

 "مهنی گفمت، چزیایی یه هبش دونه می که نیست همم برام کمن وامنود اینکه

 

 بود؟ فهمیده کجا از فربد پس گفت، می راست اگر. زدم زل پیامش به متفکر

 این به کردن فکر برای ممکن زمان بدترین و داش مت فاصهل فربد اب پهل ات چند

 .دبو  موضوع



 ندیده را عزیز هنوز اینکه اب. نبود پیداش خودش و گذاش ته ابز را در فربد

 ی یکباره دیدن از و دادم هل را در. کردم می حس را تنش بوی اما بودم،

 برای که همامین از یک!  بود تنش ای حلقه راکیب یک. شدم شوکه مقابل فربد

 خوش بختانه! کند؟ می اس تقبال طور این گذارد می اش خانه به پا ابر اولنی

 در بزرگ کیف به نگاهی دید را من ات. بود درست اش تنه  پاینی پوشش

 :گفت و کرد دس مت

 .گریه می رو رساغت بند یه اومده که وقیت از عزیز کردی، دیر خییل بدو؛-



 :گفت جعهل اب که بودم گذاش ته در بریون را کفشم

 .شده دیرم بیا زود تو، بیار رو کفشت-

 و گرفت را کیفم و کرد دراز را دستش کمن می نگاهش تعجب اب دید وقیت

 :داد توضیح

 انزننی، دنبال برم بعدش و بگریم دوش یه رم می من! حسایب شده دیرم-

 گوش میم. خونه برمس شب یم   سه دو احامتالا . دعوتمی جایی شب منتظرمه؛

 مه غذا فکر به ابش، مه عزیزم مواظب. خبوابید بگریید شام. کمن می خاموش



 توی خواس یت مه چی هر. بگریه غذا براتون گفمت سام به ابیش، خواد منی

 .هست آ شپزخونه

 :گفمت فقط هایش حرف ی مهه جواب در

 کجاست؟ عزیز برس، اکرت به برو ابشه-

 :بکشد بریون تنش از مه را راکیب هامن ات برد ابال را دستش یک جوامب در

 .نشس ته سالن تو برو بیا-

 . گذارد می کجا را لبامس کیف بدامن خنواس مت حیت. نکردم شنگاه دیگر



 و مک نورش ما سالن برعکس اما بود، ما ی خانه سالن بزرگی به اش خانه سالن

. بود ها المپ ی بقیه و اش خانه لوسرت بودن خاموش خاطر به این. بود اتریک

 سالن وارد. کند روشن را خانه های المپ بود نکرده فرصت هنوز اینکه مثل

 کردم نگاه راست مست به که اول هامن. ببیمن را عزیز ات چرخاندم رس شدم که

 قرار من که جایی به بود زده زل. دیدم خود منتظر مبل روی نشس ته را عزیز

. کش یدم آ غوشش در و کردم تند پا مستش به. شوم سالن وارد جا آ ن از بود

 صورمت زمحت اب و دکر  حلقه دورم را چروکش و چنی از پر و انتوان دست

 کنار مه را عزیز من. بود شده دیگران انصایف یب سوز پا مه عزیز. بوس ید را



 فرامویش و گذاش مت بود نفعم به ها آ ن از گرفنت فاصهل که چزیهایی آ ن ی مهه

 به را رسش کف و بود پشت مک اینکه اب سفیدش موهای. گرفمت پیش در

 کش یدم اش  رورسی به دس یت. بود دلربانه هنوز کش ید می رخ به جعییب طرز

 به نگاهی. شد معلوم موهایش از بیشرتی جحم. دادم هل عقب به را آ ن و

 را احوامل اینکه از قبل عزیز. بود ایس تاده رسم پشت فربد کرد، رسم پشت

 :گفت فربد به ترش اب بپرسد

 . وضعشه چه این دیگه، محوم برو-



 را اش ادامه دیگر اما کش ید، ابال شا سینه از را اش راکیب فربد که بودم دیده

 برای ندادم اجازه ابر این و بوس یدم دوابره را عزیز. بودم نکرده دنبال

 :گفمت و کش یدم موهایش به دس یت. بیفتد زمحت به بوس یدمن

 .بشی لعبیت چه بعدش ببنی ذارم، می برات خوشگل رنگ یه-

 کف و شد مخ مرس  ابالی از فربد بودم، نشس ته عزیز کنار زانو  چهار من

 اب. بکشم عقب را دس مت شدم جمبور. گذاشت عزیز موهای روی را دستش

 :گفت و گرفت دستش در را عزیز جحم مک موهای دستش



 بگمی هبش بعدش. بشه طلیی موهاش بذار رنگی یه کن، رنگ براش آ ره-

 !طلیی مو عزیز

 از رفنت حامم برای بود نزدیک و شده دیرش که گفت می پیش دقیقه یک

 ایدش اینکه مثل اما بکشد، بریون تن از را هایش لباس ی مهه در مقابل هامن

 به عزیز موهای شدن طلیی هوس و است منتظرش انزننی که بود رفته

 .بود زده رسش
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 را عزیز سفید موهای که گرفمت می رنگ یک حامتا . بود من به خطاب حرفش

 ات. بود رسم ابالی درست. کردم نگاهش و گرفمت ابال را رسم! کند طلیی

 :گفت افتاد من به نگاهش

 .بگری براش خواد می چه عزیز  روز چند این ببنی ذارم می برات رو اکرمت-

 که عزیز برای و ایس تاده راست مه خودش. چرخیدم مستش به رسعت اب

 .آ مد می ابرو و چشم لبخند اب کرد می نگاهش چپ چپ

 بگریم؟ اکرت ازت ابید که قدره چه قمیتش مو رنگ یه مگه-



 :گرفت عزیز از نگاه

 ابید مه صبح فردا. هست مه دیگه خریدای رسی یه نیست، مو رنگ فقط-

 .گریم می ازت بعد ابشه دستت. آ زمایشگاه بربمیش

 زد می حرف وقیت بود خست برامی اما بودمش، دیده مدیل این ابرها اینکه اب

 که کردم، میانش در یکی را نگامه. ابشد صورتش به نگامه مداوم و مس تقمی

 گرفتمن نگاه. رفت حامم مست به که شد این نتیجه اما نه، ای و فهمید دامن منی

 :گفت مه رفنت حنی در! گذاشت اتثری رویش عزیز ترش از بیشرت اینکه مثل



 .هست ااتق توی چزی مهه. ااتق در دم گذاش مت مه رو کیفت-

 مبیل به نگاهی. است هایی وس یهل چه دقیقاا  چزی مهه از منظورش دانس مت منی

 :گفمت و انداخمت بود نشس ته رویش عزیز که

 بندازم؟ برات چزیی تشکی یه پاینی بیارمت نیس یت راحت عزیز-

 :گفت و کرد مبل به نگاهی

 .راحمت خوبه، طوری این نه-



 را بغلش زیر کیس حامت ابید. نبود ممکن عزیز برای کیس مکک بدون رفنت راه

 کش یدم چروکش و چنی از پر صورت به دس یت. کرد می مککش و گرفت می

 :گفمت و

 موی رنگ یه بریون برم مه بعد گذاش ته، کجا رو کیفم ببیمن برم مبون-

 !بدم موهات به صفایی یه که بگریم برات خوشگل

 :داد جا مه در را دس تانش

 .فردا برای مبونه خواد، منی امروز حاال-



 :گفمت و شدم بلند

 .شه منی دیگه و یش می خس ته بریون رمی می فردا وقتشه، امروز مهنی اتفاقاا -

 

. بروم بریون و بگریم را خانه لکید و بیاید بریون حامم از فربد بودم منتظر

 روبروی کوچکرت سالن یک. بود خبشی دو سالنش. زدم اش خانه در ورید

 مزی. آ مد می نظر به تر مصمیی و تر خودماین فضایش که بود آ شپزخانه



 چزیی تنها مه کوچک فرش یک و داشت قرار وسطش در ای انهارخوری

 . خورد می چشم به سالن رسامیکی کف روی که بود

 و دو ی اکانپه ات دو که بود شده گذاش ته پنجره از فاصهل اب مه راحیت مبل

 اش  اکانپه. بودند شده چیده مه روبروی که نفره تک مبل دو و داشت نفره سه

 اوقات ی مهه که بود معلوم اکانپه جای جای از و بود شو خواب ختت

 سالنش. آ مد می نظر به تر کهنه بقیه از. گذرد می آ ن روی فربد اسرتاحت

 یس ال. بود شده داده جا آ ن در رضوری وساییل فیدم  و خمترص. نبود شلوغ

 تعبیه آ ن زیر در خردیل و سفید تلویزیون مزی و شده نصب دیوار به مه دی



 لکی منای. بود مزیش طرف دو مه برنزی متوسط گدلان دو. بود شده

 مفید و خمترص مه جا آ ن وسایل که داشت این از حاکیت مه اش آ شپزخانه

 که همامنش سالن از زیباتر حیت بود، اش آ شپزخانه نه،خا جای زیباترین. است

 نظر برنزی تزئینات و رنگ یشمی سلطنیت  مبل اب. بود نشس ته آ ن در عزیز

 .کرد می جلب خودش به را

 بود استیلش طرح خیچال تنها. بود براق و سفید اش آ شپزخانه های اکبینت متام

 شلک به لوسرت دو .کش ید می رخ به را خودش سفیدی مهه آ ن میان از که



 پایینش قسمت و سفید لوسرت ابالی قسمت که بود آ ویزان سقف از مرغ  ختم

 . بود استیل خیچال مثل

 بلندم  صندیل ات دو. بود هپن آ شپزخانه کف مه سفید و مشکی راه راه گلمی

 دو از و بود آ شپزخانه ورودی  وسط اکنرت به چسبیده مه گاه تکیه بدون

 .شد زخانهآ شپ وارد شد می طرفش



. رفمت ها اب خو  ااتق مست به و برداش مت اش آ شپزخانه به کردن نگاه از دست

 به نگاهی بیند، می را من است ابر اولنی انگار. شدم رد عزیز کنار از

 :گفت و نشست لبش روی لبخندی و انداخت من پای رسات

 !مطبت تو نشس یت که ببیمن سفید روپوش توی رو تو خواد می دمل-

 :گفمت و مخندید

 یه برم خوام می الان که دکرتم، جوجه یه من! برم؟ قربونت بود کجا مطمب-

 .کمن رنگ رو موهات بیام و بپومش سفید روپوش



 .کرد نگامه حتسنی اب طور هامن و نگرفت جدی را حرمف

 

 از بزرگ راهرویی اب لک به دیگر خوایب ااتق و بود مه کنار خواب ااتق دو

 روبرویش درست چون. بود هامن فربد ااتق. شد می داج ها خواب ااتق این

 از اینکه مثل. آ مد می جا آ ن از آ ب رشرش صدای که داشت قرار مه حاممی

 در کوچک امپراطوری یک که بود رخیته نقشه طوری خودش برای اول



 و ااتقش به مهیشه. ابشد خودش خمصوص فقط که ابشد داش ته اش خانه

 .شتدا حساسیت اش خشیص ی حمدوده

 مکد یک. بود دیده تدارک عزیز و من برای فربد که شدم ااتیق هامن داخل

 ختت. ااتق وسط مه فرش یک و بود ااتق چپ مست رساترسی دیواری

 طوری. بود خنورده دست و اتزه که داشت قرار ااتق در مه ای نفره یک

 شلوغ ااتق یک اب کردم می فکر که هست ااتق در  چزی مهه که گفت می

 بزرگ و کوچک سفید های قاب مه دیوار راست مست. شد خوامه همواج

 و کردم ابز را کیفم. بود شده چیده متنوع های جمسمه ها آ ن داخل که بود وصل



 بلوز و گذاش مت مکد داخل را کیفم سپس. بپومش ات برداش مت را شلوارم و بلوز

 .انداخمت ختت روی را مه شلوارم و
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 مو رنگ عزیز برای امروز مهنی خواس مت می. نداش مت را لبامس تعویض قصد

 حامم معموالا  بود، نیامده بریون حامم از فربد هنوز رفمت بریون وقیت خبرم

 نداش ته را قبلش ها سال عادت بودم امیدوار. ادد می طول خییل را رفتنش

 سالن به وقیت. آ وردم شریی لیوان عزیز برای و رفمت آ شپزخانه به. ابشد

 کردن شور گربه به فربد که شدم متوجه آ مد می که هایی رسوصدا از برگش مت



 بش نود که طوری به بلند. است آ مده بریون حامم از و داده رضایت خود

 :گفمت

 رو ت خونه لکید. کمن خرید عزیز برای رس یه بریون برم خوام یم من فربد-

 . گردم برمی زود من برو خواس یت مه تو بده،

 :بش نوم که طوری و بلند داد، من خود ی ش یوه به را جوامب

 فعلا  ممن. بردار برو گذاش مت، برات کفشی جا جلوی رو اکرمت اب یدک لکید یه-

 .هس مت بیا برو کشه، می طول ای دقیقه چهل یه مش آ ماده ات



 راه خانه ورودی در به دیگر طریف از که جایی آ شپزخانه، مست هامن از

 ها خواب  ااتق کنار از ترس یدم می. رساندم در به را خودم و گذش مت داشت

 دید منی لزومی خییل که خودش ببیمنش، انمطلویب وضعیت در و شوم رد

 کردم، منی درک را اش " شده دیرم" و جعهل مهه آ ن دلیل مه اصلا . کند مراعات

 !داد می اجنام را اکرهایش داشت آ رامش کامل در چون

 



 آ ن از فربد که ای دقیقه چهل که داش مت نظر در مه را این خرید مدت متام

 و کردم خرید وقیت. برسامن خانه به را خودم زود خییل و نشود رد زده حرف

 ابز را در وقیت. است نگذش ته دقیقه چهل که بود این حدمس برگش مت خانه به

 پر را خانه فضای ی مهه غالب عطری شدم متوجه شدم، خانه وارد و کردم

  ااتق کنار از. رفمت سالن طرف به و بس مت رسم پشت را در. است کرده

 را فربد ات رفمت آ شپزخانه مست از که پیش ی دفعه برعکس! شدم رد ها خواب

 و گش مت می عطر صاحب دنبال ارادی غری و انخودآ گاه ابر این اما نبیمن،

 در. شد ظاهر مقابل یکدفعه! بود نرفته. نه ای و است رفته بدامن خواس مت می



. بست می مچش دور را ساعتش بند داشت پوش یده لباس و مرتب که حایل

 گرفت مست به را دستش. ببندد را ساعت شد منی موفق داشت جعهل بس از

 :گفت و

 .ببند برام رو تساع این! اومدی زود چه-

 مچ دور را ساعت و کردم رها بود آ ن داخل عزیز موی رنگ که ای  کیسه

 . بس مت دستش



 که است خوب وقیت ات مه کردن حتمل! ندارد دوست را شدن جرمیه کس هیچ

 !نباشد مهراه شاقه اعامل اب

 ی دمکه دو که داشت تن به سفیدی پریاهن. کردم نگاهش و بس مت را ساعت

 قدری شد ابعث شد می ساطع تنش از که عطری بوی ود،ب ابز اولش

 اما داشت، من مکی کواتهش موهای. کمن متاشایش دورتر مکی و بگریم فاصهل

 صورت و زده را هایش ریش ته. بود داش ته نگهشان اثبت مو چسب و ژل اب

 و کرد رسم پشت به ای اشاره. بود چشم در بیشرت اش اس تخواین و گرد

 :گفت



 واسه نیست، که تو برای. بردار رو اکرت کنار، بذار رو باریجل  و تعارف-

 .عزیزه

 عزیز به رو. رفمت دنبالش و برداش مت را کیسه. رفت سالن مست به و چرخید

 :گفت

 فردا خبواب، بگری و خبور رو شامت زود. آ م می دیروقت و رم می من عزیز-

 .آ زمایشگاه برمی ابید زود صبح

 :گفت اطرافش به اهینگ اب و داد تاکن رسی عزیز



 !خالیه؟ اینقدر ت خونه فربد چرا-

 .بزمن حرفش به لبخندی و بیامی بریون خودم دنیای از شد ابعث عزیز حرف

 :گفت و خندید فربد

 چبینن، پش یت رو خونه دور ات دور بیان فردا گم می نکن، انراحت رو خودت-

 دوست طوری این کین، کیف عسیل مزی بغلم  گوشه اون بذارن مه سامور یه

 داری؟

 :گفت انرایض عزیز



 بشه؟ چی وسط اون انداخیت فرش دونه یه بزرگی این به سالن-

 :گفت جوابش در و داد تاکن عزیز برای را دستش

 شلکیش مهون داری دوست تو طوری هر رو اینجا آ م می بعداا  برم فعلا -

 .کمن می

 :گفت و کرد ابز گهل به زابن ابز عزیز

 آ م؟ می دیروقت گی  می چی برای خونه، بیا زودتر-

 :رخیت مه به را موهایش و شد مخ دوابره و رفت مستش به فربد



 از و خبوری رو خمم که نیس مت من درس ته. بگو اول از رو دردت خب-

 آ وردم برات مفت گوش جفت یه اما بگی، برام جاهلیتت دوران خاطرات

 مه رو موهات. آ د منی در جیکشم بزین حرف براش مه صبح فردا ات که

 . نه ای کرد قالبت یکی به شه می ببیمن کن موشگل خوشگل

 :داد هلش و گذاشت فربد ی سینه روی دست عزیز

 .ره می نفسش آ دم! زدی خودت به عطری چه-

 :گفت عزیز به رو امخ اب و گرفت فاصهل



 عطر گن می عطر این به! چیه؟ عطر دوین می چه تو سلیقه یب آ خه-

 ! دخرتکش

 :گفت شرییین حلن اب عزیز

 !روت اومده زار دو زدی، رو عطر این آ ره-

 :خندید بلند عزیز حرف این اب فربد

 کین می ابز نوشابه م واسه شام که جور این گرنه و نیست، اینجا انزننی خوبه-

 .رفت می و ذاشت می حامتا 



 در ی کیسه. رفت در مست به و شد رد کنارم از و کرد خداحافظی عزیز اب

 :دادم نشانش عزیز به و آ وردم ابال را دس مت

 حظ خودت که کمن درست عزیزی یه. گرفمت برات خوشگل ای قهوه رنگ یه-

 .کین

 به و گذاش مت مبل روی را کیسه. کرد صدامی فربد که بود ابال دس مت هنوز

 من ات بود، شلوارش عقب جیب در پول کیف گذاشنت مشغول. رفمت طرفش

 :گفت و کرد اشاره مقابلش به دید را



 .دارم اکرت اینجا بیا-
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 برداشت خزی شدم نزدیکش ات. رفمت مستش به تردید از پر و آ رام هایی قدم اب

 :گفت و گذاشت دس مت کف را عابرش اکرت. گرفت را دس مت و



 رسک توین می مه خونه این جای  مهه به. نکن مه غریبگی دار، نگه رو این-

 ات کمن زندانیت اوجنا ساعت چند مش می جمبور ااتمق بری. من ااتق الا بکشی

 .بیوفته رست از ااتمق زدن دید هوس مهیشه برای

 

 آ ن یک بلکه نشدم، انراحت تنها نه کرد می هتدیدم قدمی س بک به اینکه از

 :گفمت و ها سال هامن به برگش مت

 .بگریم رو خودم جلوی بتومن دم منی قول-



 :گفت و کرد رها را دس مت

 .مجعه خیامل قفهل درش ممن ااتق ابش، عزیز مواظب-

 از. بودم زده زل اش خایل ی جا به هنوز من رفت، و کرد ابز را در وقیت

 جواب نرو، ااتمق طرف به گفت می وقیت اکش بودم، عصباین خودم دست

 حرف طوری چرا پس رفمت، منی ااتقش طرف به هرگز من دادم، می هبرتی

 در اینکه از حیت دارد؟ جذابییت برامی ااتقش دیدن کند فکر که بودم زده

 به کرد، صدامی عزیز. بودم کرده پیدا بدی احساس کرده، قفل را ااتقش



 به حواس یب را تسبیح. دمه دستش به را تسبیحش خواست می. رفمت طرفش

 دوربنی از و رفمت در طرف به حلظه یک. نداش مت قرار و آ رام. دادم دستش

 پارک در جلوی ماش ینش. کجاست فربد ببیمن ات کردم نگاه را بریون آ یفون

 ات ماندم منتظر قدر آ ن. کرد می حصبت مهراهش  گویش اب خودش و بود

 جمبور نشنید، اول ابر. کردم صدایش شد متام وقیت. شود متام زدنش حرف

. کرد نگاه آ یفون به و آ ورد ابال را رسش ابر این. بزمن صدایش ندتربل  شدم

 :گفت و آ مد جلوتر

 شده؟ چی یدلا، بهل-



 چه توش نیست همم برام ابز چه ابشه قفل درش چه ااتقت بگم خواس مت می-

 .خربه

 :زد زل آ یفون دوربنی به و آ ورد تر نزدیک را صورتش 

 بزنه، گولت ش یطون ترس یدم می کنه، منی عیب که اکری حممک از اکر ابالخره-

 !خراب  سابقه که مه تو
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 ات کردم، متاشا آ خر ات را رفتنش. رفت عقب عقب لبش روی ی خنده هامن اب

 دور که زماین ات شد، سوار که زماین ات کرد، ابز را ماش ینش در که ای حلظه

 . شد



 رنگ را موهایش. شدم رسگرم عزیز اب هشت ساعت نزدیک ات عرص لک

 را ابروهایش زیر ارصار لکی اب. شس مت را هایش لباس بردمش، حامم. کردم

 هد،د اجنام هزینه لکی اب برایش کیس سپرد می مامان که اکرهایی. کردم اصلح

 . دادم اجنام عزیز برای خودم را مهه

 در که ابزاری متام اب ما ی خانه اما گرفت، می زندگی بوی اکرها مهنی اب خانه

 آ ن عزیز. داد منی زندگی بوی هرگز داشت وجود  راحت زندگی یک برای آ ن

 شد می تنها اباب اب ات داشت، مکرتی ی مشغهل مه اباب و بودمی تر چبه که ها موقع

 نکشد، دم برجن آ ن در که ای آ شپزخانه:" گفت می. کرد می گهل مامان رفتار از



 از را برکت نشود، کثیف غذا شدن ریز رس از گاز نیفتد،  جا سزبی  قورمه

. کردم می درک را عزیز حرف معنای ها سال از بعد من حاال و" برد می خانه

 چهارچوب از غری جایی در مهیشه را آ رامش که بودمی حمسن و من برکت

 زندگی و  خانه گرم وقت هیچ که بود دملان کردمی، می جس تجو مان خانه

 . نبود خودمان

 



 تندتر! داشت فرق ما ی خانه ساعت اب فربد ی خانه ساعت انگار

 خانه لک در آ یفون صدای که شدم تفاوت این ی متوجه وقیت گذشت، می

 به رو. خورد ینتاک دفعه یک بود نشس ته اش جساده وسط که عزیز و پیچید

 :گفمت عزیز

 .آ ره می غذا برامون گفت فربد سامه، احامتالا -

 رسس نگنی خییل س تاره و سام اب. نگفت چزیی و زده زل جامنازش به عزیز

 دوست را اش انتین خواهر و برادر فربد قدر چه دانست می اینکه اب. بود



 مه اس تداللش. دبگری  پیش در ها آ ن اب خویب برخورد توانست منی ابز اما دارد،

 .افتد می معه اید و شود می اتزه دلش داغ ها آ ن دیدن اب که بود این

 

 تفاوت س تاره اب سال یک. کردم ابز سام برای را در و رفمت آ یفون مست به

 و رفته اکر دنبال فربد اینکه هوای به و گرفته را دیپلمش. داشت س ین

 فربد مثل خواست و دندا حتصیل ی ادامه دیگه است، کرده رها را درسش

 اش پاره حلب به تبدیل زد، می دست مه طل به اگر عزیز قول به اما ابشد؛



 راه در وقیت. بیاید ابال ات ماندم منتظر و کردم ابز برایش را خانه در. کرد می

 سه دو و بیست های سال اید را من زدم، لبخندی انخودآ گاه شد پدیدار پهل

 خییل صورتش. کواته مهیشه موهای اب و ندبل  قد انداخت؛ می فربد سالگی

 خاطر به شاید. داشت را فربد ی چهره ته لکی حالت در اما نبود، فربد شبیه

 اب. بود غذا های کیسه دستش دو هر داخل. بود صورتش تر روشن پوست

 :گفت کشدار و شد بشاش صورتش من دیدن

  ببینمیت؟ جا یه یقاتفا اومن ابر یه ماه چندین هر ابید یعین چطوری؟ سلم،-



 افتادم می مرغی ختم اید دیدنش اب. بدهد دست من اب ات آ ورد جلو را دستش

 دست. بود برده مدرسه به و نوش ته  مه او و است لبنیات جزو بودم گفته که

 :گفمت و دادم

 ببیمنت؟ بیام که بودی کجا مثلا -

 :گفت و کرد خانه به ای اشاره

 کنه؟ منی دعوام برم؟ جا مهنی از ای تو؟ بیام چطوره؟ عزیز-



 را حرف این آ ورد می در را کفشش و گرفت  می مسمت به را غذا که درحیین

 جس ته عزیز که بود هایی کنایه هامن منظورش کرد دعوا به که مه ای اشاره. زد 

 سام به فربد مه پشت های مکک از خویش دل مه عزیز. زد می گرخیته و

 .نداشت

 . خونه می مناز داره مه عزیز کن، لوس رو خودت بیا-

 ای گیل گل سفید چادر اب و بس ته را اش جساده عزیز شدمی سالن داخل وقیت

 ات رفت مستش به سام. ببیند را ما ات کرد می نگاه منتظر داشت رس به که



. کش یدم را غذا و رفمت آ شپزخانه به فاصهل این در مه من کند، پریس احوال

. بود گرفته غذا نفر ده ی اندازه آ دم، نفر سه یبرا. بود گرفته غذا جور چند

 ابد به را اش رسمایه زود به زود چه برای اکر ابزار در که زد حدس شد می

 !دهد می

 صندیل روی و بیاید عزیز کمن مکک ات رفمت سالن به چیدم را مزی که زماین

 بیاید ات است حارض غذا که گفمت. داشت عزیز حرف به گوش سام. بنشیند

 :گفت و شد بلند دفعه یک اما خبورد، غذا ما اب و



 . دارم اکری یه. فربد ااتق برم ممن مزی، رس بربی رو عزیز تو ات-

 :گفمت و دادم نشان واکنش رسیع خییل

 .قفهل درش-

 :گفت تعجب اب

 گذاش ته، مزیش روی برام چک برگه یه. زدم حرف خودش اب من مطمئین؟-

 .بردارم بیام گفت

 :گفمت مردد



 .قفهل کمن فکر ویل ببنی، وبر -
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 اگر خب. برگردد و شود مواجه بس ته در اب و برود سام ات مناندم منتظر

 توهنی ابرش این کردن قفل شت،گذا می ابز سام برای را ااتقش در مهیشه

 آ زمایشگاه در اکرش عزیز که فردا مهنی مه من وقت آ ن! شد می حمسوب آ مزی

 . گش مت برمی خودمان ی خانه به طرف هامن از شد می متام

 



 سام آ مدن. کش یدم غذا برایش و بنشیند صندیل پشت عزیز ات کردم مکک

 کجا سام که بود این فکرم ی مهه من اما بود، ام گرس نه که این اب کش ید طول

 ابز نمیه در اما نبود، خربی سام از. شدم روانه دنبالش انچار به. است مانده

 خط در جا هامن. است ااتق داخل سام که داشت این از نشان فربد ااتق

 خییل انتظارم. بیاید بریون سام ات ایس تادم فربد ااتق به منتهیی راهروی مقدم

 :داد نشامن و آ ورد ابال را چک و آ مد بریون سام. نشد طوالین

 .کردم پیداش-



 :گفمت تعجب اب

 داش یت؟ لکید-

 :گفت خنده اب

 !اباب بود ابز! دادی؟ گریی چه-

 !ابز حقه فربد چیست؛ دانست منی که را من درد

 چهار در ماندن ابید چطور صبح ات کرد می قفل را ااتقش در اگر نبود معلوم

 ! مآ ورد می اتب را اش خانه دیواری



 مرتب را مزی رفتنش از بعد مه من. کرد ترک را ما شام خوردن از بعد سام

 خواست منی دمل ابداا . دادم عزیز های لباس و حامم به مه رسوساماین و کردم

 عزیر داروهای. شود مواجه رخیته مه به خانه یک اب گردد می بر خانه به وقیت

 نیاز داشت، مشلک مه نترف دستشویی برای. گرفمت مه را فشارش و دادم را

 اجنام من را کرد می برایش پرس تارش که اکرهایی متام. کند اش مهراهی کیس بود

 .بگذرامن عزیز اب داش مت تصممی که بود روزهایی برای مه مترین یک. دادم

 جا برایش زمنی روی. خنوابید خبوابد ختت روی عزیز کردم ارصار چه هر

 هنوز ساعت. برگش مت سالن به مه من دبر  خوابش اینکه از بعد و انداخمت



. آ مد خنواهد خانه به ها حاال حاال فربد دانس مت می. بود مانده دوازده به ربع یک

 ها روز مهنی مطمئناا  که ای  اکانپه هامن روی و رفمت آ شپزخانه روبروی سالن به

 را رسم. کش یدن دراز به شد منجر نشستمن. نشس مت رفت می در زوارش

 وسط درست. گذاش مت اکانپه انتهایی ی گوشه به داده تکیه نکوس روی جایی

 و گذاش ته جا آ ن مداوم را رسش نفر یک. بود اطرافش از تر رنگ یب کوسن،

 سوزن که کیس مثل گذاش مت کوسن روی را رسم ات. بود مانده جا به رسش رد

 بوی رسم گذاشنت حمض به. برخاس مت جا از ابره یک ابش ند کرده فرو تنش در

 به و شدم بلند. خواس مت منی را تکرارش که کرد پر را مشامم غرییب و خاص



 در دادم قول خودم به و رخیمت خودم برای رسدی آ ب لیوان. رفمت آ شپزخانه

. نشوم نزدیک اکانپه به هرگز هرگزم  دیگر هس مت اینجا که روزی سه دو این

 .بود من اوهام مه شاید. بود گرفته خود به را فربد بوی اکانپه متام

 

 ش یطان توسط خوردمن گول از و شده ادا شویخ به که فربد آ خر حرف

 یدلای هامن. نبودم خودم دست من بود، فربد اب حق. آ مد ایدم به گفت،



 داشت راه اگر کرد، می قفل را ااتقش در ابید. بودم قبل های سال نفهم زابن

 .کرد می قفل را گذش ته ی مهه. کرد می قفل مه را اکانپه

 رسم از دست ها خیال و فکر کردم حس که بود دو نزدیک ساعت

 اب و برگش مت ااتمق به. دارم بسنت چشم و خوابیدن به مربم نیاز و اند برداش ته

 طاقباز. رساندم ختت به را خودم. نکمن برخورد عزیر به ات شدم رد احتیاط

 شدن عوض بود، س بک خوامب. بس مت را چشاممن و کش یدم دراز ختت روی

 اکمل خوابم  تسلمی اتزه. بود کرده مه تر س بک را س بکی این مه وامبخ جای

 در صدای. کردم تزی گوش. کردم ابز چشم وصدایی رس حس اب که شدم می



 هیچ و است فربد که شوم مطمنئ بودم منتظر. نشس مت و شدم خزی نمی. بود

 مکی را در و آ مدم پاینی ختت از. شد مطمنئ ابید چطور که نداش مت ای ایده

 :پرس یدم یواش و آ رام و بردم بریون را رسم و کردم ابز

 تویی؟ فربد-

 :رس ید من به جوابش از زودتر هایش قدم صدای

 هنوز؟ بیداری ممن، آ ره-

 :دادم کواته را جوابش



 .بودم خواب-

 راه شلک از این. نه فربد چشامن اما داشت، عادت اتریکی به من چشامن

 :گفت رس ید مقابل به ات. بود معلوم مدآ   می مسمت به احتیاط اب که آ مدنش

 خوابه؟ عزیز-

 .خوابیده آ ره-

 :گفت خس ته



 هشت ابید. منومن خواب ات کن بیدارم زودم صبح فردا. خبواب برو مه تو-

 .ابش می آ زمایشگاه

 .برگش مت ختمت به و بس مت را در ادامه، در ی "خبری شب" اب و گفمت ای"  ابشه"
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. کردم ساعت به نگاهی و شدم بلند جامی از عزیز مداوم خوردن غلت اب 

 کمن مکک ابید آ مد ایدم که خبوامب دوابره خواس مت می  بود، صبح پنج هنوز

 قصد شد متوجه وقیت. شدم بلند. خبواند را حشصب مناز و بگرید وضو عزیز

 :گفت کمن مککش گرفنت وضو برای دارم



 .کمن بیدارت شه تر روشن هوا خرده یه بذار گفمت کمن، بیدارت اومد منی دمل-

 :گفمت آ لودگی خواب اب

 .شه می قضا منازت شه روشن هوا کردی، می بیدارم عزیر نه-

 داشت که موقعی. خبواند را منازش و بگرید وضو ات کردم مککش رسوصدا یب

 دیگر ساعت دو یکی و خبوامب ات برگش مت رختخواب به دوابره خواند می مناز

 سقف به. دادم هدر را وقمت ختت روی فقط متام ساعت  یک اما شوم؛ بیدار

 در و کرد می عبادت و خواند می دعا ذلت اب که کردم نگاه عزیز به زدم، زل



  مه وقیت. دیر خییل  بود؛ برگش ته خانه به دیر دیشب. رس یدم فربد به هنایت

 خانه به ها موقع مهنی مهیشه. نبود بند پایش روی خس تگی از آ مد که

 را تسبیح های دانه عزیز بود؟ هایش هفته آ خر خمتص فقط ای گشت، برمی

 ی پروژه لک به و پیچید می ااتق در ریزی صدای و انداخت می مه روی

 دیگر شدم، بلند ختت از شش ساعت. کرد می منتفی ار  ام دوابره خوابیدن

 عزیز. کمن دم چای ات رفمت آ شپزخانه به. نبود دوابره رفنت خواب به برای وقیت

 بدون داش مت فربد از ها گذش ته طبق که ش ناخیت اب اما رفت، می انش تا ابید

 صبحانه مهیشه که بود داده عادتش عزیز رفت، منی بریون خانه از صبحانه



 خست زاید  آ شپزخانه در ها وس یهل کردن پیدا و گشنت. برود بریون و ردخبو 

 آ ن از بعد و کردم دم چای. بودند دست دم رضوری وسایل اکرث تقریباا . نبود

 و پوش یدم لباس مه خودم. بپوشد لباس کردم مکک عزیز به و برگش مت ااتق به

 عزیز که بود هفت به ربع یک ساعت. چیدم اکنرت روی خمترصی ی صبحانه

 ااتقش در به ای تقه و رفمت ااتقش مست به. کمن بیدار را فربد خواست من از

 آ ن اب مهراه و بزمن در به حممک را دس مت شدم جمبور نشد، خربی هیچ. زدم

 :گفت که آ مد صدایش و داد نشان واکنش ابر این. بزمن صدا مه را امسش

 !توش بری پا جفت یداب آ د، منی در جاش از جوری اون در یدلا، بیدارم-



 . بودم کوبیده حممک خییل گفت، می راست. زدم لبخندی

 .ست آ ماده صبحونه بیا-

 روی و رخیمت چای اس تاکن ات دو. برگش مت آ شپزخانه به مه من و نداد جوایب

. شدم چای نوش یدن مشغول و کش یدم عقب مکی را صندیل. گذاش مت اکنرت

. نشد خربی فربد از اما خوردم، مه ییمراب و انن ی لقمه و کردم متام را چامی

 :گفت و زد صدامی عزیز

 .برده خوابش دوابره فربد کمن فکر بیا یدلا-



 در شدن ابز صدای شوم بلند خواس مت که مهنی و گفمت یی" اباب ای  " لب زیر

 ات بروم خواس مت می. آ مد عزیز اب وگویش گفت صدای آ ن دنبال به و فربد ااتقم 

 فربد به که شنیدم را عزیز مانند ترش صدای که تندهس  حال چه در ببیمن

 بریون؟ آ ی می چی برای خلت بپوش، پریهن ااتقت توی برگرد:" گفت می

 "نداری؟ هممون مگه

 



 کرده قهر لباسش و رخت اب ابز فربد احامتالا . بنشیمن جامی رس دادم ترجیح

 مهیشه س بک به که زدم حدس مه من و نیامد فربد جواب صدای! بود

 متوجه ادامه در. است کرده را خودش اکر و درآ ورده عزیز برای لککیش

 خیال یب فربد که بود این از حایک شواهد چون ام، زده درس یت حدس که شدم

 مه اب مه کواته جروحبیث دوابره قبلش حیت است، رفته هبداش یت رسویس به

 مه عزیز و گفت موهایش قش نگم  رنگم  به راجع فربد آ خر در. داشتند

 !بزند دیگری حرف که شنیدمن 



. آ مد خوردن صبحانه برای زود و نداد طول خییل را پوش یدنش لباس

 وقیت. نبود دیروز تندی به مه عطرش و پوش ید لباس دیشب از تر معمویل

 روی که ای صبحانه دیدن اب و گفت ی"خبری صبح"  بنوشد را چایش آ مد

 :گفت بود، شده چیده اکنرت

 !ره منی پاینی گلوم از من که خنوره عزیز-

 به و زد ش یطنت رس از لبخندی مه بعد. بگذارد عزیز رس به رس خواست می

 :گفت لیب زیر و کرد نگاه من



 من کنه اثبت هبم که ابفه می فلسفه جور یه ایمن برای الان خودم جان به -

 هبشت به خودش هنایت در و گه می درست خودش و کمن می اشتباه دارم

 .هجمنه وسط جام ممن ره، می

 های حبث به تبدیل فربد و عزیز بنی ها حبث این. کردم اکتفا کواته لبخندی به

 .بود شده شریین مزمنی



 بود چیده اکنرت روی که هایی چزی به خورد، صبحانه راحت خییل نشست

 خیچالش کجای که داد آ درس و کرد بلند جامی از را من ابر دو. نداد رضایت

 . گرفمت درد دل جایش به من که خورد قدر آ ن. دوگر  کجا و است پنری فلن

 تعجب اب دید وقیت. بود شده گذش ته برابر دو تقریباا  صبحانه برای اش تهایش

 :گفت کمن می نگاهش

 .خنوردم شام دیشب نکن، نگامه طوری اون-

 :پرس یدم و کردم تعجب خودش مثل مه من



 چرا؟-

 :گفت و گرفت خودش برای پمیوین و پر ی لقمه

 خودم نه. گرفت درد هیو م معده خبورمی غذا خواستمی می که وقیت تدرس-

 .بود من دنبال ش مهه. انزننی نه خبورم، چزیی تونس مت

 :گفمت غریارادی

 .موندی منی بریون شب دویم  ات! کردی می اسرتاحت خونه گش یت برمی خب-

 :گفت عادی



 مش می الزم نبامیرس تا خورم می گفمت. خنوردم غذا اما شد، خوب حامل بعدش-

 .کمن می بقیه و انزننی مار زهر رو شب
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 گهل خنوردنش شام از اینکه مثلا . ندیدم صلح را بیشرت مهدردی ابراز دیگر

 چزیی. کمن آ ماده شام برایش که نگفت آ مد خانه به وقیت چرا که میبگو ای. کمن

 کردم  فکر این به فقط. دادم اوضاع به رسوساماین و شدم بلند فقط و نگفمت

 دکرت یک ای بدمه، اش غذایی رژمی ی درابره جدی تذکرات وقت ارسع در که

 .کمن معریف خوب

 



 اجنام اکرمان ساعته یک داشت آ ش نا فربد چون و بردمی آ زمایشگاه به را عزیز 

 که کرد اتکید. رفت دوابره و برگرداند خانه به را ما زود خییل مه فربد و شد

 عزیز چه هر. دهد می غذا سفارش عزیز و من  برای دوازده ساعت راس

 از حالیت اب فقط کند می درست چزیی یک یدلا و نیست الزم که کرد ارصار

 سفارش غذا خودش که گفت و کرد گاهن من به فروخورده ی خنده و تعجب

 را حمکش دادم ترجیح. نکردم دفاع خودم از وجه هیچ به مه من. دهد می

 .درآ مد جخالتش از حسایب من جای به عزیز اما شوم؛ حمامکه مه من و بربد

 



 آ شپزخانه به را من ات داد فرصت عزیز به این برنگشت، خانه به غروب ات

 غذاهای گفت وقیت اما کردم، خمالفت اولش. کند اکرم به دست و بفرس تد

 حول فقط فکرم. شوم اکر به دست شدم جمبور نیست خوب برایش بریون

 بدی ی نتیجه و بودم کرده امتحانشان ابری چند که گشت می غذاهایی حمور

 مه عزیزم برای و کمن درست مااکراین فربد برای  داش مت تصممی. نداشت مه

 دارش طعم ادویه و هوجی و دمله فلفل اب پز؛ آ پ مرغ خودش ی خواس ته طبق

 .کردم روبراه مه را ساالد. کردم مه



 هنگامش زود آ مدن از عزیز مه و من مه برگشت، خانه به غروب فربد

 کردن عوض و ابشگاه به رفنت برای  فهمیدمی که وقیت اما کردمی، تعجب

 . ردنیاو  خودش روی به اما شد، انراحت واحض عزیز است، آ مده لباسش

 جعهل مه خییل اوقات اکرث مثل بود، لباس کردن عوض مشغول ااتقش داخل

 مه کنار را عزیز و من و آ مد بریون دست به ساک ااتقش از وقیت! داشت

 :گفت دید مبل روی نشس ته



 فقط برسه، داد به ابید خودش خدا! آ شپزه خانومای شام اب شام امشب پس-

 .گردم برمی نه نمی و هشت من خبورین، رو شامتون منونید، من منتظر

 :گفت گونه هشدار عزیز

 .بیای ات مونمی می منتظرت-

 بلند سویرشت. کند دجلویی عزیز از خودش روش به ات آ مد جلو فربد

 را دستش وقیت. داد می نشان تر کش یده را قدش که بود پوش یده ای مشکی

 دستش رد ی حلقه ی متوجه ببوسد را صورتش ات گذاشت  عزیز ی شانه روی



 ابور من چشامن و بود مه شاید ای و نبود دستش در صبح امروز. شدم

 :گفت و بوس ید را عزیز صورت. ببیند خوب ات نداشت

 خبور رو شامت. رم منی دیگه مش می تنبل نرم ابشگاه روز یه نکن، امخ-

 .زنمی می حرف مه اب لکی ش ینمی می امشب

 :گفت شویخ اب من به رو گرفت فاصهل عزیز از وقیت

 داش ته من ی معده به مه چشمی گوشه یه غذا کردن درست موقع مه تو-

 .تمکیهل ظرفیتش ابش،



 :کند دفاع من از عزیز نگذاش مت ابر این

 نکمن فکر. اومده الان ات بیاد، رسش بود قرار بلیی هر دیگه تو ی معده-

 !ابشه رنگی س یاهی از ابالتر براش دیگه

 نشنیده مه را عزیز لیب زیر های غر غر و رفت خنده اب! بود شده دیرش

 . گرفت

 ی ادامه به مه خودم و کردم روشن عزیز برای را تلویزیون فربد رفنت از بعد

 .رس یدم آ شپزخانه در اکرهامی



 وفا قولش به مه فربد وقیت. چیدم را مزی مک مک شد رد هشت از ساعت وقیت

 را عزیز و کش یدم مه ار  غذا آ مد خانه به بود گفته که ساعیت آ ن راس و کرد

 وجود اب و گذاشت خانه داخل به پا وقیت فربد اما آ وردم، مزی روی به مه

 راه و خرید جان به را عزیز انراحیت. نیامد مزی روی بود حارض شام مزی اینکه

 اب مه عزیزم آ مد حامم از آ ب رشرش صدای وقیت. گرفت پیش در را حامم

 فربد منتظر خنواست دیگر و بکشم غذا برایش که خواست من از عصبانیت

 گرفنت دوش و آ مده ابشگاه از اینکه بر مبین مه من درمیاین پا. مباند

. خبورم را شامم مه من که داد اولتامیمت حیت. نکرد ای افاقه هیچ ست رضوری



 فربد رفتار به نسبت عزیز اعرتایض حرکت در آ مد منی بدم چندان که مه من

 فربد برای که بشقایب عزیز حیت. خوردم و کش یدم مااکراین شوم رشیک

 را هایش آ شغال ی بقیه و مرغ های اس تخوان و برداشت را بودم گذاش ته

 فربد وقیت. خبندم طوالین دقایق من شد ابعث که حرکیت. رخیت آ ن داخل

 مه عزیز. بودم کرده متام را غذامی من آ مد موهایش نس یب کردن خشک از بعد

 که فهمید مزی به نگاه اولنی اب فربد. بود منانده شغذای امتام به چزیی دیگر

 اما کش ید، عقب را من کنار صندیل و آ مد. است کرده تنبیهش چطور عزیز

 :گفمت و دادم هل عقب به مکی را ام صندیل من. ننشست رویش



 .آ رم می بشقاب برات رم می الان -

 :گفت و داد فشار ملمیت اب. گذاشت ام شانه روی را دستش رسیع فربد 

 .خورم می تو بشقاب مهنی توی بشنی خواد، منی-

 خودش برای و برداشت مقابل از مه را من بشقاب و نشست حرفش دنبال به

 .کش ید مااکراین
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 6۰پارت#
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 و ش یهل یب رفتارهای دست این به مهیشه! کرد نگاهش معنادار طورم  یک عزیز

 داد، می تذکر من خود جلوی ها وقت بعیض. داشت اعرتاض فربد ی پیهل



 مان بنی جو. دهد تذکر نیس مت که وقیت داد می ترجیح مه ها وقت بعیض

 یزعز  به مه نگاهی مااکراین اول قاشق خوردن حنی فربد. بود شده س نگنی

 از هبرت وقیت در حامتا  نه گر و کند می را من مراعات عزیز بود فهمیده. کرد

 من چنگال و قاشق هامن اب اینکه مهه از بدتر. آ مد خواهد در جخالتش

 برداشنت اب و دارد حرف دنیا یک عزیز بود فهمیده. خورد می مااکراین داشت

 و قاشق ونچ. کند اذیت را عزیز بیشرت داشت قصد من چنگال و قاشق

 !بردارد را من چنگال و قاشق نبود نیازی و بود مزی روی چنگالش



 مقابل سالن به و شدم بلند مزی پشت از مهرامه گویشم  برداشنت ی هبانه به

 فربد طوریم  مهنی و  پیهل و ش یهل یب رفتارهای برابر در شد می قدر چه. رفمت

 را رفتارهایش مکی فربد ابید بدهد، را تذکرش عزیز ات شدم بلند کرد؟ مقاومت

 .کرد می درست

 صدایش شدم، دور عزیز چشم مقابل از و گرفمت فاصهل مزی از مکی که مهنی

 . شد ام بعدی های قدم برداشنت از مانع و پیچید گومش در

 دوین؟ منی ایمن. خبوره غذا خودش بشقاب تو ابید یک هر-



 :گفت عزیز از تر آ رام فربد

 بگی رو یدلا بشقاب توی من خوردن غذا رشعیم  اشاکل شه می خانوم حاج-

 بشم؟ متوهجش ات چیه

 :گفت واحض و مشرده خییل! بود برده اید از را من حضور گاممن به عزیز

 چی دوین می بکین انزننی جلوی رو اکرا این از یکی ندارم، اکر رشعش به-

 و بشقاب آ دم مگه آ خه. شه می انراحت ابشه زین هر نه انزننی! شه؟ می

 !خوره؟ می غذا ابهاش داره برمی رو دیگه یکی دهین چنگال و قاشق



 اش خنده از که تصوری و حس اما  دیدم؛ منی را اش خنده. خندید فربد

 :بود خیال یب و تفاوت یب ی خنده یک داش مت

 ای مس ئهل چزیا این براش اون نیست، خانوم حاج شام مثل که انزننی آ خه-

 .نیست

 :زد را نم دل حرف ابالخره عزیز

 این دیگه دروازه، گوش یه بگری، در گوش یه تو گم می چی هر من ابشه-

 تو به هیشکی بشه حریف فردا پس فردا نکن، یدلا اب و خونه این توی رو اکر



 این خودش جلوی برو نیست همم براش مه انزننی. شه می بده یدلا نداره، اکر

 ویل خبور، غذا انزننی لیفامی و فک بشقاب توی برو اصلا  بکن، رو رفتارها

 .نه یدلا

 

 نبود مه همم. بود نگذاش ته ابیق ای انگفته عزیز. رفمت و شدم دور اکمل ابر این

 مه ات کردم رسگرم گویش اب قدر آ ن را خودم. است داده جوایب چه فربد

 .خبورد را شامش فربد مه و شود متام حصبتشان



 امس به که را چزیی هر فربد. رفمت مست آ ن به و برخاس مت مزی کردن مجع برای

 ایراد و عیب لیست یک اما و بود خورده داشت وجود مزی روی مااکراین

 دیگش ته نبوده، خوب رنگش بوده، منک مک. بود کرده ردیف من مااکراین برای

 از ات کردم آ ن به ای اشاره و زدم زل خایل دیس به تعجب اب...  و نبوده ترد

 اش صندیل روی از عزیز ات کرد مکک و وردنیا خودش روی به. برود رو

 ات و کردم مرتب را مزی و آ شپزخانه ممن. کرد مهراهی سالن ات را او و بیاید پاینی

 اب و نشس ته سالن در که ای نفره دو مجع اب من مهنشیین. دادم طول توانس مت

 گذاشتند، می مه رس به رس و خندیدند می دور خاطرات و روزها ایدآ وری



 و بود دار خنده برامی نه. سوزاند می و سوزاند می. بود آ تش به زدن دست مثل

 .کرد می خوحشامل نه

 به نگاهی. خبورد موقع رس ات بیاورم را عزیز داروهای گفت و زد صدامی فربد

 ی کیسه. رفمت طرفشان به و انداخمت بودم کرده مرتبش که ای آ شپزخانه

 قبل را عزیز. بود گذاش ته یارماناخت  در فربد که بود ااتیق در عزیز داروهای

. کردم ااتق راهی آ ن از بعد و بردم هبداش یت رسویس به ااتقش به بردن از

 را  عزیز داروهای. شد انزننی اب حصبت مشغول و رفته ااتقش به مه فربد

 به فقط عزیز. بکشد دراز جایش در کردم مکک و گرفمت مه را فشارش. دادم



. کمن خاموش را ااتقش المپ داد منی اجازه د،بو  کش یده دراز جایش در ظاهر

 را موهایش! کنند حصبت مه اب مه ابز و بیاید فربد بود منتظر اینکه جعیب

 فربد آ مدن خیال یب خبوابد ات  زدم شانه کش یده دراز جایش در که طور هامن

 ااتق به ات بگومی و بروم فربد رساغ به که گفت من به آ خر دست اما شود،

 راهروی روش نایی. رفمت بریون ااتق از فربد دنبال به. بزنند حرف مه اب و بیاید

 مقابل که سالین مست از مکرنگی نور فقط و بود خاموش ااتقش به منتهیی

 مکرنگ نور هامن ی دنباهل. بود کرده پیدا راه اصیل سالن داخل به بود آ شپزخانه



 آ ش نایش راکیب نهام اب فربد دیدن حمض به اما رفمت، مست آ ن به و گرفمت را

 !بروم جلوتر ندیدم جایز دیگر
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. خواند می کتاب فکر در غرق و پاینی رسی اب و بود نشس ته صندیل روی

 خست و گذاش ته کتاب طرف دو را دیتانش دو و بود اکنرت روی کتابش



 مه من. نشد من ی متوجه اصلا  ویل بود من طرف به رخش نمی. بود مشغول

. کرد نگاه هامی دست به دید را من ات عزیز. ابزگش مت آ مدم که راهی هامن از

 این اتثری حتت. آ وردم می برایش و گرفمت می دس مت به ابید را فربد که انگار

 :گفمت و زدم لبخندی فکر

 کتاب که دوین می. نشدم مزامحش دیگه خوند، می کتاب داشت فربد عزیز-

 . رفت طرفش شه منی دیگه دستش گریه  می



 منظورش. گرفت من مست به و برداشت را کنارش ی شانه و آ مد کواته عزیز

 مشهد اتزگی به که گفت اش مهسایه از برامی. نشس مت رسش ابال و فهمیدم را

 مانده زایرت و فنتر  مشهد دوابره حرست در هاست سال که خودش و رفته

 قول. برود دور های مسافرت به ات داد منی اجازه اش جسامین وضعیت. است

 وقیت. دادم تسل را خاطرش مکی ترتیب این به و کمن حصبت فربد اب ات دادم

 اجازه شدن داخل برای فربد و خورد در به ای تقه بودمی حصبت مشغول

 و عشق کردم ابور که چرخید در طرف به ذوق اب چنان عزیز. گرفت



 مانده ابیق وجودش در قبل های سال کیفیت اب مه هنوز فربد به اش علقه

 :گفت و خواند را آ یه آ خر ات عزیز ای قیافه دیدن اب و آ مد داخل فربد. است

 بودی؟ من منتظر نه؟ آ د منی خوابت-

 عزیز و من از. بست رسش پشت را در مه فربد و کرد اتیید شوق اب مه عزیز

 من بود قرار که ختیت اب را هیلکش متام و رساند ختمت به را خودش و شد رد

 جا آ ن که انگار نه انگار. کرد تقس می خبوامب، رویش گرفت خوامب اینکه بعد



 قاشق از که بود رفته منرب برایش عزیز پیش ساعت دو مهنی. است من جای

 داد؟ می تذکر ابید جداگانه ختت، به راجع نکند، اس تفاده من دهین بشقاب و

 مه عزیز. دادم ادامه عزیز موهای کردن  شانه به و ندادم نشان العمیل عکس

 اب را من ابلش که حایل در مه فربد و کش یده وسط را مشهد حرف دوابره

 عزیز حرف به بود، کش یده دراز شمکش روی و گرفته بغل دس تانش دو

 و کردم پیدا رصیتف مه من گرفت، دس مت از را شانه عزیز وقیت. داد می گوش

 دم فربدو رفتارهای بعیض حتمل. رفمت بریون ااتق از و گذاش ته تنها را ها آ ن

 متام. رفمت آ شپزخانه طرف به. آ مد برمنی من از ندادن نشان واکنشی و نزدن



 پیدا را کرد می مطالعه فربد که کتایب ابالخره و گشت می اکنرت روی چشمم

 ات فربد داد می نشان که بود کرده خوش جا کتاب الی البه مه خوداکری. کردم

 و نشس مت بود نشس ته فربد که صندیل هامن روی. است خوانده را آ ن کجای

 دومت زندگی"  خواندم را جدلش روی امس کمن ابز را کتاب اینکه از قبل

! داشت قش نگی امس" داری زندگی یک فقط فهمی می که شود می آ غاز زماین

 را صفحاتش حداقل ات کرد جلب را نظرم مه انسهفر  رمان پرفروشرتین عنوان

. بود گذاش ته را خوداکرش فربد که کردم ابز را ای صفحه هامن. بزمن وریق

 واقعاا  کرده فرار انگش تامن بنی از خوش بخیت که احساس این"  ی مجهل



 جا هامن از چیست جراین بدامن اینکه بدون کرد وادارم" است وحشتناک

 خاص قدری به ها دایلوگ. خواندم مه را بعدش ی صفحه. خبوامن و دمه ادامه

. کشد می کجا به حبث رساجنام ببیمن ات دمه ادامه شد ابعث که بود فلسفی و

 اکنرت سطح به که حممکی دست ی رضبه اب که بودم کتاب های نوش ته غرق

 و ایس تاده رسم ابالی. فربد. پریدم جا از و بس مت را کتاب دفعه یک خورد

 مه و داشت امخ مه. کرد می نگامه و گذاش ته اکنرت روی ار  دستش یک

 :بود لبش روی حمو لبخندی



 های کتاب تو کش یدن رسک کثیفم  عادتم  این از برنداش یت دست هنوز-

 من؟
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 !فربد ترس یدم-

 تکیه اکنرت به را بدنش از نمیی. نشست روبرومی صندیل روی و گرفت فاصهل

 نشس ته اکنرت به رو اکملا  که من برعکس بود، من مست رخش متام اما و داده

 :گفت صورمت به ای اشاره اب. بودم

 ترسوندن یه کتامب، رس اومدن یواشکی این بعد دیگه حالت، از معلومه-

 داش یت؟ اکر چی کتامب اب خب! قمهح



 .مرضه موجب عادمت ترک خوندمش، می داش مت کنن، می اکر چی کتاب اب-

 :بگوید و شود مجع بود سازی ظاهر بیشرت که امخش شد ابعث حرمف

 .ابشه مونده امان در دستت از نباید ااتمقم پس حساب این اب-

 :گفمت و دادم ابال ای شانه

 .بود قفل که اون-

 .نعل به یکی کویب می میخ به یکی! زنیا می حرف جونت عزیز شبیه-

 :بپرمس شد ابعث عزیز ی درابره حرفش



 خوابید؟ عزیز-

 :گفت و کرد اتیید رسش تاکن اب

 ممن خبوابه، گفمت زنه، می تپق میون در یکی دیدم که زد می حرف داشت-

 . بریون اومدم

. بزمن حرف داش مت که هایی غهدغد و اباب اب اش مهراهی از که بود موقع هبرتین

 :گفمت مقدمه یب



 تربیز، رفته که گفت می اباب از کردم، می حصبت مامان اب امروز من فربد-

 راحت خیال اب مهنی واسه کردی، پاس رو هاش  چک از یکی امروز گفت می

 .کمن تشکر ازت اکمل نکردم فرصت شب اون. رفته

 :گفت و گذاشت کتاب جدل روی را دستش کف

 .کن تشکر الان نشده، دیر هنوز بخ-

 .برات بشه جربان ات کین سود لکی معامهل این توی دارم دوست-

 :گرفت خودش به جدی ی  قیافه



 فروشگاه اکرای خرده یه. هنایت در هست ممن نفع به نیست، تشکر به الزم-

 رو جدید ی شعبه زدن قصد طوالین مدت یه ات مه فعلا . شده تر س بک

. بیام و ترکیه برم فرصت رس ده می فرصت هبم این ندارم، انهتر  توی حداقل

 عزیز به حواست ابید نیس مت، من که ای هفته دو یکی مدت این توی فقط

 .شه می انراحت پیشش نره هیچکس هفته دو. بزن هبش رسم یه ابشه،

 نداره؟ قضیه این اب مشلکی انزننی چزیی، یه فقط. مجع خیالت ابشه،-



 رایض ابابش منتها. آ د منی بدم ممن ترکیه، بیاد ابهام داره دوست اومن خب نه-

 .نیست بشو

 . زد می راه آ ن به را خودش و بود فهمیده را منظورم

 مشلکی! شلکه این به اباب اب شدن رشیک نیست، ترکیه قضیه از من منظور-

 نداره؟ ابهاش

 :گفت سپس و کرد مکیث نداد، جواب حلظه هامن

 . نکن فکر موضوع این به تو-



 و برآ مدم توضیح صدد در. است نیامده خوشش سوامل از خییل کردم حس

 :گفمت

 ... فقط دم، می حق هبش خشصه به من ابشه داش ته خمالفیت اگه فربد ببنی-

 :گفت کواته

 .شد حل. هبش راجع زدمی حرف مه اب-

 :گفت که این ات. نزدم حریف دیگر ممن. بود بس ته خودش ی ش یوه به را حبث



 و دیروز فروشگاه، تبلیغات برای بستمی داد قرار تلویزیون اب پیش وقت چند-

 دیدیش؟ شد، پخش امروز

 اش آ ینده ی برانمه حیت ای و هایش ایده ای و اکر به راجع من اب وقت هیچ

 بود وقت خییل تلویزیون متاشای. داشت اتزگی برامی این. بود نکرده حصبت

 .شد منی حمسوب هامی رسگرمی جزو دیگر که

 .ندارم مه رو وقتش! اصلا  بیمن منی تلویزیون-



 رضبه اکنرت سطح به آ رام انگش تانش اب و برداشت کتاب روی از را دستش

 :گفت و زد

 رو داداشت زن امروز هرنمایی یعین بیین؟ منی مه رو  ماهواره های برانمه یعین-

 !خانوم رمیا ندیدی؟

 دقیقش زمان قبل ی دفعه سینا. بود اش کذایی ی برانمه آ ن و راحیل منظورش

 ابر هر نیست الزم گفمت و نکرده اس تقبال چون اما بود، داده اطلع من به را

 .بود نکرده خربم ابر این و کرده گوش کند ایدآ وری



 .نیست م علقه مورد هاشون حبث ندیدم، نه-

 :عصیب مکی و حمو زد، پوزخندی

 اوجنا اون ابشه؟ مه از وتمتفا اخلقتون قدر این حمسن و تو ممکنه چطور-

 مورد ها حبث این تو وقت اون زنه، می کف براش و زنش پای زیر نشس ته

 یک نقش چطور که دیدی، می اکش رو امروزش ی برانمه نیست؟ ت علقه

 اینا واقعاا . کرد ابزی قش نگ چه کنه، بیدار رو مردم اومده فقط که لیدر



 دامن ممکنه غازشون یه نم صد های حرف آ تیش و دردرس که نیسنت متوجه

 .بگریه اینجا رو شام

 :گفمت تعجب اب

 حمس نه؟ لیدر از منظورت-

 جلوی ابزی شب خمیه عروسک زنش پرده، پشت حمسن. زنش و حمسن-

 های آ رمان اون از دست مدت یه بگو حمسن، بزن زنگ یه فردا. پرده

 رش قلحدا نداره، کیس برای که خریی. بکنه ابابمش فکر برداره، ش مسخره



 بعد نرم، و گرم جای بشینه بره اینکه نه. بود تو جای الان ابید اون. نرسونه

 که بعد. دربیاره جدید چزی یه بقیه، اهداف تنگ بزنه رو خودش های آ رمان

 رو روش و بر خوش گویم  خسن بلبل اومد، ورز قش نگ و شد ترکیب خوب

 بدخبتا بگه هنایت در و بزنه چناین آ ن های  لبخند بیاد که سن، روی بفرس ته مه

 که هستمی ما نباشنی، نگران شدین، موفق اگه که کنید اعرتاض و شدید بلند

 .بش می ریئس تون

 خواس مت منی اما راحیل؛ نه و داش مت حمسن از نه خویش دل که بود درست

 .کند فکر شان درابره طور این فربد



 مه یشهمه  بده، ابج کیس به که نیست این اهل ابشه، که چی هر حمسن-

 رو این ایرادشه، این درس ته، داره ذهن در خودش که اوچنه فقط کرده فکر

 فرویش آ رمان و مهدس یت ای و خیانت انگ هبش توین منی پس کرده؛ اثبمت

 .بزین

 :کرد رومنایی تر اکمل را پوزخندش ابر این 
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[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 الان حمسن بگو هبم درست، تو حرف گریمی گی؟ می چی به فرویش آ رمان-

 ابید چی برای رفته، و داده ترجیح قرار بر رو فرار که کیس آ خه کجاست؟

 اون که پیچه می رو ای نسخه چی برای بزنه؟ س یایس آ زادیم  و مبارزه از دم

 مرد خییل اگه منوند؟ چرا بود شدین اگه نداره؟ قبول مه خودش رو نسخه

 و بنوشه خوب اوجنا، بره اینکه نه. کرد می مبارزه و موند می خب میدانه، این

 رو حقتون ات بکوبید و بریزید بیاین که کنه حتریک رو بقیه و بپوشه خوب

 من معل در حرفه، فقط چون. ست گنده دهنش برای حمسن حرفای. بگریید



 خاص صفت این دقیقاا  مه اوجنا. بینمی منی ای دیگه چزی طلب فرصت یک جز

 .خورده دردش به خییل

 

 دمه ربط را ها این ی مهه توانس مت منی. کوبید را حمسن خواست دلش جور هر

 به ربطی هیچ و رفتنش، خاطر به است انراحت حمسن از اینکه به

 :ندارد گذش ته اختلفات



 و شلوغی هیچ .کنه می اذیتت حرفا این معلومه داری، رسمایه یه تو-

 اوچنه بتوین ات مبونه، آ روم چزی مهه که هبرته تو برای. نیست نفعت به اعرتایض

. ندارن خوراک و خورد جز ای دغدغه که کین عرضه مردمی به داری که رو

 دار رسمایه یک برای حممکی ی پش توانه کنن، می فکر اکر عاقبت به که مردمی

 .رسه می زایدی عقلشون چون نیسنت

 آ مده خوش مذاقش به چرا حرمف کرد، نگامه خایص ذلت اب حرمف امتام زا بعد

 بود؟



 تو که بود رفته ایدم من چرا! دکرت خانوم شکین دندان جواب جعب به، به-

 اگه خب نیس یت، بود ابغچه و ابغ و گل ذکرش و فکر متوم که یدلا اون دیگه

 سه راتبتپ رفت؟ می آ بروم که دادی می هبم مجع یه توی رو جواب این

 !بود امتیازی

 :گفمت و گرفت ام خنده حرفش از

 کین؟ می مسخره-



 من به صورتش. چرخید اکنرت مست به من مثل و کش ید جلو را خودش

 :بود شده تر نزدیک

 پول پر ممن جیب و مبونه آ روم چزی مهه که منه نفع به. توئه اب حق اصلا؛ نه-

 مردم پیش فکرم ی مهه من که منبز اضافه زر آ م منی بعدش مهیمن، منتها بشه،

 یدلا، کن حصبت حمسن اب فردا. کمن می وقفشون دارم رو خودم و ست بیچاره

 سوزن رس یه فقط نداره؛ اشاکیل شده، قافهل رشیک و دزد رفیق بگو هبش

 علناا  نبود، نرمال خییل خانومش رمیا امروز ی برانمه. کنه فکر مه شامها به

 رس ایران بگه که زد می مهش و لیوان یک توی بود رخیته رو خاورمیانه ی مهه



 گن می هبش تر ساده زبون به. شه می بلند اینا گور از آ تیشا ی مهه پس موند،

 .میل امنیت علیه اقدام

 ترسانده هایش حرف اب را من. کرد رفنت قصد و. آ مد پاینی اش صندیل روی از

 داد تکیه اکنرت به وابرهد. برگشت نرفته که بود ترمس مهنی خاطر به شاید. بود

 : گفت و



 داری اکری اگه تو. مومن می عزیز پیش خونه آ م می زود من ظهر فردا-

 موقع اون که برگرد شش قبل ات فقط برگردی، و بدی اجنام بری توین می

 .ابشگاه رم می

 :داد هل طرمف به مه را کتاب 

 !نیس یت حمسن شلک چون. تو مال ایمن-

 بود؟ داده جایزه

 .داد می را دس تانش عطر بوی کتاب جدل آ وردم، ابال و برداش مت را کتاب
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 چه بعدی مانع اب اما کمن، دورش خودم از توانس مت می نبود، همم کتاب

 دراز رویش فربد که ختیت اب پرید؟ سادگی به شد می مه آ ن از دم،کر  می

 آ مدم؟ می کنار صبح ات طور چه بود فرشده آ غوشش در را ابلشم و کش یده

 حامتا  مباند بیدار که گذاشتند می هایش قرص اگر. بود خواب خوابم  عزیز

 شدم متوجه دفعه یک و نشس مت ختت روی! کرد می عوض من اب را جایش

 در مالاکنه طوری معمویل، گرفنت دست یک نه. است دس مت در ربدف کتاب

 آ ورده کجا خودم اب. کرد شوکه مه را خودم حیت که بود گرفته قرار دس مت

 های دالان مثل بود، اتریک ااتق ختت؛ روی جا هامن کردم، رهایش بودمش؟



. پروراند آ لود رشم افاکر و زد قدم آ ن در مزامح یب شد می راحت که من، دل

 خوابیدم طاقباز. شود ابز ختت روی مه من برای جایی ات دادم هل را کتاب

 خودم برای رسیع اما برسد، دیرتر مکی برسد مشامم به بویی است قرار اگر ات

 مدت. گرفت قرار ابلش روی صورمت طرف یک. چرخیدم و کش یدم مششری

 خوش بوی یک خاص، عطر یک توانند می پارچه یک اتروپودهای که زماین

 دو ساعت، یک است، قدر چه دارند نگه ایدگار به خودشان در را

 داش مت؟ وقت یک ات من! بیشرت ای و صبح ات شب یک ساعت،

 



 دورش و داش مت نگهش قلمب در مهیشه بودم، پرستیده دمل در مهیشه را فربد

 عاشقی یواشکی و خواس تنش یواشکی داش تنش، یواشکی کش یدم، حصار

 در اما و نداش مت دمل از بریون را او. بود شده وجودم از جزیئ برایش، کردن

 این به بودم کرده عادت بود، مطلق فرمانروای جا آ ن. داش متش قد متام دمل

 .رویح ارضا

 مان مزامح نباید که عطری بوی و شب و تنهایی و بودم من ابز نبود، کیس

 و ابشد که بود این قسمت اما و گذاشت می خود حال به را ما ابید شد، می

 ... مان احوال رشیک



 ذلت یواشکی. جبنگم که خواس مت منی. جبنگم قسمت این اب توانس مت منی من و

 خورد؟ برمی هجان کجای به بود مانده جا ابلش روی که عطری از من بردن

 که بودم من منتها بود، رفته من هجان از فربد داشت؟ بقیه برای رضری چه

 که است کهکشان کدام در نشس مت می منتظر و آ مدم می بریون هجامن از گاهی

 لکی مهیشه که س تاره اب ام رابطه حفظ مثل ابمش، ایدش به دور از شده حیت

 اختیارم در ابشد خودش دست اینکه بدون فربد از نقد به دست اطلعات

 .گذاشت می

 



 مثل مه فربد. کردم آ ماده را صبحانه قبل روز مثل و شدم بیدار زود صبح

 و میل اب بود چه هر. کش ید را صبحانه مزی پاکسازی محتز  دیروز صبح

 برای ات نداشت دلییل و حرف مه من متعجب نگاه مقابل در. خورد اشتیاق

 از پر دیسم  یک حساب چطور که بودم شاهد دیشب. بیاورد اش تهایش این

 ای و خنورده شام که بیاورد هبانه نتوانست مهنی برای و کش یده را مااکراین

 .است گرفته درد اش معده



 ابالتر ی منره اب عینکی ویزیتش ی نتیجه که بردمی پزشکی چشم به را عزیز مه اب

 به بروم من و مباند عزیز کنار ات آ مد زود. کرد وفا قولش به ظهر مه فربد. شد

 . گردم برمی چهار ساعت ات که کردم اتکید. برمس اکرهامی

 

 دادم اجنامش خانه به گذاشنت پا حمض به که اکری اولنی و برگش مت خانه به

 مجع خرب یکسال ی اندازه به روز دو این در که مه مامان به. بود رفنت حامم



 به را مهه و نکردم توهجیی کند ام زده هیجان و بگوید من به بود قرار و کرده

 .کردم موکول رفتمن حامم از بعد

 ابز نمیه در مامان شدم، موهامی کردن خشک مشغول و برگش مت حامم از وقیت

 به را گویش. شد داخل بود دستش در ام گویش که حایل در و کرد ابز را ااتمق

 :گفت و گرفت مسمت

 داری؟ ارتباط نامی اب هنوز مگه یدلا-

 :گفمت و کردم تعجب سوالش از



 !کردمی متوم دوین می که تو مگه؟ شده چی-

 :گفت و داد ابال ابرویی

 بیاکر کردین متوم وقیت. داره اکرت چی ببیمن بگری بیا. زده زنگ هبت ابر سه-

 بدله بگمی که نیست مه اینا از. بزنه زنگ هبت مه پشت هی که نیست

 .داره ای دیگه اکر البد. بزنه دور رو مادرش

 :گفمت و گرفمت دستش از را گویش عصبانیت اب

 .ندارم اکری ابهاش من-



 مهه این اب نامی متدانس  منی. رفت بریون"  دوین می خودت : " گفنت اب مامان

 زنگ دوابره که بودم ور غوطه فکر این در. برسد کجا به خواهد می سامجت

 بودم مایل بود فرس تاده برامی که آ خری پیام اب. بس مت را ااتمق در و رفمت جلو. زد

 به خودش اگر که بکشامن اینجا به را حرف هنایت در و کمن حصبت او اب که

 .است شده مه اب ما ارتباط ی متوجه کجا از فربد پس نگفته چزیی فربد
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 ماندم منتظر گفمت که خشکی و آ رام سلم از بعد و دادم جواب را متاسش

 عوضش و نگفت چزیی. بگوید ار  زدنشان زنگ مه پشت این دلیل



 اما نداش مت، دیدنش و قرار به متاییل. ببینمی را مهدیگر که کرد درخواست

 که گفمت مه من. گرید منی را وقمت دقیقه چند از بیشرت که داد قول و کرد ارصار

 مهنی و بیاید که کرد قبول مه نامی. زمن می بریون خانه از دیگر ساعت نمی

 .یندبب  را من خانه نزدیک

 

 نامی اب من قرار ی متوجه که مامان بروم، بریون و شوم آ ماده اینکه از قبل

. بگومی نامی به ات داد ایدم خودش قول به حرف و کرد سفارش لکی بود شده



 روزهای در رد جواب گرفنت از بعد که بود نامی مادر از گهل مه ها آ ن بیشرت

 .بود چزانده را مامان حسایب اباب ورشکس یت

 دیدم روبرو خیاابن در را نامی ماشنی که بودم نگرفته فاصهل برج از خییل زهنو 

. کرد  نگامه و کش یده پاینی را ماشنی ی شیشه. رفمت مستش به. زد می راهامن که

 کراواتش اب آ مدم می کنار که چه هر اب. شدم سوار و کردم ابز را ماش ینش در

 نداشت دلییل اما دارد، تدوس پوش یدن وشلوار کت فهمیدم می. توانس مت منی

 و فربد نامی، هنوز که موقع آ ن. برود جا مهه بزند کراوات شلوار و کت  اب مدام

 متسخر به را نامی پوش یدن لباس فربد بودند، مه گلس تان و گرمابه رفیق حمسن



 حامتا  ابید قبلش خبورد، خبواهد مه آ بگوشت نامی:" گفت می و گرفت می

 " ابشد تنش وشلوار کت

 و کرد قبول مه نامی. بزند را حرفش زود ات ندارم زایدی وقت که کردم یداتک 

 :گفت

 .بود همم اکرم. دفرت برگردم ابید دوابره شدم، بلند جلسه وسط از ممن-

 .بود آ مده جلسه از. بودم فهمیده مه را زدنش کراوات دلیل

 .کن رشوع منتظرم، من-



 خیاابن وارد. برود ریمس کدام از دانست منی حیت انگار. بود درگم رس

 . آ مد عقب رسیع و شد متوجه شدن وارد حمض به و شد ای یکطرفه

 مهنی به که کردم قبول زد، حرف ابابت اب رشاکت از اببک وقیت من یدلا-

 .برمی پیش بس ته قرارداد فربد اب الان که شلکی

 :گفمت و چرخیدم مستش به عصیب نگاه اب

 و اینجا بکشوین رو من که بود این رخاط به ببند و بگری مهه این نامی-

 بزین؟ تکراری های حرف



 :گفت و کرد جدا فرمان از را دستش

 که فعلا  ابشه تکراری برات اگه حیت. نیست تکراری یدلا، بده هملت-

 نذاش مت که بودم من این که کننی می فکر ابابت و تو ببنی. کن گوش اومدی

 .بگریه صورت معامهل این

 :کردم اهشنگ شک اب و سوایل

 .ده می گوش تو حرف به فقط اببک کنمی؟ می اشتباه-

 :گفت قاطعانه



 برعکس چشم، بگه اببک بگم من چی هر که نیست طور این اشتباهه، آ ره-

 رو خودمون مسائل و مشالکت اببک و من کنید می فکر بقیه و تو که اوین

 پرس ید من از دفرت، اومد فرداش بود، تون خونه اببک که شب اون. دارمی

 ات بود، رایض اببمک کردم، موافقت تو خاطر به حقیقتش من که چیه نظرت

. شد رو اون به رو این از هیو که شد چی رفت، کجا عرصش دومن منی اینکه

 حس شده، منرصف لک به که فهمیده چزیی ای دیده، رو کیس مطمئمن من

 .دهز  رو رایش که کرده حصبت ابهاش خست و سفت قدر اون یکی کمن می



 ممکن که ای نشده بیین پیش اتفاقات از ترس مکی و تعجب سوال، دنیا یک 

 :گفمت امخ اب. انداخت چنگ وجودم به بیاید پیش بود

  بکنه؟ رو اکر این ابید چرا و یعین؟ یک-

 .خودمه حدس بگم چی هر دومن، منی-

 :گفمت و کردم ریز چشم

 بدومن؟ ممن شه می رو حدست و-



 تلف بدون. بپرمس را مهنی و برساند جا مهنی به را من ات بود منتظر انگار

 :گفت وقت کردن

 .بگریه رو اببک جای خودش بتونه که کیس-

 مجع خیال اب. زند می حرف کیس چه از فهمیدم شد متام اش مجهل که حلظه هامن

 :زدم لبخند

 خرده یه اگه مه بعد نیست، اکرا این اهل فربد. غلطه صد در صد حدست-

 تونس ته چطور فربد! ابشه درست تونه منی چزیی چننی که فهمی می کین فکر



 خودش اب یعین اببک؟ جای اومده خودش وقت کنه، منرصف رو اببک

 به ست چبه اببک مگه بده؟ ابید جوایب چه بعدش اببک به که نکرده فکر

 نفع براش قدر چه مگه گذش ته اون از ابشه؟ زده دورش فربد سادگی این

 اکر این برای متاییل اول از فربد بگریه؟ رو اببک جای و بیاد که داش ته

 این از خییل. بیاد شد رایض مسائل رسی یه و اباب خود خاطر به نداشت،

 . فربد الا ابشه تونه می کیس هر نداره، قلیب رضایت اومدن

 نفس بدون و مه پشت اینکه از بود کرده کف دهمن که آ مدم خودم به وقیت

 های وسط از. کرد می نگامه جعییب طور مه نامی. بودم کرده دفاع فربد از گرفنت



 کمن قانع را نامی شده طور هر خواس مت می جعییب حرارت اب و گرفته اوج ، دفاعیه

 حرضت قسم وسط وحشتناک خییل خییل گاهی فربد. کند می اشتباه که

 !زد می بریون و شد می خروس دم من، عباس

 :گفت فقط و نگرفت را اش دنباهل پذیرم، منی را حرفش هرگز من که فهمید نامی

 هبت نداش مت دلییل بودم اگه که تقصریم، یب ماجرا این توی من حال هر به-

 هیچ فربد به من مه ارتباطمون ی درابره نیست، وسط من پای کمن اثبت

 منتها گه، می درست آ ره گفمت هبش من که گفته هبت اگه نزدم، حریف وقت



 فهمیده دیگه جایی از فربد نیوفمت، پس که بگریم یشپ  دست خواس مت فقط من

 کجا، دومن منی هنوز که بود
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 خییل نکنه فکر ات کردم تعریف براش من فقط و دونست می مطمئمن من اما

 .نفهمه که هست همم



 من به حیس اما کرد، قضاوت راحت و دید بشود که نبود دیدین صداقت

 . گوید می راست نامی که گفت می

 کمن می خواهش ازت اما هممه، برات من ابور که دومن می کمن، می ابور من نامی-

 نداره، لطفی ش دوابره کردن ابز شده، بس ته که چزیی نزن، زنگ هبم دیگه

 نشدم، تو اب رابطه وارد ازدواج رایب اول از من که داری خرب مه خودت

 .شو خیال یب پس

 :گفت منطقی و داد تاکن رس 



 خواس مت منی فقط بزمن، حرف ازدواج از که نیومدم مه الان ندارم، ارصاری-

 .ابیش داش ته رو عویض آ دم یه تصور من از ذهنت ی زمینه پس در

 

 خوردن گزن اب. گرفمت پیش در را خمالف مسری و شدم پیاده ماش ینش از

 ابعث فربد امس. کش یدم بریون ام پالتو بزرگ جیب از را گویش مهرامه، تلفن

 گم فربد سوال در من گفنت" الو. "بگردامن صفحه روی را شس مت رسیع شد

 :شد



 نزدیک الان ابیش، اینجا چهار ساعت بود قرار که تو کجایی؟ دکرت خانوم-

 .پنجه

 رسیع. بود کش یده طول کردم می کرف که چه آ ن از بیشرت نامی اب گومی و گفت

 :گفمت

 .نشدم ساعت ی متوجه فربد، نزدیمک-

 .بزنه رس عزیز به اومده اینجاست، مه انزننی بیا، زود-



 پیش پیش را هایش واکنش بریخ که نبود حدی در انزننی اب برخوردهامی

 ی خانه در من حضور به نسبت واکنشش دانس مت منی من مثلا  بزمن، حدس

 منتظر خیاابن ی گوشه در و کردم قطع را تلفن. بود خواهد رچطو  فربد

 .بروم و بگریم دربست ات ماندم ماشنی
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 را خانه در داش مت که لکیدی اب اینکه ات بزمن زنگ دادم ترجیح رس یدم وقیت

 خوشش اکر این از انزننی است ممکن که گفت می ام زاننه ی شامه. کمن ابز

 وارد وقیت. کرد ابز برامی را در"  ابال بیا" گفنت اب فربد و زدم را آ یفون. نیاید



 مشکی پالتوی. بودم مرتب. انداخمت اتپامی رس به نگاهی اول شدم حیاط

 . بود مناسب اکملا  که بودم پوش یده بلوزی مه آ ن زیر و داش مت تن به کواتهی

 

 را در که مهنی. شدم داخل و درآ وردم را کفشم. بود گذاش ته برامی را در فربد

 پاش نه کفش کنار رنگی مشکی ی مردانه بتم  نمی متوجه کفشی جا مقابل بس مت

 فربد یبرا کنارش کفش اما بود، انزننی برای زاننه کفش. شدم ای زاننه بلند

 و درآ وردم را پالتوام. آ مد می اصیل سالن از شان وگوی گفت صدای. نبود



 را او که بود اویل نفر فربد. رفمت سالن طرف به و گذاش مت جاکفشی کنار

 بود، منتظرم و شده بلند که بود بعدی نفر انزننی. بود پذیرایی مشغول. دیدم

 کیوان برادرش که بود این من ی اولیه حدس که بود نشس ته کنارش مه مردی

 انزننی اب. بود داده را پزش لکی مان خانه در انزننی روز آ ن که هامن ابشد،

 جایش رس حممک که دستش کنار مرد به مه ی"سلم"  و دادم دست

 و داد را جوامب. کردم شود بلند خواهرش مثل دید منی لزومی و بود نشس ته

 چشمگری خییل که داشت انزننی به هایی ش باهت. جنباند مه رسی مهراهش

 اس تادامن از یکی اید را من و بود پشت مک رسش جلوی موهای. نبود



 ملیحه وصف در که سینا قول به و داشت لکفیت و بلند ابروهای. انداخت می

 من است، شده دبس تان چهارم علوم کتاب شبیه اش قیافه گفت می دوس مت

 و جدی خشک،. متدانس  می مناسب کیوان ی چهره توصیف برای را راییض

 به رو من به اشاره اب. کرد معریف مه به را ما انزننی. منضبط حد از بیش خییل

 :گفت برادرش

 !پزشکه فربده، دایی  دخرت یدلا جان کیوان-



 که شد می معلوم نبودنشان و بودن پزشک اب کیوان برای ها آ دم عیار کمن فکر

 .پزشمک کرد اتکید انزننی

 :پرس ید انزننی از و کرد من به نگاهی نمی کیوان

 حمسن؟ خواهر-

. است جرم بودن حمسن خواهر انگار که بود کرده ادا طوری! خوردم جا

 مبل روی و نیاوردم خودم روی به ممن. نشست جایش رس و کرد اتیید انزننی



 را حمسن این از قبل البد که کردم فکر خودم اب. نشس مت روبرویشان ی نفره سه

 .ش ناسد می را حمسن خوب مهنی خاطر به و است دیده فربد اب

 به که های حرف. پرس ید می جعیب های سوال و گرفته حرف به را من انزننی

 و دارد غریض و قصد کردم می فکر مامان مثل اینکه مگر آ مد، منی خشصیتش

 مشغول آ شپزخانه داخل نبود، فربد. کرد هضم را هایش سوال شد می وقت آ ن

 خوامه می یک بزمن، مطب دارم قصد یک دادم می وضیحت انزننی به مه من و بود

 مه برادرش. بگریم جدی تصمامیت آ ینده برای یک کمن، اقدام ختصص برای

 و ها تفاوت دنبال داشت مه او حامت بود، من روی نگاهش س نگیین



 مه چهارات داشت، چشم ات دو مه عزیز. گشت می حمسن و من های ش باهت

 به را قهوه فنجان و آ مد فربد وقیت. پایید می را خواهر و برادر و کرده قرض

 تر کوچک من از سال یک انزننی. شد متام هایش سوال مه انزننی گرفت مسمت

 این اصلا  که انداخت می خریدارانه های نگاه و کرد می رفتار طوری اما بود،

 اب. کردم تشکر فربد از و برداش مت را قهوه فنجان. آ مد منی چشم به موضوع

 کرد، می پذیرایی من از اش خانه در که بود ابر اولنی. داد را جوامب دیلبخن

 از مدل این به نداش مت عادت. کردم می پذیرایی او از که بودم من این تر قبل

 از و شوم بلند توانس مت منی و بودم همامن ترین همامن خانه این در من اما فربد،



. کمن گوش عزیز و انزننی حرف به و بنشیمن دادم ترجیح. کمن پذیرایی همامانن

 را در دس مت در لکید اب که دانس مت می بد قدر هامن را انزننی از کردن پذیرایی

 دلش اینکه نه نشست، من کنار فربد. شوم فربد ی خانه وارد و کمن ابز

 نشس ته مه کنار کیوان و انزننی چون  بود؛ این انتخابش تنها ابشد، خواس ته

 حریف و انداخته پا روی پا انزننی برادر. نبود دیگری کسم  برای جایی و بودند

 زنند، منی حریف لزوم وقت در جز که ابشد هایی آ ن از آ مد می نظر به زد، منی

 ابعث این و بودم دیده فروشگاه ساخامتن آ ن در او از دیگر تصویری من اما

 کیوان اب مه فربد. خنورم را بودنش رسس نگنی و سکوت این گول شد می



 ابز اینکه ات. نبودم کیس حصبت طرف که بودم من این فقط و زد یم حرف

 :گفت و برگشت من طرف به انزننی

 به من بریون، بودمی رفته فامیل جووانی مجعی دس ته پریشب ما جون یدلا-

 عزیز، پیش مبوین ابید گفت که بیای، مه تو کرد می خربت اکش که گفمت فربد

 .گذره می خوش بیای، گم می میبر جایی شد قرار اگه ابر این حاال

 :گفمت و زدم لبخند

 ... حامتا -



 هایش ایده به ات بود خایل مامان جای رفمت؟ می کجا! بود تعارف یک فقط که

. کردم می شک انزننی به داش مت دیگر مه من چه اگر دهد، برگ و شاخ

 نیانزن نه گر و ، دارد منظوری حامتا  که زد می  دامن شمک به مه برادرش حضور

 .نداشت حرایف خشصیت
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 بود ای تریه آ یبم  جنی شلوارش. برد ذلت مثبمت جواب از و انداخت پا روی پا

 ابالی مه را موهایش. بود یدهپوش   رنگی گلبهیی ُشل  یقه ابفت یک اب که

 شدن بلند اب. بود منایش معرض در خویب به سفیدش گردن و کرده مجع رسش



 فربد اما برود، که شد بلند مه انزننی عزیز، اب کردنش پاره تیکه تعارف و کیوان

 :گفت و نداد اجازه

 . رسومن می رو انزی خودم من برو، تو کیوان-

 به رو خورشویی اب انزننی که کند تلکیف کسب ات کرد نگاه انزننی به مه کیوان

 :گفت فربد

 ابشگاه؟ بری خوای منی مگه-

 :گفت جوابش در مه فربد



 .رسومنت می خودم مبون شده، دیر الان دیگه نه-

 کیوان که زماین. کند راهی را برادرش ات ایس تاد پا رس و کرد قبول مه انزننی

 سینا. کرد می نگاهش جعییب ذوق اب انزننی کند خداحافظی من اب ات برگشت

 بیخودی چزی هر رس مدام بودم، عاشقش من که داشت الکمی تکیه

 فاز سه برق هامن انزننی نگاه اب من و  "پرید رسم از فاز سه برق:" گفت می

 اینکه ی درابره فکرم اکش کرد؟ می فکر خودش اب چه. بود پریده رسم از

 پرونده و بود درست نیامده ششخو  چندان من بودن حمسن خواهر از کیوان

 .برسد پااین به  نقطه مهنی در شود، رشوع بود قرار که ماجرایی هر



 زد، می حرف تر راحت مه عزیز حیت شدند، تر مصمیی انگار مهه کیوان رفنت اب

 به لکمه مواظب کرد می وادار را آ دم انخودآ گاه داشت مرد این که امتسفری

 حلظایت انزننی و فربد بودم منتظر آ ن هر. شداب گوید می که هایی حرف ی لکمه

 فربد وقیت مه آ خر در. نشد طور این اما کنند، خلوت و فربد ااتق در بروند

 ااتقش به فربد. برساند را او گفت و نکرد قبول مباند شام برای انزننی خواست

 شدن آ ماده مشغول مه خودش که فاصهل این در انزننی پوش ید، لباس و رفت

 :گفت من به رو بود

 . بیمنت می پس جان یدلا-



 جفت مه در را هایش دست که دادم عزیز به را نگامه و گفمت ی"انشاهلل"

 ات ماند و ماند عزیز کردن نگاه جعیب این. کرد می نگاه انزننی به جعیب و کرده

 به رو عزیز وقت آ ن. بستند رسشان پشت را خانه در فربد و انزننی که وقیت

 :گفت من

 بری تو داشت ارصار دیگه خییل! داشت برات خیاالیت کمن فکر انزننی-

 . نبود بدی پرس مهچنی مه برادرش این. ابهاش



 و نشس مت مقابلش زانو دو و رفمت. بود گرفته را عزیز چشم اینکه مثل کیوان

 :گفمت

 کمن؟ پیدا هبرت این از تومن می من کجا! دیدی رو هیلک و قد نگو، اوف-

 :گفت و کرد امخی

 ندازی؟ می دست رو من-

 شدم متوجه بود نشس ته انزننی که بنشیمن جایی هامن آ مدم که مهنی و خندیدم

 :گفمت و برداش مت را گویش. است مانده جا مبل روی انزننی مهراه گویش که



 نکمن فکر پارکینگه، توی فربد ماشنی گذاش ته، جا رو گوشیش انزننی عزیز-

 .بیام و بدم رو این برم ابشن، کرده حرکت هنوز

 :گفت شایک عزیز

 !حواسه یب قدر چه-

 ابید. برمس زود ات دویدم در طرف به و خندیدم عزیز ی جعوالنه قضاوت از

 به ات رفمت می جلو ها پهل زیر از را مسریی یک و رفمت می پاینی ها پهل از

 به که ای حصنه دیدن اب شد مساوی پارکینگ به گذاشتمن پا. برمس پارکینگ



 ای اندازه به هامی گام وقیت. برداش مت گام عقب به رسیع رشم از نشدید حمض

. ایس تادم جای بر شوکه نباشد، مقابل ای حصنه و تصویر هیچ دیگر که شد

 نزدیکم  اکملا  صورتشان و کرده حبس ماشنی و خودش تن بنی را انزننی فربد

 بود اکیف گذشت، خاطرم از رسیع دوابره ابزاییب در تصویری مهنی. بود مه به

 که نبود ابر اولنی نبودم، جتربه یب که من بود، شده مرگم چه. بریزم مه به که

.... 

 امسم فربد. کش یدم عقب رسیع که بودم من اند، کرده چه من دیدن بعد ندیدم

 :گفت و زد صدا را



 .ببیمن بیا خواس یت؟ می چزیی یدلا-

 معطلش قدر این. بودم شده مه  الل بلکه بردارم، قدم از قدم توانس مت منی تنها نه

 :گفمت و چرخید اکم در زابمن ابالخره دیدمش ات. آ مد فربد خود که کردم

 ... که دونس مت منی من ببخش ید،-

 قرار پارگینک در که دانس مت  منی من گفمت؟ می چه ابید. کرد پُر شد منی را ادامه

 ببوس ید؟ را مه است

 ... نداره اشاکیل-



 این از من چرا داشت، تن به رنگی خوش ای هسورم ژاکت شد، تر نزدیک

 مقابل درست فربد. شدم منی رها عذاب مهه این از چرا شدم، منی متنفر مرد

 را من مچ که بوده او انگار دزدیدم، می چشم که بودم من و بود ایس تاده

 .است گرفته

 داش یت؟ اکر چی شده؟ چی-

 :گرفمت مستش به ار  گویش و آ وردم ابال را دس مت. بود دس مت داخل اکرم

 .بود مونده جا انزننی گویش-



 دیگر. برگش مت بودم آ مده که راهی هامن از مه من و گرفت دس مت از را گویش

 .بگذارم رسش رسبه کیوان ی درابره و بنشیمن عزیز کنار نداش مت حوصهل
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 "منمیرید کیس رفنت از بعد هیچکس"



 

 سینه بیفتد دراز به دراز کیس که است این مردن از منظوراتن اگر

 …قربس تان

  برود دست از رسام و

 … است درست بهل،

 !است منرده کیس رفنت از بعد هیچکس

  دیگری رفنت از بعد نفر یک اینکه منیدامن، اما



 تپد می قلبش هنوز

  شدک  می نفس هنوز

 زند می حرف کند، می فکر رود، می راه

  شده، متام که است وقت خییل اما

 ؟؟؟ چیست امسش شده، دفن هاست مدت روحش، و مانده جسمش

 نگرید را آ دم جان اگر رفنت،

 …گرید می را آ دم امید



 … گرید می را آ دم احساس

 دارد فریق مرده اب داده دست از را زندگی انگزیه اما است زنده که کیس آ ن و

 ؟…

 

 رضایی_فرش ته#

 

 جاماندی_ها نرگس_کنار#
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  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 



 به و رفمت آ شپزخانه به. برنگردد مان قبیل حبث به دوابره ات گرفمت فاصهل عزیز از

 را حامم به رفنت هوس دوابره. بود انداخته راه فربد که نشس مت شلوغی ایمتاش

 جوایب اول ابر زد، صدامی عزیز. شدن خیال یب و رفنت دوش زیر داش مت،

 بدمه اجازه اینکه بدون. بگذارمش منتظر نتوانس مت دیگر دوم برای اما ندادم،

 دور را دس تامن. رفمت بود نشس ته رویش که مبیل پشت به بگوید چزیی

 :گفمت و کردم حلقه گردنش

 .مبون اوجنا مه روزی چند یه خودمون؟ ی خونه برمی امشب خوای می عزیز-



 اما بودم، زده را حرف این بگریم نظر در مامان اب را مشالکتش اینکه بدون

 همم کردم می فکر پیش دقیقه چند مهنی ات. نبود نفعم به فربد ی خانه در بودن

 .بود همم خییل بود، همم اما نیست،

 :کرد برخورد صورتش اب صورمت. گرفت ابال به رو مکی را رسش 

 .خواد منی شدن جا جابه دیگه برم، خوام می ظهر از بعد فردا من-

 :ایس تادم مقابلش. زدم دور را مبل و شدم جدا

 .بری ذاره منی فربد زوده،-



 :داد تاکن رسی

 که آ زمایشمم. انداخمت دگیزن و اکر از رو نفر دو شام بشه، چی مبومن نه-

 .ده می نشونش دکرت بره می گریه می فربد جوابشو دادم،

 :گفت و کرد اشاره بود ها مبل از دور ای گوشه که اکرتین به سپس

 . هبت بده کرد مجع کتاابشو رسی یه کرد، تکوین خونه فربد نبودی-

 که را اکرتن طرف دو. است اکرتن داخل هایی کتاب چه ببیمن ات شدم بلند

 داخل که هایی کتاب هامن. بود کتاب ات چند. کردم ابز بودند مه داخل



 شدن نزدیک که هایی کتاب. بود عزیز ی خانه در ااتقش کوچک ی خانه کتاب

 فربد برای خودش آ قاجون را اش خانه  کتاب. بود فربد قرمز خط ها آ ن به

 دیگر که تفاوت ینا اب بود، جا هامن خانه کتاب آ ن مه هنوز بود، کرده درست

. برداش مت را بود رو که کتایب ات چند و بردم دست. نداشت را ها کتاب این

 دانه بودم این عاشق که هایی وقت  هامن اید انداخت، می قدمی اید را من

 را اجازه این فربد هرگز. بزمن ورق و بکشم بریون خانه  ب کتا از را شان دانه

 کجا از داد، می من به و چید می اکرتن اخلد ها سال از بعد حاال. بود نداده

 جعیب هس مت؟ ها کتاب این خواهان مه ابز ها سال از بعد هنوز که بود فهمیده



 قسمت شاید. کرد مکرنگ بودم دیده پارکینگ در که را ای  زنده منایش اما بود،

 و ماندم می قانع شدم، می قانع ابید. بود ها کتاب مهنی تنها فربد، از من سهم و

  فهمیدم می حاال! نبامش خانه این در دیگر که رشطی به. دادم می ادامه قانع

 درس یت تصممی قدر چه ببیمنش مکرت و مک بودم کرده انتخاب که را هایی سال

 .بودم گرفته

 اش خانه کردن متزی مشغول اینکه. گفت می امروز و فربد از. زد می حرف عزیز

 .بیایند اینجا به است رارق که زده زنگ انزننی دفعه یک و بوده



 :گفمت و برگش مت طرفش به

 وقت هیچ فربد داش مت؟ دوست رو کتااب این من قدر چه عزیز ایدته-

 کمن؟ چه داده الان بشم، نزدیکشون حیت ذاشت منی

 :آ ورد چهره به امخی عزیز

 .دیگه داره سال و سن کتامب خورد، منی دردت به کتااب این موقع اون-

 :دادم تاکن برایش رسی

 !که کین منی الکی طرفداری مه اصلا ! آ ی آ ی آ ی-



 .دیگه شدن خودت مال آ خر و اول کتااب چی؟ طرفداری-

 .هایش کتاب فربد، نه بودند، شده خودم مال آ خر و اول

 

 روبرو. بود گرفته مه غذا! آ مد زود آ مد، می زود نباید که ش یب آ مد؛ زود فربد

 پناه بود، خودش ی خانه که ای نهخا کجای به دانس مت منی بود، خست شدن

 به و گذاشت مزی روی را غذا فربد. بنشیمن عزیز پیش شدم جمبور. بربم

 حرف گفت، عزیز به که" چطوری"   و"  سلم"  جز. رفت ااتقش



 او به اصلا  کش یدن جخالت کرد، خودداری من به کردن نگاه از. نزد دیگری

. آ مد بریون زود خییل و رفت ااتقش به کش ید؟ می جخالت چه از. آ مد منی

 اب را ما نداشت قصد دیگر و داشت تن به تیرشت بود، کرده اثر عزیز حرف

 !کند مس تفیض هایش شانه و ابزو

 :گفت و کرد نگامه مس تقمی ابر این آ مد ات

 دیدی؟ رو کتااب یدلا-



 گذاش ته جا مه را جخالتش بود، شده عوض مهیشگی فربد هامن اب ااتق داخل

 من نداشت خویش صورت کند جلوه عادی داشت قصد خودش وقیت. بود

 از را ام حایل خوش ابراز و شدم بلند. ام دیده چه که بیاورم ایدش به رفتارم اب

 جدل روی از امسشان خواندن آ رزوی در فقط روزی که هایی کتاب داشنت

 .دادم نشان بودم

 را شام که استخو  و داد پااین ها کتاب ی درابره ما حصبت ی ادامه به عزیز

 قبل از که ای آ شپزخانه و مزی کردن متزی من شام خوردن از بعد. کمن  آ ماده

. بود حصبت مشغول سالن در عزیز اب مه فربد و گرفمت عهده بر را بود شلوغ



 را شان حصبت من حضور اب که شدم متوجه بردم میوه و چای برایشان وقیت

 رسیع و تند خییل بود، مانده انهآ شپزخ اکرهای از خبشی هنوز. اند کرده قطع

 فکرم چند هر برگش مت آ شپزخانه به. کردم می اکر یواش یواش و آ رام نبودم،

 به تلویزیون کرد روشن اب و رخیمت خودم برای مه چایی اس تاکن. بود مشغول

 نه فهمیدم، می نه را تلویزیون. روم منی طرفشان به که دادم آ الرم فربد و عزیز

 و مک نوش یدمن ابر هر اب چطور که. بود چامی اس تاکن به وامسح متام دیدم؛ می

 را ها آ ن و کمن مترکز که بود اتفاقاتش و امروز از گریز جور یک. شد می مکرت

 .بکشم چالش به
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 روی اتزه فربد. بود شده خایل مه چامی اس تاکن. شدم بلند فربد آ مدن اب

 در فربد. رفمت آ شپزخانه به اس تاکن گذاشنت برای من که بود نشس ته اش اکانپه

 به و شده مبل روی از من که بود حواسش وجود این اب ویل بود، فکر

 :گفت روم،ب عزیز طرف به خواس مت که مهنی. ام رفته آ شپزخانه

 .دارم اکرت بشنی بیا یدلا-

 :گفمت و کردم نگاهش

 اکری؟ چه-



 .بزمن حرف خوام می بشنی بیا-

 :درآ مد عزیز صدای

 .بده رو داروهام بیاد بذار فربد، آ د می خوامب من-

 :گفت من به کواته نگاهی اب و شد بلند جایش از دفعه یک فربد

 . دم می ماجنا رو عزیز اکرای رم می خودم من بشنی تو-

 "بده جناتش خواد می:" کرد غرغر خودش اب بعد



 آ مد بعد ربع یک وقیت. بیاید ات نشس مت منتظر و نفهمیدم را منظورش

 :گفت دید را من ات. شدم بلند اختیار یب

 .دارم اکرت بشنی کجا؟-

 :کردم هبانه را عزیز

 .تنهاست عزیز برم-

 .بشنی بگری هایی،تن  نیست همم براش خییل دیگه خوابیده که آ دمی -



 کناری مبل روی درست بود، ایس تاده که جایی هامن نشد، اش اکانپه نزدیک

 :گفت و نشست من

 گفیت؟ عزیز به که چیه پرات و چرت این-

 :کردم تعجب

 عزیز؟ به گفمت چی-

 :گفت امخ اب و زد زل چشاممن در



 برم وامخ منی بره، مه پرس تارت. مبومن پیشت مدت یه بیام خوام می که مهنی-

 خوای می چجوری تو شدی؟ رسخود اینقدر اتحاال یک از. ختصصم دنبال

 مبوین؟ سال یک دومن منی و کرج بری

 :کردم امخ مه من

 مهنی تومن؟ می من بربیام؟ عزیز داشنت نگه پس از تومن منی کین می فکر چرا-

 .تونس مت روز دو یکی این که طور

 :نرود ترابال جماز حد از ات کرد کنرتل را صدایش



 من حبث الان زدم؟ نتونسنت و تونسنت از حریف توین؟ منی تو گفت کیس-

 خوای می چه رو ابابت جواب کین؟ ول رو ختصصت بیاکری؟ تو مگه اینه

 کننی؟ چه تنها دست نفر دو کرج بری بدی؟

 مه موقع اون خب پرس تارشه، اب فقط عزیز الامن مه بعد من، اب اباب جواب-

 .نداره معین تنها دست. منه اب فقط

 :غرید



 عزیز بگی، مزخرفات این از نش نوم دیگه یدلا، ندارم حبث ی حوصهل من-

 مه دیگه ابر یه قبلا  رو این. مشقت و درس دنبال مهون بری تو تره رایض

 متوم درست وقت هر جات، رس بشنی. نگرفیت جدیش اینکه مثل اما گفمت،

 .عزیز پیش مبون کرج برو شد

 :گفمت و داد تاکن را رسم

 م حوصهل. ندارم حوصهل بدم، ادامه رو درمس که نیس مت رشایطی در الان-

 .کمن می رشوع برگشت



 :شد برزیخ چشامنش

 اکسه زیر زمن می چطوری من ببنی برو تو یدلا، نیار ابال رو من سگ رویم -

 !چی مهه ی کوزه

 گاهن و برگشنت جرات. رفت آ شپزخانه طرف به عصبانیت اب و گفت را این

 اباب اب رشاکتش کوزه و اکسه از منظورش. نداش مت را رسم پشت به کردن

 بزرگ قدر این هتدیدی به جمبور که ترس ید منی من از قدر این ها تر قبل بود؟

 !شود



 مقابل ای قیفی بستینم   دفعه یک که بودم حرفش کردن پاینی و ابال مشغول

 و گرفته طرمف به را بستین فربد کردم، نگاه راس مت مست به. شد ظاهر چشاممن

 منتظر شدنش بلند عصیب از بعد. بود مشغول دیگری بستین اب مه خودش

 اب و گرفمت دستش از را بستین. رسد بستین یک نه بودم، داغ قاشق یک

 :گفمت لبخند

 قیفی؟ چرا-

 :گفت و نشست اش اکانپه روی



 طهواس بدون بستین دارم دوست من دوین می که تو دارم، دوست چون-

 دوابره. دهمن مست بربم بعد و ش اکسه تو کمن قاشق من نه دهمن، توی بیاد

 .اکریه

 لیس اب ابید فقط کردم می فکر من که ای بستین زد، اش بستین به حممکی گاز

 را من. بودم خوردنش بستین نوع غرق. زد تر حممک را دومش گاز. خورد زدن

 اما نبود، خومشزه دانچن. زدم ام بستین به لییس. انداخت هوس به مه

 بلند اش صفحه به نگاهی اب فربد و خورد زنگ مهراهش تلفن. چسبید می

 دیگر" انزی بهل:" گفت که شنیدم شد می دور من از اینکه حنی. شد



 بستین اب. بست مه را در و رفت ااتقش به چون گفت، چه که نشنیدم

 اتریکی در ات کردم خاموش را سالن روش نایی و شدم بلند حیت. شدم رسگرم

 به تر خومشزه رفمت می جلو بیشرت که چه هر. کمن رس تلویزیون نور اب فقط و

 که بودم مشغول. بزمن گاز بستین به که نبودم فربد مثل مه اصلا . آ مد می نظر

 تعجب اب دید را من و آ مد سالن به ات. آ مد فربد ااتق در شدن ابز صدای

 :گفت

  برداش یت؟ دیگه یکی ای بس تنیه؟ مهون این یدلا-



 :بودم خورده را بستین ابالی خبش آ ن فقط. انداخمت ام بستین به نگاهی

 .مهونه نه-

 .کَندم رو لککش اول ی دقیقه دو مهون من خوری، می آ روم تو قدر چه-

 و شدم چشمش در چشم. بود من بستین به فقط چشمش نشست وقیت

 کردم، می رشیکش ام ستینب  خوردن در که هایی وقت آ ن ی مهه اید به ای  حلظه

 :گفت و نشست خنده به لبانش. گرفمت طرفش به را بستین

 !کین می تعارف من به رو دهنیت بستینم  داری که ببینه ات خایل عزیز جای-



 دس تانش اسری راه ی میانه در دس مت مچ اما کش یدم، عقب را دس مت رسیع

 و برد انشده به را ام بستین از بزرگی خبش و آ ورد جلو را رسش. شد

 انن یک بستین، آ خر ی تیکه آ ن تنها کرد، رها را دس مت وقیت. داد قورت

 .بود مانده ابیق شده، مالیده اطرافش به فقط که ای بستین و خمروطی
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 روی اتزه فربد. بود شده خایل مه چامی اس تاکن. شدم بلند فربد آ مدن اب

 در فربد. رفمت آ شپزخانه به اس تاکن گذاشنت برای من که بود نشس ته اش اکانپه



 به و شده مبل روی از من که بود حواسش وجود این اب ویل بود، فکر

 :گفت بروم، عزیز طرف به خواس مت که مهنی. ام رفته آ شپزخانه

 .دارم اکرت بشنی بیا یدلا-

 :گفمت و کردم نگاهش

 اکری؟ چه-

 .بزمن حرف خوام می بشنی بیا-

 :درآ مد عزیز صدای



 .بده رو داروهام بیاد بذار فربد، آ د می خوامب من-

 :گفت من به کواته نگاهی اب و شد بلند جایش از دفعه یک فربد

 . دم می اجنام رو عزیز اکرای رم می خودم من بشنی تو-

 "بده جناتش خواد می:" کرد غرغر خودش اب بعد

 آ مد بعد ربع یک وقیت. بیاید ات نشس مت منتظر و نفهمیدم را منظورش

 :گفت دید را من ات. شدم بلند اختیار یب

 .دارم اکرت بشنی کجا؟-



 :کردم هبانه را عزیز

 .تنهاست عزیز برم-

 .بشنی بگری ،تنهایی نیست همم براش خییل دیگه خوابیده که آ دمی -

 کناری مبل روی درست بود، ایس تاده که جایی هامن نشد، اش اکانپه نزدیک

 :گفت و نشست من

 گفیت؟ عزیز به که چیه پرات و چرت این-

 :کردم تعجب



 عزیز؟ به گفمت چی-

 :گفت امخ اب و زد زل چشاممن در

 برم خوام منی بره، مه پرس تارت. مبومن پیشت مدت یه بیام خوام می که مهنی-

 خوای می چجوری تو شدی؟ رسخود اینقدر اتحاال یک از. ختصصم دنبال

 مبوین؟ سال یک دومن منی و کرج بری

 :کردم امخ مه من



 مهنی تومن؟ می من بربیام؟ عزیز داشنت نگه پس از تومن منی کین می فکر چرا-

 .تونس مت روز دو یکی این که طور

 :رودن ابالتر جماز حد از ات کرد کنرتل را صدایش

 من حبث الان زدم؟ نتونسنت و تونسنت از حریف توین؟ منی تو گفت کیس-

 خوای می چه رو ابابت جواب کین؟ ول رو ختصصت بیاکری؟ تو مگه اینه

 کننی؟ چه تنها دست نفر دو کرج بری بدی؟



 مه موقع اون خب پرس تارشه، اب فقط عزیز الامن مه بعد من، اب اباب جواب-

 .نداره معین اتنه دست. منه اب فقط

 :غرید

 عزیز بگی، مزخرفات این از نش نوم دیگه یدلا، ندارم حبث ی حوصهل من-

 مه دیگه ابر یه قبلا  رو این. مشقت و درس دنبال مهون بری تو تره رایض

 متوم درست وقت هر جات، رس بشنی. نگرفیت جدیش اینکه مثل اما گفمت،

 .عزیز پیش مبون کرج برو شد



 :گفمت و داد تاکن را رسم

 م حوصهل. ندارم حوصهل بدم، ادامه رو درمس که نیس مت رشایطی در الان-

 .کمن می رشوع برگشت

 :شد برزیخ چشامنش

 اکسه زیر زمن می چطوری من ببنی برو تو یدلا، نیار ابال رو من سگ رویم -

 !چی مهه ی کوزه



 نگاه و برگشنت جرات. رفت آ شپزخانه طرف به عصبانیت اب و گفت را این

 اباب اب رشاکتش کوزه و اکسه از منظورش. نداش مت را رسم پشت به کردن

 بزرگ قدر این هتدیدی به جمبور که ترس ید منی من از قدر این ها تر قبل بود؟

 !شود

 مقابل ای قیفی بستینم   دفعه یک که بودم حرفش کردن پاینی و ابال مشغول

 و گرفته طرمف به را بستین فربد کردم، نگاه راس مت مست به. شد ظاهر چشاممن

 منتظر شدنش بلند عصیب از بعد. بود مشغول دیگری بستین اب مه خودش



 اب و گرفمت دستش از را بستین. رسد بستین یک نه بودم، داغ قاشق یک

 :گفمت لبخند

 قیفی؟ چرا-

 :گفت و نشست اش اکانپه روی

 واسطه بدون بستین دارم دوست من دوین می که تو دارم، دوست چون-

 دوابره. دهمن مست بربم بعد و ش اکسه تو کمن قاشق من نه دهمن، توی یادب 

 .اکریه



 لیس اب ابید فقط کردم می فکر من که ای بستین زد، اش بستین به حممکی گاز

 را من. بودم خوردنش بستین نوع غرق. زد تر حممک را دومش گاز. خورد زدن

 اما نبود، خومشزه چندان. زدم ام بستین به لییس. انداخت هوس به مه

 بلند اش صفحه به نگاهی اب فربد و خورد زنگ مهراهش تلفن. چسبید می

 دیگر" انزی بهل:" گفت که شنیدم شد می دور من از اینکه حنی. شد

 بستین اب. بست مه را در و رفت ااتقش به چون گفت، چه که نشنیدم

 اتریکی در ات کردم خاموش را سالن روش نایی و شدم بلند حیت. شدم رسگرم

 به تر خومشزه رفمت می جلو بیشرت که چه هر. کمن رس تلویزیون نور اب فقط و



 که بودم مشغول. بزمن گاز بستین به که نبودم فربد مثل مه اصلا . آ مد می نظر

 تعجب اب دید را من و آ مد سالن به ات. آ مد فربد ااتق در شدن ابز صدای

 :گفت

  برداش یت؟ هدیگ یکی ای بس تنیه؟ مهون این یدلا-

 :بودم خورده را بستین ابالی خبش آ ن فقط. انداخمت ام بستین به نگاهی

 .مهونه نه-

 .کَندم رو لککش اول ی دقیقه دو مهون من خوری، می آ روم تو قدر چه-



 و شدم چشمش در چشم. بود من بستین به فقط چشمش نشست وقیت

 کردم، می رشیکش ام بستین خوردن در که هایی وقت آ ن ی مهه اید به ای  حلظه

 :گفت و نشست خنده به لبانش. گرفمت طرفش به را بستین

 !کین می تعارف من به رو دهنیت بستینم  داری که ببینه ات خایل عزیز جای-

 دس تانش اسری راه ی میانه در دس مت مچ اما کش یدم، عقب را دس مت رسیع

 و برد دهانش به را ام بستین از بزرگی خبش و آ ورد جلو را رسش. شد



 انن یک بستین، آ خر ی تیکه آ ن تنها کرد، رها را دس مت وقیت. داد قورت

 .بود مانده ابیق شده، مالیده اطرافش به فقط که ای بستین و خمروطی
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 در مانده ابیق بستینم  ی خریه تعجب، اب اما بودم، کرده تعارف خودم اینکه اب

 :گفمت و گرفمت طرفش به را بستین. شدم دس مت

 ... خبور خودت مه رو ش بقیه خورم، منی کیس دهینم  من-

 :گفت و گرفت دس مت از را بستین. نیامد خوشش

 . خورم می خودم درک، به-



 به مه را اش مانده ابیق که بود، زده گاز را ام بستین که نبود ای اثنیه چند هنوز

 حمو حالت از. شدم خوردنش حمو و کردم نگاهش لبخند اب. برد فرو دهانش

 :گفت اما نفهمیدم، کرد درایفت معنایی چه نگامه

 .بود خومشزه مه خییل-

 !جونت نوش-

 .بده شفام خدا که بنده می دخیل ابز نه گر و بگم، نباید عزیز به فقط-



. بگومی" خبری شب"  خواس مت که مهنی اما بگذارم، تنهایش و بروم خواس مت می

 :گفت و کرد متزی را لبش زیر انگشتش اب

 داش یت؟ قرار نامی اب امروز-

 سهل که شدن بلند. دوختند مبل به را تمن جزء به جزء و شد سست پاهامی

 کجا از. دمه حرکت مبل ی دس ته روی از توانس مت منی مه را دس تامن حیت بود،

 :پرس یدم. ش نوم می را"  نامی"  امس که است ابر اولنی انگار بود؟ فهمیده

 نامی؟-



 تون بنی چی مهه که گفیت کردم می فکر ندیدیش؟ مگه امروز. نامی دیگه، آ ره-

 .دارین رابطه هنوز اینکه مثل اما شده، متوم

 دادم توضیح اول اما شده، ابخرب کجا از که بفهمم ات مردم می داش مت اینکه اب

 :است آ مده پیش چه دقیقاا  که

 .نداشت مون رابطه به ربطی قرار این اما دیدمش، امروز-

 :گفت متسخر اب

 داش تنی؟ اکری قرار-



 گفته؟ هبت یک-

 :ابشد تفاوت یب کرد سعی پرس یدم را این ات اما داشت، نظرم زیر خست

 .گفت زندایی-

 :گفت کردم تعجب دید وقیت ادامه در! آ وردم درمی شاخ داش مت

 قرار نامی اب گفت زندایی که تون خونه زدم برنداش یت، گوشیت به زدم زنگ-

 .داری

 خواست؟ می دادن پز داشت؟ گفنت نامی اب قرارم! مامان از امان



 اکر چون ببینه، رو من ابید حامتا  که گفت زد، زنگ هبم نامی خونه رفمت وقیت-

 اوچنه برعکس که بگه هبم خواست می. خونه در دم بیاد گفمت ممن. داره هممی

 خودش اببک کرده، منرصف رو اببک که نبوده اون کنه می فکر اباب که

 .شده منرصف

 بیشرت ممن. بود نشده قانع مهه فربد. کردم امتناع نامی های حرف ی مهه گفنت از

 :گفمت



 هک کمن فکر خواست منی. نکمن بد فکر ش درابره من که بوده این نیتش خب-

 .مقرصه اون

 اکرای. بود جوری یه ش مهه نامی. خیال یب حاال گفت؟ تلفین شد منی رو اینا-

 فردا گه، می چزی یه امروز. نداره عقیده ثبات خییل. کرده زاید غریب و جعیب

 وقیت اومن نداش ته، نقشی اببک کردن منرصف توی که مدعیه چطور. چزی یه

 قبول رو چزیی هر که کرده رشت رو اببک برای چطور دیدمی ابر چند که

 .نکنه



 :گفمت و دادم ابال ابرویی

 هیچ اما بودین، مه اب ها سال جعیبه، خییل برام حمسن و نامی و تو دوس یت-

 .گفتنی رو مه بد مهیشه. ندارین قبول رو مه کدوم

 :گرفت دندان به را زیرینش لب

 گفته؟ چی من پشت نامی مثلا -

 :کردم زرنگی ممن بود، زرنگ

 .ندارین مه از خویش دل که فهمیدم می نگفته من بگه، چزیی نیست الزم-



 ... طور این که-

 از که مس ئهل یک جلوی مه و بیاورمش بریون کردن فکر از اینکه برای

 کرده مشغول خودش به پارکینگ ی حصنه کنار در را فکرم از خبشی غروب

 :گفمت بگریم، بود

 بگم؟ هبت خواس مت می چزیی یه فربد-

 :دادم ادامه ممن. داد تاکن بده ادامه معین به را شرس 



 از منظورایی یه انزننی کردم حس من اما نه، ای فهمیدم درست دومن منی ببنی-

 ... که زد می حرف برادرش از جوری یه داشت، امروز سوالای

 :گفت مکرنگی لبخند اب و کرد قطع را حرمف

 .انکیو  برای کرده پس ند رو تو! فهمیدی درست آ ره-

 من خواست می دمل. نشدم خوحشال ام،  زده حدس درست اینکه به اعرتاف از

 :ابمش کرده اشتباه



 ی دنباهل دیگه بگی هبش خنوره بر انزننی که جوری یه کمن خواهش شه می-

 .نگریه رو حبث این

! ندیدی ازش چزیی کواته برخوردم  یه جز که تو چشه؟ کیوان مگه چرا؟-

 !اومد خوشت ازش شببینی بیشرت شاید حاال

 گذاشنت رس به رس هوای ش یب نصف. بود برخورد ات دو نبود، برخورد یک

 .رسش به بود زده من

 .مهه از بیشرت ش قیافه از نیومد، خومش اول برخورد مهنی تو-



 :خندید

 و زد می حرف دستشون رو مونده دخرتاشون که اینایی عنی مه عزیز اتفاقاا -

 .شد پش میون ادامه در خب اما کرد، یقحتق  ازم کیوان به راجع لکی
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 :پرس یدم. داشت حرف خییل آ خرش ی مجهل

 شد؟ پش میون عزیز چرا-



 خواست می دلش. برود طفره نتگف از خواست مثلا  و داد ابزی را چشامنش

 ات انداخمت گری حسایب را فربد و شدم وارد دیگری راه از من اما کمن؛ ارصار

 .بزند حرف خوش زابن اب

 حرفاش از خییل جدیدت، فروشگاه ساخمتون بودم اومده که روز اون-

 .نیست اتثری یب هبش راجع نظرم توی ایمن. نیومد خومش

 گند خرده یه کیوان. ایدمه قدمی، خانوم فضول مهون شدی که روز اون آ ره؛-

 .دماغه



 :گفمت و دادم دلش به دل. آ وردمش حرف به راحیت مهنی به

 فقط؟ گفیت رو این مه عزیز به! بود معلوم آ ره-

 :کرد امخی

 بندازی؟ در انزی اب رو من خوای می-

 چیه؟ هبش راجع خشصیت نظر بدومن خوام می اما نه،-

 :گفت جدی



 ماه دو به یعین. شدن جدا مه اب نساخنت داشت، عقدی انمزد یه قبلا  کیوان-

 نیست، کیس اب اومدن راه اهل خییل. برخوردن اختلف به که نکش ید مه

 و انزی خب اما نیست، حرفا این و ازدواج فاز تو خییل خودش مه الان

 ابهات راحت شه می که هس یت اینا از مه تو حاال. پیگرین خییل مامانش

 درک، به رفیت بگن تونن می. درآ ورد رو قبیل خانوم عروس و هبقی چشم

 . دکرته گرفتمی که عرویس

 :گفمت ش یطنت اب



 بشم؟ خیالش یب ابید دیگه تو حرفای حساب اب پس-

 یه دنبال و داش یت گهل ش قیافه از پیش اثنیه دو مهنی خودت تو! چه من به-

 من؟ حرفای حسابم  شد الان بودی، خوشتیپش

 :گفمت و خندیدم

 .بگو انزننی به جوری یه خودت پس کردم، شویخ-

 .آ د منی خوشش کیوان ی قیافه از یدلا گم می ابشه،-

 :کند اذیمت نگذاش مت



 . بگو طوری مهنی خوبه، ایمن-

 :کش ید ای مخیازه و شد بلند

 . خبواب بگری برو. خبری  شب-

 :گفمت ااتمق در دم. رفمت مهراهش و شدم بلند مه من

 بیاد کنمی رایض رو عزیز جوری یه شد می اکش بره، فردا داره رارصا عزیز-

 اون از دومن می چند هر. زد رس هبش شد می تر راحت جوری این هتران،

 .بکنه دل تونه منی خونه



 :گفت ربط یب حرمف جواب در

 .رفیت خودمون به نرفیت، مادریت فامیلی به تو شکر رو خدا یدلا-

 از پوس یت زیر چه ندادم، کشش خییل اما گرفت، ام خنده گفتنش حلن از

 .کرد می تعریف خودش

 چشونه؟ مادرمی فامیلی مگه-

 :داد نشان را رسش

 .کنن می گنده هیلک فقط و شه می متوقف مغزیشون رشد بعد به جایی یه از-



 :گفمت داش مت قبل از که ای جبهه اب طور هامن

 بشم؟ خوحشال حرفت از ابید الان-

 :گفت و کرد امتیلم راست به را رسش

 .کردم تعریف ازت دیگه، آ ره-

 

 قرص به را عزیز خوابیدن رسکوفت که دیشب برعکس برگش مت ااتق به وقیت

 ابر این خبوابد، معیق و زود عزیز شوند می ابعث چرا که زدم می هایش



 خوامب قدر چه بیند منی که است معیق خوابش قدر آ ن عزیز که بودم خوحشال

 من قدر چه کمن، فکر چزی مهه به و بنشیمن ختت روی ابید قدر چه آ ید، منی

 فراموش دمل من قدر چه بزمن، حرف فربد اب ها ساعت و بنشیمن آ ید می خومش

 خودم اب بدلم خوب من قدر چه و خواهد می را فربد فعیل رشایط کردن

 . کمن جنگ

 



 به پا هک مهنی. رفمت پارکینگ به فربد از زودتر بود، خداحافظی روز بعد روز

 و خود تن جحم در را انزننی فربد که ماند جایی مات نگامه گذاش مت پارکینگ

 ماشنی یک فربد ماشنی جز. رفمت جلوتر و جلوتر. بود کرده حبس ماشنی

 نگاه پارکینگ انتهای مست به ات چرخیدم که مهنی. بود پارکینگ در مه دیگر

 قبیل ماشنی دو مثل و بود شده کش یده پرده رویش که دیگری ماشیین کمن،

 شدم، می نزدیک ماشنی به که قدمی هر. کرد جلب را توهجم نبود بلند شایس

 من اما بود، شده پوش یده ماشنی روی اکمل. گرفت می قوت من در فکری

 داده من به فربد که ست ششی و دویست سفیدم  پژویم  هامن که داش مت یقنی



 دیدنش اب. بود خودش دم،بر  ابال ماشنی روی از را پرده. بودم کرده رد و

 ابره یک و ام  شده رها غریب دایر و شهر یک در اینکه. کردم غربت احساس

 برامی ماشنی این. است ابخته رنگ برامی غربت متام آ ش نا آ دم یک دیدن اب

 .داشت را آ دم آ ن حمک

 این متام. بودم خنواس ته خبرد، ماشنی برامی اباب بودم نگذاش ته ها سال این متام

 این فربد به اینکه کمن؟ اثبت خواس مت می را چزیی چه بودم؟ چه دنبال ها سال

 مه را دیگر کس هیچ ماشنی خنواس مت، را تو ماشنی اگر که بدمه را پیام

 آ مده بدم ماشنی چه هر از تو ماشنی کردن رد از بعد من اینکه خنواس مت؟



 این از امروز که بود خوب قدر چه. کردم رها را ماشنی روی ی پرده است؟

 !رفمت می خانه
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. بود دنبالش گومش و چشم رفت می جا هر دیدم، می را اباب فقط خانه در

 حیت مه را چکش دومنی فربد هاینک اب و  برگش ته تربیز از که بود روزی چند

 موج رفتارش در خایص آ شفتگی بود، رفته ترکیه به و کرده پاس موعد از پیش

 اتفاقات وجود اب دارد نگهش پنهان ما از کرد می سعی که آ شفتگی این. زد می

 به مدام. آ مد می نظر به جعیب برامی بود، وقوع حال در فربد مست از که خویب



 به که آ خری ی دفعه. کرد می حصبت تلفن اب طوالین یها ساعت و رفته ااتقش

 مشغول ااتقش در مه مامان. بست رسش پشت مه را در رفت، ااتقش

 از نگراین این بودم؛ نگران نبود، سالن در کیس. بود فرش ته خاهل اب حصبت

 در پشت به نگراین مهنی اتثری حتت گرفت، می ت ٔنشا اباب مشکوک رفتارهای

 برای آ ورد، که را فربد امس. گوید می چه ببیمن ات دادم گوش و رفمت اباب ااتق

 بیشرت که چه هر. شدم تر مصمم ایس تادن گوش و ااتقش در پشت ماندن

 بدامن ات شدم می راغب بیشرت بلکه نداش مت پش امیین تنها نه ماندن برای گذشت

 حرف فربد های برانمه موی به مو از حرارت اب قدر این کیس چه اب اباب



 ترکیه در فربد که هایی  رایزین از گفت، دومش چک شدن پاس از. زند یم

 که من ی حوصهل مک ابابیم . بود دیده را شان َدم که هایی واسطه از بود، کرده

 به جزء بزند، حرف ما برای اش جتاری زندگیم  و اکر از نداشت متاییل هرگز

 اباب به رفنت از قبل فربد. کرد می تعریف تلفن پشت خشص برای را اکرش جزء

 نشود خربدار کیس شان بنی موارد ی بقیه و رفنت ترکیه از که بود کرده سفارش

 مه شاید! است فربد آ مار دادن حال در دقت مهه این اب اباب چرا فهمیدم منی و

 من و کرد قطع را تلفن. بودم شده حساس بیهوده من و نبود هممی ی مس ئهل

 اب که دربیاورم رس بتوامن شاید اینکه گامن هب شدم؛ ااتقش وارد و زدم در  مه



. کرد نگامه تعجب اب و چرخاند رس دید را من ات. است زده می حرف کیس چه

 :رس ید ذهمن به ای هبانه رسیع

 داری؟ وقت اباب-

 فهمیده که داش مت شک حیت اما دارد، وقت کرد اتیید که یعین داد، رسیتاکن

 حوامس متام گذاشت، مزیش روی را تلفن گویش وقیت. ام پرس یده چه ابشد

 زنگ ای شامره چه به که کمن برریس رفمت بریون وقیت حامتا  که رفت این پییم 

 .آ مدم خودم به اباب سوال اب. است زده



 یدلا؟ شده چی-

 :گفمت رسیع

 ای شهرایر، بیوفته طرمح کنه اکری تونه می که داره آ ش نا یه ملیحه ابابی اباب،-

 ابشه خستش شاید و هست مه ملیحه خود چون گم می. برا و دور مهون

 نداری؟ آ ش نایی چی شام کنه، اکری نفر دو برای

 :گفت تعجب اب



 مگه طرح؟ بری خوندی؟ درس لکی! کش یت رو خودت سال مهه این تو-

 .بده رو ختصصت امتحان برو چی؟ برای طرح نشدی؟ اسرتیت

 .دیگه برم ابید مش قبول نتومن اگه-

 :رفت مه در اش قیافه

 شه تلف وقتت سال دو بری کنمی، می فکری یه بعدش نتونس یت اگه حاال-

 برو مه حاال. شه می چی ببینمی بدی امتحان اردیبهشت بذار بشه؟ چی که

 !شده چی کردم فکر که بگو رو من خبوامب، خوام می



 خرب؟ چه فربد از-

 :داد تاکن رسی میل یب

 !دیگه ست ترکیه! خوای؟ می خربی چه-

 :دمپرس ی مرص

 کنه؟ اکری تونست-

 :گفت الکفه

 .نه فعلا -



 اکرهایی ی  مهه از داشت که بود پیش دقیقه چند مهنی. آ مدم بریون ااتقش از

 اما! جامع و اکمل مه آ ن داد، می گزارش نفر یک به کرده ترکیه در فربد که

 ات کردم برریس و رفمت تلفن مست به. بود شده مهیشگی ابابیم  هامن من برای

 مربوط افتاده، ی شامره آ خرین. است بوده کیس چه اب اباب آ خر متاس سه ببیمن

 فربد اکرهای ی مهه از بود تربیز در که خشیص به اباب یعین. تربیز به شد می

 و تردید. بود فربد ی شامره آ ن از تر قبل و حمسن ی شامره ترش قبل. گفت می

 ات کردم منی پیدا منطقی دلیل هیچ. خبوامب صبح ات نداد اجازه شب آ ن شک

 من دانس مت منی حیت اینکه مهه از بدتر. است کرده طور این اباب چرا که بفهمم



 از بود خواس ته اباب از خودش فربد شاید. غلط ای و است درست ترمس

 بیهوده من های نگراین ی مهه وقت آ ن بزند، حرف تربیزی طرف به اکرهایش

 ها آ ن اب اباب بود ممکن که ش ناخمت می تربیز در که کیس تنها. آ مد می نظر به

 وقیت که بودم شنیده ش ناخت، می را عادل مه فربد. بود عادل بکند مشوریت

 پس زد، دو این رفاقت از حرف فربد زد، حرف عادل اب اباب دوس یت از نامی

 ای و عادل اب اکرهایش از اباب که ابشد جراین در فربد اگر نبود ربط یب خییل

 .بزند حریف پرسش

 



*  *  * 

 

. نبودم ام سالگی چهارده از هبرت و تر عاقل من سالگی پانزده اواسط در

 جز پرسی هیچ سالگی چهارده در اگر. بودم تر دیوانه و تر عاشق تر، ش یفته

 زود و دیدم می را پرسها ی مهه اما سالگی پانزده در آ مد، منی چشمم به تو

 به ها موقع آ ن. ندارند ماندا عرض قدرت تو مقابل در کدام هیچ فهمیدم می

 که دانس یت منی تو. نیندیشم دیگری مرد هیچ به هرگز تو جز دادم قول خودم



 خودم برای تو طرف از من اما! بودی خرب یب هایت داش ته از داری، را من

 .بودم کرده مشخص حدود و حد
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 به بتواین مهزمان که نیس یت دیگری دخرت هر ای و راحیل تو گفمت خودم به 

 آ نکه بدتر ای و بسازی روای ها آ ن اب معشوق غیاب در و کین فکر مرد چند

 نداند، چه بداند، معشوق چه کین، خیانت نداری حق تو. بگذراین مه وقت

 !خواس ته منی رشیک مه خدا بوده ات و شود ات زمیین خدای است رارق

 



 آ خرم و اول انتخاب جتریب ی رش ته. بود خوب خییل من برای سالگی پانزده

 مه من و دهد اجنام را انم ثبت اکرهای داد قول. بود موافق مه مامان و شده

 بودم فهمیده! بودم فهمیده ظاهرم ی درابره خویب چزیهای. آ مدم کرج به

 شفاف، چشاممن دار، حالت و انزک ابروهامی. است زیبا و ظریف صورمت

 عنی در صورمت اجزای ی مهه مثل مه هامی لب و دار رنگ و برجس ته هامی گونه

 که شد همم برامی وقیت ها این! زیبا تضادی است؛ چشم در بودن کوچک

 کند، تضمنی برایش آ ینده در را چزیها خییل تواند می زن یک زیبایی فهمیدم



 ات ابمش زیبا خواس مت می. خواس مت می را تو فقط خواس مت، منی تضمیین هیچ من

 !بودی روشن ی آ ینده یک از من تعریف متام تو. بیامی چشمت به

  خانه حیاط به پا که مهنی رفت، و رساند عزیز ی خانه به را من اباب که غروب

. بیایی شام برای بود قرار اما نبودی،. گرفمت را رساغت آ قاجون از گذاش مت،

 و زده شانه را موهامی. شوم حارض آ مدنت برای ات رفمت و مشردم مغتمن را وقت

 تعویق به که بلوغی علمئ متام بود، شده بلندتر قدم. کردم رها ام شانه روی

 من و برآ ورده رس دفعه یک بود، مامان نگراین ابعث مهیشه و افتاده

 درک که بود خنواهی قادر وقت هیچ تو. شدم می دیده مهیشه از تر متفاوت



 آ ینه مقابل خودش اب ااتق در ها ساعت آ دم یک که شود می چطور کین

 فهمید خنواهی وقت هیچ تو. بیاید زیبا دیگر نفر یک چشم به ات کند خلوت

 که آ ینه برای قدر چه کردم، ابیف روای قدر چه ساعت سه دو آ ن من که

  من. خبش یدم معین را انتظار قش نگ قدر چه. کردم دلربی بود تو از جتسمی

. کردم امتحان را شلوار و لباس رژ، رنگ مو، مدل یک و هزار ها ساعت آ ن

 بوق که زماین ات ماندم توجه یب عزیز های کردن"  یدلا یدلا"  ی مهه به

 ... وقت آ ن. پیچید حیاط در ماش ینت



 و کرده خاموش را تماش ین. ام نگفته بریاه کش یدم، پر سویت به بگومی اگر

 های گل رسگرم که بودی آ قاجون متاشای مشغول لبخند اب آ ن به زده تکیه

 در اینکه حمض به اما زدم، حریف نه کردم، صدایت نه. بود خانه جلوی

 نبودم من. چرخاندی رس طرمف به شدم آ شاکر ها پهل به منتهیی درم  چهارچوب

. ماند موهامی یرو و رفت رسم پشت به نگاهت کردی، نگاهش تو که

 موهامی قدم  که بود خوب قدر چه! بود خوب چه تو وجود اب شدن بزرگرت

 ندیده این از قبل داش یت، دوست بلند موی شاید. کرد می پرت را حواست

 ابر چند و چندین شب آ ن اما کند، جلب را توهجت من در چزیی که بودم



 ذره ذره دوابره دم،مر  ذره ذره نبود، خودت دست انگار که تو نگاه هر اب من

 .شدم زنده

 را جوامب اینکه از بعد تو و شدم قدم پیش کردن سلم برای که بودم من

 :گفیت دادی

 شده؟ متوم امتحاانتت مگه-

 :گفمت و و دادم تاکن رسی

 ! شد متوم دیروز آ ره-



 :گفیت و گرفیت خودت به انرایض ی قیافه

 از راست یه امتحانت از بعد دیروز مهون خب کردی؟ صرب مهه این چرا-

 !اینجا اومدی می مدرسه

 شویخ و نبود متسخر شاید آ وردی، رومی به متسخر اب را من زودهنگام آ مدن

 است، انزک دلش خییل ساهل پانزده عاشقم  دخرتم  یک کن ابور اما بود،

 شود، می رد سوزن سوراخ از گاهی کند، منی درک خوب را ها واژه معنای

 وسط این. است س یاه گاهی و سفید، برایش گاهی ادنی. نه دروازه از اما



 و زد ترش نه، که صدا زد، صدامی عزیز. ندارد وجود ای خاکسرتی رنگ

 :گفت

 .ببند رو موهات بیا یدلا-

 و شد موهامی سهم نگاهت دوابره ابشد، آ ورده ایدت به را چزیی عزیز انگار

 !ها آ ن حال به خوش

 



 و بود مانده اتبس تان به روز شش. متنشس  ها پهل روی و آ مدم خواب از قبل

 حیاط متام. کرد می دلپذیر را ها پهل روی نشسنت که وزید می خنکی نس می

 برای را چزی مهه اطرافش؛ در ها س تاره و آ سامن وسط در ماه بود، روشن

 نه، که خودم بودم، خودم حال در. بودند کرده همیا نظری یب همتایبم  شب یک

 وقیت که بودم ام خیایل دنیای غرق قدر آ ن. بودم تو به کردن فکر حال در

 ام شانه به ای رضبه. نشدم ات واقعی خود ی متوجه نشس یت، کنارم و آ مدی

 :گفیت و خندیدی. کش یدم ریزی جیغ و ترس یدم من برتساین، را من ات زدی



 کین گوجه رو موهات دوابره ابید وقت اون آ د می عزیز الان! اباب تر یواش-

 .رست ابالی

سفید برامی حلظه یک دنیا  اب را موهامی به راجع تو نگراین من. شد سفیدم

 نباش، خوب تو:" بگومی خواست می دمل. کردم تعبری ها روای و ها واژه زیباترین

 "اکفیست من برای دربیاوری که مه را بودن خوب ادای

 تو. بودند آ مده ماه بزم برای بیشرتی های س تاره انگار شد، تر روشن حیاط

 پشت را هایت دست. نشس یت من کنار درست و آ مدی تر پاینی پهل یک



 ها آ ن از خبشی و کش یدی آ رام. گرفیت را موهامی انتهایی قسمت و بردی رسم

 تو اما فهمیدم، منی من. بود دستت در موهامی اترهای. آ وردی جلو به را

 کردی؟ می چه خودت و من اب داش یت
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 من به کین، ملس را موهامی تو اگر و هس مت عاشقت من که بود حواست

 !شوی؟ می بدهاکر خییل

 :گفیت و کردی بودی گرفته دستت در که موهایی به نگاهی

 !لطیف و مشکی. درتهما شبیه یدلا موهای گه می عزیز-



 چه موهایت" بگویی مثلا . تر مس تقمی تعریف یک بودم، دیگری حرف منتظر

 هایت غصه دار غصه شد ابعث فقط حرفت اما" ست مخمیل  و بلند قدر

 اب کرد، دور خودش از را تو چرا که بودم متنفر پدرت از مهیشه من. ابمش

 و دادی ابزی ش تانتانگ  بنی را موهامی. داد می حق او به عزیز اینکه

 و آ رام آ مد، ابال به انتها از و رفت راه موهامی روی دس تانت. کردی نوازششان

 ممکن  هزار در یک. عزیز از تریس تو نه داش مت، اعرتایض من نه پیوس ته،

 موهامی در را دستت تو بنش ینمی، مه کنار تو و من که بیفتد اتفاق این بود

 نزدیک جایی ات و کرد حائل را هامیمو  دستت! نرسد رس مه عزیز و بکین



 دوستت من فربد:" بگومی و کمن ابز دهان داش مت دوست. آ مد ابال گردمن

 زن یک که نیست چزیی داشنت دوست که بودم شنیده مهیشه اما" دارم

 ابراز مرد مست از ابید داشنت دوست. بگوید مرد یک به ابر اولنی برای

 لعنت. کین ابراز اول تو را داشنت ستدو  ات ماندم منتظر ها سال من و! شود

 بدون دهمی، گوش حامتا  ابید کنمی می فکر و ش نومی می فقط که هایی چزی متام بر

 چه دارم دوستت گفمت می تو به من اگر. کنمی درک را منطقشان آ نکه

 ها سال من و گفیت می قاطع" نه"  یک تو که بود این از غری شد؟ می

 کردم عاشقی سکوت در و یواشکی شدم؟ منی مرساجنا یب عشق یک نشنی چهل



 بلند و کردی رها را موهامی. شوند علین و واقعی ها یواشکی اینکه امید به

 نزدی، حرف عاشقانه تو. آ مد دنبالت به چشاممن. رفیت پاینی ها پهل از. شدی

 قبل. شدم  احساس از لربیز دس تانت اب تنها من اما نکردی، رفتار مه عاشقانه

 .رفمت رختخوامب به خواب هوای به و برخاس مت جای از بیاید عزیز هاینک از

 گریی منی که دس تاین و زین منی که هایی لبخند گویی، منی که هایی حرف گاهی 

 روی من. کش ند می رسک هایت خیال و فکر به و آ ورند می در پا و دست

 فکر اما ،کردم ااب" دارم دوستت:" گفنت از بودمی نشس ته مه کنار وقیت ها پهل

 را دس تامن و شنیدی را من دارم دوستت که تو از تو، از بود پُر نه، خیامل و



 موهامی دادی، تکیه ات سینه به را رسم. بردی پاینی ها پهل از را من و گرفیت

 زیر. ات عاشقانه های زمزمه از شد پر گومش زیر و پوشاند را ات سینه اطراف

 را عزیز. شومی"  ما"  روزی یک حامتا  ،تو و من دادمی قول مه به همتاب نور

 .نداشت هامی خیال و فکر در نقشی هیچ ندادم، راه

 

 به و ابیس مت آ شپزخانه ابز درم  پشت شد ابعث عزیز و تو پچ پچ صدای صبح

 :پرس یدی عزیز از. دمه گوش هایتان حرف



 از شه می تعطیل ات که ابتداییه چبه یدلا کنه می فکر هنوز زندایی عزیز-

 دیگه سال دو کنه، انتخاب رش ته ابید امسال اینجا؟ فرس تدش می رسهمد

 .اتبس توین تعطیلت بیاد نیست که چبه دیگه داره، کنکور

 :گفت جوابت در. نداشت خویش دل مامان از وقت هیچ عزیز

 دمل اینجا، رو یدلا نفرس ته که بگم تومن منی. نداره تو اب فریق یتمیه، مادر از یدلا-

 .بیمنش می حسایب و درست اتبس تون یه. خوشه یدلا به ممن



 تو برخلف بود؟ چه من اب دقیقاا  تو مشلک. ندادی جوایب و کردی سکوت

 اما نیس مت، ابتدایی ی چبه دخرت یک دیگر و شدم بزرگ من کردی می فکر که

 را آ مدمن چرا که نفهمم. نفهمم را هایت حرف که بودم چبه قدر آ ن هنوز من

 بس مت، مه را موهامی. بروی تو ات برگش مت ااتمق به وصدارس  یب. نداری دوست

 عامدانه من شد که ظهر. نکش ید طول بیشرت ظهر ات تو از ام دخلوری معر اما

 .کردی ای گهل چه عزیز به که کردم فراموش

 ماشنی صندیلم  روی کنارت مه دیگر یکی نبودی، تنها برگش یت ظهر وقیت

 ای حلظه که بودمی ها گدلان خاک کردن عوض مشغول جون آ قا اب. بود نشس ته



 را گدلان آ وردی خودت مهراه به را حمسن اینکه گامن به برگش مت، طرفت به

 جعیب امخ یک اب و شدی پیاده زودتر آ مدم، ماش ینت طرف به و کردم رها

 برامی بود نشس ته ماشنی داخل که مردی دیدن اب امخت دلیل کردی؛ نگامه

 :گفیت امخ هامن اب! بود دیگری کسم  و نبود حمسن. شد روشن

 .بیار برام ست برگه رسی یه ختمت روی ااتمق توی برو یدلا-

 از دو حالت اب و کردم حرکت ها پهل مست به رسیع و نکردم تردید ای حلظه

 :گفیت ماشنی داخل مرد به که شنیدم آ خر ی حلظه فقط. رفمت ابال ها آ ن



 .ببنی رو آ قاجون ی ابغچه پاینی بیا نامی-

 ختتت روی ای برگه هیچ اما رفمت، ااتقت طرف به و شس مت را هامی دست

. نبود گفیت می که هایی برگه از خربی. انداخمت ااتقت لک به اجامیل نگاه. نبود

 در من از قبل تو اما بگریم؛ تری دقیق آ درس خودت از ات آ مدم در مست به

 را در. درخش ید می تر واحض ابر این صورتت، روی امخ هامن و کردی ابز را

 :آ مدی من طرف به و بس یت



 توی رفیقم ندیدی ای؟ چبه تو مگه بشه؟ چی که من ماشنی مست دوئیدی-

 نشس ته؟ ماشنی

 ! حمس نه کردم فکر-

 :گفیت عصیب نکرد، ات رایض توضیحم

 دویئ؟ می من برای دادی ول موهامت رست، انداخیت لََچک یه-

 شلکی چه دویدن موقع که بگویی ام تنه ابال ایراد از مس تقمی شد منی رویت

 :گفیت آ مزی حتمک شود، می



 

 [۲1:۵1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 7۳پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 



 .کن عوض رو بلوزت برو-

 خطابت و عتاب مهه آ ن اب هنوز اما کمن؛ گریه و بنشیمن جا هامن بود نزدیک

 :بودم فکرت به ابز

 .نیست هات برگه-

 کش یدی بریون را ها برگه ختت زیر از و نشس یت بدهی را جوامب اینکه بدون

 .رفیت بریون معطیل بدون و



 قضاوت به طرفانه یب. کردم برانداز آ ینه در را خودم و آ مدم بریون ااتقت از

 رسم روی رورسی. بود چشم در ام تنه ابال متام نبود، مناسب بلوزم. نشس مت

. کردم عوض را بلوزم و دادم گوش حرفت به. نداشت فریق نبودش و بود مه

 روی مه را بودی گذاش ته لََچک را امسش که ای رورسی و بس مت را موهامی

 به مه را قندان خواست من از و رخیته چایی برایتان عزیز. گذاش مت رسم

  متوجه ات بودی، نشس ته نامی کنار اه پهل پاینی سکوی روی. بیاورم مهراهش

 عزیز روی نگاهش خییل نامی. برگشتید مسامتن به دو هر شدید عزیز و من

 آ ن از نبودی، بدل تو که هایی نگاه آ ن از کرد، نگامه جوری یک مناند،



 آ ن از. گذراند می نظر از را وجبت به وجب اثنیه صدم در که هایی نگاه

 رها اما چندم، ی پهل در دامن منی را قندان. است دار رسوصدا که هایی نگاه

 داشت نگه را همامنت انهار برای عزیز که بعدش برای حیت. رفمت و کردم

 تو به بگذار اما نیامد؛ خومش نامی نگاه از بودم، تو مال من نیامدم، بریون

 که گفت فکرش از گفت، روزش آ ن آ مدن خوش از برامی بعدها نامی که بگومی

 بود دیده کواته رورسی و بلند موهای اب اول که بود شده دخرتی درگری اکمل

 تو داش مت دوست من قدر چه. بلند آ س تنی بلوز و شده مجع موهای اب بعد و



 درگری تو بگذاری، جا موهامی الی البه  را دلت نامی جای تو ابیش، نامی جای

 .شوی آ س تیمن کواتهی و بلندی

 نگاهت روز آ ن متام رفت نامی قیتو  و آ مد خوش مذاقت به نیامدمن بریون

 مه را ام رورسی دادی پیش نهاد رفتنش از بعد حیت. نداشت امخ ای ذره دیگر

 خبتت به پا پشت تو چرا و بودم، فرمانت به گوش رسابز یک مثل. بردارم

 خنواهد زندگیت در زین هرگز بودم مطمنئ اما برداش مت، را ام رورسی زدی،

 .ابشد داش ته ش نوی حرف تو از من ی اندازه مه که آ مد



 رفنت قول هامی منره دیدن اب و گرفت را ام اکرانمه مامان آ مد، اتبس تان ابالخره

 اتزه که اتبس تاین از تلویزیون به رو کش دراز و شده مجع خیامل. داد را شامل به

 ااتق از هایت زمزمه صدای. کردم می اس تقبال چویب بستین اب بود اولش روز

 و تو مست میان در یکی حوامس بودی، َدرَست خواندن مشغول. آ مد می

 پیش برایت اکری دوابره که انگار و کردی ابز را در ای حلظه. بود تلویزیون

 موهایی  جحم و کردم جا جابه ابلش روی را رسم. برگش یت عقب به ابشد آ مده

 دست! بودم دیده دور را عزیز چشم. آ وردم بریون بود گردمن و رس زیر که را

 اگر حیت موهامی؛ روی را گاهت یب و گاه نگاه داش مت دوست نبودم، دمخو 



 تذکر مهیشه عزیز آ یی، می بریون که دانس مت می. بود مادرت موهای ایدآ ور

 دمل مه من و نبود عزیز. نکمن نگاه تلویزیون کش دراز هس یت تو وقیت داد  می

 هوا، رسبه مکی ش یطون، مکی. ابمش دارم دوست که طوری آ ن خواست می

 را خودم من. آ مدی بریون و کردی ابز اکمل را در ابر این! گناهاکر مکی

 ابالی درست و آ مدی. دادم نشان تلویزیون متاشای و خوردن بستین مشغول

 چشم مه اب و گرفمت ابال را رسم. بس یت را بود دستت که ابزی کتاب من رس

 خمالف هجت رد و کردی پرت من کنار را کتابت حلظه هامن. شدمی چشم در

 رس. بود ابلش یک روی رسم کنار رست فقط. کش یدی دراز من



 رسم وقیت نبود ام نوبرانه دیگر بستین. کردم می برخورد صورتت اب چرخاندم می

 روز آ ن من و چرخید من مست به رست مه تو. چرخاندم مستت به را

 است خوب قدر چه کردم حس زندگمی ی مهه در ابر اولنی برای اتبس تان

 را تو و بگذارد صورتت طرف دو را دستش  داری، دوست که را کیس

 :گفیت و کردی ام بستین به ای اشاره. ببوسد

 .بده بستین ممن به-



 تنها نه بریس، بستین به ات کردی بلند را رست مکی گرفمت، طرفت به را بستین

 این. دادم حرکت را بستین رس یدی، مه من صورت به بلکه بستین، به

 و کردم می تو برای که اکرهایی ی مهه مثل نبود، خودم دست مه تینبس  حرکت

 چه بگریی، را بستین شده طور هر ات آ مدی تر نزدیک. نبود خودم دست

 از خس ته. تو کردن دنبال و من توسط بستین کردن دور بود قش نگی ابزی

 دیگرت دست اب و داش یت نگه را ام شانه دستت یک اب. شدی خزی نمی ابزی

 بلند و آ ورده شمکم مست به را پاهامی فقط من. گرفیت را متدس  مچ

 دهانت به زور اب را بستین آ مدی ات بودی، شده رسم ی سایه. خندیدم  می



 کردی، رها را ام شانه مه دفعه یک. آ مد عزیز زدن حرف صدای کین، نزدیک

 فهمیده من بودی،  ترس یده. نشس یت و شدی بلند. را بستین مه و دس مت مه

 مورد که را کیس اولنی شک یب دید، می را ما وضعیت این در عزیز اگر. بودم

 ام بستین دنبال و شده مخ من روی که بودی تو! بودی تو داد می قرار  مواخذه

 .کین نگامه برزیخ کردی فرصت فقط تو و خندیدم  فرارت به. گش یت می
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 برق مه هنوز دس مت، از بستین گرفنت موقع. آ وردم بستین برایت و شدم بلند 

 پا گلویت روی عزیز بودن فقط. درخش ید می چشامنت در عصبانیت و انتقام



 که چزیهایی به ظهحل در ابید که بودی هایی آ ن از تو من نظر به. بود گذاش ته

 دیگر بعد روز سه ات. ندارد لطفی برایشان بعدش برس ند، خواهند می

 ی خانه هتران و آ مدی منی کرج به مهیشه مثل و بود امتحاانت وقت ندیدمت،

 اما هس یت، مه تو که ابمش ای خانه در خواست می دمل چه گر. ماندی می ما

 به راحت خییل شد می را روز سه. کرد عوض ماه سه اب شد منی را روز سه

 قرارش که شامیل سفر از آ مدی خانه به روز سه از بعد وقیت. خبش ید ماه سه

 و تو امتحاانت امتام از بعد برای که قراری. زدی حرف بود گذاش ته مامان را

 الی البه در پرس یدم، را اباب و مامان و حال. بود شده گذاش ته حمسن



 راحیل از. زدی حرف مان خانه در دهانخوان همامنم  یک بودن از توضیحاتت

 ابر آ خرین که هایی حرف متام. است بوده ما ی خانه در روزی دو که گفیت

 تعریف در که هایی حرف. شد زنده بود ُمرده ایدم در راحیل از تو ی درابره

 صبح اولم  که زماین اکرت ایدآ وری اب که ای اراده یب هایم  لبخند گفت، می تو از

 در راحیل که بود رفته ایدم از که بود وقت خییل. زد می ،بود دیده را تو

 .است آ مده خوشش تو از قدر چه برخورد اولنی

 



 سفر در اما است،  گذش ته شام بر چه روز دو آ ن در نفهمیدم وقت هیچ

 مه اب ابر سومنی برای راحیل و تو و آ مد مهراهامن مه فریوزه خاهل وقیت شامل

. پرس یدید را مه احوال لبخند اب. شد گریمدس ت ها چزی خییل شدید روبرو

 بودید، دیده را مهدیگر که ابری اولنی اب مقایسه قابل اصلا  اتن بنی مصمییت

 از بیشرت و کردید می نگاه مه به بیشرت شدید، می مه حصبت طرف بیشرت. نبود

 رفیت می جا هر من، از بدتر یکی بود شده مه راحیل. بودید شده آ ش نا قبل

 . تو حمو حواسش متام و بود التدنب چشمش



 مدام گفت، می آ رزوهایش از زد، می حرف خودش ی درابره مدام

 آ هنگ من. است وخاص دارد فرق بقیه اب قدر چه که بگوید خواست می

 خوامن، منی ایراین رمان. است رسب بدون من  لب رژ دمه، می گوش فرانسوی

 و جعیب امس لکی و نفل و فلن و مارکز و چخوف و ابلزاک اکرم راست

 . است دیگر غریب

 من فقط اما گفت، می او که هایی ممن ممن آ ن از بودم متنفر قدر چه من و

 بود دس مت دم رژی هر من. بردید می مه ذلت بقیه و حمسن تو، بودم، متنفر

" گیل مثل تو"  ام علقه مورد آ هنگ بگومی نداش مت مه مه تریس زدم، می



 و تر خاص بودن اس تقلل طرفدار کرد می فکر که ودب این بدتر مهه از. است

 ابزیکنان از ات سه امس اگر که حایل در. است بودن پرس پولییس از تر الکس اب

 .ماند می واج و هاج پرس یدی، می او از را اس تقلل

 ذاتش در دلربی بود، تو توجه جلب پیی در جا مهه بود، مهراهامن جا مهه

 تو توجه شد می موفق مه ها وقت بیشرت. آ ورد یمن در را ادایش مه خییل بود،

 چند و یس زن یک انگار که زد می صدایت دکرت آ قای طوری. کند جلب را

 راحیل مثل که ام ندیده را زین زندگمی در ها مدت از بعد هنوز. است ساهل



 اب که هرنی دانست، می وری خسن. بداند را مردها اب کردن حصبت آ داب

 . بود شده جعنی ذاتش

 دیگر روی دیدی، می را راحیل رویم  یک تو شد، منی خمت اینجا به اکر اما

 صادقانه وقت آ ن. شدمی می تنها که زماین شد، می آ شاکر من پیش راحیل

 ظاهر به اطراف به نسبت رفتارت که این از. گفت می تو ی درابره را نظرش

 از حواست و داری نظر زیر را ها آ دم متام واقعیت در ویل است، تفاوت یب

 برای هس یت، طور مهنی مه زدنت حرف در حیت اینکه. است تر مجع  مهه

 دقیقاا  و گریی می پیش در را نیست همم ی ش یوه ابتدا موضوعی هر فهمیدن



 کرده مشغول را فکرت مه خییل نیست، همم برایت کین می ادعا که چزیی آ ن

 و جتزیه کدام ره برای و برده بنی ذره زیر به را رفتارهایت ی مهه. است

 .داشت حتلییل

 گوش و کش یدم می عذاب من زد می حرف تو از که هایی ساعت آ ن متام

 خمت هنایت در که عذایب! معمویل عذاب یک نه عذاب، گومی می. دادم می

 طاقت من. رس زیر ابلشم  کردن خیس و رخینت اشک یواشکی به شد می

 که شد می بیشرت وقیت بعذا این.  نداش مت را راحیلش نوع از مه آ ن رقیب،

 اب هایش ایدئولوژی در خودش قول به اگر کرد، می تعریف ات قیافه و تیپ از



 گفت می مثلا . بود هلک شلکت و رس برای اما داشت، نظر اختلف تو

 جذاب پرس یک که را تو ویل بزند، را افاکرش آ ن ی مهه قید است حارض

 اما زین، می لبخند کین، می بتحص  او اب بودم دیده اینکه اب. کند تور هس یت

 است داشتین دوست برایت ای داری، او به متاییل کمن ابور خواس مت منی هرگز

 روایهای در من، دل در اما نداش مت، خرب تو دل از. بزین حرف او اب که

 حرف او اب و کردی می را بقیه حال رعایت فقط تو من ذهن در من،

 تو است، جذاب دخرت یک راحیل که کردی می وامنود فقط تو زدی، می

 .کین حتمل را او بودی جمبور



 .ماندی ساحل در تو فقط و زدند آ ب به تن مهه. رفتمی درای به
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 دیده ویل حیاط در را تو ابر یک فقط صبح از بودم، انراحت خییل روز آ ن

 رساغ. زدی می حرف ها آ ن اب و بودند کنارت حمسن و راحیل مه آ ن که بودم

 مست به مهه که زماین اما کمن؛ می چه و هس مت کجا که گرفیت، منی مه را من



 بکنند، درای اب مه را آ خرشان بش و خوش رفنت، از قبل ات رفتند می درای

 و دادی قرار خطاب مورد را من فقط وقیت آ دم مهه آ ن بنی آ خر ی حلظه

 :گفیت

 .کن احتیاط نشو، دور زاید یدلا-

 راحیت مهنی به تو های نگاه و راحیل های لوندی و لعنیت روز چند آ ن ی مهه

 و نشوم دور بودی گفته من به فقط تو. بردم اید از را مهه. شد فراموش

 نبود، همم تبرای کردند منی مه احتیاط و شدند می دور اگر بقیه کمن، احتیاط



 و درخش ید می زماین هر از بیش آ فتاب زیر اش طلیی موهای که راحیل حیت

 بود، میان در هممی موضوع پای وقیت انگار. کرد می جلب را مهه نظر اش تللو

 بقیه بودم، تو اصیل پناهگاه و مٔامن من. شدم  می همم که بودم من فقط این

 عاشق اینکه از بیشرت من. شتنددا را گذری اتراق حمل یک حمک برایت فقط

 آ ن درای. کردم ش نا و دویدم خوحشال. بودم هامی خیال و فکر عاشق ابمش، تو

 بس تگی چزی مهه. تر مطبوع و خنک هوا و تر گرم آ فتاب بود، شده تر آ یب روز

 .هوا و آ ب بودن خوب حیت. داشت تو به



 تن کرد ارصار سنحم  چه هر کردی، متاشا را بقیه و ماندی ساحل کنار تنها تو

 دوست من. دادی منفی جواب درخواستش به و نکردی قبول بزین آ ب به

 لکی و بود راحیل که وقیت مه آ ن کین، ش نا و بپویش مایو حمسن مثل نداش مت

 .شد متوجه دور از حیت شد می را شان نگاه ش یطنت برق که دیگر دخرت

 



 ماشنی اب وزهفری  خاهل و برگردمی ماشنی یک اب ما شد قرار رفنت وقت

 و پوش یده لباس مهه از زودتر. کند اذیمت که نبود مه راحیل دیگر خودشان،

 :گفیت و زدی صدا را من. بیایید ات بودم نشس ته منتظر حیاط در

 .دارم اکرت ابال بیا حلظه یه یدلا-

 بردمن ذلت ی زمینه راه آ خر ات من، اب اکرت اینکه امید به آ مدم؛ ابال ها پهل از

 به را کتایب. شد خراب چزی مهه زود خییل اما کند، فرامه اطرامف طبیعت از را

 :گفیت و گرفیت مسمت



 .خوره می دردش به. ت خاهل دخرت بده رو این-

 که حالیت هر در حامتا  نه گر و بودم، نگرفته دستت از را کتاب که شد خوب

 .کردم می رهایش جا هامن بودم

. ابمش او و تو بنی قاصد خواس مت منی م،برب  راحیل برای را کتاب خواس مت منی

. ندمه راحیل به اما کمن، تکه تکه خودت مقابل را کتاب بودم حارض من

 :گفمت و کردم نگاهت مس تقمی

 .ندارم رو ش حوصهل. بده هبش خودت-



. رساین می دستش به را کتاب چطور و کین می اکر چه ببیمن ات مناندم دیگر

 خود که او خوَرد، می راحیل درد به که ست کتایب چه این که ندیدم حیت

 برایت تواند می راحیل به تو توجه که فهمیدم روز آ ن! بود گوای کتاب

 حارض وقیت بودم، حساس راحیل به من چون ابشد؛ دنیا اتفاق ترین خمرب

 گرفتار روزی خودت اگر کمن، تکه تکه خبشی می راحیل به که را کتایب بودم

 وقیت کردم؟ می چه تو اب وقت آ ن گفت، می یلراح  که شدی می توری هامن

 احسنت خودم موفقیت به دیدم، دستت در را کتاب من و رفت راحیل

 از قبل. است گرفته ام خنده و دیدم دستت در را کتاب که فهمیدی. گفمت



 ابال را کتاب مامان و اباب حمسن، چشم از دور بنشیمن، ماشنی داخل اینکه

 :گفیت و یزد صورمت به آ رام و آ وردی

 ... تو و دومن می من وقت اون ش می، می تنها که عزیز ی خونه تو-

*  *  * 
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 :گفت پذیرایی سالن به نگاه اب سینا

 نشدین؟ جا جابه هنوز چرا کردین، کشی ثااث ست هفته دو شام-



 سالن ات بودم داده جا اکرتن داخل مامان چشم از دور که ای تزئیین وسایل

 :گفمت و دادم هل مستش به نکند شلوغ این از بیشرت را پذیرایی

 رو تو  کنه، براشون فکری یه بیاد اباب ات در؛ دم بذار بگری رو این فعلا -

 .رو رخیتگی مه به این کنمی متومش امروز ات کین کمک که آ وردم مهنی واسه

 :گفت در طرف به رفنت حنی. کرد بلند را اکرتن و شد مخ مییل یب اب

 اگه که دارم کنکور دیگه وقت چند من مجعه، خیالت دادی رو امتحانت تو-

 .مش پناهنده حمسن به برم و فامیل دویم  ی شامره ُمرتدم  بشم ابید نشم قبول



 برایش اصلا  دانس مت می که زد می حرف کنکوری از فقط بود آ مده که وقیت از

 :گفمت کنان غرغر. نیست همم

 .روش مه ماه دو این خنوندی، وقت مهه این که تو کنکور، ات مونده ماه دو-

 :آ ورد ابزویش نزدیک ات و زد ات را تیرشتش آ س تنی

 .مونده روز چهارده و ماه یک و نه، ماه دو-

 :گفت و انداخت سالن به ای الکفه نگاه



 بقیه به بزنه تلفن بدله فقط هفته؟ دو این توی کرده می اکر چی خاهل خداییش-

 .کنه انهل و آ ه ساعت دو

 در یکی که هایی تیکه به و بودم سالن دادن رسوسامان مشغول جعهل اب خیییل

 هخان اباب حامتا  بود وگفته زده زنگ فربد. کردم منی توهجیی پراند می سینا میان

 های نگراین پس از تنهایی به دانست می. کند حصبت او اب ابید چون ابشد

 برای رسعت اب را چزی مهه فربد کردم می فکر که وقیت درست. آ ید برمنی مامان

 حمسن حتویل، سال به مانده شب چند است، برگردانده سابقش جای به اباب

 اخرایج یدانشجو یک عنوان به ای ماهواره ی  زنده ی برانمه یک در



 درگری مه هنوز بلکه کرد، مارمان و زهر را عید متام تنها نه که زد هایی حرف

. بودم امشب قرار نگران. بود آ مده بوجود آ ن از بعد که بودمی هایی گرفتاری

 جا یک ترس یدم می من و بود عصیب اباب بود، عصیب مامان بود، عصیب فربد

 .اوردبی ابر به فاجعه عصیب آ دم ات چند شدن مجع

 دید که سینا. بود جاروبریق کش یدن بود مانده ابیق سالن در که اکری تنها

 :گفت و کش ید دس مت از را جارو و آ مد جلو ندارم انیی واقعاا  دیگر



 ی جزیره یه بفرستمی رو مامامن و مامانت مه، روی بذارمی رو پوالمون بیا یدلا-

 .خمن رو دیگه خییل. ابش می دور ازشون مدت یه دور

 :گفمت امخ اب

 داره؟ اکر چی تو به مامامن-

 :داد تاکن رسی

 .رمس می پوچی به بیمنش می وقیت! افرسدگیه انقل خدا به-

 .آ د منی خوشش اینجا از زاید شه، می تنگ خونه اون برای دلش-



 روشن حمض به کند، روشنش مثلا  ات انداخت بریق جارو روی را پایش

 :گفت آ مزی متسخر و بلند صدای اب کردنش

 . کنه لعنت رو ابنیش و ابعث خدا-

 :گفت و آ مد رسامغ به بریق جارو کش یدن از بعد که بود ااتمق در

 .رم می دارم من یدلا-

 :گفمت و کردم تعارف

 .مبون شام-



 :گفت و کرد ای خنده تک

 ندارم، رو اعصابش اصلا  که خاهل غرغرای از جدای! خوردم خر مغز مگه-

 چزیی یه بیاد فربد منتظره مامانت الان. سومه هجاین جنگ تون خونه امشب

 فربدم بکشه، پیش رو قدمیی اختلفات پای ابز بگه اکفرش پرسم  گل ی درابره

 ابید من وقت اون بده، اتب سبیل بدله فقط که ابابمت. بده رو جوابش هی

 من به امشب دعوای های ترکش و تری ات برم هبرته. کمن سوا دعوا بشیمن

 .خنورده



 

 فربد. زد می دامن آ ن به مه سینا داش مت، نگراین امشب برای مک خودم من

 رس ظهر دیروز مامان و ابش می نداش ته حمسن اب متایس هیچ بود کرده سفارش

 و آ مد کواته فربد هنایت در که بود کرده مگو بگو فربد اب تلفن پشت مهنی

 .گذاشت را امشب قرار

 و برگشت مسمت به دفعه یک ماا رفت، در طرف به خداحافظی از بعد سینا

 :گفت



 شدن؟ جدا مه از نامی و اببک دوین می یدلا راس یت-

 :گفمت و گرفت ام خنده گفتنش شلک از

 بودن؟ شوهر و زن مگه-

 :گفت و کرد نگامه شایک

 .کنن منی اکر مه اب. نیسنت رشیک دیگه گم، می جدی-

 ختت از را ام تکیه شد ابعث سینا حرف. بودم داده تکیه ختت به خس ته

 :بگومی و بگریم



 چرا؟-

 :گفت و برد ابال را رسش

 دونس یت؟ منی مگه-

 .بدومن کجا از نه،-

 :گفت است، داده من به را اویل دستم  خرب اینکه از خوحشال

 مزاج دمدمی نامی بس از گه می ابابم اما دومن، منی رو دلیلش. شه می ماهی یه-

 .اببکه اب حق حالیت هر در اباب نظر از که دوین می. لیاقته یب و



 برادر دو مثل نامی و اببک کردم می تصور مهیشه. کردم متاشا را رفتنش متفکر

 .کردم منی را روزی چننی بیین پیش وقت هیچ هستند،

 

 نداشت، را قبل دماغ و دل دیگر بود آ مده خانه این به که وقیت از مامان

 گریه حمسن برای آ ورد می گری خلویت جای ات. رس ید منی خودش به خییل

 معرش آ خر ات دیگر گفت می گاهی داشت، را حمسن جان ترس گاهی. کرد می

 در. زد می حرف ها نشدین و انممکن از  مه گاهی دید، خنواهد را حمسن



 به خودش برگردد ایران به هرگز تواند منی حمسن اگر که زد می رسش به هنایت

 .کردم می گریه پایش به پا و نشس مت می ها موقع طور این. برود دیدنش
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 ای شیشه ی صفحه قاب در جز نبیمن را حمسن هرگز دیکر اینکه تصور

 یک مذهیب عقاید متام که حایل در جعیب، شلکی و رس اب مه آ ن تلویزیون،

 ای گوشه در اباب و مامان. نبود جالیب تصور اصلا  برد، می سوال زیر را ملت

 را اباب گفت، می فربد به راجع مامان. کردند می حبث من، از دور سالن از



 ی مهه قید بگوید راحیل ای حمسن به راهی یب و بد فربد اگر که کرد می هتدید

 چند این فربد. اندازد می بریون اش خانه از را او و زند می کرده که را هایی مکک

. بگرید س ندی و مدرک اینکه بدون بود، کرده اباب برای اکری مهه اخری ماه

 را گمراف اینکه تر همم مهه از بود، کرده ساکت را اباب اکرهای طلب تک تک

 منایندگی یک ایران در که کرد رایض رفنت ترکیه ابر چند و چندین از بعد

 راه روبه مشغول ترکیه در وقت متام مه عید حیت. ابشد داش ته مه دیگر تربمع 

 کمن، حتمل توانس مت منی وجه هیچ به را مامان انصایفم  یب این. بود اوضاع کردن

 گاهی نداشت، خویب ی روحیه اصلا  مامان. بزمن توانس مت منی مه حریف اما



 را کردنش سکته ترس که رفت می ابال فشارش و رخیت می مه به اینقدر

 طریف از. شد قطع آ یفون زنگ صدای اب اباب و مامان جروحبث. داش مت

 به زود به بود کرده عادت بیمن، می را فربد روز چند از بعد که بودم خوحشال

 مامان به. داش مت را مامان اب اش  مشاجره ترس دیگر طریف از! دیدنش زود

 که هایی وقت ی مهه مثل متداش  دوست که فربد ماند می فقط نبود، امیدی که

 . دهد جوابش آ رامش اب و ابشد خونرسد کرد می انصایف یب مامان

 اینکه اب جدیدمان آ پارمتان. کردم ابز برایش را در و رفمت آ یفون مست به رسیع

 مک قبیل خانه از چزیی که کند پیدا را جایی بود کرده را سعیش هنایت اباب



 در مدرن و نوساز جممتع یک. کرد منی رایض را مامان ابز ابشد، نداش ته

 به فربد که بود ابری دومنی این و بودمی ساکن ششم ی طبقه در ما. فرمانیه

 . آ مد می خانه این

 قلب قوت لبش روی مکرنگ لبخند دیدن اب کردم ابز برایش را در وقیت

 متام جنجال اب نبود قرار بودم نگرانش من که قدرها آ ن امشب شاید. گرفمت

 به ابشد مربوط که خس تگی نه بود، خس ته. آ مد داخل و کردم تعارف. شود

 صبح از که بود این شبیه اش خس تگی خوایب؛ یب و شب ده ساعت خس تگی

 و کسب به مه حواسش مهزمان اینکه. بودم انراحتش. ابشد دویدن حال در



. گذاشت منی ابیق برایش اسرتاحیت وقت دیگر  اباب، به مه و ابشد خودش اکر

 حس کند، گوش گوید می فربد که چه هر اباب که بودم مواظب مهیشه من

 گذرد، می رسش در چه فهمیدم منی اصلا  نداش مت، اباب اکرهای به نسبت خویب

 منایندگی ی دوابره گرفنت از که کرد می وامنود فربد مقابل ش ناخمت، می را اباب من

 و نبود خربی مه خوحشایل آ ن از نبود، فربد وقیت اما است، خوحشال گراف

. نیست خوحشال موضوع این از ابید که طور آ ن اباب  چرا کردم منی درک من

 نتیجه این به ابز هنایت در اما حمسن، شاهاکر به بدمه ربطش شدم می جمبور



 بوده مشکوک حمسن ی برانمه از تر قبل خییل اباب رفتارهای که رس یدم می

 :داد دست من اب و آ ورد جلو را دستش فربد. است

  چطوری؟-

 به مه اب و آ مد اباب بلفاصهل چون نه، ای و شنید دامن منی را گفمت که ی" خومب"

 پا رس! است بدهاکرش فربد انگار بود، بد خییل مامان رفتار. رفتند سالن

 را فربد سلم جواب. بود گرفته خودش به انراحیت ژست و ایس تاده

 ات نشست، مبل روی. دنیاور خودش روی به فربد اما و داد رسس نگنی



 معق. پاییدم می را مامان و او نگراین اب که را من. کرد نگاه را من نشست

 به لبخندی اب مهراه خبش اطمینان چشمکم . فهمید زود خییل را من نگراین

 اب. نشس مت مبل روی و کردم اعامتد. نیامدم دعوا برای من که یعین. زد من

 :فتگ مامان به رو اما بود، خس ته اینکه

 ات بش ینید. ندارم وقت زاید خونه، برم زود ابید من زندایی، شیین منی چرا-

 . بزنمی حرف

 :گفت و شد شری فربد حرف این اب مامان



 نریزه، پول حمسن برای منصور اگه زدی؟ داییت به تو که بود حریف چه این-

 پول؟ بدون کنه اکر چه اوجنا حمسن پس

 :داد توضیح مامان به. انداخت پا روی پا و کرد اباب به نگاهی نمی فربد

 اون از چرا شام بگنی هبم  خربه؟ چه برت و دور هس یت متوجه شام زندایی-

 های توهنی و نگاه دست از که اینه غری اینجا؟ اومدین شدین بلند خونه

 ی برانمه اون توی رو حمسن مهه گفتنی منی مگه بودین؟ شده خس ته ها مهسایه

 یه در شام پرس. مونه منی حریف دیگه پس ناخنت؟ش   و دیدن ای ماهواره



 زومن، روش مهه کرد، توهنی مقدسات به و اومد ابر دو ابر، یه نه برانمه،

 مهاکر شه می. ش علیه جرم مدرک یه شه می رسیع بریزه پول براش دایی الان

 بش ید، حمسن انم به پرسی وجود منکر که اینه حل راه تنها پرسش، مهراه و

 تلفین ابهاش نباید حیت. برس ید اکرتون به و کنید زندگی اینجا بتونید ات

 ش گنده چرا فهمم منی زندایی، ست ساده خییل ی قضیه این. کنید حصبت

 !کننی می
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 :گفت و انداخت پیشاین به چیین مامان



 که من نداره، پول حمسن ندارم؟ پرسی مهچنی درک، به بگم گی می یعین-

 .کنه پیدا واسطه یه بریزه، پول خودش بره مس تقمی منصور گم  منی

 :توپید مامان به و کرد مداخهل اباب

 که اوانیی نداره؟ پول حمسن چطور نرتسه؟ که کمن پیدا کجا از واسطه-

 حمسن یعین بدن، پومل خب بزنه چهچه براشون کردن شریش و پشتشن

 اترخی؟ و مذهب و دین اکرش ناس شده من برای مفتکی



. بود مشغول مامان اب دقایقی ات و کرد فرامه را حبث ی زمینه اباب حرف مهنی

 :کرد قطع را حبثشان فربد

 هبش پویل یه منک می پیدا رو یکی رو ابر این من پوهل؟ مشلک الان زندایی-

 رسی یه اومده ابر دو حمسن الان دردرسیه، چه دونید می یک؟ ات اما برسونه،

 چرا. خبورید تونید منی مه ُجم وقت اون کنه تکرار خبواد اگه گفته، اراجیف

 .برداره دست بگید هبش که نیستید حل راه یه دنبال

 :گفمت و کردم قطع را فربد حرف نگران



 برات؟ نشه دردرس! بفرس یت؟ پول براش خوای می چجوری-

 :گفت مکث اب و برگشت مسمت به آ ن یک رفت، در دستش از الکم ی رش ته

 !زد رو ردشون شه  منی ابشن، واسطه ات چند. هست حوامس-

 بود؟ راحیت مهنی به شد؟ می مگر

 جلوی ابید که گفت می فربد چه هر کرد، قانع شد منی طوره هیچ را مامان 

 حمسن اجبار و اقامت از و زد می را خودش حرف مامان شود، گرفته حمسن

 :گفت فربد اینکه ات. گفت می



 روی زایده خبواد حمسن اگه که بگم هبتون رو این اما برم، ابید من زندایی-

 ختم و امخ ات دو اب که نیستند هاتون مهسایه شلک مهه. خطره در جونش کنه،

 داره تعصب اینقدر یکی ینبی می کنند، معلوم حمسن به نسبت رو موضعشون

 ... که

 مقرص حمسن دانست می. بود افتاده گریه به و ترس یده اکیف قدر به مامان

 طاقت. کند اعرتاف توانست منی فربد به هرگز که بود چزیی این و است،

 مه من کرد، رفنت عزم فربد که زماین. کمن متاشا را هایش گریه و مبامن نداش مت

. بروم جممتع جلوی سزب فضای به که بود این دمقص. روم می مهراهش گفمت



 دید فربد وقیت. کمن گوش آ هنگ قبل های شب مثل  و بنشیمن صندیل روی

 :گفت شدم، مهراهش و پوش یده مانتو مه من که

 آ ی؟ می کجا تو-

 . جممتع حیاط توی بزمن قدم پاینی خرده یه رم می-

 آ سانسور به پا کهاین حمض به. زد را آ سانسور ی دمکه و داد تاکن رسی

 نگاهش مس تقمی مه من. کرد نگاه من به فربد شد، بس ته درش و گذاشتمی

 :گفمت و کردم



 .کنن منی اکر مه اب دیگه اببک و نامی هس یت جراین در فربد-

 :داد تکیه آ سانسور به و رفت عقب

 نامی؟ گفته، هبت یک-

 هیچ نامی و من بنی دیگر بودم گفته ابرها اینکه اب. نبود دوس تانه خییل حلنش

 .نیست ارتباطی

 دوین؟ می رو دلیلش تو. گفته سینا نه-



 هایی زیرآ یب یه کنه، می غلطایی یه داره اببک احامتالا  زمن، می حدس اما نه،-

 فلنگ اس تادم  نداره، دردرس طاقت دوین می که مه نامی. فهمیده مه نامی که ره می

 راه خواد می شه، می روزدی از پودلارتر روز هر داره اببک دیده بستنه،

 . کنه جدا رو خودش

 :دهمی ادامه را حبث این بیشرت خواست منی دمل

 .کردی رو مامان حال رعایت که ممنون-



 و کش ید بود شده تر بلند قبل به نسبت که رسش جلوی موهای به دس یت

 :گفت

 داره فقط مامانمت چزی، مهه به زده گند حمسن کرد؟ شد می مه ای دیگه اکر-

 چه پرسش دونه می خودش نه گر و! نیست چزیی که کنه می منایی هرظا

 .داده آ ب به گیل دس ته

 اب چرتش که نگهباین برای رسی. نداد ادامه را حرفش آ سانسور شدن ابز اب

 رد در از مه اب و داد تاکن بود شده پاره آ سانسور شدن بس ته و ابز صدای



 ایس تادم شد، می جدا مه زا مسریمان ابید رس یدمی که حیاط وسط به. شدمی

 :گفمت و

 !وری این رم می من. خداحافظ خب-

 :گفت و کرد نگاه اطراف به ایس تاد، روبرمی

  زین؟ می قدم کجا-

 :گفمت و انداخمت ابال ای شانه

 .بر و دور مهنی-



 :بودم اش خس تگی نگران برود، که چرخید

 .بزن زنگ هبم مه رس یدی نکن، رانندگی تند ابش، مواظب فربد-

 روی دقیق که چشامین اب و برگشت قبلش حالت به دوابره و ایس تاد ابره یک

 :گفت بود من

 برو، کنار از بیا، تر آ روم برو، تر آ روم گی، می هبم رو مهینا ش مهه روزها این-

 .نرو وسط از



 آ نکه از بیشرت داش مت چرا کمن؟ احتیاط ابید که بودم کرده فراموش چرا من

 شده مه فربد خود تعجب ابعث که طوری دادم؟ می ننشا توجه او به ابید

 :من طرف از توضیحی منتظر بود؛ منتظر. بود

 جلودارت مه هیچی. کین می رانندگی وحشتناک وقتا گاهی دومن می آ خه-

 .نیست

 :کرد کج اش شانه چپ مست به مکی را رسش آ مد، جلوتر



 زنگ ی حوصهل مه رس یدم برم، تند ابید ممن. بریون منون شب نصف ابال برو-

 .ندارم رو کیس به زدن
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 !خورد می مه به هس یت هجان نظم کرد می قبول اگر



 و بگرید خربی حمسن از از اینکه بود، داده مامان به ابال که بودم قویل نگران

 :برساند ستشد به پویل

 رو اکر این خوای می چجوری. سوین ر می پول حمسن به گفیت مامان به ابال-

 :داد جواب نفس به اعامتد بکین؟اب

 .نیست طوری راحت، خییل-

 :شدم عصیب



 بعد و کن فکر کن، اسرتاحت خونه، برو. نزن حرف اطمینان اب اینقدر-

 خرده یه کین، می ریاک یه داری مدام درگریی، مدام روزا این. بگری تصممی

 آ دم اشتباهات رضیب تونه می زاید ی مشغهل و خس تگی کن، خلوت رو رست

 .ابال بربه رو

 کردم؟ اشتباهی من-

 اطرافت ی متوجه ابید. بکین مه اشتباه ممکنه ابشه، شلوغ رست وقیت اما نه،-

 . ابیش



 :گفت شدم ساکت دید وقیت کرد، می نگامه لبخند اب

 .برم من نداری ندرزیا و پند دیگه اگه-

 متام که من گرفت؟ می جدی را من حرف ابر یک شد می چه! بود بد خییل

 امتحان خواست وقیت حیت بودم، کرده گوش بود زده حریف هر مدت این

 .بودم داده نداش مت ای انگزیه و آ مادگی هیچ اینکه وجود اب بدمه را ختصصم

 من شب هر اکر که فمتگ مه قدر چه هر منامن، حیاط در که گفت دوابره

 موقعی. برگردم آ پارمتان داخل به من ات ایس تاد حیاط وسط نشد، قانع است



 من ات بود منتظر برگش مت، عقب به ای حلظه بروم، داخل به خواس مت می که

 .کردم ابز مه را در و دادم تاکن دس یت بروم،

 این من رسنوشت و زندگی از خبشی بودم کرده قبول که بود وقت خییل

 بدون توقعی، هیچ بدون ابمش، داش ته دوست را فربد طوری مهنی که است

 من از را داشنت دوست این توانست منی کس هیچ. آ زاری و اذیت هیچ

 پشت از دوابره. من وجود از خبشی. بود من مال داشنت دوست این بگرید،

 من مست به نگاهش ابز و بود نرفته فربد کردم، بریون به نگاهی ای شیشه در

 برگردم؟ دوابره ترس ید می. بود
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. افاکرم ابروت انبارم  به شدمن نزدیک اب بود مساوی فربد، از شدمن دور 

 بگذارم، پا زیر واقعی دنیای در توانس مت یمن که را چزیهایی من که جایی هامن

 .نبودم و بودم آ گاه گرد خواب یک مثل و گذاش مت می پا زیر

 

 مه اباب. گذاش مت میان در مه اباب اب را مورد این کردند، منی اکر مه اب اببک و نامی

 به تن مهنی برای و برده بوهایی نامی که داد می احامتل. داشت را فربد نظر هامن

 که خمصوصاا  کردم، می فکری مهچنی مه من خود. است نداده اببک تتصمامی



 مسائل کنند می فکر بقیه که آ چنه برخلف که بود کرده اشاره ابر یک نامی خود

 .دارد اببک اب را خودش مشالکت و

 

 در مه و اباب در مه نگراین. داشت زنده ی برانمه یک راحیل چهارشنبه شب

 را برانمه آ خر ات و نشس مت مهیشه برعکس مه من حیت. بود مشهود مامان

 حرف بیشرتی احتیاط اب و تر گزیده نبود، پروا یب حمسن مثل. کردم متاشا

 کند  می دیکته راحیل به که ست ش بکه خاص های س یاست نبود معلوم. زد می



 تصممی و نشستند مه اب شوهر و زن اینکه ای نگوید چه و بگوید چه که

 حمسن اکر عاقبت به کردن فکر. کنند مطرح را ئیلمسا چه یک، کدام گرفتند

 گذر ی متوجه آ نکه بدون کمن، فکر و بنشیمن ها ساعت شد می ابعث راحیل و

 .شوم زمان

 روی که انزننی امسم . خورد زنگ مهرامه گویشم  که بود شب آ خر بعد، شب

 از بس یار که حایل در. بدمه را جوابش رسیع شد ابعث بود افتاده  صفحه

 پریس، احوال دنبالش به و کردم سلم ات. بودم کرده تعجب وقتش یب دنم ز  زنگ

 :پرس ید جعهل اب



 شامست؟ ی خونه فربد جان یدلا-

 . بود وقتش یب زدن زنگ جعییبم  به مه سوالش

 برای. گفمت بود آ مده ما ی خانه به فربد که ابری آ خرین از و دادم منفی جواب

 :گفت کند، رجوع و رفع را زدنش زنگ اینکه

  خونه زمن می زنگ مه الان کرد، می درد ش معده خرده یه بودمی، مه اب غروب-

. خوابیده شاید. شدم نگران خرده یه. ده منی مه رو گوشیش جواب نیست،

 .شدم مزامحت ببخش ید



 اش ه معد درد خاطر به فربد که کرد می فکر اگر! شد چه نفهمیدم اصلا 

 اینجا فربد که بداند خواست می و بود زده زنگ چی برای برده، خوابش

 نه؟ ای و هست

 دانس مت می چون. گرفمت متاس فربد اب بلفاصهل. نکردم جدا خود از را ام گویش

 بوق پیی در پیی بودم منتظر دهد، می را کیس متاس جواب خست ها هفته آ خر

 شده هول. داد را جوامب فربد بوق ات دو از بعد اما نش نوم، جوایب و خبورد

 مه خییل و بود داده را جوامب زود که فربد گفت؟ می چه انزننی پس بودم،

 منتظر که فربد به رو و کردم جور ای هبانه رسیع! بود مه رسحال و پرانرژی



 ام، زده زنگ شب موقع این چه برای بگومی معمول پریسم  احوال از بعد بود

 :گفمت

 داری؟ خرب عزیز از فربد-

. است گرفته من از را رساغش و زده نگز  انزننی که بگومی نداش مت دوست

 خنده اب را جوامب فربد. داد منی را جوابش فربد که داشتند مگویی و بگو شاید

 :داد

 نه؟ رست، به زده خوایب یب-



 .خندید دوابره و

 بنی این در. ابشد دار خنده قدر این ساده سوال یک وقت هیچ کردم منی فکر

 فربد از غری کیس انگار که ای نهمردا صدای. آ مد مه کیس زدن حرف صدای

 :پرس یدم ارادی غری ابر این. ابشد داده قرار خطاب را

 داری؟ هممون فربد-

 مهنی خاطر به که زدم می حدس کمن، قطع زود دادم ترجیح. بود مثبت جوابش

 خمالف عزیز. ابشد نداده جواب انزننی متاس به داش ته که بزمی و همامین



 عید از بعد. بود فربد ی هفته آ خر های همموین و ها نشیین شب این رسخستم 

 در خسیت ای جبهه چه که دیدم بودم، رفته عزیز ی خانه در که روزی چند

 مقدمه یب مه من. داد می  فربد به مه تذکرایت و است داش ته فربد اکر این مقابل

 بدش اکر این از قدر چه عزیز که بیاورم ایدش به ات بودم گفته عزیز از

 !آ ید می

 



 اگر و است جممتع حیاط در که گفت و زد زنگ انزننی وقیت مجعه روز عرص

 ی قصه که فهمیدم دارد، من اب ای خصویص اکرم  چون بروم پاینی است ممکن

 بیاد، ابال کردم ارصار چه هر. ابشد داش ته درازی رس است ممکن دیشب

 .رفمت پاینی و پوش یدم لباس مه من و نکرد قبول
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 در که بود رسش  مه ای رورسی و داشت تن به بنفشی کواته مانتوی

 و سفید های طرح رورسی وسط. بود رفته اکر به بنفش رنگ اش حاش یه

 خانه اباب که گفمت وقیت. نفهمند اباب و مامان که بود کرده سفارش. داشت س یاه



 دیگر بود زده که حریف این اب. نداد ادامه  است، خواب مه مامان و نیست

 که سزبی فضای طرف به بلکه. بیاید ابال که کمن تعارفش توانس مت منی

 . نشستمی مه کنار صندیل یک روی و رفتمی بود روبرومیان

 کرده حصبت من اب کیوان برادرش مورد در قمیمس ت و نشده قانع فربد حرف اب

 و داشت خرب آ ن از خوب خییل که ای خانوادگی مشالکت مه من. بود

 . کرد قبول راحت و بود منطقی دخرت. دادم رد جواب و کردم هبانه را درمس

 :گفت و زدن حرف به کرد رشوع زود خییل



 رایض رایضم  دکر  می ازدواج حمسن اب داشت وقیت داداشت زن رمیا یدلا؛-

 بود؟

 اکر که برسد ذهمن به داشت احامتل که بود ای گزینه ترین ممکن غری سوالش

 .ابشد این من اب اش خصویص

 :گفمت لبخند اب

 .خبواد دلش خییل مه بعد. راحیهل اصلیش امس! هرنیشه امس مثلا  رمیا-

 :گفت و خندید



 !ابزی؟ شوهر خواهر-

 :گفمت و زدم چشمکی 

 آ د؟ منی هبم-

 .آ د می هبت بیمن می گفیت طوری این که الان چرا،-

 :پرس ید حرف این دنبال به

 بود؟ رایض-

 .خورد می دردش به چه جواب و پرسد می را سوال این چرا که کردم منی درک



 .داشت دوست رو حمسن. بود خودش تصممی آ ره،-

 :گفت انراحیت اب

 شد؟ انمزد فربد اب چرا داشت، دوست رو حمسن اگه-

 :گفمت جبتع اب

 بنی حرفش فقط زده؟ حریف مهچنی یک. نبود اکر در انمزدی خدا به-

 سال و سن مک دو هر موقع اون زدند، می حرف مه اب. بود شده خودشون



 فیصهل ماجرا مه زود و نشد کش یده وسط وقت هیچ مه بزرگرتا پای بودند،

 .شد داده

 :گفت شک اب

 !گی می تو که بوده مه اوین از بیشرت مطمئناا  نبود، انمزدی اگه-

 :گذاش مت اش شانه روی را دس مت

 اون رفت، شد متوم بود ماجرایی یه کین، می اذیت رو خودت بیخود داری-

 .نبود همم قدر



 :گفت دلگریانه

 فربد دفعه یه شد، رشوع که داداشت زن ی  برانمه. بودم فربد پیش چهارشنبه-

 ارصار مه خییل. دید رو ش برانمه و نشست مه آ خر ات. تلویزیون جلوی رفت

 .گه می چی رمیا ببینه خوب ات نزمن حرف داشت

 به و شود بلند که ابشد کرده حساسش قدر این موضوع این شد منی ابورم

 به اصلا . بزند حرف ابره این در من اب و بیاید ات دهد زمحت مهه این خودش

 ای گانهچب  مکی و خشیص های حساسیت از حد این ات که خورد منی خشصیتش



 و ها غریبه اب پروا یب و راحت قدر این ابشد داش ته زین هر است ممکن که

 بود اکری آ خرین و اولنی موقع این در ددلاری. بگوید خسن شوهرش فامیل

 :دمه اجنامش خوب بودم بدل که

 اوضاعی چه دوین می که تو. دیدمی رو برانمه اون و نشستمی ما ی مهه خب-

 غری. گه می چی ببینه ات کرد نگاه ما ی مهه مثل مه دفرب کردن، درست برامون

 که بوده اون از تر شکراب فربد و راحیل ی میونه. ابشه تونه منی هیچی این

 ... بشینه فربد



 نگاهش. نکرده هندوس تون اید فیلش ابش مطمنئ بگومی خواست می دمل

 .ندمه ادامه دیگر شد ابعث

 رو ش برانمه ندارم دوست خسته، اما ،بوده این غری که کمن فکر خواد منی دمل-

 .شه می بد حامل. بزنه رو حرفش حیت ای ببینه،

 فهمیدم می من گوید، می چه فهمیدم می من. کردم می درکش جا مهنی من دقیقاا 

 به گفت می که را بدی حال ابر چند و چندین من. است خست قدر چه

 دل  درد مه یسک چه پیش. بودم کرده ملس نزدیک از را تر شدید مراتب



 من خود ی گذش ته از خبشی شبیه بود، نشس ته من کنار که انزنیین! کرد می

 .بود

 یدلای انزننی نبود، ُمرد می فربد حرکت هر برای که ای ساهل  چهارده یدلا انزننی

 !نبود بود فربد ی دیوانه که ای ساهل  پانزده

 رسخورده. نگران شهمهی  و نگران! نگران! بود ساهل شانزده یدلایم  یک انزننی

 دو هر در راحیل که بود این جالب. بودنش دخرت از زندگی، از عشق، از

 در و بود پررنگ پررنگم  من ی قصه در نقشش. کرد می ایفاء نقش  قصه



 نظر به ترس ناک ما نفر دو هر برای ابز اما رنگ، مک و حمو انزننی ی قصه

 !آ مد می

 پیشش تو وقیت که نیست این آ دم انزننی، نکن انصایف یب فربد حق در-

 اون کنه، زنده رو گذش ته خاطرات ات ببینه رو راحیل ی برانمه بشینه هس یت

 روی حیت ممکنه که اوضاعی نگران ماست، وضعیت نگران چون دیده،

 رها رو چزی مهه زود خییل مه ها موقع مهون فربد. بذاره اثر اکریشون رشایط

 ها گذش ته فکر نیست ممکن ست هلسا چند و یس مرد یه که الان پس کرد،



 پرسا دوین می که تو نبود، زندگیش دخرت آ خرین و اول مه راحیل! بکنه رو

 .دیگه ش یطونن

 طوری این یکی بود شکس ته برامی عشق حرمت ی مهه که ها موقع آ ن اگر

 کوبیدم، می دهانش بر حممک زد می من به ها حرف این از و داد می ام  ددلاری

 !بود شده آ رام جعییب طرز به انزننی اما
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 جواب یب را متاسش و گرفت متاس فربد زدمی، حموطه در دوری و شدمی بلند

 آ مدنش و امروز از فربد که کرد اتکید داشتند، قرار شام برای مه اب. گذاشت



. ماند می خودمان بنی مهیشه برای که دادم اطمینان او به مه من. نفهمد چزیی

 تردید چزیی گفنت برای کردم حس داشت، خداحافظی قصد که آ خر ی حلظه

 .دارد

 :گفمت و کردم اشاره بود مان نزدیکی در که صندیل به وقیت

 .بش ینمی برمی-

 گذاشت کنار را تردیدش. است مانده ابیق هایی حرف زهنو  فهمیدم که فهمید

 :گفت و



 من از بیشرت رو ابابم حیت کنه، می مشورت ابابم اب اکراش متوم برای فربد-

 رو پویل یه که گرده می یکی دنبال گفت ابابم به پیش روز چند. داره قبول

 ابر این بود تصمامیتش پشت ابابم که مهیشه برعکس. حمسن دست برسونه

 حریف فربد موقع اون. نیست صلح به گفت هبش کرد، خمالفت ابهاش ابابم

 به مکک برای ارصارش این. رسشه تو هنوز فکر این که دومن می من اما نزد،

 اون. خطرانکه براش قدر چه دونه می خودش که حایل در! جعیبه برام حمسن

 اما ره،دا نیاز ارتباطات رسی یه به کنه، می اکر مملکت این توی داره

 .آ د منی طرفش کس هیچ. شه می چی نیست معلوم بره، پیش اینجوری



 مواردی انزننی. بود راحیل ی برانمه متاشای از فراتر چزیی جراین اینکه مثل

 هایش نگراین این ی مهه. بودم زده جخالت. بود گرفته نتاجیی و چیده مه کنار را

 .داشت ربط ما به مس تقمی غری و مس تقمی

 مکک برای آ ره می فشار ابابم به منه، مامان تقصری نیست، فربد قصریت مه ابز-

 حمسن به که دردرسه یب حل راه یه دنبال و دونه می رو این مه فربد حمسن، به

 اشتباهایت ممکنه بشه اکر به دست خودش من ابابی اگه دونه می. برسونه پول

 هبش مه فربد د،بو  بد خییل حالش مامامن اینجا اومد که ابری آ خرین. بکنه

 رو فربد ممکنه اینکه. فهمم می رو هات نگراین من. بکنه اکرایی یه داد قول



 ربط ها گذش ته به رو جرایانت این گم می مه ابز اما توئه، اب حق مه گرفتار

 یه خودش بگه هبش و فربد به بزنه زنگ که گم می اباب به امشب من. نده

 حصبت ابهاش خودمم. کنه خالتد فربد ذارم منی کرده، حمسن برای اکری

 .کمن می

 . نداشت تعارف زدم؛ حریف چننی که شد خوحشال و زد لبخند

 کنه، می تعریف تو از ش مهه داره، قبولت و قائهل احرتام برات خییل فربد-

 شه می خست حموره، خود فربد. بزمن حرف ابهات اومدم من مهنی برای



 کین، حصبت ابهاش مه دتخو  که خوام می ممن. کرد عوض رو تصمامیتش

 حرفت به فربد که اینه حداقل. امیدوارم تو گفنت به ابابت از بیشرت چون

 .کنه می فکر

 فربد اب حق که کردم می اتیید و زدم می لبخند گفمت؟ می ابید چه جوابش در

 دارد، لطف فربد:" بگومی جوابش در اینکه ای! هس مت مه تعریفی من و است

 ؟"مدار  دوستش خییل مه من



 ی نقطه هبرتین چون بود کرده انتخاب کردن دل و درد برای را من انزننی

 که فهمیدم می ابید و بودم حمسن خواهر مه. بودم جرایانت این اسرتاتژی

 درد به. بود قائل احرتام حرمف برای فربد مه است، فربد برای خطری برادرم

 از که زماین. هخاورمیان ی درابره راحیل حرف مثل! خوردم می طرف دو هر

 توانستند می که برد می انم کشورهایی از آ مد می وسط این گفت، می ها فتنه

 ی نقطه هامن. کنند برداری هبره خود نفع به ای کرده، کنرتل را ها فتنه این

 !منطقه اسرتاتژی

 



 و بزمن زنگ فربد به که بود این آ ن و داش مت، تلکیف یک رفت، انزننی وقیت

 از اما است، تلکیفم دانس مت می اینکه اب اما کمن؛ حصبت وا اب ابره این در

 خودش به را توهجم چزی مهه. انداخمت می تعویقش به. کردم می فرار آ ن اجنام

 !فربد اب گرفنت متاس جز بود، شده همم ابره یک چزی مهه کرد، می جلب

 شایک من از فقط فربد آ مد می ایدم ات زد، می زنگ گومش در انزننی های حرف

 دو مه ایراد و عیب ات دو کند، تعریف من از خواست می مه وقیت حیت بود،

 .داد می حتویل و گذاشت می تعریفش طرف



 و رفنت حامم هوای که موقعی. نوشت را تلکیفم خودش فربد و شد معجزه

 .زد زنگ بود افتاده رسم به گرفنت دوش

 

 [۲1:۵1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" لحف مائده]) 

 81پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#



 

 

 های سال طول در مامان. رفمت ااتمق به و شدم دور مامان چشم جلوی از

 دیداری اتفایق جز مه فربد اب و رفمت منی عزیز ی خانه به دیگر که گذش ته

 دید می وقیت روزها این اما کرد؛ می اس تقبال اکرم این از و بود پش مت نداش مت،

 مس تقمی اینکه نه. گرفت می جبهه بیمنش می بیشرت و زمن می حرف فربد اب که

 ها معارشت این از که داد می نشان صورتش حالت فقط دهد، تذکری



 اوضاع به دادن سامان برای را تلشش ی مهه فربد اینکه اب. آ ید منی خوشش

 این فربدم . بود پررنگ برایش گذش ته اتفاقات هنوز مامان اما کرده، مان آ شفته

 رسم  گذش ته های سال فربد اما کرد، می را مامان سال و سن مراعات روزها،

 شود، بلند فربد بودم منتظر کرد، می تندی مامان وقیت گاهی. داشت ابدی پُر

 در را مامان هایش حرف اب و کند ابز را دهانش و ابیس تد مامان مقابل

 ...  َمردتر شاید. بود شده تر آ رام ماا بربد، فرو مطلق سکوت

 های حرف و پرس ید اباب و مامان از اینکه از بعد. دادم جواب را تلفنش

 :گفت دیگر، معمول



 .بدم خرب هبت عزیز از زدم زنگ-

 :گفمت تعجب اب

 شده؟ چی عزیز-

 :گفت مرموزانه

 !بگریی؟ خرب عزیز از که نبودی این دنبال دیشب مگه-

 خوب بود، خوابیده خوب مباند، ابیق صورمت در تعجب حاالت نبود الزم

 .کند شک من دیشب سوال به بود افتاده ایدش و بود کرده را اسرتاحتش



 افتاده؟ ایدت اتزه پرس یدم، رو حالش زدم زنگ امروز خودم-

 :زد صدا تعجب اب را امسم

 !یدلا-

 ... بهل-

 من؟ به گی می دروغ چرا-

 .بودم گفته اتزه که دروغی ای دیشب، دروغ گفت؟ می را درومغ کدام دوروغ،

 گفمت؟ دروغی چه-



 دیشب مهون بلکه نزدی، زنگ هبش امروز اصلا  تو عزیز، زدی زنگ که-

 . کردی حصبت ابهاش مه ساعت یه  و زدی زنگ

 :گفت زمن منی حرف دید وقیت

 زده زنگ دیشب گفت می انزننی آ ره؟ دربیاری رو من آ مار بودی زده زنگ-

 آ ره؟ کجام بفهمی ات زدی زنگ بعدش مه تو نه، ای شامم ی خونه بینهب  که هبت

 زدم زنگ خودم دی، منی جواب گفت وقیت بودم، زده زنگ مهنی برای آ ره-

 .بود عایل حالت شکر رو خدا که هبت



 :خندید

 بودی؟ پیشم مگه بودم، عایل دوین می کجا از تو-

 .نبودم شفکر  به ها سال دیگر که بود چزیی! کنارش در بودن

 !خندیدی می ش مهه چون بودی، خوب گم می-

 عالیه؟ یعین خبنده، یک هر-

 .گن می طوری این-

 :گفت حرمف جواب در



 دهنش از ات شدم وارد دری هر از کردم، اکری هر بود، اینجا نامی دیشب-

 خییل. نداد پس من مه، اتپ و تیپ به زدن اببک اب چی رس بکشم حرف

 .جدیه چی مهه یعین کنه می مقاومت طوری این وقیت البته! زرنگه

 :بودم زد که حریف حریان

 .ندارین صمنی مه اب دیگه که کردم می فکر داری؟ آ مد و رفت هنوز نامی اب-

 زاید مشرتک دوس تای رمی، می همموین گاهی مه اب اما ندارمی، صمنی مه هنوز-

 .کردم دعوتش تو خاطر به من دیشب البته. دارمی



 پیش اب خبواهد ابز کردم می فکر بیشرت. زند می حرف جدی قدر هچ دانس مت منی

 :بکشد رمخ به را نامی و من ی رابطه هامن نامی پای کش یدن

 داره؟ من به ربطی چه نامی-

 ممن ندارن، رشاکت مه اب دیگه نامی و اببک چرا نپرس یدی من از مگه تو-

 .بود هخوند رو دس مت انگار نامی که دربیارم، رس ات کردم دعوتش

 .بود ساده کنجاکویم  یه حد در من سوال-

 :گفمت شویخ به حبث بسنت برای ادامه در



 شه؟ می خمت مه انزیل به نامی و تو های همموین-

 :خندید

 . گرفمت رو حاجمت من خوان، می حاجت که اوانیی واسه انزیل-

 :گفمت زده، را هایش حرف ی مهه کردم حس وقیت

 .بکمن ازت یخواهش یه تومن می من فربد-

 .خبواه جون شام-



 برای مهه، برای نه بود، آ تش اب ابزی مثل فربد، اب مدت طوالین زدن حرف

 اب و مشرده مشرده بود قرار که چزیهایی ی مهه. داشت را حمک مهنی فقط من

 :گفمت توجه یب و تند بگومی، او به لکامت انتخاب در دقت
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 پول از که کیه اما مطمئمن، رو این گذره، منی بد هبش اوجنا حمسن فربد ببنی-

 الان داشت، دوست رو خودش به مامان توهجات مهیشه حمسن بیاد،  بدش

 مه اصلا  چباپه، رو اباب و مامان و هکن منایی مظلوم داره دوست مطمئناا  مه

 دارمی، رشایطی چه اینجا ما بفرس تنی پول برام گه می وقیت که نیست متوجه



 قانعش مه رو اباب نکین، ماجراها این درگری رو خودت که خوام می ازت من

 نباید تو برامون، کنه می درست رش حمسن به فرس تادن پول که مه اب کنمی

 و زد زنگ مامامن اگه حیت. بریون بیا فکرش از کین، حمسن درگری رو خودت

 .کن رسش به دست جوری یه کرد، ارصار

 :گفت لکمه دو فقط حرمف جواب در

  مین؟ نگران-



 ش بقیه دیگه کردی، مکک هبمون ابید که اوچنه از بیشرت تو هس مت، آ ره-

 .پرتوقعی شه می

 ... و حمسن از من که دوین می یدلا-

 اش مجهل ی ادامه از جایی یک دانس مت می اما نگفمت؛ یچزی مه من کرد، مکث

 :داد ادامه را اش مانده جا های حرف. دارد راحیل



 مامانت نکمن، من منتها ت، دخرتخاهل نه آ د، می خومش حمسن از نه من-

 مهه وقت اون بفرس ته، پول پرسش برای ات خوره می رو ابابت مخ ابالخره

 .ریزه می مه به چزی

 کمن، می حصبت مامان و اباب اب مه خودم من نکن، اکری هیچ طفق تو فربد-

 .کنن اکری فعلا  ذارم منی من

 رایض را او  که داش مت خوشایندی حس قدر چه من و. داد قول. کرد قبول

! مداوم و ریز ریز ابرید، ابران شب آ ن. است داده گوش حرمف به که ام، کرده



 اتثریی ترین کوچک نتوانست مه نترف تربیز رس بر اباب و مامان جروحبث حیت

. کردنش حصبت طوالین و اباب شب آ خر تلفن حیت ای بگذارد؛ خومش حال بر

 من حال. اسرتسش و اضطراب حیت و خانه سالن در زدنش قدم حیت

 .کنند خراب که. شود خراب که بود آ ن از تر خوب

 

*  *  * 



 مه را اباب قبل تدفعا برعکس بود، برگش ته ترکیه از فربد که بود روزی سه

 هایش بدهی سبب به اباب. کرد را اکر این اباب خود ارصار به. برد خود اب

 از خروج برای مشلکی دیگر هایش چک شدن پاس اب اما بود، اخلروج ممنوع

 قرار که صوریت در. نبود مهراهش اباب اما بود، برگش ته فربد. نداشت ایران

 را دلیلش و زد زنگ فربد به مامان وقیت. برگردند مه اب و بروند مه اب بود

 و است مانده ترکیه در و آ مده پیش اباب برای اکری که گفت فربد پرس ید،

 این بر بنا مه مامان و من. گردد برمی دیگر روز چند و نیست نگراین جای



 در را ما ندیدند صلح و دادند می خودشان که ست رازی البد که گذاشتمی

 .بگذارند جراین

 متاس خانه تلفن اب گذشت، می فربد برگشنت از که روزی نیچهارم ظهر

 از دادم، می گوش مامان های حرف به و کش یده دراز سالن وسط. گرفت

 صورت به را او پوست لکینیک فلن در که زد می حرف مان قبیل ی مهسایه

 را تلفن جواب مامان. است  نزده او به که ها زابن و زمخ چه و دیده اتفایق

 :گفت من به رو پریس احوال و سلم از عدب و داد



 .داره اکر تو اب فربد بیا-

 طور مهنی. است زده زنگ ام گویش به اول دانس مت می. نبود دس مت دم گویش

 :گفت پرس ید را حامل اینکه از بعد فربد شد، مه

 خاموشه؟ چرا گوشیت-

 :گفمت جواب در

 .شده متوم شارژش حامتا -

 :پرس ید رسیع داشت، جعهل اکرش گفنت برای



 دستته؟ من ی خونه لکید تو یدلا-

 به را عزیز که وقیت هامن از بود، دس مت پیش وقت خییل از اش خانه لکید

 کیفم در که را لکیدش که نیامد پیش موقعیتش وقت هیچ بود، آ ورده اش خانه

 اب مهراه برامی قدر این خانه در حضورش مهیشه. بدمه پس بود مانده جا

 . رفت می ایدم که بود نگراین

 .بدم هبت بیارم خوایش می دس مته، آ ره-

 بیاکری؟ الان فقط خوامش، منی نه-



 :فهمیدم منی را منظورش

 .بیاکرم آ ره-

 یه من بیاری، برام ابید خوام می چزیی یه م، خونه بری رس یه ابید یدلا ببنی-

 رماک مزی ی کوچیکه کشو توی ااتمق، توی برو. خونه برم ندارم فرصت  م جایی

 .کن جعهل فقط دفرتم، بیار دار برش. خوام می رو اون پاکته، یه

 



 رسیع که گرفت آ ژانس برامی مه مامان شوم آ ماده ات و کردم قطع رسیع را تلفن

 به دیگر بودم، مانده اش خانه در روزی دو عزیز خاطر به که این از بعد. برمس

 .بودم نیامده اش خانه
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 توانس مت می من فقط ابر این. بود نکرده قبلش اب تغیریی هیچ اش خانه دکور

 عقب به را پامی. شدم ااتقش وارد و کرده ابز را ااتقش در. ببیمن مه را ااتقش

 و بزرگ مه ختتش. بود بزرگرت دیگر های ااتق از ااتقش. متبس  را در و بردم

 سفید از ترکییب ااتقش دکوراس یون. رنگ اییس و بنفش ختیت رو اب نفره؛ دو



. بود خویب ی سلیقه بود کس هر ی سلیقه داشت، خویب حس. بود بنفش و

 رنگ یب و سفید ی بقیه و بنفش ش حاش یه در مه خواب ااتق حریر ی پرده

 اما دیدم، را گفت می که کشویی و انداخمت اکرش مزی به گذرایی هنگا. بود

 داشت؛ بیشرتی جذابیت برامی بود کتاب از پر که روبرومی خانه کتاب

 فربد از ترس بدون و شود مزامحم نبود کیس مهیشه مثل اینکه خمصوصاا 

 از بود پر اش خانه کتاب اول ی طبقه دو. کمن متاشا را هایش کتاب توانس مت می

 ها آ ن از پول و اکر خاطر به روزی که هایی هامن. قطور و پزشکی های کتاب

 از دست. داشت نیاز پاکت به فربد داش مت، وقت مکبود. بود کش یده دست



 دس مت. رفمت گفت می که کشویی هامن مست به و کش یدم ها کتاب به کردن نگاه

 دس مت و پریدم جا از آ مد، بریون از که صدایی اب اما بردم، کشو مست به را

 تکیه مزی به. آ مد  می بریون از در شدن بس ته حممکم  صدای. ماند ابز حرکت از

 را جوابش. کردم می سکته ترس از زد، منی صدا را امسم بلند فربد اگر دادم،

 گوش شد می تر نزدیک و نزدیک حلظه هر که پایش صدای به و دادم

 وقت آ ن و ابشد، انزننی نکند که داش مت را این ترس فقط حلظه آ ن. سپردم

 .کمن می غلطی چه انمزدش ااتق در که دادم می توضیح برایش ابید من



 از هنوز و داده تکیه مزی به که من به نگاهی. شد ااتق وارد و کرد ابز را در

 :زد لبخند و انداخت نبود اختیارم به ها نفس ترس

 زده؟ خشکت چی واسه-

 :شدم جدا مزی از و برداش مت قدم یک

 نگفیت مگه اومدی؟ چی برای  !ت خونه اومده یک روز وسط گفمت! رس یدمت-

 بیارم؟ رو پاکت برات بیام من و نداری فرصت

 :گفت و کرد پریاهنش جلوی حمو ی لکه به ای اشاره و ایس تاد مقابل



 که گوشیمت. پریهمن به خورد گند که، بیین می اما نداش مت، فرصت کن ابور-

 یه کن ابز رو مکد در بیا مه حاال. بیای خواد منی بگم هبت نتونس مت بود خاموش

 .صبح فردا برای موند ابز که چند هر برم، ابید زود بریون، بکش پریاهن

 هایش پریاهن ردیف به نگامه و کردم ابز را آ ن در وقیت. رفمت مکد طرف به 

 مه آ ن دیدنش، اب اما خواهد، می را یک کدام بگومی ات برگش مت مستش به افتاد

 از را زیرپوشش و درآ ورده را پریاهنش که حایل در رسم، پشت درست

 من مقابل مهیشه. افتاد جامن به پیش دقیقه چند ترس دوابره کرد، می رد رسش

 این داش مت، وامهه جعییب طرز به من ابر این اما! کرد می عوض لباس راحت



 مهه از تربد و خوابش ااتق در بودم، اش خانه در داشت، فرق مهیشه اب ابر

 :گفمت و گرفمت نگاه رسیع. نبود مه کیس و بودمی تنها

  خوای؟ می رو پریاهنت کدوم-

 آ یب پریاهن به اشاره اب و کرد رد ام شانه ابالی از را دستش. آ مد جلوتر

 :گفت اش چهارخانه

 .بریون بکش رو مهنی-



 یک. کردم می برخورد اش سینه به درست داش مت برمی عقب به قدم یک اگر

 برایش غلطی مهه من ات بگوید او خبواهد، او ابشد، او بودم حارض زماین

 رسم در زجرآ وری ی  مجهل! بیاورم اید به که بود مه دیگری چزی اما بکمن،

 تنها منوین، تنها فربد اب جایی هیچ که ابیش مواظب ابید مهیشه:" چرخید می

 من به را این شویخ و خنده اب ابر یک راحیل" هبت زنه می انخنک مبوین

 ممکن، حالت ترین نزدیک در ااتقش، در بودم، تنها فربد اب من و. بود گفته

 کرد، ملس را ام شانه که دستش. نبود تنش مه پریاهین. رسم پشت درست

 از ممن خبواهد، اگر ترس یدم می. برگش مت مستش به و پریدم جا از ابره یک



 خودم از ترس فربد، از ترس ،تنهایی از ترس. ابمش نداش ته اابیی ها غلط اجنام

 .دس مت و شانه لرزش شد؛ ام رعشه ابعث ای حلظه

 :کرد می نگامه انابورانه. شدمی چشم در چشم و برگش مت

 ازم؟ تریس می -

 :گفمت و دادم ابال را هامی شانه. کردم کامتن

 برتمس؟ ابید چرا نه،-



 کش یدم بریون را پریاهنش و برگش مت نکمن تبدیل یقنی به را شکش اینکه برای

 :گفت و کرد دس مت در پریاهن به نگاهی نمی. دادم دستش به و

 .لرزی می داری هنوزم تریس، می دیگه چرا-

 هل آ هس ته و گذاشت ام شانه روی را دستش. نگرفت دس مت از را پریاهن

 :گفت و داد

 ... دایمی دخرت اب م خونه توی آ م منی که من ور، این برو بیا-



 بدهد ادامه را اش قبیل حرف خبواهد اینکه بدون و اشتبرد دیگری پریاهن

 :گفت

 .خوام منی رو اون رو، پریاهن جاش رس بذار-

 زده خشمک ااتق وسط بود دس مت در که پریاهنش اب من. رفت بریون و گفت

. آ یند می ایدم به موقع یب که چزیهایی به لعنت! رس ید می نظر به دخلور مکی. بود

 ابش می، تنها مه اب طوالین های ساعت که بود آ مده پیش عزیز ی خانه در ابرها

 خطا پا از دست فربد مدت متام و بودمی، تر چبه بودمی، تر جوان که وقیت



 نداش مت حق من ابز گفت، می را راستش راحیل حیت اگر. بود نکرده

 را پریاهن. بود نرسانده آ زاری من به وقت هیچ فربد. کمن بد فکر اش درابره

 .رفمت بریون برخوردم از رشمنده و اش متگذ جایش رس
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 ااتقش از ات بود ایس تاده منتظر و کرده ابز را ااتقش روبروی حامم درم  فربد 

 :گفت دید را من ات. بیامی بریون

 .اومدی که نکنه درد دستت محوم، رم می من-

 :پرس یدم تعجب اب

 ... پاکت اون بری، بریون نباید مگه-



 :پرید حرمف وسط به

 . صبح فردا برای ذارم می برم، ندارم حوصهل دیگه-

. بست را در و شد حامم وارد بزمن دیگری حرف ات مباند منتظر اینکه بدون

 برای بود نداده اجازه حیت نداشت، توجیهیی دیگر اش خانه در من ماندن

 به صدا و کند ابز را آ ب شری که این از قبل. کمن چیین مقدمه خواهی عذر

 :گفمت و شدم تر نزدیک حامم در به مکی نرسد صدا

 . رم می دارم من فربد-



 :گفت کواته

 .برو ابشه-

. بود نیاد صدای ترین آ ور رسسام برامی حلظه آ ن در که آ مد، آ ب صدای بعد و

 که پریاهین. ایس تادم است پامی زیر چزیی اینکه حس اب و برداش مت قدم یک

 را پریاهن و شدم مخ. بود افتاده زمنی روی بود برداش ته مکد داخل از فربد

 به. گذاش مت مبل روی و کرده مرتب را پریاهن و رفمت سالن طرف به. برداش مت

 عقب به و ایس تادم در به نرس یده اما کمن، ترک را خانه ات رفمت در مست



 به. بودم نگفته که حریف یک جای بود، خایل چزیی یک جای انگار. برگش مت

 دفرتچه از مه وریق. برداش مت خوداکری تلفن مزی روی از و رفمت سالن مست

 یه خوام؛ می معذرت:"نوش مت و گذاش مت مزی روی را ورق. کردم جدا تلفنش

 ی برانمه امیدوارم ارادیه، غری ،نیست آ دم خود دست ترسایی یه چزیایی،

 ".ابمش نزده مه بر رو امروزت

 را اکغذ. رفمت فربد ااتق و حامم به منتهیی راهروری مست به و برداش مت را اکغذ

 چشمش به آ مد بریون حامم از اگر ات گذاش مت راهرو ابتدای رویش خوداکر اب

 . خبورد



 و برگردم عقب به نبودم حارض ای حلظه رس یدم آ پارمتانش ی پهل آ خرین به وقیت

 اب ابزی حیت بودم، قدمیی خاطرات اب ابزی عاشق. بیندازم نگاهی پارکینگ به

 یکی این اب نداش مت دوست چرا اما دارشتند، را دنیا طعم ترین تلخ که هایی آ ن

 ساحل یک اب ها موج ابزی مثل شوم؟ روبرو نزدیک از دیگر ابر یک

 س نگ یک از بعد اما روند، می ابال بززگ س نگ یک از ها موج که س نگی،

 مه منطقی و دلیل شوند، می رد کنارش از فقط و روند منی ابال تر کوچک

 !کشد می ته شان انرژی جایی یه انگار. ندارد

 



.  رس یدم خانه به زود و بود مک خییل فربد ی خانه ات ما جدید ی خانه ی فاصهل

 را برگه که بگوید و بزند زنگ مثلا . ماندم فربد از العمیل عکس منتظر شب ات

 فربد در که بود چزی یک. نداد رخ اتفایق چننی هرگز روز آ ن اما است، دیده

 طور چه بود بدل کاماکن که بود این آ ن و بود مانده ابیق الان به ات گذش ته از

 و برود دانشگاه اینکه از قبل. دارد نگه هایش العمل عکس حرست در را بقیه

 بعدها و بنویسد ترس ناک های داس تان خواست می دلش خبواند پزشکی

 کیس هر از هبرت شک یب شد می حمقق آ رزویش این اگر بسازد، را فیلمش

 .کند حبس سینه در را ها  نفس داس تانش در ابرها و ابرها توانست می



 اب دارد وقت اگر خواس مت ملیحه از مامان مداوم های غرغر از الکفه بعد روز

 ابعث این و کند حصبت اباب اب بود نتوانس ته صبح از مانما. برومی بریون مه

 .من خواندن کتاب حیت بدهد، گری چزی مهه به بود شده

 اوایل. بود دانشگامه مهالکیس. گذاشتمی قرار شاپ اکیف یک در ملیحه اب

 و گرفت می گرم مه مهه اب ابال، اجامتعی روابط اب بود شادی بس یار دخرت

 نوع. نبود رس س بک و جلف البته کرد، منی فریق دخرت و پرس اصلا  برایش

 ی مهه. بود ایده و هوش از رسشار. بود گونه این اش خانوادگی تربیت

 بعد ملیحه در چزی مهه. برادرش و مادرش پدرش، بودند، پزشک اش خانواده



 دخرت یک فقط شوق، و شور مهه آ ن از. کرد تغیری ابره یک به اش انمزدی از

 بامیرس تان و هایش الکس به زور به حیت را خودش که دمان ابیق نظم یب

 رفتارهای مه شان اختلف اصیل علت و بود پزشک مه انمزدش. رساند می

 و بود مهراه کوچک تذکرات اب اوایل. اتبید برمنی انمزدش انگار که بود ملیحه

 که وقیت از ملیحه خود قول به. طوالین مشاجرات و غضب و قهر اب ها بعد

 دوست ملیحه خود. بود نرفته پاینی گلویش از خوش آ ب یک دهکر  عقد

 خمالف تصممی این اب مادرش خمصوصاا  و اش خانواده اما شوند، جدا داشت

 نتوانس ته گاه هیچ من که تریس ترس ید، می انمزدش از خست مه ملیحه. بودند



 اجامتع در گه جایگاهی اب ملیحه مثل دخرتی. بیاورم آ ن برای دلییل بودم

 .ترس ید می چننی این  مرد یک وجود از نباید شتدا
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 جای ترین شلوغ احامتالا  بود قبلا  اگر! بود نشس ته اکفه ی نقطه ترین دجن در

 کردین ابور ملیحه تغیریات. ابشد مهه توجه اکنون در که کرد می بانتخا را اکفه

 .بودم شده حساس من مه شاید نبود،

 عینک هامن بود، الغر و بلند قد. زد لبخندی و کرد نگامه دید را من ات

 بلند. داشت بزرگی بس یار های  شیشه که هامن داشت، چشم به را خاصش



 و کردم عینکش به ای اشاره بخندل  اب. کش یدمی آ غوش در را مهدیگر و شد

 :گفمت

 !چشمته روی عینک این که ابز-

 :گفت و برداشت را عینکش

 .چشه عینمک مگه-

 نظری چه سینا که بودم گفته ملیحه به قبلا ! زدم پررنگی لبخند سینا اید به

 :دارد اش قیافه ی درابره



 !دیگه چهارم الکس علوم-

 :گفت و زد رمقی یب لبخند

 .گی می ور و رش ش مهه هس یت، دبریس تان اول فاریس کتاب شلک مه تو-

 :گفت و گذاشت مزی روی را آ ن بود، دستش در ای  دفرتچه

 . نویسم می چیا توش ببیین داش یت دوست ش مهه آ وردم، تو برای رو این بیا-



 ملیحه رنگ. خورد زنگ اش گویش که برداش مت را دفرتچه و کردم دراز دست

" وای. " شد بیشرت اش گویش ی صفحه دیدن اب رنگ یپریدگ این. پرید واحض

 :کرد من به رو. شد بلند و گفت بلندی

 .برم ابید من یدلا-

 و هاج  من و دوید در مست به است، شده چه که بپرمس نداد هملت اصلَ 

 به ملیحه اب قرارم که بود ابری دومنی این. کردم نگاه رفتنش مسری به واج



 همران ملیحه انمزد یعین عاملش به فقط و فقط. خورد می مه به انمعلوم دالییل

 . کردم می فکر

. شد ابز دفعه یک اکفه چویب در که دمه سفارش چزیی ات شدم خزی نمی

. زد صدامی کرد می نگاه را من رساتپای که حایل در شد وارد رسعت اب ملیحه

 اشامیانمت تعجب اب مهه و مهه بودند اکفه داخل که نفری چند ات چی اکفه از

 مزی روی که پنجاهی تراول و دس مت گرفنت اب ملیحه جعیب رفتار. کردند می

 درآ وردم دستش از را دس مت رفتمی بریون وقیت. رس ید خودش اوج به گذاشت

 :گفمت و



 زد؟ زنگ هبت یک کین؟ می مهچنی چرا ملیحه؟ چته-

 :گفت جوامب در

 . کن عوض وممانت اب رو مانتوت ماشیمن توی برمی بیا بود، همران-

 :ام شنیده اشتباه گویی

 کمن؟ اکر چی-

 قرمز کواته مانتوی. برد و کش ید را دس مت. بدمه بیشرتی توضیح ات مناند منتظر

 بردن اب. بود خبش یده  خایص ی جلوه بلندش قامت به که بود پوش یده رنگی



 یکی را مانتو قرمز رنگ همران حامتا . رفمت خودم را داس تان آ خر ات همران امس

  زانو زیر ات مانتویم  یک مانتوام. دانست می دخرت یک در جنابت عدم از دیگر

 و بود تر آ زاد قدری ملیحه برای اما بود، جذب من برای. بود رنگ تویس و

 قرمز ی مانتو ابالی ی دمکه. نبود خودش مانتوی از تر کواته اما تر، کواته البته

 روشن را ماشنی چنان. برسد سامل ملیحه کردم دعا و بس مت زور به را ملیحه

 به نگاهی. داد مه حفشی  لب زیر اش پش یت ی راننده که رفت جعهل اب و کرد

 برامی مه قدری به. بود زانومی نزدیک ات ملیحه قرمز ی مانتو انداخمت، پامی رسات

 و رنگ که مانتویی اب ات گرفمت دربست. داش مت خفگی حس که بود تنگ



 اب. نبامش ها خیاابن ی آ واره بیشرت کرد می معل سزب چراغ مثل انگار مدلش

 .زد متاس رد دوابر هر که گرفمت متاس ابر دو مه ملیحه

 مه جممتع ی حموطه و بود گذش ته عرص پنج از ساعت رس یدم، جممتع به وقیت

 ی دفرتچه. کرد شل رفنت ابال برای را رفتمن پای مامان روز و حال. بود خلوت

 ابال بعد و بنشیمن مکی روبرو رسسزب فضای در ات شد علت بر مزید مه ملیحه

 و نشس مت بودمی زده حرف و نشس ته انزننی اب که صندیل هامن روی. بروم

 :بود نوش ته خوش خطی اب ملیحه اولش ی صفحه در. کردم ابز را دفرتچه



 نظرت  به زیبا و درخشان روزی یک که هایی چزی نیست؟ جعیبه، زندگی"

 چزیت مهه بودی حارض و شدی می بیخود خود از شان دیدن اب و رس یدند می

 دیدگاهت تغیری اب ای زمان، مرور اب و مدیت یک از بعد کین، فدایشان را

 را شان زیبایی دیگر تعجب کامل اب و شود می مک شان گریایی شدت از دفعه یک

 ".*دهند می دست از

. کردم وبرومیر  سفید های رز به نگاهی. بس مت را دفرتچه مجهل مهنی دیدن اب

. بود پرگل نژادشان. داشتند گل هایشان برگ ی اندازه به که قد کواته هایی رز

 نظرم به خییل خییل بودم دیده را رنگ رنگا های گل این که روزی اولنی



 ای مجهل. نبودند خاص برامی دیروز مثل دیگر امروز و آ مدند می زیبا و خاص

 .  کرد می صدق ها گل این و من حسم  برای بود نوش ته اش دفرتچه در ملیحه که

 ... اما

 

 *مورااکمی هارویک*
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 از دیدنش اب بود، آ مده درخشان و زیبا چشمم به آ دمی روزی یک من اما

 گذشت، ها مدت کمن، فدایش را چزی مهه بودم حارض شدم، می ودبیخ خود



 نشد، مک هرگز برامی آ دم آ ن گریایی اما کرد، تغیری مسائل خییل به راجع دیدگامه

 بود؟ چی ها علقه طور این ی فلسفه. نداد دست از مه را اش زیبایی

 که گل از ای شاخه و شدم مخ. رفمت ها  گل مست به و شدم بلند جا از

 مثل. کرد شد منی مه اش اکری و بود شکس ته. آ وردم ابال را بود شکس ته

 از مه اکری و بود شده انبود ش مهه و بود اکش ته برامی آ قاجون که هایی نرگس

 !آ مد برمنی دس مت



 عقب به. شد خایل رسم روی ای شده پرپر های گل بشوم، بلند آ مدم ات

 پشت حمو لبخندی اب را فربد. ریزد می گل رسم روی کیس چه ببیمن ات برگش مت

 :دیدم رسم

 کین؟ می اکر چی اینجا-

 . شو خوحشال حضورم از جوری این بعد بده سلم اول-

 !زد می طعنه داشت



 رو پدرم. زد زنگ که بس کرد م الکفه صبح از مامانت تقصریم، یب من وهللا-

 . درآ ورد

 ی گوشه روی و افتاد بود رسم روی که هایی گل برگم  از ات دو شدمن بلند اب

 ها آ ن به نگاهی اب و برداش متشان. کرد گری بودم انداخته ام شانه روی که شامل

 :گفمت

 اینجا چجوری. بریون زدم خونه از که کرد اذیت قدر این کرده، الکفه ممن-

 کردی؟ پیدام



 :گفت مانتوام به ای اشاره اب و آ ورد ابال منایشی را دستش

 .دیدمت بریون اومدم در از ات سفید، شوینپی  گاو عنی شدی مانتو این اب-

. نگرفت جدی مه فربد و نبود جور لمب روی لبخند اب چندان که کردم امخی

 .ام سلیقه نه بود، من مال نه نداش مت، مانتو روی مه تعصیب

 داشت؟ اکرت چی مامامن-

 به نگاهی نمی اب و نشست رویش. رفت صندیل مست به و داد تاکن را رسش

 :گفت بود، صندیل روی که ای دفرتچه



 دیشب گم می چی هر. زنه می شور دمل گه می هی پرسه، می ابابت از مدام-

 پرسه می و زنه می رو خودش حرف ابز گرده برمی فردا کردم، حصبت دایی اب

 .نگرفته متاس ابهام امروز چرا که

 حصبت دیشب مهنی مه من اب اباب. نیاوردم خودم روی به اما کردم، تعجب

! نیست معلوم که گفت پرس یدم چه هر. نزد آ مدنش از حریف اما بود، هکرد

 آ ید؟ می فردا بود گفته فربد به که بود چطور پس

 فربد؟ به ای و بود نگفته را راستش من به بودم، حریان



 لبخند اب. شدم مانع و رفمت جلو. بردارد را دفرتچه که کرد دراز دست فربد

 :گفت

 نوش یت؟ مهان کیس برای توش ابز چیه؟-

 انمه؟-

 این و کردم غلط ببخش ید، بودی، نوش ته انمه ممن برای دیروز دیگه، آ ره-

 !حرفا

 :نشس مت صندیل روی و خندیدم



 خواس مت رفیت، کردی قهر دیدم ننوش مت، انمه ممن دوس مته، ی دفرتچه این-

 .کمن عذرخواهی

 :گذاشت اش صندیل پشت ی لبه روی را دستش یک و چرخید س مت به

 توضیح نباید چزیا بعیض برای! توئه حاکیت. نگریه جو بگریه، سگ رو آ دم-

 رو ابروش بیای که مونه می این مثل کنه، می بدتر رو اکر دادن توضیح داد،

 راهیم  دو مهون توی بذاری ابید. کین کور چشمشم بزین کین، درست



 یقنی به فقط عذرخواهی و دادن توضیح اب بزنه، پا و دست خودش

 .شرسونی می

 .بودم کرده عذرخواهی فقط من بودم، نوش ته چه انمه در من مگر

 :گفمت

 .کردم عذرخواهی فقط من-

 :گفت قاطعانه و داد اتب را چشامنش مکی



 ترس یدنت ی درابره من فکر که کردی قبول یعین کردی، عذرخواهی وقیت-

 دیدن قبل ات من که حایل در کردی، اشتباه دوین می خودت یعین که درس ته،

 . شدم متوجه اشتباه که بودم من این شاید کردم می فکر  انمه

 :گفت بدم توضیحی آ مدم ات

 برای رفمت بعدش من نکردی، بدی اکر مه خییل اتفاقاا  نده، کشش دیگه حاال-

 برای دس یت زیر عنوان به ازش کردم ات مه رو ت انمه رخیمت، چایی یه خودم

  .نشه کثیف مزیم ات کردم اس تفاده اس تاکمن



 :گفمت و کردم نگاهش چپ چپ

 !فربد بود  خبیثانه خییل-

 :زد ای موذاینه لبخند

 گفیت، که خودمت دارم؟ نگهش ایدگاری کمن، اکرش چی خواس یت می-

 .کردم می خایل رو حرمص جوری یه ابید پس مه، به بودی رخیته رو هام برانمه

 :گفت و شد بلند



 اب بشنی لطفاا  رفیت ابال و شد متوم گیاه و گل اب زدنت حرف وقت هر -

 .کنه اذیمت مکرت بگو بزن، حرف مامانت

 به و آ وردم بریون کیفم از را  اش خانه لکید برود، ات کرد خداحافظی که مهنی

 :گفمت و کردم سد را راهش. رفمت دنبالش

 .بیاره پیش سوءتفامه بقیه برای ممکنه. هبرته نباشه من پیش ته، خونه لکید این-

 :گرفت من از را لکید و دکر  دراز دست

 توئه؟ دست من ی خونه لکید که بدونه کیس قراره مگه-



 که منظورش فربد اما بودم، گفته لفافه در را این و بود انزننی منظورم من

. رفت مه فربد و نگفمت هیچی! عاملند موجودات ترین خطرانک مردها بود؟

 است هبرت هاچزی  بعیض برای که بود کرده نصیحت پیش دقیقه دو مهنی

 .کرد می بدتر را اکر من توضیح هر ندمه، توضیحی

 برداش مت احتیاط اب. بود دفرتچه روی بودم برداش ته رسم از که برگی گل ات دو

 . مباند ایدگاری ات گذاش مت دفرتچه الی و



 ات شوم، خاص ات خبوامن درس هامی اناکمی ی مهه جربان به خواس مت می روزی

 سالها بعد ویل کمن، پر هبرتی چزی اب را چزی کی خایل جای و شوم دکرت

 الی گل که عادی قدر آ ن ابمش، عادی دوابره خواس مت می و شده عوض

 .شوند خشک ات بگذارم کتاب و دفرت
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 تنها نه صبح. بود ندادنش جواب و اباب نزدن زنگ درگری مه صبح ات مامان

 مهه شدن بدتر یعین این و بود مه خاموش اباب گویش بلکه نشد، هبرت اوضاع

 لقمه یک حیت کردم، آ ماده انهار مامان و خودم برامی و شد ظهر وقیت. چزی

 و ابشد درست فربد رفح که بود این آ رزومی تنها نرفت، پاینی گلومی از مه



 خوش فقط بزند، زنگ مه فربد به مامان ندادم اجازه. برگردد امروز مهنی اباب

 ات داشت، ادامه شب ات خیایل خوش این. برگردد اباب بودم منتظر خیاالنه

 ای و دارد خربی اباب از که پرس ید مامان از و زد زنگ خانه به فربد که زماین

 ات مه مامان. گرفت می خرب ما از او حاال. بود شده عوض فربد و ما جای نه؛

 خودش مهراه را اباب برگشت موقع چرا که درآ مد فربد جخالت از توانست

 نیامدن این دلیل و زدم زنگ فربد به مه خودم من شب آ خر. است نیاورده

 مثل نه ای بود آ لودگی خواب خاطر به دامن منی. بود شده  حرف مک. پرس یدم را اباب

 نیامدنش و اباب گویش بودن خاموش برای که مه دلییل هر. داشت یننگرا ما



 فهمیده و زده زنگ بود مس تقر آ ن در اباب که مه هتیل به. نبود منطقی آ ورد می

 را حبث دادن کش ی حوصهل. است رفته مه جا آ ن از عرص اباب که بود

 ندببی  ات کند می پیگریی بیشرت صبح فردا که گفت و کرد قطع زود نداشت،

 .است برگش ته ایران به ای است  ترکیه در هنوز اب اب

 

 کرد، پیگریی شد می که جایی هر از. بود پرالتهایب روزهای آ ینده روز سه دو

 به اصلا . نبود اباب از خربی اصلا  و شدمی پیگری آ ش نا و دوست مکک اب



 زنگ فربد به وقت هر. بود ترکیه در هنوز که یعین این و برنگش ته ایران

 دیگر بعد و زند می زنگ خودش بعداا  گفت می و داد می جواب کواته زدم یم

 میان در مامان اب اباب مورد در را هامی شک و تردید ی مهه. زد منی زنگ

 اباب که ابری آ خرین بود، ما مثل مه او و زدمی زنگ مه حمسن به. گذاش مت

 شتمی،دا هبرتی رشایط او نسبت به ما و بود پیش هفته یک کرده حصبت

 .بودم کرده حصبت اباب اب پیش روز پنج من چون

 برداشت را گویش ات بود، غروب دمای دم زدم، زنگ فربد به که ابری آ خرین

 :گفت بدخلقی اب



 .کردی م الکفه صبح از! نزین زنگ قدر این شه می یدلا-

 یک. بودم زده زنگ او به مامان ی توصیه به مه آ ن ابر یک فقط صبح از من

 قطع فربد وقیت. شنید مامان و بود آ یفون روی صدایش بودم؟ کرده شا الکفه

 :گفت و داد تاکن را رسش مامان کرد،

 ... ابابت کنه خدا داشتمی، مک رو مهنی یدلا وای-

 .خورد را حرفش ی ادامه

 :گفمت ترس اب



 مامان؟ گی می چی-

 خنورده شانه ها آ ن به روز سه این متام در انگار بود، رخیته مه به موهایش

 :گفت و نشست آ ن پاینی بنشیند، مبل روی اینکه جای به. است

 !هبمون داره شک زد؟ حرف چطور فربد ندیدی-

 !؟"ما اب تو کردی اکر چی منصور:" گفت کنان مویه خودش اب بعد

 :بود نشس ته استیصال رس از که جایی هامن نشس مت، کنارش

 مامان؟ کرده اکر چی اباب مگه-



 .بودم هایش تردید و شک متام جواب دنبال

 به رو فربد و خودش اکرای متوم که دیدی می نگفیت خودت مگه بیین؟  منی-

 نکنه، شک هبش که رفت فربد خود اب رفته، گذاش ته! داده؟ می گزارش یکی

 رفت شد مجع که خیالش بده، رو بدهیش ی مهه فربد ات موند منتظر ماه چند

 .ردنک رو آ برومون فکر. بشه گور و گم ات

 براش حامتا  نیست، این بکنه؟ اکری مهچنی ابید مامان؟چرا گی می چی-

 وقت هیچ بکنه، اکری مهچنی فربد اب تونه منی اباب اومده، پیش مشلکی



 فربد دست روی جنس لکی نیست، فربد به که اباب بدهی فقط تونه، منی

 نیس مت اکره این من گفت اول از که فربد کنه؟ اکرشون چی نباشه اباب مونده،

 .کنه پخشش ابید اباب خود و

 : داد تاکن اتسف به را رسش مامان

 نفعی چه فربد جیب تو بره ابابت بدهی جای ابید سودش ی مهه که جنسایی-

 .زده دور رو فربد اون داش ته؟ ابابت برای

 :ایس تادم مامان مقابل و شدم بلند



 کنه، منی رو اکر این هرگز داره، دوست رو اکرش اباب نیست، چزیی مهچنی-

 رو اکر این راحت فربد بیاره، جنس ترکیه از براش که بود یکی دنبال اباب

 .کنه جوری این نداره دلییل کرد، براش

 :پرس ید تنها مامان

 دیگه روز سه دو برو تو گفت فربد به زده؟ غیبش هیو چرا کجاست؟ پس-

 !گفته روغد فربد به که، بیین می. نیست معلوم گفت ویل تو به گردم، برمی

 .شد منی بد قدر این وقت هیچ من یم  اباب. رخیمت می اشک صورت هپنای به



 هفت هامن به برگردمی بودم حارض. نذاش مت مه بر چشم حلظه یک شب آ ن

 که نرس می اینجا به ویل بدهی، لکی اب و درمانده قدر هامن پیش، ماه هشت

 .است کرده چه فربد اب اباب ببیمن
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  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 که بودم شده فلج طوری بودم، داده دست از را حرکیت و تصممی هر قدرت

 که من برعکس بود، حیل راه دنبال صبح از. بود من از هبرت مه مامان حیت

 که ابشد روزی هامن امروز شاید کردم می فکر ایوسانهم و افتاده مبل روی

 چند این غیبت برای حممکی دلیل و شود پیدا اباب ی رسولکه است قرار

 .بیاورد وقتش



 

 به زدن زنگ جرٔات. بیاید ما خانه به شب ات زد زنگ سینا ابابی به مامان

 بدانمی ات داد منی ما به خودش از خربی مه فربد اینکه جعیب نداشت، را فربد

 رسش اباب ای و افتاده اباب برای بدی اتفاق کند می فکر آ ای و چیست موضعش

 فربد اب خودش ات خواست خاهل شوهر از مامان. است گذاش ته الکه الکه

 .بگذارند مه روی را شان های فکر ات بیایند مه اب شب و بگرید متاس



 شلوار. بود یشهمه  از تر آ راس ته. آ مد سینا پدر از بعد مکی فربد و شد شب

 فربد تن در را جنی شلوار زیباترین مهیشه اصلا  داشت، تن به ای تریه جنی

 مکربند روی ات که بود پوش یده کواتهی رنگم  آ یب ی مردانه پریاهن. دیدم می

 و رفت راه معمویل کرد، نگاه معمویل کرد، پریس احوال معمویل. بود شلوارش

 رخ ای فاجعه چه که نیاورد خودش روی به. نبود اکرها طلب شبیه. نشست

 و نشست فقط حریف هیچ یب آ خر ات. بود ماجرا ظاهر فقط این و است داده

 به مه اصلا . داد  را ها جواب ترین کواته مه سینا پدر های سوال به. داد گوش

 سینا پدر. دارد نظرمان زیر که بودم متوجه من ویل کرد، منی نگاه مامان و من



 چه هر زیبایی به. است افتاده اتفایق چه جا  آ ن اینکه از ید،پرس   می ترکیه از

 مطرح فراری ی مس ئهل که زد می حرف طوری. کرد می ابزی فیل تر متام

 فربد اینکه از قبل ات چون است، افتاده بدی اتفاق اباب برای حامتا  و نیست

 نآ   اب و کرده پیدا ابنک عابر یک اباب که بود این احامتلش تنها بیاید،

 . است انداخته دورش بعد و کرده صاف را هایش حساب

 ... اما



 بودم منتظر من. کرد می دود را آ دم امیدهای متام...  فربد نگاه از امان اما

 داش مت. گفت منی چزیی هیچ و است افتاده بدی اتفاق اباب برای که کند اتیید

 چزیی خدا به را تو فربد بگومی و کمن الامتس خواست می دمل شدم، می دیوانه

 . بزن حریف بگو،

 از شد ابعث رفتارش این. بگوید چزیی و بزند حریف اینکه رفت؛بدون

 برای بدی اتفاق هیچ گفت، می راست مامان بیامی، بریون حمض خیایل خوش

 دروغ آ مدنش ی درابره فربد به نبود اباب کفش به ریگی اگر که. بود نیفتاده اباب



 نیست معلوم بود گفته راست بود، گفته راست نم به اباب واقع در. گفت منی

 .بود افتاده مه اتفاق مهنی فعلا  و برگردد یک

. کرد اطلعی یب اظهار مه او و زد زنگ داشت، عادل پرس از ای شامره مامان

 های مغازه مدیریت متام که بود وقت خییل بود، بزرگرت اباب از سایل چند عادل

 کنار را خودش و سپرده پرسش تک به را تربیز پوشاک پاساژ بزرگرتین

 اکر در و است تر اکردان عادل خود از گفت می اباب که کیس. بود کش یده

 ی فاصهل وجود اب که بود ای ساهل چهل مرد. است ماکر البته و جدی بس یار

 دس تور و داشت حرفش به گوش که بود اباب این اباب، اب زاید س ین



 پیچیده مه در چزی مهه. ابش ند خرب یب اباب از که کمن ابور توانس مت منی. گرفت می

 .بود

 پس را خود قبیل های گفته متام گاهی گاه که مه مامان های حرف به دیگر من

 .دادم منی گوش ؟"ابشه افتاده اتفایق ابابت برای نکنه:" گفت می و گرفت می

 اباب از و زد می زنگ مدام بود، حمسن مهه از بدتر وضعیت این در

 دیگر آ وردی ابر به که افتضایح اب گفمت می که مه قدر چه هر. پرس ید می



 رسزنش را مامان ات. مامان گوش به نه رفت، می او گوش به نه نزن، زنگ

 :گفت می کردم می

 که این از بدتر بربن، بیان بربن؟ بگریمن کنن، اکر چی ابهام خوان می-

 .ندارمی

 



 بود، پرس یده طرمح برای صممیت ی درابره من از و زده زنگ من به ملیحه پدر

 تلوحیاا  و ابشد تنها دست شهرایر به آ مدش و رفت در ملیحه نداشت دوست

 .بگذرامن جا آ ن را طرمح مه من ات کند اکری تواند می که بود گفته

 ابید. بروم توانس مت منی شدم می مه قبول ختصص اگر اباب و حمسن وضعیت اب

 من به فربد ملیحه پدر تلفن از بعد. دادم می را طرمح و گرفمت می مرخیص

 آ مده رسش بلیی چه دانس مت می اینکه اب دادند، من به را دنیا انگار. زد زنگ

 حلنش از بود، دیشب مثل مه ابز. بگوید بد نداش مت طاقت اما است،

 :پرس ید من از. بربم چزیی به پیی توانس مت منی



 اینجا؟ بیای دیگه ساعت نمی ات توین می یدلا-

 :گفمت دایار  غری

 چرا؟-

 :گفت جوامب در 

 .بگریمی تصممیی یه و بزنمی حرف-

 بر را سوامل. بود مه دیگری کس خودش و من جز به یعین بود، بس ته مجع

 :آ وردم زابن



 هست؟ مه ای  دیگه کس-

 :گفت فوری

 ابابمم. هستند سامم و س تاره هست، انزننی هست، حایج. نرتس هست، آ ره-

 .هست

 :گفمت فقط گفمت؟ می ابید چه. شدم می آ ب جخالت از نم آ دم مهه این بنی

 .آ رم می خودم اب مامامن مش، می آ ماده زود ابشه-



 آ دم عقاید و افاکر از دور قدر چه هر آ دم مادر بودم، تعجب در خودم از

 نظر به که هست گاهی تکیه هبرتین حلظات ترین حساس در مه ابز ابشد،

 :کرد خمالفت فربد. رسد می

 .بیا تنها یدلا، نیار خودت اب رو کس هیچ-

 .رفمت تنها و دادم گوش حرفش به
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 راه در. کرد ابز برامی را در بزند حریف اینکه بدون زدم، را خانه زنگ وقیت

 شان چشم پر چشم ابید چطور. کردم می فرق یهبق  اب برخوردم به تنها ها پهل

 واکس مشکیم  ی مردانه کفش یک فقط در جلوی. بود ابز خانه درم . شدم می

 به پا ابر سومنی برای که بود ای خانه اصیل ی مشخصه سکوت. بود  خورده

 گش مت هایی آ دم کفش دنبال نگامه اب ابز و بس مت رسم پشت را در. گذاش مت آ ن

 زدن حرف صدای. نبود کفشی هیچ و هستند اش خانه در دبو  گفته فربد که

 :گفت جوامب در. زدم صدا را فربد. نیستمی تنها فهمیدم من و آ مد



 ... یدلا تو بیا-

 ورودی به رو مبیل روی نامی. رفمت سالن مست به و برداش مت قدم آ رام آ رام

 دفرب. شدمی چشم در چشم مه اب شدم وارد ات که طوری بود، نشس ته سالن

 رسش شود بلند اینکه بدون. بود انداخته پا روی پا مبیل روی روبرویش مه

 :چرخاند مسمت به را

 .بشنی بیا-



 من است ابر اولنی انگار که بود نامی فقط و نبود اش خانه در دیگر کس هیچ

 وقیت و شد قدم پیش دادن سلم در! نبود انآ ش نا نگاهش که بس بیند، می را

 :پرس یدم فربد به رو و ایس تادم جا هامن. نگفت گریدی چزی دادم را جوابش

 کجان؟ بقیه پس-

 :گفت و گذاشت پش مت را دستش. آ مد مسمت به و شد بلند گفمت را این ات

 .رفنت بقیه اومدی دیر بشنی، بیا-



 بود گفته که حلظه هامن من بودم، نکرده دیر من گفت، می دروغ داشت

. شد جدا پش مت روی از دستش و گرفمت فاصهل. بودم آ مده و کرده حرکت

 :گفت نامی به رو فربد نشس مت که مبل روی

 .زمن می زنگ هبت بعداا  برو، دیگه تو-

 نامی دیدن اب. رفت و کرد خداحافظی من به گذرا نگاهی اب و شد بلند مه نامی

 چزیی چننی اما بگریمی، تصممی و بزنمی حرف و ابشد است قرار کردم می فکر



. کند اش بدرقه ات نشد بلند حیت داد، تاکن رس برایش فقط دفرب. نیفتاد اتفاق

 :گفت و کرد نگامه خریه فربد آ مد، در شدن بس ته صدای اینکه حمض به

 مطلب؟ اصل رس برمی خب؛-

 پر بود، خشم از پر چشامنش فربد. آ مد درمی جور مه اب چزی هیچ وسط این

 معمویل خرهابال. است خورده دست روی اینکه حسم  از پر عصبانیت از

 .بود گذاش ته کنار را کردن رفتار

 :گفت زمن منی حریف و ترس یدم دید وقیت



 نه؟ ای مطلب اصل رس برمی! ترس یدی ابز که تو-

 :گفمت و دادم تاکن را رسم

 ... برمی-

 من مبل به داشت راه که جایی ات و کرد بلند را اش نفره تک مبل و شد بلند

 ی مهه بر اکملا  ات کش ید جلو به را خودش و نشست رویش. کرد  نزدیک

 :ابشد مسلط من های العمل عکس



 در دم ت رسولکه هیویی خییل که روزی اون از کن، تعریف اول از برام-

 .شد پیدا م خونه

 :گفت تر بلند و برنتابید را حرکمت. کش یدم عقب را خودم

 یدلا؟ کجاست ابابت-

 .دومن منی من-

 شاید ات موین می اینجا قدر این نداره، رادیای دوین؟ منی که...  طور این که-

 .اومد ایدت چزیی



 عقب قدری آ ن کردن گاه تکیه اب و چس باند من مبل ی پایه به را پایش 

 :رفت

 ... راحییل خاهل دخرت حمس ین، مهون خواهر تو رفت ایدم من چرا-

 

 ... اول فصل پااین

 

 



 . بود گسنر  طراوت پر ای شاخه از پر دس تانت دیدم، خواب را تو

 ... گرفیت مسمت به را زیبا های نرگس هایت، گل

  بگریم، تو از ات برداش مت خزی

. بود ای بیهوده تلش اما... تر نزدیک...  تر نزدیک آ مدم، تر نزدیک من

 ... رس یدم منی مه من اما کردی، منی حرکیت

 .بودی دور دورم  بودن، نزدیک عنی در تو رس یدم، منی تو به



 نرگیس ی خشکیده ی شاخه من، ابلش روی من، کنار. متبرخاس  خواب از

 .بود زده بریون دفرتم الی از که بود

 ...! بود خوامب تعبری
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 مرده ابشد، داش ته مغزی مرگ مثل حالیت ودش می رود؟ می کام به مه عشق

 نکند؟ فریق اش منرده و

 بود راحیل به مربوط که چه هر از معرم متام که من بودم، راحیل شبیه یک من

 .کردم می فرار



 !م شوکه خودمم من دومن، منی هیچی من فربد-

 :کرد دورتر را مبلش و آ ورد پاهایش مکک به مه را دس تانش ابر این

 دیگه. پره ظرفیمت دیگه جلومت بیین می که رو من منایی، مظلوم نه کن، گریه نه-

 .کرد خرم شه می خست

 ش تاب که در کردن قفل صدای اما کرد؛ را اکر این که خوب چه و شد بلند

 کمن فکر شد ابعث بشود مه تر دار صدا بود شده ابعث فربد عصبانیت و



 س می به که یعین این و هکرد قفل را اش خانه در. است نبوده خوب مه خییل

 .بود زده آ خر

 پیش دقایق مثل دوابره ات نکرد تلیش نشست، ش ا قبیل جای رس و آ مد

 . کردم می پرهزی ای چشمی ی رابطه هر از. کند نزدیک من مبل به را مبلش

 حاال ما یش، می خس ته خودت نشس یت معذب طوری این ابش، راحت-

 و متزی س ناریوی این بگی وقتشه! بسه ییمنا مظلوم. دارمی اکر مه اب ها حاال



 قش نگ قدر این چطور تو دیگه؟ کسم  ای و دایی بود؟ نوش ته یک رو نقص یب

 .خودت برای شدی ای زبده دکرت خانوم براومدی، ابزیش پس از

 ابورم هنوز من نداش مت، خرب هیچی از من کین، می اشتباه داری خدا به-

 !ابشه کرده اکری چننی اباب که شه منی

 :زد فراید دفعه  یک بعد و خندید متسخر اب

 سزب من ی خونه در دم ابابت بدهی از بعد دقیقاا  دفعه، یه تو نگو؛ چرت-

 مه جا مهه به ببیین، رو من شده طور هر که ارصار پشت ارصار و یش می



 های سال یدلای شبیه درصدم یه اگه کین، پیدا رو من ات کش یدی رسک

 نگاه مه رو رست پشت و رفیت می در دم برخورد ونمه اب ابید ابیش مه قبلت

 هبرت یک کردی، می ارصار ابید تو. بود دیگه چزی یه هدف خب اما کردی، منی

 !من؟ از

 که وقیت مه آ ن گریه، از بود متنفر نگرید، ام گریه ات کردم می کنرتل را خودم

 :بود منطق یب و  عصباین مهه این



 ارصاری دیگه بعدش که دیدی کردم، ارارص  که بودم اباب نگران فقط من-

 .رس یدین نتیجه به خودتون اباب و تو نکردم،

 یه اب پس رفته، الکه رسم و کش یدی نقشه ابابت اب نشس یت نکن فکر یدلا-

 اومدم که آ خرش و اول من که دوین می هبرت خودت طریف، معنا متام به امحق

 مظلوم گول ردم،خو  رو تو های حرف گول اکرم و زندگی به زدم گند و

 بودی بدل خوب بشی، دهن به دهن رشف یب ات سه دو اب نکنه که رو، مناییت 

 غلطی هر رفیت، اببک دفرت ابزی، تو بکشوین و کین حساس رو من چطور



 اب داری انتظار بعد. رس یدی هدفت به مه خوب و بسوزه دمل من ات کردی

 کمن؟ ابور و بشم س یاه دوابره" نبودم من خبدا"

 که این از بدتر شد، می عصباین که درک به نبودم، هامی اشک جلودار ردیگ

 متام و کند خردم توانست منی که این از بدترین کند، قضاوت توانست منی

 .بگذارد پا زیر را ها حرمت

 بود، پر توپش ایس تاد، مقابل و شد بلند. بنشیند مبل روی نتوانست

 :تر بلند صدایش



 ازم دیدی رو من جا هر سال چند این توی که یتنیس  یدلایی مهون تو مگه-

 دیگه داداشش خاطر به که نیس یت ای کینه یدلایی مهون مگه کردی؟ فرار

 پیش دیگه حیت که مرگته چه بفهمم کردم اکری هر نشد؟ پیداش من طرف

 بودم شده که ممن. وسط کش یدی رو درد و کوفت هزارات پای آ ی منی مه عزیز

 عوض چی شد؟ چی ها سال از بعد هیو. رفیت می بودم جا هر خوار، آ دم

 که انداختنی چرتکه نشس تنی که اینه غری نبودم؟ آ دم مهون من مگه شد؟

 ... بدلمی مه رو زبونش خریه، خوب بدوش میش؟ و رساغش برمی وقتشه الان



 برایش تری متعادل حالت در و شوم بلند ات شدم خزی نمی مبل روی از

 :داد هل و گذاشت ام شانه روی را دستش رسیع که بدمه توضیح

 نتیجه به یک زدین؟ اس تارت یکم  از دقیقاا  اینکه جز بش نوم، خوام منی هیچی-

 یدلا، ش نوم می رو مهنی فقط الکهربدارمی؟ برای گزینه هبرتین من که رس یدین

 روت درم ااتق، توی ندازمت می جون آ قا خاک ارواح بگی، این غری چی هر

 ازت فقط بگی رو راستش اگه الان مهنی. بگی ور  راستش ات کمن قفل

 مهنی. نیوفته چشمت به چشمم دیگه فقط بری، دردرس یب ذارم می گذرم، می

 .بگو رو راستش نداره، ای فایده دیگه برام بعدش بگو، الان



 خرب هیچی از رومح من کین، منی ابور رو هیچی که تو! بگم؟ چی من-

 .نداشت

 نامی، دنیا، متام اگر دوابره، بود، شکس ته ابرهدو من قلب کش ید، معیقی نفس

 همم زدند می هتمت و داشتند شک من به مهه و مهه انزننی، سام، س تاره،

 قدر چه که فهمید می روزی. بود دیگری چزی فربد توهنی و هتمت نبود،

 است؟ کرده وت قضا انعادالنه



 کنرتل را ودشخ توانست منی حامتا  ماند می رفت، آ شپزخانه مست به و شد دور

 .کند
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 :گفت مقدمه یب و برگشت زود

 ببیمن ات تون خونه اومدم که روز اون اومد، ایدت شاید کمن مککت بذار-

 حساس قدر این ابابت ی ساده رفنت ترکیه یه به قدر این چرا چشه، مامانت

 ... شده

 :زد پوزخندی



 خییل بده، لوتون ترس یدین می نه؟ بودین، نذاش ته جراین در رو بیچاره اون-

 هر نداش تنی، ترشیف جنابعایل اومدم روز اون نبود؟ درست اکر شامها مثل

 کرده حصبت اشابه یدلا چرا پس گفت می آ د، می فردا دایی گفمت می هبش چی

 که دونس مت منی طرمف، کیا اب دونس مت منی هنوز که موقع اون ممن. آ د می فردا نگفته

 قراره گفمت هبت پاینی اومدم وقیت حیت. بیاد نیست قرار دوین می خوب تو

 یه توی ابابت اب دستت اگه نزده، من به حریف چننی نه که نگفیت بیاد، فردا

 آ د منی فردا ابابم که نگفیت هبم لکمه یه چرانزدی؟ هبم حریف چرا نیست، اکسه

  نزده؟ اومدن از حریف کردم حصبت ابهاش وقیت و



 فردا گفیت وقیت برگردم، یک نیست معلوم که گفت کردم، حصبت ابهاش آ ره-

 عادت اباب گفته، رو درستش تو به البد گفمت خودم پیش ممن گرده برمی

 .بگه مامان و نم به رو هاش برانمه و اکرا وقت هیچ نداشت

 مهه از که مامانته فقط وسط این. گفته تو به اما گه، منی بدخبتت مامان به آ ره-

 معلوم که گفیت هبش جنابعایل گفت که بود اون. گه می رو راستش خرب یب جا

 .آ د می یک ابابت نیست



 آ دم و عامل اگر بفهمد شاید کند، اثر شاید کردم، نگاه چشامنش در مس تقمی

 که توامن، منی من بدوزند، کیسه منالش و مال برای و بزنند دور را وا بتوانند

 :دارد دوستش که کیس و درمانده و عاجز عاجزم، من بفهمد

 اکرای درگری تو خواس مت منی حیت که من کمن؟ اکری مهچنی ابید چرا من-

 کین؟ می فکر تو که ابمش آ دمی اون تومن می چطور من بشی، حمسن



 بیین؟ منی من رس روی رو ابابت گشاد الکه جاست؟ک ابابت نگو، شعر-

 خونه این از زماین فقط. ابیش نداش ته خرب ابابت اکرای از تو ممکنه حماهل

 .کجاست ابابت بگی هبم که بریون ری می

 .گفت می اکرات از یکی به وقتا بعیض اباب دومن می فقط دومن، منی هیچی من-

 :داد تاکن را رسش



 روحت که گفیت، می دیگه چزی یه الان مهنی نس یت؟دو  می چزیایی یه پس-

 که طبیعیه بود، ابابت خب اما پس؟ بودی برده بوهایی یه  نداره، خرب

 .بیاره رسم خواد می بلیی هر بدی اجازه و کین سکوت

 مسمت به را اهتامش انگشت و کرد می پیدا آ ن در چزیی ابز گفمت می چزیی هر

 .گرفت می

 داره اعامتد قدر این یکی به کردم می فکر کنه، می اکر چی داره دونس مت منی من-

 .کنه اینجوری خواد می کردم منی فکر مه درصد یه. گه می اکراش از داره که



 :شد مخ طرمف به  و آ مد جلو

 داره فهمیدی وقیت بگو، رو ش بقیه زدی، می حرف خوب داش یت نشد، نه-

 ره می گفت هبت زدی؟ حرف ابهاش رفیت کردی؟ اکر چی پیچونه می رو من

 حوضش؟ و مونه می فربد وقت اون و ترکیه

 اتزه ماجرا اما کش یدم، منی دیگر. گرفمت را ام پیشاین و آ وردم پاینی را رسم

 شنیدم فقط. رفت مست آ ن به فربد و زدند را اش خانه زنگ. بود شده رشوع

 :گفت که



 ... بدی خرب یه قبلش نیست بد اینجا آ ی می داری-

. کرد می ابز کرده قفل که را دری داشت بود، نیامده هنوز فربد. اس متبرخ رسیع

 وقیت. بروم من ات بگذارد و کمن اش پیاده ش یطان خر از ات بیاید بودم منتظر

 :گفت و کرد نگاهی بود ایس تاده پا رس که من به تعجب اب آ مد

 بشنی، داری رو حرفاش حتمل اگه بگه، چیا ببینتت نیست معلوم انزنینه،-

 .ببند درم ااتق توی برو نداری مه اگه



 کرد اشاره که ااتیق به ای و شوم رو در رو انزننی اب و مبامن کمن، چه دانس مت منی

 بود ممکن حلظه هر. مس تقمی و خریه کرد؛ می نگامه و ایس تاده خیال یب. بروم

 درست و غلط که بیاید روزی که کردم منی فکر وقت هیچ. برسد رس انزننی

 بگوید، چه انزننی نبود معلوم. رفمت ااتق به و نکردم درنگ. کمن گم را اکری

 . بود پُر فربد مثل مه من ظرفیت

 متاشایش فقط من و بود اکش بود، اکش داد، می را عزیز بوی ااتق متام

 آ مد، می صدایشان فقط اما آ مد، می فربد و انزننی زدن حرف صدای. کردم می



 ندیده را کفشم انزننی که کردم می دعا طفق. گویند می چه شدم منی متوجه

 .نزند رسش به فربد های ااتق به زدن رس هوس ابر یک ای ابشد،

 صدای نه گرفت، می اوج ها صدا حلظه هر اما گویند، می چه شدم منی متوجه 

.  بود شده خس ته فربد های رسکشی دست از که انزننی های گهل صدای فربد،

 گرفت می نتیجه هنایت در و چید می مه کنار را او های رسکشی مدارک متام

 و مال ی مهه نبودند پدرش و او اگر که است پرست فامیل املم  یک فربد که

 .خبشد می خورش مفت و الکهربدار های فامیل به را منالش



 و گردی برمی عقب به دهند، می رخ وقیت که هستند زندگی در تلخی حلظات

 چند ببیین و بشامری ات کین، شان قایسهم ات گردی، می مشاهبش اتفاق دنبال

 هجمن آ خرین این که کردم می دعا ااتق حمض اتریکی در ختت، روی. اند شده ات

 را هجمن مه این از قبل. نیاید امروز مثل تلخ روزی دیگر که. ابشد ام زندگی

 .بودم چش یده و شنیده

 ها هربدارالک بود، خوانده حقوق او ابشد که چه هر نبود، بردار دست انزننی

 .است آ مده فربد رس بر چه که دانست می و ش ناخت می خوب را
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 :کرد دبلن را صدایش داشت راه که جایی ات انزننی که گفت چه فربد دامن منی

 که دایمیه، که وایس تادی پا یه روی نکن، گفنت مهه! بگی چی نگی رو این-

 دفاع ازش مهه اون که داییت اون بود این شد؟ چی حاال دارن، احتیاج هبم

 تو. مهینه لیاقتت تو حقته، اومد، رست بل این که خوحشامل خدا به کردی، می

 !یش پاس و آ س ابید

 :آ مد فربد صدای

 . انزننی بریون برو-



 اب انزننی. است آ ورده رسشان بلیی چه اباب که دیدم منی من و رفت می اکش

 :گفت فراید

 فکر ازت؟ خواست می چی گفیت؟ می چی حمسن مرتیکه اون به پریشب-

 کرده؟ گری خواد؟ می پول اومن شد؟ چی زده؟ زنگ هبت نفهمیدم من کردی

  بود؟ کرده شتپیشک  رو زنش نه، ای دی می سواری خوب تو فهمیده

 این شنیدن از بعد فربد که نش نوم ات گذاش مت گومش طرف دو را دس تامن

 نش نوم، هیچی که آ وردم فشار گومش به قدر آ ن. کند می چه انزننی حرف



 روی را دس تامن و زدم هق یواش یواش ااتق سکوت در ساعت نمی. هیچی

 از خربی دیگر برداش مت گومش روی از را دس تامن وقیت. دادم فشار گومش

 حرف از بعد فربد. مطلق سکوت فقط و هیچی. نبود بریون رسوصداهای

 مشلک ندیده هرگز که راحییل اب انزننی هنوز بود؟ کرده اکر چه انزننی

 بس ته و ابز صدای که گذشت زایدی مدت کرد؟ می چه دید می اگر داشت،

 از رفنت بریون جرات نرفمت، بریون. ست خربی خوش خربی یب. آ مد در شدن

 تنها و نشسنت ابز و بودم مانده ااتق در متام ساعت دو. نداش مت را ااتق

 و رس ید گومش به آ هنگی ریز صدای. فربد دیدن به دادم می ترجیح را ماندن



 متوقف من ااتق در نزدیک پایش صدای. گفت"  الو"  که فربد صدای بعد

 روش نایی لکید ت،گذاش ااتق به پا اینکه حمض به و کرد ابز را ااتمق در. شد

 بود، خط پشت که کیس به بود من روی نگاهش که حایل در و زد را ااتق

 :گفت

 ... منه پیش بهل-

 :گفت و زد حرص روی از لبخندی

 .ابهاش دارم اکر. امنه جامش جاست، مهنی امشب نگران؟ چی برای-



 تر معیق فربد ی جلوجانه لبخند که گفت می چه و بود تلفن پشت یک دامن منی

 :گفت و شد

 اب دخرتت. بدین خرب برید خواید می جا هر بکنید، خواد می دلتون اکری هر-

 نگرانشی، خییل مونه، می جا مهنی کجاست دایی نگه ات مهدس ته، ابابش

 ساعت نمی ات وقت اون کجاست، دایی بگه کن توصیه هبش دم می رو گویش

 .تونه پیش دیگه



 از را گویش دفعه یه که داد می شگو  فربد و زد می حرف داشت بود، مامان

 قطع را تلفن صفحه روی انگشتش گرداندن اب و آ ورد پاینی گوشش روی

 :گفت و کرد نگامه متفکر.  کرد

 دنیا اکر ده، و صد زنه می زنگ که کرد می هتدیدم داشت بود، مامانت-

 .کنن می هتدید مه کنن، می خایل رو آ دم جیب مه شده، برعکس

 :آ مد تر نزدیک



 وایس تادم مهه روی در رو ببنی، رو من. داره مه گریه! کردی گریه قدر هچ-

 اعامتد داره، ش خونه توی جوون دخرت که دایمی ی خونه در نیاد اکر طلب که

 جومن دایی شد؟ چی بعد. کمن مکک ره منی دوری جای دایمیه، گفمت و کردم

 اوجنا مه برگشت موقع وقت اون ترکیه، بیاد من مهراه که زنه می رسش به هیو

 !نباشه بند جایی دس مت و مبونه

. خبورم مج توانس مت منی من مک؛ بس یار ی فاصهل اب ختت، روی نشست، کنارم

 :گفت و شد مخ مسمت به مکی



 جای یه رفت می و داشت برمی رو گوشیش دایی زدی، می زنگ تو وقت هر-

 که د؟کر  می تعریف رو ش نقشه برات داشت مه؟ به گفتنی می چیا دیگه،

 خوب که گفیت هبش؟ گفیت می چی تو آ ب؟ زیر بکنه من رس خواد می چطور

 کردم، می بودم من نکرد؟ افتخار هبت داری؟ هرنایی چه گفیت کردم؟ خرش

 توی بذاره و ببافه مه به پرت و چرت دنیا رس اون بره پرسش آ دم ابالخره

. خیلیه ابشه یالکهربدار ی نقشه توی پا به پا آ دم دخرت وقت اون و ش اکسه

 دلش چی هر طرف دی می اجازه و یش می مظلوم چطور که گفیت هبش

 قدر چه گفیت کین؟ عذرخواهی بدلی قش نگ قدر چه گفیت بگه؟ خواد می



 ابید خانوم، رمیا عروسش، گفیت نیس یت؟ ابغ توی بدی نشون بدلی خوب

 بندازه؟ لُنگ پیشت بیاد

 

 جحم و وسعت از شاید که زدم یم هق را ام عاشقی ی مهه فقط من و گفت می

 . نرَُبد را من نفس دیگر که شود، متام که شود، مک اش لعنیت

 رسم شال. آ یند می ابال آ رام آ رام پش مت از دس تاین کردم می حس و زدم می هق

. کردم ابز را کش آ مده ااتق به وقیت بودم، بس ته سفت را موهامی کش اب. بود



 دس تاین به را حوامس متام نزدم، هق دیگر .بود رها پش مت و شانه روی موهامی

 شانه از را موهامی. داد می جا خودش در را ها آ ن و رس یده موهامی به که دادم

 :شدم بلند جا از و نکردم درنگ مه حلظه یک. آ ورد ابال و برداشت

 مه شبیه شاید بندازه، لُنگ من پیش بیاد ابید راحیل آ ره نزن، دست من به-

 دست هبش تو اومد می خوشش شاید اون دارمی، مه فرقایی مه اب اما ابش می،

 . بزنه انخنک هبم کیس آ د می بدم من اما بزین،

 :زدم داد



 .بزین دست هبم نداری حق دیگه فهمی؟ می آ د، می بدم من-

 .کرد می نگامه و نشس ته ختت روی مبهوت و مات

 زنگ د،بو  افتاده جامن به که لرزیش خاطر به نه رفت، بریون و شد بلند

 دیگر. بود ابز مه ااتق در و نشس ته ااتق وسط. بودند زده را اش خانه آ یفون

 .ببیند خانه این در را من دیگری کس هر ای و انزننی که نبود همم برامی
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 من دادم، می تذکر او به من زدم، می داد فربد رس من که بود ابر اولنی برای

 . داش مت حق من کردم، می رسزنشش



 جز. فرس تادم ااتق از بریون به و کردم مجع ااتق کنار و گوشه از را حوامس

. شدم پنهان که کردم اشتباه مه اول ی دفعه نبودم، دیگری کسم  منتظر انزننی

 ماجرا آ خر و اول مقرص مه من بود؛ افتاده اتفایق ابالخره چه، که رشآ خ

 .گفت خواهد چه انزننی کرد می فریق چه دیگر بودم، شده ش ناخته

 کرده ابز کیس چه برای را اش خانه در بدامن ات بود نزده مه حریف هیچ فربد

 آ مد  می ابال ها پهل از که کیس پای صدای که آ مد حرف به زماین فقط.  است

 .رس ید من گوش به



 کننی؟ می اکر چه اینجا-

 :آ مد س تاره صدای. کردم تزی گوش بودند؟ نفر چند مگر

 اینجاست؟ یدلا-

 :داد ادامه س تاره اما داد، نشان العمیل عکس چه فربد دامن منی

 اینجا کشوندی رو یدلا! بود بد حالش زد، زنگ مامانش اینجا، اومدمی می-

 اینجاست؟ آ ره خونه، بره ذاری منی



. دیدمش ااتق در چهارچوب در من هنایت در و مناند فربد جواب منتظر

 بلندش صدای. رفت سالن به و کش ید عقب رسیع افتاد من به که نگاهش

 :پیچید خانه سالن در

 تقصری کنه؟ اکر چی اون شدی؟ دیوونه فربد؟ داری اکر چی یدلا به-

 اباب کردی، گوش مگه نکن، گفنت هبت مهه نیست، خودت جز هیشکی

 خودت جز نداری حق مه الان گفت، امحد گفمت، من گفت، حایج گفت،

 یدلا مگه وایسا، کردی که اکری پای مردونه و مرد کین، رسزنش رو کیس

 نکش یدی؟ جخالت کرد؟ زورت



 که هایی مدرک آ ن ی مهه بودم منتظر کند، دفاع خودش از فربد بودم منتظر

 از اما کند، خلص را خودش و دهد نشان مه س تاره به کرده، مجع من علیه

 !نه فربد از و درآ مد صدا اش خانه دیوار و در

 کرده هنیی اکر این از را فربد مهه. کردم مرتب رسم روی را شال و شدم بلند

. بروم خانه این از خواس مت می. بود کرده ش نا آ ب جراین برخلف او و بودند

 صورمت روی. دیدم ااتق درم  ارچوبچه در را سام بکمن حرکیت اینکه از قبل

 این از حایک سام واکنش اما دیدم، منی را صورمت. داد تاکن رسی و کرد مکث

 :گفت و شد ظاهر سام رس پشت س تاره. شدم برانگزی ترمح خییل که بود



 .نگراین از شد هلک مامانت برمی بیا یدلا؟ خویب-

 :گفمت آ رام و زدم پس را دستش گرفت، طرمف به را دستش

 .رم می خودم-

 او ابید را اجازه بود، ابن زندان او گش مت، فربد دنبال ارادی غری رفمت، بریون

 دارد، قلمب در که هایی نقش کنارم در ات بود الزم ساعت سه فقط. داد می

 هو اعرتایض بود، نشس ته مبل روی تفاوت یب. کمن اضافه مه را ابن زندان نقش

 فربد ی خانه در زنگ اگر آ مد، منی س تاره اگر شاید. نداشت س تاره حرف به



 در برداش مت، قدم در مست به. گفمت می او به مه را آ خرم حرف من زدند، منی را

 حرف برایش و بمکمن را تلفنش های برگه از دیگر یکی خواست می دمل که حایل

 بیشرت؛ نه است، جایت قلمب ی گوشه هامن تو" بنویسم. بنویسم را آ خرم

 مثل دیگر وقت آ ن"! شد خواهد خایل تو چه هر از نم واقعی زندگی

 داش مت اشک هنوز. آ مد منی قش نگ ی زاننه مکرم  یک نظرش به ام عذرخواهی

 .رخیمت می و

. نبود که نبود. ام گذاش ته را کفشم کجا دقیقاا  که بود ایدم. نبود در مقابل کفشم

 . بودند پش مت دو هر س تاره و سام. برگش مت عقب به



 .نیست کفشم-

. گش مت را داخلش و شدم مخ. داشت نگه و کرد ابز را کفشی جا در سام

 ایدش داشت، ابالیی مترکز مهیشه. کش یدم بریون را آ ن بود، داخلش کفشم

 :گفت س تاره. کند دور انزننی دید از را کفشم ابید که بود مانده

 . رمی می مه اب کن صرب حلظه یه-

 :کردم تکرار تر بلند و پوش یدم را کفشم

 . رم می خودم-



 :گفت سام به س تاره. آ مدم پاینی ها پهل از جعهل اب

 .دنبامل اینجا بیا بعد خونه، برسون رو یدلا برو بدو سام-

 من به سام که بودم نشده دور فربد ی خانه به منتهیی فرعی خیاابن از هنوز 

 و کرد سکوت. شدم سوار جلبازی بدون. داشت نگه را ماش ینش و رس ید

 اکر هبرتین بود، کرده خوب فربد. گذاشت خودم حال به را من مسری آ خر ات

 !بود کرده حقم در را دنیا



 آ ن ندهد، نشان العمیل عکس و بیاید کنار اباب اکر این اب فربد که بود بنا اگر

 یک عنوان به توانس مت می هرگز من مگر کَندم؟ می دل هرگز من مگر وقت

 معرم ی بقیه من ات کرد می را اکر این یداب فربد دمه؟ ادامه زندگی به نرمال آ دم

 را من امروز اگر زد، منی من به  هتمت مهه این امروز اگر. کمن زندگی عادی را

 من. قربس تان به ای و کش ید، می تامیرس تان به من اکر دید، منی راحیل مثل یکی

 .ُمردم می ای شدم، می دیوانه او عشق از ای

. دزدیدم نگاه فقط و کردم ظاهر حفظ اد،د رس گریه فقط من دیدن اب مامان

 .نبود تنها
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 جلو من دیدن اب خاهل شوهر. بودند کنارش مه سینا و شوهرش فرش ته، خاهل 

 :گفت و آ مد

 الان کردی فکر ش؟ خونه رفیت شدی بلند رسخود و تنها چی برای آ خه-

 گرفته؟ همموین برات

 :توپید او به و رس ید دادم به فرش ته خاهل بود؟ من رسزنش وقت

 . شد می بدتر که رفت منی خربه؟ چه دونست می چه-



 آ رامش و بنشیمن کنارش آ مدم ات رفمت، مامان طرف به شان حبث به توجه یب

 :گفت خاهل شوهر کمن

 ها حاال حاال رش این که کنه حصبت فربد اب که زدم منی زنگ اببک به اگه من-

 خونه؟ برگرده یدلا گذاش ته فریده حرف اب کردی فکر. شد منی کَنده

 :گفمت و شدم بلند عصیب

 کردین؟ خربدار رو مهه چرا زدین؟ زنگ اببک به چی برای-

 :گفت خودش از دفاع در و خورد جا برخوردم از



 رو یدلا فربد بیاین آ ی که هبمون زد زنگ مامانت وقیت کردم می اکر چی-

 کنه؟ درمیوین پا که ش ناخمت می رو یک اببک غری ش؟ خونه کشونده

 به و کردم رها را خودم ختت روی. نکند پیدا کمش حبث ات رفمت ااتمق به الکفه

 و زدند می حرف مه اب مهگی. بودم شده حساس صدایی هر به. زدم زل سقف

 . دادند می نظر

 گذاشت ااتمق به پا سینا. نبود اما است، مامان کردم می فکر شد، زده ااتمق در

 :گفت دید را من ات و



 تونه می رو دنیا مشالکت متوم بگه که داره رو این قابلیت! بیین؟ می رو ابابم-

 اببک گه می ابز گفتا، چی هبش اببک شنیدم من خوبه حاال کنه، حل اببک

 !کرده درمیوین پا

 :گفمت و شدم بلند

 گفته؟ چی مگه اببک-

 :آ مد جلوتر و گرفت در از را اش تکیه



 مشرتی که دستشه روی جنس لکی رفته، پولش داره، حق فربد:"گفت-

 توی رو تو گفت هبش اباب که بعد ؛"گذاش ته الکه رسش داییش نداره،

 .زنه می زنگ هبش گفت و کرد قطع اببمک کرده، حبس ش خونه

 :داد ادامه و کرد نگامه تردید اب

 دونس یت؟ می تو یدلا-

 :گفمت امخ اب

 رو؟ چی-



 :خاراند را ابرویش ی گوشه و برد ابال را دستش

 !بپیچونه جوری این رو فربد خواد می ابابت که مهنی-

 را دس مت و شدم بلند. آ مدم برمی خوب بقیه پس از اما شدم، منی فربد حریف

 :گفمت و متگذاش  اش سینه ختت روی

 دونس مت می اگه من خب بکمن؟ رو اکر این ابید چی برای. ااتمق از بریون برو-

 .بکشه اینجا به اکر ذاش مت منی که

 :گفت انراحت



 خاهل شوهر دونید می مامانت و تو گه می حیت گه؛ می طوری این ابابم وهللا-

 تلکه رو دفرب خواس تنی می گه می ازش، خربید یب گید می که فیلمتونه کجاست،

 که معلومه داره، کینه فربد از منصور غرب شهرک زمنی اون رس کنید،

 .وسط نیان نامی ای اببک بود خدامش از. روش آ مب یه خورده رو پولش

 توانس مت می اکش! کشت می را من ها هتمت این ها، قضاوت این ها، حرف این

 سکومت در. نرفت بریون سینا. نشس مت ختت روی ابز و رفمت عقب. کمن اکری

 :گفمت و کردم بلند گرفته، دس تامن بنی که را رسم. کرد  نگامه



 گرفمت رسسام برب، دار َور رو ابابت و مامان بیار ای هبونه یه خدا رو تو سینا-

 .من

 اتیی دو صبح خود ات خونه برمی الان نیسنت، که کن ول. بیان اگه ابشه،-

 در مه فامیل و فک جخالت از که شه می خمت این به آ خرمش. دارن مزیگرد

 . دستشه پوئن الان لکی که ابابمم. بیان

 :گفت لبخند اب بعد



 از بیشرت دقیقه یه توزندگیت گذاشتنا، روت امسی خوب خدایی یدلا ویل-

. کرده شک تو به ایرو وقت اون برده، و زده ابابت کن، فکر. اتریکه بقیه

 داش ته؟ خرب اباب اکرای از یدلا گه می مامانت به زده زنگ امروز حمس من حیت

 !گی می چی دیگه تو بدخبت ی زده غرب بگو آ خه

 به شکی اصل من که حایل در داشت شک من به حمس من زدم، پوزخندی

 زود. دهد اجنام ام سپرده او به که را مامورییت ات رفت بریون سینا!  نداش مت او

 کمن ابز را در ات رفمت ااتمق در طرف به من شد خایل خانه وقیت. شد موفق مه



. دیدم در پشت را او کردم، ابز را در که مهنی اما بزمن، حرف مامان اب و

 :گفت و دوخت صورمت به را نگرانش نگاه

  نکرد؟ که اذیتت-

 :گفت که دادم تاکن نه نشانه به را رسم

 بگو آ خه. کرد گرفتار رو مون مهه اینجوری که برسونه رو ابابت مرگ خدا-

 ! کردی خراب رو چی مهه زدی چرا



 و بردمش مبل مست به. دهد ادامه این از بیشرت نگذاش مت و گرفمت را دستش

 :گفمت نشست، مبل روی وقیت

 که چی هر گفیت؟ هبش چیا دقیقاا  اینجا اومد فربد که پیش روز چند مامان-

 .بگو هبم گفت و پرس ید

 :گفت متفکر

؟-  یکم

 :گفمت الکفه



 گفیت گفیت؟ هبش چی من مورد در! یحهمل  پیش بودم رفته که روزی مهون-

 گرده؟ برمی یک نیست معلوم اباب گفمت من

 :داد ادامه و گفت ی"آ هان"

 حصبت ابهاش یدلا گفمت ممن گرده، برمی ترکیه از فردا دایی گفت اینجا اومد-

 .نزده فردا از حریف کرده

 من؟ مورد در گفیت چی دیگه-

 :است زده گند خودش بود فهمیده



 دونس مت می چه. بیاد نیست قرار ابابت بودم نکرده بو دست کف که من-

 حرف یدلا اب فقط منصور گفمت هبش. شه می رش برات گم می هبش که حرفایی

 درد براش داش مت خودم خیال به. کنن می حصبت مه اب ابر چند روزی زنه، می

 .کردم می دل

 :انلیدم

 ؟کردم حصبت اباب اب ابر چند روزی یکم  من مامان آ خه-

 :برگش مت مستش به دفعه یک. چرخیدم سالن دور و شدم بلند رسگش ته



 اباب اب ممن کنه فکر داره حق! الکهربدارم من کنه فکر داره حق خب-

 !دس مت مه
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 هر شه می ظل هبت داره زندگی این توی قدر چه بدی نشون اینکه برای شام

 گی می راست داری تو کنه فکر داره حق! گفیت فربد به خواست دلت چی

 .مامان کین پا به فتنه تونس یت منی این از هبرت...  دروغ من و

 :آ مد منی بر خودش پس از اما ابشد، ملمی کرد سعی و شد بلند



 رو ابابت توین منی شه؟ می اینجوری دونس مت می من گفمت؟ هبش چی من مگه-

 این هنوز. بدخبمت من قدر چه خداای کین؟ می خایل من رس داری کین پیدا

 .رسامغ آ د می دیگه یکی نشده متوم بدخبتمی

 دوستش وقت هیچ که جایی هامن برد، پناه آ شپزخانه به. شد دور و رفت

 .نداشت

 داشت، حق نبود؛ مقرص. بود داده دست از را منطقم ی قوه متام ممن

 کرد منی فکر و بود زده حریف کند، چه اباب است قرار ادامه در که دانست منی



 بود، مقرص مه اباب. بداند اباب ذهن و فکر رشیک را من ها آ ن به توسل اب فربد

 .شد می دور فربد از و کرد می متام من انم به زد، می زنگ کیس هر

 

 تصویر اولنی که مهنی! شد مهدمش دوابره حمسن عرویس فیل نماما شب آ ن

 هایش بدخبیت گفت، می راست. کرد گریه بلند بلند دید، را حمسن صورت از

 سکوت در و نشس مت کنارش مه من قبل دفعات برعکس. نبودند ات دو یکی

 و زده کراوات که دیدم اش مهیشگی اهبت اب را اباب وقیت. کردم اش مهراهی



 خوب را او وقت هیچ کردم حس گوید، می خوشامد ها همامن به نیرسس نگ

 را پدرش قدر این که ابمش دنیا دخرت آ خرین و اولنی من شاید. ام نش ناخته

 . ش ناسد منی

 اباب به بینش و کرد  می گریه بیند، می مصیبت انگار نزد، جلو را فیل جای هیچ

 .گفت می بریاه و بد

 در و نشس ته س تاره کنار فربد. نداش مت دوست من که جاهایی به رس ید فیل

 نگاهی مه گاهی از هر زد، می حرف س تاره اب بود انداخته پا روی پا که حایل



. بودم گرفته پیش در را قبل ی  رویه هامن من شب آ ن. انداخت می وسط به

 کرده تعریف لبامس از لبخند اب و بودمی دیده را دیگر مه کواته. شدم منی نزدیکش

 جمبور شب آ ن نبود، خویب شب. بود گرفته ایراد صورمت آ رایش از تهالب  و

 مه آ ن نداش مت؛ دوست که مجعی در مه آ ن ببیمنش، مهیشه از بیشرت بودم

 بودم، دار تب هنوز که مین برای و بود شده خوش تیپ هنایت یب که درش یب

 !کند گرفتارم دوابره بود ممکن که بود ملهکی ویروس مانند

. بنشیمن فربد کنار صندیل روی شدم جمبور. رفمت طرفش به. کرد صدامی س تاره

 که بود مجعی به نگاهش اکملا  و بود برداش ته س تاره اب حصبت از دست



 پیچیده اتالر بزرگ سالن در که عطرهایی ی مهه میان در. رقصیدند می وسط

 مزوین نشاینم  من از س تاره. نداشت اکری من برای فربد عطر تشخیص بود،

 مکی من. خواست می بود داده سفارش را عروسش لباس جا آ ن از احیلر  که

 را مهدیگر ی صدا ات من، مست به مه س تاره بودم، شده مامتیل فربد مست به

 را چشمش که ای شرییین خواست من از دادم را آ درس وقیت. بش نومی هبرت

 س تاره دستش به آ مدم ات و برداش مت را شرییین. دمه دستش به بود گرفته

 شده دراز س تاره مست به که من دست اب و آ مد مزی مست به مه فربد برسامن

 روی دستش به برخورد از بعد و شد رها دس مت از شرییین. کرد برخورد بود



 جای دو در شرییین ی خامه. پایش زیر زمنی روی مه بعد و افتاد شلوارش

 لباسش هب قدر چه دانس مت می. بود گذاش ته ابیق رد اش ای نساکفه شلوار

 به و گرفت نگاه مکث اب و شد شلوارش ای خریه نگاهش. است حساس

 من. داد دستش به دس امتیل خنده اب س تاره" بده دس امتل یه:" گفت س تاره

 :گفمت کرد متزی را شلوارش وقیت کردم، می نگاهش رشمزده

 .نبود حوامس ببخش ید-

 !"نداره عییب تویی چون:" گفت جوامب در و کرد نگامه کواته



 الکی. دادم ادامه منگ و گیج را شب آ ن آ خرم  ات و شدم بلند من و

 ... بودم خوحشال الکی رقصیدم، الکی خندیدم،

 رفمت اباب ااتق به و شدم بلند. ببیمن آ خر ات را فیل و بنشیمن نداش مت حتمل دیگر

. داش مت هممی اکر بزمن، زنک اببک به داش مت قصد. بیندازم ااتقش به نگاهی ات

 نداد جواب. گرفمت مه را اببک ی شامره گش مت می را اباب کشوهای که ایلح در

 اببک خود بعد دقیقه پنج. کردم رها اباب اکر مزی روی را ام گویش مه من و

 :گفت معمول پریس احوال از بعد و زد زنگ



 .رفت الان مهنی بود، پیشم فربد بدم، جواب نتونس مت جان یدلا ببخش ید-

 :گفمت تعجب اب

 بود؟ شام پیش-

 :گفت و کرد اتیید

 سعی من نباش، نگران البته. داشت ابابت مورد در سوال رسی یه آ ره،-

 .نگفمت مه هیچی. نکنه شاکیت وقت یه کمن آ رومش فعلا  کردم

 :گفمت و گذاش مت کنار را نگفت؟تردید فربد به که دانست می چه مگر



 .دارم ازتون سوال یه من اببک آ قا ببخش ید-

 :گفت مردد

 سوایل؟ چه-

 عقیده تغیری دفعه یه اما کنید، مکک ابابم به خواس تنی می شام گفت می نامی-

 کنار دفعه یه چرا بپرمس تومن می من زده، رو رٔایتون کیس مه ای دادین،

 کش یدین؟

 :داد جواب رک



 رسم آ ورده، فربد رس که بلیی شبیه بلیی قراره ابابت بودم فهمیده چون-

 . خواست منی رشیک بده، رو قرضاش که گشت می یکی دنبال ابابت. بیاره

 زابن از شنیدنش اما است، کرده انمردی اباب بودم مطمنئ تقریباا  اینکه اب

 ای انعادالنه ی معامهل چننی فربد اب چرا اباب. بود تر خست خییل دیگر نفر یک

 بود؟ کرده
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 برسنی؟ نتیجه این به شد ابعث چی اصلا  بودین؟ فهمیده چطور-

 :گفت کواته مکیث از بعد



 کمن؟ تعریف برات مفصهل،-

 گوش ما های حرف به و است در پشت کیس کردم احساس حلظه یک

 :گفمت اببک به کمن، ابز را در و بروم جلو اینکه از قبل. دهد می

 هبتون هبرت موقعیت یه توی دارین وقت اگه بدومن، خواد می دمل خییل بهل-

 کرد؟ مکک فربد بشه که هست راهی دارم، ازتون سوال یه فقط. بزمن زنگ

 :پرس ید تعجب اب



 مگه کنه، مککی فربد به تونه منی برگرده مه ابابت خود حیت دیگه مکک؟ -

 . بده رو فربد خسارت متوم وسط این یکی اینکه

 بزمن؟ زنگ هبتون صبح فردا تومن می من نداره ایرادی اگه اببک آ قا-

 اینکه مضن. بود دهنده آ زار فربد ی خانه در نگاهش نداش مت، اعامتدی نامی به

 بود کش یده کنار او چون داند، می چزیهایی که است اببک این بودم مطمنئ

 در. بدامن داش مت دوست که داشت اکرش این برای ییلدال حامتا  پیی نامی، نه و

 :گفت جوامب



 .کنمی حصبت اوجنا بیا خواس یت اگه دفرتم، عرص فردا من-

  از هبرت خییل کردن حصبت رو در رو برداش مت، قدم آ رام آ رام در طرف به

 از قبل. بود اطلعات از منبعی اببک که وقیت مه آ ن بود، زدن حرف تلفین

 در پشت مامان. کردم ابز رسعت اب را در بگومی" خبری شب"  اببک به اینکه

  " از دانس مت منی. دادم را خبریم شب جواب جعییب شلک به مه اببک بود،

 و هول. بود ایس تاده در پشت که مامان ای کمن، تعجب اببک غلیظ" عزیزم

 و کردم نگاهش اتسف اب. داد می گوش هامی حرف به. رفت عقب دستپاچه

 :گفمت



 هبم؟ داری شک مامان؟ دادی می گوش حرمف به اش یتد-

 :رفت سالن مست به و گرفت روی

 حرف و بندی می َدَرم ااتق توی ری می ابابت، عنی شدی کمن؟ اکر چی-

 ابیش؟ نداش ته خرب ابابت از تو که معلومه کجا از! زین می

 :گفمت و گرفمت مستش به را ام گویش و رفمت دنبالش پا به پا

 یک اب ببنی بگری رو گویش بیا...  بیا کجاست؟ اباب دومن می من اینطوریه؟-

 !کردم می حصبت داش مت



 روی دست. ندهد را جوامب ات برگشت دیگری مست به و چرخید مبل روی

 :گفمت و گذاش مت اش شانه

 اگه یعین من مامان؟ هس یت یک دیگه تو ببنی؛ بیا خب! گریی؟ منی چرا-

 نشس مت؟ می ساکت کنه می رسمون به خایک چه داره اباب دونس مت می

 :گفت و شد بلند

 .کرده دیوونه ممن! بیاد مرگش خرب الهیی-



 به شد ابعث تنهایی. شد ااتقش راهیم  و رفت در من به دادن جواب زیر از

 به حریف چرا دارد، قصدی چه اباب که دانست می اگر کمن، فکر اببک حرف

 س تاره، انزننی، های حرف ود؟نش گرفتار چننی این امروز ات بود نزده فربد

 و کند، مکک اباب به ات است ایس تاده مهه مقابل فربد که بود این گوایی مهگی

 و اکر ی نتیجه به چرا. بود گذاش ته دستش کف خوب را حقش اباب قدر چه

 .نکرد فکر ما رسنوشت

 رد فربد صورت روی از ای حلظه دوربنی. افتاد تلویزیون ی صفحه به چشمم

 نگه صورتش روی و کش یدم عقب به را فیل و برداش مت را لکنرت . شد



 ش یب حمسن، عرویس شب گذشت، می شب آ ن از سال پنج نزدیک. داش مت

. بیاید حمسن عرویسم  به و بردارد را س تاره فربد کردم منی مه را فکرش که

 روز چه امروز. شد س یاه صفحه و نشست کنرتل قرمز ی دمکه روی شس مت

 نگه دمل در فقط ها سال متام در که بودم گفته فربد به را حریف من بود، بدی

 راحیل پای اگر زد، منی موهامی به دست اگر بود، خودش تقصری! بودم داش ته

 . زدم منی ها انگفته از حرف مه من کش ید منی وسط را



. گفمت می نباید. بود برده ماتش آ خرم های حرف اب داش مت، گهل خودم دست از

 شک مه من عذرخواهی به. بکمن توانس مت منی هرگز مه عذرخواهی دیگر

 .داشت

 

 ابال مست به حالت  خوش موهایش. بود منتظرم. دیدم دفرتش در را اببک

 مه ابز دیدمش، می که بود ابر چند و چندین اینکه اب و بودند شده هدایت

 .داشت جعییب تضاد برامی موهایش کنار در اش مشکی ابروهای



 .بنشیمن کرد تعارف و کش ید عقب برامی را صندیل
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 :گفت لبخند اب و نشست روبرمی

 .خوری می چی بگو هبم بزنمی، حرف اینکه قبل خب-

 .هیچی-

 :گفت و شد کش یده جلو به مکی

 انراحیت؟-

 :داد را خودش جواب خودش. پرس ید می جعییب سوال چه

 کرد؟ اذیت زد؟ حریف فربد دیشب! شده که اکریه-



 قصدی چه دونس مت می و داش مت خرب ابابم اکرای از من کنه می فکر بهل،-

 گفت؟ می چی دیدینش، من از بعد دیشب شام داره،

 .زدم جا دفعه یه چرا کهاین بود، تو شبیه سوالش بودند، اومده حایج اب-

 :پرس یدم تعجب اب

 گفتنی؟ چی شام -

 :گفت و کرد کج را رسش مکی



 بعد و کردم شک گفمت بودم، مطمنئ که نگفمت. نگفمت رو حقیقت ی مهه-

 کرد مجعش حایج اما نشد، قانع البته. نگریم دار شک ی روزه دونس مت صلح

 یعین ابابت از شاکیت و کنه شاکیت ابابت از احامتالا  شاکیه، خییل. برد و

 از مه دیشب نصفم  فربد اگه. مامانت حیت و تو پای شدن کش یده وسط

 داش یت، دست ابابت اب که بگه مه تو از ات اکفیه ابشه عصباین دستت

. کین دفاع خودت از ابشه الزم شاید. کن آ ماده چزی مهه برای رو خودت

 !کنه شاکیت که وایس تاده پا لنگه یه حایج



 فهمیدم می ابید اقدامی هر از قبل! بودم نیامده ترس یدن برای رس یدم،ت منی من

 . دارد رسش در چه اباب که فهمیده کجا از اببک

 خواهش شنیدم، و دیدم زاید غریب و جعیب چزیای روزا این من اببک آ قا-

 .بدین جواب صداقت کامل در ای ندید، جواب ای حرفام به کمن می

 :خندید بلند

 .بگم دروغ هبت تومن منی مه خبوام گی می وت که طور این-



 وقیت اببک که نکمن فکر این به کردم سعی نکمن، فکر چزی هیچ به کردم سعی

 حرف مواظب بیشرت و دارد مصمییت احساس مکرت دارد حضور ما بنی کیس

 !کرد می بودن خودماین احساس خایص جور یک. است الکمش و

 یه این کنار؟ کش یدین و رسشه تو چی ابابم بودین فهمیده که گید می شام-

 بود؟ احامتل

 :داد تاکن را رسش



 یب بیاره، رسم خواد می بلیی چه دقیقاا  ابابت که بودم مطمنئ من اصلا -

 .کنار کش یدم رسوصدا

 !بود خورده ابزی بد چه! فربد بیچاره

  کنار؟ بکشه مه اون ات نگفتنی فربد به چرا-

 :گفت و کرد نگامه متفکر

 فربد که اینه دلیلش. گم می راستشو بگم، رو راستش دادم قول تهب چون-

 یه ش مهه دیدی، روز اون که رو کردنش حصبت! مچکره خودش از خییل



 گذاش مت ممن بذارمی، الکه داییش رس قراره ما که کرد می برخورد جوری

 مه تنش ی پاره به حیت و کجاست بدونه هبرته که بفهمه ات جلو بیاد خودش

 ات کردم متاشا و نشس مت مدت این. داشتمی حق قدر چه ما بفهمه. نکنه اعامتد

 ادب ابید فربد کنه، می ادب رو پرروش ی خواهرزاده ابابت چطور ببیمن

 .ایه زجنریه فروشگاه ات چند گردوندن مثل اکری هر نکنه فکر ات شد می

 :گفمت هبت اب

 !بود انمردی این-



 پاس رو ابابت چک ات چند هنایت ردمک می فکر موقع اون من یدلا کن ابور-

 به و ره می جلو حد این ات دونس مت منی. بود مهنی مه ابابت قصد چون کنه، می

 رو گراف منایندگی بتونه فربد که کردم منی فکر مه درصد یک. افته می دردرس

 ابابت خود. بکنه رو اکر این تونست که زد ترفندی چه نیست معلوم بگریه،

 خییل فربد ده می نشون و جعیبه برام هنوز موضوع این. کرد منی رو فکرش مه

 تونست می فربد بیشرت خییل کرد منی خایل رو پاش زیر ابابت اگر و زیرکه

 .داد می مانور

 



. زد دور را دنیا شود می پول اب که بود گفته من به ابر یک فربد که بود ایدم

 .دبگری  گراف از منایندگی بود شده موفق مه پول اب شاید

 فهمیدین؟ کجا از شام اببک آ قا-

 حرفاش توی مهیشه ابابت. رس یدم نتیجه به و مه کنار چیدم رو موارد خییل-

 اتکید. تربیز توی رو ها جنس کمن می پخش ممن بشه، پاس هام چک گفت می

 وجه هیچ به ابابت اصلا  که بفهمم و کمن حتقیقایت یه ممن شد ابعث زایدش

 به رو این اما تونه، منی خبواد دلشم نداره، رو تربیز تو کردن اکر قصد دیگه



 فربد، خصوصاا  داره، رو امتیاز این هنوز کنن فکر مهه گذاشت نگفت، کیس

 بود، بدهیاش به فکرش فقط ابابت. بود فربد به نظرش آ خرش و اول چون

 که فربد. نبود همم براش دیگه گراف، منایندگی دادن دست از و نداشنت نه

 .شد شوکه ما ی مهه مثل مه ابابت گرفت، رو گراف منایندگی

 .بود جا مهه از خرب یب فربد فقط وسط این

 دونست؟ می چزیی من ابابی قصد از اومن چی؟ نامی-

 :رفت مه در اببک صورت نامی امس بردن اب



 رو فربد رس خواد می ابابت که دونست منی اما دونه، می چزیایی یه اون نه،-

 از چزیی یدلا ممکنه حمال گفت می کردمی می حصبت مه اب که دیش مب بذاره، الکه

 مکرت دیشب اما داشت، کنتاکت فربد اب مهیشه اینکه اب ندونه، ابابش اکرهای

 .نبود شایک فربد از

 .بودم کرده حس را مهنی ممن نبود، اببک گفنت به الزم

 داش مت؟ خرب ابابم اکرای از ممن مه شام نظر به اببک، آ قا چی شام-

 :گفت صورمت در خریه و س تقمیم 



 که نفره یک فقط وسط این بگن اگه. ندارن رو من ی جتربه ان، چبه اوان-

 !تویی اون گم می من داس تانه، این آ دم ترین گناه یب

 :بود جعیب خییل داشت من به که امیاین گرفمت، چشم

 کنید؟ می شویخ من اب-

 :داد تاکن را رسش قاطع

 .دونس یت منی هیچی تو که منمطمئ من آ انم، جان به نه-
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 او از انتظاری هیچ که یکی ویل! مامان حیت داشتند، شک من به مهه

 .کرد می رد را اباب اب من مهدس یت گونه هر قاطعانه رفت منی

 .داره ای نقشه چه ابابم که گفتنی می فربد به و شدین منی رمح یب قدر این اکش -

 تونه منی منصور و کمن می اشتباه من شاید کردم می فکر گاهی حیت. تونس مت منی-

 بذاره الکه رو اش خواهرزاده رس

 :گفمت درمانده

 کنه؟ پخش تربیز توی رو هاش جنس سابق مثل تونه منی ابابم چرا-



 . رفت می طفره سوال این به دادن جواب از

 :کردم هتدیدش

 !خورم منی تکون اینجا از من نگید اگه-

 :کش ید مزی سطح روی را دستش

 مهوانیی. ذارن منی مهوان درآ وردن، دستش از رو گراف منایندگی که مهوانیی-

 ابابت اب که کسایی متام ات بگری حمسن از رو، ابابت زندگی درشت و ریز که

 .درآ وردن رو کردن می اکر



 .هسنت ابابم پشتم  پرسش و عادل گفتنی منی شام مگه کنی؟ اوان-

 :گذاشت من و خودش بنی. برداشت را میوه ظرف و شد بلند

 مه رو هتران حیت و تربیز لک و دستشه گراف منایندگی الان که ایرویی این-

 سابق شوهر. نیست عادل خود از مکرت که لکفتیه دم یه کنه، می ساپورت

 .داره دمشین عادل اب. هست مه اکری مهه اهل  !عادهل دخرت

 داره؟ من ابابی به ربطی چه-

 :شد کَندنش پوست مشغول کند نگامه اینکه بدون و برداشت سییب



 .دیگه داره بیا و برو عادل اب ابابت خب-

 :گفمت تعجب اب

 بیا برو عادل اب که یک هر به داده گری داره، کینه عادل از چون آ دم این یعین-

 کرده؟ اکر چی عادل خود اب وقت اون داره؟

 .دادن گری ابابت به چرا دیگه دومن منی من -

 کینه پرسش و عادل از عادل دخرت سابق شوهر. بود شده پیچیده قضیه

 ی حلقه یک نشاند؟ می س یاه خاک به را من ابابی وقت آ ن و داشت



 بیشرت که چه هر. بود پریده آ ن روی زا اببک که بود وسط این ای گمشده

 آ ین از گشادتر رفته، فربد رس بر که الکهی که فهمیدم می بیشرت رفمت می جلو

 مورد در فکری چه اببک نبود همم برامی. کند می فکر خودش حیت که هست

 :گفمت ملمتسانه کرد، خواهد من

 آ دم اون نالا پس گنی می شام که طور این کرد؟ مکک فربد به شه می چطور-

 پیش مشلکی براش ممکنه گرفته، رو گراف منایندگی دوابره فربد که دونه می

 بیارن؟



 :گفت و کرد رها بشقابش در را بود کَنده پوست که سییب

 نداره دلییل و نیست ابابت که فعلا  کنن، می رصد رو اوضاع دارن احامتالا -

 پخش رو ها جنس شخود حنوی یه به خبواد فربد اینکه مگه فربد، مست بیان

 رو جنسا و بیاد کواته که هبرته. شه می رشوع مشالکتش وقت اون که کنه،

. دادم مه فربد به رو پیش نهاد این. نکنه دردرس وارد رو خودش و بده عودت

 در. کردن سکوت فعلا  گذاش ته فربد رس ابابت که الکهی به توجه اب اوانم

 اینه کرد هبش شه می که مککی اتنه گفمت، دیش مب هبت مه فربد به مکک مورد

 اکر این یکی ای  حماهل، خب که بده، هبش رو بدهیاش متام و بیاد ابابت ای که



 اکر این به حارض ای بکنه؟ رو اکر این که ش نایس می رو کیس تو. بکنه رو

 بکنه؟ رو اکر این توقعی هیچ بدون که ش نایس می رو کیس ابشه؟

 

 چزیهای ی مهه کردم، فراموش را چزی مهه من برگشت مسری طول متام در

. کردم فکر اببک آ خر سوال به فقط و فقط. بودم شنیده که غرییب و جعیب

 بدون اما ش ناسد، می را کیس خودش بگوید که بود طوری گفتنش حالت

 فربد حرف. کرد می رفتار دیگری طور امرور. کرد خنواهد را اکر این توقع



. بیندیشم رفتارهایش به دیگر ی زاویه از شد ابعث سینا حیت ای و اش درابره

  برسد؟ چه به که بود داده خرج به صداقت مهه این

 زده زل تلفن گویش به و کرده کز تلفن مزی کنار مامان رس یدم، خانه به وقیت

 :گفت خبوامه توضیحی اینکه بدون. بود

 این فربد اب اومد دلتون چطور:" گه می هبم زده زنگ دنیا رس اون از ت معه-

 بره گه می راست خییل. گفمت هبش دراومد دهمن از چی هر ؟"بکننی رو اکر

 !ام اکره چی من بپرسه، ازش کنه پیدا رو برادرش



 مردم های حرف برای نگراین ای ذره من بود، او از بیشرت دردم کردم، رهایش

 اب که چزیهایی ی مهه نگران اش، زندگی نگران بودم، فربد نگران فقط نداش مت،

 زندگی آ رامش که س یاهی و کدر حالت این من. بود آ ورده دست به یتخس

 کمن اکری هر بودم حارض. نداش مت دوست بود گرفته هدف را او ای دغدغه یب

 ات بکمن توامن می اکری هر خواس مت می دمل کند، پیدا جنات وضعیت این از ات

 که ابمش کیس توامن منی من دیدی:" بگومی و بزمن زل چشامنش در هنایت در

 "ام نبوده اباب مهدست من دیدی کین، می فکر تو

*  *  * 
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 .بکن را اکر این ابر یک حداقل...  قبلت های سال به برگرد



 نشنی مه را تو معصومانه قدر چه گرفیت َدرَزش زندگیت زا که دخرتی ببنی

 و من که دیدی ابر این شاید کن، مرور ابر چند. بود کرده هایش حلظه متام

 چیست، تو برای عشق تعریف! هستمی دنیا های کننده تعقیب هبرتین چشاممن

 دوستت قدر چه که گفمت می و زدم می زل چشامنت در ابید حامتا  دارد؟ علمیی

 ابش؟ وفادار و دارم

 هامن به من که جایی آ ن. برو ات سالگی دو و بیست به گومی می ابشد من به 

. بودم نگران و دخلور مه اندازه هامن به داش مت، دوستت که ای اندازه

 را خودم مکرت دیگر. بودم شدن آ ب حال در درون از. ساخمت می و سوخمت می



 را هایت ش یطنت بود، شده ابزتر امیه چشم دیدم، می هبرت را تو زدم، می گول

 جور. نیست درس گرمم  فقط رست خانه از بریون که دانس مت می. فهمیدم می

 خودت شدند می ابعث که نبودند هایت کتاب تنها دیگر. بودی شده دیگری

 ااتقت به. بود شده ها آ ن جرم رشیک مه ات گویش کین، حبس ااتق در را

. خندیدی می و گفیت می کیست دانس مت یمن من که کیس اب ها ساعت رفیت می

 مدام من اما کمن، عفو را تو خواس یت منی من از کردی، منی توبه تو

 . گذش مت می خطاهایت از و خبش یدمت می



 کینه جحم این که بود جعب در ست، ای کینه منصور گفت می مهیشه آ قاجون

 شبیهش اکش ای که بودم، نرفته اباب به من. است برده ارث به کیس چه از را

 متام ی اندازه به  آ ن من وقت آ ن فروختند، می را کینه اکش ای که شدم، می

 الیق تواین منی تو مباند ایدم ات کردم می دمل آ ویزان خریدم، می کینه معرت و معرم

 .ابیش دمل ختت و اتج

 زدند، می حرف آ دم اب و داشتند جان هایت ریش ته. بودی شده تر گری چشم

 به را خودت. کنند خوش جا صورتت روی خییل گذاش یت یمن که حیف فقط

 موهایت گش یت برمی خانه به مه وقیت رفیت، می بریون و آ راس یت می حنو هبرتین



 بقیه مال تو خوب بودی، تر جذاب موقع آ ن من برای شد، می رخیته مه به

 دکرت آ قای تو به عزیز که ابر هر. بودم رایض مه من و. من مال تو بد بود،

 دس مت از اکری گاه یب و گاه های لرزش این جز اما و لرزید، می دمل گفت می

 نیست، بدل ش یطنیت هیچ که بودی عیار متام جنتلمن یک ظاهر به. آ مد برمنی

 .بودم دیده را تو روی آ ن من اما

  



 امتحان را پرسشان دوست که دوس تامن ی بقیه مثل گرفمت تصممی ابر یک

 گویش. کمن امتحان را تو کند، می چه دیگری دخرتم  مقابل در ببیند ات کنند می

 من:" فرس تادم پیام برایت و گرفمت قرض را دوس تامن از یکی گویش نداش مت،

 َجمَک؛ ممن:"نوش یت جوامب در!  بودم کرده انتخاب خودم برای بَدیل امس" ُرَزم

 به را پیامت. نفهمیدم را منظورت" دارم خوشگیل ماشنی اما ندارم، کمش یت

 :گفت و خندید بلند بلند دید را پیامت ات. دادم نشان س متدو 

 کیه؟ بیشعور این-



. بودی نگفته بد اما بودی، گفته جعییب چزی که بود درست کردم، تعجب

 دندان جواب چه که کند توجیه را من توانست ات کش ید طول ها ساعت

. کمن شامتا و بیاورد برامی را* اتیتانیک فیل شد جمبور. دادی من به شکین

 دست کردم، امتحانت مه ابز آ ن از بعد. شدم منظورت ی متوجه و کردم متاشا

 بودم کرده انتخاب خودم برای که هایی امس آ ن از کدام هیچ ی سینه به رد

 این از هرگز دیگر. شد صفر امتحانت ی منره خبواهی را راستش. زدی منی

 !خطاست آ زمودن را آ زموده. نکردم اکرها

 



 دقیقه به اما گرفمت، می کناره تو از! کرد می حمتاطم کرد، می اذیمت تاتفاقا این

 گاهی حیت. بودی تو که گش مت برمی جایی به مه ابز و شدم می پش امین نکش یده

:" گفت می خودش به که زین عاقهل به شدم می تبدیل شانزده دخرت یک از

 روزی یک است، سالش و سن خمتص ها ش یطنت این ابش، صبور و آ رام

". توست به متعلق چون گردد، برمی تو به هنایت در و شود می خس ته

 ... من مثل شوند، می عاشق بد ها بعیض

 ـــــــــــــــــــــــــــــ



 و ُرز. است هجان ی  عاشقانه حمبوبم  و پرفروش فیلم  سه از یکی اتیتانیک*

 .هستند فیل این های خشصیت از َجک
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 به بریون از که گرفت می قوت بیشرت من در وقیت کُنَک خوش دل ابورم  این

 گذاش یت می جا در پشت را هایت ش یطنت ی مهه که زماین گش یت؛ برمی خانه

 من بودی خانه که مدیت متام. شدی می من یشگیم مه  حمبوب در دمم  هامن از و

. کمن اتو لباس برایت. کمن حل را تو مشالکت توانس مت می که بودم کیس تنها

 ترت خوش تیپ که هایی پریاهن. کمن متزی خودت مس تقمی نظارت اب را ااتقت



 اکرهایی این. نداش یت قبول مه را عزیز موارد این در حیت بشومی، برایت کرد می

 مه بامیر که من به برسد چه کرد، می دیوانه را سامل آ دم سپردی می من هب که

 ... دامیی من و بودند موقیت مهسفر خانه از بریون های آ دم. بودم

 موهایت ژولیدگی به دس یت برگش یت، خانه به مهیشه از دیرتر شب یک

 :گفیت می من دیدن حمض به و کش یدی 

 ... این از بعد دکرت خانوم به به-



 حیت کرد، می غرمق نیست؛  گفتین کرد می من اب زدنت حرف گونه این که ریاک

 .است شده مجع تو در جا یک وفایی یب قدر چه رفت می ایدم روزها ات

 توانست منی دیگر. بود عایل داشت من از حمسن که تصوری برخلف هامی منره

 و منرها به اتاک اب مه تو. بودم هبرت قبلش سال از سال هر. کند مسخره را من

 .کردی می تشویقم مدام آ وردم می آ زمایشی کنکور در که هایی رتبه



 روش به ات رفیت طرفش به. بیایی خانه به دیر ها شب آ مد منی خوشش آ قاجون

 خس ته آ قاجون گذاشنت رس رسبه از وقیت. دربیاوری دلش از خودت

 :انلیدی  شویخ به و آ مدی می من طرف به شدی می

 ی خونه برو وقت چند یه مبوین؟ اینجا اتبس تون آ خر ات امسامل رهقرا یعین یدلا-

 . بکش می نفیس یه خودتون

 جلو را رست شدی مطمنئ عزیز نبودن از وقیت گشت، اطرامف چشمت یک

 :گفیت و بوییدی را ام یقه روی و گردمن نزدیک جایی و آ وردی



 خودت؟ به زدی برداش یت رو من ادلکن-

 :گفمت و رفمت عقب به قدمی

 .ندیدم ادلکنمت حاال ات اصلا  من! خدا به نه-

 !نداش یت را اکرها این جرٔات بود عزیز اگر

 خانه به آ مدن حمض به مهیشه. است من کردن اذیت قصدت فهمیدم می بعد و

 چگونه روزگارت دانس مت می اینکه اب من که بود مهنی برای. بود مهنی ات برانمه



 اما شدم، می تنگت دل بودی کنارم رخیمت، می اشک. کَندم منی دل ابز گذرد می

 .کش یدم منی دست عشقت از

 عزیز. بود کسل مواقع اکرث نداشت، خویب روز و حال که بود مدیت جون آ قا

 مشهد به زایرت برای مه اب دواتیی شود هبرت آ قاجون اگر که بود کرده نذر

 .بروند

 و بودی نشس ته رسش ابالی شب چند این معمول طبق که بود شب آ خر 

  کردی می اتکید مه قاطع و جدی. خنورد چه و خبورد چه کردی می جتویز



 به مه عزیز وقیت حیت کردم، می متاشایت و ایس تاده پا رس. نکند انگاری سهل

 بیاوردم، خودم به را من بود بدل خوب که مه عزیز. نشدم اش متوجه آ مد ااتق

 ام متوجه نگاهش اب قیتو . کرد نگامه چپ چپ. ایس تادم تو و من بنی و آ مد

 اب و گرفت را من جای خودش بردارم، دست تو به کردن نگاه از که کرد

 داشت؟ دوستت بود، چه من و او فرق. رفت ات صدقه قرابن چشامنش

 . داش مت مه بیشرت. داش مت مه من خب

 به پدرت مهراه به سام و س تاره چون مباین، خانه شدی جمبور فردایش

 جایی نبود قرار چون بودم شادی از پر پا ات رس دند،آ م می آ قاجون عیادت



 خرید خانه برای کردمی، آ ماده را پذیرایی وسایل. کردمی متزی را خانه مه اب. بروی

 الکست به رفنت قید حیت ها آ ن آ مدن برای بودی، س تاره و سام عاشق. کردمی

 بریون انهخ از که هایی وقت ی مهه. بودم تو از تر رایض من و بودی زده مه را

 زمنی روی دخرت ترین خوش بخت حسم  من گرفیت منی دستت گویش و رفیت منی

 ها آ ن اب ای. زین می حرف کیس چه اب و کجایی نبودم نگران دیگر. داش مت را

 حیت ای! زین می حرف ماشنی و کمش یت از کین، می هایی شویخ نوع چه

 ... اتیتانیک فیل خودم  ی درابره



 مشلکی و بود احرتام قابل پدرت خودم  عزیز برای. آ مد س تاره و سام اب پدرت

 همم برایش آ قاجون. کرد می اذیت را او س تاره و سام دیدن اما نداشت؛ او اب

 جعییب ارصار روز آ ن عزیز. داشت دوست مه خییل را س تاره و سام نبود؛

 آ شپزخانه در را چزی مهه. کمن پذیرایی بقیه از من و بنشیند خودش داشت

 کرد اتکید حیت. کمن پذیرایی چطور که بود کرده سفارش لکی و بود ردهک آ ماده

 از خودش. کرد منی اکرها این از معموالا . کمن پذیرایی پدرت از مهه از اول که

 از مقدمه یب عزیز شدم وارد چای سیین اب وقیت. کرد می پذیرایی هایش همامن

 گرفت می ایراد من از مدام که مهیشه عزیزم  اب  !کرد تعریف پدرت پیش من



 و پرس ید مشقم و درس از پدرت! بودند کرده عوضش انگار داشت، فرق

 :گفت تو به رو دادم را جوابش مشرده مشرده اینکه از بعد

 .خدابیامرزه اون شبیه زدنشم حرف حیت مادرته، شبیه یدلا-

 میل کامل اب مه عزیز. گشت أتیید دنبال و کرد نگاه عزیز صورت به بعد و

 :گفیت و کردی کج را ابرویت لنگه یک و کردی نگاه من به تو اما کرد، ییداتٔ 

 !نکامن فکر بود؟ مخ تو اینقدر ممن مامان یعین-



 خییل جواب دیگر. بودم شده بزرگرت بودم، شده تر خامن من. ندادم جوایب

 نگامه و کردم نگاهت فقط. کردم منی لک لک دیگر. دادم منی را هایت متلک از

 !بودم کرده عادت ورزیدن عشق پنهاین هب! کردی
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 رست روز یک ات شوی، خس ته روز یک ات مبامن منتظر بودم کرده عادت

 که عاشق دخرت یک خیایل خوش...  من و ابمش من وقت آ ن و شود خلوت

 !است جعیب نباشد خیال خوش عاشق اگر اصلا . ندارد کردن شرسزن

 مه من و رفتند مشهد به عزیز اب. رس ید نذر ادای وقت و شد خوب آ قاجون

 به خودش قول به راحیل و برگش مت. برگردم خانه به برگشتشان ات شدم حمبور

 طلیی رنگ شدن، بزرگرت اب ش ناخمت می من که هایی آ ن متام. آ مد دیدمن

 موهایش روز هر. بود برعکس راحیل اما شد، می مکرت و مکرت یشانموها

 و زیبا بود، خودش عاشق. تر قش نگ مه خودش و شد می دیروز از تر طلیی



 برانمه لکی مه هایش قدم برای کردم می حس من حیت. زد می حرف  جذاب

 و گفت می بود، خوحشال. بیاید چشم به و بردارد قدم خرامان ات دارد

. نبودم چبه دیگر و شده بزرگرت مکی. داشت خویش خربهای برامی. یدخند می

 ! دید می دل و درد الیق را من

 وسط خودش. نش نود را هامیان حرف مامان ات برد ااتمق به و گرفت را دس مت

 به نگاهی نمی از بعد. نشاند خودش کنار و کش ید مه را من و نشست ااتق

 :گفت معیق لبخندی اب ااتق در



 بودم؟ کجا یندو می-

 :گفمت اما بوده، کجا نبود همم برامی

 خوحشایل؟ اینقدر که بودی کجا-

 !گردش بودمی رفته فربد اب-

 ! تو جز کردم شک دنیا های"فربد" ی مهه به من حلظه آ ن

 کیه؟ فربد-

 :گفت و زد رسم به آ رامی ی رضبه دستش اب



 از بعد نبهش  یک هفته هر داشتمی، قرار مه اب امروز! خنگ ت معه پرس-

 الکس الکی من اما گفتا، می مه قبلا . ست هفته سه. ذارمی می قرار الکسش

 .خربیه نکنه فکر که رفمت منی و ذاش مت می

 چشمم من و آ مدی  می دیر که هایی شنبه یک الکس؟ هر از بعد هفته؟ هر

 و تو از راحیل کش یدم، معیقی نفس! بودی راحیل اب بیایی ات بود در به

 .شدم پریتر سال ده ی اندازه به دفعه یک من و گفت می هایت خویب
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 نداشت، اتثری قلمب روی تو اب راحیل ابزی  خاطره بگومی تو به توامن منی

 مه در تو به ابورم برداشت، ترک قلمب نه؛. نبود خیامل عنی که بگومی توامن منی

 های رابطه متام مثل تریه، رنگ یک زد؛ عشقم به دیگری رنگ و شکست

 ... دنیا اتریک

 ... راحیل اب را تو اینکه غری بود، حتمل قابل برامی چزی مهه

 ارگذ و گشت از و زد می زل هامی چشم در راحیل. است خست مه گفتنش

 خرجش که هایی عاشقانه از زدی، می او به که هایی حرف از. گفت می تو اب



 ابیش؟ تواین منی رمانتیکی مرد تو کردم می فکر اشتباه به من چرا و کردی می

 را تو از دیگری ی چشمه من و کرد بیدار خواب از را من راحیل انگار که

 مدت در که تو اب اش رابطه از راحیل. کند عاشقی بود بدل خوب که دیدم می

 هر اب که دیدم می را مامامن من و زد می حرف بود رفته پیش مه خییل کواتهی

 حمسن اب را ازدواجش روایی رس در و کرد می ذوق راحیل دیدن ابر

 تو قول از راحیل. بود خوانده مه حمسن گوش به ابرها را این. پروراند می

 به راحیل مه قدر چه و دمبان پنهان اتن رابطه ای خواس ته که گفت می

 روی به را من چشامن اینکه از بعد راحیل! گذاشت می احرتام ات خواس ته



 برداشت را تلفن گویش مامان راحیل رفنت اب. رفت کرد، ابز تلخ های  حقیقت

 و گفت حمس ناتش و خامنی از کرد، تعریف راحیل از و نشست دایی زن اب و

 طرفش به و شدم بلند موقع نآ  . کرد خطاب خودش عروس را او آ خر در

 ات اید کرده چه راحیل و تو که بگومی و کمن بدجنیس خواست می دمل رفمت،

 حمسن امس کنار را راحیل امس دیگر و ببندد را دهانش مهیشه برای مامان

 یک من و بودی تو قضیه این پای یک نشد، ابز دهامن نتوانس مت، اما نیاورد،

 داد می اید من به ابید یک بودم؟ بدل مگر سامن،بر  آ سیب تو به بودم گرفته اید



 من بود وسط راحیل پای فقط اگر! بدجنیس اب ولو بگریم، را خودم حق که

 .کردم منی درنگ ای حلظه

 های غریبه دیگر راحیل. آ ید می پیش چه ماندم منتظر و کردم سکوت انچار

 و بود ام اهلدخرتخ راحیل. ابمش توجه یب ها  آ ن به نسبت که نبود تلفن پشت

 یک علمئ من و دیوانگی؟ فهمیدی. بود دیوانگی تو به اندیش یدن دیگر

 .بودم دارا کامل و متام را دیوانه



 به من و برگردند آ قاجون و عزیز بودم منتظر صربانه یب راحیل آ مدن از قبل ات

 برگشتند وقیت. نبودم آ مدنشان انتظار چشم دیگر آ ن از بعد اما بیامی، کرج

. کردم رد واهی های هبانه به من اما فرس تد، می دنبامل به را تو که زد لفنت عزیز

 بربند شامل سفر به خودشان مهراه را من که کردم الامتس فرش ته خاهل به حیت

 به آ یند، می آ قاجون و عزیز دیدن برای اباب و مامان که وقیت نشوم جمبور ات

 هایی شنبه یک اما کمن، موشفرا را راحیل های حرف که داش مت نیاز. بیامی کرج

 نفرین مثل شبش آ خر ات صبح از من که هایی شنبه یک. شد می مانع که بود



 افتاده ام زندگی به خبتک که انگار ها، زده جن مثل کردم، می زندگی ها شده

 ... ابشد

 و شدم تر آ رام بعدترش ی شنبه یک بود، خست خییل اولش ی شنبه یک

 نیست قرار و ست شلکی مهنی من دنیای که کردم قبول بعدی ی شنبه یک

 وجود متام اب را تو دمل چند هر برس ند، مه به دنیا های عاشق ی مهه

 بست بن به راحیل و تو ی رابطه زود خییل خییل داش مت امید. خواست می

 .ابشد سطحی ی رابطه یک و برسد



 

 بعد و داشت دکرت نوبت آ قاجون. نکش ید طول خییل من ابزی گربه و موش

 آ مدم، می تو خاطر به تر قبل. بربد خودش اب را من ات آ مد ما ی خانه به آ ن از

 یک حیت برگردم آ قاجون مهراه به ات شدم  می حارض وقیت کن فکر هرگز اما

:" گفت می که بود جون آ قا خود خاطر به فقط بوده، تو خاطر به مه اش ذره

 فقط نه، ابشد، آ مده بدم وت از اینکه نه ؛"گذرد منی برایش اتبس تان یدلا بدون

 را هامی لباس گریه اب. ترس یدم می شدن دچار بیشرت و دیدنت دوابره از من

 وقیت! بود دیگری ی شنبه یک فردایش. آ مدم جون آ قا اب و چیدم سامک در



 من از گهل چه هر اول ی دقیقه ده هامن و بود کرده آ ماده را شام عزیز رس یدمی

 .شد ساکت آ قاجون ترش اب آ خر رس و گفت تند تند داشت
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 اما ابمش، نداش ته تو به توهجیی بودم داده قول خودم به اینکه اب! نبودی تو

 را کش یدنشان بند به قدرت. گشت می دنبالت به را خانه جای مهه چشاممن

 همامن امشب که کرد اشاره هایش حرف میان در عزیز و خوردمی شام. نداش مت

 ااتق به خوابیدن هوای به زود. آ یی می دیر شب و هس یت دوس تانت از یکی

 عزیز. بیدارم که نبیند آ قاجون ات کش یدم رسم روی را پتو. نبیمن را تو ات رفمت

 منتها بودم، منتظر مه من برگردی، تو ات بود منتظر ود،ب نیامده ااتق به هنوز

 رسم از آ هس ته را پتو مه من و شد بلند خروپفش صدای آ قاجون. پتو زیر



 کردم تزی گوش منتظر. رس ید من به ماش ینت صدای بودی، آ مده تو. برداش مت

 منتظر. بود شده تنگ زدنت حرف برای دمل. بگویی چزیی و بیایی ابال ات

  :بگویی و بگریی را من رساغ زود خییل اینکه غری بش نوم زییچ هر بودم

 عزیز؟ کجاست یدلا-

 :پرس یدی جوابش در. ام خوابیده که گفت و داد را جوابت عزیز

 .بیاد بگو کن بیدارش برو خوابه؟ می زود قدر این حاال ات یک از -

 :گفیت تو اما گفت، چی عزیز دامن منی



 !که نیست خواب وقت ایزدهه، ساعت خب زین؟ می چرا-

 دست از. خس ته بودم، خس ته تو دست از. کش یدم رسم روی دوابره را پتو

 تو از کین، دگرگون را من حال ساده سوال ات دو اب توانس یت می راحت که تو

 به متعلق احساسامت ی مهه من اما و کردی منی من داشنت برای تلیش هیچ که

 خراب را دیگران روز و حال انس تهاند که هایی آ دم اب خدا واقعاا . بود تو

 اکمل آ گاهی در کس هر یعین نویسد؟ منی پایشان گناه ندارد، اکری کنند می

 است؟ اکر گناه کند اذیت را بقیه



 مهنی برای و است عزیز کردم می گامن بس مت، تر حممک را چشاممن شد، ابز در

 تو نبود، عزیز. درآ مدم ابشد برده خوابش ها ساعت که کیس شلک به بیشرت

 از بعد اثنیه چند عزیز پچ پچ صدای که چرا بودی، کرده ابز را در که بودی

 :گفت می تو به غیظ اب که رس ید گومش به در شدن ابز

 بشه؟ چی تو اومدی بریون، برو بیا-

 :دادی را جوابش و کردی ادا را لکامت عزیز شلک به مه تو

 .کمن بیدارش خوام می خبوابه، کردی جمبورش-



 :کرد بلندتر را صدایش مکی زعزی

 سالشه، هفده شونزده کین، بیدارش رسش ابال بری نیست که ساهل دو چبه-

 چزیی یه اینجایی ببینه شه بیدار جونت آ قا. نباشه تنش مناسب لباس شاید

 !ها گه می هبت

 و پیچید ااتق در کشدارت ی خنده صدای. خندیدی فقط اما چرا، دامن منی

 :گفیت که شنیدم شد، می تر دور و ورد صدایت که حایل در



. بیداره بندم می رشط رسش، کش یده ته ات رو پتو! دارم؟ اکر چی لباسش به-

 !زمس تونه ی چهل کنه می فکر ندونه یک هر

 و خنوردم تاکین ترین کوچک کین، می اشتباه تو و خوامب کمن اثبت اینکه برای

 حس که شدم می خواب لمیتس مک مک گذشت، طوالین دقایقی. خبوامب کردم سعی

 اب را تو و کردم ابز رسیع را چشاممن. است خورده صورمت به خنکی نس می کردم

. کین بیدارم ات بودی کرده فوت صورمت در. دیدم خودم رس ابالی لبخندی

 آ رام. بود دستت هنوز بودی برداش ته صورمت از که را پتویی ی گوشه

 :پرس یدی



 آ ره؟ راحیتان دس مت از هنوز واقعا؟ خوابیدی-

 از که تو انراحمت، دستت از کردی می فکر چرا شدم، پرت پاینی به بلندی از

 نگاه عزیز خایل جای به و برگش مت جوابت در. دانس یت منی چزیی من حس

 دیده دور را عزیز چشم یعین این و بودی ااتق تودر بود، خایل جایش. کردم

 :بودی

 کجاست؟ عزیز-

 :گفیت و بردی دماغت نزدیک را ات شارها انگشت و کردی رها را پتو



 . بگم هبت بریون بیا شو بلند! تر یواش! هیس-

 :گفمت مرص و شدم خزی نمی 

 کو؟ عزیز-

 :گفیت رسیع کین ساکمت اینکه برای

 برمی بیا. بردش زد صداش اومد اون شده، دار چبه اتزه هست خانومه این-

 .بریون

 :فمتگ و برداش مت را پتو. ندادم گوش حرفت به



 . خبوامب خوام می-

 :کش یدی رسم از رسعت اب را پتو و نکردی مکث

 ... بیا گم می نشو، لوس-

 من رساتپای به نگاهی اول رفتمی بریون که مهنی. آ مدم دنبالت و شدم بلند

 کردمن بیدار از ات بود ترسانده را تو فقط عزیز. نبود انمناسب لبامس. انداخیت

 در خریه و ایس تادی مقابل. آ مدی وترجل و بس یت را در. شوی منرصف

 :کردی تکرار را سوالت چشاممن



 دس مت؟ از انراحیت-

 !گویی می چه فهمیدم منی من

 ابمش؟ انراحت دستت از ابید چرا-

 و کردی بودند رها افتضایح شلک به شانه طرف دو در که موهامی به نگاهی

 :گفیت

 ابور مه تو...  نیا دیگه یترف گفمت من تون، خونه رفیت می داش یت که روز اون-

 .نیومدی زد زنگ عزیز چی هر و کردی



 :دیدی ادامه گریاتر خییل بعد

 و زد به عزیز و من نبایش تو. کمن می شویخ من دوین می که تو دیوونه-

 !دارمی؟ کن گوش حرف یدلای ات چند ما مگه افتمی، می خورد
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 فرق تو تعریف تو اب انراحیت از من تعریف قدر چه. گرفت ام خنده هوا یب

 نه کردی، می فکر تو که بود هامین من انراحیت دلیل اکش. داشت

 ... لعنیت های شنبه یک



 نوسان حالت در من اب رفتارت مدام. دمبو  زندگیت کواته دیوار من...  من

 و عصیب مه وقیت کردی، می تقس میش من اب بود خوب خییل حالت وقیت. بود

 .کردی می تقس می من اب مه ابز بد،

 ممن! گی می مهش! زین؟ می هبم حرفا این از ابرته اولنی مگه. نشدم انراحت-

 .شامل بودمی رفته اینا م خاهل اب نبودم،

 :گفیت و زدی پََسش. درخش ید صورتت در تعجب از ردی



 زد زنگ عزیز و برگش یت وقیت چرا پس نشدی انراحت و طوره این اگه-

 نیومدی؟

 بشیمن ابید. بیام بعدم سال اتبس تون نتومن شاید دیگه داش مت، اکر خب-

 ... کنکور واسه کمن مرور رو درسام

 نتوانس مت. نیامدم هرگز دیگر بعدترش های سال و بعد سال اتبس تان من و

 !بود گفته آ منی موقع هامن آ منی، مرغ. بیامی که نشد. بیامی



 نیامدن برای را من دالیل از لکمه یک گفت می که ها نگاه آ ن از کردی، نگامه

 :نداری ابور

 انز و ااتق توی رفیت الکی مه الان نیس یت، انراحت گی، می راست تو ابشه-

 !بودم من شدی، می خفه داش یت پتو زیر که نبودی تو. من برای کردی

 :گفیت و گرفیت را ابزومی. گرفت ام خنده مه ابز

 . گرفته ت خنده پراتت و چرت از مه خودت بیا؛-

 :گفیت و بردی حیاط مست به و کش یدی خودت اب را من



 .آ ورده رسم بلیی چه عزیز بدم نشونت بیا-

 :گفیت ها پهل به نرس یده دیدی، را من سوایل نگاه وقیت

 .کین می رویت الان کن صرب-

 را در کنار مشکی ی کیسه. رفیت پاینی ها پهل از تند و کردی رها را ابزومی

 و ایس تادی مه تو. بودم رس یده آ خر ی پهل به. آ وردی خودت اب و برداش یت

 و درآ وردی را حمبوبت های پریاهن از ات دو. کردی ها کیسه داخل دست

 :گرفیت من مقابل



 .ببنی رو اینا-

 مه ات ای قهوه پریاهن. بود مشکی های لکه رنگت آ یب پریاهن جای جای

 :گفمت و گرفمت دستت از خنده اب. بود شده مات رنگش

 شدن؟ شلکی این چرا اینا-

 :گفیت و کردی اشاره حیاط از بریون به

 تو انداخته مه اب رو مهه که، گریه منی گردن. بپریس عزیز از ابید رو این دیگه-

 .نیست وبخ جنسش گه می ماشنی



 نه خنده، نه اما نشستمی، پهل روی مه کنار و خندیدمی عزیز دلیل به دو هر

 جدا ی خانه خودت برای ابید مک مک اینکه برای دلت درد نه نشسنت، مه کنار

 که نشد ابعث کدام هیچ شوی جدا جون آ قا و عزیز از و ابیش داش ته

 :یتگف  و نشس ته من نزدیک. است شنبه یک فردا کمن فراموش

 این روز هر خسته. شد انراحت آ قاجون انداخمت، رو حرفش ابر یه نبودی-

 قراره دیدم، خونه یه شام ی خونه نزدیک رفتمی حمسن اب. بیام و برم رو راه مهه

 .آ قاجون نه دونه می چزیی عزیز نه هنوز. کنمی قولنامه برمی



 :گفمت و کردم مامتیل مستت به مکی را رسم جوابت در

 بگم؟ عزیز به جوری یه من خوای می-

 آ ن. شد معیق نگاه یک تو مست از سوامل جواب. بود مه نزدیک رسهامیان

 جا لبت کنج مه لبخندی و گرفته هدف را من مس تقمی چشامنت وقیت حلظه

 متام من خبش یدمت، من که کمن اعرتاف خواست می دمل بود کرده خوش

 دهان حریف گفنت برای. دز  خوامه خط تقومیم از تو خاطر به را ها شنبه یک

 به نگاهش وقیت و داد هل را حیاط ابز نمیه در دفعه یک عزیز اما کردی، ابز



 به من. رفت مه در هایش سگرمه. برگشت صورتش حالت افتاد ات دو ما

 زاید تو اب را ام فاصهل رسیع ابشد شده مرتکب بزرگی گناه که کیس مانند

 حساب مکرت عزیز از ها اتزگی. کردی نگاهش و نشس یت نه؛ تو اما کردم،

 :گفت عصبانیت اب من به رو مه عزیز. بردی می

 بیداری؟ چرا تو-

 :کردی دفاع من از تو بگومی چزیی اینکه از قبل



 هبش ابید شام یعین ست؟ دوساهل یکی ی چبه خودت قول به یدلا مگه عزیز-

 !بشه؟ بیدار یک خبوابه یک بگی

 و کرد بیشرت را امخش عزیز. ترس یدم می من ویل ترس یدی، منی عزیز از تو 

 :گفت

 .دارمی اکر لکی آ ن می اینا ابابت فردا خبواب برو یدلا، برو-
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 :گفیت شوم ااتق وارد اینکه از قبل. آ مدی نباملد عزیز به توجه یب و شدی بلند

 .بریون رمی می انهار مه اب م، خونه من فردا-



 در چشم. ست الکفه و شایک قدر چه عزیز که رفت ایدم گفیت را این وقیت

 :گفمت چشمت

 .ست شنبه یک فردا-

 :گفیت خیال یب

 ! رفت؟ بریون شه منی ها شنبه یک مگه! ابشه خب-

 کردی؟ می چه را راحیل اب قرارت



 ایدت کردم می فکر شود، می چه فردا ماندم منتظر. برگش مت ااتمق به رسدرگم

 جز دادم را احامتیل هر ببیین، را کیس چه و بروی کجا ابید شنبه یک که رفته

 "بریون رمی می انهار شو آ ماده  :"بگویی و بیایی ظهر تو اینکه

 روز آ ن! داشت مه شیینن  دل هبشتم  گاهی گاه سال، آ ن هجمنی اتبس تان-

 .کردم پرت گل و دادم تاکن دست ها آ ن ی مهه برای و شدم روایهامی عروس

 اکر ات. نبود مهراهش مامان بود، آ مده تنها اباب. برگشتمی خانه به ظهر از بعد

 که را شام. بگذارد عزیز ی خانه را پایش شد منی حارض آ مد منی پیش واجیب



 از زد، حرف غرب شهرک های زمنی ی ابره یک شدن گران از اباب خوردمی

 را هایت زمنی که جا آ ن به کشاند را حرف رساجنام و گفت دوس تانش ی جتربه

 سکوت در تو زد، می حرف اباب که مدیت متام. شوی رشیک او اب و بفرویش

 :گفت شد خس ته معنادارت سکوت از اباب وقیت. کردی می گوش فقط

 . دارم پروپاقرص مشرتی یه من البته. بنگاه ات چند بذارمی برمی بیا هفته این-

 :گفیت مشرده مشرده. نبود سکوت اباب حرف این به واکُنشت دیگر



 مطمنئ شده، گرون اگه داره؟ ای فایده چه فروشش دایی، بفرومش خوام منی-

 . شه منی که ارزون مونه، می اثبت جوری مهنی ای شه، می تر گرون ای ابش ید

 نه جوابت از اباب. بودمی اباب و تو بنی دوئل گر نظاره فقط آ قاجون و عزیز من،

 هایش سبیل ی گوشه. شد مه عصباین هنایت یب بلکه بود، نیامده خوشش تنها

 حنوی به ای و زد می حرف حرفش، خمالف کیس بود، عادتش. جوید را

 شد بلند. داد می نشان العمل عکس هایش سبیل جویدن اب کرد، می اش عصباین

 :گفت و



 مهنی اب چهار ساعت مجعه. دومن می هبرت من بفهمی، رو چزیا این زوده برات-

 . برسون رو خودت دارم، قرار مشرتی

 مه تو رفت، اباب وقیت فقط. نگویی چزیی که دیدی صلح ای و نگفیت چزیی

 مطمنئ من موقع آ ن ش نامس؟ می مهه از هبرت را تو من بودم گفته. رفیت بریون

 خنواهی را غرب شهرک های زمنی هرگز بلکه روی، منی همجع تنها نه بودم

 از بعد و برداشت را گویش عزیز درآ مد، صدا به خانه تلفن و رفیت. فروخت

 :گفت و گرفت مسمت به آ ن



 ... ته خاهل دخرت بیا-

! من از. گرفت می را تو رساغ من از راحیل. گرفمت عزیز از را گویش

 و ای رفته بریون که دادم می توضیح برایش ابید من و هس یت کجا پرس ید می

"  طور این که:" گفت گفت؟ چه مان حصبت پااین در داین می. نیس یت خانه

. درآ مد دمامغ از چزی مهه. رفت هوا به و شد دود من ازظهر بعد دخلویش متام

 ی لکمه سه زیباترین نظرم به گفیت می وقیت که بود، تو خاصه که زد حریف

 نباش، نگران:" گفت می که هایی خیایل  خوش نآ   ی مهه. آ مد می هجان

 خیایل خوش ،"هس یت او زندگی ی ملکه تنها تو ، نشس ته گمل به شان رابطه



 نتوانس ته که آ مده پیش برایش مشلکی گفت راحیل که زماین و ماند ابیق

 .داد ماهیت تغیری تو نداشنت هرگز معیق ابور به بگذارد قرار تو اب امروز

 چزیی تو به که بود کرده سفارش راحیل. نشس مت مبل یرو حال یب و سست

 نداشت اکری عزیز. نفهمد چزیی کیس فعلا  که داش تنی قرار اتن بنی. نگومی

 مشغول و گذاشت اباب و تو برخورد پای به را ام انراحیت. خنوامب ای خبوامب

 نگران دیگران. نبودم رفتنت از قبل آ دم دیگر من برگش یت وقیت. شد اکرش

 نگامه گذرا که وقیت چند هر. نبودم آ مده، پیش اباب و تو بنی که ردیبرخو 



 مقابل که بودی کرده آ ماده را خودت. نرس ید مشامم به خویب بوهای کردی،

 .بزین اش سینه به رد دست و ابیس یت اباب

 معلوم را حسابت طرف چند هر رفیت، ااتقت به و گفیت ی"خبری شب" 

 خاموش چزیها این اب من درون ور شعهل شآ ت. عزیز ای بودم من که نکردی

 بودمی خودمان فقط و نبود تو و من بنی کیس که برگش مت ظهر از بعد به. شد منی

 قرار نه زدمی، قدم عاشقانه نه گرفیت، را من دست نه! بودمی خوش بخت چه و

 ترین عاشقانه اب تو، همرابن نگاه هر من برای اما گذاشتمی، را آ ینده مدار و

 . کرد می برابری ها حرف و اه رفتار



 اگر...  فربد خوامن منی ای عاشقانه داس تان هیچ دیگر که است سال خییل من

 ام گریه من ابز مه نرس ند مه به اگر...  گرید  می ام گریه من برس ند مه به

 ... هجامن عاشق دخرتم  ترین تلکیف یب من! گرید می

 

*   *   * 
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 چند. بودم کرده عرق. کش یدم گردمن پشت به مه دس یت و آ مدم پاینی ختت از

 خوامب که مه وقیت. زدم می پا و دست ختمت در فقط صبح ات که بود شب



 را چشاممن وحشت شدت از دفعه یک و دیدم می بد خواب مدت متام برد می

 خربی اباب از که بود روز ده! بود خیس گردمن پش مت موهای.  کردم می ابز

 ات نداد؛ نشان العمیل عکس هیچ و بود منتظر روز چند این متام فربد. نداشتمی

 ی خانواده طرف از فربد که گفت می اببک. بود کرده شاکیت دیروز اینکه

 شاید. کند منی شاکیت چرا که است فشار حتت رشپد خصوص به و انزننی

 موهجیی دلیل و گردد برمی کردم می فکر که من مثل گردد، برمی اباب کرد می فکر

 .آ ورد می مدتش طوالین غیبت برای



 را ها جنس که کرد خواهد رایض را فربد شده طور هر بود داده قول اببک

 فربد خواس مت او از من آ مد ام خاهل شوهر مهراه به که پیش روز دو برگرداند،

 این زود خییل که زد حرف مه شاکیت الوقوع قریب احامتل از. کنند رایض را

 هنوز و بود داده قول من به که شد  می روزی دو. درآ مد درست اش بیین پیش

 من. داد منی جواب مه را اش گویش. است کرده چه فربد اب که بود نداده خربی

 بودم، رفته فربد ی خانه به خودم پای اب ودمخ که روزی آ ن از بعد دیگر

 و گذاش ته اببک و او اب قراری خانه از بریون مامان فقط. ندیدم را او دیگر

 خواست منی دمل اصلا . بودند مه پدرش و انزننی که قراری. بودند زده حرف



 نظر از و رس ید دادم به مه خاهل شوهر ببیمن، موقعیت این در را انزننی و فربد

 .ابمش قرار در ست عصیب و دارد شک من به فربد وقیت نبود درست شخود

 خربی بزمن، زنگ نفر یک به خواست می دمل شدم می بیدار که صبح هر

. گرفمت را اببک ی شامره و برداش مت را گویش. نداش مت خویب حال اصلا  و بگریم

 و دکر  ابز را در مه مامان شدمی پریس احوال مشغول و داد را جوامب وقیت

 چه اببک که بش نود ات بگذارم آ یفون روی را گویش کرد اشاره. شد داخل

 اببک. نشس مت ختت روی کنارش و دادم اجنام خواست که را اکری. گوید می

 :گفت و کرد عذرخواهی نبود که روزی دو برای



 ایران، گرده برمی عید برای بود داده قول هبش مامانش بودم، آ ان درگری-

 بره خواست منی امتحاانتش وسط درست. بینه می من چشم از آ ان برنگش ته

 . مدرسه

 آ ان از. داد می توضیح من به اش خشیص ای زندگی ی درابره حد از بیش خییل

 مهه این وسط که دیگری چزیهای خییل و سابقش مهرس عاطفه از گفت، می

 را حرفش آ خرم  ات دمه اجازه بودم جمبور. بود خارج من ی حوصهل از مشالکت

 فقط کرد می مان مکک و نبود گردان روی ما از روزها این که کیس تنها بزند،

 شومی، نشنی خانه بودمی رایض که کردند می برخورد طوری بقیه. بود اببک



 اگر ای دادند، منی را ما تلفن جواب. نشومی چشمشان در چشم هرگز ویل

 خاطر به شاید ،ترس یدند می مه گاهی. بود افرتا و طعنه و هتمت فقط دادند می

 :گفنت اب اببک. کردند می پرهزی ما اب مراوده از حمسن

 یک مامان. داد پااین هایش  حرف به" نشده؟ خربی داش یت؟ اکرم جان یدلا"

 :گفمت جوابش در. اببک مصمیی حلن خاطر به شاید کرد، نگامه جوری

 رو جنسا کرد قبول شد؟ چی کنید، حصبت فربد اب برید بود قرار اببک آ قا-

 ترکیه؟ بده عودت



 :شد اتزه اببک دل داغ

 توی کرد نصیحتش نامی چی هر گفمت، من چی هر! غد ی پرسه ده منی گوش-

 رو دخرتش گفتمی کردمی، واسطه مه رو حایج حیت. نرفت که نرفت کتش

 کس هیچ جل، ی دنده روی افته می. نکرد قبول ابز فربد، رساغ بفرس ته

 تونست حایج دخرت شاید نکرده، قبول که امروز ات یعین نیست، جلودارش

 حیت. آ د منی کواته ابز ها، خوره می داره رو قدلریش مهنی چوب. کنه راضیش

 بره که هبش زدم زنگ دیشب ابز شکرابه، نامی اب میومن اینکه اب جان یدلا



 که زده زنگ پیش ساعت نمی مهنی نامی اما کنه، حصبت ابهاش و فربد رساغ

 .کرده حصبت تند ابهاش فربد گوای. نکمن ش واسطه دیگه

 :پرس یدم اببک از من و داد تاکن رس نگراین اب مامان

 بکنه؟ اکری تونه می مگه چیه؟ هدفش بده؟ پس خواد منی چرا-

 :شد عوض حلنش اببک

 خودم بدلم. خوردم زمنی که نیس مت من بگه خواد می! جلبازه بدومن، اگه وهللا-

 خودت، برای خنر رش گفمت هبش چی هر ه،دردرس  دنبال. کمن جور و مجع رو



 رس اب حامقتاش این اب این" دم منی پس جورامب یه حیت:" گه می. نیست کن ول

 رو هیچی نیست قرار کرده پر مه رو جا مهه. گفمت یک ببنی زمنی، خوره می

 ابید چبه این خب اومده، خوشش اکر این از اتزه چون ترکیه، بده برگشت

 حصبت ابهاش نباشنی، شاکیتش نگران اما بیاد، جا حالش ات بشه تنبیه

 که مهنی نگفت، هیچی. تقصریین یب شامها رفت، گذاش ته داییت گفمت کردم،

 !خیلیه نکردم جلبازی موردم این توی



 بیشرت خودم از را ایغی ی چبه این من. شد می ریش من دلم  و گفت می اببک

 خدا" دمل در من گفت یم خوردنش زمنی از اببک که زماین و داش مت دوست

 .گفمت می بلند بلند را" نکند

. کرد قطع را تلفن ببیند را من ابید فردا شده طور هر اینکه گفنت اب انتها در

 :پرس ید گنگ حالیت اب مامان متاس، قطع از بعد

 

 [۲1:۵1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار



[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 1۰۵پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 



 دست خمدر مواد انگار بده، پس رو جنسا میگه مهچنی گه؟ می چی اببک-

 تونه می خودش البد بده، پس خواد منی فربد خب! بشه آ ب که خیه ای فربده،

 و پیغوم براش هی و بده پس گنی می شام که ارصاریه چه کنه، پولشون

  فرس تنی؟ می پسغوم

 رقیب از یک کنه، اکر ذارن منی! مامان بود سادگی این به چزی همه اکش-

 که کردن ابهاش اکری کردن، پا لکه بیا و برو اون اب رو اباب آ د؟ می خوشش

. بره کنه ول جوری این مه رو ما بذاره، الکه رو ش خواهرزاده رس شد جمبور

 کنه؟ اکر راحتیا این به فربد بذارن داری انتظار بعد



 :گفت و شد بلند تخت روی از

 مه رو فربد ی غصه بیامی حاال دارمی؟ غصه خودمون برای مک چه؟ ما به خب-

 رضر لکی سادگیاست، این به دادن پس مگه اتزه ده؟ منی پس چرا که خبورمی

. بده پس خستشه معلومه خب کرد، داغش نقره که ابابمت بکنه، اوجنا ابید مه

 !ترکیه؟ ترف منایندگی گرفنت مهنی واسه ابر چند



 شد می ابعث که چزیی اما بزمن، زنگ فربد به خودم که زد می رسم به گاهی

 و کردم تکرار ابر دو! بود مانده جواب یب که بود آ خرم متاس بشوم منرصف

 .نداد جواب مه ابر دو هر

 برای اش  پیگریی از حد این. ببیمنش و بروم حامتا  ات زد زنگ زود صبح اببک

 خمصوصاا  ندارد؛ ارصار قدر این هجت یب دانس مت می ساند،تر  می را من دیدمن،

 کرده عوض را دفرتش. نیاورم خودم اب را مامان و بیامی تنها گفت می که وقیت

 اکرش بدامن خواست منی دمل اصلا  بود، رفته تری ش یک ساخامتن یک به و



 مهه اوضاع این در که وقیت خمصوصاا  آ ورد؛ درمی پول راهی چه از و چیست

 !گذاشت می پول روی پول او و گفتند می ابزار کسادی و زاین و رضر از

 

 حراکتش در خایص زدگی ش تاب. کرد راهامنیی ااتقش به را من خودش اببک

 روبرومی من از تر رسیع بنشیمن، مبل روی کرد اشاره اینکه از بعد! بود مشهود

 :گفت شدمن جاگری حمض به و نشست



 یعین بدوین، ابید حامتا  تو که هست چزیایی یه برم، طفره خوام منی من یدلا-

 که حاال ویل داش مت، مشلک مکی بگم، هبت خواس مت می اینا از زودتر راستش

 ... دارم سوال یه قبلش فقط بدوین، هبرته دیگه کرده شاکیت فربد

 مکی اولش ش تاب و جعهل وجود اب مکث این و بپرسد را سوالش بودم منتظر

 .بود انجور

 ابهاتون؟ نگرفت چزیی متایس ابابت روز چند این- 



 اکنون و زد می حرف اعامتد از مدت این متام کردم، نگاهش تعجب اب

 :نه ای و دارم خربی اباب از که پرس ید می

 من کنید می فکر واقعاا . نبود این ما روز و حال که زد می زنگ اگه اببک آ قا-

 ... ابابم که دارم خرب

 :آ ورد ابال را دس تانش. ایس تاد مقابل و شد بلند



 دارین، خرب جاش از شام که نیست این منظورم اصلا  جان یدلا ببنی-

 خوبه حالش بگه که قدر مهنی کواته، متاس یه حد در که بود این منظورم

 نداده؟ خربی هبتون

. ایس تاد آ ن پشت و چرخید مبلش دور که دادم تاکن نه ی نشانه به را رسم

 :گذاشت مبل روی را دستش و شد مخ



 کشی اس باب که موقع مهون یعین فروخته، رو تون خونه ابابت یدلا ببنی-

 داره دونس ته می خوب خییل یعین این. فروخته قمیت زیر تومن چند کردین

 .داش ته نقشه قش نگ کنه، می اکر چی

 خانه آ ن از را ما شان نگاه و ها مهسایه ی هبانه به. کردم نگاه اببک به هبت اب

 اباب به جا یک حلظه هامن را امیامن ی مهه. بفروشد را خانه که بود کش یده بریون

 گونه این اباب است حمال نه بگوید که نبود امید ای ذره دیگر. دادم دست از

 :بگومی اببک به را لکمه ات چند اببک به ات کَندم جان. ابشد



 دونید؟ می کجا از-

 :گفت چشاممن در خریه اببک

 رفت که فهمید رو مس ئهل این مه فربد لا اص! فهمیدنش نداشت اکری-

 ی مس ئهل یه و مس ئهل این البته کرد، می مقاومت مکی اون قبل ات کرد، شاکیت

 !اینجا بیای خاطرش به امروز خواس مت من که چزیی. دیگه

 اب بود؟ مانده ابیق مه ای  دیگه ی مس ئهل مگر! بود جعیب اببک گفنت حالت

 :گفمت ترس



 چی؟-

 نگه آ روم رو مامانت بتوین بعدش ات ابیش مسلط خودت به دابی یدلا ببنی-

 بشه، متوجه بعدش مسائل و ها شاکیت این جراین در زایده اماکنش داری،

 یه خونه رفیت که امروز خودت تو که اینه نظرم من اما نگی؛ هبش تو حیت

 .بگی هبش جوری

 به آ خر از حنو هبرتین به را دنیا داس تان هبرتین که داشت را این قابلیت اببک

 .کند تعریف اول



 شام مش منی متوجه من چرا بگم؟ مامامن به ابید رو چی گید؟ می چی اببک آ قا-

 گنی؟ می چی

 :کرد تر زابنش اب را زیرینش لب

 این عادل. رفیقن ابابت اب که ساهل خییل ش نایس، می رو عادل تو یدلا ببنی-

 مک یه این! بگی که ییتحام جور هر کرده، ابابت برای اکری مهه سال چند

 مه موقعی! کنه حامیت طوری این غریبه یه از که جعیبه عادل مثل مردی برای

 متوم آ روم آ روم اون شه، می داره بدخبت ابابت کردن می فکر ظاهر به مهه که



 کرده، گذاری رسمایه تربیز پاساژای هبرتین از یکی توی رو ابابت ی رسمایه

 ابابت یعین فروخته، پیش ماه رو ش مهه ابتاب که جتاری ی مغازه ات چند

 یه وجود اب دیگه گراف منایندگی. بره ایران از و بذاره که بود کرده رو فکراش

 گری و هممه که کردن می عنوان فقط. خورد منی دردش به لکفت گردن رقیب

 .افتادن
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 اب خب که کمن می فکر طور این من البته. بوده الپوشوین جور یه واقع در

 ات جلو، انداخنت رو فربد که شد مهنی. نیست راهی یب فکر شواهد به توجه

 یب خواس ته می فقط. شده بدهاکر و بدخبت بس از مککش اومده یکی بگن

 بدهیاش یکی مه ور اون از وشه،بفر  رو هاش مغازه دردرس بدون و رسوصدا

 وقیت مه طریف از کرده ریزی برانمه قش نگ عادهل، پرسه اکر این. بده رو

 .برسه رو سابقش خواهر شوهر حساب آ روم آ روم تونه می نباشه ابابت



 :پرس یدم اما آ مد، منی در نفسم

 عادل دخرت سابق شوهر چرا عزیزه؟ پرسش و عادل برای مهه این ابابم چرا-

 من؟ ابابی به داده گری

 جمبورم، خب اما بدم، هبت رو خرب این من وقت هیچ نداش مت دوست -

 زنم  عادل دخرت چطوری، نیست معلوم اومن بفهمنی ممکنه حلظه هر چون

 ! ابابته



 اببک نیامد، بریون دهامن از حریف هیچ داشت اببک که انتطاری برخلف

 من اما گوید، می دروغ گومیب و بزمن داد کمن، اناکر شوم، بلند بود منتظر

 انگار. بود شده پیدا گمشده ی حلقه. شد ابورم زود و کردم نگاهش فقط

 گذاشت، می الکه را فربد رس دامن، می را راز این من که است سال هزار

 که ای شامره اب مه آ ن زد، می حرف و بست می را در ها ساعت دست به تلفن

 دانس مت می فقط. نبود بعید داشنت دوم زن آ دم این از. بود تربیز به مربوط

 !شد می انبود مامان! بود خنواهد من مثل مامان

  وقته؟ چند-



 .دومن منی دقیق ابز شه، می سایل دو یکی-

 :گفمت پوزخند اب

 پشت قدر این پرسش و عادل چرا گفت می فربد به نامی روز اون مهنی برای-

 دونس تنی؟ می یک از شام ابابمن؟

 :تگرف معیقی نفس



 نداش مت دوست من. بود مهنی نامی منظور آ ره دونمی، می که بیشرته سال یه-

 بش می، رشیک ابابت اب که داشت ارصار مهنی برای نامی. بگه هبتون چزیی

 ! امتیازه یه این و عادهل دوماد گرمه، پشتش گفت می

 :گفمت شک اب

 دونست؟ می فربدم-

 :داد تاکن را رسش



 یکی مهنی اومن افتاد، منی ابابت ی تهل تو شاید وقت اون دونست می اگه نه،-

 فکر شه می ابعث اینا البته. گفت هبش نامی چیه، به چی فهمید پیش روز دو

 بیار آ تش و بذاره نامی اگه البته بگریه، آ روم مکی و نیس تنی مقرص شام کنه

 !نشه معرکه

 :فهمید خودش. بزمن توانس مت منی حرف کردم، نگاهش سوایل

 مهنی گه می کجاست، منصور دونید می مه الانش مهنی شام گه می نامی آ خه-

 .برین ببندیندو فلنگو مه شام که روزاست



 دستش. آ مد جلوتر کمن می سری دیگری دنیای در و کمن منی نگاهش دید وقیت

 :گفت و شد مخ مسمت به مکی و گذاشت من مبل پشت را

 چیده رو نقشه این ورمنص دومن می کمن، منی خرد مزخرفاتش برای تره من-

 شده خیالتون یب الکا  که نیست طور این اما بگه، هبتون چزیی اینکه بدون

 مه زودتر شاید البته بده، هبتون خربی یه بیوفته آ س یاب از آ اب منتظره ابشه،

 .نذار خرب یب رو من گرفیت ازش خربی وقت هر یدلا فقط بکنه، رو اکر این

 !بود ایس تاده نزدیک قدر چه ،کردم نگاهش و گرفمت ابال را رسم



 جوری یه خونه بری ابید نگری، خودت به رو قیافه این خانوم، یدلا شو بلند-

 فربد. شه می حل چزی مهه! نباش نگران هس مت من کین، حصبت مامانت اب

. ابشه داش ته اکری تونه منی مه شامها اب. نیست بند جایی دستش نداره، مدریک

 داش ته اکری تونه منی شام اب اما کنه، اکری بتونه ایدش بیاره گری رو ابابت اگه

 از تونست اون شاید کن حصبت مادربزرگت اب کرج، برو رس یه مه تو! ابشه

 .بربیاد فربد پس
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 که هایی حرف از. بکنمی ابید که اکرهایی از گفت می ما به اعامتدش از اببک

 اوضاع این اب چطور مامان کردم می فکر این به فقط من و نزنمی، و بزنمی ابید

 تربیز در اکر هوای به که مدیت متام اباب فهمید می اگر. آ مد خواهد کنار

 مه هنوز مامان. آ مد می رسش بر چه است بوده اش اتزه   رسگرمی مشغول

 ی نقطه ابره یک موضوع این وقت آ ن و برگردد قبیل ی خانه به داشت دوست

 و ابیس مت مقابلش که خواست، می را عزیز دمل. شد می روایهایش ی مهه پااین

 به و بزند حرف برامی وقت آ ن و"! کرده چه مون زندگی اب پرست ببنی:" بگومی



 و بنشیند رومی در رو که را آ قاجون ای. کند آ رامم است بدل که رویش هر

 .ابشد پرسش اکرهای ی رشمنده

 

 برداش مت را گویش درآ وردم که را لبامس. نبود خانه مامان رس یدم خانه به وقیت

 و کمن رها را گویش شدم جمبور تلفن زنگ صدای اب اما بزمن؛ زنگ او به ات

 دستش از دنیا کی ی اندازه به اینکه اب! بود حمسن. دمه جواب را تلفن

 چه هر. کردم گریه بلند بلند فقط شنیدم را صدایش وقیت اما داش مت، انراحیت



. زد زنگ که بود کیس هبرتین زمان این در مه ابز بود، دور که مه قدر

 اببک از که چه هر خواس مت می. کمن خایل را خودم داد اجازه و کرد سکوت

 نگراین اب و نداد لتهم ویل بگذارم، دستش کف اکست و مک  یب شنیدم

 :پرس ید

 ده، منی جواب زمن می زنگ مامان و گویش و خونه به چی هر ساعته یه یدلا-

 نیست؟ خونه

 :گفمت و کردم پاک را چشاممن اشک و برداش مت دس امتیل



 .خونه نیست اومدم، اتزه من پریس؟ می چی برای-

 :گفت الکفه

 ... بگری ازش خرب یه شده طور هر برو-

 .گرفت می قرار اتثری حتت احساساتش خست معموالا  نبود، عادی اش نگراین

 حمسن؟ شده چی-

 :گفت توضیحی هیچ بدون

 زده؟ گند رمیا-



 مگه؟ کرده اکر چی-

 که بود ایدش مه موقعیت این در حیت بودم، ترکیدن حال در حرص از

 از تر الکس اب رمیا که بود گفته ها آ ن به کیس چه! بزند صدا رمیا را راحیل

 هایم  اکری  گند به راجع ات نداش مت حوصهل اصلا  که حایل در. است راحیل

 :گفت بزند، حرف برامی راحیل

 هبت؟ گفته کیس گرفته؟ زن اباب دوین می تو-

 :گفمت آ هس ته. اباب نه بش نوم راحیل های شاهاکر مورد در ابید کردم می فکر



 گفته؟ تو به یک فهمیدم، امروز مهنی-

 ... فربد-

 :گفمت تعجب اب

 بگه؟ رو این تو به زد زنگ-

 ابشه، نگرفته متایس من اب الان ات اباب حماهل که گفت می دیروز، هیو زد زنگ-

 عادل دخرت اب که گفت آ خرمش داشت، اباب برای پیغام و هتدید رسی یه



 مه خاهل گفته، مامانش به رو مهنی پیش ساعت دو یکی برداش ته مه رمیا. رفنت

 .مامان به زده زنگ

 زدن زنگ از. کمن تعجب حرفش کدام از دانس مت منی!  بودم مات و گیج

 :گفمت بودم، شایک راحیل فکری یب از که این اب. مامان فهمیدن از ای فربد،

 . کمن می آ رومش من. فهمید می ابید ابالخره گفته، یک کنه منی فریق دیگه-

 :گفت و زد صدا را امسم

 .مامان حیت نگو، کس هیچ به ویل گم، می هبت چزی یه-



 داری؟ خربی اباب از شده؟ چی-

 .گرفت متاس ابهام پیش روز دو آ ره،-

. ندمه دست از را هایش حرف از لکمه یک ات کردم مجع حوامس ی مهه رسیع

 :داد ادامه که

 یکی بعدش بیاره، پول برات فرس تادم رو یکی گفت اباب. نگفمت چزیی فربد به -

 .آ ورد پول برام اومد مه

 :پریدم حرفش یانم  به



 چه این که نپرس یدی ازش چرا پول؟ فقط! پوهل؟ ذکرت و فکر متوم تو-

 چرا آ ورده، زندگمیون رس که بود بلیی چه این کرده، فربد اب که بود اکری

 کرده؟ مون بدخبت

 بعد. کرد قطع رسیع بزمن، حرفا این از من نداد اجازه اصلا  اباب، بده هملت-

 که مه خونه این کنه، براتون فکری ات کنید حتمل ردهخ یه بگم شامها به گفت

 .خریده و نیست اجاره توش نشس تنی



 خواد می فکری چه نه، ای بکنه حاملون به فکری که داره ارزش برامون دیگه-

 اب که اکری خواد می بده، پس خواد می رو عادل دخرت بکنه؟ مامان حال به

 بکنه؟ نهتو  می اکر چی کنه؟ جور و جفت رو کرده فربد

 !نگرانشم. رفته کجا ببنی بگری، خرب یه مامان از فعلا -

 :زدم داد عصیب

! توئه ابد پر رسم  واسه ما دردرسهای نصف! بشی؟ بدلی مه نگران تو!  ام -

 !فکر روشن آ قای برب رو حالش برو حاال تو، فکریم  یب واسه



 

. گرفمت خرب و زدم زنگ ابشد رفته جا آ ن به مامان کردم می فکر که جایی هر به

. لرزیدم می نگراین از. نبود که نبود مامان از خربی هیچ عزیز؛ ی خانه به حیت

 ات آ مدند سینا اب فرش ته خاهل نشد مامان از خربی هیچ و شد غروب وقیت

. آ ید می نظر به که است آ ن از تر جدی موضوع که فهمیدند اتزه. نبامش تنها

 نتوانس مت حیت. بودم زده زل انهخ دیوار و در به تنهایی ساعت عشت هفت

 به مه ابر ده ساعت یک هر و بود دس مت تلفن مدام بنشیمن، مه دقیقه یک

 دایی، بودند، شده مجع مان خانه در مهه. گرفمت منی جوایب و زدم می زنگ مامان



 بود آ ورده خودش مهراه به مه را اببک. آ مد مه فرش ته شوهرخاهل حیت زنداین،

 !بود نیامده خومش مه من نبود، رایض اکرش این از چندان فرش ته خاهل و
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 گذاشت خانه به پا و کرد ابز را در مامان که زماین من آ ور عذاب های ساعت

! ابشد گرفته زن مه ات ده حیت است، کرده چه اباب نبود همم ردیگ شد، متام

 از توانستمی می ما. خواس مت منی چزیی دیگر بود روبرومی  سامل مامان که مهنی

 بود، سامل ظاهر به مامان. بود بزرگ مه ما خدای بربیایمی، مشالکمتان پس

 دید را انمام وقیت مه خاهل شوهر حیت. آ ورد درد به را مهه دل روزش و حال



 من آ غوش از مامان. داد اباب به بود بدل که راهی یب و بد چه هر لب زیر

 :گفت دایی به رو و آ مد بریون

. ابمش زنش خوام منی مه دقیقه یه دیگه من. دادگاه برمی آ ی می ابهام فردا مهنی-

 .بگریم غیایب طلق تومن می راحت خییل کردم، جو و پرس رفمت

 رشایطی در اصلا  مامان اما کرد، دعوت آ رامش به را او و آ مد و جلو اببک

 خواست اببک از جدی خییل. برود فرو گوشش به ها حرف این که نبود

 :گفت و داد دلش به دل مه دایی. نکند دخالت



 .کنمی می رو اکر مهون بگی تو اکری هر ابش، آ روم ابشه-

 از را مهه هحمرتمان خییل یعین بروند، خواست مهه از. بود بد حالش خییل

 دقیقه چند هر. کرد گریه و نذاشت مه بر چشم صبح ات و کرد بریون خانه

 :گفت می من به مه ابر یک

 من چطور کرد؟ منام انگشت چطور دیدی کرد؟ اکر چی من اب ابابت دیدی-

 مردم؟ بنی کمن بلند رس



 و نفرین قدر آ ن. اباب کردن نفرین به کرد رشوع شنید را اذان صدای وقیت

 انزیک پتوی و آ وردم برایش ابلشی. افتاد سالن وسط بیهوش که کرد ونش ی

 که بس از بودم شده خس ته درآ وردم، پریز از مه را تلفن. کش یدم رویش

 را هایش وظیفه بدمن انگار و کش یدم دراز مامان کنار. خورد می زنگ مدام

 .آ مد منی خوامب اصلا  ویل بودم، بیدار صبح ات شب یک بود؛ کرده قاطی

 که ساعیت چهار سه. کردم می فکر که بود آ ن از تر قاطع ماجرا این در مامان

. بروم مهراهش نکرد صرب حیت. رفت بریون خانه از و شد بلند خوابید

 چطور توانس مت منی. شود جدا اباب از که بود کرده جزم جدی خییل را عزمش



 ای و است یبخو اکر کردنش منرصف که دانس مت منی حیت ای کمن، آ رامش ابید

 رخیته آ ب شد؟ می عوض وسط این چزیی چه کردم  می منرصف اگر مثلا  نه؛

 داشت حق مامان و بود کرده بدی اکر اباب. کرد مجع شد منی که را شده

 چه هر مدت این خواست می دمل فقط. دهد نشان شدید های العمل عکس

 ی مهه از الس یک ببیمن و کمن ابز چشم دفعه یک شود، متام بگذرد، زودتر

 هامیان روزمرگی درگری و  امی آ مده کنار بد ای خوب و گذش ته ماجراها این

 .گذشت می تلخ و خست ای و گذشت منی اما. امی شده

 



 فهمیده بود، گرفته مه وکیل. دادگاه به آ مد و رفت بود شده مامان روز هر اکر

 که بود اباب خیانت ی شوکه حدی به اما است، فروخته اباب را قبیل خانه بود

 زندگی آ ن در که ای  خانه که بود فهمیده. نیامد چشمش به مه مورد این

 از خواست می. گشت می دیگری ی خانه دنبال و است اباب امس به کنمی می

 نگذاش ته نصیب یب مه را کس هیچ. کند اجاره ای خانه خودش اندازهای پس

 ... عزیز به معه، به بود، زده زنگ عادل به بود،

 درد من و مامان از مکرت! سوخت می عزیز مظلومیت برای دمل قدر چه و

 واکنش کرد جمبور مه را فربد که بود کرده انراحت را عزیز قدر آ ن. نداشت



 جدی و زده زنگ داشت، شدید الکمی درگریی فربد اب. دهد نشان

 کرده شاکیت اباب از اساما . نکشد وسط را عزیز پای که بود کرده هتدیدش

 فقط. بود نداده پس مه را ها جنس. بود نیامده گریش چزیی معل در بود،

. بود که بود هامین اوضاع. رفت می جلو تقومی و شد می عوض ماه و روز

 و کند خوحشامل خییل عادی و معمویل رشایط در توانست می که خربی هبرتین

 در که خویب ی رتبه داشت، دنبال به حرست برامی فقط رشایط این در

 !خوب ای رش ته در شدن قبول یعین این و بودم آ ورده ختصص نآ زمو



. برومی خانه این از بود منتظر و  کرده مجع را خانه های وس یهل متام مامان

 و دمه اجاره را خانه مامان چشم از دور بود گفته من به فرش ته خاهل شوهر

 که مه مامان دخلویش برای خواست می دمل. نبود همم برامی قضیه این اصلا  من

 . دمه اجنام خواهد می و گوید می چه هر شده

 

 :گفمت و نشس مت کنارش. بود نشس ته مبل روی متفکر



 به! من؟ اب دادی می پزی چه موقعی یه ایدته! نپرس یدای م رتبه از اصلا  مامان-

 !دکرته خانوم خونه، می پزشکی دخرتم مهه

 در رود، می زوال به رو کین می جدایش شاخه از ات که شقایقی مثل صورتش

 :گفت و کرد نگامه. بود رفته زوال به رو کواته مدت مهنی

 بود خوش دمل کرد، می فرق موقع اون بشه؟ چی که بگریی ختصص بری-

 اینقدر موقعیتت بشی دکرت بری هست، رست ابال حسایب و درست ابابی

 کیس هر بذاری، هبرتینا روی دست زندگیت برای بتوین که شه می خوب



 بتوین هنایت کرده ابابت که اکری اب چی؟ الان ندونه، حدت در رو خودش

 مه اوان اگه اتزه کین، ازدواج جلت آ مسون های الکیس مه مهون از یکی اب

 !ابابت کرد بدخبمتون. نذارن ابال طاقچه برات
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 هش تاد و صد مامان و من دنیای! چه به مامان کردم، می فکر چه به من

 .داشت تفاوت مه اب درجه

 ابید برم؟ تومن می کین می فکر بشم قبومل اگه مامان؟ کنه ازدواج خواد می یک-

 .بنی ذره یرز  برم الکی ممکنه کرده حمسن که مه اکری اب طرمح، دنبال برم



 :گفت و شد بلند جایش از ابره یک ام، زده را دنیا حرف بدترین انگار

 مک یه داد، پیغام حمسن به چی جونت اباب ندیدی مگه انراحیت؟ چرا دیگه تو-

 خیال اب بری توین می وقت اون خودش؛ پیش بره می مه رو تو کین صرب

 . خبوین رو درست خواست دلت جا هر راحت

 :گفمت و کردم حلقه اش شانه ورد را دس تامن



 پیشش؟ برم بدوَام بده خربی یه منتظرم کرده اباب که اکری اب من کردی فکر-

 مه رو خونه این. ابیش که جا هر بری، که جا هر پیش مت، من. گفمت حمس من به

 .مبونه جا مهنی ذارمی می

 :گفت بود کرده رهایش اتزه که بغیض اب و چکید فرو چشامنش از اشک

 گذرم منی من؛ بده ابید ابشه انمش به که چی هر گریم، می ازش رو م ریههم-

 .امسشه به که ابمش ای خونه تو خوام منی دیگه فقط ازش،

 :گفمت و مشردم غنمیت را فرصت



 یه مامان اما کن؛ حتمل و مبون جوری مهنی ای نگری، رو ت همریه گم منی من-

. نداره کردن کران و بوق تو نداره، دادن نشون بدخبیت ابش، خوددار خرده

 به دهن ابید چرا تو مامان، پرسته جای فربد چی؟ که عزیز زین می زنگ

 ! بذاری؟ دهنش

 :کرد امخ

 ابهام جوری ش مهه که نبود عزیزت مهنی مگه آ د، منی ایدت بودی چبه تو-

 مک پرسش از چزیی من خوبه رفته؟ الکه پرسش رس انگار که کرد می برخورد



 فرار دومش زن اب و گذاش ته الکه ش  نوه رس پرسش که حاال مت،نداش  کرس و

 کرده؟ تربیت ای شازده چه بیارم روش به نباید! خبورم؟ غصه تنهایی کرده

 :مالیدم را پشتش آ رام آ رام

! شه می طوریش یه نکرده خدای داره، مرییض جور یک و هزار عزیز-

 .دیگه کس هیچ نه عادل نه عزیز، نه نیست، اباب جز کس هیچ تقصری

 



 اباب امس به که ای خانه از خواهد می شده طور هر بود گفته اینکه اب ماملن

 و زدمی می اکمیون ابر را ها ااثث که روزی مه ابز اما برود، و کند فرار است

 داش مت زایدی میل. رخیت می اشک مدت متام شد، می خایل خانه خردخرد

 گریه اب شد منی بکند، را اکر ینا داشت حق ما از یکی اما کمن، اش مهراهی

 کتاب و حساب جممتع مدیر اب اشکی صورت اب شد منی داد، را اکرگرها پول

 چزی صورتت حایل در زد، خداحافظی لبخندم  ها مهسایه به شد منی کرد،

 .گوید می دیگری



 غریبگی احساس مه ابز اما بودند، آ مده مان مکک سینا و فرش ته خاهل اینکه اب

 !بود کرده دنباملان بدی رسدی و کوتس. کردم می

 جای به بزرگرت جای یک از دفعه هر بود، تر کوچک جدید آ پارمتان

 تند دور روی مکی انگار جدید آ پارمتان در زندگی اما آ مدمی، می تری کوچک

 و بود، ختصصم جواب آ مدن نزدیک که روزهایی به بودمی رس یده. بود افتاده

 گفت می مه مامان. کردم می فکر بود انتظارم در که انمعلومی رسنوشت به من

 را ما فربد. شود می پاک اش ش ناس نامه از اباب امس مهیشه برای روزها مهنی

 نه، ای و هستمی مهدست اباب اب که نداشت اکری دیگر بود، کرده فراموش



 سینا را این دارم، خرب اباب اکرهای از من که بود معتقد مه هنوز البته

 از بود، دیده دایی معاملیت بنگاه در را او روزها از یکی هک وقیت. گفت می

 در من که بود کرده اس تنباط طور این سینا زده، دایی به که هایی حرف

 به قدر آ ن خواست می دمل دربیاورم، اشتباه از را او خواس مت منی دیگر. جرایمن

 شاید. شود احاطه میانشان هنایت در که دهد برگ و شاخ اشتباهش این

 و روش نایی پیی در تر عاقلنه هنایت کرد می گری خودش اتریک دنیای در اگر

 .گشت می حقیقت کشف



 که آ خری روزهای! شد می تنگ برایش دمل خییل خییل گاهی ها این ی مهه اب

 گاه حضور به داش مت بود، نداده فربد و ما نشان را دیگرش روی آ ن اباب هنوز

 قدر چه که کردم می کشف داش مت. شدم می وابس ته مان خانه در فربد گاه یب و

  آ ن. است شده صبورتر قدر چه. است کرده فرق ترش قبل های سال فربد اب

 بیشرتی معق ام تنهایی و نشس مت می جممتع ی حموطه های گل کنار وقیت ها وقت

 خود به ذلت اب. گذاش مت می پا هامن گناه دنیای به آ هس ته آ هس ته گرفت، می

 !دارد را او که انزننی حال به شخو  کردم می اعرتاف
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 کنارش کرد می اشاره و گرفت منی دس تامن از و آ وردم می چای برایش که وقیت 

 دور چطور کنند، می نوازش چطور که ترف می دس تانش پیی حوامس بگذارم،



 پناه ااتمق به و شدم می دور او از ها موقع این. شوند می حلقه زن یک مکر

 فضای متام تواند می که است هملک مسی حضورش گفمت می خودم به. بردم می

 فقط. برود و بزند اباب اب را هایش حرف گذاش مت می. کند مسموم را ات ذهین

 به خاصش نگاه اب موقع هامن و رفمت می اش بدرقه برای که بود خداحافظی موقع

 به نگاهش اب را نبودن این و ام نبوده ای طوالین های ساعت که گفت می من

. کرد می را دخلواهش های خیال و فکر من عاشق دل شاید ای. آ ورد می رومی

 .هس مت خویب پرداز خیال من که بود داده نشان جتربه



 اب زود صبح که شدمی می جدید ی خانه در مانحضور دوم ی هفته وارد

 معموالا  بود، سینا خط پشت. شدم بلند جا از ام گویش مهراه زنگ صدای

 چندان نه ی رتبه برای ابز که این تصور به. شد منی بلند خواب از زود صبح

 گویش مانده، ماکن و جا یب و کرده حبث پدرش اب آ ورده کنکور در که خویب

 :گفت و کرد سلم عادی غری شلک هب. دادم جواب را

 بیداری؟ یدلا-

 .شدم بیدار زدی زنگ تو. بودم خواب نه،-



 :گفت منفی هیجان جور یک اب

  نگفته؟ هبتون چزیی کس هیچ-

 جدایی خبشی بودن بد خرب منتظر نشس مت، ختمت در و پرید رسم از خواب

 .بود شده روزهامیان انپذیر

 بگن؟ هبمون ابید رو چی شده؟ چی سینا-

 اببک اومدمی، اباب اب الان زدن؛ آ تیش رو فربد فروشگاه دیشب یدلا -

 .کرد خربمون



 مه از توانس مت منی و بود خورده گره مه در پاهامی. کرد منی فریق ام مرده و زنده

 ات بلعیدم دفعه یک  را ااتق اکسژین متام بروم، پاینی ختت از و کمن ابزشان

 :برگردد جسمم به توان

 کجاست؟ فربد خود زدن؟ آ تیشش کیا رو؟ کجا هم فروشگا-

 بریون اما نکرده، نفوذ داخل به آ تیش البته رو، غرب شهرک فروشگاه-

 داخلش کیس کردن، رو اکر این شب بود خوب. کرده انبود رو ساخمتون

 . کردن خرب رو نشاین آ تش زود اوان خوبه، حالشون نگهباانم نبود،



 :پرس یدم دوابره

 کجاست؟ فربد خود کرده؟ رو اکر این یک-

 رو خدا برو رخینت، بزنین رو فروشگاه دور ات دور کیه، اکر نیست معلوم-

. جاست اون زا آ تش و پلستیکی مواد لکی داخل، به نکش یده که کن شکر

 .حرفا این و شاکیت برای رفته البد. رفت و اومد رس یه فربدم

 :گفمت و دمآ م پاینی بود زمحیت هر به ختت از داش مت، بدی حال

 .شده چطور ببیمن آ م می ممن-



 :داد جواب اببک سینا جای به دیدم که

 .نیا جان یدلا نه-

 :گفمت شوکه

 کیه؟ اکر-

 :گفت جواب در اببک

 از که جنسایی کردن فکر شاید. زد حدس شه می خب اما نیست، معلوم-

 طور این فربدم خود منه، حدس البته اینجاست، انباری توی گرفته گراف



 پیش قدر این حداقل منصور اکش. افتاده گری پرس این بد. کرد می کرف

 رو فربد جلوی جوری یه. بگریه مه رو گراف منایندگی بده اجازه که رفت منی

 .گرفت می

 اما است، داده اببک دست را گویش چرا که بودم الکفه سینا دست از

 کردنش پنهان قصد دیگر که اندوهی اب. داشت تری درست اطلعات اببک

 :گفمت نداش مت را



 آ تیش مه رو ش دیگه های ه فروشگا نکنه کرد؟ فربد برای شه می اکر چی-

 بزنن؟

 و طرفه کسایی بد اب که خوره می هبش تلنگری یه حامتا  جان، یدلا دومن منی-

 داره، ای نقشه چه دومن منی. داره منی نگه دستش توی این از بیشرت رو جنسا

 مه این اب بودم من اگه که کنه می اکری داره ته،گذاش   شری دم روی پا اما

 حد از داره دیگه شقیش لکه. رفمت منی طرفش و کردم می احتیاط جتربه

 .گذره می



 را صورمت طرف دو. کمن خداحافظی اببک اب اینکه بدون کردم، قطع را تلفن

 ها  سال ی نتیجه ها فروشگاه این. رخیمت اشک خاموش و صدا یب و گرفمت

 متام بود ای ساهل سه دو و بیست پرس که وقیت هامن از بود، فربد دوندگی

 فروشگاه اولنی غرب شهرک فروشگاه. بود کرده اکر این رصف را وقتش

 از وقت هیچ و شدم می الل اکش! بود انداخته راهش فربد که بود ای زجنریه

 را تلشش متام یکی وقت آ ن. برسد اباب داد به و بیاید که خواس مت منی فربد

 روی از را دس مت وقیت اما چطور، دامن منی مامان. کش ید منی آ تش به ش به  یک

 :پرس ید می پریده رویی و رنگ اب و بود روبرومی برداش مت صورمت



 کین؟ می گریه چی برای یدلا؟ شده چی-

 :گفمت و داد تاکن را رسم

 ! زدن آ تیش دیشب رو غرب شهرک فروشگاه-

 :شد تعجب غرق نشچشام و پرید ابال آ ین ابروهایش

 آ خه؟ چجوری زدن؟ آ تیش کیا-



 پشت دوابره سینا. خورد زنگ دوابره ام گویش. بدمه نتوانس مت را جوابش

 وقیت دادم، منی را جوابش نبود، میان در فربد از خربی پای اگر. بود خط

 :گفت دادم جواب

 .کن چک رو تلگرامت فرس تادم، عکس برات ساخمتون از-

 منتظر و نشستمی ختت روی مامان اب. رفمت تلگرامم رساغ به و کردم قطع رسیع

 مامان شد ابز که عکیس اولنی. شود ابز فرس تاده سینا که هایی عکس ماندمی

 :داد ادامه ها عکس به خریه نگاهی اب و گفت ی"وای"



 !نکردن خرب رو نشاین آ تش زودتر چرا! منونده ازش چزیی اینکه-
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 :گفمت بگریم، چشم رومی پیش عکس از توانس مت منی که حایل در

 .شد می کش یده داخل به آ تش نه گر و کردن، خرب زود-

 :گفت ها عکس به تر دقیق نگاهی از بعد و گرفت دس مت از را گویش

 .دن می خسارت هبش ست، بمیه ساخمتونش-

 :کرد می حل را مسائل ساده قدر چه



 خورده؟ ساخمتونش به که خسارتیه فقط فربد درد الان! خسارت؟ مامان-

 هتدیدش جوری یه دارن بگرین؟ چشم زهر ازش خواسنت می دوین منی یعین

 کنن؟ می

 :گفت و کرد رها ختت روی را گویش

 داییش بره! خبورم فربدم ی غصه بشیمن دارم؟ درد مک ودمخ کنمی؟ اکر چی ما-

 .شه خنک ممن ی گرفته آ تیش دل بلکه برسه رو حسابش و کنه پیدا رو

 :کردم سد را راهش و شدم بلند



 اما بکنمی، براش تونمی منی اکری بزن، هبش زنگ یه بیا خدا رو تو مامان-

 .کنمی مهدردی ابهاش تونمی می حداقل

 :گفت اکراه اب

 زنگ عزیزش به کش ید می نشون و خط برام که بود پیش روز چند مهنی-

 پای که کنه حتمل تونه می ببیمن! کنه می حتمل چطور خودش ببیمن بذار نزمن،

 .وسط نکشه رو عزیزش



 ای دیگه اتفاق چه منتظر نیومد؟ که اومد می فربد رس ابید بلیی چه دیگه-

 هس یت؟

 :گفت رکنانغرغ. رفت بریون و کرد ابز را در

 شه؟ می مجع خیالت ببیمن بزمن زنگ بده رو گوشیت بیا کمن؟ اکر چی من-

 :دادم دستش به و برداش مت مزی روی از را خودش گویش

 .ده منی که رو من جواب بزن، زنگ خودت گویش اب بیا-

 :زد پوزخندی



 حریص مهه این اکش گذاش یت؟ الکه رو رسش تو کنه می فکر هنوز چیه؟-

 .زد منی هتمت هبت و فهمید می رو ش ذره یه خوری می شبرا تو که

 چند از بعد که چزیی تنها. زد زنگ فربد به و گرفت دس مت از را اش گویش

 مبل روی را گویش مامان. داد فربد که بود متایس رد شد می مان نصیب اثنیه

 :برگشت طرمف به تند و کرد پرت

 الکی رو خودم! تو و دومن می من بزن زنگ هبش بگی دیگه ابر یه خدا به-

 .کردم س بک



 

. رفمت غرب شهرک مست به و گرفمت را مامان ماشنی ظهر کردم، صرب ظهر ات

 دیگر طرف رس یدم وقیت اما برمس، زودتر ات راندم تر متام چه هر رسعت اب

 و ایس تادم بودند شده مجع ساخامتن دور که هایی آ ن ی مهه از تر دور خیاابن،

 آ ن اب ساخامتن آ ن از. جلوتر قدم یه حیت نداش مت، رفنت پای انگار. کردم متاشا

 و مشرتک هایش ه فروشگا ی مهه در که تویس و قرمز های س تون ی  جلوه

 بس ته و ابز مرتب فروشگاه در. آ مد می چشم به س یاهی فقط بود، هامهنگ



 خربی مه فربد از. آ مدند می بریون و رفتند می داخل به افرادی مدام و شد می

 . ودنب

 

 جلوی بتوانند ات کرد فکر ها آ ن به شد می که کساین متام به و برگش مت خانه به

 فکر که بود عزیز تنها. کردم فکر بگریند اجناس کردن انبار برای را فربد

 جراین لک که بود این مس تلزم اما کند، اثر فربد در حرفش شاید کردم می



 و مباند دور ماجراها این از که بود هبرت. کمن تعریف برایش را سوزی آ تش

 .نکشد عذاب این از بیشرت

 

 ااتمق به. چیست دنبال به نبود معلوم و کرده بلند را تلویزیون صدای مامان

 درد رسی یک. نشود جروحبامثن ابعث تلویزیون ی دهنده آ زار صدای ات آ مدم

 اند، شده طرایح نفر یک برای فقط و فقط انگار که هستند ها نگراین و

. کند منی اجیاد را ها کنش وا آ ن دیگری در که نفر یک خمصوص ی هبرانم



 شده طرایح من خمصوص فقط بود، شلکی این فربد برای من های  نگراین

 !شد می رخیته من برای ابید فقط برانمه این. بود

 :گفت و کرد ابز ش تاابن را در مامان

 . زنه می حرف فربد فروشگاه سوزی آ تیش از داره تلویزیون بیا یدلا-

 مامان دنبال انچار اما ببیمن، تلویزیون از را ماوقع رشح که نداش مت متاییل اصلا 

 رویش مه گزارشگر و داد می نشان را ساخامتن بریون از منایی. افتادم راه

 ".نیست دست در خربی هنوز حادثه عاملن از:" که داد می توضیح



 :گفت و برگشت متمس به مامان که داشت منفی ابر قدر این مجهل این

 کیه؟ اکر بفهمن تونن منی یعین گه؟ می مهچنی چرا نیارن؟ رسش بلیی-

 :گفت دمه منی نشان العمیل عکس و تلویزیون به ام زده زل فقط دید وقیت

 بره یک کنار، بکشه یک بود بدل اما نبود، قابیل اتجر بود، موذی مهیشه ابابت-

 .جلو



 فکر از را من شاید ات کرد خاموش را یونتلویز . زد می حرف خودش اب کاماکن

 ی صفحه پیی در چشمم هنوز من و بود شده متام اخبار. بکشد بریون

 .کمن نگاه مامان به شد ابعث خامویش. بود تلویزیون

 نیومده ش چبه و زن به رمحش وقیت! دیگه ابابته َمنگی؟ چرا چته-

 بیاد؟ ش زاده خواهر به خواس یت می

 رس دیگر که شنیدم می اباب رمحی یب ی درابره قدر این زابنش از روزها این

 داشت راهرویی دیدرس از دور قسمیت در. رفمت سالن انتهای به. بودم شده



 انداز چشم میلد برج ات روبرویش. شد می خمت بزرگی تقریباا  ابلکن به که

 .زدم زل روبرو به و گذاش مت ابلکن دور کواته حصار روی را آ رجنم. داشت
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 از که ش ناخیت اب خمصوصاا  بود، خواهد فربد انتظار در بدی شب دانس مت می 

 ای ارد،بگذ فشار حتت را فربد و بیاید که دادم می را این احامتل داش مت انزننی

 .بیاورد رویش به را اش پرس یت  فامیل دوابره مه شاید

 ابز را ابلکن در مامان. برگردم عقب به شد ابعث ام گویش زنگ حمو صدای

 :گرفت مسمت به را گویش و کرده



 .کیه ببیمن بگری بیا-

 و دادم جواب. بودمی شده حساس زنگی هر صدای به مامان مه و من مه

 را جوابش رسد. کرد که ی"سلم"  هامن. ش ناخمت را نامی صدای اول هامن

 :گفت که دادم

 خویب؟-

 و گذاش مت کنار را گذش ته های دخلوری از مکی بود، پرس یده را احوامل چون

 :دادم جواب  ملمی



 .نیس مت بد پرسیت، احوال از ممنومن-

 :کرد غافلگریم جوابش اب که

 ابمش دیده ساده و افص دخرت یه معرم ی مهه توی اگه کردم می فکر ش مهه-

 چه فهمم می بیمن، می رو آ وردین رسش که بلیی و فربد وقیت اما تویی، اون

 .کردم می اشتباه قدر

. کمن علین را آ ن مامان جلوی که قدر آ ن نه اما بودم، شده کنرتل قابل غری

 :گفمت مامان به رو و کش یدم عقب مکی را گویش



 .گفته چی گم می هبت آ م می بعد نامیست، مامان؟ تو بری شه می-

 فقط و کردم نزدیک گومش به را گویش. برگشت داخل به انرایض مامان

 :بود مس تحقش که جوایب و نامی شد دنیا ی مهه

 اومدی می آ دمی نظرم به مهیشه نکردم، اشتباه وقت هیچ تو مورد در من اما-

 یه بدم، من روز یه. ابده حزب و داره آ دما به راجع نظری یه روز هر که

 که داش یت کینه و عقده ازش اینقدر که بود کیس فربد دیروز ات خومب، روز

 توین می چطور! تو امحقی قدر چه. شده ترمح قابل برات امروز نبود، گفتین



 که نبود این دردت مهیشه مگه بزمن؟ ای  صدمه فربد به تومن می من کین فکر

 حاال هبم، نداخیت منی متلک دامی مگه داره، جایگاهی چه و کیه برام فربد بفهمی

 خار اما مبریم، حارضم من بدم، هبت جا یه رو متلاکت اون متام جواب بذار

 مثل مزایج دمدمی های آ دم از حامل نزن، زنگ هبم مه دیگه. نره فربد پای به

 .شه می بد تو

 



 و حال گر نظاره ابلکن به رو پنجره پشت از و بود زده کنار را پرده مامان

 چه که گفت می متاسفش نگاه اما گفمت، نامی به چه که بود نشنیده .بود روزم

 .دیدم می را فربد شده طور هر ابید گرفمت، را خودم تصممی. زند می هایی حدس

 

. کرد پیدا اش خانه در شد منی را فربد روز شود، شب ات کردم صرب بعد روز

 ساعت بنی بودمی اش خانه در عزیز اب که روزهایی آ ن کتاب و حساب طبق

. بودم اش خانه در دم شب هشت ساعت. گشت برمی خانه به نه ات هشت



. بیاید ات ماندم منتظر. نکرد ابز را در کیس اما زدم، را اش خانه آ یفون زنگ

 و رفت می اتریکی به رو هوا. کردم می نگاه را ساعمت دقیقه ده به دقیقه ده هر

 مست به نگاهی.  گرفمت اصهلف در از. بود گذش ته نه از دقیقه پنج مه ساعت

 در به دوابره و رفمت عقب. آ مد می دور از ماشیین. کردم خیاابن راست

. دید می را من پیچید می اش خانه پارکینگ مست به ات بود فربد اگر. چسبیدم

. رفت منی  داخل اما زده، را پارکینگ رمیوت. بود فربد. شد طور مهنی

 فرمان پشت. دید می را من خوب و بود من روی ماش ینش روشن های چراغ

 و کرد ابز را ماش ینش در و برد دست. کرد می نگامه و نشس ته ماش ینش



 مانده مک. شوم نزدیکش ات برداش مت جلو به قدمی و کردم سلم رسیع. آ مد پاینی

 :گفت بود، حلنش در که مطلقی آ رامش اب که برمس بود

 کین؟  می اکر چی اینجا-

 یک برای برداشنت خزی حلنش آ رامش و! قعهوا رشوع یعین سوال این

 !بود خروش

 :شدم تر نزدیک و نکردم توهجیی

 .بزمن حرف ابهات خواس مت می-



 :آ ورد ابال را دستش

 که در دم مه بعد. کن حفظ ابهام رو ت فاصهل نیا، تر نزدیک دیگه اوالا -

 که. بزنمی حرف آ رامش در بش ینمی ابال برمی ابید دایی؛ دخرت زد حرف شه منی

 حلظه هر م، اکره چی ش نایس می و دوین می که ممن  !تنهایمی نیست؛ ممکن ایمن

 از که تو...  بیا ابهاته یکی وقت هر برو پس. کمن درازی دست هبت ممکنه

 .اینجا نیا تنهایی دیگه پس! نیس یت اوانش

 :زدم صدایش درد اب



 !فربد-

 راه که جایی ات ار  رسش. ایس تاد روبرومی و آ مد نزدیمک هایش  حرف برخلف

 :آ ورد صورمت نزدیک داشت

 سایل چند! جونش از خواین می چی. بردارین رسش از دست! ُمرد فربد-

 که وقیت درست. کردم می رو زندگمی آ رامش در داش مت دیدمتون منی نبودین،

 رو شاکیمت رم می فردا مهنی. شد رشوع ممن دردرسهای شد، پیدا تون رسولکه

 خواد منی دمل دیگه فقط کردین، اکر چی ابهام کمن می فراموش گریم، می پس



 رو انمی فربد کنید فراموش. بردارین رسم از دست. ببیمن رو کدومتون هیچ

 تنها ببیمنت، خوام منی م خونه در دم دیگه نیا، من مست دیگه. ش ناس ید می

 .کنه می رایض رو من که چزییه

 

 کشد می رجنی چه که همیدمف  می بود، شده اذیت قدر چه! بود داغون قدر چه

 .ها حرف این  گفنت از



 نذار فقط بیین، منی رو من دیگه طرفت، آ م منی دیگه بگی، تو چی هر ابشه-

 .نگرامن برات من. بره بده بشه، دردرس برات ها جنس این

 :کرد نگامه انابور و زد پوزخندی

 کور بگو هبش برو گفته؟ یک بزین؟ هبم رو حرف این بیای کرده تریت یک-

 فرس تادت که کیس هر و ابابت به برو اینو. دم منی پس رو هیچی من خونده،

 .بگو
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 !ش یدمک  می درد. نبودم ام فاصهل کردن زاید به رایض گفت می مه تلخ وقیت حیت



 دوین منی اینکه پای به ذارم می انراحتیت، پای به ذارم می رو ها این ی مهه-

 مامان بیین؟ منی رو ما وضعیت کن، فکر خرده یه فربد اما! گی می چی داری

 ابر دو ماه چند طی. شه می جدا اباب از زندگی سال مهه این بعد داره من

 ی مهه روزه یه ش مت؟دا خرب من کین می فکر واقعاا  کردمی، عوض خونه

 تو ات موندم منی اینجا الان که بودم مهدستش اگه خب مه، به رخیته مون زندگی

 داری خدا به. شدم می گور و گم ممن خب. بگی هبم خبواد دلت چی هر

 از خوش آ ب یه ماهه دو. ترم انراحت تو از بدترم، تو از من! کین می اشتباه



 برای بره، رو جنسا بده گم می هبت جااین اومدم اگه من. نرفته پاینی گلوم

 .آ وردن فروشگاهت رس بلیی چه دیدم که این

 

 تر نزدیک را رسش دوابره. کرد طرفش دو به نگاهی و گرفت ابال را رسش

 :کرد

 و تو داره؟ من حال به سودی چه تو های حرف کمن؟ اکر چی من الان-

 که کیس کنه؟ می من الح به فریق چه دیگه واقعاا  گناه اب ای گناه یب مامانت



 خوای می نکنه. توئه ابابی نیست، غریبه بشیمن س یاه خاک به من خواس ته می

 نباید دیگه که بفهم ابش، ش ناس موقعیت ذره یه! نیست؟ مقرص اومن بگی

 نسبت دارم، بزیاری حس مهه به نسبت الان من. بشه پیدات من بر و دور

 بده پس رو جنسا گه می هبم دآ   می که کیس هر. برمه و دور که کیس هر به

 ... تو و. منه دمشن

 :تر انعادالنه مکی ، تر منطق یب مکی تر، انراحت مکی شد، عوض نگاهش حالت



 نتونس یت خب اما بودی، زده حدسایی یه بودی، کرده شاکیی یه ابابت به تو-

 حل رو مشلکش داش مت من. بود وسط ابابت پای بیای؛ کنار خودت اب

 ای داش یت، انتخاب ات دو. مه به بریزی رو چی مهه بیای ونس یتت منی کردم، می

 مه ای. نو از روزی نو، از روز بشه ابابت اوضاع دوابره و بگی هبم و بیای

 انتخاب رو ابابت تو. برسه هدفش به آ روم آ روم ابابت ات کین سکوت نه؛

 قصه نای کردم، قبول ممن. یدلا متام و کردم می رو اکر مهنی بودم ممن کردی،

 فراموش مه رو فامیلیون نسبت دیگه حیت هبرته. نداره کردن رو و زیر دیگه

 کمن، می جور و مجع رو خودم ابالخره من. بودمی یک و هستمی یک که این. کنمی



 اما دارم، ها برانمه برعکس رم، منی چزیی دادن پس ابر زیر مه وجه هیچ به

 کردن اکر چی ره منی ایدم وقت هیچ. کمن فراموش رو روزها این حماهل خب

 .ابهام

 

 ته بود، آ خر خط من برای زد، می حرف آ ن از راه به راه فربد که فرامویش 

 ...  دنیا



 تو که بیاد روزی یه خواد می دمل خییل اما کردمی، بد خییل حقت در دومن می-

 فهمیدم می اگه من اما زدی، حرف انتخاب از. دونس مت منی هیچی من بفهمی

 هبت بیام که این اومن و موند می انتخاب یه برام تنها کنه می اکر چی داره اباب

 رو دردت کنه، می خوحشالت ما ندیدن اگه. کردم منی فکر هیچی به دیگه. بگم

 فکر تو که اوین من که فهمیدی روزی یه اگه فقط نیست، حریف کنه می مک

 من برای اما نکنه، فریق تو برای شاید...  بگو هبم و بیا حامتا  نیس مت، کین می

 .کنه می فرق خییل

 



 :گرفت من طرف به و درآ ورد را جیبش از را لکیدی. کرد جیبش در دست

 .آ م می کمن پارک رو ماشنی ممن ابال برو بگریش، بیا-

 قطع مان چشمی متاس ای حلظه حیت. بود شده ترس ناک. رفمت عقب عقب

 :کرد پر رسیع را بودم رفته عقب من که هایی قدم شد، منی

 وقت اون کن، عوض رو لباست. کن دم چایی یه ابال، برو! گرییش؟ منی چرا-

 قدر چه که گفمت هبت بکین فکرمش تو که اوین از زودتر شاید و آ م می من

 .کنه معجزه من ی خونه توی اومن تنهایی، شاید. کردم می اشتباه تو ی درابره



 ممکن هایش  رفح اب نداشت اکری و بود گرفته دستش در سفت را لکید

 شنیدن. بگذارم رس پشت را نفرت و عشق بنی مرز ها سال از بعد من است

 کنار بود گرفته تصممی که روزی مثل. داشت درد زابنش از ها حرف این

 من و بگذارد را دنیا قرار ترین عاشقانه دیگر یکی اب من های نرگس ی ابغچه

 این اش قلیب ی خواس ته. نکردم گذر اما و ایس تادم مرز این بنی مه روز آ ن

 الان مهنی از داشت و کنمی فراموش را فامییل های نسبت ی مهه دیگر که بود

 ! چید می را مقدماتش احسن حنو به



 دیروز مهنی حیت ای است، کرده چه او اب اباب و کیست رفت ایدم

 را لکید که دستش بر حممک و بردم ابال را دس مت. اند زده آ تش را فروشگاهش

 .شدم رد کنارش از و کوبیدم بود داش ته نگه هوا در معلق

 دمل. کمن پش امینش زده که هایی هتمت از خواس مت، می چزی یک فقط

 عذاب قدر این کرد من اب که رفتارهایی این خاطر به روزی خواست می

 !کند زندگی راحت نتواند وقت هیچ دیگر که بگرید وجدان
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 پیش در را رشایط اب سازی مهگام نباشد، بند جایی به آ دم دست وقیت

 آ پارمتان دو اب مقایسه در جدیدمان آ پارمتان. بود مامان و من حاکیت گرید؛ می

 این مثبتش ی نکته تنها فقط و بود تر شلوغ نداشت، گفنت برای حریف قبیل

 واحد دو. بود واحد سه طبقه هر در. بود نزدیک قبیل ی منطقه به که بود

 در دم مهنی از را بودنش جتملیت  مامان. دو این بنی یکی و مه روبروی



 تزئیینم  و بزرگ های گدلان را در طرف دو. بود کش یده دیگران رخ به آ پارمتان

 مچش به خوب دیگر واحد دو اب بودنش متفاوت ات بود گذاش ته قمییت گران

 .بیاید

 :شد خراب رسم بر آ ور مثل شدم خانه داخل و انداخمت که لکید

 !نگراین از مردم من خونه؟ آ ی می شب نصف یدلا؟ بودی کجا-

 :بود مزی روی خایلم  اس تاکن سه به فقط چشمم

 اینجا؟ اومد یک-



 :گفت و کرد ها اس تاکن به نگاهی نمی

 .ت شوهرخاهل و اببک-

 بودن؟ اومده چی برای-

 :کند مجع را ها اس تاکن ات رفت مزی مست به رسیع

 ... تکراری حرفای مهون-

 دنبالش نگامه اب مشکوک. رفت آ شپزخانه به و کرد مجع را ها اس تاکن زود

 حامتا . کند ابزخواس مت بود رفته ایدش حیت. کرد منی نگاه من به بود، جالب. کردم



 من به فعلا  تدانس منی صلح که بودند گفته چزیهایی خاهل شوهر و اببک

 دیگر من اما بود، خوردن آ ب مثل برامی مامان آ وردن حرف به. بزند حریف

 . بش نوم چزیی خواس مت منی من. کش یدم منی

. بود کرده را نرگسم ی خشکیده ی شاخه دیدن هوس دمل و درآ وردم را لبامس

. بود هامی کتاب از یکی داخل. بودم داش ته نگه خودم اب ها سال که هامین

 را خودش نبود، سالن در مامان. رفمت ابلکن طرف به و آ وردم بریون را کتاب

. گذاش مت حصار روی و کردم ابز را کتاب. بود کرده حبس آ شپزخانه در

. آ وردم بریون کتاب الی از احتیاط اب خییل را نرگس ی خشکیده ی شاخه



 نآ خری اما بود؛ خاصیت یب اکه تکه یک شبیه بیشرت. نبود نرگس شبیه خییل

 انتهای. بودم داش ته نگه ایدگار به ها سال  آ ن از من که بود نرگیس  شاخه

 هوا در  را لکید که فربد مثل. گرفمت ام اشاره و شست انگشت بنی را شاخه

 دفعه یک و داش مت نگه معلق هوا در را شاخه بود، داش ته نگه معلق

 از اثنیه مصد در. شد جدا دس مت از نرگس و دادم فاصهل مه از را انگش تامن

 ات بردارم خزی خواس مت و شدم پش امین زود وقیت. شد رد چشاممن مقابل

 .برنیامد ازدس مت اکری دیگر بگریمش،
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 پیدا چزی هیچ اتریکی جز شدم، مخ جلو به مکی و گرفمت پاینی مست به را رسم

 " ...درد ترین خواستین ای خداحافظ:"کردم زمزمه لب زیر. نبود

 که بودم متوجه اما دیدم، منی را صورتش زدم، فربد دست روی که موقعی 

 آ ن که بود فربد نبود، شویخ. است نداده خود به مه تاکین ترین کوچک

 اینکه اب حیت طوالین های لسا که کیس. بود زده من به را ها حرف

  خانه لکیدم  دادن. بود شده س نجاقش او ایدم  به هامی خویش متام اما نداش متش،

 نبود الزم ببیمنت، خوامه منی هرگز دیگر که برو که این. بود اش رمحی یب اوج

 از تر کن گوش حرف. پذیرفمت می من گفت می مه حمرتمانه بگوید، تلخ قدر این



 ریزم  صدای و گرفتند می پیشی مه از هامی اشک ت؟داش رساغش مگر من

 :کرد می حتریک بیشرت را آ ن مه آ هنگی

 "بره می چشامُ  سویم  ها گریه این شب یه آ خر"

 

 من که این اب شوهرخاهل، و اببک آ مدنم  آ اثر متام کردن پاک برای مامان تلش

 به. بود تقل حال در آ شپزخانه داخل هنوز. بود جعیب اند آ مده که دانس مت می

 دکور و مدل یک و هزار مامان اما نبود، بزرگ خییل. رفمت آ شپزخانه مست



 لوکسش بریقم  غری و بریق های وس یهل چنان. بسازد چزی مهه هیچ از ات بود بدل

 ای آ شپزخانه آ پارمتان لک در بگومی توانس مت می ندیده من که بود چیده خوب را

 :گفت کمن، می نگاهش خریه دید وقیت. نیست ما ی خانه قش نگی به

 .آ رن می شام الان کن، صرب ته گرس نه اگه-

 به را رسم. داد تکیه آ ن به و گذاش مت اکنرت روی را دس مت آ رجن و رفمت جلوتر

 :کردم مامتیل مستش



 ات بودن؟ اومده چی برای گفنت؟ می چی خاهل شوهر و اببک. خورم منی  شام-

 شده؟ خربی اباب از بیان، جا این نبود قرار بودم من وقیت

 :گفت و کرد بلند را رسش عصیب

! گفنت چی فهمیدی می خونه موندی می پریس؟ می سوال قدر چه! یدلا وای-

 .نزدن خایص حرف

 شک به را من بیشرت کرد، می کامتن بیشرت که چه هر. بود مشکوک

 :انداخت می



 .بگو ممن به رو نبود خاص که حرفایی مهون-

 گر و شده، قامی سوراخ ات هفت زرنگه، ابابت نداشنت، خربی که ابابت از-

 بزنه، رس ما به بود اومده مه اببک. کردن می پیداش کرد که شاکییت اب فربد نه

 رضوری ات حمس من به کنمی، مجع بیشرت رو حوامسون که گفت می. بود نگرامنون

 کجاست ابابش بدونه حمسن اینکه احامتل گفت حیت نزنمی، زنگ نیست

 فکر به که هبرته. نیست ما برای زندگی جای دیگه اینجا گفت هتشم زایده،

 .ابش می هماجرت



 :گفمت امخ اب

 داره؟ ربطی چه اببک به بده، نظر مومن خونه خرج برای بیاد دفعه یه-

 مه، تو رفت می هاش سگرمه شد می پیدا طرمفون اببک دیروز ات شوهرخاهل

 اینجا؟ آ ره یم داره برمی رو اببک راه به راه که شده چی حاال

 شده گرد چشامین و آ مزی شکوه حلین اب را این. نیامد خوشش حرمف از مامان

 :داد نشان



 دیدن ات مهه مونده؟ برامون یک ببنی، رو برت و دور! یدلا نباش کوره گربه-

 فشار رسمون رو گذاشنت مه رو دستشون مکک عوض ش می می غرق دارمی

 و بد من به زنه می زنگ دنیا رس اون از ت معه. ش می غرق زودتر ات دادن

 حصبت ابهام که ابر هر داییت، مهنی برمی، دور راه چرا اصلا . گه می راه یب

. بدتره که داییت زن" نداری خرب منصور از واقعاا :" گه می آ خرش کنه می

 طلق:" گه می رکه خییل چون خودش قول به و زنه می زل راست راست

 ندوین تو شه می مگه نه گر و کنه،ن  شک هبتون کس هیچ که فیلمتونه

 رفتمی و نیستمی مه ما بینه می شه می بلند روز یه کنه می فکر"! کجاست منصور



 آ دم مثل و سوخته حاملون به دلش یکی وسط این یکی خب. منصور پیش

 وقت ما برای بیاکره ای آ دمیه؟ مک مگه اببک بد؟ شده کنه می رفتار ابهامون

 بذاره؟

 و هماجرت که دوین می کیس هر از هبرت تو اما کردم، غلط من مامان ابشه-

 یه منتظره زندایی نگفیت خودت الان مهنی مگه. ابابیمی اب مه ما یعین حرفا این

 .نیستمی ما ببینه شه بلند صبح روز

 :شد تر آ روم مکی



 رو یک اینجا رم، می برمی صلحه ببیمن من دارم، اکر چی اون حرف به من-

 .هست حمسن ور ونا حداقل دارمی؟

 :آ مدم بریون آ شپزخانه از و کردم مامان به پشت. شدم عصباین من ابر این

 خوشه؟ حمسن به دلت واقعاا  خوبیه، ی پش توانه حمسن مه قدر چه-

 حممک حمسن از مهیشه مثل مامان بودم منتظر که حایل در شدم، ااتق نزدیک

 :گفت فقط و نشد طور این اما کند، دفاع قاطعانه و

 .بش می رسابرش برمی اینکه نه بود، منظورم حمسن به شدن نزدیک ممن-



 که حایل در مه آ ن برومی، ایران از کیس چه امید به ابید پس نکردم پیگریی

 کشور یک به برسد چه دارمی، را خودمان خاص مشالکت مه جا مهنی

 اینکه بدون بود زده حریف مامان مهیشه مثل نظرم به. رفمت  و گذش مت! غریب

 .بس نجد را جوانبش ی مهه

 مدتش طوالین های حصبت. داشت ادامه روز چند ات مامان رسدرگم حاالت

 من و بود عادی غری مهه و مهه شدن اش تها مک و پریت حواس فرش ته، خاهل اب

  قبویل ات آ مد شرییین و گل دس ته اب ملیحه وقیت حیت. کرد می نگران را

 :گفت بدی حالت اب مامان بگوید تربیک را ختصصم



 یه حداقل کنه اسری رو خودش سال مهه این خوره، منی درد به بیهویش-

 . داشت دوست اطفال مهیشه. بگریه هبرت ختصص

 !بود مامان برخورد مات ملیحه
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 خاطر به دادم توضیح برایش مه من که پرس ید مامان از شدمی تنها وقیت

 در که رکودی ی مهه مه خودم. است داده دست از را اش انگزیه مان وضعیت

 اجنام و دادگاه به آ مدش و رفت به دادم  ربط را آ مد می چشم به رفتارش

 اکرهای فقط و شود جدا اباب از که بود کرده اتیید دادگاه. طلقش اکرهای



 مامان اب بود خواس ته من از و زده زنگ ابر یک عزیز. بود مانده حمرض

 چننی شد منی ابز دهامن حیت من اما دارد، نگه دست ات کمن حصبت

 چنان. رساندم گوشش به را عزیز ی خواس ته وقیت. بکمن او از درخواس یت

 به ات دمه قسمش را حمسن جان ابر ده شدو جمبور که انداخت راه بلوایی

 . نزند زنگ عزیز

 انتخاب. بود طرمح اکرهای دنبال ملیحه اب  بگومی چزیی مامان به اینکه بدون

 برای خواس مت می و داده انرصاف بودم، نشده قبول آ ن در که بود اطفال اومل

 حمسن وضعیت از که مه ها خییل. کمن امتحان را شانسم دوابره طرح از بعد



 خمصوصاا  نیست، صلح به فعلا  رفنت شگاهدان  کردند می توصیه داشتند خرب

 و قبل های رفتار تبعات بود ممکن  و داشت مه لکفیت ای پرونده حمسن که

 . شود مه من دامنگری حالش

 راحت خییل بودم، کش یده زمحت برایش ها سال که چزیی از بگذرم اینکه

 رس پشت ابید که اس  زندگی از خبشی این گفمت می خودم به مدام اما نبود،

 رسد می روزی و ماند خنواهد ابیق تلخ قدر این مهیشه شوند، متام ات بگذاری

 .رس ید خواهی خواهی می که چزیی هر به که



. نبود خوب اش روحیه اصل و داشت شدیدی اختلفات انمزدش اب ملیحه

 و بگذرانمی را مان طرح نزدیک جایی دو هر ات کرد می را تلشش ی مهه پدرش

 تنها وقیت. بگذارد رس پشت را خستش روزهای ملیحه ات ابش می مه کنار

 .دارد را هوایش قدر این پدرش که خوردم می غبطه ملیحه حال به شدم می

 

 ملیحه خود و ملیحه پدر اب. گش مت برمی خانه به مانده و خس ته که بود عرص

 یاکر بتواند ملیحه پدر اگر بود قرار که درماین مرکز ات بودمی رفته شهرایر به



 پیچ از. رفتند و کرده ام پیاده خیاابن رس. ببیمن بگذرانمی را مان طرح آ ن در کند

. کرد نگاه روبرو رویم  ماشنی مسری به و برگش مت شدم رد که جممتع به منتهیی

 ای و هست دستش کنار کیس که نشدم متوجه اصلا . دیدم را اببک ای حلظه

 که این بدون او که بود ریاب دومنی این. بود خودش که نداش مت شک اما نه،

 وقیت صبح که افتادم مامان اید. آ مد می مان خانه به دهد اطلعی من به

! گردم برمی یک بداند خواست می مرص بس یار بیامی بریون خانه از خواس مت می

 این ات کردم تند را هامی قدم. آ مد می نظر به مشکوک جعییب شلک به چزی مهه

 پنهاین های  آ مد و  رفت این دلیل که بکشم فحر  مامان از شده طور هر ابر



 این پشت بودم مطمنئ. بفهمم حامتا  که بودم کرده جزم را عزمم. چیست اببک

 .ست  ای مس ئهل اببک رفنت و آ مدن خمفی

 جواب و گرفمت خود به تفاویت یب ی قیافه کرد ابز برامی را در مامان وقیت

 به فرصیت که این بدون و نشس مت مبل روی شدم وارد ات. دادم را سلمش

 :گفمت دمه، مامان

  بود؟ اومده چی برای اببک-

 .آ مد چشمم به دستپاچگیش واحض خییل 



 دیدیش؟-

 .آ ره-

 حالت مهنی در داش مت دوست دیدمیش، چگونه که ندادم توضیح

 .مباند دستپاچگیش

 گفت؟ چزیی-

 :گفمت چشمش در خریه

 .کنه تعریف برات مامانت برو گفت نه،-



 :برگرداند رفتارش به را ثبات گوای مفحر این

 !رفته ربعه یه اون دیدیش؟ یک-

 :ایس تادم روبرویش و شدم بلند

 گی می هبم تو ات ابال اومدم. نزدمی حرف اما دیدمش، پس نه؟ مگه بود اینجا-

 خودش به الان مهنی نگی اگه داره؟ اکر چی! اینجا؟ آ د می نیس مت من چرا

 .پرمس می و زمن می زنگ

 :نشست کنارم و آ مد فوری



 .بزنه حرف تو ی درابره بود اومده-

 :گفمت کنجاکوی و امخ اب

 گفت؟ می چی چرا؟ من-

 :آ مد کنار خودش اب رساجنام و کرد دست دست

 برجس ته دانشجوییش دوران توی ایران، توی ختصصش دنبال نره یدلا گه می-

 . ریهبگ رو ختصصش خارج خوب دانشگاه یک بره تونه  می راحت بوده،

 :داد ادامه و چرخید من طرف به بعد



 خوندی، درس مملکت این دانشگاه هبرتین توی تو یدلا، گه می راست خب-

 زحامتت ی مهه و مبوین اینجا ابابت خاطر به نیست حقت هبرتینایی، الیق

 . بره هدر

 و رفت منی یواشکی مهه این اببک قطعاا  بود، نگفته را حقیقت ی مهه خب

 .بزند حرف مامان اب ما هماجرت از بیاید ثلا م  که آ مد منی

 :پریدم حرفش میان به



 پیشوین گاو کرد رو ما که حمس نه؛ نیست، اباب خوندن درس برای من مشلک-

 دو راحتیه؟ این به گرفنت اقامت و رفنت خارج کردی فکر مامان مه بعد. سفید

 که ابر، دو ومنا بود، اومده رو راه مهه این اببک کنمی؟ چه اوجنا برمی اتیی

 بگه؟ رو این

 که، برمی پاش می امروز مهنی نگفت ابش می، فکرش به بگه خواست می نه،-

 .اکرمون کشه می طول

 :کردم نگاهش انابورانه



 مادر اما سوخته، ما برای دلش قدر این اببک چرا ندارم اکری اوالا  مامان-

 مه اینا گفتمی دیدی بگن مهه ات برمی بیین؟ منی رو فربد وضعیت برمی؟ کجا من

 فقط وسط این برمی، بذارمی نیست درست که طوری این. بودن ابابشون اب

 .مامان نکن رو رفنت فکر مونه، می الکه یب بدخبت فربد رس

 :گفت داد اب و ایس تاد مقابل و شد بلند جا از دفعه یک

 

 [۲1:۵1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار



[Forwarded from ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]" 

 11۵پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 الکه رو فربد رس من مگه فربد، اب کردی م خس ته! فربد فربد گی؟ می چی-

 رو کیفش داره برد و خورد پولش که ابابت اینجا؟ مبومن و نرم که گذاش مت



 و من موندنم  مونده؟ الکه یب رسش فربد چی که بشیمن من وقت اون کنه، می

 فربد بدترم، فربد از من بسوزه، من حال به دلت داره؟ براش ای هفاید چه تو

 زاینش و رضر ساهل دو یکی تونه می ابز فربد. معرم ی مهه من رفته؛ مالش

. رفته آ بروم من شدم، رس بر  خاک من نیست، که ندار کنه، جربان رو

 !فربد اب رو ما تو کُش یت

 جنجال این اب توانست منی .رفت ااتقش طرف به قهر حالیت اب و گفت را این

 برایش ابید چرا اببک بفهمم ات رفمت دنبالش. کند فرار دادن جواب ابر زیر از

 .خنوامن کجا و خبوامن درس کجا من که ابشد همم



 و دادم تکیه در به گذاش مت ااتقش به پا اینکه از بعد. کردم ابز را ااتقش در

 :گفمت

 هر اومد، دوابر خونه این توی و نجاای  اببک مامان، نکن الکی بیدادم  و داد-

 من خوندن درس شورم  دلش که نگو خواست؟ می چی نبودم، من مه ابر دو

 !شه منی ابورم که زنه می رو

 :نشست ختت روی و زد پوزخندی



 آ ان. ست  اتبعیته دو داره، رو انگلیس اقامت گفت نگفت، رو این که فقط-

 مخ و مچ به کرده، زندگی اوجنا رو زندگیش اول سال چند اومده، دنیا به اوجنا

 اوجنا بری مه تو بگریه، اقامت برامون تونه می وارده، انگلیس تو زندگی

 .بدی ادامه رو درست

 

 ایس تاده که جایی به و داش مت برمی قدم آ رام آ رام گفت می مامان که ای لکمه هر

 ی مهه های حرف ترین جعیب که خبورم قسم توانس مت می. شدم می نزدیک بود



 است ممکن بود گفته فربد که ای معجزه از تر جعیب حیت شنیدم، می را معرم

 ! دهد رخ خودش و من بنی تنهایی در

 رو؟ لطفش این هستمی چی مدیون کنه؟ ما به لطف مهه این ابید چرا اباب-

. اند بس ته خی جا در روایهامی گرم و روان جراین متام کردم می حس و گفمت می

 :کرد خودداری من به کردن نگاه از مان ما

 ات! خودت مثل یکی کین، می  ازدواج پول یب دکرت یه اب هنایت مبوین اینجا-

 ذره. کین پر رو زندگیتون های چوهل چاهل و کین اکر پاش به پا ابید جووین



 دیگه اما داری، پول لکی بیین می آ ی می خودت به وقت یه  و کین مجع ذره

 رو پوالش دکرته، یه خودش برای طرفمت ،رفته معرت نصف نداری، جووین

 و دوال مکر ات براش مهه داره، الکس داره، ماشنی کرده، مجع تو مکک اب مه

 که آ د می ایدش هیو. وارنگن و رنگ های زن لکی برش و دور. شن می راست

 نکرده وقت دویده، پول دنبال ای خونده، درس ای معرش ی مهه بیداد دادم  ای

 هبش قدر چه فهمه می هیو بوده، ها چبه  و اکر رسگرم که زنشم. کنه ش یطوین

 مه رو تره رو و بر خوش که  دیگه یکی داره اشاکیل چه خب شده، ظل

 که بیین می و آ ی می خودت به. کنه می ش صیغه نیست، مه گناه ابشه، داش ته



 وقت اون نره، هاش چبه پای به خار دفعه یه که یش خونه توی مرتسک تو

 سوگیل بیا الان مهنی بری، رو راه مهه این چرا. ست دیگه ییک سوگلیش

 حریفه، فن مهه ست، پخته پودلاره، اببک دوم، زن برای مرین می مردا! ابش

 .گریه می پذیرش ایران از خارج دانشگاه هبرتین برات

 :نشس مت و شد سست پاهامی بودم ایس تاده که جایی هامن

 گی؟ می داری چی چه؟ نم به ست؟ پخته اببک مامان؟ گی می چی-

 :نشست روبرومی



 وعید و وعده مه لکی کرده، خواس تگاری ازت. گه می اببک گم، منی که من-

 دوست انگلیس یدلا اگه گفت حیت کنه، می حامیت مواظمبونه، گفته داده،

 .ریزم می پاش به رو دنیا گفت. خواد می که جا هر برمش می نداره،

 :کرد می ردد بدمن متام لرزید، می ام چانه

 ازم سال بیست اببک کین؟ می تکرار داری مه شام و گفت اون مامان -

 معر یه خودت تو داره؟ بزرگ دخرت یه که بشم اببک زن بیام من بزرگرته،

 یه سوگیل بیا گی می من به حاال انلیدی، اباب اب س نیت تفاویت سال پونزده از



 دهنش، تو نزدی ره؟دا رو انگلیس اتبعیت که بشو ساهل پنج و چهل مرد

  خورت؟ روز نرخ به نون خواهر شوهر اون دهن توی نزدی

 :انلید

 جرات اببک بود خودش جای رس قبل مثل چزی مهه اگه کردی فکر تو یدلا-

 تو ابابت بره؟ بریون م خونه در از راحت و بزنه من به رو حرف این کرد می

 حمسن داره، ما برای رو رشایط هبرتین حارض حال در اببک کرد، اعتبار یب رو

 تو. برمی ایران از ابهاش و کنمی قبول جمبوری دیگه، جور ابابت جور، یه



 ات و کرده رو اکراش اببک مه موقع اون ات دی، می رو طرحت سال دو ری می

 نکن، مقایسه ابابت اب رو اببک خوین، می رو درست ری می رسیع برمی

 گرمه، زبونش داره، حمبت کابب بود، خورده تری خوک عنی مهیشه ابابت

 اببکه؟ مثل کجا ابابت

 :شدم بلند جا از

 وعید و وعده که برم ایران از خوام می گفمت هبش من مگه کرد، غلط اببک-

 مه مجعی دس ته کردن الکهربداری آ ره که بگن مهه ات برمی ده؟ می هبم رو خارج



 یه ؟نیومد عارت شام نکش ید؟ جخالت سالش و سن از اببک! شدن فراری

 رم می ذارم می غریتت یب خواهر شوهر اون اب اینجا بیاد اببک دیگه ابر

 !خونه این و موین می خودت تو وقت اون عزیز، ی خونه
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 .بگریه ماهی آ لود گل آ ب از خواد می مرتیکه

 

 :گرفت را ام شانه و آ مد دنبامل. آ مدم بریون ااتقش از



 آ ب ذاره منی ده، می نشون مکرت خییل سنش از اببک یدلا؟ رفته کجا عقلت-

 بشی یک هر زن بری خره، می رو انزت داری معر ات خبوره، تکون دلت توی

 .بش نوی رسکوفت معرت آ خرم  ات ابید

 :زدم داد

. کمن ازدواج هیشکی اب خوام منی. مبومن شلکی مهنی معرم آ خر ات خوام می من-

 .بردار رسم از دست. دیگه کس هیچ نه اببک، نه

 :کرد سد را رامه که بروم ااتمق به و شوم رد کنارش از خواس مت



 نگه دفعه یه بری اگه که جونته، فربد تو درد چیه، تو درد دومن می که من-

 چرا یدلا؟ نیست ت لکه توی عقل چرا تو هآ خ. بود ابابش مثل ایمن بیا

 اون کنه، منی حالش به فریق دیگه بری چه مبوین، اینجا تو چه فربد فهمی؟ منی

 فربد که هس یت پدری مهون دخرت تو ببینه، ابابت از جدای رو تو تونه منی که

 فرق تو گه می هبت آ د می روزی یه کردی فکر نشوند، س یاه خاک به رو

  کردم؟ اهاشتب من داش یت،

 



 از بعد که ای بیچاره حالت شاید. شد تر همرابن دفعه یک اما چرا، دامن منی

 مبل روی انگزی ترمح. بود دلیلش بودم شده دچار آ ن به هایش حرف گفنت

 :داد ادامه و نشست

 که کین ازدواج یکی اب رشایطتت خاطر به ابید منه، عنی رسنوشتت مه تو-

 خرده یه. ابابته از هبرت ابر هزار اببک خدا به اما بزرگرته، ازت سال چند

 پزشک یه بشی هنایت مبوین اگه خبوین، درس توین منی دیگه اینجا کن، فکر

 اگه اما رسنوشتت، دنبال برو ندارم، حریف من خوای می رو این اگه. معومی

 برات خویب نردبون تونه می اون. اببک به کن فکر و بیا خوای می ختصص



 و زیبایی تو. مردا ابرم یه بشن، مردا نردبون زان ابید همهیش مگه ابشه،

. ده می هبت شغل و موقعیت و پول اومن ذاری، می اببک برای رو جوونیت

 گرم رو دلت چنان کین، زندگی اببک اب ماه دو اکفیه. نکن فکر رواییی

 .برات مریه می نیست، که ابابت مثل. ببنی و بیا که کنه می

 .شدم پناهنده ااتمق به و کردم فرار دستش از

 

 



 اکبوس. چرخید می رسم دور ااتق شدم، بلند خواب از جعیب ای رسگیجه اب

 و بود برداش ته رسم از دست بود سایل چند که اکبویس بودم، دیده جعییب

 .بود آ مده رسامغ به دوابره امشب

 قدم سویشان به خواس مت می ات اما بود، نرگس گل از پر دشت یه مقابل 

 علف و آ ب یب بیاابن یک فقط آ ن از و شدند می حمو دفعه یک مهه م،بردار 

 را مامان و کمن ابز توانس مت منی را دهامن. داش مت مه لرز و تب. ماند می ابیق

 را ام شقیقه طرف دو شد ابعث رسگیجه اما گرفمت، ابال را رسم. کمن صدا

 .ببندم را چشاممن و بگریم



 مکی خوردم که آ یب لیوان. رفمت آ شپزخانه هب و شدم بلند بود که زمحیت هر اب

 کرده تعریف حمسن برای را اببک خواس تگاری جراین مامان. کرد هبرت را حامل

 حالت اش ایدآ وری اب مدام شب رس از بود شده ابعث این و بود موافق. بود

 گفته و زده زنگ مه راحیل حیت. بود کرده متام حقم در را برادری. بگریم هتوع

 که جواین های زن متام که چرا. ندمه دست از را اس تثنایی فرصت ینا که بود

 تفاوت اب و پودلار مهرساین اغلب دارند، موفقی زندگی و بیند می اطرافش

 دمل قدر چه من و دارد؛ مه الکس گفت می آ نکه از بدتر. دارند زاید س ین

 .بودند گرفته را دورم که هایی آ دم اب سوخت می خودم برای



 بودم، کرده حبس خانه در را خودم گذشت، می مامان حرف از روزی دو

 یک تنگ دل دانس مت منی و بود تنگ دمل. بیاید من طرف نداشت جرات مامان

 روزم و حال دیدن اب ترس یدم می اما بروم، عزیز ی خانه به خواس مت می. هس مت

 روی اتزه دردی نداش مت دوست ابرید، می دیوار و در از برایش. بیفتد پس

 .شوم ردهایشد

 هر خواس مت می. پوش یدم لباس ملیحه دیدن و خانه از رفنت بریون قصد به

 نیاز طرمح برای پدرش نفوذ و او به خست که بود آ دمی. ببیمن را او شده طور

 . بس و بود کردن اکر کرد می خوب را حامل که چزیی تنها. داش مت



 جلو لبخند اب ام انهخ از رفنت بریون حال در آ ماده و حارض دید وقیت مامان

 :گفت و آ مد

 کیش رفتمی هفته آ خر شاید خبوره، رست به هوایی یه بگرد خرده یه برو-

 . اسرتاحت مه کنمی، می عوض هوایی و حال یه مه ت، خاهل پیش

 در رفنت کیش  اینکه از غافل. دربیاورد دمل از خودش روش به خواست می

 بریون خانه در از که مهنی. ردندا برامی جذابییت ترین کوچک فعیل موقعیت

 برای انش نایس ی شامره هر بود، انش ناس شامره خورد، زنگ ام گویش آ مدم



 جواب رسیع. بدهد من به است قرار اباب از خربی که داشت را این حمک من

 را ام گویش رسیع شد ابعث خورد گومش به که آ ش نایی"م جان یدلا"  اما دادم،

 فهمید منی خواست؟چرا می چه من جان از یدم،لرز می عصبانیت از. کمن قطع

 برامی و نشد خس ته ام؟ شنیده را اش خواس ته که وقیت از کشم می عذایب چه

 را پیامش و کردم مقاومت بنشیمن ماشنی داخل که زماین ات. فرس تاد پیام

 گویش. دادم کف از طاقت دیگر شدم گری جا صندیل روی وقیت اما خنواندم،

 رو در رو بده اجازه جان یدلا:" خواندم را پیامش و آ وردم بریون کیفم از را



 که اکرایی متوم من منفیه، جوابت و خنواس یت اگه وقت اون بزنمی، حرف

 ".دم می اجنام برات توقعی هیچ بدون دادم رو قولش
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 که من زد؟ می حرف قویل چه از. برگرداندم کیفم به رسعت به را گویش

 نکرده رفتار طوری مه وقت هیچ. دهد اجنام برامی ات بودم خنواس ته چزیی

 قدر آ ن کشور خارج در مدرک وگرفنت خواندن درس به دهد نشان که بودم

 به تن و بگریم ندید را ساهل بیست س ین ی فاصهل که دارم علقه شدید

 راهش اببک و کند اثر ها ندادن جواب مهنی خواست می دمل. دمه رشایطش



 حنو هبرتین به و شوم مهالکم او اب نداش مت دوست چون. برود و بگرید را

 اب که برخوردی مثل کمن؛ توهیین ای و بیاورم رویش به را اکرش زش یت ممکن

 و احوال پیگری اندک چند هر مدت این اببک بود که چه هر. بودم کرده نامی

 تکرارشان به کند، منی انراحمت بد اتفاقات دیگر کردم می حس. بود اکرمان

 .بودم کرده عادت

 



 داشتمی قرار پیش ساعت دو ات که صوریت در بود، خاموش ملیحه گویش

 زدم را شان خانه زنگ وقیت. بروم شان خانه دم ات شدم جمبور. ببینمی را مهدیگر

 :گفت و داد استیصال اب را جوامب درشما

 . جان یدلا ابال بیا-

 :ابمش تر مسلط ات ایس تادم تر عقب مکی

 زمن می زنگ چی هر داش مت، قرار ملیحه من اب من صاحلی؛ خانوم ممنومن-

 ست؟  خونه خاموشه، گوشیش



 :بزند حریف شد جمبور ابز اما کرد، تعلل جواب دادن در

 ... ابال بیا-

 :گفمت و رفمت جلو

 شده؟ چزیی-

 :گفت آ رام

 .بردتش زور به اومد همران پیش ساعت نمی مهنی جان یدلا-

 :گفمت حریت اب



 برد؟ کجا زور به-

 ات بربه خونه از رو ملیحه فقط خواست می بگردمی، رمی می گفت فقط نگفت،-

 .بره خودش اب فقط نره، جایی تنهایی

 از دیگر مدل یک ات متنداش  جاین دیگر اببک پیامک و پیش نهاد از بعد

 بربد، زور به را ملیحه ابید چرا کردم منی درک. کمن حتمل را جعیب انساینم  رفتار

 اصلا  را"! بره خودش اب فقط"  ی مجهل مفهوم بربد؟ که دادند اجازه چرا اصلا 

 برامی مثلا  که. دادم پااین موضوع به ی"آ هان"  اب و نگفمت چزیی. فهمیدم منی



 از حد این اب ای خانواده و همران اجامتعی ی وهجه اب مردی چطور. ست عادی

 چه همران. بپذیرند ای و بزنند را ها حرف مدل این توانستند می روش نفکری

 قدر این برایش ملیحه خود حیت و ملیحه پدر و مادر که داشت مشلکی

 نبود مناس یب موقعیت  آ مده پیش وضعیت اب ایس تادند؟ می سینه به دست

 که بود فهمیده را من منظور انگار خودش اما بزمن، حریف طرمح ی درابره

 :گفت

 آ ش نا و دوست. پیگریه خست ملیحه ابابی نباش، نگران طرحمت ی درابره-

 .داره زاید



 دوابره و کردم تشکر رفنت ابال برای تعارفش جواب در و کردم خداحافظی

 ماشنی داخل وقیت. بزمن عزیز به رسی خواس مت می. برگش مت را آ مده مسری

 بیایند سینا ای و خودش امشب خواس مت و زدم زنگ فرش ته خاهل به نشس مت

 راس یت رس جواب. بزمن عزیز به رسی و بروم کرج به من ات مبانند مامان پیش

 .کند می خربم گفت و نداد

 را جوابش مه ابز من و زد زنگ اببک دوابره کردم قطع را گویش که مهنی

 کردم، پیدا مه حیل راه مشلک این برای برمس ات. فرس تادن پیامی ابر این. ندادم



 تلکیف و رفمت می فرش ته خاهل ی خانه به عزیز، ی خانه به رفنت جای به شب

 .کردم می روشن مهیشه برای را جراین این

 داخل مامان وقیت غروب فقط نزدم، حریف اببک پیامک و زنگ از خانه در

 ی مهه دس مت به تلفن دید ات مامان ،زدم زنگ فرش ته خاهل به بود آ شپزخانه

 رسس نگیین اب. داد را جوامب خاهل خود. آ مد دنبامل به و کرد رها را اکرهایش

 گفمت اینکه و ظهر جراین برای کرد می فکر. دادم را اش پریس احوال جواب

 :گفت رسیع چون ام، زده زنگ مباند مامان پیش بیاید



 آ م می امشب گفمت مامانت به زدم زنگ من ندارما، تقصریی من خاهل یدلا-

 .مونه می تنها گفت بیام، نذاشت پیشت

 :گفمت ای اضافه حرف هیچ بدون

 اب تون، خونه بیام رس یه امشب خواس مت می خاهل، نزدم زنگ اون برای-

 .دارم واجیب اکر خاهل شوهر

 :گفت و کرد اس تقبال ظاهر به حرمف از

 .منتظرمت خاهل، بیا-



 ان؟ خونه چند ساعت-

 .آ د می دیگه ساعت یه-

 :گفت امخ اب مامان. گذاش مت جایش رس را تلفن گویش و کرده خداحافظی

 کردی؟ حصبت ابهاش جوری این چی برای ت؟ خاهل ی خونه داری اکر چی-

 :گفمت تندی اب و برگش مت طرفش به

! دارم اکر حمرتمتون خواهر شوهر خان سعید اب ندارم، اکر خاهل ی خونه اب-

 افته می راه دنبالش که ماسه می هبش اببک از چی دقیقاا  بپرمس زشا خوام می



 اگه انصاف خوش بگم هبش خوام می من؟ خواس تگاریم  مون خونه آ د می

 گرفیت؟ می براش ای لقمه مهچنی بود مه تو دخرت

 :آ ورد ابال را دستش مامان

 دمخو  جوری یه خدا به من؟ نه تو نه کین پا به رش اوجنا بری یدلا خدا به-

 که ابیش نداش ته انقابل ی شامره یه حیت که کمن می گور و گم ابابت مثل رو

 .بش نوی نفسمم صدای بتوین



 مست به آ ژانس کردن خرب اب و پوش یدم لباس. نکرد اثر من در اصلا  هتدیدش

 .رفمت فرش ته خاهل ی خانه
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 آ سانسور داخل وقیت. کرد ابز برامی و داد خاهل شوهر خود را آ یفون جواب

 کش یده ته دفعه یک و جا یک اش انرژی ی مهه که داش مت را آ دمی حس شدم

 خیال و فکر و خاهل ی خانه ات ما ی خانه از ای دقیقه بیست ی فاصهل. است

 اب شود می مگر. کرد ایمس دچار بود افتاده ماه سه این که طوفاین قاتاتفا متامم 

 ای انگزیه دیگر واقعاا . بودم رفته حتلیل و رود می حتلیل آ دم! جنگید؟ نفر چند



 شوهر چشم در شده طور هر نبودم مرص دیگر حیت نداش مت، رفنت ابال برای

 ها واژه ماکن، و نزما ؟"رسد می تو به چه وسط این:" بگومی و بزمن زل خاهل

 .بودم کرده گم را ها لکمه و

 فعیل رشایط در فقط. نبودند مقرص کردم، می حبث ها آ ن اب ابید چرا اصلا 

 مثل. کنمی می زندگی و دهمی می ادامه هبرت گونه این که بودند داده تشخیص

 من. شود می حل مان مشالکت متام ایران از رفنت اب کرد می فکر که مامان

 عوض را شوهرش و خاهل نظر ابید چطور کمن، قانع را او توانس مت یمن وقیت

. بودند ایس تاده مقابل نفر دو هر. کردند ابز برامی را در خاهل و سینا کردم؟ می



 پشت را در خاهل ـوقیت.نبود مهیشگی شاد و خیال یب ی قیافه سینا، ی قیافه

 :گفت رسزنش اب بست رسم

 آ د می خودمش گفت زد زنگ آ وردی، می مه رو خدات بنده مامانم  اون خب-

 .اینجا

 که خورد می چشم به حراکتش در نگراین نوعی بود، جعیب رفتارش متام سینا

 سالن وارد که است دچار حال این به چرا فهمیدم وقیت. بود بعید او از

 تن به سفیدی پریاهن! بودند گرفته وعده مه را اببک. شدم خاهل ی خانه



 مکرنگ لبخندی اب. بود نشس ته مبل روی و انداخته پا روی پا و داشت

 مقرص او که انگار. کردم نگاه سینا به و برگش مت ارادی غری. کرد می نگامه

 :گفت پویش پرده هیچ بدون و درایفت را نگامه پیام اکملا . است

 .بدم خرب هبت نذاشنت خدا به-

 خاهل حیت و خاهل شوهر اببک خود جلوی توانس مت می بود، نشده بد مه خییل

 رشمندگی هیچ و بود ایس تاده کنارم. برگش مت خاهل طرف به. کمن ابزخواست را



 نصیمب بود قرار که آ مد می نظر به موهبیت برایشان اببک. نبود صورتش در

 . شود

 بگید ممن به شه می دین؟ می رو من خرج شامم؟ رسابر من! بعیده تو از خاهل-

 قبول شده مه شامها خاطر به شاید وقت اون برید، می اکر این از نفعی چه

 !کردم

 



 هر و بگوید را ش"جان یدلا"  آ ن هر بودم منتظر شد، بلند جایش از اببک

 . ایس تاد مقابل و آ مد جلو. نگفت اما  بزمن؛ رسش بر دارم فراید چه

 به فقط اوان. نیست مقرص کس هیچ بدم، توضیح برات من بده اجازه-

 .دادن تیبتر  رو جلسه این  من خواهش

 !بیامی اینجا به امشب است قرار من که داشت غیب عل! گو دروغ

 چه نیس تنی متوجه هنوز جتربه مهه این اب که شام اب ندارم، ابشام حریف من-

 .ابشنی داش ته کیس چه از ابید رو درخواس یت



 :گفت منعطف و ملمی نشد، عصباین

 قرار اما برمس، هبش که دارم دوست مه خییل و دارم درخواس یت یه من-

 اگه بعد بزنمی، حرف ابش آ روم بذارم، فشار حتت خاطرش به رو تو نیست

 .کمن می فراموش رو چی مهه رفمت بریون که خونه این در از من خبوای خودت

 :برگشت بقیه مست به

 .بذارین تنها دقیقه چند یه رو یدلا و من شه می اگه-

 :کرد سد را رامه و زد دور را مبل که بروم خواس مت



 .بدی گوش حرمف به ابر یه که ابمش داش ته رو این ارزش کمن فکر یدلا، ببنی-

 نگاه را طرمف دو ای حلظه. بنشیمن خواست و چرخاند را مبل و برد دست 

 مقابل مبل رویم ! بودند حرفش به گوش قدر چه بودند، رفته مهه. کردم

 :گفمت کمن، نگاهش که این بدون. نشست

 که اخریتونه وقت چند این های مکک و دارمی که قبیل آ ش نایی احرتام به فقط-

 .بدم گوش حرفتون به ابر یک فقط حارضم

 :گفت و زد لبخندی



 ازت چی و گفته هبت چطور مامانت دومن منی من جان، یدلا ببنی! عالیه-

 .گفته هبت ممکن شلک بدترین به مطمئمن دارم ازش که ش ناخیت اب. خواس ته

 :گفمت و گرفمت مان بنی وسط زیم روی از را چشمم

 اصل اب من شده؟ گفته چطور هممه کنه؟ می فریق چه قضیه اصل در-

 اجازه خودت به شام شه می ابعث چی. متعجمب و دارم مشلک شام درخواست

 آ ان؟ مثل بزرگی دخرت وجود اب اومن ابیش، داش ته درخواس یت چننی ازم بدی



 چزیی یه بگم هبرت آ د، می خومش تو از من جان یدلا. کنه می فرق که معلومه-

 امروز مال علقه این کمن، می س تایشت من واقع در اومدن، خوش از بیشرت

. داش مت علقه هبت پیش وقت خییل از من نیست، دارین که رشایطی این و

 از صادقانه و بیام که بودم روزی منتظر. بودم فرصت منتظر که کمن منی کامتن

 ... که نیس مت چبه من. کردم منی رو روز این فکر قتو  هیچ اما. بگم م علقه

 :پریدم حرفش میان به



 از که چزیی اما این، چش یده گرم و رسد و نیس تنی چبه کنید می اتکید مهیشه-

 !ست چبگانه رفتارهای فقط بیمن می شام

 از خواس مت می. عاقلنه من و دوین می ای چبگانه اکر رو من خواس تگاری تو-

 از بیام اول من هبرته و هس یت عصیب مکی تو اما کمن، رشوع هبرتی جای یه

 دوین می از هبرت خودت که دالیل به بنا تو. گم می کمن همیا برات که رشایطی

 من اما مشالکیت، از رسی یه درگری بپردازی، درست به فعل توین منی

 .برسومن آ رزوهات ی مهه به رو تو تومن می
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 خوب، ی رش ته یک در ختصص! بکین رو فکرش که اوچنه از تر راحت خییل

 . ده می هبت من اب زندگی که اماکنیه خوب دانشگاه یک در

 :گفت که دمه را جوابش خواس مت و کرده امخ



 جوامب داری فرصت مه تو بعد و بزمن رو حرمف من بده اجازه کمن می خواهش-

 ازدواج تو از تر سال و سن مک دخرت یه اب تومن می فردا مهنی من یدلا. بدی رو

 مک دخرت یه وایر بدوین ات گفمت هبت رو این. حقیقته نیست، بلوف این کمن،

 زیر هندونه خوام منی دارم، هبت خایص ی علقه یه. نکردم رو سال و سن

 توی من که هایی زن ی مهه اب حداقل. یصخا خییل برام تو اما بذارم، بغلت

 ابید اما دومن، می داری مشلک من سال و سن اب. داری فرق دیدم زندگمی

 رو تو و بفهمم بقیه اب رو تو فرق شده ابعث که ساهل و سن مهون بدوین

 از تومن می حیت من. کمن می اکری مهه خوام می که مه چزیی برای. خبوام



 ات بسازم بزرگ امتیاز یه مه کرده فرامه برات حمسن رفنت که بدی رشایط

 دومن منی ختصص، هبرتین. خبوین درس دانشگاه هبرتین تو ور اون بتوین راحت

 تو رشایط اکملا  من. داری دوست که چی هر قلب، جراح اعصاب، و مغز

 من. شنیدین هایی هتمت چه رستونه، پشت حرفایی چه دومن می دومن، می رو

 ابمش کیس اولنی خودم و بدی موفقیتت اب رو اوان ی مهه جواب کمن می مککت

 برمی، ایران از فردا مهنی خواد می که مامانت برعکس من. بزمن کف برات که

 جایی رشایط این اب خوای منی تو که دومن می من. ندارم درخواس یت چننی ابداا 

 فردا مهنی که خوام منی ازت ممن داری، فربد برای هایی نگراین دومن می بری،



 رو طرحت داری که سایل دو این تو خواد می دمل برعکس؛. برمی و کنمی عقد

 برای ای  جعهل هیچ. بشی آ ش نا زندگمی رشایط و من اب خرد خرد گذروین می

 قلبت ته از که بگریی رو تصممی این زماین که خواد می دمل حیت ندارم، عقد

 ات و خونمی می حمرمیت ی صیغه یه. نیس مت مه توجیهت و تطمیع دنبال ابشه،

 رم، می اقامتت اکرای دنبال سال دو این توی من کنمی، می صرب طرحت پااین

 ایران از مامانت و تو اب و کنمی می عقد خبوای تو اگه سال دو این پااین در

 برات و بکمن قراره که اکرایی اون متوم قسم رشمف به من مه خنواس یت رمی، می

 دو این توی که دم می قول هبت ایمن فربد، مورد در اما. توقعی هیچ به کمن می



 دیگه که کمن  می اکری بشه، جربان اومن زاین و رضر کمن می مکک سال

 و تو دیگه! بریس زندگیت به و بری راحت خیال اب. نبایش ش رشمنده

 بدهی سوم یک حارضم من خبوای اگه حیت. ندونه ابابت رشیک رو مادرت

 هبش بربی خودت طرف از و حسابت به ریزمب رو داره هبش ابابت که

 رو جنسا خواد منی. دم می هبش طرحت ی دوره آ خر ات مه رو ش  بقیه بدی،

 که دوین می. ابشه داش ته رو منایندگی دردرس یب که دارم حل راه ابز بده، پس

 ازش بگی تو که طور هر حارضم من اما! بکنه رو اکرش راحت بذارن حماهل

 گی؟ می یچ حاال کمن، حامیت
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"  یک. شوم بلند من اینکه! من جواب بود مانده فقط و بود گفته را چزی مهه

 نگامه خریه خریه. بود منتظر. دمه هل طرفش به مه را مزی و بگومی حممک"  نه

 و اطمینان یک که چرا. بود  اش دارایی ی  مهه  حلظه این در چشامنش. کرد می

 . شد می شدمن بلند از مانع که زد می موج ها آ ن در اعامتدی

 بکنه؟ رو اکرش راحت فربد ذارن منی کیا-

 من سوال بود، شده تر آ رام مکی. داد حرکت جلو طرف به مکی را رسش

 .آ مد می حساب به بزرگی قیتموف  برایش



 مالیش رضر فقط منصور. زدن آ تیش رو فروشگاهش که مهوانیی! دوین؟ منی-

 اینکه برای. کرد ش خواهرزاده پیشکش مهراهش دمشنامش فربد، نداد رو

 وارد بزرگرتین به راجع حتقیقی یه چیه جراین و گم می راست من بفهمی

 لکه ایغیم  یه وجود فهمی می وقت اون. کیه ببنی بکن، کودک اکالی ی کننده

 گراف از رسعت این به چطور دونن منی خودشومن که فربد، مثل خراب

 برش راه رس از ات کنن می اکرایی حامتا  و دماغه مویم  براشون گرفته، منایندگی

 فربد ببنی منتظرن نبود، بیشرت گرمی دست یه فروشگاهش زدن آ تیش. دارن

 .بره پیش خواد می کجا ات



 نشات رسشارش هوش از فربد، به ها دمشن کردن پیشکش از شتعبری 

 ی بقیه به و نشوم بلند ات کرد معل ابزدارنده عامل یک مثل چون. گرفت می

 .دمه گوش هایش  حرف

 آ د؟ برمی شام دست از اکری چه لکفته، دم قدر این اگه-

 :گفت بندی نمی لبخند اب

 . آ ن می کنار مه اب خوب دیوونه ات دو-

 :گفمت شده ریز امینچش اب



 گید؟ می چی فهمم منی-

 .کند ابزترش بودم منتظر فقط بودم؛ فهمیده اما و 

 .نیست بد مه خییل ابزی آ تش. زنمی می آ تیش زدن، آ تیش-

 :گفت و شد متوجه! بود کرده ابزش خییل. کردم نگاهش ترس یده

 امتحان رو آ مزی مساملت های راه حامتا  ترش قبل. حهل راه آ خرین این البته-

 !شه می حل گفامتن اب ابشن اکسب اگه. کنمی می

 دونه؟ منی رو اینا یعین کنه؟ منی گفامتن فربد خود چرا-



 و دمشن، ی قلعه مست بفرس یت رو مسلح رسابز یه که اینه مثل حرفت این-

 ممن! نیسنت گفامتن به حارض که کیس هر اب زدن؟ چرا بگی زدنش، اگه

 داره، بُرش حرفش که! من از ابالتر برابر ده یکیه نیست، خودم منظورم

 .ابشه مسلح اینکه بدون

 



 ممکن یعین. فهمیدم منی و فهمیدم می بود، پیچیده سادگی عنی در هایش حرف

 منایی س یاه داشت اببک ای کنند؟ مه تر س یاه این از را فربد روزگار بود

 کرد؟ می

 آ تیش رو روشگاهشف نیان که نکردین؟ فربد برای الان ات رو اکر این چرا-

 بزنن؟

 :شد تر جدی



 فربد به من بدن؟ خرج به معل شدت قدر این قراره دونس مت می مگه من-

 واکنش خوان می طور چه دونس مت منی اما دارن، برمنی رست از دست گفمت

 فربد به ات نکردم جرایانت این قاطی رو خودم الان ات چرا که این. بدن نشون

 اب ای گرفتارن، ای که آ دماییه از پر من بر و دور جان یدلا نرسه، رضری

 برم تومن منی که من فربد؛ مثل خرن، می خودشون برای رو گرفتاری اکراشون

 این توی ممن، بزینس یه من. برمس شون مهه داد به و وسط بندازم رو خودم

 بیخود. کردم هرن نربه ابد چبس مب سفت رو خودم الکه بتومن قارامشیش اوضاع



 رو خودم رسی ابال به موضوعی هر برای و دردرس دنبال برم تومن منی که

 .بندازم

 :انداخت چنگ قلمب بر معیقی مغ و اتسف

 شه  می چطور. فهمم منی آ رم، منی در رس گید می شام که چزیایی این از من-

 کنمی؟ متاشا و مبونمی نکنمی؟ مککش اما شه، می انبود داره یکی بدونمی

 :داشت نگه آ ن پشت را لبخندش و گرفت دندان به را زیرینش لب



 مهه اما بکره، قدر مهنی برت و دور های آ دم به زندگی، به نگاهت تو بهل، تو-

 یکی داره دیدی که بوده وقتایی زندگیت توی حامتا  مه تو نیسنت، تو مثل

 انی که بودی خودت زندگی رسگرم قدر این کنه، می اشتباه و ره می اشتباه

 من که نداری انتظار. چیه به چی که کین تفهمی اون به که نداش یت مه رو این

 بکن؟ رو گم می من که اکری بیا بگم و فربد ی شقیقه روی بذارم اسلحه برم

. ده می نشون بدی واکنش من پیش نهاد ترین عادی به حیت که فربدی اومن

 داره، شک مهه به شده، بدبنی مهه به رفت، طرفش شه منی روزها این اصلا 

 نیست الزم کمن، مکک هبش تومن می من حال این اب. رونده خودش از رو مهه



 فربد ات دم می عادل ی گنده لکه دوماد به دریس یه اول بفهمه، خودش مه

 بدهی به رس می می مه بعد. ابشه داش ته دردرس بدون رو گراف منایندگی

 الس دو ات رو ش بقیه. دم می هبش نقد رو سومش یک که، گفمت اومن ابابت،

 بدون حیت اصلا؛ نه کمن، می کشی گرو دارم کین فکر خوام منی. کمن می تصفیه

 و پخش موضوع ات مش می اکر به دست فردا مهنی بدی هبم جوایب که این

 جوایب به. کمن حل ای دیگه روش اب نشد ، راه ترین آ سون اب اول رو منایندگی

 رو تصممیت و کن فکر مه تو. ندارم اکری اصلا  مه بدی هبم قراره تو که مه



 قراره اگه خوام منی کمن، می تو فکری آ رامش برای رو اکرها این متوم. بگری

 .کن فکر دغدغه بدون. ابشه انچاری رس از بگریی تصممیی

 

 [۲1:۵1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار
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 ای  خانه اتریک. است کرده گری  خانه اتریک یک رد که داش مت را کیس حس

 که ست سو یک فقط و شود می پرتگاه یک به منتهیی طرف سه از که



 یک رفمت، می که طریف هر داش مت، برمی که قدمی هر. دارد را درست مسری

 کرده زایدی خبشش و بذل اببک...  سقوط اب مساوی و بود بزرگ ریسک

 از حرف. نداش مت بساطم در آ ه من و کرد رو داشت چنته در چه هر بود،

 های سال از اعظمی خبش...  من برای بود آ ش نایی مفهوم چه زد، می گروکشی

 ام طرفه  یک عشق گرویم  در من آ رامش و من شور من، شادی من، زندگی

 به و رفنت. نبود اکر در آ مدی و داشت رفت فقط که مسریی. بود فربد به

 ات نبود منتظرم کس هیچ و بودم رس یده ریمس این مقصد به. نرس یدن هیچ

 این از فراتر و داش مت که ای دخرتانه فانزتی هامن ابشد، من پذیرای آ غوشش



 که شد منی. کردم می فکری ام زندگی های سال ی بقیه برای ابید شاید. بود نرفته

 او برای عاشق آ دم یک از بیش من! کمن او حرام مه را مانده های سال ی بقیه

 او مست از مهیشه. بودم نیامده چشمش به وقت هیچ و بودم گذاش ته مایه

 رمح یب و منطقی بُعد فقط. بود عشق از خایل مشت یک فقط من نصیب

 نقطه و کردم می متام ابید جا یک را فربد بودم؟ چه دنبال. بودم دیده را فربد

 ...  خط رس

 شده طور هر هستمی مدیونش اینکه حس ابید یعین این و دیگر رشوع یک

 .رسد پااین به



 خداحافظی. برداشت را کتش و چرخید راستش طرف به. شد بلند اببک

. خواند گومش در را هایش نصیحت. نشست کنارم و آ مد خاهل. رفت و کرد

 رشایط از دوابره و آ مد مه مامان. داد اتز و اتخت ی اجازه او به من سکوت

 از. اندازد می جلویش را پولش اینکه گفت، فربد از. گفت اببک نظری یب

 !خبش ید می خلیفه ی کیسه

 به خانه از آ مدن بریون قصد به و شدم بلند ابره یک به من و زدند می حرف

 احرتام من سکوت به خانه ات مسری ی بقیه و آ مد دنبامل مامان. رفمت در مست

. نیامد دنبامل رفمت ااتمق به رسیع که وقیت مه خانه در حیت. نزد حریف و گذاشت



 بگریم خویب تصممی و کمن هضم ام شنیده که را چزیهایی که کرد می مکک داشت

 رشایط بدترین در چون بودم، تصممیی هر گرفنت برای دنیا آ دم بدترین من و

 .بودم

 

 اب که بود کرده اکری. برداش مت بود آ ن در نرگسم گل ی شاخه که کتایب

 آ خرین که ای صفحه !بودم کرده پرپر را هامی نرگس متام خودم های دست

 وسط نرگس از رنگی زرد رد. کردم ابز را بود آ ن داخل نرگسم ی شاخه



 زرد رنگ مه شبیه من هامی داش ته متام. بود مانده جا کتاب سفید ی صفحه

 آ زار دل نقش یک فقط و نداش مت ابمش داش ته ابید که را چزیی اصل بود،

 .بود مانده جا به دمل در

 پیدا گسرتش بریون به و شود می آ غاز آ دم خود درون از تباهی و فساد 

 مک مک داشت تباهی این و بود کرده تباه رساجنام یب ی علقه یک را درومن. کند می

 .شد می کش یده من بریوین دنیای ی مهه به



 اش ابین و ابعث که خواس مت می کیس برای را ها هبرتین مهزمان و بودم دلگری

 !بود

 

 ختت روی و گذاش مت مزی روی را ملیحه ی چهدفرت  که بود صبح ی سپیده 

 های صفحه از یکی در که مطلیب لب زیر و خوابیدم طاقباز. کش یدم دراز

 :کردم زمزمه را بود نوش ته اش دفرتچه



 رسد می ذهنت به که اویل تصممی. گذارم می احرتام اول تصممی به مهیشه من"

 *"ترس اب سوم میتصم و عقل اب دوم تصممی شود؛ می گرفته جان ی مهه اب

 ی درابره من اول تصممی. کردم می طی برعکس را مسری این داش مت من 

 ریز ریز و زد می حرف که هنگامی. بود عاقلنه تصممی یک اببک پیش نهاد

 دومم تصممی. کردم می فکر" نه" به فقط و فقط من کرد، می ابز را پیش نهادش

 هایش حرف ی مهه به و منبنشی ابید کردم می فکر که وقیت بود، ترس رس از

 کرد می وادارم که تصممیی. بود دمل و جان ی مهه اب آ خرم، تصممی. کمن گوش



 بقیه برامی که را آ رامشی شاید و شوم تسلمی اعرتایض هیچ بدون و صدا یب

 !برگردد خودم به و ابشد داش ته ابزخورد کوه در فراید مثل خوامه می

 

 قیدار کتاب از خاین امری رضا*
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 آ رامش.  نبودم قبل روزهای و قبل روز مثل دیگر شد، بس ته چشاممن وقیت

 به را فربد. نداش مت دردی دیگر چون بود، قوی حیس یب یک مثل. داش مت

 . بودم خبش یده خودش



 راجع مکی که بود این کمن انتخاب را آ ن خواس مت می که جدیدی زندگی ی الزمه

 اب حداقل که داشت ایرادی چه بود اشتباه اگر حیت. کمن مجع اطلعات آ ن به

 .بس ته نه ابشد ابز چشامن

 :گفت و نشست رسم ابالی. کرد بیدار خواب از را من و آ مد ااتمق به مامان

 اببک نکن، انراحیت! خوابیدی منی قدر این وقت هیچ شو، بلند-

 .ارزه می ابابت لک به مهنی اخلقه، خوش



 چشمش به حد از بیش اببک صفت این مامان و نبود مراوده اهل خییل اباب

 گفته را هبرتش فرش ته خاهل دیشب. بود پر ها حرف این از من گوش. آ مد می

 :گفمت جوابش در. بود

 .عزیز ی ونهخ برم خوام می امشب-

 .دردم کوه که هایی وقت برای است پناهگاه عزیز دانست می. کرد اس تقبال

 کیس نشده درست چزی مهه ات. نگو چزیی هبش اما! کین می خویب اکر برو،-

 .هبرته نفهمه



 :گفت و آ مد چشمش به لرزیدمن. لرزیدم ای حلظه

 هبرت کین، جازدوا روزی یه ابید ابالخره تو. کنه منی اذیتت خوبه، اببک-

 .نیست اببک

 :برنیامدم صدامی لرزش پس از اما و گذاش مت کنار را خودداری

. کنه می دق بفهمه عزیز. داره بزرگ دخرت یه! مامان بزرگرته ازم سال بیست-

 بگم؟ هبش تومن می چطور

 :گفت زد می دو دو چشمش در اشک که حایل در و انراحیت اب



 فعلا  مه عزیز به. گم می هبش. تو اب یارهب  که ذارم منی زنش؛ ده می رو آ ان-

 ! گی می هبش خرد خرد بعداا . بگی چزیی خواد منی

 اینکه بدون و شدم بلند. رفت بریون مه خودش و زد کنار روی از را پتو

 ااتمق از و برداش مت را گویش بدمه موهامی به رسوساماین و ابیس مت آ ینه مقابل

 .شدم خارج



 نیاز نباشد، همم غرورم اینکه نه. زدم زنگ نامی به و گذاش مت پا غرورم روی

 برای مامان که کردم را اکر این وقیت درست. بپرمس او از چزیهایی داش مت

 :گفمت و شدم قدم پیش کردن سلم در. رفت بریون خرید

 .روزم اون برخورد اببت خوام می معذرت من نامی-

 از بودم گرفته اید اتزه سال دو بعد من و بود نامی ضعف  نقطه کردن عذرخواهی

 :داد را جوامب. کمن اس تفاده ضعف نقطه این

 !نداره اتزگی بودی، طوری این مهیشه. دارم عادت نداره، عیب-



 خویب حرفای مه تو. کین ترش رو نیست درست کردم، عذرخواهی که حاال-

 .نزدی

 .نکردین چه کردین چه فربد اب شام نداره ربطی من به درس ته، بهل-

 عصباین روز آ ن مثل دوابره و کمن کنرتل را خودم که کردم می را عمیس متام

 .نشوم

 .دارم ازت سوال یه من نامی- 

 :گفت حال یب



 .بپرس-

 کنه اکری تونه می اببک داری، اببک از که ش ناخیت به توجه اب و نظرت به-

 حده؟ چه ات نفوذش ابشه؟ داش ته رو گراف منایندگی دردرس یب فربد که

 :گفت رسیع

 پریس؟ می چی برای-

 خوب که بود  این آ ن و بودم گرفته اید اببک از خوب را چزیی یک دیشب

 !زرنگی زدن را حریف چه یکم  و است هرن زدن حرف



 ازش تونه؟ می کنه، مکک فربد به که کمن خواهش ازش اگه ببیمن خوام می-

 آ د؟ برمی

 فربده؟ پای به نرفنت خار مهون راس تای در کردن خواهش این-

 :دادم جواب کنایه اب خودش مثل

 من کین می فکر و سوزه می فربد برای دلت روز یه هس یت؟ طریف کدوم تو-

 ندازی؟ می تیکه الان مثل مه ابر یه گذاش مت، الکه رو رسش

 :بست داد که جوایب اب را حبث ی دنباهل



 دومن می اما داره؛ رابطه حسایب و درست های آ دم اب بتونه، نیست بعید-

 .کنه منی حرفا این درگری رو خودش

 :پرس یدم ادامه در. است داده من به را قولش نگفمت

 کین؟ منی اکر ابهاش دیگه چی برای بپرمس تومن می-

 :داد را جوامب تعلل اب. بدهد را جوامب که دادم می احامتل درصد ده فقط

 سواهل؟ برات چرا-

 !بودین خوب مه اب خییل آ خه خشیص، کنجاکوی یک-



 برایش خییل ام پرس یده را ها  سوال این چرا که فهمید می بعدها اگر احامتالا 

 .شد می متام گران

 .سلیقه اختلف نظر، اختلف-

 مهنی؟-

 ممکن چون نپرمس، سوایل دیگر و بیامی کواته بودم جمبور دادم منی جواب اگر

 :گفت و داد نتیجه اما پیگریم، قدر این چرا که کند شک بود



 قدرت که کسایی اب کنه، اکر قدلر و پرنفوذ های آ دم اب هدار  دوست اببک-

 ابید شدن مند قدرت برای گه می اببک. آ د منی خومش آ دما این از من دارن،

 معل ابتاکر ات ابیش ها تر پاینی اب ابید گم می من چبس یب، خودت از ابالتر به

 یداب دارند، قدرت و نفوذ خییل ابهاشونه اببک که هایی آ دم. ابشه دستت

 به من! کین اس تفاده ازشون ات ابیش کنارشون اینکه نه ابیش، خودشون مثل

 ازشون اکرها خییل ندارم، اعامتدی داره آ مد و رفت ابهاشون اببک که اوانیی

 بیوفنت هچل به مه اگر کنن، انبودت تونن می هبرت خبواد دلشون آ د، برمی

 به اببک. کنن می رشوع دستیاشون پاینی از دقیقاا  کنن قرابین رو کیس خبوان



 معو پرس دادمی ترجیح که شد مهنی. لکه یب گم می هبش من ترسو، گه می من

 .رشیک ات مبونمی ابیق

 :گفمت کمن کشی ماهل را ام کنجاکوی از جحم این اینکه برای

 کنه؟ اکری که ابمش امیدوار اببک به شه می پس-

 .کنه منی منتها تونه، می خبواد دلش اگه-

 :گفت کمن قطع را تلفن خواس مت می که مهنی و مکرد تشکر

 .بپرمس ازت سوال یه خوام می ممن-
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 اب اما ندارم، خربی او از واقعاا  که بپرسد مثلا  ابشد، اباب به مربوط  می فکر

 :کرد بد ار  حامل سوالش

 هبش که نگفیت وقت هیچ چرا داری؟ رو فربد هوای یواشکی مهیشه چرا-

 حمسن؟ زنم  اب ش رابطه و گذش ته ای خانومه؟ انزننی خاطر به داری؟ علقه



 . رو خودم زندگی ممن داره، رو خودش زندگی فربد! بیخوده سوالت-

 جالیب عاتاطل از بعد. کردم قطع را تلفن و بزند دیگری حرف ندادم اجازه

.  ندهد ادامه که کمن اکری بودم جمبور اما نبود، درست برخوردم این داده که

 اکر. ام رس یده کجا به فربد، به علقه از که بیاورد ایدم به کیس به خواس مت منی

 وقیت. نداد جواب اما گرفمت متاس ابر چند. بود حمسن به زدن زنگ بعدی

 مرخص امشب بگومی پرس تارش به ات زدم زنگ عزیز ی خانه به نداد جواب

 :گفت جوامب در گفمت، را این ات اما مامن، می عزیز پیش خودم و است



 .شون اجازه بدون نرم جا هیچ گفنت فربد آ قا-

 :گفمت جواب حارض خودش مثل مه من

 امشب خوام می برو، یعین برو گم می من گفنت، خودشون برای فربد آ قا-

 !تنها مبومن، عزیز پیش خودم

 .کرد قطع مه را تلفن و گفت" ابشه"  زود دیگری چزی هر ای و ترس از
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 خییل ماا شوم، آ ماده عزیز ی خانه به رفنت برای ات دادم اکرهامی به رسوساماین

 را جوامب آ لود خواب ابر این. زدم زنگ حمسن به دوابره و نیاوردم طافت



 خییل خیالش حامتا ! داشت که آ لودی خواب حالت از شدم عصباین. داد

 .بود راحت

 !خبوایب توین می که خوبه-

 :گفت و شد عصیب. بود ها روز این تلخ هوای و حال روی از حرمف

 بزین زنگ ابر یه شده کنه؟ می دردرس جیادا شام برای ممن خوابیدن چیه؟-

 نکین؟ گهل



 من دادن، فراریش و ترسوندن تو اب رو اباب بکمن، یک از نکمن گهل تو از-

 دم می دست از رو آ رامشم و خوش بخیت ی مهه دارم خبومن، رو درمس تومن منی

 مامان و من گذروین، می خوش خودت برای ور اون داری! برادرمی تو چون

 رو ما ی طعنه و حرف یه. دمی می پس رو اباب و تو اکر تقاص ارمید اینجا

 .کنمی اکر چی نگمی رو اینا بیار، طاقت

 :زد را اش مهیشگی حرف هامن ابز



 و ایرانن تو هاشون خانواده مه مهه کنن، می زندگی اینجا دارن آ دم مهه این-

 خودش. نداشت من به ربطی هیچ اباب اکرای نداره، اکرشون کس هیچ

 !بگری؟ رو عادل دخرت برو گفمت هبش من. بربیاد اکرش پس از نتونست

 :گفمت و شدم تر آ رام

 هیچ تو واقعاا  داری، قبول و پرس تیش می یک هر به خدا، رو تو حمسن-

 نزده؟ زنگ هبت دیگه نداری، اباب از خربی



. نگرفته متایس هیچ ندارم، ازش خربی هیچ دیگه نه؟ بگم ابر چند یدلا-

 من کین می فکر تو گفمت؟ منی چزیی هبت من زد می زنگ اگه ؛ترس یده

 اوجنا کن، اعامتد اببک به من نظر به اینه؟ وضعیتتون اوجنا شام خوحشامل

 تو برات؟ بیفته خواد می خویب اتفایق چه هتش ته بشه؟ چی مبوین خوای می

 تو ثلم  آ دمایی برای اینجا. بشی موفق دکرت یه و اینجا بیای اببک اب توین می

 .شکنن می دست و رس

 شدم؟ می انراحت چرا کردم، منی عادت هایش اخلق و حمسن به من چرا

 !غریت یب و سطحی طور مهنی بود، طور مهنی مهیشه



 و وایسم راحیل کنار بیام البد! شکنن می دست و رس برات قدر چه دیدم-

 ! بشاکمف خاورمیانه

 تو وقت اون جلوترن، نالا رشایط از سال ده تو مهسن دخرتای ی مهه-

 .موندی پیشت سال ده توی

 :گفمت بود کرده خوش جا گلومی در قبل از که بغیض اب

 همم برامم و ابمش خواب تو مثل ابید الان نبودم اگه که م، مونده عقب من آ ره-

 .هسنت نکبیت رشایط چه توی م خانواده نباشه



 اب مهراه و ملمی یخداحافظ یک اب و شدم پش امین هامی گفته از مهیشه مثل

 ادامه. دادم پااین مان  حصبت به"  ابش خودت مواظب:" گفنت و نرمش

 !بگومی تلخ داش مت جا ساعت چهار و بیست ات دادم می

 

 پرس تارش بودم منتظر فقط شدم، عزیز ی خانه وارد و انداخمت لکید وقیت

 و رضحا اما کمن؛ خایل رسش بر دارم چه هر ات کند، خمالفیت بزند، حریف

 اجباری توفیق این از بود نیامده بدش چندان. بود منتظرم و ایس تاده آ ماده



 و بود نشس ته مبل روی مه عزیز و ایس تاده سالن در.  بود شده نصیبش که

 آ غومش در ات کرد رها را تسبیحش دید که را من. بود دستش در مه تسبیح

 بیشرت روزها ینا مامان. بوس یدم را صورتش و رس و رفمت آ غوشش به. بگرید

 مه خودش او نداشت، گناهی که عزیز اما داشت، کینه عزیز از مهیشه از

 پرس تار. بود گوشش بیخ خطر و رفت ابال فشارش ابر چند. بود ما مثل

 اش خانواده که بود ای ساهل پنج و یس زن. رفت و کرد من به سفارشایت عزیر

 عزیز. کرد می گیزند کرج در خواهرش فقط و کردند می زندگی شهرس تان

 اب. نکردم کنجاکوی این از بیشرت مه من و است نکرده ازدواج که گفت می



 و خودم برای رشبیت ات رفمت آ شپزخانه به مهه از اول. شدم تنها عزیز اب او رفنت

 وقیت. کمن گوش هایش حرف به ات نشس مت عزیز کنار بعد. کمن درست عزیز

 :گفت دادم دستش به را رشبت

 نزده؟ زنگم ندارین؟ منصور از خربی هیچ یدلا-

 :گفمت و کردم نگاهش متاسف

 ازش تو شدم می رایض دونس مت می ازش چزیی من عزیز، ندارمی خدا به-

 مبوین؟ خرب یب



 :گذاشت دس مت روی را دستش

 و خوار ابابت، کرد س یاه رو معری آ خر رو من. دومن می من خنور، قسم-

 رس کرد؟ می اینجوری ابهاش ابید کردم، بزرگ یتمیی من رو فربد. کرد خفیفم

 هبش من. م رشمنده پیشش ممن رخیته، مه به زندگیش ی مهه نیست، تنش تو

 و ره می ابابت دونس مت می چه برس، دادش به بیا. ره منی دوری راه داییته، گفمت

 .کنه می اینجوری

 :گفمت گریه اب. نداش مت دوست را استیصالش حالت 



 طلقش اکرای ی مهه مامان. س یاهمی رو مه ما کرد، فخفی و خوار مه رو ما-

 .عزیز کرده رو

 :گفت متٔاثر

 .نگریه طلق زدی می حرف ابهاش اکش-

 ایزده ده عادل دخرت. گرفته زن رفته اباب بشه؟ چی بشینه عزیز؟ نگریه چرا-

 .بزرگرته من از سال

 !افتادم آ ان اید حرمف این اب و



 و فرارش و اباب از رو امشب یه عزیز بیا. ره یمن ابر زیر مامان عزیز، شه منی-

 رنگ. بدم اجنام برات اکر لکی اومدم ممن. شدم خس ته. نزنمی حرف چزیا این

 . بگریم رو انخوانت بربمت، محوم کمن، رنگ رو موهات خوام می خریدم،

 :گرفت رنگ لبخندی به لبش

 رفته پرسمم ره،گو  لبه پام یه کمن؟ چه خوام می رنگ اکر؟ مهه این خربه چه-

 !فقط مونده کردمن رنگ کجاست، نیست معلوم

 :گفمت و کش یدم صورتش روی را دس مت کف
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 یه. طلیی طلییم  کمن، ییطل رو موهات امشب خوام می. ذومق توی نزن-

 و اومد می بدش آ قاجون که رنگی مهون. روشن روشنم . گرفمت مه روشن رنگ

 .بکمن رو خودم اکر بذار. داشت دوست خییل فربد

 :گذاشت دس مت روی و آ ورد ابال را دستش

 .نکن گریه-

 :زدم لبخند گریه وسط

 . درآ وردی رو م گریه ببنی ذومق، تو نزن گم می هبت-



 :وردخن گول

 تو به آ زارش یک چبه این گفمت گفمت، هبش خدا به آ ره؟ کرد اذیتت خییل-

 ترتیب اول که بودن دست مه ابهاش ش چبه و زن اگه رفته، داییت. رس یده

 گوشش تو حرف ویل بره؛ و اینجا بذاره رو اینا که این نه داد، می رو اینا رفنت

 ابابت نکش یده، زمحت رهدا الان که چزیایی برای مک داره، مه حق ره، منی

 خییل مه کیوان حایج، پرسه اون اب کنه، می بدخلقی ممن اب. هبش کرد بد خییل

. فهمه می بعدش نباشه، اکریت تو. فشاره حتت طرف هر از. داشنت مگو بگو



 برو تو. شه می پش میون خودش بعداا  شه می آ روم چیه، به چی دونه منی الان

 .س نگینه درسات. درست پیی

 :پریدم حرفش نمیا به

 .دادم انرصاف ختصص، برای برم خوام منی طرح، رم می-

 :پرس ید تعجب اب

 بشی، قبول دوابره معلوم کجا از نبود؟ حیف کردی؟ رو اکر این چرا-

 نرفیت؟ نشدی قبول اطفال اینکه خاطر به



 :دادم تاکن را رسم

 هبرت ی رش ته یه نه، اطفال دیگه خبومن ختصص برای دوابره خبوام اگه نه،-

 مهیشه برای و برم ترمس می دوین، می رو حمسن وضعیت که مه الان.  رم می

 .دردرستره یب طرمح دنبال برم.   بشم حمروم

 :گفت انراحیت اب

 خوب دکرت خانوم یه خودت برای روز یه. روش نه عاقبتت دومن، می من-

 .ببیمن و ابمش زنده روز اون من فقط یش، می



 انخن و برداش مت را گری انخن. بزند دیگری حرف ش متنگذا دیگر شدمن بلند اب

 شده طلیی و روشن کردم، رنگ مه را موهایش. گرفمت را پایش و دست

. آ مد کواته من خاطر به و نرفمت ابر زیر کرد، اعرتاض! بود نیامده خوشش. بود

 قبل که گفمت خبوابد اینکه از قبل و گرفمت را فشارش دادم، را هایش قرص

 اکر خییل هتران در که گفمت اما مبامن، بیشرت کرد  ارصار. روم می افرد انهار

 اینکه بدون و آ مدم بریون ااتقش از خوابیدنش از بعد! کرد قبول و دارم

 ابز که را در. رفمت فربد سابق ااتق مست به ابمش داش ته خودم از ای اراده

. زدم را ااتقش روش نایی لکید. گشت ااتقش دور ات دور چشاممن کردم،



 اما بود، برده خرد خرد ااتق این از ها سال این طول در را هایش ایدگاری

 خودش اب و دربیاورد جا از مه را ااتقش لعنیت ی پنجره توانست منی وقت هیچ

 که افتاد می ای نرگیس ی ابغچه به چشمت کردی می ابزش ات که ای پنجره. بربد

 چشمم به و ایس تادم پشتش من که ای پنجره. بود کرده درست برامی آ قاجون

 که ای ابغچه کنار مه آ ن! شومی مه مال ات بیاید روزی است حمال که دیدم

 قدر چه من و بود کش ته را من روز هامن. بود من سهم که بود، من مال

 حضور حسم  جایش جای که ااتیق در ماندن. گذش مت بزرگش گناهم  از جا یب

 .آ مدم بریون ااتق از و زدم را لکید. آ مد برمنی من از داشت را فربد



! بودم آ ورده موهایش رس بر بلیی چه ایس تادم، ای اثنیه عزیز رس ابالی

 رسش ابال. ابشد سالش و سن مناسب که بود آ ن از تر روشن رنگش

. بوس یدم و بوس یدم ابز! نشدم سری بوس یدم، را اش پیشاین آ رام و نشس مت

 شک وقت آ ن. کمن چه دمخو  اب خوامه می من که فهمید منی وقت هیچ اکش

 جای ترین نزدیک در کش یدم، دراز کنارش. مباند رنگ مهنی موهایش داش مت

 این بودم انراحت وقت هر که قدمی اید به. گذاش مت را رسم اش شانه به ممکن

 ات بود، داده دست از را اش خبشی  آ رام خاصیت اش شانه. شدم می آ رام طور

 . زدم پا و دست قرار یب صبح



 

 دیگر جفامتن و شدم بیدار مهراهش خبواند مناز شد بیدار قیتو  صبح

 ماندم منتظر و دادم را اش صبحانه. شود روشن هوا ات زدمی حرف. خنوابیدمی

 روی که عزیز مقابل برسد که این از قبل. بیاید پرس تارش و شود نه ساعت

 :گفمت و نشس مت زانو دو بود نشس ته مبل

 خودت مواظب. برم قربونت بزمن رس هبت نتومن ها مدت ات شاید من عزیز-

 ! ابش



 :داد تاکن اتیید علمت به را رسش

 .بزن زنگ هبم فقط. ندارم ازت انتظاری داری، طرح تو دومن؛ می-

 .ببیمن را او شود منی رومی که نیست، طرح خاطر به که فهمید می زود خییل

 :گفمت و کردم نگاهش خریه کمن، خداحافظی اینکه قبل

 اجابت حقم در دعات وقت اون! نکنیا دعام انراحیت اب عزیز، نک دعام-

 .کن دعام بعد داری، دوست رو من که بگو اول شه، منی

 .فهمید می بعداا  را من ی مجهل لکیم  مفهوم! گومی می چه شد منی متوجه زد، لبخند
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 از فرش ته خاهل شوهر به مامان اما نزدم؛ زنگ مه من نزد، زنگ دیگر اببک

 موضوع این تلکیف ات خواست می نزد، حریف کس هیچ به. بود گفته موافقمت

 دایی. داشتند خرب فریوزه و فرش ته خاهل فقط. نزند حریف کیس به نشده معلوم

 از منظور. گوید می مه او به شد متام راک که این از بعد بود گفته. نداشت خرب

 مه اش رشعی مسائل ی درابره حیت. بود اببک و من شدن حمرم شده متام اکر



 ی اجازه عقد برای. کرد ابید چه نباشد دخرت پدر اگر که بود کرده حتقیق

 خوانده خودمان بنی بود قرار که حمرمییت ی صیغه برای اما بود، الزم دادگاه

 سکوتش س نگر پشت از اببک شنبه پنج ازظهر بعد. شتندا لزومی شود

 ام گویش ی صفحه روی را اش شامره که موقعی. زد زنگ من به و آ مد بریون

 دادم، را جوابش هنایت در اما زدم، زل آ ن به فقط کواته ی اثنیه چند دیدم

 احوال معمویل. نداشت معین بود رفته پیش اکر مرحهل این ات وقیت تردیدم

 . مصمیی و گرم خییل او من، البته می،کرد پریس

 تربیز؟ بودم رفته روز دو من دوین می جان یدلا-



 .کند رشوع حرف این اب را حصبتش کردم منی فکر

 .دونس مت منی نه-

 .شه می حل چی مهه ابش مطمنئ. کردم اکرا خییل رفمت، آ ره-

 .ممنومن-

 توامن در این از بیشرت اما است، انعطاف بدون و خشک رفتارم فهمیدم می

 فرصت ابید دهد، کمشش خییل نباید که کرد درک. خنوامه اینکه نه نبود،

 .بیامی کنار مک مک ات دهد



 قویل طبق من. ندارم ای جعهل من کین، فکر بیشرت داری نیاز هنوز اگه یدلا-

 جرات کیس دیگه ابش مطمنئ کردم، حل رو فربد مشلک دادم، هبت که

 بس تگی ش بقیه. بیاره بوجود مشلکی براش که رسهب چه تو، بگه هبش کنه منی

 .بکنه پخششون برای فکری یه که خودش به داره

 . کردم رو فکرام نیست، الزم نه-

 .ببینمی رو دیگر مه ابر یه شه می بکنمی رو اکرامون که این قبل پس -

 .نیست مشلکی آ ره-



 دنبالت؟ بیام فردا-

 گفتنی؟ آ ان به فقط بیاین، بهل-

 :گفت تعلل اب

 ... بعد بدی جواب تو اول بودم منتظر نه، راستش-
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 . داشت او از هایی انتطار چه مامان وقت آ ن و بود نزده حریف آ ان به هنوز



 از خوام منی فعلا  من که اینه اولیش. دارم رشایطی و ها حرف من کابب آ قا-

 برای مبونه ش بقیه. متام و ابشه قرار و قول یه. ابشه بیشرت ساده انمزدی یه

 .طرمح امتام

 :گفت جوامب در

 رو مون حرف ی ادامه و دنبالت بیام بده اجازه. ندارم این از بیشرت توقع ممن-

 .بعد بذارمی



 اببک خواسنت شلک مورد در چزیی. کردم قطع خداحافظی از بعد را تلفن

 اعرتایض کرد، می قبول بس ته چشم گفمت  می چه هر که این مه آ ن بود، جعیب

 که را اکرهایی این متام علت بود، زده حرف من اب که ابری دو این. نداشت

 به که داد می ربط ای علقه به را بکند خواست می داش یت چشم هیچ بدون

 این بود شده داش ته دوست رشط و قید اب مدام که مین برای. دارد من

 من به جوره مهه کرد می ادعا که بود ایس تاده من راه رس آ دمی. بود جعیب

 است کرده چه فربد اعامتد اب اباب که زد منی حریف مه نکته این از و دارد اعامتد

 اببک و ترس یدم می ها آ دم بعد روز دو تغیری از من. هس مت او دخرت مه من و



 تریس هیچ تغیریاتش و بعد سال دو یدلای از! ترس ید منی من بعدم  سال دو از

 نتیجه به بعد سال دو و بکند امروز را اکرها این ی مهه خواست می و نداشت

 ! برسد

 دفرتش به خودم گفمت. نیاید دنبامل بگوید و بزند زنگ اببک به گفمت مامان به

 شنیدن فقط یعین او بودن و کمن فکر را سریم   داش مت احتیاج.  روم می

 چطور اینکه. بود مهنی سوامل اولنی دیدمش دفرت در وقیت. هایش حرف

. بس پارد من خواسنت به را مهه و خنواهد چزی هیچ خودش برای شود می

. کرد را اکر این خشصاا  خودش. شد من از پذیرایی مشغول و نداد جواب



 مه لبخندی. بکند را اکر این بود مهنی رشاک دفرتش در که مردی نداد اجازه

 کش ید، می جلو که چایی اس تاکن به اکرهایش، به بودم زده زل. داشت لب بر

 اب. کرد می تعارف که شالکیت به. چید می من برای ظرف در که های میوه به

 انتها که مین برای ابمش؟ داش ته دوست را او توامن می که اندیش یدم می خودم

 بود مقدور بودم دیده وجود متام اب را وار دیوانه داشنت وستد یک معقم  و

 دوست حد آ ن به نسبت تر پاینی پهل چند را آ دمی و بزمن عقب به گریزی که

 مهیشه من اب رفتارش نبود، بدی مرد اببک. ابمش داش ته دوست داشنت،

 او به نسبت من احساسات در تغیریی توانست می سال دو اما بود، خوب



 بوجود اگر و شود؟ علقه به تبدیل احرتام یک از حسم و رد؟آ و  بوجود

  گذشت؟ می واقعاا  گفت می که طور هامن کردم؟ می چه ابید آ ورد منی

 :گفت من سوال جواب در و نشست

 که قدر مهون. انمتعارفه ارتباط جور یک ما، ی رابطه دومن می من جان یدلا-

 حس این خوام می. کنه می  اذیت رو تو ابشه، خوشایند من برای تونه می

 که هایی دغدغه اب دم، می هبت که فرصیت اب اومن بگریم، ازت رو انخوشایند

 . دم می هبت من و داری هنایت در که انتخایب حق و کمن می دور ازت



 :داد ادامه مردد و کرد نگامه خریه

 اما ید،ع  قبل کنمی، عقد زودتر که اینه قلبمی ی خواس ته که کمن منی کامتن البته-

 ... فکر تو به

 :پریدم حرفش میان به

 اوضاع  نه دارم، روانیشو و رویح آ مادگی نه. تومن منی من! زنید می اتزه حرف-

 شام نیست، معلوم تلکیفش هنوز اباب! عروس لباس دنبال برم که طوریه

 .نکردین براش فکری و نزدین حرف آ ان اب هنوز



 تو که اوین هنایت در دارم، دوست رو چی گم می فقط من. نشو عصباین-

 اقامتت اکرهای برای زودتر من شه می ابعث فقط عقد. شه می خوای می

 . کمن اقدام

 :گفمت و شدم اش خریه

 زیرش بزمن من مدت این بعد اگه! ندادین جواب هنوز رو من اصیل سوال-

 کنید؟  می اکر چی شام خنوام اصلا  ای و



 به اون از قبل. دارم اعامتد هبت اینکه مضن. آ م می کنار ابهاش نداره، ایرادی-

 از زودتر خییل رو نظرت تومن می من. شه منی طوری این که دومن می. خودم

 در دیگه خوندنت درس جان یدلا. کمن عوض کین فکر مه خودت که اوین

 تصممیت به اما نری، مه رو طرحت گم می ابشه من به نیست، ممکن ایران

 . ذارم می احرتام

 

 :کردم نگاهش جبتع اب



 رو طرمح اکرهای متوم من. نکنید من زندگی روند توی دخالیت هیچ اببک آ قا-

 . کمن می دارم

 غافل اکرهاش و حمسن از. بیمن می رو جلوتر قدم دو فقط دارم من جان یدلا-

 دیگه حمسن. دادن اقامت هبش چی برای کجاست، اون نکن فراموش نشو،

 گن می هبش اینجا بشینه، بیاکر تونه منی که نره ایدت این نیست، خودش آ دم

 آ دم این! آ زادی و برش حقوق ی مناینده گن می اوجنا نظام، علیه س یایسم  فعال

 ی ادامه ش نوی، می حمسن از بیشرتی خربهای خییل ابش مطمنئ. توئه برادر

 شده خست خییل نیست، پذیر اماکن ایران توی متاسفانه تو برای حتصیل



 چزی مهه ابید دوابره. زندگیته از خبشی رفنت هدر فقط رفنت طرح! وضعیتت

 و مقاهل و ت رزومه به اینکه مگه کین، رشوع اول از دیگه جای یه توی رو

 هیچ نه انگلیس، نه عادی رشایط در. کنن توجه کن پر دهن اکرای مدل این

 چه ات و خوندی پزشکی ایران توی تو که نداره توهجیی ای دیگه کشور

 دانشگاه از حمسن شدن دار س تاره از بعد مه فربد حیت. رفیت یشپ  ای مرحهل

 . رسه منی جایی به که فهمید بود، ابهوش چون چرا؟ دوین می بریون، کش ید

 :گفمت کنجاکوی اب
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 .کرد حتصیل ترک و داد انرصاف اکرش خاطر به فربد. نیست طور این نه- 

 حمسن خاطر به گفت، چزیی مهچنی فقط موقع اون کین، می اشتباه تو- 

 برای گذاشتناش جلسه. نبود تقصری یب مه خودش البته. شد خراب اوضاعش

 بزنه، رو حرفش شارف  بدون دانشجویی هر ات بذارن آ زاد تریبون ابید که این

 .گفت می نامی رو اینا. براش شد دردرس پزشکی، ی دانشکده توی اومن



 از گفت، می راست فربد. مالیدم را ام پیشاین مقابل و آ وردم پاینی مکی را رسم

 قدرت. بودمی کرده اذیتش فقط. بود شده نصیبش بدخبیت و رش فقط ما مست

 .رس ید صفر به من در دوابره اببک های حرف بد و خوب س نجیدن

 :کش ید جلو به مکی را خودش 

 داره، بس تگی تو به چزی مهه گفمت که طور مهون چون کنار، بذارمی رو اینا-

 سال دو از بیشرت من خبوای تو. کردم ترس می برات رو آ ینده رشایط فقط من

 که. توئه خاطر به مه مون فعیل موقت حمرمیت حیت. کمن می صرب حیت مه



 مسائیل که این بدون ابشه الزم جا هر که نکنه، اذیتت ها حدیث و حرف

 اون ات ابش می طوری مهنی که نیست همم برای نه گر و. کمن مککت بیاد پیش

 فقط من کنار، بذار رو اوان کردم، برات اکرایی چه نکن مه رو فکرش.  موقع

 دنبال برم ات بگی هبم شدی مطمنئ وقت هر سال دو قبل اگه خوام می ازت

 توی فربد بدهی سوم یک مه صبح فردا. اقامت گرفنت و عقد قانوین ایاکره

 و برو مه بعد. ریزمی می حسابش به خودت حساب از و رمی می مه اب. حسابته

 .حسابش به رخییت چی برای که بگو هبش

 :کردم نگاهش دوابره آ خرش حرف این اب



 .گم می هبش زمن می زنگ-

 :گفت حممک

 رو پول پس نداشت؟ شک هبت مگه بگی، هبش و بری ابید منیشه، نه؛-

 نکردی، ادا رو مطلب حق بزین زنگ هبش مه بعد و حسابش توی بریزی

. دفرتش رمی می مه اب. زده می هتمت داش ته یک به که ببینه و بدونه ابید اون

 که گمی می هبش. کرد پیداش کجا شه می دومن می. اکره رس ش مهه روزا این



 نداشت فشاری اهرم وقیت اینجا مه ابابت شاید دمی، می مه رو ش بقیه

 .بده نشون رو خودش تونه می خبواد وقت هر نداره، که شایک. برگرده تونست

 این قدر چه دانس مت منی. زد می حرف مطمنئ گوی پیش یک مانند به اببک

 :پرس یدم اما دارد، اعتبار حرفش

 کجاست؟ بگه هبمون ای بده، نشون رو خودش اباب داره اماکن یعین-

 وجود راهش رس ای دیگه مشالکت فربد جز اگه البته! شاید که گفمت-

 . رفته پر جیب اب ابابت. نه ای برگرده خبواد دلش اصلا  ای ابشه، نداش ته



 

 

 مرد مهراه به فرش ته خاهل شوهر و اببک نرفتمی، جایی حمرمیت ی صیغه برای

 آ ن از بعد. شد گزاربر  چزی مهه خاموش و صدا یب خییل و آ مدند سایل میان

 خانه را شب فرش ته خاهل فقط. نداشت اکرم به اکری مه کیس. رفمت ااتمق به من

 خودم درخواست. بود ساهل یک ما حمرمیت. نشد مزامحم مه او اما ماند، مان

 از زودتر که بود مطمنئ خودش به. پذیرفت چرا و چون بدون اببک و بود



 یک آ رزوی. کند جلب عقد ایبر  را من مساعد نظر تواند می سال یک

 هیچ بدون اببک، بدون فربد، بدون فکر، بدون داش مت، را راحت خواب

 ... ای درگریی

 

 را فربد حساب شامره اببک بود، دس مت در ظهر از قبل پول پرداخت فیش

 واریز فربد حساب به من، حساب از پول و رفتمی ابنک به مه اب. داشت

 به گشت، می فربد دنبال بود، حصبت حال رد تلفن اب ماشنی از بریون.  شد



 به دیگر که بودم شده دچار ای خلسه به دیشب از. نبود دفرتش در ظاهر

 از که بود اکری کردن متاشا و زدن زل. دادم منی نشان واکنش اتفایق هیچ

 اببک صبح وقیت. بگریم پیشش در ای برانمه هر برای داش مت دوست دیشب

 آ دم هامن. بود نکرده برامی تغیریی هیچ حمرمیت، جودو  اب بود، آ مده دنبامل به

 اب ات کرد را تلشش هنایت. داش مت را قبل حس هامن مه من که بود قبل

 دست من اب که زماین. بود مشخص رفتارش از این و کند برخورد احتیاط

 مامان اب مودب و حمرتم و نداد اجنام قبل به نسبت تری اضافه حرکت داد،

 .آ مدمی ابنک به و کردمی خداحافظی



 :گفت و کرد ابز را ماشنی در و داد هل جیبش به را گویش

 .رمی می الان کردم، پیداش-

 :پرس یدم انداخت، راه را ماش ینش و نشست فرمان پشت وقیت

 کجاست؟-

 :گفت نگاهی نمی اب

 و در داره. بوده اکرگرا رس ابال دیروقت ات دیشب اینکه مثل ست، خونه-

 . کنن می درست رو غرب هرکش  فروشگاه دیوار



 :چرخیدم طرفش به

 .هبرته دفرتش برمی فردا مهون ش؟ خونه رمی می الان-

 الان ات احامتالا . دارم واجب اکر ت خونه آ م می دارم گفمت هبش، زدم زنگ-

. کنمی می حصبت ابهاش و رمی می. حسابش به اومده پول که ابشه شده متوجه

 .است مه هبرت خونه تو

 قابل برامی داش مت، او ش ناخت به راجع که ادعایی متام اب فربد، العمل عکس

 زیرم لباس بند اببک مقابل آ ید منی خوشش دانس مت می فقط من. نبود حدس



 و روز آ ن اببک دیگر بود، نشس ته من کنار که اببک این اما ابشد، معلوم

 .نبود پذیرایی سالن داخل
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 شوند می رد کنارمان از که هایی آ دم متام کردم  حس نشس مت کنارش وقیت

 ما س ین تفاوت از خودشان پیش و دارمی نسبیت چه اببک و من که دانند می

 و آ یمی منی مه به قدر چه که رندب می پیی اببک و من ظاهر از. هستند متعجب

 خودشان به نیست نیازی مه خییل کنند، می فکر ازدواج این دالیل به بعد

 پودلار قدر آ ن. گوایست خودش اببک ابالی مدل ماشنی بدهند، زمحت



 من شد ابعث که چزیی. نگردند دیگری دلیل دنبال که است حمرز بودنش

 نبود، اببک خود خواست فقط امی،بی فربد ی خانه به و شوم مهراه اببک اب

 را فربد العمل عکس پیکر و در یب عاشقی سال مهه این بعد خواس مت می واقعاا 

 برای فقط. کند ملس نزدیک از را ام بدخبیت اهبت و شلک خواس مت می. ببیمن

 را من قد متام بودم آ مده بودم، نیامده هایش پول سوم یک برگشت خوش خرب

 اما و ام خورده رضبه جانبش از قدر چه که بودم کرده هانپن  ها  سال. کند متاشا

 رشیک را او بودم آ مده کمن، اذیت بودم آ مده ابر این. خواس مت منی ابر این

 عذاب مه او ابر یک شد می چه بکشد، عذاب ات بودم آ مده. کمن هامی غصه



 و خیال یب که بودم مطمنئ است، کنارم اببک که دید می اگر. کش ید می

 مه ابر یک که بود خوش حامل من اما نبود، عادی شاید. ماند خنواهد وتتفا یب

 قرار ش یب ابالخره. کمن می پیدا مشرتک ی نقطه فربد اب معرم، ی مهه برای شده

 نوع از را بیداری دو هر که خبوابمی، صبح ات نتوانمی دو هر که بیاید بود

 در دید، می را من بدفر  کرد، می خوحشامل اشرتااکت این و کنمی جتربه دیگری

 آ خر ات و ام کرده اببک تقدمی پیش پیش را ام آ ینده و زندگی ی مهه که حایل

 کرد منی جرات دیگر شاید و ماند می س یاه خاطراتش از ی گوشه یک معرش

 مه در را او روان و روح ی مهه  و بگرید دخرتی طرف به را اش خانه لکید



 و لرزید می دلش و دست زد، یم هتمت که موقع هر ابد ات شاید. شکند

 . گرفت می گاز را زابنش

 

. بود برازنده اکملا . کردم اببک به نگاهی. زد را فربد ی خانه در زنگ اببک

 جوره مهه قلمب دنیای از بریون بدمه، او که نبود جایی قلمب درون در اگر

 وجهم قدر آ ن ظاهرش. نیست امحقانه مه خییل او انتخاب که کرد وامنود شد می

 دیده آ یفون پشت از را من فربد دانس مت منی. بزند گول را شهر یک که بود



 دمل فقط و بودم ایس تاده اببک کنار مکی  ی فاصهل اب نه، ای و است

 جای کرد، ابز برامیان را در حریف هیچ بدون. ببیند مه را من خواست می

 توانست یم! نداشت تعارف کیس اب آ خر کرد، منی ردمان که بود ابیق شکرش

 !ندارد را ما پذیرش رشایط الان که بگوید

 

 قدم من از جلوتر که بود مواظب مدام اببک رفتمی، ابال ها پهل از اببک اب

 را رفتارهایش مدل این دیگر شد منی ابشد، ام شانه به شانه و مهراه و برندارد



 مهه مه شاید و بود خشصیتش از خبشی انگار گذاشت، اش زرنگی پای به مه

 در درست  بود؛ ایس تاده منتظر و کرده ابز آ خر ات را در فربد. بود حریف فن

. کرد نگاه من به سپس و اببک به اول دید را اببک و من وقیت. درگاه وسط

 فربد. ماند فربد جواب منتظر و کرد سلم آ خر به مانده پهل چند اببک

 :گفت و داد را سلمش جواب و گرفت من از را نگاهش

 .ابهاته دلامی نگفیت-

 :داد دست او اب و برد جلو را دستش اببک



 نیاد؟ بگم ابهامه، که حاال-

 مه من لب زیر. رفت کنار راه رس از و داد تاکن رسی اببک جواب در

 موقع که بود صورتش روی امخی کردم نگاهش وقیت و داد جواب. کردم سلم

 چه اببک راهمه مثلا  که کرد، می رسزنشم داشت. نبود اببک اب زدن حرف

 ای هبانه به اش خانه به شدن وارد از بعد بود منتظر  مه شاید کمن، می غلطی

 چرا که ام، آ مده اببک اب چرا که کند توبیخم و بکشاند خلویت جای را من

 و است چشم در ام ابالتنه دامن منی مگر که ام پوش یده تنگ و کواته مانتوی

. کش ید می وسط را مدرن مفینیسم یپا ابز مه ای! چران چشم و هزی مه اببک



 و ام کرده سلب او از دیشب را ها این ی مهه حق که فهمید می زود خییل

 کنارش از آ رام و گرفمت نگاه. است من رسزنش برای دنیا آ دم ترین اعتبار یب

 را من ای حلظه. نرفت عقب خییل کش ید، کنار را اش شانه مکی فقط. گذش مت

 هامن و بو و رنگ هامن بودمی، عزیز ی خانه مه اب که هایی سال هامن به برد

 نفس. بودم کرده اش جتربه که معصومانه و پاک های اولنی آ ن ی مهه حس؛

 به کواتهی آ س تنی تیرشت. آ مد آ ش نا گومش به شدم رد کنارش از وقیت معیقش

 در را دستش یک. بود رنگ ای سورمه گرمکن مه شلوارش. داشت تن

 سالن به زودتر و گرفت پیشی من از. آ مد نباملاند و کرده کنش گرم جیبش



 تداعی را قدمی های حال و حس آ ن ی مهه اببک وجود اب هنوز که این. رفت

 اببک. بست مجع و بنش ینمی کرد تعارف. گنامه نه بود، من دست نه کرد، می

 کنارش ی نفره تک مبل روی. ننشس مت کنارش. نشست نفره دو مبل روی

 کرد، منی نگامه اصلا  و نشست اببک روبروی مه فربد. بود هبرتی خایل جای

 اببک وقیت شاید و بیاورد جا را حامل که کند، تنبیه که کرد می رشوع داشت

 نروم، اببک اب و مبامن که کند جمبور را من حرفش و نگاه اب ابز زد را حرفش

 نگاه فربد به و انداخته پا روی پا اببک. نبود شده اتیید نظرش از اببک چون

 بزند، حریف بودم منتظر. کرد می
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 زیر اببک انگار که کرد می نگاه اببک به طوری مه فربد. بود کرده سکوت اما

 :گفت اببک به رو! رئیس خودش و اوست دستم 

 شده؟ چی! داری اکرم گفیت می تلفن پشت کین؟ نگاه رو من اینجا اومدی-

 :گفت و کرد من به نگاهی نمی اببک

 .بده هبت خواد می چزیی یه داره، اکر ابهات یدلا-

 :پرس ید به رو رسزنشش رسارس نگاه هامن اب فربد

 بدی؟ هبم خوای می چی-



 از را کیفم. بود پول پرداخت فیش. بود مکیف داخل بدمه خواس مت می که چزیی

 چشم از دور کیفم داخل را دس مت. کردم ابز را زیپش و آ وردم جلوتر پامی روی

 بریون را فیش. نلرزد گریم می طرفش به را فیش وقیت ات کردم مشت فربد

 به آ مد ات. گرفت دس مت از و شد مخ جلو به مکی. گرفمت طرفش به و کش یدم

 :گفت اببک ،بیندازد نگاهی فیش

 نیومده؟ حسابت به پول امروز-

 :داد توضیح برایش اببک. کرد نگاه او به و گرفت فیش از نگاه فربد



 .رخیته حسابت به رو پول سوم یک یدلا-

 کرد نگاه من به اول اثنیه صدم در و رفت ابال ابرویش. شد متعجب نگاهش

 به مبل روی که حایل در و گرفت ابال را رسش. دستش در فیش به بعد و

 :پرس ید امخو چرخید، می من طرف

 رو؟ پول این آ وردی کجا از-

 اینکه اب نداش مت، گفنت برای حریف. انداخت مزی روی را فیش حرفش بدنبال

 که فکش  اما ام، گرفته اببک از بگومی و بزمن زل چشامنش در ات بودم آ مده



 به وادار ،پروراند می خشم و زد می دو دو که چشامنش و شده قفل مه در

 .کرد سکومت

 آ وردی؟ کجا از رو پول مهه این توام؟ اب یدلا-

 .کرد ما دوئل وارد را خودش طامنینه اب و آ رام اببک

 .دادم هبش من-

 من اب که حالیت هامن اب. نداشت اکری من اب دیگر چرخاند، تند را رسش

 :گفت اببک به رو زد می حرف



 !زدی؟ رییهخ دادی؟ هبش چرا خواست؟ پول تو از یک-

 :کش ید جلو طرف به را خودش و زد لبخند اببک

 به رو پول این میل کامل اب خودم من خنواست، پول من از کس هیچ-

 تو. کردم رو اکر این یدلا آ رامش خاطر به فقط. هبت بده ات رخیمت یدلا حساب

 !کردی می اذیتش داش یت

 را اش شده تمش دس تان اببک، به ای و کند نگاه من به دانست منی فربد

 جزء از رسگرداین. بگرید پیش در را حبث ی ادامه و بنشیند ای و کند کنرتل



 خزی ای حلظه. است چه به چه دانست منی بود، مشخص رفتارش جزء به

 متام. نشد بلند اما داشت، و دارد شدن بلند قصد کردم حس برداشت،

 من بزند حریف ات کرد ابز دهان که زماین نرود، در کوره از کرد می را سعیش

 :دیدم بدنش حراکت در را کنرتیل خود های حالت متام

 من داره؟ تو به ربطی کین؟ چاره یدلا آ رامش برای بیای که هس یت یک تو-

 من اکر تو گفمت هبت جدی خییل ابر آ خرین کمن فکر خواس مت؟ پول ازت

 .کن کمیف بشه برابر دو آ ینه، جلوی بذار پوالمت. نکین دخالت



 من دهد، می را جوابش اببک وقیت نبیمن ات بس مت را چشاممن من و زد می حرف

 خوش را من دل اینکه قبل کردنش اذیت. نبودم گذاش تنش رس رسبه آ دم

 نشس ته مقابلش اینجا که داش مت دوستش من. کُشت می را من اول کند،

 او به انزننی خواس مت منی من. شود دود زحامتش متام خواس مت منی من بودم،

 شود، اباب طمع فدای اش جواین خواس مت منی من ؛"پرست فامیل امل:" دبگوی

 اب. کرد می زندگی امیدهایش اب و ماند می ابید او اما بود، رفته ام آ ینده که من

 کیس، اینکه نه گرفت، می رونق پیش از بیش روز هر ابید که ابری و اکر

 :نکرد رمح اببک. بکشد آ تش به را ها آ ن ش یب نمیه



 اکرای چوب یدلا خوام منی من دارم، دوستش چون هممه برام یدلا آ رامش-

 و کردم خواس تگاری یدلا از من که اینه من به مه ربطش. خبوره رو منصور

 سوم یک برداری رسش از دست اینکه خاطر به ممن داده، هبم مثبت جواب

 مه پول من از تو. دم می مه ش بقیه حسابت، به رخیمت فعلا  رو پول

 منصور که بدهیم  این کنه، می فرق پول این ی قضیه اما دادم، منی س یتخوا می

 دیگری کس هر نه، تو. دم می رو ابابش بدهی یدلا خاطر به ممن داره، هبت

 شه درست رشایطمون مکی منتظرمی. انمزدمی یدلا و من. کردم می بود جات

 .هش می پرداخت تو بدهی اون قبل اما برمی، ایران از و کنمی ازدواج



 از بعد العملش عکس دیدن و فربد شد فقط من برای شد، کوچک دنیا

 الان به ات که نگاهی اندرترین اب بود، کرده رها را اببک. حرف این شنیدن

 صورتش اجزای در عصیب های واکنش ی مهه مهزمان. کرد می نگامه بودم دیده

 :گفمت و کردم نگاه اببک به. کمن نگاهش خواس مت منی. شد می دیده

 .برمی-

 .شد بلند و نکرد تعلل. بود الامتس شبیه



 به و شد بلند اببک. کرد می نگاه آ ن به انابورانه فربد و بود مزی روی فیش

 :گفت فربد

 .هس مت من خواس یت مکک جنسامت پخش مورد در اگه-
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 :گفت و کرد نگاه اببک به مبهم و مات



 ! بریون من ی خونه از برید-

 :داد را جوابش پوزخند اب اببک

 دست بس ته چشم. نبایش دنده یک قدر این که هبرته فقط. رمی می دارمی-

 .ته  چبگانه های دندگی یک مهنی ی نتیجه الانت اوضاع نکن، رد رو مهه مکک

 :گفت و ددا نشان را مسری دستش اب

 .برب و بگری انمزدمت دست اببک، بریون برو-

 :گفمت بزند حریف آ مد ات کرد، نگاه من به اببک



 .آ م می الان من برو تو-

 برایش را رسم کرد، نگامه مردد اببک. شنید می مه را من های انگفته ابید فربد

 بود، رفته راه کجای ات اببک دامن منی. برود که شد قانع انرضاییت اب دادم، تاکن

. آ مد طرمف به و شد بلند دفعه یک فربد اما نه، ای و بودم رس یده در به اصلا 

 :گفت و ایس تاد مقابل

 !یدلا بریون برو گمشو-

 :گفمت انالین حالت اب و دادم تاکن طرف دو به را رسم



 نشستمی ابابم اب نگفیت مگه خواس یت؟ منی رو پولت تو مگه مش؟ گم ابید چرا-

 بذارم؟ الکه رو رست ات رساغت اومدم هوا یب روز یه و میکش ید نقشه و

 مگه نکردی؟ پیشکش هبم رو ت خونه لکید و نگرفیت ندید رو چزی  مهه مگه

 پول اون سوم یه الان خب نذاش یت؟ چی مهه رو پا زاینت و رضر خاطر به

 ت خونه از مش گم گی می که چیه دردت الان. ببنی برو حسابته، توی

 روز از که اببکه فقط تو، حیت مامامن، حیت داشنت، شک مهب مهه بریون؟

 توین می مه تو حاال پوال این اب دومن، منی هیچی من که مطمئنه گفت هبم اول

 . نیستمی بشو فامیل دیگه ما گی، می راست تو. یش مطمنئ



 :گفت مشرده مشرده و زد داد

 .بریون برو الان مهنی. یدلا بریون گمشو برو-

 گفته چه شدمن دور از بعد که شنیدم  اما. رفمت در طرف به ،مناندم دیگر

 هر و گفت را" کنن رست بر خاک:" ابر چند و چندین اتسف اب. است

 .گفت بیشرتی اتسف اب گفت، بیشرتی حرص اب گفت، بلندتر قبل از دفعه



 ی ایده زدن لبخند رشایطی هر در گرفت می اید اکش. بود منتظرم اببک

 طرف به خبواهد من از که این از قبل کرد، ابز برامی را در .ابشد منی درس یت

 :گفمت برومی، ماش ینش

 .برو تو بزمن، قدم خرده یه خوام می من-

 :گفت اما خورد، جا

 اما بشنی، آ ش نا مه اب خرده یه بریون، برمی بردارمی رو آ ان برمی خواس مت می-

 . هبرت وقت یه برای ذارم می خب



 :برود زودتر خواس مت می

 . هبرته ببینمی رو دیگر مه هبرت وقت یه آ ره،-

 نکن، فکر مه فربد حرفای به. بزن زنگ ممن به خونه رس یدی ابش، مواظب-

 شه، می مافات جربان داره ببینه اومن. شه می زنده مرده روی بذاری رو پول

 .شه می خوحشال

 به انس متتو  می اما کمن، فکر اش درابره طور این توانس مت منی! خوحشایل و فربد

 .است نفعش به اکرها این مجموع که کمن فکر این



 من. کردم می فکر داش مت پیش در که ش یب به و زدم قدم مه من و رفت اببک

 مهیشه شب اما کردم، رفتار عادی روزها مهیشه بودم، نرمایل دخرت روزها

 ای نداش مت، را وقتش ای روز که کردم فکر چزیهایی به مهیشه بودم، خودم

 !را جراتش

 من دانس مت می که هایی شب. بودم هایش شب فکر نبودم، بعدم های روز فکر

 در مه جخالت از و غار ایر شومی، می دوست ات سه اشک و اتریکی و

 .آ یمی می



 زنده که داش مت را کیس حال بودم؟ کرده گم را فردا من چرا کجاست، فردا

 .اند کرده گورش به زنده

 

*  *  * 
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 آ قاجون و عزیز. زمس تان وسط ات پایزی از. بودم ندیده را تو که بود ماه پنج

 آ مدم می کرج به اباب اب. نبودی تو ابر دو هر اما دیدم، ابر دو مدت این در را

 زیر و کردی پافشاری که این از بعد. گش مت برمی مهراهش بعد ساعت دو و



 ات کرد می هامهنگ عزیز اب اباب نرفیت، غرب شهرک های زمنی فروخنت ابر

 متام گران برایش خییل بودی کرده اباب اب که حبیث. نبایش تو که بیاید موقعی

 صلحدید به بنا تو فهمید که شد بدتر اباب برای وقیت اوضاع اما بود؛ شده

 انگار. هس یت ای زجنریه فروشگاه انداخنت راه فکر به دوس تانت از یکی پدر

 زمینت اینکه. شد انراحت اکرت این از خییل ابیش، گرفته نشانه را غرورش

 داری دوست که دهد ربط این به توانست می را داری نگه و نفرویش را

 تو یک حمک برایش اکرت این اما کین، حفظ رس یده مادرت از که ای ارثیه

 دیدی:" که خواند می گوشش در مرتب مه مامان. داشت را حممک دهینم 



 اب رفت و نکرد حسابت آ دم دیدی نداشت، اعامتد هبت ت خواهرزاده

 "!ها غریبه

 

 خودم اب و گرفمت می قرار اتثری حتت مکی مه من کردند می ها حبث این از وقیت 

 مثلا  کین، اعامتد اباب به هایت زمنی رایب نشدی رایض وقیت تو که گفمت می

 و انگزی مغ های یکشنبه از حیت موقع آ ن! کین فکر دخرتش به که آ ید می روزی

 آ هنگ راس یت! نبود که ات دو یکی موانع. شدم می غافل مه راحیل اب قرارت



 آ هنگ آ ن دادن گوش از بعد ای؟ داده گوش حال به ات را انگزی مغ ی شنبه یک

 مناس یب امس انگزی مغ های شنبه یک. گذاش مت امس هامی شنبه یک برای مه من

 . بود

 وقیت. شوم قبول پزشکی حامتا  و خبوامن درس بود گرفته قول من از عزیز

 منتظر گفت می و بود حال خوش خوامن می درس شویق چه اب که دید می

 برایش دنیا وقت آ ن و پزشکند هایش نوه از ات دو ببیند که است روزی

 در فقط زد، می حرف بودنش گلس تان از عزیز که دنیایی. شود می تانگلس  

 ما آ ینده در که بود این دنبال چشامنش برق بلکه نبود، شدمنان پزشک گرو



 معنای او برای دنیا این و کرد می فکر مان مشرتک ی آ ینده به. ببیند مه کنار را

 .داشت را بودن گلس تان اکمل

 از که کرد می نصیحت را اباب خانه حیاط در نآ قاجو و نبودی تو که روز آ ن 

 خودش کنار را من گردو شکسنت ی هبانه به مه عزیز نگرید، دل به کینه تو

 را چزی مهه و تقدیر و رسنوشت دخلوشانه. زد را حرفش مس تقمی غری و نشاند

 کردن فکر به را من زیراکنه که وقیت. گفت می  تو و من از و کرده فراموش

 از ابر وچند چندین گردوها، شکسنت جای به کرد، می دعوت تو ی درابره

 آ وردن فرود جای به را رضبه و گرفمت هدف را خودم دست پریت حواس روی



 انگزی مغ های شنبه یک به من. آ وردم فرود انگش تامن روی به گردوها روی به

 من از. دانست منی عزیز و بود راحیل و تو به متعلق که کردم می فکر

 ابید تو یعین بود؟ خنواس ته تو از ابر یک چرا و بنشیمن تو پای که تخواس می

 که رخییت می آ ینده طرح کیس اب بعد و زدی می را دورهایت و رفیت می

  ابشد؟ نشس ته تو پای به وفادارانه

 را تو. کردمی جتربه ابر اولنی برای را مه  ندیدن ترین طوالین ماه پنج آ ن تو و من

 دل که این اب. بود معلوم تلکیفم من اما بودی، کرده نشیین بعق چرا که دامن منی

 تو چه اگر ماه پنج آ ن. بود شده سست کن ابور آ مدمن پای اما بودم، تنگت



! نبودم دور تو از مه خییل و بودی راحیل های قصه قهرمان اما دیدم، منی را

 ودمب کرده عادت دیگر قبل برعکس شنیدم، می تو ی درابره راحیل از مدام

 ات دیگر شدم، منی عصیب دیگر. کمن گوش صدا یب مه من و بگوید تو از راحیل

 وقیت. بودم شده خویب دخرت دیگر. کردم منی عوض حرف آ ورد می را تو امس

 خلوت در دیگر دخرت یک اب تو ببیمن ات دادم می گوش گفت می تو از راحیل

 به را تو یکیم  گفت یم راحیل. کردی می ات او اب خوب تو قدر چه و ای چگونه

 عاشقی مخوش دادم، می گوش من. بود شده ات ش یفته. دهد منی بقیه صداتی



 بود شده مه راحیل الکم تکیه روزها این که را تو های الکم  تکیه و کردم می

 .کنید می اس تفاده آ ن از بیشرت اتن کدام ببیمن ات مشردم می

 

 ای خانه عزیز و آ قاجون فتخمال برخلف و بودی خودت برای ای خانه دنبال 

 بعد روزهای آ ن. کرد می مککت حمسن. شوی مس تقل مک مک ات بودی کرده قولنامه

 از و داشت نزدیک ارتباط تو اب که بود حمسن فقط اباب و تو اختلف از

 بدین چون بود، خوحشال کین ماکن نقل آ ن به بزودی بود قرار که ای خانه



 ی خانه داشت دوست. مباند کنارت و بیاید مه خودش توانست می ترتیب

 در ای خانه و هتران به تو آ مدن. داد منی اجازه اباب و ابشد ابش ته جمردی

 .بود خویب فرصت او برای ما ی خانه نزدیکیم 

 خانه به خودش مهراه به را تو که زد زنگ حمسن عرص دوری ماه پنج از بعد

 ات و بیاورد خودش اب را تو بود کرده پیدا فرصت حمسن و نبود اباب آ ورد، می

 به و زد زنگ وقیت. کند حتلیل را اوضاع و بزند س یایس های حرف صبح

 اس تقبال خییل مامان بیاورد خودش مهراه به را تو است قرار گفت مامان

 :گفت و زد ترشد حمسن به و نکرد
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 گرفته؟ ابزیت رفیق ابز دیدی دور رو ابابت چشم آ ریش؟ می کجا داری-

 بود انرایض آ مدنت از. بود اباب از تر شایک و دخلورتر کرد، می یکی نامی اب را تو

 .نکرد اس تقبال وجه هیچ به و

 فقط و شدی منی عادی و کهنه برامی وقت هیچ که تو...  تو بیایی، بود قرار تو

 ... درد و شدی می درد

 این. کنمی می سفر فرداها به فقط گردمی، برمنی مان قبل روزهای به هرگز ما

 که نیست میرس هرگز قبل روزهای ویرایش فرصت. است ابزگشت یب مسری



 و گرفیت دس مت از را چای تو که اتبس تاین آ ن به گش مت برمی من بود اگر

 نرسد، آ ن به دستت هرگز ات چسبیدم می سفت را چای اس تاکن. یدینوش  

 .نتپد برایت ات گرفمتش می خست. طور مهنی مه را دمل

 

 و بروم ااتمق به آ مدی که وقیت بود خویب ی هبانه. داش مت خست امتحان دو

 از قبل حیت که ماماین بگذارم؛ تنها حمسن و مامان اب را تو و خبوامن را درمس

 رویت به را اکرت زش یتم  ات بود گرفته خودش به رسخسیت ی قیافه تو آ مدن



 ات. کردم ابز برایت را در و ماندم بودم دخلور که این اب. نیامد دمل ویل بیاورد،

 کنار و داش یت دستت در نرگس شاخه چند که دیدم را تو کردم ابز را در

 نگاه تو به و زدم لبخند افتادم ها نرگس به چشمم ات. بودی ایس تاده حمسن

 :دادی جواب و خواندی نگامه از بپرمس اینکه از قبل را سوامل. کردم

 .فرس تاد برات جون آ قا! خودته نرگس ی ابغچه مال بیا-

. نرفمت کنار زد ترش حمسن که زماین ات و گرفمت دستت از شوق اب را ها نرگس

 :گفت اعرتاض اب شد می رد کنارم از وقیت حمسن



 انتظار ازش ابید وقت اون هپروت، بره گل شاخه ات چند اب که آ دمی آ خه-

 !بشه؟ قبول پزشکی داشت

 :گفیت و زدی حمسن گردن پس به ای رضبه آ رام

 .شه می قبول حامتا ! دادنته؟ روحیه جای نزن، حرف-

 دوست را نگاهت بود، خوشایند خییل نگاهت. کردی نگاه من به بعد و

 متام برامی چزی مهه سادگی نیمه به و زدم لبخند نگاهت جواب در. داش مت

 شده قبل از پرتر مکی. کردمی آ ش یت نگاهت هامن اب اما نبودمی، قهر ما. شد



 را تو قدر چه من و بود کرده ترت تیپ خوش مداوم کردن ورزش بودی،

 .داش مت دوست بیشرت

 و مبامن کنارت شب آ خر ات شد ابعث مامان رفتار اما بود، مانده درمس 

 اینکه شود، پذیرایی احسن حنو به تو از که این اظبمو . ابمش مواظبت

 شام از دور و بود نشس ته مامان. ماندم و کمن مایل ماست را مامان رفتارهای

 از بعد.  گرفمت  عهده بر را کرد می او ابید که اکرهایی من و کرد می متاشا رسایل

 مبل روی تنها و نبود حمسن. بیاورم میوه برایت ات رفمت آ شپزخانه به  شام



 گذاش مت، مقابلت را میوه ظرف ات. بودی مشغول ات گویش اب و نشس ته

 :گفیت میوه ظرف به نگاهی اب و گذاش یت مزی روی را گویش

 شدی؟ خونه این خانوم امشب تو قهره؟ ابهامون مامانت -

 من و کردی براندازم و شد کش یده من مست نگاهت حرف این دنبال به

 ی یکشنبه آ هنگ دیگر دادم قول من و ابخمت تو به را دمل دوابره من و ُمردم

 .کمن فراموش را انگزی مغ



 تو نگاه از عاشقانه ی قصه ات هزار و ااتمق اتریکی به کمن فرار بروم، خواس مت می

 :گفیت و دادی هل طرمف به را ات دس یت پیش! نگذاش یت. نرفمت اما بنویسم،

 .بشه لتمکی پذیراییت بذار بمکن، پوست مه میوه برام-

 پوست میوه برایت و نشس مت. کردم می گوش گفیت می تو چه هر مهیشه من

 و دس مت در ی میوه بنی من نگاه. چیدم دس یت پیش در مرتب. گرفمت

 نگاه از من ات داری برمی یک را گویش ببیمن خواس مت می. چرخید می ات گویش

 تشکر. گرفمت مستت به را میوه دس یت پیش. شوم خلص ات خریه و س نگنی



 ات! نبودی اکرها این اهل کردم، نگاهت تعجب اب. گرفیت دس مت از و کردی

 ابید که بود ای وظیفه مثل دادم می اجنام برایت که اکری هر بود ایدم که جایی

 .کین تشکر دیدی منی نیازی و دادم می اجنامش

 کنارت. کرد می حصبت تلفین کیس اب حمسن. شدم بلند مه من حمسن آ مدن اب

. کردم تو به دیگری نگاه بروم اینکه از قبل. شد هایت میوه رشیک و نشس مت

 ااتمق به بود، شده متام تو اب اکرم. گویش و پاینی رسی اب بودی تو دوابره

 کنار و آ وردم پاینی بودم کرده پرش تو های نرگس اب که را گدلاین. برگش مت

 و کردم می بو نرگس. شدم خواندن مشغول و گذاش مت ااتق وسط هامی کتاب



 وگو گفت حمسن اب تو و خواندم می درس من. دادم می ادامه خواندمن درس به

 بودم، خواندن رسگرم. خمالف گاهی و بودی موافق او اب گاهی. کردی می

 سالن روش نایی که دیدم فقط رفتید، حمسن ااتق به خوابیدن برای یک نفهمیدم

 بس مت را هامی کتاب زا یکی. است رفته فرو سکوت در خانه و است خاموش

 به خواس یت و زدی ااتمق در به ای رضبه بردارم را دیگرم کتاب خواس مت ات و

 .بیایی داخل
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 :گفمت آ رام. نبود تمن مناس یب لباس. شدم بلند رسیع



 .فربد کن صرب حلظه یه-

 آ مدم جلو. پوش یدم اتپم روی و برداش مت داری دمکه بلوز مه من و کردی صرب

 . بیایی داخل ات آ وردم عقب را در و

 :گفیت و آ وردی ابال. ات دریس هایت کتاب از یکی بود، دستت در کتایب

 گه می و خوابیده حمسن بیداری، که فهمیدم ااتقت المپ بودن روشن از-

 درس نذاشت زد حرف قدرم این. بذاری روشن المپ مش می خواب یب

 .خبومن اینجا اومدم خبومن،



 نبندی، آ خر ات را در که بود حواست آ مدی داخل به تو و گفمت ای "ابشه"

 فوری افتاد نرگس گدلان به که نگاهت. گذاش یت ابزش قبل از بیشرت

 :گفیت و خندیدی

 وسط؟ این گه می چی گل. ها گه منی مه بریاه مهچنی نحمس که این مثل-

 طرفت به.  برگرداندم مزی روی به و برداش مت وسط از را ها نرگس گدلان

 :گفمت و برگش مت

 شدی؟ رایض برداش متش،-



 :گفیت و رفیت ختمت طرف به. نشدی من سوال ی متوجه. بود ختمت به نگاهت

 .منشی می ختتت روی ممن وسط، اون نشس یت که تو-

 ختت از که افتاد پاهایت به نگاهت وقیت و کش یدی دراز رویش ننشس یت،

 :گفیت بود، بریون

 !کوچیکه چه ختتت-

 :کردم اشاره خودم به و زدم لبخندی

 .روش مش می جا قش نگ من. تو نه منه، برای چون-



 :سالن داخل نگاه مثل کردی، نگاه بودم ایس تاده پا رس مقابلت که من به ابز

 . هست زایدم تو برای گی، می راست آ ره خب-

 وسط دیگر نشس مت، مه من. گرفیت مقابلت را کتاب و کش یدی دراز طاقباز

 دراز من هس یت وقیت که بود داده تذکر قبلا  عزیز نکش یدم، دراز ااتق

 درس. گوید می چه برای دانس مت می دیگر اما کردم، منی رعایت اوایل آ ن نکشم،

 و چرخیدی می ختمت روی مدام. بود یخشو شبیه تو وجود اب خواندن

 از نگاه ابر هزار و ابر هر مه من آ وردی، می در را ختت رسوصدای



 گذاش ته ابلشم روی را کتاب که کردم می نگاه تو به و گرفمت می هامی کتاب

 ات. بودی شده غرق کتابت در و کش یده دراز شمک روی مه خودت و بودی

 به نگاهت که موقعی. خواندی درس و ماندی کنارم صبح چهارم  ساعت

 :آ مدی پاینی ختت از رسیع و پرید ابال ابروهایت افتاد، ساعت

 شد؟ چهار یک-

 :گفیت و افتادی خنده به و دیدی را من

  آ د؟ می خوابت شدی، خامر چرا تو-



 :گفمت آ لود خواب

 . خوابن می موقع این مهه-

 :گفیت و کردی اشاره ختمت به

 طاقت. نیست بشو خواب ختت برات دیگه ختت ینا البته خبواب، برو بیا-

 !اومده فشار هبش نداشت، اینکه مثل رو من



 تو ات نشس مت ختت ی لبه. آ مد می خوامب. رفمت ختمت طرف به من و رفیت کنار

 ای شاخه و رفیت نرگس گدلان طرف به. نرفیت بریون. خبوامب و بروی بریون

 :آ مدی من طرف به و کش یدی بریون گدلان از

 . نپره خوابت ات کن بوش بگری، بیا-

 ی شاخه. بردی ابالتر و کش یدی عقب را دستت بگریم، دستت از آ مدم ات

 به آ رام آ رام را آ ن انتهای. گرفیت دستت در برعکس و کردی جا جابه را نرگس

 به که بودی آ دمی ترین ظامل تو که خدا به. دادی هل گومش کنار موهای داخل



. نبود ام زندگی در هرگز حلظه آ ن به ات انمردتر تو از .بودم دیده معرم ی مهه

 بزنند پیوند موهایش به نرگس شب نصف که داری رساغ دنیا در را دخرتی

 که  ساده دخرت یک از غری بودم؟ که مگر من مباند؟ ابیق سابق دخرت آ ن و

 گونه این که بودی کرده ابز من روی حسایب چه بود؟ شده تو عاشق خییل

 ! ابمش ات ش یفته توامن منی راحیل مثل من که ازس نگم؟ که! کردی می رفتار

 را در اینکه از قبل اما کردی، خاموش مه را ااتق المپ گفیت، خبری شب

 :گفیت بروی، بریون و ببندی



 .داد می ابد به رو مون دودمان نه گر و نیست، عزیز خوبه-
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 شدم بلند حلظه هامن داش مت، نگه ها سال زدی موهامی به که را گیل ی شاخه

 انامید عشقت و تو از که ابر هر و گذاش مت هامی کتاب از یکی الی و

 .بردم می پناه  ها آ ن به شدم می

 در دو هر! داشتمی مه اب جعییب مشرتک ی  نقطه نرگست، ی شاخه و من 

 هنایت در او...  ابطمن من ظاهرش، او شدمی،  پژمرده و زرد  زمان گذر

 ... مه من و کرد سقوط



 مانده جا ختمت روی هنوز تنت گرمای. گرفت من از را خواب خامری ختمت

 .کرد می دور من از را قرار و آ رام بودنت مثل مه نبودنت. بود

 

 از هبانه یک و هزار به و زد زنگ ما ی خانه به عزیز که بود بعد هفته یک

 اب مه را ما و برود کرج به است تعطیل روز دو که هفته آ خر خواست اباب

 ای رش ته آ شم  از بعد آ ورد، را ابالیش خون فشار ی هبانه اول. بیاورد خودش

 برای یتنگ دل از گریه اب سپس و شود خورده مه دور است هبرت که گفت



 اباب و تو ات کند می را اکرها  این ی مهه دانس مت می من اما گفت؛ پرسش تک

 کند، صرب عید ات خواست منی. بربید اید از و کنید فراموش را ها دخلوری

 لکی مه اباب. کرد رایض را اباب بود طور هر. کنید آ ش یت آ ن از قبل خواست می

 تلکیفم که من. بیاوردش و دکن رایض ات داد هایی قول و زد حرف مامان اب

 دیدن اتب یب مه من و بودند ااتمق اتفاق ترین قش نگ ها نرگس هنوز بود، معلوم

 .بود آ ورده برامی را ها آ ن که کیس

 یک حیت دادن هدر بدون برگش مت خانه به مدرسه از که شنبه پنج ازظهر بعد

 روز برای خواس مت منی. شدم اکرهامی اجنام و خواندن درس مشغول وقت دقیقه



 یک خواس مت می. ابمش داش ته ای  مشغویل دل بیامی کرج به است قرار که مجعه

 بودم شده فارغ اکرهامی از اتزه. ابیش تو فقط مه آ ن و ابمش داش ته مشغویل دل

 زود خییل" الو"  گفنت اب و برداشت را گویش مامان. خورد زنگ تلفن که

 :گفت ریز امخی اب و کرد تغیری اش چهره

 .هبش دم می رو گویش الان کن صرب-

 :گفت آ رام و گرفت مسمت به را گویش

 .فربده بگری بیا-



. بودی افتاده چشمش از خودش قول به تو گرفمت، مامان دست از را گویش

 فرق مامان و من دنیای مهیشه. زدم می لبخند من اما کرد، می امخ مامان

 .داشت

 در اگر حیت بود، ش نگق  قدر چه صدایت تلفن پشت از دادم، را جوابت

 رشوع ما برخورد اولنی تلفن پشت روز آ ن و دیدم منی را تو معرم ی مهه

 در وقیت شد مه تر قش نگ. شدم می عاشقت شدت هامن به من مه ابز شد می

 :گفیت ادامه



 چطوره؟ خانوم یدلا-

. دادی گوش فقط نپرس یدی، را دلیلش مه تو و خندیدم. خندیدم فقط من و

 !متفاوت و مهیشه؛ از تر خاص خییل گفیت، خاص خییل که یتدانس  می البد

 :گفمت شد، متام خندیدمن وقیت

 .م خس ته خییل ویل خومب،-

 :پرس یدی

 خس ته؟ چرا-



 :بگومی دروغ تو به توانس مت منی که من

 کرج آ م می فردا وقیت که کمن می رو اکرام دارم رضب یه اومدم مدرسه از-

 .ابمش نداش ته اکری

 شد ابعث مامان شدن رد شد، رد کنارم از رفته مه در هایی رمهسگ اب مامان

 و کردی اعرتاض زدمن حرف یواش به. بگومی تر یواش مکی را آ خرم  های حرف

 :گفیت

 یدلا؟ گی می چی-



 :خندیدی تو ابر این. کردم تکرار تر مشرده برایت دوابره و

 از من. جایی این اومدن هلک مهیشه تو که داره چی اینجا بفهمم من اکش-

 .اینجا به اومدن در به در تو م، فراری اینجا

 :گفمت جوابت در! ماندم ابیق در به در هامن مه مهیشه و بودم تو در به در

 .دارم دوستشون من که هست چزی عامله یه اوجنا-

 :گفیت رسیع

 .بیای تو دارن دوست که هست چزی عامله یه مه اینجا بیا،-



 :گفمت تعجب اب

 چی؟-

 :خندیدی مه ابز

 عزیز یه فضویل، برای من ی خونه کتاب من، ی رخیته مه به ااتق من، لباسای-

 .منتظرتن مهه اینا دوست، دخرت جون آ قا یه پرچونه،

 و لباس برای فکری یه. هس مت مه خس ته بگذرومن، خوش که آ م می فقط من-

 ... بکن ااتقت



 :پریدی حرمف میان به

 ابهات دیگه اکر یه. بده دس تور ما به شنیب  بیا، تو کردم، شویخ رو اینا-

 .بیار مه رو ت خاهل دخرت آ ین می داری که بگم هبت خواس مت می. داش مت
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 کین؟ حسش رسیع و بگرید درد حریف شنیدن از قلبت شده وقت هیچ

 ات سینه روی را دستت شوی آ رام که این برای و بسوزد ات  سینه ی سهقف 

 دلت بریزی؟ فرو ابره یک شده وقت هیچ بنشاین؟ فرو را دردت ات بگذاری

 تو دور دیوار و سقف نداین و بیوفتد َدوران به رست خبواهد؟ زدن فراید

 ها؟ آ ن دورم  تو ای و گردند می

. کردم جتربه حلظه هامن من را االتح این متام من، از دور مهیشه عزیزم 

 راحیل از که کین علین داش یت تصممی مه تو. بود شده آ غاز خسمت روزهای

 :گفمت انمطمنئ و خفه. آ ید می خوشت



 بیارمش؟ ابید چی برای-

 .ابش نداش ته اکری ش بقیه به بیارش، تو-

 را او قدر چه بود؟ ایس تاده تو زندگی کجای در راحیل بود؟ چه اش بقیه

  مناند؟ برایت چرا پس بود اکیف او از ش ناختت اگر و ش ناخیت می

 :گفمت و شد متام صربم

 .نیست خونه دانشگاه، ره می اون منه؟ دست اختیارش مگه راحیل-

 :گفیت جانب به حق



 .بیارینش خودتون اب بزنه زنگ بگو مامانت به نیست، دانشگاه-

 داری دوست چه و خواهی می چه تو ببیمن که این نبودم، ها فدااکری این اهل

 من نگفنت اما نگفمت؛ چزیی مامان به و کردم خداحافظی. کمن فرامه برایت  ات

 من چه هر که بود کرده عهد خودش اب روزگار روزها آ ن نداد، تغیری را چزیی

 که چزیهایی  مهه و بگردد و بگردد. کند معیل را برعکسش دقیقاا  خوامه می

 .بربد قاف کوه ابالی به خودش اب است من مطلوب



 مست به خواستمی می که صبح. کرد حصبت مامان اب و زد زنگ خودش راحیل

 منتظر اباب ماشنی کنار و شده آ ماده مه من از زودتر کنمی، حرکت کرج

 .بود ایس تاده
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 چرا که کرد می اعرتاض اباب به مدام. خندید و گفت راه طول متام در

 اما آ مدم، منی بود چاره. بود شاد آ هنگ یک دنبال. است مغگنی هایش آ هنگ

 شد منی. دادم می مامان به داش مت قبل روز که شویق آ ن برای ابید توضیحی چه

 !پش امین دیگر روز و آ مدن برای ابمش ورش و شوق از پر روز یک که



 نسبت که نکردم حس ای حلظه اما بودم، ساکت مسری طول متام در چه اگر

 از تر عاقل ابر هزار گفمت می خودم به مدت متام دارم، مک چزیی من راحیل به

. گذاشت می رسم  به رس مدام و کرد می حرایف من گوش کنار که او از. اویی

 داد، می گوش راحیل و! اش  نداش ته حمس نات از گفت، می حمسن از مامان

 و! کرد می مجع مه راحیل و پاش ید می دون مامان! گفت می آ فرین  کرد، می اتیید

 و حمسن و ابیش دنیایش متام تو ابید که این نه مگر که کردم می فکر تو به من

 شنیدن اب دارد، را تو وقیت آ مد می دلش چطور اصلا . بربد اید از را ها حمسن

 بزند؟ صورتش هپنای به لبخندی حمسن امس



 یک و شلک یک جور، یک ها آ دم چرا ابمش؟ او مثل توانس مت منی من چرا

...  آ دم و عامل خیال یب و خودخواه شود، می راحیل یکی! شوند منی آ فریده مدل

 ...  من شود می یکی

 و! کند می ربهجت ابرها و ابرها را اندوه ابشد احساساتش اتثری حتت که آ دمی

 .نیست عادالنه این

 ابز برامیان را در راحیل دیدار شوق از تو برس می وقیت که بود این من تصور

 اما ببیین، را حمبوبت زودتر چه هر ات آ یی می آ یی، می اس تقباملان به و کین می



 نیامدنت از طریف از. کرد ابز برامیان را در و آ مد آ قاجون. نبود تو از خربی

 اعتنایی یب را اکرت این اباب ترس یدم می. انراحت طریف از و بودم خوحشال

 انتظار گشت، می دنبالت به. شد مه طور مهنی و بداند، خودش به نسبت

 مه راحیل. شوی قدم پیش آ ش یت و دادن دست برای و بیایی داشت

 خاهل دخرتم  راحیل که داد می توضیح عزیز برای مامان که موقعی بود، منتظرت

 راحیل گفت می اش حتصییل ی رش ته و سالش و سن ی  درابره و ست فریوزه

 مهنی برای. بمرُبم تو از خواست می دمل. بود منتظرت. کرد می نگاه ها  راپهل به

 قرار مه اگر. بروم خودم رسنوشت دنبال و کمن فراموشت که. بودم آ مده



 در. گرن یب و خفیف مه آ ن بس، و ابشد قلمب در مباند داشتین دوست است

 بیست اتبلویم  دیدن اب راحیل که زماین بودم، گرفته را تصممی این آ مدن راه

 نیست قرار ادامه در زندگی چزی مهه گفمت خودم به زد لبخند کرج ات کیلومرت

 خوش بخیت آ ینده های سال از جایی در برود، پیش تلخ طور مهنی برایت

 .است منتظرت

 دلیل و داشت من موهایت. آ مدی نبریو ااتقت از گذاشتمی که سالن به پا 

 من فقط را رازش و رمز. کرد نگاهت امخ اب عزیز. شد معلوم آ مدنت دیر

 اباب العمل عکس دادی، دست او اب و رفیت اباب مست به. دانس مت می



 کند نگاهت که این بدون و کرد ملس را دستت فقط دستش. بود وحشتناک

 مامان اب پریس احوال از بعد و نیاوردی خودت روی به. نشست مبل روی

 :گفیت

 زندایی؟ کو حمسن-

 :گفت کواته. نداشت اباب از هبرتی برخورد مه مامان

 .بیاد نتونست داشت اکر-



 هیچ که انگار. گفیت خوشامد او به حمرتمانه و برگش یت راحیل طرف به

 من از که انگار  !ش نایس منی را او و نداری مدار و قرار او اب ای شنبه یک

 .بیاورم را او که یتخنواس 

 :دادی دست من اب و آ وردی جلو را دستت. بودم من مهه از آ خر

 یدلا؟ چطوری-

 برایت دیگر ات بگذرد، تو از ات کند، متام را تو ات بود آ مده نبود، خوب یدلا

 .نکند گریه



 من آ ورد، رش ته آ ش عزیز که زماین ات خوردمی، انهار که وقیت ات مدت متام

 اب ابر چند ببیمن و ابمش داش ته نظرت زیر که این. بودم گریز و تعقیب حال در

 و زین می لبخند یواشکی او به ابر چند. شوی می چشم در چشم راحیل

 !رفت در دس مت از شامرشش

 خیال و رفیت حیاط به آ قاجون اب تو. افتادم مبل روی حال  یب. شدم مریض

 ات رفمت مهراهش مه من دخبواب مکی ات رفت ااتق به اباب که وقیت. شد مجع من

. بود فراتر من طاقت از بود، وقوع حال در من گوش زیر که اتفاقایت. خبوامب

 یک زدن از بعد خوابم  شبیه خوامب. گرفت خوامب اما بود، جعیب برد، خوامب



 وقیت. خوابیدم و کردم رها را هایش آ دم و دنیا تو، من؛. بود قوی ُمسکن

 ااتق از. بود رفته فرو سکوت در خانه اما و بود خواب هنوز اباب شدم بیدار

. رفمت ها پهل طرف به. آ شپزخانه در نه و بود سالن در نه کیس آ مدم، بریون

 دنبال. بود اش ابغچه خاک کردن رو و زیر مشغول حیاط انتهای در جون آ قا

 عقب به. است خانه این در مه راحییل که رفت ایدم حلظه آ ن گش مت، تو

 نبود همم. بود ابز نمیه ااتقت در. ابیش ااتقت در ابید ردمک می حس. برگش مت

 فقط شوی، می  عصباین تو بگذارم پا ااتقت به  اجازه یب من اگر که

 کتاب و ای نشس ته مهیشه مثل که ببیمن را تو حلظه یک خواس مت می



 جلوتر و جلوتر کرد وادارم هایی زمزمه صدای اما نبودی، ااتقت در. خواین می

 پنجره طرف به. است خانه این در راحیل که آ مد ایدم. داش مت رست. بیامی

 و آ مدم من و نیست انتظارت در خویب چزی نرو، گفتند می دنیا متام. آ مدم

 ی ابغچه طرف دو. راحیل و بودی تو. ایس تادم آ ن از دور مکی پنجره پشت

 .من گس نر
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 که گاهی فقط. دیدم منی خوب را او. تو روبروی راحیل و بود من به پشتت

. زدید می حرف. خندد می برایت که دیدم می را راحیل کواته کردی می حرکیت

 راحیل. است خوب مه اب حالتان که بود معلوم اما گویید، می چه شنیدم  منی



 به. بود روبرویت نرگس ی بوته ات چند ی فاصهل به. نبود دور تو از خییل

 مکث مباین، صورتش نزدیک ات کردی حفظ را تعادلت. شدی مخ طرفش

 از دور راحیل و تو صورت. شد بلندتر حیل را ی خنده صدای و کردی

 دوست. یدمشن  می را راحیل های خنده صدای فقط من و بود نگامه تریرس

 کش یدم کنار رسیع. چیست پیی در او صورت نزدیک صورتت ببیمن نداش مت

 معیق نفس ابر چند. کردم خفه خودم در را ها فراید و گریه و اشک ی مهه و

 تو آ مدم، بریون ااتقت از. بزند توانست منی تر خراب این از خنجرت. کش یدم



. بود من مال که هایی سنرگ کنار ماندی؛ جا ها نرگس کنار تو گذاش مت، جا را

 . کین خرج ها آ ن کنار راحیل اب را هایت عاشقانه نداش یت حق که

 

 نور بدون روش نایی، بدون. حسر یب شب یک بگو...  نگو یدلا دیگر من به

... 

 که عزیزی و مامان ات ماندم. کش یدم دراز اباب کنار و رفمت دوابره شدم، دور

 آ قاجون که زماین. کردند رفنت قصد و آ مد مانما. بیایند اند رفته کجا دانس مت منی



 قبول برگردانند هتران به را من حمسن ای خودش فردا ات مبامن من خواست

. کردی خداحافظی راحیل اب چطور ندیدم. همم اکر یک داش مت، اکر من. کردم

 آ قاجون. رفیت مه تو ها آ ن رفنت از بعد که دیدم فقط. رفتند چطور و یک ندیدم

 اب. داشت را ابالیش خون فشار اسرتس عزیز خواند، می مناز ااتقش در

 حراکتش در ترس اما بود، گرفته را فشارش و رفته بریون مامان اب که این

 و کردم آ ماده شام آ قاجون برای خودم. بردم برایش را هایش قرص. بود مشهود

. رفمت انهخ پشت به و زدم دور را خانه. آ مدم پاینی ها پهل از شد متام اکرم وقیت

 ایس تادی تو که جایی هامن. بودند دلرب مه شب اتریکی در حیت من های نرگس



 روی پایت جای. ایس تادم رساندی صفر به راحیل صورت اب را ات فاصهل و

 هیچ دیگر. بود شده مخ اش ساقه مکی و مانده ابیق نرگس های بوته از یکی

. گذاش مت تو پای جای یرو دقیقاا  را کفشم. را ابغچه حیت خواس مت، منی چزی

 چزی هیچ دیگر دادم، ادامه. بود آ مده خومش. شکست اکملا  نرگس ی ساقه

 خشم مه اب را ها نرگس و ابغچه که آ مدم و رفمت ابغچه در قدر آ ن. خواس مت منی

 انراحت آ قاجون  .برگش مت حیاط به و زدم دور را خانه شد متام که اکرم. زدم

 قش نگ راحیل و تو ی عاشقانه قرار حمل اس متخو  منی اما دانس مت، می شد، می

 .ابشد داش ته نرگس خواس مت منی. مباند ابیق



 ابز را حیاط در. کردم پنهان را خودم. برگش یت خانه به که بود شب آ خر 

 را نفسم شد ابعث هایت  قدم صدای. شد داخل تو از زودتر عطرت و کردی

 و رس یدی ها پهل به که نیمه اما نبیین، را من و بگذری ات کمن حبس سینه در

 انگار!  برگش یت دفعه یک شوم، موفق من و شوی دور که بود مانده مک

 و گدلان بنی ی فاصهل در که من به تعجب اب. داش یت چشم مه رست پشت

  ش ناسایی وقیت. کردی نگاه بودم، شده مجع خودم در نشس ته اکج ی درختچه

 و بیشرت صورتت شدی می نزدیک من به که قدمی هر. آ مدی جلوتر شدم



 شدی مخ مسمت به مکی و ایس تادی ام قدمی یک در. شد می مجع مه در بیشرت

 :پرس یدی و

 نشس یت؟ چی واسه اینجا یدلا؟ شده چی-

 :پرس یدی دوابره کرد، کشف ای اتزه چزی و گشت صورمت در نگاهت

 زده؟ لگدت پشه چی؟ برای کین؟ می گریه داری-

 :گفمت و دزدیدم تو از چشم

 .بود بد خییل امروز حالش رفت، ابال فشارش ابز یزعز -



 حیاط، ی گوشه زدمن مچبامته من، تنهایی من، ی گریه بودم، گفته دروغ تو به

 برای فقط مرگ که بودم فهمیده من نبود؛ عزیز فشار شدن پاینی و ابال برای

 فکر من که آ چنه از تر ساده خییل و ُمرد راحت شود می. نیست مهسایه

 را او آ نکه از بدتر و بداری دوست شدت به را دیگر یکی تواین می تو کمن می

 ... من از غری یکی ابیش، مه مش تاق او اب بودن بیشرت برای و ببویس

 و کش یدی را من کواته و قدریت حرکیت اب. گرفیت را ابزومی و انداخیت دست

 فریب گزهر  دیگر من. کردی نگاه صورمت به تر دقیق امخ اب. کردی بلند جا از

 .خوردم منی را تو نگاهم 
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 مدار و قرار اما و بودم جانش عزیز انگار من که بود، نگرامن که نگاهی

 از را ابزوهامی عقب به قدمی اب. اشتگذ می دیگری کس اب را اش عاشقانه

 را ابزومی دوابره. نکمن شاکیت خودت به تو از شد منی. درآ وردم دس تانت

 :گفیت لبخند اب و گرفیت

 رفنت خاطر به مه ظهرش از  بعد حال. مزیونه مشارش فشار نباش، نگران-

 مانمتما اب کنه؟ می ختم و امخ رسس نگینه، من اب بیین منی. ست خونه این از من

 .بزنن حرف بودن رفته رفنت، بریون اکری یه برای



 نگاهت تردید اب. نداشتند مه به گفنت برای حریف وقت هیچ مامان و عزیز

. نکند آ ماده شام و نیندازد سفره آ قاجون برای نداشت عادت عزیز.  کردم

 رفته کجا مامان اب امروز عزیز. کند پشت آ قاجون و سفره به بود حمال عزیز

  بود؟

 بزنن؟ حریف چه-

 :گفیت 



 اکرت من که برمی بیا تو. بکشه حرف مامانت دهن از بود رفته...  هیچی-

 .دارم

 پشت ارصار و نبود رسحال خییل برگشت بریون از مامان وقیت که افتاد ایدم

 از...  تو های لبخند و مامان حال عزیز، حال. بروند زودتر چه هر که ارصار

 .بودم متنفر گریی  نتیجه

 ابید دیدم، می را عزیز ابید. رفمت ها پهل طرف به و کَندم نگاهت از دل

 عزیز خرایب بودم ندیده که بودم خراب خودم قدر این من. شده چه فهمیدم می



 ترش پرس ید می را حالش مرتب که آ قاجون به. بود نشس ته مبل ی گوشه. را

 :گفت و زد

 .نداره پرس یدن دیگه. خومب گفمت پرس یدی ابر ده-

 نگاه. رفت ااتقش به غرغرکنان و شد بلند عزیز بداخلیق جواب در جون آ قا

 صورمت روی و برگشت من به تو از...  تو به سپس و افتاد من به اول عزیز

 عزیز اما و شدی، رد من کنار از. بودم نکرده پاک را هامی گریه. کرد مکث

 بوس یدی، را شصورت و انداخیت عزیز گردن دور دست. کرد می نگامه هنوز



 ات شانه روی دست آ مد، خودش به! کرد می نگاه را من هنوز عزیز اما و

 :گفت و کرد دور خودش از و گذاشت

 .ندارم حوصهل فربد کن ول-

 فکر تو! کرد می ضعف حرکتت هر برای که تویی نداشت، را تو ی حوصهل

 دست! گفت می دیگری چزی عزیز حال اما است، رفتنت برای کردی می

 را صورتش و گرفیت آ غوشت در را او تر تنگ ابر این نبودی، عزیز داربر 

 او از دورتر مکی که بود من به حواسش. نیامد جا عزیز حال ابز و بوس یدی



 لکمه من است، خربهایی راحیل و تو بنی بود فهمیده. بودم نشس ته مبل روی

 را من. گفت یم تو از قبل روز چند مهنی. خواندم می  را عزیز نگاه ی لکمه به

 ی غصه که بگومی او به شد می  اکش. بود کرده پس ند تو برای روایهایش در

 برای چگونه تو که بودم دیده من! بودم دیده را ها شنیدین من خنورد، را من

 چزیهایی بود، شنیده چزیهایی فقط عزیز و! کردی جور عاشقانه خلوت خودت

 !بودم التراب او از پهل یک من. بود چه دانس مت منی که

 :گفت من به رو. زد پس را تو دیگر ابر عزیز



 . خبور برو خنوردی، شام تو یدلا-

 .عزیز خورم منی-

 :کردی اعرتاض عزیز به

 .خنوردم ممن پس؟ چی من-

 :کرد نگاهت چپ چپ عزیز

 . نگذش ته بد هبت بریون دومن می موین، منی خودت مدیون ماشاهللا تو-



. رفیت ااتقت به لباست درآ وردن برای و نداخیتا ابال ابرویی عزیز جواب در

 به را دستش. کرد تر نزدیک من به را خودش و شد جا جابه مبل روی عزیز

 :گفت و کش ید موهامی

 !  حیفه. نگریه موخوره کمن کواته خرده یه رو موهات پاینی بیا صبح فردا-

 اب من. دربیاورد دمل از و کند را تو اکر تلیف خواست می خودش روش به

 :گفمت الامتیس حالت



 معلوم حمسن خونه، بربه رو من زود آ قاجون کن اکری یه فقط صبح فردا-

 رو من بگو آ قاجون فقط کین، کواته رو موهام خوام منی من. آ د می یک نیست

 .شه می زاید داره درسام بیام، نکن ارصار مه دیگه. بربه

 .داشتمی خرب مه درد از ویل نیاوردمی، میان به حرف تو از عزیز و من ای لکمه

  تو و من نبود همم برایش دیگر که بود ابر اولنی. رفت ااتقش به و شد بلند 

 کرد منی ارصار. نکنمی خطا پا از دست که ابشد مان مواظب ابید و هستمی تنها



 خطا هرگز دیگر بود مطمنئ انگار. خبوامب و بروم ااتق به مهراهش حامتا 

 !آ ید منی تو و من به مه ردنک خطا حیت که! کنمی منی
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 عزیز اگر! داش یت تن به که بود راحیت شلوار پوششت تنها آ مدی، بریون

 و رفت منی تنها نه وقت آ ن دید می گونه این را تو و ماند می دیگر دقیقه یک

 تو به کردن نگاه از دست. آ مد درمی مه جخالتت از بلکه شد، می مان مواظب

 آ شپزخانه به است قرار انگار که بود طوری برداش تنت قدم حالت. برداش مت

 خریه. نشس یت مبل روی کنارم و پیچیدی من مست به دفعه یک اما بروی،

 :گفیت و کردی نگامه



 پکری؟ قدر این چرا خنوردی؟ شام شبام  چرا-

 .نیس مت پکر-

 اعامتدی هیچ لبخندم به. زدم مه لبخند کین می اشتباه کمن اثبت که این برای و

 :گفیت و نکردی

 تو ش مهه اومدی که صبح از! هس یت جوری یه! بگو هبم شده؟ چی-

 .خودیت

 :گفمت و دادم تاکن رسی



 یه شاید. بگم تومن منی که تو به رو دلیلش بگی، درست تو و ابمش اگرم-

 .گفت تو به نشه که ابشه چزیی

 :کردی مامتیل مسمت به و کرده کج گردنت مکی

 .بگو دیگه یکی به دیگه ی دفعه بگو، هبم رو ابر این حاال-

 .عزیزم انراحتم  که گفمت نیست، هیچی-

 بد حالش عزیز مگه اومدی صبح تو مه بعد! خوبه حالش عزیز که گفمت ممن-

 ؟بود



 از برایت حلظه آ ن حامتا  دیدم، منی هامی نرگس ی ابغچه کنار را راحیل و تو اگر

 .کردی می اکری مه تو شاید و گفمت می درمامن یب درد

! رود می رفتین که بود حوامس مه رواین و رویح حاالت بدترین در من اما

 و ینهبرت  در ابید ابشد تو و من بنی وصایل است قرار اگر و! ماند می ماندین

 دلت مه تو و گومی فراق رشح من که این نه! ابشد ممکن حالت ترین ابشکوه

 . بسوزد

 .م خس ته خرده یه آ د، می خوامبم-



 :گفیت و ایس تادی مقابل. شدی بلند من مهراه شدم، بلند ات

 رسی یه. خودم ی خونه رم می مهیشه برای دیگه ی هفته من داش مت، اکرت-

 درد به دارم جزوه و کتاب ات چند یه. بردمی سنحم  اب پیش ی هفته وسایلمم

 .بربی بدم کنمی جورش و مجع برمی بیا خوره، می کنکورت

 .ندارم حوصهل الان-

 :گفیت الکفه

 نداره؟ حوصهل هیشکی امشب چرا-



 در و آ وردی ابال را دستت که شوم رد کنارت از خواس مت کردم، منی نگاهت

 پیدا متاس من اب دستت ات کردی می احتیاط داش یت، نگه ام سینه نزدیکی

 :گفیت انابورانه لبخندی اب. نکند

 نکن، قهر نیست؟ تمن چزیی که این برای کین؟ منی نگاه من به چرا تو ببیمن-

 . پومش می چزیی یه رم می الان

 .خبوامب ات رفمت ااتق به کرد می اناکر را حرفت که نگاه یک اب تنها ندادم، جوایب

 :کردی غرغر خودت اب 



 . شده آ دم من واسه شده بزرگ مه چبه این بود، مک عزیز-

 فقط عشق، شریین و تلخ از و بود شده عاشق بود، شده بزرگ چبه

 .بود دیده را اش تلخی

 منتظرم دید وقیت عزیز. شدم آ ماده شوی بیدار تو که این از قبل زود صبح

 کرد مکک آ قاجون به فقط و نکرد ارصاری. نیست من جلودار که فهمید

 ات خواست می دمل مدت متام. بیاورد هتران به را من و بکند را اکرهایش زودتر

 ما. بروم تو اب خداحافظی بدون و نشوی بیدار مان رفنت زمان



 مه او و شدی مخ راحیل طرف به تو که زماین قبلا  را هامیان خداحافظی

 .بودمی کرده خندید،

. کردم لعنت را قانون این ابر هزاران من! ست مزخریف قانون جذب قانون

 تو و تو کنار من  ابید بود درست درآ وردی من قانونم  این درصد یک اگر

 . بودی من کنار



 ممکن شلک ترین مقدس و ترین عایل به مهیشه بود، تو از پر من های حلظه متام

 ما نکردند سعی که ندیدند؟ که بودند کور و کر اکئنات ، کردم می فکر تو به

 !شومی مه جذب

 عزیز اب بدامن خواس مت می ابمش، تنها مامان اب خواست می دمل فقط خانه در

 زیر از حنوی به ابید. اند زده هایی حرف چه. اند کرده حصبت چه ی درابره دقیقاا 

 و آ رایشگر معریف رسگرم. بود هایش زدن تلفن رسگرم. کش یدم می زابنش

 بود وقتش. داد خامته رشاک به حمسن رفنت بریون اب. ندارند لنگه که خیاطش



 مطمنئ وقیت. داشت جعهل من از بیشرت انگار مامان اما بکمن، را اکرم من که

 :گفت و آ مد طرمف به نیست حمسن که شد

 بود؟ راحیل از حریف عزیز ی خونه دیشب یدلا-

 :گفمت تعجب اب

 !نه-

 :گفت عصیب و داد تاکن را رسش

 . بگی هبم بیای ممکنه بگه چزیی تو جلوی دونه می زرنگه، عزیزت-



 :کردم آ غاز را پرس یدن سوال

 شده؟ چی مگه-

 دهد می توضیح نفر ده برای را موضوعی انگار که کیس مثل و شد بلند جا از

 :گفت بلند صدای اب

 از فربد فهمیده که این مثل. بپرسه راحیل از که بریون برد برداشت رو من-

 یه گفمت هبش دستش، رو م رخیته رو پایک آ ب ممن آ د، می خوشش راحیل

 مبونه، خوشامد مهون بذاره و جاش رس بشینه که برسون فربد به جوری



 گفمت. کنه می داغ کرده کفشش تو پا فربد که بدونه حمس من. حمس نه برای راحیل

 کن حل فربد اب جوری یه خودت پس! مه اب ندارن فریق ته، نوه اومن ته نوه این

 .کنار بذارمی ببوس می رو آ مد و رفت ابید ه،متوم بکشه. نکشه حمسن به اکر که

 !است اکر کجای حمسن و مهید اب که هاست مدت راحیل و تو که نگفمت
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 :گفمت کمن حساسش که این بدون

 !بیاد خوشش فربد از مه راحیل شاید دوین، می کجا از شام خب-



 ای و بربی دل راحیل از تو که این کمن، دعایی چه دانس مت منی حلظه آ ن و

 .بودم ابخته را تو من صورت دو هر در! حمسن

 :گفت امخو کرد، نگامه و برگشت مسمت به رسعت اب

 دلش بیشرت من از انداخمت، ت خاهل پیش رو حرفش ابر ده از بیشرت-

 .مش تاقه و خواد می

 :گفمت رک

 .فریوزه خاهل نه زمن، می حرف راحیل از من-



 :زد لبخندی

 به دم الکی وقت هیچ ویل بیاد، خوشش فربد از شاید عاقلیه، دخرت راحیل-

 ازدواج یک اب ببینه شینه می اون. روزشه دو یکی برای این. ده منی کیس ی تهل

 ترسوندمش، ممن نزمن، کیس به حریف فعلا  گفت می عزیزت. نفعشه به کنه

 .کنه می پا به خون بفهمه حمسن نیاد، راحیل طرف کن حصبت فربد اب گفمت

 رفتار گفت می مامان که طوری این راحیل اگر. کردم نگاه مامان به تعجب اب

 ادامه را مامان اب حبث شود؟ حمسن زن که داشت صلحیت قدر چه کرد می



 نبود؛ شدین قانع مامان گفمت می مه مدارهایتان و قرار از من اگر حیت ندادم،

 بودی تهل. کرد تشبیه تهل به را تو. بود گفته درست مامان را چزی یک اما

 !بود کرده گرفتار خود در را خرب یب جا مهه از دخرت یک که ای تهل دیگر،

 کرده آ ماده را خودش. دارد اکر او اب کرد می فکر مامان. زد زنگ عزیز شب

 از. داشت اکر من اب عزیز اما بگوید؛ راحیل و حمسن از و بیاید که بود

 اند، شکس ته اند، شده هل شان متام که این از. گفت هامی نرگس قش نگ ی ابغچه

 .بود کرده درست برامی خودش دس تان اب آ قاجون که ای ابغچه از



 در. اردد گردی شب شده متوجه بیداری در که بودم آ دمی مثل حلظه آ ن من

. آ ید منی ایدش بیداری در که کند می خراب را چزیهایی و رود می راه خواب

 رست که تو بود، تو تقصری. بکمن را اکر این بودم توانسه چطور! آ مد منی ایدم

 الل اب بغضم، اب سکومت، اب بود، فهمیده عزیز. دارم دوستت من شد منی

 :گفت فقط. شدمن

 کردی؟ رو اکر این چرا-

 :گفت و نداد ادامه. دادم حتویلش را بغض و سکوت امنه من و



 اکر چی ببیین که بود تو نگران ش مهه. شد دیوونه دید، برگشت که جونت آ قا-

 جای گه می نیست بردار دست فربدم هاست، گربه اکر کنه می فکر. کین می

 .کمن می اکریش یه من نگو هیچی تو. کس یه پایم 

 من دیدن اب و آ مد ااتق به. شد رشوع مامان ابزجویی تلفن کردن قطع از بعد

 :گفت

 نزد؟ حریف که راحیل از گفت؟ می چی عزیزت-

 :گفت که دادم تاکن منفی ی نشانه به را رسم



! خربه چه برت و دور ببنی. خودت از بریون بیا خرده یه! یدلا تو دست از-

 متوجه الان ات ابید تو گفت، می هبم نباید که عزیزت. نیس یت که چبه دیگه

 . داره خیاالتش تو چی فربد شدی می

 :گفت خودش اب بزمن حریف من که این بدون آ ن از بعد

 رسوگوشش ابید آ دم ذره یه. انگار نه انگار آ د  می اوجنا و ره می مهه این-

 .جبنبه

 



 تو دیگر دانس مت می که روزها آ ن حیت من که رس یدم نتیجه این به بعد ها سال

 و بودم ارسارت حمرم من بودم، تو از حمافظت حال رد ابز داشت، خنوامه را

 مه طورها آ ن کردم می اثبت مامان به ابید نبودم اگر که گفمت، منی کیس به تو از

 راحیل و تو دامن می من که. نیس مت آ دم و عامل از خرب یب من کند می فکر که

 .مهه از بیشرت و عزیز از بیشرت خودش، از بیشرت اکرید، کجای

 



. گذشت می انگزی مغ هفته روزهای ی مهه نبود، انگزی مغ ها شنبه یک دیگر 

 گاه من اما نبود، پیگریش دیگر و کرده فراموش را راحیل و تو ماجرای مامان

 قوت به شام بنی مدار و قرار که گفت  می دیدم می را راحیل که گاه یب و

 سعمی متام. ودنب شدین خنوامه، اینکه نه کردم، منی فراموشت. است ابیق خودش

 به پرشورم احساسات مک مک ات نبیمن را تو دیگر که بود این اولینش. کردم می را

. بدمه درمس به را حوامس ی مهه که بود این دوم. کند پیدا را خودش توازن تو

 مهه و مهه ها زدن تست و مداوم های خواندن درس متفاوت، های الکس

 را نرگسش. کردم می ابز را کتامب الی مشد می تنها خودم اب که ابز بود، موقیت



 آ ن روی را ام پیشاین و بس مت می. بس مت می را کتاب دوابره و کردم می بو

 درس برای جعییب تواانیی از بعد و رخیمت می اشک یواشکی. گذاش مت می

 در. شد می دیروز از هبرت روز هر ام دریس وضعیت. کردم می پیدا خواندن

 آ ن ی مهه خواست می دمل. آ وردم می را اول ی رتبه آ زمایشی های آ زمون اکرث

 خودم به حتصییل ی رش ته در موفقیت اب ای گرفته من از که خویب هایی حس

 . برگردامن

 



. گرفت اوج غرب شهرک زمنی از خبشی فروخنت اب اباب و تو اختلف

. فروخیت که رس ید خرب فروخت، خنواهی وجه هیچ به گفتب می که هایی زمنی

 چه دیگر که گذاشت فشار حتت را حمسن. کرد بیخود خود از را اباب خرب این

 را اش رابطه کند سعی و بیاورد مان خانه به را تو ندارد حق نباشد چه و ابشد

 داد اولتامیتوم مه عزیز به. کند مک بودم شده مهیشه از بیشرت روزها این که تو اب

 ای ببیند را پرسش ددار  دوست اگر و نکند دخالت اکرش در هرگز دیگر که

 .نبایش تو که رود می اش خانه به وقیت ای و بیاید اش خانه به
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 هوایی مکرت دمل و دیدم منی را تو بود، من برای اجباری توفیق رشایط این

 نداشت ارصاری مه عزیز. تو بدون زندگی. بودم کردن زندگی مشغول. شد می

 سال فقط. بیامی که نکرد ارصار مه سال آ ن عید. مبامن پیشش و بیامی من



 مه بعد. نبایش تو که بود کرده رشط عزیز اب آ ن از قبل اباب مه آ ن. آ مدمی حتویل

 را تو که آ مد نویی سال معرم ی مهه رد ابر اولنی برای و رفتمی مسافرت به

 چشم در ابید را سال ی بقیه. پیداست هبارش از نکوست که سایل و ندیدم

 نو سال و نیامدم چرا که دادی پیغام حمسن به. گذاش مت می رس پشت راهی به

 تو دامن منی و بود گفته هامی درس از مه حمسن. مناندم عزیز پیش روز دو یکی

 .شد ابورت قدر چه

 



 درس مشغول مهیشه مثل. آ مد خانه به عصبانیت اب اباب که ش یب رود منی ایدم

 آ مدم کنار داد می جوالن اباب لکامت الی البه در که عصبانییت اب. بودم خواندن

 در نتوانس مت دیگر آ ورد را تو امس وقیت اما دادم؛ ادامه خواندمن درس به و

 :کند می هتدید را نحمس اباب که دیدم و رفمت بریون. مبامن ااتمق

 ات مبونه، زمنی حایج حرف نذاشت بشه؟ چی که ش خونه شب هر ری می-

 حق دیگه. آ ورد هبانه جور یک و هزار گفمت من اما فروخت، گفت اون

 ! کین آ مد و رفت ابهاش نداری



 :گفت خنده اب و گرفت مستش به آ یب لیوان حمسن

 خودت تقصری وایس تاد، روت تو اگه مه امروز اباب؟ داری من به اکر چی-

 معوته؟ زمنی و نیست خودش مال زمیناش گفیت هبش چی برای. بود

 :گفت حمسن به رو امخ اب و آ مد و جلو مامان

 هیو مرگ دم معوش بود، مهه مال غرب شهرک زمینای گفته؟ دروغ مگه-

 .بود نشس ته پاش زیر ت معه. ت معه به داد رو مهه

 :برد ابال را آ برویش اتی یک حمسن



 و ارث طبیعیه کردن، بزرگ چبگی از رو خدابیامرز معه مامان؟ گی می چی-

 که بگریید رو ش یقه برید الان که چه فربد به. کنه وصیت اون برای مریاثشم

 مادرش؟ به داده رو زمینش معو پیش سال بیست چرا

 :گفت مامان به رو کرد می ابز را پریاهنش های دمکه که این حنی در اباب

 ات هزار و جمردی خونه. گذره می خوش هبش فربد پیش کن، ول ور  این-

 .کردم منی حساب آ دم رو ابابم بودم جاش ممن. مار و زهر و کوفت

 :گفت مامان به رو و خندید ابز حمسن



 رفمت می کمن؟ اکر چی من داره انتظار فربد، گوش تو زده برگش ته مامان خب-

 زدم؟ می من مه یکی جلو

 زشت بد، ای خوب تو. است زده من گوش زیر کیس مکرد حس حلظه هامن

 .رفت منی دیگری حرف ابر زیر دمل و! بودی من دل عزیزم  زیبا ای

 :برگشت اباب مست به حمسن



 آ قاجون و عزیز مزامح ها سال که آ وردی روش به. کرد داغ اومن کردی داغ- 

 رو امش تفاویت یب جور و کنه می جربان داره الان عوضش گفته اومن بوده،

 .کشه می

 :ایس تاد حمسن مقابل و آ مد مامان

 هر اکره یب ابابت مگه شده؟ رو و چشم یب قدر این رفته یک به پرسه این-

 مگه چه؟ ما به. کنه جربان حاال کش یدن، رو زمحتش کرج؟ بره شه بلند روز

 خودش زمحتای اب ابابت که اینه از غری کرده؟ اکر چی ابابت برای آ قاجونت



 که غرب شهرک زمینای اون کرده، اکرها خییل فربد برای رس یده؟ اینجا به

 پای زیر آ قاجونت داره؟ یک از ابال آ ره می رو خودش ابهاش داره الان

 اون نه گر و. فربد مال شد ش مهه بعد که دخرتش به بده که نشست برادرش

 .بود مهه حق زمینا

 مقابل که ای هحلظ آ خرین ات اباب. رفت ااتقش به و شد جدا الکفه حمسن

 و آ مد پایش به پا مه مامان. کرد هتدیدی جوره مهه. گفت تو از بود چشاممن

 . کرد اش مهراهی



 ... من اما و

 ها آ ن در شد منی که شدم اتفاقایت گر نظاره و رفمت فرو خودم در مبل ی گوشه

 روی آ جر داشت ظرافت هنایت در رسنوشت. کرد شان عوض و برد دست

 . بربد ابال دارد جا ات و کند متام را ما بنی صارح ات چید می آ جر

 جرایانت این تسلمی مه عزیز. خواس مت منی و خواس مت می نبود، میرس تو دیدن

 حقیقت ی جامه هرگز پروراند می دل در که آ رزویی دانست می. بود شده

 .پوش ید خنواهد



 

 حیت و بود ایس تاده مرص کردمی می فکر ابتدا در ما ی مهه که آ چنه برعکس اباب

 به تلفن پشت مه ابر چند. بیاید میان به خانه در تو از حریف داد منی اجازه

 ی خانه به من اما آ مد، ماه تری".  ندارم ای خواهرزاده چننی:"که گفت عزیز

 عید. آ مدم منی مه نبود وسط مه اباب و تو اختلف پای اگر حیت. نیامدم عزیز

 جای  مهه دیگر بودم، مریض چند ات دمدی روز و حال آ ن اب را ام ابغچه که

 تو، به عشقم. داد می عذامب بود؛ شده ابغچه آ ن مثل من برای عزیز ی خانه



 به اول هامن از. ابشد آ مده دنیا به معلول مادرزادی که بود فرزندی مثل

 .بود گرفته شلک اش نطفه اشتباه

 

 را آ یفون وقیت. آ مدی ما ی خانه به که بود ماه تری روزهای هامن از یکی صبح

 بگذارد حضورت به احرتامی که این بدون شنید، را صدایت مامان و زدی

 :گفت آ یفون پشت هامن



 تو بدمی راهت کرده قدغن داییت دوین منی مگه فربد؟ اینجا اومدی چرا-

 خونه؟

 زد را آ یفون و برد را حمسن امس نگراین اب مامان وقیت اما گفیت، چه نشنیدم

 .ای گرفته را عبور جموز که فهمیدم
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. بیایی بود منتظر. نداشت دادن جواب جان مامان شده چه پرس یدم چه هر

 دیگر مواقع در بود بعید که اکری. ایس تاد جا هامن و کرد ابز برایت را در

 معمول غری ش تایب از نشان هایت نفس آ مدی وقیت. ماندم کنارش مه من. بکند



 معق در اما شدی رد زود بود، کواته. افتاد من به اول نگاهت. داشت

 دخلور که بود تر حمق یک نفر دو ما بنی از.  کرد می پرمچداری دخلوری نگاهت

  من؟ ای تو ابشد،

 :گفت تو به رو بست را در که مهنی. کرد ابز برایت را راه و رفت کنار مامان

 نده؟ خودش دست اکر کجاست؟ الان حمسن-

 !دادی تاکن اتسف اب رسی

 ! زندایی داده خودش دست اکر-



 :ایس تاد مقابلت و آ مد جلوتر مامان

 ابز؟ کرده اکر چی-

 هخون این در از رو پاش نذار شده جور هر خونه، اومد وقت هر زندایی-

 ی رسدس ته شده حمس من. نیست درست ها دانشگاه وضعیت. بریون بذاره

 گرفته، اخطار پیش روز چند. نیست بردارم دست. نظام پیاده دانشجواین

 رفنت عده یه اب امروزم. بده ادامه رو درسش ذارن منی بره پیش جوری مهنی

 . نکردم پیداش گش مت چی هر. تظاهرات



 

 :گفت و افتاد مبل یرو رمق یب هایت حرف اب مامان

 شده طور هر کن پیداش برو رفته؟ کجا مگه نکردی؟ پیداش چی یعین-

 .برو کین؟ می اکر چی اینجا. بیارش

 :گفیت و دادی تاکن رس الکفه

 که دایی طرف زندایی. رم می دوابره. خونه اومده کردم فکر. گش مت رو جا مهه-

 س یایس فعالیت. نگری مک دست قدر این رو موضوع این شام اما رفت، شه منی



 اکری یه خوای؟ می رو این شام! بشه حمروم حتصیل ی ادامه از شه می ابعث

 .بیاد کواته که کن

 گفیت می که ای لکمه هر اب. کردی می تعینی تو را مامان نگراین مرز و حد

 .شد می نگران بیشرت و بیشرت

 برای فقط حلظه آ ن. آ مدم تو اب در دم ات من اما نشست، مبل روی مامان

 همامن نقش دیگر کردی، رسبلند و پوش یدی را کفشت وقیت اما بود، ات بدرقه

 درگاه فقط. آ مدی جلوتر. شدم مهیشگی عاشق هامن من. نداشتمی را مزیابن و



 را ام گونه و آ وردی ابال را دس تانت. بود انداخته فاصهل ما بنی در پاینی افقی

 خودم به را حالتش اما روم؛ب عقب نکردم فرصت. گرفیت انگش تانت بنی

 :گفیت جدی خییل. بودم گرفته

 !دارمیا مه اب کوچولو حساب تسویه یه تو و من-

 به و کردی رهامی. گرفمت فاصهل رسیع و گذاش مت در معودی درگاه روی را دس مت

 . رفیت آ سانسور طرف



 تو که کردم حس ابر اولنی برای من اما زین، می حرف چه از دانس مت منی

 یک برایت دیگر که فهمیدم ابر اولنی برای. است شده عوض من به نگاهت

 طرف حیت که کین، رسزنشم که ام شده بزرگ قدر آ ن و نیس مت چبه دخرت

 !ابیش داش ته کتاب و حساب من اب که. ابمش ات دخلوری

 نشان و خط نگاهت اب بس یت را آ سانسور در که  آ خر ی  حلظه ات 

 را سعمی متام و کردم می فکر هامی نرگیس ی ابغچه به داش مت من کش یدی، می 

 .نربم اید از دیدم، که هایی حلظه آ ن هرگز کردم می



 که بیاید روز یک است ممکن داین می دارد؟ مرتبه مه عاشقی داین می تو

 .نکردم جتربه را مکرتش نوع هرگز من مکرت؟ ای و ابیش عاشق دیروز از بیشرت

 

. کردید نصیحتش مامان اب مدت متام. دیآ ور خانه به و کردی پیدا را حمسن

 رخ قبل سال چهار که کردید می حصبت اتفاقایت از. گویید می چه دانس مت منی

 و رخیته ها خیاابن به دوس تانش و حمسن رخدادش سالگرد در و بود داده

 .کردند  ملتهب را ها دانشگاه جو



 نم دنبال و گرداندی چشم شدی فارغ حمسن اب کردن حصبت از وقیت

. کردند می حصبت حمسن و مامان. بودم فیل دیدن مشغول شام از دور. گش یت

 :گفیت ای مقدمه هیچ بدون و نشس یت کنارم. آ مدی طرمف به و شدی بلند

 .برمی بیا بپوش لباس برو-

 :گفمت و کردم نگاهت تعجب اب

 بیام؟ کجا-

 :گفیت در مقابلم  از تر جدی



 .کرج بیا ابهام و بپوش لباس نالا مهنی برو. راه اون به نزن رو خودت-

 روی آ ن خواس مت می من و است ندیده من از تر جلباز گفت می مهیشه مامان

 :ببیین مه را دیگرم

 . دیگه اکرای لکی. دارم کنکور الکس من. بیام تومن منی-

 :گفیت تری ملمی حلن اب

 هفته این. گردومن می برت دیگه هفته یه خودم من بیا داری، الکس دومن می-

 .ندارم اکری هتران کرمج، خودمم



 ماندنت و خودت که است خرب چه تو به نسبت من دل در دانس یت می مگر

 کردی؟ می چه را راحیل دادی؟ می رشوه من به را کرج در

 :گفت و آ مد مان طرف به حمسن. بدمه را جوابت نشد وقت

 .کنه می پا به خون اینجایی ببینه رسه می الان اباب. برو بیا فربد-

 :گفیت و چرخیدی مامان مست به. شدی بلند

 کرج؟ بربم خودم اب رو یدلا زندایی-



 کند، نگاهت که این بدون. کردی چه اباب اب که بود افتاده ایدش اتزه مامان

 :گفت

 .دونه می خودش-

 بگویی دیگر الکمی که این بدون خواست می انگار دلت. کردی نگامه اتخری اب

 و بودن تو کنار در ظل من اما شوم، حارض رسیع و کمن موافقت تو اب من

 :گفمت چشامنت در خریه. دیدم منی روا خودم حق در را شدن آ ب ذره ذره

 .بیام تومن منی کنه؛ می فرق سال هر اب امسال. آ م منی من برو-



 رفیت، تو. کند رفنت به جمبور را تو ات گرفت را دس تانت. توپید دوابره حمسن

 .نکش یدم دست آ خرت نگاه فکر از ای ظهحل صبح ات من اما
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. داشت ادامه اکرهایش از حمسن برنداشنت دست و بعد روزهای جنجال

. نامی فقط و بودی مانده تو. شدند یم پراکنده اطرافش از نزدیکش دوس تان

 گران برایش تواند می قدر چه نبود همم برایش و داد می ادامه اکرش به جلبازانه

 .شود متام



 دانشگاه موقتاا . ماند ابز حتصیل ی ادامه از سال آ ن پایزی که داد ادامه قدر آ ن

 ابوریان و هبت میان در ابره یک مه تو و گرفت کناره نامی. دادند منی راهش

 مترکز ی اجازه پزشکی خست های درس که گفیت مه مهه به. دادی انرصاف مهه

 . نرفیت ابر زیر تو و کرد دعوا جون آ قا کرد، قهر عزیز. دهد منی تو به را اکر در

 دکرت آ قای را تو وقیت عزیز ذوق مه آ ن ها، خواندن کتاب مهه آ ن برای دمل

 را تر کوچک های درد بزرگرت درد مهیشه اما گرفت؛ می درد کرد می صدا

 من کوچک درد پزشکی از تو انرصاف. کند می حل خودش در و بلعد می

 !بود



 دیگری کس حمسن جز. بود شده هفته در روز یک کرج به آ مدت و رفت

 تو از هوا یب خبواهد، خودش که این نه. بیاورد برامی خربی تو از ات نبود

 حتصیل از انرصاف رس که اختلیف از و تصمامیتت از اکرهایت، از گفت؛ می

 .بودی کرده پیدا آ قاجون و عزیز اب

 بود، دس مت دم مه هبانه هبرتین. کردم می مه راحیل از کردم منی دوری تو از فقط

 و طوالین های ساعت. نداشت اکرم به اکری کیس. خواندن درس و کنکور

 و بودم تهگرف  فاصهل دنیا از. خواندم می درس ساعت چهارده از بیش گاهی

 که برامی، شوی متام تو که کردم می سپری امید این به را روزهامی ی مهه



 و خودم به فقط کمن فکر روزها این به بعد سال پنج اگر که. کمن فراموشت

 را خودت بیهوده قدر چه و بودی ساده چه مه تو:" بگومی و خبندم ام عاشقی

 "دادی عذاب

 نگران حمسن برای. کرد می راحیل و سنحم  ی درابره جدیدی های زمزمه مامان

. بود راحیل منظورش و کند جدید زندگی یک گرمم  را رسش خواست می. بود

 اتفایق ابر چند. بود ارتباط در مه کساین اب بود، ایران از رفنت فکر به حمسن

 زاید ایران در اش س یایس های فعالیت چه هر که بود رفته در دهانش از

 ارتباط در مه کساین اب. ابشد ای برنده برگ تواند می رانای از رفنت برای ابشد



 او به آ مد می نظر به که کساین. کند پنهان ما از کرد می را سعیش متام و بود

 .دهند می خط

 مهه که ابر یک. شد تر جدی دید می حمسن از که وضعی اب مامان های زمزمه

 ازدواج از کند، فتخمال اباب بودم منتظر. زد راحیل از حرف نشستمی مه دور

 حمسن بودم منتظر. کرد نگاه حمسن به فقط اباب اما آ مد؛ منی خوشش زودهنگام

 مک را مشرتک زندگی و ازدواج فقط رشایطش و اوضاع دهد، رد جواب

 و بزمن داد بلند بلند خواست می دمل. زد لبخند فقط مه حمسن اما داشت؛



 حرف. راحیل از غری د،بگریی حمسن برای می،خواهید که را کس هر بگومی

 . نزنید را راحیل

 :گفمت مامان به رو. داد منی گوش حرمف به کیس

 !هست مه راحیل از هبرت راحیل؟ چرا حاال-

 زده نظرش از را دنیا حرف بدترین. کرد درشت برامی را هایش چشم مامان

 :بودم



 رو راحیل حمس من دیگه؟ یکی رساغ برم کمن ول رو راحیل مثل دخرتی-

 . وادخ می

 :گفمت ببیمن را العملش عکس ات کمن نگاه حمسن به که این از قبل

 .خبواد رو دیگه یکی خودش راحیل شاید دوین، منی که شام-

 !شد نصیمب مامان امخ مه ابز و

 روبروی. نداشت معین برایش جخالت و رشمندگی. شد بلند جا از حمسن

 :گفت و ایس تاد اباب و مامان



 شام خوای می آ د، منی خومش امسش از من که بگذرمی البته! خوشگهل راحیل-

 .بعد برای مبونه اینا و ازدواج بزن، رو حرفش برو

 .بود کرده موافقت حمسن سادگی مهنی به

 راحیل و تو ازدواج ی اندازه به درست حمسن و راحیل ازدواج تصور

 دچار ابدی فرامویشم  یک به ابید من صورت دو هر در.  بود وحشتناک

 حمسن مه و تو مه یعین خوب اتفاق. آ ورم منی اید به را تو دیگر و مشد می

 .کند ازدواج سومی خشص اب او و بربید اید از را راحیل



 

. بیوفیت کمن چه کمن چه به که روزی نیاید وقت هیچ کمن می دعا برایت مهیشه

 چزی مهه کین حس. برنیاید دستت از اکری هیچ و شوی رصف متاشاچی

 داری که را چزیی تنها اختیار و شود خارج تو اختیار و کنرتل از آ رام آ رام

 و بریزی خودت برای شب اتریکی در کین انتخاب که است چشامنت اشک

 !روز روش نایی ای



 و نکند خوحشال را تو اگر عشق. آ وردم می مک هوا شد، می س نگنی نفسم

 ی وظیفه اهیگ از هر. شود می آ مس شبیه ای بامیری به تبدیل نلرزاند را قلبت

 .گرید می عهده بر را هایت نفس آ وردن بند

 کرج به آ قاجون و عزیز به رسزدن برای اباب مامان، تصممی از بعد روز دو

 رد شان میان هایی حرف. پرس ید راحیل از و گفت تو از آ قاجون جا آ ن. رفت

 .شد بدل و



 رگشتب مامان طرف به اباب که زماین. شد ابزگو شام مزی رس که هایی حرف

 :گفت و

 خربیه؟ راحیل و فربد بنی-
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 شل دس امتن از قاشق بودم اتن رابطه جراین در که مین حیت و مامان حمسن،

 حمسن اما شد، یکی زود مان نگاه مسری مامان و من .کردمی نگاه اباب به و شد

 :گفت و گرفت را اباب حرف ی دنباهل

 شون؟ بنی ابشه ابید خربی چه-



 :گفت تفاوت یب اباب

 رسشه تو چه حاال. قبلا  کرده حصبت عزیزت اب ش درابره فربد که این مثل-

 . بوده خونه تو حرفش گفت می آ قاجون اما دومن؛ منی

 :گفت و کرد نگاه کواته مامان به بعد

 !جرایین در مه تو گفت می آ قاجون-

 :برگشت مامان طرف به حمسن

 کین؟ حصبت نبود قرار خاهل اب شام مگه چی؟ جراین مامان؟ گه می چی-



 :کرد رها را قاشقش مامان

 راحیل فکر از بیاد بگه فربد به که گفمت ممن عزیزت، کرد حصبت ممن اب-

. دارمی نظر در حمسن برای رو راحیل ما که هبش متگف. کرد قبول اومن. بریون

 .بکشن پیش رو حرفش دوابره که این نه کنه، اکری یه بود قرار

 :کرد دور خودش از را غذا ظرف حمسن

 نه؟ ای زدین حریف خاهل به شام مامان؟ بده رو من سوال جواب-

 :انداخت ابال ابرویی مامان



 خییل زین می سینه به رو س نگش که ای معه پرس این! حمسن؟ بگم چی-

 بگم چزیی فریوزه به من که این من قبل. کرده چه نیست معلوم. زرنگه

 .نزدم حریف ممن دیگه! فربد ی درابره کرد پیچم سوال و زد زنگ خودش

 :گفت عصیب حالت اب حمسن

 زده؟ حرف اینا خاهل به رفته یعین-

 جواب در مامان. ستا همم حمسن برای قدر آ ن راحیل دانس مت منی حلظه آ ن ات

 :گفت حمسن



 اکری شلوغ مشغول تو. زده حرفایی یه راحیل اب رفته خودش فربد کمن فکر-

 .زندگیشه فکر در فربد. که گرمه کجاها رست نیست معلوم هس یت

 مس تقمی و شد می نیش هایش حرف اما زد، می حرف حمسن به خطاب مامان

 فکر در تو. بود زده حریف خوب مامان. گرفت می هدف را من فکر و ذهن

 آ ن به رس یدن برای و شده ممترکز چزی یک روی مهیشه. بودی ات زندگی

 .کردی می تلش هنایت یب

 :شد بلند جا از حمسن



 . بپرمس رو جراین خودش از ات فربد به زمن می زنگ الان من-

 :گرفت را جلویش و شد بلند مامان

 نشه، رش بگریه رو ربدف جلوی گفمت عزیزت به قبلا  من حمسن، نزن زنگ-

. کنمی حصبت ابهاش ات کرج رمی می مه اب فردا کن صرب نداده گوش که حاال

 رو پاش بفهمه ابید. چیه حسابش حرف ببینمی و بیاد فربدم زنمی می زنگ اوجنا

 .بریون بکشه راحیل و تو کفش توی از



 ور . راحیل جز بودند مقرص مهه مامان نظر از. بودم عصیب مامان دست از

 :گفمت حمسن به

 چزیی حامتا  داره؟ تقصریی چه فربد فربده، به نظرش مه راحیل البد حمسن-

 رو فربد ی یقه و کرج برین بکوبنی رو راه مهه این که این جای به. بینشونه

 .بپرسنی راحیل از برین خب بگریین

 :کرد مه در امخ حمسن

 زده؟ تو به حریف راحیل-



 :کردم اناکر رسم دادن تاکن اب و خوردم یکه

 گه منی مامان مگه مطمئنه، ازش حامتا  فربد گم می فقط نگفته، من به هیچی-

 پرس یده؟ چزیایی ش درابره فریوزه خاهل

 

 که خواند گوشش زیر صبح ات. بود ماهرتر حمسن کردن قانع در من از مامان

 توجه بد نیت و قصد روی از و کنمی می فکر راحیل به ما که دانس ته می فربد

 .است کرده جلب خودش به را احیلر 



 قبل شب حمسن اب بیفتد، راه کرج مست به مامان اب بود قرار صبح که حمس ین

 کرده حقش در اواخر این که هایی حمبت ی مهه. بود آ سامن ات زمنی از تفاوتش

 وا تعجب به مه را من حمسن روی مامان نفوذ. بود کرده فراموش را بودی

 .داشت

 .کمن اکری بتوامن که شاید شوم؛ شان مهراه مه من رفمتگ تصممی آ خر حلظات

 در جالیب هایی چزی دانست می بود، ابخته را رویش و رنگ ما دیدن اب عزیز

 اب آ قاجون. بیایی دیگر ساعت یک ات بود قرار. نبودی تو. نیست شان انتظار



 را مشلک بتوانند ات ابشد داش ته آ رامش خواست می او از کرد، حصبت حمسن

. بود  خست اکرش جون آ قا. بیایی ات بود زده زل در به فقط حمسن. کنند حل

 مهیشه برای را تو ات بود آ مده فقط مامان اما کرد، می حصبت مامان اب مه عزیز

 .دارد نگه دور راحیل از

. داش مت دوستش مه من داش یت، دوستش قدر چه که دامن می! عزیزم آ قاجون

 از. بریس دلت مراد به تو ات کرد حصبت مامان اب. کرد اکری مهه تو برای

 و راحیل خود دهد اجازه و بربد و بگرید را حمسن دست خواست مامان

 .زد می را خودش حرف مامان اما بگریند، تصممی اش خانواده



 [۲1:۵۲ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 1۴۰پارت#

  جاماندی_ها نرگس_نارک #

 

 اب حریف خمترص ات آ مد پاینی مهه از زودتر عزیز! آ مدی تو شد؛ متام مهه صرب

. آ مدی ابال ها پهل از عزیز به توجه یب تو. نبود خبش رضایت  نتیجه اما بزند، تو



 ما ی مهه به اجامیل نگاه. شدی مسلط خودت به مکی آ قاجون نگاه دیدن اب

 :پرس یدی مانما از هنایت در و کردی

 خب کرج؟ بیام کشوندین رو من راه مهه این چی برای زندایی؟ شده چی-

 .م خونه میومدین

 :گفت امخ اب مامان

 .بزنمی رو حرفامون عزیز و آ قاجون حضور در ابید اکر؟ چی ت نه خو بیام-

 :گفیت و زدی ای مسخره لبخند مامان جواب در



 .برم ابید دارم راک من بفرماینی؟ رو حرفاتون زودتر شه می-

 :گفت و ایس تاد ات قدمی چند در. شد بلند و برنتابید را رفتارت این حمسن

 داری؟ ابهاش ای رابطه چه دقیقاا  داری؟ اکر چی راحیل اب-

 حمسن جواب در و کردی عزیز به نگاهی نمی. کردی تعجب حمسن سوال از

 :گفیت

 بدم؟ پس جواب تو به ابید چرا-

 :کرد تو به ای اشاره و داختان ابال را دستش حمسن



 رساغش؟ ری می چرا بگو نرو، حاش یه-

 مامان به که لبخندی از آ مزیتر متسخر مراتب به لبخندی زدی، لبخند مه ابز

 :بودی زده

 فشار هبت خییل که این مثل اکری یب مگه؟ ای اکره چی چه؟ تو به آ خه-

 !ها آ ورده

 :داد کف از طاقت حمسن



 فراموشش حاال مهنی امروز، مهنی از بوده چی هر! هست چزیی یه پس-

 . بردار یواشکیت اکرای از دست. کن

 :شدی نزدیک حمسن به قدمی امخ اب

 اجازه تو از بیام قبلش ابید خبوام رو ت خاهل دخرت من یعین یواشکی؟ اکرای-

 زین می که حریف این از خودت تو بزمن؟ جار جا مهه برم بعدش و بگریم

  گریه؟ منی ت خنده

 :برآ شفت حمسن



 رو راحیل دور. بکن خواد می دلت غلطی هر خوای می که کیس هر اب برو-

 .دارمی برانمه خودمون برای راحیل و من بکش، خط

 :گفیت کند عصباین بیشرت را او که حلین اب حمسن جواب در

 کشی قشون چی برای پس؟ تریس می چی از  !برس هات برانمه به برو-

 کردی؟

 :ایس تاد روبرویت و دش بلند مه مامان



 گلمیت از رو پات تو. نیست بده دخرت تو به خواهرم مجعه؛ خیاملون ما-

 .کین شون مجع ابید مه حاال کردی درازتر

 :گفیت مامان به رو و دادی بدنت به چرخشی

 در من اب که ساهل یه از بیشرت شام خواهر دخرت مونه، می جاش رس من پای-

 به ذارم می رو شام تومه ممن. نزده شام و حمسن از حریف مه امروز ات. ارتباطه

 شام که هبرته. نگریین رو وقمت بیخود چزیای برای دیگه لطفاا . خربی یب پای

 اون ش ید، خیال یب شام کمن می پیش نهاد من. نکنید درازتر گلمیتون از رو پاتون



 کمن می فکر چون. خبوره مه به خواهرتون ی خانواده اب تون رابطه ممکنه وقت

 . کرده رو انتخابش راحیل

 ات سینه بر حممک حمسن شوی، رد کنارشان از و بروی کردی قصد که مهنی

 اشک صدا یب من. رفیت عقب به قدری و دادی دست از را تعادلت. کوفت

 تلیش هیچ از و گفیت می راحیل انتخاب  از اطمینان اب که زماین. رخیمت می

 فرشده مه در امیدی ان دیوارهای بنی من کردی، منی دریغ حمسن عصبانیت برای

 . شدم می



 به بعد و بگرید را ت یقه بکوبد، دهانت بر مشت اب حمسن داش مت دوست

 من ات بزند، س ییل صورتت به ابر چند و چندین کند، پرتت دیگری طرف

 آ ن و کردی کنرتل را خودت رسیع خییل نشد طور این اما بگریم؛ آ رام شاید

 مشت پایت و دست زیر که حمس ین و بود ما داد و جیغ صدای فقط وقت

 دیگر حمسن. نبود حریفت مه آ قاجون. نبود حریفت مه مامان. خورد می لگد و

 مبل روی را او چنان. ات خوین دمشن بود شده نبود، دایی پرس برایت

 اگر. کند جور و مجع را خودش نداشت فرصت حیت که زدی می و انداخته

 حمسن رس بر چه نبود معلوم نبود هایش گریه و عزیز های داد و جیغ



 نتوانس یت کش ید را تو وقیت. آ ورد عقب به و کش ید را تو عزیز. آ وردی می

 که مین به. کردی برخورد من به و برداری درست را عقبت به رو های قدم

 از بیشرت من به ماتت نگاه. بود شده خشک گلومب بودم کش یده جیغ بس از

 درست را اوضاع ات کرد بریون خانه از را تو آ قاجون .نکش ید طول اثنیه چند

 چه راحیل ببنی کن صرب  :"گفت می. بش نوی ات کش ید می فراید حمسن. کند

 ".کند می انتخاب را کیس

 ... تو



 ... ی بود کش یده گند به را من دنیای تو 

 

 تو راحیل که داش مت صد در صد اطمینان. بود ابخته پیش تو برابر در حمسن

 در حمسن. ش ناخمت منی را او مه من که کمن می اعرتاف اما کند؛ می  تخابان  را

. داشت درازی و دور روایهای راحیل. کرد رو را اش برنده برگ آ خر حلظات

 ... تو نه و بود حمسن روایهای شبیه که روایهایی

 



 [۲1:۵۲ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )یماند جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

. شد خنک مه من دل و کرد انتخاب را هماجرت حمسن، و تو بنی او رساجنام

 اب قدر چه. بود داده را بعد های سال در ایران از رفنت قول او به حمسن

 اکری کتک از بعد ماه دو اما دامن؛ منی بزنند، دور را تو ات آ مد و رفت راحیل

 بود کرده جاخوش راحیل دست به که دبو  حمسن ی حلقه عزیز ی خانه در اتن

 ... تو نه و



 

 و راحیل وقیت. بود شده تو اب که هایی انهمرابین انراحت. بودم تو انراحت من

 اب دانس مت منی که تویی! آ مدی می ایدم به تو فقط دیدم می مه کنار در را حمسن

 زیزع ی خانه در روز آ ن که اطمیناین برق! کین می چه اکنون غرورت، مهه آ ن

 چه بود کش یده حمسن رخ به را خودش و خش ید در می چشامنت معق در

 آ مد؟ رسش بر بلیی



 ظاهر به فقط تو و من که بودم کرده قبول. دادم منی عذاب را خودم دیگر

 .نیستمی قبیهل یک از اما امی، قبیهل یک ساکن

 دس تانت بنی را دس مت و بیایی بودم منتظر امحقانه ساعت هر و حلظه هر

 و کمن خامنی مه من وقت آ ن" ببخش را من و کن خامنی بیا" بگویی و رییبگ

 اولش جای به چزی هیچ تو خبش یدن اب نبود، ممکن مه این. ببخشمت

 عاشقانه مدار و قرار سال یک از بیشرت او اب تو که دخرتی. گشت برمنی

 نه و بود ما جلوی نه پیل دیگر و شود من برادر زنم  بزودی بود قرار داش یت،

 .رسمان پشت



 ات درابره مهیشه نبودی، من های خیال و روای شبیه وقت هیچ تو داین می

 .ببخشم اشتباه پشت اشتباه مهه آ ن خاطر به را خودم توامن منی و رفمت اشتباه

 متام تو. نبود شدن زن روند از خبشی دخرتانه، خام های  خیال و فکر اکش

 ... لعنیت بدهاکری من به را کردن دخرتانگی آ سوده خوب روزهای

 

*  *  * 
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 !آ وری؟ می خاطر به را روز آ ن

  خیس، های نرگس و خورده من خاک بوی و تو و آ مد می ابران که روزی

 !دید؟ش سالگی پانزده در ام غریبانه حس اولنی ساز خاطره

 !گومی می را جعیب حال هامن



 !سال فصل رسدترین در هامی عاشقانه هنگام زود بلوغ آ ن

 مه آ قاجان ی ابغچه نرگسهای شدن سزب اب زدنش جوانه که عشقی ی قصه

 !شد زمان

 شد رازی احسامس، گل ی زمس تانه  روییدن و عشق آ ن ،روایت روز آ ن

 !ها نرگیس و من بنی



 و زدن غنچه ی فاصهل رفتنش،در و زمس تان آ مدن ابر هر اب که رازی

 نرگسهامی و من قسم و شد تر کهنه ام، ابغچه سفید و زرد گلهای پژمردن

 !تر حممک نشدنش فاش برای

 !آ وری؟ می خاطر به را روز آ ن

 !نه گامن یب

 !بس و بود من مال ها کردن عاشقی متام... آ خر

 !گومی می را زیبایت چشامن رسد نگاه شاکر خست روزهای هامن 



 نرگس اب جواری مه در ام شکس ته قلب پااین یب اشکهای دراز ش بهای هامن

 !ها

 ! هس مت یدلا من آ خر

 !ام آ موخته خوب را معرم های شب ترین طوالین اب ابزی عشق

 !ام ابریده فراقت در را خاموش،هردو و پرس تاره

 !تو و

 !عامل همرابن انهمرابنرتین ای تو



 !س پارمت می خدا به

 ....نرگسها اب ام مهیشگی میعادگاه ارکن در

 !گومی می خداحافظ را تو سلم
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 نگاهش طرز حیت و حراکت در آ ش نا تریس. بود ایس تاده پنجره پشت ملیحه

 :گفمت و کردم مهاکرمان ژیل به نگاهی. زد می موج

 بیام؟ گفیت چرا شده؟ چی-

 :برگشت مسمت به ملیحه

. خونه رمی می مه اب ش می می مرخص الان دونه می. دنبامل اومده همران یدلا-

 ابور ویل نیومدم، مروزا گفته هبش مامامن. کنه آ بروریزی جا این خواد می

 .انگار نکرده



 دیگر طرف همران.  انداخمت بریون به نگاهی احتیاط اب و رفمت پنجره طرف به

 عقب. بود زده زل درمانگاه وردی در به منتظر و داده تکیه ماشنی به خیاابن

 :گفمت و آ مدم

 نم ببینه بریون، رم می و کمن می عوض لباس الان من کنه؟ می اکر چی اینجا-

 امروز که گم می پرس ید تو از و اومد جلو مه اگر. اکرش پیی ره می تنهام

 .نیومدی

 :گفت و انداخت همران به پنجره از دیگری نگاه و شد مخ ژیل



 ببینه؟ رو ماش ینت تو نیاد-

 :گفت و داد تاکن را رسش ملیحه

 راست یدلا. ببینه تونه منی نیست، حیاط تو. کردم پارک پشت رو ماشنی نه-

 شه می ابورش تنهاست یدلا ببینه. آ م می و رم می یدلا اب دونه می همران. گه یم

 .ره می و گریه می رو راهش

 جایی ات. بیاورد ابال خوب خییل توانست منی که بودم دستش حرکت ی متوجه

 ! آ ورد می پایینش درد اب آ ن از بعد و کش ید  می ابال



 .رم می الان من-

 :گفت و آ مد نزدیک

 .دنبالت آ م می رفته ببیمن وقیت وایسا، جلوتر خرده یه برو-

 بپومش و بردارم را ام مانتو مکد از ات کردم می ابز را روپومش ی دمکه که حایل در

 :گفمت

 .نه ای و مهمی اب ببینه کنه دنبامل نیست بعید رم، می خودم. خواد منی نه-

 :گفت غرغرکنان ژیل



 !رو ادلنگ ی مرتیکه شجا رس بنشوین ابید نگذرای، ازش ملیحه-

 :گفت و رفت در طرف به

 .آ م می برم. گردم برمی الان-

 بود نیامده خوشش ژیل آ مزی حتمک حرف از که ملیحه به نگاهی ژیل رفنت اب

 :گفمت و کردم



 آ بروریزی از حد این به اکر که حاال! گه می راست. نکن نگاهش جوری اون-

 ات هبرته بشه آ بروریزی الان. نده گوش مامانمت حرف به. برو آ خرش ات کش یده

 .بعد

 :گفمت و کردم او به پشت بعد

 برعکس؛ ملیحه، برتیس ازش نباید کین، می پاینی و ابال زور به رو دستت-

 .کن گوش گه می چی هر آ ش نامونه، وکیهل این. برتسه ازت ابید اون

 :گفمت و برداش مت را کیفم



 ادلنگ ی مرتیکه کمن می رس به دست چطور ببنی پنجره پشت از برو بدو-

 .رو

 اتثری آ ش نایی هفته دو مهنی در ژیل خاص ادبیات. زد لبخند زدم که حریف از

 .بود گذاش ته ما روی بزسایی

 به که این از بعد و آ مد دنبامل ژیل شدم می رد که درمانگاه پذیرش مقابل از

 :گفت رس ید



 لنگه یه چجوری ببنی .ره منی که ره منی رو از. موندم پرسه این سامجت توی-

 اینو؟ ملیحه کرده پیدا کجا از. وایس تاده پا

 :گفمت و کردم امخی

 .برم بذار نکن پرحریف-

 خرب من زندگی از کیس ملیحه جز. دانست منی چزیی من زندگی وضعیت از

 .نداشت



 از تر روشن رنگی مه ابروهایش. بود رنگ خوش ای قهوه رنگ یک موهایش

 صورتش آ رایش به توجه اب بودم دیده را او که اول ابر. داشت موهایش

 در دامی و بود جمرد اما ابشد، کرده ازدواج کردم می فکر زدنش حرف وطرز

 .داد می زندگی درس بقیه و چرخید می درمانگاه در بیاکری وقت

 رفمت بریون که درمانگاه در از. بود ایس تاده خیاابن دیگر طرف دقیقاا  همران

 وارد وقیت. است اش گویش مشغول که درآ وردم را حواس یب آ دم یک ادای

 طرف به. کرد می نگامه. انداخمت طرفش به نگاهی چشمی زیر شدم رو پیاده



 نیامده درمانگاه به امروز ملیحه که کند ابور بودم امیدوار. برداش مت قدم جلو

 .است

 ده حدود بودند ایس تاده هتران های اتکیس که ایس تگاهی ات درمانگاه از

 و بگرید را راهش مه همران و برمس زودتر خواس تو می فقط. بود راه ای قهدقی

 اکرانه طلب حلین اب و رساند من به را خودش رسیع. نشد طور این. برود

 :گفت

 کجاست؟ ملیحه خانوم، یدلا سلم-



 :گفمت و گرفمت خودم به ای انابورانه ی قیافه

 کنید؟ می اکر چی اینجا! نیومد امروز ملیحه-

 :زد خندیپوز

 کجاست؟ بگو. بندازم راه جروحبث ابهات خیاابن وسط ندارم حوصهل من-

 :کردم می برخورد ابهاش خودش روش به ابید

 بودینش؟ سپرده من به مگه بدومن؟ کجا از من-

 :ایس تاد ام سینه به سینه و آ مد جلوتر



 معریف وکیل هبش مگه تو دکرت، خانوم نکن درست دردرس خودت برای-

 کجاست، دوین می پس جدایی؟ دنبال بره ننداخیت رسش توی مگه نکردی؟

 .برو و بگری رو راهت وقت اون بگو، خوش زبون اب

 :گرفمت فاصهل مکی

 پس جواب ابید حاال! زدیش که کردی بزرگی اشتباه خییل آ ره؟ ترس یدین-

 یکی نداره احتیایج ملیحه. کردم معریف هبش خوب وکیل یه فقط من. بدی

 .بده خط هبش
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 :کش ید اش چونه زیر به و برد ابال را دستش

 موش عنی که هایی آ دم اب من. کین دخالت ما اکر توی برات نیست خوب-

 .کن مجع رو حواست. کمن منی ات خوب مردمه اکر تو رسشون

 روشن روز موجه ظاهر به آ قای. کرد می هتدیدم داشت. کردم نگاهش بران

 .بود قدلری حال در

 از برات که بکشه جایی به اکر نذار. کن مجع رو حواست تو! کین؟ می هتدید-

 .مبونه سفید روپوش یه دنیا دارم 



 :گفت و دز  آ مزیی متسخر لبخند. کرد پاینی و ابال را صورتش

 نیست بعید. کرد هتدیدت خییل شه منی! گرمه پشتت تو! گی می راست خب-

 مهنی برای! آ د منی ایدم بود؟ چی انمزدت امس بشه؟ گی می تو که طوری مهنی

 به بتوین که بشی؟ بزرگرت خودت از سال بیست مرد یه زنم  خوای می  چزیا

 !بدی بقیه به حایل یه ش پش توانه

 برای من زندگی قدر آ ن چرا. شد دور که کردم نگاهش خریه خریه قدر آ ن

 دانس مت منی. نداش مت ای جعهل دیگر ایس تگاه به رس یدن برای بود؟ رو دیگران



 به ام گویش زنگ صدای اب و برداش مت قدم آ رام آ رام. است کرده چه همران

 متاس آ یکون ات. بود خط پشت ژیل.  آ وردم بریون کیفم از رسیع. آ مدم خودم

 :گفت هیجان اب کردم نزدیک گومش به را گویش و کردم سمل را

 .برید مه اب گه می ملیحه بیا برگرد. رفت کردی ردش خوب چه! زرنگ آ خه-

 در" نفر یک هتران:" زد می داد و بود ایس تاده اش اتکیس نزدیک مردی

 :گفمت ژیل جواب



 یه بیام ام عصباین و  شایک شوهرش دست از قدر این الان. برگردم تومن منی-

 تو. بگریه آ روم بدخبت اون ات بشه خنک خودم دل بیشرت که گم می چزیایی

 وقت اون بگریه، رو قانونیش پزشکی ی انمه بره ابید فردا. بزن حرف ابهاش

 .بکنن اکری تونن منی مه همران صداتی همرانه، که همران

 :گفت جسارت اب

 جنسش که کمن می لجف دستشم یکی اون زمن می نره بره، ابید ره، می خب-

 . شه جور



 مک نفر یک هتران مقصد برای که شدم ماشیین سوار و کردم قطع را تلفن

. بود اببک. خورد زنگ ام گویش دیگر ابر که بودم خانه نزدیک. داشت

. بودم نیاورده بوجود آ ن در تغیریی. بود شده ذخریه قبل اببک هامن امسش

 که تصوری  آ ن برخلف و بود تهگذاش   راحت را من بود گفته که طور هامن

 برعکس، نداشت، بیشرت مصمییت اجیاد برای ارصاری هیچ داش مت او از اول

 این که ساختگی خورشویی اب. دادم را جوابش. کرد می رفتار حمرتمانه مهیشه

 احوال. دادم را جوابش بودم شده اس تاد آ ن به دادن لعاب و رنگ در مدت

 :گفت که پرس یدم را آ ان



 گفمت بزمن زنگ هبت خواس مت می صبح از یعین زدم، زنگ هبت مهنی برای-

 دیگه؟ ای خونه زدم، زنگ الان مهنی برای شلوغه، رست

 بگی؟ خواس یت می چی آ ان به راجع. رمس می دیگه دقیقه چند نه،-

 :گفت نرم و ملمی

 ویل کرد، مارمون زهر رو شام. انراحمت تو اب دیشبش برخورد از راستش-

 ... ات. نیست این از هبرت ممن اب فتارشر  کن ابور

 :کردم قطع را حرفش



 من نظر از. داش مت انتطار ازش این از بدتر من راستش  !نکرد بدی رفتار آ ان-

 توقع این از بیشرت ساهل سزیده دخرت یک از شه منی. طبیعیه رفتاراش متوم

 . داشت

 :گفت جوامب در

 برات؟ کنمی جربان یک! تو؟ خویب قدر چه-



 که چزیی اولنی مواقع این در. شدم می الل من زد می که مدیل این های فحر 

 و کمن می عادت گفت می مامان. بود مان س ین تفاوت کرد می خطور ذهمن به

 .گذشت می مه دیر بلکه شد، منی عادت تنها نه و گذرد می زود خییل

 .ده می عکس ی نتیجه من، اب آ ش نایی برای نیار فشار آ ان به-

 ی رسرش ته اببک اما کردن؛ عوض حرف و فرار بود، مهنی من ی ایده تنها و 

 :بود دستش اکر

 !خانوم کن امر شام-



 

 اما خبوامب؛ ها ساعت ات و بروم داش مت قصد مهیشه مثل رس یدم که خانه به

 مبل روی شد ابعث حمسن برای نگراین گرفت، دس مت از را کیف مامان وقیت

 :بپرمس او از اخری روز چند این تکراری سوالم  و بنشیمن

 نزد؟ زنگ امروزم حمسن مامان-

 !هیچی به هیچی نه،-



 نظرم به بیشرت اش پیشاین روی های خط. بود کرده پریش نگراین و خربی یب

 بودم متوجه کرد، می من به اببک ی درابره که هایی نصیحت برخلف. آ مدند می

 برایش رشایط این حتمل قدر چه بیند می من کنار در را اببک وقیت که

 :کش یدم جلو به مکی را خودم. بزند توانست منی مه حریف. شود می تر خست

. زنه منی زنگ هبمون دیگه که داره اباب از خربی حمسن کمن می فکر من مامان-

 اباب ی درابره ازش مبادا زنه منی زنگ هبمون. نزدنش زنگ این مشکوکه

 .بپرس می



 :گفمت و شدم بلند جا از. کرد اناکر رسش تاکن اب

 .گفمت یک ببنی حاال-

 :گفت فوری بروم ااتمق به که این از قبل

 گفت؟ می چی آ ان شد؟ چی! نزدای حرف برام بریون رفیت اببک اب دیشب-

 کرد؟ اکر چه

 :گفمت برداش مت قدم ااتمق طرف به که حایل در



 رفت مه. خنورد شامم. نزد حرمف الکم یه مدت متام آ ان که بود این مشلک اتفاقاا -

 دهنش از حرف لکمه یک و زد زل بریون به فقط ماشنی تو اومد مه و

 .درنیومد

 .است کرده چه حرمف شنیدن اب مامان ندیدم و کردم ابز را در
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 ااتمق به و برداش مت را تلفن گویش گرفمت دوش و کردم عوض را لبامس وقیت

 زنگ عزیز ی خانه به وقیت خواس مت منی. کردم قفل یواشکی را ااتمق در. رفمت



 این از مامان و داد منی را جوامب عزیز. کند رسزنشم و بیاید مامان زمن می

 . آ مد منی خوشش مس مترم های زدن زنگ از و بود انراحت موضوع

 را گویش خواس مت وقیت. داد را جوامب پرس تارش. گرفمت را عزیز ی خانه ی شامره

 :داد را مهیشگی جواب هامن بدهد عزیز به

. بزنه حرف ابهاتون گریه منی که دونید می اما دم، می هبشون من خانوم یدلا-

 یغامیپ . ابهاتون زدن حرف دفعه این شاید اینجا، بیاین مه دیگه ابر یه حاال

 .هست حوامسم من نباش ید، نگرانش. بدم هبش من بگنی دارید اگه



 :گفمت و نرفمت ابر زیر

 حرف ابهاش من ات آ یفون روی بذارید رو تلفن و پیشش برید هست جا هر-

 .حیاط توی برید دقیقه چند مه شام لطفاا . بزمن

 :گفت و نکرد خمالفت

 شام رم می من. بش نوه ات مزی روی ذارم می الان. کمن می رو اکر مهنی چشم-

 .بگنی هبش خواس تنی چی هر



 اب برود، حیاط به مه خودش و بربد عزیز نزدیک را تلفن ات بود الزم که زماین

 :گفمت و کردم حساب ساعت به نگاه

. دوین می رو من درد که تو زین؟ منی حرف من اب چرا عزیز خویب؟ عزیز-

 دست چی مهه از که دوین یم. خواس مت می چی زندگمی از من که دوین می

 فراموش رو آ رزوهام ی مهه عزیز؟ ش نایس می من از تر قانع. گذش مت و کش یدم

 ندارم ایمن. مبونمی مه اب و پیشت بیام که اینجا به بودم رس یده فقط و کردم

 هر از شدم، خس ته دیگه من عزیز ابهام؟ زین منی حرف مه تو حاال. عزیز



 طرف از نذار کمن، می دق دارم. نکن طوری این من اب دیگه تو جور، یه یک

 . مش انامید مه تو

 غرغر و زد می در به مامان. بزمن را هامی حرف ی بقیه داد منی اجازه هقم هق

 :گفمت تر آ هس ته و کردم پاک را چشمم زیر های اشک دس مت اب. کرد می

 الان هبم؟ زده حرفایی چه نگفت زدن؟ آ تیش رو فروشگاهش هبت نگفت-

 خوردی حرص قدر چه ایدته. نداره اکرش به اکری کیس دیگه. شد راحت

 حاال نکنه، که زدی دیوار و در به رو خودت قدر چه نرفتنش، دانشگاه رس



 خیالت دیگه الان بکشن؟ آ تیش به رو زحامتش دونه دونه که داش یت حتمل

 ممن. کنه رشوع صفر از و برگرده دوابره سال چند بعد نیست قرار. ابشه مجع

 سال ده مرد یه چه ابشه اببک چه من طرف دوین می هبرت تو معلومه، لکیفمت 

 ده ابهام، قهری که نسوخمت الان من. کنه منی حامل به فریق تر جوون اون از

 قامی ااتقت تو بری و نزین حرف پیشت، آ م می مجعه. سوخمت پیش سال

 .خداحافظ! دوین می خودت. آ م  منی دیگه بشی،

 



 دست رسیع. کمن ابز مامان برامی را آ ن ات رفمت در طرف به و مکرد قطع را تلفن

 :گفت و زد چنگ دس مت از را گویش و کرد دراز

 چی که ابهات زنه منی حرف هبش؟ زین می زنگ روز هر نشدی خس ته-

 حق دیگه افتادمی؟ گری بینه منی انراحته؟ و کرده قهر خودش قول به بشه؟

 .بزین زنگ هبش نداری

 :گفت نشست  می مبل روی اینکه حنی و برد خودش اب را تلفن گویش



 خرب که بیوفیت دوره خوای می مه الان البد نزدای، زدی تلفن به دست-

 .ت معه شوهر حال از بگریی

 و ایس تادم جای بر حرف این اب اما بدمه؛ را هایش حرف جواب که بودم رفته

 :گفمت

 مرمی؟ معه شوهر-

 :کرد نگامه چپ چپ



 هفته یه گم؛ می رو فربد ابابی! شه؟ می مه چزییش مگه تشن غول اون-

 .گفت می ت خاهل امروز. شده مرخص الان بود، بسرتی بامیرس تان

 بود س تاره فقط! زد؟ زنگ کیس به شد می مگر کردم، نگاه دستش تلفن به

 .بگریم متایس او اب توانس مت می که

 بوده؟ بسرتی چی برای-

 !که این مثل کرده سکته-



 به مس تقمی شدن مرخص از پس فردا گرفمت تصممی نداش مت، اکری تلفن اب

 .ببیمن مه را خودش و بپرمس را پدرش حال و بروم س تاره ی خانه

 

 اببک. بود خست شهرایر به  رفنت خییل آ مد منی دنبامل به ملیحه که هایی صبح

 چزی مهه که زماین ات بودم کرده خواهش اما خبرد، ماشیین برامی بود خواس ته

 تغیریی ام زندگی ظاهر در خواس مت منی. ابمش راحت بگذارد نشده رمسی ما نیب

 . اببک بودن پودلار به دهند ربطش که آ ید بوجود



 را تلفنش حیت. نبود خربی اما بودم، ملیحه آ مدن منتظر صبح ده ساعت ات

 از و گرفته متاس وکیلش که گفت و زد زنگ مامان وقیت. داد منی جواب مه

 گرفمت متاس مهراهش تلفن اب. مبامن ساکت نتوانس مت دیگر گفته ملیحه گریی کناره

 :گفت و داد را جوامب زود خییل که

 .اومدم کن قطع یدلا؛ درمونگامه نزدیک-
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 به. کمن ویزیت را بود نوبت در که مرییض آ خرین ات ماند منتظر آ مد وقیت

 :گفمت و آ مدم بریون مزیم پشت از. آ مد داخل اکرم امتام حمض



 ... وکیل اب چرا الان؟ ات بودی کجا ملیحه-

 :پرید حرمف میان به

 .نکن من مشالکت وارد رو خودت یدلا، نپرس هیچی-

 :متگف و کردم نگاهش تعجب اب

 .بشکنه رو دستت بود نزدیک زده گی؟ می چی ملیحه-

 کرد؟ شه می اکر چی-

 :برگش مت مقابلش به. بس متش و رفمت ااتمق ابز نمیه درم  طرف به رسعت اب



 دیگه گفیت منی مگه بشی؟ جدا ازش نبود قرار مگه چرا؟ گی می هذیون-

 توین؟ منی

 :داد تاکن طرف دو به را رسش

 بتومن اگه حیت ابش مطمنئ. آ د برمی ازش بگی چی هر خریه، لکه آ دم همران-

 رسی یه زدمی، حرف. مون خونه اومد دیشب. کنه منی ول ابز بشم جدا ازش

 . زندگمیون و خونه رس برمی بگریمی عرویس مه ماه آ خر ات قراره. داد قوال

 :گفمت ربط یب



 !نرتس ازش! زده کتکت که داری قانوین پزشک ی انمه تو-

 :کرد ممزی  به نگاهی

 برمی اکش گه می بریونه یک هر ابزه مه در این و شیین می پشت اون وقیت-

 بیان کنن منی ذوق بینن می که رو من. تره همربون ش قیافه دکرت، خانوم این پیش

 .تو

 . زد لبخند و

 :گرفمت را دستش و رفمت جلو



 !ملیحه نیست کردن زندگی طوری این تو حق-

 :شد بلند و زد کنار را دس مت

 ماه دو یکی اگه خودت تو هست؟ داری که ای زندگی این تو حق مگه-

 ساهل چند و چهل مرد یه اب ازدواج به راجع نظرت پرس یدن می ازت پیش

 مهینه بکین؟ رو اکر این روزی یه کردی می رو فکرش گفیت؟ می چی چیه،

 مه درصد یه که چزیهای حیت بیای، کنار چزی مهه اب جمبوری وقتایی یه دیگه؛



 نیست، بیا کواته گه می علناا  همران. شدن خس ته مامامن و اباب. پس ندیشون منی

 . بره پاینی گلومون از خوش آ ب ذاره منی بگریه طلمق

 ابزم. خورد دردت به روزی یه شاید. دار نگه رو قانوین پزشکی ی انمه اون-

 اخلق بودم، کرده گری ای مخمصه بد تو دارم، فرق خییل تو اب من. کن فکر

 . نیست همران اب مقایسه قابل درصد یک اببمک

 همران و شد دو ساعت وقیت. کرد می بیشرت را مغم جحم فقط ملیحه اب حصبت

 قلمب مصمی از. شد روشن برامی چزیها خییل رفت مه ملیحه و آ مد دنبالش به



 دانست منی مه ملیحه خود. بردارد دست اخلقش از همران ات کردم دعا برایش

 را چزی هیچ که شود می زاید عصبانیتش قدر این ها وقت بعیض همران چرا

 .رود می پیش مه زدنش کتک پای ات و بیند منی

 ی دلهره بودم اش خانه نزدیک وقیت. گرفمت دربست س تاره ی خانه ات شهرایر از

 حال هر در اما ابشد؛ داش ته بدی رفتار نکند اینکه داش مت، را برخوردش

 پدرش به نسبت مهیشه. گرفمت می پدرش از خربی ابید. ودمب گرفته را تصممیم

 از را گویش برمس اینکه قبل و کرد را خودش اکر ام دلهره. داش مت خویب حس

 را ام شامره کردم منی مه را فکرش. گرفمت متاس اش خانه اب و درآ وردم کیفم



 امسم تعجب و هبت اب برداشت را گویش ات چون. بود ش ناخته اما بش ناسد،

 :گفمت و کردم سلم. زد صدا ار 

 جایی پیشت؟ بیام ای خونه بببمن خواس مت می. مت خونه نزدیک من س تاره-

 بری؟ خوای منی

 :گفت فوری

 .منتظرمت من بیا. اومدم مامامن ی خونه از اتزه نه؛ نه-



 من های ترس ی  مهه برخلف کرد ابز رومی به را در وقیت. بود منتظرم مه واقعاا 

 دعوت خانه داخل به را من اشتیاق اب. گرفت آ غومش در و کرد ابز را دستش

 شری لیوان دو اب. بود شده الغر مه مکی. بود رو و رنگ یب صورتش. کرد

 رفت آ شپزخانه به ورودم بدو در. نشست کنارم و شد سالن وارد داغ اکاکئو

 :گفمت نشست ات. بپرمس پدرش حال از بود نداده هملت اصلا  و

 شده چی. گفت مامامن دیشب. بده ابابت حال دونس مت منی اخبد من س تاره-

 بود؟



 :گفت و داد تاکن را رسش

 میون در شب یه سام و فربد. بود بسرتی هفته یه. کرده  خفیف ی سکته یه-

 .خونه اومدم امروز. بودم مامامن پیش ممن. موندن می پیشش

 قبل روزهای به خواست می دمل. بود شده آ ور عذاب برامی مه فربد امس شنیدن

. ارزید می حرست از پر روزهای این به ابر هزار روزها آ ن. برگردم اباب بدهی

 وخوددار کند کنرتل را خودش نتوانست خییل. بودمی مه صورت در خریه

 :گفت و گریه زیر زد ابره یک. ابشد



 چرا. شدم می دیوونه داش مت فهمیدم وقیت! یدلا؟ خودت اب کردی اکر چی-

 ! بدی پس رو پولش و بکین خودت اب رو اکر این تو راضیه بدفر  کردی فکر

 :گفمت لبخند اب. دادم دستش به و برداش مت دس امتیل

 کس هر کردم؟ گریه برات من کردی ازدواج بودی چبه تو مگه. که نداره گریه-

 اببک. کردم انتخاب رو راه این ممن. دیگه گریه می زندگیش برای تصممیی یه

 .دادمی می ابید حقشه؛ نیست، که لطف مه فربد لپو  نیست، بدی مرد

 :شد بیشرت اش گریه



 عزیزت ی خونه رو تو ات که موقع اون. افمت می قدمیا اید ش مهه روزا این-

 رو تو چبگی عامل تو. بشی فربد زن داری حق فقط تو کردم می فکر دیدم می

 و چرت:"گفت می و خندید می. گفمت می فربدم به. فربدی عروس که دیدم می

 شونزده و پونزده تو که روزا مهون اکش گم می خودم اب وقتا بعیض" نگو پرت

 و ذاشت می پیش پا اباب ش ساهل یک و ،بیست بیست مه فربد و بود سالت

 .شدین می مه مال شام جوری یه و زد می حرف جونت آ قا و عزیز اب

 



 [۲1:۵۲ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 شد؟ می چی مگه. بودی کن گوش حرف که مه تو کرد؛ منی خمالفت مه فربد

 اون نکرد؟ رو اکر این کس هیچ چرا شد؟ بد کردم ازدواج بودم چبه من مگه

. دخلورمی مه از جوری یه مون مهه الان. اومد منی پیش مشلک مهه این وقت

 رو جا هر. سوزه می براش دمل بیمن می روزا این که دوفرب. داغونمی جوری یه

. داغونه شده، عصیب نداره، حوصهل. شه می سوراخ دیگه جای یه گریه می که



 تونست می دنبالش افتاد می تر جدی زد، رو حرفت ابابم که موقع مهون اگه

 فربدم شدن می اکر به دست عزیزت و ابابم اگه. کنه درست رو چزی مهه

 رایض اگه. نکرد حصبت جدی ابهاش کس هیچ وقت هیچ ت،نداش حریف

 مهه که مه بعدش. خندید منی گفمت می تو مورد در هبش من که وقت هر نبود

 ! شدین بدخبت جفتتون. رخیت مه به چی

 :گفمت و برداش مت خودم برای مه دس امتیل



 فربدم بسازم، دیگه یکی اب خوام می رو زندگمی من زین؟ می چیه حرفا این-

 !چیه؟ بدخبت. داره رو زننیان

 به زدن. طلباکره ازش ش مهه نبوده، دلگرمیش وقت هیچ کجاست؟ انزننی-

 دیگه گفت بامیرس تان تو امحد به مریضه اباب دید مه حایج. مه اتپ و تیپ

 هنوز که زندگی گفته. کنه منی پادرمیوین و دخالت زندگیشون توی خواد منی

 پادرمیوین براش شه منی ابشه شتشپ  حدیث و حرف مهه این نشده رشوع

 . خوان منی دیگه جفتشون. کشی منت بره معراا  مه فربد. کرد



 اب. دهد دست از مه را انزننی جرایانت این رس فربد که این داشت درد خییل

 :گفمت ابشد س تاره دست به مشلک این حل لکید انگار که گونه، الامتس حالیت

 .بزنید حریف جفتشون اب! تهبیوف  اتفاق این نذارین خدا رو تو-

 هبش خویب حس بیمن می فربد کنار رو کس هر هنوزه که هنوزم من یدلا-

 در رو انزننی اب ما ی رابطه کرد می سعی مدام فربد دارم، وجدان عذاب. ندارم

 اذیتش. گفتمی چزی یه روز هر. کردمی ش خس ته ما اما داره، نگه نرمال حد

 .کردمی



 :کش یدم طرفش به را خودم

 .بده آ ش تیشون جوری یه. کن حصبت انزننی اب برو کن، جربان براش حاال-

 :گفت و گذاشت شمکش روی را دستش

 من! شه می مجع چشمت تو اشک من از بیشرت تو گم می فربد از جا هر-

 م؟ حامهل دوماهه نزدیک من دوین می! نه گی می شدین بدخبت جفتتون گم می
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 1۴۵پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 دست و چرخیدم. بگریم نشنیده را هایش حرف لک شد ابعث آ خرش ی مجهل

 :انداخمت اش شانه دور



 مامان قدر چه. بود وقتش دیگه. خویب خرب چه! س تاره؟ گی می راست-

 قدر این امروز چرا بگو پس. برات خوحشامل من قدر چه !آ د می هبت بودن

 !گریی می آ بغوره الکی و شدی انرجنی انزک

 :گفت لبخند اب و انداخت شمکش به نگاهی نمی

 .خبور رو شریت. کردم اذیت مه رو تو. شدم حساس خییل آ ره؛-

 :گفمت و انداخمت اکاکئو شری به نگاهی نمی

 رفیت؟ دکرت. خبوری ایدز نباید دار اکفئنی های نوش یدین-



 :گفت و داد تاکن منفی ی نشانه به را رسش

 بشو بیا تو اصلا . نکردم وقت که بودمی مشالکمتون رسگرم قدر این فعلا؛ نه-

 !من دکرت به

 :گفمت کردم می درک را بودنش رو و رنگ یب دلیل اکنون که صورتش در خریه

 جوجه یه فقط من. که نیس مت اکره این من زانن، خمتص دکرت بری ابید-

 .دکرتم

 .دکرت جوجه گفت می هبت مهیشه فربدم-



 خود از مه شاید ام، گرفته اید کجا و یک از دقیقاا  را اصطلح این که نبود ایدم

 اببک اب که روز آ ن از بعد. بردم می اکر به غریارادی و بود مانده ذهمن در فربد

 برای خلوت در را هایش العمل عکس ابر هزار من بودمی، رفته اش خانه به

 .کردم گریه و گرفمت متفاویت ی نتیجه  اب هر و کردم مرور خودم

 روی را خایل لیوان من وقیت. نوش یدمی را شریمان لیوان سکوت در دو هر

 :گفت گذاش مت مزی

  کین؟ فکر بیشرت خوای منی یدلا-



 :زدم راه آ ن به را خودم

 چی؟ مورد در-

 . خوندین حمرمیت  ی غهصی یه فقط شام اببک، مورد در-

 چزی نظر به دور از. گرفمت رو تصممیم من. س تاره نکن فکر موضوع این به-

 رفتار اببک. نیست بدی چزی نزدیک از اما آ د، می ای دهنده آ زار و جعیب

 چی مگه زان ما. دیگه مثبت ویژگی خییل و بدله معارشت آ داب داره، نرمایل

 خوامی؟ می



 :گفت و دش مشغول دستش انگش تان اب

 هیچیش خواد می دملون که نباشه اوین اگه ابشه، یک طرمفون داره بس تگی-

 !خوامی منی ازش هیچی. کنه منی راضمیون

 :کمن مجع را خیالش ات زدم لبخندی

 بیین می شیین می وقت اون. شه می عادی آ دم برای چزی مهه حرفه؛ ش مهه اینا-

 . خوای منی چی خوای می چی

 :گفمت و شدم بلند



 رساغ خومب دکرت یه. زمن می زنگ هبت. ابش خودت مواظب برم، ابید من-

 .خوبه اکرش خییل. دارم

 :گفت و شد بلند مهرامه

 .پیشم مبون ری؟ می داری چرا-

 دمل. پیشت آ م می ابزم. اینجا اومدم رسه یک شهرایر از. م خس ته خبدا-

 اما ببیمنش، بیام خواد می دمل اون از بیشرت. بگریم خرب ابابت از خواست می

 . نیست مساعد رشایط خب



 :کردم شمکش به اشاره

 .زمن می رس هبت تند تند حامتا  شده مه ت ین ین خباطر-

. کردم می پا آ ن و پا این حریف گفنت برای اما نداش مت، تردیدی هیچ رفنت برای

 :گفمت را حرمف و چرخیدم طرفش به و در به رس یدمی که وقیت ات

 مکی فربد اگه اما دخلوره، مکی الان منطقیه، دخرت اون. نک حصبت انزننی اب-

 .کنید حصبت دوشون هر اب. بیاد کواته شاید کنه انزکشی

 :گفت و کرد موافقت



 ابید. بزین حرف ابهاش ده منی راه اصلا  فربد ویل کمن؛ می رو خودم سعی-

 .خبواد خودش

 .دومن می من زرنگی، تو-

 

 روایهای به. کردم فکر س تاره های حرف به ،رفمت می خانه به که ای فاصهل در

 مانده ابیق دلش در که هایی حرست و آ رزوهایش به داشت، که ای دخرتانه

 پشت مشلک مه آ ن نبود اگر که. بود نرس یدن فربد و من طالع در. بود



 ی علقه و عشق. حمال آ رزوی یک بشود هنایت در که آ مد منی بوجود مشلک

 هیچ که بود  فامییل ی طرفه یک های عاشقی و قعش ی مهه مثل فربد به من

 .شوند می گم زمان هیاهوی در اغلب و نش ینند منی مثر به وقت

 

. بروم اش خانه به است مقدور اگر که بود خواس ته من از ابر چند اببک

 من اب آ ان ی رابطه رسدی شدن مک ابعث خانه فضای در بودن بود معتقد

 چند تلوحیاا  مامان. پذیرفمت را دعوتش و ردمک قبول گفت که آ خر ابر. شود می



. بس پارد مادرش به را او و بکند آ ان حال به فکری ابید که بود گفته او به ابر

 ی درابره ابداا  من. کرد خواهد را اکر این حامتا  که داد اکمل اطمینان مه اببک

 و ایس تاده دورتر متاشاچی یک مثل هنوز زدم، منی حرف او اب مس ئهل این

 به را چزی مهه. نبودم ماجرا  معق ی متوجه و کردم می متاشا را خودم دگیزن

 ای معجزه من زندگی در وقت هیچ که زماین گذر بودم، سپرده زمان گذر

 .بود نیاورده بوجود
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 1۴6پارت#

  جاماندی_ها نرگس_رکنا#

 

 

 که دوبلکس آ پارمتان یک. ابشد رفت می انتظار که بود هامین اببک ی خانه

 به ای پهل راه وردی در از بعد قدم چند. داشت نویی و مدرن معامری



 داخل بقیه و بود پیدا سالن داخل از پهل راه از نمیی. داشت دیگر ی طبقه

 سه مبیل راستش طرف که بود گیبزر سالن مه روبرو. بود شده پنهان دیوار

 و طرح در متفاوت های کوسن رویش که بود چرمی رنگ خردیل ی نفره

 و نصب دیوار به دی یس ال مه چپش مست. بود شده چیده ترتیب به رنگ،

 ات دو. بود رنگ طلیی های حاش یه اب سفید مس تطییل تلویزیون مزی آ ن زیر

 و انتها در آ شپزخانه. بود فاصهل اب نفره سه مبل طرف دو در مه نفره تک مبل

 مبل ابالی دیوار به  مه بزرگ اتبلوی. بود خمالف طرف در مه خوایب ااتق



 یک بدن از نمیی اول اتبلوی در. بودند مه ی کننده اکمل دو هر که بود وصل

 . کردند می اکمل را دیگر مه که بود دیگرش نمی دوم اتبلوی در و زن

 آ ان از. کرد دعوت خانه داخل به را من و کرد ابز برامی را در خودش اببک

 های لباس اب مقایسه در که داشت تن به راحیت لباس خودش. نبود خربی

 شلواری و کواته آ س تنی تیرشت. داد می نشان مکرت را سنش بریونش رمسی

 .بودند هامهنگ و مهرنگ که گرمکین



 دست. کرد می رفتار راحت اکملا . بنشیمن کرد تعارف و داد دست من اب

 معذب و دادم دست فقط من اما کرد؛ می برانداز رساتپامی خندید، می داد، می

 چزی مهه دمه نشان که این برای. نشس مت رویش و رساندم مبل به را خودم

 :گفمت ست عادی

  کجاست؟ آ ان-

 :گفت کش ید می مسمت به را مزی که این حنی در و شد مخ

 .محوم بود فتهر . آ د می الان کن، پذیرایی خودت از-



 :گفت و گذاشت پهل ی نرده روی را دستش. رفت ها  پهل راه طرف به سپس

 .اومد هممومنون پاینی بیا زود خانوم آ ان-

 فکر که بود ای گونه به خودم مضطرب حالت و اببک نگاه خانه، فضای

 دید وقیت اببک. آ مد می نظر به عبیث تصور آ ان و من ی رابطه شدن مصمیی

 و کش ید جلو را ام دس یت پیش. کمن منی حرکیت و ام نشس ته بلم  به چسبیده

 به و رفت عقب. گذاشت مقابل دوابره کرد پر میوه اب را آ ن داخل وقیت

 :گفت و گرداند صورمت لک در را نگاهش. داد تکیه مبلش



 بگریین؟ متاس حمسن اب نتونس تنی خرب؟ چه-

 خودش هنایت در و اش خانه فضای اب ات بگرید حرف به را من کرد می تلش

 .شوم اخت

 .ندارمی ازش خربی هیچ نه، فعلا -

 :گفت متفکر جوامب در



 نگه دست شه می دردرس براتون متاسش دونه می احامتالا . شه می درست-

 یه و مش می اکر به دست خودم من نزد زنگ دیگه هفته یه ات اگه. داش ته

 .گریم می ازش خربی

 :گفمت کواته

 .ممنون-

 :بود لبخند هایش لب روی اما کرد، امخی



 نبود ما بنی ای رابطه هیچ که قبلا  زین؟ می حرف رمسی قدر این من اب چرا-

 به راه نیست احتیایج ابش؛ راحت شده؟ چی الان نبودی، رمسی قدر این

 .کنه خوحشالت که بکمن اکرایی برات خواد می خودم دل کین، تشکر ازم راه

 در انگار چیست، ما بنی نسبت کمن فکر این هب توانس مت منی مه اثنیه یک حیت

 هایش حرف و رفتار اب مرتب که نقشی در را اببک یک. بودم روای و خواب

 پرتقایل. دمه جواب مناند منتظر پذیرفمت؟ می بکشد رمخ به را آ ن خواست می

 :گفت هایش حرف ی ادامه در و گذاشت من برای را آ ن از نمیی. کند پوست



 .همیدمف  چزیی یه امروز-

 کنجاکوی حس هیچ من و کنجاکوم؛ قدر چه ببیند ات کرد من به نگاهی نمی

 :گفت که این ات. نداش مت

 .داره مونده دستش روی که جنسایی برای ای نقشه چه فربد فهمیدم ابالخره-

 :پرس یدم کمن؛ سکوت مه ابز نتوانس مت

 کنه؟ اکر چی خواد می-

 :گذاشت دهانش به را پرتقال از ای پره



 رو فروشگاهش متوم از قسمیت یه خواد می زدم، می حدس که مهوین -

:" بزنه مه فروشگاهش در رس رو. کودک اکالی فروش به بده اختصاص

 ابید اول های ماه شاید کنه، پر دهن" هتران در گراف اختصایص ی مناینده

 .گریه می اکرش سال رس اما بده، پر مگس بشینه

 دهی سود به یک آ ورد، منی بوجود برایش لکیمش اکر این که بپرمس خواس مت می

 ی درابره هرگز من های سوال. نپرس یدم اما دیگر؛ سوال هزار و رسد می

 اکرهای به من حساسیت که بربد پیی اببک خواس مت منی. نداشت متامی فربد

 متوجه الان ات اگر البته ابشد؛ ابید که است نرمایل ی اندازه از بیش فربد



 راه به گذرا نگاهی. بگوید فربد از داشت دوست انگار کابب خود. بود نشده

 :گفت و کرد ها پهل

 براش پیغام مه خییل. کمن مککش جنسا پخش تو خواس مت می تو خباطر-

 .ده می کنایه اب رو من جواب. خودشه تومه تو اما فرس تادم،

 پا اینکه از بعد و دادم تاکن رسی تفاوت یب فقط. نگفمت چزیی دقیقه هامن

 :گفمت گذاش مت پا روی

 گفت؟ چی مگه-



 :خندید دفعه یک

 . بکین برام اکری تو نکرده الزم موشه، ی تهل در فقط جماین پنری گه می-

 :گفت و کرد مکیث

 .کمن مککش خوام می که عزیزه برام تو خاطر که دونه منی-
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 و است کرده پیش و پس را فربد جواب اببک که نکردم تردید مه حلظه یک

 ی درابره خویب نظر وقت هیچ فربد  است؛ گفته این از غری چزیی فربد ای

 .نداشت اببک

 !کنه منی قبول که بود معلوم-



 :گفت و آ ورد پاینی اطمینان اب را رسش

 خورد خاک فروشگاهش تو جنسا که وقیت از ماه دو بذار کنه؛ می قبول-

 برای بکشی، رو مردم انز بتوین چی مهه برای که فهمه می وقت اون بگذره،

 اون ایدته. بیاد راه ابید فهمه می که وقته اون. الکس یه یب توین، منی بمَرند جنس

 م؟هب گفت می چی بود انداخته به رو پا ش خونه تو روز

 مبل ی دس ته طرف دو را دستش دو. دهد جواب ات کمن اتیید مناند منتظر

 :کرد تکرار را فربد حرف خودش حلن اب و گذاشت



 نداد چرا پس؟ شد چی! کن کمیف بشه برابر دو آ ینه جلوی بذار رو پوالت-

 وسط آ د می پول پای وقیت که اینه موضوع شه؟ برابر دو آ ینه جلوی بذارم

 .پولن ی بنده مهه معل در گفت، الطائلت شه می راحت فقط

 آ د؟ منی آ ان چرا-

 و کرد رسش پشت به نگاهی نمی. بش نوم دیگر ی لکمه یک خواس مت منی حیت

 :گفت



 اتمون سه برای بیاد منتظرم. ده می طول زایدی رو اکراش الکا  آ د، می الان-

 .رس توران برمی ش مب بیارم، نساکفه

 تومن منی درمونگاه، برم ابید زود صبح فردا دیگه، شب یه برای بذار لطفاا -

 !اومدم آ ان دیدن برای بیشرت. پامش

 چی؟ آ ان ابابی پس-

 :پرس ید و نگرفت را الکمش ی دنباهل. زدم رویش به اجبار روی از لبخندی

 نیست؟ پنجشنبه فردا مگه-



 .بیاد فردا تونه منی. رم می دوس مت جای اما چرا،-

 و انداخت بود، گذاش ته پذیرایی برای که هایی خورایک و مقابل به نگاهی نمی

 :گفت

 . خبور چزیی یه. مش می معذب من زین منی هیچی به دست وقیت-

 :گفت که شدم کَندنش پوست مشغول. برداش مت خیاری و کردم دراز دست

 بکشه حرف من از شده که حنوی هر به کرد سعی خییل وقت چند این نامی-

 یدلا از گفمت ممن. دارمی قصدی چه هنایت در و ااینج به کش ید ما اکر چرا که



 از قراره که این و اکر آ خر از داده، مثبت جواب مه یدلا کردم، خواس تگاری

 اکرای دنبال که نگید کیس به گفمت، مه مامانت به. نگفمت چزیی برمی ایران

 داری رو طرحت فعلا  تو چون البته. برمی قراره و حرفام این و اقامت

 .کنه منی شکی کیس گذروین می

 :پرس یدم متفکر

 بکنن؟ ابید چی برای شک بدونن؟ اگه چیه ایرادش-

 :ابشد کننده قانع توضیحاتش کرد سعی چشمکی اب بعد و کرد مکث



 ابخرب بعدمی های برانمه از بقیه که آ د منی خومش من فقط نداره، ایرادی هیچ-

 . کنمی  عقد قراره امسال عید گفمت نامی به حیت من. بشن

 مطلقاا  اما داند، می نامی و من ی گذش ته ی رابطه از چزیهایی کردم حس

 مه دانست منی هیچ، که دانست می اگر. بزمن ها گذش ته از حریف خواس مت منی

 بودم مش تاق شدت به من چند هر. بکند دوا را دردی چه بود قرار من گفنت

 قطعی دلیل بدامن خواست می دمل. بدامن اش زندگی های گذش ته ی درابره

 یک اب بودم شنیده که طور آ ن. است بوده چه عاطفه مهرسش از اش جدایی



 ی خانواده شدید های خمالفت علریمغ بودند، کرده ازدواج آ تشنی عشق

 !مهرسش

 

 نمی. انداخمت ابال به نگاهی شد رد مزیم روی از ای حلظه که ای سایه دیدن اب

 را پایش صدای بعد و دیدم ابال ی بقهط  های نرده الی البه ای حلظه را آ ان ی تنه

 . شود پیدایش آ ان ات ماند منتظر و برگشت عقب به اببک. ها پهل راه از

 



 لباسش مدل. داشت درش یت ی قیافه سالش و سن مه دخرتان نسبت به آ ان

 مشکی شلوار اب را رنگی گلبهیی ی دخرتانه شومزی. بود راس تا این در مه

 آ مد که مان مست به. بود رها دورش ابز مه موهایش. بود پوش یده چس باین

 خودش و بنشیند جایش رس آ ان ات شد بلند مه اببک. شدم بلند انخودآ گاه من

 پریس احوال مه اب و بیاید جلو آ ان بودم منتظر. بنشیند دیگری مبل روی

 بکند پدرش به توهجیی اینکه بدون و گفت لیب زیر سلم یک تنها  اما کنمی،

 مکر ات شومزیش از خبشی شدم متوجه زدن دور حنی رد. زد دور را مزی

 خیس حالت هامن به و نکرده خشک را رسش پشت موهای. است خیس



 نگاهی. درخش ید می موهایش روی آ ب قطرات هنوز. بود کرده رها دورش

 :گفت آ ان به رو و فهمید اببک که انداخمت اببک به جعیب

 آ ان؟ نکردی خشک رو موهات چرا-

 :گفت و نشست پدرش خمالف تمس مبل روی آ ان

 .کمن می خشکش رم می زود. کمن خشکش نتونس مت بیام زدین صدام-

 .است نکرده خشک را موهایش چرا که بود پیدا اکملا 

 :گفمت خندان لیب اب



 جان؟ آ ان خویب-

 شبیه ای لکمه فقط مه من. گرفت رخ دوابره و کرد نگامه اثنیه صدم در

 ی مهه. نداش مت رفتارش به نسبت بدی حس اصلا . شنیدم" خومب"

 .رس ید منی نظر به عادی این و بود طبیعی برامی آ ان های العمل عکس

 ای و انراحت را من که ندارد وجود اتفایق دنیا در دیگر که این یعین این

 .کند خوحشال
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 رفتار برای جوایب دنبال و کرد می نگاهش. بود لکنجار در آ ان اب اببک

 برای و شد بلند. بود آ مده گران آ ان رفتار این او برای. گشت می انشایستش

 تر راحت و هبرت کردم حس اببک رفنت اب. رفت آ شپزخانه به نساکفه آ وردن

 پاینی داشت راه که جایی ات را رسش. بزمن حرف و بیامی کنار انآ   اب توامن  می

 و آ ورد ابال را اش گویش دفعه یک. بود مشغول دستش در  مگویش اب و آ ورده

 :گفمت و زدم لبخندی. بگوید چزیی قبل از اینکه بدون. گرفت عکس من از

 ازم هوا یب جوری این. کمن خوشگل رو خودم من ات گفیت می ابید قبلش-

 ابمش؟ نیوفتاده زشت گرفیت عکس



 :گفت و کرد نگامه خوب ابر این

 .خوشگلید شام که ببینه مامامن خوام منی. بیوفتنی زشت خواست می دمل-

 .هامی لب و صورت حرکت جاترین  یب بود شده! ماس ید لمب روی لبخند

. براق و سفید صوریت و پر ابرواین. داشت ای کش یده و درشت چشامن آ ان

 که این یعین آ ان زیبایی. است مهرسش شبیه گفت می اببک و نبود شپدر  شبیه

 .است بوده زیبایی زن عاطفه



 رفت، می ها پهل مست به که حیین در و شد بلند آ ان اببک آ مدن حمض به

 :گفت

 منتظر بشیمن ابید مه بعدش. کمن خشک رو موهام رم می شده، رسدم من-

 .بزنه زنگ هبم امروز خواد می مامان، زنگ

 

 این معد از. کنند انراحمت که بود مانده ابیق چزیهایی من در هنوز اینکه مثل

 :گذاشت روبرومی را نساکفه اس تاکن اببک. گفت می طور



. طوره مهنی مهه اب من، اب کنه، می رفتار طوری این تو اب فقط نکین فکر-

 اب فرس مت می رو آ ان عقد بعد دادم قول مامانت به که طور مهون من البته

 .کنه زندگی عاطفه

 :پریدم حرفش میان به

 که فهمید شه می آ ان رفتار از! کین جدا زندگیت از لک به رو آ ان توین منی-

 ممن. آ وردتش راه به بشه  که خسته خییل. آ د منی کنار من حضور اب وقت هیچ

 .شه بیشرت مشالکتش بشه ابعث من حضور که خوام منی



 .نباش آ ان نگران تو. خودم هب بسپر رو مشلک حل این اما آ ره،-

 :گفت و شد بلند مه اببک کردم رفنت قصد که موقعی. نیامد پاینی دیگر آ ان

 .رسومنت می خودم من بشنی دقیقه چند یه-

 :گفمت و کردم دس مت در ساعت به نگاهی

 سه دو برگردی و بیای ات. رم می خودم من. شده اتریک هوا دیره، خییل-

 .ابشه تنها تونه منی وقت مهه این آ ان. شه می ساعت

 :گفت و رفت پاینی ی طبقه در خواب ااتق تک مست به و برداشت قدم



 .تنهاست وقتا اکرث داره، عادت آ ان-

 فکر آ ان به. انداخمت نگاهی ابال ی طبقه به و رفمت عقب عقب اببک رفنت اب

 ! دهد؟ نشان مادرش به که بود گرفته عکس من از یعین کردم،

. آ مد نزدیمک و شد ظاهر مقابل رنگی کرم شلوار و مشکی تک کت اب اببک

 اب متفاوت و معمول غری نوازیش اب مهراه حلنش حایل در و شد مخ مسمت به مکی

 :گفت بود، داش مت حضور اینجا که دوساعیت و یکی این



 زود ممن ات برمی اما مبوین، پیشم اینجا دارم دوست خییل که این اب خانوم یدلا-

 . برگردم

 شلک بدین ات گرفت را ام شانه و برد پش مت به را دستش سالن وسط جا امنه

 .بودمی شلک مهنی به در مقابل ات. بربد بریون به و کند هدایت را من

 فکر. بودم اندیش یده خلوت در آ ن به ابرها ترها قبل که کرده جتربه را ای حلظه

 اولنی اب من فتد،نی  مه به وقت هیچ فربد و من زندگی مسری گذر اگر کردم می

 .بودم افتاده و افتاد خوامه او اید به دیگری مرد های متاس



 فربد های دست اید رفتمی می در مست به که کواتهی های اثنیه متام گذر در من

:" بود گفته و برده ها آ ن میان به را دستش شده بلند موهامی وقیت که بودم

 "!مادرته موهای شبیه یدلا موهای گه می عزیز

 را شامل ی گوشه دو و آ ورد جلو را دستش اببک شدمی آ سانسور داخل قیتو 

 :کرد مرتب



 از. رمی می پیش آ روم آ روم ما اما خسته، برات چزیا رسی یه دومن می یدلا-

 به مه اب زود خییل ما. ابشه روت فشاری هیچ نیست قرار من طرف

 .رس می می خوب های نتیجه

 :زدم را دمل حرف

 .خوام می وقت کین فکر که هاوچن از بیشرت من-

 مکی جوامب در. بود کرده حلقه تمن دور را دستش که بودم فهمیده وقیت را این

 :گرفت فاصهل



 صد در صد اعامتد هبم ابید چزیی هر از قبل فعلا  تو. دارمی زاید وقت-

 .شه می حل خود به خود مشالکت ی بقیه ابیش، داش ته

 

 ابعث آ ان رفتار فکر رفتمی را مسری از مقداری و نشس مت ماش ینش داخل وقیت

 :بپرمس دفعه یک شد

 مصمیی مه اب خییل کردم حس امروز من چطوره؟ مامانش اب رفتارش آ ان-

 طوره؟ مهنی مه ابمامانش نیستید؛



 :گفت خیال یب

. عاطفه نه ممن؛ بیاد، کنار آ ان اب تونه می بیشرت که اوین عاطفه و من بنی از-

 ما شده طور هر کرده عهد خودش اب عاطفه و من اییجد از بعد آ ان واقع در

 اما رفتاراش، مقابل در آ م می کواته و بیشرته حتمل من. بده آ زار رو نفر دو

 .شه می الکفه زود خییل عاطفه

 :گفمت و انداخمت مستش به نگاهی نمی



 ابید و حساس یه سن چه در اینکه کین؟ می حصبت عاطفه اب موردش در-

 بذاره؟ وقت براش مادر عنوان به بیشرت

 ما پیغام آ ان. بزمن حرف ابهاش وقت هیچ دم منی اجازه! متنفره من از عاطفه-

 . کنه حصبت ابهام نشده حارض وقت هیچ. رسونه می مه به رو

 از که  آ چنه شد ابعث بود حلنش در"  متنفره"  ی لکمه گفنت هنگام که غلظیت

 بودم شنیده این قبل ات او
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 :بگومی و حرفش این کنار بگذارم را



 کردی؟ می خیانت هبش-

 ماشنی فرمان روی تر تند دس تانش. رفت ابال ابروهایش. چرخاند رس رسیع

 در بدهد نشان دیگری واکنش و بزند رفح که این از قبل. کرد حرکت

 :گفمت حرمف ی ادامه

 داش ته خیانت مثل انخوشایند دلیل یک ابید معیق تنفر این کردم حس-

 .ابشه

 :گفت ابره یک که بود مانده خانه ات مکی. نداد حرمف به جوایب. کرد سکوت



 توی پول مهیشه من شنیدی؟ چزیی کیس از ای زایدته؟ هوش از این-

 رو فکرش که اوین از زایدتر خییل بعد به جایی یه از اما بود، ملاب و دست

 که قدر چه هر کنه، می عوض زندگی به رو آ دم نگاه پول. درآ وردم پول کین

 بیشرت دلت مه قدر مهون بکشی، خسیت و کین تلش درآ وردنش برای بیشرت

 ارضاء خوب خییل پول اب آ دم طلیب تنوع خوی. خواد می گذروین خوش

 .شه می

 :ابشد متسخر از عاری گفتارم شلک کردم سعی



 که زایدیه پول تقصری این و کردین خیانت هبش پس علمیه؟ ی نظریه یه این-

 !بوده؟ ابلت و دست توی

 :مباند متام نمیه حبث خواست منی. راند می آ هس ته هنایت یب

 چشم از دور که ابر چند یه اومده پیش اما بودم، خودم مواظب مهیشه من-

 که وقیت. نبود که وقیت اومن ابمش؛ داش ته موقت رسگرمی خودم برای اطفهع

 .کردم منی خطایی من بود ات خودش، تفرحی و مسافرت پیی رفت می



 ات خواس مت می وقت روز ش بانه یک. کمن متام جا مهنی را حبث دادم ترجیح

 :گفت شوم، پیاده خواس مت من و رس یدمی که موقعی. گوید می چه کمن حلیج

 . بگم هبت چزیی یه کن صرب حلظه چند خوشگل، خانومم  یدلا-

 :گفت و ایس تاد مقابل. آ مد مسمت به و زد دور را آ ن و شد پیاده ماش ینش از

 شوهر. بود شده حبمث شدید عاطفه اب من روز یه پیش، سال سه دو حدود-

 شب اون. شون خونه بیام شام خواست ازم و داشت خرب جراین از ت خاهل

 مجع دیدم کردم علیک و سلم و آ مدم ات من. بودین شون هممون مه شام



 اتپت لپ اب داش یت بقیه از جدای مه تو. گرفمت فاصهل بقیه از خرده یه شلوغه

. اینا و ابمش آ روم مکی که بزنه، حرف ابهام اومد ت خاهل شوهر. رفیت می ور

 وقیت آ خر ات من و آ وردی برام آ ب لیوان یه رفیت و شدی بلند دقیقه مهون تو

 کرده ساده اکر یه. بردارم دست تو به کردن نگاه از نتونس مت بودم اوجنا که

 هبت ات گفمت رو این. شد خاص خییل حلظه اون من برای خب اما بودی،

 اگه. کنه می خیانت مس تعد رو آ دم خانوادگی حد از بیش های جنجال بگم

 وقت هیچ شاید بودم خویب رشایط در رواین و رویح نظر از من شب اون

 . شد منی جلب تو به نظرم



 

 خود ات ماندم می اگر. گفمت خبری شب رسیع بزند، دیگری حرف ندادم اجازه

 متام که کند اعرتاف رصحی کمن وادارش ات کمن ردیف بودم بدل حرف صبح

 .است حمض مزخرف هایش دلیل و ها  حرف

 مه خودش که پرس ید اببک زندگی وضعیت و خانه و آ ان از قدر آ ن مامان

 و   انراحت. کرد رهامی و شد خس ته خودش ندارم متاییل دید وقیت.  شد الکفه



 صبح حیت بش نود؛ جوایب و بگرید حرف به را من که بودم آ ن از تر حوصهل مک

 . نشد بدل و رد ما بنی زایدی حرف و کرد آ ماده صبحانه برامی رسوصدا یب مه

 روز آ ن اما گرفت، می  خربی احوامل از و زد می زنگ من به ظهر دم معموالا 

 خواس مت می. ماندم عرص چهار ات و دو ساعت از بیشرت. نزد زنگ مه ظهر

 تلفن پشت او به آ نکه برخلف. کمن غافلگری را عزیز و بروم کرج به شب

 را گویش خواس مت و شدم آ ماده رفنت برای که موقعی.  آ می می مجعه بودم گفته

. بود خط پشت مامان. شد بلند ام گویش نگز  صدای بگذارم، کیفم داخل

 :گفت خطاب و عتاب اب دادم که را جوابش



 داری؟ برمنی چرا رو وامونده این زمن، می زنگ دارم ساعته دو یدلا-

 :بپرمس نگراین اب شد ابعث اضطرابش

 مامان؟ شده چی-

 نرس یدی؟ الان ات کجایی ای، خونه چهار مهیشه تو-

 بیاد سینا بگو عزیز پیش رم می امشب گفمت تهب که صبح درمونگامه، تو-

 .مبونه پیشت

 :گفت آ هس ته



 .نیست کرج عزیزت خونه؛ بیا نیست، الزم-

 کجاست؟ پس دوین؟ می کجا از-

 :گفت معنادار مکیث اب

 . کرده متوم بامیرس تان تو ت معه شوهر شب آ خر دیشب-

 گش مت ام ندیلص  دنبال و بردم بدمن از جلوتر را دس تامن مادرزاد کور یک مثل

فت سطح دس مت وقیت. بنشیمن رویش ات  فوراا  کرد ملس را صندیل گاه نش مین سم

 .نشس مت رویش و کش یدم جلو به را آ ن



 شده چی. بودند کرده مرخصش بود، شده خوب حالش که معه شوهر مامان-

 دوین؟ می کجا از دفعه؟ یه

 حتویل ور  جنازه کرده، فوت دیشب زنمی؛ می حرف خونه برسون رو خودت-

. نیست هتران گفت داره خرب اببک ببیمن زدم زنگ. کنن خاکش بردن گرفنت

 .دی منی جواب رو گوشیت بود شایک اومن که گفته هبت شاید گفمت

 رشکت و بود خانه مامان چرا بودند رفته س پاری خاک برای اگر! شد منی ابورم

 :داد جواب پرس یدم را این وقیت بود؟ نکرده



 مهه ات برم رفمت؟ می کجا! بده هبمون خربی یه نکرد حساب آ دم رو ما کیس-

 الکه رو فربد رس شوهرش که مهونه این بگن بدن مه نشون دیدن رو من

 ... من مگه گذاش ته،

 ترافیک اسری. بروم خانه به ات افتادم راه رسیع و کردم قطع زدنش حرف وسط

 .شدم غروب دم س نگنی
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 که بود این مامان نظر. هفت به بود مانده مک ساعت رس یدم خانه به وقیت

 من اما بگومی، تسلیت و بروم فربد پدری ی خانه به عرص فردا ات کمن صرب

 ای مشکی لباس رسیع و ندادم جوایب مه اببک متاس به. نبود بدهاکر گومش

 :غریدم. بود نشس ته مبل روی مغموم و ساکت مامان. شدم حارض و پوش یدم

 و ش ینمی می ساعت یه. برمی بپوش لباس بیا نکن، خرد رو من اعصاب مامان-

 .اینجا بیارمیش شب اوجناست، عزیزم! نیای زش ته گردمی، برمی زود



 :آ ورد ابال را دستش

 الان. یدلا تومن منی من ین،ک حتمل رو بقیه حدیث و حرف و بری توین می تو-

 چی که ری می داری الان مه تو بیام؟ کجا ن، تش نه ما خون به مهه اوجنا

 .برو فردا بذار بشه؟

 و آ مدم بریون خانه از کمن ارصار اینکه بدون و برداش مت را ماش ینش سوئیچ

 شلوغی جحم و ترافیک. بودند شده طوالین مهه ها مسری. رفمت پارکینگ به

 شهران مست فربد، پدری ی خانه. کرد می انممکن را مقصد به رس یدن ها ماشنی



 ساکن آ ن در سال های سال که بزرگ ویلیی و دار حیاط ی خانه یک. بود

 .بودند

 ماشنی آ مد و رفت برای که بزرگرت دری و  ابریک دری. داشت در دو خانه

 اب و دمکر  پارک را ماشنی. بود ابز نمیه خانه ابریک در رس یدم وقیت. بود

. دادم هل داخل به مکی را در تردید اب. رفمت خانه مست به رمق یب هایی قدم

 گذاش مت حیاط داخل به قدم ات. آ مد می حیاط داخل از زایدی های رسوصدا

 بنی. بودند زده حلقه مه گرد و پوش یده مشکی لباس که دیدم را نفری چند



 دورگه و  خست خییل صدایش. آ مد جلو من دیدن اب. ش ناخمت را سام ها آ ن

 :گفت و درآ مد حنجره از

 .تو بفرما-

 داخل به ات آ مد مهرامه. کرد تشکر و داد تاکن رس جوامب در. گفمت تسلیت

 :گفت دیگر مسریی به اشاره اب ابره یک. بود حرکت در ام شانه به  شانه. بروم

 شحال خییل عزیز. ورن این س تاره و عزیز. نشسنت همموان و  غریبه ور اون-

 .پیششون برو بیا. نیست مساعد



 دیگر ورودی به ات بود مانده مک. درآ مد اشمک داشت که ای درمانده حالت از

 .برود خواس مت او از که برس می شد می جدا زمنی سطح از پهل سه اب که خانه

 قصد و بودم گذاش ته پهل سطح روی و درآ ورده پا از را هامی کفش از یکی 

 را رامه کیس بلند قامت روبرومی درست که ش متدا را دیگرم کفش درآ وردن

 موهایی و مشکی رساترس لبایس اب که فربد اب و کردم بلند را رسم. کرد سد

 مان نگاه. کرد حرکیت فربد نه رفمت، عقب من نه. شدم روبرو بود، مقابل آ شفته

 به مخ. گرفت را خودش راه صورمت در اشک صدا یب. شد قفل مه در

"  کواته ی لکمه دو ات ُمردم!  بود کربی حمرش چشامنش .افتاد ابروهایش



 تسلمی من. بگومی فربد به را بودم گفته سام به راحت که را ی" گم می تسلیت

 به. شد رد کنارم از بزند، حریف که این بدون و اعتنا یب. رفمت عقب و شدم

 این و ام ندیده را او هرگز انگار. نبود پیدایش کردم نگاه بود رفته که مسریی

 ی ادامه نزارش و زار حال. است نبوده بیش خیایل و خواب کواته دیدار

 بدون کردن مبارزه و دادن ادامه کردن، زندگی. بود گرفته من از را حرکت

 خورش ید توقع و بزین زل ماه به که است این مثل دارمی دوست که چزیهایی

 !ابیش داش ته او از را



 پس ابز رفته فربد که مسریی از ار  ممتدم نگاه شد ابعث ش یوین صدای

 .بگریم
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. بود مرض برایش اتیب یب از جحم این داشت که وضعییت اب. بود س تاره صدای

 از مشکی رورسیم . بود فربد انمادری دید را من که نفری اولنی. رفمت داخل

 انیش قرمزیم  و داشت سفیدی پوست. بود رها گردنش روی و افتاده رسش

 به س تاره کردم، سلم. بود داده قرار اتثری حتت را صورتش زاید ی گریه از

 :شد تر بلند اش گریه صدای و برگشت طرمف



 دیگه که مجعه خیامل گفمت خونه، برگش مت شده خوب ابابم گفمت هبت یدلا-

 .پیشمون از مهیشه برای رفت رفت، دیگه. ره منی بامیرس تان

"  اباب اباب"  بلند بلند و کرد گریه. کش یدم آ غوشش در و رفمت طرفش به

 .گفت

. بود مه انزننی. بود دراز جلو به رو پاهایش و نشس ته زمنی روی مه عزیز 

 فربد مثل کرد، نگامه عزیز .کند آ رامش داشت سعی و نشس ته س تاره کنار

 طرف به و شدم بلند س تاره کنار از. گرفت من از را نگاهش رسیع خییل



. کرد می ش یون و گریه مهه از یشرت س تاره. گفمت تسلیت و رفمت س تاره مادر

. گفمت تسلیت و دادم دست مه انزننی اب. بود مه مادرش از تر اتب یب حیت

 خواس مت می کرد،  می اذیت را عزیز زمنی روی نشسنت. داد را جوامب متنی

 به و نشس مت مقابلش زانو دو. رفمت جلو. بنشیند مبل روی و بیاید کمن مککش

 تنگ برایش دمل. کش یدم آ غوشش در و شدم نزدیکش گفنت تسلیت ی هبانه

 من از نمیی اکرش این اب. کرد حلقه دورم را دستش و نکرد بدخلقی. بود شده

 خواس مت. کرد جور و مجع دوابره بودم، رخیته فرو ورودی درم  مقابل که را

 :گفت که بنشیند مبل روی بیاید که کمن مککش



 ذره یه. بود شده خشک پاهام پاینی، بیام کرد مکک فربد مبل روی از الان-

 .هبرته زمنی روی بشیمن

 :گفمت گوشش زیر آ رام

 اومدی؟ چطور اومدی؟ یک اب-

 .نذاشت آ م، می مدار  خودم گفمت. دنبامل فرس تاد فربد-



 اصلا  حارض حال در. شدم بلند کنارش از کش ید سکوت به اکر وقیت

 دیگرش طرف و برگش مت س تاره کنار به. نداش مت را اببک از گفنت آ مادگی

 . نشس مت

 .نیست خوب برات کین، طوری این نباید عزیزم، س تاره ابش آ روم-

 :آ مد حرف به مادرش

 .کنه اسرتاحت خرده یه ابال شبرب  کنه، می طوری این داره صبح از-

 :گفت و آ ورد جلوتر را رسش. زنمی می حرف چه از دانست منی انگار انزننی



 شده؟ چی نیست؟ خوب براش چرا-

 طرف دو به را رسش فقط. دهد را جوابش که بود آ ن از تر حوصهل یب س تاره

 :بگوید شد ابعث س تاره شمک به من نگاه. کرد می عزاداری و داد می تاکن

 . منون اینجا برمی بیا. بکش دراز ذره یه ابال برو بیا ای؟ حامهل س تاره-

 :کرد رد را جفامتن دست س تاره

 . خومب نیست، هیچمی من-



 آ یب پارچ. نداشت کردن گریه برای نفیس. زد صدا را پدرش دوابره بعد و

 را آ ب لیوان س تاره. رخیت برایش آ یب لیوان و شد مخ انزننی. بود رسش پشت

 کس هر. زد می رضبه آ ن به آ رام و گذاش ته پایش روی را دستش دو. دز  پس

 کرد می مادرش و س تاره اب خداحافظی خمترص و آ مد می داشت رفنت قصد که

 شان خانه فضای. بگرید اش گریه بیشرت س تاره شدند می ابعث فقط. رفت می و

 ابد. برومی سالن به خواست و آ مد  س تاره شوهر امحد شد، تر خودماین که

 نگران خواست می س تاره وضعیت خاطر به بیشرت و آ مد می داخل به رسدی

 من به تکیه اب ات کردم مکک عزبز به مه من و آ مد س تاره مکک به خودش. بود



 که بودند نشس ته سالن داخل زن ات چند. آ مد مهراهامن مه انزننی. برود سالن

 عزیز به که حایل در .داد دستش به چایی و زد صدا معه را ها آ ن از یکی سام

 ها مبل از یکی روی مه فربد. گرداندم سالن داخل را نگامه کردم می مکک

. بود گردنش زیر مه دستش و داده تکیه عقب به را رسش. بود نشس ته

 .است دیگری دنیای در انگار و بس ته مه را چشامنش

 :گفت بشیند، مبل روی که این از قبل عزیز 

 . گریه می درد گردنش خوابیده، اینجا چرا فربد-



 و برداشت گردنش زیر از مه را دستش. کرد ابز را چشمش ابره یک فربد

 کش ید ابالتر را خودش. کرد مان نگاه کواته و برداشت مبل روی از را رسش

 از وقیت. مالید را ها آ ن و برد چشامنش مست به را دستش. نشست هبرت و

 مشغول را خودم و گرفمت چشم رسیع من. کرد عزیز به نگاهی شد فارغ اکرش

 :گفت فربد به رو سام. دادم نشان مبل روی عزیز نشاندن

 .بکش دراز من ااتق تو ابال برو-



 رو داشت، او از سام که ای خواس ته به توجه یب و شد بلند جایش از فربد

 :گفت س تاره شوهر به

 توئه؟ دست من ماشنی سوئیچ-

 :پرس ید و گرفت مستش به را سوئیچ و کرد جیبش در دست س تاره شوهر

 بری؟ خوای می جایی-

. برداشت قدم بریون مست به و داد تاکن رسی س تاره شوهر جواب در 

 به و ایس تاد دفعه یک بگذرد، مه عزیز و من مقابل از خواست که مهنی



 عزیز کنار که من به چشمش کرد می را خودش سعی متام. چرخید مان مست

 :گفت مشرده. نیفتد بودم نشس ته

 . جا مهنی مبون نرای، جایی عزیز-

 :گفت حرفش جواب در عزیز

 .گردم برمی دوابره فردا. شون خونه رم می یدلا اب جان، فربد نه-

 کرد می معل س یاه ی پرده یک مثل اش مشکی شلوار و پریاهن. آ مد تر نزدیک

 را فربد صورت کیس عزیز و من جز. کرد می سد بقیه به را ما دیدمان و



 چشم در چشم و برداشت عزیز به اش خریه نگاه از دست ابالخره .دید منی

 :گفت من

 . عزیز نرو جایی-

 !بود من به مس تقمیش تذکر اما گفت، عزیز به
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 و حرف که نبود س نگنی قدر آ ن نشا نگاه س نگیین. کردند می نگاه ما به مهه

 عزیز درک قدرت. برد می رو از را ها آ ن متام تنه یک فربد. بود فربد نگاه

 از را اکری است رویش پیش که فربدی اب کردن حبث فهمید بود، ابال بس یار

 دخلواهش ی نتیجه به که مه فربد. داد تاکن رس و کرد قبول. برد خنواهد پیش

 برود دنبالش به انزننی بودم منتظر. برداشت قدم حیاط طرف به بود رس یده

 اب فقط انزننی اما بنشیند، ماشنی فرمان پشت وضعیتش این اب فربد نگذارد و

 .کرد متاشا را رفتنش خریه نگاهی

 :گذاشت دس مت روی را دستش عزیز. بود من روی بقیه نگاه کاماکن



 نیس مت، راحت اینجا دونه می. جلبازیه ی دنده روی الان آ م، منی ابهات من-

 .ابیش من نگران خواد منی خودش، ی خونه برمت می

 :گفمت انراحمت، نکند فکر ات ابمش زده حریف که این برای

 .دنبالت بیام بزن زنگ بیای، خواس یت وقت هر-

 :بوس یدم دوم ابر را صورتش و رفمت جلو

 .تنهاست مامان. برم ابید ممن-

 نیومد؟ ابهات چرا-



 :داش مت نگه صورتش یکنزد هامن را رسم

 سوم مرامس برای. بیاد پیش حدییث و حرف دفعه یه اینجا بیاد ترس ید می-

 .آ رمش می

 ارصار. کردم خداحافظی و دادم دست دوابره مادرش و س تاره اب و شدم بلند

 مه انزننی. کردم رجوع و رفع دارم اکر اینکه ی هبانه به که مبامن شام برای کردند

 اب خییل س تاره اما بود، حمرتمانه انزننی اب مادرش رفتار. شد بلند من دنبال به

 !بود رجنیده او از انگار نشد، الکم مه او



 ورودی از را کفشم سام. گذاشتمی حیاط به پا و آ مدمی بریون در از مه اب

 مادرش و س تاره مثل. بود گذاش ته در مقابل و آ ورده شان خانه پشت

 .کردمی رد انزننی مه و من مه که مبانمی شام خواست

. نیست تنها که فهمیدم من و گرفت را کیوان برادرش رساغ سام از انزننی

 ی نشانه به برامی رسی. آ مد مان  مست به و شد جدا شان مردانه مجع از کیوان

 :گفت انزننی به رو و داد تاکن سلم

  رفت؟ گذاشت کجا هیو فربد-



 .بود انرایض فربد رفتار از

 :فتگ جواب در انزننی

 !دیگه رفت داشت اکری البد-

 انزننی از زودتر سام و من از خداحافظی از بعد. انداخت ابال ای شانه کیوان

 :گفت من روبه انزننی. رفت حیاط در مست به

 .رسونمیت می ما بیا-

 :گفمت و کردم تشکری



 .دارم ماشنی من ممنومن؛-

 مقابل ات مه سام و رفت خمالف مست به انزننی. رفتمی بریون انزننی و سام اب

 :گفمت سام به رو شدم مطمنئ انزننی شدن دور از وقیت. کرد ام مهراهی ماشیمن

 رفت؟ کجا فربد-

 :گفت و کرد ابز مه از را دس تانش ندانسنت ی نشانه به سام

 !رفت هیو! خوابید می داشت وهللا؛ دومن منی-



 و شس متن  فرمان پشت که مهنی. کردم تشکر اش مهراهی از و نزدم حریف

 خورد ماشنی ی شیشه به که ای رضبه اب درآ وردم پارک از را ماشنی

 :گفت که دادم، پاینی را شیشه. بود انزننی. رسبرگرداندم

 بیام؟ ابهات تومن می-
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 رس تاکن اب. شد رد کنارم از برادرش ماشنی که دیدم و کردم مقابل به نگاهی

 . شود سوار که کردم أتیید

 . ابال بیا بهل-



 :گفت شد سوار ات

 .دارمی قرار میدون رس کیوان اب مش، منی مزامحت خییل-

 .رسومنت می من برنه بگو نه-

 اکر این مه پشت ابر دو. کش ید یقیمع  نفس! بود مغگنی. نداد حرمف به جوایب

 در روز آ ن که ش ناخیت طبق. کردم رانندگی آ رام آ رام و افتادم راه. کرد را

 مکرت که چزیهایی از اول که بود طور این بودم، کرده پیدا او از جممتع حیاط



 به را رسش. بزرگرت اکرهای به رس ید می بعد و کرد می رشوع داد می آ زارش

 :چرخاند طرمف

 پشتت خیلیا شاید! شدم انراحمت. کردم تعجب خییل کردی انمزد شنیدم یتوق-

 شه می حتمل غریقابل قدر این رشایط گاهی فهمم  می من اما بزنن، حرفا خییل

 فکر توین منی بدش و خوب به دیگه. مونه می ابیق برات حل راه یه فقط که

 .کین



 در دیگر ی لکمه یک حیت خواس مت منی. نکردم نگاهش. کردم بیشرت را رسعمت

 به راجع دید را من ات آ ش نا چه و غریبه چه کس هر نبود قرار. بگوید ابره این

 .بزند حرف ام خشیص تصمامیت

  داش یت؟ اکری من اب-

 جوامب در کمن، حصبت ابره این در ندارم دوست اصلا  که نه ای فهمیید دامن منی

 :گفت

 .بزمن حرف ابهات داش مت دوست اما اکر، گفت شه منی-



 :کردم مککش زدن حرف برای

 فربده؟ موضوع-

 :زد پوزخندی

 مشلک یه الینحل، ی مس ئهل یه شده گذش ته؛ بودن موضوع از دیگه فربد-

 !بزرگ

! نبود خودم دست این و کند، حصبت طور این فربد به راجع نداش مت دوست

 .بود من اب دور های گذش ته از



 مهه از بیشرت تو و کرد رو حالش رعایت ابید خسته، رشایطش الان فربد-

 .کین رعایت ابید

 :گفت حرمف جواب در

 !ابرداره س تاره دونس مت منی من-

 :گفت و ام کرده تعجب که فهمید. کردم مک مه را رسعمت برگش مت، طرفش به

 مسائلشون خییل از من که بگم خوام می دومن، منی چرا که نیس مت انراحت-

 ریزی برانمه خربی یب این که اینه ردمد. ندومن چزیی دن می ترجیح خربم، یب



 ابابش دل به رو فربد دومادی داغ که گفت هبم امروز س تاره. ست شده

 .کنمی صرب که گرفتمی تصممی مه اب فربد و من. گذاش مت

 خرده یه. هست حرفا این از جا مهه کین، درک ابید مه رو س تاره وضعیت-

 .شن می آ روم مهه بگذره

 :پرس ید عصیب مکی و تند

 کنه؟ درک رو من که نیست نفر یه چرا کمن؟ درک رو مهه من ابید چرا-

 .آ دمم ممن



 :داد هل عقب به مکی را شالش. کرد مکث

 مکک جراین رس. بگم ابید اما کنه، انراحتت ممکنه حرفام رسی یه دومن می-

 م، خانواده و من. بکن بگه فربد به که نبود نفر یک کن ابور پدرت، به

 چی اما. کردن هنیش اکر این از مهه آ ش نا؛ و دوست ش،خود ی خانواده

. بشم خیالش یب تومن منی دایمیه، گفت و وایس تاد پا یه روی فربد هتش شد؟

 اومدم ابهاش وایس تادم، پشتش داییته، گی، می راست گفمت موقع اون من

 اکرش اساس از دونس مت می که صوریت در کردم، درکش تو قول به تون، خونه

 متحمل ش وخانواده فامیل خاطر واسه داره فربد که غلطیه چندمنی این. غلطه



 بیگانه جتارت و اکر اب که بودم ای   خانواده تو من. نیس مت نفهم من یدلا. شه می

 بپاش و بریز برایشون و دور واسه مه موقع به اکره، تو رسشون. نیسنت

 که چزیی. داشنت نگه رو تعادل نزدن، آ ب به گدار یب وقت هیچ اما کردن،

 .خودش انبودی به بس ته مکر. نیست بدل فربد

 :بگومی چزیی مه من ات شد فرصیت قرمز چراغ پشت

 .بزین رو قیدش لک به شه منی دلیل کدوم هیچ اما درس ته، حرفات-



 ده نزدیک رو فربد من. نیست دیروز و امروز برای فربد از من ش ناخت- 

 روز یه بود، الکسیش مه هک کیوان ی بواسطه روزی یه ش نامس، می ساهل

 یه بگریه، جون اکس بیش و اکر کنه مککش بود قرار که پدرم ی بواسطه

 هبش و مه کنار گذاش مت گفنت پدرم و کیوان که چزیایی نشس مت مه روزی

 پذیره، مس ئولیت دوس ته، خانواده کردن، می تعریف ازش. شدم علمقند

 که مهوانیی دقیقاا . محلظاتش از خییل رشیک ساهل سه. هست مهه به حواسش

 . ده می عذامب داره مهوان شد، جلب فربد به نظرم خاطرش به روزی یه



 پیدا هایش حرف به دادن گوش و کردن رانندگی بنی درس یت توازن توانس مت منی

 را ماشنی وقیت. گش مت می مناس یب جای دنبال چهارراه از شدن رد از بعد. ممن

 :متگف و کردم ابز را مکربندم زدم کنار

 . کمن مترکز تونس مت منی بده، ادامه ببخش ید-

 :کرد پیدا را خودش زود اما بود، رفته در دستش از الکم ی رش ته

 دومن منی خسته، خییل فربد اب دادن ادامه بیمن می مه کنار ذارم می که رو اینا-

 حس یه فربد. ش نامسش می خوب من اما ش نایس، می رو فربد قدر چه



 توی بیاد زین هر نه، من ده، می عذاب رو من که ارهد جعییب تفاویتم  یب

 من منظور کنه، منی تلیش هیچ زندگیش توی داشتمن نگه برای فربد. زندگیش

 از بیشرت چزی یه کنه، منی برخورد حمرتمانه ابهام اینکه ای نیست، کش یدن انز

 ،تومن منی بگم من که نداره امهییت براش بگذره، تونه می راحت فربد ایناست،

 داره، نگه خودش برای رو کیس زنه منی حرص. اومدی خوش گه می. مومن منی

 حد به براش رو فدااکری که کرده زندگی آ دمایی اب فربد چون چرا؟ دوین می

 رسوندن، اعلء
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 در فدااکریش ی درجه کنه، زندگی ابهاش قراره که زین هر داره انتظار فربد

 نظر از صلحیتش نشد. بذاره مایه براش وقتش و جون از ابشه، عزیز حد

 موقع اون دنبالش، بدوئه که کنه خوش بخت تونه می رو زین فربد! رده فربد

 . ندونست رو قدرش شاید

 :داد ادامه و کرد من هب نگاهی نمی

 چزی هیچ کمن می فکر گاهی حیت من بیاد، دار خنده حرفام نظرت به شاید-

. تونه می کرج به رفنت و عزیز دیدن که کنه خوحشال قدر اون رو فربد تونه منی



 یه ظاهراا  فربد. کرج ره می نداره حوصهل کرج، ره می بده حالش وقت هر فربد

 یش می زندگیش وارد وقیت اما رفتاراش، اکراش، حرفاش، امروزیه، مرد

 رسگرم که پدری داشنت مادر، نداشنت شاید. نیست طور این اصلا  بیین می

 دلیلش دومن منی. مهه به بشه اعامتد یب شده ابعث بوده، خودش خشیص زندگی

 به کردم می فکر روز یه کرده، گری جایی یه. مونده ها گذش ته تو فربد اما چیه،

! من از که داش ته رو انتظاری راحیل از دقیقاا  دیدم بعدش اما راحیهل، خاطر

 خودمون برای ات بزنمی آ تیش و آ ب به رو خودمون ابید که هستمی ما این که

 از ات زنه می هبت لگد ات دو شدی، دل دو مکی ببینه اکفیه. ابش میش داش ته



 هر حتت که نیس یت فدااکر عزیزش مثل تو چون. کنه دورترت خودت

 . خبوایش یرشایط

 پذیریش مس ئولیت از الان خودت زین؟ می چیه حرفا این جان انزننی-

 که کیس به نسبت تونه می چطور پس ست، مهه به حواسش اینکه از گفیت،

 داشت، حق راحیل ی درابره مبونه؟ تفاوت یب بشه زندگیش رشیک قراره

 کنار اگر فربد کرد، می فکر هبش داشت فربد که بود دخرتی اولنی راحیل

 راحیل دادن ابج و قول بدون که دونست می خودش حق چون کش ید



 حیت مشلکی، یه وارد فربد ات توین منی تو مهینه، مه تو ی درابره مبونه، کنارش

 . ببندی رو از رو مششری براش شد خودخواس ته

 یه وصلن مادریش ی خانواده به جوری یه که اوانیی ی مهه برای کن ابور یدلا-

 دیگه بقیه بگذرمی، که س تاره و سام از نداره، بقیه برای داره، یصخا نگراین

 یه که گذروندم امید این به رو روزهام ی مهه سال سه من. نیسنت همم براش

 نتیجه مون رابطه که انراحمت خییل ابش می، داش ته خوب رشوع یه مه اب روزی

 خودش رایب فربد کمن حتمل تومن می من نه مهینه، درست تصممی اما نداده،

 بدتر. کنه عوض رو تصممیش بتونه کیس نظر که آ دمیه اون نه بدوزه، و بمرُبه



 بیمن، منی فربد در رو زن یک خواسنت هنایت اون من که اینه اینا ی مهه از

 هس یت، مصمیی س تاره اب دومن می. موندم می چیش مهه پای من بود اگر شاید

 مهه کمن، حصبت ابهاش و رمب که داد پیغام مه عزیزت. بگو هبش رو حرفام

 لطفاا  فربده، مشلک خوره می مه به ما ی رابطه داره اگه که این از غافلن شون

 اما ببنده، رو مهه دهن بدله  هبرت ش خو فربد چند هر. بزن حرف ابهاشون

 .بگم تو به خواس مت می

 



 من ی عهده از آ مد، برمی که کیس هر ی عهده از رابطه، این کردن وصل

! ابور قابل حیت و نبود فهم قابل انزننی های حرف از خییل من برای. مدآ   برمنی

 رضبه فربد مست از مهه از بیشرت احسایس و عاطفی نظر از من که این اب

هر و عاطفه که نبود مردی من برای وقت هیچ اما بودم، خورده  مرده او در مم

 متام مرد یک اکمل ی منونه برامی مهیشه ها، بودن من از دور متام اب فربد. ابشد

 طی فربد خود نبود، دخیل معیقم احساسات فقط تفکر این در. بود کامل و

 وقیت اباب. ماند عزیز از داری نگه پای وجودش متام اب. کرد اثبت را این ها سال

 مککش و آ مد ابز بود افتاده ها گذش ته در که اتفاقایت اب برخورد مشلک به



 ها آ ن امید فربد بود، فربد پیی چشامنشان بامش مدام سام و س تاره حیت. کرد

 .داشتند کاماکن را فربد مثل ای حامی بودند داده دست از را پدرشان اگر. بود

 فقط کند، گهل کرده حقش در که هایی بدی برای فربد از بود قرار کیس اگر

 در و ماندن عاشق حق او که من فقط...  راحیل نه انزننی، نه بودم، من

 .بود گرفته من از ار  وصال آ رزوی

 دیگر و گرفت را گریبامن شدید رسدردی کردم پیاده را انزننی که ای حلظه از

 و اببک کمن، رشوع بود قرار که زندگی آ ینده، به کردن فکر. نکرد رهامی



 فربد آ خر در و آ مد می نظر به تر گنگ گفت می بیشرت چه هر که هایی انگفته

... 

 جتویزی های  نسخه از یک هیچ دندش ابعث و  داده مه دست به دست

 . ندهد جواب مامان

 را اش خواس ته بیاید، دنباملان به خواست و زد زنگ اببک سوم، مرامس برای

 از که بود پرس یده ابری دو. آ می می خودم مامان مهراه گفمت و کردم رد



 کردم ادعا و رد من که انراحمت گفته اش خانه از برگشت راه در که هایی حرف

 .دانس مت می قبل از من و نگفته جدیدی زییچ که

 کواته مانتوی. بیاید کردم رایض ترفند یک و هزار اب را مامان مرامس برای

 از بیشرت برابر هزار که کیفی و رورسی و پوش یده بریق و زرق پر مشکی

 که شدم لباسش بودن ش یک حد از بیش ی متوجه وقیت. بود چشم در مانتو

 .بود بس ته خمالفیت گونه هر ابراز برای دهامن و بودمی رس یده مسجد به



 مردانه ورودی در مقابل که بود فامیل از مجعییت مامان، لباس از بدتر

 که فربدی و آ مد می مسامتن به موقر هایی قدم اب که اببکی و بودند ایس تاده

 .بود حصبت مشغول امحد و سام اب ورودی در از دورتر ای گوشه
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! دیدم منی را ها آ ن مه ابر یک  سال ده من شاید که بس تگاین بودند؛ مجع مهه

 به بودند کرده جتمع مسجد در جلوی که کساین ی مهه بود، نزدیک اببک

 و من روایرویی برایشان. مس تقمی غری و مس تقمی کردند؛ یم نگاه ما به حنوی

. بودمی فامیل اول دست خرب آ خرین. بود مسجد داخل به رفنت از تر همم اببک

 حلظه آ ن. گرفت من مست به و آ ورد بریون کتش جیب از را دستش اببک



! درنیاید آ ن از بعد حریف که. چیست درست اکر که کردم فکر این به فقط

 به و داد دست مه مامان اب. دادم را جوابش و گرفمت اببک مست هب را دس مت

 :گفت لبخندی اب رومیان

 بودین؟ کجا کردین؟ دیر چرا-

 :گفت جوابش در مامان

 ! دیگه شده رشوع مرامس اتزه! نکردمی دیر خییل-



 مه ات. کردم قبول خواس ته خدا از من و برومی مسجد طرف به خواست

 . کنمی خلص را خودمان مه و دیگران

 . بود کرده کور رسش پشت دیدن برای را دیدم و ایس تاده روبرومی اببک

 نگاه که نبیمن، را کیس که نیوفتد، کیس به چشمم که. بودم رایض من و

 در که دانس مت می. بربند مسجد داخل به خودشان اب و بردارند را شان خریه

 خودم اب هنوز من اما بیامی، کنار ها قضاوت و ها نگاه این اب ابید اول ی  وههل



 کساین ی مهه و شوم حارض خمت مرامس در اببک اب بودم جمبور نیامده، کنار

 .ببیمن را بود خست برامی دیدنشان که

 برومی، مسجد ورودی مست به ات برداش مت قدم مامان و اببک بنی وسط وقیت

 و اصیل مسری از هامی چشم که کردم می را تلمش متام بود، روبرو به فقط نگامه

 جدا بود قرار که جایی به رس یدمی. نشوند منحرف چپ طرف به مس تقمی

 که این از قبلا  اببک. مردانه مست به مه اببک و شومی زاننه وارد ما و شومی

 :گفت شود، جدا



 .برسومنت من مبون رفنت موقع یدلا-

 فقط. نداش مت خمالفیت جای. شدمی داخل مامان مهراه و دادم تاکن رسی

 !مهنی و کرد اتیید شد می

 عزای بودم، گرفته مه اب را عزا ات دو من بودمی، جملس داخل که مدیت متام

 قطعاا  که بریون های آ دم اب شدن روبرو دوابره و رفنت بریون عزای و فربد پدر

 ... فربد و شدند می مه دوبرابر رفنت موقع



. خبورد اببک به شچشم عزیز خواس مت منی ببیند، اببک به را من خواس مت منی

 .نشد ممکن نبود، ممکن ها این کدام هیچ و

 که مجعییت ات ماندم منتظر. کردم مکک مسجد از رفنت بریون در عزیز به من

 را عزیز ات شود خلوت مکی و بروند و بپوش ند را کفششان بودند ما جلوی

 اببک کمن مکک عزیز به کفش پوش یدن در ات نشس مت وقیت. کمن مهراهی هبرت

 کرد،  نگاهش مات عزیز. ایس تاده کنارمان که دیدم ای دفعه یک اکملا  مد،آ  

 بیشرت شاید. لرزد می که کردم حس حیت بود، خی و رسد گرفمت، را دس تانش

 آ رزوهایش مرگ دیدن چشم به کند، اش شوکه اببک حضور اینکه از



 یزعز  به خورشویی اب. بود برخورد این مسلط آ دمم  اببک. بود کرده اش شوکه

 :گفت

 گاهی! عزیزیدا خییل ما یدلایم  برای شام ببیمن، رو شام خواست می دمل خییل-

 . هبتون کمن می حسادت من

 و دزدید او از را نگاهش. بربد پیش را داس تان نبود بدل اببک مثل عزیز

 در که الامتس از حالیت اب و کرد نگاه اطرافش به. نگرفت حتویلش اصلا 

 :گفت زد می موج صدایش



 کجاست؟ فربد-

 طاقتش از فراتر من، کنار در اببک دیدن. ابشد افتاده گری که بود کیس مثل

 .ندارم نزی مه من و ندارد، درس یت حال عزیز که فهمید مامان. بود

 خودم ماشنی اب ممن آ د، می شام اب یدلا بیار رو ماش ینت برو شام اببک آ قا-

 قدم چند که مردانه ورودیم  از دفرب که بود نشده متام هنوز مامان گفنت. رم می

 .آ مد بریون داشت، فاصهل ما از



 و بربد پیش را حلش راه ات بودم این دنبال. کردم نگاه مامان به رفت، نفسم  

 کردن راهی مشغول فربد. است گفته او به چه که کند ایدآ وری اببک به

 :مناندم مامان منتظر بود، دوس تانش

 .آ م می زود کمن راهیش بربم رو عزیز نم بیار، رو ماشنی برو تو اببک-

 که عزیزی از و کرد مخ عزیز مست به مکی را رسش نبود، بردار دست اببک

 .کرد مفصیل خداحافظیم  نبیند را او دیگر که بود ای روزنه یک دنبال
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 از. کمن ماش ینش سوار ات رفمت عزیز اب مه من و رفت اببک مهراه به مامان

. شوم چشمش در چشم نداش مت دوست شدمی، رد دوس تانش و فربد کنار

 دستش به را عزیز خواس مت می و دیدم را سام. شد مجع خیامل شدمی رد وقیت

 فربد زا مکی وقیت اما بود، کرده سکوت عزیز. کند ماش ینش سوار ات بس پارم

 :گفت گرفتمی فاصهل



 وقت اون ندارم، طاقت من نیار؛ من چشم جلوی دیگه رو مرتیکه این یدلا-

 معر هبم مهه این چرا خدا آ خه! مش می راحت فربد ابابی بند پشت رم می ممن

 و زن رس ابال برد، چرا رو بدخبت اون داره؟ فایده چه موندمن زنده داده؟

 . گردمن وابل ش همه که برد می رو من. بود ش چبه

 :گفمت لب زیر و کواته فقط

 .ببینیش ذارم منی دیگه. نگو جوری این عزیز-

 :گفت که کند ماش ینش سوار را عزیز خواس مت سام از



 .ره می اون اب. بشه فربد ماشنی سوار برب رو عزیز. امحده دست ماشیمن-

 نظمی ات فتر  برساند، فربد دست به را عزیز خودش که خبوامه او از نتوانس مت

 از رفنت از قبل. بدهد بودند کرده شلوغ را مردانه ورودی که هایی گل دس ته به

 ببیمن ات کردم عقب به نگاهی. بیاورد را ماش ینش فربد ات کمن صرب خواست من

 ماشنی به چشمم فقط. نکردم پیدایش که است دوس تانش اب هنوز فربد که

 کتاب و حساب که این از قبل. یدبیا مسمت به دادم می احامتل که افتاد اببک

 از دقیقاا  داشت، نگه پامی زیر را ماش ینش فربد رس ند، می زودتر کدام که کمن

 . نداش مت را انتظارش که مسریی



 جلو. شد سوار خودش توانست منی عزیز. کرد ابز را ماش ینش در و شد مخ

 شد مخ و برگشت طرمف به. دادم هل عقب به آ خر ات را ماش ینش در و رفمت

 بوی تنش، بوی. بودمی مه نزدیک طوالین های مدت از بعد. کند مکمک ات

! ابر یک نه کش یدم، معیقی نفس بود، شده حمبوس ماشنی فضای در عطرش

 بو اشتباه رفمت، اشتباه فهمیدم. آ مدم خودم بعد کواتهم  ی اثنیه چند و!  دوابر

 برای نه رم؛ندا حقی هیچ دیگر که شدم متوجه. کردم حسش اشتباه کش یدم،

 را دس مت. آ مد می پیش که کواتهی های حلظه از بردن ذلت نه او، به کردن فکر

. انداخمت عزیز گردن دور را دست. رفت عقب مه فربد. برداش مت عزیز دور از



 ات ماند. کند سلب من از را عزیز اب بودن حق که نبود پریشب بد مردم  فربد

 و بوس یدم را عزیز صورت. کمن ظیخداحاف عزیز اب خواهد می دمل که طور آ ن

 :کردم زمزمه صورتش مقابل گرفمت فاصهل وقیت

 .دارم دوستت ابزم ابمش که جا هر بشه، که چی هر دارم، دوستت خییل-

 ماش ینش سوار بود منتظر که افتاد اببک به چشمم و بس مت را ماشنی در

 که دبو  حقیقیت اببک شدند، دور چطور عزیز و فربد نفهمیدم دیگر. شوم

 .آ مدم می کنار آ ن اب زود ای دیر ابید
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 پیشی او از فربد  ات داده راه اببک که فهمیدم شدم، که ماش ینش سوار

  حلظه هر ات بودم منتظر. بود فربد ماشنی پیی در مس تقمی چشامنش بگرید؛

 رس پشت اما کمن؛ توجیه را عزیز رفتار مه من و بکند، عزیز رفتار از ای گهل

 قرار پشتش و نباشد فربد ماشنی دنبال که بگومی خواس مت می. افتاد راه فربد

 را اکر این خواهد می که است درست حدمس ببیمن ات ماندم منتظر اما نگرید،

 دور جعیب رسعیت اب مجعیت از شدن رد از بعد فربد وقیت اما نه، ای و دبکن

 حریف که شدم خوحشال کرد، آ هس ته را رسعتش برعکس مه اببک و شد

 ی شیشه نبود، مباند جا فربد از اینکه برای اببک رسعت کردن مک. نزدم



 نامی ماشنی داخل که سام دیدن اب. کرد توقف لک به و داد پاینی را ماش ینش

 ای  اشاره دید را اببک ات سام چون. دارد اکر نامی اب اببک فهمیدم بود نشس ته

 :گفت نامی به اببک اما گرفمت، را نگامه من. برگشت طرمفان به نامی و کرد نامی به

 .نیس مت رم می جایی ازظهر بعد. بیا صبح دارم، اکرت دفرت بیا فردا نامی-

 پیش فکرهایی چه بزمن حدس نس متتوا می بود، حدیس قابل آ دم برامی نامی

 های آ دم که اویل فکر هامن. بود اول فکر عاشق اصوالا  نامی کند، می خودش

 دیگری علت و دلیل دنبال و رسد می نظرشان به واکنشی هر از بعد معمویل



 و نامی نداش مت دوست که پیش ای اثنیه برخلف مهنی برای. نیستند

 نگاهش از ات کردم نگاه طرفش به معد یرو از ابر این ببیمن را العملش عکس

 اببک اب و شده مامتیل ماش ینش فرمان طرف به. دارد موضعی چه که خبوامن

 یکی اببک اب را آ مدنش ساعت. نبود نگامه دسرتس در خییل. زد می حرف

 جدی خییل را اولش فکر زدم، پوزخند. رفت کند نگامه اینکه بدون و کرد

 .بود گرفته

 :گفت و آ مد حرف به زود خییل. آ مد منی خوشش وتسک از خییل اببک



 داره؟ ماشنی توی روزمون اون حرفای به ربطی نزدنت حرف این خانوم یدلا-

 اما نیس یت، ش مبون اون حرفای انراحت که دادی جواب اما قبلا  گفمت

 .خودت ی پیهل توی رفیت خرده یه تو که پیداست

 خییل عزیز امروز که بگم قبلش خوام می فقط زنمی، می حرف اومن ی درابره-

 ... که نیاوردی خودت روی به که ممنون. نبود روبراه

 :شد حرمف دادن ادامه از مانع نگاهش اب



 قبلا . نداش مت این جز توقعی ازش بذارم، رسش رسبه که دارم اکر چی عزیز اب-

 نداره، امهییت برام اما نیست، متعارف ما رابطه دومن می من گفمت، هبت مه

 .یش می اذیت بیشرت تو که گفمت مهنی برای من و داره تو ایبر 

 :گفت رسش کواته تاکن اب و کرد من به نگاهی نمی

 جوری این مجع یه توی که ابر هر ابشه قرار اگه خوادا، می گریه دلت تو-

 اذیت برابر دو دارن من اب رفتاری چه ای و گن می چی بقیه بدی امهیت برمی



 به و خودمه زندگی هست، که مهینه که کین دیکته ندیگرا به ابید. یش می

 .چیمن می برانمه براش دارم چطور که مربوطه خودم

 یک که نیست همم برات. زین می لبخند و چریخ می مهه بنی که! تو مثل دقیقاا -

 دارم دوست واقعاا  من. کنه می حمیل یب هبت یک و اومدی خوش گه می هبت

 مون فرق. توئه و من بنی بزرگ فرق یه اما کمن، برخورد تو مثل طوری این

 بیست که جوون دخرت یه دنبال رفیت چرا که گرین منی ای خرده تو به  که اینه

 توی ابز کنن، حمیل یب هبت که قدر چه هر. تره کوچیک خودت از سال

 دست رفته داره، پول بگن و بدن حق هبت که گذاشنت ای ابریکه راه دلشون



 در اما بگن؛ مه"  گرم دمت" یه مه شاید جوون، دخرت یه روی گذاش ته

 گشاد ی کیسه یه که آ م می نظرم به کیس من برعکسه، چی مهه من مورد

 آ ویزون رفته، بس ته رو فلنگ ابابم دیدم ات که زرنگم بس از! دوخمت تو برای

 . داره مه بیشرت و نداره پول ابابم از مکرت که شدم یکی

 ابال به رو مه موهایش. بود قبل از متزیتر امروز صورتش چرخیدم؛ مستش به

 مقیاس و مقدار. نداشت گریی اندازه واحد اببک به من حس. بود مرتب

 آ ن بر بنا که دلییل نه و ابمش متنفر او از که داش مت دلییل نه من. نداشت

 این از قبل ات آ دم یک به تفاویت یب ی درابره. کمن آ غاز را داش تنش دوست



 یک به من. بودم حس این اب لکنجار حال در اکنون و دانس مت منی هیچی

 داشنتم  دوست و عاشقانه معیق حس بودم، رایض مه سطحی وابس تگی

 که کمن، زندگی معمویل اببک اب فقط که بودم رایض من. خواس مت منی پیچیده

 و آ رام ابشد، کنارم شانه به شانه و بگرید را دس مت کند، ملسم است قرار وقیت

 !نبود زایدی چزی خییل این مش،اب داش ته قرار

 :گفت جوامب در اببک



 توجه ای قضیه این به اما تره، خست من از اکرت گم می که اینه برای مهینه،-

 جعیب مهه نظر به امروز. گذره می و شه می متوم کن فکر کردی اگه مه ای نکن،

. ره می ایدشون ای شه می عادی براشون ای بگذره که مدت یه. اومده غریب و

 ابش می مه اب که ماه هیجده. کنمی زندگی اینجا نیست قرار ما گذش ته اون از

 . متام و گریمی می ازدواج ویزای برات وقت اون اکفیه،

 حلل زمان کرد می اشاره که این داد، منی دلگرمی هایش حرف بگومی توانس مت منی

 و ندیدن درد من درد فقط. داش مت مه من که بود امیدی چزیهاست، خییل



 های حرف دوابره اببک. رفمت می و گذاش مت می جا ابید که بود عزیز نداشنت

 :گفمت رشوع از قبل. کش ید پیش را قبل روز چند
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 اون حرفای به کن گرد عقب خواس یت اگه بعد بزمن، رو حرمف من بذار-

 . شبت

 :گفت و زد بندی نمی لبخندی

 .دم می گوش من بزن، حرف تو ابشه-

 کجاست؟ آ ان الان دارم، سوال یه ازت قبلش-

 :شد مجع لبش و رفت ابال آ بروهایش. شد سوال یک طرح صورتش



 به شه می بلند بعد و خوابه می مهیشه. خوابیده اومده مدرسه از ست،  خونه-

 .رسه می درساش

 مونه؟ می تنها طوالین زمان قدر این مهیشه-

 تاکن اتیید به رسی فقط زمن، می حریف چننی چرا که بود این دنبال اببک

 :داد

 داره آ ان مهسن ی خواهرزاده  ات دو نامی. شون خونه بربه نامی دم می ها وقت بعیض-

 .داره ابهاشون خویب خییل رابطه آ ان که



 به شد می مربوط مه اعظمی خبش بود، زاید امروزم فکریم  های دغدغه 

 آ وار رسم روی شان نگاه از که حقیقیت. بودم دیده امروز که برخوردهایی

 خودم شد ابعث! بود نشده بد مه خییل عزیز، های واکنش حیت و بود شده

 یشپ  پا اببک متایلت هجت در من دمه، جنات رسدرگمی از و کمن پیدا را

 را او بپردازد، را فربد بدهی از خبشی بود قرار که این هوای به بودم گذاش ته

 شبیه اتفاقایت از اینکه دهد، جنات کرده گری آ ن در که انمطلویب وضعیت از

 برای ها آ ن ی مهه از بعد اما کند، جلوگریی دارد که نفوذی اب سوزی آ تش



 تلکیف ابید بود داده دست فراغی که حاال و خواس مت می چزیهایی مه خودم

 .شد می روشن اکرهایش و اببک خودم،

 قبلا  که این شبت، اون حرفای به راجع اما زنمی،  می حرف بعدش آ ان به راجع-

 امروز از چی مهه من برای کرد، عوض شه منی وقت هیچ رو کردی اکر چی

 چه و کردی جتربه رو روابطی مدل چه تو قبلا  تو نیست همم. شه می رشوع

 خوام منی. نکین تکرار رو هات جتربه که هممه برام الان از ویل بوده، بد درق

 پیاده ماش ینت از که این از بعد کین، منی که خبوری آ یه و قسم و بدی قول

 و گم می الان مهنی ش نوی، منی من از حرف هبش راجع مه ابر یه دیگه شدم



 نه فراید نه زمن، می داد نه بشم، چزیی متوجه حنوی هر به من. متام

 منیکمن نگاه طور، مهنی خیانمت ست، شده تعریف چزی مهه من برای آ بروریزی،

 برای چزی مهه. متام و رم می ابمش، مقرص ممکنه تو خیانت در خودم قدر چه

 من. بزنمی حرف ت گذش ته به راجع خوام منی دیگه. خوره می خط جا مهون من

 رفته، حتلیل مه خییل که رو ژمیانر  ها، گذش ته به کردن فکر جای به خوام می

. نیست نشدین اما خسته،. کمن درستش بشیمن و زندگمی امروز برای بذارم

 . بگریم رو ختصصم که هممه برام مه خییل

 :بگوید اببک شد ابعث مکمث



 .کین نگاه زندگیت به جوری این که عالیه از فراتر یعین عالیه، این-

 :فمتگ شوم شاد دل تعریفش از که این بدون

 مامامنه موضع مثل موضعم نه من. بکنمی براش جدی فکر یه ابید آ ان، به راجع-

 عاطفه، گردن بندازی رو ها مس ئولیت ی مهه و بزن رو آ ان قید لک به بگم که

 هایی روش رسخستیه، دخرت آ ان. پس ندم می رو داری الان که وضعییت این نه

 جور این اب خییل. زایدشه هوش ی نتیجه داره، من و تو اب خمالفت برای که

 از خوامم منی بیمن، منی خودم در رو توانش من اومد، راه شه منی ها چبه دخرت



 اینه حرمف اما ندارم، خودخواهی مورد این در ببینه، آ سیب تو و من ی رابطه

 دادی قول مامامن به. ابشه تساوی یه مورد این در عاطفه و تو بنی ابید که

 حیت و نداری، قصدی مهچنی که بیمن می معلا  اما ،عاطفه اب ره می آ ان که

 .بریس ای اتزه ی نتیجه یه به آ ان مورد در من اب مامامن از جدای خوای می

 :شکست را سکوتش

 .جان یدلا نیست طور این اصلا -



 کنار مه اب تونن منی عاطفه و آ ان که گفیت هبم وقیت ت خونه تو روز اون یعین-

 که گفیت منی هبم مس تقمی غری داش یت بیای راه آ ان اب بدلی خودت فقط و بیان

 از تومن منی کنار، بذارم ایمن بپذیرم؟ زندگیت در کامل و متام رو آ ان وجود ابید

 عید گی می نیست، ایران که وقته خییل عاطفه بگذرم، عاطفه نبودن

 زندگی تو اب آ ان و رفته که هاست ماه اصلا؟ داره برگشت قصد گرده، برمی

 !نهک  می

 مکی پدرش بیاد، داره دوست خودش گرده، برمی عید که گفته هبم-

 . کنه می اندازی س نگ



 :گفمت کمن روشن را ماش ینش ضبط که این از قبل و بردم جلو دست

 !زنه منی حرف ابهات و متنفره ازت گفیت می-

 :گفت و کرد مک را بودم کرده روشن اتزه که ضبطی صدای

 و بده توضیح که جمبوره جاهایی یه. خربمی یب مه از الکا  که نبود این منظورم-

 . کنه می رو اکر این

 مهیشه، برخلف که حصبیت بود، داده رخ اببک و من جدی حصبت اولنی

 آ زارم که بعدی خلٔ . بودم زده حرف هامی خواس ته و خودم ی درابره فقط من



 به نسبت که عذایب جحم از خواست می دمل بود، عزیز به راجع ام نگراین داد می

 .شود رها دارد، ام آ ینده و من

 

*  *  * 
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 مهرامه و گذاشت ام شانه روی دست پشت از ملیحه کردم، ابز را ااتمق در ات

 :گفت و شد ااتق وارد

 رسوندت؟ بود اببک-

 :کردم نگاهش پچ چپ

 پریس؟ می چی برای بود، خودش دوین می و دیدیش که تو-



 مشغول که شد من گر نظاره و نشست صندیل روی و رفت مزیم پشت به

 شود، بلند ام صندیل پشت از کردم اشاره وقیت. بودم ام  مانتو کردن عوض

 :گفت و کش ید مزی مست به را خودش توجه یب

 از ت معه پرس به ابر یه اکش که کین فکر خودت اب نشس یت وقت هیچ یدلا-

 .گفیت می ت علقه و عشق

 :گفمت و زدم اش شانه به ای رضبه و رفمت جلو

 .دارم اکر من برو شو بلند-



 من از مکی. کند سفت را پایش جای ات داد تکیه ام صندیل به. رفت عقب

 :گفت و گرفت فاصهل

 نگفیت؟ هبش ابر یه چرا واقعاا  پرس یدم، جدی من-

 :گفمت و دادم تکیه مزی به را هپلومی

 قبلش دونس یت می که این وجود اب اومن کردی؟ می اکر چه بودی من جای تو-

 !بوده دوست داداشت زن اب

 :گفت و کش ید معیقی نفس



 و رفمت می ازدوامج پای ات حیت و کردم می خریمت این البد نکردم، خریت مک من-

 حرص و کردم می متاشا دادامش زن اب رو خبندش و بگو نشس مت می بعد

 .خوردم می

 :گفمت و زدم لبخند غریارادی

 آ زاراش و اذیت ی مهه اب همران تو ملیحه، داره فرق من اب رشایطتت تو-

 و عشق فربد و من گذره، منی ازت و خواد می رو تو که اینه حرفش هتش

 بگه هبم نیومد وقت هیچ اون بود، خودم مال من عشق نداشتمی، عاشقی



 یه کنکور توی شدمن قبول قبل ات ها موقع اون من خواد، می رو من و اشقمهع

 که فربده این کردم می فکر خودم پیش ش مهه داش مت، عشق به رواییی نگاه

 راحیل و فربد نداش مت، مه فرصیت. بگم هبش برم من نه دنبامل، بیاد ابید

 مه اب فربد، به احسامس هضم برای من های زدن پا و دست وسط درست

 چزی مهه اگه. بکشم عقب خود به خود من شد ابعث این و شدند دوست

 رسوندم؛ می فربد به رو عشقم پیام جوری یه حامتا  من رفت می پیش عادی

 اب وقیت جرایانت اون بعد من ندارم، پش میوین حس هیچ الان اصلا  البته

 ابراز هبش وقت هیچ که شکر رو خدا گفمت می خودم به شدم می روبرو فربد



 زاید بعدش. بود راحت خیامل. دونه منی حست از هیچی که نکردی، علقه

 هیچ که این بدون زدم، حرف گفمت، خندیدم، ابهاش. ببیمنش که اومد پیش

 قراره قضاویت چه و خربه چه من دل توی دونه می که  ابمش داش ته نگراین

 هبش ونهبد که خبندی و بگی و بزین حرف کیس اب خسته. بکنه هبم راجع

 .آ د می ژیل الان بریون برو بیا مه حاال. نه خودش و داری علقه

 :گفت و شد بلند ام صندیل روی از. داد رضایت

 !دی می جواب ریز ریز  رو سوالام اخلیق، خوش شده چی امروز-



 از هتران، برگردم رو راه مهه این نیست قرار! عزیز پیش برم خوام می امشب-

  .خوحشامل حاال مهنی

 :کرد تعارف من به را صندیل و آ مد بریون مزی پشت از اکمل

 ش مهه تو که بگم هبت ایمن خوحشایل قدر این که حاال خربه، چه بگو پس-

 از خبشی آ قاجون و عزیز کنار در داش مت، امهیت فربد برای من گی می

 داشنت دوست و عشق پای ویل نداش ته، خودش کنار که بودم ای خانواده

 مغزم من شاید. کمن قبول تومن منی رو ها فلسفه جور این من اما نبوده؛ وسط



 نه که رو کیس تونن می مردا کمن فکر تومن منی که شده خراب همران خاطر به

 بسوزه، س یخ نه که ابشن داش ته دوست جوری یه مادرشون نه هرشونه خوا

 .کباب نه
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 :گفمت و نشس مت ام صندیل پشت. برود کنار تر رسیع ات دادم هلش

 رو ژیل بریون رفیت. نرس یدم ای نتیجه هیچ به و رفمت رو ها راه این ی مهه من-

 .دارم اکرش بیاد کن صدا



 از بریون موهای به اشاره اب و برد ابال را رویشاب. نداشت رفنت بریون قصد

 :گفت ام مقنعه

 نه معلومه، کواتهیش نه کن، جور و مجع خرده یه رو رست جلوی موهای-

 .بلندیش

 خوبه؟ کمن رنگشون تو مثل-

 :گفت برود بریون که این از قبل و رفت در طرف به

 .هندار  من بزرگ ننه داری، خودت بودن آ ک روی تو که پافشاری-



 رفنت موقع. ندیدم را ملیحه دیگر اکری ساعت آ خر ات و آ مد ژیل رفتنش اب

 خواس ته خدا از. برساند را من مسریی یک ات خواست و دیدمش دوابره

. بود اش نپرس یده هایش سوال جواب دنبال ملیحه واقع در اما کردم، قبول

 ایبر  آ ن جای جای شد می ابعث ام زندگی رسدرگم و پیچیده های الکف

 :پرس ید افتاد راه ات. ابشد داش ته اهبام و سوال حالت ملیحه

 زنه؟ منی اببک از حریف دیگه شده؟ هبرت عزیزت-

 :گفت دید را صورمت ات! کردم درشت را چشاممن برگش مت، طرفش به



 حال وقت چند ات دید رو اببک گفیت ابر اون گم؛ منی هیچی دیگه اباب خب-

 اومده؟ کنار چطوره؟ نالا گفمت نداشت، حسایب و درست

 مه رسیع گه می چزیی یه گداری گه. زنه منی حریف دیگه اما نیومده، که کنار-

 .کنن می قبول مهه بگذره وقت چند اببک قول به. بنده می رو حبث

 :کرد کج صورت راست مست به را هایش لب

 .هس یت رایض و خوبه چزی مهه مه ظاهراا  کین، قبول ابید که تویی همم-

 .کردم گوش فقط من و زد حرف خودش را راه ی بقیه



 

 بود نشس ته منتظر. رفت پرس تارش رس یدم عزیز ی خانه به اینکه حمض به

 عزیز کنار شب ات کردم می ریزی برانمه که هایی هفته بعیض آ خرم . برود و برمس

 اکرهایش به دارد خایص ی برانمه اگر ات کردم می هامهنگ او اب قبل از مبامن

. بود کرده پر را خانه فضای متام ابران من بوی. ابرید می ابران ریز ریز. برسد

 ابران کردن متاشا اب و بنشیند ها پهل روی ات کمن مککش خواست من از عزیز

 س نگنی و رسد مجعه غروب مهه برای. شود عوض هوایش و حال

 نبود جون آ قا که سایل از. شد می رشوع پنجشنبه از عزیز برای گذشت، می



 کردم تنش به ژاکیت. نداشت خویب ای رابطه ای هفته آ خر هیچ اب عزیز دیگر

 پهل روی را آ ن از خبشی مه و بپیچد پاهایش دور مه  ات برداش مت پتویی و

 از تر پاینی پهل یک. نکند اذیتش آ ن رسامیک خست و رسد سطح ات انداخمت

 :شدم مامتیل طرفش به و نشس مت او

 !دم؟ می گوش گی می چی هر دیدی بیاری؟ گری توین می کجا هبرت من از-

 :نداشت را لبخندش خوش حس حلنش اما کرد، نگامه لبخند اب

 . رفتنمت انراحت مهنی برای! نیست جا هیچ هبرت تو از-



 :گفمت کش یده و کردم امخ

 برای نیس مت، مرمی معه مثل که من. کمن منی فراموشت که برمم! برم؟ ات کو حاال-

 .آ م می اومد گریم فرصت وقت هر تو

 :گفت و آ ورد بریون پتو زیر از را دستش

 هبم زنگ یه کنه وقت اوجنا رفت زد، می زاید حرفا این از بود نرفته مت معه-

 زود خییل دیگه مبریمم من سادگیه؟ این به اومدن مگه بری مه تو. خیلیه بزنه

 !بیای بتوین اگه اومن چهلممه، بریس



 :گرفمت دس تامن بنی را دستش

 خبومن؟ رو درمس برم من خواد منی دلت مگه! کنیا می گریی هبونه داری ابز-

 .نباشه حرمف پیشت آ م می گم می هبت

 من بری بده؟ نوح معر هبم قراره خدا! بیای؟ و خبوین رو درست بری-

 !پیشم بیای برگردی و بری که رسه منی اوجنا به اکر دیگه مریم، می

 به که کردم اکری بردارد، انامیدانه های حرف و گهل از دست که  این برای

 به مشکی لمگ و انزک بلوز هامن اب. داشت حساسیت آ ن روی شدت



 و بردم ابال را دس تامن شد می تر شدید حلظه هر که ابراین زیر و رفمت حیاط

 :گفمت

 !ابرونیه جعب-

 :درآ مد گذاشتمی می رسش رسبه فربد اب که هایی وقت هامن مثل صدایش

 .ده منی شفا که کنه می کور کثافته، ش مهه ابرون این ابال بیا-

 :گفمت چرخیدم، می خودم دور حیاط وسط که حایل در

 !لطیفه قدر چه ببنی! ده می شفا کور داره اتفاقاا -



 

 موهای. خورد می صورمت به تند تند قطرات. گرفمت آ سامن مست به را صورمت

 به که وقیت ات مچرخید. چسبیدند ام شقیقه طرف دو به ام پیشاین جلوی

 بقیه مهراه مه عزیز. چرخید می رسم دور چزی مهه و ایس تادم! افتادم رسگیجه

 از را معیق حرست یک من ابز بود که مه حالیت در حیت. چرخید می

 خریه. برداش مت قدم عزیز مست به. شد تر مک و مک ام  گیجی. خواندم می نگاهش

 :شتدا لب روی به مه مکرنگی لبخند و بود من به



 تر قبل شب یه! اینجا آ ی می ها هفته آ خر تو دونه می بود، اینجا فربد دیشب-

 ... که آ د می

 ابران پای جای ات کش یدم صورمت به و بردم ابال را دس مت! ایس تادم جامی رس

 بود خوب. بودم ندیده را او که بود ماه سه از بیشرت. کمن پاک صورمت از را

 !بود عایل نه که خوب ندیدنش،
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 به گش مت برمی داش مت. گرفمت می خو گریم خست مهیشه زندگیم  به داش مت من

 گذاش مت ابلش روی رس ات گرفمت می اید داش مت! اباب بدهی از قبل روزهای



 رد توجه یب فروختند می نرگس که هایی فرویش گل متام کنار از. بربد خوامب

 .شوم

 فقط چزیها بعیض! گفت می راست عزیز. برداش مت صورمت روی از را دس مت

 بود افتاده خارش به صورمت پوست. دهند منی شفا که کنند می کور! قش نگند

... 

 



 و بودم رفته ملیحه جای به قبلا  داش مت، مرخیص روزی دو هفته وسط

 به آ ان دنبال به خودم که گفمت و زدم زنگ اببک به. بود جربان درحال

 نداشت، رضاییت من اب آ ان برخوردای از نکرد، موافقت! روم می اش مدرسه

 اب آ ان برخورد و رفتار. شدم آ ماده رفنت برای و ندادم حرفش به گوش من اما

 فرار من از مهیشه! اتریک و رسد. بود اوملان برخوردای مثل درست من،

 .خلقانه ی هبانه یک اب ابر هر و کرد می

 ات کمن، برخورد تر س نگنی اببک اب دارد حضور وقیت که کردم می را سعمی متام

 کیس نه کمن؛ ایفاء برایش را خانوادگی دوست یک نقش دارد اماکن که جایی



 رخش به را این نداش مت ارصاری. شود پدرش مهرس زودی به است قرار که

 را دارد من اب تنهایی در که مصمیییت آ ن بود مواظب مه اببک حیت. بکشم

 چزیی تنها. نکند حتریک را حساس یتش ات کند مدیریت شلکی به آ ان مقابل

! بود عاطفه مادرش کند، حصبت من اب آ ن مورد در داشت علقه آ ان که

 و مادر مصمییم  ی رابطه مورد در مه هایی اغراق کردم می حس مه مهیشه

 .کند می شان دخرتی

 



 رسویس اب و کمن پیدا را آ ان زودتر ات شدم پیاده ماشنی از مدرسه مقابل

 دو انهار یک از ابش می، داش ته نفره دو بزم یک عرص ات خواس مت می. برنگردد

 .دیگر های برانمه و کنمی رشوع نفره

 به. داشت بزرگ ضعف نقطه یک اش، رفتاری های س یاست ی مهه اب آ ان 

 کمن اس تفاده ضعفش این از ات کرد می مکک من به این. بود حرایف دخرت شدت

 را زدن حرف که هایی چبه دخرت چون ببخشم؛ هببود او اب مکی را ام رابطه و

 از چه اگر کنند؛ حفظ را خود خست موضع خییل توانند منی دارند دوست



 که کواتهی مدت هامن رد اما کرد، منی اس تقبال خییل شان خانه در من حضور

 .زد می حرف اکیف ی اندازه به داشت حضور

 دوست به رسیع دید مجعیت جهوم میان اش مدرسه درم  مقابل را من وقیت

 کرده غافلگریش. برگشتند من مست به مه اب دو هر بعد و کرد نگاه اش کناری

. کرد زمزمه صورتش نزدیک را هایی حرف و چرخید دوستش طرف به. بودم

 و خودم قدی تفاوت اید به را من و بود اش کناری دوست برابر دو یباا تقر 

 اینجا اش پرچانگی بودم امیدوار. انداخت می قبل خییل های سال در راحیل



 و کرد می گوش رسسپرده یک مثل هایش حرف متام به دوستش. نکند بروز

 .داد می تاکن رس

 :گفت و کرد من ایرساتپ به نگاهی. آ مد طرمف به مه خودش و رفت دوستش

 کننی؟ می اکر چی اینجا سلم؛-

 :گفمت و بردم مکرش پشت به را دس مت

 .بگردمی برمی خرده یه بعد و خبورمی انهار بریون برمی اول دنبالت اومدم-

 :گرفت فاصهل من از مکی و داد اش شانه به تاکین



 .خونه رم می رسویسم اب ندارم، حوصهل من-

 :گفمت طامنینه اب کردم، حتمل. گرفت می خست آ خرش از بیشرت اولش مهیشه

 خونه رمی می گریمی می  غذا یه ای خس ته بره، گمی می الان رو رسویست-

 .خورمی می

 :گفت گرفت جا ام صندیل در و رفت رسویسش وقیت

 .خونه برمی بعد خبورمی، بریون رو انهار-



 پشتش فکری نظرم به. رس ید منی مشام به خویب بوهای موضعش تغیری از

 سفارش را هامن خواست چی هر. رفتمی فود فست یک به نظرش طبق. بود

 راه در. داشت نگه خودش برای را اش پرحریف و خورد غذا اش تها اب. دادم

 حالت به و داد تکیه صندیل پش یت به را رسش وقیت خانه به برگشت

 :گفت درآ مد درازکش

 .شه می پرت حوامس من خونه بیاین دارم، خست امتحان یه فردا من-



 جلو به اش شانه چپ مست از را بلندش موهای. کردم مستش به نگاهی نمی

 سن به وقیت من اب قدر چه. بود کرده رها اش سینه روی مقنعه زیر از و آ ورده

 و ذهن جحم ی مهه فربد که بودم سنش نزدیک. داشت فرق بودم سالش و

 ذهن مادرش و پدر اییجد شاید مه آ ان. بود درآ ورده خود ترصف به رو رومح

 .بود کرده درگری را روحش و

 .خبون رو درست خونه برو امروز فردا، برای ذارم می ابشه-

 :کش ید وسط را مادرش پای مهیشه مثل



 حصبت مه اب و زنه می زنگ حامتا  امروز نکردم، حصبت مامامن اب روزه دو-

 .بکمن ای دیگه اکر ندارم وقت دیگه. کنمی می

 کردن دک عاشق. کمن کنرتل را خودم نتوانس مت نگرید ام ندهخ  کردم اکری هر

 :گفمت که کرد تعجب موقعم یب ی خنده از برگشت، طرمف به! بود من

 ... قبول! آ م منی من ابشه-

 :کردن سکوت برایش بود خست

 .کنمی می حصبت مه اب لکی زنه می زنگ آ خه مامامن-



 :کردم اتییدش

 !کنید می خویب اکر-

 !کنه می حصبت خییل مه اباب اب-

 !کرد می عیان رخ زیبایی به داشت درونش ابهوش دخرت آ ن
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 .دهد ادامه ات کردم تشویقش نگامه اب

 .داره دوست رو ابابم خییل مامامن-



 زدن حرف برای بیشرت و بیشرت که کمن پیدا ای مجهل ات گش مت و گش مت قدر آ ن

 :کند تشویقش

 !ایران بیاد ممکنه زودی مهنی به پس-

 :گرفت فاصهل دفعه یک صندیل از

 .کنه صرب گفت. پیشش رمی می زود خییل ما گفت هبش ابابم آ د، منی نه-

 بود کرده گم را واقعیت و روای ای! فتاب می مه به دروغ ای داشت، حالت سه

 :بگومی کردم فرصت فقط. بودمی رس یده موقع بدترین. گفت می راست مه ای و



 !برمی ات کشه می طول سایل دو یکی گفته، راست ابابت خب-

 :گفت شود پیاده اینکه از قبل داش مت، نگه آ پارمتان دم را ماشنی

 !خوره می غصه داره ش مهه مامامن-

 ای. کند گم را روای و واقعیت بنی مرز که نبود دخرتی آ ان. رفت و شد پیاده

 مقابل از و شود آ پارمتان وارد که وقیت ات! دروغ ای و هایش حرف بود راست

. بودم رفته شان خانه به که افتادم ابری اولنی اید. ماندم جا هامن دور، چشاممن

! است تهگرف  عکس چه برای که گفت رک خییل گرفت عکس من از وقیت



 اندازی راه حال در روز آ ن مه شاید ای ابشد؛ گو دروغ توانست منی دخرت این

 هایش حرف. بفرس تد مادرش برای که نبود اکر در عکیس و بود منایش یک

 . بود اببک های حرف اب اکمل تناقض در مادرش، مورد در

 .ابشد راحت خیالش ات گفمت خانه به آ ان رساندن از و زدم زنگ اببک به

 و زده را قفل این خودش آ ان. نگفمت او به چزیی آ ان های حرف از مطلقاا 

 بود، هبرتی روز فردا کردم، فکر فردا به. داد می دس مت به لکید ابید مه خودش

 از و بگریم نظر حتت حسایب را او. ابمش آ ان اب مدت متام توانس مت می من

 مست به رسعت اب فکر این اب. بربم را هبره هنایت زدن حرف به اش علقه



 به خودم اب دارم را خست فکری درگرییم  یک که این خیال به. راندم خانه

 به تری آ رام حمیط در و برمس زودتر ات کردم مه بیشرت را رسعمت برم، می خانه

! داشت خوامه بزرگرتی فکری ی دغدغه که فهمیدم بعد مکی اما بیندیشم، آ ن

 ماشیین بپیچم مان آ پارمتان ی وطهحم ورودی داخل به خواس مت می وقیت درست

 عقب به ابید دمه راه او به اینکه برای. کرد سد را رامه آ مد می روبرو از که

 کیس دیدن از کردم، نگاه اش راننده به بکمن را اکر این اینکه از قبل. رفمت می

 دس تامن. ماند حرکت یب پامی و دست بروم، عقب به ات بود منتظر روبرومی که

 فربد. داش مت نگه جایشان رس را ها آ ن فرمان مکک اب و خسیت به و شد شل



 اتفایق این از من مثل انگار مه او و نشس ته ماشنی فرمان پشت که بود

 از بعد اثنیه چند درست. بود داده دست از را مترکزش درآ مدن مه روبروی

 بود دیگر مست که خرویج از ات زد دور و گرفت عقب دنده مان نگاه  تلیق

 از خبواهد و زده دور اگر ات راندم جلو به و آ مدم خودم به رسیع مه من. رودب

. است رفته ایدم از رانندگی دیدنش شوک از که نبیند شود رد من پشت

 و کن پارک را ماشنی زودتر چه هر. کرد می ارسال را فرمان یک تنها مغزم

 . برسد هایت سوال داد به مامان ات ابال برو



 ات کوبیدم اش دمکه به دوابر حممک. بود ساخامتن ی طبقه ینآ خر  در آ سانسور

 ابال و شدم سوارش. دهد خرج به ش تاب آ مدن پاینی برای و کند اثر شاید

 نشس ته مبل روی مامان. کردم ابز را در و چرخاندم قفل داخل را لکید. رفمت

 که بود مزی روی خنورده دست چای اس تاکن دو. بود دستش آ یب لیوان و

. مقابلش درست دیگری و مامان مست یکی. شد منی بلند آ ن از اریخب هیچ

 و کند منی تعارف یکی برند، منی ذلیت هیچ مه اب مصاحبت از که نفری دو مثل

 دو بنی ی فاصهل در شلکی مس تطییل سفید پاکت! خورد منی مه دیگری

 :پرس یدم مامان از سوال یک تنها. بود اس تاکن



 داشت؟ اکر چی فربد-

 موفق اینکه از بعد و کش ید رس را آ ب لیوان. برد دهانش مست به ار  قرصش

 را پاکت و گذاشت چای اس تاکن کنار را لیوان شد قرص دادن قورت به

 :داد هل من مست به و کش ید مزی هامن روی

 اتوانش برده، رو پومل دایمی گفت. بده پس بود داده اببک که پویل بود اومده-

 !بده سپ دخرتش انمزد خواد منی رو

 :گفت بردارم را پاکت آ مدم ات. نشس مت مزی روبروی زانو دو و رفمت جلو



 حمسن از گفمت هبش هیو. بود شده مرگم چه دومن منی دیدمش که امروز-

 !بگریی برام خرب یه توین می مش، می دیوونه دارم ندارم، خربی

 :پرس یدم لب زیر و برداش مت را پاکت

 گفت؟ چی فربد-

 :کش ید دراز آ ن روی سپس و آ مد جلو مبل روی مکی نشس ته مامان

 !رفت و شد بلند. نگفت بگه چزیی یه اومد یعین. کرد نگامه فقط-
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 به بود، داخلش چکی کش یدم، بریون را درونش اکغذ کردم، ابز را پاکت در

 برگشنت مثل درست حسم. بود رخیته فربد حساب به اببک که مبلغی هامن



 هل پاکت داخل به را چک فوراا . ابشد شده درمان قبلا  که بود دردی یک

 :گفمت و کش یدم پاکت اتی روی را دس مت و دادم

 داره، خربی اباب زا حمسن احامتالا  خربه، چه معلومه! بدونه کجا از فربد-

 نه گر و کمن؛ منی این غری ای دیگه فکر من. بگه چزیی ما به بزنه زنگ خواد منی

 .شده پاس و آ س که رسوند می جوری یه حامتا  نداشت، رو پویل یب طاقت آ قا

 :کرد مه در امخ

 مریم؟ می نگراین از دارم که من به زنه منی زنگ یه شده عار یب قدر این یعین-



 ی  حمدوده گذاشت منی دس مت در پاکت. نداش مت را مامان اب روحبثج ی حوصهل

 :گفمت و آ وردم ابال را پاکت. کمن وس یع را ام فکری

 .زین منی حریف هیچ اببک پیش پول این از مامان-

 :دوخت من به را اش داده حالت تغیری چشامن نشست، و شد بلند ابره یک

 رو ش بقیه بود قرار اون آ ورده، پس فربد بدونه ابید اونه؛ پول! گی؟ می چی-

 هبش شاید خودش فربد. شه منی نگمی الان. بده هبش کنه جور و مجع مه

 .گفت



 نگو چزیی تو گم می! که کمن پنهون ازش ابد برای خوام منی مامان، بده هملت-

 .بگم خودم ات

 :گفمت پاکت دادن تاکن اب و کردم مکیث

 نزد؟ ای   هدیگ حریف موند؟ قدر چه اومد؟ یک فربد -

 و آ وردم چایی ات. تو اومد کرد پریس احوال و سلم. منوند مه ربع یه مجع رس-

 که پولیه که گفت مزی روی گذاشت آ ورد بریون و پاکت نشس مت جام رس

. حرفا این و برده دایمی گفت که طلبته؛ توئه، مال گفمت. هبش داده اببک



 ممکنه بدی فکرای بشه دیر ،بگو بزن زنگ اببک به الان مهنی برو یدلا گم می

 .بکنه

 :زدم زل چشامنش در مس تقمی

 .هبش گم می! شه منی دیر. کمن می فکری یه خودم بذار-

. کرد دنبامل بود من ی خریه که نگاه اب شوم دور چشامنش مقابل از که موقعی ات

 زل آ ن به و نشس مت ختمت قسمت ترین انتهایی در و گذاش مت مزی روی را پاکت

 بود دل دو مدت این یعین بود؟ آ ورده پس را پول چرا ماه پنج از بعد. زدم



 خوردن پول این که بود آ مده کنار خودش اب رساجنام و ندهد ای بدهد پس که

 چگونه او که بودم کرده فراموش من ای بود، شده عوض فربد! ندارد؟

. نبود ها کردن دست دست این اهل ش ناخمت می من که فربدی. ست مردی

 زنگی ای و بود روم رومی ای نبود، کند صرب ماه پنج تصممیی برای که نای اهل

 فقط ابر هر و کمن پیدا فربد اکر این برای دلییل ات زدم می دری هر به!  زنگ

 پول این که گفت شد می تنها. کرد می خطور ذهمن به قبیل دلیل رد برای دلییل

 اش خانه از فراید اب را اببک و من که ها روز هامن چرا اما خواس ته، منی را

 در که روزی هامن چرا! بود نداده پس بندش پشت بود انداخته بریون



 فکر در زد، حرف تهل و پنری از هایش جنس پخش برای اببک مکک جواب

 دانست می شاید بود، من آ زار پیی در مهیشه مثل شاید نبود؟ پول ابزگرداندن

 شاید چس بد، می را گلومی خبی و شود می حناق لعنیت های پول این دادن پس

 یک وسط من که گفت او به ششمش حس رسان خرب کبوتر مهیشه مثل

 اکبوس و من آ رامش دلم  به بزند حنوی به ابید بدیل؛ آ رامش چند هر آ رامشم،

 .کند ش مب هر ی لقمه را

 



 حوامس اما بود، کرده درست برامی اکرش اب فربد که فکری های مشغهل متام اب

 اببک. بگذرامن آ ان اب را طوالین زماین ات شده نصیمب خوب تفرص یک که بود

 دلش. بروم دنبالش به مه امروز است قرار که بود شده خربدار آ ان توسط

 دست از را ام مانده خانه کردن اسرتاحت برامی که روزی دو خواست منی

 برای ای اجازه دیگر و گفمت مان خوردن انهار مه اب و دیروز فواید از. بدمه

 مه اب ات رساند می خانه به زودتر را خودش عرص که گفت فقط. ندادم خمالفت

 .ابش می

 



 در مزی، جای در خودش و داده هل کناری به را خانه سالن وسط مزی آ ان

 اطرافش مه دفرتهایش و کتاب. بود کش یده دراز دید، می تلویزیون که حایل

 :گفمت داش مت زیونتلوی به که نگاهی نمی اب و نشس مت کنارش. بودند رها

 گرم برات بگو شد ت گرس نه اگر خیچال، توی گذاش مت رو انهارت ی بقیه-

 .کمن

 که این از! بود کرده تعریف خودش از خانه ات مدرسه از راه متام 

 انهار. بزمن حریف من نداد هملت اصلا . است الکس شاگرد ترین خوان درس



 و صرب. بود اش تها یب هایاش ت  یب اما بودم، گرفته خودش انتخاب به مه را

 من و برسد رس اببک بود ممکن مه حلظه هر. نداش مت را قبل روز ی حوصهل

 رسآ مد درسش الکس در آ ان که ابشد این شده دس تگریم که چزیی تنها مه

 اصل رس به راست یک پرس یدم که سوایل اب. است هایش الکیس مه ی مهه

 :رفمت مطلب

 نکردی؟ حصبت مامانت اب امروز-

 :گرفت تلویزیون از اهنگ



 زدم؟ زنگ یک برم، منی گویش که مه مدرسه تو بودم، تو اب ش مهه که من-
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 زد؟ بزنه، زنگ هبت بود قرار دیروز-

 :داد تاکن مثبت ی نشانه به را رسش

 .زد زنگ آ ره-

 تنها آ ان اما نداش مت، خویب حس کش یدم می حرف دهانش از داش مت که این از

 .بود دس مت دم ی  گزینه



 مدت این چجوری پس پیشت، ایران بیاد نیست قرار گفیت دیروز-

 ببیننی؟ رو مه خواین می

 :گفت کند، نگامه اینکه بدون و کرد مجع را هایش کتاب انداخت دست

 !کنه می فکری یه ابابم-

. بپرمس او از الکمی بتوامن بود حمال دیگر رفت می ابال اگر برود، خواست می

 :بدهد شده طور هر را جوامب که کند جمبور را خودش که کردم می اکری ابید

 !شه هامهنگ من اب ابید قبلش کنه فکری هر ابابت خب-



 :کرد نگامه برنده و تزی کرد، رها پایش مقابل را کتابش

 !نداره دوست رو ابابم مامامن مثل کس هیچ-

 شدند؟ جدا مه از چرا طوره این اگه-

 برای ابر یک خواس مت می من اما کند، می اذیت را او لک لک این دانس مت می

 !اببک ای کرده گمرامه آ ان بدامن خواس مت می کمن، معلوم را تلکیفم مهیشه

 .کنمی زندگی مه اب مهه پیشش برمی همنتظر  پش میونه، مامامن الان-

 :گفمت و انداخمت ابال ای شانه



 کنمی، زندگی مه اب تونمی منی که مهه آ ملانه؛ که مامانت انگلیس، رمی می ما خب-

 اب وقتایی یه بری بتوین شاید تو ابش می، مه اب تونمی می تو و من و ابابت

 حامتا  چون هست، موضوع این متوجه مامانمت. تونه منی دیگه پدرت اما مامانت،

 .کنه ازدواج قراره ابابت که دونه می

 :بود ها کتاب از یکی روی پایش. شد بلند

 ما مونه می منتظر گفت مامامن تری، کوچیک من ابابی از سال بیست تو-

 .بیاد اومن ات انگلیس برمی



 .داد می اطلعات هبرت زد، می حرف هبرت عصبانیت حالت در

 پس. دادم مثبت جواب هبش ممن و کرده واس تگاریخ من از ابابت خود-

 .کنه منی فکر مامانت به دیگه یعین

 .بودم نزده حرف او اب رک و پرده یب طور این اتکنون کرد، نگامه تعجب اب

 .خوام می رو خودم مامان و آ د منی خومش تو از که گفمت هبش من-



 اببک و بزند ریفح اببک به که داش مت را آ ن ترس بودم، کرده روی زایده مکی

 شک چزیی به بود کرده بروز ابره یک که من جعیب کنجاکوی این از مه

 :کردم سد ابال ی طبقه به رفنت برای را راهش و رفمت جلو کند،

! کمن فکر بیشرت ابید من که ابشه داش ته دوست رو مامانت ابابمت اگه خب-

 طوریه؟ این تو نظر به



 ته! بود کش یده ته هایش حرف متام جا یک. دکر  می نگامه مردد! شد تر آ رام مکی

. رفمت دنبالش. کرد انتخاب را پناهگاهش و ابال ی طبقه به رفنت که کش ید

 :کردم صدایش و ایس تادم پهل آ خرین روی

  بیشرت حواست فقط! نگو مه تو گم، منی ابابت به چزیی حرفامون از من-

 !چطوره اوضاع ببنی ابشه، هبش

 کوچولویی جاسوس امشب از بودم مطمنئ بودم، زده برمه را خیاالتش متام

 شلک به را سالن. کش ید خواهد رسک پدرش اکرهای مهه به که شود می



 به و کرده مجع مه را آ ان های کتاب. کردم جا به جا را مزی و برگرداندم قبلش

 .بردم ابال ی طبقه

 بودم فهمیده بودمی مه اب که مدت این در. آ مد خانه به پر دست اب اببک

 ابیش جمبور که نبود مردهایی آ ن از. دارد تبحر خانه ماحیتاج خرید در بس یار

 دادن همامین اهل خییل و پس ندید می را شلوغی. بنوییس لیست او برای دامی

 . بود رفنت همامین و



 شد خایل دستش که مهنی. بربد آ شپزخانه به خریده که وساییل ات کردم مککش

 رویش و آ ورد عقب را انهارخوری صندیل بعد و کرد روشن را بریق چایساز

 :کرد برانداز را من لبخند اب و کش ید معیقی نفس. نشست

 ابالست؟ الان نکرد؟ بدقلقی که آ ان-

 :کردم امیدوارش

 .خبونه رو درسش رفته. خودمون به بسپر آ می، می راه مه اب دارمی-



 من از و چرخاند طرفش به را آ ن شدن مخ اب. کش ید بریون را ای صندیل

 چس باند زانومی به را زانویش نشس مت که این حمض به. بنشیمن رویش خواست

 :گرفت دس تانش بنی را دس مت دو هر و

 پیش بری ها هفته آ خر هنایت مه ای اکریت، رس ای! نداری تفرحیی هیچ تو یدلا-

 !آ ان دنبال مدرسه رفیت فقط بودی مرخص که مه روز دو این. کرج عزیزت

 رفمت؟ می کجا روزه، دو ش مهه خب-



. بود آ رامش اب توام مهیشه رفتارش بود، همرابین مرد اببک. فرشد را دس مت

 الکمی نرمش. گرفت می فاصهل لبانش ی حموطه از مک لبخند زدن، حرف وقت

 او که بود همیا چزی مهه. ابخت منی را قافیه عصبانیت حنی در حیت داشت، مه

 در کاماکن من اما رفت، پایش به پا سپرد، همرش به دل داشت، دوست را

 را آ ن حس زدم می قدم کنارش وقیت هنوز. بودم پذیرشش برای مترین حال

 او هنوز! بدگویی هایشان زابن و کنند می ملممت اطراف های چشم که داش مت

 داش مت، هبرتی روز و حال تنهایی در. بودم رشیک اطرامف های آ دم متام اب را

 حیت ای و داشت را موهامی اب ابزی هوس ای و فرشد می را دس مت اگر



 مه مبارزه اما نبودم، خویب مهراه شاید! گرفمت منی کناره گاه، یب و گاه های بوسه

 یک بنی. خورد منی چشم به حراکتش در دهنده آ زار ش تاب مه اببک. کردم منی

 .گذاشت می وقت لکی دو، ات

 نفری چهار چیدم برانمه الان مثلا . چیدم می برانمه یه گفیت می زودتر هبم-

 !ترکیه برمی عید

 :بوس ید را صورمت و آ مد جلو. کمن فکر رفنت ترکیه به نداد فرصت

 . ره می در آ دم خس تگی-



 .بیندازد پشتش به نگاهی نمی شد ابعث آ ب جوش یدن صدای
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 برگشت مسمت به اکرش از فارغ وقیت. شود متام اکرش ات کردم سکوت

 :پرس یدم مشکواکنه

 آ ان خبواد اگه وقت اون ایران؟ برگرده آ ان مامان نیست قرار مگه ترکیه؟ برمی-

 چی؟ ببینه رو

 :نشست قبلش جای در و آ مد رسیع

 !ایران ادبی عید نکمن فکر راستش-



 چرا؟-

 بیاد، نداره قصد که شدم متوجه حصبتاش از فقط گه، منی هبم که چراییش از-

 .شده بدقلق فهمیده چزیایی یه مه آ ان

 که بود کرده اشاره مه آ ان. بود آ ان های حرف اتیید در حرفش جای این ات

 .ندارد را ایران به آ مدن قصد مادرش

 داره؟ مادرش و آ ان ملقات به ربطی ما رفنت ترکیه-

 :کرد کج را لبش ی گوشه ام نپرس یده درس یت سوال که این ی نشانه به



 یه که توئه، خاطر به ما رفنت. ایران آ د می اکریه؟ چه ترکیه بیاد خبواد اگه خب-

 اس تقبال حامتا  بگو، مامانمت به اکراش، دنبال افمت می. کین اتزه هوایی و حال

 .کنه می

 .ابمش ایران عید دادم می ترجیح من اما من،ک کور را ذوقش خواس مت منی

 .آ د منی خومش رفنت ترکیه از خییل من منه، خاطر به اگه-

 :داد تاکن شدت به را رسش



 رو یکی این اما نزدم، حریف حاال ات حرفت روی نزن، مه رو حرفش اصلا -

 مه خودش اون نکمن فکر اما زین، می رو عزیز جوش دومن می. رم منی ابر زیر

 .نری مسافرت خاطرش به تو که ابشه رایض

 رس ساعت دو اما موندم، می هتران مه قبل های سال من نیست، عزیز حبث-

 .کنمی می فکر هبش راجع ندارم، حبیث ابز. منوندم عزیز پیش مجع

 :خندید اببک



 فقط کن، فکر ابشه. رفت شدی رایض گفمت که ندارم حبیث گفیت جوری یه-

 .کن فکر زودتر

 :گفمت و زدم زیری چشمک

 من؟ ریش به ببندی که کین  می اکدوپیچ رو پس ندی می خودت که چزیهایی-

 !بزین گومل بتوین حماهل



 چشامنش. آ مد جلوتر حرمف این اب اما داشت، را آ شپزخانه از رفنت بریون قصد

 بلوزم ی برگش ته ی یقه. آ ورد جلو را دستش. گرداند صورمت جای جای در را

 :تگف و کرد درست را

 .شه می عوض نظرت بیام و برمی. خودته خاطر به ش مهه رفنت ترکیه کن ابور-

 عطر وقت هیچ و بود ااتقش مزی روی متفاوت های ادلکن از لککس یوین

 وقیت. بود مهیشه از بوتر خوش امروزش عطر اما کرد، منی اس تفاده اثبیت

 :گفت ادامه در شد می جدا ام یقه از مییل یب اب دستش



 ش یقه ببینید که کنید منی دقت بلوز، پوش یدن از بعد جفتتون آ ان، مه و تو مه-

 . نه ای درس ته

 .کمن راهش روبه دوابره را کرده درست که ای یقه ات بردم ابال را دس تامن

 .پیشش بری که منتظرته الان بزن، رس یه مه آ ان به-

 .رفت و گرفت من از تردید و مکث اب را نگاهش

 ای آ یینه به و رفمت کفشی جا مست به انخودآ گاه. رفمت لنسا به رفتنش از بعد

 ام یقه به نگاهی. بردم پناه بود شده تعبیه آ ن داخل اریب صورت به که



 صورمت به و شد جا جابه آ ینه در نگامه وقیت. بود جایش رس چزی مهه. انداخمت

 اما نبود، پیدا که زیری لباس بند از. شدم عصیب خودم دست از افتاد

 .بود عیان و آ شاکر صورمت در کامل و متام گذش ته اتخاطر 

 

 به را بلندش قد گذاشت، می رسش رسبه. کرد می خنده و شویخ آ ان اب اببک

 در مه من. خورد می غصه هایش الکیس مه ی بقیه حال به و کش ید می رخش

 متایل زد، منی حرف فربد ی درابره من اب دیگر. کردم می شان مهراهی سکوت



 بودم فهامنده او به مس تقمی غری واکنشم و رفتار اب من اما اکر، ینا به داشت

 . نکشد وسط را پایش دیگر که

 را دستش کنار کوچک کوسن دفعه یک هس مت فکر در خییل دید اببک وقیت

 داشتند توان که جایی ات. کردم شان نگاه و پریدم جا از. کرد پرت طرمف به

 :گفت و شد بلند جایش از دمه نشان العمیل عکس آ مدم ات. خندیدند

 .خواد می لباس آ ان خرید، بربمتون ش ید حارض برید-

 :گفت من به رو مرموزانه مه بعد



 .ریشت به ببندم رو خودم ی علقه مورد اکدوی خوام می که برمی-

 . کردمی اس تقبال آ ان مه و من مه. بود خویب پیش نهاد

 

 هتران به شهرایر از برگشت اهر  در بزمن، رس عزیز به توانس مت منی هفته انتهای

 کیس اما بیامی، توامن منی که بگومی پرس تارش به ات زدم زنگ عزیز ی خانه به

 صبح فربد داد خرب که گرفمت متاس مهراهش ی شامره اب. برنداشت را خانه تلفن

 .است برده خودش ی خانه به و آ مده عزیز دنبال به
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 و بوده خوب عزیز حال داد اطمینان اما ابشد، شده مریض عزیز ترس یدم

 .است بوده فربد طرف از قبیل خرب بدون و ای دفعه یک تصممی

 متاس فربد مهراه ی شامره اب و نکردم درنگ اصلا  تلفن، کردن قطع از بعد 

 چند هر. نداد را جوامب فربد. نداش مت اعامتدی عزیز پرس تار حرف به. گرفمت

 ابعث و بود جعیب تصممیش این اما ، هست عزیز به حواسش بودم مطمنئ

 .بگریم دلشوره شد



 این از کردم می فکر. زدم زنگ اش خانه تلفن به ابر این رس یدم، خانه به وقیت

 و پیچید می خانه در تلفن زنگ صدای ابالخره. کند خایل هشان تواند منی یکی

 اش خانه تلفن جواب فربد بود، ابطیل خیال. دهد جواب کرد می وادارش عزیز

 . داد منی مه را

 و چرخید می دورم مدام فقط. زد منی حریف. بود شده عایص دس مت از مامان

 خودش نتوانست فمتر  ام گویش رساغ شام از بعد بلفاصهل وقیت. کرد می نگامه

 :گفت و کند کنرتل را



 طفل که عزیزت! زین می زنگ ریز یه داری اومدی که وقیت از! یدلا کن بس-

 . هبشه حواسش تو از بیشرت فربد نیست، صغری

 :گفت و کرد پامی به نگاهی

 که گی منی اببک به چرا! دستت از مش می دیوونه دارم پاته، جورابت هنوز-

 نده؟برگردو  رو پول فربد

 روش و راه دنبال من اما برسد، اینجا به که بود زده را ها حرف این متام

 برداش مت را خانه تلفن گویش ابر این. کمن برقرار متاس فربد اب که بودم دیگری



 ی شامره دهد، جواب انش ناس ی شامره دیدن اب شاید که این امید به و

 . نشد عایدم چزیی ابز اما گرفمت، را اش خانه

 :داد حل راه نماما

 .اونه حسابیشون آ دم س تاره، بزن زنگ یه-

 و داد را جوامب س تاره. گرفمت متاس س تاره اب. بود داده را ممکن پیش نهاد هبرتین

 احوال. گذاش مت می احرتام بودنش  حسایب آ دم ی درابره مامان ی فرضیه به ابید

 :گفمت ادامه در. گفت بودنش خوب از. پرس یدم را جنینش و خود



 .ده منی رو جوامب کیس کرج زمن می زنگ فربده؟ پیش عزیز س تاره-

 س تاره. نزدم حریف فربد اب ام پیی در پیی های متاس و پرس تار اب زدن حرف از

 :ُشست را هامی دلشوره ی مهه

 رفنت پیش ربع یه بود کسل خرده یه عزیزت بودن، اینجا شام. فربده اب  آ ره؛-

 .خونه

 دفعه یک چرا که نپرس یدم دیگر. کردم تشکر هس تار  از و کش یدم راحیت نفس

 و انزننی ی رابطه خوردن مه به ماجرای از بعد. است آ ورده هتران به را عزیز



 از خبشی مقرص را خودش! بود انراحت مهه از بیشرت س تاره فربد،

 .دانست می شان مشالکت

 :گفت و نشست مبل ی گوشه پریشان و امخو دید را حامل وقیت مامان

 .داش یت حمسن برای داری، عزیز برای که نگراین مهه این از ذره یه اکش-

 حرف او اب حسایب و درست بودم آ مده که وقیت از سوخت، حالش به دمل

 برسد فربد ات. کَندم پوست میوه برایش توهجیی یب این جربان به. بودم نزده

 از ات ود ی درابره. داش مت زایدی وقت هنوز دهد پاخس متامس به بتواند و خانه



 پویل از اببک گذاشنت جراین در و حمسن مامان، اخریم  های نگراین ترین همم

 مه دویش خوابید که این از بعد. زدم حرف او اب است آ ورده پس فربد که

 . شود مس تقر اش خانه در خوب دادم فرصت فربد به و گرفمت

 دیگر دست اب و کردم خشک را موهامی دست یک اب و برداش مت را حوهل

 از حوهل گفت"  الو"  بوق دو تنها از بعد وقیت. گرفمت را اش  خانه ی شامره

 :گفمت آ رام و یواش صدایی اب و زدم تکیه ااتمق در پشت. شد رها دس مت

 ... سلم-



 :گفت لکمه یک من خود مثل

 .سلم-

 :بود خست بگومی خواس مت می که هایی حرف کردن جور و مجع

 حالش عزیز. شدم نگران هتران؛ آ وردی رو عزیز فهمیدم کرج زدم زنگ-

 هتران؟ آ وردیش هیو چرا خوبه؟



. نه ای و خوبه که بپرس خودش از بزن زنگ فردا خوابیده، الان عزیز-

 بکمن خوام می اکری هر دیگه ی دفعه گرفیت، متاس مهرامه اب ابر سه و بیست

 !نشی پیگری قدر این که کمن می تلکیف کسب ازت قبلش

 !بودم نگران فقط من-

 مه به رو آ دم حال تو های نگراین مدل برس؛ زندگیت به نباش، نگران دیگه-

 !مهه از بیشرت تو، از بیشرت هست، عزیز به حوامس من. زنه می

 . بزند دهین تو تلفن پشت از زدن حرف  گونه این اب توانست منی



 ! حقته پول اون آ وردی؟ پس رو پول چرا-

 :بود دنده یک و جلوج فربدم  حلنم  هامن شحلن اما دیدم، منی را اش قیافه

 به بیارزه که بگریم جوری یه ابید. بگریم رو حقم چس به منی هبم جوری این-

 !دردرس مهه این

 نه گر و کند، آ رام را خودش ها حرف این اب خواهد می فقط کردم می حس

 ات رس ید خنواهد اباب به دستش هرگز دیگر که دانست می من از هبرت حامتا 

 :بیارزد که بگرید طوری را حقش



 پول این اب. ندادم اببک به دس مته، پول هنوز من! فربد کنار بذار رو جلبازی-

 ابید که طور اون نتونس یت هنوز که دومن می من مبوین، پا رس توین می

 .کین پول به تبدیل مه رو جنسات

 :داشت انعاکس تلفن گویشم  در پوزخند به خشمش آ تشفشان تبدیل صدای

 ددلاری هبم و بشیین نیست خویب وقیت بنداز، ساعت به نگاه یه یدلا نیبب-

 یکی به که ابیش زان این از نکمن مه فکر! بذاری پام جلوی حل راه و بدی



 پوشن می ژوپ میین مه خونه تو قرار، رس رن می یکی اون اب دن، می شامره

 ... برس رتاک به...  خبری شبت دکرت خانوم. دارن نگه رایض رو خونه صاحب
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 را تلفن ی دهنده آ زار و آ زاد بوق گفته، که خبریی شب از بعد که بودم منتظر

 اب کرده که اکری ابخر  هر مه اولش از فربد کمن فکر مهیشه مثل و بش نوم

 فکر نداش ته؛ برایش توضیحی بد، چه خوب چه مه وقت هیچ و کرده زابنش

 مه من! بود نرفته و بود خط پشت هنوز فربد اما است؛ رفته و گفته کردم می

 حرف و  زابن و گوش پا، و دست درآ ورد، چشم سکومتان. نگفمت چزیی

 جنگ به و بگریم را محق که این برای بود، صدادارتر فربد سکوت. زد می

 :گفمت بروم، حرفش پر سکوت



 که حرف! فربد کنه داغون حرفاش اب رو آ دم تونه منی تو مثل کس هیچ-

 چی هر. کین ش خفه ات دی می فشار آ دم گردن دور ندازی می دست زین، منی

 چیه؟ دوین می اما بگو؛ هبم بدلی بریاه و بد چه هر بزن، هبم بدلی هتمت

 که اوین شبیه مه ذره یه حیت من دوین می کیس هر از هبرت تو که اینه هتش

 داری و وایس تادی الان که مهینه برای نیس مت، کین می و کردی فکر هبش تو

 به داری بگی بعدش که بگریی آ روم ات ابمش خواد می دلت دی، می گوش

 از کشی، می عذاب داری که مهینه واسه رسبلندم، تو پیش من! گی می حق

 دارم بیمن، منی رو کنه می قدلری داره که فربدی یه من زین می که حرفایی



 ریزه می زبونش از داره و شده لکمه لکمه وجدانش عذابم  که بیمن می رو فربدی

 .بریون

 

 راهی ات بود نداده اببک به را پول. کردم قطع خبری شب گفنت بدون را تلفن

 اگر که فهمیدم اما بیامی؛ کواته راحت که این نه ابزگردامن، فربد به و کمن پیدا

 خنواهد را پول این شود، مه حمتاج مه شبش انن به فربد و بگذرد سال هزار



 و دادم می گوش مامان حرف به ابید نداشت، فایده زدن پا و دست. گرفت

 .زدم می حرف اببک اب پول این ی درابره

 

 آ شپزخانه به که مهنی. کرد آ ماده صبحانه برامی و شد بلند زودتر مامان صبح

 :گفت و گذاشت مقابل شریی لیوان نشس مت صندیل روی و رفمت



 بکن، اببک پول این برای مه فکری یه...  برو من ماشنی اب امروز خبور،-

 منت. پولت ایمن بگی و بدی که اینه برای بده خرب هبش زود گم می اگه من

 !کین اضافه توین می مه رشط دیگه ات پنج نباشه، رست

 :گفمت و زدم مه آ رام آ رام و رخیمت شریم داخل شکر

 .گم می هبش-

 کرد منی مه را تصورش. کرد نگامه انابورانه و نشست صندیل روی رسیع

 :ابشد کرده قانع را من حرف لکمه دو اب و راحت قدر این



 این منت دیگه وقت اون. بده هبش برب نداره، ای فایده داری نگه! آ فرین-

 .نیست رست پول

 سوئیچ ات برخاس مت. بود شری لیوان هامن رفت پاینی گلومی از که چزیی تنها

 دفعه یک که صبح پنجشنبه هر عادت به. بربم و بردارم را مامان ماشنی

 گرفته مه اب که را عکیس آ خرین و برداش مت را ام گویش شدم می اباب تنگ دل

 طی اینکه ؟کرد جمازامتان طوری این که بودمی کرده اکر چه. کردم متاشا را بودمی

 برامی دلش. نگرید مه متایس هیچ و ندهد ما به خودش از خربی ماه چندین

 ... خربی یب مهه این بود ممکن چطور بود؟ راحت خیالش شد؟ منی تنگ



 در زود صبح که مردی نگاه از و شوم مامان ماشنی سوار رسیع خواس مت می

 و نشس مت نیماش فرمان پشت وقیت کمن؛ فرار بودم تنها او اب پارکینگ

 موقع این وقت هیچ. خورد زنگ ام گویش بیندازم، راه را ماشنی خواس مت می

 گذاش مت می جا را چزیی  آ ن که مامان جز گرفت، منی متاس من اب کیس صبح

 مامان بودن خط پشت گامنم  به. برگردم ، نشده دور اگر که زد می زنگ

 فربد شامره گویش، ویر  عحیبم  ی شامره و نبود مامان اما برداش مت، را گویش

 !بود



 فربد مقابل طرف وقیت من دنیای در وقت هیچ فرامویش و رسکوب انتقام، 

. بود عزیز قضیه طرف یک اما ندمه، جواب توانس مت می! نداشت تعریفی بود

 را گویش. کرد طی آ رام را انتها ات متاس آ یکون از انمریئم  خط ام اشاره انگشت

 اما گرفته، متاس که ابشد کیس کننده وعرش  ماندم منتظر و آ وردم ابال

 وار نوازش را امسم که بود عزیز بود، فربد ی شامره شامره، فقط شدم، غافلگری

 :گفمت ندیدمش است سال هزار انگار که طوری جوابش در. زد می صدا

 صبح؟ وقت این بیداری چرا! عزیز جامن-



! زدی زنگ و ودیب نگران دیشب گفت فربد نربد، خوامب دیگه خوندم مناز-

 .کمن حصبت ابهات که هبم داد گرفت رو ت شامره

 :گفمت انراحیت اب

 که بدی خرب نزدی زنگ یه چرا پیشت، آ م می ها هفته آ خر دوین می عزیز-

 !رفت راه هزار دمل هتران؟ آ ی می

 :داد توضیح برامی



 حرف نذاشت دنبامل، اومدم دفعه یه صبح دیروز. محوم رفت نیست، الان -

. ارصار پشت ارصار مبومن، مدت یه پیشش بیام کمن مجع گفت. درآ د دهمن از

 وال و هول به تو دونس مت می چه اومدم، ابهاش نیست روبراه دیدم ممن

 .بزمن زنگ هبت امروز خواس مت می. میوفیت
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 شده؟ چی مگه نیست؟ روبراه چرا-

 رس پشت را اش زندگی سال بدترین فربد. شدم پش امین سوامل از رسیع و

 و پدرش مرگ فروشگاهش، گرفنت آ تش اباب، برداری الکه. بود گذاش ته



 آ رامش برای که کردم می درکش. انزننی اب اش رابطه خوردن مه به آ خرش

 دوی هر قوت ی نقطه عزیز ابشد، نیازمند اش خانه در عزیز وجود به اشنتد

 از عزیز اما. بودمی دلگری دنیا ی مهه دست از که بود هایی وقت برای ما

 :گفت نداشت، خرب که من پش امیین

 رفت راه موند، بیدار رو دیشب متوم نیست، جاش رس ش خونه تو هیچی-

 دومن منی دیگه بریون رفت ااتق از مه بعد و بود بیدار حسر ات. رسم ابال فقط

 به رسش دیدن بود، خودش اکر تو رسش براش، دارم غصه. نه ای خوابید

 .شده گرفتار کردن، چشمش ارزه می تنش



 :نشست لمب روی حایل یب لبخند عزیز تعبری از

 .بود جاش رس چزی مهه کرد منی طوری اون اگه ابابم عزیز؟ کرده چشمش یک-

 گفته یک زاید معر. مش راحت مریم منی چرا من دومن منی فربد، ی صهغ تو، مغ-

 خوبه؟

 :دمه صدامی به شادایب حالت کردم سعی

 .بزنمی حرف صبح ات لکی خودم پیش بیارمت دنبالت، آ م می امشب-

 :گفت و کرد خمالفت



. هبرته ببینمی رو مه تر مک مامانت و من مبومن، فربد پیش بذار نکن، رو اکر این-

 بیا گردم برمی دیگه روز چند. بیاد هممون براتون ممکنه مه شام ست نجشنبهپ 

 .کرج پیشم

 شلک فقط و کرد می مترد اببک دیدن از بود، اببک همامن از منظورش

 .بود شده تر حمرتمانه او ندیدن برای هایش هبانه

 !بودی دوست پرس مه اولش از مبون، پرست پیش. بگی تو چی هر ابشه؛-

 . گرفت منی دل به وقت هیچ را من شویخم  این



 عزیز دست را تلفن و گرفته متاس زود صبح که این به! کردم فکر فربد اکر به

 !عزیز؟ ای بود من خاطرم  برای. بود داده

*  *  * 

 

 از است، ساعت به نگاهت شوی می بلند که صبح از هستند روزهایی

. آ ید می و رود می اطرافت در که آ دمی هر به گویش از گویش، به ساعت

 . خبری ابید را قرار و آ رام داری، دلشوره بیهوده



. بودم رس یده درمانگاه به دیر و مانده خواب نداش مت، قرار و آ رام صبح از

 .بود مانده رومی شوم مرخص که زماین ات کرده آ مدن برای که ای  جعهل آ ن اتثری

 زنگ من به بودم هکرد معریف س تاره به که دکرتی منشیم  خانه به آ مدن راه در

 دکرت بگوید او به خواست می. دهد منی را تلفنش جواب س تاره که گفت. زد

 اطلع س تاره به خودم کرد درخواست من از. نیاید مطب به و نیست فردا

 ات راه ی مانده ابیق خواس مت می و شدم پیاده ماشنی از که زماین مه من. دمه

 جای به اما کمن؛ خربش ات گرفمت متاس س تاره ی شامره اب کمن روی پیاده را خانه



 و گرفمت را س تاره رساغ پریس احوال از بعد. داد جواب امحد مهرسش س تاره

 :گفمت

 نیست؟ س تاره آ قا امحد-

 جعهل بس از مه رو گوشیش! نیومده هنوز رفته که صبح از نیست، نه-

 براش دیگه رضوری وسایل رسی یه اب اومدم گذاشت، جا خونه داشت

 .بربم

 :گفمت تعجب اب



 رفت؟ کجا س تاره مگه-

 .شد دار دنباهل مکثش کرد، مکث

 رفت؟ کجا س تاره آ قا امحد-

 :پرس ید ابر این

 ندارین؟ خرب مگه-



 شده نشاین و انم یب و بد حس گرفتار که صبح به برگش مت من حلظه هامن

 گش مت می گاه تکیه یک دنبال چشاممن اب من اما بود، نگفته چزیی امحد. بودم

 .کمن آ ویزانش را ام گرفته نبض جا مهه تن که

 حالش شده؟ طوریش عزیز شده؟ چی ابمش؟ داش ته خرب ابید چی از-

 خوبه؟

 آ تش جراین از شام مگه. فربده ی خونه و خوبه حالش عزیز خانوم، یدلا نه-

 ندارین؟ خرب سوزی



 :درآ مد ام حنجره از که صدایی بود داد شبیه

 چیه؟ سوزی آ تش-

 :کرد بیان واحض را چزی مهه ابر این

 زدن، آ تیش رو زرتشت مست و آ زادی مست فروشگاه ش یب نصفه دیشب-

 دونس تنی؟ منی



 امحد ات بودم کرده که تلیش ی مهه زدن، داد و فراید برای من های تقل ی  مهه

 الیش البه که خفگی جور یک به شد تبدیل دهد اطلعات حسایب و درست

 .شد می شنیده"  کرده رو اکر این یک"  انمفهوم سوالم 

 :گفت و فهمید امحد

 !بوده؟ یک اکر شد معلوم دفعه اون مگه! دونه منی هنوز هیشکی-
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 یقنی به که کمن جتسم امحد جواب در توانس مت  می حلظه آ ن که کیس تنها

 خرب بود گفته اببک. بود اببک کیست، اکر قبل ی دفعه سوزی آ تش داند می

 ... مهه از تر همم و هستند فربد فروشگاه سوزی آ تش پشت کساین چه دارد

 که بکشد را افسارشان طوری است بدل دارد که نفوذی و قدرت اب بود گفته

 هبرت دیوانه دو و زنمی می آ تش زدند، آ تش که بود گفته. نیایند فربد  طرف دیگر

 و دادند می ادامه اکرشان به داشتند چنان مه ها دیوانه اما آ یند؛ می کنار مه اب

 فقط! بود خایل تو وعید و وعده مشت یک. نبود دارشان جلو مه کس هیچ

 که بود داده قول بود، داده قول. دارد نگه اثبت را اوضاع بود توانس ته ماه پنج



 راه به ابزی آ تش ات دو ات دو اکنون و نشود فربد ی متوجه خطری دیگر

 .انداختند می

 اب اما بیندازد، خطر به را خودش و کند حل را چزی مهه که نداش مت انتظار

 او اب را ام زندگی ی بقیه که بودم شده رایض من که بود هایش وعده مهنی

 هستند فربد های دردرس این پشت کساین چه داشت خرب وقیت. شوم رشیک

 گفت می و رفت می ابید. کند سکوت نداشت دلییل بود، حلشان از عاجز و

 من به که اطلعایت ی مهه حیت و دارند نقش سوزی آ تش در کساین چه



 هر ای عادل داماد. بدهد پلیس به را بود، داده قبیل سوزی آ تش ی درابره

 .داشت خرب ها آ ن از اببک و بود ماجرا این پشت که کیس

 این در ات بروم عزیز دنبال به من که کند حصبت فربد اب که خواس مت امحد از

 :گفت جوامب در اما نباشد، فربد کنار رشایط

 پیش که کرده سفارش هبمون فربد دونه، منی هیچی عزیز اصلا  خانوم یدلا-

 اگه و کنه حلش فربد خود بدمی اجازه هبرته. نکنمی ابز لب از لب عزیز

 . رفت طرفش اصلا  شه منی الان! بگه خودش بگه خواد می



 رسم  فربد اب که بود موقع بدترین الان بکمن، توانس مت منی این از غری دیگری اکر

 دوست خییل. بیامی کواته شد می ابعث مه قبیل ی جتربه. شوم رسشاخ عزیز

 اما بگومی، عزیز و سوزی آ تش جراین از و بزمن زنگ خودش به داش مت

 .کمن اکری که شد می این از مانع فربد بعدی رفتار بیین پیش

 مهراهش. زدم زنگ. بود اببک به زدن زنگ بود مانده ابیق که حیل راه تنها

. نبود جوابگو کیس مه جا  آ ن زدم، زنگ اش خانه به! بود جعیب. بود خاموش

 ات ش متبردا تر تند را عاجزم های قدم الکفه. دهد را جوامب که نبود مه آ ان حیت

 .برمس خانه به زودتر



 از جحمی اب تنهایی. نداشت حضور خانه در مامان رس یدم خانه به وقیت

. داد منی جواب مه او زدم، زنگ س تاره به.  کردم می رس نگراین دل و خربی یب

 دراز مبل روی و گرفمت را رسم طرف دو. بودند بس ته رو از را مششری مهه

 رس به رشایطی چه در اکنون فربد که کمن رفک خواست منی دمل اصلا . کش یدم

. کردم فکر بود کرده گری آ ن در که بدی وضعیت و او به مدت متام اما برد، می

 ابز را خانه در وقیت. بود مامان رس ید بدم حال و تنهایی داد به که کیس تنها

 :پرس ید تعجب اب کرد

 نشس یت؟ چی برای اتریکی توی خاموشه؟ برقا چرا یدلا-



 حلظایت. برداش مت رسم روی از را دس مت. زد را روش نایی لکید حرفش الدنب به

 :گفت مامان که شدمی خریه مه به

 شده؟ چی شنیدی-

 .دادم تاکن اتیید علمت به را رسم فقط

 :گفت و کرد ابز را پالتویش های دمکه

 اکر گه می آ م، می داییت ی خونه از خوان؟ می چی جونش از اینا؟ کنی-

 .منصوره



 :برگش مت مستش به تند

 بکنه؟ رو اکر این ابید چرا اباب! اباب گردن ندازه می شه می چی هر مه دایی-

 ایرانه؟ مگه اباب اصلا 

 :انداخت پیشاین به چیین

 بدخبت رو م خواهرزاده که بودم من انگار کین می طرفداری ازش جوری یه-

 . آ د برمی ابابت از. خودم حال و عشق پیی رفمت کردم



 ساعت به نگاهی نمی افتاد، جورامب و شلوار به نگاهش و زد دور را مزی وقیت

 :گفت و انداخت

 رو و رنگ یب طوری این چرا پاته؟ شلوارت هنوز چرا خونه؟ اومدی یک از-

 مهنی برای برمی شده خراب این از شده طور هر ابید گم می وقیت شدی؟

 نزد؟ زنگ اببک! گم می چزیا

 کاماکن اش گویش. گرفمت متاس اببک اب دوابره و شدم بلند گفت را این ات

 مامان. بربد خودش اب توانست منی که را آ ان بود که جا هر اببک. بود خاموش



 کیفش از را گویش و رفمت مبل مست به. بود انداخته مبل روی را کیفش

 :گفت و ایس تاد من حرکت این اب اما رفت، می دستشویی مست به. درآ وردم

 داری؟ راک چی من کیف اب-

 :گفمت بگریم را نامی ی شامره که این قبل

 اگه پیششونه، آ ان بپرس ازش تو. گریم می متاس نامی اب الان من مامان، بیا-

 کیس اما بزنه، رس آ ان به رفته اببکه، ی خونه در پشت یدلا بگو آ ره، گفت

 .خونه بربتش آ ان دنبال بیاد شه می کنه، ابز براش رو در نیست



 :گفت تعجب اب

 بکمن؟ اکری مهچنی ابید چرا-

 :گفمت الکفه و گرفمت شامره

 من! بکن رو گفمت که اکری و نپرس هیچی ابر یه مامان، ابر یه فقط-

 .نده رو من جواب ترمس می
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 جواب نامی. دمه مامان دست به را گویش و دهد جواب نامی ات ماندم منتظر

 آ نکه از تر ماهرانه مامان. دادم مامان دست به را گویش رسیع مه من و داد

 ها آ ن پیش آ ان بودم زده حدس که طور هامن. کرد ابزی نقش داش مت انتظار من



 در ات نیست خانه مه اببک و تاس مانده در پشت یدلا که کرد گهل لکی. بود

 اما رفت، منی بروم آ ان دنبال به من که این ابر زیر اول نامی. کند ابز برایش را

 مه نامی. بروم دنبالش به من ای بربد، خانه به را آ ان ای که کرد قانعش مامان

 .برساند را آ ان خودش کرد قبول رساجنام

 شدم آ ماده رسیع درنیاید غلط ماندن در پشت ای ی درابره حرمف که این برای

 نکند که داش مت را این ترس مدت متام. رفمت اببک ی خانه به مامان ماشنی اب و

 سفید ماشنی رس یدم من اینکه از بعد دقیقه پنج اما برسد، من از زودتر نامی

 نگه را ماشنی آ پارمتان از دورتر مکی. شد پیدایش مه نامی بلند شایس و رنگ



 دیدنش به ای علقه مه من. رفت و زد دور رسیع و کرد دهپیا را آ ان و داشت

. دارد دیشب سوزی آ تش ی درابره خربها خییل دانس مت می که این اب نداش مت،

 :گرفت مسمت به را خانه لکید و برداشت قدم من مست به میل یب اکملا  آ ان

 .پیششون مبومن خواس مت می من-

 :زدم لبخند اجبار اب

 دوین می ابابت! مبوین ای دیگه کس پیش نباید که تو هس مت من وقیت-

 کجاست؟



 :گفت و داد تاکن را رسش

 !خاموشه گوشیش گرفمت، متاس ابهاش خییل-

 و زنده آ تشفشان یک درون از! بود کرده خاموش را اش  گویش چرا اببک

 این. نکمن فوران کردم می کنرتل را خودم فقط بریون از و بودم روشن

 .بود مشکوک حد از بیش اش گویش خامویشم 

 را اکری حمافظه و احتیاط. رفت ابال ی طبقه مست به آ ان شدمی، خانه وارد ات

 :کردم سد را راهش و رفمت ابال ها پهل از ها پهل رسیع و گذاش مت کنار



 ابید ابشه، داش ته دوست رو مامانت مه ابابت اگه گفمت هبت ایدته جان آ ان-

  کنمی؟ فکری یه

 :زد کنار را ام شانه

 !مه گرس نه خنوردم، شام من-

 :گفمت و گرفمت را ابزویش

 فهمیدی؟ چزیی شد؟ دس تگریت ابابت از چزیی روز چند این شد؟ چی-



 در و رفت پاینی ها پهل از برود ااتقش به تواند منی دید وقیت. کرد می رسخسیت

 :گفت رفنت پاینی حنی

 توی ره می ه،کن منی حصبت مامامن اب من پیش ابابم دومن، منی هیچی من-

 .ااتقش

 :گفمت و رفمت دنبالش

 چزیی تو کرده، می حصبت مامانت اب داش ته که گفت هبم خودش دیشب-

 نشنیدی؟



 :زند می را راست حرف که رس ید می نظر به آ ان اما گفمت، می دروغ داش مت من

 !کردند حصبت خییل پریشب نکرد، حصبت ابهاش دیشب-

 زدم می حدس که گرفت متاس ای شامره اب و برداشت را خانه گویش جعهل اب

. شد یقنی به تبدیل"! خاموشه ابزم: "گفت که وقیت حدمس. ابشد پدرش

 به آ ان. بزمن او اب حریف داش مت مییل نه و شدم مانعش رفنت ابال برای نه دیگر

 بودم مطمنئ. شدم اببک آ مدن منتظر مبل روی مه من و رفت ابال ی طبقه

 به را خودش شده طور هر و ام گرفته حتویل نامی از را آ ان که شده خربدار که



 صدای وقیت. برسد ات نشس مت مبل روی ساعت دو. رساند خواهد خانه

. کردم دیگری حرکت نه شدم، بلند نه آ مد، چرخید می قفل در که لکیدی

 افتاد لکیدی به اول چشمم. بیاید داخل و کند ابز را در ات ماندم خریه فقط

. نشد متعجب من دیدن از. خودش به بعد و خورد یم تاکن دستش در که

 جا کنار را لکید. نبود لبش روی مه لبخند. هس مت اش خانه در که دانست می

 :گفت کش ید  می بریون تن از را کتش که حایل در و انداخت کفشی

 جان؟ یدلا کین می اکر چی جا این-



 بلند و گرفت جلم است نیوفتاده خایص اتفاق هیچ کرد می وامنود اینکه از

 :شدم

 خاموشه؟ گوشیت چرا-

 :انداخت خانه لکید کنار و کش ید بریون جیبش از را گویش

 .شد خاموش نداشت شارژ-

! زنه منی حرف ابهام متنفره من از عاطفه! شد خاموش نداشت شارژ گوش می-

 حل رو فربد مشلک خنوره، تکون دلت توی آ ب که کمن اکری تومن می من



 به گفتنات  دروغ یک دقیقاا  کنه؛ اکری ابهاش نداره اتجر  دیگه کیس کردم،

 شه؟ می متوم من
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 اطراف به بدنش اجزای ی بقیه از زودتر چشامنش! بود خس ته زد، پلکی

 و برداشت عقب به قدمی. بود نشده دور اش گویش از خییل هنوز. رخیدچ

 :گرفت مسمت به را آ ن. برداشت را اش گویش

 !شه؟ می روشن ببنی! کن روشنش ببنی، بیا-

 :زدم اش گویش به حممک و بردم جلو دست عصبانیت اب



. بش نوم مفت حرف که نیس مت رشایطی توی الان اصلا  من اببک، کن بس-

 صبح از که اینه همم نیست، همم کردی خاموشش ای شد اموشخ گوشیت

 خامویشم  من درد الان دوین می خوب خییل! زده غیبت و شده چی دوین می

 !شده زده گندی چه دوین می چون زده غیبت. نیست گوشیت

 :راند عقب به را رسش جلوی موهای و برد ابال را دستش الکفه

. بزمن حرف عصبیه خییل که یکی اب تومن منی اصلا  ممن! هس یت عصیب الان-

 .زنمی می حرف آ م می وقت اون بزمن، صورمت و رس به آ یب یه من بشنی برو



 :گفمت داد اب کردم، سد را راهش چبرخد، کرد قصد که مهنی

 اکر ابزی آ تش بگو هبم بده، توضیح الان مهنی من برای اببک، خومب من-

 صبح؟ از بودی کجا تو کیه؟

 ابال را رسش اببک شد، رد ها نرده کنار و ابال ی طبقه از که آ ان ی سایه

 خایل آ ان رس روی را بود خورده فرو من مقابل در که خشمی متام و گرفت

 :کرد

 ... آ ان ااتقت توی برو-



 موفق وقیت. کند ابز را پریاهنش های دمکه ات کرد رشوع. رفت مبل طرف به

 را من. نشست مبل یرو بکشد بریون شلوارش داخل از را پریاهنش شد

 :گفت و کرد برانداز

 نه، ای و داره شارژ گوش می ندیدم من شده، چی گفت زد زنگ نامی که صبح-

 آ تیش چطور ببیمن رفمت. آ ان دنبال اومد نامی خود! طوری مهنی بردمش خودم اب

. مکرته خییل دفعه اون از شدتش نباش، نگران. نشده چی شده چی. زدن

 خواسنت می جور یه انگار فقط نیومده، راب به خساریت هیچ اصل

 .نشده هیچی.نزد آ سییب داخل به و شده کنرتل مه زود برتسوننش،



 بود فراید و جیغ به تبدیل مرز لبم  که پوزخندی اب و کردم نگاهش انابورانه

 :گفمت

 زنده فربد ابید بشه؟ داش یت دوست چی نشده؟ چزیی اببک؟ گی می چی-

 نبودی تو مگه بیاد؟ نظرت به ات. بگریه آ روم دلت ات سوخت می آ تیش تو زنده

 رس بلیی هیچ دیگه که دادی قول و انداخیت پا رو پا م خاهل  خونه توی که

 نگران گی می داری الان کردم؟ حلش و تربیز رفمت نگفیت مگه نیارن، فربد

 از بود چی قرارمون تو؟ داری رو مهه این چطور بوده؟ مک شدتش که نباش

  بود؟ چی مون رشط اول؟



 :آ مد مسمت به و شد بلند ابره یک

 قانع وقت اون دم، می توضیح رو چزی مهه من نزن داد ابش، آ روم عزیزم یدلا-

 .کنمی می ای دیگه فکر یه نشدی

 :ام آ ورده ابال را ام اشاره انگشت

 که جا این نیومدم من نباش، پل و پرت مشت یه اب اومن من، کردن قانع فکر-

 از بیشرت دروغات تو! راست حرف فقط اومن بزین، حرف اومدم ،کین قانعم

 کردی رفتار طوری زدی، حرف طوری مدت متام روئه، کین فکر که اوین



 قدر چه ده می نشون قبلت حرفای ی مهه. ای ابلفطره گوی پیش یه انگار که

 ! الکیش

 :شدم تر نزدیک قدری

 کیا دومن می من ه،کش ید فربد برای ای نقشه چه ابابت دونس مت می من-

 که رو اینا بزمن؛ حرف تومن می ها دیوونه اب من زدن، آ تیش رو فربد فروشگاه

 کین؟ می داری غلطی چه رو؟ اینا دونس یت می کجا از بگو نرفته؟ ایدت

 :زد زل چشاممن در مس تقمی



 زدم، زنگ کین فکر تو که جایی هر م  قضیه این درگری خودم صبح از من-

 این یدلا اما تو؛ مثل درست انداخمت، راه فراید و داد کردم، هتدید

 دیگه یکی رسه می نظر به نداره، ابر اون سوزی آ تش به ربطی سوزی آ تش

 ادب رو فربد خواس ته دلش که یکی. کنه می سوءاس تفاده وضعیت از داره

 به انداخته رو مهه که یکی. مه به رخیته رو ش کوزه و اکسه جوری این کنه،

 ! مه جون

 :کوبیدم اش سینه به دست کف اب. نبود دارم جلو کس هیچ ردیگ



 فریض دمشن یه خوام منی کین، قانعم غریب و جعیب چزیهای اب خوام منی گفمت-

 من نکن فکر. بزن رو راست حرف ره، منی کمت توی اینا دیگه کین، عل

 تو فقط ابشه بگم کمن، می بل و کمن می ال بگی دفعه اون مثل شیمن می

 !توین می

 :کرد دفاع خودش از

 این یدلا بکنن؟ فربد علیه اکری تونسنت ماه پنج مگه زدم؟ حرمف کدوم زیر-

 ماجراها این ی مهه از بریون یکی نداره، جرایانت اون به ربطی سوزی آ تش



 چند  یه ابش، آ روم تو. کنه می تسویه فربد اب رو خشصیش حساب خرده داره

 خواد می دلت ات اینجا بیا وقت اون بوده، یک بفهمم من ات بده هملت هبم روز

 . کن فراید و داد

 ابشه؟ داش ته دمشن مهه این که هممیه آ دم چه کیه؟ فربد مگه! اببک کن بس-

 اکر دوین می تو که اینه غری نداشت؟ اکریش  کس هیچ این از قبل ات چرا

 فربد رس رو بل این زده که اومده پیش تون بنی چی نیست معلوم و کیاست

 تو رو گراف جنسای داره فربد م؟ چبه من کین می  فک تو! آ ورده



 ابهاشون ای کیاست؟ اکر دوین می خوب خییل تو و فروشه می فروشگاهش

 . خورده بر مشلک به تون مذاکره ای مهدس یت،

 نگاه ابال به او از تبعیت به مه من. کرد ابال به نگاهی و کرد بلند را رسش

 .نبود خربی آ ان از انداخمت

 :گرفت را دس مت و آ مد جلوتر

 .بگم هبت رو چزیایی یه خوام می من ااتمق توی برمی-

 :کش یدم بریون دستش از را دس مت



 ... بگو جا مهنی-
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 :داد تاکن طرف دو به را رسش

 .شده حساس من ماکملات ریز ریز به. منه دنبال جا مهه بش نوه؛ آ ان خوام منی-

 گفته راست که بودم مطمنئ را حرفش این فقط زده، که هایی حرف ازمجموع

 این ام توصیه آ ن دانس مت منی هرگز و بودم کرده ترغیب را آ ان خودم من. است 

 قانع اببک جزیئ چند هر صداقت اب مهنی برای. بگذارد اتثری رویش قدر

 یک هیچ ابر زیر بس مت عهد خودم اب قبلش اما رفمت؛ ااتق به مهراهش و شدم

 پا خوابش ااتق به که بود ابر دومنی برای. نروم دالیلش و ها حرف از



 و بروم ااتقش به که بود خواس ته من از و آ مده بریون از قبل ابر. گذاش مت می

 مکد از را اش راحیت لباس و آ مده دنبامل به مه خودش .کمن عوض را لبامس

 را مانتوام کند، عوض را لباسش من مقابل کرد قصد که مهنی. کش ید بریون

 فعلا  که بودم فهامنده او به رفنت بریون مهنی اب. رفمت بریون زود و درآ ورده

 اببک چه اگر که چزیی بگرید، شوهری و زن شلک مان روابط نیس مت مایل

 .بود پیدا او در متایلش اما نداشت، آ ن بر ریارصا

 ااتقش به پا دودیل اب. بودم تردید از پر پا ات رس قبل به نسبت ابر این

 دس یت. ایس تاد آ ینه مقابل و رفت سفیدش متام آ رایش مزی مست به. گذاش مت



 رفتار کیس مثل بلکه  نبود، اش تفاویت یب ی دهنده نشان. کش ید موهایش به

 قدر آ ن مه ای ابشد؛ شده خسیت و جدی ی مس ئهل گرفتار نگارا که کرد می

 خوردن آ ب مثل برایش من مثل ای ساده دخرت زدن گول که بود زرنگ

 :برگشت مسمت به. ابشد

 فکر یه تنها اولش شنیدم، رو جراین این خودم وقیت صبح از من یدلا ببنی-

 زنه می داره و شرس  به زده دوابره ابزیم  هوس عادل دوماد که این رسم، به زد

 .چزی مهه زیر



 :رفمت جلوتر

 فقط اون کنه؟ اکرا این از کنه می جرات یک! خودشه اکر نداره، دوم و اول-

 ابزم پس گفته کنه، اثبت رو چزیی نتونس ته دفعه اون فربد دیده اون. بدله

 . بپوشوین رو خودت اکرایی گند خوای می فقط مه تو. تومن می

 :ادمد ادامه تلخی لبخند اب

  آ د؟ می بدت قدر این فربد از چرا-

 :گفمت. کرد نگامه تعجب اب



 کردی فکر خودت اب نشس یت. نیار در من واسه رو نگران آ دمای ادای لطفاا -

 نداش ته فربد اکر به اکری ماه پنج چهار یه کمن می حصبت ابهاشون رم می

 اب ادخو  می دلشون اکری هر تونن می کردم خر رو یدلا خوب که بعد ابشن،

 .بکنن فربد

 :است گرفته اش خنده حرمف از کرد وامنود

 ایمن آ د، منی خومش فربد از بکمن؟ اکری مهچنی ابید چرا من ای؟ دیوونه تو-

 هبت خودم ابرها و ابرها قبل از ابیش، فهمیده امروز تو که نیست چزیی



 برای ابید چرا ابشه، اوان اکر تونه منی کین فکر که طور هر یدلا. گفمت

 ابش می، نداش ته مه اکر به اکری بودمی کرده توافق خبرن؟ دردرس خودشون

 و قول ی مهه زیر زدن یعین ابشه اوان اکر سوزی آ تش اگر نبود، این قرارمون

 عاقلنه شه، می بد خییل براشون دونن می ما از هبرت خودشون هامون، قرار

 من ات کن صرب تو ،تربیز رم می فردا من بندازن، راه ابزی آ تش دوابره نیست

 در یکی پای. خوره می آ ب کجا از جراین این و خربه چه واقعاا  ببیمن برم

 .ابشه اوان اکر نیس مت مطمنئ من اما میونه،



 من در اژدهایی درون از که صوریت در ابمش، مسلط خودم به کردم سعی

 :بود شده بیدار

 خودت اما خوره، می آ ب دیگه جا یه از گی، می درست تو قبول، ابشه-

 یه جا مهنی از من. نیست جرمی مک این بوده، اوان اکر ابر اون گی می داری

 که گم می هبشون گم، می رو تو حرفای ی مهه و پلیس ی اداره رم می راست

 اب بیا کمن، ابور رو حرفات من داری دوست اگه مه تو. نشده چی شده چی

 . برمی من



 :صورتش در زدم زل

 رو حرفات از لکمه یک حیت لکمه، یک یس تادموا جلوت الان که مین-

 ، یش می اعامتد قابل مرد یه دوابره برام صورت یه در فقط. کمن ابور تومن منی

 توی رو زدی هبم که حرفایی متوم و بیام من مهراه الان مهنی که اینه اومن

 . بزین مه پلیس ی اداره

 :آ ورد ابال را دستش



 ابهات بگی تو جا هر وقت اون بیام، و تربیز برم من کن صرب تو ابشه،-

 .بگی که جا هر الکنرتی، گاهی، ی اداره. آ م می

 :کردم زایدتر را مان بنی ی فاصهل قدم یک

 اصلا  تو از بنشونید، س یاه خاک به رو فربد که کنید می اکری یه مه اب دارین-

 که ای شده خراب هر و تربیز برو مه تو. رم می الان مهنی من. نیست بعید

 .خواد می دلت



 هنوز اما گذاش مت، دس تگریه روی را دس مت. رفمت در طرف به و چرخیدم

 شدم، کش یده عقب به شدت اب که بود نداده در ی دس تگریه به حرکیت دس مت

 دستش یک. کش یدم جیغ بلند. بود کش یده پشت از را مانتوام ی یقه اببک

 دست من و خودش تعادل حفظ برای که بود گرفته را ام یقه پشت از

. کش یدم می جیغ مه رس پشت. گرفت را ام شانه و آ ورد جلو مه را دیگرش

 اب را من. انداخت ختتش روی را من و گذاشت دهامن روی را دستش

 جیغ من. گفت می"  هیس هیس" مرتب و انداخته ختت روی متام رمحی یب

. بود شده رسخ صورتش! آ مد منی بریون من از صدایی اما کش یدم، می



 به موهامی. شود ختت روی از شدمن بلند از مانع ات کرد ام سینه بند را دستش

 و شدم ساکت. کردند نقصان دچار او به را دیدم چشاممن مقابل و آ مده جلو

 .بکشم جیغ ات بود منانده ابیق من در انیی دیگر. کش یدم می نفس تند تند
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 کش یدم معیقی نفس. شد شل مکی دادم می فشار خست را دهامن که دس تانش

 مه چشم در چشم مس تقمی و شده مخ رومی. گرفت آ رام مکی قلمب رضابن و

 اببک. شداب رشمنده رفتارش از رس ید می نظر به. شد ابز ااتق در که بودمی



 شد جمبور. چرخید در طرف به و برداشت دهامن روی از اکمل را دستش

 :گفت ترس یده ما دیدن اب آ ان. بردارد ام سینه روی از مه را دیگرش دست

 زنه؟ می جیغ یدلا چرا زین؟ می کتکش چی برای اباب؟ شده چی-

 :توپید آ ان به و رفت در طرف به رسیع و گرفت فاصهل ختت و من از اببک

 من مامانت دست کف بذاری رو اینا بری اگه آ ان ااتقت، توی گمشو برو-

 ببیین  رو خوابش ابید مهیشه برای امشب بری گوشیت طرف. تو و دومن می

 !آ ان



 آ ان، اب رفتارش. کرد می درد گردمن پشت. کرد بریون ااتق از را آ ان خشونت اب

 که بود این تصورم گرفت، را ام مانتو پشت از که ای حلظه. ترساند را من

 آ ورد مکک به را دیگرش دست وقیت اما شود، رفتمن از مانع خواهد می فقط

 کرد، پرت ختتش روی آ مد خواهد رسم بلیی چه که این به توجه یب را من و

. شدم بلند ختت روی از. بیمن می من که است آ ن از تر جدی که فهمیدم

 بریون را آ ان که حالیت نهام اب. دادم هل عقب به را صورمت جلوی موهای

 نزدم، جیغ دیگر! نشس ته خون به چشامین اب و عصیب. کرد می نگامه بود کرده

 توانس مت منی مه فرار. کردم می نگاهش و زدم نفس نفس فقط. نداشت ای فایده



 به و دادم خودم به دیگری حرکت. بود ایس تاده در مقابل درست. بکمن

 از دیگر ای چشمه و خبورد گول مه زاب بودم منتظر. رفمت ختت ی لبه طرف

 داده فریبش روم می پلیس نزد به که این هتدید اب ابر یک دهد، نشان خودش

 :زدم داد. بودم

 اینجا، داری نگه رو من توین منی که ابد ات برم، خوام می من طرف این بیا-

 !بریون برم خوام می ور این بیا اینجام، دونه می مامان

 :ردآ و  ابال را دس تانش



 خوای منی مگه. شه می بدتر چی مهه فقط آ گاهی و پلیس اب ابش، آ روم-

 .بزمن رو حرفام من ابش ساکت. بگم هبت ات بشنی بش نوی، رو راست حرف

 :آ مدم جلو به درماندگی اب

 . برم خوام می. بش نوم هیچی خوام منی دیگه بش نوم، راست حرف خوام منی نه-

. کمن جلوگریی هامی اشک ریزش از ات کردم پنهان دس تامن بنی را صورمت

 ! گردمن درد بود مرسی داشت، درد تمن جای مهه. داشت درد مه هامی شانه

 :آ مد جلو اببک



 . بزمن حرف دی منی اجازه. شد خودت تقصری خوام، می معذرت-

 مسمت به را دس تانش بود؟ شده چه دفعه یک عصبانیتش مهه آ ن. نشست کنارم

 خودش مست به احتیاط اب را من ات ذاشتگ ام شانه روی دست. آ ورد

 :کردم بیشرت را ام فاصهل بکشد،

 اکر چی نکردی، معل اوان از کدوم هیچ به تو که داشتمی، قراری یه مه اب ما-

 خواد، منی گفت آ ورده، پس پیش  روز چند رو پولت فربد الان؟ ات کردی



 هیچیم  خوام، منی ازت هیچی دیگه ممن. نکرد قبول برگردومن هبش خواس مت می

 . بردار فقط من رس از دست. کن ابطل مه رو حمرمیت و صیغه این! هیچی

 :رفت مه در هایش امخ

  نگفیت؟ زودتر چرا داد؟ یک-

 :زدم پوزخندی

 آ تش یک که هممه دیگه نه بری، تربیز خوام می نه! دم می هبت ست، خونه تو-

 که یک هر. ببیمنت وامخ منی وقت هیچ دیگه و برم خوام می من! نزده یک و زده



 بیاکر فربد کَنده، مه اب رو خودش و تو گور شکر رو خدا زده آ تیش

 ... خوام منی دیگه من. آ د برمی خودش پس از شینه، منی

 به و آ ورد جلو را دستش. داد عکس ی نتیجه اما بودم، حتریکش حال در

 مقاومت توان. نشس مت جامی رس ابر این زد، کنار را موهامی. شد مخ من طرف

 قصد. بود قلمب قوت آ ان وجود. بود کرده پیدا را زندان حمک اش خانه. نداش مت

 اب و گذاشت پامی روی را دس تانش که شوم بلند ختت روی از کردم

 :شد مانع ملطفت



 !زود خییل! کنمی عقد ابید اما هبت؛ خبشم می رو صیغه زمان بقیه-

 و گرفته جان ام حنجره دوابره بود، کرده حتریمک حرفش اب که بود او برعکس،

 :گفمت و کردم کنرتل را خودم اما بزمن، جیغ مه ابز داش مت میل

 ماه هفت فقط نبخشی ببخشی کین؟ می هتدید رو من داری! زود؟ خییل-

 دارمی، س ین تفاوت سال بیست اگه که اومد می کنار خودم اب داش مت مونده،

 که چزیی هنایت اما ه،ش گرم هبت دمل که هست دیگه دلیل هزارات عوضش



 سابقش زن اب کنه اناکر ات زنه می رو زورش متام که ترسوئه مرد یه دیدم ازت

 .بزنه مفت حرف بدله خوب البته و داره ای رابطه ترین کوچک

 ترس. کش ید بریون تنش از را پریاهنش. ایس تاد مقابل شد بلند ابر این

. گشت برمی و ابخت می رنگ اهر  ی نمیه آ ان وجود اب اما گومش، بیخ ات آ مد می

 :کرد سد را رامه شدم، بلند

 برات ابید بگریم، اقامت برات بتومن من ات کنمی، عقد ابید ما جان، یدلا-

 مه اب دارم، ابابت اب که قراریه این. انگلیس برمی بتونمی و بگریم ازدواج ویزای



 اقامت دخرتش برای عوضش در ممن بکنه، قرار برام اکرایی یه زدمی، حرف

 مدت این متوم زده، آ تیش رو فربد فروشگاه یک دومن منی من. گریم می انگلیس

 ات مبومن، دادم هبت که قویل رس ات نشه پیداش طرفش کس هیچ کردم تلش

 راه رو ابزی این یک دومن منی الان اما بره؛ پیش رسوصدا  یب و آ روم چی مهه

 پیش بربه رو تو ادخو  می ابابته، خواست این صورت هر در انداخته،

 .خودش
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. کمن براندازش هبرت ات برداش مت عقب به قدمی هایش حرف درک از عاجز

 بعد اول یم  اثنیه در که گنگی و مات حالت. کرد پرت ختت روی را پریاهنش



 داشت. داد تعجب به را جایش بودم، شده دچار آ ن به حرفش شنیدن از

 مثل اببک برای گفنت دروغ. بود گفته که دروغی هزاران مثل گفت، می دروغ

 نظر از را پایش ات رس. بود داده زاید توخایل و پوچ ی وعده! بود خوردن آ ب

 :گفمت و گذراندم

 قرار ابهات اومده وقت اون اومد، منی خوشش تو از وقت هیچ من ابابی-

 رسه؟ می ذهنت به اینا جوری چه! بگریی؟ اقامت دخرتش برای که گذاش ته



 هبت ابابمت خود کین صرب. بگم دروغ هبت ندارم نیازی من یدلا، بشنی-

 .گه می

 فربد الکه فقط اباب که بش نوم و ببیمن نداش مت طاقت! نداش مت طاقت دیگر من

. است کرده متام حقم در حنو هبرتین به را بودن پدر بلکه است، داش تهبرن را

 :بود فراید جبومی توسل آ ن به توانس مت که چزیی تنها مه ابز

 دوران به اتزه یه براش تو. اومد می بدش تو از من ابابی اببک، نگو دروغ-

 دونست می عار خودش برای شد، آ دم پدرزنش حامیت اب که بودی رس یده



 بده رو دخرتش وقت اون خبواد، مکک ازت بدهاکرایش جراین رس حیت که

 !هبت

 :گفت نفس به اعامتد اب و برد ابال را دستش

 تو بکشونه رو من خواست منی که بود زرنگیش از اومد، منی عارش عزیزم نه-

 نیس مت فربد من دونست می خوب. بود هبرت براش هجت هر از فربد ابزیش،

 . بشم طلمب و خودش خیال یب برم مادرش ی گریه و اشک ات دو اب که



 تک تک و دیدم می تر برجس ته و تر درشت را اببک بود، شده بنی ذره چشاممن

 زیر به چندابر و چندین را هایش حرف ی مهه. داش مت نظر زیر را حراکتش

 هنوز که بود این فقط نیوفمت پس شد می ابعث که چزیی تنها. بردم بیمن ذره

 اطمیناین سوپاپ مثل این. نداش مت ابور را اببک ی زندهگ و تلخ های حرف

 .دارد نگه رسپا اببک لعنیت ااتق وسط را من ات بود

 حرکتش این. داد ختت به را اش تکیه. نشست زمنی روی و رفت عقب

 بیشرت معین یک آ مد بریومن بیمن ذره زیر از وقیت حرکتش این. بود وحشتناک



 موی به مو که این ندارد، من فرار از تریس دیگر که بود این آ ن و نداشت

 :داد ادامه. است درست هایش حرف

 منصور، اب کمن معامهل که بودم اومده واقعاا  تون، خونه اومدم من که ش یب-

. زد زنگ هبم یکی فرداش اما آ رم، می دست به امتیاز لکی کردم می فکر چون

 ی بقیه و منایندگی فنتگر  و ببندا و بگری اینا ی مهه که این از گفت، ابابت از

 من. بده رو بدهیش که یکیه دنبال فقط منصور و ست قضیه ظاهر فقط چزیا

 من رای که بود فرس تاده رو یکی ابابت. نبود طور این اما فهمیدم، خودم گفمت

 !گفت هبم خودش. فهمیدم ها بعد دونس مت، منی موقع اون البته بزنه، رو



 ابور را بیچاره مامان و خودم تنهایی معق هنوز بودم، اناکر ی مرحهل در 

 :نداش مت

 ... نگو دروغ اببک-

 .صدامی داشت الامتیس حالت

 :داد ادامه و نکرد توهجیی اببک

 ابابت فرار مورد در که بیای و بزین زنگ هبم تو که این قبل روز یه درست-

 و تو نگران. زد زنگ هبم ابابت کش یدم، کنار دفعه یه چرا بگی و بپریس



. داشت خرب من اکری های برانمه متوم از کرد، حصبت خییل بود، مامانت

 برات خواست ازم مبومن، ایران خوام منی که دونست می م چی لنگ دونست می

. فهمیدم رو منظورش من اما خواد، می چی نگفت مس تقمی بگریم، اقامت

 داش ته رو انگلیس اقامت قانوین و دردرس بدون دخرتش خواد می که فهمیدم

 که بود این اومن. داشتمی اختلیف یه فقط اومدمی، کنار مه اب زود خییل. هابش

 خواست، ازت مس تقمی شه منی که فهمیدم دیدمت وقیت من. بگمی تو به چطور

 گفمت ابابت به. فربد اوضاع نگران و بودی انراحت ابابت اکر از هنایت یب تو

 . فربده دخرتت عفض نقطه گفمت اومد، کنار سادگی به یدلا اب شه منی که



 مس تقمی اباب اکش. بنشیند وجودم ی مهه بر هایش حرف تزی تری ات کرد، سکوت

. بود مکرت دردش خدا به. بگریم اقامت که کمن، عقد اببک اب ابید که گفت می

 فکر کمن عادت وجودش و اببک به دیدم می ملزم را خودم که هایی ماه این متام

 دخرتش حرف که گذارد می اش سینه روی را کابب رس بداند اباب اگر کردم می

 خوردم می حرص بود کرده ما اب که اکری از قدر آ ن گاهی حیت. است زده را

 بکشد، زجر و شوم اببک مهرس خوامه می من بفهمد داش مت دوست که

 شده تباه دخرتش رسنوشت که ابشد داش ته وجدان عذاب خبورد، افسوس

 !بود ابطیل خیال چه و است



 دردی چه فهمید منی و دانست می را چزی مهه مدت این متام که این از غافل

 وسط. ابشد پدرت جای تواند می ختفیف مکی اب که مردی اب شدن مهراه دارد

 که بود روزی از بدتر بود، اباب فرار از بدتر اببک حرف این. نشس مت ااتق

 قیتو  بس مت می امید ابید کیس چه به دیگر. است زنش عادل دخرت فهمیدم

 خود ممکن شلک بدترین به زماین هر در و مهیشه ام زندگی های آ دم ترین عزیز

 بودند؟ من نشدین متام دردم  و رجن ی مایه

 به که آ دمی. کردم می اجرا را عیین و زنده تراژدی یک اببک روبروی درست

 های اشک شلک به و شده پیچیده مه در هایش فراید رس یده، خط ته



 و آ مد می ابید دنیا گوی دروغ هبرتین که گویی دروغ مرد! است آ مده در صدا یب

 .اندوخت می جتربه و درس او از
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. گرفت دستش در ار  دس تامن و آ مد جلو آ هس ته. کرد می نگامه مس تقمی

 :گفت و نگذاشت که بکشم بریون را دس مت خواس مت

 رو مهنی مه ابابت کین، زندگی هبرت جای یه توین می تو یدلا، ببنی-

 خییل اکرش اینجا ابابت بشه، مذاکره وارد ابهام اببد کرد فکر که خواست می

 هفروشگا سوزی آ تش. گریه دوین می و بکین رو فکرش تو که اوین از بیشرت



 خواه خود مکی کن، فراموش رو چزی مهه و فربد خود کن، فراموش رو فربد

 زندگی برای هبرت موقعیت لکی آ ی، می من مهراه تو و کنمی می عقد ما. ابش

 زندگی توین می خوای می طور هر ندارم، برات مزامحیت هیچ اوجنا ممن داری،

 نداش ته اکرت به اکری ایران از رفنت بعد که مهینه، پدرت اب من رشط. کین

 راهی ترین عاقلنه. ابش می شوهر و زن مه اب طوالین مدت ابید خب اما ابمش،

 ندارم، خرب ور اون پدرت های برانمه از من مهینه، مونده ابیق برات که

 اب خبواد که هست احامتلش رخیته، ابابت برای طریح چه حمسن دومن منی

 .خودشه فکر یک هر بندازه، راه س یایس ابزی س یاه یه پدرت وجود



 :کردم قطع را حرفش

 فکر تو خودشه، فکر حمسن خودشه، فکر ابابم خودشه، فکر یک هر  آ ره؛-

! اومده گریت وسط این چی و کردی ای معامهل چی نیست معلوم خودیت،

 رو فربد پول سوم یک شدین رایض چطور چیه؟ اینجا من ابابی اکر گری

  رو؟ دادنش قول مه رو ش بقیه و بدین هبش

 دست از را مشاعرم اما بودم، مغگنی کش یدم؛ بریون دستش از را دس مت

 .بودم نداده



 :گفت آ رامش اب اما بگرید، را دس مت ات نکرد تلیش اببک

 رایض برای رو تصممی این بده، پس هبش رو فربد پول لک نبود قرار کیس-

 خودم رفط از رو پول سوم یک گفت ابابت. بگریی آ روم ات. گرفتمی تو کردن

 کنه، منی قبول فربد که بود مطمنئ منه، مال که کمن اتکید و بدم فربد به

 فربد وقیت اما بگریه، من طرف از رو پول حماهل و ش ناسه می رو اون گفت می

 هبم؟ نگفیت داد رو پول که موقع مهون چرا. ده می پس خودش گفت نداد،



 نگاهش فقط. کمن مهض شد  منی را بود شده مجع او در جا یک که وقاحیت

 امتحان را انمردی به رس یدن های راه ی مهه که بودم آ دمی مات و کردم می

 بلند اینکه چیست، درست تصممی دانس مت منی بلبشو آ ن میان در. بود کرده

 اباب اب که هایی نقشه و او به تن هرگز هرگز بگومی س یاس یت هیچ بدون و شوم

 و انراحمت که کمن وامنود و بشوم هشانشبی  مکی فقط ای داد، خنوامه اند کش یده

 اشک فقط و نشسنت بود خست جراین؛ این کردن س نگنی و س بک حال در

 مقابل که مردی اما بزمن، مرگ حد به را کیس خواست منی دمل هرگز. رخینت



 داش مت دوست فقط من و کرده بیدار من در را میل این بود، نشس ته

 .کمن صورتش و رس ی حواهل را ام کرده گره های مشت

 .دم می هبت. مونه خونه پولت-

 . فعلا  مبونه خودت پیش-

 متام پشت گفت می. داد می دست من به هتوع حس فقط خبشش، و بذل از

 پا و دست او به نسبت داشت تنفرم من اما و است اباب جرایانت این

 . شود حلقه گردنش دور لزوم وقت در ات آ ورد درمی



 ... فربد به که پویل از غری چیه؟ من ابابی گرفتاری و گری-

 وقت هیچ من. نکن مشغول رو فکرت تو...  اینا ی مهه از بیشرت چزیی یه-

 بود، گرفته متاس مه امروز گریه، می متاس خودش گریم، منی متاس منصور اب

 داشت، رو من نظر اومن زدمی، حرف لکی فربد، فروشگاه سوزی آ تش برای

 از قدر این بشم، طرف عادل دوماد اب ات ربیزت فرس تاد رو من که دفعه اون

 نظر از نیان، فربد طرف که برتسونه رو اوان که داشت اطلعات عادل دوماد

 مهه تونه می فقط من پیگریی. ابشه اوان اکر تونه منی سوزی آ تش این ابابمت

 کمن دخالت بود الزم ابر اون. کمن دخالت خییل تومن منی من. کنه بدتر رو چزی



 خودت قول به که هبرته دوین می رو چی مهه که حاال اما بگریی، آ روم وت ات

 که اتقایق از مون مهه پدرت، من،. کنه می اکر چی خودش فربد مبونمی منتظر

 مه به مهه کنمی، پیدا رو خودمون ات ابیش ساکت ابید. امی شوکه افتاده دیشب

 و ابشه کرده رایبخ لکه عادل سابق دوماد ابز که اینه خوبش خوبم . رخیتمی

 وقت اون ابشه دیگه نفر یه اکر اگه اما رس ید، رو حسابش شه می وقت اون

 ات مبون منتظر. چیه هدفش. دونه می چی و کرده رو اکر این کیس چه دید ابید

 ابید که کنه قانعت تونه می هبرت کین، حصبت ابابت اب بدم ترتیب قراری یه

 . نیست ردنک دست دست وقت الان کنمی، عقد زودتر



 چرا و گوید می چه که فهمیدم می نه شنیدم، می نه را آ خرش های حرف

 :اند شوکه

 به بشی تبدیل توین می تو که داده هبت قویل چه کرده؟ اکر چی برات ابابم-

 که زمیمن روی دخرت تنها مه من و ست دخلس ته عاشق یه گه می که مردی

 بکنه؟ رو فدااکری جور مهه براش حارضه

 رس اون اما کرده، مکمک ابابت آ ره. شه می حل بزودی چیه، هر من مشلک-

 ابهاش که قراری و قول هر زیر بزمن راحت تومن می خبوام اگه من دنیاست،



 اینه برای فقط دارم عقد به ارصار اگه من برسه؛ هبم معراا  مه دستشم داش مت،

 مه بعدیش یلدل . م معامهل اهل الکا  مبونه، جواب یب ابابت اکر خوام منی که

 خلص. زندگیته توی همم پرش یه رفتنت اما نیس یت، متوجه خودت خودیت،

 .کمن اذیتت خوام منی من! یش می
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 ؟کین می اکر چی عاطفه اب-

 :کرد مامتیل اش شانه چپ مست به را گردنش

 فعلا  تو بگو، تو. بدلمی رو مه اب اومدن کنار. آ می برمی مه پس از من و عاطفه

 کنمی؟ ریزی برانمه طور چه عقد برای! مین ی مس ئهل



 قدر چه کند تعریف که ابمش این شاهد و بنشیمن ااتق وسط توانس مت منی دیگر

 :شدم بلند .است بدل را شدن برنده خوب

 م خونه از نتومن و بشم نشنی خونه ابشه قرار اگه. خوره می مه به ازت حامل-

 .دارم برمنی تو مهراه مه قدم یک ابز دربیام،

 مچم دور را دس تانش. شد بلند مهرامه. کردم مرتب را خودم و شدم بلند

 هیچ من و بود کرده ملسم ابرها و ابرها امروز از قبل ات که دس تاین. کرد  حلقه



 به را دس تامن رسعت به و لرزیدم ابر اولنی برای و نداش مت انزجار حس وقت

 .بیاید بریون دس تانش بنی از ات کش یدم عقب

 :کرد نگاه حراکمت به تعجب اب 

 . برو صبح فردا مبون، اینجا شب! طوری؟ این چرا-

 شامل دنبال. آ مد رسم پشت. کردم ابز رسعت به را در! گفت می هذاین

 ات چرخیدم. بودم کرده رهایش مبل روی. نبود کردم؛ منی پیدایش. ش متگ  می



 شال که دیدم رسم پشت را اببک که بگردم شامل دنبال به مه را سالن ی بقیه

 :بود دستش مه

 یه وقت اون دربیاد، اکراش رسی یه گند اما نداره، ای شایک اینجا ابابت-

 حواست نشده، حممک پاش جا قدر اون ور اون هنوز. کنه می پیدا شایک عامله

 ات ابش زنگم منتظر. کنه می اذیت رو اون مهه از بیشرت تو ابزیم  پلیس ابشه

 .کین حصبت خودش اب مس تقمی و بیای بگم هبت

 :زدم پوزخند



 پایک؟ پاکم  کین؟ می غلطی چه داری تو چی؟ تو-

 :گفت زرنگی اب

 من. کمن فرار بعد و کمن پاکش اول کردم، غلطی اگه شد ابعث ابابت ی جتربه-

 .کش ید میخ چهار به شه منی رو

! بودم خنورده هیچی یک از. نبودم مسلط رفتمن راه به خوب. داش مت رسگیجه

 در توانس مت منی. دادم تکیه آ ن به و کردم کفشی جا بند را دس مت در به نرس یده

 و رفت ااتقش به سپس  و آ ورد برامی آ یب لیوان رسیع اببک. مبامن خانه این



 سوار و بروم ات مبامن پا رس کردم می را تلمش ی مهه که من به.  پوش ید اسلب

 :گفت شوم، مامان ماشنی

 .نیست خوب حالت. رسومنت می من-

. گردد برمی زود گفت می آ ان به که پیچید خانه در بلندش صدای بعد ای اثنیه و

 ممکن که کردم فکر این به خوش بینانه و گذاش مت چشاممن را دس مت من راه متام

 ات اباب شود می مگر. ابشد گفته دروغ را چزی مهه اباب ی درابره اببک است

 وجود واحضی دلیل اما بگرید، ندید را من احساسات خودخواهانه حد بدین



 و چندین خربی یب مه آ ن و بود اببک های حرف اتیید در که داشت

 به. بود یفاک مهنی اببک های حرف اثبات برای. بود ما از اباب ی چندماهه

 .بود اندیش یده خویب ی چاره مه قدر چه کنمی، صرب بود داده پیغام حمسن

 او به چزی هیچ توانس مت منی امشب. شد حامل جوایی نگران و زد زنگ مامان

 خواب رس یدم وقیت و نزدیگم گفمت فقط. نداش مت را ماجرا تعریف انی. بگومی

 قفل را در. رفمت ااتمق به و کردم هبانه را دیگر درد یک و هزار و رسدرد و

. آ وردم بریون کشومی از را اباب عکس که بود این کردم که اکری اولنی و کردم

 من که نداشت آ رزو ها پدر ی بقیه مثل. گذاش مت عکس سطح روی را دس مت



 غلط روش به اینکه از بودم شده خس ته ببیند؟ عرویس سپید لباس در را

 :داش مت نگه چشاممن مقابل و وردمآ   ابال را عکسش. بود فکرم به خودش

 و بیاد خواد می طوری چه فردا نیست همم اباب، کنه منی خوحشامل هیچی -

 . بزمن حرف حیت کیس اب خواد منی دمل دیگه شنیدم دروغ بس از. بگذره

 به که داش مت را این حس. گذاش مت داخلش را عکس و کردم ابز را کشو در

 که ساهل هشت هفت دخرت یک! ما شده تر کوچک سال بیست ی اندازه

 که کند کجی دهن دنیا متام به و بنش ییند پدرش پای روی دارد دوست



 ی مهه که. دهد آ زار را او تواند منی کیس که است قدرمتند قدر آ ن گاهش تکیه

 .پوچند و هیچ پدرش اهبت مقابل در ها م آ د

 خودش س بک به و بود نکرده فرامومش که شدم می حال خوش ابید مه شاید

 .ابمش کنارش خواست می دلش. بود نگرامن
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 جزئیات. بودم شده ای حلظه فرامویش دچار. گذاش مت پامی روی را رسم

 شاید! آ وردم می خاطر به را اش اکبویی سبیل فقط !بود رفته ایدم اباب صورت

 برایش دمل. درخش ید می ذهمن در داد می امهیت العاده فوق ها آ ن به اباب چون



 اباب به نسبت که بود حیس ترین شفاف و ترین واحض این بود، شده تنگ

 .داش مت

 حس تنها اببک، امشب جعیب اعرتافات و بود کرده مامان اب که اکری

 تنها. بودم  ندیده را او که بود  ها ماه! بود کرده زاید او به نسبت را من تنگی دل

 گو جواب توانست می من تنگی دل این و حلظه این برای عزیز حرف هامن

 ".کمشد می را خون خون،:" گفت می مهیشه. ابشد



 آ غوش دنبال و کردم می گریه ابشد افتاده گری ها غریبه بنی که کودیک مثل من

 و گذاش ته تنها ها غریبه اب را من اباب مهنی که نبود مه همم برامی گش مت، می پدرم

 .است رفته

 نه و است خواب امسش نه! بیداری و خواب بنی دارد وجود مرزی

 هیچ ی متوجه حرکت، یب پایت و دست شود، می بس ته چشامنت! بیداری

 یک حرف، یک اتفاق، یک افتد؛ می تاکپو به ذهنت فقط شوی، منی چزی

. چرخد می و چرخد می. اندازد می راه پامییی راه و گرید می رسش ابالی را رفتار

. رفت می رژه رسم در اببک های حرف متام صبح ات اما بود، خواب شبیه



 مامان به من و کنمی عقد بزودی ات بود خبش یده را حمرمیت مدت زمان ی بقیه

 از بعد بلفاصهل که اماینم دانس مت منی من و بود گفته اباب از. بودم نزده حریف

 ارتباطی هیچ دیگر ات بود رفته طلقش اکرهای دنبال اباب گرفنت زن شنیدن

 شنید می اگر. آ مد خواهد کنار موضوع این اب چطور ابشد، نداش ته اباب اب

 دیگر کرد؟ می چه ست اباب ها آ ن ابین و ابعث و دارد رس در چه اببک

 ود؟بر  ایران از که داشت برایش ای جلوه

 متام. آ مد دنبامل رفمت که جا هر شدم می  حارض درمانگاه به رفنت برای که صبح

 آ تش فربد فروشگاه که این پای به بود گذاش ته را من سکون و سکوت حالت



 و کردم پاک را صورمت وقیت. ندارم زدن حرف ی حوصهل من و است گرفته

 :گفمت و زدم لبخندی خوشایندش برای آ وردم پاینی را حوهل

 مامان؟ کین می نگامه طوری اون چرا-

 نزد؟ حریف کیه؟ اکر سوزای آ تش این نگفت گفت؟  چی اببک دیشب-

 و دیشب هامن به را من و بپرسد صبحی اول توانست می که سوایل بدترین

 :بود پرس یده را بربد اببک ااتق

 !فقط زرنگه گویم  دروغ یه! گوئه؟ پیش مگه اببک-



 :رفت ابال یشابروها و شد درشت چشامنش

 ابابت که هایی دردرس تونه منی وقیت! ست؟ اکره چی اببک چیه؟ گو دروغ-

 فربد فروشگاه که چیه اببک تقصری گو؟ دروغ شده کنه، درست مس ببشه

 !ندارای رساغ اببک از تر کواته دیواری مه تو گرفته؟ آ تیش

 حنی در خواس مت می. بردم آ شپزخانه اب خودم اب و گرفمت را دستش. رفمت جلو

. کمن ابزگو را ام شنیده اببک از دیشب که هایی  حرف برایش چای خوردن

 برایش را جراین دیگری چزی به شدن مشغول بدون که نداش مت را این قدرت



 نگامه جعیب. بنشیند رویش ات کش یدم عقب را آ شپزخانه صندیل. کمن تعریف

 رخینت برای مخود چرا کش یدم، عقب صندیل برایش چرا فهمید منی کرد، می

 مشرده مشرده و گذاش مت روبرویش را چای اس تاکن. شدم اکر به دست چای

 :گفمت

 پر ما بر و دور. نزن رو کس هیچ حرف نزن، رو اببک حرف مامان دیگه-

 روزه، الان گفت هبت یک هر بعد به این از. انمرده و گو دروغ مشت یه از

. کنار بذارمی رو ابوری خوش مون دو هر بیا دیگه ش به بگو و نکن ابور تو

 یه که این مگه ما، بر و دور آ د منی کیس رفته، کرده الکهربداری اباب من، مامان



 و دوره ما از یک هر مامان، هایمی گرفته جزام عنی ما ابشه، داش ته منظوری

 یه بل هست، مرگیش یه وهللا جلو اومد یک هر حسابیه، آ دم خدا به آ د منی

 ... داره مریض

 طرمف به و شد بلند مامان. برید را امامن اشک و گریه بدمه، ادامه نتوانس مت

 :گفت و گرفت را هامی شانه و آ مد

 چته؟ تو ببیمن بگو کرده؟ اکر چی اببک شده؟ چی دیشب-

 :گفمت کمن رشوع اینکه از قبل



 حریف فریوزه خاهل به نه هبش راجع خدا رو تو اما گم، می هبت دارم مامان-

 اببمک به نده، نشون العمیل عکس هیچ و رسجات بشنی ساکت. فرش ته نه بزن

 و بده گوش حرمف به خدا رو تو فقط دی، منی جواب زد تلفمن زین، منی حریف

 .نگو کیس به مه هیچی نکن، اکری هیچ

 :شد جدا ام شانه از دستش

 هبش؟ گو دروغ گی می هی چرا گفته؟ هبت چی کرده؟ اکر چی اببک دیشب-



 رو ما نیومد دلش شده، متوم فربد اب که اکرش ارتباطه، رد اباب اب اببک-

 کنمی عقد برام، بگریه اقامت که جلو، انداخته رو اببک! کنه ول اینجوری

 در زنش اب اببک. خودش زندگی پیی بره یک هر رفتمی که اوجنا بعد و برمی

 نوین چه اباب دومن منی ابش می، مه اب اوجنا برمی منتظره مامامن گه می آ ان ارتباطه،

 رس بیاد که شده ش نتیجه اما بندازه، خواد می ای انداخته سگش این جلوی

 و گرفمت رو چشمش که بگه من به مباهل، شریه حرف مشت یه اب رو شام

 دومن، منی رسشونه تو چی. بود پرت و چرت ش مهه بکنه، اکری هر حارضه



 ابورتر خوش دیگه تو و من از مامان فقط ندارم، خرب کرده اکر چی دیگه اباب

 .نیست دنیا این توی
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 مو به مو دیگر ابر یک. ام گفته چه نفهمد دادم می حق. کرد می نگامه و زده زل

 اببک اب ای مذاکره چه اباب فهمید وقیت. دادم رشح شبرای را اببک های حرف

 :شد بلند آ شفته است، کرده

 منظورش فقط ابابت دومن می من نبند، خودت ریش بیخ به ممن الکی یدلا-

 اببک به فقط اون گرفمت، طلق ازش که من! خودش پیش بربه رو تو اینه

 گر و گرفتاریه، تو خرخره ات ابابت اکر؟ چی خواد می رو من بربه، رو تو گفته



 پیش بربه رو دخرتش خواد می دلش فقط اون اببک، به نداخت منی رو نه

 چرا تو. شده راحت گرفمت طلق که خوحشاهل مه خییل نه گر و خودش،

 ابابی خب اببک، سال و سن از نداش یت گهل مگه نداره، انراحیت انراحیت؟

 پدرسگت ابابی تذا نداره، تقصری اببک. کرده رو جا مهه فکر انمردت

 .داره مشلک

 :گفمت بلند

 !مامان-



 روی دست انراحت. لرزاند می گور در را آ قاجون تن که بود ابر اولنی

 :گذاشت اش  پیشاین

 از تو؟ انراحیت چرا. بکنه حامل به فکری یه حمسن خود مومن می من! برو تو-

 آ خر ات که هبرت چه حاال بشی، اببک زن خواس مت می اقامت برای مه اول

 درک، به اومن. برو و اقامتت به چبسب! کین حتملش نیس یت جمبور معرت

 .برنگرده ای زنش به برگرده میخواد

 :نشس مت کنارش



 هبت خودش از خرب یه ماهه چند حمسن مامان. تو نه رم، می جایی من نه-

 تو خبواد که اونه از درگریتر حمسن! کردی دخلوش تو حمسن این چیم  به نداده،

 . خودش پیش بربه رو

 :کند نگامه کردم جمبورش و گرفمت مسمت به را صورتش کرد، منی نگامه

 نداش ته خربی هیچ راحیل از گفته می هبت که مدت متوم فریوزه خاهل مامان-

 متاس مامانش اب راحیل حماهل گفمت هبت اومل از. گفته می دروغ هبت داش ته

 تکون مامانش دل ویت آ ب ذاره منی نیست، رگ یب حمسن مثل اون نگریه،



 به پیشش کیش برو گریم می بلیت برات بگری، اید خاهل از ذره یه فقط. خبوره

 دهنش از جوری یه کن اکری یه دومن منی اوجنا. گذار و گشت و تفرحی هبونه

 یه دیشب اببک. کنه می اکر چی داره حمسن بفهمی توین می ببیمن بکش حرف

 .مومن می عزیز پیش رم می ممن. گفت می چزیایی

 :برد عقب را رسش

 لکمه یه تونن منی بشن مجع مه عامل متوم بزنه حرف خنواد ت خاهل بشه؟ چی که-

 .بکشن بریون ازش مه



 خواد می غلطی چه دقیقاا  حمسن بفهممی بری اما برم، ابید مامان شده دیرم من-

 از قدم یه مهیشه ما ابید چرا بده؟ مگه بکنه خواد می اکر چی اباب اب بکنه،

 مه ما گه، می هبمون چزیی یه کس هر جامون رس نشستمی ابش می، عقب بقیه

 رو شغل و درس و اکر قید شده مامان. شه می ابورمون جا مهه از خرب یب

 رو کوفیت هیچ و اقامت. رم منی قربس توین هیچ و جا مهنی مومن می بزمن

 .خوام منی

 



.  بود اببک و اباب به گفنت اهبری  و بد حال در مامان که کردم ترک را خانه وقیت

 حضورم طول در. شوم س بک مکی بود شده ابعث مامان به ماجرا این گفنت

. نزند حریف کیس به و ابشد خوددار کردم سفارش و زدم زنگ درمانگاه در

 نبود درست بود، درگری فربد. زدم زنگ س تاره به مامان به زدن زنگ از بعد

 س تاره زدم زنگ وقیت. ابشد ششدو  بر وضعیت این در عزیز مس ئولیت

 :گفمت رشمنده. داد را جوامب آ لود خواب

 س تاره؟ بودی خواب-



 :داد توضیح

 .خوابیدم صبح دم. برد منی خوامب بودم، بیدار صبح ات دیشب-

 :بپرمس فربد روز و حال از مس تقمی خواس مت منی

 هب دیروز خودمون، پیش بیارم رو عزیز خواس مت می شدم، مزامحت ببخش ید-

 حریف فربد به شه منی مه الان و نداره خرب عزیز که گفت اما گفمت، مه آ قا امحد

 این خودش که الان عزیز، دنبال برم من کن راضیش فربد بزن زنگ یه. زد

 .هبرته نباشه پیشش عزیز درگریه مهه



 :گفت بود درآ مده اولیه آ لودگی خواب حالت از صدایش که س تاره

 عزیز پیش سام عرص ات. نرفت ابر زیر نگفمت؟ شهب رو اینا من کین می فکر-

. داد می بزور مه رو ما تلفتای جواب و خونه رفت خودش مه اون بعد بود،

 پیشش مه موقع اون ات. کرج برتش می رو عزیز دیگه روز دو گفته امحد به

 خوش. گه می هبت چزیی یه عصبانیه الان نزن، زنگ هبش مه تو مونه، می

 جونش از چی. ندید رو فربد گرفتاری و بدخبیت این و مرد اباب حال به

 .نداره اکری کیس به فربد دارن، برمنی رسش از دست چرا یدلا؟ خوان می



 :دمه را آ ینده نوید که این جز بگومی نداش مت حریف هیچ
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 .شه می حل ابالخره! مونه منی که طوری این-

 .بدبیاری پشت بدبیاری یدلا؟ بشه حل خواد می یک مش، می خل دارم من-

 بدبیاری از جدیدی تعریف شاید وقت آ ن دانست می را من روز و حال اگر

 .داد می ارائه

 

 کرج به جا هامن از مه خودم و رساندم هفرودگا به را مامان پنجشنبه ازظهر بعد 

 متام و زد زنگ رفنت از قبل. بود رفته تربیز به اببک. مبامن عزیز پیش ات رفمت



 های حرف هامن. زد را اش مهیشگی های حرف. زد حرف خودش فقط مدت

 ترکیه به مه اب بعد و کنمی عقد عید از قبل اینکه. گفت  عقد از تکراری،

 حصبت اباب اب من بوده قرار که بود این آ ن و پرس یدم لسوا یک تنها. برومی

 اباب" دم می رو ترتیبش برگردم تربیز از: "که گفت. نشده خربی چرا و کمن

. دانس مت منی را ترسش دلیل دقیقاا  من و بزند زنگ ما به خودش ترس ید می

 رفک. بود متاس در او اب که بوده کیس تنها اببک مدت این متام چرا فهمیدم منی

 مجهل از و چزی مهه مدت این متام و آ مده کنار خودش اب چطور که این

 .داشت برمنی رسم از دست سپرده اببک به مه را من رسنوشت



 

 من وقیت. آ می می که بودم نگفته قبل از. کرد تعجب عزیز پرس تار رس یدم وقیت 

 ات مدآ   پاینی ها پهل از رسیع. هس مت ماندین که فهمید دید بزرگ ساک یک اب را

 خییل هس مت؛ عزیز کنار من و برود بگومی که بود منتظر حلظه هر. کند مکمک

 به گرفمت آ غوشش در و کرده بیدار خواب از را عزیز وقیت. نگذاش مت منتظرش

 خودش فربد. نداشت خویش حال عزیز. برود و بکند را اکرهایش گفمت مه او

 از. بود راحتان شدت به مه عزیز و گفته او به سوزی آ تش جراین از

 متاس هر آ خر و کرده اکرش از شدن وا گره و فربد برای که گفت می نذرهایی



 از که این برای آ خر ابر! بود هایش گریه روز چند این در عزیز اب من تلفین

. است خبش یده من به را صیغه زمان ی بقیه که گفمت اببک از باکمه مغش جحم

 اکر جای یک دید وقیت بعد و شد حال خوش بپرسد دلیلش از که این بدون

 که گفمت فقط. نگفمت را حقیقت. پرس ید دلیلش از و زد زنگ دوابره لنگد می

 . آ مد کواته اما نکرد، ابور. کمن فکر بیشرت ات کند ابطل را صیغه گفمت اببک به

 اکر فروشگاهش سوزی آ تش داند می فربد که کرد اشاره هایش  حرف الی البه

 :پرس یدم. است گذاش ته یانم  در پلیس اب و کیست



 کنه؟ منی اکری پلیس چرا پس دونه می اگه -

 :گفت جوامب در

 !کیه دونه می فقط نداره، مدریک گه می خودش-

 را فروشگاهش ساخامتن چطور که بودم دیده دور از و رفته سینا مهراه به

 بود، نرس یده ها ساخامتن به جدی آ سییب گفت، می راست اببک. اند زده آ تش

 انگزی اهبام بود اکر این پشت که نییت و قصد. بود ماجرا ظاهر فقط این اما



 من و بود فاجعه این مقرصین دنبال قبل از تر جدی پلیس ابر این. بود

 .نه ای و است داده قرار ها آ ن اختیار در را هایش دانس ته فربد دانس مت منی

 اببک از من که بگومی فربد به ات گرفمت می دس مت به تلفن ها وقت خییل 

 حرف اما کیست، اکر غربش شهرک فروشگاه سوزی آ تش که ام شنیده

 نداش مت، مدریک مه من. ندارد مدریک اما و داند می او که آ مد می ایدم به عزیز

. ابشد گفته راست قدر چه اببک نبود مه معلوم. بودم شنیده اببک از فقط

 . کردم می شک او به بیشرت گذشت می که روز هر



 

 آ رام و بودم رسش شوی و شست مشغول که زماین. بردم حامم به را عزیز

 :گفت و برگشت مسمت به دفعه یک کردم، می جدا مه از را موهایش

 ... هیو چی برای اببک؟ و تو بنی شد چی یدلا-

 :پریدم حرفش وسط

 فکر بیشرت من ات نباش می مه صیغه گفمت. خنواس مت ممن کنمی، عقد عید خواد می-

 .کمن



 :گفت خلورید اب

 آ دم مهه این. نرو طرفش دیگه فقط نگو،. نشدم خرفت اما شدم، پری من-

 رو شون زندگی دارن کرده تو پدر بدتر مه پدرشون مملکت این توی نشسنت

 خوبه، ابیش مه معومی پزشک مهنی تو. خارج بری نباید که حامتا . کنن می

 خودت از لسا بیست بشی یکی زن بری. بدی مه ادامه خواد منی دیگه

 .نداره رو ارزشش چی، که بزرگرت



 ترازوی اب چزی مهه آ ن در که دنیایی به غشش، و غل یب و ساده دنیای به

! بود اکر کجای. خوردم می غبطه شد می س نجیده عدالت و انصاف

 .ندارد پااین ی نقطه کردن، بدی در ها آ دم پیچیدگی که دانست منی

 

 ااتق به دادم دستش به را جامناز و چادر و پوشاندم تنش به لباس وقیت

 در که آ رامشی کنار در اخری شب چند بیداری. کش یدم دراز و رفمت آ قاجون

 ابز چشم وقیت. برد خوامب من و داد مه دست به دست داش مت عزیز ی خانه



 را عزیز. رفمت بریون و کردم ابز را ااتق در. آ مد می هایی زمزمه صدای که کردم

 در بود خواندن مناز مشغول مبل از مکی ی فاصهل به خوابیدمن از قبل که

 ابز نمیه سالن در. آ مد می حیاط و بریون از زدن حرف صدای. ندیدم سالن

 زدن حرف صدای کردم؛ منی اشتباه. خورد گومش به ای مردانه صدای. بود

 فربد که بیاید روزی است حمال گفت می من به که داش مت حالیت. بود فربد

 بود آ مدین اگر فربد بروم، بریون خواس مت منی. نزند خمالف ساز قلبت و ابشد

 عزیز دامن منی. شدم تر نزدیک سالن در به. آ مد می خانه داخل به ابید خودش



 هایش حرف من خبواهد وجودش متام اب که طوری گویی فربد اما گفت، چه

 :گفت بش نوم را

 

 [۲1:۵7 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 176پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#



 

 

 بزنه حرف اببک اب لکمه دو از بیشرت که دخرتی صورت تو تف من عزیز-

 هتران، گردم برمی! دلش ور بره و بشه مش صیغه که این به برسه چه ندازم، منی

 .پیشت آ م می شد خلوت رست

 ای نگرفت، هایش حرف از دمل بگومی توامن منی. مناند و رفت. رفت حلظه هامن

 عادت من اما نرفت، ها اشک بزم به چشاممن ای نشدم، رمق یب و سست



 کند، زجنری به متهم و بیندازد راه حممکه تنه یک خودش که فربدی به داش مت

 توانس مت منی. بود آ ورده بند را نفسم ابرها و ابرها که قاطعییت به داش مت عادت

 پر بود، حرف از پر رسم در. بیاید داخل به عزیز کمن مکک ای کمن، کیتحر 

 که کش یت یک مثل اما ابشد، فربد های حرف الیق که درخور هایی جواب از

. شد مرور ذهمن در فربد  حرف. بودم شده حرکت یب ابشد، نشس ته گل به

 میبگو و بروم خواست می دمل. تندتر را بعدی قدم و برداش مت را اول قدم

 دیده مه دلش ور. داشت را تو برای اببک حمک هامن من، برای راحیل



 آ ن به زدم را خودم سقف یک زیر تو اب ابرها و ابرها آ ن از بعد اما بودمت،

 .خندیدم و زدم حرف و گفمت و راه

 :گفت و برگشت رسش، پشت من دیدن اب عزیز

 شدی؟ بیدار-

 ات حیاط مسری رسیع. نه ای و است رفته دفرب ببیمن ات رفمت پاینی جعهل اب را ها پهل

 در ای حلظه را ماش ینش اما نبود، خودش. کردم ابز را آ ن و کردم طی را در

 .دیدم کوچه انتهای



 هیچ. نداش مت برایش جوایب. بود من ی خریه عزیز. بس مت را در و برگش مت

 طفق رفیت، در طرف به جعهل اب چه برای پرس ید می من از اگر. نداش مت جوایب

 انتهای ات مسریم به و شدم رسد هوای خیال یب. دامن منی بگومی توانس مت می

 طراوت آ ن دیگر آ قاجون مرگ از بعد که ای  ابغچه کنار. دادم ادامه حیاط

 در ها بستین چوب اب ابغچه این کنار فربد. ایس تادم نداشت، را مهیشگی

 در تر کوچک ی خانه ات چند اب بود کرده درست زیبا ای خانه ظرافت هنایت

 اجازه. نرساند آ سییب ها آ ن به کیس ات بود شان مراقب اتبس تان یک. اطرافش

 بیشرت آ قاجون بود تر چبه که ها موقع آ ن شود، نزدیک ها آ ن به کیس داد منی



. نزند دست هایش سازه دست به کیس ات کرد می اش مهراهی. کش ید می را انزش

 های خانه که بود کرده هتدید را بدفر  هایشان دعوا بنی ما ابری چند حمسن

 دعوا فربد و حمسن بود، اتبس تان پااین. کرد خواهد خراب را اش بستین چوب

 مه فربد کرد، هتدیدش دوابره حمسن. رس ید اکری کتک به اکرشان و کردند

 پاینی و ابال را پاهایش ابر سه دو فقط. رفت حیاط به و کرد رها را حمسن

 خودش دست به را هایش سازه دست متام که بود یفاک حرکت قدر مهنی و برد

 چهارده سزیده ی چبه پرس یک. نکند هتدیدش حمسن دیگر که. کند انبود



 قمیت به اگر حیت چبیند، را بقیه دم بود بدل خوب اما نبود، بیشرت ساهل

 .دارد دوستشان خودش که ابشد چزیهایی انبودی

 از جایی به و گرفمت نگاه دوابره. کرد می نگامه. برگش مت عزیز مست به دفعه یک

 پاهای اب را اش بستین چوب ی خانه فربد که کردم نگاه ابغچه کنار زمنیم 

. شد رها ام سینه از تر معیق و گرفت معق هامی نفس. بود کرده انبود خودش

 یک عزیز، دنبال کرج آ مد فروشگاهش سوزی آ تش از قبل روز چند فربد

 اساما  فروشگاهش سوزی آ تش. داد را بکاب پول سوزی آ تش از قبل هفته

 ... ابزی آ تش رساما  و بود سوزی آ تش



 و قصد از. ابشد تواند منی عادل داماد اکر که گفت، می اطمینانش از اببک

 کرده  شوکه را اباب و او و است سوزی آ تش این پشت که گفت می نییت

 اول ی هدفع. نبود خودش جز دیگری کس هیچ اکر! بود فربد خود اکر. است

 ... زد خودش! بود زده اتش دوم ی دفعه بودند، زده آ تش

 انبود اثنیه چند مدت در را هایش بستین چوب ی خانه چطور که بودم دیده

 ... بودم دیده خودم چشم به من. است کرده

 



 ... دوم فصل پااین

 

 سفید پریاهن من و بیاید ش یب که بود این ام دخرتانه روایی ترین قش نگ

 ی قصیده یک شبیه و کمن رها شانه روی را موهامی بپومش، رایتب بلندی

 چنی به چنی روی و بگریی دستت نرگیس گل دس ته تو. شوم بلند ی دلربانه

 جادو مهیشه هامی خنده اب بگویی تو و خبندم برایت من. باکری پریاهمن

 و کنمی تعریف دیگران برای را اش آ فتایب ابش می، داش ته ای خانه که. شدی می



 تعریف من برای ابران و آ فتاب تو اب. دارمی نگه خودمان برای را اش ابری

 .است کامن رنگنی
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 حمسن اب! خندید می زاید راحیل است؟ خوش بخت خبندد، زاید که کیس

 در بود قرار اگر کردم می فکر خودم اب من و. خندید می و آ مد می و رفت می

 اب خبندد، حمسن اب و ااتمق کنار من، گوش بیخم  اولش، جای هامن بیاید هنایت

 دیگر بود؟ شده وارونه اول از قصه چرا پس بش نود، گل و بگوید گل حمسن

 آ ن از امان بپرد؟ پا لنگه یک من ی عاشقانه ی قصه وسط داشت لزومی چه

 اصلا . شود می ته و رس چزی مهه! بگرید اش ابزی ها آ دم اب مه خدا که روزی

 او؛ اب حمسن بود، حال خوش حمسن اب راحیل! خندید می قدر این چرا راحیل



 اکری و حمسن و راحیل به تفاوت یب و بودی هایت پروازی بلند مشغول مه تو

 مین! من زج خوداتن، جای رس  به بودید برگش ته مهه. بودند کرده تو اب که

 دانس مت منی و نبامش قبل عاشق دخرتک دیگر کردم می را سعمی متام داش مت که

 و بودی معه پرس یک برایش تو که یدلایی یدلا؟ کدام ابمش؟ چه ابید پس که

 جا خودم برای هنوز!  بودی شده کََسش مهه تو که یدلایی ای مهنی؟ فقط

  من؟ اب بودید کرده اکر چه. بودم نکرده پیدا

 به را تو...  بود من ی قصه پااین این و...  بود شده حمسن برای احیلر 

 همرابن تو اب گفمت گوششان در...  تقدیر به...  رسنوشت به سپردم، روزگار



 آ ن از و کنند خود جادویی جیب در دست. بیایند راه بیشرت من اب و ابش ند

 . بیاورند بریون مکی من نفع به ابر این شان غریب و جعیب غافلگریهای

 

 و ابیش آ رزو یک و روای یک درگری ای طوالین های ماه و ها روز وقیت

 بزرگت موفقیت اولنی آ ن از بعد ابشد، بزرگ اناکمی یک تنها اش نتیجه

 که نشود فراموشت ات اتاکیی ی نقطه شود می. کند می خوب خییل را حالت

 .نکن بد خودت به تو کردند، بد تو به هایش آ دم و دنیا اگر



 به کس هیچ آ ن از بعد دیگر بودم، شده قبول پزشکی عایل ی رتبه اب من

 وقیت دیگر زد، منی مه به را حامل هایش خنده و راحیل دیگر. آ مد منی چشمم

 مه به من کرد می زجنری دنبالش جان رمیا ات چند و گفت می جان رمیا یک حمسن

 بدرخشد مجع در که نبود لراحی دیگر کردم، می نگاه مهه به مغرورانه. رخیمت منی

 را تو تلکیف. دیدم منی مه خودم ردیف مه دیگر حیت را راحیل...  من بودم من

 آ ن از بعد...  ندیدن به...  فرامویش به بودی شده حمکوم بود، کرده معلوم مه

 را تو دیگر بودی انداخته راه بمزن بمزن حمسن اب عزیز ی خانه در که روزی

 . بودم ندیده



 من و کرد عادت ترک ام، قبویل شدن معلوم از بعد کرد، می نگامه غرور اب اباب

 بود، خوحشال عزیز. داشت نگه طوالین دقایق و گرفت آ غوشش در را

 به مامان که ش یب. بود ساده خوحشایل یک از بیشرت حالش تعریف آ قاجون

 یک گذاش مت سالن داخل به پا وقیت. بودند مهه گرفت  همامین ام قبویل مناسبت

 و ندید را شان کدام هیچ چشاممن! شدند حمو رفتند، سالن های آ دم متام حلظه

 اجرا تو برای مغرورانه منایش یک خواس مت می من. گشت می تو دنبال فقط

 تو. ام رس یده کجا به و رفمت کجا به من ببیین ات نبودی تو. نبودی تو و کمن

 و نبودی تو. کرد می داری میان و بود متام قدرت اب اما ات خایل جای و نبودی



 قبول که ای رش ته و من اب شب آ ن مامان. بودم صدا یب مغرورم  یک فقط من

 مهیشه از بیشرت اباب! کرد صاف فامیل لک اب را حسابش تنه یک بودم، شده

 گذاش ته خواندن درس برای که گفت می زایدی وقت از حمسن و خندید می

 دخرتان بود معتقد و کرده مصادره شخود نفع به را من. بود مه راحیل. بودم

 آ ورد گری تنها را من ای گوشه وقیت. دارند رسشاری هوش مهگی ما فامیل

 :گفت



 ابید بعد به این از انسلمیت! خبند بگو، بگرد، بیا اباب ساکیت؟ قدر این چرا-

 جای بیا تو خایک، جاده به زده که دکرتتون یکی اون. دکرت خانوم بگمی هبت

 !هبد پز اومن

 من چون شاید زد، منی حرف تو از من، از غری کیس پیش! گفت می را تو

 از مرتب و نداری را لیاقتش گفت می بود، دخلور تو از. دادم می گوش خوب

 نگفته خوب انگار اما ای، گفته او به چه که گفت منی. انلید می آ خراتن  متاس

 ... بودی



 

 ابیق روزهای ی بقیه ات بروم ها آ ن اب که خواست من از آ قاجون رفنت موقع

 و کرد ارصار آ قاجون. مبامن ها آ ن کنار را ها دانشگاه رشوع ات اتبس تان ی مانده

 را تو که این خاطر به را رفتمن آ خرین داغ من بود، مریض آ قاجون نرفمت، من

 جواب و کند ارصار آ قاجون فهمی می تو. گذاش مت دلش بر مهیشه برای نبیمن

 تو مقرصش. بودم انداخته زمنی را رویش دارد؟ درد قدر چه بش نود منفی

 ... بودی



 برای راحیل اب بود داده را ترتیبش مامان که ش یب آ ن جشن از بعد روز سه

 برامی اینکه نه خبرم، مانتو و کفش  دانشگاه رشوع برای ات رفتمی بریون به خرید

 در مه خوب لباس مدل چند راحیل ی سلیقه به خواست می مامان ابشد، همم

 لباسش ابید دکرت خامن. بیاید مه به چزیمان مهه ات خبرم دیگرم های خرید کنار

 متفاوت مهه اب قدر آ ن خواست می دمل نگفمت، نه مه من! ابشد برند و مارک

 ... تنهایی س بک به زندگی. نیاید طرمف کس هیچ که ابمش



 از خواس مت و دادم سلم تنها من. بود خانه مقابل نامی رس یدمی که موقعی

 و کمن توقف کرد جمبورم گفت ام قبویل خاطر به که تربیکی اما شوم، رد کنارش

 :گفمت و برگش مت طرفش به. بدمه را جوابش

 .ممنومن-
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 مرد تو جز. بود حرف از پر من به نگاهش. کردم نگاهش گذرا ای حلظه

 دیگری جور نگاهش که فهمیدم می قدری این اما ش ناخمت، منی را دیگری

 گفنت اب مه راحیل. رفمت زود خییل. بود مکث حد از بیش مکثش. است

 شدمی خانه وارد وقیت. کرد راهی را او ندارد حضور خانه در حمسن اینکه

 :گفت مامان و پرس ید را اش بدخلقی دلیل راحیل. بود الکفه مامان

 قطع دارم برمی ات. خورد زنگ ابر ده تلفن این کمن، می درست غذا دارم-

 .کنه می



 و زند می زنگ که ای شامره ببیمن ات رفمت تلفن مست به حرفش شنیدن اب من

 از را بودم اجنامش رشف در من که اکری راحیل. ست کیس چه کند می قطع

 :پرس ید مامان

 گرفتنی؟ متاس ه؟ای شامره چه خب-

 :گفت مامان

 ...  معومیه تلفن از انگار-



 ده. بود مشغولش فکرم اما نکردم، رو و زیر را تلفن های شامره دیگر من و

"  ات و برداشت را تلفن راحیل ابر این و خورد زنگ تلفن دوابره بعد دقیقه

 وزر  آ ن! بودی ما ی خانه تلفینم  مزامح تو. شد قطع دوابره تلفن گفت" الو

. برداری زدن زنگ از دست که کرد جمابت راحیل بودن. نگرفیت متاس دیگر

 رفنت بریون مشغول آ ماده و حارض مامان. خورد زنگ تلفن مه ابز فردا صبح

 بدون و برداشت را گویش رسیع پیچید خانه در تلفن زنگ صدای ات اما بود،

 تلفن به را گویش حممک مه بعد و کرد بریاه و بد گفنت به رشوع ای مقدمه هیچ

 :گفت زدم می لبخند که من به رو. کوبید



 . بکش رو تلفن پریز زد زنگ ابزم-

 :گفمت و دادم تاکن رس برایش

 .رو پریز کش یدم دوابر بشه ابرش یه-

 بریاه و بد مامان مثل. خورد زنگ تلفن دوابره بعد ساعت نمی و رفت مامان

 اما بکشم، تلفن از را پریز که آ مدم تلفن مست به قصد این به نبودم، بدل

 اب تلفن پشت ی غریبه شاید ببیمن و کمن امتحان را شانسم مه من خواس مت

 :شود ابز نطقش من صدای شنیدن



 بهل؟-

 :خط طرف آ ن از تو ی خنده صدای اب شد مساوی گفتمن" بهل"

 مهه زمن می زنگ دارم دیروز از قهری؟ تون خونه تلفن اب دکرت خانوم ببیمن-

 !تو الا دادن جواب ابر یه رو فنتل این

 که هس یت خودت کمن ابور ات نشس مت تلفن کنار مبل روی! شدم غافلگری

 .زدی زنگ



 نداده خرب که بود درست. بودم قهر چرا، تو اب اما نبودم، قهر مان خانه تلفن اب

 که نگاهی آ ن اب خودت و داین می خودت کردم می فکر من اما قهرم، که بودم

 . شود متام ابید چزی مهه که فهمیدی انداخیت من به عزیز ی انهخ سالن داخل

 شده مهه دهان نقل روزها آ ن که ای لکمه دو دکرت؛ خامن بودی گفته من به

 واقعاا  تو نبود، من دست! گفیت می تر قش نگ شان مهه از تو اما و بود

 .گفیت می تر قش نگ

 :پرس یدی سلمم ابجو  در. دهی ادامه تو ماندم منتظر و کردم سلم کواته



 بزین؟ حرف توین منی-

 :گفمت تعجب اب

 نتومن؟ چرا-

 :گفیت

 ! نزین حرف و برتیس مامانت از مثلا  کردن، زورت انگار آ خه-

 :گفمت کواته

 . نیست خونه مامامن -



 :گفیت رک

 تربیک رو قبولیت خواس مت می. داش مت اکر خودت اب من چون! خوب چه-

 ! کردی شاهاکر تو که این و بگم

 :گفیت که کردم تشکر

 .ببیمنت خوام می بریون؟ بیای امروز توین می-
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 مدهآ   دیر مکی. ببیین را من خواس یت می! خوردم جا داش یت که درخواس یت از

 دیدن وجب به وجب سلول، به سلول رگ، به رگ وجودم؛ ی مهه! بودی



 ختمت کردم، نگاه ااتمق در به کردم، مشت را دس تامن من اما خواست؛ می را تو

 .ام کش یده که بود شاهد تو از بعد های شب متام که دیدم، را

 چرا؟-

 چرا؟ چی-

" که این  به برمس آ هس ته آ هس ته  ات گومی می"  چرا" که بودی نفهمیده 

 "بیامی توامن منی

 ببیین؟ رو من خوای می چرا-



 هدیه شدنت قبول برای هبت مهه خب. جیمب توی بذارمت کمن ات خوام می-

 نداری؟ دوست اکدو من، الا دادن

 !نکنه درد دستت. نیست الزم هدیه. بیام تومن منی بریون-

 :نگرفیت جدی مه درصد یک حیت را جوامب

 یدلا؟ ریندا گویش چرا تو-

 یک است ممکن زین می حرف آ ن از که ای هدیه که زدم حدس حرفت این اب

 :ابشد گویش



 .نبود هبش نیازی. گویش نداش مت الزم-

 :گفیت جوامب در

 فقط که ابشه، داش ته اکر ابهات یکی ممکنه. شه می الزمت بعد به این از-

 بزنه زنگ ابشه نداش ته مه حوصهل. واسطه بدون بزنه، حرف خودت اب خبواد

 صدای بعدش زد، زنگ ات ابشه داش ته دوست. کنه پیدات  ات تون خونه

 .بش نوه فقط رو خودت



 را یکی این. خواس مت می را تو اب زدن حرف ذلت اما بیامی، بریون خواس مت منی

 ی مهه تلفن پشت از توانس مت می من. بگرید من از توانست منی چزیی هیچ

 یک حیت دیدنت برای اما خبواهی، که را شقدر  چه هر بدمه، تو به را زمامن

 .دادم منی مه دقیقه

 .ندارم رو کیس گفیت که هایی ویژگی این اب-

 پیدات بیوفمت دوره ندارم حوصهل دارم اکر ابهات وقیت من پس؟ م یک من-

 !خوبه قدر چه فهمی می بعد بگری، گویش یه پس. کمن



 . بودم شده گم ابد برای من کین، پیدا را من توانس یت منی هرگز دیگر

 :گفمت شویخ به

 . کمن می فکر هبش-

 :اولت ی خانه رس برگش یت ابز تو و

 خییل. دنبالت آ م می سه ساعت ازظهر بعد فقط کن، فکر هبش توین می ات-

 . ندیدمت وقته

 :گفمت مرص



 .فربد بیام تومن منی-

 نه خداحافظی یک اب و" راحیت طور هر ابشه،:" گفیت من انابوری کامل در

 .کردی قطع دلچسب چندان

 تو، از گرفنت انتقام تو، کردن تنبیه کمن، خداحافظی مه من مناندی منتظر حیت

 مهیشه تو نبودی، مه کش یدن انز اهل نبودی، ارصار اهل تو. نبود راحیت اکر

 چزیی دنیا در انگار. ابشد ش نوا گوش دو هایت  حرف برای داش یت دوست

 .دهی قرار معذوریت در را خودت آ ن برای ندارد وجود



 نیامده که این برای ها ساعت و نشس مت می من شاید بود دیگری وقت هر

. زدم زل روبرومی به مات و نشس مت مبل روی فقط روز آ ن اما کردم، می گریه

 ترکت آ رام آ رام داش مت نه؟ مگر بود، گریه به نسبت هبرتی العمل عکس

 که نداشت خرب مه کیس ت،داش درد بود، خست شد، منی دفعه یک کردم، می

 .ببندد را من حممک طنایب اب ات دچارم چه به

 کین حصبت مامان خود اب ابر این و بزین زنگ مه بعد روز کردم منی فکر هرگز

 دوابره بود حمال که بودی رسخست قدر آ ن من نظر در. بگریی را رسامغ و

 که ای حلظه نآ   اگر نبود، راحییل اگر. کردی را اکر این تو اما بزین، زنگ



 خودم از وجود متام اب نبود، دیدم را او و تو ها نرگس ی ابغچه کنار

 نه:"دادم می جواب قاطعانه خود به و" هست تو از تر خوب:" پرس یدم می

 ".ندارد او مثل دنیا دیگر نیست،

 اکر من اب گفیت وقیت. شد منی ابز صورتش زدنت زنگ تعجب از مامان

 :گفت و داد من دست به را گویش داری،

 .داره اکر تو اب فربده؛ بگری، بیا-



 رسیع گفمت،" الو"  ات. ابشد او به پش مت ات چرخیدم و گرفمت مامان از را گویش

 :گفیت

 پاییمن، من بیا بدو ندادی، افتخار  دیروز ابال، رفته الکست شام دکرت خانوم-

 .آ وردم خودم اب کردم کول مه رو م هدیه

 ی مهه حق ماند، دمل روی نیامد، زابمن رس بر ذوق این اما کردم، ذوق

 .بودی گرفته من از قبلا  را طبیعی های العمل عکس و ساده چزیهای

 .نداش مت توقعی ازت که من  !کردی؟ رو اکر این چرا فربد-



 جا اش پیشاین روی صورتش، متام بزرگیم  به امخی برگش مت، مامان طرف به

 .بود کرده خوش

 :گفیت

 ... زود...  نزن حرف پاینی بیا-
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 :کرد سد را رامه مامان بیامی، پاینی به و شوم آ ماده ات کردم قطع را تلفن وقیت

 داره؟ اکرت چی فربد-

 :گفمت را حقیقت

 .گرفته ای هدیه یه قبولمی واسه گه می-

 :گفت و نکرد مک مه ذره یک را هایش امخ مامان

 رم می خودم من مبون! چبه این داره رو خییل خواست، رو اون ی هدیه یک-

 !چیه حسابش حرف ببیمن پاینی



 خودم من ات ابشد آ رام که کمن جماب را مامان ات کش ید طول طوالین دقایق

 دیدم ی حمدوده در .گش مت دنبالت چشاممن اب آ مدم پاینی وقیت. پاینی بیامی

 گذار و گشت این در و گذراندم نظر از را برج روبروی ی حموطه متام. نبودی

. آ مدم مستت به مه من. آ یی می من مست به خیاابن طرف آ ن از دیدم که بود

 و کمن، آ ماده مامان برای ابال بلند ی جوابیه یک ابید ابال برگردم دانس مت می

 مستت به وقیت اما کمن، می دیدنت این یفدا مه را خودم نس یب آ رامش حیت

 اب که بودی تو فقط همم. نبود همم ها این کدام هیچ دیگر داش مت، برمی قدم

 را مانده ابیق مسری ی بقیه ات داش یت برمنی قدم دیگر و کردی می نگامه لبخند



 تن به آ یب تنگم  رنگ خوش جنی شلوار یک. کردی می متاشا را آ مدمن. بیامی من

 انگشت و بودی داده رس آ ن داخل به قیدی یب اب را دستت یک و داش یت

 هامن برمس که بود مانده قدم چند وقیت. بود مانده بریون آ ن از شستت

 تو. بدهی دست من اب ات آ وردی بریون را بود جیبت داخل که دس یت

 که این نه کردم، را اکر این مکث اب من اما آ وردی، جلو را دستت مش تاقانه

 بعدش از! نبود طور این نه بگریی، را دس مت تو ابمش هنداش ت دوست

 که بودم این عاشق من نه گر و بیفتد جامن به دوابره که دردی از ترس یدم؛ می



 هامی  تنگی دل رسدیم  تو کین، ملس را من تو بفشاری، و بگریی را دس تامن تو

 .کین گرم وجودت اب را

  

 و گرفیت را دس مت رسیع و نیاوردی خودت روی به را دادن دست برای مکمث

 :گفیت و کردی مک را خودت و من بنی ی فاصهل هستمی کجا که این از فارغ



 دومن می. بود حمسن حق کتک اون نگری، قیافه من واسه یدلا، ببنی-

. بگری ندید تو نکن، حمسن و من اختلفات درگری رو خودت تو اما انراحیت،

 .دراومدم نحمس جخالت از دیگه ابر یه اومد پیش شاید

ن و مقدمه و حاش یه اهل ن و مم  چاره مه زود زدی، می حدس زود. نبودی مم

 !اندیش یدی می

 و بودی من از ابالتر مکی قدت خاطر به فقط بود، صورمت نزدیک صورتت

 .بود کواته هامیان تن بنی ی فاصهل نه گر



 :گفمت چشامنت در خریه

 .توئه از تر همم خییل حال ره در برام منه، برادر حمسن اما نیس مت، انراحت-

 تر همم برامی دنیا ی مهه از تو مه بودم، انراحت مه بود، دروغ حرمف ی مهه

 کنار ات مهیشگی نداشنت اب ات کَندم می جان داش مت من که بودی تر همم. بودی

 .بیامی

 :گفیت آ رام و دادی فشار را دس مت

 !تره همم خییل نگو تره، همم حمسن بگو کن، ارفاق یه حاال-



 یدلایی برای لبخند آ ن اما بزمن، خواس مت منی که این اب زدم، لبخند جوابت در

 آ مد منی دلش که بود یدلایی برای کند، فراموش را تو بود قرار که نبود

 دس تانت به کردی، رها را دس مت. بود عاشق یدلای هامن برای کند، انراحتت

 در و کنارم آ مدی. نبود دس تانت داخل هدیه عنوان به چزیی کردم، نگاه

 دیگرت دست اب و بردی مکرم پشت به را دستت. ایس تادی ام شانه امتداد

 :گفیت و کردی خیاابن طرف آ ن به ای اشاره

 .ببنی وره، اون گرفمت برات که چزیی-



 درخت بود، خیاابن. نکردم پیدا چزیی. کردم نگاه کردی می اشاره که جایی به

 !مه امتداد در ماشنی چند و بود
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 :چرخاندم طرفت به را رسم

 !نیست چزیی که اوجنا-

 :گفیت و چشمم به زده زل

 !توئه مال یکیشون بیین؟ منی رو ماشنی  مهه اون-



 جدی یک کین، می شویخ یک تو دانس مت می کیس هر از رتهب من که این اب

 حلظه آ ن اما زین، می حرف صادقانه یک و ذاری می رسم رسبه یک هس یت،

 را حرفت من اما بودی، جدی تو که این اب. رفت ایدم از  ها آ موخته ی مهه

 :نگرفمت جدی

 کین؟ می م مسخره-

 :گفیت و گرفیت را دس مت و شد مجع صورتت حرمف جواب در

 .بدم نشون هبت برمی بیا-



 در هنوز کردی، ابز را سفید شش و دویست ماشنی در و شدی مخ وقیت

 :داش یت نگه برامی را در. بودم اناکر ی مرحهل

 .بشه ابورت ات شو سوار بیا-

 شاید و داش یت ذوق مهه آ ن که تو به کردن نگاه بود، شده کردن نگاه اکرم من

 پژویم  به کردن نگاه بپرم، پاینی و ابال دیدا که ای هدیه برای بودی منتظر

 !بودی گرفته مسمت به که سوئیچی به کردن نگاه رنگ، سفید



 قدر چه بودن، عاشق عنی در ماندن عاقل بفهمی که بیاید روز یک اکش

 دس تان اب را ت ا ابغچه گل ترین حمبوب که است این مثل! است خست

 کین متاشا و شود خشک ات بیندازی ای گوشه و دربیاری ریشه از خودت

 ... را شدنش خشک

 نکند دستت از را سوئیچ گرفنت هوس دس مت ات برداش مت، عقب به قدم یک

 .ننش ینند صندیل پشت و نیایند پاهامی و

 !نیس مت بدل رانندگی که من گرفیت؟ ماشنی برام-



 :زدی لبخند دفعه یک

 همم که یرانندگ. فروشن منی روش ی راننده اب رو ماشنی ببخش ید دیگه-

 .نداره اکری که تو برای گریی، می اید ری می نیست،

 منه؟ برای این گرفیت؟ ماشنی واقعاا  فربد-

 ماشنی سطح روی به دس یت. داش یت لبخند مه ابز اما شدی، الکفه ابر این

 :زدی

 .توئه مال بیین؟ منی ؛ دیگه آ ره-



 :زدم زل چشامنت در مس تقمی

 !بگریی گروین چزی مهچنی برام تو نداره دلییل چون شوخیه، کمن می فکر من-

 ابزومی و آ مدی من مست به. کردی رها را ماشنی در آ وردی، پاینی را سوئیچ

 نگه خودت روبروی را من. بگریمی قرار مه مقابل در هبرتی جای ات گرفیت را

 :داش یت



 راجع. بگریم که داش مت دوست قبولیته، ی هدیه گرفمت، تو برای رو ماشنی این-

 وخلریج دم می ترجیح بگریمم گریم، منی هدیه کیس برای من بودنش، رونگ به

 .کمن

 :کردم ماشنی به نگاهی نمی

 روشون به که گریه منی هدیه بقیه برای آ دم کردی، وخلریج زایدی خرده یه-

 چزی یه فلسفش گرفنت هدیه کنه، بپاش و بریز بدله خوب قدر چه بیاره

 . ماشنی این ات بودم، رت رایض خوداکر یه به من. ست دیگه



 را هیجانت و شور مهه آ ن جواب نداش یت انتظار داد، حالت تغیری ابروهایت

 تو از که چزیی خواس مت، منی چزی هیچ دیگر تو از واقعاا  من اما بدمه؛ گونه این

 هرگز دیگر تو و بود ماشنی از تر قمیت گران ابر هزاران خواس مت می

 جلوتر را خودت اما کردی، رها را ابزومی. بدهی من به را آ ن توانس یت منی

 :ایس تادی نزدیک نزدیکم  و کش یدی

 برات چزیی من ویل گریم؛ می برات نیست، حریف داری دوست خوداکر-

 و ور این ری می ابهاش وقیت که خایص، تو قدر چه بفهمن مهه که گرفمت



 فرق بقیه اب ماش ینش ات خودش از که متفاویت دکرت خانوم یه بفهمن ور اون

 !هممیه دخرت خییل خلصه. داره

 :گفمت و کردم نگاهت تعحب اب

 اب نیس مت بدل ممن نیست، چزیا بقیه و ماشنی به بودن متفاوت و بودن خاص-

 ... گذش ته اون از. بدم پز ماشنی

 منتظر خست که تو به نمیه و نصف نگاه یک اب و گرفمت نفیس کردم، سکوت

 :دادم امهاد بودی، هامی حرف ی بقیه ی ادامه



 من واسه م معه پرس دلییل چه به بگم چی؟ بگم بگریم رو ماشنی این من-

 گرفته؟ برام خاصمی دخرت من و بدله وخلریج چون بگم گرفته، چزیی مهچنی

 من. آ د درمی توش از حرفایی چی بعدش نیست معلوم! طبیعیه غری خرده یه

 آ د، منی خوششون مه اباب و مامان کمن، قبول ازت تومن منی اصلا  که کنار به

 درک نه کمن می فکر جور هر. بربی رو ماش ینت که هبرته پس! حمسن حیت

 ابید آ دم. بکمن تومن می قبولش نه بگریی، برام چزیی مهچنی یه ابید چرا کمن می

 رو این کمن می فکر من. کنه قانع رو بقیه بتونه بعد بشه، قانع خودش اول

 .بگریی چشم زهر بقیه از ات گرفیت



 بود قرار متفاومت و خاص گفنت اب   این قبل ات شاید کردی، می نگامه خریه خریه

 مهیشه یدلای یک که گفت می نگاهت اما کمن، قبول را ات هدیه ات بزین گومل

 کین، می اشتباه که کرد می ات قانع داشت که دخرتی! بیین  می واقعاا  را متفاوت

 بیاورد و بکشد بریون تو از را باهتاشت  بود کرده پیدا را این تلکم قدرت که

 ممکن شلک ترین متعادل و ترین آ رام به تو اب آ ن به راجع و چشمت جلوی

  را برانت مششری انگار نبودی، خودت تو روز آ ن که بود جعیب. بزند حرف

 اب که احساسایت جحم گذاش یت، ام شانه روی را دستت. بودی کرده غلف



 دانس یت می اکش ای که نبود گفتین کردی می قلمب رسازیر دس تانت و نگاه

 .است دنیا در یشءای هر از تر قمییت من برای دس تانت، نگاهت،

 کن، ولش گفمت هبت ماشنی این خرید دلیل ی درابره الان ات چی هر اصلا -

 شدم، خوحشال خییل شدی، قبول فهمیدم وقیت من. کنار بذارش
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 یه خواست دمل روز مهون. بودم شده قبول خودم که روزی مثل درست

 هدیه ته دیگه ابیش، داش ته دوستش که ابشه، تک که بگریم، برات چزیی

 نشون رو خودم ایلخوحش اوج ات گرفمت رو ماشنی این برات ابشه، اکدو و



 چی نگفمت هبش البته نذاشت، عزیز بیام، تون خونه همموین خواس مت می بدم،

 فکر خودت به فقط بگریم، برات چی کردم می فکر داش مت وقیت. گرفمت برات

 به مه درصد یه. ابشه خودم ی برازنده بگریم چی نه ته، برازنده چی که کردم می

 قدرت پول که مش منی این منکر نکردم، فکر پرس تژیم به الکمس، به خودم،

 دادم تشخیص چون گرفمت، برات رو ماشنی این اما برده، ابال رو انتخامب

 همم برام نکردم، فکر کوره مشیس و اوره اره به کنه، حالت خوش تونه می

 . نیسنت



. کش یدی خودت مست به و گرفیت را دس مت. برداش یت ام شانه روی از دست

 :گذاش یت دس مت داخل را سوئیچ

 مامان خبواد دلت اگه که جلبازی، قدر چه تو دومن می که من ندونه هیچکی-

 تو ن، مس ئهل برات که نیسنت اوان الان. بکنن اکری تونن منی حمسن و ابابت و

 توئه، برای ماشنی این حال هر به. گریی می هبونه داره و خوای منی خودت

 خواست دلت که بلیی هر ای و خبوره خاک جا مهنی بذاری الکا  توین می

 . بیاری رسش



 کمن خوش را دلت بزمن، حریف بگومی، چزیی بودی منتظر کردی، می نگامه

 من. سکوت و بودم سکوت فقط اما نزمن، فراید را خنواستمن سکوت، ودر

 قبول که دهد دلگرمی تو به ات کرد منی مشت را سوئیچ که ابزم دس تان و بودم

 که سوئیچی اب را دس مت انامیدانه. را هایت حرف متام کردم ابور که است،  کرده

 آ مده انغافل که طور هامن. رفیت و کردی و رها بودی گذاش ته آ ن داخل زور به

 ... رفیت و شدی دور تر انغافل بودی،



 مهه ممکن حالت بدترین به که است وحشتناک قدر چه که کردم می درک من

 پیش هیچ که شوی رها برهویت در تو و برود پیش میلت برخلف چزی

 .نداری آ ن از ای زمینه

 اما -رسد دیگر نمیی و بود اتریک آ ن از نمیی که هایی سال- گذشت؛ ها سال

 و تو به و شوم می تنها خودم اب که گاهی گاه زمان مهه آ ن گذر از بعد هنوز

 آ ن زیر ماشنی، مقابلم  روز آ ن های نگفته کمن می فکر ام رفته دست از روزهای

 نشانده پیش از قلمب معق حرف خییل. دهد می خراش را قلمب بید، درختم 



 مبهم و حمو چزی مهه ات نگفمت را یک هیچ من اما گفت، تو به شد می که بودم

 . مباند ابیق

 ... درد هزار گفتنش و بود درد یک نگفتنش که بود هایی حرف

 به که خودم لمث کرد، می نگاه دس تامن به بود، منتظرم مامان رفمت ابال وقیت

 در که گشت می اکدویی دنبال من مثل مه مامان. کردم می نگاه دس تانت

 !خیاابن یک ی گوشه در نه و بشود جا دست



 شب ات. نگفمت چزیی ماش ینت و تو از نزدم، حریف پرس ید و گفت چه هر

 داد خرب مامان وقیت نبود، مامان مثل حمسن اما نزدم، حریف و کردم مقاومت

 تصور که بود این من اشتباه. ای گرفته برامی چه که شد پیگری آ مدی تو که

 روی را خانه گرفیت چه تو که شنید وقیت است، مامان از تر عاقل او کردم می

 :گفت و انداخت راه بیداد و داد. گذاشت رسش

 رو سوئیچ کرده، غلط رسترم، تون مهه از من بگه که چی؟ که گرفته ماشنی-

 .ش خونه جلویم  بندازم رو ماشنی بربم من بده



 آ مزیی توهنی شلک به حمسن نداش مت مه دوست اما خواس مت، منی را ماش ینت

 من از زور به خواست ندادم، را سوئیچ کرد اکری هر. برگرداند تو به را آ ن

 خودش بیاد فردا فربد زمن می زنگ:" که گفمت مه من شد، مانع اباب که بگرید

 که اکری اولنی شد بیدار وقیت  صبح فردا اما شد، قانع ظاهر به حمسن" بربه

 ات داد من دست به را گویش. بگرید را مهراهت  ی شامره که بود این کرد

 کمن، حصبت تو اب حمسن جلوی خواس مت منی کردم، قطع را تلفن. کمن خربت

 عصیب حمسنم  وجود اب و دمه پس تو به را ماشنی  حمرتمانه که بود این قصدم

 .نبود ممکن کند، خردت ستخوا می دلش فقط که



 از حمسن. زدی زنگ خودت بود، خوردن صبحانه مشغول حمسن وقیت

 که جایی ات و برداش مت را تلفن گویش من اما و کش ید رسک آ شپزخانه داخل

 حمسن چون بروم، توانس مت منی که ااتمق به شدم، دور آ شپزخانه از داشت راه

 :رس یدیپ رسیع گفمت که" الو. "آ مد می دنبامل حامتا 

 کردی؟ قطع زدی زنگ چی برای یدلا-

 :بزمن توانس مت منی دیگری حریف کرد، می نگامه حمسن مطلب، اصل رس رفمت

 . خیابون تو مونده برب، رو ماش ینت بیا لطفاا  فربد-



 :زد داد حمسن

 !درش جلوی بندازم بیام من تونه منی اگه بگو-

 :کردم تعریف برایت دیگری جور را  قصه من اما گفته، چه حمسن نشنیدی

 .بیاره حمسن بربیش، توین منی اگه-

 .پاینی بیار برام رو سوئیچ دیگه ساعت نمی خودت الان، آ م می نه؛-

 .کردی قطع را تلفن دیگری ی اضافه حرف هیچ بدون که بود خوب قدر چه



 برایت را سوئیچ خودم من نداد اجازه هرگز اما خورد، را اش صبحانه حمسن

 ندادن برای من ارصار و اشک و گریه ی مهه و گرفت من از رزو به. بیاورم

 .ماند نتیجه یب سوئیچ

 تنها گویش و خانه اب که فرصیت اولنی در. داد تو به را سوئیچ و آ مد حمسن

 بگومی که کمن، اهتام رفع خودم از ات برداش مت را گویش ابر ده شدم،

 عاقل خودم  آ ن ابر ره اما بدمه، را سوئیچ و پاینی بیامی خودم خواس مت می

 .زد هنیب
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 رشوع یک که کرد، رها خود حال به ابید را شده متام که کن، متام که 

 .ندارد ای نتیجه

هم  شبیه برامی   وقت هیچ اما بودم، ور غوطه تو در مهیشه کوهی، یک الیاب مم

 .نداش متت

 جراین به تر منطقی بگریم، فاصهل خودآ زارم خودم  از شد ابعث رفنت دانشگاه

 ای شد می زاید که بود س ین دلیلش دامن منی کردم، می نگاه ام طرفه یک عشق

 که کند، می منطقی الجرم را آ دم که است این پزشکی دروس خاصیت



 شود  منی پیدا وقیت و گردد می علمی دلیل دنبال چزی هر برای آ دم انخودآ گاه

 .کند می رد را آ ن و اندازد می غبغب به ابدی

"  مه ابر یک که ای ی معه پرس به دایی دخرت یک عشق برای علمی دلیل

ت  معیل هر اینکه نه مگر. کردم منی پیدا بود، نشنیده او زابن از را" دارم دوسم

 پیدا بود؟ تو ی همراباننه معل کدام ی نتیجه من عشق و ست العمیل عکس را

 اشتباه مسری یک ام کرده طی سالگی چهارده از که را مسریی فهمیدم و نکردم

 . است غلط و



 و بود احوال مریض آ قاجون. بودند عقدشان اکرهای دنبال حمسن و راحیل

 اگر که نبایش، تو که رفمت می جایی. کردم می تنظمی تو وقت به را ساعمت من

 را تو ویل بودم، گرفته مه گویش! بروی دل از شاید ات آ مدم منی من بودی

 دمل اما و نداشت، را تو جدیدم دنیای. بودم نداده راه آ ن داخل به هنوز

 اتزگی برامی گرفیت، منی من از مه خربی. بود خایص دنیای. شد می تنگ برایت

 به را سوئیچ حمسن که روز هامن. کردم می حریت کردی می این غری نداشت،

 تو فهمیدم من" نشه پیداش دیگه ما طرف گفمت هبش:" که گفت و داد تو



 و تو پزشکی، خست های درس و من. بیایی دوابره که آ ین از تر مغرور

 . بودمی مه رایض. آ وردمی ابر به دوری و دادمی مه دست به دست غرورت،

 طول ماه نه از بیش به مان ندیدن مدت شاید نبود آ قاجون مرییضم  اگر

. بودم آ مده حمسن و راحیل اب رس یدم، کرج به که بود غروب. کش ید می

 همم برایشان زماین هر از بیش آ قاجون  روز و حال و بود عقدشان نزدیک

 ها   پهل پاینی را نگامه رس یدم ات اما بودم، جون آ قا حال نگران که این اب بود،

 رس پشت را ها پهل خوحشال من و نبودی. نباشد تو از نشاین ات گرداندم،

 زل من و بود نشس ته مبل روی بشاش صوریت اب و رسحال آ قاجون. گذاش مت



 است، خوب حالش که آ قاجون:" که پرس یدم زابین یب زابن اب عزیز به زده

 من دیدن اب آ قاجون که مهنی. بزمن حریف نیامد دمل". کردی مان نگران چرا

 است راه روبه آ قاجون شدند مطمنئ وقیت راحیل و حمسن. ودب اکیف خندید می

 ببیمنت؛ دقیقه چند حیت شده که! دمل در تریه آ رزویی و ماندم من اما رفتند،

 کفشت نبودنم  از. بود خست کن قبول تو کردن ترک!  کواته ی دقیقه چند فقط

 !انراحت سالن در خودت نبودنت  از و شدم می خوحشال ها پهل پاینی

 توازن که مهنی! بود مهنی بودم، فراری عزیز ی خانه از که دالییل از یکی

 های الکس در که علمی دالیل نه دیگر جا آ ن. رخیت می مه به را من احسایس



. کردم می ردیف که منطقی مهه آ ن نه و آ مد می اکرم به بودم گرفته اید پزشکی

 من. کش ید می زابنه وجودم در تو دیدن فقط و رفت می خاطرم از چزی مهه

 وقیت برعکس. شدم می انتوان تو به حسم مقابل در ام  سالگی چهارده قدرم  به

 .شدم می تر قوی و قوی و کش یدم می و کش یدم می قد آ مدم منی کرج به که

 

 ااتقت به دیدم دور را رسشان وقیت رفتند، حیاط به آ قاجون و عزیز وقیت

 ااتق در را شب یک و اییبی که هایی هفته هستند  که دانس مت می. رفمت



. نکردم تعجب ااتقت فضای نبودن کهنه از مهنی برای کین، صبح خودت

 را ااتقت ی پنجره. بودی اینجا اتزگی به یعین این و بود مزی روی مه ساعتت

 حس که بود نیامده داخل به بریون هباری بکر و اتزه هوای هنوز کردم، ابز

 برگرفته در را مشامم بریون عطرم  و ااتقت غالب عطر از متفاوت عطری کردم

 درگاه به را ات شانه. ااتقت درم  مست به برگشتمن بود غریارادی اکملا . است

 نگامه نبایش، ای ابیش جدی دانس یت منی که حالیت اب و بودی داده تکیه در

 :گفیت نشست، نگاهت در نگامه ات. کردی می



 من که اینجا بیای ینزما کین می رو سعیت متوم وقیت حیت آ د می خومش-

 بکین قراره که اکرایی متوم راس توی من، ااتق توی کردن فضویل ابز نبامش،

... 

 :گذاش یت داخل به قدمی و گرفیت در درگاه از را ات شانه ی تکیه

 جا من ااتق توی مه رو هات نشونه قش نگ ری، می و اینجا آ ی می وقت هر-

 !ذاری می

 .دی منی ابال آ خر ات رو ش دس تگریه! بندی می بد رو پنجره



 :بود لبت روی مکرنگی لبخند ابر این و آ مدی جلوتر

 .بفهمم اومدی ابز اگه ات گم منی رو ها نشونه ی بقیه-

! تر س ترب ات سینه و بود شده تر ورزیده اندامت. بود ابز مه از دس تانت

 دمل! خوبند و دلرب زایدی مرد یک برای که هایی آ ن از بود، قش نگی تغیریات

 آ غوشت به کمن؛ فراموش را کس مهه و چزی مهه و راحیل حمسن، خواست می

 که ات نشدم دمل حریف اما ام، رفته را راهی مهه ام، کرده اکر مهه بگومی، و بیامی



 تنها آ غوشت، از من سهم نداش مت دوست دیگر که. نشود تنگ برایت

 .ابشد ها آ ن نیافنت دست حرست
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. گرفمت دمل چشمم  های وسوسه و حتریک جایگاه ات، سینه مرکز از را نگامه

 طرفت به رخ متام و کردم پشت ااتقت ی پنجره به کردم، اکمل را چرخشم

 پیچاندم مه الی البه را ام دستپاچگی و تنگی لد حس برگشنت این در. برگش مت

 .کردم شان پنهان. مبانند دور تو چشامن از ات



 دوست بزنمی اش درابره حریف که این بدون دو هر را ااتق دلنشنی اتریکیم 

 که قدمی هر. داری دوستش مه تو که کردم می حس وجودم متام اب. داشتمی

 ی مهه. داشت قلمب و ذهمن س یال تجرایان اب مس تقمیی  ی رابطه داش یت، برمی

 و نصف دیدن این به بودمی  رایض. بود خودت ااتق به ورودت مش تاق من

 کردم آ رزو من. شدی رد ااتقت روش نایی المپ لکید کنار از مه، ی نمیه

 اب فقط را ااتق اتریکی شود می که انگار نه انگار مه تو و نزین آ ن به دست

 که کیس مثل من. رساندی من به را خودت. داد جنات لکید انقابل ملس یک

 کردم می نگاهت و کردی می نگامه طوری نبودم، ابشد آ مده ااتقت به دزدیک



 پنجره رسابر ابر این را ات شانه. هس مت ها حرف این از تر اکر خطا گویی که

 ااتق ی  مهه. کردی حتمیل من بر را حضورت و شدی ها آ ن رسابر. کردی

 دادی تاکن ش یطنت اب را رست وقیت بود، گرفته خود به را تو بوی و رنگ

 :گفیت و

 ابر  اسف وضع این اب جوری این مه آ خرش کردی، کتاب و حساب مهه این-

 .کمن پیدات خودم ااتق ی پنجره پشت  ابید



 ممکن زمان بدترین در و جا بدترین در را مچم و شده چه فهمیدم اتزه

 .ای گرفته

 :بگومی لبخند اب و کمن پیدا را ودمخ داد فرصت من به حرفت این

 شه می ابز درست که داره ای پنجره خب اما توئه، ااتق درس ته جا این-

 !نرگس ی ابغچه روبروی

 و برداش یت جلو به قدمی. انداخیت  ابغچه به ااتقت ی پنجره الیم  از نگاهی نمی

 رو وت و ااتقت به رو من. بودمی مه خمالف هجت در. ایس تادی  ابغچه روبروی



 و دلتنگی اب من برگشتمی، مه طرف به حلظه یک در نرگس؛ ی ابغچه به

 کردی می تعلل اما خواست، می زدن لبخند دلت تو و کردم می نگاهت عشق

 ابعث صورتت بودن نزدیک. چرخید می صورمت در چشامنت عوض در و

 . نشود دیدنش خوب از مانع اتریکی دیگر بود شده

 !منه ااتق ابغچه این دیدن راه تنها نیست آ خه-

 :شوی می تر شریین برامی فقط طوری این دانس یت منی اما کردی، بیشرت را امخت



 جور یه تو فضویل منتها داره، راه ابغچه مهنی به حیاط مست از خونه این-

 !درمونه یب درد

! ای شده خودت خودم  ابز کمن فکر حیت ای دمه، تو به جوایب ندادی اجازه

 ی شانه به را خودت و گرفیت نگاه شد، عوض نرگس ی هغچ اب اب من جای

 :گفیت و دادی تکیه من

  یدلا؟ چیه جراین-



 این از خویب به تو و بدهمی  اضافه توضیحات مه برامی خییل نبود الزم 

 گهل، داشت، مه اب را چزی مهه گفتنت، حالت. بودی آ گاه مان بنی خاصیت

 حس من ممتدت نگاه آ ن اب لسوا از بعد بلفاصهل حیت و شاکیت رسزنش،

 درایفت مه کین می درک من مست از را ماهه چند دوری این متام که این

 .کردم

 چی؟ جراین-

 :گفیت و زدی موهایت به دس یت آ وردی، پاینی را رست



 پوش یدم چی نفهمیدم بیا، زود بده، جون آ قا حال گفت جوری یه عرص عزیز-

 .اومدم جوری چه و

 عوض حرف کردی می قصد که وقیت آ مدی می نظر به تر خواستین قدر چه

 .کین

 اباب شبیه که کمن پیدا فامیل در را کیس و بگردم اگر کردم می فکر ها تر قبل

 رفتارهایت و تو از که چزیی اما! هس یت تو نفر یک آ ن ابشد، ای کینه

 و تو از. بود قبل خاطر به تصورم. بود اباب اب متفاوت اکملا  مرد یک دیدم می



 ای و ابمش من که نکند فریق برایت ترس یدم می ترس یدم؛ می جمازاتت کس ب

 راحیل اب چه دانس مت منی که تویی از. نه ای و شوی می متوجه اصلا  ای و نبامش

 .شد می گر  پرخاش ابشد خودش دست که این بدون آ مد می امست ات که کردی

 اولش جای رس به را حبث ی مهه نداش مت، را تو اب مهراهی قصد من

 خودت برای و ننشیین که کمن، تصحیح را ذهنت های غلط که برگرداندم،

 .نگردی دوری دلیل دنبال

 .درس شده زندگمی مهه. برم جایی تومن منی خییل خسته، درسام-



 :پیچید گوشامن در عزیز صدای بدهی، را جوامب آ مدی وقیت

 .کننی روشن رو المپ وایس تادین؟ چی برای اتریکی توی! فربد یدلا،-

 هنایت در و عزیز سوال مدل این اب خاطره لکی تو و من! بود آ ش نایی حرف

 از نشان نشست ما دویم  هر لب روی که لبخندی. داشتمی تذکرش

 داشت مشرتک های جتربه

 کنمی، بیشرت را مان فاصهل ما از یکی انچار به و برسد رس عزیز که این قبل

 :گفیت



 کمن، ابور دروغامش دارم دوست که هس یت کیس تنها تو من؟ کمن اکر چی-

 !گه می دروغ خوشگل خییل آ خه

 کوچک دنیای از و ااتقت اتریکی از من، از که حایل در و زدی من به ای تنه

 :کردی زمزمه شوی، دور مان قش نگ و

 .بگه دروغ هبم تونه منی مه عزیز-



 اهنگ ابغچه به. بود شده برعکس دنیا اکر ماندم، ااتقت در من و رفیت تو

 مثبت، در منفی کردم، مرور را حرفت کردم، مرور را راحیل و تو کردم،

 !شد می منفی جوابش

 مشغول تو و نشس ته مبل روی جون آ قا. آ مدم بریون و کَندم ابغچه از دل

 را سفیدت پریاهن  آ س تنی. کردی می برریس را نبضش و بودی فشارش گرفنت

 کنج حواس یب حواس یب عزیز، اهنگ به توجه یب من و بودی زده ابال آ رجنت ات

 .کردم نگاه را تو فقط و ایس تادم سالن
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  که قسمیت و اش ادواری تودل قسمت به من! دارم من داری؟ اعتقاد تناخس به

 اش گذش ته زندگی در آ دمی کردار و رفتار به بس ته را کنوین زندگی کیفیت

 این به و  شده زاده خمتلف های بدن در ابرها مطمئمن من. دارم اعتقاد داند، می

 ابید عشق یک قدمت نه گر و بودم؛ عاشقت دفعه هر و  گذاش ته پا چهان



 ریشه آ دم وجود در چننی این ات ابشد معر سال بیست از بیشرت چزیی

 ام، شده  زاده که هیبیت هر اب ایمن، از بیش های گیزند ی مهه من. بدواند

 های زندگی آ ن کجای دامن منی فقط. داش مت دوست معیقاا  را تو دارم اطمینان

 نکند! است گذاش ته اتثری من فعیل زندگی کیفیت روی که دادم رجن را تو قبل

 کسم  اب هایت نرگس ی ابغچه کنار را من تو شاید ای و نبودم خویب عاشق من

 .کُشد می را من مه فکرش حیت. بودی دیده دیگری

 



 :زدی لبخند و کردی نگاه من به کش یدی، اکر از دست وقیت

 .بود شده تنگ برامون دلش عزیز کمن فکر خوبه، چیش مهه-

 :کرد اهتام رفع خودش از عزیر

 داشت، قلب تپش! وال؟ و هول توی بندازم رو ها  شام م دیوونه مگه من-

 .نبود خوب حالش

 :گفیت و گذاش یت ات سینه روی و گرفیت را عزیز دستت شدی، بلند



 رو قلیب بامیری تشخیص حاال ات یک از ندارم، قلب تپش من دکرت خانوم ببنی-

 بعد رو واقعی دکرتم  خانوم یه امروز شدی ابعث نداره، عییب مه حاال دی؟ می

 !کرد پویش چشم شه می. ببینمی ها مدت از

 چه هر. بود من طاقت از ابالتر چزیی ات، رابینهم و نگاهت هایت، حرف

 به را هایت حرف. بودم اش تها مک و میل یب من خوردی، شام اش تها اب تو قدر

 گفمت و بوس یدم را صورتش خبوابد آ قاجون که این از قبل! بودی داده خوردم

 :گفیت و شنیدی را حرمف تو کمن، منی بیدارش دیگر و روم می زود فردا صبح



 .رسومنت می خودم کن، بیدار ممن یدلا-

 :گفیت عزیز به رو خنده اب اما بود، جون آ قا به حوامس دیدم، منی را عزیز و تو

 .کنه بیدار خواب از رو من بیاد داره رشعی اشاکل نبود، حوامس آ هان-

 رسوصدا یب که بودم فردایی فکر فقط من اما! گذاش یت می عزیز رس رسبه

 . بروم و بگذارم

 :گفت جوابت در عزیز

 .کمن می بیدارت خودم-



 :گفیت پروا یب و گرفیت اندیده مه اب را آ قاجون و عزیز حضور

 هبت، زمن می زل شیمن می مش می بلند من هپلوم، به زین  می لگد یه آ ی می شام-

 یدلا اما زدم، مه اب رو سکته ات چند دوین منی دیگه شدم، بیدار خیالت به

 .کنه می بیدارم نوازش و انز اب که دومن می

 مه را من قلب تپش عزیز ترس یدم می. رفمت حیاط به و برداش مت کتایب

 !دهد تشخیص
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 کردی می فکر چرا و! ابشد دومم ابر که بودم کرده نوازش و انز را تو یک من

 ام چانه و برده پاینی را رسم. فرشدم ام سینه به را کتاب بدلم؟ نوازش و انز من



 که حریف به. کردم فکر تو حرف به و کش یدم معیقی نفس چسبید، سینه به

 ها خیال این از...  دیگر بود خیالت! گفیت می آ ن از تو و نداشت واقعیت

 !کردی؟ می

 چه دنیا های آ دم ترین پردازترین خیال داین می نبود؟ متزی هایت خیال چرا و 

 هستند؟ کساین



 شود، رها پاخس بدون مهیشه عشقش و ابشد عاشق که دخرتی

 اتفایق شدن بس ته و ابز از تواند می. دنیاست ی زنده موجود ترین پرداز خیال

 !دربیاورد حرف خودش نفع به مه، معشوق پریاهن ی دمکه

 آ خرین در وقیت. کردم طی را حیاط عرض و طول ابر چند تدس به کتاب

 دنبال ات کردم بلند رس. دیدم را ای سایه شدم، ها پهل نزدیک خس ته زدمن دور

. بودی ایس تاده اول ی پهل روی و کرده عوض را لباست. بگردم سایه صاحب

 ااتق داخل که وقیت از متفاوت و دمغ. بود گرمکنت جیب داخل دستت

 راه را خودت دخلواه های حبث عزیز اب که وقیت آ ن حیت و شام مزی بودمی،



 ام سینه به هنوز که کتایب به ای اشاره. بودی شده خریه من به بودی، انداخته

 :گفیت و کردی بود چسبیده

 فهمی؟ می ازش چزیی خبوین، بگریی برعکس بدن، هبت روزانمه یه اگه-

 کتاب بودن ته و رس دیدن اب. ردمک نگاهی کتاب به و برده پاینی را رسم رسیع

 و آ وردم پاینی ام سینه از را کتاب و خندیدم بلند تو ی چهره سپس و

 پاینی ها پهل از تعلل اب و نشست لبت روی مکرنگی لبخند. کردم درستش

 من از را کتاب و کردی دراز را دستت رس یدی که آ خر ی پهل روی. آ مدی



 به اجامیل نگاهم  پاینی رسی اب که خایل در و زدی ورق را صفحاتش. گرفیت

 :گفیت کردی می نگاه ها آ ن

 هبش پیش روز دو مهنی ای کمن، می اکر چی درسام اب پرسه می ازم جون آ قا-

 ابابت معافیت، دنبال برو گه   می ابز هس مت، م  رسابزی معایفم  اکرای دنبال گفمت

 !بشه چی که نشس یت! یش می معاف جانبازه

 :کردی نگامه الکفه و بس یت رسیع را کتاب

 .شه می خراب حامل بیمنش می طوری این وقیت-



 :زدی لبخند مغگنی

 بقیه و عزیز هس یت، یک تو م، یک من نیاد ایدش حیت دیگه مدت یه ترمس می-

 یه و چزیا رسی یه آ دم شه می چطوری کمن درک تومن منی وقت هیچ... 

 !نیاد ایدش و کنه فراموش بوده ابهاشون معرش متوم که رو آ دمایی

 :گفمت جوابت در و نشس مت پهل روی

 فکر از من! اکفیه ابشه پیشمون سلمت و سامل نش ناسه، رو ما نیست همم-

 . مش می اذیت که نبودنشه



 :نشس یت کنارم

 ات که الان مثل اگه یش؟ منی انراحت هس یت یک تو بره ایدش روز یه اگه-

 نباشه، داره؛ دوست قدر چه که فهمه می وجودش متام اب آ دم کنه می نگاهت

 برات؟ نیست خست

 ! عزیزه قدر چه اون ره منی ایدم که من م، یک من ره می ایدش اون-

 :پرس یدی و شدی مامتیل طرمف به گذاش یت، پایت روی را کتاب



 اون اما ابیش، داش ته هبش احساس مهه اون تو که نیست همم برات یعین-

 تو که ابشه کرده فراموش دترب حیت و ابشه؟ نداش ته تو حس از دریک هیچ

 هس یت؟ یک اصلا 

 :گفمت و کرده پشت تو به. شدم بلند کنارت از ابره یک

 !نیست خست من برای! کردن زندگی طرفه یه جوری این به دارم عادت من-



 چه دانس یت منی. زد می پرسه نگاهت در سوال دنیا یک کردی، نگامه جعیب

 آ مدم طرفت به بزین، حریف ات ردیک جور و مجع را نگاهت که مهنی بگویی،

 :گفمت و برداش مت پایت روی از را کتاب و

 ای ابال، ری می تو! تومن منی ابشه شلوغ دورم خبومن، رو کتاب این ابید من-

 برم؟ من



 پا دهی، منی نشان العمیل عکس دیدم وقیت. نشد مک تعجبت جحم از چزیی

 روی را دستت و شدی بلند رسیع بروم، ابال ها پهل از ات گذاش مت پهل روی

 :بشوی رفتمن مانع ات گذاش یت ام سینه جناق

 .ابال رم می من خبون رو کتابت مبون! بداخلق چه-

 چس باندم، ام سینه به ابز را کتاب و نشس مت جایت رس درست رفیت وقیت

 .بودی گذاش ته را دستت که جایی  هامن به درست ابر این



 حبث ی ادامه از ات بودم بدل که راهی اتنه فقط ابمش، بداخلق خواس مت منی

 اب من تلکیف پرس یدی می نباید بود، خودت تقصری. بود مهنی کمن، منرصفت

 من حس به نسبت دریک هیچ اما و حسم، از پر ها آ ن به نسبت که هایی آ دم

. بودی ها آ دم آ ن از یکی ابرز ی منونه تو! بود من ضعف نقطه. چیست ندارند

 بودم، آ مده کنار داش یت، فرامویش نه و بودی گرفته لزامیرآ   نه که تو اب وقیت

 که بود، اش بامیری بقیه نکردن درک و نفهمیدن که آ قاجوین اب آ مدن کنار

 .بود معلوم تلکیفش. نداشت اکری
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 چه هر. رفمت و شدم حارض رسوصدا یب شوی، بیدار تو که آ ن از قبل صبح

 حیت. نکردم قبول برساین را من ات کند بیدارت که خواست و آ مد دنبامل عزیز

 ! کمن بیدارت و بیامی خودم من داد پیش نهاد

 به آ مدن پیش نهاد! بود اکمل تراژدی یک تنهایی به خود رفتارش طرز و عزیز

 از ماندن دور برای رسخستانه قدر چه که انستد می چون داد می را ااتقت



 اگر که بود برده پیی چون داد می پیش نهاد. کمن می تلش خاطراتت و تو

 افتند منی تاکپو به مه از بردن ذلت برای ها جسم ابش ند، دور مه از هامیان دل

 .زنند منی بیهوده پای و دست و

 :گفمت و کردم نگاهش فقط کمن، بدخلقی ای ابمش، زده تلخی حرف که این نه

 .رم می خودم-



 دامن منی. نکند ارصار و ندهد پیش نهاد دیگر که. شود قانع ات بود اکیف مهنی

 داش مت دوست من اما کردی، فکری چه نیس مت دیدی وقیت و شدی بیدار

 . بگردی رفتمن دالیل دنبال و بگرید دلت! شوی انراحت

 سالن وسط را هایش خرید راحیل. بود مانده حمسن و راحیل عقد ات روز دو

 هر و کرد می متاشایشان ذوق اب مه مامان. داد می نشانش مامان به و کرده رها

 اب ات برداشت را تلفن که ای فاصهل در. کرد می پاینی و ابال ابر چند را کدام

 و کردم اس تفاده فرصت از من بزند، حرف عقد مرامس به راجع فریوزه خاهل



 پیش را تو حرف من ابر این دفعه، هر سبرعک. نشس مت راحیل کنار

 . بودم فراری آ ن از مهیشه که چزیی کش یدم،

 در راحیل ی سلیقه از تعریف اب و آ وردم ابال را راحیل سفید صندلم  کفش

 :گفمت ادامه

 کنه، دعوت رو اوان حداقل فربد، پدر ی خونه بزنه زنگ گفمت مامان به-

 .آ د می خوشش جوری این مراسامی از س تاره

 :انداخت ابال ای شانه راحیل



 روی شه منی زاید ش نایس، می که رو مامانت منتها ندارم، حریف که من-

 !کنه معل دونه می خودش جور هر بذار. زد حرف حرفش

 حرف مهنی. بود مامان و راحیل خوب ی رابطه مهنی من مشالکت از یکی

 :بکشامن حبث وسط به را تو پای تر راحت خییل شد ابعث راحیل

 ابشه؟ عقدتون مرامس تو فربد نیست همم خودت برای یعین-

 :رفت مه در هایش سگرمه

 کجا؟ بیاد فربد نه گر و گفمت، ش   خانواده اومدن مورد در من-



 :پرس یدم چشامنش در خریه

 دی، منی ترجیح فربد به رو حمسن بگذره مه سال هزار کردم می فکر موقعی یه-

 .بودم فهمیده  طوری این خودت حرفای از یعین

 :بود شده عصیب مکی شد، بلند راحیل

 حمسن:" گفمت و زدم زنگ هبش حمسن اب دعواش از بعد! ست دیوونه فهمیدم-

 اکرای صدم یه کین؟ می اکر چی برام تو داده، قوالیی یه و زده هبم حرفایی یه



 برام قدر اون ابشه، مبارکت حمسن:" گفت"! م رایض من بکین مه رو حمسن

 .خوره می مه به ازش حامل! رواین مریضم ". کمن اکری برات که یتنیس  همم
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 اما بود، کرده نگاه خودش و تو ی رابطه به معامهل یک مثل راحیل که این اب

 . بودی داده ای رحامنه یب وابج

 مه من. چید مرتب مبل روی مامان مکک اب و گرفت دستش به را وسایلش

 :گفت غرغر اب شد دور مامان که دوابره. کردم مککش

 از رو فیتیهل این ممن! هس مت من ابیش چی هر  بگم هبش خواست می دلش-

 .درآ وردم گوشش توی



 بگومی و بزمن زنگ عزیز ی خانه به ات برداش مت را ام گویش راحیل رفنت از بعد

 برامی که پیامی دیدن اب اما روم، می شان دنبال به حمسن عقد برای خودم

 بود، آ درس یک فقط پیامت. انداخمت تعویق به را زدن زنگ فرس تادی

 ندیده را تو جمردی ی خانه. ابشد ات خانه آ درس زدم می حدس که آ دریس

 پیام  دادن از را منظورت. چیست خیاابنش و کوچه امس دانس مت می اما بودم،

 عزیز به. نبود پیامت در واحضی چزی هیچ چون ندادم، جوایب. کردم منی درک

 که  این و زد حرف آ قاجون بد حال از گفمت حمسن عقد برای وقیت و زدم زنگ

 .بزمن رس شده طور هر دادم قول. بیایند نتوانند شاید



 ااتمق به دیدم را ات شامره وقیت زدی، زنگ که بود راحیل رفنت از بعد ساعیت

 این منتظر گفمت"  الو"  وقیت. هس یت خط پشت تو که نفهمد حمسن ات رفمت

 از بعد تو اما شوم، ابزخواست پیشم ی هفته رفنت خرب یب برای که بودم

 :گفیت پریس احوال

 دیدی؟ رو من اس ام اس-



 مه شاید کین، می وردبرخ دیگران از متفاویت طور من اب که بودم متوجه

 جمازامت دفعه یک مبادا روز در ات کردی می مجع اندک اندک را گناهامن داش یت

 .بودی گرفته پیش در را پویش چشم ی رویه. کین

 . دیدم آ ره-

 :پرس یدی کواته

 ندادی؟ جواب چرا-

 بدم؟ جواب چی فقط، بود آ درس یه خب-



 :گفیت مشکوک

 مطمئین؟ بود؟ آ درس یه فقط-

 :فتادما شک به

 بود؟ مه ای دیگه پیام-

 :گفیت طامٔنینه اب و مشرده



 دعوتت یعین دادم، رو م خونه آ درس نبود، خایل و خشک آ درس یه فقط-

 از شدن تعطیل از بعد فردا! دعویت مه انهار. ببینیش و بیای که م، خونه کردم

 .بیا دانشگاه

 اتریک و ختل مناهای اگر کین فکر که نداری و نداش یت حق حلظه یک حیت

 برای کامل و متام تو اگر و نبود اگر. زدم می رسابز آ مدن از من نبود، گذش ته

. بلعیدم می من را پیامت در شده پنهان ابعاد ی مهه و پیامت بودی، مانده من

 به و گرفمت می را پیش نهادت هوا روی و فهمیدم می را هایت نگفته ی مهه من

 . آ مدم می ات خانه



 :بودند مانده برامی تو از فقط ها افسوس اما

 .دارم الکس پنج ساعت ات فردا من-

 .بیا پنج ساعت از بعد ابشه، خب-

 :گفمت جوابت در کواته مکیث اب

 .دارم اکر خییل حمس نه، عقد فردا پس خونه، بیام ابید م، خس ته اون بعد-

 .ببیین رو م خونه نیومدی ابرم یه حیت. رسومنت می زود خودم من بیا،-



 اش عهده از ویل پویش، چشم بود خست...  ات خانه در مه آ ن تو، اب قرار

 :برآ مدم

 .بیارم مه رو جون آ قا و عزیز کرج برم ابید دعوتت، از ممنومن فربد، تومن منی-

 بعد اینجا، بیا اصلا  بری، تو نیست الزم آ رم، می رم می خودم شب رو اوان-

 .دنبالشون کرج رمی می دواتیی اینجا از

 آ رامش یک اب ابر این اما ابر، آ خرین برای. اناکر من از و بود رصارا تو از

 :گفمت قاطعانه و وحشتناک



 !دیگه وقت یه ابشه فربد، بیام تومن منی-

 شش ات فردا من کمن، دعوتت  م خونه به که بیاد ای دیگه وقت یه حماهل دیگه-

 زمحت دیگه مه نیومدی هیچ، که اومدی کرج، رم می شش از بعد م، خونه

 .نکش

 به ش یب  نصف که بردم پناه نرگیس ی شاخه به من کردی، قطع که را تلفن

 .بودی داده هل مومی داخل



 ی مهه آ مدم می اگر که بودم مطمنئ نیامدم، ات خانه به هرگز روز آ ن من

 ازظهر بعد آ ن رشوع از گفت، خوامه تو به را قلمب ی شده تلمبار های   حرف

 آ درس پیام که ای دقیقه ات نوش یدمی، رشیکی را ایچ اس تاکن یک که اتبس تان

 .دیدم ام گویش در را ات خانه

 مه را نیامدمن و روز آ ن آ قاجون، رفنت تلخم  اتفاق کین، ابزخواس مت نشد فرصت

 .من اید از مه و برد تو اید از



 ماندم منتظر است، بد آ قاجون حال که زد زنگ غروب نبود، هتران اباب

 فکر. افتادم راه کرج مست به خودم. بیاید نتوانست شتدا اکر بیاید، حمسن

 ابالی دکرت رس یدم وقیت. است قبل ابر شبیه چزیی حالش بودن بد کردم می

 زد، لبخند دید را من ات آ قاجون بودی، نرس یده هنوز تو بود، آ قاجون رس

 مان نگران چرا که کردم ملمتش دوابره و کردم نگاه عزیز به چپ چپ

 اب مه عزیز و من. آ قاجون رس ابالی رفیت و آ مدی تو رفت، دکرت. کند می

 تو، بلند صدای رفتمی، آ شپزخانه به است مساعد آ قاجون حال که این خیال

 .بود کننده ویران گذاش مت آ شپزخانه داخل به را پامی که مهنی
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 قدرت بودم، زده خی جا رس من اما و آ مد ااتق به رسیع حالش آ ن اب عزیز

 صدا را آ قاجون که رس ید می من به تو صدای فقط نداش مت، را حرکیت هیچ

 دست رس یدم وقیت. آ ورد خودم به را من عزیز ش یون صدای بعد و کردی می

 کنارت. داد می تاکن را اش سینه دیگرت دست و بود تدست در آ قاجون

 و بود شده خاموش که قلیب کردم، تکرارش من کردی اکری هر و نشس مت

 !نداشت رضابن که نبیض

 



 و زنند می حرف مادری زابن به دارند درد وقیت که کساین ی مهه مثل

. کردم می رفتار مادری زابن به و داش مت درد مه من خود؛ اصل به گردند برمی

 من کش ید منی نفس آ قاجون دیگر که حلظه آ ن خودم، اصل به بودم برگش ته

 حل را چزی مهه تواین می فقط تو انگار بود، تو امس زدم می صدا که انمی تنها

 آ مدم خودم به وقیت و بودی نشس ته کنارم کین، آ رامم تواین می فقط تو کین،

 .بود پایت روی رسم



 پایت روی رسم یکدفعه ای و پا، به ات سینه از م،رس ید کجا به کجا از منیدامن

 انخربی عامل عاملم، گرفت، قرار آ غوشت در رسم که مه ابر یک کرد، سقوط

 .بود

 برایت آ قاجون خوردی، آ قاجون نبودن از تو را رضبه بیشرتین عزیز، از بعد

. بودم مه تو انراحیت انراحتم  اما بودم، آ قاجون نبودن انراحت. بود چزی مهه

 مس ئولیت سلب بقیه از عزیز به تو توجه مهه این و بودی عزیز کنار مدام تو

 خسیت و ابمش دستت مکک بقیه توهجیی یب مهه آ ن میان کردم می سعی. کرد می

 توافقی. بریس اکرهایت به مه تو ات بپذیرم را کرج ات هتران از ی روزه هر آ مدن



 اکغذ روی نبود الزم که بود دیل توافق یک اما بود، نگرفته صورت مان بنی

 .کنمی تعینی تبرصه و بند آ ن برای و بیاید

 و کرد هبانه را آ مدنش دیر مهنی اباب رس ید، چهل به مانده روز چند معه

 ی مشاجره به که لفظی درگریی. افتاد راه به عزیز ی خانه در شدیدی دعوای

 اباب .داشت ادامه چهل روز ات و کش ید ساعته چند و روزه چند فرسایشی

 .رفتند هتران به مسجد هامن از مامان اب و نیامد خانه به چهل از بعد



 معه به تر حمرتمانه را اباب های گهل شبیه هایی گهل و بودی نشس ته معه کنار

 برایتان و رخیمت معه و تو برای چایی اس تاکن بود، خوابیده عزیز. گفیت می

 ایران که بود هفته یک از بیشرت گرفمت، معه مقابل را چای اس تاکن. آ وردم

 از چای اس تاکن برداشنت حنی در اما بود؛ دیده را من ابرها و ابرها و بود

 :گفت سیین

 !خدابیامرزی آ جبی شبیه! شدی خوشگل قدر چه تو یدلا-



 تو به معه حرف از بعد بلفاصهل اثنیه، صدم یک حیت نکردم، درنگ من

 نگاه جواب در مه را ابرویت اتی یک بود، لبت روی حمو لبخندی. کردم نگاه

 دوست فقط گرفمت، تو مست به را سیین که حلظه آ ن من و انداخیت ابال من

 های حرف ییداتٔ  برای! بود چه برای انداختنت ابال ابرو لنگه یک بدامن داش مت

 آ ن؟ رد ای معه،

 بود رسم روی که را مشکی شال فقط نبود، صورمت روی آ رایشی هیچ

 نشس مت می اگر ننشس مت، کناراتن. بودم بس ته رسم ابالی ار  موهامی و برداش ته

 .نبود درست این و کردم می نگاهت میان در یکی ابید



 گفت می آ مدنش خست رشایط از برامی بودمی، شام کردن آ ماده مشغول معه اب

 حارض را تو دفعه یک چیدم را مزی وقیت. کمن حصبت اباب اب من خواست می و

 :گفیت معه به رو. دمدی رفنت همیای آ ماده و

 .برمت می دادم رو قولش که مه جایی. آ م می فردا رم می من خاهل-

 عزیز به رو معه. رفیت زدین مه بر چشم در اما کرد، اعرتاض رفتنت به معه

 :گفت



 گفیت چی ااتق بردیش مبونه؟ شب خواست منی فربد مگه هیو؟ شد چی-

 رفت؟ که هبش

 حواس قدر چه و کنند می حصبت چزیی چه ی درابره معه و عزیز فهمیدم منی

 :داد تاکن اتسف به رسی عزیز! بود مجع معه

 !منصور دست از-

 :پرس یدم عزیز به رو و آ مدم بریون آ شپزخانه از

 اباب؟ چرا-



 :گفت عزیز

 اوجنا نباید فربد پیشت، بیاد من دخرت زین می زنگ وقیت گه می زده زنگ-

 .بره بفرست رو دفرب ای بیاد، بگو رو یدلا ای مبونه،

 :گفت شایک معه

 !داره دعوا مهه اب رس یده؟ چبه این به زورش منصور؟ چشه-

 زاید روز هر که کردم می فکر ای فاصهل به من و توپید می اباب به مهچنان معه

 .نبود دوات یکی که مشلکی...  نشدین بعید،. شد می زایدتر و



. رفت و کرد رها را غذایش نصفه معه که خوردم غذا میل یب قدر آ ن

 آ رام فضا وقیت بعد ساعت دو. بگوید بریاه و بد اباب به من مقابل خواست منی

 بفهمی ات گذاش مت ابیق نشانه لکی. رفمت ااتقت به و برداش مت را ام گویش شد،

 .دهی جواب ات ماندم منتظر و گرفمت را ات شامره. ام آ مده ااتقت به که
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 :درنیاوردی من رس را اباب تلیف و دادی زود را جوامب

 فربد؟ رس یدی-

 .ست  دقیقه چند آ ره؛-



 :پرس یدم

 کین؟ می اکر چی رو شام-

 :گفیت شویخ به

 !خورم منی شب هی مریم؛ می گرس نگی از امشب هیچی-

 .نه ای رس یدی که بدومن خواس مت می فقط نداش مت، اکریت-

 :گفیت



 کمن می خاموش رو گویش م خس ته رس یدم، که بده خرب مه معه و عزیز به-

 .خوامب می گریم می

 یه نشو، انراحت مه اباب حرف از مش، منی مزامحت دیگه ممن گم، می ابشه-

 .انراحته روزا این خرده

 :گفیت خنده اب

 !جعیبه خییل. هست دخرتش که ابمش جایی نباید من افتاده ایدش اتزه-



 توضیح برایت بودی فهمیده خودت که آ ن از هبرت ای گونه به را اباب حرف آ مدم

 .کردی کور را نطقم" نداری اکری:" گفنت اب که دمه،

 :گفیت رسیع اما ندارم، اکری که بگومی و کمن خداحافظی خواس مت می

 !گه می راست خاهل ا،یدل چزیی یه-

 :است راست که گویی می را حرفش کدام دانس مت منی

 گه؟ می راست رو چی-

 ... خداحافظ! شدی خوشگل گه می که این-



 .بودم شنیده را معرم ی مهه خداحافظی ترین قش نگ

 

 ی خانه تو وقیت ات که بود این پیگری جدی خییل بود، داده تذکر مه من به اباب

 برای شدم جمبور ایران از معه رفنت موقع. نیامی کرج به من هس یت عزیز

 بیایی بود قرار فقط نیس یت، تو که دانس مت می قبلش بیامی، کرج به خداحافظی

 . برساین فرودگاه به را معه و



 ات ماندم عزیزم کنار من بردی، را معه و آ مدی خمترص و مفید ساعت، راس

. آ مد منی خوامب آ مدم، سالن به و متبس  را ااتقش در خوابید که عزیز. مناند تنها

 را معه وقیت بود قرار. بودم تلویزیون متاشای مشغول و کرده روشن را تلویزیون

 بودم منتظر که وقیت اما بدهی، را خربش و بزین زنگ خودت کردی راهی

 ی دفعه زدم، زنگ ابر چندین. دادی منی جواب را ات گویش بزین زنگ

 :گفیت ادید جواب ات زدم زنگ که آ خری

 . تو بیارم رو ماشنی کن ابز بیا درم، پشت من یدلا-



 .نبود معلوم قصدت حلظه آ ن نه، ای و بودی رفته اباب جنگ به

 بریون ماشنی از را رست بیایی، داخل به ات کردم ابز برایت را در وقیت

 :گفیت و آ وردی

  کین؟ می نگاه جوری اون چرا ببند، رو در-

 :آ مدم طرفت به و بس مت را در

 برگش یت؟ چرا-

 :گفیت و دادی دس مت به و برداش یت ماشنی داخل از را کتت 



 تنها رفته خاهل که حاال خواس مت منی! نشده هامهنگ ابهاتون ببخش ید شام دیگه-

 راه جنجال و جار دوابره ندارم حوصهل نگو، چزیی مه منصور دایی به. مبونید

 .بندازه

 :انداخمت ابال ابرویی

 ! آ ره می در روزگارت از دمار که بگم-

 :خندیدی

 .گفت ابابت پشت فرودگاه خود ات جا، مهنی از خاهل-



 :گفمت و نشس مت پهل روی

 گفت؟ می چی-

 :نشس یت رسم پشت و من از ابالتر پهل یک

 !کمن خربچیین که شه منی-

 متاشای مشغول خست که حایل در و آ وردی بریون جیبت از را ات گویش

 :گفیت بودی چزیی



 رو مه سال چند به سال چند مگه کرد، می ابهاش خداحافظی یه ابید دایی-

 .بینن می

 :پرس یدم. بود خست تو به کردن نگاه و نشس ته رسم پشت بودی، حواس یب

 بیین؟ می چی-

 گویش. کردی نگامه مکث اب. برداش یت ات گویش ی  صفحه روی از را رست

 کردی رد ام انهش طرف دو از را دس تانت. کش یدی جلو را خودت دست به

 :گفیت و گرفیت را گویش مقابل و



 .ببنی بیا -

 گویش دس تانت اتصال ی نقطه بود، شده حلقه ام شانه و گردمن دور دس تانت

. داشت برخورد ام شانه اب ات تنه  نمیه. بودی گرفته صورمت مقابل را آ ن که بود

 تکیه من به ار  تنت نباید که فهمیدی منی چرا! من نه و بودی چبه دیگر تو نه

 خطا به دست که بودی مطمنئ قدر چه خودت از کنار، به من دهی؟

 فقط من اما ببیمن، را ات گویش ی صفحه روی تصویر داش یت ارصار نزین؟

 به بیشرت را رست. بود کش یدن نفس آ رام آ رام آ ن و داش مت حیایت علمئ یک

 :گفیت و کردی نزدیک رسم



 . ببنی عشقه، ی جمسمه این-

 پاره که بود ای رش ته مثل گردمن، دور دس تانت بردم، پاینی را رسم انچار

 !ابشد شده تر نزدیک خوردن گره اب اما شده،

 .چرخیدند می مه دور که بود ای فلزی ی جمسمه

 :گفیت گومش نزدیک

 .نینوئه و عیل ی جمسمه این-



 و رفته فرو مه در و چرخیده شود، مشخص ها جمسمه تلکیف ات ماندم منتظر

 .گرفتند فاصهل مه از مه دزو

 ن؟ یک نینوئه و عیل-

 دست. بردی عقب گویش مهراه به و برداش یت ام شانه روی از را دستت یک

 :بود ام شانه روی کاماکن دیگرت

 مه عاشق خمتلف دین دو از ونینو عیل. ن عاشقانه رمان یه های خشصیت-

 زندگیشون االح. مریه می جنگ توی عیل هنایت در و رسن می مه به! شن می



 و چندین فراق و وصال شلک. اومده جمسمه این توی مسبلیک صورت به

 .شده داده نشون جمسمه این در شون ابره چند

 طرف به را رسم اکمل و کردی نزدیک گردمن به را بود ام شانه روی که دس یت

 :چرخاندی خودت

 که این بعد و شن می ادغام مه در رس ند، می مه به کنن، می مارپیچی حرکت-

 .شن می جدا مه از رسیع خییل شن می حل مه در

 :گفمت چشامنت در خریه
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 واقعیم  های قصه متوم عاقبت و آ خر بگه خواست می جمسمه ی سازنده البد-

 !دروغه مشت یه عشقی یها قصه ی بقیه مهینه، عشقی

 چه قبلش نیست همم قش نگه، قدر چه وصال ببینید بگه، خواد می مه شاید-

 متوم از. روتونه پیش مسریی چه بعدش ای و کنید طی رو مارپیچی مسریی



 رو جمسمه این رن می شدنشون ادغام مه در ی حلظه دیدن برای فقط دنیا

 .ببینن

 :برداش مت ام شانه روی از را دستت قبلش. داش مت شدن بلند قصد

 !داره زاید قش نگ دروغای خنوندم، عشقی ی قصه وقته خییل-

 خودم بروی، خبوامه تو از که این بدون ابر این و دادم دستت به را کت

 .گذاش مت تنهایت



 شود، منی تر نزدیک زدن گره اب ای پاره ی رش ته هیچ که است این حقیقت

 یک تواند منی مه ها گره ترین کور. اردند قرب و ارج است، زده بند چیین مانند

 رس ما بنی ی رش ته دادم می ترجیح من. کند یکپارچه را شده پاره ی رش ته

 .نشود پاره وقت هیچ اما ابشد، داش ته درازی

 آ لوده رود یک سطح روی را ای مرده ماهیان تلویزیون بیایی تو که این از قبل

 رها مه ها اقیانوس ترین آ رام در را اه آ ن اگر و بودند مرده ماهیان داد، می نشان

 ی خانه به پنهاین شب، آ ن تو که بود این داس تان. شدند منی زنده کردی می



 حرکت توانستمی می فقط تو و من بود، شده آ لوده بسرت! بودی آ مده عزیز

 .نبود اکر در وصایل و ادغام ابش می، داش ته مثر یب مارپیچی

 

*  *  * 
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 صدای شد، لباسش آ وردن در مشغول و انداخت ختت روی را گویش

 به لباس کردن عوض در بیشرتی ش تاب شد ابعث گویش پیامک زنگ

 گویش و رفت ختت مست به پوش ید را گرمکنش اینکه حمض به. دهد خرج

 جوایی کواته پیام یک اب ها شب داشت عادت که بود روای فقط. برداشت را

 از پیام که شد متوجه کرد روشن را گویش ی صفحه وقیت. شود احوالش

 رسوش و رفت می تلگرامش رساغ مک خییل روای؛ نه و است رسوش طرف

 .داد می پیام او به و دانست می را این

 :بود کواته منت یک. کرد ابز را رسوش پیام



 " مت شونه رو کوچیک خواب ااتق عاشق"

 

 بیندازد، ختت روی دوابره را گویش خواست می که مهنی و داد تاکن رسی

 پیام از تر بلند مراتب به که پیامی آ مد، رسوش طرف از دیگری پیام

 .بود اش قبیل



 بشی، تآ پدی و بدوین اینکه برای دادم، رو پیام این چی واسه دوین می"

 گفت هبت کیس اگه ابر یه ات دادم دن، می هبم اینا از دخرتام دوست جدیداا 

 " براش کین جربان مه تو و چیه جراین بدوین

 بعد و بربد خوابش مادرش بود منتظر کرد، پرت ختت روی را گویش ابر این

 آ شپزخانه های اکبینت مه اولش ی گزینه برود، داروهایش کردن پیدا رساغ به

 عراینش ی سینه روی عادت طبق مه را گویش و کش ید دراز ختت روی .بود

 موها ی اندازه از بیش بودن چرب کش ید، موهایش میان به دس یت. گذاشت

 مادرش. کند رس توانست منی چرب موهای این اب را امشب کرد، می اذیتش



 اب بعد و بگرید دوش اول بود هبرت پس بربد، خوابش یک نبود معلوم که مه

 کند خفت را مارال جایی یک مه صبح فردا. بگردد داروهایش دنبال ابل غفرا

 خورد، زنگ اش گویش شود، بلند خواست که مهنی. بگرید او از را آ درس و

 را گویش گرفته، اش گی خومشز شب نصف و است رسوش اینکه تصور به

 ابال ابروهایش ذلت از شد ابعث گویش روی ی افتاده امس اما برداشت،

 آ یکون. بود امشب اتفاق ترین جعیب این و بود زده زنگ او به مارال. دبرون

 :داد تکیه ختتش به آ ن دنبال به و کرد ملس را متاس

 ! رو آ درس بگو...  الو-



 را او لکی خط پشت مارال احامتالا  گرفت، اش خنده خودش ش یطنت از

 :گفت انزدارش صدای هامن اب مارال. کرد می مس تفیض

 ...  سلم-

 .بزنید زنگ که بودم منتظر مش تاق، خانوم رساکر لمس-

 :گفت حرص اب مارال



 مرییضم  خانوم ش یوا ممکنه که کردم فکر خودم اب نزدم، زنگ شام هتدید برای-

 رو شون بامیری این که ممکنه خب و کنن پنهون خبوان و ابشن داش ته بدی

 . برم مطب داخل ابهاشون ممن حیت نذاشنت چون. کنه شدیدتر

 بدلی؟ رو مطب پس-

 :بود لکمه یک مارال جواب

 .بهل-



 نه، ای داری خرب من مامان ی لکیه درد از تو که دومن منی من مارال ببنی-

 بود؟ بامیری مهنی به مربوط دکرتش بدومن خوام می

 ابشه، شون چریب و فشار برای کردم می فکر ممن. بودن لکیه متخصص بهل،-

 .ردمک تعجب دکرت مطب رفمت وقیت اما

 :گفت متفکر

 جتویز براش خودم رو داروهاش هست، حوامس خون فشار و چریب برای-

 .خربم یب لک به دردش لکیه از اما کمن، می



 :گفت سوایل مارال

 پزشکید؟ شام-

 :گفت لبخند اب

 .پزشمک بهل-

 :بپرسد دیگری سوال مارال شد ابعث داد که جوایب

 دارید؟ مه ختصص-

 :برد می ذلت کرد، می غوغا دخرتک نحل الی البه که تعجیب از



 .دارم مه ختصص ت اجازه اب بهل-

 بلفاصهل مارال. شد مه گونه مهنی و پرسد می مه ختصصش از که بود مطمنئ

 :گفت

 چیه؟ ختصصتون-

 ! زامیان و زانن-

 



 بیاورد چشامنش مقابل را دادرسا مقابل مارال و کند تصویرسازی توانست می

 افتاده روزی چه به اش قیافه روز هامن مثل ستدر  مه الان که ببیند و

 .است

 :بود دادرسا مقابل از تر قاطع زدنش حرف طرز مارال اما

 ! آ د می هبتون خییل اتفاقاا -
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 از رهایی برای ابید و کند می اذیت چربش موهای که کرد منی احساس ردیگ

 شریین قدر آ ن گو و گفت این. برساند حامم به را خودش زودتر چه هر ها آ ن

 ات شده حیت را زدن حرف این و بربد ذلت ختتش روی نشسنت از که بود

 :دهد ادامه صبح

 .کمن ویزیتت نرایگا تومن می من داش یت مشلکی اگه آ د، می هبم آ ره-

 



. رس ید گوشش به مه رس پشت آ زاد، های های بوق صدای فقط بعد و

 اب توانست می بود، عصباین خودش دست از بود، پرانده را اقبال ی پرنده

 تند را ش یبش شد خس ته وقت هر و کند دنبال را وگو گفت تری ملمی شیب

 قدر این مه هآ راین:" گفت ذلت اب و زد زل اش گویش س یاه ی صفحه به. کند

 " مگه شه می بداخلق

 :کرد اتیپ. رفت اش گویش رسان پیام قسمت به و آ ورد ابال را گویش

 "بشه برطرف کنجاکویت گفمت روامن، و اعصاب متخصص من"



 داروهای دنبال که نداشت نیازی دیگر رفت، حامم مست به و فرس تاد را پیام

 او از فردا بود، کرده  احتر  خست اکر این رش از را او مارال بگردد، مادرش

 .رفت می مادرش دکرتم  مطب به و گرفت می آ درس

 

 بود؛ اش گویش برریس کرد، که اکری اولنی آ مد بریون که حامم از

 تیک پیامش نه؛ ای و است داده پیامش به جوایب مارال که ببیند خواست می



 آ راینه :"گفت اش گویش به خریه. نبود مارال طرف از جوایب اما بود، خورده

 "اینکه مثل کرده قهر

 

 از اطمینان و مادرش حال پرس یدن از بعد و کرد خشک را موهایش حوهل اب

 روی. برگشت ااتقش به و کرد خاموش را سالن های روش نایی بودنش خوب

 .شد فیل متاشای مشغول اتپش لپ کردن روشن اب و کش ید دراز ختتش

 



 دیشب. کرد پیدا خود کنار را اتپ لپ شد، بیدار خواب از که صبح

 لباسش. بود بس ته را اتپ لپ ی صفحه و گرفته خوابش که بود فیل های آ خر

 نزدیک که مهنی اما رفت، بریون صبحانه کردن آ ماده قصد به و پوش ید را

 و حارض را مفصیل ی صبحانه آ شپزخانه انهارخوری مزی روی شد آ شپزخانه

 در که نبود کیس. شد می بدعادت داشت کرد، ایست جا هامن دید، آ ماده

 در و چبیند مزی روی داغ شری برایش اسلو اتریک های زمس تان دم صبح

 به نسبت را همرش مزی، روی ی آ ماده مزی!  رسد شری اتبس تانش های صبح

 گذش ته دور  های سال متام بفهمد که شد می ابعث فقط کرد، منی بیشرت مادرش



 اگر شاید. نداشت و ابشد داش ته داغ و گرم قدر این توانست می را چزی مهه

 جمبور او و بود کنارش مه عزیزش ایمسینای گذشت می دیگری جور گذش ته

 خودش  انبودی شاهد نبود جمبور. شود زنده و مبرید ابر هر ایدش اب شد منی

 خایل درون از بزند، تفاویت یب لبخند مانده جا به آ وار ی مهه بر فقط و ابشد

 زندگی، زیبای حس از خایل امیدی، هر از خایل ای، انگزیه هر از خایل بود،

 به و شد پش امین صبحانه خوردن از. گذراند می روزگار حواس یب و گیج فقط

 .ندارد صبحانه خوردن به مییل که گفت مه مادرش به. رفت ااتقش



 شود ماش ینش سوار اینکه قبل. رفت بریون خانه از و پوش ید را کتش

 بکند، او به سفارشایت و کرده برقرار متاس عضدی اب ات آ ورد بریون را گویش

 را پیام اول گرفت تصممی  بود، اش گویش ابالی که پیامی علمت دیدن اب اما

 :بود مارال طرف از پیام برود، عضدی رساغ به بعد و خبواند

 قبیل ابش ید، روان و اعصاب متخصص که کمن قبول تومن منی کنید ابور"

 "بود ابور قابل بیشرت

 



 بود، شده رشوع مزخرف خییل صبحش. زد لبخند اش جواینه انتقام پیام به

 به مه روزش ی بقیه نیست قرار که داد می را این نوید ختس دخرتک پیام اما

 شب یک  او گوای بود، شده فرس تاده پیش ساعت نمی پیام. بگذرد منوال این

 تسلمی رساجنام و نفرس تد ای و بفرس تد پیام ات رفته، لکنجار خود اب صبح ات

 وقت تصممیی و هراکری اجنام برای مهیشه. بود فرس تاده را پیامش و شده

 های موقعیت در مه دیگر ابر چند. کند کتاب و حساب ات داشت الزم

 ی گونه احتیاط رفتار این شد می. کند می معل چننی این که بود دیده گوانگون



 از که بود ای گزیده مار آ دمی مثل مارال داد، ربط قبل های شکست به را او

 :کرد اتیپ جوابش در. ترس ید می سفیدی و س یاه ریسامن هر

 تو جاشه، رس ها حرف این و ویزیت به راجع من پیش نهاد صورت هر در" 

 خییل دیدم، فیل یه مه دیشب. زامیامن و زانن متخصص من کین فکر توین می

 ".کمن می تعریف برات اومن داش یت دوست بود، قش نگ

 



. بود جعب در بود آ مده شوق رس که حایل از مه خودش و فرس تاد را امپی

 دخرتان آ زار از ای وحش یانه طور به که بود شده سادیسمی های چبه پرس شبیه

 .برند می ذلت
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 اببک که این اب. بودم خریه اببک اکر مزیم  به و زده چانه زیر به را دس مت

 که داش مت تردید ابز اما بود، زده حرف اباب و من کردن حصبت از  قاطعانه

 اجنام برای بودم، نشس ته مبل روی تنها ااتقش در! ابشد درست حرفش

 دقیقاا  که این از مه حریف هیچ و برگش ته تربیز از. بود ااتق از بریون اکری



 منتظر و نکردم کنجاکوی. نزد است گرفته را دستش چه و رفته چه برای

 !بیاید حرف به خودش بودم

 درآ ورد را کتش من به رو حمو لبخندی اب. شد داخل و کرد ابز را ااتقش در

 :گفت و رفت مزیش طرف به و

 .ابشن نداش ته رمیاک آ ینده ساعت نمی ات گفمت گذاش مت، تنهات ببخش ید-

 ااتق داخل اکرهای و حرف اید من گفت می چه هر نداش مت، را حتملش

 :گفمت رسد. افتادم می خوابش



 چطوره؟ آ ان! نیست همم-

 :داد تاکن طرف دو به را رسش

 !گرفت می رو رساغت مه آ ان اتفاقاا -

 :گفت و زد لبخندی موذاینه

! نیس تا کیس هر اکر آ ان زدن گول زدی؟ گولش! من؟ آ انیم  اب کردی اکر چی-

 تو وقت اون خوردم، لکک ازش بیشرت ابر ده بدلروم ادلروم مهه این اب من

 !بگذرمی... 



 :دادم ابال ابرو

! رفته خودت به! زده گول رو من که شامست خانوم آ ان! برعکس اتفاقاا -

 از که بود آ ان این. زد گولش شه می خست ش نایس، می خوب رو دخرتت

 توی مامانش هنوز بفهمم من خواست و کش ید وسط رو مادرش پای اولش

 زین فهمیدم هتش خب و دادم ابزیش به دل فقط من. پررنگه ابابش زندگی

 !کنه حصبت تلفین ابهات حارضه ها ساعت متنفره، ازت گی می تو که

 :کرد قفل مه در را دس تانش و کش ید جلو به را خودش



 اون از کمن، عقد رو تو خوام یم مثلا  که من؟ ی درابره کردی فکر چی تو-

 اقامت خوام می من کمن؟ عقدش دوابره مه؟ رو بریزم عاطفه اب برم مه ور

 ابطل برای رو مهرسی چند و سوم و دوم عقد که بگریم برات رو کشوری

 اومن و ابمش داش ته تومن می مهرس یه تنها من! اصلا  ندارن قبولش دونن؛ می

 آ ان مادر حد در رو عاطفه من شدید، شه می کنرتل جا اون ما ی رابطه تویی،

 ی مهه انگلیس به بردنت و تو کردن عقد اب یعین بیشرت، نه کمن، قبول تومن می

  دوین؟ منی رو اینا شه، می بس ته عاطفه به رو خود به خود ها راه

 !هست وسط این چزیی یه بشی منکر توین منی ابالخره-



 عاطفه و من بنی منیشه ابعث یشاب من عقد در تو وقیت ات ابشه چی هر-

 ... داره اکرت رابطه مهنی در مه ابابت. بیوفته هممی اتفاق

 از را نبود مهیشگی  مگویش آ ن که ای گویش خورد، زنگ اش گویش گفت ات

 :گفت لبخند اب و داد جواب. آ ورد بریون جیبش

 ... منصور آ قا سلم-

 لب بر مه لبخندی و شد می بلند جایش از که حایل در و کرد من به نگاهی

 :گفت داشت



 .منتظرته مه خییل جاست، مهنی بهل -

 :کرد زمرمه و گرفت مسمت به را گویش

 !اتبه یب خییل ابابته، بیا-

 . بگریم را گویش ات شد منی دراز  دس مت! شد منی ابورم

 !ابابته دیگه، بگری-

 دوست. داشت انحمسویس لرزش رفت می گویش طرف به که زماین دس مت

 از را گویش. دس تامن به بود شده خریه دقیقاا  اما ببیند، را تردیدم اببک داش متن



 که بودم اببک صورت ی خریه و بود دس مت در گویش. زدم چنگ دستش

 :گفت

 .بریون رم می من ابهاش، بزن حرف-

 اباب خود. بردم گومش نزدیک را گویش برداشت، قدم در طرف به که اببک

 شد جمبور. داش مت شک مه گومش به حیت من و دز  می صدا را امسم که بود

 :گفمت هقم هق مهراه. ابریدم می من و زد می صدا. بزند صدا را من دوابره

 ... اباب-



 !مواقع ترین حبراین در حیت بود، حممک مهیشه حلنش

 خویب؟...  یدلا جامن-

 :گفمت را بگومی جوابش در و کرده خلصه بود قرار که چزیهایی ی مهه

 مهه داشتمی؟ مک چی مگه کردی؟ طوری این چرا اباب؟ ما اب کردی راک چی-

 اباب؟ چرا! شد می حل داشت چی

 :کرد دفاع خودش از



 مامانت و تو خوام می فقط الان نیست، حرفا این برای فرصت عزیزم یدلا-

 . بیارم جا اون از رو

 :پریدم حرفش میان به

 وقت هیچ مامان نگفنت؟ هبت گرفته، رو طلقش مامان مامان؟ کدوم اباب-

 بود؟ اکرا این به نیازی چه بودمی، مه اب که ما. آ د منی

. مبومن اوجنا تونس مت منی دیگه من! یدلا نداری خرب من مشالکت خییل از تو-

 ترسوییه، آ دم مامانمت! کین رو فکرش که بود اوین از بیشرت گرفتارایم



 شده جور هر ابید. ینک عوض رو تصممیش توین می تو ، ایه حلظه تصمامیتش

 .بیاین

 :گرفت اوج صدام مکی

 اببک مگه بزرگرته؟ ازم سال بیست که بشم اببکی زن بیام چجوری؟ اباب-

 لکی مون خونه بیاد بود قرار وقت هر که نداش تنی، قبولش که نبود مهوین

 هیو؟ شد چی دادین می گری هبمون



 من مبونه، وهرتش ابد ات نیست قرار اببک رو، حرفا این کن ول دخرتم-

 ماهه سه و یس اقامت یه بیا، ابهاش تو دارمی، احتیاج هبش فعلا  ذارم، منی

 خلصت ماه چند مهون توی ابزتره، دس مت ور این من دن، می هبت اولش

 اقامت برات زود داد قول مبوین؟ عقدش تو ذارم می کردی فکر کمن، می

 نیست الزم مه خییل گریی، می اقامت ساده خییل بشی عقدش یعین بگریه،

. کمن می درست مه اون که هممه، ور این موندن بیوفته، زمحت به و بکنه اکری

 مقدماتش، پیی بره اون ات کین عقد زود ابید توئه، تصممی گری چزی مهه الان



 دستش اومن بشه دیر فقط گه، می هبت اببک داره، مقررات رسی یه

 !ست بس ته
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 و ها حرف طرف یک از. رخیمت می اشک بیشرت گفت، می بیشرت چی هر

 دیگر طریف از و دنیاست ابابیم  ترین غریبه انگار که بود طوری اش خواس ته



! شد می بیشرت و بیشرت او به ام تنگی دل حس می،گفت که ای لکمه هر اب

 به که این اب اما بودم، کرده ابور هنایت در من گفت می اباب قول از اببک یتوق

 ابورش که بود جعیب دارد، درخواس یت چه اباب که شنیدم می خودم گوش

 :نداش مت

 .گرفته پس رو شاکیتش فربد. برگرد شام! اباب بیام خوام منی من-

 :شد عصیب مکی



 اماکن دیگه فربده؟ من مشلک کین می فکر تو مبومن، تونس مت منی گم می من-

 اب پول لکی من بیا، اببک اب تو تره، پیچیده ی قضیه یدلا، نیست من برگشت

 بیارتت، و بگریه رو اقامتت که اببک دارم، نیاز زمان به فقط آ وردم، خودم

 ماه چند فقط یش، خلص دستش از ات مش می اکر به دست زود خییل من

 اماکانت هبرتین و زندگی هبرتین اینجا من اون بعد کین، حتملش انگلیس ابید

 پول قدر اون. کمن اکری برات تومن منی ابیش جا اون کمن، می فرامه برات رو

 ایران خوام منی زمانه، مشلک گفمت، هبت اما بکمن، اکرا خییل اینجا که دارم

! کن اعامتد هبم یدلا، کن گوش حرمف به! بیای نتوین وقت هیچ دیگه و مبوین



 من پیش اکرش اکره، بدلم  بده، گوش اومن حرف به گه، می  چی بکاب ببنی

! یدلا کنار بذار رو جلبازی فقط. ببینمی رو مه ترکیه توی تونمی می مه عید گریه،

 .دم می قول هبت کمن، می درست من رو چزی مهه

 :انلیدم

 پول کردین؟ خرابش جوری این چرا کنید، درست رو چزی مهه بود قرار اگر-

 از دارید گید می که پویل مهه این چیه؟ تون دیگه مشلک خوردین، رو فربد

 نربدین؟ مه رو ما چرا بود، رفنت به بنا اگه اصلا  آ وردین؟ کجا



 بود؟ سادگیا این به بردنتون مگه-

 :گفمت عتاب اب

 رو؟ عادل دخرت بربین، رو زنتون تونس تنی چطور پس-

 :گفت ملمیت اب ابر این

 چزیا خییل اومد، ابهام و دونست می رو چزی مهه ره،دا فرق جراینش اون-

 گرفتارایم و گری ی مهه جراین در رو شام تونس مت منی من! خرید جون به رو



 شام کمن می رو سعمی متوم دارم مه حاال داشت، خرب شون مهه از اون اما بذارم،

 .خودم پیش بیارم رو

 :گفمت داشت متسخر مکی که حلین اب

 مهون بود، گرفتارایتون ی مهه جراین در گید می که منظورتون-

 اکر چی اباب؟ کش یدی ابال رو یک پول فربد جز به دیگه الکهربدارایست،

  اباب؟ کردی

 :کرد نگاه من به رفته ابال ابروهایی اب شد، ااتق وارد و کرد ابز را در اببک



 .آ د می بریون ات صدات تر، آ روم جان یدلا-

 :دمه نشان اببک های حرف به لعمیلا عکس نداد فرصت اباب جواب

 مبونید، اوجنا خوام منی من کین، ابزخواست رو من نیست وقتش الان یدلا-

 خوام، منی رو بدت ابابمت، من بده، گوش حرمف به بپومش، چشم ازت تومن منی

 قطع رو تلفن مه الان. پیشم بیای ابید. مبومن دور ازت تومن منی دخرتمی، تو

 متاس تونس مت منی مدت این شده، تنگ برات دمل. گریم می متاس ابزم اما کمن، می

 . نبود موقعیتش. بگریم



 دیگری چزی خداحافظی از غری اباب، خداحافظی جواب در نداد اجازه اببک

 مست به و کش ید بریون جعبه از دس امتیل. گرفت من از را گویش. بگومی

 از را دس امتل و دادمن اجازه. کند متزی را صورمت و چشم زیر ات آ ورد صورمت

 . کش یدم دستش

 رو غول شاخ خوای می کین می فکر چرا! نیست هممی چزی اصلا  خانوم، یدلا-

 اب ابید مدت یه انگلیس، رمی می ، کنمی می عقد! ست ساده تبادل یه بشکوین،

 ش، خونه دخرت یش می دوابره تو شد، جاگری که ابابت. کنمی  زندگی مه

 مست ره می یک هر و کنه می حل رو اقامتت زمان ی بقیه مشلک خودش



 دن می هبت عقد اب که اقامیت ماه سه و یس اون به فعلا  فقط. خودش زندگی

 حلاظ هر از که زندگی کن، فکر بعدش به نیست، خست خییل. دارمی نیاز

 رفته پر دست ابابت قدر چه بدوین اگه. هبرته جا این از کیفیتش کین فکر

 !دی منی راه دلت به شک مه قیقهد یه  ااصل ور، اون

 :پرس یدم چزی یک فقط خزعبلتش ی مهه جواب در

 بوده؟ یک اکر فربد فروشگاه سوزی آ تش فهمیدی ابالخره تربیز، رفیت-

 



 [۲1:۵7 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 188پارت#

  ندیجاما_ها نرگس_کنار#

 

 

 :کرد تغیری ابروهایش حالت کش ید، عقب مکی



 .زدمی می حرف این از تر همم خییل خییل موضوع ی درابره داشتمی کمن فکر-

 این دنبال قدر چه کش یدم، خسیت قدر چه دیدی  ماهه چند بزنمی؟ حریف چه-

 وقت اون. ندادی پس من! شده چی رفت، چرا کجاست، اباب ببیمن که بودم

 ابهات؟ بزمن حرف و کمن اعامتد اکرت و حرفات ی بقیه به تومن می

 :داد تاکین را دستش



 بیامی که نداش یت رو رشایطش اصلا  موقع اون تو. خواست منی ابابت خود-

 و ری منی ابر زیر مه هنوز. بگمی هبت عقد و اقامت و رفنت از مس تقمی

 .نیست چی نفعته، به چه دوین منی

 :ایس تادم اش سینه به سینه و شدم بلند مبل روی از

 حرف ش درابره ساده اینقدر رو اقامت و کردن عقد و رفنت که این برای-

 !شه منی رسم هیچی ممن. دیگره شهر به شهر یه از رفنت انگار که زین می

 :کردم تکرار خودش خونرسد ژشتم  مثل ژش یت اب



 . ش می می جدا اوجنا مه بعد انگلیس، رمی می کنمی می عقد-

 :گفمت رتشصو  به خریه

 از بش می، جدا مه از سادگی به تونمی می اوجنا چطور چزیی؟ مهچنی شه می-

 اصل بگم و بگذرم مشکوکه جوریش مهنی که زایدمون س ین ی فاصهل و عقد

 گی می که ای راحیت این به تونمی می چطور وقت اون رفتمی، و گرفتمی اقامت

 .بش می جدا



 کنمی عقد. نیس مت که زمانش ودنب طوالین منکر ست، ساده و راحت گم می-

 که دارم ارصار مهنی برای برریس، برای بره ات داره دوندگی بیشرت سال یک

 برات اقامت گرفنت بگذره، عقدمون مدت از بیشرت چه هر کنمی، عقد زود

 همم فعلا  مه شدن جدا ی درابره! تو نه منه، مال دردرساش الکا . تره راحت

 اومن برمی؛ که اینه همم الان. تره بعد ی مرحهل شدن جدا بگریمی، اقامت که اینه

 نمی و سال دو بعد و بدن، هبت اولش نمی و سال دو اقامت یه! قانوین اکملا 

 نمی و سال دو مهون ما بکشه، ها جا اون به نیست قرار اکر اصلا  اما دیگه،

 داره ور اون یکی کنه، می اکری یه برات ابابت بعدش اکفیه، برامون اولش



 گذاری  رسمایه ای دیگه جای هر ای اکاندا خوب، جای یه که کنه می مککش

 .نداری نیازی من به دیگه بشه، دامیی اقامتش خودش وقیت کنه،

 :گفمت پوزخند اب

 چیه؟ تلکیف نشه اگه-

 :داد تاکن را رسش اطمینان اب



 شه می نمی و سال دو که اینه هنایتش کن، مهاکری کوچولو یه فقط تو! شه می-

 پیشش، بری خواد می ابابت. کرد شه می ای دیگه فکر موقع اون. سال پنج

 بشه؟ قراره چی مبوین اینجا چیه؟ مشلک

 :گفمت و زدم زل چشامنش در مس تقمی

 .کمن می فکر هبش -

 که بود فهمیده. تر حممک گفمت، می هبرت خییل ابید نشد، رایض مه درصد یک

 :نیاورد خودش روی به .دارد واکین رس از ی جنبه بیشرت جوامب



 ست کننده انامید خییل کین می فکر که آ ید می پیش برات رشایطی وقتایی یه-

 کردم جتربه ابرها رو رشایطی و حس مهچنی خودم من! شه منی این از بدتر و

 پیش من زندگی نفع به قدر چه خست رشایط مهون دیدم بعدش اما یدلا،

 تر معیق خرده  یه اما ابشه، کننده حتانرا تونه می الان برات چزی مهه. رفته

 تو بره، پیش جوری مهنی چزی مهه نیست قرار بعدتر، روزهای به کن، فکر

 معرت از سال چهار! سال چهار یه به بشه حمدود نیست قرار زندگی ی مهه

 بگریه اکرش ور اون ابابت. ابش آ رامش در بعدش اما کن، حتمل بده، رو

 نیست قرار چزیی اینجا موندن اما ابیش، رامشآ   در رو معرت ی مهه توین می



 و الکهربداره پدرت که حقیقت این کین مه اکری هر.  کنه اضافه هبت چزیی

 !کین عوض توین منی رو الکهربداری آ دم یه دخرت تو

 اش مهراهی! دارم اسفنایک وضعیت قدر چه بگوید که بود این سعیش متام

 :کردم

 !آ ویزونه خودش ور اون اباب نشم، رها یتوضع  این از مه رفنت اب ترمس می-

 :بیشرتی اشتیاق اب آ مد، جلو



 از خواد می بربه، آ ویزونش وضعیت این توی رو تو خواد منی که مهینه برای-

 رو چزی مهه زرنگه، ابابت کنه، پیدا ثبات اوجنا خودش ات بیای، من طریق

 .کنه می حل

 :شد می خوب خییل بود، آ ان شبیه اگر

 که دومن منی من هنوز دارم، شک حرفاتون صداقت به چون ،ترمس می من-

 .زده مهیشه برای رو برگشنت قید که اباب کرده اکر چی

 :داد تاکن رسی



 .گذاش ته الکه فربد مثل نفر چند رس کن فکر-

 :حرفش از شدم الکفه

 پس گذاش ته، الکه فربد مثل نفر چند رس اگه! اببک نیس مت امحق من-

 آ د؟ رمنید صداشون چرا کجان؟

 :گذاشت مبل ی دس ته روی را دستش. آ ورد پاینی را رسش

 ! اومده رسشون بلیی چه نفهمیدن هنوز چون شاید-



 به که ترس یدین ی درابره. خورد منی چشم به اغراق الکمش جای هیچ در

 ترس یدم، واقعاا  حرفش این اب اما بود، شده حساب اکملا  بودم، گفته اببک

 از که کرده اکری چه دیگر که این از اکرهایش، از! اباب از دانسنت بیشرت ترس

 !دارد هراس شدنش برمل

 فهمن؟ می بعداا  دونن، منی الان که کرده اکری چی مثلا -

 :زد لبخند



 داره؟ برات امهییت چه جزئیات دونسنت دیگه! قدر این نکن جوامب سوال-

 نیست؟ فربد حبث فقط که بدوین قدر مهنی نیست اکیف برات

 جواب به دیگر جای یک از ابید بگوید، دیگری چزی و بزند حرف بود الحم

 .رس یدم می سوامل

 :گفمت بروم، خوامه می که دادم نشان ظاهر به و شدم بلند

 .کمن اسرتاحت خونه رم می شدم، خس ته خییل امروز برم، ابید من-

 :پرس ید
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 برنگش ته؟ مامانت تنهایی؟ هنوز-



 که کیس مثل سپس. رفمت در مست به و دادم تاکن منفی ی نشانه به را رسم

 :برگش مت مستش به ابشد افتاده ایدش جدیدی موضوع

 نیس یت؟ مشکوک کیس به اصلا  کیه؟ اکر سوزی آ تش فهمیدی ابالخره-

 مظان در مه فربد آ ای و هستند کساین چه هایش گزینه بدامن خواس مت می

 :گفت متفکر. گرید می قرار اهتامش

 یک بدونه که اینه گری مه خودش اون نیست، عادل دوماد اکر دومن می فقط-

 و کیه اکر اول سوزی آ تش بدونه که ابشه یکی اکر ترسه می. کرده رو اکر این



  وسط این یکی کمن می فکر ممن. کنه می ابزی ابهاشون طوری این داره حاال

 سوزی آ تش که مجعه خیالشم گریه، می رو فربد حال داره و آ ورده گری فرصت

 رو اول سوزی آ تش یک هر. داره جمرم یه جرمی، هر چون شه، منی دامنگریش

 رو زیچ مهه بوده یک هر حال هر به. اونه اکر طبیعتاا  مه دومی انداخت، راه

 !مه به رخیته

 



 فکر ها راه این ی مهه به فربد. رفمت خانه مست به و کردم خداحافظی اببک از

 ست، گرفته شلک چطور و کجا از سوزی آ تش که بود فهمیده حامت. بود کرده

 .نشود خودش ی متوجه هتمیت که بود راهی دنبال مه بعد ی مرحهل در

 جدید ااکنیت. رفمت تلگرامم ی صفحه به و آ وردم بریون را ام گویش ماشنی داخل

 ی قصه برایش. بودم داده پیام فربد به دیشب و ساخته جدید ای شامره اب

 فرار پرنده ات کرده ابز را اش پرنده ترین حمبوب قفس که کردم تعریف را مردی

 کنند می ابز را قفس در که این بر مبین دیگران هتدید از چون. برود و کند



 اما نکردی، قش نگی اکر:" بودم نوش ته بعدی پیام رد. بود شده خس ته

 "بود هومشندانه

 !مهنی فقط و بود گذاش ته سوال علمت ات چند فقط برامی

 سوال برایش یعین. بود سوال علمت ات چند هامن پیامش. رفمت اش صفحه به

 آ تش به منظورم که نفهمید دارد؟ خودش به ربطی چه داس تان این که نبود

 و شک جای ات بود گرفته پیش در خیایل یب ای است؟ خودش فروشگاه زدن

 نگذارد؟ ابیق پیام ی فرستنده برای تردیدی



 سوزی آ تش:" نوش مت زیرش و کردم تکرار را سوالش علمت پیام

 "گم می رو فروشگاهتون

. زد می رس تلگرامش به شب معموالا  فربد. شود شب ات ماندم می منتظر ابید

 ات. کرد ابز برامی را در ملیحه. رفمت خانه به و دادم رس کیفم داخل به را گویش

 :گفت رشمندگی اب دید را من



 پورتش و هارت همران منونده، برام ای دیگه راه اما مزامحمت، دومن می یدلا-

 ادب. ترسه می خییل نیس مت پیدا ببینه ترسوئه، مه نسبت مهون به زایده،

 !شه می

 که بودم خس ته قدر آ ن. رفمت مبل طرف هب و گذاش مت پاینی دومش از را کیفم

 :برد خواهد خوامب هامی  چشم بسنت حمض به بودم مطمنئ

 از. نیست حلش راه این اما نیست؛ همم برام مبوین جا این مه روز ده تو ملیحه-

 ازت؟ کنه چزیی شاکییت نره خربه، یب ازت دیشب



 :انلید ملیحه

 بیخ مهه از اول و زده کتک دونه می. شاکیت ره منی ترسه، می آ بروش از-

 .چسنب می رو خودش ریش

 :داد تاکن رسی

 چی؟ ابابت و مامان-

 :گفت و کرد بود مزی روی که اش گویش به ای اشاره



 خوام می فقط خوبه، حامل نباش نگران گفمت زدم، زنگ ازظهر بعد مامامن به-

 .برتسه خرده یه همران

. بکین ابید ای دیگه فکر یه. تنیس راهش این خدا به اما تسلمیم، من ابشه،-

 گفت؟ چی مامانت

 :داد بریون را نفسش



 همران، به ده می حفش فقط تو، مثل نیست منطقی راه فکر در اصلا  اون-

 بعد کنه انمت به چزی ات چند بذار! بیاری چبه ازش نشی خر گه می مه هتش

 .شه می عبیدت و عبد وقت اون... 

 ملیحه خود گرفت، ام خنده مادرش رفح از ابشد خودم دست که این بدون

 خودم برای ات رفمت می آ شپزخانه مست به که حایل در و شدم بلند. خندید مه

 :گفمت بریزم، چای ملیحه و



 ببنی ست، بس ته خوشگلش ماشنی اون به جونش همران گفته، راست خب-

 رس بلیی یه کن هتدید کرد اذیتت مه وقت هر کنه، می انمت به رو اون

 !آ ری می ماشنی

 

 که این قبل. آ مدم بریون دست به گویش ااتمق از خوابید ملیحه که این از بعد

 ادامه آ زارش به اگر که کرد هتدید را او مه ملیحه. بود زده زنگ همران خبوابد



 زود ات خورد خواب قرص مه آ ن از بعد. کشت خواهد را خودش دهد

 .بربد خوابش

 که سالن انتهای ی پنجره از نوری فقط و کردم خاموش را سالن متام روش نایی

 رو و برداش مت را مامان راک صندیل. آ مد می داخل به بودم کش یده را اش پرده

 .بود گذاش ته پیام برامی فربد. کردم ابز را تلگرامم ی صفحه و نشس مت پنجره به

 رها قفس از که ست پرنده مهون اکر من فروشگاه سوزی آ تش یعین"

 "شده؟



 آ سوده خییل خیالش که بود زاید احامتلش داد می پیام ابمزه قدر این کیس وقیت

 ".است

 را پیام مهنی."! شامست خود اکر نه،:"نوش مت برایش را جواب مس تقمی ابر این

 .شد ظاهر پیامم کنار مه دوم تیک بلفاصهل و فرس تادم

 نسبت نشان العمیل عکس دیدم وقیت ماندم، منتظر دقیقه چند ات. نداد جوایب

 اما بفرس مت، برایش دیگری پیام خواس مت می است، نداده نشان پیام این به



 پیامش. داش مت نگه دست است نوشنت حال در که دیدم صفحه ابالی وقیت

 "!گذشت خوش خندیدم، می هبت مکرت ست پرنده اون اکر گفیت می اگه:" آ مد
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 فکر و بود دس مت گویش بگذارم ابلش روی را رسم که موقعی ات. ندادم جوایب

 و کردم رها اتریکی در تریی ادامه در. بیاید حرف به که بگومی چه کردم می

 "خبندونه رو شام اینا از بیشرت تونه می که دارم مداریک من:"نوش مت

 دیگر نه گر و شد می پیگری بود خودش اکر اگر. خوابیدم و فرس تادم را پیام

 . گرفت منی را رسامغ

 وسوسه خواس مت منی. نزدم گویش به دست بودم درمانگاه در که دو ساعت ات

 از برگشت موقع. مباند منتظر داش مت دوست. خبوامن داده پیامی اگر و شوم



 وشنر  از بعد که جایی اولنی و شدم دست به گویش ماشنی داخل شهرایر،

 هامن! دیشب هامن بود، داده پیام فربد. بود تلگرام رفمت ام گویش اینرتنت کردن

 .برد خوامب من که وقیت

 "خبندم بده رو مدارکت خب"

 !داشت ترشیف زرنگ مه قدر چه

 :نوش مت



 براشون دیگه فکر یه من تونید منی مه اگر ببیمنتون، ابید شه، منی طوری این"

 "بکمن

 کمن وادارش العمل عکس به اینکه برای. نداد پیامم به جوایب هیچ روز دو ات

 را  مدارک خواهد منی دلش اگر که نوش مت و دادم قبل از بدتر مراتب به پیامی

 .دارم هبرتی خییل فکر من ببیند،

 رساغت بیام پلیس اب تریس منی  :"که داد پیام و شکست را سکوتش ابر این

 "بگرین؟ ازت خوشگل رو مدارک ات



 این اول نفر تو چون کین، منی رو اکر این هرگز مطمئمن:" که ش متنو  ممن

 اکیف آ درس" زدی آ تیشش خودت بفهمن که شه می بد برات خییل و ماجرایی

 ات نوش مت پیامم دنبال به غرب شهرک اش مرکزی دفرت نزدیک در مه شاپیی

 .بیاید جا آ ن به عرص

 " آ م می:"نوشت فقط

 به راست یک شهرایر هامن از من اما ت،اس گفته راست قدر چه دانس مت منی

 .رفمت شاپ اکیف



. نشس مت منتظرش دوم ی طبقه در و رفمت قرارمان از زودتر ساعت یک

 .برود و بگذارد و ببیند را من ترس یدم می

 از که ربع یک اما بیاید، کردم منی مه را فکرش بودم، اکمل انامیدی حالت در 

 و بود بلند قدش. آ مد فربد و شد ابز شاپ اکیف در گذشت، قرارمان ساعت

 به اصلا  و انداخت نگاهی طرفش دو به. کند مخ مکی را رسش شد جمبور

 شلک به که مسریی از. بیندازد ابال ی طبقه به نگاهی که نرس ید  فکرش

 ای قهوه پارکت که طرف دو از شلک بدین و شده رسامیک چنی س نگ

 دیگر. شدم بلند. گذشت بود آ مد و رفت برای و شد می جدا داشت سوخته



 از را گویش. بود ایس تاده مزیی کنار. کردم پاینی به نگاهی ابال از. دیدمش منی

 آ ن دنبال به و درآ ورد را رنگش ای سورمه کواته اکپشن. کش ید بریون جیبش

 را اکپشنش و شال و مزی روی را گویش. برداشت گردنش دور از مه را شال

 رسی اب. کش ید جلو را اش گویش و نشست. گذاشت اش صندیل پشت مه

 مسری هیچ بدون و مس تقمی که ای پهل از و زدم دور. شد آ ن  مشغول پاینی

. بود ها پهل مست فربد رخ نمی. رفمت پاینی داشت راه اول ی طبقه به مارپیچی

 نگاهی در به و کرد بلند را رسش ای حلظه فقط. ندید را من رفمت پاینی وقیت

 قدر آ ن. رفمت طرفش به آ رام آ رام. سپرد اش گویش به هنگا دوابره و انداخت



 تعجبش ی مهه. ببیند را من و کند بلند را رسش شد جمبور که شدم نزدیکش

 و گذاش مت مزی ی لبه روی را دس مت دو. داد نشان صورمت به شدن خریه اب را

. گرفت نگاه من از زودتر که بود فربد. دوخمت صورتش به را نگامه مه من

 اکیف به ورود بدو در که اضطرایب من دیدن اب کردم حس. کش ید یقیمع  نفس

 .بربست رخت اش  چهره از بودم، کرده کشف صورتش در شاپ

 دعومت نگاهش اب که مهزمان و کرد روبرویش صندیل معطوف را نگاهش

 :گفت بنشیمن، کرد می



 کواته رو رست جلوی موهای که ابز کجا؟ اینجا! کجا شام دکرت، خانوم-

 ! ردیک

 :گفت ندارم، نشسنت قصد و ام ایس تاده کنارش رسپا دید وقیت

 نداشنت وقت دکرتا ما زمان. کجاست الان پرنده ببیمن کن تعریف بشنی- 

 شن منی مریض دیگه مردم! شدن بیاکر خییل جدیداا  اما خبارونن، رو رسشون

 خیالبایف؟ به افتادی که

 :گفمت و نشس مت صندیل روی



 !بده سفارش یتشالک کیک من برای-
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 مشرده و کش ید جلو به را خودش مکی و گذاشت مزی روی را دستش دو هر

 :گفت مشرده

 مه تو رم، می من وقت اون یت،گف پیامات تو که بود مزخرفایت چه بگو فقط-

 .خبوری شالکیت کیک اینجا صبح ات بشیین توین می

 :کش یدم جلو به را خودم مکی مه من



 خواس یت می چون اومدی! شدی منی مه عصباین اومدی؛ منی بود مزخرف اگه-

 ممن دیدی که بعد بشه، دردرس برات نکنه درآ ورده، رس اکرت از یک ببیین

 ! کرد رس به دست شه می راحت رو من کین می رفک چون شد، مجع خیالت

 :کرد پنهان را اش الکفگی و عصبانیت آ ن پشت و زد، لبخندی

 و رمز شده؟ چی کین می فکر الان گرفیت؟ جدی رو خودت قدر این چرا-

 چی که زدم آ تیش رو فروشگامه خودم من کردی؟ کشف رو چی  مهه راز

 بشه؟



 نگاه چشامنش در اینکه بدون آ رام بعد و کردم طرمف دو به نگاهی چشمی زیر

 :گفمت کمن،

 حدس خودم چزیایی یه کردی، رو اکر این چی برای بدومن  جا این اومدم-

 سعی مهیشه تو آ د، می اکرا مدل این هبت خودته، اکر دومن می البته. زمن می

 گریت پا و دست مه اگر نداری، وابس تگی چی به بدی نشون کردی می

 !زدی می جوری هی رو قیدش شد  می



 و رسجاتون بش ینید! نده من خورد به رو روانش نایس زردم  کتاابی مطالب-

 برای چبرخه، میلتون به و بگریه انرژی شام از هجان مدار ات ابش ید خونرسد

 سفت رو حمبومب ی پرنده من. سرییه شمک رسم  از فرمایشات خرده من

 کنن ابز هتدیدم به لب نخبوا که مه رو بقیه فک مبونه، قفسم تو ات چس مب می

 .آ رم می پاینی

 :گفمت و کردم نگاهش مس تقمی ابر این کرد می که تقلهایی مه جواب در



 و طلب فرصت آ دمای از شده پر من بر و دور که وقتیه چند یه-

 من و کردن رسم پشت اکری یه بیمن می چرخومن می رس ات! گر سوءاس تفاده

 اینا چی، که خب:" بگن بدلن قطف فهمم  می وقت چند بعد وقیت. ندیدم

 از ش مهه اما!  طبیعیه ظاهراا  که چزیای عامله یه بنی موندم من و" طبیعیه

 بنی کردم می فکر ابشه؟ طبیعی زش یت و بدی مهه این شه می پرمس می خودم

 که هست یکی فقط دیدم اباب جراین اون از بعد که آ دمایی مهه این

 که خودشه الک تو رسش قدری این که یکی نیست، بدل کردن اس تفاده سوء

 .کنه می ش طعمه و فهمه می اباب



 :کردم مدیریت را ام شده پیچ در پیچ بغض

 که بودم انراحت! هچل تو افتادی اباب خاطر به که بودم انراحت ش مهه-

 گرفنت آ تیش از خودت ی اندازه به که کیس تنها شاید! مه به رخیت زندگیت

 چه که بیمن می. کرده فرق چزی مهه حاال اما! منم اون کش یده رجن فروشگاهت

 رو طلیب فرصت. ش ناسیشون می. بدلی رو ابزی قواعد تو! کرده فرق قدر

 و اس تعداد یب مورد این توی من مثل الاقل! فهمی می کیس هر از هبرت

 پس از. نیس یت مطمئمن مکرت نبایش، اوان از بیشرت اگه. نیس یت پا و دست یب

 هایی نقشه یه مه البد خودته، اکر سوزای آ تش این. راحمت نالا. آ ین برمی مه



 فدا رو چمی مهه آ رامشم، زندگی، ، آ ینده زد، انرو هبت اباب که این بعد. داری

 مکک تو به که دادم مفت بود من مال و داش مت که چزیایی ترین ابارزش. کردم

 دمل بود، تو به مکک اببت ش مهه بگم و کمن انصایف یب خوام منی. کمن

 نگاه من به نگاهت دیدمی، رو مه اتفایق جایی یه روزی، یه اگه خواست می

 برام دیگه ویل بش می؛ حساب یب خواس مت  می نباشه، بدهاکر به اکر طلب یک

 خرب اباب اکرای از و مقرصم ماجراها این توی قدر چه کین فکر نیست همم

 نزن جار رو سوزای آ تش کردم، اومد نظرم به که اکری هر من. نه ای و داش مت



 چون. نزدمی دم و شنیدمی چی هر بسه پره، ظرفیمتون ما. دایمیه تقصری ابز که

 . دس مته اببک، به ندادم مه رو پولت. دارن حق گفتمی

 .خبورند گره مه در ات نداشت جا بیشرت که هایی امخ اب پرید، حرف میان به

 تو از یک. ت مسخره های مکک اون ی مهه برای کردی جا یب! کردی جا یب تو-

 چه گلوت، بیخ بودم گذاش ته چاقو من مگه کین؟ مکک من به بود خواس ته

 تونس مت می دایی جای بیارم؟ رست تونس مت می بلیی اومد؟ برمی دس مت از اکری



 غلطی! ننویس من پای رو خودت خریت هلفدوین؟ توی بفرس مت بگریم رو تو

 . ننداز من گردن کردی که

 :داد یتحرک رسش  به عصیب

 .ببیمن بده نزدم؟ آ تیش من مگه مدارکت؟ کو. بده پس رو اببک پول-

 طور به و بدهد پس اباب ابید را پول این اتوان ندمه اگر که بگومی توانس مت منی

 .دهمی می را اش بدهی از خبشی مس تقمی غری
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 الغر مرد به مات دو هر آ مدند سفارش گرفنت برای وقیت. کردم نگاهش فقط

 خلوت و آ مده اشتباهی او انگار کردمی، می نگاه بود ایس تاده ما بنی که اندامی

 از بعد. داد سفارش حواس یب و آ مد خودش به فربد. است زده مه به را ما

 :گفمت مرد رفنت

 .نفهمیدم اشتباه که دوین می مه تو خودته، اکر که دومن می-

 :زد پوزخندی



 بری که رو این بکین؟ فکری یه خواس یت می این اب مدارکت؟ اینه مهنی؟-

 درست دردرس برات ذاری می رسشون رسبه داری که این جرم به بگی جا هر

 هر در که من نفهمیدی؟ شتباها تو کمن فکر من که داره امهییت چه. کنن می

 که مهونیه اکر هام فروشگاه سوزی آ تش من نظر از. رم منی ابرش زیر صورت

 مهنی مهه. شه می رو دستشون زود و کردم شاکیمت کرد، رو اکر  این اول ابر

 این غری مه خلوتت توی حیت اصلا  بکن، رو فکر مهنی مه تو. کنن می رو فکر

 من اکرای تو پس! م مهه از بدتر ندارم، بقیه اب فریق من. نکن ای دیگه فکر

 .نفرست قفس و پرنده من برای و نکن فضویل



 :انداخمت دومش روی را کیفم و شدم بلند

 !شه منی مک روت که خوبه-

 و کرد رشوع را نگاهش بود رخیته کج ام پیشاین روی که موهایی از و ابال از

 :آ ورد کش بود مزی روی که دس تامن ات

 از کین کیف بری ات منه اکر سوزی آ تش آ ره بگم هبت خواد می دمل خییل-

 ! زدی اکهدون به متاسفانه خب اما! زدی که حدیس

 :برد ابال غرور اب را ابرویش



 تو وقت اون رسش، به بود زده من اب ابزی هوس یک شه می معلوم زود-

 ! بری می پیی موارد این توی اس تعدادیت یب به قبل از بیشرت

 :گفت دفعه یک که دادم هل داخل به را صندیل و آ مدم بریون مزی پشت از

  خوبه؟ حالش کجاست؟ دایی-

 :کردم نگاهش مکث اب و کردم رها را صندیل

 برای ابهاش نشس مت مثلا  ای دارم؟ خرب ابابم جای از من کین می فکر هنوز-

 رخیمت؟ نقشه تو کردن رسکیسه



 :گفت پررویی اب

 !متاسنی در مه اب مطمئمن الان ماا دارم، شک رو اوال اون-

 :گفمت حممک

 خییل که این ی درابره دارم. ندارم ازش خربی هیچ من کین، می اشتباه-

 .میوفمت شک به دوابره هس یت ای حرفه

 !گو دروغ-

 :گفمت چشمش در چشم



 ایدمه. گم می دروغ که بود، مهنی شنیدم ازت مدت این که ای لکمه بیشرتین-

 .کن ابور درومغم این کین، ابور دروغامم داش یت دوست. مبود این غری مهیشه

 :گفت وار زمزمه بنشیمن، ابشد داش ته ارصاری که این بدون

 دنیات که موقع مهون! بودی ساده دخرت یه که! بود ها موقع مهون مال اون-

 خودت قول به! شدی بزرگ تو الان. عزیز ی خونه ی حموطه و بود ااتقت

 کدوم هر از! طلب فرصت و گر سوءاس تفاده آ دمای از شده پر برت و دور

 بود عزیز یه فقط موقع اون! ای جتربه دنیایم  الان ابیش، گرفته اید مه نکته یه



 ابابت،! بگریی امتیاز که یش می صیغه ری می. داش یت حرفش به گوش که

 هبت اعامتد کنه قانعت که بگم چی دیگه دن؛ می خط هبت اینا حمسن،

 خسته؟

 :وجودم ی مهه به کرد نفوذ رسیع و شد خار هایش حرف ی مهلک به لکمه

 و دنبالش بگرد برو خودت. گم منی هرگز! گم منی هبت کجاست ابابم بدومنم-

 مثل شدی اتزه ندارم، ارصاری مه اعامتد ی درابره. کن پیداش تونس یت اگه

 ! پیش سال چند منم  مثل! من



 به خودم اب و بودم شده ورد مزی از قدمی چند من آ وردند را سفارش وقیت

 را سفارش اگر. بود آ خرم حرف حلیج پیی در که کردم می فکر فربد نگاه

 زابن بر مه را داش مت فربد ی درابره که نگراین آ ن شاید من آ وردند منی

 بویی کیس هست حواسش که بدهد خودش دست اکر نکند که آ وردم، می

 به مه حدس یک حیت وقت نآ   بفهمد، اببک بود اکیف. است کرده چه که نربد

 .کند می چه فهمیدن این اب که رس ید منی نظرم



 فربد دیگر ابر یک که چرخیدم و رفمت بریون طوری کردم ابز را در که موقعی

 که را نگاهش راس. بود مقابلش شالکیت کیک دو اب اس تاکن دو. ببیمن را

 !من به رس ید می دقیقاا  دادی می ادامه و گرفیت می
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 ذهین، تلقنی این طبق ام؛ سایه به سایه است، رسم پشت که کردم می تصور

 " مس تقمی:" گفمت و داش مت نگه دست ایس تاد که ماشیین اولنی برای

 و دهد تاکن رس توانست منی و بود ها ماشنی متام مقصد نچو گفمت مس تقمی

 و بروم زودتر چه هر خواس مت می فقط. نیست مسریش که بگوید متاسف

 اببک ی خانه از که روزی مثل درست داش مت، انامیدی حس. شوم دور



 و روزها این از و بعد چهارسال به شوم پرت خواست می دمل. بودم برگش ته

 هیچ و گذشت می بیین پیش غری اکملا  که روزهایی .بگذرم شومش اتفاقات

 فراتر چزیی فربد، اب امروز قرار از من تصور. رفت منی پیش میل طبق چزی

 .بود نشده مقدر که بود مهیشگی های حبث و ها دعوا هامن از

 

! نبود مه ملیحه نرفمت، مه عزیز ی خانه به. مبامن خانه در دادم ترجیح هفته آ خر

 موقعیت. دهد فرصت همران به ابر چندمنی برای و برگردد که شده رایض



 و رویح آ رامش از تر همم مادرش، و پدر برای همران مایل و شغیل خوب

 بودم خانه که را روز از ساعایت بیشرت.  رس ید می نظر به ملیحه رواین

. نداش مت را بریون دنیای اب ارتباطی هیچ ی حوصهل و کرده خاموش را ام گویش

 کس دسرتس در حمدود نفر چند جز اش  شامره مه آ ن که بود خانه فنتل فقط

 نکرده قبول اما مباند، من کنار بفرس تد را آ ان بود خواس ته اببک. نبود دیگری

 . بودم

 ای دقیقه چند. زد زنگ خانه به آ ان خود اببک، پیش نهاد این از بعد روز یک

 را صدایش و داده بجوا وقیت. گرفت متاس که بودم رس یده خانه به که بود



 که دهد پیش نهاد و بزند زنگ من به که کرده وادارش اببک کردم فکر شنیدم

 :گفت اکرانه طلب رسدی، نسبتاا  پریس احوال از بعد اما منامن، تنها من ات بیاید

 !کین فکری یه داره دوست رو ابابم مامامن فهمیدی اگه بود قرار-

 گذراند، می روزگار بلتلکیف چه مه دخرت این زدم، هایش نگراین به لبخندی

 !داشت بزرگی های دغدغه چه

 !دیگه کمن می فکر دارم من شده؟ چی حاال خب-

 :گفت تند تند



 .کنید عقد عید ات قراره گه می اباب-

 به" کرده غلط خییل ابابت:" بگومی و بدمه دست از را کنرتمل که این قبل

 . گفمت و آ مدم خودم

 .ندادم جواب هبش که من-

 اکری چننی که کمن مطمئنش بود منتظر. کرد قطع را تلفن حریف هیچ بدون

 من هوای دو و ابم یک جواب شود، مجع خیالش ات گرفت خنواهد صورت

 . بود نیامده خوش مذاقش به



 جواب و پرس ید می مدام ام، کرده حصبت اباب اب که بودم نگفته مامان به هنوز

 فریوزه خاهل از که چزیی تنها. بزنمی حرف ات برگردد بودم منتظر. بود منفی من

 و اند کرده حصبت مه اب پیش ماه یک که بود این فهمیده، راحیل اب ارتباطش و

 قابل من برای که چزیی. است خرب یب راحیل و حمسن از ماه یک مه خاهل

 .نبود ابور

 



 و بودم ختتخوامب در. خورد زنگ مه پشت خانه تلفن که بود مجعه ظهر حوایل

 ماندم منتظر. نداش مت را گویش برداشنت و سالن به رفنت و شدن بلند ششک 

 کند، قطع و شود خس ته است خط پشت که کیس ات خبورد زنگ قدر آ ن ات

 رسم. شوم بلند اکراه اب شدم جمبور شد تکرار وقیت ابر دومنی برای اما

 داده نم به فربد که هایی کتاب از یکی و مانده بیدار دیروقت ات. بود س نگنی

 آ مدمن از دیدم تلفن روی را کیش ی شامره پیش وقیت. خواندم آ خر ات را بود

 حرف مه وقت هیچ و گرفت می متاس ابر چند روز طی مامان. شدم پش امین

 :گفت برداش مت را تلفن ات. نداشت هممی



 دی؟ منی جواب چرا-

 غرغر اب و نبود برایش ای کننده قانع دلیل اما ام، بوده خواب که دادم توضیح

 :گفت

 خوابه؟ موقع چه! ظهره-

  ای؟ شایک قدر این چرا شده؟ چی مگه-

 :گفت الکفه

 خاموشه؟ یک از گوشیت-



 :گفمت کمن متام را جوابش و سوال که این برای

 .کمن می خاموشش خونه آ م می که دوین می کردم، خاموشش غروب دیروز از-

 : نگرفت را جوامب پیی

 !بود زده زنگ هبم فربد-

 مهنی اب داشت، خودش تسخری در را من مه هنوز که ای نمیه و نصف ابخو 

 :پرید رسم از مامان حرف لکمه چند

 داشت؟ اکرت چی-



 من رس داییشون ابید بلیی چه دیگه کمن؟ اکر چی اینا دست از من-

 بردارن؟ رسم از دست ات آ ورد می

 به ماجرا اصل از نشاین ترین کوچک که این بدون زد، می حرف فقط که این از

 :کرد می ام عصیب داشت بدهد، من

 هبت؟ گفته چی شده؟ چی-

 ممن. دی منی جواب زنه می زنگ دیروز غروب از و داره اکر تو اب گفت می-

 یک تو:" گفت! زدن آ تیشش انگار نفهم گفمت رو این ات. ندارم خرب کیشم گفمت



 رو تدخرت  کردی گری ات ابشه، ابرت دومنی این که براش بودی مادر

 .ترکه می داره رسم! برام نذاشت اعصاب" کین تقدمی دس یت دو خواس یت

 :کردم دعوتش آ رامش به

  داره؟ اکرم چی نگفت. مامان خنور حرص-

 :غرید



 بعد داره اکر چی تو اب سواهل ممن واسه پریس؟ می من از بدومن؟ کجا از من-

 رو خونه تلفن ی شامره! بدای نداری حق رو جوابش آ بروریزی؟ مهه اون

 .هبش ندادم خواست می

 خودم اب که ساعیت هر هنوز من و گذشت می شاپ اکیف قرار از روز چند

 . کردم می مرور را روزش آ ن رفتار و ها حرف شدم، می تنها



 فربد از من گرفنت دل به کینه. رود منی فرو و ماند می آ ب روی س بک چزی

 س نگنی. کرد منی نفوذ جامن  قمع به وقت هیچ! جحم یب و وزن یب! بود هامن مثل

 مه من و ماند می سطح روی مهیشه. شد منی
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 .بزمن کنارش توانس مت می بود الزم وقت هر 

 نگفته نه مه ابر یک من و ندمه را فربد جواب که دکر  می سفارش مرتب مامان

 در تکذیب؛ نه و کمن می اتیید نه و ساکمت وقیت که بود کرده جتربه ابرها. بودم

 .رس ید منی من به دستش و بود دور راهش. خمالفم هایش حرف متام اب واقع



 

 جای به ابمش، وفادار مامان ی توصیه به دقیقه چند حیت شده که این برای

 آ رام آ رام بعد. کردم روشن را کرتی زیر و رفمت آ شپزخانه به گویش کردن وشنر 

 به خودم اب و کردم روشن را گویش و رفمت خوامب ااتق مست به آ شپزخانه از

 از شاید. بودم زنگش منتظر مدت متام. نزد زنگ فربد عرص ات. بردم آ شپزخانه

 ام گویش است ممکن که شد انامید لک به که زده زنگ قدر آ ن غروب دیروز

 و فکر ی مهه اما کردم، مرتب را خانه رخیتگیم  مه به از خییل. کمن روشن را

 که ای گویش زنگ صدای اب. داشت من اب که اکری و بود فربد مست خیامل



 رسویس در کنار را حوهل بودم، کرده رهایش مزی روی و شده انامید مه من

 رها را خودم مبل روی. بود فربد ی شامره. رفمت مستش به و کردم رها هبداش یت

 و  مک روی ابشد داش ته من اب است ممکن اکری چه فربد که این هیجان. کردم

 بعد و کرده ملس را گویش ی صفحه. بود گذاش ته اثر ام حیایت علمئ ی مهه زاید

 .گفمت"  الو"   آ رام گومش، به کردن نزدیک از

 :گفت کوبنده یثمک از بعد اما کند، سلمی حداقل بودم منتظر

 !بده هبم رو تون خونه ی شامره-



 به رس یدن اب خواست می بود، آ مده گران برایش خییل مامان ندادن شامره 

 :کند خایل را حرصش متام تلفن، شامره

 !بزن زنگ خودم ی شامره به داری اکر خوای؟ می چی برای چرا؟-

 :ابشد آ رام خواست می

 ری منی چرا خونه، تو تنهایی تو وشه؟خام دیروز از که مهون شامره؟ کدوم-

 عزیز؟ پیش

 !رفت می کجا به کجا از



 اکر چون نرفمت مه عزیز ی خونه. کمن می اس ام اس برات رو خونه ی شامره-

 . داش مت

 قدر این بود؟ رفتنش کیش وقت الان! داره دماغی و دل جعب مامانت-

 بود؟ واجب

 بره، گفمت من کین؟ رو امنمام غیبت که خواس یت می رو مون خونه ی شامره-

 بگریه بغل مغ زانوی بشینه. رفت من ارصار اب گرفمت، بلیت براش خودم

 خوبه؟



 :بود که بود شلکی هامن الکمش اما شد، منعطف مکی

 !ست غصه و مغ اهل مه قدر چه-

 !بگی طوری این موردش در ندارم دوست من-

 :گفت مکیث از بعد

 .دارم والس خودت از ندارم، اکری مامانت اب-

 سوایل؟ چه-

 :شد تر یواش صدایش تن



 !بگی رو راستش هبم ابید-

 :کرد ابز رس دمل های درد

 بگم؟ راست هبت داری انتظار ام گو دروغ یه که مین از-

 !هبم گی می رو راستش ابر این مطمئمن-

 :گفمت کنجاکو

 چیه؟ سوالت -

 :کرد صاف را صدایش



 زدی، حریف مهچنی چرا خودمه، اکر سوزی آ تش که دادی پیام هبم وقیت-

 بود؟ گفته چزیی هبت اببک

 :آ مدم جلو به مبل روی از مکی تعجب شدت از

 من نیاورد، میون به امسی تو از مه ابر یک اصلا . بود نزده حریف اببک نه؛-

 .زدم حدس خودم

 :گفت بینانه ریز

 داشت؟ شک یک به بودن؟ کیا داشت؟ حدسایی اببک یعین-



 و کمن ابزی برایش را خربچنی نقش خواست می نم از! کردم مکث

 !جاسوس؟

 :زد صدامی

 یدلا؟-

 :آ مدم حرف به

 کمن؟ خربچیین اببک از برات من خوای می-



 که این دنبال افتاده اببک بگی؟ هبم خوای منی تو ای هممه؟! چیه هر امسش-

 یتوق گی می تو داره، شک هبم که ده می نشون کنه می داره که اکرایی کیه، اکر

 ... نبودی اببک اتثری حتت دادی پیام هبم

 :گفمت برساند، پااین به را حرفش که این از قبل

 .دادم پیام تو به فقط من. نزدم خودم حدس و شک از حریف هبش من-

 نزده؟ حریف تو به اببک گم می زدی، حریف اببک به تو نگفمت ممن-

 :شدم تسلمی ابر این



 حریف توئه، اکر که این از وقت هیچ اما ده،ز  زاید جراین این ی درابره حرف-

 خواد می کنه،  می تلیف داره حاال و جله ابهات که یکیه گفت می ش مهه. نزده

 که مهونیه ابنیش و ابعث مه سوزی آ تش این بگه ات بگریه ماهی آ لود گل آ ب از

 .کرده رو اکر این ابر اون

 :گفت ابشد، گرفته مچ که کیس مثل یکدفعه

 تونه منی ابر این بود مطمنئ اببک که بود کرده رو اکر این یک ابر اون مگه-

 ابشه؟ تقصریش



 ای نداند، که شود می کردم می کتاب و حساب داش مت. کردم سکوت مه ابز

 :شده خوشایند برایش من کش یدن زیرزابن

 دوین؟ منی تو-

 نه-

 :نرفمت ابر زیر

 رو راستش هبت نم ابیش داش ته انتظار توین منی نزین، راست حرف اگه-

 .بگم



 :نداد هملت مه اثنیه یک

 !بود ابابت زن سابق شوهرم  اکر-

 .بود دنیا ی لکمه ترین مفهوم غری حلظه  آ ن برامی"  اباب زن! "کردم داغ

 :گفت کشدار

 نه؟ ای گفمت راست-

 :دادم جواب رمق یب



 ی درابره کردم حصبت ابهاش که ابری آ خرین گفت؛ می رو مهنی اببمک آ ره؛-

 فهمیده چزیایی یه روز چند این ممکنه اما نزد، تو از حریف هیچ سوزی، تشآ  

 هبت شکی اصلا  و کین می اشتباه شاید. دونه می چی بفهمم تومن می من ابشه،

 .نداره

 گرفته ازم جا یه کردن اشتباه های فرصت ی مهه. دکرت خانوم کمن منی اشتباه-

 .بدم اجنام رو درست اکر ابید فقط شده،



 بدون اببک، ی درابره من از کردنم  وجو پرس من، به زدن زنگ یعین ینا و

 بود؟ درستش اکر کمن، خیانت اعامتدش به است ممکن کند فکر که این
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 ... که بکشم زبونش زیر از بتومن شاید زمن، می حرف اببک اب من-

 :پرید حرمف وسط به

 خواس مت؟ ازت چزیی مهچنی من-

 !گفیت الان مهنی آ ره؛-

 :پرس ید تعجب اب



 بکش؟ اببک زیرزبون از برو گفمت من یعین-

 :چیست منظورش فهمیدم

 شه یم طرفشم یه نزده، هبت حریف اببک گی می وقیت اما طوری، این نه-

 مهچنی غریمس تقمی اما نه، مس تقمی. بگو هبم زد حریف مه بعداا  اگر که این

 .داش یت ای خواس ته

 بعد به راجع نه، ای بودی اببک حرف اتثری حتت زدی پیام تو وقیت گفمت من-

 ! درستشه این نزدم؛ حریف



 .گم منی چزیی هبت زد حریف اببک اگه پس گی؛ می درست تو ابشه-

 ؟بگه چزیی ممکنه-

 در و نکمن ابور من کنه فکر ممکنه طرف یه از! پنجاهه پنجاه دومن، منی-

 خرابت که این برای مه طریف از بگه، چزیی خنواد اصلا  و بگریم جبهه برابرش

 .گفت چزیایی شاید کنه

 .گه می حامتا  ابشه، داش ته اعامتد هبت اگه-

 :گفمت مردد



 داری؟ اعامتد تو چی؟ تو-

 :گفت فوری

 متوم الان مهنی تو که هست احامتلش نه گر و! دیگه کمن می کریس دارم-

 .بگی اببک به بری مو به مو رو من حرفای

 :افتادم می شک به گفت می این غری نشدم، عصباین حرفش از

 که گفیت آ خه شه؟ منی حساب  آ دم یه اشتباهات جزو کردن ریسک-

 !شده گرفته ازت جا یک کردن اشتباه های فرصت



  کیش؟ فرس تادی رو امانتم چی برای-

 .دهد جواب سوامل به خواست منی دلش

 که وقتیه چند خربه، یب حمسن از. نداشت درس یت اعصاب بود؛ شده خس ته-

. فریوزه خاهل پیش بره فرس تادمش! چرا دومن منی زنه؛ منی هبمون زنگ یه حمسن

 ببینه هلخا ات ابشه خاهل پیش خواس مت می. گریه می متاس مامانش اب حامتا  راحیل

 .بده هبش راحیل و حمسن از خربی یه و نگرانه قدر چه

 شد؟ دس تگریش مه چزیی-



 .نداره خرب ازشون ماهه یه گه می مه خاهل نه،-

 داره؛ برانمه شب یه ای هفته که حمسن زن نیست، بد حالشون حال هر به-

 تو برای ابشه، مامان مهیشه حمسن برای کرده عادت که اینه مامانت مشلک

 هبشون دارن دور، جرایانت این ی مهه از و ورن اون اوان که جالبه! اباب زن

 آ ب حمسن نکنه خوره می  غصه بعد تلکیفه، یب اینجا خودش گذره، می خوش

 .خبوره تکون دلش توی

 :گفمت و کردم اس تفاده بود، نیامده پیش این از قبل ات وقت هیچ که فرصیت از



 ازشون؟ شه می اس تقبال سات؟جن  فروش چطوره؟ اکریت اوضاعم  حال-

 :گفت جوامب در

 خودت نکن، فکر من اوضاع بودن بد و خوب به! برم ابید دارم، اکر من -

 اکر توی رست پس بدلم؛ رو ابزی قواعد و بدلم رو طلیب فرصت که گفیت

! خونه منون تنها. مبون عزیز پیش برو مه مامانت اومدن ات. ابشه خودت

 ... خداحافظ

 :گفمت رسیع کند، قطع بدمه اجازه که این از قبل



 !خونه مبومن تنها دارم دوست ابشه؛ خودت اکر به رست مه تو-

 !هجمن به- 

 

 نداشت متایل وجه هیچ به که سوایل بودم، پرس یده که بود سوایل از مشلک

 خواس مت منی من اما ابشد، گرم خودم اکر به رسم بود گفته. دهد جواب آ ن به

 از. زدم زنگ اببک به و برداش مت را گویش حلظه نهام. دمه گوش حرفش به



 از بریون شام یک هوس و ام شده خس ته تنهایی از که  این و گفمت دمل گرفنت

 .آ مد دنبامل به آ ان مهراه به و شد خوحشال بس یار. ام کرده را خانه

. نزد حرف الکمی و نشست ماشنی عقب! اوملان قرار آ انیم  هامن بود شده آ ان

 من شام مزی رس بودم منتظر. زد حرف ماشنی داخل مدت اممت اما اببک

 مناسب را فرصت آ وردند را غذا و نشستمی مزی دور وقیت. بزمن را هامی حرف

 بود شده ابعث اجبار به شد می پخش که الکمی یب موس یقی چه اگر دیدم،

 خورد می بشقاب به که هایی چنگال و قاشق صدای فقط و کنند سکوت مهه

 :گفمت اببک به رو آ هس ته. شد می الکم  یب موس یقی مهراه گاهی گاه



 طوریش خییل. دیدم فربدم فروشگاه داش مت، اکر زرتشت بودم رفته رس یه-

 ابر به بیشرتی اکری خراب بود عادل دوماد اکر! توئه اب حق کمن فکر. نشده

 :آ ورد می

 زمزمه. درنیاید صدایش بقیه مثل ات کرد رها بشقابش در آ هس ته را چنگالش

 :کرد

 .نیست عادل دوماد اکر معلومه! ما به دادی رو حق ابر یه شام جعب چه-



 دادم نشان مرغ های تکه کردن جدا و خوردن غذا مشغول را خودم ظاهر به

 :گفمت و

 براش؟ شه رش نرتس یده کیه؟ اکر-

 :گفت و کرد مامتیل چپ مست به را رسش. کردم نگاهش سوال این بعد

 !زرنگن خییل کنن می فکر که امحقاییه زا پر ما بر و دور-

 :انداخمت ابال ابرو



 هر دونه می که طلب فرصت یه زرنگه، آ دم یه اکر که گفیت می قبلا  امحق؟-

 !داره جمرم یه جرمی

 :گفت کواته

 !طلب فرصت امحق یه. ابشه تونه می ایمن-

 گی؟ می ش درابره طوری این که ش ناسیش می مگه-

. بود فربد اب حق. خبورد را غذایش و بگذرد زماین ات دادم فرصت. نداد جوایب

 شک برایش بود ممکن دادم می ادامه پیگریانه اگر. بود اعامتد حبث اببک حبث



 ای نوشابه قوطی. دمه می  ادامه مرصانه قدر این چرا که بیاید پیش ای ش بهه و

 میل یب و نگرفت دس مت از. گرفمت طرفش به بود آ ان بشقاب از دور که را

 :گفت

 .خورم منی نوشابه-

 :گفمت و کردم اس تفاده نکته مهنی از. بود فکر در. گرفمت اببک مست به را هامن

 کین؟ می فکر چی به-

 :گفت و گرفت را نوشابه قوطی و آ مد جلو



 !هیچی-
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 هبشون که داری چزی عامله یه وقیت. کمن می فکر زاید هیچی به روزها این منم-

 !هیچی به کردن فکر شه می امسش وقت اون کین، فکر

 :گفمت و کردم مستش به نگاه نمی



 امحقه یه اکر خودت قول به هبرته، نزنمی حرف دیگه مه سوزی آ تش ی درابره-

 !کیه اکر بدومن ندارم ارصاری دیگه. برسه خواس ته می چی به نیست معلوم که

 :گفت و نوش ید را اش نوشابه

 .بدومن ش درابره دارم ارصار بیشرت خییل خییل حاال تو برعکس من اتفاقاا -

 جلو طرف به که را پاهامی. خورد تاکن درون از حرفش این اب وجودم ی مهه

 !بود فهمیده درست فربد. بردم صندیل زیر به و کش یدم عقب به بودند

 داری؟ شک کیس به شده؟ طوری ؟چرا-



 :گفت فهمد می قدر چه که کرد می القاء آ دم به که نگاهی اب چشاممن، در خریه

. گم می  هبت اطمینان اب آ م می  وقت اون دربیارم، قش نگ رو توش و ته بذار-

 .دارم می نگه خودم برای رو تردیدام و شک من

 فربد از غری کیس هر ششک رسمنشأ  اگر. بود فهمیده چزیهایی اببک شک یب

 . زد می حرف من اب اش درابره بود،

 که آ ان به اشاره اب. آ مد طرمف به و شد پیاده مهرامه رساند را من که موقعی

 :گفت بود بس ته را چشامنش و نشس ته ماشنی عقب



 . بزمن حرف تونس مت منی پیشش! خواب به زده رو خودش-

 :گفت و کرد مکیث

 گفت مه ابابت. کنمی عقد زود که کردمی ابطل رو صیغه ما جان یدلا ببنی

  یک؟ ات اما هبرته، نبایش فشار حتت تو و خوبه جوری این

 .کمن حصبت اباب اب ابزم ابید-

 :داد فاصهل بدنش از را دس تانش

 .گم می هبش. نیست حریف ابشه؛-



 توانس مت منی چیست اباب و اببک های بس تان بده ی پرده پشت که فهمیدم منی ات

 !دارم نگه دور خودم از را کابب

 دراز طاقباز ختت در زدم مسواک که این از بعد. آ مدم ابال و کرده خداحافظی

 همم مٔاموریت یک از کردم می حس. گرفمت صورمت مقابل را گویش و کش یدم

 اتیپ فربد برای رسیع. است شده نصیمب مه خویب کشفیات و ام آ مده

 فهمیدم که چزیهایی ی بقیه ات رس تادمف را مهنی" دیدم رو اببک امشب:"کردم

 وقیت اما بگومی، برایش که خبواهد من از سوالاتش قالب در خودش را



 هیچ از خربی که دیدم آ مد بودم کرده رها  سینه  روی که  گویش پیام صدای

 "کردی غلط تو  :"نیست سوایل

 فردا:" شد ظاهر صفحه روی مه دومی که پیامش به بودم زده زل طور هامن

 "دوین می خودت هتران برگردی. عزیز ی خونه برو

 

 [۲۲:۲۴ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 



 1۹۵پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 کیبورد روی دس مت ابر چند. فرس تاد را دومی که بودم اولش پیام درگری هنوز

 حامل ی دهنده نشان که بنویسم برایش چه دقیقاا  دانس مت یمن. برگشت و رفت

 را دس مت! بس و بود خودش خاطر به فقط اببک اب من امشب قرار. ابشد



 شاید! بود حساس دیگری مرد هر از بیشرت اببک روی فربد. کش یدم عقب

 در را او که بود نداده دست فرصیت وقت هیچ. بود حساس مهه روی مه

 که نداش مت شوری و رش پر جواین و نوجواین مه من. ببیمن مشابه موقعیت

 و ابمش داش ته را خمالف جنس اب متعدد دوس یتم  ی رابطه و ی جتربه

 شدیدترین. نداش مت خرب فربد اخلق وجه این از خییل. ببیمن را او العمل معس

 اش خانه به اببک مهراه به که بود روزی هامن بودم دیده او از که برخوردی

 ندیده آ ن از قبل ات که فربدی. بودم دیده را عصباین مرد َابر یک و بودم رفته

 .بودم



 کنارم و کردم خاموش را گویش. آ مدم بریون اش صفحه از و ندادم جوایب

 . انداخمت

 عزیز ی خانه به شهرایر از که خواس مت می من گفت منی چه و گفت می فربد چه

 . بروم

 آ مدم بریون جا آ ن از عرص و ماندم نگاهدرما در بیشرت راه بودن کواته خاطر به

 . رفمت عزیز ی خانه به و گرفته آ ژانس و



 بریونش وقیت. ماندم منتظر بود، برده حامم به را عزیز پرس تارش رس یدم وقیت

 به من و رفته کیش مامان که ش یب چند. بپوشد لباس ات کردم مکک آ ورد

 عزیز وقیت اما اند،م می ها وقت بیشرت مه پرس تارش آ مدم می عزیز ی خانه

 شد می آ ماده که عزیز پرس تار. برود گفت او به خودش پوش ید را لباسش

 :گفت و انداخت من به نگاهی عزیز

 کین؟ منی عوض رو لباست چرا-

 . ندارم رو لباس کردن عوض ی حوصهل م خس ته بس از-



. انداخمت مبل روی و درآ وردم را شامل و مانتو. بنشیند مبل روی کردم مکک

 دوابره عزیز. داش مت تن به رنگ هامن به شلواری و مشکی ابفت مانتوام یرز 

 :گفت و کرد براندازم

 !شدای الغر-

 :گفمت و کردم لبامس به ای اشاره

 .مهونه برای پوش یدم مشکی-



 مخ عزیز طرف به مکی رفت، و کرد خداحافظی و شد آ ماده پرس تارش که بعد

 :گفمت آ رام و شدم

 . آ د منی نظرت به کیس دیگه تپلیه رتپرس تا ماشاهللا شام-

 آ مد می حیاط از که زدین حرف صدای اب دو هر بزند حریف آ مد که عزیز

 کیس چه اب عزیز پرس تار ببیمن ات رفمت سالن در طرف به من. شدمی ساکت

 ات بود مشغول در اب من به پشت که بود فربد است؛ زدن حرف مشغول



 به خریه خریه و کش یدم عقب رسیع .بیاورد داخل را ماش ینش و کند ابزش

 :کردم نگاه عزیز

 آ د؟ می داره سوگلیت دونس یت می شام-

 :نکرد اناکر

 .اینجا آ د می گفت خودش آ ره-

 :گفمت و رفمت ااتق طرف به رسیع



 وقیت شامم! بریون آ م می رفت وقت هر ندارم، رو بداخلقیاش ی حوصهل من-

 . کمن می درست آ م می رفت

 :گفت بلند عزیز

 .دارمی شام منونه؟ شام و بره خواد می مگه-

 ات ماندم منتظر و نشس مت در پشت. ندادم ادامه حبث به دیگر و بس مت را در

 حیاط داخل هنوز یعین این و آ مد می هنوز ماش ینش صدای. بیاید فربد



 و  آ مده دیشبش پیام خاطر به که کرد می فکر خودش اب البد. بود مشغول

 .ام دهکر  اتراق عزیز ی خانه

 بر مبین حریف که بود جعیب. آ مد می عزیز اب اش ه خند و زدن حرف صدای

 شامل و مانتو بود، پاینی کفشم. نزد هس مت خانه این در مه من دارد خرب که این

 اش حریف پر مه عزیز. بود معد از نیاوردن خودش روی به این. مبل روی مه

 پیش که طوالین  مدت از پس. زد می حرف فربد اب دری هر از و کرده گل

 در بودن این ابش می، داش ته حضور اش خانه در مه اب فربد و من ات بود نیامده

 .آ مد می نظر به ای کننده خوحشال و خاص اتفاق برایش مه کنار



 اما ام، نشس ته در پشت که است دقیقه چند ببیمن ات نبود دس مت در زمان

 دادنشان حرکت و بود شده خشک کرده، مجع سینه طرف به که را پاهامی

 صدای دیگر. شدم بلند در سطح روی بر دس مت کردن گاه تکیه اب. خست

 .بود رفته فرو اکمل سکوت در خانه و آ مد منی زدن حرف
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 که هیجاین و  دلهره. دادم هل عقب به را مهه و زدم پریشامن موهای به دس یت

 غالب وجودم به دفعه یک موهامی راندن عقب و شدن بلند از بعد درست

 فربد که هایی وقت هامن. پیش ها سال های ی دلهره شبیه بود چزیی گشت

 روزهایی رت،بزرگ روز به روز مه من و شد می تر مردانه اش قیافه روز به روز



 بر ارصاری دیگر مه فربد که روزهایی. شدمی می دورتر و دور مه از که

. نداشت شد می قطورتر روز هر و داشت قرار مان بنی که دیواری برداشنت

 شکنجه این و کمن اناکر را عشقش که کردم می را سعمی متام من که روزهایی

 .خبرم جامن به را نشدین متام

 

 قبل. گذش مت راهرو از  و برداش مت قدم آ رام آ رام. رفمت ریونب و کردم ابز را در

 که فربد ی شده دراز پاهای و تلویزیون مک صدای از برمس سالن به که این از



. است برده خوابش که فهمیدم بود آ ویزان بریون به مکی و زده بریون مبل از

 روی فربد زا فاصهل اب که عزیز به نگاهی نمی از بعد گذاش مت پا سالن به وقیت

 دیدنش از. انداخمت نگاهی مه فربد به  بود، نشس ته اکمل سکوت در مبل

 مه ام مانتو و انداخته زمنی روی را شامل! دربیاید جیغم صدای بود نزدیک

 و مبل روی بود کرده هپنش قش نگ. کرد می ایفاء برایش را انداز زیر نقش

 کیس ات بود گذاش ته چشمش روی مه را دستش. بود کش یده دراز رویش

 :گفمت  خفه صدایی اب و کردم نگاه عزیز به اعرتاض اب. نشود خوابش مزامح

 !ش مهه شده چروک خوابیده؟ مانتوم روی چرا-



 :گفت و کرد نزدیک اش بیین به را اش اشاره انگشت عزیز

 .نکرده عوض خودمش لباسای! ست خس ته خییل-

 عقب رسیع و برداش مت کنارش از را شامل و رفمت جلو! بود عزیز توجیه مه این

 وقیت و رفمت آ شپزخانه به. بود پیچیده سالن فضای در عطرش بوی. کش یدم

 نگامه نتوانس مت. آ مدم بریون آ شپزخانه از دارمی غذا شام برای که شدم مطمنئ

 طاقباز. رفت فربد مست به و درآ ورد ابل  نگامه. دارم نگه خودم بند در را

 ابال اش سینه آ رام آ رام خیایل و فکر گونه هر زا فارغ و راحت و کش یده دراز



 کرده ال دو را دیگرش دست! ابل س بک و آ رام بود، خوابیده. رفت می پاینی و

 به دیگر خبشی و بود رسش زیر دستش از خبشی. بود برده رسش زیر به و

 !داشت جا بگرید قرار آ ن روی که رسی ی اندازه

 ی اندازه به تواند منی چزی چهی گفت می که داشت حق داشت؛ حق انزننی

 سال سه هبای به را جتربه این کند، خوحشال را فربد رفنت کرج و عزیز ی خانه

 این که بود برده خوابش راحت قدر آ ن فربد. بود آ ورده دست به بودن فربد اب

 . داد می مه من به را ابور



 به که دمفهامن عزیز به کردم در به که ای اشاره اب و بس مت رسم دور را شال

. شد می بیشرت مه رسمایش شد می تر اتریک هوا که چه هر. روم می حیاط

 به ات زده دور را خانه. بردم بغل زیر به را دس تامن. بود هتران  از رسدتر کرج

 چزی و کش یده زمحت برایشان ها سال آ قاجون که هایی گل و بروم خانه پشت

 از یکی روی که بریق لکید رس یدم وقیت. ببیمن بود منانده ابیق ها آ ن از زایدی

 رومی پیش ی حموطه و زدم را بود شده نصب اکر رو صورت به ها س تون

"  بود گذاش ته را امسشان عزیز که بودند مانده ابیق هایی  گل فقط. شد روشن

 کیس هر اکر که خواست می رس یدگی. بودند رفته بنی از بقیه ؛"جان خست



 ای برانمه گیل هر برای آ قاجون رس ید می رس که زمس تان و پایزی. نبود

 مواظب و آ ورد درمی گلخانه یک شلک به و کش ید می مشام رویشان. داشت

 میان در یکی. برداش مت  نرگس ی ابغچه طرف به قدمی. بود ها آ ن داخل دمای

 گرفته کچیل انگار نبود، طراوت پر گذش ته مانند داشتند، گل هایش نرگس

 و نظم آ ن. بود ای بوته هر از خایل شخبشی و داشت گل خبشیش. ابشد

 جلو دست. نشس مت ابغچه کنار و رفمت مستشان به. نداشت را گذش ته ترتیب

 دس مت دم چه هر وقیت. کردم متزی را داشت گل که نرگیس هر اطراف و بردم

 بقیه و نشس مت فربد ی پنجره به پشت و زدم چریخ و شدم بلند کردم متزی بود



 ها آ ن به نگاهی ابال از و شدم بلند شد متام اکرم وقیت .دادم رسوساماین مه را

 دس مت. داد می نشان را خودش بیشرت نرگس های گل و بود شده متزی. انداخمت

 صدای اب که کمن متزی را بود چسبیده دس مت به که گمیل و خاک ات زدم مه به را

 :برگش مت عقب به پنجره شدن ابز

 .مه گرس نه من کن آ ماده رو امش ابال بیا شده متوم ابزیت خاک اگر-

 به کواتهی آ س تنی تیرشت و کرده عوض را لباسش. چرخیدم طرفش به اکمل

 :گفمت ساختگی تعجب از حالیت اب. داشت تن



 کمن؟ آ ماده رو شامت ابید من-

 پیدا اکمل اش تنه نمی. کش ید جلو به را خودش و کرد ابز انتها ات را اش پنجره

 :بود

 ! ابال بیا! ه؟کن آ ماده عزیز پس نه-

 :بود نشس ته خوش مذاقش به من به زورگویی

 ! فعلا  دارم اکر-



 به اجامیل نگاه و نشس مت ابغچه کنار دوابره. رفت و بست رسیع را اش پنجره

. کردم مجع مه را بود مانده ابیق که برگی و شاخ اندک و شدم مخ. انداخمت آ ن

 رفتمن مدت خواس مت می. شدم دبلن رفنت قصد به ابر این. زدم مه لیب زیر لبخند

 پیدا جلبازی شلک من اکر نه بشود، فربد حرف نه که بدمه طول قدر آ ن را

 .نشست لکیدش روی دس مت و رفمت س تون مست به. کند
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 اش سایه بعد فربد. افتاد زمنی روی ای سایه ،کمن خاموشش که این از قبل

 دس مت. شد حمو ترمس فربد خود دیدن اب اما ترس یدم؛. شد ظاهر رومی پیش

 مثل. دیدم می را فربد چشامن. شد اتریک جا مهه و داد فشار را لکید

 من شدم جمبور که آ مد جلو قدر آ ن. درخش ید می اتریکی در سو مک ای شعهل

 :گفت و ایس تاد. بروم عقب به

 !یدلا متنفرم نرگست ی ابغچه این از من-



 و آ مد جلو. نگذاشت و فهمید. بزمن را روش نایی لکید ات بردم جلو را دس مت

 :کرد سد را رامه

 که گفیت هبش گه می عزیز. نیست جا این دیدین چزی. کین روشنش خواد منی-

 گفت؟ می چی! زدی حرف منصور دایی اب ابر یه

 !بود سوال این جای چه جا این

 .نگفت چزیی-

 :شد تر خریه من به نگاهش



 کجاست؟ هبت؟ گفت چی ابشه؟ نگفته چزیی شه می مگه-

 بود حمال شده اجیاد ی فاصهل این اب دیگر و برداش مت عقب به دیگر قدم یک

 :بزمن را لکید که بتوامن

 گفیت؟ می هبم رو ابابت حرفای بودی من جای تو-

 :گفت حممک

 ... نه-

 .تومن منی. بزمن حریف هبت که خنواه ممن از پس-



 :شد تسلمی زود خییل

 .بگی خواد منی! ابشه-

 ات چرخید می که این حیین در و برد شلوارش جیب داخل به را دس تانش

 :گفت برود،

 .منتظره عزیز بیا -

 :داش مت نگهش حرمف اب اما برداشت، را اولش قدم



 وقیت که خواست من از چزیایی نبود، خوب اصلا  نزد، خویب های حرف-

 ... کمن می فکر هبش

 .شد رگه دو صدامی مکی. داد جوالن صدامی در و آ مد بغض از ردی

. شد روشن جا مهه و نشست لکید روی دستش. داد حرکیت بدنش به

 اب و آ مد پاینی لکید روی از دستش. شد معنادار نگاهش نوع و صورتش

 .کرد نگامه ابشد کرده گم را لکامتش انگار که سوایل حالیت
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 1۹7پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 



 ندانسنت از بودند گرفته مامت که ها آ ن پشت حس و سوالش از پر چشامن

 جهوم در که هایی لسا. برد دور های سال به را من بش نود؛ بود قرار که چزیی

 آ دمی اندیش، مصلحت آ دمی. بود شده متودل ما از دیگری آ دمم  اتفاقاتش

 که! حقیقت تسلمی واقعیت، نه تسلمیم  و تلخ آ دمی دادن، ادامه به انگزیر

 و من. دارد تری حممک های س تون حقیقت اما زد، دور شود می را واقعیت

. شومی تسلمی دادمی رجیحت مداری، و قرار بدون زمان، یک در دو هر فربد

 ها بعد مه شاید و داد تن ندانس ته او و شدم تسلمی آ گاهانه و دانس ته من

 .است داده تن چه به که فهمید



 :آ مدند پاینی مه اب ابروانش

 کجاست؟ گفت هبت خواست؟ ازت چی گفت؟ چی-

 بامیری یک به من. داش مت دوستش هنوز! کردم نگاهش مطلق سکوت در

 ممکن که خطری از من و آ مد تر نزدیک. بودم مبتل عشق امس به العلج

 :زدم حرف ابشد اش ابین و ابعث اببک بود

 کین؟ می اکر چی داری دوین می هست؟ خودت به حواست-



 مامور دو شبیه گشتند صورمت در وقیت اما بود، چشم دو ظاهراا  چشامنش

 .بودند عذاب

 ! ودنب این الان وضعیمت که بود خودم به حوامس اگه-

 موضعش اکملا  سوزی، آ تیش به کشوندم رو حرف دیدم، رو اببک دیشب-

 کیه اکر بفهمه که داشت ارصار خییل. زد می ای اتزه حرفای بود، شده عوض

 فقط. کنه مه اثبت که دلیلیه دنبال فقط کیه، اکر دونه می کمن  می فکر من و

 .نباشه خایل و خشک زدن حرف



 رضایت آ اثر رفمت جلوتر که مک مک اما نبود، رایض اابتد در حصبت مسری تغیری از

 نشان سپردن، من های حرف به گوش دقت اب شلک به را خودش صورتش،

 .داد

 برد؟ امسی من از-

 !نه-

 :داد تاکن مکی را رسش

 !ابشه کرده شک کیس هر به ممکنه گی؟ می چی پس-



 :گفمت حممک

! تویی منظورش که هگ می هبم ای قوی حس یه بودی، تو فقط منظورش نه؛-

 رو اببک فهمیده اتزگیا که چزیایی بود، شده توجه یب ماجرا این به نسبت اون

 .بگریه رو سوزای آ تیش این ی دنباهل ات کرده راغب

 :گرفت نگاه زود و انداخت ام یقه مست به نگاهی نمی

  گی؟ می من به رو اینا چرا-

 :گرفمت چشم



 رسش یه که مشلکی بیاد، بوجود برات ای اتزه مشلک خوام منی که این برای-

. ابابست ابنیش و ابعث که بشی اتفاقایی گرفتار ابزم خوام منی. اباب به برسه

 ! نرسه خویب جاهای به ممکنه اببک های کناکش ی ادامه

 :جوامب از است نشده قانع که داد نشان و برد داخل به را لبش ی گوشه

 گفیت؟ هبم رو اینا که مهینه برای مهنی؟ فقط-

 :بش نود مه را جوامب ات ماند منتظر و برد جیبش داخل به را دس تانش



 آ تش رو فروشگاهت نباید! گفیت الان مهنی! نیست خودت به حواست تو-

 !کردی می دفاع خودت از جوری این نباید زدی، می

 :برد ابال را ابرویش

 مهه هابش من به حواست تو  منه؟ اکر گفته یک زدم؟ آ تیش خودم گفمت من-

 داره اببک که هست حواست آ د؟ منی پیش برام مشلکی دیگه حهل؟ چی

 در نبود؟ حواست ابابت جراین رس چرا اما من، اکرای تو کنه می کناکش

 هر ات ندادی پس من ابابت مورد در اما دی، می هشدار رسیع اببک مورد



 ارزید می بود میون در ابابت پای جا اون بکنه، خواست دلش اکری

 ارزه؟ منی اینجا کین، اکری نپنهو

 یک کاماکن مه مرغش اولش؛ ی خانه به برگردد داشت دوست حالیت هر در

 :گفمت الکفه و کردم بلند را صدامی مکی. داشت پا

! دوین می خودت. زمن منی حریف سوزی آ تش ی درابره دیگه اصلا  من-

 نفهمیدم، وقت هیچ دونس مت، منی من گفمت، هبت ابر هزار مه اباب ی درابره



 کردم منی فکر مه درصد یک. کنه رو اکر این ابهات دادم منی احامتل وقت هیچ

 .بره و بذاره

 :کرد نگامه تزیبینانه

 کردی؟ می اکری برات؟ کرد می فریق کردی؟ می اکر چی فهمیدی می مثلا -

 :کردم نگاهش انابورانه

 ندی، پولتو هک نکین، که کردم می حصبت ابهات اومدم می کردم، می معلومه-

 !ذاش مت منی وقت هیچ کنه، جوری این ابهات ذاش مت منی. نشس مت منی اکر یب



 :زد انابوری رس از لبخندی

 در اصلا  اما زده، حرف ابهات کجاست، دایی که دوین می الان مهنی تو-

 از غری اکری موقع اون که کمن ابور من داری انتظار بعد گی، منی موردش

 !کردی؟ می کین می داری الان که ایین
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 :گفمت رسیع

 .زنه می حرف اون اب دونه، می اببک فقط. نگفت هبم کجاست، دومن منی من-

 :آ ورد پاینی مکی را رسش و آ مد جلوتر پروا یب

 گفت؟ چی هبت-



 :کردم نگاهش مردد

 در اببک اب دونس مت منی من ابر، یه ش مهه. زدمی حرف مه اب ابر یه فقط-

 .فهمیدم اتزه ارتباطه،

 :پرس ید مرص

 گفت؟ چی هبت ابر یه مهون-

 زده حرف او اب ام گناهی یب و من به راجع عزیز مدت این متام دانس مت می

 دوست. کند خاموش را فربد وجود آ تش که آ مد برمی عزیز از فقط. است



 صورمت مه فربد و بزمن حرف اباب از اتریکی در و ابشد اتریک جا مهه داش مت

 .نبیند را

 بگریه ازدواج ویزای برام ات کمن عقد ابهاش. بدم گوش اببک حرف به گفت-

 هرگز دیگه گفت. کنه حل چطور دونه می خودش رو بعدش انگلیس، برمی

 .پیشش رم می من جوری این. نایرا گرده برمنی

 صورتش به حرمف امتام از بعد اما! هایش چشم جز کردم، می نگاه را جایی هر

 :زد لبخند تلخ دید، را نگامه ات. کردم نگاه



 نگرفت، نگرفت متاس! کرده مه رو جا مهه فکر اببک؟ اب ازدواج و عقد-

 الی مو. ترخی نقشه ای حرفه الکهربدار یه مثل قش نگ چه گرفت مه وقیت

 طرح نشس ته یک از. بره می دخرتمش جوری این رفته، خودش. ره منی درزش

 براش من اولشم از. نیست روز دو و روز یه اکر ریزی برانمه مهه این رخیته؟

 به که بود مهنی برای. ایران از دخرتش خروج جموز مه اببک بودم، ابنک عابر

 . وسط نیاره رو اببک زد دری هر

 :کرد ابز مه از را دس تانش



 ای چاره هنوز که من، مونه می فقط. نیست مشلکی! حهل چی مهه دیگه خب-

 قدر این داره چی برای اببک دوین می تو ابخته، رو قصه اینجای. نکرده براش

 ماسه؟ می هبش ابابت از چی ذاره؟ می مایه براش

 .نفهمیدم دومن، منی من-

 تو گفت؟ اقامتت و عقد از فقط ابابت نداری؟ خرب یدلا، بگو رو راستش-

 ... اببک اب که ماهه چند

 :گفت فقط دادن ادامه برای جمدد تلشش در و کند متام را حرفش نتوانست



 اببک فهمم می مه کردن، معامهل چی رس بفهمم من که روزی اون مونده مک-

 ات بگری دخرتش از کنه، خبشش و بذل حارضه مهه این چرا ابابت مه و چشه

 ...  زنش

 

 از خییل. رفمت دنبالش رسوصدا یب و زدم را برق لکید. گذاشت تنهامی و رفت

 مه من مانتوی و بود نشس ته مبل روی عزیز رس یدم وقیت. بود جلوتر من



 دست که این بدون. نبود پیدایش فربد. کرد می نگامه مات. بود پایش روی

 :پرس یدم ابشد خودم

 عزیز؟ کجاست فربد-

 :گفت و کرد ااتق به ای اشاره

 .ااتقش رفت-

 :گفمت و چرخیدم رسیع

 .کمن می حارض شام براتون الان-



 

 :گفت عزیز که بودم مشغول آ شپزخانه در

 .رسده آ شپزخونه، بیام تومن منی بنداز، سفره جا مهنی بیا-

 و آ مد می ابد هایش درز الی از که بود آ شپزخانه انتهای در بزرگی ی پنجره

 .بود خانه جای ی هبقی از رسدتر مهیشه آ شپزخانه

 به نگاهش وقیت عزیز. گذاش مت مه بشقاب ات دو و چیدم سالن وسط را سفره

 :گفت افتاد ها بشقاب



 دوات؟ چرا-

 :گفمت و گذاش مت سفره روی را برجن دیس

 .خورم می بعداا  شد م گرس نه ندارم، اش تها من-

 سه اجونآ ق و عزیز اب روزی که رفمت ااتیق به مه من و زد صدا را فربد عزیز

 برداش مت ابلشی ااتق حمض اتریکی در و بس مت را در. خوابیدمی می داخلش اتیی

 بزیار ابید که اویی بود؟ بزیار نرگسم ی ابغچه از چرا. کش یدم دراز رویش و

 بود؟ بزیار چرا فربد بودم؛ کرده فراموش که بودم من شد می
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 از که ریزی صدای شدن قطع از طوالین دقایق که ماندم ااتق در قدر آ ن

 و کردم ابز را در. گذشت آ مد، می بشقاب و چنگال و قاشق خوردن مه به

 . بود ردهک مجعش فربد. بود شده مجع سالن وسط از سفره. رفمت بریون

 بریون ااتقش از که دیدم بگردم خودش دنبال آ مدم ات. بود مبل روی ژاکتش

. بود پریاهنش آ س تنی های دمکه بسنت مشغول پاینی رسی اب که حایل در آ مد

 اب عزیز. برداشت بود ام آ واره مانتوی کنار که را ژاکتش و شد رد کنارم از

 :گفت گهل



 .اینجا امشب موندی می ری؟ می کجا-

 :گفت و کرد مستش به نگاهی نمی فربد

 . دارم اکر خییل فردا برم ابید-

 :کرد ارصار عزیز

 .برس اکرمت به برو شو بلند زودتر صبح خبواب بگری-

 :کرد تنش را ژاکتش من به پشت

 .بره منی خوامب اینجا-



 برده خوابش عزیز کناری مبل روی معیقاا  که بود پیش ساعت دو یکی مهنی

 .بود

 :گفت زیزع به رو

 .رفمت من نداری؟ اکری-

 هس مت خماطبش من کند معلوم مس تقامیا  که این بدون و کرد چرخشی نمی بعد و

 :گفت

 ... خداحافظ-



 لیب زیر را اش خداحافظی جواب. نه ای و ام بوده منظورش من نکردم توهجیی

 .دادم

 بعد و برداشت مه را آ ن و شد مخ. بود مبل روی پاس پوریت کیف شبیه کیفی

 عزیز رفت پاینی ها پهل از که این از بعد. شد راهی زد عزیز به که لبخندی از

 ام خریه نگاه جز من و بزمن حریف خواست می دلش. کرد نگاه من به فقط

 :کرد در مست به نگاهی. نبود مطلوبش ما بنی رسدی. نداش مت حریف

 .هبر  کمن ش بدرقه دنبالش برم ندارم مه پا شد؟ می چی موند می امشب-



 ام شانه روی موهای. کمن راهیش و بروم گفت می مس تقمی غری زدم، لبخندی

 را شامل که کرد ارصار عزیز. رفمت ها پهل مست به و بس مت رسم ی ابال گریه اب را

 عقب قسمت از و شده مخ. بودم فربد دیدن دنبال فقط من اما بردارم،

 و گرفت ابال را رسش کردم، ابز که را در. کرد می جا جابه را چزیی ماش ینش

 پوش یدم را کفشم. داد ادامه اکرش به مه فربد و رفمت پاینی ها پهل از. کرد نگامه

. بود تنگ دل یدلای یک رفت، می فربد مست به که یدلایی. رفمت مستش به و

 کش یده پیش پا بدون دعوا، بدون فربد، اب معمویل زدن حرف یک تنگ دل

 ... پول و اببک و اباب شدن



 :دادم تکیه ماش ینش به را ام شانه و ایس تادم کنارش

 !ری می داری انراحته عزیز-

 را رسش و کش ید عقب را خودش. بود ماشنی داخل مکر از خبشی ات رسش

 :ایس تاد روبرومی و بست را ماشنی در. آ ورد بریون ماشنی از

 بزین؟ رو رٔامی که فرس تاد رو تو-

 . اومدم خودم من نه،-



 چشمش در چشم. کردم تعجب نگاهش از ابر این. کرد نگاه ام یقه به ابز

 .کمن نگاه ام یقه به و بگریم را نگاهش رد توانس مت منی و بودم

 :گفت و گذاشت در روی را دستش

 . برم و مش سوار من ور این بیا-

 :گفمت و برداش مت ماشنی روی از را ام شانه ی تکیه

 دیگه ابر یه خوام می طفق. دومن می آ د، منی خوشت تکراری حرفای زدن از-

 آ د، می خوشش هبت زدن رضبه از ابشه، اببک به حواست بگم هبت



 کرده اشتباه مه کوچولو جای یه اگه اما آ ی، برمی پسش از چطور دومن منی

 من کنه، اذیتت اون طریق از و کنه پیدا رو مهون اکفیه اون برای ابیش

 که چزیی هست، همم چزی یه اما بس تونیه، بده چه واباب اون بنی دومن منی

 تو گروئه، من پیش ریشش اببک گفت مه اباب نیست، درست مه خییل انگار

 اببمک ات کین اس تفاده آ تو یک عنوان به ازش توین می چیه موضوع بفهمی اگه

  .کنه اکری ت علیه نتونه ور اون از

 :گفت و کرد نگامه متفکرانه بعد و داد گوش خوب



 دست به رو ش ناخت این جوری چه! کردی داپی ش ناخت اببک از قدر چه-

 رفیق که بود این دونس یت می اببک از که چزیی تنها که تویی آ وردی؟

 اکراش ریز ریز از الان زرنگه؛ اتجر یه و نامیست معوی پرس ته، خاهل شوهر

 کردی؟ اکر چی خودت اب داری، خرب

 :بود رس یده ویل برسد، جا این به حبث خواس مت منی



 جمبور آ دم گاهی! زدی آ تیش تو که فروشگاهی مثل زدم، یشآ ت  رو خودم-

 چرا که فهمه منی وقت هیچ مه کس هیچ بشه، اکر به دست خودش شه می

 !کرده رو اکر این

 :گفمت آ ن به نگاه اب و کش یدم دست ماش ینش سطح روی

 کرده، ابهات ابابم که اکریه که گم می خودم به هی ذارم، می قرار خودم اب هی-

 و تو پیش آ ن می و زنن می جلو خودم از نگرانیام ابز اما نداره، ربطی من به



 ابز اما ش نون، می توهنی هی شن، می خرد هی. دن می هشدار هبت هی

 .دارن برمنی دست

  فاصهل وقیت. گرفمت فاصهل و داش مت نگه دور او از بود شده لربیز که را چشاممن

 پا به چشاممن پشت بلوایی چه نیدببی  توانست منی و شد زاید اکیف ی اندازه به

 :گفمت است، شده

 .بندم می رو در من برو-



 کرد، خودداری من به کردن نگاه از ای حلظه مه فربد کرد، ابز را ماش ینش در

 :گفت و برگشت مسمت به شد ماش ینش سوار وقیت اما

 .نگو رو این هی نزدم، آ تیش من اوالا -

 :گفت و کش ید ابال مکی را آ ن و دبر  ژاکتش ی یقه مست به را دستش مه بعد

 مه فقط معلومه، ازش زیرت لباس بند مهیشه که چطوریه لباسات ی یقه این-

 کجاست؟ اکرت اشاکل! جوریه این تو مال



 آ رام و کرد نگامه طور هامن. آ وردم گردمن مست به را ام یقه و بردم دست رسیع

 از که ای ظهحل آ خرین ات. رفت بریون حیاط از و گرفت عقب دنده آ رام

 شد می حمو چشاممن جلوی
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. بود حامم رفمت که جایی اولنی. آ مدم ابال و بس مت را در. بود مه به مان نگاه

 کنار از. داش مت را آ ن دیدن هوس که بود رختکنش در رساترسی ای  آ یینه

 در. رفمت بود فربد ااتق از ی فاصهل اب که حامم مست به و شدم رد رسیع عزیز

 از لبامس بند بود حمال که داشت گرد ای یقه ابفمت. کردم متاشا را خودم آ یینه

 بند که داشت ریزی های سوراخ  یقه دور ات دور اما بیاید، بریون آ ن زیر

 به که رفمت و کش یدم راحیت نفس. دبو  معلوم آ ن زیر از زیرم لباس صوریت

 منای ام یقه داش مت را این تومه مهیشه که بود کرده اکری. کمن فکر فربد حرف

 :کرد می نگامه تعجب اب عزیز. دارد بدی



 محوم؟ مست دوئیدی دفعه یه چی برای شد؟ چی-

 :گفمت و انداخمت ابال شانه

 .نیست هیچی-

 دراز رویش فربد که مبیل طرف به و نکردم توهجیی. کرد نگامه مشکوک

 رس جایگاه که بردم فرو کوس ین در را ام بیین و کش یدم دراز. رفمت بود کش یده

 مرگم چه دامن منی. بود مانده رویش فربد بویم  خوش عطر بوی. بود شده فربد

 زماین من و ابشد خانه این در مه فربد خواست می دمل ها سال از بعد که بود



 روایهامی در خودم اب را حضورش امنیت حس مب،خبوا ات بندم می چشم که

 ی مهه نگاه ترین جعیب عزیز. چرخیدم عزیز طرف به و زدم غلت. ابمش داش ته

 اکری اب کش ید می زابنه درومن در که مییل کامتن. بود دوخته من به را معرش

 برداش مت رسم زیر از را کوسن. نداشت ای فایده بودم کرده چشمش مقابل که

 :گفمت بریده بریده کوسن زیر. نبیمنش ات کش یدم متصور روی و

 اکری هر. نداره فایده کمن می مه اکری هر. دارم دوستش خب کمن؟ اکر چی-

 .نداره ای فایده ابز کنه می اون مه
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 چه است قرار بدامن داش مت دوست خییل بودم، عزیز صدای زنگ به گوش

 :بگوید من جواب در

 پزشکی اتزه فربد که موقع اون بزنه، فربد زمنی از حرف ابابت که این قبل-

 جون  آ قا. داد می فربد و نشون چاه و راه زاید گم؛ می رو بود شده قبول

 دومادش اینه فکر به داره، دوست رو فربد صورمن:" گفت می خدابیامرزت

 !گفت می مه راست. شه لکه تو فکر این منصور که بود حال خوش" بشه



 دورش را دس تامن. کش یدم پاینی ام سینه روی ات رسم از آ رام آ رام را کوسن

 :داد ادامه. چرخیدم عزیز مست به و کردم قفل

 اومد شده گرون فربد منیز  دید وقیت! داشت خودش برای فکرایی یه ابابت-

 نرفت ابر زیر که فربد. بندازه راه اکس یب و اکر یه بفروشه که گفت فربد به

 دست از خییل نه؛ داییش به کرده، اعامتد ها غریبه به گفت کرد، داغ ابابت

 نگران تو:" گفت می جونت آ قا اما! بودم شام انراحت ممن بود، عصباین فربد

 "کمن می پیاده طونش ی خر از رو منصور من نباش



 :گفت و داد تاکن اتسف به را رسش

 ش یطون خر از منصور که نشد وقت هیچ دیگه! شد بدتر گذشت چی هر-

 راحیل از زنه، می ای اتزه حرفای زیرزیریک فربد که دیدم دفعه یه! بشه پیاده

! مه به رخیت چی مهه که بعدمش. نشد درنیاد صداش خواستمی هی. گه می

 حقش در رو انصایف یب! بیین می که آ خرمش. زد می تری اب رو فربد ی سایه ابابمت

 !بکنه غریبه هزارات اب آ د منی دلش آ دم که کرد اکری. کرد متوم

 :برگرداندم قبلش حالت به را کوسن دوابره



 .دومن می خودم عزیز، تکراریه من واسه حرفا این-

 :بزند حرف ات زد زور

 ابهاش اینجا بود اومده فربد که مرگش قبل شب چند خدابیامرزت جون آ قا-

 خواست می دلت که چزیایی یه نبود، که خودش دست کرد، تندی خییل

! نگو که بود ایدش جوری یه گفت می نباید که مه چزیایی یه! نبود ایدش بگه،

 .رفت گذاشت فربد که زد کنایه و طعنه قدر اون روزم اون

 :گفمت و فرشدم آ غومش در را وسنک و کردم مجع را پاهامی. نشس مت و شدم بلند



  گفت؟ چی فربد به مگه آ قاجون-

 :شد مجع عزیز چشامن در اشک

 هبش دید رو فربد ات! بود شده اتزه آ قاجونت درد! بود حمسن عقد نزدیک-

 !"لیاقیت یب قدر چه تو پرس آ خه:" گفت

 :کردم مه در امخ

 زد؟ حریف مهچنی هبش چرا-

 :داد می ادامه اتخت به شد می گرم مه اگر ماا شد، می گرم اش چانه دیر عزیز



 اون آ خه دادی، دست از رو یدلا مفت مفت که گفت! گفت می تو خاطر به-

 ده. کرد تکرار ابر ده نگفت، که ابر یه. گرفیت رو ش دنباهل رفیت بود یک دخرته

 بره خواست و شد بلند مه آ خرش". زایدیته یدلا لیاقت،  یب:"گفت هبش ابر

 مه رو دخرتش ی جنازه منصور دیگه:" کرد غرغر بزنه گلش به رسی یه پاینی

. نگفت هیچی. کرد نگاهش زل زل جوری مهنی فربدم" ذاره منی دوشت روی

 هبش گفمت. قش نگ شه س بک آ قاجونت گذاشت. نداد جواب لکمه یه

 و شد بلند فربد نش یا، انراحت گه، می چی دونه منی خودمش نداره، که حافظه

 رو عقلت گفمت هبش کردم، دعوا ابهاش لکی پاینی رفمت ممن رفت بدفر  ات. رفت



 چیا نیست ایدم دیگه. بزنه رس هبت رو راه مهه این اومده چبه دیگه، خوردی

 خس ته وقیت. وسط کش یدم رو مریضیش هی میون در یکی اما گفمت، هبش

 جیگرش رو دندون پرسه ذره یه مونه، می گل عنی من یدلای:"گفت هیو شد

 و دل یک کردم، می ذوق ممن بود، اینا عقد ابید الان شد، می چی ذاشت می

 حمسن عقد به آ خرمش نداد، هملتش اجل دیگه" حمسن عقد بره داره دماغ

 .کردم می نگاهش فقط فربد مثل ممن اکش شه، می م غصه آ د می ایدم. نرس ید

 داش مت که وضعییت به طوری پامی و دست اما کمن، بغلش خواست می دمل

 .نبودم شان دادن تاکن به قادر که بودند کرده عادت



 :گفت و زد بندی نمی لبخند کوسن به نگاه اب و کرد جور و مجع را خودش رسیع

 بغلت؟ گرفیت سفت رو اون چرا حاال-

 :شد شل مکی دس تامن

 نزد؟ ای دیگه حرف پرید هبش آ قاجون که روز اون بعد فربد دیگه-

 :داد تاکن منفی ی نشانه به را رسش

 هرگز بعدش دیگه! نزنه هیشکی به رو حرفش خبواد که روزی از امان-

 .نزد حریف



 ! رسجامم هنوز که ممن فقط عزیز، کردن تغیری مهه-

 :پرس یدم بزند، حریف آ مد عزیز ات

 !خودش اب بود آ ورده لباس مبونه؟ بود نیومده مگه رفت؟ هیو چرا-

 :کرد ابز مه از ندانسنت ی نشانه به را دس تانش

 گفیت؟ هبش چی پاینی اون. فهمیدم ممن فهمیدی، تو اگه-
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 :دادم ابال ابرویی

 ه،حریف رو من اتی ده خودش من؟ تقصری بندازی خوای می الان یعین-

 .نرفته من حرف خاطر به ابش مطمنئ



 از و کردم رها را کوسن انچار نگاهش، خاطرخریگی به ماند، خریه صورمت به

 :کند غلبه تردیدش بر توانست هنایت در اما بود، مردد. آ مدم پاینی مبل

 شد منی اون بعد ش؟ خونه بردی رو اببک چی برای! کردی بد هبش مه تو-

 به مار عنی نبنی، رو الانش. ابهاش بزین حرف برسه چه کرد، نگاهش

 ابالتر، بنداز رو الکهت:" گفت می هبم دید می رو من ات. پیچید می خودش

 دم کیس دیگه! مقرصم من انگار" انموس یب یه دل ور رفته جونت یدلا

 !بزنه هبش رو غراش نبود دستش



 :گفت بروم و کمن کج را رامه اینکه از قبل

 هبم برسه ات مومن می بیدار دونه می فربد من، پیش ربیا رو تلفن گویش اون-

 .بزنه زنگ

 :گفمت و دادم دستش به را تلفن گویش

 دستت از مه خدابیامرز جون آ قا عزیز، رفته خودت به جانبه، به حق مهیشه-

 ایدته؟ انلید، می ش مهه

 :کرد مه در را هایش سگرمه



 ! شد راحت رفت زود آ قاجونت مهون-

 :بوس یدم را صورتش و شس متن  زانو دو کنارش

 !رفت هیویی چرا بپرس ازش زد زنگ-

 :کردم ارصار لبخند اب که کرد نگامه چپ چپ

 !بپرس من جون-

 



 ااتق به رسی ات خبوابد بودم منتظر مه خودم و انداخمت جا سالن در برایش

 :گفمت خنوابد، ات کرد می مقاومت که عزیز به رو ساعت به نگاهی اب. بزمن فربد

 اصلا؟ زنه می زنک نزد؟ زنگ چرا! ها ابشه رس یده ابید الان ات-

 :گفت داشت که ای جتربه بر بنا عزیز

 .بزنه زنگ ات شیمن می نگران دونه می کنه، می رانندگی تند زنه، می-

 وقیت. بردم آ شپزخانه به و برداش مت کنارش از آ ب لیواین مهراه به را هایش دارو

 کرد گهل. داد جواب را تلفنش عزیز زد، زنگ تلفن بودم مشغول آ شپزخانه در



 سالن مست به و کردم رها را اکبینت در رسیع. است زده زنگ دیر چرا که

 شده درشت چشامین اب بود، حصبت مشغول فربد اب که حایل در عزیز. رفمت

 اب و نشس مت کنارش. بودم آ ورده جهوم طرفش به که کرد می نگاه مه من به

 آ رام. کرد می نگامه سوایل. دادم فاصهل گوشش زا مکی را گویش احتیاط

 پخش فضا در فربد صدای. زدم را گویش بلندگوی ی دمکه و گفمت ی"هیس"

 :شد

 ... گوش خبواب، گم می شد، دیر زدم س تاره به رس یه-



 .کردمی نگاه مه به عزیز و من. کرد مکث. نداد ادامه

 ی ادامه که این دونب کرد صدایش عزیز وقیت ای، اثنیه چند مکیث از بعد

 :گفت بگرید، را قبلش حرف

 فضویل ااتمق رفت اگه بگو خانومت یدلا به گذاش مت، جا ااتمق توی رو ساعمت-

 زاید اکر هتران فعلا . بیاره برام گذاش متش، جا ست، خونه کتاب ابالی ساعمت

 .شلوغه رسمون عیده دم وری، اون بیام هفته دو یکی تومن منی دارم

 :گفت بود، من صورت روی نگاهش متام که حایل در عزیز



 .بیاره برات دم می ابشه-

 سوال انش یانه اکملا  مه عزیز. است رفته چرا که بپرسد کردم اشاره عزیز به

 :گفت جواب در فربد که کرد تکرار را من

 گوش داره و آ یفون روی گذاش ته که اوین ای تو، کدومتونه؟ سوال این الان-

 ... خداحافظ. گم می خودش به بعداا  بگو ده؟ می

 را گویش بود لبش روی که لبخندی از عصیب گرفت، مسمت به را گویش عزیز

 .کش یدم تقریباا  دستش از
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 کرد خنوامه فرصت ای هفته چند فربد مثل مه من که دانس مت می مامان آ مدن اب

 سال اید به مرتب و آ مده کیش از که بود روزی دو. بزمن رس عزیز به که

 که این اب. بود خودش جای رس مان زندگی چزی  مهه که بود ها موقع مهنی پیش

. نداشت روحیه اصل اما بود، برگش ته طوالین و روزه چند مسافرت یک از

 اما است، متاس در مادرش اب راحیل که کرد می تکرار خودش اب مه دامی

 آ خر بودم جمبور داشت که انمناس یب اوضاع برای. گرید منی متاس یک حمسن

 . مناند تنها ات نروم جایی  هفته



 دارد نیاز شدید بس یار مراقبیت به کردم می حس که بود شده طوری حالتش

 کیش به را او که شده پش امین. ایبدابز را اش رفته دست از ی روحیه ات

 را، اش مهه نه گفمت، ابالخره مه اباب اب زدمن حرف تلفین از. بودم فرس تاده

 قرار و ترکیه به رفنت از اگر دانس مت می چون. گفمت را اباب های حرف از خبشی

 .ریزد می مه به بیشرت بگومی اباب اب مدار و

 اباب و اببک خواس مت منی را این یفطر از اما نداش مت، را ترکیه به رفنت قصد

 و ببیمن را اباب ات ابشد ترکیه به رفنت اکرهای دنبال بودم گفته اببک به. بفهمند

 اببک به که شود این به منجر تواند می مامان به حقیقت گفنت کردم می فکر



 بفهمم ات بودم زمان گذر دنبال. شود خربدار تصممیم اصل از او و بزند حریف

 ترکیه به رفنت از! اباب به حیت نه و داش مت اعامتد اببک به نه. ستا خرب چه

 پیدا ربط من به نرفنت این دلیل و نروم که بودم ای هبانه دنبال و ترس یدم می

 .بود هبانه یک کردن پیدا مشغول فکرم وقت متام. نکند

 

 فکر آ خرش حرف به و نشس مت ختت روی. رفمت ااتمق به خوابید مامان وقیت

 این و نروم شهرایر به و بگریم مرخیص روزی چند بود خواس ته من از .کردم



 او حمسن نزدن زنگ و دوری اباب، خیانت زدم می حدس. نبود ممکن من برای

 مه را فریوزه خاهل. دارد را من دادن دست از ترس و کرده حساس را

 رکت را تو مه یدلا که بود خوانده گوشش در احامتالا  دانس مت؛ منی تقصری یب

 داش مت مه وقیت. بود شده تردید و ترس دچار مامان مهنی برای و کرد خواهد

 از نصفی گویی. کرد می نگامه انمطنئ اکملا  گفمت می اباب های حرف از برایش

 .ندارد ابور را هامی حرف

 را ام گویش ختت کنار مزی روی از و  شدم مخ بکشم دراز که این از قبل

 را گویش که زماین. شوم بیدار صبح فردا برای و بگذارم ساعت ات برداش مت



 داخل از را فربد ساعت و شده خزی نمی  کیفم دیدن اب  برگرداندم مزی روی

 سه از بعد اما بیاورم، برایش را ساعتش بود گفته که این اب. کش یدم بریون آ ن

 به ابید چطور بگوید که نزد زنگ حیت ای! بود نگرفته آ ن از رساغی روز

 ! منبرسا دستش

 بس تنش برای شدم جمبور. گذاش مت مچم دور را ساعتش و نشس مت ختت روی

 موفق رساجنام ات بربم پاینی و ابال خمتلف های حالت در را دس تامن ابر چند

 فربد مچ به که طوری آ ن بود، دس مت آ ویزان. ببندم مچم دور را آ ن شدم



 دراز ختمت در حالت هامن اب. نبود خورد، منی تاکن جایش از و چسبید می

 .کش یدم

 

 هایش حرف کردم؛ می فکر گفت عزیز که هایی حرف به شد می که شب

. بود کرده فربد به آ قاجون حمسن عقد به مانده روز چند که هایی گهل ی درابره

 بدامن خواست می دمل و گفت می عزیز که کردین نگاه زل زل به! فربد سکوت به

 مرور را روزش آ ن از بعد ارهایرفت. است گذش ته او بر چه ها حلظه آ ن در



 عقد به مانده روز دو که وقیت آ قاجون؛ رسزنش از بعد رفتارهایش کردم،

 حرست به. بودم نرفته و بروم اش خانه به خواست من از و زد زنگ حمسن

 سعی که هایی فرصت ی مهه به. آ قاجون مرگ روز در زایدش انراحیت و

 فرار و هایش آ مدن عزیز ی خانه به. ش میاب ارتباط در مه اب ات کند اجیاد کرد می

 به ردیف که را فربد آ رامش های ه پرند حرفش، اب آ قاجون...  من های گریز و

 .بود داده فراری و زده س نگ بودند نشس ته شاخه یک روی ردیف

 



 که"  الو. "'زد زنگ فربد بودم شهرایر به رفنت راه در هنوز وقیت صبح

 را سلمم کواته ، وظیفه رفع رس از فقط و توجه یب. کردم سلم من گفت،

 :پرس ید فوری و گفت جواب

 !بیاری رو ساعمت بود قرار-

 :مباند ابیق قدرتش موضع بر نگذاش مت

 .بگری مامامن از برو! ست خونه آ وردم؛-

 :گفت متسخر اب جوامب در



 !آ وردن؟ ترشیف ابالخره-

 :گفت. کردم سکوت

 . دفرتم بیا عرص. بگریم مامانت از برم ندارم وقت بیار، خودت-

 رساکر، اومدم زور به امروزم اومده، اتزه. تنهاست خونه مامان بیام، تومن منی-

 که شهرایر از آ د منی خوشش. شده حساس آ ومدم  و رفت به خرده یه

 .برم ای دیگه جای گردم برمی
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 :بود حلنش در مامان بردن سوال زیر نوعی به شاید ای و متسخر هامن



 من به فقط گرفته؟ اید رو شدن حساس حاال ات یک از بدله؟ اکرام این از-

 مهه؟ به نه ای حساسه

 .ستنی  راه به رو زاید برگش ته که کیش از نیس یت، تو موضوع-

 بود، فکر به ابید که موقع اون گذش ته، شدنش حساس وقت بگو هبش-

 افتاده؟ ایدش الان داد، می هلت داشت

 بگومی، برایش مامان ترس از و بیامی توانس مت منی مه من. فهمید منی را منظورم

 .من دادن دست از ترس



 .آ وردم خودم فردا شاید ای بیاره، برات یکی دم می-

 :پرس ید دفعه یک

 ابهات؟ داشت اکر چی زده، زنگ اببک بودی اوجنا گفت می زیزع-

 و مک یب و برده مه را مهنی و کمن می حصبت اببک اب که بود فهمیده اتفایق عزیز

 .بود گذاش ته فربد دست کف اکست

 خود بگه که بود زده زنگ کمن، حصبت اباب اب خوام می که هبش بودم گفته-

 .فعلا  نداره دسرتیس هبش و بزنه زنگ ابید اباب



 داری؟ اکر چی دایی اب-

 .بزمن حریف خواس مت منی مه طریف از. بودم درمانگاه نزدیک

 .کمن حصبت تومن منی دیگه رس یدم، من-

 خونه؟ ریس می چند ساعت ابشه،-

 :گفت فوری. گفمت رس یدم می خانه به  اتقریبا که را ساعیت اما کردم، تعجب

 به نگاه یه رس یدی. مومن می منتظر یمنماش  تو! درتون دم آ م می ساعت مهون-

 . بنداز برت و دور



 .کردم قطع را تلفن

 که خانه در دم رود منی هرگز دانس مت می چون بود، کیفم داخل ساعتش

 اش اکری طلب برای ای تلیف ات بودم گفته را این بگرید مامان از را ساعتش

 . ابشد

 

 دو ساعت که این حمض به. مناندم درمانگاه در تر اضافه مه دقیقه پنج حیت

 بودم خانه نزدیک. کردم حرکت هتران مست به و کردم جور و مجع رسیع شد،



 قطع حریف بدون نزدیمک، گفمت وقیت و" هس مت کجا:" پرس ید و زد و زنگ که

 .کرد

 مست به رسم گردش اولنی اب و شدم پیاده بودم گرفته که دربس یت ماشنی از

 العمل عکس نه و زد چراغ نه. دیدم ار  سفیدش بلند شایس ماشنی راست

. شد اتیپ مشغول سپس و کرد نگامه حلظه یک فقط داد، نشان دیگری

 رفمت مستش به. کرد می اتیپ چزیی تند تند و بود گرفته را گویش دس یت یک

 و گفمت سلم کرد که نگامه. ایس تادم خمالفش، مست در از کواته ی فاصهل اب و



 به بعد و ساعت به تعجب رس از نگاهی نمی بتداا. گرفمت مستش به را ساعتش

 :انداخت من

 . دارم اکرت بشنی بیا-

 دوابره را ساعت. گرفمت جای کنارش و کردم ابز مییل یب حالت اب مثلا  را در

 :گفت که گرفمت مستش به

 شهرایر؟ بود اومده مامانت-

 :است پرس یده چه برای فهمیدم می



 !من داد ردآ و  رو ساعتت راهشم رس اومد، آ ره-

 دس مت از را ساعت و شد مخ. کرد صورمت به نگاهی نمی ش یطنمت جواب در

 :گرفت

 آ وردی؟ می و بردی می خودت اب رو ساعمت روز چند این ی مهه-

 :گرفمت صورتش روبروی و آ وردم ابال را کیفم

 .بود کیفم توی الان مهنی ات بردار ااتمق از برو گفیت که ای حلظه مهون از-

 :چرخید من مست به تردید و شک از حالیت اب و متفکر



 بشیمن نداش مت مه حوصهل. بپرمس ابابت مورد در نبود جاش عزیز ی خونه-

 کردی، حصبت ابهاش گفیت. کرد ابور رو حرفات شه منی که کمن حبث ابهات

 شه؟ می مگه! کجاست دوین منی اما

 به را ام هخس ت نگاهم . شدم می خس ته اش ابزپریس ی ش یوه از داش مت مک مک

 :دوخمت صورتش

 . کجاست نگفت مه اصلا  متاسه، در اببک اب نزد، زنگ که من به-

 :کرد مامتیل من طرف به را خودش مکی



 ببینیش؟ داری دوست نگفیت کجاست؟ نپرس یدی تو یعین-

 به و چرخیدم در طرف به و گرفمت رو. گذاش مت در ی دس تگریه روی را دس مت

 :کردم پشت او

 فکر پس! دیگه جای یه نه، مه ایران ببینمی، رو مهدیگر خواست خودش-

 !ایرانه نکن



 و کش ید قدرت متام اب را ابزومی اما شوم؛ پیاده ات کش یدم پاینی را دس تگریه

 رس اب برگش مت، طرفش به و شدم سوال علمت شلک وقیت. داشت نگه

 :گفت قاطع اما آ رام. کرد در به ای اشاره

 ایرانه؟ گفمت من مگه. زنمی می حرف دارمی. ببند رو در-

 :غریدم و کش یدم جلو را در

 ممن هترانه، مهنی توی انگار که زین می حرف جوری یه اما! نگفیت رو این نه-

 !بیمنش می روز هر



 :داشت نگه را آ ن بیشرتی ملمیت اب اما نشد، جدا ابزومی دور از دستش

 تو خواست می کجا اام تلفنیه، متاس فقط که دومن می. نیست ایران دومن می-

 ببینه؟ رو

 در که این بدون. چبرمخ مستش به اکمل ات کرد هدایت طوری را ابزومی

 :گفمت کمن نگاه چشامنش

 برم، خوام منی من ویل ببینمی، رو مه اوجنا ترکیه برم اببک اب عید که گفت-

 .نگفمت چزیی خودش به مه فعلا 



 مه صدایش تن و حلن روی که بیشرت قدر آ ن. شد بیشرت دس تانش ملمیت

 :گذاشت اتثری

 !بری ابید اتفاقاا  نری؟ چرا-

 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب اب

 !ابابت دست توی ذاری می رو من دست! آ م می ممن ترکیه، ری می تو-
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 شنیدن از بعد من نگاه اما بود؛ ابزومی بند فقط بود، شده تر همرابن دس تانش

 نگاهش انابورانه و کش یدم عقب را خودم. نداشت انعطایف هیچ حرفش

 .هامی شنیده به دارم شک قدر چه که شد متوجه. کردم

 کردم؛ می اکر چی دمبو  تو جای من نپرس مه لطفاا ! یدلا نکن نگامه طوری اون-

 چه و آ ورده بقیه رس بلیی چه نیست معلوم که پدری اب دومن منی واقعاا  چون

 برم خواد می ازم که پدری اب دومن منی چون کردم، می اکر چی برده برداش ته قدر

 تونه می قدر چه موقعش به دونه می کیس هر از هبرت که بشم یکی زن

 .ردمک می برخوردی جوری چی ابشه، خطرانک



 :شود تشویق هایش حرف ی ادامه برای ات کمن سکوت خواس مت منی

 هرگز. دومن می من اما کردی، می اکر چی بودی من جای ندوین شاید تو-

 پیش بربمت بیام که خودت؟ اب کردی فکری چی کمن، رو اکر این تومن منی

! دفرب ابابمه اون بدم؟ دستتون به دست که تو؟ اب کمن غافلگریش که ابابم؟

 . ابابمه ابشه یک هر و چی هر. ابابمه ابز ابشه که مه دنیا آ دم بدترین

 بلفاصهل چون. بش نود من از را ها حرف مهنی دقیقاا  داشت انتظار گویی

 :گفت



 اوان که قدر مهون. اوجنا برده و کرده کول اینجا از که آ دمیه هزاران مثل ابابت-

 آ دمایی عنی شده کرده، اکر چی اینجا نیست معلومم. هست ابابمت اکرن، گناه

 کنن، می رو شون زندگی دارن راحت خیال اب اوجنا رفنت بردن و خوردن که

 وقیت که آ دمایی خندن، می دارن کردن بدخبتشون که مه ای بقیه ریش به

 فقط ای هست، اصلا  خدا عدالت که افمت می شک به بیمن می رو روزگارشون

 یه ایناست، از یکی ابابمت ابش طمنئم. حرفه فقط کمن می فکر که حرفه؛

 راحت و ندازه می راه خودش برای برده که پوالیی اب کوچیک امپراطوری

 .خوره منی تکون آ مب از آ ب. کنه می رو زندگیش



 کرد، انتخاب بیشرتی ظرافت اب را لکامتش. کردم نگاهش کرد مکث وقیت

 خواس مت یتوق من که دانست می. بود ابخرب من روی اتثریشان از شاید

 .است بس ته را چشامنش قلمب کمن، تن روینی را احساسامت

 و زمنی م رسمایه تنها که پیشم سال چند به برگش مت من! یدلا رو من ببنی-

 هشت هفت ی نتیجه مهینه، هام دارایی متوم معلا . بود فروشگامه ساخمتوانی

 لکی ،هواست رو چزیم مهه ابابته، جیب توی من روزی ش بانه دوندگی سال

 قوز شده اوضاع این توی براشون کردن پیدا مشرتی که دس مته روی جنس

 موعدشون که های چک. گرده برمی یک نیست معلوم که ای رسمایه قوز، ابالی



 هبم ش مهه  مگه! دیگه بدخبیت جور یک و هزار و رسه  می رس ابد و برق مثل

! کردی؟ می مکمک و گفیت می هبم بکنه اکر چی قراره ابابت دونس یت می اگه گی منی

 !کن مکک هبم! وقتشه الان خب

 ابهات ذاش مت منی حامتا  روز اون فربد؟ کین می مقایسه چی اب داری رو چی-

 یک گفمت هبت که من اینه؟ امسش هبت؟ کمن مکک الان اما کنه، اینجوری

 نگه رو جنسات چرا دادی؟ پسش چرا گرییش؟ منی چرا دس مته، پوال سوم

 داش یت؟



 :حلنش بود زدن ادد شبیه

 اببک از بری تو که خوام،  منی جوری این رو پومل من! یدلا نگو پرت و چرت-

 !پیشکش هبش مه رو خودت و کین گداییش برام

 :زدم داد مه من

 ازم چی اباب دوین می خوای؟ می مکک ترکیه؟ برم آ د؟ می بدت اببک از-

 رو مه اوجنا ات هترکی بیام ابهاش بعد کمن عقد اببک اب برم گفت خواست؟

 پیش رم می راست یک جا مهنی از الان من کن، مکک هبم آ ره بگو. ببینمی



 بیا تو وقت اون حهل، چی مهه گم می هبش رم می. کمن مکک هبت ات. اببک

 رایض جوری این...  بریون بکش حلقومش از رو حقت و ببنی رو ابابم

  یش؟ می

 روبرویش به که ای اثنیه چند از بعد و گرفت نگاه نداد، را من سوال جواب

 :گفت و کرد مسمت به نگاهی نمی زد، زل

 نه برمی، مه اب اینه منظورم ببینیش بری گم می من! بیا من اب نه، اببک اب-

 . اببک



 :زدم پوزخند

 آ می می مه اب فربد اب آ م، منی اببک اب گم می هبش رم می الان! چشم ابشه-

 .کنه می ورزر  هتل اوجنا برات مه ابابم! پیشت

 هبش جفمتون، برای گریم می بلیت! نده من حتویل کنایه و طعنه و پوزخند-

 ببینش، قراره که روزی اوجنا رفتمی وقیت ری، منی اببک اب و آ ی می تنها بگو

 .ابهات آ م می ممن
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 :گفمت چشامنش در خریه



 مکک، گذاش یت امسشم و بکمن خوای می من از که اکری! رم منی جا هیچ من-

. کن ش خفه رو اون و ابابت گردن دور بنداز طناب یه بگی که اینه شبیه

 دمای معرمم آ خر ات نداره، متومی اومده پیش برات که وضعییت برای من انراحیت

 .بکین رو خوای می ازم که اکری تومن منی من اما ره، منی

 :گفت خونرسد

 اگه وسط، نپر دیگه کنار، بکش رو خودت فقط! ابابته! داری حق ابشه،-

 طناب دارن اگر حیت رسه می که من به! مبون جا مهون مبوین، گوشه قراره



 اکرم به مجع لخیا اب من بذار! وسط ننداز رو خودت جلو، نیا ندازن می گردمن

 چه انراحیت، برام نگو! اباب زن روز یه نشو مادر روز یه نباش، جور دو. برمس

. بگریم رو حقم بدلم چطور ببنی کن، متاشا و بشنی فقط! کشی می رجن دومن می

 کمن فکر بذار دار، نگه دور من به مربوط اتفاقای ی مهه و من از رو خودت

 که هایی راه متوم. ابمش نداش ته مکک توقع وت از ات ابیش دور بذار امی، غریبه

 !کن امتحان رو ازم بشی دور شه می ابعث

 .برگش مت خمالفش مست به و برداش مت صورتش به مس تقمی کردن نگاه از دست



 :گفت تر آ هس ته

! دادی اجنامش قش نگ خییل گذشت که هایی سال این ی مهه توی که اکری-

 .نیست خست که تو برای توین، می ابزم پس ممکن؛ حنو هبرتین به

! بود گذشت که هایی سال در من تعریف از خالص ای  چکیده حرفش،

 و اید و او از شدن دور مقصدم  بدون های مسری ی مهه من داشت، حقیقت

 متام که بود این دانست منی فربد که چزیی اما بودم، کرده امتحان را خاطراتش

 اومل جای  رس به و کرده گرد عقب خسیت و مشقت اب دوابره را ها مسری



 بگذارد، من دوش روی را گذش ته س نگنی ابر متامم  خواس مت منی. بودم ابزگش ته

 نگاهش. کمن کدر را عشقم زالیل بودم خنواس ته فقط ها گذش ته در من

 :گفمت حممک اما نکردم،

 .ندارم جا براشون دیگه پرم؛ ها گذش ته از من نزن، رو ها گذش ته حرف-

 اب زود. توجیهمی که رسه می قدری این قبل برعکس لمونعق دو هر که خوبه-

 فهمیدم من. تصممیم رس یدلا؛ وایس تادم حممک جام رس من فقط. آ می می کنار مه

 کرد بدخبمت ابابت. ابشه که توش بربی دست ابید نیست، عدالت اگه



 و دار متوم قید شده! بشه که جوری هر! شده طور هر. کمن می بدخبتش

 من فهمیدی، درست تو. کمن می پیداش ببازم، دارم چی هر ،بزمن رو ندارم

 ای خریته امسش کمن، می مه بدتر ابشه الزم زدم، آ تیش رو فروشگامه خودم

 روی بریزه ش گنده لکه رفیقای و ابابت ی پته بشه ابعث که چی هر چی، هر

 فکر خودش پیش جوری این که ذارم منی من. ندارم اجنامش از اابیی من آ ب

 .  روش آ مب لیوان یه خورده رو حقم که کنه

 ی دس تگریه روی گذاشتمن دست. رخیمت می اشک مه من و زد می حرف فربد

 معمویل رفتمن راه. شد مهزمان ش"پاینی برو حاال" گفنت اب دقیقاا  ماش ینش



 تند هامی قدم که بس است، داده هل پشت از کیس انگار جممتع مقابل ات نبود،

 ! خس ته و کند زمرو و حال ویل بود،

 ات چرخاندم رس. چرخاندم رس ها گذش ته عادت به رس یدم جممتع در به وقیت

 تلیش در وقت هر که هایی گذش ته. دارد حضور هنوز ای رفته فربد ببیمن

 ترک از قبل آ خر ی حلظه کردمی، می ترک را مهدیگر مه، درک برای انموفق

 .بود تر اکرساز مان نگاه زابن انگار و دوختمی می مه نگاه در نگاه



 من بود، کرده متام را جحت فربد! بود زاید فاصهل. کرد می نگامه و بود ایس تاده

 .رفمت ابال و گرفمت نگاه انچار ابمش، قبل های سال س بک به بود قرار مه

 حریف جلو آ مد ات نداش مت، را کس هیچ ی حوصهل نداش مت، را مامان ی حوصهل

 :زدم فراید دیوانه یک مثل بزند

 ...  بردار رسم از دست. ابمش خودم حال به بذار ابش، نداش ته اکرمی مامان-

 .کرد رفتار مادرانه ابر اولنی برای و نزد حریف نیامد، دنبامل رفت، عقب



 ام خانه کتاب طرف به. کردم پرت ای گوشه را کدام هر و کرده عوض را لبامس

 ام خشکیده نرگس که کتایب هامن. کش یدم بریون را نظرم مورد کتاب. رفمت

 جز زدم ورق چه هر. بود زده موهامی به فربد که نرگیس  هامن بود، آ ن داخل

 ... نبود که نبود. نکردم پیدا چزیی صفحات از یکی در ردش

 و داش مت نیاز اش کهنگی بوی بوییدن به بودمش؟ انداخته که رفت ایدم چرا

 !نبود
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" کمن می بدخبتش کرد، بدخبمت. " داد می جوالن رسم در فربد ی مجهل

. بودم من آ ن و داشت مه دیگری صاحب خودش جز فربد های بدخبیت

 کرد می مه پیدا. نبود راحت اباب کردن پیدا بکند، را اکر این خواست می چطور

 آ مد؟ برمی دستش از چه

 کرد ابز را در ابتدا. شد ااتمق وارد احتیاط اب مامان که بودم نشس ته ختمت روی

 به پا نزدم حریف و کردم نگاهش فقط دید وقیت و کش ید رسک داخل به و

 :گفت و گذاشت ااتق



 شده؟ چی-

 !هیچی-

 شده؟ خربی ابابت از-

 :کردم نگاهش کواته

 رو اکرام داره. برم اببک اب. ببیمنش ترکیه برم عید خواد می. کردم حصبت ؛آ ره-

 . برمی که کنه می درست

 :گفت آ شفته



 تنها نیای، دیگه ابابت پیش بری اببک؟ اب کین عقد یعین بری؟ کجا بری؟-

 گفت. داره نگهت خودش پیش بری خواد می داره، نقشه ابابت من؟ مبومن

 اببک؟ اب کین عقد

 :چرخیدم طرفش به. پرس ید می پراکنده های سوال و نداشت س یتدر  حال

 . کنمی منی عقد. گردم برمی زود برم داره؟ نگهم م چبه من مگه-

 :شد بلند



 رو تصممیت ابابت اب نشس یت کیش فرس تادی رو من عید، به مونده ماه یه-

 نگفت هبت مگه خرم؟ من گی؟ می من به داری الان پیشش بری گرفیت

ت من ننه بگریه، اقامت برات اببک ات کین عقد ابید  به منه، برای غریَبمم

 دی؟ می گوش گه می چی هر ریس می که ابابت

 قبول که من زد، اون رو عقد حرف دادم، گوش رو چی. برمی بیا مه تو-

 .ببیمنش رم می فقط نکردم،

 من؟ اب کرده اکر مک منه؟ کیه ابابت؟ پیش بیام-



. رفت بریون و کش ید خودش طرف به رسعت اب ار  ااتمق در سوالش دنبال به

 ابراز و زند می حرف فرش ته خاهل اب رفتمن ترکیه ی درابره زود ای دیر دانس مت می

 به مه او بعد و بگوید شوهرش به خاهل که بود زاید احامتلش. کند می انراحیت

 ترکیه به رفنت برای من تصممی که کرد می ابور و فهمید می اببک ابید. اببک

 . ست جدی

 دمل. دانست می او فقط را حقیقت! روم منی جا هیچ که بودم گفته فربد به فقط

 بزمن و بزمن و بزمن حرف قدر آ ن و بنشیمن فربد روبروی ها ساعت خواست می



 را خواس ته من از که اکری توامن منی که دارم دلیل قدر چه که شود قانع ات

 .بکمن برایش اکری توامن یمن که انراحمت قدر چه طریف از و دمه اجنام

 صلح در چزی مهه. ابشد نداش ته من از دخلوری هیچ و کند قبول فربد مه بعد

 و زدم أتسف رس از لبخندی بود رسم در که فکری از. شود حل صفا و

 از دست ماشنی داخل گوی و گفت به کردن فکر اما و شدم بلند شدم؛ بلند

 آ ن ی مهه از هایش، گرفتاری از بود، گفته مشالکتش از. برنداشت رسم

 که بود مدعی مهیشه مهه مقابل در فربد. بود اباب اش ابین و ابعث که چزیهایی



 نظر ات بود زده کنار را پرده برای اما درآ ورد، پای از را او تواند منی چزیی

 . کند جلب را من موافقت

 افتادگی از بدتر مراتب به افتادین. آ ورد درمی پای از مه را من داشت این

 هر اما کمن، قانعش شاید و بزمن زنگ او به ات برداش مت را گویش ابر ده! فربد

 و شفاف من نگراین مات حالت داد منی جواب اگر شدم؛ پش امین ابر

 اما بزمن، را ام زندگی آ رامشم، خودم، قید بودم حارض من. شد می تر شفاف

 آ ن بعد. بود نشدین بیمن،ب  را اباب بود قرار که جایی به بردنش و کردن مهراهی

 توبیخ را خودش ابر هزار روزی که ماند می  ابیق متحرک ی مرده یک من از



. دهد ادامه اش زندگی به نرمال طور به توانست منی هرگز دیگر و کرد می

 .کرد می را بود آ مده رسش که بلهایی ی مهه تلیف فربد اگر که خمصوصاا 

 

 حصبت اباب اب و بیامی که بگوید ودشخ بزند، زنگ اببک خود بودم منتظر

 ات دهد می طول قصد از کردم می فکر و داده عکس ی نتیجه من ارصار. کمن

 .نکردم ارصاری نیوفتد شک به بیشرت که این برای مه من. نکمن حصبت اباب
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 تلفن ات. بود اببک. خورد زنگ ام گویش رفت بریون ااتمق از که مریض آ خرین

 :پرس ید خمترصی پریسم  احوال از بعد برداش مت را

 گفیت؟ چی مامانت به یدلا-

 :گفمت تعجب اب

 شده؟ چی-



 :داد توضیح آ رام

 رفتمنون ترکیه از. گفت خواست دلش چی هر و زد زنگ پیش ساعت نمی-

 زدی؟ حریف هبش

 ساختگی ی طلباکرانه حالت به. بود کرده حتریک را اببک موقعی خوب مامان

 :گفمت

 روز ذاش مت می ره، منی رفنت ابر زیر آ د، منی خودش. بدونه ابید نگم، که شد منی-

 .شد می انراحت گفمت می آ خر



:" گفت می که مامانت نگرفیت؟ رو تصممیت هنوز عقد ی درابره درس ته، بهل-

 " کنه منی عقد ابهات بگه درمشپ اگه حیت یدلا

 :پریدم حرفش میان به

 ابهات قراره من کنه می فکر چون نگفمت مامان به کمن، می فکر هبش دارم-

 تصممی عقد ی درابره بعد و ببیمن رو اباب اول ابید. برم و بذارمش و کمن عقد

 .گریم می



 بود این ابابت نظر کین، تلف رو وقت که اینه درستش اما نیست، حریف-

 قانعت تونست خودش شاید کردی حصبت که ابهاش کنمی، عقد زودتر که

 .کنه

 :گفمت رسیع

 کمن؟ حصبت ابهاش تومن می  یک-

 !هبت گم می-



 های حرف حتمل به جمبور ات زمنی، بر بکومب را گویش داش مت، آ رزو یک تنها

 :گفت اببک و کردم سکوت. نشوم اببک

 رو ابابت که ترکیه رمی می دارمی ما که بگه مهه به نره کن آ روم رو مامانت-

 .نگه کس هیچ به ببینمی،

 .بینمی می رو اباب ترکیه عید که گفت کمن فکر خاهل به-

 :گفت مطمنئ



 سفر یه داری که بگو مهه به. نفهمن بقیه گن، منی کیس به نیسنت، همم اوان-

 ... نگو هیچی عزیزت به خمصوصاا  ترکیه، ری می تفرخیی

 فربد. بود فربد منظورش بیشرت. زدم زل ااتمق در به متفکر و کرده قطع را تلفن

 را پایک آ ب که من برسد، اباب به ات نداشت دیگری ی روزنه اببک و من جز

 و حق به را او که بود آ ن از تر دمشن مه اببک و بودم رخیته دستش روی

 .برساند حقوقش
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 به جدی خییل تر قبل. بروم دفرتش به گفت و زد زنگ اببک بعد ساعت دو

 که مه ابر یک برای را رفتارش که این از. روم منی اش خانه به که بودم گفته او

 اثر او روی بودم زده که گریتلن. بودم حال خوش بودم کرده بیین پیش شده

 که کردم می تعجب اباب از. کمن حصبت اباب اب ات بود کرده اکری ابالخره و کرده

 حرکیت بگوید او که زماین تنها و است اببک حرف به گوش که شده چطور

 .من اب زدن حرف و گرفنت متاس مثل دهد، می اجنام

 که وقیت برعکس اخری شب چند خوایب یب خس تگی رس یدم، دفرتش به وقیت

 و بود خودش ااتق در اببک. پرید رسم از بودم ویزیت مشغول درمانگاه در



 دیگر ساعت نمی اباب که بود گفته مه من به و داشت جلسه دیگر نفر دو اب

 .شد خواهد متام مه او اکر و زد خواهد زنگ

 که بود کند قدر آ ن بود، گذر حال در ممکن صورت کندترین به ساعت، نمی

 و کردم مرور اکمل دور یک را اباب رفنت از بعد روزهای متام و نشس مت من

 لو او به را اباب جای و بروم ترکیه به خواست من از فربد که جایی به رس یدم

 زندگی ی مس ئهل بزرگرتین. نیامدم جلوتر دیگر و کردم ایست جا هامن. بدمه

 هیچی رفمت می هک طرف هر از. حل راه بدون و حاد ای  مس ئهل بود، شده من



 از بعد و بود خواس ته من از چزیی چننی که بود انصایف یب. رس ید منی ذهمن به

 .بود بریده مه را کردن دوری حمک منفی، جواب شنیدن

 من دیدن حمض به اما بود، لبش ی گوشه لبخندی شد، داخل اببک وقیت

 :گفت و شد صورتش خوحشایل و لبخند جانشنی نگراین حالت

 نیست؟ خوب حالت پریده؟ روت و رنگ چرا-

 !اینجا اومدم رسه یک شهرایر از. م خس ته مک یه-



 و من کنار اکملا . نشست من کنار ی دونفره مبل روی درست و آ مد

 چه که بگریم ندید کرد سعی و نشس مت حرکت یب کرد، برخورد پامی اب زانوهایش

 :گفت و ددا دس مت به را گویش. متنفرم نشس تنش ی مصامینه حالت از قدر

 مه اب حصبت بعد مه ت پریده روی و رنگ برای زنه، می زنگ الان بگری-

 !خوب جای یک رمی می

 ؛"نکرده الزم:" که توپیدم می وقت آ ن تر، پیش روزهای خییل بود، قبل اگر

 :گفمت و کردم نگاهش اما



 خوام می کنه می فکر ش مهه شده، حساس و ترسو ست، خونه مامان-

 . نیست خوب براش موندن تنها خونه، برگردم زود یداب برم، و بذارمش

 :برد پاینی و ابال آ رام را رسش

 نشه تو اومدن از مانع ترکیه، ابهامون بیاد خواد منی خودش که حاال امیدوارم-

 !حرفا این و برنگردی ترمس می و بده حامل اب

 را کوپن یک بیاورم، را هبانه این ترکیه به نرفنت برای توانس مت منی هرگز دیگر

 :کردم می پیدا جاندارتر ی هبانه یک ابید و بودم سوزانده



 .خاهل سپرم می مامامن. ببیمن رو اباب و بیام ابید آ م، می حامت نه-

 :دادم ادامه چشامنش در خریه

 .نگرامن مکی فقط-

 :پرس ید

 چی؟ نگران-

 بیاد کنهمم  گی، منی هبم چزیی ش درابره اصلا  تو و کرده اباب که اکرایی نگران-

 بشه؟ درست مشلکی براش ترکیه



 که هستند مرد ات دو تو طرف دو. امانه و امن در چی مهه نکن، فکر هبش-

 . بدلن خوب خییل رو اکرشون

 را چزی مهه من انعطاف اب که بود آ ن از تر زرنگ. گفت می را اباب و خودش

 را شاناکر  که مردی دو بیفتد، در مرد دو این اب خواست می فربد. بگوید

 اببک و اباب که فاکتوری فربد، برای ترس یدم می من و بودند بدل خوب

 ابرها و ابرها اببک و اباب و ابشد رمح یب نبود بدل فربد. نداشت فربد داشتند،

 .بودند شده اس تادی خودشان برای و بودند نوش ته را مشقش



 خود از اختیاری دیگر که آ دم یک مثل من و لرزید دس مت در اش گویش

 انابورانه. گرفمت مستش به را گویش داده، ازدست مه را مشاعرش و ندارد

 :زد لبخندی

 .ابابته دی؟ می داری چرا من به بده، جواب-

 از بیشرت را اببک که این برای. ترس یدم می اباب از فربد، اب زدن حرف از بعد

 .کردم ملس را متاس آ یکون رسیع نکمن انامید خودم
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 اباب وقیت فقط داش مت؛ گفنت برای حریف نه بودم، دلتنگ نه قبل ابر برعکس

 :گفت

 خویب؟ یدلا-

 مه روی را ستدر  لکامتم  و کمن پیدا ای روزنه بتوامن شاید ات بردم پاینی را رسم

 سکوت فقط من و زد صدامی ابره سه و دوابره. بگومی چزیی و کمن سوار

 ام چانه زیر به را دستش زمن، منی حریف دید وقیت. رس ید دادم به اببک. بودم

 :زدم حرف دس تانش زیر از فرار برای من و آ ورد



 !بپریس من از نباید رو سوال این که شام آ خه اباب؟ بود خوب شه می چطور-

 .کمن می درست دارم رو چی مهه. دم می قول هبت. ره می ایدت روزا این متوم-

 

 به داشت، گهل نبودش از فربد که عدالیت به کردم، می فکر امپراطوری به من

 یغام به ها آ ن از چزی چه اباب و هستند یک دانس مت منی اصلا  که هایی آ ن بدخبیت

 من. ام ایس تاده من ماجرا جای ینبدتر  که این به رس یدم هنایت در. است برده



 مه آ خر در. کرد می ترس می را امید از پر ی آ ینده مرتب اباب اما زدم، منی حرف

 :گفت

 چند. من پیش اینجا آ ی می. گرفته بلیت عید به مونده روز دو برای اببک-

 .مهمی اب روز

 :گفمت و گرفمت ندید را اببک

 !نه ازدواج و عقد مهنی، فقط فعلا  اما آ م، می-



 حارض حال در که آ دمیه هبرتین اببک. کنمی می حصبت مه اب اینجا بیا ابشه-

 .کنه مکک هبمون تونه می و ش نامسش می من

 کجا از زین می حرف ازش که پویل مهه این آ وردی؟ کجا از رو پوالت اباب-

 رو آ دم ی یقه اباب، نداره بردن و خوردن مردم مال کیه؟ حقوق و حق اومده؟

 .گریه می روزی یه

 :بودم ندیده تلفین متاس دو این در که شد ابابیی شبیه



 ی عرضه از دس مته که پویل هر! خوره می رو ش عرضه نون یک هر یدلا-

 .زایدمه

 دستتونه؟ که ست عرضه رس از مه پول اون بده، رو فربد پول اباب-

َبل از کین فکر تو که اوین از بیشرت فربد-  که چی هر رس یده، هبش ما قم

 سهم فقط من مونده، ابیق براش اکیف ی اندازه به بود، ما مال رس یده هبش

 .گرفمت رو خودم



 اببک و شد می پخش اباب صدای. کردم نگاه اببک به و بردم ابال را رسم

 . کرد می نگامه دقت اب و متفکر و شنید می خوب خییل

 :گفمت حصبت کردن کواته برای

 .نرفت ابر زیر اما کمن، راضیش کردم سعی خییل. آ د منی مامان! ترکیه آ م می-

 :داد ادامه و گفت ای" نداره اشاکیل"  اباب

 هیچی فعلا . بعد شه می رایض ور، این بیای مهیشه برای تو قراره ببینه وقیت-

 خوبه؟ حالش چطوره؟ عزیز. ابشه خودش حال به بذار نگو،



 .درازش معر از پش میونه روزا، این کنه می زاید مرگ آ رزوی. خوبه-

 من ات آ مد بدم حالم  خاطر به وقیت. دادم اببک به را گویش خداحافظی از بعد

 از حریف ات شدم وارد خمتلف های راه از ماشنی داخل برساند، خانه به را

 چزیی مه من و داد می جواب ماهرانه اما بزند، اباب و خودش سوزی، آ تش

 .شد منی دس تگریم

 

*  *  * 



 :گفمت و آ مدم بریون ااتمق از. برمس اکرم به گذاشت منی مامان فنی فنی صدای

 .خوردی چزیی نه زدی، حریف نه دیشب از مامان؟ چیه-

 :کرد نگامه چپ چپ

 .نشه دیرت بببند، رو مچدونت برو داری؟ اکر چی من اب-

 :گفمت و نشس مت کنارش. رفمت طرفش به لبخند اب

 .مچدومن بسنت برای دارم وقت روز چند چهارشنبه، ات کو حاال-

 :دوخت صورمت به را نگاهش



 تو نیست معلوم اما بگذرونه، خوش بره گفمت می بود عادی سفر یه سفرت-

 .نه ای برگردی بری

 .مونده طرمح هنوز اینجا من برنگردم، مامان شه می مگه-

 نرفته؟ ابابت مگه نشه؟ چرا-

 نم رفنت والی و هول در را روز بیست این مدت متام. سوخت برایش دمل

 اضطراب و ترس مه ابز مانده عید ات هفته یک که حاال خواست منی دمل. بود

 .ابشد داش ته



 :گرفمت دس مت در را دس تانش

 .مهمی اب عید. برم نیست قرار جا هیچ برم، نیست قرار اصلا  من مامان-

 :کرد نگامه تعجب اب

 مهبران لکی زدین، حرف مه اب اینجا اومد اببک پیش ساعت نمی مهنی نری؟-

 !داده اجنام رو رفتنتون اکرای اببک رخیتنی،

 :فرشدم دس تامن بنی را دستش



 فکر آ خر ی حلظه ات بذار. نگو کس هیچ به مه تو رم، منی گم منی که اببک به-

 .رم می ابهاش دارم کنه

 :نشد مک تعجبش از ای ذره

 .فهمه می که اون چی؟ که آ خرش چیه؟ ابزای گربه و موش این-

 برای اومن بکنه اکرایی براش اباب قراره من رس نیست، زیاب گربه و موش-

 ابهاش من کنه می فکر. کنه اکری و بفهمه آ خر ی حلظه ات خوام منی اباب،

 .کنه فکر جوری مهنب بذار رم، می



 .کنه می بدتر که نری نداری، عقل مگه آ خه یدلا-

 :گفمت و زدم زل مامان چشامن در اطمینان اب اما ترس یدم، می مه من

 ابورش که چزیی یه م، هبانه یه دنبال. آ م منی گم منی هبش وقت هیچ که من-

 .بیام تومن منی که بشه

 .کرد می نگامه فقط هامی حرف درک از عاجز
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 :دادم توضیح برایش بیشرت

 اومن ات بکنه، اببک برای اکری یه قراره اباب مامان، دارن مدار و قرار مه اب-

 خوام می. برس ند نتیجه به خوام منی من دوین، می که رو اینا بگریه، اقامت برام



 ابزیش دارم که بفهمه اببک خوام منی من اما خبوره،  مه به مدارشون و قرار

 دومن منی واقعا گن، منی هبم هیچی. کنه می مجع رو حواسش بفهمه اللن. دم می

 بکشم رو خودم من وقت اون بیاد، و بره بذار انتظارمه، در چی ترکیه برم

 برای اکری که این دنبال نرفت دیگه اباب شاید فهمیدم، چزیی شاید کنار

 .رسشونه تو چی نیست معلوم. مامان ممن رشوطشون و رشط بکنه، اببک

 :گفت نرمی به مانما

 .بشه حل شینه می بیاری، هبانه چی هر ره، منی اببمک نری، تو-



 قرار مه زنش اب اوجنا زمن  می حدس. ره می حامت گرفته، بلیت اون تونه، منی نه- 

 .بره جمبوره اون نرم من پس ببینه، رو مامانش بره   می رو آ ان داره،

 :برگشت اولش حالت به ابز

 مه اببک. حریفه فن مهه ابابت دومن می اما ده، منی قد اکرا این به عقل من-

 بگو ابابت به راست و رک الان مهنی!  جنن ختم دوشون هر. اون بدتر

 خوان می که داری اکر چی تو. بفهمه رو خودش تلکیف مه اببک ات آ ی، منی

 آ د؟ برمی دستت از اکری چی! فهمیدی که گریمی بکنن، اکر چی



 :متگف چشامنش در خریه

 بفهمم بتومن شاید ات بس مت امید هبش فعلا  که چزییه تنها کردن ابزی نقش مهنی-

 گفت سینا خاهل، به زین می زنگ مامان؛ کین مکمک ابید مه تو. چیه به چی

 .آ ی می ابهاشون مه تو که گی می هبشون شامل، برن قراره عید

 :کرد امخ

 چی؟ مبش مزامحشون برم ندارم، رو ت شوهرخاهل اعصاب من-

 :دادم تاکن را رسم الکفه



. دیگه موین می مه تو مومن می من بری، که نیست الزم بزن، رو حرفش فقط-

 .بکن رو گفمت هبت که اکری. برم ابید شده دیرم

 

 بلند مزی پشت از نبود سالن در مرییض مه ظاهر به و شد خلوت رسم وقیت

 او از ژیل به اشاره اب و ایس تادم در چهارچوب در. رفمت در مست به و شدم

 منتظرش و برگش مت. داد تاکن اتیید ی نشانه به رسی. بیاید ااتمق به ات خواس مت



 رسش پشت را در ببندد، را در خبوامه او از که این بدون آ مد وقیت. نشس مت

 :پرس ید کنجاکو حالیت اب و بست

 نداد؟ رو جوابت نشد؟ خربی شد؟ چی-

 :رفمت ای غره چشم

 شون؟ خونه بزین زنگ نبود قرار مگه بپرمس، تو از واس متخ می رو مهنی من-

 .آ د منی خوشش من از همران تومن، منی من

 :کرد ابز مه از را دس تانش



 .ده می جواب تو به فقط ملیحه گفیت صبح خودت برنداشت، کیس خب-

 :زدم پلک خس ته

 .ده منی جواب زمن می زنگ مه مامانش! خاموشه گوشیش-

 حوصهل یب خورد، مه به مترکزش آ مد، می بریون از هک ای  مههمه صدای از

 :گفت

 یه بیان ابید مه خودشون ماشنی، عنی عید دم کنن می فکر مردمم برم، من-

 عید دم. بشه طوریشون گذرونیش خوش وسط مبادا که شن رسویس دور



 در یکی این بگو هبش کین پیدا رو ملیحه تونس یت مه تو. هیو آ رن می جهوم

 به گوش که تو نداره، ای فایده گم می که من نیس تا، خوب براش اومدان میون

 .بگو چزیی حرفته

 

 مطمنئ. بود خاموش. گرفمت متاس ملیحه مهراه شامره اب دوابره ژیل رفنت از بعد

 گرفمت متاس مه پدرش مزنل اب. است برخورده مشلکی به ابز همران اب که بودم



 و نکمن فکر مه اش اخلیق بد و نهمرا به شدم جمبور حیت نداد، جواب کیس و

 .نبود گو جواب کیس مه جا آ ن که بگریم متاس مه شان خانه اب

 

 رفمت می انهار برای که موقعی نشد، خربی ملیحه از مه ظهر وسط بعد روز ات

 است، زده زنگ روزه هر پریس احوال برای که این گامن به. زد زنگ مامان

 :گفمت و برداش مت را گویش



 منتظر لکی مه الان خنوردم، انهار هنوز بود شلوغ خییل امروز مرس  مامان-

 .زمن می زنگ هبت شد خلوت رسم بذار پذیرش، تو نشسنت

 :بزند خشمک جا رس شد ابعث سوالش اما

 کجاست؟ دوین می داری؟ خرب ملیحه دوستت این از تو یدلا-

 !گرفت می را ملیحه رساغ  مامان که بود جعیب

 ... ملیحه حال از چرا. ندارم خرب ازش ممن. آ د منی روزه دو نیست،-

 :پرید حرمف میان به



. گشت رو خونه لک کرد، آ بروزی. نگو که کرد پا به قیامیت یه اومد شوهرش-

 رش برامون جوری این الان که اینجا بودی آ ورده چرا رو مردم زن تو آ خه

 .بشه

 :گفمت و برگش مت ااتمق به و کردم گرد عقب

 چرا حقی؟ چه به آ خه مون، خونه اومده یک ببیمن، بزن فحر  درست مامان-

 دادی؟ راهشون

 :زد داد تلفن پشت



 توی زمن که فراید و داد بود، مه ملیحه مادر! برد می رو آ برومون داشت-

 مهنی در؟ جلوی شن مجع آ پارمتان لک ذاش مت می. بگرد بیا گفمت ممن تونه، خونه

 .دادم پس جواب هبشون لکی مه الان

 بود؟ چی همران حساب حرف-

 دادی؛ جا هبش اینجا آ وردی و زنش پای زیر نشس یت تو که گفت می هیچی-

 چزیی و گشت رو خونه وقیت. نرفته خونه عرص پریروز از که این مثل ملیحه

 .خونه بیا بزن اوجنا، نشه رش برات اکرت، حمل آ د می گفت نکرد پیدا



 بریون، خونه از زنه می دارهن امنیت زنش. ترمس می ازش من مگه کرده، غلط-

 مربوط؟ چه من به

 مهنی دی می جا هبش خونه تو آ ری می گریی می رو یک هر دست وقیت-

 دوین منی واقعاا  حاال. تویی رسه می ذهنش به که نفری اولنی. دیگه شه می

 کجاست؟
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 ۲1۰پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 ژیل آ مدن اب. شود متام مامان اب حصبمت ات کرد سکوت آ مد، ااتمق داخل به ژیل

 :گفمت و زدم پس مامان حرف شنیدن از را عصبانیمت

 !مامان گردم می دنبالش در به در روزه دو خودم الان من-



 صورمت در مرتب که نگاهی اب و آ مد جلوتر ژیل کردم قطع که را تلفن

 :گفت گشت می

 شده؟ خرب چه-

 :دادم بریون را ام الکفه نفس

 مامان جاست، این زمن که انداخته راه آ بروریزی مون خونه دم رفته همران-

 مه الان گه می بگرده، رو خونه بره تو داده راهش آ بروش ترس از مه م بیچاره

 .اینجا آ د می داره



 :گفت عصیب ژیل

 و تن زنه می افته؟ منی ور مردا جور این نسل چرا کیه؟  دیگه این خدا یا-

. کجاست ببینه که دنبالش سگ مثل میوفته بعد کنه می نوازش رو زنش بدن

 جای واییس ابید بری، توین منی که الان. خره ی ملیحه خود تقصری خب

 .ش یفت ملیحه

 .چیه حسابش حرف ببیمن مومن می. برم ترمس می ازش من مگه-



 جعیب نیامدنش. نشد خربی همران از ماندم درمانگاه که غروب نزدیک ات

 برای دیدمش ات. شد مه تر عصیب وضعیت این اب بود، عصیب مامان. بود

 :گفمت نپرسد سوایل و کمن مجع را خیالش که این

 .مامان نیومد-

 :داد تاکن اتسف به را رسش

 اگه گفت رفت می تداش بیاد، پر دست خواد می نکن، خوش رو دلت-

 .کمن می شاکیت ازش کجاست ملیحه جای نگه دخرتت



 :گرفت ام حنده

 چی کنه شاکیت بره خواد می گریه، مهه از بیشرت خودش پای کرده، بیخود-

 به من دست از دومن منی و خونه از رفته زدم می کتک رو زمن من بگه بگه؟

 .هزد مفت زر برتسونه، رو ما خواس ته می برده؟ پناه یک

 از گفت می. اومد برمی چی مهه ازش دیدم، امروز که ای دیوونه این وهللا-

 که مهینه واسه شاید. کجاست ملیحه نگه شب ات اگه کمن می شاکیت دخرتت

 !شهرایر نیومده



 :کردم اطرامف به ای اشاره

 رفته البد کجاست، ملیحه دومن منی ممن شه، منی که تر شب این از ش به، الان-

 کنه شاکیت بره بذار. نیس مت ملیحه نگران. نرسه هبش دستش رانهم که جایی

 .بگه خواد می چی ببیمن

 من بعد مدت متام اما شد، متام جا مهنی ظاهر به مامان اب من وگوی گفت

 آ الرم. داد می آ الرم مرتب ذهمن ی گوشه پس در مه فکری و بودم همران منتظر

 اب تعارف نشد، خربی همران از وقیت. کردم می توهجیی یب آ ن به من و داد می



 اماکنش کرد می شاکیت همران اگر. شدم روبرو آ ن اب و گذاش مت کنار را خودم

 از همران شاکیت قدر چه اصلا . نروم ترکیه به و کمن هبانه را مهنی که بود

 جایی قطعاا   ملیحه. شود ترکیه به من رفنت از مانع که گرفت می قرار توجه مورد

 اما بود؛ مجع خیامل اببت این از برسد، او به همران دست تخواس منی و بود

 .شد می اکرم گشای گره همران شاکیت

 



. گش مت می او در همران از ردی دنبال شد می داخل ورود برای که مرییض هر 

 جایی ات و بیاید همران ات کش یدم می انتظار صربانه یب. بود کرده دیر آ مدن برای

 از مرتب وقیت. بزند جدی اقدام به دست شاید ات کمن حتریکش دارد راه که

 اش خس ته. کرد می نگامه جعیب نیامد، همران و نشد خربی پرس یدم می ژیل

 . بودم پرس یده همران از که بس از بودم کرده

 رو در رو خواس مت می. ندادم را جوابش. زد زنگ آ مدن جای به همران

 ملیحه پرمس، می لکمه یک فقط:" که داد پیام. کمن خرد را اعصابش

 ابالترین حد به را لکه یب آ دم یک که چزیی بدترین جوابش در" کجاست



 جونت ات بگرد دنبالش قدر این:" کردم اتیپ را رساند می عصبانیت ی درجه

 "دربیاد

 که وقیت مهنی برای. نشیند منی اکر یب همران که بودم مطمنئ شدم مرخص وقیت

 را رامه مستش به نگاهی نمی اب. نکردم عجبت ای ذره دیدم، جممتع مقابل را او

 برنده و تزی چشامنش. کرد سد را رامه و داد نشان واکنش رسیع کردم، کج

 :بود من روی

 کردی؟ قامیش کجا رو ملیحه-



 :گفمت رسم آ رام تاکن اب

 .بکین توین منی مه اکری هیچ. رسه منی هبش هرگز دستت که خوب، جای یه-

 بیاد امشب آ خر ات ملیحه بگو. برات کمن رستد رش نویی سال نکن اکری-

 .کمن اکر چی بدلم خوب نیومد مومن، می منتظر امشب دوازده ساعت ات. خونه

 :زدم لبخند

 ساعت فردا پس من بکین، توین منی غلطی هیچ مه تو. آ د منی جا هیچ ملیحه-

 سال که تویی این. بگذره خوش هبم لکی رم می ترکیه، رم می دارم بلیت دو



 بزین، پا و دست کردی درست خودت برای خودت که رشی تو ابید ویین

 گفمت هبت سوخت دمل شاید برگش مت که بعدش. آ م منی مه عید آ خر ات رم می من

 .خبواد ملیحه خود اگه البته کجاست، ملیجه

 :توپیدم و کش یدم عقب که بردارد مسمت به قدمی کرد قصد

 الان مهنی پلیس، زمن می زنگ عقب نری برتمس، ازت نیس امت مامامن من-

 .رست بریزن نفر ده بکشم، جیغ یه اکفیه



 کمن، منی که ولت آ خر، س می به بزمن فردا که مبون منتظرم اما رم، می ابشه،-

 آ م می مامور اب. ابش منتظرم اکرت حمل تو فردا. آ م می در جخالتت از قش نگ

 .رساغت

 :گفمت بلند و گفمت و کردم پشت

 .متمنتظر نکین، دیر-

 شود، خی روی س نگ و برود داش مت دوست. بروم اکرم حمل به نبود قرار فردا

 ازظهر بعد دو ساعت خواس مت می فقط من. رفت می و زد منی بلوف اگر البته



 مطمئناا  مباند، من منتظر توانست منی نبامش، اببک دست دمم  چهارشنبه روز

 .برود خودش شده طور هر که داشت اکر قدر آ ن ترکیه
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 بود، کیس اب حصبت مشغول تلفن پشت که دیدم را مامان کردم ابز که را در

 :گفت تلفن پشت خشص به رسیع

 .بزنید حرف هاشاب بیاین اومد، خودش الان مهنی کنید صرب-

 مامان:" گفت آ رام که است خط پشت کیس چه که پرس یدم رس تاکن اب

 "ملیحه

 :گرفمت دستش از را گویش و کردم تند قدم رسیع



 شده؟ ملیحه از خربی سلم،-

 :انلید

 ازش تو که زد زنگ الان مهنی گفیت؟ همران به چی خربی؟ چه جان یدلا نه-

 داری؟ خرب جان، ایدل آ ره. گی منی رو جاش و داری خرب

 .من پیش آ د منی رسامغ، آ ین می شام دونه می ملیحه بدومن، کجا از من نه-

 !زد زنگ الان مهنی کجاست، دوین می گفیت هبش گه می همران چرا پس-

 .بود شده اکر به دست رسیع داشت، معیل رسعت چه



 .گفمت چزیی یه کردم جل ممن کرد هتدید-

 :گفت خطاب و عتاب اب

 که نداره شک کنه، شاکیت ازت ره می داره فردا گه می الان جان ایدل خب-

 .کنه می شاکیت ره می ابش مطمنئ فردا خرابه، لکه داری، خرب ملیحه از تو

 :گرفت دس مت از را گویش عصبانیت اب مامان



 یدلا از حاال که بود سپرده یدلا دست مگه رو زنش خانوم، هرته شهر مگه-

 کنه هتدیدمون دومادتون مه ابر این نزنید، زنگ جا نای دیگه لطفاا  خواد، می

 .ش می می شایک دستش از که مایمی این

 :پیچید گویش در ملیحه مادر صدای

 ره می فردا اون. همران و دونید می شام کمن، منی دخالت دیگه من ابشه-

 .الکنرتی

 :کرد قطع را تلفن عصبانیت اب مامان



 کنی دیگه چلغا و چپر این دارمی؟ دردرس خودمون مک!  یدلا تو دست از-

 افنت می ره می روز چند روز چند ذاره می دخرتشون کردی؟ مجع خودت دور

 بقیه؟ جون به

 :گفمت لب زیر نشست، مبل روی وقیت

 . مامان نیستمی نرمال مهچنی مه ما-

 را همران ات کردم را تلمش ی مهه جممتع حیاط در و پاینی که این از حریف اصلا 

 . نزدم کمن کحتری



 از و دادم دستش به را تلفن و رفمت طرفش به شد هبرت حالش مکی وقیت

 اما بگوید، او به را افتاده که اتفاقایت از ای مشه و بزند زنگ اببک به خواس مت

 .کرد پرت را گویش و نرفت ابر زیر

 اسرتس ابید فردا پس و فردا دانس مت می! کرد می ام خفه داشت خانه فضای

 و پوش یدم حیاط در زدن قدم قصد به و برداش مت را ابفمت. کمن حتمل ار  زایدی

 ابز که دانس مت می و نشس ته زانو دو تلویزیون مقابل مامان. آ مدم بریون ااتمق از

 شدم، نزدیکش احتیاط اب. ببیند را حمسن عرویس فیل که است این دنبال

 :گفمت و گذاش مت کنارش را گویش



 فکر نیست، خوب حامل ممن خدا به یش، می اذیت داری دومن می مامان-

 رو روزم و حال ببنی، رو من. کوفتمیون وضعیت این از خوحشامل من کردی

 اذیت رو مهدیگر حداقل بیا پس. کشم می خسیت دارم تو از بیشرت ببنی،

 زنگ یه و بگری رو گویش این رسم، به خبوره هوایی یه پاینی دارم من. نکنمی

 از بعد ابشه، هبم حواسش مثلا  که کن سفارش یاب  اولش اببک، به بزن

 .کن قطع مه بعد اینا و اومده همران بگو کن، گهل امروز اتفاقات

 :چرخید مسمت به برزیخ دفعه یک



 چی؟ که اومده همران بگم. کمن دل درد اببک اب بره مونده مهیمن-

 . مهنی بگو، فقط تو-

 .ردک پرت تر آ رام ابر این و گرفت را تلفن دوابره

 و کرده جیمب داخل دست. رفمت بریون و انداخمت تلفن مست به نگاهی نمی

 کواته  پایه های برق چراغ امتداد در رفمت پاینی وقیت. کردم ملس را ام گویش

. بود خاموش هایش  چراغ میان در یکی. زدن قدم به کردم رشوع جممتع دور

 فربد ی شامره فکری هیچ و معطیل هیچ یب و کش یدم بریون جیمب از را گویش



 در را بودن عاقل چه هر. کمن حصبت او اب فکر یب خواس مت می. گرفمت را

 حالیت. کمن حصبت فربد اب و بگذارم جا رسم پشت خاموش های چراغ اتریکی

 یک اب. داد را جوامب رسحال. نیست همم چزیی هیچ دیگر که این شبیه داش مت

 !حممک"  الو"

 :گفمت و کرده سلم

 ای؟ خونه نیس مت، که مزامحت-

 :گفت کواته مکیث اب



 شده؟ طوری. برگش مت ابشگاه از اتزه م؛ خونه آ ره سلم،-

 :گفمت رسیع

 خویب؟ بپرمس؛ رو حالت زدم زنگ نه،-
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 خنده اب و برگشت خودش قالب به آ ن از دبع رسیع اما کرد، مکث مه ابز

 :گفت

 خوبه؟ حامل من ببیین زدی زنگ الان یعین-

 داره؟ ایرادی-

 رو حامل زین می زنگ روز هر روز هر هفته روز هفت داره؟ ایرادی چه نه،-

 تو توپم، توپ شه،  اثنیه یه واسه بودن خوب حاملم! روش ایمن پریس، می

 خویب؟ چطوری؟



 :آ وردم پاینی داشت اماکن که جایی ات را صدامی

 !نیس مت خوب اصلا ! نه من-

 :گفت رسیع بگذرد، حرمف از ای اثنیه صدم حیت نگذاشت

 کمن؟ خوب رو حالت من زدی زنگ الان وقت اون-

 هزارات به که هایی سکوت مدل آ ن از. نداش مت حریف دیگر کردم، سکوت

 :گفت سکومت جواب در فربد. ارزد می جواب



 به که دوین می ! اکره تو رست! دکرتی خانوم شام منتها! ستنی  حریف خب-

 الکا  که مه تلفن پشت از. کرد خوب رو کیس حال شه منی الکی و سادگی

 از من آ خه هس مت، بگی ای دیگه جور. نیس مت بدل من حقیقتش نیست؛ شدین

 راه از. کمن خوب رو حالش ات ابشه دس مت دمم  یک ابید که هام سنیت مدل این

 !ندارم رساین دماتخ دور

 جحم از ات بگومی او به بریاهی و بد چه دقیقاا  که کردم فکر و کردم قطع  رسیع 

 لکامت فرشدم، دس مت داخل سفت را گویش. شود مک او به نسبت حرمص



 ی درابره که این مثل. بود گفته ای نشده کنرتل ی خنده اب تقریباا  را آ خرش

 .دبو  نکرده مه غلو اصلا  حالش بودن خوب

 و شویخ رس از های حرف مهنی اب توانس مت می نبود، بد او اب حصبت مه خییل

. ایمب خلیص همران و ملیحه اببک، به کردن فکر از صبح خود ات اش خنده

 فربد. کش یدم بریون جیمب از رسیع. خورد زنگ ام گویش که داش مت رفنت قصد

 دیگر م،داد را جوابش. بود زده زنگ که بودم خوحشال بود، خط پشت

 :نبود حلنش در شویخ و خنده از اثری



 کردی؟ قطع چه برای-

 فراتر مه خوب از که خوبه حالت ببیمن خواس مت می نداش مت، اکری دیگه-

 !بودی

 امشب؟ چته تو-

 که نگراین کمن، حس هایش حرف الی البه در را نگراین از ردی توانس مت می

 بود برخوردهایش نوع مهنی برای کند، خمفی حلنش پشت را آ ن کرد می سعی

 .بربیاید اببک پس از بتواند نداش مت امیدی که



 من دوین می که بش نوم ازت خواد می دمل دومن می فقط دومن، منی خودمم-

 ابابم اکرای از و خوردم گول ممن که دوین می ماجراهام، این آ دم تقصریترین یب

 .کمن هبت مککی هبت تومن منی که نیس یت دخلور ازم و نداش مت خرب

 :گفت رسیع

 کنه؟ می دوا من از دردی چه گفمت، هبت رو اینا کن فکر-

 مه وجدان عذاب دومشه، روی درد عامله یک س نگیین کنه، می دوا من از-

 . شه می اضافه هبش داره



 گناهی یب خب گناهی، یب کین می فکر اگه تو هممه؟ برات چرا من گفنت-

 دیگه کس هر ای من که درک به نداره،  خودخوری و وجدان عذاب دیگه،

 . کنمی می فکر دیگه جور یه

 :ببندد را حبث این نگذاش مت

 بد فکر نباید م درابره تو اما درک، به مهون ندارم، اکری دیگه کس هر به-

 !کین



 خوای می یک هر به یعین! نزن زنگ کس هیچ به بده، حالت وقیت دیگه یدلا-

 .کمن قطع دارین اکری اگه مه حاال. نزن من به بزن، بزین

 چرا؟-

 !ممن حال به زین می گند چون-

 حواست! نزن آ ب به گدار یب. ابش خودت مواظب فقط کمن، می قطع ابشه-

 .ابشه



 تون فرق شه، می خر من مغز این یش، می مادر از تر همرابن ی دایه وقیت-

 ... خداحافظ. ده منی تشخیص رو

 

 [۲۲:۲۴ 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 ۲1۲پارت#

  جاماندی_ها نرگس_کنار#



 

 

 رها. شود رها دس مت از آ ن هر ترس یدم می. گذاش مت جیمب داخل زود را گویش

 در فربد حرف از بعد حیس. است افتاده زمنی بر که نفهمم حیت من و شود

 را معیق آ رامش یک تنش،داش   دوست ها سال از بعد که شد جاری وجودم

 شده انمریئ ابره یک بود، قبلا  که ای فاصهل مرزهای انگار.  کرد  قلمب ی روانه

 اب فربد که این اما نداشت، قرار خودش جای رس ام زندگی در چزی هیچ. بود



 مغزش و است عاجز من نکردن ابور از که گفت می من به خودش زابن

 آ مد درست و بود دنیا حرف امیدوارترین ندبک  این از غری ای حلیج تواند منی

 برای صبح خود ات توانس مت می من! خودش جای در! قلمب وسط نشست و

 .مبریم فربد حرف مهنی

 

 خاموش میان در یکی برق تری های چراغ دیگر برگشت، پاهامی به توان

 دید؛ منی اتریکی چشاممن. اند شده روشن ابره یک مهه رس ید می نظر به نبودند،



 من که بود گذش ته روزهای خس تگی از دامن منی. نور و بود نور چزی همه

 فربد فقط که روزهایی یعین ام، عاشقی صفر ی نقطه به بودم برگش ته

 کردم می فکر که زمخی نه؛ ای بربد، ها آ سامن به را من حرفش هر اب توانست می

  بود؟ کرده ابز رس شده خوب مهیشه برای

 

 مامان زابن از را همران ماجرای اببک شدم، بیدار خواب از زود صبح

 رصف به همران که داشت عقیده بود شنیده که چزیهایی به توجه اب و شنیده



 حرفش این و بیاورد وجود به من برای مشلکی تواند منی نیست، زنش که این

 تری جدی هتمیت که این مگر. ابشد توجه حمل قانون جای هیچ در تواند منی

 .بزند

. بود آ مده رسامغ به پر دست اب همران. درآ مد آ ب از درست اببک حدس

 صرب مه حلظه یک هس مت، کجا پرس ید اضطراب اب و زد زنگ ژیل وقیت

 در آ رام صدایی اب. رفمت ااتمق به و شدم دور مامان چشم جلوی از. نکردم

 :گفمت ژیل جواب



 ! م خونه شده؟ چی-

 :گفت تند تند

 مامور اب بود اومده همران صبح بزنه، گزن هبت خواست می مریزایی دکرت-

 ترست از حاال و گفیت هبش خودت گفت می اکری، رس کرد می فکر اینجا،

 تو گفتمی ما چی هر زد، می رابیی آ دم از حرف نکبت کردی، فرار و نیومدی

 ابر زیر بیای امروز نبود قرار اصلا  و نداره فرار به ربطی و مرخیص رفیت

 .کرد حصبت هاشوناب مریزایی دکرت نرفت،



 :پریدم حرفش میان به

  چیه؟ رابیی آ دم-

 ازت مریزایی دکرت! نرتس یا گفت، می طوری این و کرد می فراید و داد اون-

 هتمت داره مهرسش و میان و رن می مه اب که مهاکرن ات دو گفت کرد، دفاع

 داشنت، چزیی حمکی که این مثل اما زنه؛ می ابوری قابل غری حرف و زنه می

 .تون خونه بیان که هتران مست اومدن مه الان

  ست؟ چبه ملیحه مگه بدزدم؟ ابید چرا بدزدم، آ دم تومن می من مگه آ خه-



 .کنه حصبت ابهات خواد می مریزایی دکرت یدلا-

 موقت ی چاهل یک دنبال من بودم، ترس یده حقیقتش ماندم، منتظر نگران

 .بودم افتاده چاه داخل اما بودم، کوچک

 .دکرت خانوم الو-

 :دادم جواب مردد

 .بفرمایید بهل،-

 :پرس ید جدی خییل



 ابزپریس جا این رو ما ی مهه مهرسشون دارین؟ خرب صابری دکرت از شام-

 چیه؟ جراین زدن، می رابیی آ دم و اختفاء از حرف کردن،

 مهرسشون اب که دونن می مهه زنن، می هتمت دارن معلومه خب دکرت آ قای -

 چه دکرت خانوم که شاهدن مه درمونگاه تو خودمون های هچب داشنت، مشلک

 دکرت خانوم دومن می من کنن می فکر ایشون داشنت، مشلک ایشون اب قدر

 خرب اصلا  من. بذارن فشارم حتت خودشون خیال به خوان می کجان صابری

 !کجاست ندارم



 :گفت قبل از تر جدی

 در چزی مهه گفنت رساغتون، مدناو  نرفنت، ابر زیر اما گفتمی، رو مهینا مه ما-

 ممکنه رفتتون نرید، جایی و خونه مبونید راهن، تو الان. شه می معلوم الکنرتی

 .نباش ید نگران شه می حل. کنه ش بهه و شک اجیاد بیشرت

 گذاش مت، جراین در را مامان. کردم قطع را تلفن و گفمت ای"  ابشه"

 یک و رفت می طرف یک به کند، چه دانست منی بود، جعیب هایش  واکنش

 دستش تلفن و شده دستپاچه. گشت برمی دهد اجنام اکری که این بدون دفعه



 جراین در را کیس ندارد حق گفمت. دهد خرب یک به دانست منی و گرفته

 سوال یک برای گفمت فقط و نزدم همران هتمت و رابیی آ دم از حرف. بگذارد

 خییل اببک به زدن زنگ برای دید وقیت. رومی می الکنرتی به ساده پرسش و

 خرب را او که گفت و کش ید وسط را فربد پای دمه، می نشان بدی واکنش

 که بود غریقی مثل مامان. کردم نگاهش مات ای حلظه. ابشد مان مهراه ات کند

 درست مسری چشامنش و شد می خودش خودم  شدن غرق آ خر ی حلظه در

 که نیست کیس فربد از غری ام اطراف در که دانست می. دید می را حقیقت

 چشمش به گرفتاری اوج در فقط حقیقت این اما ببندمی، امید او حامیت به



 از بعد رومی می که زدم را تکراری های حرف هامن و کردم خمالفت. آ مد می

 .گردمی برمی خانه به جواب و سوال ات چند
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 مامان ات کردم کنرتل را خودم زور به اما نبود، خوب خودم حال اصل که این اب

 صدا به اب دادم اش ددلاری قدر چه هر. بود رفته ابال فشارش. نشود بدتر



 و رس یده هدفش به همران. رفت هوا به و شد دود خانه آ یفون زنگ درآ مدن

 کیفم از را ملیحه برسد الکنرتی به که پامی گویی کرد، می مهنگا پریوزمندانه

 این به شدم می  پلیس ماشنی سوار که موقعی. کمن می تقدمی او به و آ ورم می در

 کنمی، فکری مه جممتع این از رفنت برای فرصت اولنی در ابید که کردم می فکر

 و دبیاریب روزهای که کند زندگی هایی آ دم میان در نداشت حتمل مامان

 . اند دیده چشم به را اش  بدخبیت

 حرف زماین فقط. بودمی متاشاچی یک فقط ابتدا الکنرتی در مامان و من

 اطمینان اب و مسلط همران اما شد؛ می پرس یده من از سوایل که زدم می



 در کذب ادعای یک اب همران که شد منی ابورمان مامان و من. زد می حرف

 قرار شود ابعث مس تدل قانون زمع به و مسخره ما زمع به دالییل و کذب

 مقام به ماجرا چند و چون درابره تصممی و شود صادر من موقت ابزداشت

 روشن ذهمن اتریک های چراغ من که بود موقع آ ن اتزه. شود سپرده قضایی

 از دخرتشان که هستند جراین در که زدم ملیحه پدر و مادر از حرف و شد

 از حرف. است کرده پنهان را خودش مه ابری ندوچ  ست فراری دامادشان

 .دادند گوش فقط اما زدم، مداومش های اذیت و آ زار و همران های کتک
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 زود صبح فردا گفتند. نرفت ابر زیر رتیالکن کش یک افرس گفمت چه هر

 که بود گفته مه همران و بود بود پیش در تعطیلت. رود می دادرسا به پرونده



 ارجاع سپس و الکنرتی در موقت ابزداشت روم، می ایران از و مسافرم فردا

 .بود شده متام مه اداری وقت. دیدند می حل راه هبرتین را دادرسا به

 بود جعیب. رفمت طرفش به برود خواست می گراین چشامن اب مامان که موقعی

 ملیحه. نداش مت مه ترس حیت حمض؛ تفاویت یب. نداش مت حیس هیچ دیگر که

 شد، می پیدایش شدم گرفتار من فهمید می که این حمض به بود رفته که جا هر

 .ماندم می صبور ابید و رفت می اببک ابید فقط

 :گفمت و ایس تادم روبرویش



 .نیست طوری. پیش مت فردا مامان، نکن گریه-

 :گفت همران به عصیب نگاه اب

 پس رو اتوانش ابید من دخرت دادی فراری خونه از رو زنت غریت خوش-

 . برمی بده رضایت بده؟

 :گفت وقیحانه همران

 .دم می مه رضایت! چشم کرده، گور و گم کجا رو من زن بگه شام دخرت-

 :کش ید گردن طرفش به و زد کنار را من مامان



 داده؟ فراریش من دخرت وقت اون رفته، در تو ی  خونه از تو زن-

 :گفت کش یک افرس مست به نگاهی نمی اب همران

 چه از فهمید می کنید حتقیق مه کوچولو یه شام معلومه، شون پرونده اینا-

 .کنید رس یدگی زودتر لطفا. این خانواده

 :ادد ادامه مامان به رو و گرفت افرس از نگاه

 مهه مهاکراشون امروزم بود، شام دخرت اب کردم حصبت زمن اب که ابری آ خرین-

 خونه اون از بعد و بریون زدن درمونگاه از شام دخرت اب ابر آ خرین که گفنت



 که وقیت اومن آ ورده، من زن رس بلیی چه بگه ابید شام دخرت. ملیحه نیومده

 بودن؟ مه اب روز اون اچر  خونه، اومدن منی مه اب اصلا  که ماهه چند

 .کرد می بلغور دوابره را اش تکراری های حرف داشت

 ... و بودمی در دم ات. نیومدمی مه اب ملیحه و من گید، می دروغ چرا همران آ قا-

. بربند ابزداش تگاه به را من که داد دس تور. کنمی حبث بیشرت نداد هملت افرس

 :کردم تسف مامان های شانه دور را دس مت نبود، فرصیت



 دونن می اوان نزن، زنگ کیس به ملیحه ابابی و مامان جز رفیت الان مامان-

 .بزن زنگ بعدش ساعت چند اببک به. خربه چه

 .کنه اکری بتونه شاید زمن، می زنگ الان اببک به-

 :کردم امخ

 یدلا گی می هبش ری می. حرمف به بده گوش کنه، اکری هیچ تونه منی الان-

 .آ م می بعدش من برو، تو ون،من من معطل گفته

 :گفت آ رام



 زین؟ می حرف نرفنت و رفنت از تو مش، می دیوونه دارم من گی؟ می چی-

 !اینجا مبوین ذاره منی بیاد اببک فردا! ابزداش تگاه برنت می دارن

 :آ وردم پاینی را صدامی مه من الکفه

 معطل اینجا بتونه خییل دیگه. دارمی بلیت دو. ست خاهل ی خونه جا این مگه-

 هر برو رفت که وقیت بذار. بکنه رو اکراش بره ابید بعدش ایزدهه، شه من

 اتزه من بره، کن زرنگی جوری یه دومن منی فقط. بکن خواست دلت که اکری

 .بریون بیاره رو من زودی این به تونه منی دادرسا، ره می م پرونده فردا



 بگم؟ اون به چی، فربد به-

 .فروشگاه تو شلوغه رسش عیده، دم الان. نزن حریف نه،-

 :انلید

 ای بره اببک فردا که ایین فکر کنن می ابزداشتت دارن بکمن؟ غلطی چه پس-

 !نره؟

 فردا صبح ملیحه بودم امیدوار فقط. بزمن دیگری حرف نشد فرصیت دیگر

 نگراینم  تنها. نریزد مه به را هامی  کوزه و اکسه ی مهه و نشود پیدایش دفعه یک



 اکری ترس یدم می. بود رفتارهایش و مامان داش مت مورد این از بعد که دیگری

 .کند شک ها ماجرا  این لک به اببک که کند

 دو. آ ورد خودم به را من دفعه یک پردرد س ییل یک مثل ابزداش تگاه ااتق

. رفمت تر خلوت ااتق به من. بود دیگری از تر شلوغ یکی که مه کنار ااتق

 ای قهوه و چرک موکیت روی ااتق کف من از تر سال و سن مک دخرتی

 تصور شدمی چشم در چشم وقیت! اتریک و رسد ااتیق. بود نشس ته سوخته

 این آ مادگی. هس مت ااتق یک در شهر دخرت ترین اکر خلف اب که بود این من

 روی شلخته خییل مشکی شایل. بکمن او به راجع را ها فکر بدترین داش مت را



 را دستش مچ. بود زده بریون شال زیر از مرتبان موهایش و بود رسش

 خود به کجاست دقیقا آ ن منشا رس دانس مت منی که دردی از و چسبیده

 نشس مت زمنی روی زانو دو. شوم نزدیکش شد ابعث حالتش مهنی. پیچید می

 :گفمت و

 شده؟ چی-

 حالت در اگر کردم حس. کرد نگامه بود شده مجع مه در درد از که صوریت اب

 آ س تنی مکی و آ ورد ابال را دستش مچ. گرفت منی حتویل وقت هیچ بودمی عادی



 زمخ رس ید می نظر به که بود دستش روی ای بریدگی. زد ابال را یش مانتو

 به مکی هراسان شد ابعث خون. است افتاده خونریزی به که ابشد ای اتزه

 یک روبرومی دخرت که این و غریهبداش یت حمیط ابزداش تگاه،. بروم عقب

 ابعث ابشد، خایص بامیری و ویروس به آ لوده داشت اماکن و بود خلفاکر

! ریزی برانمه بدون و دفعه یک. رفمت عقب به و پزشمک یک کمن فراموش شد

 .رس ید می نظر به عادی برایش نکرد؛ تعجب اصلا  من حرکت از
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 :پرس یدم. شدمی چشم در چشم



 !دستت؟ شده چی-

 :گفت بیاید، کش بود شده ابعث و گذاش ته اتثری آ ن روی درد که صدایی اب

 .نشدم خراب رست روی ات کنار بکش! فضویل؟ مگه-

 :گفمت شود، مک ای ذره او اب ام فاصهل خواس مت منی که حایل در

 .بشه پانسامن ابید زمخت-

 دیوار به را رسش. دهد تکیه ااتق دیوار به ات رفت عقب  عقب و گرفت نگاه

 شدم؛ بلند جا از. گذاشت اش کرده مجع پاهای روی مه را دستش و چس باند



 ااتقک به بردند را او و آ مدند که کردم اعرتاض قدر آ ن. کردم می اکری ابید

 .کنند پانسامن را ستشد زمخ ات نگهباین

. شود بدمن به رسما رس یدن از مانع توانست منی موکت. نشس مت ااتق کف روی

 اب نداش مت جرات حیت و نشس ته ای گوشه. شد مه تر شلوغ ااتق غروب ات

 رکیک های حفش مردانه صدای شبیه صدایی اب و نشس ته روبرومی که زین

. شد می بد حامل بیشرت گذشت می بیشرت چه هر. شوم چشم در چشم داد می

 دخرتیک هامن فقط. کردم کنرتل تمن دور دس تامن کردن  حلقه اب را اندامم لرزش

 را دس تانش. کرد می پرت را حوامس گاهی گاه داشت زمخ دستش روی که



 ابز را چشمش مه حلظه یک حیت بود آ مده که وقیت از. بودند کرده پانسامن

 ابر یک ظرف در که سوپیی و شد بیدار شام آ وردن موقع فقط. بود نکرده

 و مرصف ابر یک ظرف. خورد ولع اب را بود شده رخیته بس ته در مرصف

 :گرفمت طرفش به را سوپم ظرف و شدم بلند. بود پامی مقابل پلستیکی قاشق

 .ندارم میل ممن خبور، بیا-

 .خورد خودش پلستیکیم  قاشق اب و گرفت دس مت از رسیع. نداشت تعارف



. نداش مت را بسنت چشم جرات من اما برد، خوابشان رسیع همه شد که شب

 قدر چه. بود برده خوابشان خیال یب قدر چه خوردم، می غبطه حالشان به

 اما شده، سپری شب از زماین چه بفهمم ات نداش مت ساعیت! نبودم شان شبیه

 همم دیگر. رخیمت اشک صدا یب و آ رام. ابشد گذش ته ابید دوازده از دانس مت می

 این در از که فردا خواس مت می فقط بزمن، گول را اببک و اباب که بودن 

 ش یب من و است شده پیدایش که ببیمن را ملیحه شوم می خارج ابزداش تگاه

 دفعه یک بودم داده او به سوپم از که دخرتی. نگذرامن طور این را دیگر

 :غرید و کرد بلند را رسش



 . دیگه خبوابمی بذار مرگته؟ چه-

 نشده گرم جامی هنوز بودم نشس ته ها ساعت که این اب و بود رسد منیز  هنوز

 .بود

 دادرسا در. بردند دادرسا به را من و نشد ملیحه از خربی اما شد، صبح

 آ مدند، مسمت به. دیدم مامان از زودتر را اببک بود، مامان دنبال چشمم فقط

 یک کدام سوالات به دانس مت منی مه من کرد، می گریه مامان بود، نگران اببک

 به ات بود ها آ ن به امیدم. نبود خربی مه ملیحه پدر و مادر از. بدمه جواب



 او به بود قرار که دیگری کس هر ای و ابزپرس مقابل شاهد و مطلع عنوان

 :داد تاکن اتسف به را رسش اببک. درآ یند پش مت بدمه پس جواب

 . کرد آ زادت وثیقه اب بشه شه؛ متوم زود کنه خدا-

 :گفمت تند تند. داد تاکن طرفنی به را رسش دوابره و

 پیداش زود دردرس توی افتادم من بفهمه ملیحه خواد، منی وثیقه نیست، همم-

 .شه می

 :کرد فوت را نفسش الکفه



 چی؟ نشد پیدا هرگز اگر. اومده رسش بلیی چه و شده چی نیست معلوم-

 :گفمت برود، ات کمن مطمئنش که این برای

 این از دیگه ابر چند نیست، ابرش اولنی ملیحه کرده، گری وچیه شوهرش-

 به برو تو کنن، می تعریف رو جراین ی مهه بیان ابابش و مامان کرده، اکرا

 .کمن می اکری یه شد معلوم تلکیفم ممن. نشه دیر پروازت برس، اکرت

 مشکی وشلواری کت اب که همران مست به نگاهی نمی اب و آ ورد ابال را دستش

 :گفت و بود ایس تاده ما از دورتر



 مادر و پدر اگه مردک این. شه می چی تو تلکیف ببیمن فعلا . پرواز ات کو-

 داش ته؛ مشابه رفتار ابر چند دخرتش و داش ته بزن دست که بگن دوستت

 .کنمی  می حل دوازده قبل ات. وثیقه اب یش می آ زاد

 :گفمت چشامنش در خریه

 آ ان بیوفته، عقب سفرت روز چند نیست لوممع نری نشو، من معطل برو،-

 .خودم آ م می بتومن بعدش ممن. ببینه رو مادرش ابید

 .بزند حریف مامان مقابل توانست منی. کرد نگامه تعجب اب و رفت ابال ابرویش



 :پرس یدم مامان به رو نبودند، ملیحه مادر و پدر چرخاندم، چشم اطراف در

 نیستند؟ ملیحه ابابی و مامان-

 :کرد پاک را چشمش زیر های اشک دستش اب انمام

 شاکیت ازت دومادشون گفمت کردم، پیداشون زدن زنگ لکی از بعد دیشب-

 زدم زنگ رو شون خونه آ درس. آ ن می صبح گفنت ابزداش تگاهی، تو و کرده

 ره می:" گفت. رساغشون بره فرس تادم زود صبح رو فربد دادند، هبم درمونگاه

 "آ رتشون می



 

 حرف مامان اب نتوانس مت بیشرت دیگر. خورد گره اببک نگاه در مهنگا رسیع

. شود معلوم مان تلکیف ات ماندمی منتظر و شدمی دور اببک و مامان از. بزمن

 حال در مامان اب که دیدم چرخاندم رس که زماین. نشدم متوجه آ مد فربد وقیت

 تر عقب مه اببک. گفت می مامان به را هایی چزی عصیب و تند. است حصبت

 گرفت نگاه مامان از فربد. نبود خربی مه ملیحه مادر و پدر از. بود ایس تاده

 .برگشت طرمف به و
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 راه از و داشت مکرنگی امخ. ودب مشخص رسزنش مهه از اول نگاهش در

 اما کشد، می نفس خست کردم می حس حیت. کش ید می نشان و خط دور

 اثنیه چند مدت. شد هبرت روزش و حال مکی ماند، و ماند صورمت روی وقیت

 در مه را نگراین که رنگی. گرفت دیگری رنگ و شد خایل رسزنش از

 ملیحه مادر و پدر از. گرفمت فربد از چشم تنبیل اب. بود داده جا خودش

 از که این اب. بودمی منتظر. نیامدند فربد اب دلیل چه به دانس مت منی و نبود خربی

 وقیت. بودمی نرفته ااتق داخل به هنوز بودمی آ مده صبح ی اولیه ساعات



 مزنل ملیحه مادر و پدر که گفت و آ مد کنارم به مامان زدند صدا را مان امس

 .نبودند

 پیش ممکن شلک ترین کند به رشایط برریس و ابزپریس لمراح که این اب

 وقیت. برود شد جمبور اببک. بود خبش رضایت مه هجیت از اما رفت، می

 ملیحه که قانوین پزشک ی انمه از و زدم خودم از دفاع در را هامی حرف

 افرس از هبرت دانس مت منی را عنوانش دقیقاا  که قضایی ضابط زدم حرف داشت

 که گفت جدی. فراخواند داخل به را همران بعد. شد قانع یالکنرت کش یک

 ی اعاده از حیت. شود تفهمی اهتام ات بگرید صورت بیشرتی حتقیقات ابید



 در مه را ملیحه مادر و پدر از کردن حتقیق. زد حرف مه من توسط حیثیت

 وقیت. رفت ااتق از بریون به و افتاد ای وقفه اکر وسط. گذاشت اکر دس تور

 مراحل از کرد اعرتاض همران وقیت و زد حرف وثیقه قرار تعینی از تبرگش

 . من موقت ابزداشت دس تور برای اکیف ی ادهل نبودن و گفت قانوین

 ممکن حنو هبرتین به ازظهر بعد یک ساعت در بود، شده رشوع که بدی روز

 و شده پیدا ملیحه که گفت و ایفت حضور دادرسا در ملیحه پدر. شد متام

 قدر آ ن. بیاید دادرسا به نتوانس ته نبوده مساعد حالش چون و مانده انهخ در

. ببیند را کیس ندارد سو دیگر چشاممن کردم می حس که بودم حال یب و خس ته



 قدر آ ن حامل کمن حیثیت ی اعاده همران علیه گفتند وقیت. داد رضایت مه همران

 توانس مت منی خییل و ودب میان در ملیحه پای. کردم واگذارش بعد به که بود بد

 دو از که دیدم و کردم نگاه ساعمت به وقیت. کمن برخورد همران اب کوبنده

 ولو ها صندیل از یکی روی و نشس مت ماراتن ی خس ته ی دونده مثل گذش ته؛

 .شدم

 



 راه فراید و داد این از بیشرت ات شدم بلند. کرد می هتدید را همران مامان

 دستش در. داشت برمی قدم ما از جلوتر مکی وشخام و صدا یب فربد. نندازد

 آ ورده  وثیقه برای که ابشد آ ن داخل مداریک رس ید می نظر به که بود کیفی

 و امخو. ش ناسد منی را مامان و من انگار که کرد می برخورد طوری. است

 :گفت لب زیر مامان. بود حممک هایش قدم و رفت می راه جدی

 و من دست داد رو گوشیش زد زنگ بکاب ات. بود زده زنگ هبش اببک-

 .رفت



 :پرس یدم آ رام

 اببک؟ گفت  می چی-

 مه رفنت قبل. خونه برمی می رو یدلا شده حل که گفمت من. نگفت چزیی اون-

 فربدم. کنه می درستش برگشت خودش بذاره؛ وثیقه برات گفت فربد به

 .رفت و نذاشت حملش

 کیس به و کش ید بریون جیبش زا را گویش فربد رفتمی؛ بریون که دادرسا از

 :گفت ای مقدمه هیچ بدون. زد زنگ



 . دادرسایمی بریون بیار؛ رو ماشنی-

 من طرف به طامنینه اب و آ رام داد، رس جیبش داخل به را گویش وقیت

 در خریه ندارد، خاریج وجود مامان انگار که طوری و آ مد نزدیک. برگشت

 کند جور و جفت مه کنار را ها نآ   زد می زور که لکامیت اب و عصیب صورمت

 :گفت



 چزی که نداره جایی افتخاراتت ی صفحه دیگه داش یت، مک فقط رو مهنی-

 دست از. آ ن می الان سامه، اب عزیز! پره ماشاهلل. بشه اضافه هبش ای دیگه

 !براش منونده روزگار تو

 سام. گش مت بوق صدای دنبال. بزند دیگری حرف نداد اجازه ماشیین بوق

. بود نشس ته کنارش جلو مه عزیز. بود کرده پارک را ماش ینش فربد رس پشت

 مست به من. بنشیند فرمان پشت فربد ات زد دور و شد پیاده ماشنی از سام

 در را هجمن. گذاش مت آ غوشش در را رسم و کردم ابز را در. کردم تند پا عزیز

 آ غوش هبشت به آ خر در و بودم کرده جتربه ساعت  وچهار بیست یک مدت



 به را اش خواس ته وقیت. برومی فربد اب خواست منی مامان. بودم رس یده عزیز

 :گفت حرص اب مکی و قاطع فربد گفت، فربد

 ! زندایی برمی بشنی-

 مامان سپس و من اول. کرد ابز برامیان را در سام نشست، که فرمان پشت 

. کرد می تعلل فربد. گرفت جای مامان کنار مه سام. نشستمی ماشنی داخل

 :داد تذکر سام که برد کنارش به را دستش مکربندش بسنت برای

 . ش می می جرمیه الان کردمی پارک جایی بد برمی، فربد-



 را رفنت و مکربند بسنت توانست ات مه بعد. گفت ی" درک به"  رسیع فربد

 :گفت و برگشت طرفش به عزیر انداخت، راه که را ماشنی. داد طول

 !بریون اومده که یدلا ؟تلخه اوقاتت چرا-

 مهه. نگوید چزیی کرد کنرتل را خودش. کرد نگاه عزیز به و چرخید رسیع

 ات شد می خریه من به گاهی  از هر فقط بود، ساکت مه مامان. بودمی ساکت

 اب و برنگردم ات. برنگردم ات کردم می نگاه بریون به مرصانه من اما. کمن نگاهش

 .نشوم روبرو داد می نشان را فربد عصیب صورت که ماشنی جلوی ی آ یینه



 .برگش مت ابالخره بودم انداخته راه خودم اب که بدی جنگ از خس ته
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 .خواس مت می وجودم ی مهه اب. خواس مت می را فربد نگاه فقط من واقع در

 و کردن نگاه. بود رس یده چزی یک به و شده کوچک و کوچک هامی خواس ته

 . متاشایش



 

 نگاه چپ چپ عزیز به که نبود همم. بود مهراهی نوع ترین قش نگ بودنش

 من به گفت، می" درک به"  سام به داد، می رسابال جواب مامان به کرد، می

 آ دم و عامل خواست منی دلش اگر دانس مت می که! بود بودنش مهنی همم. توپید می

 دمل.  ندارد دوست که اکری به کنند جمبور را او توانستند منی شدند می مجع مه

 صورتش از خبشی. شدم خریه ماش ینش جلوی ی آ یینه به و زدم درای به را

. بود آ یینه داخل تصویر صورتش روی مکرنگ ریش ته و چشامنش بود؛ پیدا

 حممک من. گرفت نگاه مه رسعت هامن به. کردند رداییب را نگامه رسیع چشامنش



 و کرد، نگامه دوابره که ماندم خریه قدر آ ن بودم، خریه  آ یینه به و ایس تاده

 خس ته آ یینه به ممتد نگاه از من. برگشت دوابره و گرفت چشم دوابره

 پشت بلفاصهل قرار و فرار. ابزگشت بلفاصهل و گریز از فربد و شدم منی

 رسعت. بود غریارادی نشست، لمب روی آ خرش نگاه زا که لبخندی. مه رس

 .نکمن اذیتش دیگر که کرد دس تاکری مه را جلو آ یینه. کرد زاید را ماشنی
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 های خوردن  بستین اید به را من که ای ابزی! بود آ مده خومش ابزی از اتزه

 آ ن به گاهی. انداخت می دور خییل ظاهر به های اتبس تان در مان نفره دو

 در فربد مه و من مه ها موقع  آ ن که رس یدم می این به کردم می فکر که روزها



 رفتار چویب بستین یک در شدن رشیک که بودمی معرتف خود هنان

 روی به اما زند، می رس پرس و دخرت یک از که است آ مزیی ش یطنت

 تفاوت این اب مان، نگاه مهنی مثل درست.دادمی می ادامه و آ وردمی منی خودمان

 که قش نگی دنیای در. نداد ادامه است، ش یطنت رس از فهمید فربد که وقیت

 کنار ماشنی ایس تادن اب که بودم ور غوطه بودم کرده پا و دست خودم برای

 :گفت و برگش ته سام مست به. برگش مت خودم معمویل دنیای به نخیااب

 .برسومن رو یدلا و زندایی رم می من برس؛ اکرت به برو تو! شو پیاده-



 :گفت فربد جواب در مامان

 رست مه تو. رمی می گریمی می دربست ش می می پیاده. ما ش می منی مزامحت-

 .شلوغه

 :ببیند هبرت را نماما ات داد حرکت را رسش بیشرت مکی فربد

 بیامی عزیز اب خوامی می ندارین؟ دوست هممون امروز، من ندارم اکری-

 !رس یه تون خونه



 که داشت این از نشان فربد، صورت در شدن خریه و عزیز برگشنت حالت 

 :گفت فربد جواب در مامان. است خرب یب اکملا  فربد تصممی از

  رو من داری که آ د منی مون نزدیک کیس ها، گرفته جذام این عنی شدمی که ما-

 !ترسوین می هممون از

. کرد بس نده آ یینه به کواته نگاهی به مه فربد. بود کرده اختیار سکوت عزیز

 نگاهش مدام و شده قرار یب عزیز. ابمش پذیرایش من شد منی دیگر که نگاهی



 از. دبیای ما ی خانه به ندارد متایل که کردم می حس. گرداند می اطراف در را

 !ترس ید می مامان برخورد

 به ات شدم پیاده مهه از زودتر من کرد، پارک جممتع مقابل را ماش ینش وقیت

 :گفمت گوشش نزدیک. کمن مکک عزیز

 دیگه، نزن مغربک ندارم، رو تنهایی ی حوصهل مبوین، پیشمون دارم دوست-

 .خدمتمت در دربست خودم نداره، اکریت مامان

 :گفت کنان غرغر آ مد، پاینی وقیت



 من بدن و تن چرا تو اما نگریه، بُل که نکردم ملمتت و رسزش فربد پیش-

 داری؟ آ مد و رفت ابهاش تو آ خه دوستیه چه این لرزوین، می قدر این رو

 مامان. آ مدم ابرو و چشم برایش فقط بدمه، را جوابش نتوانس مت فربد آ مدن اب

 داخل وقیت. کردمی مکک عزیز هب مه فربد و من و افتاد راه ما از تر جلو مکی

 روبرویشان مه مامان و من و داد تکیه خودش به را عزیز شدمی آ سانسور

 به آ رام آ رام که بود این مس تعد شدت به اما بود، عزیز به نگامه. ایس تادمی

 بس یار متاییل اب من و داد دس مت اکر اس تعداد این. شود منحرف فربد مست

 متام و گرفته رضب آ سانسور کف روی اهایشپ اب. کردم نگاه فربد به ابال



 ایس تاد، آ سانسور وقیت. بود پایش ی ها رضب ترتیب و نظم به مه حواسش

 آ سانسور مست به نگاهش طبیعی طور به اینکه جای به و کرد بلند را رسش

 در شدن ابز. برگشت من مست به نه، ای است شده ابز که ببیند ات برود

 . شکست مه در ار  نگاهش حلظه هامن آ سانسور

 :گفت لب زیر و نداد اجازه که بیاورد داخل به را عزیز ات کمن مککش خواس مت

 .آ رم می خودم-



. گرفت جای کنارش مه خودش و شده خس ته نشاند، مبل روی که را عزیز 

 به کنجاکوی اب عزیز. کند آ ماده را پذیرایی اس باب ات رفت آ شپزخانه به مامان

 مان قبیل ی خانه اب خانه این مقایسه حال در شاید و کرد می نگاه خانه اطراف

 داشت جا یک را ماشنی داخل های گرفنت نگاه آ ن ی مهه تلیف مه فربد. بود

 چشمش اب اگر رفمت می که جا هر به کرد، می نگاه من به فقط. کرد می تسویه

 پشت ابلشی که زماین. چرخاند می رس نه، اگر و آ مد می دنبامل توانست می

 :گفت آ رام بنشیند، مبل روی تر راحت ات گذاش مت می  زعزی



 خودمت. دنبالش آ م می شب. ابشه هبش حواست پیشت، مبونه شب ات عزیز-

 .دارم اکرت در دم بیا

"  به فربد جواب در. بود شده پیدا اش  رسولکه مه مامان کردم راست که مکر

 سالن انتهای راحیتم  مبل عزیز وضعیت به نگاه اب مامان. کردم اکتفا ای" ابشه

 :گفت و داد نشان را

 .مبلش تره راحت اوجنا بربین رو عزیز-



 مامان که داد اجنام را اکری هامن و کرد نگاه بود گفته مامان که جایی به فربد

 :گفت و ایس تاد عزیز مقابل. کردم مککش ابر این. خواست

 .کن اسرتاحت خرده یه دنبالت، آ م می شب-

 :گفت فربد به رو مامان و داد تاکن برایش رسی عزیز

 .خبور چزیی یه مبون-

 :داد را مامان جواب کواته

 .جایی برم ابید ممنون،-



 :گفت دس توری حالت اب من به و چرخید

 .دارم اکرت در جلوی بیا-

 .بگوید را اکرش ات بردم بریون را تمن از نصفی و ایس تادم در دم. رفمت دنبالش
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 :گفت و کرد کنارش به ای اشاره. گرداند صورمت در را نگاهش

 .بریون بیا ببند رو در-

 :گفمت و ایس تادم کنارش. رفمت بریون و پوش یدم. بود در مقابل کفشم

 شده؟ چی-

 :داشت نگه صورمت روی اثبت را چشامنش ام، داده ششحف  انگار



 این و دوستت اب. شده چی بگو تو شده؟ چی بگم من برم؛ رو روت-

 رساکر دوست ی رسولکه پَره، می اببک ات بودین؟ کرده بندی گاو شوهرش

 کرده پاخت و ساخت بفهمن معراا  خرن، که مه بقیه! شه می پیدا هیو خانوم

 .بودین

 .بودم ابزداش تگاه شب یه من چیه؟ پاخت و ساخت-

 بلیت اببک طرف یه از. کین می اکر چی ابالخره ببیمن بودم منتظر ش مهه-

 مامانت که دیشب. رم منی من گفیت می طرف یه از برین؛ دواتیی که بود گرفته



 ات ابشه، شده ریزی برانمه کردم منی فکر مه درصد یه شده چی گفت زد زنگ

 .شه می پیدا گمشده اببک رفنت حمض به آ سا عجزهم اقدام یک در که این

 :آ وردم ابال را دس مت

 .کین می فکر تو که نیست مدیل این اصلا  بدم، توضیح بذار-

 :داد هل پاینی به را دس مت آ رام و آ ورد ابال را دستش

 تو طاق، به بکوبه رو اببک رس نیست کیس هر اکر! اومد خومش خب، نه-

 !آ د می بدت شدی نگزر گم می من بعد! کوبوندی



 .بزمن حرف من بذار فربد-

 :غرید

 اب کردی خیال چی کمن، می فکر اشتباه که نکین قانعم خواد می دمل فقط-

 ابزداش تگاه ری می شب یه ریزی؟ می برانمه و نقشه من برای خودت؟

 دیشب متوم رو؟ من حیت چرخوین، می انگشتت یه روی رو مهه موین، می

 !الان یتهس  کجا که معطل موندم

 :گفمت و گرفمت نگاه. کردم نگاهش دخلور



 دارن اختلف وقته خییل. نداشت خرب ملیحه شدن گم از رومحم من خدا به-

. ما ی خونه موند اومد روز چند ملیحه شد دعواشون که آ خر رسی! مه اب

 اوان. من رساغ اومد نیست ملیحه دید که مه دفعه این همران مهنی برای

 ... من فقط. نیسنت جراین در. دارم رشایطی چه من که دونن منی

 .بگومی را  هامی حرف ی ادامه بود منتظر امخ اب



 دومن می رو ملیحه جای رم، می دارم گفمت. کردم حتریک رو همران خرده یه-

 شاکیت ره می بش نوه رو حرف این دونس مت می. خرابیه لکه آ دم. گم منی هبت

 .زد می حرف شاکیت از ش مهه آ خه کنه، می

 :کرد نگامه تعجب اب اما بود، زده هامی حرف به شبیه مکی حدیس که این اب

 تو و نشه پیداش هرگز دیگه که نکردی فکر خودت اب حلظه یه آ خه-

 مردک این خود ممکنه نکردی فکر حلظه یه بکین؟ ابید غلطی چه وقت اون



 مهرنگ موهات ابید تو وقت اون و ابشه کرده نیست به رس رو زنش

 بیای؟ بریون بتوین تو اون از ات بشه سفید دوانتدن

 :کردم نگاهش مس تقمی

 .برم اببک اب خواس مت منی فقط شه، می پیداش ملیحه بودم مطمنئ-

 :شد منعطف مکی حرف این شنیدن از بعد

! زده افرتا و هتمت هبت که کین می شاکیت دوستت شوهر این از ری می-

 اما ست؛ اکسه یه توی مه اب ستتوند کردم می فکر چون نگفمت چزیی اوجنا



 شب یه بفهمه و بشه ادب خرده یه که هبرته نیست طور این که حاال

 !دوزاری دکرت داره؛ ای مزه چه موندن ابزداش تگاه

 خاص اما ابشد، اتزه که این نه هایش حرف پشت ی هنفته نگراین و حرص

 خاطر برای ومینگ که. شود بس ته خمالفیت گونه هر برای دهامن شد ابعث. بود

 .بگذرم همران از است هبرت ملیحه

 .کمن می رو اکر مهنی-

 :گفت جوامب در



 به ترش و توپ ات دو اب بشه که شدی اون از رسخودتر. نیس مت مطمنئ-

 .آ ورد راهت

 :کرد کج آ سانسور مست به را راهش

 .عزیز دنبال آ م می شب-

 طور برایش قلمب. دبرو ات ماندم در مقابل شود آ سانسور وارد که زماین ات

 .تپید می دیگری



 آ ن حضورش. کردم درست شام و بردم حامم به را عزیز. رفمت حامم به خودم

 وجه هیچ به اصلا  که بود داده رنگ کورمان و سوت مهیشه ی خانه به قدر

 چزی مهه و کرد منی احرتامی یب مه مامان. ابزگردامن فربد به را عزیز نبودم حارض

 جلب ماندن برای را عزیز رضایت که وقیت شام خوردن از بعد. بود خوب

 .کمن جلب را نظرموافقش ات زدم زنگ فربد به کردم
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 :گفت و برداشت را گویش رسیع زدم زنگ وقیت

 .کن ش آ ماده رو عزیز. بیام افمت می راه دارم-

 :زدم الامتس رنگ صدامی به



 رو خودش مبونه، بذار مبونه؟ پیشم امشب عزیز کمن خواهش شه می! فربد -

 .مبومن تنها امشب ندارم دوست. کردم رایض

 .کند می فکر دارد که بود معین بدین برامی که تعلیل کرد؛ مکث

 .ببیمنش آ م می رس یه فقط. ندارم حریف من داره ستدو  خودش اگر. مبونه-

 :گفمت تندتند و بلند

 !مریس! تو خویب خییل-



 گم می که عزیزه خود خاطر به. کردی غلطی چه نرفته ایدم هنوز. نشو لوس-

 نشده شکر رو خدا که مامانمت. نذاشت مه روی چشم دیشب! تو نه مبونه،

 دیگه ساعت نمی فرمومن پشت. هبد هبمون حسایب و درست خرب یه بزنه زنگ

 .اوجنام

 

 پوش یده آ یب راه راه اب بلند آ س تنی سفید پریاهن. بود صبح از تر مرتب آ مد وقیت

 رس رسبه. بود صبح از هبرت مه حالش. بود مشکی جنی یک مه شلوارش. بود



 طرف بودمی آ مده خانه به که عرص از بیشرت مه مامان اب و گذاشت می عزیز

 دنبال شدت به و گرفمت عهده بر را پذیرایی ی وظیفه مه نم. شد می حصبت

 وادار را او ممتد های کردن نگاه این در و کمن نگاهش و بنشیمن که بودم وقیت

 به را کردن تعقیب فربد. نبود تلش به نیاز خییل. بدهد را نگامه جواب کمن

 .کرد می اجرا ممکن شلک ترین مبتداینه

 :گفمت و شدم مهراهش کرد، رفنت قصد و بوس ید را عزیز وقیت

 .آ م می ابهات پاینی ات ممن-



 را ها آ ن العمل عکس خواست می. کرد نگاه مامان و عزیز به مهزمان و چرخید

 وجور مجع مشغول مه مامان. کرد نگاهش فقط عزیز. بس نجد حرمف به نسبت

 . بود مزی کردن

 داری؟ اکری پاینی-

 :انداخمت ابال ای شانه

 .آ م یم طوری مهنی-

 :پرس ید شدمی آ سانسور وارد وقیت



 اومدی؟ مهرام که داش یت اکری من اب-

 :دادم تاکن طرفنی به را رسم لبخند اب

 .کمن ت  بدرقه اومدم فقط نه،-

 مالش را دستش کف شستش انگشت اب. آ ورد ابال و کرد ات را چپش دست

 :گفت و داد

 گوشش؛ زیر دمز  کش یده یه کرد می شوهر،شوهر س تاره که ها موقع اون-

 .س نگینه خییل دستت گه می ش مهه



 بریون آ سانسور از ماندم منتظر. بودم فهمیده را منظورش. ایس تاد آ سانسور

 :گفمت داشتمی برمی قدم اش شانه به شانه که حایل در و شدم نزدیکش. بیایمی

 شوهر حال هر به س تاره. نداش ته که ای فایده هیچ اما زدی، س ییل تو خب-

 .کرد

 جممتع دور ات دور درختان شب هر مثل. برومی بریون ات داشت نگه برامی ار  در

 ام شانه به را اش شانه. خبورد اتب و  پیچ هبرت هباری نس می بودند شده ابعث

 :گفت و آ ورد پاینی را رسش مکی کرد، نزدیک



 گاهی فهمید ابالخره. گرفت آ روم من دست نداش ته؟ ای فایده گفته یک-

 ش نایس وظیفه هوای دس تام دوابره که الان مثل داره، مه ای دیگه وظایف

 .رسشون به زده

 :داشت نگه را ام شانه دستش یک اب و ایس تاد مقابل خرب یب

 !شدم خوحشال. بسه بدرقه ابال، برو دیگه-

 :کردم زمزمه

 کردی؟ پارکش کجا. بشی ماش ینت سوار ات وامییسم جا مهنی-



 مه را دستش یکی آ ن. بگردم ماش ینش دنبال ات کردم کج را رسم مکی وقیت

 خست قدر آ ن. داشت نگه و گرفت را ام شانه دیگر طرف و آ ورد جلو

 .بزمن زل صورتش به کرد جمبورم که گرفت

 خودم توی خرخره ات من که کین دلربی افتاده ایدت زندگمی از جایی دقیقاا  تو-

 ات من که ییجا! اشتباهی خییل خییل جای یه. غرمق گرفتارایم و مشالکمت و

 دنیا نسبت بدترین که آ دمی به رمس می شده چی دقیقاا  ببیمن چرخومن می رس

 . داره تو اب رو



 !دلربی ذاری می رو اکرم امس که انصافیه یب خییل-

 دلربی را امسش که توهجایت. بود خودش به نسبت توهجامت متوجه. زد لبخند

 .بود گذاش ته

 هس یت متوجه! یش می نگرامن زاید قدر چه نگراین؟ پس؟ چیه اکرات امس-

 !نیست؟ نرمال اصلا  و ابالست زایدی نگرانیات دوز



 نرماهل؟ و عادی چطوره؟ تو نگرانیای دوز طوری؟ این نداری دوست-

 بود؟ خودش جای رس چزیت مهه بودی؟ نرمال دادرسا بودی اومده که صبح

 بودی؟ وانس تاده اشتباهی جای
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 خربی رسخش مهیشه زابن آ ن از کرد، می نگامه فقط و گرفته را هامی شانه

 ام  شانه روی از را دستش یک آ رام. گشت اطراف در چشامنش. نبود

 :برداشت

 تره نگران یکی اون از بیشرت یک ابزیم  وایس تادی. یر منی ابال، برو بسه گم می-

 بلیی هر اگه من پریس؟ می چی برای! معلومه تلکیفم که من! انداخیت راه



 هیچمی وقت هیچ که اینه برای! نبودمنه نرمال و عادی مهنی برای اومده رسم

! بودی هبرت تو اما بودم؛ وایس تاده اشتباه مه مهیشه نبود، خودش جای رس

 حواست! نیاد پیش اشاکیل نکرده خدای وقیت یه که واییس کجا که ودیب بدل

 دادرسا تویم  صبح که آ دممی اون! کین می انپرهزیی داری که الانه! بود مجع

 برای کردن حامقت از شه منی خس ته که ای دیوونه. بودم م دیوونه خود دیدی،

 ... اما ها، خورده چوبشم! تو

 :نبودم هامی چشم دار اختیار مه من! نداد ادامه



 نبود، اشاکلش و ایراد برای ابمش، دور ازت خییل که وایس تادم جایی اگه-

 دیگه نیست، جا براش جا هیچ دیگه بشکنه که آ دم قلب! بود شکس ته قلمب

 جایی یه بره که شه می انچار. شه منی سفت و حممک وقت هیچ پاش زیر زمنی

 خوای می اکری هر. شه می پوچ نه گر و! چی مهه از مبونه دور که وایسه

 تو فقط کمن، منی انپرهزیی  من نده، حق خودت به قدر این فقط بکن، بکین

 که آ دمی. ابشه خودش کرده هوس شب وقت این که بیین می رو آ دمی داری

 مه شاید. دیدیش دیر ای ندیدیش ای اما شد، خودش ابرها و ابرها مه قبلا 

 که افته می ایدش دوابره بشه که روز چون. بکنه رو اکر این امشب فقط



 آ دم دوین منی که تو. مشالکتته متوم ابینم  که داره کیس اب رو دنیا نسبت بدترین

 اصلا  که چزیی برای اومن کنه، چهارات ات دو دو خودش اب بشینه دامی

 که هس یت عزیز برام مه قدر اون! خسته قدر چه داره منی ور کتاب و حساب

 .داش مت که رو دیب حال کین جتربه خنوام

 نگامه تر معیق. ابشد رفته فرو خلسه یک به هامی حرف اب که بود این شبیه

 ابیق خست و سفت نداشت ارصاری دیگر ام شانه روی مه دستش و کرد می

 خودش ات شدم قدم پیش ابال، بروم که کند ارصار دوابره بودم منتظر. مباند

 .نزند حریف



 پا لنگه یه صبح از! قرمزه و دآ لو  خواب چشامت برو، شده دیرت- 

 !شدی خس ته وایس تادی

 :شد قطع ام شانه اب دستش متاس و رفت عقب به قدم یک

 که نداری خاری هیچ! داری دوستشون که هس یت نرگسایی مهون مثل تو-

 ... بری تو وامییس مت جا مهنی. بدی آ زار رو کیس ابهاشون



 تعریف من از که کیس مک. زدم بودم شنیده که تعریفی شوق رسم  از لبخندی

 ابید خودشان کرد می فکر کرد، منی تعریف اصوالا  کیس از فربد بود، نکرده

 .دارد نظری چه بقیه مورد در که بفهمند

 .آ رمش می خودم بعد پیشمون، مبونه بذار نیا، عزیز دنبال فقط رم، می-

 .من دنبالش آ م می فردا نگری، ماهی آ لود گل آ ب از -

 اسرتس بودم، رفته دادرسا به الکنرتی از زود صبح دم،بو  خنوابیده دیشب

 شاکیت برای دیگری و اببک رفنت برای یکی. بودم کرده جتربه را ای سابقه یب



 روی اما درآ ورد، زانو به را آ دم یک تنهایی به توانست می کدام هر که همران،

 ات که اش متد را این تواانیی هامی خس تگی ابر کوهل متام اب من. نداشت اتثریی من

 .بزمن حرف فربد اب و ابیس مت پا رس صبح

 برگش مت، عقب به ها پهل نزدیک. رفمت جممتع مست به و کردم گوش را حرفش

 از ماندم منتظر. بود مسمت به آ مدن حال در روبرو از زین. کرد می نگامه فربد

 :گفمت بش نود که طوری بلند، فربد به رو شد که رد. شود رد کنارم



 یه رس یدی. بودن غلف تو مقابل در مهیشه اما دارم، خوبشم! ارمد خار ممن-

 .نزین زنگ ات خوامب منی من کن، قطع بزن زنگ تک

 خوردن رس ای! خواست می پریدن پاینی و ابال دمل. داد تاکن اتیید به را رسش

 فربد:" که بگومی بلند بلند و کمن فراید و جیغ ات مرتی چند ی رسرسه یک از

 نبوده کس هیچ برای این قبل ات که است، من برای خایص جور یک

 ".است
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 من از شد منی رویش. کرد می نگاه را من خس ته و بود نشس ته مبل روی عزیز

. کنمی پا و دست جایی ایشبر  و آ ید می خوابش که کند درخواست مامان ای و

 اگر. هایش گهل به برسد که کرد می دل درد. بود آ مده کردنش دل درد مامان

 مامان که رفت می این احامتل خبوابد ات بردم می ااتمق به را عزیز و رفمت می جلو

 رسگرم  سالن کردن جور و مجع اب را خودم دست به گویش. شود انراحت



 مه مامان و بگوید رس یدنش از و زندب زنگ تک فربد ات بودم کرده

 . برسد نصف به حداقل هایش حرف

 :گفمت معمول حد از بلندتر مکی و ایس تادم عزیز و مامان از دور

 ی بقیه خوابه، می و خوره می رو قرصاش ها موقع این از زودتر عزیز مامان-

 .بعد برای مبونه حرفاتون

 انراحت. گش مت انراحیت از ردی دنبال صورتش در. برگشت مسمت به مامان

 :گفت و شد بلند اما نبود،



 .خبوابه بنداز جا بیا. ندارم اکری من-

 :گفمت شدم، می ااتمق راهی و بود عزیز به نگامه که حایل در

 . خبوایب برمت می آ م می ندازم می جا الان-

 :گفت خواس ته خدا از لبخند اب عزیز

 .هبرته ابشه پتو یه. نندازای تشک ابشه،-

 که انداخمت جا نزدیکش مه خودم برای. انداخمت جا ااتمق وسط عزیز یبرا

 جا موقع. خورد زنگ ام گویش بروم بریون خواس مت که مهنی. خبوامب کنارش



 صدای بردارم را گویش ختت روی از ات. بودم انداخته ختت روی انداخنت

 را گویش. بود زده زنگ که بود فربد. کردم ابز را صفحه قفل. شد قطع زنگش

 در و بیاید ااتمق به کردم مکک عزیز به و ابزگرداندم ختت روی به لبخند اب

 .بکشد دراز جایش

 به ااتق اتریکی در گذاش مت ابلش روی رس کنارش و شد متام اکرم که موقعی

 :گفت و برگشت مسمت



 بیاد که خواس مت ازش و آ وردمش من گفت اگه هبت؟ پاینی گفت چی فربد-

 خودش. نزدم هبش حریف اصلا  من! ها  گفته؛ دروغ بشه، اکرت پیگریت

 حتوییل سال ات کنه مجع رو هام مس یهل وس یهل که کرج بود اومده دیشب

 رو چی نفهمید اصلا  چیه، جراین گفت زد زنگ که مامانت. ابمش پیشش

 به قدر این مش خونه تو. هتران اومدمی گرفت رو گازش. نکرد رو چی کرد مجع

 خودش. برد خوامب حال یب مبل روی من که زد زنگ فیقر  اون و وکیل  این

 زد سپیده ات. ابشه گذاش ته مه روی چشم مه ساعت دو صبح ات نکمن فکر

 !تو اکرای پیی اومد خودمش مبونه، من پیش که آ ورد کرد خواب کور رو سام



 و گذاش مت اش سینه روی را دس مت و شدم خزی نمی. کرد سکوت دفعه یک

 :گفمت گوشش نزدیک

 !عزیز بگو ابزم-

 :کرد نگامه تعجب اب

 .بگم ابزم رو چی-

 :گذاش مت رسش نزدیک را رسم

 .کرد دیشب که اکری هر. بگو برام فربد اکرای از دیگه، حرفا  مهنی از-



 :گفت ابشد شده انامید من از لک به که طوری

 !بود مهینا دیگه بسازم؟ خودم از بگم؟ دروغ-

 :گفت رسیع کواته مکیث از بعد

 و قفل رو دخرته این پای و دست ابید گفت زد، مه ای دیگه حرف یه انآ ه-

 بد هبت لیب زیر مه بعد. نکنه پا به رش قدر این ات خونه تو انداختش زد؛ زجنری

 .گفت می بریاه و
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 :گفمت و شدم مخ صورتش روی و کردم بلند را رسم مکی



 ذاری؟ می رساکرم-

"  بگه بشینه داش یت انتظار! ش نایس؟ منی رو فربد مگه تو! رساکری چه نه-

. گفمت بریاه و بد هبت ابهاش ممن"  ؟ ابزداش تگاهه تو امشب مبریم الهیی آ خ

 اون جمردی تو اصل! کن قطع ابهاش رو ت رابطه پردردرسه، دخرته بیین می

 وآ مد رفت جمرد دخرت اب متٔاهل زن نداره خوبیت گفنت مه مهیشه ؛ متاهل

 .ابشه داش ته

 :برگش مت جامی رس به و خندیدم



 و دور آ دمای نصف اب ابید من که ابشه طوری این! عزیز بودا حرفا اون از-

 .کمن رابطه قطع برم

 یکی که این از. رفت خواب به و گرفت آ رام ایشه نفس مک مک. نداد را جوامب

 چشاممن. داش مت آ رامش حس کش ید می نفس ااتمق سقف زیر من جز به دیگر

 جراین از بعد را ام زندگی شب ترین دردرس یب که کردم فکر این به و بس مت را

 .کرد خوامه صبح اباب

 



 بکمن ریاک که این از قبل. شدم بیدار مهیشه از زودتر عزیز هوای به صبح

 از فرصت اولنی در خواست فربد مثل و پرس ید ملیحه از. زد زنگ اببک

 دیدنش به موفق هنوز که کرد ادعا پرس یدم اباب از وقیت. کمن شاکیت همران

 .است انراحت خییل من نیامدن خاطر به که داند می فقط است، نشده

 دادم را زیزع ی صبحانه که این از بعد. بود آ فتاب غروب از بعد حتویل سال

 دید وقیت مه مامان. شومی آ ماده حتویل سال برای ات کردم متزی خمترص را خانه

! سال حتویل ی حلظه ات حداقل مباند، عزیز داش مت دوست. آ مد مکمک به مشغومل

 عزیز مثل همامن یک فقط. نداشتمی دماغ و دل مان جفت مامان و من



 دیدن از و چبیمن سنی هفت ی سفره ات دارد وا تاکپو به را من توانست می

 .کمن ذوق بودم نکرده خرجشان بود وقت خییل که هرنهایی

 ما پیش حتویل سال عزیز بگومی ات زدم زنگ فربد به سفره کردن آ ماده از بعد

 عزیز. داد خنواهد منفی جواب من به کردم می فکر دیشب از بعد. ماند می

 داد جواب وقیت ات رفمت ااتمق به. بود فربد رضایت رشطش فقط و بود رایض

  چطور دانس مت منی  سلم، از بعد. داد را جوامب بوق چندین از بعد. ابمش تنها

 فربد. بودم رس یده خط ته به دیشب هامن که این مثل. کمن رشوع را وگو گفت

 :کرد اعرتاض بودم کرده اجیاد برایش که وضعییت به



 زین؟ منی حرف چرا-

 :ندمه را سوال این جواب ات آ مدم حرف به زود

 !مبونه ما پیش حتویل سال قراره عزیز-

 گفته؟ یک-

 !ما تنهایمی. کرد قبول عزیزم گفمت، من-

 س تاره کند، پیدا ای چاره اش تنهایی برای توانست می اما بود، تنها مه فربد

 .ابشد ها آ ن اب توانست می  بود؛ سام بود،



 بود؟ چی تلکیف آ وردم منی رو عزیز-

 .بودمی فقط مامان و نم! مهیشه مثل-

 رضایت اگه. نزن موندنش از حریف دیگه بعدش دنبالش، آ م می فقط. مبونه-

 .نیست رایض خییل دومن می گرنه و توئه خاطر به مبونه که داد

 :گفمت مردد

 .ری منی جایی و هس یت تنها اگه البته بیا، مه تو خوای می-

 .نیس مت مه تنها اما رم، منی جایی-



 :داش مت دوست را اش زندگی به کش یدن رسک. بود اطعانهق اکملا  حلنش

 داری؟ هممون-

 :دادن جواب برای کرد منی مقاومیت هیچ

 آ ن می رس یه بعدش ای حتویل سال قبل ای گفنت. آ ن می کیوان و انزننی آ ره،-

 !جا این

 دیگر انزننی. آ مدم خودم به رسیع اما! شدم انتوان کردم، سکوت خوردم، جا

 ی مهه به اگر که آ دم یک دیگر. نبود ابشد انمزد فربد اب قبلا  که آ دم یک تنها



 نداشت؛ ربطی هیچ او به هستمی جدا مهه از من و فربد که داشت ربط دنیا

 و بیندازد پرده فربد و من بنی توانست می که بود کیس تنها انزننی حاال. نبود

 به شاید ات مبگذار  راحت را فربد و او ها، مصلحت خاطر به خواس مت منی من

 فربد دیشب حرف اب ها مصلحت ی مهه دیگر. برگردند گذش ته خوب جاهای

 رفته سوال زیر" شود منی خس ته من برای کردن حامقت از"  که این مورد در

 .بود

 شده؟ حل آ ن؟مشلکتون می چی برای-



 داشتمی؟ مشلک ما-

 :نداشت خرب انزننی و من زدن حرف از

 !خورده مه به تون بنی ی رابطه که کردم می فکر من-

 هبم دیگه فرصت یه که آ د می الان اما! کردی فکر درست خورده؛ مه به-

 .بده

 :کند ام دیوانه داشت دوست ای بود، گرفته اش ابزی دانس مت منی

 خواس یت؟ فرصت ازش-
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 ... نه-

 :کردم پنهان شود ادا مشرده مشرده کردم می سعی که لکامیت پشت را ام الکفگی

 خنواس یت؟ فرصیت ازش وقیت بده، فرصت هبت خواد می چطور پس-



 فرصت یه که وقتشه و شدم ادب اکیف ی اندازه به من کنه می فکر چون-

 .کمن اثبات رو خودم بتومن ات بده هبم دیگه

 !بدی فرصت یه هبش تو که این شه می واقع در-

 ندم؟-

 :گفمت فوری

 پریس؟ می من از-

 .نیس یت موافق تو آ د می نظر به چون آ ره،-



 بگی یکی به شب توین می ببنی کن، فکر خودت به! داری؟ اکر چی من به-

 از مکرت در بعد و یش منی خس ته براش حامقت از که هس یت ای دیوونه که

 بدی؟ فرصت دیگه یکی به ساعت چهار و بیست

 نتومن؟ من چرا تواانییشونه، مکرتین اکرا این مردا-

 !کردی انتخاب رو بدی وقت خییل کین، می اذیمت داری اگه-

 بلفاصهل داد، ادامه اذیتش به اگر که بودم داش ته نگه طوری را انگش تامن

 .بنشیند تلفن قطع ی دمکه روی



 یش؟ می اذیت تو بدم، فرصت انزننی به من-

 :دمه را جوابش و نکمن قطع را تلفن که بود جنجایل قدر آ ن شسوال اما

 کمن؟ اتیید رو حرفت که این از آ د می خوشت هس یت؟ چی دنبال-

 وقت اون چون ندار، نگه من مشغول رو فکرت شب، عزیز دنبال آ م می-

. پیش ته عزیز. نیس مت دادن پس جواب آ دم ممن آ د، می پیش سوال هی برات

! بیا مه تو کرج، گردومن می برش فردا پس. بگذرون خوش نیست؛ که مهیشه

 !آ د می خومش چی از بگم تومن می فیس تو فیس هبت وقت اون
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 ترین دورافتاده به نزدیک، ترین نزدیک تو میداین! من نزدیاکن دورترین

 !هس یت؟ قلمب لزیهایده



 دخلوش بوییدم می را هامی نرگیس وقیت مهیشه چقدر میداین درمان دردترین

 !«شد خواهد نگران شقایق به نرگس چشم» که بودم این به

 خوش به تنهایی به مرا و ماندی ها نرگس هامن درکنار...تو... روزی ویل

 ترین ،دوستنه! ها شقایق خود کین فکر که نه! فرس تادی شقایق آ مدگویی

 و رفمت من فرس تادی شقایق میان داغ داغ اس تقبال به مرا تو! نه قلمب دمشن

 !ماندی تو



 را قلمب گرفت مرا چزی مهه کردی زجنری آ ن اب را وجودم که را پیچکی میداین

 مال مهیشه چزی سه اما!!! را جوانمی و  نوجواین و را شادمی را وجودم را رومح

! غرورم و  عشقت ، مغت! آ وری بدرش من چنگ از نتواس یت و بود من

 خودم خود برای داش مت نگه را اینها

 درچیه متام روزی دامن می و داین منی دامن می!  جامن هماجر پرنده جدلترین

 !دانست خواهی و شد خواهد ابز سویت به نور های



 هامجنا که هایی نرگیس کنار ابمش، نداده جان برایت هنوز آ نروز اکش

 !!!ماندی
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 !کرج بیام تومن منی تنهاست مامان-

 ابهاش عزیز بده رو گویش! کش یدم رو یک انز ابر آ خرین نیست ایدم اصلا -

 !پیش پیش مبارک نوت سال مه بدی هبش اینکه از قبل. بزمن حرف



 تر متفاوت حلنش آ ن در که آ خرش ی مجهل اما کمن، قطع را گویش خواس مت می

 به را تلفن گویش و بگومی ی"ممنومن"  شد ابعث بود قبلش مجلت حلن از

 .بس پارم عزیز

 ابال ابرویی مامان که کرد ذویق چنان است خط پشت فربد فهمید وقیت عزیز

 تلفن پشت از. نداش مت برایش جوایب من اما کرد، اهنگ من به و انداخت

 از عزیز. برود آ شپزخانه به داد ترجیح مه مامان. رفت می فربد ی صدقه قرابن

 اب و کرد اختیار اکمل سکوت ادامه در اما گفت، حتویل سال دم فربد تنهایی

 زدم می حدس. داد می گوش شد می تر مجع آ ن اجزای حلظه هر که صوریت



 تنگ را عزیز خلق مهنی و! من به که است گفته او به را دلییل نهام فربد

 .بود کرده

 :گفت و گرفت مسمت به را گویش. شد متام فربد اب حصبتش که این از بعد

 .داره اکرت گه می فربد بیا؛-

 :کردم نزدیک گومش به و گرفمت را تلفن گویش

 ... بهل-



. پش میومن اکرم از الان مه دتش به! کش یدم رو یک انز ابر آ خرین افتاد ایدم-

 هرگزم ! یدلا هرگز! کردم منی رو اکر این هرگز دیگه عقب، برگردم داشت جا

 ... هرگز

 دیدمش، می اتر مجهل این شنیدن از بعد. بود سنی هفت ی سفره به نگامه

 مه حلظه یک که بود شده ادا حممک فربد ی"یدلا هرگز" قدر آ ن. مه را مامان

 مس تقمی ای اشاره که این بدون. است کرده دروغیین ادعای که نکردم شک

 پش امین کش یدن انز کدام از. زند می حرف چزیی چه از دانس مت می من کند،

 .کرد خنواهد تکرارش دوم ابر برای هرگز و است



 به برنگردم و نباشد مشغول خیامل و فکر حتویل سال نزدیک که این برای

 را وضعش و رس ات بردم ااتمق به. کردم رسگرم عزیز اب را خودم ها گذش ته

 شانه را موهایش که  این حنی در. بنشیند سفره دور آ راس ته و کمن مرتب

 :گفت کردم می

 !جاست این دلش-

 :پرس یدم و بردم جلو اش شانه کنار از را رسم

 اینجاست؟ دلش یک-



 :کرد مسمت به نگاهی نمی

 اب که گفته زده زنگ کیوان دفعه یه پیش ساعت نمی گفت می! دیگه فربد-

 .دنبامل آ د می برن وقت هر. پیشش آ ن می دقیقه چند انزننی

 !بود نگفته چزیی کیوان زدن زنگ دفعه یک از من به زدم، لبخندی

 . عزیز زایدیشه جاست این دلش دیگه-

  پکری؟ گفت هبت چی-



 به حیس چه فهمید می مهیشه بود، لک داانی فربد و من تقابل در مهیشه عزیز

 از اکری و بودمی ایس تاده اشتباهی جای فربد قول به ابر هر اما رمی؛دا مه

 .داشت را ما روابط لک داانی نقش که عزیز حیت آ مد، برمنی کیس دست

 .نیس مت پکر-

 :برگشت من طرف به و زد چریخ جایش در زمحت اب

 توی رفیت هیو که گفت هبت چزیی یه گرفیت، ازم که رو تلفن گویش-

 !خودت



 را درشتش و ریز چروک و چنی از پر صورت حممک و بردم وجل را رسم

 :بوس یدم

 داشت؟ خوش زبون یکم ! که ش ناسیش می! پریس؟ می چرا دیگه تو-

 و نشاندمش سفره کنار. رفتمی بریون مه اب و گذاش مت رسش روی را رورسی

 :گفمت

 .کنارت بشیمن بیام بپومش نو لباس برم ممن کن دعا بشنی-



 گذاش ته متام س نگ خودش برای ها مدت از بعد. آ مد ونبری  ااتقش از مامان

 اب را رنگش قرمز شومزی و کرده رها شانه روی را اش کرده رنگ موهای. بود

 به رو و کرد برانداز را پایش ات رس عزیز. بود پوش یده چس باین مشکی شلوار

 :گفت من

 بری؟ خبوره صدا توپ ابید حامت بیا، بپوش برو مه تو-

 خوب خودم به. رفمت آ یینه مقابل به کمن اکری که این  از قبل و رفمت ااتق به

 مسری یک بود شده بعد، به جایی یک از من، زندگی مسری. کردم نگاه



 روزهایی. بگذرم آ ن از سلمت به ات درآ مد جامن که س نگلیخ و العبور صعب

 و دهند؛ هل پرتگاه مست به را من ات کردند خرج داشتند توان در چه هر که

 اما و شوم پرت و کمن رها را چزی مهه خواست می دمل مهیشه از تر خس ته من

. رفمت بریون و کردم عوض را لبامس. گرفمت می هبرتی تصممی حلظات آ خرین ابز

 مهیشه خودش عزیز بود، خریده بریون از مامان را سفره روی ی  سزبه

 .کرد می درست را عیدش های سزبه

 تلفن مست به بعد. بود تلویزیون به چشمش امانم. نشس مت عزیز و مامان بنی

 :گفت و برگشت



 هبمون تربیک یه زنه منی زنگ حمسن بعدش یعین حتویهل؛ سال دیگه ربع یه-

 بگه؟

 پرساین دو هر. بودند مهدرد اکملا  مورد این در. برگشت مستش به عزیز

 از شرتبی . کردم سنی هفت معطوف و گرفمت دو هر از را نگامه. داشتند وفا یب

 رنگ خودم که هایی مرغ ختم. بودم گذاش ته وقت  سفره چیدن برای قبل سال

 گذاش ته کرده، درست فوم اب که هایی گل الی البه که هایی سکه بودم؛ کرده

 زیر و برد ابال را دس تانش عزیز که بود مانده حتویل سال به دقیقه یک. بودم

 تلویزیون ی صفحه به زدن زل اب و زدم لبخند مناجاتش به. گفت چزیهایی لب



 حل آ رامش، برگشنت چزی، مهه شدن خوب. گفمت آ رزوهامی از لب زیر مه من

 داش مت دوست من که درخش ید می آ رزوهامی وسط مه آ دمی و چزی مهه شدن

 .بگریم حممک را دس تانش مه من و کند دراز طرمف به را دستش

 قدری عزیز ؛خواندمی را حتویل سال دعای مهه توپ خوردن صدا از بعد

 .کردم کنرتل را خودم من اما افتاد، گریه به بلفاصهل مامان. ما از بلندتر
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 های شانه بگومی تربیک او به را عید و ببومس را عزیز صورت که این از قبل

 که بوس یدم را عزیز صورت مه آ ن از بعد. بوس یدم را او و رفمتگ را مامان

 :گفت

 !قرآ نه الی خونه توی عیدیت

 بود معتقد. داد می ما به و آ ورد درمی اش قدمیی قرآ ن الی از را عیدی مهیشه

 مست به دیگر اکدویی و من مست به اکدویی مه مامان. دارد برکت و خری



 برای مه ای هدیه که این از. شدم وحشالخ اکرش این از هنایت یب. گرفت عزیز

 :کردم نگاهش قدردان بود، دیده تدارک عزیز

 .گریم می متاس دارم حمسن از که ای شامره هر اب شه خلوت رسم بذار-

 :گفت انامیدانه

 حتویل سال و شدنت ابزداشت مهنی برای حامتا  ابابت ویل نکردمی؟ قبلا  مگه-

 هبمون که بگه حمسن به بگو هبش داره، خرب حمسن از. گریه می متاس ابهات

  ابهامون؟ گریه منی متاس یه ش چه پرسه این. بزنه زنگ یه



 را شرییین ظرف. کند تلخ را اوقامتان و بگوید این از بیشرت مامان ندادم اجازه

 بلند ما سنی هفت ی سفره کنار از مغ بوی و رنگ کردم سعی و کش یدم جلو

 .برود و شود

  

. کردم احساس را اش خایل جای نرفته آ ید، می عزیز دنبال به دز  زنگ که فربد

 و حارض مه خودش. گذاش مت مبل ی گوشه و کردم مجع را عزیز های وس یهل



 بود مانده فقط و کرده را اکرهایش متام. زد می حرف مامان اب نشس ته آ ماده

 .برود و بکشم رسش بر را اش مشکی چادر

 مکرت و مکرت من قرار و آ رام شدمی می  نزدیک فربد آ مدن به که حلظه هر

 اتفاق حضورش هر من برای اما بیفتد، خایص اتفاق نبود قرار. شد می

 که کردم اکری ترفند اب زد را در زنگ وقیت. آ مد می شامر به انگزیی هیجان

 در مهاکرامن به داش مت ظاهر به مه خودم. کند ابز را در برایش و برود مامان

 معد از. بودم کردن حصبت تلفی مشغول و گفمت می کتربی را نو سال ااتق



 نزدیک فربد آ مدن موعد دانس مت می که بود کرده انتخاب اکر این برای را وقیت

 .است

 بکشم معیق نفس چندین من شود؛ تثبیت خانه در حضورش که داش مت نیاز

 اکر معیق نفس تنها نه رس ید، گومش به که صدایش. شوم روبرو او اب بعد و

 حصبت تلفن پشت مه ش نامس می که هایی آ دم ی مهه اب فهمیدم بلکه شد،ن  ساز

 را ااتمق در و گذاش مت مزی روی را تلفن گویش. نیست اکر در تثبییت ابز کمن

 رخش نمی و ایس تاده پا رس عزیز مقابل. دیدم را خودش اول نفر. کردم ابز

 کواتهی آ س تنی پریاهن اب داشت تن به ای آ یب خورشنگ جنی. بود من مست



 از تر رنگ مک شامره چند مه رنگش. داشت ابزوهایش از دلچس یب منایش که

. برگشت مسمت و کرد احساس را حضورم بس مت که را در. بود شلوارش

 نگاهی از بعد و بود داده ابال اکملا  مه را موهایش بود، لبش روی لبخندی

 :گفت کرد، مجع را آ ن مه رسیع که رساتپامی به خریه

 به رو نو سال طوری مهنی مه پارسال ایدمه! دکرت خانوم مبارک تنو  سال-

 .بریون من بودی، ااتقت توی تو،! گفتمی تربیک مه

 :شد نزدیک مه به ابروهایش کردن فکر ی نشانه به 



 ااتق از هیو تو عزیز، ی خونه اومدم من! بود طور مهنی ترمش قبل سال-

 !جالیب و مه به شبیه تفاقا چه! گفتمی تربیک رو نو وسال اومدی بریون

 و ابمش ااتمق در ات ام کرده ریزی برانمه که کش ید می رمخ به مس تقمی غری داشت

 است ابر سومنی را لکک این که نبود ایدم اصلا  من. برمس رس دفعه یک بعد

 کرد، دراز طرمف به را دستش و برداشت طرمف به قدم یک. کمن می تکرار که

 !حتویل سال دم آ رزومی مثل
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 هبرت ات آ ورد مه جلوتر را دستش. دادم دستش به را دس مت و رفمت جلو آ رام

 :گفمت جوابش در. بگرید را دس مت



 بودن زده زنگ مهاکرا. ابیش داش ته خویب سال. مبارک مه تو نویم  سال-

 .دادم می رو جوابشون داش مت

 به نشست مه روی مس تقمی مان نگاه وقیت. داشت نگه دستش در را دس مت

 را خسیت و بد سال چه. گذراند را خسیت و بد سال چه کردم فکر این

 .مه عزیز و مامان! مهه گذراندمی؛

 .نده رو بقیه تربیک بجوا تونه منی که آ دم! آ د می پیش دیگه اکره-



 به معد از من که کردم منی اعرتاف خودم زابن به ات. بود طعنه پا ات رس حرفش

 کرد؛ رهایش رسیع. دادم حرکت مکی را دس مت. نبود بردار دست ام رفته ااتمق

 چای ات بنشیند کرد تعارف مامان! تردید حیت ای و پافشاری حلظه یک بدون

 که بود این دنبال. نشست و رفت عزیز، صورت به نگاهی نمی از بعد. بنوشد

 جای کنارش کرد أتیید عزیز وقیت و دارد را نشسنت بیشرت تواانیی عزیز

. بود مزی روی سنبل گدلان یک کنارش در و شرییین بزرگ ی جعبه. گرفت

 آ شپزخانه به و برداش مت را آ ن کردم فربد از که تشکری از بعد و شدم مخ



 از را سنی هفت. گذاش مت اکنرت روی خودمان بلسن  کنار را سنبل. بردم

 .بودم چیده اکنرت روی فرشده صورت به و برده سالن وسط

 :پرس ید عزیز شدم که شان نزدیک. بود چرخیده عزیز مست به اکملا  فربد

 !گرفمت گفیت مه ازظهر بعد فردا مهنی برای گرفیت؟ بلیت نگفیت مگه-

 :گفت و انداخت ابال ای شانه. بودم فربد جواب منتظر

 مبومن؟ خوام می بده حاال دیگه، نشد-

 :کرد دخالت مامان



 مسافرت؟ بری خوای می-

 :گفت عزیز بزند، حریف آ مد ات فربد

 سال از بعد روز نبایش، تنها حتویل سال که بیا گفت دنبامل اومد که روز اون-

 .نشده گه می الان. مسافرت رم می گرفمت بلیت حتویل

 :برگشت فربد مست به بعد

 .آ د می پنجم پرس تارم من! برو رو مسافرتت-

 :گفت دوابره مامان



 ات تونه می یدلا مونه، می پیشم آ د می مرخصیه، توی هفمت ات عید اول از سینا-

 !مسافرت بری خوای می اگر مبونه بیاد پنجم

 تنهایی خاطر به بودم گفته. کرد نگاه من به و کرد بلند را رسش دفعه یک فربد

 جواب در. کش ید می رخ به را حرمف هامن داشت شاید و آ می منی کرج مامان

 :گفت مامان

 مهنی پرس تارش بگم،. نرفمت من تنهاست، عزیز چون که نیست این حبث-

 . نداره عزیز به ربطی من نرفنت مسافرت. گرده برمی فردا



 . کرد ساکت را مهه

 تصممیش عزیز، ساک برداشنت اب و شد بلند دفعه یک چایش نوش یدن از بعد

 کواتهی دار دمکه بلوز. نبود رفنت بریون مناسب لبامس. داد نشان رفنت برای را

 خبشی. بودم پوش یده بود پامی مچ ابالی سانیت چند که ای مشکی شلوار اب را

 ااتمق مست به قدمی چند که مهنی و شدم بلند. بود معلوم پا ساق ات مچ از

 :گفت فربد برداش مت



 مهنی رو ماشنی. رو عزیز برم می خودم من! یدلا پاینی، ایبی خواد منی تو-

 .برمش می خودم. نیست خست.بود خلوت.کردم پارک جممتع جلوی

 :ایس تادم مردد

 !شه منی که تنهایی-

 :گفت من به نگاه اب و کرد جا به جا دستش در را عزیز ساک

 !نیست که ابرم اولنی-



 ابر این. زد من به را حرف این و کرده مامتیل چپ مست به مکی را گردنش

 ی نتیجه ادامه در. است کرده براندازم قبل از بیشرتی دقت اب بودم مطمنئ

 :گفت شفاهی را کردن برانداز این

 چزی یه جاش و کین عوض رو ت قش نگه لباس بری ات شام برم، ابید من-

 . شه می دیرم بپویش دیگه

 اقدام خودم ابید سورآ سان  زدن برای اما شدم، شان مهراه در مقابل ات 

 مه برگشت موقع. زدم را اش دمکه و رفمت آ سانسور مست به زودتر. کردم می



 اب انمفهوم و آ رام. کردم مککش عزیز کفش پوش یدن در و نشس مت کنارش

 :گفت پاینی رسی

 ! شدی خوشگل-

 و کردم واگذار خودش به مه را عزیز به مکک! برگش مت مستش به دفعه یک

 :گفمت

 گفیت؟ چی-

 :گفت کواته و گرفت را عزیز بغل زیر و شد بلند



 !شنیدی که مهون-

. راندم عقب به بود آ مده ام سینه جلوی مست به و بس ته شل که را موهامی

 به که این برای العمیل عکس حیت و بود رفتارم روی مترکز برای العمیل عکس

 که عزیز به! است گفته چه که بودم شنیده خوب من. شوم مسلط خودم

 :گفمت بود، آ مد و رفت در ما بنی نگاهش

 !فردا پس فردا، پیشت آ م می-



 رفنت پاینی منتظر و ایس تاده در کنار ظاهر به. برد خودش اب را من و رفت

 .بودم آ سانسور
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 که بود ش یب مثل هوامی و حال گذاش مت، خانه به پا و بس مت را خانه در وقیت

 حضور واقع در! دیدم منی و دیدم می را مامان. نشاند موهامی الی نرگس فربد،

 و! غایب اما بودم، مامان کنار و خانه در! بود غایب و حارض حضور من،

 فربد. بود صبح چهارم  و نبود شب دهم  زمانش که دوری ی گذش ته حارض

 گران و داد ارزان. داد زینت آ ن اب را موهامی و برداشت نرگیس رحامنه یب



 برایش سابق از بیشرت من عوضش در و گذاشت نرگس. گرفت حتویل

 ابر یک از بیشرت که است مهنی عشق اصل. شدم تر عاشق ماندم، عاشق

 و چندین من! شوند می عاشق مهه که را ابر یک نه گر و شوی، یکی عاشق

 ! شدم فربد عاشق ابر چند

 

 شنیده که را هامین کردم می مرور داش مت من و کرد می نگامه مشکوک مامان

 :کرد توجیه سوالش اب را مشکوکش نگاه. بودم



 گفت؟ هبت چی کنارش نشس یت وقیت-

 :کمن تکرارش داش مت دوست قدر چه

 ! "شدی خوشگل: "گفت-

 کش ید؟ کجا به انزننی اب اکرش-

 که حسابگری! انیش حسابگرم  زن یک اما بود، حسابگری زن مهیشه 

 !بود رو دیگران برای دستش مهیشه

 !نبودن خوب! مه اب کردن اکر چی دومن منی-



 :بنشیند تر راحت ات کرد دراز جلو مست به را پایش و نشست مبل روی

 اکر اون دبع که مهنی! گرده برمی انزننی، ابشه داش ته عقل مه ذره یه اگه-

 و مجع رو خودش چطور بدله یعین گردونه می رو فروشگاهش داره فربد ابابت

 . فهمه می زود ای دیر رو این مه انزننی کنه، جور

 دانست منی فقط. کرد بیین پیش خوب را انزننی اما نبود، خویب گر حساب

 .است کرده مه اقدام و فهمیده انزننی



. نداشت فربد زندگی به نسبت یکنجاکو حس وقت هیچ من برعکس مامان

 گاهی که این اب. کرد می رجوع و رفع سوال دو یکی اب را اش کنجاکوی هنایت

 هرگز اما دارد، خرب فربد به من ی علقه از که کردم می احساس شدت به

 من داند می که این از حریف لفافه، در دوابر یکی جز. نیاورد رومی به مس تقمی

 اب چزی مهه در. بود خودش خاص مدل هایش مادرانه .نزد دارم دروین درد یک

 مه شاید. بگذارد من حیس حموطه به پا نداشت دوست اما بود، ندار حمسن

 . است هبرت نزند حرف ها"شود منی" از کرد می فکر



 و نشس مت مامان راک صندیل روی ها ساعت ات من. گذراندمی را آ رامی شب

 خانه این به که روزی از. کش ید زدرا مبل هامن روی مه مامان. کردم فکر

 ای برانمه! کردم می زندگی موقیت. داشت را مسافرخانه حمک برامی بودم، آ مده

 طور به زندگی خانه چهارچوب از بریون اما نداش مت بعد روز و ساعت برای

 شده حمرم اببک به خانه این در که روزی حیت. داشت جراین برامی دامیی

 .داش مت را چزی مهه بودن موقیت حس بودم

 من تاکن هر اب زمنی رسامیک کف اب راک صندیل صدای. بس مت را چشاممن

 ادامه هامی تاکن به ذلت اب من و نداشت اعرتاض مامان. پیچید می فضا در



 ریزی برانمه آ ن در چزی مهه که بود شهر یک ام بس ته های پلک پشت. دادم

 و فربد اب روزهای مرز نیب! بود دامیی چزی مهه. شد می اداره هدمفند و شده

 بوده بدی روزهای چه آ مد ایدم و شد خست وقیت. بودم ایس تاده فربد از پس

! پیش ساعت سه دو به رس یدم و بزرگ هجش یک. پریدم دفعه یک است

 شوند می عاشق اول مردها. ام شده زیبا که فهمیدم و نشس مت کنارش که وقیت

 اول برعکس، ای و شوند می ندا شده عاشقش که زین زیبایی ی متوجه بعد و

 شوند؟ می عاشق بعد و بینند می را زیبایی



 اب صبح گذاش مت رس پشت خوب های خیال و فکر اب که پرآ رامشی شب

 به زود را گویش نداشت، اکری خودش. شد تلطم دچار اببک زدن زنگ

 ی درابره تذکر و خطاب و عتاب فرصت چون کرد گهل کواته مه اباب. داد اباب

 حرف  و رفت مطلب اصل رس به راست یک. نداشت را ملیحه اب ام طهراب

 پای کش یدن پیش اب. شود ردیف هامی برانمه زودتر ات زد اببک اب عقد از

 حمسن: "گفنت اب اما بکشامن، دیگری مست به را حبث کردم سعی حمسن

 بست را قضیه ته و رس" هاشه فعالیت خاطر به زنه منی زنگ اگه. خوبه حالش

 زد؛ می حرف قبل از تر راحت. گرفت را اش قبیل حرف پیی دوابره و



 را هایش همره و پیچ عزیز قول به که رس ید می نظر به. تر طع قا و تر امیدوارانه

 اش خواس ته به جوایب. است شده نزدیک داش ته که هدیف به و کرده سفت

 از امهخو  می بگومی و بزمن زل چشامنش در و بیاید اببک بودم منتظر. ندادم

 جایی از قدم یک حیت خوامه منی و بگریم فاصهل است اباب حیت و او چه هر

 اکر خوب فکش داد، می کف از عنان وقیت اببک. بگذارم فراتر پا هس مت که

 حیت شاید و چیست رس بر اباب اب اش معامهل فهمیدم می موقع آ ن شاید. کرد می

 .داشت برمی اباب برای رازداری از دست

 



 :گفمت و دادم سینا به را اکرمت

 چزیی خریدی، مامان اگه ابشه دستت اکرمت. مومن منی کرج بیشرت روز دو-

 .بکن براش داشت

 :کرد پرت مزی روی را اکرت

 اصلا  من دوم. بربیام خاهل خرید پس از که هست جیمب ته پول قدر این اوالا -

 وقت اون منک منی فکر که خونه آ م می بعد به شب دوازده. نیس مت خونه روزا

 .ابشه داش ته خریدی خاهل



 :کردم مه در امخ

 ؟ ری می کجا شب دوازده ات-

 :کرد نگامه تعجب اب

 مه به چشم! جا هر! که بدم پس جواب تو به جا این بیام نپیچوندم رو مامامن -

 خونه؟ تو بشیمن بیام. رفته روز هفت بزین

 ما بنی کشمکش و حبث از که مامان
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 :گفت و آ مد جلو بود، شده خس ته 

 !  خونه بیاد هشت بعد نداره جرات این! یدلا برو، تو-



 :کرد اعرتاض سینا

 رو خر خدا گن می. نگریتری خست مه ما پادگان از دخرت و مادر شام خدا به-

 .ندادا شاخ هبش ش ناخت

 :داد خایل جا بزمن مه را دومی آ مدم ات و زدم رسش بر حممک و رفمت جلو

 ایدت جونت عزیز دل ور نری. روزا سه نشه روزت دو فقط. رضر و هجمن-

 !اکش یت جا این سینا یه بره



 داش مت صدق عید قبل از. رفمت کرج به مامان ماشنی اب و بیامی زود دادم قول

 اما بگذرامن، کرج در ای مشغهل هر از فارغ را عیدم های روز از روز دو که

 !نوشت خواهد خودش پای به را آ مدمن این فربد دانس مت می

 لبخندی. بود پارک حیاط در فربد ماشنی. شدم حیاط وارد و انداخمت لکید

 تر عقب و آ وردم داخل را مامان ماشنی. نشست لمب روی ماش ینش دیدن از

 دو. بود بس ته سالن ی سوخته ای قهوه و چویب در. کردم پارک فربد ماشنی از

 کرده نوسازی را خانه لک و زده اسایس تغیری یک به دست فربد پیش سال

 مه ها پهل برای. بود کرده عوض مه را حیاط ی کهنه های موزاییک حیت. بود



 ی پنجره از که نوری. شوند زیباتر ات بود گذاش ته بتوین سفید های نرده

 درز از که غذایی بوی و کرد می روشن را حیاط و ها پهل از خبشی آ شپزخانه

 در عزیز و فربد که داشت این از نشان  رسانده بریون به را خودش پنجره

 شک مکی ماشنی صدای وجود اب مه آ ن خانه، حمض سکوت اما اند، خانه

 دستش اب را همر عزیز. کردم ابز را در و رفمت ابال ها پهل از جعهل اب. بود برانگزی

 اش جسده و بزند همر به را اش پیشاین ات بود شده مخ آ ن مست به مکی و گرفته

 را حضورش از نشاین مبل جای جای اما نبود، خربی فربد از. کند اکمل را

 را کیفم. بودند مبل همامن مهه کیفش، پریاهنش، اتپش، لپ. داشت خودش در



 به شد متام منازش وقیت. نشس مت عزیز کنار و گذاش مت دفرب کیف از فاصهل اب

 :گرفت جا لبش روی لبخندی رسیع و برگشت من طرف

 !جا؟ این مبوین آ ی منی عیدا که ساهل چند الان دوین می-

 :گفت و کرد کیفم به نگاهی نمی

 .رفیت می دویدی می کردن، دنبالت انگار اومدی می ات-

 :گفمت آ رام و بردم جلو را صورمت

 کجاست؟. که پیشت اومد می فربدت شازده گذشت؛ منی بد هبت که تو-



 :کرد مه تو را هایش سگرمه

 ور ماسکش ماس این اب ای و خوابه ااتقش توی ای جا این آ د می که تنهایی-

 که مه الان. زنه می حرف شینه می آ دمزیاد مثل آ د می بینه می رو تو. ره می

 !خوابه بیین می

 بر ای بوسه بعد و زدم لبخندی. گفت می را فربد اتپ لپ ماسک، ماس

 :گفمت صورتش

 !خوابه؟ وقت چه غرویب-



 صبح. بودن هممونش دوس تاش ات دو یکی! خوابید دیر دیش مب. بود خس ته-

 .بزنه چرت یه بره گفمت هبش خودم س خس ته دیدم. شد بیدار زودم

 :گفمت و بردم ابال را دس تامن

 !مهینه درستش اصل. خبوابه ابید هلب. نیار دلیل قدر این! تسلمیم-

 را کیفم. شدم بلند و دادم دستش به را تسبیحش کرد نگامه که چپ چپ

 و کردم ابز مه از را دس تامن. کمن عوض را لبامس ات رفمت ااتق به و برداش مت

ی چه. کش یدم معیقی نفس  قدر این که بود خانه این در و ااتق این در رسم



 یک و بس مت دل من که بود خانه این در کرد؟ می عوض را حامل خوشایند

 را خانه این چزی مهه ابز اما و کردم محل خودم اب ها سال را طرفه یک عشق

 .داش مت دوست

 :زد صدامی عزیز شد طوالین که ااتق در ماندمن

 !برد خوابت مه تو شد؟ چی یدلا،-

 یرو از مه را چادر و بنشیند مبل روی کردم مککش و رفمت بریون رسیع

 :گفمت و کش یدم رسش



 شه؟ می بیدار پرست گل گی منی زین، می داد بلند قدر این خب-

 .ابید دیگه شه بیدار خوابیده، وقته خییل اومن-

 :گفمت تلویزیون کنرتل برداشنت از بعد و شدم بلند

 .شه منی بیدار که طوری این! س نگینه خوابش-

 بس یار که شد می پخش ارهب اب مرتبط آ هنگی. کردم زاید را تلویزیون صدای 

 خواب به که کیس به برسد چه کرد؛ می زنده مرده. داشت شادی موس یقی

 ابر چند را اش ترانه از بیت هر انگار که بود طوالین مه قدر آ ن. ابشد رفته



 سالن در بلندش صدای و آ مد مردی جمری وقیت آ هنگ پااین. کند می تکرار

 نگاه من به اول گذاشت پا سالن هب ات. شد ابز مه فربد ااتق در شد، پخش

 :گفت و کرد تکرار را حرکتش. دس مت داخل کنرتل به سپس و کرد

 ! ذره یه کن مکش-

 و داش ته شلخته وضعی و رس و شده بلند خواب از اتزه که کیس شلک

 . بود آ لود خواب چشامنش فقط. نبود ابشد، ژولیده مه موهایش



 و نشست عزیز کنار. کردم مک را تلویزیون صدای و کردم گوش را حرفش

 :زد" بیا" شلک به ای اشاره و کرد دراز من طرف به را دستش

 بود؟ ترافیک اومدی؟ یک-

 روی نگامه ی متوجه! کردم نگاه بود شده دراز مسمت به که دستش به تعجب اب

 :گفت ای نمیه و نصف لبخندی اب و شد دستش

 !خوام می رو کنرتل-

 :گفمت و دادم دستش به را کنرتل رسیع



 .اومدم راحت نبود مشلکی نه-

 و ندادم هملت من که برگشت عزیز مست به مه بعد. کرد می نگامه جوری یک

 :گفت که شنیدم اما آ مدم، آ شپزخانه مست به چای آ وردن برای

 !که پام روی بشینه بیاد نگفمت. خواس مت می رو کنرتل-
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. برمس گاز اجاق به ات کردم بیشرت را هامی قدم رسعت و نکردم درنگ 

 مه و خوش مه حال یک! ام افتاده حایل چه به حرفش از که ببیند خواس مت منی

. کردم نگاه اطراف به. برداش مت را قوری شده حس یب که دس یت اب! انخوش

 آ ن در را قوری داخل چای ات نکردم آ ماده ای سیین و اس تاکن که فهمیدم



 و کجاست سیین جای دانس مت منی. آ مد منی ایدم چزی هیچ اصلا . کمن خایل

 .چرخیدم می خودم دور دس مت در قوری اب. بردارم کجا از ابید را ها اس تاکن

 که کردم می ابزسازی خودم برای را ای  حصنه داش مت یواش و آ رام تکه، تکه

 که پایش، روی نشسنت. بود کش یده شفاف غری و حمو را آ ن از ای مشه فربد

 داش مت. کردم می حلقه گردنش دور مه را دس مت ابید شد؛ منی خایل و خشک

 در تواانیی عدم مهنی و بروم که شد منی جلوتر این از دیگر. گرفمت می رسگیجه

 .کرد می گیجم شتدا ماجرا ی بقیه ابزسازی



 چبیمن داخلش را اس تاکن و بردارم را آ ن ابید که فهمیدم و افتاد سیین به نگامه

 مثل مه من که نکند. گذاش مت آ شپزخانه به پا نییت چه به که افتاد ایدم و

 ابمش داش ته حیس فربد دیدن اب که بیاید روزی مثلا ! بگریم فرامویش آ قاجون

 او روزی که نفهمم و ببیمن را او. داش مت دیگر های آ دم ی مهه به که حیس مثل

 اب مه قلمب یعین بود؟ چه تلکیف وقت آ ن. داش مت دوست خودم جان چون را

 گرفت؟ می فرامویش مه او و داد منی نشان واکنش دیدنش

 به فربد که بودم ها اس تاکن داخل چای به جوش آ ب کردن  اضافه حال در

. ایس تاد من به رو. دادم ادامه اکرم به حضورش به توجه یب. آ مد آ شپزخانه



 اب. داد تکیه اکنرت به را تنش و گذاشت سیین کنار مکی ی فاصهل اب را دستش

 چزی هیچ و ست معمویل برامی اوضاع که بفهمد خواس مت مستش به نگاهی نمی

 نگاه نتوانس مت افتاد صورتش به نگامه ات اما ندارد، وجود ای معمویل غری

 :پرس ید چون بگریم؛

 ابهات؟ نگرفت متاس دایی-



 مهنی و برگرداندم گاز اجاق روی را کرتی. کش ید بریون خیال عامل از را من

 سیین و من مابنی و آ ورد جلو را دستش بردارم، را سیین خواس مت که

 .بدمه را جوابش ات گذاشت

 .زد زنگ-

 دمل اصلا  اما است، شده مترضر اباب جانب از دانس مت می که این اب

 راحت را او شود می که ببیند جاسوس دخرت یک شلک را من ستخوا منی

 خودخواهانه. فهمید چزیهایی پدرش ی  درابره و کرد اطلعایت ی ختلیه



 دهد اجازه خواس مت می فقط. نزند من اب حریف ابره این در اصلا  خواس مت می

 هر که دیگری چزیهای نگران مدام و کمن عاشقی راحت نفس اب ها سال بعد

 از حد این ات نداش مت حق. نبامش کمن، عاشقی درد اب بودند شده ابعث ابر

 .کمن توجه حقوق و حق به خواس مت منی اما ابمش، داش ته انتظار فربد

 نزد؟ حریف نیومدنت و دوستت ماجرای از-

 من برای نگراین راس تای در سوال این چون شد؛ هبرت مکی حامل سوال این اب

 .بود رفته شکَفَ  از که هایی پول نه بود



 . اومد برمنی دستش از اکری خب، ویل زد حرف خییل چرا-

 :پرس ید متفکر

 نکردن؟ شک چزیی به شد؟ ابورشون-

 :دادم تاکن نفهمیدن علمت به را رسم

 کنن؟ شک چی به-

 !ترکیه نری ات بوده ابزی یه چی مهه که این به-

 !نبود ابزی-



 :گفت مشرده

 روز مهون هیو که بفهمه اببک کین می فکر .دوین می تو دومن، می من رو این-

 اگه البته گرفیت؟ مک دست رو اببک افته؟ منی شک به شده پیداش دوستت

 سکوت رسشه؛ تو چی ده منی بروز معموالا ! خیلیه ابشه نکرده شک هنوز

 اومن دوستت شدن پیدا و تو ابزداشت جرایانت این! وقتش به ات کنه می

 فکر ممن حیت!زایده کردنش شک جای خرده یه اببک پرواز از بعد درست

 .گذاش تنی قرارایی و قول شوهرش و دوستت اب کردم می



 :گفمت و برداش مت را چای سیین. برداشت را دستش

 من پزشک؟ ات دو اومن بربه؟ طوری این رو خودش آ بروی آ د می یک آ خه-

 ودشونخ بیاین مثلا  که رس ید می چی ملیحه و همران به ترکیه؛ نرم خواس مت می

 ابید چرا بکشه؟ دادرسا و الکنرتی به اکر و کنن من درگری جور این رو

 اکر چی. نیست همم برام کنه مه شک اگه حیت بعدش کنه؟ شک اببک

 بکنه؟ خواد می

 :کش ید معیقی نفس



 هر! کتاب و حساب به کنه می رشوع برگرده وقیت! بکنه تونه می اکرا خییل-

 !فقط بگو هبم گفت چی

 :کردم زمزمه آ رام شدن رد حنی در. شدم رد کنارش از ستد به سیین

 .بگه که چی هر گم می هبت-
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 یک یعین ینا و بود من برای هایش حرف متام و بود نزده حریف خودش از

 مثل فربد. کردم آ ماده شام برایشان شوق اب. بود من انتظار در نظری یب  شب

 که موقعی. بیندازد قل از که نبود سفره در مه چزیی. خورد اش تها اب مهیشه

 .بودند خایل دو هر برگرداندم، آ شپزخانه به را خورشت و برجن بشقاب



 

 بوی ااتقش ابز در از اما نبود؛ دفرب. برگش مت سالن به و شده فارغ اکرهامی از

 بفهمم و ببیمن ات بودم زده زل ااتقش درگاه به. آ مد می بو خوش و تند عطری

 پیدایش وقیت. بزند عطر خودش به که است کرده هوس دفعه یک چرا که

 مات حلظه یک دیدمش، مه من و ایس تاد ااتقش در چهارچوب در و شد

 را آ ن ات رفت  می لکنجار ساعتش اب پوش یده لباس و آ ماده و حارض. شدم

 مترکزش متام که داشت جعهل قدر آ ن رس ید می که ساعت بسنت به مهیشه. ببندد

 :گرفت مسمت به را دستش و آ مد بریون در چوب چهار از. داد می دست از را



 .ببند برام رو ساعت-

 داشت جا. ببندم برایش را ساعت ات کردم دراز را دس مت و برداش مت قدم یک

 حتملش ات ایس تادم دور که بودم عصباین قدر آ ن اما بروم، تر نزدیک که

 :گفت درمانده حالیت اب. بود فربد روی نگاهش متام عزیز. ابشد تر راحت

 !بودی نزده رفتنت از حریف که تو بری؟ فردا شه منی حاال-

 :انداخت بود ها آ ن روی که هایش لباس و مبل روی به نگاهی فربد 



 برم؛ ابید. زمن می رس آ م می دوابره دارم، اکر هتران ممن. مجعه یاملخ  پیش ته یدلا-

 .پرس یدن می من از مهه و داشنت هممون امروز گفنت می س تاره و سام

 :گفت غرغر اب عزیز

 مبوین؟ توین منی شب یه که شده چی حاال مسافرت، بری خواس یت می که تو-

 :زد لبخند جوابش در فربد

 !دیگه دارن انتظار هس مت وقیت پس! نرفمت که حاال-



. کردم مجع را لباسش و رفمت مبل طرف به بود حبث حال در عزیز اب وقیت

 کردم نگاهش خونرسد بعد. گذاش مت لباسش کنار و برداش مت مه را اتپش لپ

 :وگفمت

 .بریس مه زود ات برو زود و بیار مه رو اوان داری؟ لباس ااتقمت تو-

 روی و برگشت طرمف به بعد و انداخت مبود کرده مجع که لباسش به نگاهی

 :کرد ایست صورمت

 !کن مجع مه رو اوان برو زمحت یب لباسه، ااتمقم تو آ ره-



 اطراف در تند تند رس یدم ات. رفمت ااتقش به و نکردم معطل مه حلظه یک

 و برداش ته دارد لباس به ش باهیت ترین کوچک که چه هر ات چرخاندم رس

 . کمن پرت مبل روی

 از که چرخیدم جعهل اب و برداش مت را آ ن. بود ااتقش در تنها تتیرش  یک

 :است ایس تاده ااتقش در چهارچوب در دیدم که شوم خارح ااتقش

 گردی؟ می خودت دور چرا چیه؟-

 :گفمت صورتش در خریه



 اکر چی ابغچه توی اکش ته رز اومده که ایین ببیمن حیاط برم خوام می مه-

 !نشه دیرت بری زودتر کمن جور و مجع رو هات وس یهل مه کرده،

 .برمس اکرم به من و برود عقب قدری ات چرخید پا ی پاش نه روی مکث اب

 حواسش ی مهه که عزیز به و گذاش مت هایش لباس ی بقیه روی را تیرشتش 

 :گفمت بود فربد موقع یب رفنتم  پیی

 !گفیت که ایرو این اکش ته رز چطور ببیمن حیاط تو رم می من عزیز-



 و کردم ابز را موهامی. رفمت ابغچه طرف به و آ مدم پاینی ها پهل از ندت  تند

 کش یدم معیق نفسم  قدر آ ن. شود ختلیه درومن منفی انرژی مکی ات بس مت دوابره

 حلظه آ ن در فربد ی سینه به زدن مشت فقط. رفت در دس مت از حسابش که

 زل شده ش تهاک اتزه رزهای به و ایس تاده ابغچه کنار. کند آ رامم توانست می

 در شدن بس ته و ابز صدای اب اما نداش مت، مه را نشسنت انی حیت. زدم

 خاک اب و نشس مت ابغچه کنار رسیع افتاد ها پهل روی که ای  سایه بعد و سالن

 که بودم متوجه اما بودم، نشس ته فربد به پشت. نبیمنش ات کردم ابزی ابغچه



 که نزدیک قدر آ ن. شود می تر نزدیک و نزدیک حلظه هر و آ ید می مسمت به

 .شنیدم می خوب را زدنش حرف صدای

 ! شده عادی برام. بزین برعکس رو ت حرفا ها وقت خییل داری عادت- 

 و کرده عوض را لباسش. چرخیدم طرفش به و برداش مت مقاومت از دست

 تنش راحت خییل کواته آ س تنی تیرشت یک. بود شده پش امین رفنت از انگار

 پرت لباسهایش ی بقیه روی و آ ورده آ خر ی حلظه ااتقش از هک هامین. بود

 ابزویش پیچیده مه در عضلت حریف تیرشت کواته های آ س تنی. بودم کرده



 و گرفمت بود شده عوض رسعت اب که لبایس از را تعجمب از پر نگاه. نبودند

 :گفمت

! مبوین خوای می و کردی عوض لباس اما بری، خوای می گفیت الان مهنی-

 زمن؟ می حرف برعکس من وقت اون

 مبومن؟ ش بو نکردی الامتمس ابال مگه! موندم تو خاطر به خب-

 قدم دو فقط و کردم پر را مان بنی ی مانده ابیق های قدم شدم؛ بلند جا از

 :مباند ابیق عریضه نبودن خایل برای گذاش مت را فاصهل



 ! مبل رو ذاش متگ کردم مجع برات لباسامت حیت که من تو؟ خویب گفمت؟ من-

 که کرد جزم را عزمش ی مهه و برد ابال را ابروهایش. کرد کج مکی را گردنش

 :کند حمکومم

 رو حرصت ات کردی مجع رم می دارم گفمت من چون کردی؛ جل! دیگه مهنی-

 به ممن! رم می دارم که انراحیت. پیشت شب مبومن داری دوست بدی، نشون

 .گم می سام به کمن می مه رس چزیی یه. مومن می تو خاطر

 :نشس مت ابغچه کنار دوابره و کردم پشت
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 !هس یت چزیی مس یت نیست، خوب حالت کنه می فکر آ دم برو،-

 هجت در من ارکن و آ مد. کردم مهوار دس مت اب را ها رز از یکی  دور خاک

 :کرد دراز جلو به را پاهایش و نشست خمالف

  مس مت؟ من-



 هل من دس تان طرف به را خودش مست های خاک و آ ورد جلو را دستش

 :گفت و داد

 موهات داش مت که موقع مهون! گفیت؟ هبم چی ایدته م خونه توی روز اون- 

 آ د می مبد من نزن، انخنک نزن، دست هبم گفیت  برات؛ کردم می مرتب رو

 اینا من اما لرزیدی؛ می! بکین رو اکر این نداری حق بزنه، انخنک هبم کیس

 که شنیدم می من. شنیدم می رو دلت حرفای من دیدم؛ منی و شنیدم منی رو

 بیا گفیت می نلرزم، دیگه که کن اکری یه بیا کن، آ رومم بیا کن، بغل بیا گفیت می



 اما زدی، می داد...  دارم نیاز هبت وقیت هر از بیشرت که بغلت تو بگری منو

 !بغل تو بگریمت من داش یت دوست فقط خواس یت، می چزی یه فقط

 روز آ ن من که چزیی تنها. بود آ مده بند زابمن. کردم نگاهش امخ و تعجب اب

 که لبخندی. بود لبش ی گوشه حمو لبخندی! بود بغلش کردم منی فکر آ ن به

 :بگوید مه را توهامتش ی بقیه کرد می آ ماده را شان صاحب

 اکر. خنوردم رو گولت و کردم کنرتل شکر رو خدا خودمو من خب اما-

 پیش نهاد از و کردم اعتنایی یب هبت روز اون. شدم موفق من اما بود، خسیت



 انزننی هنوز بدم؛ گوش حرفت به که شد منی موقع اون. گذش مت ت خساومتندانه

 !دیگه مسائل خییل و بود انمزدم

 هبت من از هبرت خییل رو دلش های حرف بفهمه عزیز نه؟ مگه س یت،م  تو-

 !حسایب و درست و رسراست! زنه می
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 کف. آ ورد جلو را دستش رتیبیش مترکز اب ابر این و برد پاینی را رسش

 حالت هامن به و کش ید معیقی نفس. گذاشت ابغچه خاک روی را دستش

 :کرد نزدیک من انگش تان نوگ به ات داد حرکت خاک روی را دستش



. گمی می مه به دارمی چی تو و من الان بفهمه عزیز نیست قرار که اینه همم-

 و درست و رسراست مه مهیشه! کش یده و شنیده ما از ظرفیتش از بیشرت

 ابید لکی که تویی. ش درابره ندارم نگراین هجت این از زده، حرف حسایب

 !گی می چی بفهمم ات کمن خرجت فکر

 که آ ورد جلوتر جایی ات را انگش تانش نوک. کرد دس امتن انگش تان به نگاهی

 روی فربد دست مثل مه من دست یکم  نفهمیدم. کنند ملس را انگش تامن نوک

 زمنی سطح از و آ ورد ابال را اش اشاره انگشت. است شده هپن ابغچه کف

 :کش ید ام حلقه انگشت انخن روی و داد فاصهل



 این جای  مهه. گذروندمی خونه این توی مه اب رو زایدی هایی وقت تو و من-

 وقیت هنوزه که هنوز. مونه می ایدگاری یه عنی آ ش ناست؛ برامون خونه

 مه گاهی. بیمن می خونه این جای جای رو تو اینجا آ م می من شه می اتبس تون

 از بیشرت حیت رو تو من ها موقع اون بیمن می کمن می کتاب حساب شیمن می که

 که زماین ترین طوالین من. بودمی مه اب اوان از بیشرت. دیدم می سام و س تاره

 تو اب اما ، نیست بیشرت هفته یک از بودم سام و س تاره اب مه پشت و وقفه یب

 از خبشی تو من برای. بودم خونه این توی مه پشت ماه سه سال هر  یشهمه 

 !بودی حمدودش آ دمای و خونه این



 بودم، هایش  حرف شنیدن ی تش نه. چشاممن در شد خریه. آ ورد ابال را رسش

. برسد  خواهد می کجا به ها حرف این اب بدامن خواس مت می فقط! نگاهش نه

 :شکست را کواتهش سکوت

 کجای کردم فکر خودم اب و نشس مت ساعتا ات م، خونه از رفیت که روز اون-

 زدم؟ انخنک تو قول به ای کردم اهانت هبت من گذش ته اون

 :داد تاکن پرس یدن علمت به را رسش



 اگه من ابشه؟ زدن انخنک امسش که کردم رفتاری کجا و یکم  من یدلا؟ ها-

 توی اومدم می داش مت وقیت ش یطنت، و گذروین خوش پیی رفمت خونه از بریون

 خب، بگم که شده یکم ! تو اومدم و گذاش مت در پشت اون رو مهه خونه، این

 ش یطنتام ی دنباهل تومن می من و خونه تو نشس ته دایمی دخرت که شکر رو خدا

 شانس من نعمته، وفور خونه از بریون اگه که! خونه تو بربم و بگریم رو

 هبش برم که دارم دخرتدایی یه! نیس مت نصیب یب مه خونه توی و آ وردم

 .بده جواب هبم نباش، ساکت یدلا! بزمن انخنک



 ابال و برداشت زمنی روی از دفعه یک را دستش. کردم می گریه داش مت صدا یب

 :کرد تر بلند مکی را صدایش. آ ورد

 زدی رو حرف این استیصال رس از روز اون تو گم می من یدلا، بزن حرف-

. مس مت و گم می پل و پرت دارم گی می تو اما یت،خواس  می دیگه چزی یه و

 دو داش مت که ای رابطه هر راحیل اب من! گمی می راست مون کدوم بگو هبم

 دومم ابر که زدم انخنک هبت یک بگو هبم. نبود انخنک امسش بوده، طرفه

 !بریزی اشک که نیست این وقت الان! ابشه بوده



 نداشت، درس یت آ وای که داییص حلن. آ مدم حرف به خواست که طور هامن

 :نگذارم جا  "واو " یک حیت کردم را سعمی متام من اما

 !کردی رو اکر این تو. زدی انخنک هبم تو گفمت، راست آ ره-

 :دادم ادامه. کردند عوض حالت چشامنش نداشت، را جواب این انتظار

 مهه اون که وقیت نداش یت حق تو! زدی می انخنک داش یت مه روز مهون تو-

 اکر این مه قبلا . موهام تو کین دست و بشیین کنارم بیای بعد زدی رو هتمت

 گفیت بعد. موهام الی گذاش یت نرگس و ااتمق شب نصف اومدی! کردی رو



! بده اکرت که دونس یت می پس ده، می ابد به رو دودمامنون بفهمه عزیز

 زدی خنکان مهیشه تو. کردی و بکین من اب رو اکر این نباید که دونس یت می

 انخنک من احساسات به زدی، انخنک من دل به. نرفیت فراتر حد این از و

 من به تو مثل کس   هیچ. نکرد اذیمت تو قد کس هیچ کردی، اذیمت مهیشه! زدی

 داره برمی گل که اوین بدم تشخیص بشیمن که بود سامل چند من مگه. نکرد بد

 ابشه؟ زندگیت مرد و قهرمان تونه منی لزوماا  موهات الی ذاره می ذلت اب و

 و درس توی تفرحیش و زندگی متام که ساهل هیجده هفده دخرت یه مگه

 عاقل قدر این تونه می ابشه، دخلوش هبش نداره هیچی و شده خلصه کتاابش



 بشه آ دمی قرابین ش دخرتونه قش نگ احساسات و فکر ی مهه نذاره که ابشه

 حق تو دیووونه بگه خودش هب که! ابشه خومشزه کرده هوس ش یب نصف که

 نداری حق که ابیش داش ته دوستش نداری حق که کین، فکر هبش نداری

 رو تو کرده؛ سریی دل رس از اکر یه اون که. اون بشه ذهنت و فکر متوم

 داش یت، خرب من زندگی از که تو. نباف روای و قصه خودت برای خدا

 چی برای خونه؛ تو رگبمت بگه و گومش زیر بزنه نبود یکی حیت دونس یت می

 خوشانت خوش لکی و پریمرد و پریزن یه پیش ری می رو اتبس تونت متوم

 ! تو به برسه هتش و هست



 به رس ید خشم از. کرد جتربه من زدن حرف طی را متفاویت حاالت صورتش

 خوب را یکی این نتوانس مت...  مهدیل مهدردی، شاید... به تعجب از تعجب،

 .بفهمم

 که بودم نکرده هوس من زدنه؟ انخنک امسش موهات الی گذاش مت گل من-

 فکر خودم اب مشکیه، قدر اون موهات دیدم وقیت فقط من. ابمش مزه خوش

 !شه می خوب قدر چه توش بذاری نرگس یه کردم
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 گذاش مت نرگس چرا ایدمه خوب من اما گذش ته، روز  اون از خییل که این اب

 اشتباه که کین قانع رو من آ ه و اشک و گریه اب توین منی مه تو. موهات الی

 .کمن می

 :نداش مت من داشت، فربد که آ رامشی



 اصلا  ایدته؟ چی مهه خوب ایدته؟ که کین می افتخار ایدته؟ ها گذش ته-

. ست گذش ته امسش تو برای ها گذش ته هس مت؟ وضعییت چه در من دوین می

  حلظه اب دارم من! الانه مهنی من ی گذش ته. نیست گذش ته گذش ته، من برای

 مهه. اش اثنیه به اثنیه! ش دقیقه به دقیقه اب کمن؛ می زندگی م گذش ته ی حلظه

. بودی پوش یده چی شب اون بگم حیت تومن می که ایدمه خوب قدر اون چی

 دقیقاا  بدی کنکور قبویل اکدوی هبم خواس یت و خونه دم دیاوم که روزی ای

 ایدمه؛ چزی مهه. گرفیت رو دس مت چطوری بریون رفتمی که روزی ای گفیت، چیا

 گذش ته گذره، می گذش ته تو من چزی مهه! هام دیوونه عنی! جزئیاتش ی مهه اب



 به برگردون رو من و بیا! کن خلمص بیا. خوره می رو من آ رامش ی مهه داره

 مسریش و عشق از و نشستمی آ قاجون ی خونه ی پهل روی که روزی مهون

 بیا! دادی ماشنی و اومدی که روزی اون به برگردن رو من بیا! زدی حرف

 زدم رو خودم من و گفیت تو س تاره ااتق توی که روزی مهون به برب رو من

 من. رفمتگ خون خفه من و گفیت تو. پَرت تو زدم من و گفیت تو. راه اون به

 حرف لکی ممن. مش می خفه بگم هبت نتونس مت وقت هیچ که هایی نگفته از دارم

 روی حرف از و ابمش خودم روزا اون خواست می دمل ممن. بگم که داش مت

 به پا س تاره ااتق توی. کمن جیغ جیغ خریدی ماشنی که این از. کمن ذوق ت پهل



 تو چون تونس مت، منی اما ،نکمن جلبازی و بیام انز کش یدی، انز و بیام پات

 رو خودم تو چون ابمش خودم نتونس مت من بودی، کرده خراب بدجور قبلش

 از که آ دمی دیگه، آ دم یه بشم من کردی اکری تو! بودی گرفته من از

 از امیدش، ی مهه از احساساتش، از عشقش، از کنه، فرار دخلوش یاش

 ات بره عقب عقب که این هن! بدوئه آ رزوهاش دنبال ابید آ دم. آ رزوهاش ی مهه

 .بگریه فاصهل ازشون
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. داش مت س بکی حس اما ام، رفته تند قدر چه که نبود همم. ایس تاد و شد بلند

 :بود افتاده ابغچه روی اش سایه

 بد خییل داری تو! نبودم بد من گی می تو که قدر این نه؛! نبود جوری این-

! کردی جربان! ننشس یت که اکر یب ابشه، تو اب حق مه اگه که! کین می تعریفش

 خوب مه  تو بودم، کرده خراب جور بد من که این یعین راحیل اب رابطه اگه

 هبت رو گذش ته خوب جاهای خوای می من از الان! نبودی مطلق

 که بدی روزهای ی مهه! بدم هبت خواس مت می موقع مهون من اما برگردومن،

 خواس مت می ها موقع مهون! نکین فکر هبشون دیگه که خواس مت می رو داش یت



 اومد، برمی ازت که اکری هر و گرفیت فاصهل خنواس یت، تو اما کمن، خلصت

 پیش پیش من! ندارمی مه اب کتایب و حساب! نشه درست هیچی ات کردی

 فراری شون یکی از من که مردی دو اب تو! صافه ابهات حسامب و دادم اتوان

 ! داش یت  مشرتک ی قصه متنفر، یکی اون از و م  ا

 بود آ خری نگاه شبیه نگاهش. کردم نگاهش و کردم بلند واحد آ ن در را رسم

 :نفوذ ابلغریق و خست داشت؛ بودم رفته اش خانه به اببک اب وقیت که



 اخلقش، از. دونس مت می ازش چزیا خییل! ش ناخمتش می خوب من! نامی-

 !چزیش مهه خشصیش، های رابطه متایلتش، رفتارش،

 :داد سوق ابغچه مست به من روی از را نگاهش. کرد مکث

 اب! داییت دخرت گفت می یدلا، گفت منی بربه امس من پیش تو از خواست می-

 از بیشرت داره که دیدم دفعه یه اما نداش مت، مشلک گفتنش ابر دو یکی

 ! بره می امس تو از ظرفیتش

 :زد حرص رس از لبخندی



 مه دقیقه یه. شده داده تو مست از هبش اجازه! داره حق که فهمیدم بعد-

 چون. شد متوم چی مهه من برای حلظه مهون از! کنار کش یدم نکردم، تعلل

 و نبودم ت متوجه که شدی مین قرابین تو که نگو بود، شده متوم مه تو برای

 و فکر متوم! سوال زیر بره می برام رو حرفات متوم نامی اب بودن دیدمت؛ دیر

 که الان اببمک گش یت؟ می دنبامل دیگه جای چرا پس بودم، من اگه ذهنت

 !ندارم حریف ش درابره وایس تادم جا این

 :ایس تادم روبرویش شدم، بلند



  بکین؟ تونس یت می راک چی تو دنبال اومدم می-

 !کین تلیف که داش یت دوست تو اما! کردم می غلطی یه من اومدی، می تو-

 خایل و خشک ی قصه  یه من برای اگه! بودی کرده رو هات غلط تو-

 اباب بودی، زده کتک رو حمسن تو. بود عاشقی ی قصه تو برای بود، مشرتک

 راحیل اب تو شد، می رسخ یدشن  می رو تو امس مامان زد، می تری اب رو ت سایه

... 

 :نبودم دادن ادامه به قادر مه من گرفت، چشم رسیع



 مه ذره یه! من نه کنمی، مرور دوابره رو اینا آ د می خوشت تو نه  !که بیین می-

 که کردین عاشقی فرصت جربان به گرفمت، می ازت رو فرصتا من! توئه اب حق

 !بودی گرفته ازم

 کنار از شس مت، را دس مت تندتر. برداش مت قدم تند و تند گذش مت، کنارش از

 تندم  شد منی که حیف فقط! انداخمت جا. رفمت ااتق به و گذش مت رسیع مه عزیز

 برای شدم جمبور که پیچیدم خودم دور خست را پتو قدر آ ن. خوابید تند

 ایدم کردم رها که را پتو. کمن رهایش دفعه یک شده، گریم گریبان که گرمایی



 ااتق به را او فربد نروم اگر و خبوابد ات بیاورم ااتق به ابید را زعزی آ مد

 . شدم بلند و راندم عقب به پا اب را پتو. آ ورد خواهد

 ات رفمت که جلو. شدمی چشم در چشم کردم ابز را در ات. بود منتظرم عزیز

 مه چشامنش و کش یده دراز مبل روی که شدم فربد ی متوجه کمن، مککش

 به را عزیز! دستش مه پلکش، مه خورد، می تاکن. بود بیدار اام بود، بس ته

 بودن عادی غری ی متوجه زد، منی حریف هیچ که بودم تعجب در. بردم ااتق

 .بود گرفته پیش در سکوت اما بود، شده فربد و من بنی اوضاع



 المپ وقیت. کردم متاشایش و نشس مت عزیز کنار فقط. نکش یدم دراز اصلا 

 شدم بلند نیامد، داخل به نوری هیچ در درز از دیگر و شد خاموش سالن

 خوامب صبح ات ماندم می ااتق داخل اگر. نداش مت قرار و آ رام. رفمت بریون و

 .برد منی

 است روشن حیاط داخل المپ دیدم وقیت اما بود، آ شپزخانه به رفنت قصدم

 نشس ته آ خر ی پهل روی فربد که دیدم کردم ابز که را در. دادم تغیری را مسریم

 بسنت قصد به را در کرد، بلند را رسش. ست چزیی اتیپ مشغول گویش اب و

 :گفت که آ وردم جلو



 .بود قدر مهنی ش اندازه موهات، الی گذاش مت نرگس که ش مب اون-

. شدم منرصف در بسنت از و بود،کردم رها ام شانه روی که موهامی به نگاهی

 یکی پیش ها سال اب موهامی ی اندازه که بود زده ختمنی کواته نگاه یک مهنی در

 چشامن در زدن زل عاشق که ها سال هامن یدلای شبیه را خودم من. است

 جوابش که بود مه یدلا هامن. داش مت را  سالها هامن حس و دیدم می بود، فربد

 :داد را

 !بود بلندتر موقع اون نه؛-



 :کرد رهایش پهل روی. گذاشت کنار را اش گویش

 .بود اندازه مهنی من؟ ای دوین می هبرت تو-
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 در به ای حلظه. آ مدم بریون و بس مت رسم پشت. بس مت و آ وردم جلو را در

 و رفنت بنی و کرده عوض را تصممیم آ خر ی حلظه در که بود فهمیده کرد، نگاه

 .ام کرده انتخاب را ماندن ماندن،

 ابیش؟ نزده که مونده ای انگفته حرف بریون؟ اومدی چرا-

 :راندم عقب به شانه از را موهامی آ مدم، تر پاینی پهل یک



 !شن منی متوم ها حاال حاال زایدن، من های انگفته-

 :زد لبخندی

 بزین؟ ور  حرفات ی بقیه اومدی-

 :رفمت پاینی مه دیگر ی پهل یک

 . بشیمن جا این اومدم. بزمن حرفا اون از ندارم دوست الان نه،-

 :پرس ید. دادم تکیه مه نرده به. نشس مت پهل روی و

  بزین؟ داری دوست حرفا کدام از-



 حیاط در و شدمی می هبار روز سومنی وارد. کردم حلقه خودم دور را دس تامن

 بدون و کش یدم معیقی نفس. داشت معر روز سه از بیشرت رهبا انگار عزیز

 :گفمت کمن نگاه فربد به که این

 !بگم هبت خوام می چزیی یه-

 ... بگو گریی؟ می اجازه-

 الان کنار بذارم و بیارم رو گذش ته های سال ی مهه اگه آ رومم، خییل امشب-

 تو برده، رو پوالت اباب. شده بدترم حیت نشده، درست هیچی کمن، مقایسه و



 پیش بربم رو تو تومن منی گم می هبت من! داری دردرس لکی شدی، گرفتار

 لکی و گریی می رو حقت و آ ری می گریش شده جور هر گی می تو اباب،

 س نگیین قلمب رو هیچی دیگه تره، آ روم دمل چرا دومن منی اما! دیگه بد اتفاقات

 ! چرا دومن منی خودمم. کنه منی

 

 بودم نشس ته من که ای پهل هامن روی. کش ید ابال را ودشخ و شد خزی نمی

 :گفت و نشست



 ما ابر که مک. دومن می رو چی مهه من که دوین می چون! واحضه دلیلش-

 ! یش می س بک معلومه! نکردی

 :کردم نگاهش و برگش مت طرفش به رخ متام و کردم جرات

 نشیین شب هک آ د منی خوشش زنه؟ منی صدام چرا یعین؟ برده خوابش عزیز-

 ! ها پهل رو اومن ابش می، داش ته

 به را رسش آ مد، می خوابش. کرد می ایدآ وری را خواب صورتش لکی طرح

 :ابشد داش ته تری راحت حالت ات برد گردنش مست



 ای آ د می خوشش که! برتمس عزیز دعوای از جام این که الان مونده مهنی-

 تو الکا . بکنه تو اب ابید شهاب مه دعوایی اگه اومدی، تو که این مضن! آ د منی

 .مونه منی حریف پس جا، این مبومن امشب من شدی ابعث

 حالت. داش مت فربد به نسبت هبرتی دید ات بردم عقب به را رسم 

 :بود گذاش ته اتثری مه من در فربد آ لودگی خواب

 !نکن رشوع دوابره-

 :کش ید جلو به مکی را خودش



 کمن؟ می اشتباه من-

 بود کش یده جلو به را خودش دفعه یک که این از. بدمه ابجو  ات کش ید طول

 و شود صدادار کمن رهایش اگر ترس یدم می بودم، داش ته نگه سفت را نفسم

 :رسوایی عامل

 چی؟ ی درابره-

 :گرفت هدف را چشاممن مس تقمی



 پوش یدم لباس دیدی وقیت و مبومن جا این امشب من داش یت دوست تو که-

 !شدی انراحت

 .مشد انراحت-

. شدم جا جابه جامی در و گرفمت فاصهل ها نرده از. کردم پیشه صداقت

 !روبرویش نه و نشس مت دوشادوشش

 دنبال. بود کرده زاید را جراتش و دل صداقمت. آ ورد جلو را راستش دست

. نشست موهامی روی صاف و آ مد. رسد می کجا به ببیمن ات افتادم راه دستش



 بکمن حرکیت ترین کوچک که این بدون. داد هل عقب به شانه روی از را مهه

 تسخری. کش یدم معیقی نفس داد هل عقب به مرتب را مهه وقیت. نشس مت

 اما بود، منانده اکری دیگر. ساده حرکت یک مهنی اب بودم، شده دس تانش

 شانه مست به را موهامی دوابره. زد ابطل دور و نکش ید عقب را دستش

 رفت کنار صورمت جلوی از موها که ابر ینا داد، هل عقب به دوابره و آ ورد

 :گفت مشرده بود، نگامه منتظر. کردم نگاهش

 !نداری دوستشون که انخناک مهون از زمن، می انخنک دارم-
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 پر چشاممن حرفش این از بعد بلفاصهل اما بودم، نیامده رخینت اشک برای

. برگرداندم رو و دمه ادامه کردنش متاشا به نتوانس مت که شد پر قدر آ ن. شد

 :شد متوقف موهامی روی دستش حرکت

 !کین می گریه داری-

 .گرفمت را موهامی نوک و بردم ابال را دس مت. دادم نشان واکنش رسیع

 !نه-

 :برد فرو موهامی داخل و کرد ابز مه از را دس تانش انگش تان



 کورم؟ من-

 :پرس یدم و کردم پاک را چشاممن زیر اشک

 ابر چند خودم عزیز؟ موهای تو کرد می دست ش مهه آ قاجون ایدته-

 !دیدمشون

 بند اش خنده وقیت. خندید بلند بعد و کرد نگامه تعجب اب اول گفمت را این ات

 :رسوصداتر مک  ابر این گرفت؛ اش  خنده دوابره من به دیگر نگاهی اب آ مد



 الان! نبودی اکر یب مه خییل خوابیدی می پیششون که ش بایی که این مثل-

 عزیز؟ تو و آ قاجومن من که اینه منظورت

 فقط. کردن زندگی ما از تر راحت اوان نیستمی، عزیز و آ قاجون ما نه؛-

 !شبیهشی ای! گرفیت اید آ قاجون از مه تو که بگم خواس مت می

 و بردم ابال رسم روی را دس مت. داشت ادامه موهامی روی دستش حرکت

 دس مت روی را دستش و نکرد مکث مه حلظه یک! دستش زیر اتا  دقیقا

 گرفت دستش بنی خوشایندی حالت به را دس مت! دس تانش بود گرم. گذاشت



 را خودش. داشت گهن مان بنی کواته ی فاصهل در. آ ورد  پاینی رسم روی از و

 :کش ید طرمف به

 افتاد؟ می اتفایق چه عزیز، موهای تو کرد می دست جون آ قا که این بعد-

 :گفمت رسیع

 !هیچی-

 :گفت جدی اما زد، لبخند تندم العمل عکس از



 عزیز گردن دور رو دستش بعدش! ایدمه من نبود، که مه هیچی هیچیم -

 .کرد می بوسش برشه و ورد یک کنه نگاه که این بدون و کرد می حلقه

 بود مایل بیشرت فربد. کردمی نگاه مه به ای اثنبه چند. بودمی مه چشم در چشم 

 روی نگاهش! آ وردم پاینی را رسم که بودم من اما ایبد، ادامه شدن خریه این

 . کرد می س نگیین من

! گرفت منی چشم! بود تر ش یطون نبود، تو مثل عزیز البته نیست؟ ایدت تو-

 ! تلکیف بل مبونه جون آ قا که برد  منی پاینی رسمش



 مه  دس مت. بود دوخته من به را چشامنش. کردم نگاهش و کردم بلند را رسم

 خواب از که کیس مثل. کرد رها را دس مت دفعه یک بود، دستش داخل هنوز

 رسیع بود، مقطعی شدنش دور. رفت پاینی ها پهل از و شد بلند جا از. بپرد

 پهل های نرده هامن مه ما بنی مانع تنها. ایس تاد ها نرده پشت راب این. برگشت

 . بود

 !رسه می دندون و چنگ به و گذره می انخنک از اکر نه گر و! خبواب برو-

 .ندادم حرفش به گوش



 !یدلا برو-

 بلند دیر. دادم طولش و کردم معطل توانس مت ات و کردم ها نرده بند را دس مت

 خوب من مهنی برای. حیاط در فربد و بود ادهایس ت ها پهل روی من. شدم

 :گفمت وار زمزمه. کرد می رسبلند ابید دیدمن برای فربد اما دیدمش، می

 !بیا مه تو-

 بیام؟ کجا-

 :گفمت آ ن به اشاره اب و گرفمت در طرف به را رسم



 .خبواب برو بیا-

 .کن خاموش حیاطم المپ. برو تو آ د، منی خوامب-

 را حیاط المپ بود رسم پشت که بریق لکید سمل اب و رفمت عقب مکی 

 اتریکی جا مهه. ندادم گوش رفنت بر مبین دیگرش حرف به اما کردم، خاموش

 .بود گرفته فاصهل ها نرده از مکی که دیدم می را فربد من اما بود، حمض
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 بیشرت که چه هر. کردم ها آ ن بند را دس مت و شدم نزدیک ها نرده به

 :پرس ید. دیدمش می هبرت و شد می چشاممن مغلوب اتریکی گذشت، می 

 ری؟ منی چرا-

 !مبومن جا این دارم دوست-

 گفیت؟ راست-

 :پرس یدم تعجب اب



 رو؟ چی-

 شدی؟ اذیت تو موهات، الی گذاش مت گل شب اون من که این-

 :کردم تعجب مه ابز

 خییل شد، حامل به خوش شب اون مه خییل من زدم؟ حریف مهچنی یک من-

 رو اکر این که ای حلظه اون به مهیشه. بود خوب مه خییل. داش مت دوست مه

 چجوری داش یت، برش گدلون توی از جوری چه که این. کمن می فکر کردی

 ات رو نرگس شاخه اون من. موهام تو گذاش یت چطوری و کردی هتش و رس



 تنگ براش دمل و ندارمش الان بود، کتامب الی داش مت، مه پیش وقت چند

 . شه می

 :گفت و کرد درک را هامی حرف معنای ممکن حنو هبرتین به

 .بشه بذار نیست، نرگس فصل که الان-

 ماند ایدم فقط. خبوامب که رفمت مه من. رفت خانه پشت مست به چرخید بعد و

 مکر دور را دس مت ات برگردم خواس مت که ای حلظه خوابیدن برای شتل بنی که



 یک نفهمیدم حیت بود، صبح نزدیک و نبود قبل اتریکی به هوا کمن حلقه عزیز

 .خواند را صبحش مناز عزیز

 یک بدون نشس مت، و کردم ابز چشم گرفت، اش ابزی صورمت اب که آ فتاب

 راحت خیال اب ها ساعت که فتگ می آ فتاب و نبود کنارم عزیز! معطیل حلظه

 تیرشمت، ی  یقه خمصوصاا  لبامس، کردن مرتب از بعد و شدم بلند. ام خوابیده

 سکویت داد، می جوالن خانه جای مهه سکوت. بود ابز سالن درم . رفمت بریون

 خربها ی مهه انگار و بود ابز چون رفمت، در طرف به. نداش مت دوستش که

 آ فتاب نور به را ها آ ن و کرده دراز را پاهایش پهل آ خرین روی عزیز. بود جا آ ن



 داخل مامان ماشنی فقط بود، خایل حیاط در همم چزی یک جای بود، سپرده

 :گفمت بلند ها زده خواب مثل. بود خایل جایش فربد ماشنی. بود حیاط

 رفت؟ چرا رفت؟ کجاست؟ فربد عزیز-

 :آ مد رسم پشت از فربد صدای. نرس ید جوابش و عزیز نگاه به

 !جام این نرفمت،-

 آ راس ته مه را موهایش و پوش یده مرتیب لباس. کردم نگاهش و چرخیدم رسیع

 .بود نرفته ایدش مه عطر.  بود



 :گفت که دید صورمت در چه اش خریه نگاه اب دامن منی

 دیدی؟ بد خواب -

 !آ ره-

 :داشت ش یطنت مکی حلنش اما گرفت، سوایل حالت نگاهش

 نیس مت؟ و رفمت من شدی بلند دیدی خواب-

 :توپید عزیز

 !خوبه خواب که این-



 :گفمت شدم،  می رد کنارش از که حایل در و رفمت جلو من اما

 .نبود بد مه قدرا این! بدیه خواب خییل که این نه،-
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 اش چهره و مبامن بودم داده او به حرمف اب که خویش دست از بعد خواس مت منی

 که این برای بود ای هبانه. کمن مجع را رختخواب ات رفمت ااتق طرف به. ببیمن را

 جلو به پایش اب را ااتق در. آ مد ااتق داخل ات  دنبامل به. مشغومل که دمه نشان

 :گفت ببندد را ساعتش بند کرد می سعی که حایل در و داد هل

 .گردم برمی شب آ خر ات دارم، اکر. هتران رم می دارم  من-



 طرفش به شد ابعث ساعت بسنت برای تقلیش. کردم رها را دس مت در ابلش

 :بروم

 .ببندم من بده-

 به قدمی! ساعتش بند بسنتم  عاشق اکرم؛ این عاشق من که دانست منی فربد و

 گرفمت، که را ساعت بند طرف دو. آ ورد مسمت به را دستش و ذاشتگ جلو

 :گفمت

 .هس مت عزیز پیش من برس؛ اکرات به برو-



 موقعی. ببندم برایش را ساعت راحت بتوامن من ات گرفت ابال مکی را دستش

 :گفت بودم ساعتش بسنت مشغول شده کج رسی اب که

 ! خوابیدی خییل-

 : انداخمت صورتش به ینگاه نمی و گرفمت ساعت از چشم

 ماشیمنم حیت. هتران رم می دارم که بگم هبت ات یش بیدار منتظرم یک از -

 توفریی اصلا  که...  یش بیدار صداش و رس از شاید بریون بردم جوری

 .نداشت



 :گفمت و بس مت را ساعتش بند

 .خوابیدم دیر دیشب-

 دیرتر؟ من از-

 .بود مانده ابیق مک قدر هامن نما بنی ی فاصهل اما بودم، بس ته را ساعتش

 خییل خنوابیدم، اومدم که دقیقه مهون ممن خوابیدی، یک تو دومن منی که من-

 .برد خوامب ترش بعد

 .هتران برم ابید اومده پیش برام اکری یه-



 :گفمت و زدم لبخندی

 !گفیت ابر یه رو این-

 :گفت اکرانه طلب

 !ش نوی می رو متفاوت ی دنباهل یه بدی اجازه-

 :گفمت و دادم میدان آ ن به بیشرت نرفت، رو از لبخندم

 .بگو رو متفاوت ی دنباهل خب -



 جا هیچ وقته خییل عزیز. حمتیه صبح فردا دیگه برنگردم، شب آ خر اگه-

 .وری یه بربمیش صبح فردا نرفته،

 :کردم اس تقبال

 .موافقم من خوبه، خییل-

 :گفت مس تقمی نگاهی اب و کش یده عقب به را در

 توی یراق به آ ماده و حارض نشم جمبور مه صبح فردا که خبواب زود مشبا-

 .یش بیدار ات برم رژه خونه این



 !رفیت می خب-

 :گفت و داد ابال ابرویی. بود ااتق از بریون

 نکرده که مه اشتباه. موندم مهنی برای دنبامل، گردی می یش بلند دونس مت می-

 !که دیدی بودم،

 بوده ابزی این قهرمان که کند حس گذاش مت! مکرد نگاهش سکوت در فقط

 رد برای تلیش ابشد، داش ته بودن ارزمشند احساس که دادم اجازه. است

  فربد به دادن ابل و پر بود، حمض حقیقت که این بر علوه نکردم، اش نظریه



 را بزند تکیه خودش به نسبت ام علقه به اطمینان اب که این داش مت، دوست را

 !بیشرت

 

 آ فتاب نور. گذاش مت پاهایش روی را دس مت. بردم پناه عزیز به رفتنش از دبع

 :گفت و کش ید جلو به را پاهایش. بود شده شدنشان گرم ابعث

 آ ین می فربد مه تو مه بشه که عید گفت می هبم یکی بود پیش ماه یه اگه-

 نجفتتو بیمن می که الان اما شدم، می خوحشال خییل مونید می پیشم و جا این



. بودین جایی مسافریت، خودتون برای ابید الان. مش می انراحت جاینی این

 هیچ که ابشنی داش ته گرفتاری و گری قد این که این نه گذروندین؛ می خوش

 ! جعوزه منم  پیش مبوننی بیاین و نرین جا

 :گرفمت دس تامن بنی را اش چروکیده و الغر های دست

 .دارم دوست خییل رو جوری این من اما دومن، منی رو فربد-

 :گفت و انداخت فربد ماشنی خایل جای به نگاهی



 کنسل که شد چی دومن منی هیو. بود گرفته بلیتشم. بره جا یه بود رخیته برانمه-

 !کرد

 :گفمت و کردم اس تفاده آ مده پیش فرصت از

 پیشش؟ اومده چی برای نگفت نزد؟ حریف انزننی از-

 :متفکر و معنادار کرد، نگامه

 مثل شنیدم سام از اما. رفنت و نشسنت ساعیت یه اومدن گفت که ودشخ-

 .داش ته انزننی اب مه حبث یه که این



 :پرس یدم کنجاکو

 حبیث؟ چه-

 :کش ید ای مخیازه

 و اکر فربد خواس ته که این مثل. بود نیومده پیش نهاد یب که جوری مهنی انزننی-

 کنه، اس تفاده ءسو  خواست کیس اگه ات بشه رشیک ابابش اب رو اکس بیش

 ش اکسه که کرد راضیش شه منی سادگی این به شق، لکه که فربدم. نذاره ابابش

 .کنه یکی حایج اب رو



 :پرس یدم دوابره

 کرد؟ کنسل رو مسافرتش هیو چرا-

 :کرد نگامه چپ چپ

 ... جایی رم منی گفت هیو ندارم، خرب گفمت الان مهنی-

 :گفت و کرد قطع را هایش حرف دفعه یک

 چی! برگردی ات شد خشک ااتق در به چشمم! زدین حرف قدر چه شبدی -

 مه؟ به گفتنی می



 :گفمت و شدم بلند کنارش از رسیع

 !نزدمی خایص حرف! هیچی-

 :گفت رفته مه در هایی امخ اب و کرد نگامه شایک. بود دار خنده برامی واکنشش

 !کردین؟ می ابزی منچ داش تنی ساعته دو پس-
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 زد دری هر به. داشتمی لک لک اش کنجاکوی و عزیز حرف مهنی رس شب ات

 شده بدل و رد فربد و من بنی که هایی حرف اما و بگومی هامیان حرف از ات

 .گفت عزیز به شد منی حیت بود، شنیدن و گفنت ابر کی برای فقط بود



 

 دیدن مشغول مبل روی دوازده ات و کردم روشن را تلویزیون خوابید که عزیز

 آ ید، می بپرمس ات زدم زنگ فربد به گذشت دوازده از که ساعت. شدم برانمه

 دانس مت می ابید و کردم می قفل ابید را در. نداد جواب زدم زنگ چه هر. نه ای

. بود گرفته من از را ماندن بیدار سهم متام دیشب خوایب یب. دارد تصممیی چه

 را در که این بدون نداد جواب فربد مه ابز و زدم زنگ دوم ابر برای وقیت

 ممکن حد آ خرین ات تلویزیون صدای کردن مک اب و برداش مت ابلشی و پتو کمن قفل

 .کش یدم دراز مبل روی



 

 دس تان که دانس مت می فقط ام، خوابیده قدر چه بدامن که نبود دس مت زمان

 دفعه یک. بود گرفته خودش چنگ در را من زود خییل خواب، قدرمتند

 ابالی که دیدم را فربد! شد طور این چرا که نفهمیدم حیت و کردم ابز چشم

 :کرد زمزمه آ رام. کردم مجع را خودم مکی. کرد می نگامه و ایس تاده رسم

 ! ممن نرتس-



 ات زدم پلک مه پشت ابر چند. کردم می نگاهش و خوابیده طاقباز رطو  هامن

 .زند می حرف من اب دارد که است اش حقیقی خود کمن ابور

 :کرد زمزمه دوم ابر برای بود، صورمت روی نگاهش

 !ااتقت تو برو پاشو خوابیدی؟ جا این چرا-

 را نماک و زمان و بیامی بریون خواب منگیم  حالت از شد ابعث حرفش این

 را پایش ات رس. رفت تر عقب مکی. نشس مت و برداش مت خزی رسیع. کمن درک

 اولنی و رس یده اتزه رس ید می نظر به و بود تنش بریون لباس. کردم برانداز



 فربد به نگاه اب. است بوده خواب از من بلندکردن داده اجنام که مه اکری

 من شد ابعث که چزیی آ مد ایدم دفعه یک گذاش مت، صورمت روی را دس مت

 صورمت روی چزیی. است نبوده زدنش صدا ببیمن را فربد و کمن ابز چشم

 هامی گونه روی از که انگشت دو آ رام آ رام رفنت راه صدای. بودم کرده حس

 :زد لبخند دس تامن به نگاه اب فربد. رفت عقب مه زود و خورد رس

 .خبواب عزیز پیش برو بیا-



 این فکر در هنوز. گذاش مت زمنی روی و دمآ ور پاینی مبل روی از را پامی

 دست. کمن می اشتباه من ای و است کرده ملس را صورمت انگش یت که بودم

. شدم بلند و کش یدم خودم دور مه را پتو. برداش مت را ابلشم و کردم دراز

 نرمی به را ابزومی فربد بردارم قدم عزیز ااتق مست به کردم قصد که مهنی

 مه را ابزومی. کش ید  را پتو و گرفت دس مت از را لشاب. داشت نگه و گرفت

 :کرد رها

 .خبوامب خوام می مبل مهنی روی برام، بذار جا مهنی رو اینا-



 نگاه اب و دادم دستش به را پتو.آ مدم بریون خواب رسگردان دنیای از لک به

 ساعت. برداش مت را قدم اولنی اوضاع کردن مدیریت برای ساعت به کردن

 :گفمت فربد به رو و کردم رها را ساعت. بود گذش ته سه از ای دقیقه چند

 کردی؟ دیر چرا ندادی، جواب زدم زنگ-

 و گرفمت رو گازش شد که متوم داش مت، اکر یک ات. بود ماشنی تو گویش-

 !جا این اومدم

 :گفمت آ رام



 !بود معیق خوامب خییل! کردی بیدارم-

 آ خرین به وقیت. کرد ابز پاینی به ابال از را پریاهنش های دمکه و برد دست

  نزدیک من به حد از بیش که حایل در و آ مد جلوتر رس ید پریاهنش ی دمکه

 :گفت بود شده

 یه البته خورد، تکون پلکت زدم، صدات آ روم ابر یه! نبود معیق خییل-

 ات! صورتت روی گذاش مت دست مه بعد. نشی بیدار که زدم صدا جوری



. کردی ابزشون رو چشامت رسیع ابر ینا کرد حرکت صورتت روی دس مت

 !بودی خوابیده قش نگ اما نه، معیق

 شلوار از را پوشش زیر. کرد پرت مبل روی و درآ ورد تن از را پریاهنش

. کرد پرت پریاهنش روی به و کرد رد رسش از رسیع مه را آ ن و کش ید بریون

 ابال قسمت که فربدی به شد تبدیل لباس در پوش یده فربد یک از آ ین به

 .افتاد اتفاق این دقیقه یک از مکرت در. بود خلت اکملا  اش تنه

 :گفت ام گونه به آ رام ای رضبه اب و آ ورد جلو را دستش



 فکر الان که اومن از تر خس ته! درنیار ابزی عزیز برام نکن، نگاه جوری این-

 ! غلط چی درس ته چی کمن

. برداش مت پریاهنش خایل جای به ممتد کردن نگاه از دست و نکردم صرب دیگر 

 کرده ش یطنت خندید، می. بروم ااتق به ات چرخیدم و کش یدم عقب قدم یک

 در بسنت از قبل حلظات آ خرین را اش خس ته و آ لود خواب صدای! بود

 :شنیدم

 !اومدم ش یب نصف شدم بلند چی برای-



 ! من ای و بود خودش اب نفهمیدم

. بود مهراهش پیش قتو  خییل از من مقابل شدن خلت به اش علقه  

 روی بر گذاشنت رس ی وسوسه و خیالش تنش، عطر اما نه، خودش

 نبود، س یاه رنگش دیگر من برای شب. کش ید دراز کنارم و آ مد اش سینه

 .داشت دلپذیری خاکسرتی رنگ یک

 

*  *  * 
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 مثل کردم، می اجتناب ابیش بود قرار مه تو که جاهایی ی مهه در بودن از

 اگر نبامش؛ من هس یت، جایی اگر که بودم مواظب قبل از بیشرت! مهیشه

 برعکس ابشد، داش ته دنبال به برامی بدی حس بودنت که این نه. ابمش نیس یت

 من که بود این مشلک اما و شدم؛ می خوب حس از لربیز پا اترس بودنت اب

 خومب های حس اب اکمل دمشین در که گذراندم می را ام زندگی از ای مرحهل

 روزگار و کرد می درگری را هامی شب و خواب فرشد، می را قلمب چون. بودم

 کردن زندگی به دمل و دست بعد ها ماه ات دیدم می که را تو. گذاشت منی برامی

 هر و موهایت کواته مهیشه حالت ات شلوارت، اتوی خط از. رفت منی



 و ذهن مالک مامتدی های ساعت توانست می بکین را فکرش که جزئیایت

 .ابشد افاکرم

 اب دیدم، می اتفایق را تو و آ مد درمی غلط هامی کتاب و حساب که گاهی هراز 

 شبیه قبل از یشرتب  روز هر قدر چه تو که کردم می درک پوس مت و گوشت

. کمن نگاهت دیگر توانس مت منی حیت...  جلل و ابشکوه شوی، می امست

 بیخود خود از را من ات مردانه های جذابیت قدر آ ن کردم می که نگاهت

 نتیجه این به من و...  ها نگاه ندادن ادامه شد می خست دیگر که کرد می

 اب وقیت. شوم دور تو از ات ام دویده بیهوده را قبل روزهای ی مهه که رس یدم می



 زندگی و دویدن را بیهودگی یعین اول، جای رس گش مت برمی ابز نگاه یک

 !نوش یدن جرعه جرعه را بیهودگی! کش یدن نفس را بیهودگی کردن؛

 قدم حممک. بود رومح قاتل که آ وردی می را امتسفری خودت اب و آ مدی می

 جایی هر و کس هر یرو ات داش یت چنگت در را نگاهت. داش یت برمی

 اهبت تو به انچاری رس از لبخندهای و زدن حرف مک قدر چه. ننشیند

 اب تو چرا پس نیست؟ بد زوریک لبخندهای و زدن حرف مک مگر! داد می

 نشس یت می ای  گوشه دمه؟ کف از طاقت که کین اکری توانس یت می مه ها آ ن

 ای صدقه رست دندا تاکن اب مه گاهی! بقیه حرف به دادی می گوش فقط و



 مه گاهی و زند می حرف خودش برای که نکند فکر ات دادی می خماطب به مه

 تو از زودتر مجع حوایس اب من اما. گرداندی می چشم شدی، می خس ته که

 ای حلظه که فهمیدم می ویل نشومی؛ مه نگاه نشنی مه ات شدم می اکر به دست

 .بودم من نگاهت مقصد

 

 حال بودم کرده فراموش من و گذش ته راحیل و حمسن عرویس از ماه چند

 یک سقف زیر حیت ابش می، سقف یک زیر بود خست برامی! را ش مب آ ن بد



 حلظه هر و کردن دنبال را نگاهت بود خست است، آ دم از پر که بزرگ اتالر

 موج آ ن در حرست و شود اثبت راحیل روی نکند که داشنت را این ترس

 را خودت و ابشکوهی قدر چه که کین راموشف حلظه یک تو نکند که. بزند

 اما بود، گذش ته خری به عرویس شبم  آ ن! بکشی پاینی راحیل سطح ات دوابره

 قرار که ای پنجشنبه. داد رخ اتفایق های دیدار دست هامن از دیگر، دیداری

 حمسن و راحیل مهراه ات بود فرصت هبرتین و هتران نه و ابیش کرج نه تو بود

 من مه و بدهند بعد ماه دو برای را ایران از رفنت خرب ها آ ن مه و بیامی کرج به

 .کمن صاف را عزیز برای هامی تنگی دل حساب



 چه هر حلظه هامن دیدم حیاط در را تو وقیت اما بودم، آ مده امید اب قدر چه

. بودمی مهه بود، مه حمسن بود، رسم پشت راحیل. شد انامید بود امید

 سلم حمسن اب رسرسی. نبود قش نگ جا یک در ودمنانب اصلا  که نفری چهار

 اولنی. دادی را راحیل سلم جواب تر رسرسی و کردی پریس احوال و

 اب که بود عرویس شب هامن طوالین وقت چند از پس ها آ ن اب برخوردت

 هرگز من اما. بودی گفته تربیک و رفته جلو موقر و بودی آ مده گل دس ته

 ! ابشد داش ته پیی در مه را میدو  اول، آ ن کردم منی فکر



 منانده ابیق بدمن در جاین حیاط وسط دیدنت اب. رفمت ابال من مهه از زودتر

 و حمسن. است شلک چه به راحیل روی ببیمن و ابمش نگاهت دنبال ات بود

 نفر چهار ما دیدن اب نداش مت شک و بود انخوش عزیز. آ مدند دنبامل به راحیل

 برداشت ابلش از رس خسیت به که زماین. شد دخواه تر انخوش خانه یک در

 از نگاهش. است شده تر انخوش چطور که دیدم من دید، را راحیل و

 وضعیت چه در نیست همم بگومی ات زدم لبخند و شد ممترکز من روی راحیل

 آ مدی. آ مدی طوالین مدت از بعد...! شو خوب تو اما هس مت، حنیس و شوم

 عزیز جز و نشس یت کنارش مه خودت. یندبنش  مبل روی عزیز کردی مکک و



 رفتنش خارج از. زد می حرف عزیز برای حمسن. کردی منی نگاه دیگری کس به

 موهای مدل به فقط عزیز و شده نصیبش که خویب موقعیت از گفت، می

 حمسن های حرف به نسبت العمیل عکس هیچ تو. بود زده زل جعیبش

 را ها آ ن اکملا  نبودی؛ مه هلحوص یب ی ش نونده یک نقش در حیت. نداش یت

 را راحیل سکوت داش مت، دوست را تو سکوت که قدر هامن. گرفیت می اندیده

 حال مهه در و مهیشه او. نبود راحیل رفتارهای مدلم  سکوت،. اتبیدم برمنی

 فکرش خست موضوعی یعین زد منی حرف وقیت و بزند حرف داشت دوست

! ابیش کرده مشغول را فکرش تو خست نداش مت دوست من و! کرده مشغول را



 نباید راحیل حال هر در ابمش، داش ته تو از سهمی توانس مت منی من که نبود همم

 .کرد می فکری ترین کوچک حیت تو به
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 بودم کرده ارصار حمسن به. کردم حبس حیاط در را خودم. رفمت و شدم بلند

 او از و کمن عوض را حرمف ارصار مهه آ ن از بعد که شد منی و مبانمی شام که

.  بود کرده عوض لباس که مه راحیل مبانند، که بودند آ مده برومی؛ که خبوامه

 دیگر. انداخت پا ویر  پا و نشست مبل روی حمسن کنار آ راس ته و ش یک

 .بود منانده ابیق من اعرتاض برای جایی هیچ



 صورمت روی بر ابران قطرات میان در یکی. بود پایزی آ خر روزهای

 و ابز صدای اب که بودم جون آ قا های درختچه متاشای مشغول. نشست می

 را آ ن که حایل در و بود دستت اکپشنت. برگش مت عقب به در شدن بس ته

 پریاهنت ی زده ابال آ س تنی آ وردن پاینی مشغول بودی داش ته نگه بغلت زیر

 و مریفیت داش یت تو. برگردم طرفت به لک به شد ابعث اکپشنت دیدن. بودی

 چه اگر. بگذرامن عذاب اب را عزیز ی خانه در بودن ی ادامه نبود قرار یعین این

 را من وقیت. گشت می من پیی حیاط در نگاهت اما بود، مشغول دستت

 بودم منتظر. آ مدی پاینی ها ن آ   از و دادی ها پهل به را حواست دیدی



 کج من مست به را راهت تو اما بروی، ماشنی مست به و کین خداحافظی

 و بود، من روی نگاهت متام. کردی تنت را اکپشنت من به نرس یده کردی،

 هامن گفنت به کردی رشوع رس یدی ات. نگذاش مت جواب یب را نگاهت مه من

 :مهیشگی های گهل

 کرد؟ اکر چی ابید شده س نگنی خییل که دکرتی خانوم یه ی سایه اب-



 و است خوب چزی مهه که این کردن وامنود. بودم شده کردن وامنود اس تاد دیگر

 از را ذلت هنایت و هس مت خوحشال پزشکیم  دانشجویم  دخرت یک من

 :برم می دارم که وضعییت

 .مونه منی گهل برای اییج دیگه پس دکرت، خانوم گی می خودت-

 ی حلظه هامن. صورمت روی بر خریه نگاه یک شد تو مست از حرمف جواب

 پش امین مه حلظه هامن و زدم حمسن و تو ی مقایسه به دست مه من کواته

 مه راحیل نکند که بودم این نگران من و بودی حمسن از تر برازنده تو. شدم



 که حایل در. شود من شبیه اش مقایسه رساجنام و بزند مقایسه به دست

 :گفیت و شدی تر نزدیک بروی بودم منتظر

 اذیت خرده یه داره س تاره یدلا، داش مت ابهات کوچولویی اکر یه راستش-

 .کین حصبت ابهاش و بیای روز یه خواس مت می کنه، می

 :گفمت تعجب اب

 !اذییت؟ چه-

 :گفیت جوامب در. کند اذیت را کیس که نبود شوری و پررش دخرت س تاره



 .زمن می زنگ هبت نیست؛ توضیح فرصت. برم خوام می الان-

 ات داش مت دوست. نداش مت ماندنت به ارصاری. دادم تاکن برایت رسی

 کردی، ابز را درش که مهنی و رفیت ماش ینت طرف به. شوی دور تواین می

 :گفیت

 . زمن می زنگ هبت! ابش متامس منتظر -

 که فرنی مثل گذاش یت، ماش ینت داخل به اپ که مهنی. دادم تاکن رس مه ابز

 :گفمت کند، اجیاد صدا و رس و بپرد جا از دلیل بدون دفعه یک



 !شه می تندتر داره ابرون. ابش مواظب نرو، تند-

 کردی نگامه طوری و آ وردی بریون بودی گذاش ته ماشنی داخل که را پایی

 :هایت شنیده به داری شک انگار که

 هر ها توصیه این از تو. کمن می مک رو زیرش گفیت که االح برم، تند خواس مت می-

 ! که کین منی روز هر روز

 در از ات مریاندی عقب به که حایل در و نشس یت ماش ینت فرمان پشت

 کین گوش حرف مرد به داش مت مه من. کردی می نگاه مه من به بروی بریون



 بود، جیمب در گویش! نرود تند بود قرار من حرف خاطر به که کردم می فکر

 بریون جیمب از بودم، شنیده را پیامکش زنگ صدای قبل ی اثنیه چند

 مه مهزمان ببندم، را در ات آ مدم می ماش ینت دنبال که حایل در و کش یدمش

 شد ابز رومی پیش که صفحه. کجاست از پیامم ببیمن ات کردم ابز را صفحه قفل

 بگریم، گویش از چشم بودی منتظر که. کردم نگاهت و گرفمت ابال را رسم

 پیام مه رسیع و کردم نگاهت فقط و بودم حواس یب. کردی حرکت و زدی بویق

 که بود نامی ی شامره بود، داده پیام من به که ای  شامره. خواندم را صفحه روی

 :پیام برامی



 یدلا بلکه ابشد، دیگر های شب از بلندتر دقیقه یک که نیست ش یب یدلا"

 را او توان می بقیه از بیشرت دقیقه هزاران که دقیقه،  یک نه که ست دخرتی

 و بود مانده تودلم به روز دو. بود فرس تاده." مبارک تودلت. داشت دوست

  اب مهراه را تودل تربیک پیامش در ابشد داش ته من به ربطی که این بدون او

 !بود فرس تاده داشنت دوست اظهار
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 است، پنهان آ ن پشت منظورها! دارد خود در ها پیام پیامش، که دانس مت می

 خودش در را رابطه و دوس یت ی حمرتمانه پیش نهاد یک"ی"  ات" الف"  از



 رفته. نبودی. کردم نگاه کوچه نتهایا به و دادم تکیه در به. بود داده جای

 غافلگریی و تعجب جز. خواندم دوابره را نامی پیام. بودی شده دور بودی،

 تو مطمئناا ! بود جعیب قدر چه! انگیخت برمنی من در را دیگری حس هیچ

 را هامی حس متام فرس تادی می من برای کواته پیام مهنی قالب در سلم یک

 دیوار و در به را خودش و گرفت  می َدَوراین حالت قلمب. گردی می درگری

 .شدی می دنیامی ی مهه و زد می ام سینه

 متفاوت مشابه های حلظه در گونه این که آ ید می آ دم رس بر بلیی چه واقعاا 

 کرد شاکیف اکلبد مه را آ دمی قلیب و ذهین متایلت شد می اکش کند؟ می معل



 مسری در توانند منی متایلت این  که تکجاس اکر اشاکل و ایراد دقیقاا  فهمید و

 .بروند پیش منطقی

 که بود پرسی ترین مسج نامی. بود مان رابطه رشوع ی نقطه نامی تودل تربیک پیام

 تصورش ابتدا در که چزیی! بود گرفته قرار ام زندگی مسری در روز آ ن به ات

 و کردم می مقایسه تو اب را او. ابشد مردی چننی که آ مد منی نظر به. کردم منی را

 اتن کدام که بودم مانده نبودی، نامی مدل های کردن سامجت آ دم اصلا  تو چون

 ای کند؛ جلب را من مساعد نظر ات زد می دری هر به که نامی! هستید عادی

 دری از نبودی حارض ابداا  و کردی می انتخاب را مسری یک و در یک که تو



 را خودم خواس مت می. آ مدم راه نامی اب! دهی مسری تغیری ای و شوی وارد دیگر

 رفتار چگونه دارد دوستش که زین برای مرد یک ببیمن خواس مت می. کمن پیدا

 عایدم ای نتیجه و بودم کش یده دوش بر خودم اب ها سال را برعکسش. کند می

 !بود نشده

  

 بودم، بامیرس تان داخل. بودی گفته که طور هامن زدی، زنگ بعد روز چند

 فرصیت اولنی در ات کردم قطع را گویش زنگ صدای. دمه جواب نس متتوا منی



 چندین که دیدم آ مد گریم فرصت آ ن که زماین. بزمن زنگ تو به کردم پیدا که

 ای پریس احوال و سلم هیچ بدون زدم، زنگ که این حمض به. زدی زنگ ابر

 :گفیت

 !دی منی آ دمو تلفن جواب داری؟ تو که بدیه اخلق چه یدلا-

 مطالب فهم و درک اس تاد، اب زدن رسولکه خواندن، درس فشار. بودم س تهخ 

 فرق تو اب خییل که نامی حمبت و همر از پر های پیام آ خر در و پزشکی س نگنی

 :بدمه دست از را کنرتمل شد ابعث داشت،



 رو جوابت زین می زنگ ابر چهار وقیت! داری؟ تو که بدیه اخلق چه-

 !زین می زنگ مه ابز دن منی

 و جواب این برای. ندادی هملت! شد پیی در پیی های بوق من حرف جواب

 من و بزنمی حرف ات بودم زده زنگ. بودم نزده زنگ زدن حرف طور این

 حتویل بد خییل اما بودی، نگفته بد خییل. نشد اما بگومی؛ س تاره ی درابره

 گزن دوابره. شد قطع و ندادی جواب زدم، زنگ حلظه هامن! بودی گرفته

 زدم زنگ که سوم ی دفعه. شد قطع ات خورد بوق قدر آ ن مه ابر این و زدم

 از بیشرت. شوی آ رام ات کردم صرب قدر آ ن. بودی کرده خاموش را ات گویش



 متاس مهراهت اب بعد روز شب آ خرم . کردم صرب ساعت چهار و بیست یک

 دادی جواب زود چون. دادی جواب و برنیامدی تلیف صدد در. گرفمت

 .بگومی چه دانس مت یمن

 :کردی رشوع خودت

 .سلم-

 :گفمت و دادم را سلمت جواب



 زدی، زنگ موقع بد. بدم جواب تونس مت بودم؛منی بامیرس تان دیروز من-

 ... مشغول

 :پریدی حرمف میان به

 که اکری مورد در بذار زدی زنگ که حاال. کنار بذارمیش...  دیروزو کن ول-

 .کنمی حصبت دارم ابهات

 حرف هر رشوع از قبل. آ مدی می نظر به عصیب مکی و حوصهل یب 

 :پرس یدم ای، جدی



 .بزمن زنگ فردا کن اسرتاحت برو خوای می. ای خس ته مک یه که این مثل-

 :گفیت رسیع

 اسرتاحت دارم و ختت روی افتادم دراز به دراز الانشم مهنی! خواد منی نه -

 .مش منی این از تر خس ته. بزنمی حرف الان مهنی. کمن می

 را تلکیف که این برای. بدهی توضیح و ابیش کننده رشوع تو بود قرار 

 :گفمت کمن روشن

 .زد زنگ هبم خودش که بگم هبت ابید س تاره ی درابره-



 :گفیت تعجب اب

 زد؟ زنگ خودش-

 و موافقه مه ابابت حیت که این. گفت ازدواجش اب خمالفتت ی درابره آ ره؛-

. کنه ازدواج داره دوست. خبونه درس نداره دوست ناو  خب. خمالفی تو فقط

 .نیست بدی آ دم داره دوست که مه رو پرسی

 :گفمت کین منی نظری ابراز دیدم وقیت

 خوابیدی؟-



 .بیدارم نه-

 !گی؟ منی چزیی چرا پس -

 :گفیت قبل از تر آ رام و تر مسلط حلین اب

 .دیگه دم می گوش ممن گی، می داری تو خب-

 :ای انداخته س متد کردم می تصور

 مسری خواد می دلش که جور اون س تاره بذاری و کین قبول ابید فربد-

 دو قراره که اکری بذار خب نیست؛ که درس اهل. کنه انتخاب رو زندگیش



 دیگه خب ست، مهه اتیید مورد پرسه گه می! بکنه الان مهنی بکنه بعد سال

 .نداره جلبازی این

 !بکنه خواد یم دلش اکری هر ندارم، حریف من-

 .هممه براش نظرت معلومه. داداششی تو-
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 :خندیدی

 وقت اون پاینی، بیاد ش یطون خر از که بگی هبش خواس مت ازت من! جالبه-

 !درس ته چی که کین می قانع رو من داری تو

 آ مدند کش خود به خود مه لکامت و نبود خودم دست اصلا  که حلین اب

 :پرس یدم

 کمن؟ قانعت تونس مت من الان یعین-

 .بگو هبش برو! تونس یت آ ره-



 :پرس یدم حایل خوش اب

 دادی؟ رضایت الان یعین-

 من مونه، منی حریف دیگه جدیه شون بنی موضوع گی می تو که طور این اگه- 

 تری متنوع های برانمه ظاهراا  خب که خبونه رو شدرس بره داش مت دوست

 .داره خودش برای



 حیت که بود رفتارهایی دست آ ن از این و بودم خوحشال س تاره از بیشرت من

 گفته من به فقط را موافقت نظر تو. کند پیدا را دلیلش تواند منی مه آ دم خودم

 .است من مباهات ی مایه چرا دانس مت منی من و بودی

 طول ماه سه ابز اما امحد، و س تاره عقد اب بودی کرده موافقت هک این اب

 که خواست مه من از. داد من به را خربش س تاره خود. کنند عقد ات کش ید

 مایل خییل. کمن رشکت شد می برگزار خودشان خانه در که عقد مرامس در

 صد خمالف دانس مت می که بود اباب من نگراین تنها. ابمش جشنش در که بودم

 بود ترفندی هر به اما. است س تاره عقد جملس به من آ مدن صد در



 او اکرهای کردن جور و مجع و عزیز آ وردن و بردن ی هبانه. کردم اش رایض

 .کرد را اکر این مییل یب کامل در چند هر. دهد رضایت شد ابعث

 مست به و گرفمت آ ژانس. نداش مت اکری من و بودی آ ورده را عزیز خودت تو

 حال خوش هنایت یب هس مت س تاره عقد جملس در که این از. افتادم اهر  شهران

. آ ورد می ذوق رس بر را من عقد ی سفره رس بر داماد و عروس دیدن. بودم

 غری اتفاق من برای ابش ند؛ مه کنار در و داش ته دوست را مه که نفری دو

 دهآ م پیش کیس برای همم این که دیدم می وقت هر و آ مد می نظر به ممکین

 .شدم می خوحشال



 که کیس هر از. بودی تو دیدم حیاط به گذاشنت پا حمض به که نفری اولنی

 نه! داش یت قرار مهه از ابالتر گردن و رس یک! بودی بلندتر بود حیاط داخل

 انگار تو جز را کیس! آ مدی می نظر به تر ابال چزی مهه در قد، در فقط

 ابال را سفیدت پریاهن آ س تنی. بودی نکرده عوض را لباست هنوز. دیدم منی

 و دادی می نشانش را اطراف دس تانت اب. کردی می حصبت سام اب و زده

 را من دفعه یک که ببیین مه را من مست فضای که برگش یت. گفیت می چزیهایی

 حرف سام اب چه اگر و شد عوض صورتت حالت اثنیه هامن. دیدی مه

 کردی متام را سام اب وگویت گفت. نبود جایش رس حواست دیگر اما زدی می



 وارد ات بود منانده بیشرت قدم چند که زماین راه، ی میانه در. آ مدی مسمت به و

 به. دادم می را نامی های پیام جواب که بود روزهایی! رس یدی من به شوم خانه

. بودم داده رضایت خانه از بریون در مه دیدن و بیشرتش ارتباط تقاضای

 من اب جنگ حالت در قلمب هنوز اما بودم، کرده پر او اب ار  ام تنهایی از خبشی

 هورا و شد می بلند که بود تو برای فقط عیار، متام جنگ یک. بود

 موهایت آ رایش. کردم نگاهت ذلت اب. ایس تادمی مه روبروی. کش ید می

 ابیس مت وقفه یب ها، ساعت جا هامن داش مت دوست من و بود مهیشه از متفاوت



 جلو به را من و آ وردی ام شانه مست به مالاکنه را دستت. کمن نگاهت و

 :گفیت داش یت، برمی قدم کنارم در که مهزمان و کردی هدایت

 ااتق ای مامان ااتق ای کین عوض خوای می اگه لباس مت. منتظرته عزیز! تو برو-

 .کن عوض برو س تاره
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 و درآ وردم را کفشم وقیت. شوم داخل ماندی منتظر و آ مدی من اب در دم ات

 اما کمن، تشکر تو از لبخندی زدن اب ات برگش مت عقب به شدم سالن وارد



  خایل درون از و ندارم هوییت دیگر کردم حس افتاد تو به نگامه ات ابره یک

 ! معین یب و پوچ. ام شده

 را تو توامن می که اکرم خیانت و وفا یب دخرت یک که کردم حس ای حلظه حیت

 بیخود خود از در قاب در بودنت یک از و بدارم دوست گذش ته قدرت اب

 من. ابمش مشرتک احسایس مسری یک دنبال مه دیگری مرد اب اما شوم،

 جایی قلمب در مه هنوز من اگر حیت. ابشد نامی مرد آ ن اگر حیت نبودم؛ آ دمش

. کمن امتحان را بودن بد قدر این توانس مت منی ابز ابمش، نکرده پیدا برایش

 کردن رها برای الرشایط واجد بیشرت خییل تو و کردم می رها ابید را اتن یکی



 نشان زمان و ماکن  یک در راحیل و تو من، بودن ی جتربه که چرا. بودی

 . کشم منی من که. ندارم را حتملش من که .شود منی که بود داده

 در را آ رامش که صورتت، لکی منای و چشامنت حالت و بود تو نگاه تقصری 

 بود، شده سزب دفعه یک کجا از دامن منی که آ رامشی. داشت خودش جای جای

 .نبود آ ن از خربی کردی می حصبت سام اب داش یت وقیت که چرا

 دنبال فقط و کردم پریس احوال بقیه و عزیز اب گیج و منگ حالت یک در

 که شدم ااتیق راهی. ابمش تنها کواته ی دقیقه چند برای شده که بودم جایی



 در کدام هر که آ ن داخل های آ دم ازدحام اب وقیت اما داد، نشامن س تاره مادر

 :گفمت و کش یدم عقب شدم روبرو بودند اکری دنبال ابزار آ شفته آ ن

 س تاره؟ ااتق برم شه می-

 ی طبقه در که ااتیق تک. کرد راهامنیی س تاره ااتق به را من و گفت ی" حامتا "

 کوچکی امپراطوریم  خودش برای س تاره که داشت این از نشان و بود دوم

 . است داش ته



 ختتش روی اما نبود؛ خربی س تاره ااتق داخل پاینی، های آ دم شلوغیم  از

 آ ینه نزدیک. بود شده باش تهان  مه روی درمهی شلک به ها لباس از ابری کوهل

 بدون و مکرنگ آ رایشی. دادم پاینی شانه از را کیفم صورمت به نگاه اب و شدم

 صندیل روی مرتب و کردم ابز را مانتوام های دمکه. بود صورمت روی اغراق

 ات خریدم می زمان. نشس مت صندیل روی و کردم مرتب را موهامی. گذاش مت

 تر عاقلنه ببیمن، را تو ابشد قرار مه ابز اگر ات. منک آ رام را ام دروین های تلطم

 در بندازم خودم به آ یینه در مه را نگاه آ خرین ات شدم بلند وقیت. کمن رفتار



 یک اب مهراه شدنت داخل. شوی داخل خواس یت اجازه و زدی در. زدی

 :بود سوال

 ات ها پهل به زد زل منتظر که بس شد خس ته عزیز دی؟ می طولش قدر چه-

 ... بیای

 لبخندی دیدمن حمض به و شدی ااتق وارد اکمل. بدمه جوایب ات مناندی منتظر

. کردم را اکر مهنی مه من! کردی برانداز مه را پامی ات رس. نشست لبت روی

 اب عروس برادر یک. بودی نینداخته قل از مه را چزیی و پوش یده وشلوار کت



 کنارم که قدر آ ن آ مدی، ترجلو ! خوش تیپ و جذاب! بودی اماکانت ی لکیه

 :گفیت آ یینه داخل دخرت به. شدمی جا مه کنار آ یینه قاب در و ایس تادی

 !آ د می هبت پریاهن این قدر چه-

 :چرخیدی کنارت دخرت مست به بعد و

 پریاهن این اما! دخرت یه برای اومن مشکی، رنگ لباسای از آ د منی خومش من-

 کردی، قش نگ رو پریاهن این تو! نشس ته خوب تنت توی و قش نگه خییل

 رو؟ تو پریاهن این ای



 زیبا و برگرداند را نظرت توانست می بود تمن در که رنگی مشکی پریاهن که این

 ... اما کند، کیفور را من که داشت این جای ییاید، نظر به

! بود شده عاقل یدلای نبود، تو عاشق یدلای بود، ایس تاده کنارت که کیس اما

! ست رحامنه یب مکی که دهد می هایی پیش نهاد گاهی عقل که داین می و

 .بود داده عقل را تو کردن رها پیش نهاد

 .کردم تشکر و کردم نگاهت ها غریبه مثل



 ات. بروم بریون که چرخیدم. کش یدم پاینی مکی و گرفمت را پریاهمن طرف دو

 :داش یت نگه و گرفیت را ابزومی شدی، قصدم متوجه

 .بگریمی نفره دو عکس یه وایسا-

 من بودی توانس ته قدرمتندت دس تان اب تو و نداش مت ای اراده خودم از که این

 که تصممیی! بودم گرفته که تصممیی اب خمصوصاا  داد؛ می آ زارم داری، نگه را

 شکست اب و بریزد فرو بنیانش بدون و انزک ی دیواره  حلظه هر ترس یدم می

 تصممی معرترین  مک لقب اشتد اماکن حلظه هر که تصممیی. شود مواجه



 بیداد و داد برایش داشت قلمب و بود گرفته عقل که تصممیی. بگرید را ام زندگی

 .برگرداندی خودت طرف به را من. کرد می
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 عکس ات چند مه پشت و دادی  تکیه رسم به رست و ام شانه به را ات هشان 

 این به نسبت ات خواس مت می تفاویت یب جنس از خضمی ابالپوش یک. گرفیت

 گریز و فرار ی پوره پاره حریر یک من تن اما و ندمه نشان واکنشی ها متاس

 بگومی و کمن رها آ غوشت در را خودم و برگردم جا هامن داش مت دوست. بود

 !خودم و ابیش خودت که جایی برب و کن خلص دنیا های آ دم ی مهه از را من



 گویش و کردی مکث آ خر عکس روی. دادی نشامن را نفره دو های عکس 

 :گفیت و داش یت نگه صورمت از مکی ی فاصهل در و آ وردی ابال را

 !شده خوشگل قدر چه این ببنی-

 :کردم زمزمه

 !شده خوشگل خییل آ ره-

 :گرفیت را جایش خودت و کردی دور صورمت کنار از را یشگو

 .افتادمی خوب توش مون دو هر-



 .عزیز پیش برم من. افتادمی خوب دو هر آ ره،-

 :شدی مانع و طلبیدی مکک به را دس تانت مه ابز 

 .دارم اکرت حلظه یه مبون-

 کرده بیانش جدی چون. بزمن حریف من ات ماندی منتظر و کردی سکوت

 :گفمت و یس تادما بودی

 شده؟ چی-

 !کردم اکری یه من-



 :گفمت چشامنت در خریه

 اکری؟ چه-

 !مشهد برمی عید اتیی سه گرفمت بلیت خودمون برای

 :پرس یدم متفکر

 یک؟ یعین اتیی سه خودمون؟-

 :کردی امخ

 !دیگه عزیز و تو من،-



 :زدم ای مسخره لبخند

 ! دادی می اطلع رفنت قبل دقیقه ده وامییس تادی خب-

 :گفیت ش یطنت اب

. گردمی برمی هنم رمی، می عید چهارم. شد می دیر خرده یه موقع اون دیگه نه-

 .بریس هات برانمه به و برگردی توین می تو بعد. نیست بیشرت روز چند

 :کش یدم کنار قدری آ یینه از خودم به کردن نگاه ی هبانه به و گرفمت نگاه



 خوام می مه. برم جایی عید ندارم تصممی. بیام تومن منی من! کین کنسل هبرته-

 .دارم اکر و درس لکی مه کمن، اسرتاحت رو روز چند این

 :ایس تادی روبرومی و آ مدی دوابره

 حرف ابهاش رم می خودم من اصلا  منصوره دایی موضوع اگه یدلا ببنی-

 .من اب اون نباش، ش اجازه نگران زمن، می

 اون ندادن و دادن اجازه موضوع م،آ   منی من بده اجازه مه اباب اگه حیت-

 .بیام تومن منی من. نیست



 . بیای که کمن می راضیت جا مهنی و امروز مهنی من! آ ی می چرا،-

 :کردم ابز مه از را دس تامن

 بدون که کردی فکری چه خودت اب دومن منی اما فربد، کمن منی جلبازی من-

 قدر این من کردی فکر چرا دومن منی گرفیت، بلیت رفیت بکین حسامب آ دم که این

 !اکرم یب

 :دادی تاکن طرف دو به را رست



 هبت دفعه یه داش مت دوست چون خب نگفمت؟ هبت چرا که اینه مشلکت-

 جواب هبم توین منی تو دونس مت می فقط اکری، یب که نکردم فکری مهچنی. بگم

 ! یبش حامل خوش کردم می فکر. آ ی می مهرامه شده طور هر و دی منی بدی، رد

 . نیس مت خوحشامل بیام، تومن منی نه-

 :آ وردی نزدیک مکی را رست

 نگران پس گفمت، جدی کمن می حصبت دایی اب رم می که این ی درابره من یدلا-

 .نباش دایی



 :زدم حرص رس از لبخندی ابر این

 .نیست اباب خاطر به آ م منی گم می وقیت ندارم، تعارف ابهات که من فربد-

 :گفیت جدی

 داره ایرادی چه نداری، ای برانمه روز چند این وقیت چیه؟ مشلک پس-

 بیای؟ ابهامون

 :گفمت قاطع



 کشش بیخود داری. بیام سفر خوام منی فقط من نداره، وجود مشلکی هیچ-

 . دی می

 فکر که هس مت آ ین از تر جدی فهمیدی اتزه. نشست امخ به صورتت حالت

 :کین می

 بیای؟ خوای منی چرا پس نیست، اومدنت برای مشلکی وقیت-

 :شدی تر آ رام



 سفر این از ممکنه قدر چه عزیز ببیمن که این قبل بیای، دارم دوست-

 و داری احتیاج مسافرت یه به قدر چه که. کردم فکر تو به بشه، حال خوش

 . ابمش عزیز و تو کنار روز چند دارم دوست! من خود حیت

 مضن. بود شده دیر مه کنار بودن یبرا! دیر خییل بود، دیر. کرد می گریه قلمب

 را خودم داد، خواهد نشان واکنشی چه اباب زدم  می حدس و دانس مت می که این

 تو کنار روز پنج. دمه قرار حمتی آ سیب یک معرض در خواس مت منی دیگر مه

 نداشت، ایرادی و عیب ظاهر به گذراندن، روزگار چزی مهه از فارغ و ماندن



 من این ات، زندگی پیی رفیت می تو! کردم می چه خودم اب من آ ن از بعد اما

 .کشت می را من خاطرات که بودم

 . نزن رو حرفش مه دیگه فربد، کن فراموشش-

 . ش نوم منی هیچی این غری. آ ی می بگی ابید الان مهنی کمن، منی فراموش-

 داره ارصارت. کین می پش میون س تاره عقد به اومدن از حیت رو من داری-

 .ریزه می مه به رو اعصامب



 به و برداری خنجر شده. رفمت بریون و گرفمت ندید را ات گس یخته مه از نگاه

 دوابره خودزین، هر از بعد منتها کند، می خودکشی مه آ دم روح بزین؟ قلبت

 نو از و هبرت زندگی یک برای ابشد فرصیت یک که این نه! شود می زنده

 ابرها و ابرها دوابره و بیاید هک است این برای! برعکس نه؛ کردن، رشوع

 حق ات مرد ابر چند ابید و است مک مردن ابر یک که انگار. بکشد را خودش

 .شود ادا مطلب



 گذاش ته جا ابال را چزیی آ مدی مه وقیت اما بیایی، پاینی که کش ید طول خییل

 که را، اهبتت از خبشی را، غرورت از خبشی را، شوقت از خبشی بودی،

 .بودم گرفته تو از زور به را آ ن من

 و گرفت دستش قرآ ن که موقعی. من جدید ی انمه مغ بود شده س تاره عقد

 گفنت" بهل. " گش مت تو دنبال مجعیت در و چرخاندم رس بگوید را بهل شد قرار

 !تو و من نگاه خوردن گره اب شد مهزمان س تاره
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 آ مد می ام شانه به اطراف از که فشاری و صداها و رس جهوم در که ای گره

 بردمی اید از دو هر حلظایت برای ها شلوغی جهوم هامن در. شد ابز زود خییل

 س تاره ادیش اب خندیدم، س تاره شادی اب. بود افتاده س تاره ااتق در که اتفایق

. گذراندم خوش را ها حلظه آ ن و گرفمت فرامویش س تاره شادی اب بردم، اید از

 دور دست و ایس تاد ما بنی که زماین. گرفتمی عکس و ایس تادمی طرفش دو

 ابال اتفاق تند، دورم  در و افتاد مه به مان نگاه دوابره انداخت ما دویم  هر مکر

 .کردمی مرور مه اب را



 خداحافظی رسرسی و برساند را من خواس یت سام از. ش متگ  برمی زود ابید

 تقس میش من اب و داری نگه خودت برای نتوانس یت را هایت دخلوری. کردی

 ساعت نمی از بیشرت من و نبود حریف پر پرس سام که بود خوب. کردی

 تواند می قدر چه عزیز و تو اب روزه چند مسافرت کمن فکر که داش مت فرصت

 .است کواته آ ن به رس یدن از من دست و ابشد خوب

 ریشه از را اختلفات ابز و کرد می غرغر مامان. گرداند برمی روی اباب خانه در

 چطور که کرد می ملمت ابر چند ساعت یک طول در و کرد می برریس

 از تو وقت آ ن و بود تو علیه چزی مهه. است رفته ایدم مسائل از بعیض



 که مامان بردم، می اید از را راحیل مه من اگر. زدی می حرف اباب کردن رایض

 .رفت منی ایدش

 

 هبرت. زد حرف بودی چیده را اش برانمه تو که مسافریت از و زد زنگ عزیز

 نداشت من کردن مهراه به ارصاری. فهمید می و کرد می درک را رشایط تو از

 شب یک و کرج بیامی مسافرتتان از قبل روز دو دادم قول. داد گوش فقط و

 را عید شب چند این بودی جمبور که گفت تو از و کرد اس تقبال. مبامن کنارش



 و بروم مه من که خواست من از لفافه در. نبود تو جز کیس و مباین کنارش

 .بریس اکرهایت به مه تو ات ابمش کنارش

 حال در بودم داده عزیز به که قویل طبق من و بود فروردین دوم روز صبح

 مسافرت عازم روز آ ن غروب. زد زنگ نامی که بودم فنتر  برای شدن آ ماده

. بروم کرج به ابید و توامن منی که گفمت. ببینمی را دیگر مه که خواست می  و بود

 قصد وقیت ظهر نزدیک. کردم قبول مه من و داد کرج به را رساندمن پیش نهاد

 دیدم صفحه روی را ات شامره وقیت. زدی زنگ داش مت را خانه از خروج

 که را جوابت. کمن می حصبت تو اب که نفهمد مامان ات رفمت بریون خانه از یعرس 



 آ مرانه. بود پیدا حلنت در بودم داده که ردی جواب دخلوری آ اثر هنوز دادم

 :گفیت

. برمی مه اب دنبالت آ م می دیگه ساعت یه پیشش، ری می که گفت عزیز یدلا-

 .ابش آ ماده

 :بودی گفته دیر

 .بریومن مه الان برم، که کمن یم حرکت دارم من-

 :گفیت جوامب در



 جا مهون از. اوجنام غرب، شهرک فروشگاه بیا بگری آ ژانس یه! هبرت چه خب-

 .کنمی می حرکت مه اب

 راه دمل به تردید ندادم اجازه. بود منتظرم خیاابن دیگر طرف نامی. کردم مکث

 :ایبد

 .رم می دارم دوس تام از یکی اب-

 :پرس یدی

 کیه؟ دوستت-



 .منتظره مه الان. رسونه می ممن داشت، اکر کرج! دیگه دوس مته-

 :نداش یت ارصاری دیگر و کردی قبول

 رو س تاره عزیز؛ پیش برم نتونس مت دیشب. اوجناست مه س تاره.برو ابشه-

 . کرده دیوونه رو عزیز الان ات احامتالا . پیشش بره فرس تادم

 :کردم می متام را وگو گفت زودتر چه هر ابید و بودم نامی ماشنی نزدیک

 ... خداحافظ. برمس عزیز داد به که رم می زود-



 وقیت. شوم سوار ات کرد ابز برامی مه را ماشنی در. آ مد اس تقبامل به لبخند اب نامی

 :گفت نشست کنارم مه

 کین؟ می اکر چی شه می تنگ دخرت یه برای دمل که ابرمه اولنی بگم هبت اگه-

 :گفمت و زدم لبخندی

 !کمن منی ابور-

 آ مزی غلو رفتارهایش نظرم به. بودم جدی جدیم  اما کردم، شویخ ظاهر به

 هیچ تو. رس یدم می نتیجه این به کردم می اش مقایسه تو اب چون شاید. آ مد می



 زدی؛ منی حرف تنگی دل از مه نامی مثل. بودی نکرده ابز برامی ماشنی درم  وقت

 مبنا. لنگید می اکرش جای یک البد دکر  می را اکر این دیگری کیس اگر پس

 که بعدها حیت...  تو نه و شدند می حمکوم بقیه کردی منی تو چون و بودی تو

 بپذیرم نتوانس مت ابز داد نشان را نیتش حسن من از کردن خواس تگاری اب نامی

 بوده متام چی مهه مرد یک نامی و دادم قرار مبنا را تو که ام کرده اشتباه من که

 منایشی اش خواس تگاری حیت و رابطه این لک  که بودم فهمیده ونچ. است

 .است درونش خاص خودخواهی از

 



 ی خانه درخت از پر ی کوچه به منتهیی که خیاابین به نرس یده خواس مت نامی از

 و نکردم قبول که برساند را من در دم ات کرد ارصار. کند ام پیاده است عزیز

 دور ات ایس تادم! خوب سفر یک آ رزوی و مکرد خداحافظی او اب جا هامن از

 او اب ای رابطه یک رصفاا  که مرد یک من برای نامی روز آ ن. برود و شود

 این شاید و دربیاورم را او مب و زیر که بودم این دنبال. نبود ابمش داش ته

 دامن منی که ای علقه. بودم علقه دنبال ؛من.شود خوب ی نتیجه به منتج رابطه

 .نیامد توق هیچ چرا
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 دلنشنی ای قیافه اب مه عزیز. ش ناخت منی پا از رس من دیدن اب س تاره

 مصاحبت از که بود معلوم شان جفت ی قیافه از. کرد می نگاه او به چپ چپ

 شلک به رسش ابالی را عزیز موهای س تاره. اند انرایض قدر چه مه اب

 اشاره اب عزیز آ مدم سالن به و کردم عوض را لبامس ات. بود کرده مجع مضحکی

 :گفت رسش به

 چطور رو موهام دومن منی س تاره این. کن مرتب رو من موهای این بیا یدلا-

 سه بره آ دم. کجاست تنیس معلوم حواسش! آ ره می بند داره رو نفسم بس ته

ر یکی اب مه پشت ساعت روم  .رسه منی بقیه به دیگه کنه وم



 عزیز کنار در ماندن خستم  مس ئولیت که کرد گهل تو از و خندید بلند س تاره

 س تاره به رو که کردم می مرتب را عزیز موهای داش مت. بودی سپرده او به را

 :گفت

 زنگ که موقع مهون مگه. س یدهنر  الان ات چرا ببنی! فربد بزن زنگ یه پاشو-

. بود جا این ساعته دو مهیشه الان؟ ات نرس یده چرا پس! راهه تو نگفت زد

 .شده ساعت سه

 :کردم ساعت به نگاهی



 زد؟ زنگ یک-

 :گفت س تاره

 .زمن می زنگ هبش الان. رس ید می ابید آ ره-

 زد زنگ درپیی پیی ابر دو وقیت. گرفت را تو ی شامره و برداشت را اش گویش

 :پرس ید عزیز به رو و آ ورد پاینی گوشش کنار از را گویش برنداش یت و

 چرا؟ داره برمنی-

 :داد جواب خودش مه بعد



 !زود رسه می. کرده گری جا یه شاید-

 :گفمت نگران

 س تاره؟ کرده حرکت یک-

 :گفت خیال یب

 !راهه تو که زد زنگ پیش ساعت دو-

 :گفمت تعجب اب-



 زد، زنگ هبم موقع اون. افتادم راه من که شپی ساعت دو! کین می اشتباه-

 !کنه حرکت نبود قرار

 :گفت الکفه س تاره

 .که نداره کتاب و حساب اکراش دومن، می چه من-

 :گرفت را دس مت و آ مد تر نزدیک

 بده هبم بیار. کردی پیدا عروس می اکرت برای خوشگل منت رسی یه گفیت-

 . چطوره ببیمن خبومن



 اکرت زیبای های منت اکغذ کیفم از که رفمت ااتق مست به و شدم بلند ات

 س تاره و پیچید گومش در ماش ینت بوق صدای بیاورم س تاره برای را عرویس

 :گفت عزیز به مه

 !رو اخامت اون کن ابز حاال شد؟ راحت خیالت! فربدت ایمن بیا -

 از نصفی. خندیدم جفتشان به مه من و کرد نگاهش چپ چپ کاماکن عزیز

 به را اکغذ. بودی رس یده سلمت به که بود این برای ام خنده و لخیا راحیت

 چه دانس مت منی. آ مد اس تقبالت به و گذاشت مبل روی. دادم س تاره دست



 از. بیایی تو مبامن منتظر سالن در ای و بیامی حیاط به س تاره مثل کمن، اکر

 قرار یک ات. ایبد ادامه منوال بدین چزی مهه است قرار یک ات پرس یدم می خودم

 راهی انچار. شود  ارزش یب برامی هس یت هجان هس یت، تو وقیت است

 وقیت. کمن مشغول میوه ظرف در چیدن میوه اب را خودم ات شدم آ شپزخانه

 به س تاره. بودم ایس تاده پشتت دست به میوه گذاش یت سالن به پا و آ مدی

"  کردی ردی چرا "  :جواب در. کرد می نگاهت متفکر و بود زده زل صورتت

 :گفیت حوصهل یب عزیز

 . اومد پیش اکری-



 .کردم سلم رس یدم تو به وقیت و آ مدم جلو میوه ظرف اب

 که را میوه ظرف! سلمم دادن جواب به برسد چه کین، نگامه برنگش یت حیت

 را من"  سلم" تو و ام کرده اشتباه من که این گامن به گذاش مت مزی روی

 و انداخیت صورمت به کواته نگاهی نمی ابر این. دمکر  تکرارش دوابره ای نشنیده

 اما دخلوری هنوز دانس مت می. است  شده چه فهمیدم منی. دادی جواب زور به

 داش ته کینه قدر آ ن و ابشد جو س تزیه چشامنت که نبودی دخلور قدر آ ن نه،

 .شود بند صورمت روی کواته کواتهم  ی اثنیه چند نتواند نگاهت حیت که ابیش



 :گفیت و برگش یت س تاره مست به که بنشیین خواست تو از عزیز

 شو آ ماده هتران بیای خوای می اگه. کمن اسرتاحت ساعت نمی ااتمق رم می من -

 .برمی

 :کرد اعرتاض عزیز

 رو؟ شب مبوین خوای  می نگفیت مگه نیومده؟ هنوز بری کجا-

 :گفیت عزیز جواب در دنده یک

 . رمب ابید اومده پیش اکری که، گفمت-



 .رفیت ااتقت به و شدی رد کنارم از توجه یب

 که فهمیدم دیدم، رفیت که مسریی به را زدنش زل و س تاره سکوت وقیت

 پیش مشلکی یک و نیس یت خودت تو کمن می احساس که نیس مت من فقط

 از مه او و واداش ته فکر به مه را س تاره رفتارت و حالت بلکه است، آ مده

 .است کرده تعجب برخوردت

 :داد پااین س تاره و من سکوت به عزیز

 مونه؟ می هبت بود نگفته مگه فربد؟ چشه-



 :انداخت ابال ای شانه س تاره

 .مبونمی امشب آ م می گفت آ ره،-

 را آ خر تصممی من کردند می حبث مه اب ماجرا چگونگی ی درابره داشتند وقیت

 اتزه. کردم ابز را در بزمن، در که این بدون. آ مدم ااتقت مست به رسیع و گرفمت

 در و کرده عوض را لباست رسعت این اب که بود بعید و بودی رفته ااتقت به

. برگش یت من مست به که بود ت ا یقه بند دستت. ابیش انمناس یب وضعیت

 جلوتر و بس مت را در که کین ابز را دومی رفیت می و کرده ابز را اول ی دمکه



 اب کردی؛ منی نگامه ابز. شدی تهای دمکه کردن ابز مشغول و برگش یت. آ مدم

 :بودم ایس تاده روبرویت که این

 فربد؟ شده چی-

 :کش یدی عقب به را مکدت کشوی و رفیت جلو

 ابشه؟ شده ابید چی-

 :ایس تادم کنارت و آ مدم

 !نیس یت روبراه خییل انگار-



 هل داخل به رسعت به برداری آ ن داخل از چزیی که این بدون را کشو

 :دادی

 .برس اکرت به برو. نکن انراحت رو خودت تو نیست، چزیی-
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 :کردم مامتیل مستت به مکی را رسم

 !من الا کین می نگاه مهه به کین؟ منی نگام چرا پس نیست، چزیی اگه-

 نگاهت اب داش یت. دوخیت نگامه به را نگاهت و کردی بلند رس عهدف یک

 قهر من اب قدر این نگاهت چه برای دانس مت منی من و کردی می رسزنشم

 فربد تو. بکمن توانس مت منی اکری هیچ دیگر. کرد حرکت یب را من نگاهت. است



 به! نبودی خودت! نبودی بودم کرده حصبت او اب که پیش ساعت سه دو

 جواب خاطر به که آ مد منی خشمش مهه آ ن و شدنشان خریه طرز و نتچشام

 .ابش ند رس یده شدن ور شعهل از حد این به مشهد به نیامدن و دادن رد

 کمن؟ نگاه رو تو رسه یه ابید-

 :گفمت ابشد، شده مرتکب بزرگی جرم که کیس مثل و آ رام

 شده؟ چی-

 :توپیدی



 ! مهنی ام خس ته خرده یه. نشده هیچی هیچی،-

 .دهی می را جوامب عصبانیت اب چرا پس نشده چزیی هیچ اگر که نگفمت و

 روی را خودت و کش یدی بریون تن از را پریاهنت چشاممن مقابل وقیت

 .بیامی بریون شدم جمبور کردی، پرت ختتت

 :پرس ید عزیز رفمت بریون ات

 مونه؟ می شب! گه؟ می چی-

 .ختت روی کش یده دراز. نزد حریف-



 و برداشت را بودم آ ورده برایش که اکغذی و نشست مبل روی س تاره

 :گفت

 رو راه مهه این نداره حوصهل و حال دیگه شه بلند. شه می خوب خبوابه -

 . برگرده

 لکی کدام هر برای و خواند را اکغذ روی ی شده  نوش ته های منت یکی یکی

 ترزیبا نظرش به چون کش ید؛ خط را ها بعیض دور و کرد حتلیل و جتزیه

 بود قرار ساعت نمی. کردم می فکر حالت یب حال و تو به فقط من اما. آ مدند می



 اب مه آ ن آ مدی، بریون ااتقت از و نشد ساعت نمی اما کین، اسرتاحت

 اصلا . بودی بس ته مه را هایش دمکه متام حیت و بودی پوش یده که پریاهین

 شدی؟ دبلن ختت از آ مدم بریون ااتقت از من وقیت ای برد؟ خوابت

 :گفیت س تاره به رو

 نشدی؟ آ ماده چرا بیای؟ خوای منی مگه-

 :گفت و شد بلند دست به اکغذ س تاره

 .فردا ای! دیگه رمی می شب مبون! اباب ای-



 :گفت و رفیت در مست به دیگری ی اضافه حرکت بدون لکه یک

 .بیا فردا مهون مبون تو نداره، اشاکیل-

 :زد غر عزیز

 موین؟ منی چرا بود؟ رفتین چه و اومدن چه این فربد-

 :گفیت بش نود عزیز که طوری بلند،

 .برم ابید دارم، رضوری اکر-



 آ رام مه من. دوید دنبالت اکغذ اب هس یت جدی تصممیت در دید وقیت س تاره

 چهارچوب در اما نیامدم، پاینی ها پهل از س تاره مثل. برداش مت قدم طرفتان به

 دستت به را اکغذ س تاره. روی می واقعاا  آ ای و کین می چه ببیمن ات ایس تادم در

 :داد

 کدومش ببنی عروس یه، اکرت منت نوش ته، برام یدلا رو اینا فربد ببنی-

 .خوشگهل



 ماش ینت طرف به و کردی نگاهش عتاب اب فقط و نکردی س تاره به توهجیی

 :گفت و گرفت مستت به را اکغذ س تاره نشس یت فرمان پشت وقیت. رفیت

 .بنداز نگاه یه حاال-

 دس تانت بنی و گرفیت س تاره دست از را اکغذ و آ وردی بریون را دستت

 بریون به داشت راه که جایی ات بعد و دادی فشار دستت بنی. کردی مچاهل

 زدین مه بر چشم در و راندی عقب به مه رسعت اب. کردی پرتش پنجره از

 اب که را تو دانستند منی. دانستند منی را خودشان تلکیف چشاممن. شدی دور



 مچاهل اکغذ پیی بروند ای کنند، دنبال بودی شدن دور حال در رسعت

 .بود افتاده ابغچه ی گوشه که ای شده

 انمتعادل قدر آ ن تو چرا و است شده چه کردم منی درک. رفمت پاینی ها پهل از

 ابغچه ی گوشه از را اکغذ و آ مد تند تند بست که را در س تاره. کردی رفتار

 :گفت مغگنی حالیت اب و برداشت



 اتیی دو آ م می گفت عزیز به زد زنگ که وقیت. نفهمیدم اصلا  بود؟ شده چی-

 اب اومد، عصیب! نزد حرفشم حیت اصلا  اما بیاد، ابهامون کنمی  رایض رو یدلا

 . رفت ترش و توپ

 به توهجیی. کند ابز مه از بودی کرده اش مچاهل قدرت اب که اکغذی کرد سعی

 تر متام چه هر رسعت اب کردم، ابز را آ ن و آ مدم در طرف به م،نکرد س تاره

 اتزه. نشس مت و خوردم رس آ ن به تکیه اب و بس مت را در. بودی شده دور

 از گونه این را تو که ابشد افتاده بدی اتفاق ابید که کردم می درک داش مت

 !است کرده خارج تعادل



  

 آ ن هرگز دیگر بعدی، های برخورد بعدی، های نگاه بعدی، دیدارهای در تو

 چرا که نفهمیدم وقت هیچ من و نشدی من همرابن و متعادل فربد

 نه و گرفیت متاس نه دیگر و آ وردی و بردی مشهد به را عزیز رسوصدا یب

 .ای نبوده اول از انگار که رفیت جوری یک. کردی ارصار

 

*  *  * 
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 زاید فشار اب و حممک را تلفن گویش. رفمت بریون و کردم ابز آ رام را ابلکن در

 حد در را صدامی تن کردم می را سعمی متام که حایل در و فرشدم دس مت در

 :توپیدم دارم، نگه نرمامل

 زنگ ها مدت از بعد بپریس؟ رو حالش زدی حمسن؟زنگ خوای می چی-

. خوابیده ختت روی حال یب افتاده مامان! نداش یت هیچی دردرس جز و زدی

 فشارش که بس کنن بسرتیش شدن جمبور بودمی، بامیرس تان رو دیشب لک

 خواس مت منی. بوده خودم رضایت به شدمی مرخص بیین می که مه الان. بود ابال

 جای به زدی که ابرم یه نزدی، نزدی نگز . بامیرس تان تو مبونمی رو سزیده



 بزین زنگ نتونس یت که بیاری هبانه جور یه و هزار و کین الپوشوین که این

 اکری هر! نزین زنگ کردن سفارش که کین می جدید غلطای داری گی می

 اکر گزارش مامان به زین می زنگ که سال یه بعد فقط بکن، بکین خوای می

 دیگه مامان. نیست مربوط ما به دیگه، چزی هر و کردن ت قرنطینه نده،

 یه سایل  نیست زمحیت اگه کن لطف مهون تو نه؟ ای اینو فهمی می کشه، منی

 بدمنون و تن بکین، خوای می اکر چی بدونمی خواد منی. بزن رو زنگت ابر

 .بلرزه

 :بود آ رام حمسن بودم، کفری من قدر چه هر



 از گفمت؟ چی من مگه شده؟ الزم بامیرس تان من حرف خاطر به مامان یعین-

 شده؟ انرجنی و انزک قدر این حاال ات یک

 :غریدم

 نرفته که ایدت ابشه جاش رس ت حافظه اگه. مریضه نیست؛ خوب حالش-

 از دیگه خیلیه، نکرده سکته و مونده پا رس که مهنی براش، افتاده اتفاقایی چه

 .ندونمی ما ذارب هس یت ای دس ته و گروه هر عضو نزن، حریف هبش اکرات



 زمن می زنگم ندارم، اکر مامان به مه دیگه بگی، تو چی هر اصلا  یدلا ببنی-

 پیش نهادی دارم، خودت برای پیش نهاد یه من اما متام؛ پریس احوال و سلم

 من برای که نگراین مهه این از رو مامان تونه می مه و زندگیته نفع به مه که

 .بده جنات داره

 در مامان شدن بسرتی از چزی، مهه به نسبت حد نبدی ات که این از

 رس از. گرفت می حرمص بود، تفاوت یب فرارش و اباب الکهربداری ات بامیرس تان

 :زدم پوزخندی داش مت که زایدی حرص



 ی نتیجه بعدش قدر این که پیش نهادیه چه این من؟ برای داری پیش نهاد-

 داره؟ مثبت

 :گفت تند دتن هیجان اب و کرد تلقی جدی را حرمف

 و پزشکه ایران خواهرم گفمت کردم، حصبت تو مورد در یکی اب جا این-

 که دادن قول بده، ادامه من س یایس مسائل خاطر به رو درسش نتونس ته

 بیای ابید فقط! بکین رو فکرش که چزیی هر و اقامت کنن، حامیت ازت

 !جا این



 لوح ساده قتو  هیچ حد بدین ات کرد؟ می فکر خودش اب چی! کردم تعجب

 :نبود

 خوبه؟ حالت شدن؟ خواهرت ابروی و چشم عاشق حسایب؟ چه روی-

 که گذرومن می رو طرمح دارم مه الان ختصصم، دنبال برم خنواس مت خودم من

 !حتصیهل ی ادامه از خبشی

 گویش در راحیل صدای دفعه یک اما دهد، را جوامب حمسن خود بودم منتظر

 :پیچید



 رو هبت که شانسه ببنی پیچونه، می خودش دور رو قمهل چرا دومن منی حمسن-

 چشم عاشق که معلومه! جا این بیای توین می دردرس یب و راحت تو! یدلا کرده

 رشایط از و جا این آ ی می کنن می که حامییت ازای در نیسنت، کیس ابروی

 یه ختصصت، دنبال بری نتونس یت که این گی، می داش یت که زندگی خست

 تو شب یه حیت تو واحضه، چزی  مهه گی، منی که درومغ. ست معامهل جوری

 ! کرد اس تفاده مه مهنی از شه می راحت خییل موندی، ابزداش تگاه

 :گفت بیشرتی هیجان شدت اب و کرد مکیث



 اکملا  داس تان یه شه می! ترکوین می. داری جنجایل توپ ی پرونده یه وای-

 .کرد ریزی برانمه رو شده حساب

 :یدمبر  را حرفش

 مهون اس تفاده، از منظورت! شدین ترس ناک قدر چه شوهر و زن-

 به ربطی هیچ اومن که شدم ابزداشت شب یه من دیگه؟ ست سوءاس تفاده

 من ابزداشت. نداشت کین وصلشون هبش خوای می تو که چزیایی این

 و راست مشت یه بیام که کمن آ واره مامان اب رو خودم. نبود س یایس دلیلش



 وقت اون کمن؟ ابز جا خودم واسه جا اون و برتکومن که ببامف مه به رو دروغ

 کیس بگه رو راستش بیاد خبواد و ابشه داش ته مشلکی واقعاا  بدخبیت یه اگه

 کنه؟ می ابور رو حرفش

 :گفت اش قاطعانه حلن هامن اب و مشرده

 مگه دروغه؟ داری الان که وضعییت! نیست دروغ یدلا، نشو احساسایت-

 بکین رو اکر این چرا خب بگریه؟ اقامت برات کین عقد اببک اب خوای منی

 جلوی رو حرفا رسی یه و بیای یعین هست؟ برات دردرستر یب حیل راه وقیت



 ازت سال بیست که اببکه مثل مردی اب ازدواج از تر خست بگی، دوربنی

 بکاب به ارصاری هست، راه این بدونه اگه قطعاا  اقامتته، فکر ابابمت. بزرگرته

 لکی کین، اجرا رو تلویزیوین متزی شویم  این و بیای اگه. ابش مطمنئ نداره،

 توی پزشکی، یه تو کین، می پیدا پش توانه لکی خری، می خودت برای ترمح

 امس به پزشک لکی بگی، رو اینا بیای اکفیه بودی، انبغه خودت ی رش ته

. هبش کن رفک یدلا. کنن می حامیت ازت دیگه ژست مدل هزار و برش حقوق

 اببک گذاشنت، مداراشومن و قرار دیدن، ترکیه رو مه عید اببک و ابابت

 نشون خودی وقتشه الان خب نبودی؟ انراحت مگه کنید، عقد که آ د می



 مکک هبت من. بقیه نه بگریی تصممی خودت زندگیت برای و! یدلا بدی،

 .کمن می
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 نیست قرار خییل تو. مبوین خودمت که بدم جراین این به اتیب و آ ب چنان

 من؛ اب ش بقیه کن، منایی مظلوم دوربنی جلوی بیا ابر دو یکی بکین، اکری

 کین می اکر چی. دی منی دست از رو فرصت این ابیش عاقل خرده یه اگه

 .اکرات رساغ برم تومن می الان مهنی از من هس یت؟ یدلا؟

 :بود مانده ابز دهامن



 بشم بیام من هس تنی؟ چی دنبال گنی؟ می چی چتونه؟ حمسن و تو-

 بیام وسط؟ این آ د می گریتون چی رسه؟ می هبتون چی دستتون، عروسک

 کمن؟ آ واره رو خودم

 :شد عصیب

 برات که تویی. حمسن و من نه تویی، کنه می سود که کیس ببیمن، وایسا-

 نرو، تند. ما نه بذارن مایه حارضن برات که تویی. ما نه ریزن، می اشک

 خبت به لگد داری فقط خمالفت و من اب کردن بدو یکی اب کن، فکر خوب



 از سال بیست مرد یه زن بری داری دوست اگه البته زین، می خودت

 کنه؛ درست رو اقامتت بتونه بعدش نیست معلوم که بشی بزرگرت خودت

 حرف حد در نه ای و بشی جدا ازش بتوین و خبوای. ست دیگه حرف یه اون

 سال پنج گن می امروز کنن، می وضع قانون یه اقامت برای روز هر. حدیثه و

 دزدی موارد این توی قدر این. سال ده شه می فردا کنن، زندگی مه اب ابید

 هبت من کن، گوش حرف پس. مجعه حواسشون مهه که زدن لکک و کردن

 بریس، حقت به تو که زماین ات اکر این پای بذارم رو وقمت ی مهه دم می قول



 رضر کین، اکر چه بگم هبت من بذار! کنار بذار رو شقی لکه مدت یه فقط

 !کین منی

 

 اب ازدواج که بود این نظرش تر قبل بود، کرده عوض را هایش حرف اکملا 

 های حرف حال و داده من به زندگی که است فرصیت و شانس هنایت اببک

 !برد می سوال زیر را قبلش



 تطمیع اقامت اب رو من داری که ور اون بیام خوام می من که گفته هبت یک-

 خودم برای دیگه جای یه برم ندارم ای علقه هیچ تو برعکس من کین؟ می

 .ندارم اببک به مه اکری. بگردم خشصیت و شعور دنبال

 :گفت دخونرس 

 خشصیت ما از یک کدوم که کنه می تعریف وضعیمتون نده، شعار-

 مغرورانه قدر این که داری چی! کجایی؟ تو کجام من دارمی، تری درست

. عاجزی نفعته به چه الان که این تشخیص قدرت از حیت تو انزی؟ می هبش



 وقت لکی اببک نداری؟ اکری اببک اب اکری، کجای دوین منی اصلا 

 اون بگریه، امتیاز و بده امتیاز ابابت به که داش ته بیا و برو لکی ه،گذاش ت

 از ببنی یدلا، کن فکر خوب راحیت؟ مهنی به نداری، اکری ابهاش تو وقت

 یه توی بشیین و بپویش سفید روپوش یه که این خوای، می چی زندگیت

 امست که ابشه خوش دلمت و کین درمان گلودرد و رسماخوردگی ات مطب

 پنج کنار و دربیاری رسها توی رسی و ابالتر سطح یک در بیای ای ه؟دکرت 

 نبوغ، اس تعداد، هوش، داری، چی مهه تو. ابشه امست حسایب آ دم دکرت ات



 از مهیشه نداری، پروازی بلند زدین، درجا عاشق داری، بزرگ ایراد یه اما

 .بردار زندگیت برای بزرگ قدم یه کن، بس هس یت، رایض چزی مهه

 

 :کردم نزدیک دهامن به را یشگو

 برای گی می که رو قدم این که این ات خونه، تو بشیمن اکر یب بیام دم می ترجیح-

 مبارکت بدلی، خوب تو نیس مت، بدل رو رایاکری و گفنت دروغ. بردارم زندگمی

 . ابشه



 

 بعد دقیقه چند! دیگری حرف هیچ و خداحافظی بدون. کردم قطع را تلفن

 ابر چند مرصانه وقیت اما ندادم، را جوابش اول ابر برای.  زد زنگ حمسن

 حنو به را راحیل های حرف. بدمه را جوابش شدم جمبور کرد تکرار دیگر

. کردم خداحافظی هنایت و دادم گوش فقط که کرد تکرار ای حمرتمانه

 مه اببک برگشنت از و بگذارد میان در مه اباب اب را پیش نهاد این خواست می

 .زد حرف



 

 شد منی نکردم، اعرتایض مباند، مامان کنار ات آ مد دیر خییل فرش ته خاهل صبح

 رس و ابشد من فرمان به گوش فروردین سزیدهم  بعد روز درست داشت توقع

 .برمس اکرم به من ات برساند را خودش صبح

 روی موضوع این و گشت برمی امروز اببک. رفمت درمانگاه به و گرفمت آ ژانس

 ویزیت ظهر ات که هایی مریض متام. بود گذاش ته اتثری من روان و اعصاب متام

 متام شد ابعث اتفاق این. داشتند گلودرد ای و بودند رسماخورده ای مهه کردم



 داخل به که بامیری هر از بعد. بزند زنگ گومش در راحیل حرف مدت

! خورده رسما ایمن دیدی:" گفت می راحیل صدای هیبت در یکی انگار آ مد می

 کمن خواهش و بزمن زنگ ژیل به شدم جمبور که آ مد فشار من به  قدر آ ن "

 . نفرس تد داخل به بامیری ساعت نمی ات

. دادم ابال صورمت روی از را مقنعه. کردم قفل را ااتق ودر شدم بلند

 برای ای چون! جور یک مهه! بود تکراری مهه بودم نوش ته که مه هایی نسخه

 را خوداکرم و نشس مت مزی پشت! گلودرد ای و دندبو  شده جتویز رسماخوردگی

 .دادم هل عقب به دست اب



 روی افتاده ی شامره. خورد زنگ ام گویش بگذارم مزی روی را رسم رفمت ات

 شنیدن حمض به بودم مطمنئ چون زدم، متاس رد. بود فربد شامره گویش،

 !است صدا یب کردن گریه دمه نشان توامن می که العمیل عکس تنها صدایش
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 فقط و فقط چرا که این! خوب مه را حامل و کند می س بمک  گریه بودم مطمنئ

 همه این از کند خلمص و ابشد کمُن ابز گره های گریه عامل توانست می فربد

 الینحل های مس ئهل آ ن از بود، شده گریم گریبان دیشب از که تنهایی و بغض

 .شد منی مه حل وقت هیچ که بود ام زندگی



 به بگذارم، مزی روی را رسم که این جای به اما کردم؛ رها مزی روی را گویش

 ببیمن ات زدم زل. زدم زل بود روبرومی که ای گویش به و دادم تکیه صندیل

. نشد طور این. گرید می متاس دوابره فربد آ ای و شود می  شنرو اش صفحه

 دقیقه پنجاه ی اندازه به که ای دقیقه پنج. نیامد در ام گویش زنگ صدای دیگر

 دوست طریف از. بودم کرده گم مه را خودم های حس دیگر من و گذشت

 و شود روشن گویش ی صفحه بودم منتظر طریف از بدمه، جواب نداش مت

 بدون و برداش مت را گویش ابر این! بود فربد که شد، که شود اسشمت پیگری



 که کند، توبیخم که بودم منتظر. کردم ملس را متاس برقراری آ یکون معطیل

 :گفت و نشد طور این اما ام، زده متاس رد چرا

 دیگه؟ درمونگاهی بزمن؟ زنگ بعد بذارم ای داری؟ وقت-

 . ست غلغهل امروزم درمونگامه، آ ره-

 :گفت مشرده دهمشر 

 گفت می عزیز چطوره؟ مامانت حال بپرمس خواس مت می ندارم، زایدی اکر-

 شده؟ چی. بوده بسرتی



 . پرید می پاینی و ابال رسحال و قوی من در هنوز کردن گریه میل

 بسرتیش شب یه بود؛ ابال خرده یه فشارش. خوبه الان نبود؛ خایص چزی-

 .کردن

 :پرس ید شک اب

 بودی؟ تنها پیشش؟ موندی تو-

 :گفمت تعحب اب

 !دیگه پیشش مبونه تونه می نفر یه چیه؟ منظورت تنها موند؟ می یک پس-



 کجایی؟ بگی نزدی هبم زنگ یه چرا-

 و چشاممن بسنت اب و شد متام ها پریدن پاینی و ابال که پرس ید را سوایل دقیقاا 

 :کرد پیدا صورمت به را خودش راه اشک کردنش ابز بلفاصهل

 بودی؟ هتران مگه-

 :گفت بلفاصهل

 خودت جلوی. هس مت که دونس یت می مه تو کمن می فکر بودم، هتران پریشب-

 !دیگه دونس یت می. گردم برمی شامل از یک گفمت عزیز به



 :گفمت صادقانه

 .بزمن زنگ هبت نداش مت مه دوست که اینه واقعیت اما نبود، تو به احتیایج-

 چرا؟ -

 ات زدم، کنار مکی را پرده. رفمت پنجره کنار به و شدم بلند صندیل روی از

 شده خس ته. بزمن را حرمف تر مسلط بتوامن مکی شاید و خبورد صورمت به هوایی

 :بزمن کیس به وقت هیچ نبود قرار که هایی حرف از بودم



 قول خودم به جا مهون که گفیت چزیی یه بریون رفتمی عزیز اب که روز اون-

 .ابمش نداش ته ای خواس ته ازت هرگز دیگه که دادم

 :گفت ابشد، دچار فرامویش به که کیس مثل

 مگه؟ گفمت چی-

 :بود ایدم اش لکمه به  لکمه

 . بود بش نوه دیوار ات گفیت در به مهون جراین خب اما گفیت، عزیز به ظاهراا -

 :پرس ید جدی



 گفمت؟ چی-

 سازه یم بد رو سالش که آ دمه خود ندارمی، خوب و بد سال:" گفیت عزیز به-

 ادامه من به رو و کردی نگاه ماش ینت جلوی ی آ یینه به بعد" خوب ای و

 دست بقیه بکنه، رو زندگیش پاینی بندازه رو رسش مه آ دم خود:" که دادی

 دن می پوس یده طناب یه آ دم، زندگی به زنن می گند آ ن می هیو نیسنت، بردار

 اب شدنت لندب  که افیت می گری جوری یه چاه، ته بری ابهاش که دستت

 بیشرت که زمن می هبش من مه لگد یه گریه، کیس ببیمن بعد به این از خداست،

 که گفمت مامان به قبلش موندم، ابزداش تگاه که مه ش یب اون برای" بیوفته گری



 تو مه روز اون بود من میل به اگه نکنه، خربت و نگریه متاس ابهات

 و زندگیت. توئه اب حق نه؛ مش،اب انراحت که این نه کجام، من که فهمیدی منی

 .خورد مه ما خاطر به آ رامشت

 :پرس ید تردید و هبت از حالیت اب

 هفت شش من که ای شویخ واسه اکرت؟ حمل تو اومن کین؟ می گریه داری-

 کردم؟ پیش روز

 .بود درست حرفت جدی، ای شویخ-
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 ست؟ غلغهل اوجنا گی می که وقیت اومن کین، می گریه چی برای-

 !نبیند را ام گریه کیس بود نگران چرا دامن منی

 به ربطی بده، خرده یه حامل. نیست ااتمق داخل کیس. ست بس ته ااتمق در-

 ! زدی زنگ موقعی بد تو فقط نداره، مه پیشت روز چند حرف



 . نبود موقع بد مه خییل اما زده، زنگ موقع بد گفمت

 نگفمت؟ که بگم چی داش یت دوست بودی؟ دمغ رو روز اون لک حرمف واسه-

 حیت. گفت شه منی که دروغ آ دم؟ زندگی به زنن منی گند اما آ ن، می هیو بگم

 ت گریه اگه خب اما شده، فیکون کن زندگمی اینه حقیقت کین گریه براش اگه

 . داشت توش زاید مه خوب نبود، بد چزیش مهه بگم ابید آ ره می بند رو

 :پرس ید مکث اب مه ادامه در

 بده؟ حالت چرا شده؟ چی-



 شدن فیکون کن که بودم این دنبال من که پرس ید را سوال این وقیت

 :اند گرفته خود به را خوب امس کجایش دقیقاا  دارد، زاید خوب اگر اش زندگی

 برد رو تو که من ی وس یدهپ طناب بود؟ خوب کجاهاش داشت؟ مه خوب-

 !چاه ته

 حال اب مه من چون شاید درآ مد، اش اولیه نگراین و هبت حالت از حلنش

 :زدم می حرف هبرتی

 انراحیت؟ چرا نگفیت کدومش؟ منایی؟ مظلوم ای کین می انز داری-



 گردن بر را ام   انراحیت و بغض ی مهه توانس مت می بداند، که داشت ارصار

 اما کند، قبول که بود فرامه او در مه بسرتش بیندازم، شپیش روز چند حرف

 :کند آ رامم مکی هنایت در شاید که ای خودآ زاری خواست، می خودآ زاری دمل

 .زد زنگ راحیل دیشب-

 زاید زدن حرف از مهیشه زدمی، می حرف راحیل ی درابره مک خییل فربد و من

 افتاده، زدمن حرف بنی که یا وقفه اب داش مت انتظار. داشتمی پرهزی ابره این در



 را مجلمت ی ادامه تر راحت من و نزد حریف اما بداند، را اش ادامه خبواهد

 :گفمت

 درس خست رشایط از بیام من اوجنا پیششون، برمی مامان و من گفت می-

. اومده بوجود حمسن رفنت از بعد که مشالکیت بگم، مشالکمت و خوندمن

 دردشون به ممن برسن، چزیایی یه به موضوعات این کردن ای رسانه اب خواد می

 دو آ د، می امروز که اببمک مریضه، دوین می که مامامن. اوجنا برم اگه خورم می

 دیگه وقت اون مه، کنار بذار رو اینا خنوابیدم حسایب و درست مه ش به

 .آ د منی پیش سوایل



 :پرس ید مه را هامن و بود همم برایش چزی یک تنها

 آ د؟ می امروز اببک دوین یم کجا از تو -

 رس برگردمی داش مت دوست نداشت، امهییت سوالش به دادن جواب من برای

 ام ابغچه کنار راحیل اب را او من که بداند داش مت دوست راحیل، موضوع

 :گفمت فقط نشدند، ردیف لکامت. زدم رسابز گفنت از اما ام، دیده

 .الان ات ابشه رس یده مه احامتالا  گفت، زد زنگ خودش-



 از فرار برای خوای می ابر این نکنه نگرانیاته؟ جزو اببک برگشنت و اومدن-

 فکر ست، دیده ابرون گرگ اون بگریی؟ گردن معد قتل و بری دستش

 و بیاد قراره و خورده ابزی واقعاا  دی، می ابزیش داری که طوری این نکن

 نشده وکمشک ابزداشتت ی قضیه به مه الان ات. بده هبت اطلعات لکی

 رو اکر این زودتر چه هر. بگری فاصهل و کن متومش جوری یه! خیلیه ابشه

 . بکن

. بود عصبانیت رس از دس توری شبیه اما گفت، می را نظرش داشت ظاهر به

 :گفت کند قطع که این از قبل



 رس از پیش نهاد به خوای منی اگه البته نده، دیگه حمس من زن تلفن جواب-

 بشه نذار بده، جواب اول ابر مهون ممن متاس! دیب گوش بودنش مغز س بک

 .دوابر
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 مه آ ن متاسش ندادن جواب از کرد گهل ابالخره. زدم آ خرش ی مجهل به لبخندی

 .اول ابر برای

 



 که هایی آ ن بامیری نوع دیگر. گذراندم هبرتی حال اب را مانده ابیق زمان ی بقیه

 میل به اکری بود قرار نه. نبود همم آ مدند می ااتمق به پریده رویی و رنگ اب

 مه اب قراری چه نداشت فریق! اببک نه و اباب نه بکمن، حمسن و راحیل

 و ذهن ی مهه و بگریم فاصهل انتجرای این ی مهه از خواس مت می اند، گذاش ته

 . کمن ام آ ینده و اکر خودم، معطوف را حوامس

 این اما داد، خواهد نشان العمیل عکس حامتا  اببک که دانس مت می که البته

 نگرانش و دارم برابرش در که خسیت روزهای از برتمس که شد منی ابعث

 از اعظمی خبش کند؛ اکری اجنام به جمبور را من توانست منی هنایت در ابمش،



 به احسامس نوع و فربد به شد می خمت مهیشه مثل من های بلتلکیفی و  نگراین

. بگذارم آ ن روی پااین ی نقطه بودم نتوانس ته وقت هیچ که احسایس... او

 اب هنوز. بود قبیل خط در گذاشنت نقطه بدون بودم رفته خط رس به مه اگر

 احساس و داش مت دوستش طفق ها گذش ته. داش مت دوستش گذش ته شدت

 خست داشنت دوست کنار در حاال اما بود، مکرنگ کنارم در بودنش به نیاز

 چه فربد و شود می چه ادامه در دانس مت منی که این. بودم داش تنش نیازمند مه

. کردم می فکر آ ن به ش بانه خواب از قبل دقایق که بود موردی تنها کند، می



 ترس دامی که حیس و بودم من بود، رفته َفشکَ  از که هایی پول و بود فربد

 .مبامن جا رسنوشت توی هزار در ابز نکند که داشت

 به را رسم شدم می نزدیک رفنت های حلظه آ خرین به که هایی وقت ی مهه مثل

 اب. دمه تمن به قویس و کش ات کردم دراز جلو به را پاهامی و دادم تکیه صندیل

 بودم منتظر. دوخمت آ ن به مس تقمی را منچشام خورد، در به که ای رضبه تک

 که وقیت درست اما بزند، حرف هایش روزمرگی از و بیاید و شود وارد ژیل

 دفعه یک ژیل ابشد، تواند منی ژیل که فهمیدم من رفت کنار آ رام و شد ابز در

 اب. بود ایس تاده در پشت که بود فربد این و رفت کنار در. شد می ااتق وارد



 نگاهش خریه خریه. شدم مخ جلو به و گرفمت فاصهل صندیل از یعرس  دیدنش

 هامی شانه روی از جا یک خس تگی متام. بود افتاده اندر های اتفاق آ ن از. کردم

. بست را در لبخند اب. کردم احساس وجودم متام اب را این من و شد برداش ته

 از و دمکر  ابور بیشرت را ااتق در حضورش شنیدم را در بسنت صدای وقیت

 :کرد می نگامه لبخند اب. شدم بلند صندیل روی

  خوای؟ منی مریض -

 :گفمت رس ید، من به دوابره وقیت و گرداند ااتمق لک در را نگاهش



 کین؟ می اکر چی جا این-

 از اکر. بشم مه ویزیت یه رامه رس گفمت شدم می رد جاها این از داش مت-

 !کنه منی عیب که اکری حممک

 و بود شلوارش داخل پریاهنش. داشت تن به آ یب راه راه اب سفید پریاهن

 .آ مد می چشم به تنش های لباس ی بقیه از زودتر رنگش ای قهوه مکربند

 شدی؟ می رد داش یت که شده مسریت یک از طرفا این-



 که ای حلظه درست. رفمت طرفش به و آ مدم بریون اکملا  مزیم پشت از

 نشان ممکن شلک بدترین به دیدنش از را شومق که فهمیدم ایس تادم روبرویش

 مه مهنی و شود متام خوب بود قرار که بد هنایت یب روز یک پااین. ام داده

 به نگاهی. برود در دس مت از جعومل های قدم کتاب و حساب شد ابعث

 دوست من مه شاید ای بود، س تایش نوعی اب توام که نگاهی. کرد رساتپامی

 !کمن فکر طور این داش مت

 موقع اون. آ د می هبت قبل از بیشرت! بیمنت می سفید روپوش اب که ابره ومنید-

 ! شدی حسایب دکرت خانوم یه الان! بودی تر جوجه



 :داد ادامه و کرد نگاهی مزی به

 قش نگ شیین می که پشت اون ست، گنده خرده یه برات مزی این البته-

 .مرصیف به تولید از معلومه

 :گفمت کمن، کنرتلش و ابمش ساکندارش بتوامن ودب حمال دیگر که لبخندی اب

 چی؟ یعین مرصف به تولید از-

 کش ید جلو به مکی رسم از را مقنعه کردمن اذیت برای و آ ورد جلو را دستش

 :گفت و



 .مزی پشت شن می پرت راست یک دانشگاه از یعین-

 :گفت که دادم هل عقب به را ام مقنعه

 .کردم پارک بدجایی رو ماشیمن. برمی رو لباست کن عوض-

 ها طرف این دانس مت می که این اب. زدم زل صورتش به مس تقمی و کردم تعجب

 واقعاا  که نداش مت انتظار اما بوده، جا مهنی مقصدش دقیقاا  و نداش ته اکری

 به که این برای. برساند خانه به مه را من و هتران برگردد الان مهنی خبواهد

 :گفمت است، مانده ایدم مه من و هگفت چه این از قبل بیاورم ایدش



 شده؟ متوم طرفا این اکرت- 

 :گفت بیاورد ابرو به مخ که این بدون

 .کردم حلش آ ره-

 :پرس یدم

 بود؟ چی مریضیت-

 :کرد کج گردنش مست به مکی را رسش



 خودش خاص های حل راه کین، درمونش توین منی تو خاصه، هایم  بامیری جزو-

 .داره رو

 :خندیدم

 !بدم تومن می که مشاوره اما نه، هک درمون-

 :پرس ید دفعه یک

 !نبودی روبراه خییل صبح! هبرتی؟-

 :بزمن حرف صبح از خواس مت منی شد؛ مجع لبخندم



 منتظر بریون برو هبرته؟ که پریس می ازش و دکرت خانوم یه مطب تو اومدی-

 .کمن عوض رو لبامس ابید. بیام ات مبون

 ابعث رفنت بریون بر مبین ام خواس ته اما بدهد، را حرمف جواب خواست می

 که این کردم، می فکر خوب چزیهای به داش مت. برود بریون و کند قبول شد

 من دیدن و جا این به آ مدن برای فقط و فقط
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 ۲۴۵پارت#

  جاماندی_ها سنرگ_کنار#

 

 

 .است آ مده را راه مهه این



 صندیل روی پذیرش از دورتر مکی فربد. رفمت بریون و کردم عوض لباس رسیع

 در وقیت. بود گرفته نظر زیر را او خست مه ژیل. بود نشس ته تنها سوم ردیف

 جا از فربد. کردند نگامه اش دس یت بغل مهاکر مه و ژیل مه و فربد مه بس مت را

 طرف به. کمن خداحافظی ژیل از ات مباند منتظر خواس مت نگامه اب. شد بلند

 :گفت و آ ورد جلو را رسش رفمت که ژیل

  ابشن؟ یک آ قا -

 :زدم لبخندی سوالش پرس یدن طرز از



 !مه معه پرس-

 :گفت و داد ابال انابوری ی نشانه به ابرویی

 ! دادامشه نگفیت شکر رو خدا ابز-

 راه فربد طرف به. شد مه من ی خنده ابعث اش یکنار دخرت بلند ی خنده

 گذاشتمی حیاط به پا که مهنی. آ مدمی بریون درمانگاه سالن از مه اب و افتادم

 :گفت

 !فراری خانوم مهون نبود؟ دوستت اون-



 :دادم تاکن اتسف ی نشانه به رسی

 .رفت من از زودتر بود، چرا-

 :برگشت طرمف به

 !کردی می حیثیت ی اعاده ابید وت نکردی، شاکیت شوهرش از چرا-

 :گفمت نشس مت، کنارش و کرده ابز را ماش ینش در که زماین اما کردم، سکوت

 !نیومد دمل-

 :گفت امخ اب



 گذره؟ می حقوقش و حق از مگه راحیت این به آ دم! خویب دلیل جعب-

 :زدم حرف برایش مشرده مشرده افتاد، راه وقیت

 درست دردرس براشون شاکیت اب خواس مت منی دارن، مشلک اکیف ی اندازه به-

 .چیه حقومق و حق دونس مت می نه گر و رفت؛ می آ بروشون. کمن

 :گفت هتران، ات رفت می که شد می مسریی وارد که حایل در

 .کنمی غافلگریش عزیز پیش رفتمی می نبود، بد مامانت حال اگه-

 :گفمت ش یطنت اب



 !غافلگریی دور تو افتادی امروز-

 :کرد نگامه و برگشت واتهک ای حلظه

 !شدی خوحشال مه خییل اتزه نیومد، بدت که تو-

 :گفت مهزمان و کرد بیشرت را ماش ینش رسعت

 خوری؟ می بستین-

 جدیدی حبث ابب و کرد می قطع را قبیل حرف خواست می دلش که کجا هر

 .کرد می ابز را



 بستین؟ کو-

 :گفت و کرد جلو به رسش اب ای اشاره

 .گریم می و وامییس مت ترجلو  خرده یه-

 رسیع و داشت نگه را ماش ینش جلوتر مرت چند اما کند، می شویخ کردم فکر

 که ای قیفی بستین. برگشت قیفی بستین ات دو اب و رفت تر رسیع. شد پیاده

. آ مد می نظر به بودم دیده که هایی قیفی بستین از بزرگرت و نبود معمویل انگار

 کردم ارصار. کردم تشکر و گرفمت. گرفت رمفط به را بستین و نشست وقیت



 اب. راند آ رام آ رام و نکرد قبول اما بیفتد، راه بستین خوردن از بعد و ابیس تد

 را اش بستین ولع اب دیگرش دست اب و گرفته را ماشنی فرمان دستش یک

. بود کردن ابزی بیشرت من خوردن بستین فربد، اب مقایسه در. خورد می

 مه کردنش نگاه. کردم می نگاهش و چرخیده مستش به ملا اک دست به بستین

 آ رام و فهمید می را این مه قلمب بود، خوب و نظری یب حس از پر من برای

 به سپس. کرد مار و اتر دقیقه چند مدت در اکمل را اش بستین. گرفت می

 :گفت دس مت در بستین دیدن اب و برگشت طرمف

 رو؟ ینبست دی می انز خوردی؟ ازش مه چزیی-



. زدم ام بستین به حممکی گاز مبامن امان در خطابش و عتاب رش از که این برای

 به را ماش ینش که حایل در. خیاابن به نگاهش یک بود، من به نگاهش یک

 :گفت کرد، می هدایت خیاابن کنار

 بس تنیت؟ برای خوای منی رشیک-

 مکربندش. داشت نگه جاده کنار را ماشنی درایفمت، را حرفش مفهوم که مهنی

 :چرخید طرمف به و کرد ابز را

 .بدم ایدت رو خوردن بستین ات بیاد بده-



 .نداشت اکری مه صورمت مات و منگ حالت و تعجب به

 داش یت؟ نگه خبوری رو من بستین که این برای-

 داش مت دوست. گرفمت را دس مت مچ احتیاط اب و آ ورد جلو را دستش

. شد وجودم وارد دفعه یک شرییین وترخ. مباند دستش در دس مت ها ساعت

 گاز و آ ورد جلو مه را رسش کش ید می خودش طرف به را دس مت که حایل در

 نگه را ماشنی خیاابن وسط. کردم نگاهش واج و هاج. زد ام بستین به حممکی

 بستین خوردن حریص بود، خورده که پامیین و پر بستین آ ن از بعد و داش ته



 بستینم  به لبخند اب. بود خورده را من بستین از بزرگی خبش. بود مه من

 دستش به را ام بستین مش تاقانه خودم ابر این و کردم نگاه ام شده انقص

 :دادم

 !خبور تو مه رو ش بقیه بیا-

 و آ ورد من دهان طرف به ابر این و گرفت را مچم دوابره. زد پس را دس مت

 :گفت

 .ببیمن خبور-



 :کردم مترد

 .خودت برای ،خورم منی دیگه من نه-

 :کرد نزدیک دهامن به را بستین زور به

 !بزن گاز -

 . تومن منی-

 :کرد امخ

 !ابش زود-



 که حممکی گازهای آ ن از نه زدم، ام بستین به گازی و آ وردم نزدیک را رسم

 :گفت بود لبش روی که پریوزی لبخندم  اب. زد می فربد

 !نبود بد مه خییل دیدی. شد حاال-

 بودم زده گاز که جایی هامن. برد دهانش طرف به و گرفت دس مت از را بستین

 مسمت به را آ ن مه بعد و زد لیس را آ ن دور متام مه دور یک و زد گاز را

 :گرفت

 .شد متوم ابهاش من اکر! خودت مال ش بقیه حاال بگریش؛-



 و دادم قرار هدف مس تقمی را چشامنش کردم، نگاه خودش به بستین جای به

 :گفمت

 !ردیک دهنیش-

 :گفت آ رام

 .ابشه خست برات نباید که دوم ابر خوردی، رو دهنمی الان مهنی تو-

 :کردمی می نگاه مه به فقط نداشتمی، اکری بستین اب

 !شده دهین خییل دیگه این-
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 ۲۴6پارت#
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 :آ ورد لمب نزدیک ات را بستین ام، گفته چه من که نکرد گوش اصلا 

 !رو دهنت کن ابز کن؛ ابور! شه می معرت ی مهه بستین ترین خومشزه این-

 به را بستین ات کرد مکک. کردم ابز را دهامن آ رام. کرد برخورد لمب اب بستین

. گرفمت چشم شد چفت بستین از خبشی دور دهامن وقیت. بربم دهامن داخل

 .شوم مشغول من ات بود منتظر خست اما! بود نشدین من برای اکر دو مهزمان

 مه اب اکر دو اجنام پسم  از مه مهزمان و توانست می فربد اما کردم، منی نگاه من

 :زد می حرف مه کرد، می نگاه مه. آ مد برمی



 کنه؟ منی اذیتت زایدش و مک داری؟ دوستش چطوره؟ من دهین-

 :رفمت عقب مکی

 بپریس توین منی پس کردی؛ اس تفاده ابزوت زور از ندادی، انتخاب قدرت-

 !نه ای داش مت دوستش

 :کرد امخ شریین

 مجع مه دنیا بکین، خنواد دلت رو اکری اگه تو! دکرت خانوم نگو که من به-

 .کنن جمبورت تونن منی بشن



 :داد ادامه و کرد بستین به نگاهی ش یطنت اب

 حسامب طرف من کنه؛ منی گم که رو ش مجعه شب گدایی سال ده بعد گدا-

 .زمن منی لیس بستین مه کیس هر اب ش نامس، می رو

 را اتبوها از خییل من برای نوش ید را ام نمیه و نصفه چای که روزی هامن از 

 خورده آ ب آ ن اب فربد که بودم لیواین دنبال مهیشه من آ ن از بعد. برداشت

 خست من برای گفت، می راست! ابشد خورده غذا آ ن در که قایببش. ابشد



 از که ابری اولنی منتها گفت، می درست فربد و نبود ابرم اولنی چون نبود،

 .بود پیش ها  سال و نبود امروز برای زد، می حرف آ ن

 :برد دهانش طرف به و کش ید عقب را بستین پش امین که شد چه دامن منی

 .شدم میونپش   تو، خوری می قش نگ-

 منانده ابیق بستین از چزیی. آ مد رشمم جایش به من که خورد ذلت اب طوری

 تسلمی دادم؛ پاخس دعوتش به سکوت در ابر این. آ ورد طرمف به را آ ن که بود

 نکرده اش جتربه هرگز که ذلیت اب را بستین. بردم جلو را رسم و شدم حمض



 گهل بستین بودن دهین از پیش اثنیه چند ات که نبودم من انگار. خوردم بودم

 اب رسم. زد بستین به حممکی گاز و آ ورد جلو را رسش مه فربد. داش مت

 بستین یک شلک برایش دنیا متام. نبود حواسش اما کرد، برخورد اش پیشاین

. برساند انتها به را آ ن ات کرد می را سعیش ی مهه ابید که آ مد می نظر به قیفی

 ات. آ مد و رفت مان بنی بستین دیگر ابر یک. ودب کرده پیدا بدی شلک بستین

 :گفت و کش ید عقب را آ ن مکی بردم جلو را رسم

 داری؟ دوستش نگفیت،-



 : کردم زمزمه

 .کنه منی گم رو ش مجعه شب گدا گفیت الان مهنی-

 :گفت لبخند اب و فهمید را منظورم

 رو اوین بش نوی و نفهمیدن به بزین رو خودت که اینه به ذلتش ی مهه گاهی-

 !فهمیدی که

 یک شلک و بود درست چزیش مهه بود من مست که بستین از خبشی آ ن

. بود شده کَنده بستین اننم  از خبشی فربد مست اما بود، خورده نمیه بستین



 بلکه بیاید، خودش به نشد ابعث اش خنده اما گرفت، اش خنده خودش

 جا یک. کرد نشپش امی بودنش بستین از و داد چریخ دس تانش در را بستین

 :داد قورتش

 .خوردم رو معرم بستین ترین خومشزه من اما دومن، منی رو تو-

 فهمیدم چشامنش به مس تقمی نگاه اب اما بزمن، حرف خواس مت می. زدم لبخندی

 شریین خطایی که داش مت را این حس. نیست آ ساین اکر اصلا  زدن حرف که

 در فربد اب که وقیت. سالگمی ردهچها روایهای شرییین به. شریین خییل ام، کرده



 را فربد ابرها و ابرها یواشکی من و دید منی را من مه کیس و ابفمت می روای خیامل

 ابرها و ابرها و گذاش مت می ابزوهایش روی بر رس ابرها و ابرها. بوس یدم می

 ! ها خواب ترین معیق. رفمت می فرو خواب به آ غوشش در

 :زدم لب

  !نیس یت خویب رشیک تو-

 :بود شده فارغ

 چرا؟-



 !نشد مه تو سهم سوم یک بستین، از من سهم-

 :داد تاکن را رسش

 همم برداره، و خبوره قدر چه یک که نکردمی توافقی رشاکمتون رس که ما-

 به ابید که اوین. بود نفره دو بستین یه خوردن نبود، یکسان سهم برداشنت

 قش نگ بستین شد، لتحا به خوش لکی تو! تو نه ممن کنه اعرتاض سهمش

 . نیومد گریم چزیی من و کردی انز تو بود، من طعم اب



 نگذاشت حیت. برد ماش ینش سوئیچ مست به دست حرفش از بعد بلفاصهل

 و خوب منظورش. کردم می حتلیل و جتزیه را حرفش داش مت. بکشم مه جخالت

 متمس به افتادن راه از قبل که کردم نگاهش مات. بود شده خمابره واحض

 :گفت خنده اب و برگشت

 گم؟ می دروغ مگه کین، می نگاه طوری اون چرا-

  مه و بش نود خواست می دمل مه که طوری شد خیاابن وارد و زد دور وقیت

 :گفمت خواست منی



 خوردن بستین یه نفری دو پیش وقت خییل از الان، نه. داش مت دوستش-

 .داش مت دوست رو

 روی را اکیف تسلط کرد می سعی که حایل در. شنید اکمل و خوب

 :وگفت کرد مسمت به نگاهی نمی ابشد، داش ته اش رانندگی

 جایزه وقت اون خوردمی، می بستین داشتمی وقیت مثلا  گفیت، می زودتر اگه-

 توی عزیز اب که شبیه مهون گی، می که رو پیش وقت خییل این! گرفیت می

 بودی؟ م خونه



 را حرمف خوب فربد خواست می فقط دمل ابر این دادم، تاکن شدت به را رسم

 :بش نود

 منظورم! برام بود عذاب فقط شب اون. نداش مت دوست رو شب اون نه؛-

 .ندارم دوست اس تثناا  رو شب اون! ترشه قبل خییل

 :برگشت مسمت به تعجب اب

 چرا؟-

 را حریت و سوال دنیا یک که بود کیفیت اب یم "چرا" یک
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 .بود داده جا خودش در فرشده 



 :دادم توضیح

 .زدمی می وحرف بودمی نشس ته مه کنار ظاهراا  فقط. بودمی دور مه از خییل-

 

 :بدمه یبیشرت توضیحات خواست می دمل اما بودم، داده جواب جامع

 من بستین مهیشه که پیشه، ساهل دوازده ده اتبس تون های ظهر من منظور-

 که بود این به کمیفمش ی مهه که روزایی مهون اومد، می نظر به تر خومشزه برات

 اجنامش یواشکی و نیست درست اکرمون دونستمی می که این اب اتمون دو



 به مه ابز کنن، می دعوامون ببینن اگه چون نبینن، آ قاجون و عزیز ات دادمی می

 ما برای و نبود درست بقیه برای انگار. کردمی می تکرارش و آ وردمی منی مه روی

 اما نبود، درست واقعاا  نه فهمیدم بعداا  که  رسکشی جور یه. بود درست

 ظهرای عاشق دارم، دوست رو روزا اون تک تک. نیس مت مه پش میون

 ترین حمبوب هنوزم. شد می متوم حاانمامت که خردادم آ خرای عاشق اتبس تومن،

 و بیخود شهریور آ خرای به رس می می وقیت مه هنوز. اتبس تونه من فصل

 به کمن می رشوع رم منی مدرسه دیگه که این اب گریم، می قلب تپش هجت یب



 شه می که همر اول مه هنوز! مونده مدرسه ات روز چند که کتاب و حساب

 .گرده می رسم دور دنیا و بده حامل شبش ات صبح از من

 

 دقایق نوید این و بود شده دورگه صدامی. برگش مت ماشنی ی  شیشه مست به

 اب دیشب راحیل آ مد ایدم دفعه یک. داد منی بعد حلظات در را خویب

 و بود زده حرف جایگاهش از وقیت خمصوصاا . است کرده اذیمت هایش حرف



 خواس مت می که را چزیی من و گفت داشت و خواست می چزیهاییکه از

 .نداش مت

 

 خومش مه زمس تون از. ماه سه نه گذره می سال یه قد برام پایزی مه هنوز-

 من که خوب چه نیست، زمس توین تعطیلت دیگه که خوب چه آ د، منی

 برم عزیز چشم از دور و کرج بیام کمن منی وقت دیگه که شلوغه رسم قدر این



 اشک هی و نرگسم ی ابغچه به بزمن زل و ااتقت ی پنجره پشت بشیمن بست

 .بریزم

 :پرید حرمف وسط

 .کن نگاه هبم یدلا-

 روی به که  این بدون و برگش مت مستش به دهد، ادامه را حرمف نداش مت دوست

 لبخند گفمت، خواهند چه او به چشاممن حالت ای صدامی، حلن که بیاورم خودم

 :زدم



 خوردی؟ بستین یک اب من جز به زین، منی لیس بستین کیس هر اب گفیت-

 یک اب و گرفت چشم. نبود رایض حصبت مسری شدن عوض این از نگاهش

 :زد زل مقابلش به مس تقمی و داشت نگه را فرمان دست

 .خنوردم کیس اب وقت هیچ رو بستین یه اما خوردم، بستین خیلیا اب-

 دفعه یک و ابیش مانده راهی دو رس بر که بود این مثل جوابش و حرف این

 عوض حرف خواس مت  می که زماین. شود عیان برات ها راه از یکی بد و خوب

 از بگومی مه را تلخم خاطرات ی ادامه که خواست می دمل طرف یک از کمن



 بگومی خودم به که بود خوب قدر آ ن فربد جواب اما نداش مت؛ دوست طریف

 !ندادی ادامه که شد خوب

 قسمت این به که این از بودم متنفر کرد، می فکر چزیی به و کرده سکوت

 اب بیاورمش، بریون هوا و حال این از کردم قصد. برگردد گذش ته از اتریک

 :گفمت انز

 داری؟ طمع چشم بستنیش به که ممن فقط یعین-

 :داد تاکن را رسش. برگشت طرمف به و خورد گول



 !اکر این نیست هبداش یت که افته می ایدم هیو بقیه برای-

 :شد می تر شریین حبث رفتمی می لوترج چه هر. زدم لبخندی

 !داره وجود مه اس تثناء مهیشه اما نیست، هبداش یت-

 ااتقش ی پنجره پشت به رفنت به راجع حرمف. زد لبخند اما خنندید، قبل مثل

 و کرد نگامه هرازگاهی فقط. نزد حریف مسری آ خر ات. بود کرده را خودش اکر

 .کردم نگاهش



 و برگشت مسمت به داشت، نگه جممتع روبروی خیاابن در را ماش ینش وقیت

 :گفت

 این از. زمن می رس مامانت به و آ م می فردا. دارم اکر و جایی برم الان ابید-

 !نکن قهر هبم، بزن زنگ اومد پیش مشلکی مه بعد به

 :گفمت کردم می ابز را در که حایل در

 .ستنی  مشلکی! مامان خوبه الان رو، خودت نکن اذیت. کمن منی قهر-



 ای  جعهل که این بدون. شدم مخ ماش ینش ی شیشه مست به مکی بس مت که را در

 .کند گوش حرمف به خواست می و ایس تاده ابشد داش ته رفنت برای

 خوب خییل. شدم خوب اومدی نبود، خوب حامل دنبامل، اومدی که ممنون-

 .شدم

 .بودم گفته مفید و خمترص

 :داد پاینی آ خر ات را شماش ین ی شیشه گرفمت، فاصهل ماش ینش از

 !نبود معلوم شدنت خوب خییل اما دومن، می رو شدنت خوب-



 قدم جممتع مست به. رفت و انداخت راه را ماشنی حرفش گفنت از بعد

 بریون را گویش و بردم جیمب داخل دست. خورد زنگ ام گویش که برداش مت

 یک من اما! بود ترس ناک برامی صفحه روی امسش بود، اببک. کش یدم

 هنوز چند هر بود، رفته و کرده ام پیاده اتزه که داش مت قوی ی حمرکه نریوی

 قدر این من برای هتران ات کرج از اش مهراهی اما ابشد، ابید که طور آ ن نبود

 رسحایل اب اببک. بزمن حرف اببک اب خواهد می دمل که طور آ ن که ارزید می

 :گفت ادامه در و کرد پریس احوال متام



 بریون، شام برمی دنبالت ایمی می آ ان اب کن، اسرتاحت ساعت دو انج یدلا-

 .فرس تاده چزیایی برات ابابت دارم، حرف لکی

 :چنیدم ای مقدمه هیچ و ندادم هملت اصلا 

. دم منی جواب چون نزن، زنگ هبم! وقت هیچ ببیمنت، ندارم دوست دیگه-

 به. ابش می ارتباط در مه اب نداره دلییل پس ندارم، رو ایران از رفنت قصد من

 . بگو ابابمم

 .کردم قطع بلفاصهل را تلفن
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 متاس رد. خورد زنگ ام گویش دوابره که بودم برنداش ته مه قدم چند هنوز

 آ یکون ات فرشدم گویش کناری ی دمکه روی قدر آ ن را ام رهاشا انگشت و زدم

 .کردم خاموش را گویش و شد ظاهر صفحه روی گویش کردن خاموش

 که خانه وارد! کند پیدا خامته گویش کردن خاموش اب چزی مهه نبود قرار اما

 گرفمت را مامان رساغ وقیت و کرد ابز برامی را در مضطرب فرش ته خاهل شدم

 :تگف تند تند



 بد داره طوری مهنی اصلا، نیست خوب حالشم زنه، می حرف داره اببک اب-

 !ده منی ممن حرف به گوش! اببک به گه می بریاه و

 :پرس ید و افتادم راه دنبامل خاهل که انداخمت کفشی جا ی گوشه را کفشم

 گفیت؟ اببک به چی-

. آ مد می قاات از مامان زدن حرف صدای. رفمت سالن مست به و نکردم توهجیی

 ااتق مست به راست یک سالن از کردم می خارج تن از را مانتوام که حایل در

 اببک های حرف به و نشس ته ختتش روی صبح از تر آ راس ته مامان. رفمت



 اببک صدای. گذاشت آ یفون روی را تلفن گویش من دیدن اب. داد می گوش

 :پیچید ااتق در

 ماهه چند من شده، گذاش ته که مداریه و قرار ندارم، اونش به اکری من-

 روز مهون بود، خمالف اگه یدلا. اکر این روی کردم حساب و گذاش مت وقت

 .کنمی متوم رو اکر هفته مهنی آ خر بزن حرف ابهاش گفت، می اول

 را تلفن گویش دمه، اطلع قبل از مه مامان به حیت که این بدون و رفمت جلو

 :مکرد نزدیک گومش به و زدم چنگ دستش از



 رو ما که اومدی جلو خریخواهی و خری قصد به شده ابورت که این مثل-

 اومدی که اویل روز مهون اول؟ روز کدوم! دوم و اول روز به دی می حواهل

 بکین؟ رو اکری هر حارضی که منه خاطر به فقط و مین جامل عاشق گفیت

 زد یه رارهق اباب من برای گرفنت اقامت ازای در گفیت اومدی که اویل روز ای

 اب اکری دیگه نه خوام، می اقامت نه من هان؟ کدوم؟ بکنه، برات بندایی و

 اکر بردار؛ رسم از دست فقط. بکن خواد می دلت اکری هر دارم، ابابم

 .ندارمی مه اب ای دیگه

 :گفت می ابید که را چه آ ن زد، را دلش حرف ابالخره



 مبون، مبوین جا این خوای می خوای، منی و خوای می چی تو نیست همم-

 منتها داری، دوست که جور هر گریم، می اقامت برات من بیای خوای می

 و رشط رس گذاش مت، رو وقمت ماهه چند کردم، رو اکرم من که اینه حرمف

 خوام می که رو اکری ابید ابابت زیرش، زدی که تویی بودم، مونده رشوطمم

 جار ابابت، و دوین می تو ی،گ می چی تو ندارم اکری من وقت اون بکنه، برام

 رو اکری برام داد قول اون! تو نه ابابته، حسامب طرف من نداره، جنجال و

 خود اب درافتادم، عاطفه پدر اب دادم، رو اقامت قول ممن بکنه، خواد می که

 عقد و اقامت گرفنت خاطر به کردمی، می حل رو مون مشالکت داشتمی عاطفه



 زیرش زدی هیو و خوای منی تو دیگه کردم، رو راماک ابهاش، زدم مه به تو، اب

 خطرانک وقت اون نکنه برام خوام می که رو اکری اگه من مربوطه، ابابت به

 این توی که آ تیش و آ ب به بزمن رو خودم ندارم ارصاری اون غری مش، می

 ابابت اب مه رو بقیه حسامب، به بریز پوملو. بگریم اقامت برات خراب اوضاع

 من که کردمی ای معامهل مه اب ما! بزنه حرف ابهات بدله هبرت اون کمن، می حلش

 .اون مونده فقط رفمت، ته ات رو خودم راه

 بش نوم، را منحوسش صدای نداش مت دوست اصلا  که قبل دقایقی برخلف

 :دمه ادامه را وگو گفت بودم مایل بس یار حاال



 اکری برات و بشه هلمعام وارد تو مثل آ دمی اب شده حارض اگه من ابابی-

 و کنار بکشم من ابش مطمنئ بود، من اقامت مهون خاطر واسه بده، اجنام

 خط رو تو حلظه مهون خورم، منی مج جام از قدم یه شن مجع مه دنیا بگم

 معل داده هبت که تعهدایت به شینه می که خودت؟ اب کردی فکر چی زنه، می

 ی همره یش می تو آ م منی بگم نم براش؟ رفیت رو راه آ خر ات تو چون کنه می

 من ابابی اخلقیات روی زایدی! چزی مهه زیر زنه می راحیت به براش، سوخته

 اجنام برات رو خوای می که اکری ات بشنی! زرنگ آ قای کردی ابز حساب

 !بده



 :نباخت را خودش

 توافق به مه اب یکم  دخرت و پدر نشس مت که کردی؟ فکری چه من مورد در تو-

 توی که امحقی آ دم این ابش مطمنئ شه؟ می برطرف ها خصومت و رسن می

 جمبوره ابابت. بگریم رو حقم چطور بدلم خوب نیس مت؛ من ساخیت، ذهنت

 هبش کس هیچ من جز نرفته، که ایدت بکنه، برام خوام می که رو اکری

 تر زرنگ آ دم یه به کین می فکر من به راجع داری وقیت پس نداره، دسرتیس

 !کن فکر



 :دادم جواب پوزخند اب

 هبت مه رو دیگه چزی یه بذار زدی، رو حرفات راست و رک تو که حاال-

 پول اون! بشه داده هبت نیست قرار پویل هیچ. دم منی هبت پویل من. بگم

 فکر بگریی، ابابم از بری نداد فربد اگه نبود قرار مگه! فربده حق! فربده مال

 داری، دسرتیس هبش شکر رو خدا! بگری ابابم از برو نداده، فربد کن

 !هبت دم منی رو پول من خوبت امتیاز مهنی برای! نداره فربد که امتیازی



 اب. کردند نگاه مه به فرش ته خاهل و مامان اش خنده صدای انعاکس از! خندید

 :گفت داری کش و مسخره حلن

 چشم گوشه اسبت بر سوار ی شاهزاده! کرده شریت یک بگو پس! آ هان-

 ابابت و پوالش از خاطرت برای حارضه گفت؟ چی ابالخره؟ ادد نشون

 کین؟ می فکر چی خودت تو آ ره؟ بگذره؟
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 در صد حل راه شپوال برگردوندن برای بگم و بزمن زنگ هبش الان مهنی مثلا 

 براش تو گذره؟ می داره دوستت بس از آ د؟ منی کنه؟ می اکر چی دارم، صدی



 نداری دوست کنه؟ فدااکری حارضه کجا ات برات اون کردی، اکرا خییل

 !بدوین که هممه برات حامتا  بدوین؟

 :غریدم

 هبش من بگریه که تصممیی هر دم، می حق هبش کنه فربد که اکری هر-

 وارد تو مثل طلیب فرصت اب پولش گرفنت خاطر به اگه حیت ذارم، می احرتام

 به صرب خییل مه الان ات رفته، مالش و پول دم؛ می حق هبش ابز بشه معامهل



 درست برای دلیل یک و هزار تومن می! نشس ته جاش رس که داده خرج

 .بیارم اکرش بودن

 دارم دوست خییل نه گر و! نیست امحق تو مثل ابابت دومن می که حیف-

 فقط و فقط کرده که اکری هر گفته، هبت که چی هر اون کمن اثبت برات

 گریی می رو فکر روشن منطقیم  آ دم یه ژست داری فقط مه تو پوالشه، برای

 منفعت و سود دنبال عاشقیش حساب طرف نیست همم مثلا  براش که

 قدر چه که فهمی می قش نگ بگریی قرار موقعیتش تو اما! خودشه

 از قدر این بیشرت؛ مهه از فربد پوهل، ی بنده جامعت اکسب! ست دهندهآ زار 



 هبش رو دلت پس جاش، رس شینه منی نزنه زمخ ات که خورده زمخ ابابت

 و قرار از هبت. کین فکر هبش تر عاقلنه مکی که کمن می توصیه نکن؛ خوش

 رفته گفته هبت زده؟ حریف داش ته حایج اب شامل تو عید که مدارایی

 که کیس ی خونه نرفته همموین برای فربد رشایط اب آ دمی قطعاا  شون؟ نهخو 

 که بوده هممی خربای حامتا ! نشده اختلفایت رس و بشه پدرزنش بود قرار

 نکین فکر و بدوین گفمت هبت رو این. گذاش ته پیش پا خشصاا  خودش حایج

 ای ایبی ابهام نیست همم گفمت، هبت که ممن کن؛ زندگی خودت برای! خربیه



 اکرت به اکری دیگه بده اجنام رو خواس مت ابابت از که اکری فقط نیای،

 .بنداز اکر رو ت لکه تو اما ندارم،

 امهییت برامی ابداا  حلظه آ ن فربد به راجع هایش حرف بودن غلط و درست

 که هستند لکامتش پشت ای جلبازی و حرص کردم می حس نداشت،

 که بود مهنی برای بودم، شده وهجشمت من و شود متوهجش کیس خواهد منی

. نشد بد حامل گفت انزننی ی خانواده اب فربد ی عیدانه مدارهای و قرار از وقیت

 را حرمص کردم، اس تفاده خودش روش از دربیاورم را کفرش که این برای

 :کمن اش عصباین که کردم را سعمی متام و کردم پنهان لکامت پشت



 اکری هیچ برات ابابم بنداز، اکر رو ت هلک تو بش نو، رو من نصیحت حاال-

 ابهات دیگه شده چی بش نوه وقیت که ندارم شک ش نامسش، می کنه؛ منی

 برات که نکن فکر درصدم یه ابیش نداش ته نفعی براش وقیت نداره، اکری

 .بده جواب مه رو تلفنت خبواد بعدش که دارم شک حیت. کنه  اکری

 :داد را جوامب قاطعیت اب

 برام رو کردمی توافق مه اب رسش که اکری رسوصدا یب ابابت نکن شک مه تو-

 !عاقهل منصور هبت، که گفمت. ده می اجنام



 نشون هبت رو بودنش عاقل از اتزه ای  جنبه که م ا روزی منتظر صربانه یب-

 .بده

 فرش ته خاهل. چرخاندم مامان طرف به را رسم و کردم قطع را تلفن بلفاصهل

 مامان از. دارد حضور ااتق در مه او که افتاد ایدم اتزه ،کرد می نگامه مات

 :آ مد مسمت به و شد جدا

 !فربد؟-



 خوب بگوید، است قرار چه ندامن که این نه بزند، حریف ندادم اجازه

 شدم بلند. بش نوم چزیی خواس مت منی منتها برسد، خواهد می چه به دانس مت می

 :گفت مامان طفق شد، ساکت فرش ته خاهل رفمت، در مست به و

 بریاه و بد و بزنه زنگ هبت ابش منتظر ده، می خرب ابابت به الان اببک-

 .بگه



 بلکه کمن، فکر آ ن به که نبود چزیی هایش بریاه و بد و اباب رفمت ااتمق به وقیت

 به راجع هایش حرف به کردم، می فکر اببک های حرف به داش مت دقیقاا  من

 .فربد

 و است بدل را اباب جای که داد می اطمینان فربد به و زد می زنگ اگر واقعاا 

 کرد؟ می چه فربد دارد صدی در صد حل راه پولش گرفنت پس ابز برای



 داش مت شک و کند اس تفاده فرصت این از فربد که بود این درستش جواب

 فقط بود گفته اببک که طور هامن قطعاا  من اما بگذرد، اببک پیش نهاد از که

 ... رس ید می معل به اگر! بودم گرفته خودم به ار  منطقی آ دم یک ژست

 !آ مدم می کنار آ ن اب و کردم می قبولش درد یک عنوان به من رس ید می اگر 

 خود درد- رجن به -بودن انسان طبیعی حاصل- درد از بودم مطمنئ اما

 بگرید را پولش و بزند را زورش متام که بود فربد طبیعی حق! رمس می -ساخته

 درست حسم. ابمش نداش ته توقعی او از مه ذهمن در حیت شد می ابعث این و



 دس مت او اگر و ابشد فربد دست در دس مت پرتگاه یک ی لبه که بود این مثل

 ماند می خودش کند رها اگر و شود می پرت پاینی به من اب مهراه نکند رها را

 ! شوم می پرت من فقط و

 !نکند رها را دس مت که گفت منی منطقی هیچ و

 



 بود، رفته شامل اش انمادری و سام و س تاره مهراه سفر برای روزی چند

 است؟ کرده ملقات اش خانواده و انزننی اب فربد که دانست می کجا از اببک

 بود؟ همم اببک برای فربد زندگی جزئیات قدر این چرا! نداش مت خرب من

 حرف اببک اب راست و رک که کردم می س بکی احساس طرف یک از

 به نداش مت دوست حیت که فرشد می را گلومی چزیی دیگر طریف از و ام زده

 نظر به معین یب و پوچ قدر چه گاهی بودن، منطقی بودن، عاقل. کمن فکر آ ن

 !ندارد طرفدار که نیست هجت یب. رسد می
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! شد منی نصب امروز از قبل ات من روی تنفر حس شدم، منی متنفر ها آ دم از

 جایی وجودم در جوره هیچ انگار که بود ای برانمه مثل تنفر امروز از قبل ات

 فکر از حیت که شوم متنفر قدر آ ن یکی از که نیامد پیش وقت هیچ. نداشت

 به را ها آ ن اب ام مراوده و شده دور هنایت بلرزد، پامی و تدس او به کردن

 بودم نشس ته راک صندیل روی که حلظه آ ن در اببک از اما ام؛ رسانیده صفر

 مه راحیل از حیت من! بودم متنفر خورد، می تلو تلو رومح بلکه جسمم، نه و

 ... متنفرم اببک از اما نبودم، متنفر ها قدر آ ن



 کردند می بدتر فقط را بدم بقیه. کش ید گند به را خومب زرو چون بودم متنفر

 ی مهه این و بودم برگش ته خانه به فربد اب من. بود کرده بد را خومب اببک و

 از منفی افاکری تزریق و رمحی یب اب اببک که بود امروزم خوب های داش ته

 .بود گرفته من

 و تصمامیت اب ابرها و ابرها چون ترس یدم می! ترس یدم می مه فربد از

 و او بودم نتوانس ته قطع طور به هرگز من و! بود کرده غافلگریم رفتارهایش

 که بود خاطر مهنی به شاید! کمن  بیین پیش درس یت به را اش بعدی واکنش

 !بودم مانده عقب او از قدم یک مهیشه



 چزی یک به رفمت عقب و جلو به که ابر هر و دادم تاکن را راک صندیل

 ... فربد و حمسن اباب، اببک، خودم، به. کردم فکر متفاوت

 از را قبل های خوردن تاکن از حاصل آ رامش و سکوت که بود فربد فقط و

 ات کردم حتملش صبورانه اما زد، می حلقه چشاممن در اشک و گرفت می من

 :کردم زمزمه آ رام جایش به گذاش مت، کنار را کردن فکر. مباند چشاممن قاب در

 دارم می دوست داشنت دوست رخاط به را تو"

 "نرخیت و شد خشک که اشکی برای



 خییل. کردم فکر قبل روزهای به. دادم تاکن بیشرتی ش تاب اب را صندیل

 !خندیدم می من خندید، می دنیا خندید، می فربد که روزهایی! تر قبل

 "دارم می دوست ها خاطره خاطر به را تو"

 کردم فکر درمانگاه در ااتمق به کردم، کرف امروز به و داده تاکن ابز را صندیل

 .کرد غافلگریم آ جنا حضورش اب که فربدی و

 و داش مت نگه را صندیل کرد برخورد ابر چندمنی برای رسد زمنی اب که پامی

 :کردم زمزمه قبل از تر آ رام



 حمال آ رزوهای به کردن پشت برای"

 "دارم می دوست خیال و تومه انبودی برای

 ختتش روی. زدم رسی مامان به و شده بلند صندیل روی از ابره یک

 روی ختت از فاصهل اب مکی مه فرش ته خاهل. بود منظم هایش نفس و خوابیده

 مراتب به خودم حال من که دید وقیت. بود برده خوابش و انداخته جا زمنی

 کنارمان کند، پرس تاری من از که خوامه می را یکی و است مامان از بدتر

 .ماند



 به کردم رشوع. ندادم راه حرمیم به را خواب ویل کش یدم، دراز تخت روی

 اب را اترش به اتر و بکشد را خودش موهای که کیس مثل. خودم دادن آ زار

 . کند جدا رسش از قساوت

 دیده شامل در را انزننی برده بریون را عزیز و من که آ ن از بعد روز چند فربد

 اما نشس مت، کتاب و سابح  به روز؟ چند روز؟ دو روز؟ یک بود؟

 از بعد حلظایت که این بر علوه عید که دانس مت می فقط. نبود اکیف هامی داده

 انزننی پدری ی خانه در ملقایت مه شامل اند، بوده مه کنار حتویل سال

 . اند داش ته



 ذهمن ی زمینه پس در مه انتظاری اگر ابمش، داش ته انتظاری فربد از نباید من

 عاشقش که این برای! است خودم بودن منطق یب خاطر هب زند می سوسو

 بگذرد، پولش از و کند رفتار عاشقی اساطری شبیه او دارم انتظار و هس مت

 خاطر به فربد دارد انتظار مه او که شده چه را اببک اما! ست موجه من عذر

 درز الی مو که او است، بودن منطقی آ خرم  که او بزند، را پول لکی قید من

 شاید است؟ متوقع فربد از قدر این چرا رود منی هایش کتاب و حساب

 تنها که کند جتویز بعد و بریزد افاکرم روی را زهرش خواس ته فقط و داند می

 این نگذشت؛ اگر و است هایش پول از فربد گذشنت زهر این پادزهر و دارو



 دمخو  حال برای شد می که تعریفی ترین درست. شود می درمان یب درد درد،

 رس یده هیچ به چزی مهه از بودم، مطلق هیچ من. بود مطلق هیچ دمه، ارائه

 که کردم می متاشا و نشس مت می ابید فقط و آ مد برمنی دس مت از اکری دیگر بودم،

 اب تلکیفم وقت آ ن و دهند می اجنام اکری چه و گریند می تصممیی چه بقیه

 پااین انتظارم زود خییل بود افتاده که اتفاقایت اب. شود روشن شان تک تک

 و ابر یک مرگ. شدم می خلص آ ورم عذاب رسدرگمی از من و ایفت می

 خودم به اشمک ی قطره قطره مهراه و رخیمت اشک ابر این. ابر یک مه ش یون

 . مبامن ابیق حممک ابید من بیفتد اتفایق هر که دادم قول



 که نبود بیشرت ای قهدقی چند هنوز که وقیت مه آ ن درمانگاه، به اباب زدن زنگ

 را تلفن گفت ژیل وقیت که بود جعیب قدر آ ن برامی بودم، رس یده درمانگاه به

 اببک. آ مدم خودم به رسیع اما ایس تادم؛ جای بر رمق یب حلظایت کرده، وصل

 از زود خییل برداش مت را تلفن ات! بود مهنی شک یب! بود کرده خربش

 :زد را حرفش اصل اباب و کردمی گذر معمول های پریس احوال
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 کین؟ حصبت راحت توین می یدلا-



 اب و کند برقرار متاس من اب زودتر چه هر که کش یدم می انتظار که این اب

 مه ابز اما دمه، اجنام خواس ته من از که را اکری که دهد ردس تو  عصبانیت

 :بودم متعجب زدنش زنگ از

 !اباب تومن می-

 گه؟ می چی اببک-

 :دمه کمشش خییل نداش مت دوست



 برم برسه چه کمن، حتملش مه حلظه یک حیت تومن منی اببک، از آ د می بدم-

 که مه ایین نارک  بذارید رو شنیدین اببک از که حرفایی ی مهه. بشم عقدش

 !مهینه حرمف متوم. گفمت الان

 :غرید

 حمسن چی؟ حتمل. بشی خارج ایران از قانوین که ست فرمالیته ش مهه اینا-

 هیچ نیست، معترب خییل حرفاش حمسن زده؟ رو رٔایت که گفته چی هبت

 رو تو حمسن کنه، خارج ایران از رو تو دردرس یب تونه منی اببک مثل کس



 گریی می اقامت و آ ی می نه، اببک اما کنه، می خودش های برانمه درگری

 اول از خودم من کردی فکر! ابیش داش ته تعهد جایی به بعدش که این بدون

 خوام منی نیست، شدین اما برات؟ نکردم فکر حمسن حل راه شبیه حیل راه به

 و بیشرت امنیتش حل راه ی مهه از اببک، حل راه.  بشی س یایس مسائل درگری

  شمک رس از حرفات که گفمت هبش کردم حصبت اببک اب که دیروزم! رتههب

 .کنید عقد بعد ی هفته اول ای هفته، مهنی آ خر گه می حمس نه، سرییم 



 به که است کرده سس مت حمسن پیش نهاد که کرد می فکر اباب. گرفت ام خنده

 مرصم قدر چه و ام گرفته تصممیی چه که شد منی ابورش. ام گفته طور آ ن اببک

 :نیامی کواته قدم یک حیت که

 مزخرفاتش به که برسه چه بزمن، حرمف دیگه خوام منی حیت حمسن اب من اباب-

 خوام منی. مش خارج ایران از خوام منی من اباب، نیست این موضوع. کمن گوش

 فراموش تونید منی اگه کنید، فرامومش بشم، اببک مهراه خوام منی پیش تون، بیام

 تصممی من. کنید صاف مردم اب رو کتابتون و حساب و ایران برگردین کنید

 .گرفمت پیش وقت خییل رو



 :کرد فراید و داد

 هیچ خواد؟ منی دلت کردن زندگی بشه؟ چی مبوین خوای می! کین می غلط تو-

 و بذارید رو مداراتون و قرار اببک اب رسوصدا یب بش نوم، خوام منی حریف

 .کنید عقد

 :گفمت مشرده مشرده

 ازم و بزنید زنگ گاهی گاه تونید می. گفمت اببمک به افته، منی وقت هیچ اتفاق این-

 .نزننی حریف ایران از من رفنت به راجع وقت هیچ دیگه اما بگریید، خرب



 گفتنش تند به که نبود طوری قاطعم حلن شد، اکس ته عصبانیتش از مکی

 :دهد ادامه

 ای کوفیت زندگی چه داری؟ ای آ ینده چه اوجنا تو؟ نیس یت متوجه چرا یدلا-

 ...بیا نکن، شقی لکه کشه؟ می رو انتظارت

 :گفت بود آ مده پاینی بس یار تُنش که صدایی اب و کرد مکث

 ببیمن بکمن، حمسن اب حصبیت یه من بذار زیرش، زدی که اببکه خاطر به اگه-

 کابب خیال یب من وقت اون بگریه، اقامت برات بتونه که ده می اطمینان هبم



 مکک مه تو برات، برداش مت عقب به بزرگ قدم یه من! که بیین می. مش می

 .کین حتمل رو اببک که جمبوری نتونست، حمسن اگه کن،

 چه و کرده عوض رنگ زود قدر چه! بود برده حسایب چه الکمم قاطعیت از

 که داد می نشان این و کرد می خوحشامل اباب رسیع کردن عوض رنگ این قدر

 فکر اببک و من که چه آ ن از تر راحت اباب ام، گفته اببک هب درست من

 یک چشم به را او اب قرارهایش و قول و بزند دور را او توانست می کردمی می

 بر گذاشنت الکه بود، گذاش ته الکه را فربد رس. ببیند ارزش یب قرار و حرف

 عدم یک فقط نبود، الکهربداری اتزه  نداشت، اکری برایش که اببک رس



 هایی رمحی یب ی بقیه به نسبت. شد گذاش ته گه بود قراری و قول به وفاداری

 .بود تر پاینی بس یار مقیایس در بود کرده اباب که

 قرار مه مقابل ی نقطه در اباب و اببک. شد اتمنی روزم آ ن لک انرژی

 خدا خدا فقط. گرفت ماهی آ لود گل آ ب از شد می وقت آ ن و گرفتند می

 که دهد اطمینان او به و کند حصبت اباب اب راحیل حمسن، جای به که کردم می

. هستند اببک از تر الیق ایران از من کردن خارج برای حمسن و خودش

 !بود بدلتر راحیل



 از و زد زنگ ام گویش به! بود فرش ته خاهل زد زنگ من به که بعدی نفر

 به چرا. دبپرس را مامان احوال خواس ته می که گفت خانه به فربد زدن زنگ

. بودمی شده جدا مه از ممکن حالت هبرتین در دیروز ما بود؟ نزده زنگ من

 دست اب دوندگی ماه چند از پس را اببک آ مد می بویش که طور هامن اباب اگر

 در صد های حل راه از اببک که بود ممکن وقت آ ن کرد، می رها خایل

 اباب کردن پیدا ی تش نه فربد کند؟ اس تفاده فربد نظر جلب برای اش صدی

 !شدم می خوحشال نباید مه خییل. بس مت را چشاممن! بود
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 قصد بدفر  اگر. انداخت اببک گردن شد می مه را این! بودم شده بدبیین دچار

 زنگ فربد به خواست می دمل. زد منی زنگ مه خانه به حیت داشت غریض و

 ای لکمه که این بدون اما بود؛ فراوان هبانه که شده، که ای هبانه هر به بزمن،

 .نزدم زنگ و نیست عادی رشایط کردم می احساس بزمن فربد اب حرف

 



 روشن برامی چزی مهه مه اب و دفعه یک. بمپرم جلوتر روز چند به داش مت دوست

 بفهمم و خورده طاق به اببک رس که ببیمن دربیاورم، رس اباب اکر از! شود

 !است گرفته حقش احقاق برای تصممیی چه فربد

 از متفاوت ابر این. نشس مت ای گهواره صندیل روی ابز پیش شب مثل

 ات گذاش مت ابز مه را مامان ااتق در. نکردم خاموش را سالن روش نایی دیشب

 :آ مد منی خوابش و بود خوابیده را روز لک. بزند حرف برامی

 .دومن می زنه، می گول اببمک ابابت-



 خورد، می دست رو اباب از مه اببک که بگوید من به که داشت سعی مرصانه

 ابید انگار. زد می را خودش حرف ابز کردم می اتیید را حرفش مه قدر چه هر

 .کردم می اتییدش ابر چند و چندین

 نیست فربد که اون کنمی؟ اکرش چی رو اببک وقت اون کنه، رو اکر این اگه-

 !کنه می اکری یه ازمون، بگذره

 :گفمت گومی، می چه که بش نود اصلا  داش مت شک که حایل در آ رام، صدایی اب



 بذاره الکه رسش اباب حقشه، بیاد رسش بلیی هر بکنه، تونه منی اکری هیچ-

 .مش می مه خوحشال من

 اما گومی، می چه بش نود که است خستش دانس مت می. آ وردم تر پاینی را امیصد

 :کردم می تکرار خودم برای

 جور و مجع رو خودش بدله که! بود مغرور خودش به قدر چه که ایدمه هنوز-

 دونس مت می که گفت می افتخار اب چه که ایدمه هنوز. نیست فربد مثل و کنه

 بشه داده هبش حسایب درس یه ات نگفمت اما ه،کن چه فربد اب بوده قرار ابابت



 خوره، می رو چوبش خودش دفعه این خبوره؛ رو ش شقی لکه چوب و

 .ره می ایدش کش یدن شونه و شاخ دیگه وقت اون

 :کرد غرغر مامان

 خودت؟ اب گی می چی-

 :انلید قبل از تر الکفه مامان و شد بلند تلفن صدای

 .خورد زنگ هی خورد، زنگ هی. نبود اکر یب مه  حلظه یه امروز تلفن این-



 روی افتاده ی شامره به نگاهی بردارم را تلفن گویش که این از قبل و شدم بلند

 ببیمن که بودم آ مده جلو این قصد به فقط من. بود فربد ی شامره. انداخمت  آ ن

 را کیس اب زدن  حرف و دادن جواب قصد است، گرفته متاس کیس چه

 ضعف این برداش مت، را گویش و بردم دست رسیع بود ربدف چون اما نداش مت،

 از بزرگی خبش مهیشه بود شده ابعث مهنی شاید و داش مت، دوست را خودم

 !چرا و چون بدون ابشد، فربد پذیرای قلمب

. فرشدم را گویش پاخس ی دمکه" فربده:" گفنت حنی و کردم مامان به نگاهی نمی

 قدر چه هر. اند  زده دهامن به قفل دمکر  حس اتزه من و گفت  " الو"  فربد



 گذاشت، اثر مامان ی خریه نگاه. چرخید منی اکم در زابمن بود، اتب یب  دس مت

 مه را فربد جواب و کردم ابز لب کردم، می فرار نگاهش زیر از که طور هامن

 :گفمت فربد" نبودی خواب"  جواب در و نشس مت صندیل روی. دادم

 . بودم بیدارم نه،-

 :گفت خبوامه توضیحی که این بدون

 برداشت، رو گویش ت خاهل زدم، زنگ صبح خونه، اومدم الان مهنی اتزه-

 هبرته؟ چطوره، حالش برگردی، ات مامانت پیش مونده گفت



 را فربد واقعاا  حلظه آ ن داش مت دوست اما نداش مت، دوست را کردن ابزوجویی

 :کمن ابزجویی

 نزدی؟ زنگ خودم به چرا-

 :گفت و نکرد معطل

 حالش مامانت خود از مس تقمی ات خونه زدم زنگ نبودی؟ اکر رس مگه تو-

 حایل اب و ابشه ااتقت توی مرییض دادم احامتل نشدم، مزامحت بپرمس، رو

 !ویزیتت منتظر بد



 :خوردم تاکن آ رام صندیل روی و زدم لبخند

 روز ره آ خه! گفیت می هبش مه رو این مامان از پرسیت احوال الی البه اکش-

 .کمن حصبت ابهاش ها ساعت داره انتظار مه روز هر و زنه می زنگ

 .شد تر خلوت رست که وقیت بذار خب، نده جواب تو-

 اتفاقات ی مهه از فارغ ما وگوی گفت که این از من اما نبود، متوجه شاید فربد

 تعطیلیت از و اببک از اباب، از خواس مت منی. بردم می ذلت بود، برمان و دور

 !حاال نه حداقل شود، بدل و رد مان بنی حریف بود رفته شامل به که



 دادی؟ منی جواب بودی اگه تو-

 ... اصلا  نه-

 :آ ورد اش مجهل برای ای تبرصه که آ مد ایدش چه دفعه یک که دامن منی

 دو یکی مهیشه که دادم می حق خودم به مثلا  داشت وجود اس تثناء البته-

 زدن زنگ که ای حلظه مهون رو جوابشون صوریت هر در که ابشن نفری

 .بدم

 :بپرمس او از داش مت دوست مهیشه که پرس یدم را سوایل



 رو راه بیشرت نصف که وقیت اومن درست؟ کردن ول اببت از نیس یت پش میون-

 بودی؟ رفته

 :گفت اما دربرورد، سوال این به دادن جواب زیر از کردم می فکر

 .دیگه پش میونیه از خایص جور یه ،نشد چرا که خورم می حرست گاهی-

 حرستت از وقت هیچ ندادی، ادامه که خوحشایل گی می عزیز به مهیشه-

 چرا؟! نزدی حریف

 :گفت رک



 گم می مهیشه مهنی برای! شه می اذیت دومن می. کمن انراحتش خوام منی چون-

 .راضمی مه خییل وضعیت این از

 هممه؟ عزیز نشدن اذیت فقط-

 :خندید سکوت اثنیه چند از بعد و کرد سکوت

 دوس مت عزیز قد بگی خوای می بود؟ پوس یت زیر ی عاشقانه اعرتاف یه این-

 داری؟

 .بس مت را مامان ااتق در و شدم بلند سوالش جواب در
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 :گفمت و گرفمت فاصهل مامان ااتق از-



 حرفت از اعامتدی یب جور یه پریس، می رو سوال این و خندی می وقیت-

 کیس ممکنه حمال که انگار! دهنده آ زار اعامتدی یب جور یه! شه می اس تنباط

 !ابشه داش ته دوستت عزیز مثل

 متوجه بد اولش از تو! بش نوم تلخ و بگم تلخ نزدم زنگ شب موقع این-

 کمن، انراحتت که نه گفمت، تو به اما نشه، انراحت ات گم منی عزیز به! شدی

 بدونه یکی ای و ابشه انراحت براش یکی که داره دوست آ دم وقتایی یه بلکه

 شده؟ هبرت حالش مامانت نگفیت، خب. داره حرساتیی چه که



 انباش ته های رایننگ ی مهه امیدخبشش حرف این که نبود خوب حامل قدر آ ن

 :گفمت آ رام کند، دور من از را مه روی شده

 .هبرته آ ره-

 :پرس ید ادامه در مکیث اب

 نشده؟ خربی نزدن؟ زنگ هبت ابابت و اببک-

 .اباب مه اببک، مه زدن، چرا-

 گفنت؟ می  چی-



 :گفمت و کش یدم معیقی نفس

 !گفنتن و نبود جدیدی چزی. تکراری های خواس ته و مهیشگی حرفای مهون-

 حرفا؟ کدوم-

 . اقامت و کردن عقد رفنت،-

 :نیاید پیش برایش سوایل دیگر ات دادم توضیح تر مفصل



 نذاش مت. بریون برمی شب و ابهات دارم حرف گفت زد، زنگ اببک اول-

 شد عصیب مه بعد. دم منی رو جوابش که نزنه زنگ دیگه گفمت و بزنه حرف

 .خونه زد زنگ

 گفت؟ چی خونه زد زنگ-

 هبش که قوالیی به ابید اباب فقط نه، ای ابهاش برم من که نیست همم فتگ-

 که قراری به اباب که بود مطمنئ اباب؛ نه ممن حسابش طرف. کنه معل داده

 رسش و داره دسرتیس اباب به که کس یه تنها خودش چون! پایبنده داره ابهاش



 که کرد فکر بعد رفت، ترش و توپ اولش زد زنگ که مه اباب. مونه منی الکه یب

 جفتشون فعلا  بریون، اومدم اببک فکر از من اوجنا برم گفته حمسن چون

 .نگرفنت جدی قدرا اون رو من حرف

 :پرس ید مشکوک حلین اب

 مهنی؟ فقط-

 :پرس یدم

 مونده؟ ای دیگه چزی-



 !نه ظاهر به-

 بدون رسیع اما نه، ای ابشد داش ته مه ادامه اش  مجهل است قرار دانس مت منی

 ابداا  خواس مت منی. پریدم حرفش میان به بزند، دیگری حرف دمه اجازه که ینا

 حریف بود گفته فربد تطمیع ی درابره و بود انداخته دمل به اببک که تریس از

 :بیاورم میان به

 هر تونن می اببمک و اباب رم، منی جایی من نیست، همم دیگه ابطن و ظاهر-

 فکر من اما مطمئنه، اباب از اببک که چند هر بکنن، مه اب خواسنت که توافقی



. کنه می خایل رو اببک پشت اباب بریون، بکشم ماجرا وسط از رو پام کمن می

 لکی و نیست اینجا اباب که چطوره اصلا  و چیه دومن منی که مداری و قرار

 !بکنه اببک برای اکری تونه می وقت اون دنبالشه دردرس

 :کرد زمزمه

 بیخود اببک گرنه و آ د، برمی ابابت از اکرایی قطعاا  وئه،ت اشتباه تصور این-

 از رو پات تو کین می فکر چرا که این دوم. کرد منی ماجرا این وارد رو خودش



 فکر درصد یه کنه؟ منی اکری اببک برای ابابت بریون، بکشی ماجرا وسط

 .هبش نزنه انرو ابابت که کن

 مه حلظه یه ست اکره هیچ اببک من اقامت برای بفهمه. دومن می کنه، منی اباب-

 .کنه منی درنگ

 :پرس ید دفعه یک

 زده؟ حریف هبت خودش-

 :آ مد حرف به رسیع کردم، سکوت



 گفته؟ چزیی یدلا؟ آ ره-

 اش شانه روی رس بود کنارم اگر که خبش آ رام قدر این بود، خبش آ رام حلنش

 :دادم می جواب را سوالش و گذاش مت می

 مطمنئ اگه که این و گفت حمسن از زمن، می نیومدن از حرف دید وقیت آ ره؛-

 .شه می اببک خیال یب آ د برمی پسش از حمسن بشه

 زیر زدن یعین شدن اببک خیال یب از منظورش کین می فکر تو و-

 !خوب چه مه؟ مقابل گرفنت قرار جور یه توافقاتشون؟



 چه. "نداش مت دوستش که رفت می مسریی به داشت فربد کنجاکوی

 علیه فربد مهراهی از اطمینان اب که آ ورد می ایدم به را اببک ی مجهل ش"خوب

 متام جا یک که بود فربد برای خویب فرصت فرصت، این و گفت می اباب

 .کند تسویه اباب اب را حسابش

 در فربد اما بود، خست برامی وگو گفت دادن ادامه کمن، قطع خواس مت می

 :گفت هایش حرف ی ادامه



 عزیز به حواست نگفمت، چزیی کیس به نیس مت، هتران یروز دو یکی من-

 ! ابشه

 نگفیت؟ چزیی کیس به چرا ری؟ می کجا-

 از رشایطی هیچ حتت و مبون حرفت روی فقط تو. نکن مشغول رو فکرت-

 جایی به رفنت قصد که بگو. اببک نه ابابت، مقابل در نه نیا، پاینی موضعت

 !شه می حل چزی مهه. نداری رو



 گم بود ایفته راه ذهمن به که خیایل و فکر هزار در گفت، که ی"خری به  شب"

 .شد

 منتظرم امخ اب و نشس ته ختتش روز. کردم ابز را مامان ااتق  در و شدم بلند

 :بود

 فربد؟ گفت می چی بس یت؟ رو در چرا-

 :دمه جواب سوال که نه بپرمس، سوال که بودم آ مده

 زدین؟ هبش حریف شام ای رس ید،پ اببمک از زد زنگ فربد که صبح مامان-



 :گفت متفکر

 زدن زنگ از هبش چزیایی یه ت فرش ته خاهل اما پرس ید، رو حامل فقط من از-

 . گفت ابهاش تو حبث و اببک

 :بود امخ مه من صورت روی. نشس مت کنارش و رفمت

 گفته؟ رو مهه چی؟ یعین-

 زده زنگ اببک گفت فقط نگفت، چزیی حرفا ی بقیه و انزننی از نه،-

 .زدن حرف نرفنت و ابابش ی درابره



 به. کردم فکر مه فربد زدن زنگ دلیل به بود مامان به نگامه که طور هامن

 بود؟ چزیی چه دنبال مامان از پریس احوال ی هبانه

*  *  * 
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 :گفمت و ترس یده اش انگهاین حضور از. شد ظاهر دفعه یک رسم ابال مامان

 !ترس یدم مامان؟ آ ی می یواشکی چرا-

 :گفت و برد جلوتر مکی را ابلکن در



 از خیال؟ و فکر از نشدی خس ته بودی، فکر تو ش مهه هفته یه این توی-

 زین؟ منی حریف چرا گفت؟  چی زد زنگ تاباب افتادی، که خورامک و خورد

 !گفته چی گی منی لکمه یه اما زدی، حرف ابهاش شه می روزی دو

 :گفمت و ماندم خریه مقابل به

 بدل و رد حریف چه و گذش ته چی بینشون دومن منی بود، زده حرف حمسن اب-

 طور ابر این رو، حمسن حرفای کرد می رد که قبل برخلف اباب اما شده،

 .نکمن توجه کرد پورت و هارت اگه. ندم اببمک جواب که گفت می. بود ای گهدی



 :دادم ادامه و کردم صورتش به نگاهی نمی

 ش درابره ای دیگه های چزی دیروز ات که اببکی به اومن دیگه، حرف لکی و-

 . گفت می

 :گفت و نشست کنارم

 کردن؟ پیدا اختلف مه اب یعین-

 اباب که کرده اباب برای قدلری چه اببک و گذش ته چی دقیقاا  شون بنی دومن منی-

 که نیست اکراش و حمسن از اطمینان موضوع فقط بریده، ازش جوری این



 زنگ ابر ده از بیشرت دیشب از اببک! اببک از ترس یده انگار. گه می اباب

 .کردم خاموش رو گویش ابر هر ممن زده،

 :گفت پاینی بس یار صدایی تن اب مامان

 شل رو قرارش و قول ابابت البد مه؛ جون به افتادن اوانم ری منی گفیت تو-

 هتدیدش بتونه اببک که نیست وضعییت در ابابمت. کرده هتدید اببمک گرفته،

 .شده اکر به دست زود. کنه

 :پرس ید صورمت رخ نمی به خریه



 !ری؟ منی که نگفیت ابابت به مگه-

 وعید وعده اب مش بلند من داره ارانتظ! گریه منی جدی ویل ابر؛ هزار از بیشرت-

 ابهاش وقیت! ست آ شفته. فشاره حتت کمن می حس. اوجنا برم حمسن و راحیل

 .کنه می گویی پراکنده زمن می حرف

 من از زودتر مامان رس ید، گوش به پذیرایی سالن از که گویش زنگ صدای

 :گذاش مت اش شانه روی دست. بود مشهود صورتش در نگراین. شد بلند

 !کیه ببیمن برم بشنی! مامان؟ یهچ -



 گویش ی  صفحه روی نامی امس به نگامه وقیت. آ مد دنبامل و نداد حرمف به گوش

 :گفمت و زدم ساختگی لبخند افتاد

 .مامان نامیست-

 :گفت و نشد مک حالش وخامت از ای ذره

 داره؟ اکر چی-

 :گفمت مامان به رو متاس آ یکون ملس اب

 .گم می هبت-



 :گفمت و کردم نزدیک گومش به مه را گویش و رفمت ااتمق مست به

 .بهل-

 :گفت تندتند نامی

 خویب؟ یدلا، سلم-

 :گفمت طعنه به. کمن قطع را گویش که ترس ید می

 !بپریس؟ را حامل زدی زنگ-

 .اببکه مورد در زدم، زنگ هبت چی برای بدوین کمن فکر نه،-



 :توپیدم

 !نگی چزیی هبرته-

 اب کردن حصبت حمتاج که نشده الکس یب و چیپ قدر اون هنوز اببک یدلا-

 و حبث بزنه حریف ابهات خواد می اگه برنیاد، دستش از اکری ای ابشه تو

 بود قرار بد ای خوب. بگه هبت خواد می که داره منطقی حرفای نداره، دعوا

 راحت خییل خواد می. زیرش زده ابابت که داش ته ابابت اب ای معامهل یه



 حقش نتونه که نیست بس ته پا و دست قدر اون نه گر و شه،ب  حل چزی مهه

 .بگریه رو

 :گفمت مشرده

 حساب طرف. آ د برمنی اکری براش من دست از دنیا، آ دم ترین منطقی اببک-

 !من نه ابابمه اببک

 در رو هیچی خوای منی که داری جبهه اببک مقابل در قدر این الان-

 بود، قولشم روی بگریه، اقامت برات بود قرار اببک ببیین، شفاف موردش



 اکر لک و ترکیه رفت شد بلند ابابت خاطر به عید اصلا . کرد مه اکری مهه

 رو حرفش که ابشه حقش ابر یه کمن فکر نداری، خرب ازش تو که دیگه

 . بش نوی

 ابهاش ندارم مه حریف گذش ته اون از. دفرتش رم منی ممن دفرتش، برم گه می -

 .بزمن

 :گفت آ رام

 .بزنمی حرف جا مهنی پاینی بیا جممتعمی، پاینی الان اببک و من اینه؟ تمشلک-



 :گفمت معمول حد از بلندتر

 کننی؟ می اکر چی جا این-

 .بزنمی  حرف اومدمی فقط یدلا، هیچی-

 دادی؟ دخالت رو خودت چرا تو نامی-

 :گفت قاطعانه

 ای لکمه ندچ  و بیای خوام می ازت اما نیس مت، خوحشال موضوع این از خودمم-

 .بگو ابابت به  مه تو بگه، هبت خواد می که داره حرف اببک



 نشسنت که روزی مگه. مه اب دونن می خودشون. گم منی اباب به رو چزیی من-

 گرفنت؟ اجازه من از رخینت نقشه مه اب

 و قول زیر زده مه ابابت و بری خنواس یت تو نیس یت، تقصری یب مه تو ابالخره-

 .گریمی منی رو وقتت ربع یه از بیشرت. قرارش

 ... ربع یه فقط-

 و پوش یدم لباس فقط مامان های سوال جواب در و کردم قطع را گویش 

 .بیامی و پاینی بروم ات کند صرب مکی خواس مت



 اطراف به نگاهی گرفمت فاصهل مرتی چند و آ مدم بریون جممتع از که موقعی

 برداش مت قدم مستش به. یدمد را نامی رنگ سفید بلند شایس ماشنی. انداخمت

 اببک. شدند پیاده اببک و نامی و شد ابز طرف دو هر از ماشنی در که

 از نکند فکر ات برداش مت تر حممک را هامی قدم. چرخید طرمف به نامی از تر رسیع

 .دارم بمی حضورش

 ظاهری. نبود پیدا چزیی صورتش از. ایس تاد مقابل و آ مد طرمف به اببک

 :گفت اببک و ایس تاد تر عقب قدم دو نامی. داشت آ رام



 بده افتخار ات بکشم رو خانوم منت ساعت یه و جا این بیام ابید دیگه حاال-

 بزنه؟ حرف الکم دو پاینی بیاد
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 کردین مه اب ای معامهل چه اباب و تو فهمیدم که روز مهون زدم، رو حرفام من-

 چزیی موقع اون. بگریم فاصهل ازتون ابید که نکردم شک مه حلظه یه دیگه



 صادق و صاف ابهام گید می که قدری اون هنوز کردم می فکر چون نگفمت

 .ابمش راست رو خبوام که نبودین راست رو! نیس تنی

 :داد تاکن آ رامش کامل در را رسش 

 پشت رفته خودت مثل ابابت! نیست جاش مه اینجا ندارم، پرگویی قصد-

! رسوندی گوشش به زودتر شاید گم می مه تو به اما براش، دادم پیغام! پرده

 کجاست دومن می! ابزه ابز من برای ست، بس ته مهه برای ش پرونده اگه ابابت

 ریسک من رس داره طوری این که داره تعجب جای برام! دیگه چزی هزارات و



. وقتش رس برن که ن اشاره یه منتظر دنبالشن که اوانیی تک تک. کنه می

 حرف خییل بود، من پیش دیروز. ش خواهرزاده ش منونه داره، زاید شایک

 . زدمی

 :داد ادامه صورمت در خریه و کرد سکوت

 اون بگذرن، پدرت از مهه. کرد اس تقبال مه حسایب داییشه، دنبال در  به در-

 برای من از ابشه، خودش به حواسش خییل که بگو ابابت به. گذره منی



 تکون و دارم خرب پوکش و جیک ی مهه  از که مین نسازه، دمشن خودش

 !براش م بدی دمشن شدم خربدار خبوره

 کند، اس تفاده خودش نفع به فربد جویی انتقام حس از اببک خواست منی دمل

 مهه روزها این اما بزند، حرف رهاب این در فربد اب که خواست منی دمل اصلا 

 .رفت می پیش دمل و من علیه چزی

. بست حممک مه را در. شد سوار و رفت نامی ماشنی طرف به خداحافظی بدون

 :گفت داش مت، را رفنت و عقب به برگشت قصد که من به و آ مد جلوتر نامی



 دفرب. زدن حرف مه اب خییل! بود پیشش دیروز فربد! زنه منی بلوف اببک-

 خوردن، دست رو ابابت از که اوانیی ی مهه از تر پیگری شاید پیگریه، خییل

 خییل که داشنت ابابت از قانوین غری انتظارات بقیه چون ، چرا دوین می

 دنبال بیوفته که این از نداره تریس فربد اما کنن، بلند رو صداشون تونن منی

 هست محمد. شده راک به دست مه اببک اب حصبتش و دیروز از قبل! ابابت

 ترکیه، فرس تاد عید رو اون ده، می اجنام رو اکراش و ابهاشه مهیشه که

 و شد عوض هاش برانمه دفعه یک چرا دومن منی بره، که داشت بلیت خودمش

 کنه، می اکرایی داره فربد یعین این نیومده؛ و ست ترکیه هنوز محمد اما نرفت،



 که خواد می اگه ابابت. رسه می یجهنت  به زودتر اکرا اون اببک اب حاال که

 . بگو هبش رو این! دربیوفته اببک اب نباید برسه هدفش به دردرس یب

 :داد ادامه کنایه اب

 هایی آ دم کین، نگاه زندگیت به تر بینانه واقع شه می ابعث جرایانت این البته-

 رو هاشون خواس ته و خودشون اوان. توان اب متفاوت خییل برتن، و دور که

 ... فربد به تو بس تگی دل. گذاشنت اولویت توی

 :گرفمت فاصهل قدمی



 اصیل مسری از افتاده دور فربد شده، متوم مه ربع یه. شنیدم رو حرفات-

 اون  حاال نبوده، هاش خواس ته و خودش اولویتش وقیت یه چون زندگیش،

 و حق دنبال اگه و ابمش نداش ته جا یب توقعات ازش که شه می رسم قدری

 .نشم انراحت شده اولویتش این و وقشهحق
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 ۲۵۵پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 در. نباشد گفنت برای حریف دیگری که بودم گفته قاطعانه و مشرده طوری

 سوال زیر را فربد به ام بس تگی دل خبواهد هک این ی اجازه و زده زل چشامنش

 :نشست لبش روی لبخندی. ندادم بربد



 مهون زدم؛ حرف خودمش اب ابر یه فربد، به آ تش ینت حس این مورد در-

 رس از یدلا گفمت هبش! بودی گذاش ته مدار و قرار اببک اب اتزه که موقع

 نداختا ش خونه از رو من شد عصیب! کرده رو اکر این داش تنت دوست

 از چیه، خودش به نسبت حست دونه می فربد که بگم هبت خوام می! بریون

 مه تو! کنه می ابز چشامی اب کنه می داره اکری هر و داره خرب چزی مهه

 و کین می نگاه قضیه به منطقی حد این ات که عالیه البته. کن ابز رو چشامت

 .کنه خبشی حامت تو خاطر به نداری توقع



 از نه نداش مت، توقعی کس هیچ از من. داش مت توقع من اام. رفت و گفت

! دیگری کس هیچ نه و بود بد روزهای این متام مسبب که اباب از نه مامان،

 برای خواست می دمل اما بزند، را اباب قید که این نه داش مت؛ توقع فربد از اما

 خاکسرت خودش ات بریزم فرو بود منتظر مامان. بکند اکری مه من آ رامش

 نزدیک گردابدی درومن در اما کردم، می ظاهر حفظ مامان خاطر برای. شود

 !شد می تر نزدیک و

 



 در مه آ ن گرفت؛ می متاس خودش مهیشه. بگریم متاس اباب اب توانس مت منی

 صبح ات بودم منتظر صربانه یب. داش مت حضور درمانگاه در که هایی ساعت

 .ریدبگ متاس مه اباب و بروم درمانگاه به و شود

 

 و بودم کرده فکر آ ن به را دیشب دقایق متام که اکری. داش مت هممی اکر اباب اب 

 به که داده پیغامی چه اببک نبود همم برامی. ابشد حل راه هبرتین کردم می فکر

 بیین پیش حامتا  اباب که بود این آ ن و بودم مطمنئ را چزی یک چون برسامن؛ اباب



 در. داشت مه برانمه مه او برای پس. کرد خواهد چه اببک که بود کرده

 ی مهه انتقال اب وقیت. زد زنگ اباب ابالخره درمانگاه در حضورم پاایین ساعت

 :زدم را ام اصیل حرف شد، متام  چیین مقدمه اببک های حرف

 ... بگی شام که جا هر آ م می طرمح امتام از بعد کردم؛ رو فکرام من اباب-

 :پرید حرمف میان به



 که بشی علف سال دو کین؟ اثبت رو چی که رفیت. طرحت این هب لعنت-

 حمسن حساابی طرف اب من گفمت، که هبت! بیای زودتر چی هر ابید چی؟

 ... کردم حصبت

 :برساند امتام به را حرفش ندادم هملت من ابر این

 برای و برید الان مهنی ابید که رشط یه. اباب دارم رشط یه اومدمن برای-

 چه دم، منی جواب متاساتومن به حیت دیگه من وگرنه کنید اکری یه اجنامش

 !اومدن به برسه



 :گفت سکوت ای ازاثنیه بعد

 داری؟ رشط من پیش اومدن برای چی؟ رشط رشط؟-

 !ام کرده مرشوط را آ مدمن که نداشت ابور

 رشطم به پس پیش تون بیام که هممه براتون واقعاا  اگه مه شام. دارم رشط آ ره-

 مونه منی تنها منه، حرف به مامامن آ م، می من اون بعد کنید، گوش خوب

 .اینجا

 :پرس ید حممک



 چیه؟ رشطت-

 جا قرونش یه حیت نباید. بدین پس هبش رو بردین فربد از که پویل متوم ابید-

 !رو پول اون ی مهه مبونه؛

 :گفت عصیب

 انایر  توی ابهاش بتونه که داره قدری این فربد فربدی؟ پویل یب نگران-

 پول ور این ما. دربیاره رو خرجش و داره نگه پا رس رو فروشگاهش

 .رس یده فربد به بوده حقش که اوین از بیشرت ما ی خانواده از. خوامی می



 :گفمت الکم یک

 .مهینه من رشط خمالف؛ ای ابشنی موافق بد، ای خوب-

 بیای؟ تو که تضمینیه چه وقت اون دادم، رو فربد پول من که گریمی-

 :زدم مغ رس از خندیلب 

 پول شام کین؟ اعامتد توین منی دخرتمت به دیگه که اباب خودت اب کردی اکر چی-

 .آ م می من بده، رو فربد



 هبش رو فربد پول من اومدی وقت هر تو کنمی، معامهل دیگه جور یه بیا-

 .دم می

 .ندارم اعامتد هبتون من-

 از طور این که بود خورده جا شاید بود؛ چه برای دامن منی اش دوابره سکوت

 .گفمت می ام اعامتدی یب

 رو اومدنت مقدمات تو راه، یه مونه می تنها کنمی، اعامتد مه به تونمی منی خب-

 .دم  می رو فربد پول کردی، مطمئمن آ ی، می که بشم مطمنئ من ات چبنی



 چطور که بپرمس نتوانس مت من و کرد قطع را تلفن دیگری حرف بدون مه بعد

 .کمن مطمئنشم ابید

 یک وقت آ ن! داد می را فربد پول و کرد می گل اش پدری حس اکش

 عوض مه اکر طلب و بدهاکر جای شاید. کردم می فربد اب ابشکوه خداحافظی

 !شد می
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 من دیدن اب. خورد می تاکن و نشس ته ای گهواره دیلصن روی من جای مامان

 :گفت

 وصلش. ندارم رو کیس اب کردن حصبت ی حوصهل کش یدم، رو تلفن پریز-

 . نکن

 دنیای اب ارتباط قطع موافق مه من دادم، تاکن اتیید به رسی جوابش در

 به کواته اسرتاحیت و هامی لباس کردن عوض از بعد. بودم خانه از بریون



 من  شد ابعث ام گویش زنگ صدای. ببیمن تداریک شام برای ات رفمت نهآ شپزخا

 از اکمل بود دس مت داخل که اکردی اب. بیندازمی نگاهی مه به دو هر مامان و

. بود فربد ی شامره. رفمت سالن وسط مزی طرف به و آ مدم بریون آ شپزخانه

 زدهن زنگ روز شش این در و گذشت می من اب متاسش آ خرین از روز شش

 صدای. برگش مت آ شپزخانه به و برداش مت را گویش مامان به دیگر نگاهی اب. بود

 حریف بزمن، حرف خواس مت منی. شدم اکرم مشغول و کردم قطع را گویش زنگ

 ابعث گویش روی اش افتاده ی شامره حیت که وقیت ات! نداش مت گفنت برای



 که توانس مت یمن گفنت برای حریف من شود، مجع چشاممن در اشک که شد می

 .ابمش داش ته

. کرد منی ام رایض مه این اما بودم، کرده قطع را گویش زنگ صدای که این اب

 چشاممن مقابل از ات دادم هل مامان اککتوس حمبوب گدلان پشت به را گویش

 مهراه سکوت در که مدیت متام کردم، می آ ماده را شام که مدیت متام. ابشد دور

 به رسوساماین مامان مهراه که آ ن از بعد حیت خوردمی، می شام مامان

 که بدامن خواست می دمل. بود مهرامه گویش به حوامس دادم آ شپزخانه وضعیت

 سالن به مامان رفنت اب من مقاومت. نه ای و است زده زنگ فربد مه ابز



 فیل و بنشیند حمض اتریکی در ات کرد خاموش را سالن روش نایی که هنگامی

 را گویش. شکست کند، متاشا ابر هزارمنی برای شاید را حمسن عرویس

 چهار دقیقه یس به دقیقه یس زماین فواصل در. بود زده زنگ مه ابز. برداش مت

 آ ن توانست منی منطقی هیچ و بودم انراحت دستش از. بود گرفته متاس ابر

 متام مهیشه برای ابر یک خواست می دمل. کمن می اشتباه من که کند قانعم حلظه

 بگومی آ خر در و بزمن حرف هامی انراحیت متام از و کمن خایل رسش را هامی قدهع

 پریز از مه خانه تلفن بود، زده زنگ چهارابر. ام کرده اباب اب رشطی چه که

 قدر چه بفهمد که ات بود دلیل این از بیشرت شد می اکش بود، شده کش یده



" فنی فنی"  صدای اب که بودم گویش ی صفحه ی خریه. ام درمانده و  خس ته

 سالن در نوری هیچ. رفمت طرفش به دست به گویش. کردم بلند رس مامان

 عرویس سالن روش نایی ی مهه که بود جایی مه حمسن عرویس فیل نبود،

 من گویش نور. بود رمانتیک و شاعرانه رقص یک ی آ ماده و شده خاموش

. شود جلب آ ن به مه مامان توجه حیت شد ابعث بود متاس یک حاصل که

 ملس را متاس آ یکون بلفاصهل سینا ی شامره دیدن اب و آ وردم ابالتر را گویش

 سینا صدای اب متفاوت صدایی که بودم نکرده نزدیک گومش به هنوز کردم،

 :گفت عصیب



 پاینی. زمن می چونه ابهاش دارم ساعته نمی بزن، نگهبانتون این به زنگ یه-

 .پاینی کمن پرت طبقه مهون از رو وشیتگ این ابال بیام خوام می منتظرم
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 شده غافلگری شدم، بلند جا از رسیع صدایش شنیدن اب و نکردم درنگ اصلا 

. کمن می اشتباه من و ابشد سینا نکند که کردم شک ای حلظه حیت! بودم

 :گفمت سوایل و کردم نزدیک دهامن به را گویش

 فربد؟-

 ... و فربد-

 :داد ادامه بیشرتی عصبانیت اب و کرد مکیث 



 !الان مهنی نگهباین بزن زنگ-

 .کرد نگامه تعجب اب و داشت نگه را فیل و برداشت را کنرتل مامان

 را پریزش و برداش مت قدم خانه تلفن مست به ندت  بود دس مت گویش که حایل در

 دستش به را تلفن. بود ایس تاده رسم پشت و کرده دنبامل مه مامان. کردم وصل

 :گفمت و دادم

 ... ابال بیاد فربد ات ماست هممون بگو بگری رو این مامان-



 مه من. کرد می نگامه مات هنوز که حایل در گرفت دس مت از را تلفن مامان

 زنگ نگهباین به الان مامان که بگومی ات کردم نزدیک لمب به را رامهمه گویش

 قطع را تلفن! بود کرده قطع را متاس فربد کردم نزدیکش گومش به ات اما زند، می

 این در حیت داشت سعی و بود کردن حصبت حال در مامان! بود کرده

 خربی که نکند فکر در دم نگهبان ات کند حصبت مغرورانه مه حبراین رشایط

 اکری الان که کردم می نگاه فقط بکمن، ابید اکری چه دانس مت منی اصلا . است

 حلظه آ ن که اکری. دمه اجنام را هامن و است کدام ست رضوری و واجب که

 بود مرتب مه تمن لباس. بود خانه روش نایی کردن روشن بود رضوری و واجب



 تر پاینی ام شانه از مکی فقط که تیرشت آ س تنی حد از بیش بودن  کواته جز و

 .نداشت وجود دیگری مشلک بود

 در پشت زدین مه بر چشم در ابشد دویده رسعت اب را مسری متام انگار فربد

 حریف ای و خبوامه چزیی مامان از من که این بدون. فرشد را در زنگ و بود

 بدفر  برای را آ ن ات رفت در مست به پر توپیی اب اما چرا، دامن منی خودش بزمن

 چرا که داشت اعرتاض در زنگ مداوم فرشدن اب گویی که فربدی. کند ابز

 نفهمیدم حیت من که صوریت در امی؛ نرفته اس تقبالش به برسد که این از قبل

 فربد و کرد ابز را در مامان. است رسانده را خودش رسعت این به چطور



 در سطح روی را دستش شد ابز در ات چون بود، چسبیده در به انگار

 :گفت و رفت عقب حرکتش به اعرتاض در مامان. داد هلش و گذاشت

 آ وردی؟ رس خربه؟ چه-

 به نگاهش متام که صوریت در گفت مامان به ای آ هس ته و لیب زیر" سلم"

. بودم اش خریه و بودم ایس تاده مامان رس پشت فاصهل اب که من به. بود من

 .هفته دو یکی نه ابمشش ندیده ها سال که بود عزیزی مثل



 نبود معلوم که رسزنشش؛ از پر نگاه این حیت اش، طوفاین حضور این حیت 

 ای کننده امیدوار حرکت دلییل هیچ بدون مه ست عصیب مهه این چه برای

 که اتریکی سالن اب مامان و من خراب هوای و حال. شد می حمسوب برامی

 و حمسن عرویس فیل تکراری های حصنه دیدن اب شب ی ادامه در بود قرار

 فربد آ مدن اب بگذرد برامی ای کننده انامید و ابر کسالت شلک به راحیل

 روبرومی و آ مد جلو. ابشد داش ته ای درجه صدوهش تاد تغیری یک که رفت می

 جیین شلوار. مرتب و کواته داشت؛ را اش مهیشگی حالت موهایش. ایس تاد

 که پوش ید می اهاییج بیشرت. پوش ید منی مهیشه و جا مهه که بود پوش یده



 چه هر که بود مهنی گواه مه کواتهش آ س تنی تیرشت! خودماین و ابشد راحت

! جذب و بود تنگ. برساند جا این به را خودش ات پوش یده آ مده دستش دم

 و آ مد جلو. من آ س تنی ی اندازه های مایه در بود چزیی مه آ ستینش  ی اندازه

 سلم"  مامان به که زماین از ربلندت مکی و کرد دراز من مست به را دستش

 :گفت کرد" 

 !من بده رو گوشیت اون-



 را بلیی هامن برسامن دستش به اگر که داش مت شک. بود دس مت داخل گویش

 دنبال صبح روش نایی در فردا خواست منی دمل چون. نیاورد رسش بر گفته که

. بردم متپش  به مه را گویش و رفمت عقب مکی بگردم، جممتع حیاط در هایش تکه

 بنی و گرفت را ابزومی. آ مد تر جلو و گرفت ندیده را مامان حضور اکمل

 که کرد جزم را عزمش متام مامان حیت و من تعجب میان در و فرشد دستش

 مقاوممت اب کش ید، خودش طرف به را من وقیت. بگرید دس مت از را گویش

 گرفنت قصد و آ مده جلو رسیع قدر آ ن. بود ارادی غری واکنشم. شد مواجه

. دمه نشان درس یت العمل عکس ات بودم نکرده فرصت که بود کرده را گویش



 راحت توانست می. ابشد دور دسرتسش از ات فرشدم دس تامن بنی را گویش

 نفس نفس. برداش مت تقل از دست مه من و ایس تاد ابز اما بگرید، دس مت از

 فربد به خودش مست به کش یدمن اب و ایس تاد پش مت و آ مد جلو مامان. زدم می

 :گفت

 گوشیش قدلری؟ اومدی شب وقت این داری؟ اکرش چی خوای؟ می چی-

 خوای؟ می چی برای رو

 :برگشت مامان مست به و کرد رها را ابزومی فربد



 ... دین می جواب رو تلفنتون نه تون، خونه زمن می زنگ شب رس از-

 :داد ادامه و کرد ای اشاره من به

 .ده می جواب رو گوشیش خانوم این نه-

 :گفت راحت خییل مامان

 رو خونه تلفن داری؟ زورش مگه! بده رو جوابت نداره دوست حامتا  خب-

 .کش یدم رو پریزش من مه
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 :داد ادامه و کرد من به هینگا نمی



 ازش مه مهه! آ رین می فشار هبش دارین طرف هر از ابهاش، داری اکر چی -

 زننی می ساز یه کدوم هر! گوریش به گور ابابی اون تو، اببک،! اکرین طلب

 که داری فرمایشی خرده چه تو خوای؟ می چی جونش از تو الان. براش

 حامتا  اینجا؟ اومدی کوبوندی رو راه همه این و انراحیت نداده رو تلفنت جواب

 رو جوابت که برخورده قبات تریش به طوری این که داری اکری یه مه تو

 خب برده؟ کَنده ازت داییت. بودی نزده زنگ که پریس احوال برای نداده،

 رو؟ ما وضع بیین منی آ د، برمی ما دس مت از اکری چه چه؟ یدلا به چه؟ ما به



 چه اگر که بود مان زندگی و  خانه وضعیت منظورش. کرد اشاره اطرافش به

 .نبود گذش ته شکوه به اما بود، چزی مهه

 لبش، روی مک مک و کرد می نگاهش طوری فربد اما زد، می حرف جدی مامان

 اتفاق آ خرین تعریف حال در مامان گویی که گرفت می شلک لبخندی

 .افتاده برایش که است ای گونه طزن

 از حصبیت من شده؟ چی الان زدم؟ حریف من مگه ؟دایی زن گی می چی-

 !دین می ربط مه به رو ربط یب مسائل چرا کردم؟ پول



 :داد جواب آ شفته مامان

 خوای؟ می رو گوشیش و یدلا رس شدی هوار خوای می چی پس-

 :گفت و برداشت مستش به قدمی فربد

. انراحمت نیمه از ممن نداده، رو جوامب یدلا. نکن خرد رو خودت اعصاب شام-

 پول ازتون نیومدم شب نصف ممن! کرده زاید اکرا این از نیست، اولشم ابر

 چند برای شام ای شه می اگه دارم، یدلا خود اب خصویص حصبیت یه. بگریم

 .ااتقش برمی یدلا و من ای ااتقتون، برید دقیقه



 :گفت ترش اب مامان

 جا مهنی یدار حریف هر ندارمی، خصویص حصبت چیه؟ خصویص حصبت-

 .بگو

 :گفت من به رو. نشنید را مامان حرف اصلا  فربد

 .دارم اکرت ااتقت برمی دقیقه چند یه-

 :چرخیدم مامان طرف به

 .ااتقت برو کمن می خواهش دقیقه چند یه مامان-



 اکملا  و تند هایی قدم اب که حایل در و انداخت فربد به چپیی چپ نگاه مامان

 :گفت داشت برمی گام ااتقش طرف به انرایض

 .بره منی خوامب ابشه رسوصدا آ د می خوامب من! برو و بزن رو حرفت زود-

 بس ته در پشت از کردنش غرغر صدای و بست رسش پشت حممک مه را در

 .آ مد می

 را چشمش  که بود گویش و دس مت روی چشامنش. کرد نگامه فربد رفتنش اب

 :شد چشم در چشم مه اب و داد اتیب



  یدلا؟ دی منی رو من بجوا چی برای-

 برای تو، دیدن تو، اب زدن حرف ابر هر! بزمن حرف ابهات نشم جمبور که-

 . ست شده متوم تلخ داس تان یه کردن رشوع من

 اببک کردی؟ متومشم شد؟ تلخ دفعه  یه شد چی بود، شریین که دیروز ات-

 دیدی؟ رو

 :دادم تاکن اتیید به را رسم

 ! جا این بود اومده آ ره؛-



 راحیت به فربد و بودم کرده روشن را سالن روش نایی که بودم کرده شتباها

 .ببیند وضوح به افتد می چشاممن برای که اتفایق هر توانست می

 هبت؟ گفت چی-

 :گفمت وار زمزمه و دادم تاکن را رسم

 مهون زده، تو به که حرفایی مهون کن فکر گفت؟ چی تو به دیدیش؟ مه تو-

 ! گفته من به هتدید یه شلک به داده، تو به که امیدهایی



. برداش مت عقب به قدمی و انداخمت مبل روی را دس مت در گویش و شدم مخ

 در خریه. کرد می متاشامی سکوت در و بود حراکمت جزء به جزء گر نظاره

 :دادم ادامه صورتش

 برای اکری که موقعیته هبرتین شاکیه اباب از که الان! کجاست اباب دونه می-

 توین می تو ست، خورده زمخ الان اون! کنه مککت تونه می حامتا  بکین، تخود

 الان ات محمد اگه البته کین؛ پیدا رو اباب و کین اس تفاده ضعفش نقطه مهنی از

 !کین حساب اببمک روی توین می! بربه پیش از اکری ابشه نتونس ته



 :پرس ید اکمل خونرسدی اب

 موضوع؟ این از دخلوری منه؟ تلفن به ندادن جواب دلیل اببک پیش رفتمن-

 مه قاطع زدم، می حرف آ رام که این عنی در من اما زدمی، می حرف آ رام دو هر

 :بودم

 مهنی من که دوین می کیس هر از هبرت تو. نپرس مه هیچی! فربد نزن حرف-

 آ دم ترین گو راست اببک ابمش مطمنئ اگه حیت وایس تادم جلوت که الان

 که اوین ابز گی، می دروغ رو چزی مهه داری که تویی این و زمینه روی



 حرف ترین درست گم می من بگی تو چی هر اصلا ! تویی دارم ابورش

 بیا نگو، هیچی پس. ابشه تونه منی تو حرفای خلف هیچی و دنیاست

 .گم می  چی من کن گوش فقط امشب
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 را صندیل. ایس تاد روبرومی و آ مد دنبامل. نشس مت راک صندیل روی و رفمت

 نگامه فقط و داده گوش را حرمف. آ مدم و رفمت. آ مدم و  رفمت. دادم تاکن

 به ابری انگار که صدایی اب و داش مت نگه را صندیل. گفت منی چزیی. کرد می

 :گفمت کند س نگیین رویش ش تهگذ های سال ی مهه س نگیین

 خبورم تکون قدر این و بشیمن  صندیل این روی بیام شده اکرم که ش به چند-

 فکر. کمن می فکر هی کمن، می فکر هی عوضش! گریه منی خوامب. بگریه خوامب ات

 چزی مهه به کین فکر که زاید نیست، خوب کردمن فکر زاید اما خوبه؛ کردن

 به هیو بعد. گذره می ذهنت از چی مهه رش، خری بد، خوب، کین، می فکر



 خودم اب که وقیت درست! کین می اکر چی خودت اب داری گم می آ م، می خودم

 توئه، به نکردن فکر و بریدن منطقی و درست اکر که رمس می نتیجه این به

 راهی هر ابطل، دور توی افتادم. کمن می فکر هبت مهیشه از بیشرت بعدش

 یه بگری، تصممیی یه تو! فربد کردم گری من. اومل ی خونه هب رمس می رم می که

 تو ویل کمن، خلص رو خودم تومن منی هاست سال! حسایب و درست تصممی

 طوری هر اما چطوری، دومن منی نگذر، اباب از! بکین رو اکر این توین می

 محمد. بکن ش علیه بدلی اکری هر. بگری ازش رو پوالت کن، پیداش شده

 کامل، و متوم بده، رو پولت اگه گفمت اباب به ممن هست، بکاب نتونست



 که بدلی گفیت تو نداره، اعامتد هبم نکرد، قبول ویل پیشش، رم می وقت اون

 ازش رو حقت وقت اون و کین پیداش که منتظرم ممن بریس، پوالت به

 فکر تو به دیگه نکمن، فکر هیچی به دیگه من بشه ابعث شاید اینا! بگریی

 .نکمن

 :شد مخ طرمف به مکی



 فقط و نزمن؛ حرف گفیت. ابمش من اگه حیت نکن، ابور رو کس هیچ دروغای-

  دروغ و راست تشخیص و نکین گری وقیت یه ات زمن منی حریف ممن. بدم گوش

 !نشه خست برات

 داشت نگه را آ ن و گذاشت ام صندیل طرف دو را دس تانش. شد مخ بیشرت

 ایس تاده نزدیک نزدیک. شدمی مه نفس به نفس .خبورم تاکن نتوامن دیگر ات

 نگاه را من فقط و فقط که چشامین اب. نداش مت را  نزدیکی حتمل و اتب. بود

 نفسم. فرشد می خست را آ ن و بود گرفته مشتش در را قلمب مس تقمی کرد می



 تاکین هیچ دیگر که بود گرفته حممک را صندیل طوری. آ مد می ابال خست

 :گفت و کرد مامتیل گومش مست به مکی ار  رسش. خوردم منی

 و صندیل این روی خوردن اتب جای به خواد می دلت...  چزیی یه فقط-

 طوری این! ابیش؟ من بغل تو بیخودترش های نتیجه و بیخود های کردن فکر

 !یش می خلص چزی مهه از
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 گشاد چشامین اب حریف هیچ یب. کردم نگاهش تعجب اب. گرفمت ابال را رسم

 جعیب سوالش که نبود کیس مثل اصلا . بود جدی جدیم . کردم نگاهش شده

 ساعت"  ای" خوری می چای  :"بپرسد که انگار. ابشد پرس یده  غریب و



 را صندیل ی دس ته فربد اگر که بودم مطمنئ و چسبیده صندیل هب"! چنده

 . رفت خواهد گیج رسم تاکن اولنی اب کند رها

 سوایل. بزند پامی و دست به حممکی قفل که این نه کند، خلمص بود قرار

 دمل! بپرسد من از دیگری طور خواست می دمل ابرها من که بود پرس یده

 دلت": پرس ید می ام سالگی چهارده خست روزهای شلوغی در خواست می

 ای" ابیش من واقعی خود درگری شدن، من روایی درگری جای به خواد می

: " بگوید بیاید دارد مداری و قرار راحیل اب بودم فهمیده که حنیس روزهای

 ای" ابیش من مال تو فقط و کمن رها رو دنیا آ دمای ی مهه خواد می دلت



 در چشم بعد و افتاد حمسن جان به عزیز ی خانه در چشاممن جلوی که روزی

 هرگز و برگرده عقب به زمان خواد می دلت: " گفت می جا هامن شد چشمم

 "نکنمی؟ جتربه رو حلظه این و امروز

 بگم بلند صدای اب خواد می دلت کنمی، فراموش رو چزی مهه خواد می دلت"

 ی مهه به خواد می دلت مبونمی، مه کنار خواد می دلت دارم، دوستت که

 بیام دیگه شب یه دیگه، ابر یه خواد می دلت بدمی، پااین بدمون روزهای

 که کمن متاشات مبومن و نرم ابر این و موهات الی بذارم نرگس و ااتقت توی



 سوال زیر رو دنیا های قانون متام و مبوین بیدار توین می بعدش مدت چه

 " بربی

 یک بود، نشس ته عرق به تمن ممتا. دادم حرکت مبل ی دس ته روی را دس مت 

 زمان آ ن مثل اما خواس مت، می مه الان خواس مت، می را بغلش خییل زماین

 خواست می. کرد می نگامه فقط. خواس مت می بیشرت خییل. نبودم قانع مک به دیگر

 دقیق معنای بود رفته ایدم از. خبواند نگامه از را جوامب زمن منی حرف که حاال

 من که بود آ غوشش هامن" بغل. " است کدام ربدف منظور و چیست بغل

"  ای و گرفمت می هبره وجودش گرمای از و گذاش مت می اش سینه بر رس ابید



"  بغل"  ای و ماندم می امان در چزی مهه از جا آ ن که بود پناهگاهی" بغل

 هیاهوی ی مهه از را من و ابشد معرم ی مهه! ابشد بود قرار که بود گاهی تکیه

 یم   سه هر من شدم؛ منی رایض هرگز مفهومش یک به من. کند غافل اطرامف

 اب که مبل ی دس ته روی از را دس تامن آ رام آ رام. خواس مت می را" بغل"  این

 ی دس ته از دس تانش که بردم عقب به بود فربد های دست از مکی ی فاصهل

 قدر آ ن. شود حرکتش مانع ات گذاشت دس مت روی را آ ن و شد جدا صندیل

 گرفت قرار دس مت روی دستش ات که بودم کرده قناعت کش یدن نفس یبرا



 پاینی را رسم و کردم رها احتیاطی هیچ بدون ابر این را صدادارم نفسم 

 :شد مه تر نزدیک مکی رسش. کش یدم

 .شه منی جا این که فهمیدم. ابشه شه؟ منی جا این ای پرس یدم؟ خسیت سوال-

 را دس تانش. کش یدم دیگر یقمع  نفس یک و بردم عقب به مکی را رسم

 :کش ید دس مت روی وار نوازش

 حساب که چزیایی برای خسته خییل گفیت. ره منی ایدم که زدی قبلا  حریف یه-

 اصلا ! خسته گی، می راست. کین کتاب و حساب هی داره، منی ور کتاب و



 مهنی مثل. بدم اجنامش نیس مت جمبور که بکمن رو خسیت اکرای آ د منی خومش مه

 دوست فقط...  نشده چی شده، چی قبلا  کمن فکر خواد منی دمل که! نالا

 ... تو دارم

 شده گوش وجودم ی مهه. کردم نگاهش و کردم بلند را رسم گفت که را" تو"

 درنیامده فربد دهان از آ یند می" تو"  این از پس که لکامیت خواست می و بود

 مکی گومش از را رسش راب این چشاممن ی خریه. کرد خساست و فهمید.ببلعد

 :داشت نگه صورمت روبروی را صورتش و داد فاصهل



 و ببیمن من که. فهمید نگاه یه اب بشه که نبایش مغگنی و انراحت قدر این تو-

 !م ا عصیب دستت از قدر چه بره ایدم

 !نزدی زنگ که روزه شش تو-

 ویل د،ابش خودش ممکن حد ترین پاینی در صدامی تن که بود نزدیک قدر آ ن

 حریف ابالخره توانس مت شد منی ابورم مه خودم. ام گفته چه که بش نود خوب

 .بزمن

 !ابشه ممن ی گهل تونه می این-
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 :دادم تاکن طرف دو به را رسم

 که وقیت اومن ابمش برت و دور خواس مت منی. بودم رخیته مه به. داش مت حق من-

. شد منی. برام بود جوری یه. اباب به بریس ات همیاست چزی مهه کردم می حس

 .تونس مت منی



 !خودت مال نده، پسش هبم دیگه دم می لکید هبت دفعه این-

 از را دستش یک. بودم داده دست از را درمک ی قوه. کردم نگاهش سوایل

. خورد کوچکی تاکن صندیل. ایس تاد راست و برداشت ندیلص  ی دس ته روی

 ات داشت نگه من دست کنار و صندیل ی دس ته روی را دیگرش دست

 مانع مه و کند شلوارش جیب در دست راحت بتواند و ابشد بدنش گاه تکیه

 به و کش ید بریون شلوارش جیب از را لکیدی. شود صندیل خوردن تاکن از

 :گرفت مسمت



 .بگریش-

 کمن؟ اکرش یچ-

 !بگریش فقط! هیچی-

 :گفت گرفمت ات. گرفمت دستش از را لکید و آ وردم ابال را دس مت

 خرده یه من. بزنمی حرف چزی مهه ی درابره م خونه بیا درمونگاه از بعد فردا-

 ات مبون منتظر نشد اگه اما برسومن، رو خودم زود کمن می سعی آ م، می دیرتر



 اسایس تفتیش یه و منوین خودت مدیون و اتمقا توی بری مه توین می بیام،

 .رو اوجنا بکین

 :شد مخ طرمف به و گذاشت صندیل ی دس ته روی را دستش دوابره

  کین؟ می هنگ تو گم می چی هر من چرا-

 تمن از جان که کرد اکری و آ ورد پاینی را رسش دفعه یک اکملا  دفعه؛ یک

 را ام شانه و گردن بنی ییجا و آ ورد پاینی را رسش! رفت اثنیه چند برای

 وقیت. بود تمن که تیرشیت ی یقه از دور جایی! خبش ذلت و کواته. بوس ید



 ام شده شوکه قدر چه که ببیند و کند نگاه صورمت به ات داد فاصهل را رسش

 و پاها در تواین اصلا  من. ایس تاد راست رسیع فربد. کرد ابز را در مامان

 به فقط. دمه نشان مامان آ مدن به نسبت العمیل عکس که نبود هامی دست

 بود شده ابعث که کردم می فکر گردمن اب صورتش های ریش ته ای حلظه متاس

 مامان. گرفت فاصهل صندیل از مکی فربد. جاست آ ن صورتش کمن حس هنوز

 مشکوک. کمن نگاهش و چبرخامن را رسم شدم جمبور آ مد جلو وقیت. آ مد جلو

 بود مک قدر آ ن ما ی فاصهل. کرد می نگاه ما دویم  ره به مبهوت حالیت یک اب و



 حامتا  من صورت به نگاه اب داشت شکی مه اگر. وادارد أتمل به را او که

 :گفت فربد به رو. است افتاده معمول غری اتفایق وسط این که فهمید می

 !اکر رس بره شه بلند ابید دیگه ساعت چند یدلا نشد؟ متوم خشصیت اکر-

 :فتگ مسلط فربد

 .رفمت می داش مت الان مهنی اتفاقاا -

 :ایس تاد روبرومی و چرخید طرمف به مه بعد

 ...یدلا-



 که لبخندی اب کردم نگاهش ات. سوخت می ام رسشانه. کمن نگاهش شدم جمبور

 :گفت دارد نگهش بند در مامان پیش ات داشت سعی

 ... نره ایدت. منتظرمت فردا-

 صندیل. کمن جدا صندیل از را خودم توانس مت منی چرا. فرشدم دس مت در را لکید

 یک مهراه به دیگر نگاهی اب فربد. بود چسبیده من به خست قدر این چرا

 رس پشت را در وقیت. رفت دنبالش مه مامان. رفت در مست به خداحافظی

 :گفت تند و آ مد طرمف به رسیع هایی گام اب بست فربد



 د؟بو  چسبیده هبت قدر این چرا خواست؟ می چی-
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 علمی ی مهه دفعه یک. کرد وصل شوک دس تگاه من به سوالش اب مامان

 . برگرداند را حیاتمی ی رفته

 چیه؟ چسبیدن. زدمی می حرف داشتمی-

 متام و کردم نگاهش تزی. دارد نگهم رکود از حالیت در توانست می فربد فقط

 .رفت تمن از بودم شده دچارش که رخویت

 ات ابابت پیش بری راضمی من خدا به بگه؟ خواست می چی یدلا؟ حریف چه-

 می ول رو انزننی و طرفت آ د می کردی فکر! فربد حرفای به ببندی امید که



 ول رو انزننی ابیش فربد جای تو کرده؟ ابهاش ابتاب که اکری اب اومن کنه؟

 الکهربدار امس و گذاش ته الکه رست ابابش که کیس رساغ بری کین می

 فربد. داره اعتبار لکی حمرتمه؟ قدر چه ندیدی رو انزننی ابابی روشه؟ فراری

 زمنی نشد حارض پیش ها سال که نیست فربد مهون مگه شده؟ عوض مگه

 رو انزننی ابابی ها موقع مهون مگه شه؟ رشیک تاباب اب رو غرب شهرک

 ما ی سفره رس و بود خوب وضع که موقع اون ابابت؟ به نداد ترجیح

 این که الان بعد بده؛ ابابت حرف به گوش بیاد نشد حارض نشست می



 جاش رو تو و کنار ذاره می رو انزننی کردی فکر رفته الکه رسش جوری

 شونه؟ می

 :دمش بلند صندیل روی از

 .خبواب برو مه تو! مامان آ د می خوامب من-

 نکرد؟ مگه گم؟ می دروغ مگه کردی؟ ترش چرا -

 ابعث حرفش این اما کمن، متام را حبث ات بودم برداش ته قدم ااتمق طرف به 

 :ابیس مت شد



 چه فربد اب اباب فهمم منی و دومن منی من کردی فکر مامان؟ م چبه مگه من-

 .نکن الکی فکرای خبواب برو ست؟نی  متوجه خودش کرده؟ای

 !ببنی و وایسا! خیالیه خوش خدا به-

 انزننی مطلوب رشایط از صبح خود ات مامان اگر. رفمت ااتمق به و نکردم توهجیی

 روی به فربد که ای بوسه حلوت از ای ذره توانست منی ابز گفت می پدرش و

 چون نفروخت را شزمین پیش ها سال فربد. بگرید من از بود نشانده ام شانه

 علریمغ گذش ته آ ن از. نداشت انزننی پدر اعتبار به ربطی! بود مادرش ایدگار



 که نبود مه آ دمی! بود کرده مکک اباب به و بود آ مده انزننی حمرتم پدر خمالفت

 که اکری بگذارد؛ مایه خودش از و کند خرج احساسات کیس برای بیهوده

 . داش مت امیان آ ن به من و بود کرده من برای

 به حداقل گفت می فربد ی بوسه آ مدن از قبل مامان را حرف این اگر شاید

 ... اما کردم، می فکر آ ن

 اندوهم  متام روی بر انگار! ابشد بوس یده را قلمب انگار...  اش بوسه از امان

 خط یک کش یدم می یدک خود اب الان مهنی ات سالگی چهارده از که ی ا کهنه



 زیر به را قدمت مهه آ ن! شد ابطل ی نشانه به د؛ابش کش یده ممتد س یاه

 .بود برده سوال

 حرکت یب طور آ ن اش بوسه از بعد کند می را اکر این که دانس مت می قبلش اگر

 فهامندم می او به مک دست ای و کردم می جربان شده طور هر! ماندم منی جای بر

 ای که. فتادا می تر قبل ها سال اتفاق این اکش ای که. داش مت دوستش که

 .چش یدم می زودتر من را بودن او عزیز ی مزه اکش



. دارم پیش در متفاوت روزی بودم مطمنئ و دانس مت می شدم بلند که صبح

 فقط! دیگری کس به نه و اببک به نه کمن فکر اباب به بود قرار نه که روزی

 دوس مت قدر چه که بپرمس و دارم دوستش قدر چه که بگومی فربد به بود قرار

 که بود پررنگ قدر آ ن اببک اما کمن، فکر اببک به خواس مت منی که این اب. دارد

 نبیمن را او وقت هیچ دیگر که بودم مطمنئ خودم از من. گرفت ندیدش نشود

 قبل گرفمت تصممی. کردم می مهراه خودم اب ابید مه را فربد اما نکمن، فکر او به و

 فاصهل اببک از که بگومی و بروم اش خانه به شوم درمانگاه راهیم  که این از



. کند فراموش را اببک اما بکند، است بدل اکری هر و نبیند را او بگرید،

 .بگومی بود نشده فرصت دیشب

 بس نده چای یک خوردن به فقط و خبورم اکمل را صبحانه نشدم حارض

 ات بود گفته. دیدم می را او رفت می بریون خانه از که این از قبل ابید. کردم

 من و بزنمی حرف مه اب ات آ ید می خانه به عرص از بعد و دارد اکر عرص

 آ ژانس. زند می بریون خانه از مه زود صبح دارد اکر که روزهایی دانس مت می

 درمانگاه بعد و بزمن را حرمف اببک مورد در و بروم اش خانه به رسیع ات گرفمت



 ابید که را اتثریی نآ   تلفین زدن حرف اما بگومی، مه تلفین شد می. بروم

 .گذاشت منی

 توانس مت منی حیت ایس تادم اش خانه درم  روبروی و رس یدم اش خانه دم به وقیت

 قدم از مانع چزیی. بیامی بودم بدل را جا مهنی ات انگار. بردارم دیگر قدم یک

 آ ن از و گذاش ته پا خانه این به که ابری آ خرین. شد می بعدم های برداشنت

 درد هنوز قدر چه و! بود معرم ی مهه خاطرات ترین تلخ جزو بودم شده خارج

 ات کردم صرب. بود مانده هشت به دقیقه پانزده. کردم ساعت به نگاهی! داشت

. بزمن را اش خانه زنگ و بروم نیامد پاینی فربد اگر و بگذرد مه ربع یک این



! بود خست رفنت جلو و برداشنت قدم! بود خست زدن را اش خانه در زنگم 

 اش خانه لکید. بود تر راحت ها این دویم  هر از بیاید خودش ات ماندن منتظر

 ! زود صبح نه بروم، خودم عرص که بود این برای آ ن اما داش مت، را

 فربد ماشنی و شد ابز پارکینگ در که بود مانده هشت به دقیقه پنج درست

 درست هک بیین پیش و اتفاق این بود حمض شانیس خوش. آ مد بریون آ ن از

 مقابل را من برود و بپیچد که این از قبل ات رفمت جلو آ رام آ رام. بود درآ مده

 .ببیند ماش ینش
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 دستش یک. شد منی بیشرت قدم چند ینشماش   اب ام فاصهل که رفمت جلو قدر آ ن

 اتیپ مشغول پاینی رسی اب. بود گویش دیگرش دست در و فرمان روی

 و بگذارد فرمان روی دست و کند رها را گویش خواست وقیت. بود چزیی

 ماش ینش در رسیع بعد و کرد نگامه مات ای اثنیه چند. دید را من کند حرکت

 تعجب اب جا هامن از گذاشت زمنی را ایشپ که مهنی. آ مد پاینی و کرد ابز را

 :گفت

 کین؟ می اکر چی جا این! یدلا؟-



 مه به ماش ینش مقابل ودرست برداشتمی قدم مه طرف به. مناند جواب منتظر

 :گفمت که رس یدمی

 . داش مت اکرت-

 وایس تادی؟ جا این یک از-

 .نیست بیشرت دقیقه چند اومدم، اتزه-



 ی لکه دونس مت منی بیارمت، هتدید و زور اب یداب و نیای مه عرص کردم می فکر-

 رو برگاش گل و بگریم گل یه برم الان خواس مت می حیت. بیمنت می جا این حسر

 "آ د منی آ د، می آ د، منی آ د، می:" بگم و بمکمن دونه دونه

 :گفمت و نکردم شوخیش به توهجیی

 . نشد که بگم خواس مت می دیشب یعین. برم زود و بگم هبت ابید چزیی یه-

 :داد ابال ابرویی. نشد دیشب چرا که بفهمد ات کردم نگاهش



 ایمن! بزین حرف ات نزمن حرف بودی گفته که تو بگی؟ دیشب که نشد چرا-

 !گفیت می

 .بدی گوش حرمف به ابید-

 .دم می گوش بگو خب-

 و آ رام ایس تادم، روبرویش هیچ ی اندازه به ای  فاصهل اب و رفمت تر نزدیک

 :گفمت مشرده



 وقیت که اینه منظورم! بش نوی که نیست این دادن گوش از منظورم-

 ! بکین مه معل هبش ابید شنیدی

 :گفت چشاممن به شدن خریه اب و داد مسری تغیری. بود دهمن و لب به نگاهش

 .بکمن معل هبش ابید که اوین چیه بگو ندارم، ای دیگه راه کمن فکر-

 اما کند، بیشرت را حرمف اتثری ات ذارمبگ ابزویش دور را دس تامن خواست می دمل

 سعی بکنند، اکرها این از شد منی رویشان هنوز که هایی دست و بود خیاابن



 به و بریزم الکمم در کنند، منتقل دس تامن بود قرار که را همری آ ن متام کردم

 :دمه انتقال فربد

 برو دیگه جور یه نزن، حرف نذار، قرار ابهاش دیگه! اببک دیدن نرو-

 هبش تومن منی اصلا  من. اببک جز راهی هر مشالکتت، برای حل راه دنبال

 !کنه می اکری برات که کمن فکر تومن منی. ابمش بنی خوش

 :گفت راحت خییل 

 ! دیگه ساعت دو یکی ببینمی؛ رو مه امروز قراره اتفاقاا -



 .ابهاش کن کنسل رو قرارت. نبینش. دیدنش نرو-

 :زد لبخندی

 ابید نبیمنش ابشه قرار اگه ندارم، اببک اب قرار از غری ای یگهد اکر ظهر ات-

 . خونه برگردم الان مهنی

 !خونه برگرد-

 درمونگاه؟ بری ابید گفیت-

 :گفمت بودم کرده تعجب نداشت مان حبث به ربطی که سوالش از که حایل در



 .بگم هبت رو این فقط بودم اومده. برم الان ابید آ ره-

 بدم، گوش حرفت به و خونه توی برگردم و نرم من ابشه قرار اگه خب-

! ابال بیای و درمونگاه نری ابید مه تو! داره رشط کمن؛ منی رو اکر این تنهایی

 .ابال برو مه تو پارکینگ، توی برگردومن رو ماشنی ات من داری، که لکید

  حس داشت؟ قرار اببک اب امروز اصلا 

 

 .بزند لکک خواست می اول از کردم می



 و کردم ابز را کیفم زیپ چشامنش مقابل. کمن می چه که کرد می نگاه داشت

 :گفمت و کش یدم بریون را لکیدم

 خوردی؟ صبحانه-

 روی که دیشب مثل. نداشت را رسعت این به مه آ ن مثبت، جواب انتظار

 کرده هنگ بودم، کرده هنگ خودش قول به من و کرده حبسم راک صندیل

 :گفت و مناند ضعیتو  این در خییل اما بود،

 .نکردم دم مه چایی حیت نه؛-



 .کمن می درستش ابال رم می-

 !مککت آ م می زود ممن-
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 و آ مدم داخل پارکینگ ابز در از. گذش مت کنارش از و دادم تاکن رسی

 . رفمت ها پهل مست به پارکینگ از رسیع

 در لکید. شد تر مک و مک خانه در به منتهیی های پهل آ خرین کردن طی اب رسعمت

 شد ابز در و چرخاندم قفل در را آ ن وقیت. نبود ساده لکید یک فقط دس مت

 ی خانه در که بودم بدل. بود گذش ته رسدرگم های الکف ی مهه کردن ابز مثل



 را کیفم. نشوم معطل صبحانه کردن آ ماده برای که بروم کجا به و کمن چه فربد

 پوش تن. گذاش مت کیفم کنار و برداش مت رسم از را شال و کردم رها مبل روی

 به سالن لک در که بود نظمی یب تنها این و بود هپن مبل روی فربد ای حوهل

 حیاط هباری های گل شبیه وییب داد، می مطبوعی بوی خانه. آ مد می نظر

 به و انداخمت اطراف به لکی نگاه. رفمت آ شپزخانه طرف به. عزیز ی خانه پشت

. گذاش مت گاز اجاق روی و کردم آ ب از پر را کرتی. گذاش مت پا داخلش

 . کمن آ ماده صبحانه ابحوصهل داش مت دوست اما بود، مه بریق چایساز



 دیروزم اب کردم می حس. کش یدم نفس تر یقمع . کردم ابز را ام مانتو دور مکربند

 ی  مرحهل وارد کردم می حس. پیشم ساعتم  یک اب حیت ام،  کرده فرق خییل

 نفره دو بود قرار ام   نفره یک دنیای که ای مرحهل ام، شده ام زندگی از جدیدی

 اولنی مثل برداش مت؛ را حوامس یب های قدم اولنی در شدن ابز اب. شود

 آ مد در شدن بس ته صدای وقیت...  سالگی چهارده در قلمب سحوا یب های تپش

 و بود شده بس ته در! بیشرتی مجع حواسم  اب و برداش مت تر حممک را بعدی  قدم

 رس یدم خانه سالن به که برداش مت قدم قدر آ ن. داش مت را فربد آ مدن هیجان من

 هب را سالن به فربد آ مدن شد می جا آ ن از که که ایس تادم جایی درست و



 ساعت اب و ایس تاده در مقابل کفشی جا قدی ی آ یینه به رو. دید خویب

 ساعت وقیت بود، من مست رخش نمی. کند ابز را آ ن ات بود مشغول دستش

 از شد  متوجه کند تعینی جایی آ ن برای که این از قبل کرد جدا دستش از را

 به که طور هامن بعد و برگشت مسمت به! ام ایس تاده متاشایش به دورتر جایی

 دست. چرخید طرمف به و کرد رها کفشی جا روی را ساعت کرد می نگاه من

 بلندی آ س تنی رنگ ای سورمه پریاهن. کرد ابز را پریاهنش اول ی دمکه و برد

 پریاهنش دوم ی دمکه آ مدن حنی در و برداشت قدم آ ن از بعد. داشت تن به

. کرد می اذیتش دمکه دو هامن آ ورد؛ پاینی را دستش بعد و کرد ابز مه را



. بود زده زل من به مس تقمی بود؛ خاص آ رامش یک اب مهراه نگاهش حالت

 در دست که بودمی خریه مه به حریف هیچ بدون ایس تاد مقابل و رس ید وقیت

 گرفت مسمت به را آ ن و کش ید بریون جیبش از را لکیدی. کرد شلوارش جیب

 :گفت بود پنهان پشتش مکرنگی رسزنش که حلین اب و

 ! بودی گذاش ته جا در پشت رو لکیدت-

 :گرفمت دستش از را لکید و بردم جلو دست

 !نبود حوامس-



 ! بود؟ کجا حواست-

 و گاز روی بذاره و کنه آ ب رو کرتی بریس تو که این قبل و بیاد زود که این-

 .بندی می رو در یک و کین می ابز رو در یک و آ ی می یک مبونه منتظر بعد

 برم ات کنه حتمل مه رو دیگر دقیقه چند یه ابید فقط! بوده یبخو جای پس-

 . بیام و کمن عوض رو لبامس

 :گفمت آ رام. بود مانده. خنورد تاکن. شود ابز برایش راه ات رفمت کنار

 ... بیا کن عوض رو لباست برو-



 !داری؟ دوست رو من قدر چه تو-

. بود  رومح و تن و جسم به خورش ید هزاران اتبش مثل سوالش...  سوالش

 :بزمن لب شد ابعث که ای گرفتگی گر گرفمت، گر جا در

 .ست اندازه یب چون! وقت هیچ قدره؛ چه که کین فکرمش توین منی وقت هیچ-

 .ابشه اندازه یب اگه حیت! کمن فکر مقدارش به دارم دوست ویل-

 و نروم جلوتر که این برای شود، رد که این برای نه ابر این رفمت، کنار بیشرت

 من داشنت دوست مقدار به کردن فکر است ای بیهوده اکر که نگومی بلند بلند



 تراوش بریون به مک مک داشت درون از که کششی از ات رفمت کنار بیشرت و

 مه فربد مست از و نبود من مست از فقط که کششی. کمن جلوگریی کرد می

 فربد و مبگری  نفس آ غوشش در خست و بروم جلو داش مت دوست من. بود

 به را خودم و بروم که خواست می من از را این که کرد می نگامه طوری

. بست را در و شد ااتقش وارد. شد رد کنارم از مکث اب. بس پارم دس تانش

 بودم اکر اجنام حال در که این اب و برگش مت آ شپزخانه به. شد عادی ابزدمم و دم

 بیاید، دم ات گرفته قرار کرتی روی و شده پر چای از قوری که دیدم می و

 دم چای و آ مده غیب از دس یت و ام کرده را اکر این که نبودم من انگار اما



 را بود الزم صبحانه برای که چزیهایی و کرده ابز را خیچال در. است کرده

. زد لبخند. برگش مت طرفش به ای حلظه. آ مد فربد پای صدای. کش یدم بریون

 طرف. داشت تن به اش سینه سمتق  روی زرد خط دو اب مشکی تیرشت

 .چبیمن را صبحانه مزی کند مکک ات ایس تاد اکنرت دیگر
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 انهارخوری مزی روی و برداشت. گذاش مت اکنرت روی را خامه و پنری

 روی بود الزم که چزیی هر وقیت. بود انداخته هلفاص ما بنی اکنرت  .گذاشت

 اکنرت روی را اس تاکن دو و سیین چید، مزی روی مه فربد و گذاش مت اکنرت

 ات بود منتظر اکنرت طرف آ ن روبرومی درست مه فربد. بریزم چای ات گذاش مت

 در دستپاچه و  برداش ته را قوری. بربد مزی روی و بریزم چای شان داخل

 خانه داخل کیس که انگار آ هس ته، که بودم اس تاکن داخل یچا رخینت حال

 :گفت گویمی، می چه که بش نود خنواهد و هست



 ابر چند دقیقه در که مشرد شه می! ش نوم  می رو زدنت نفس نفس صدای-

 ! کشی می نفس

 :گرفت احتیاط اب دس مت از را قوری و آ ورد جلو را دستش یکدفعه

 . بسشونه کمن فکر بریزی، آ ب ابید رو ش بقیه-

 چای از پر نصف ات دو هر. کردم نگاهی بود چشمم مقابل که اس تاکین دو به

 آ شپزخانه داخل به و زد دور را اکنرت. کرد دور دسرتمس از را سیین. بودند

 :گفت و داد تکیه اکنرت به را بدنش چپ ی نمیه من به رو. آ مد



 خوب خییل لبمتق  رضابن صدای تومن می بیام تر نزدیک اگه که دومن می-

 . بش نوم

 تعداد و بش نوم توانس مت می را قلمب رضابن صدای من و آ مد تر نزدیک و

 وضعیت که این اب. کردم اکنرت بند را دس مت. بشامرم مه را کشم می که هایی نفس

. کرد نزدیک صورمت به را صورتش. بود خوشایند خسیت یک اما بود، خسیت

 مغناطیس. کردم مامتیل مستش به مکی را رسم. پیچید ام شامه در تنش بوی

 جلو را دستش.  شود مامتیل مستش به خوداکر رسم شد ابعث تنش بوی

 اکر این راحیت به کرد؛ جدا کند؛ جدا اکنرت از ات گذاشت دس مت روی و آ ورد



 طرف به را من. مبامن هس مت که حالیت در ات نکردم پافشاری من چون کرد را

 .برگرداند خودش

 .دارم ممن که حالتایی اون ی مهه! زنه می نبض بدنت متام که بگم منتو می حیت -

 طرف به را من و گذاشت هپلومی روی و آ ورد پاینی ام شانه از را دستش

 جایی. برداش مت مستش به مه قدمی و نکردم پافشاری مه ابز. کش ید خودش

 !قلبش نزدیک نزدیکم 



 صورتت ببومست؟ جوری وچه کمن بغلت جوری چه ابر اولنی داری دوست-

 زود و مبوین ساکت اگه دارم؟ دوست خودم که رو جایی اون ای ببومس رو

 !ره می پیش من میل طبق چزی مهه وقت اون نگی
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 که. ام شنیده درست که کمن ابور و ببیمنش خوب ات دادم عقب به یمک را رسم

 از بیشرتی اطمینان اب توانست می که بود طوری حامل. است نبوده اشتباه

 و بشامرد هبرت را قلمب رضابن. ش نود می را زدمن نفس صدای که بگوید قبل

 را دس مت حرکت. آ وردم ابال را دس تامن. ببیند چشم به را بدمن نبض ی مهه



 لب آ رام و گذاش مت اش سینه روی را دس تامن هایش چشم در خریه. کرد دنبال

 :زدم

 ...  هیچی-

 راه هپلومی طرف دو از دس تانش گرفت، قرار اش سینه روی دس مت که مهنی

. بود مانده ابیق مان بنی خایل فضای مکی هنوز. شد پیچیده مکرم دور و رفت

 .بود شایندخو  حالت یک غرق صورتش...  مک خییل مک،

 منه؟ سوال جواب هیچی-



 !  خبوام بیشرت ترمس می که، خوبه قدر اون هستمی که جوری مهنی-

 :آ ورد فشاری مکرم به

 .ندارم ترس مه خواسنت بیشرت از. ابمش قانع تو مثل تومن منی من خب-

 طوری! رسیع و درنگ بدون. کش ید خودش طرف به را من حرفش دنبال به

 روی صورمت ات بربم پشتش به اش سینه روی از را دس تامن شدم جمبور که

 جای آ غوشش در اکملا . بودند قفل مکرم پشت دس تانش. ابشد اش سینه

 آ ورد پاینی را رسش. گذاش مت اش سینه روی را رسم و بس مت چشم. بودم گرفته



 چندین بوس ید؛ را گردمن پشت و گذاشت ام شانه روی را اش چانه س نگیین و

 گردمن اب هایش لب متاس به واکنش در ابر هر من و کرد را راک این ابر چند و

 آ غوشش در بیشرت و بیشرت و چس باندم اش سینه به را صورمت بیشرت و بیشرت

 ات کش ید می گردمن روی را صورتش و لب بیشرت و آ مده خوشش. شدم مجع

 رسم به را رسش بوس یدن از فارغ. بیفمت وجوش جنب به آ غوشش در بیشرت

 اتب آ غوشش در را من و کش ید بو. کش ید بو را موهامی عطر و داد تکیه

 شل مکرم دور را دس تانش خست ی گره. برداش مت اش سینه روی از رس. داد

 رسم. شدمی چشم در چشم مک ای فاصهل در مه اب و برد عقب به را رسش. کرد



 تند کش یدمن نفس ریمت قدر آ ن. آ وردم مک صورتش نزدیک درست. بردم جلو را

 مکمک به را دستش. کمن متام را ام نصفه اکر نبودم قادر دیگر که بود شده

 خودش طرف به را رسم دیگرش دست اب. گذاشت ام شانه دور و فرس تاد

. ابشد رشایط هبرتین در بوس یدن اولنی برای ات کرد کج را رسش مکی. داد هل

 :گفت بش نود خوب ات کردم می قرض گوش ات چند ابید که لکامیت اب

 فقط تو شب ات دارم دوست که منتظری و کین می نگاه قش نگ جوری یه-

 .ببومست ممن و کین نگامه



 تکرار دوابره و کش ید کنار. بوس ید خست  و گذاشت لبامن روی را لبانش و

 متام. افتادم می پا از هایش بوسه ابرش زیر داش مت. بوس ید تر آ رام ابر این کرد؛

 نمی اب و کش ید کنار مه ابز. کرد می رها ابزدم و دم و کش ید می نفس وجودم

 و کش ید عقب چهارابره. بوس ید ابره سه. بوس ید دوابره چشاممن به نگاهی

. دمه منی را جوابش چرا که کرد منی مه اعرتایض. بوس ید و آ مد و رفت. بوس ید

 دو دس تامن. غرمق غرق نشاند می لمب بر که هایی بوسه ذلت در که بود فهمیده

 حمض تسلمی. کنند حفظ را بدمن تعادل بتوامن ات فتندگر  را ابزویش طرف

 احساس از پر و خوب.  خریدمشان می جان به  و بودم هایش بوسه



 بردارد، خزی بعدی ی بوسه برای ات کنار رفت و کش ید عقب. بوس ید می

 بوس ید.  بردم ذلت اش مهراهی از من و نرفت کنار کرد، معل متفاوت ابر این

 به پیشاین شدمی، خس ته دو هر که کردمی تکرار قدر آ ن وقیت و بوس یدم و

 اب را اش پیشاین. زدمی لبخند مه به زمان یک در دو هر. دادمی تکیه مه پیشاین

 مکرم دور تر همرابن ابر این و برد پاینی را دستش و سایید ام پیشاین به نرمی

 گذاش مت اش سینه روی را صورمت مدت طوالین ایس تادن از خس ته. کرد حلقه

 :گفمت دادم می گوش کرد می نوازی تک که قلبش صدای به که حایل در و

 !کردمی؟ اکر چی-



 من و امی کرده چه که کند تعریف برامی یکی داش مت دوست فقط. نبود سوال

 . کمن ابورش و شوم ذلت و آ رامش غرق و دمه گوش

 ! کرد شد می که اکری هبرتین و ترین قش نگ-

 :ش متبردا اش سینه روی از را رسم

 نشده؟ مک وقت هیچ چرا! دارم؟ دوست رو تو قدر این چرا من! فربد-

 بشه؟ مک داش یت دوست انراحیت؟-



 مهیشه! بود طرفه یک مهیشه اما کمن؛ می زندگی داش تنت دوست اب دارم نه؛-

 رو جومن مه وقتایی یه گذشت، بد گذشت، تلخ گذشت، خست بود، دور

 .گرفت می

! گذشت خست گذشت، تلخ بگم تومن منی تو مثل من فقط! نیست طرفه یک-

 ! گذشت بد

 خویش رس از آ مدند، بریون چشاممن از دیگری از پس یکی که هایی اشک

 .ساهل چندین روایی یک حتقق رس از. بود



 .بود هامی اشک خیس خط که جای هامن درست بوس ید؛ را صورمت
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 :کرد پاک را چشمم زیر اشک آ رام شستش رسانگشت اب

ت ممن- ت چرا بپرمس ازت آ م منی اما دارم، دوسم  ! دارم دوسم



 و برد رسم پشت به را دستش جا هامن از کرد پاک را چشمم زیر اشک وقیت

 :کرد ابز را موهامی کش احتیاط اب

 مکک منصور دایی به که بود تو خاطر به  فقط و قطف که بگم ندارم دوست-

 دم می قول بعد و گم می رو ابر این اما کنه؛ می انراحتت دومن می چون کردم،

 قدم یه من اومدی، منی تو خواس یت، منی تو نبودی، تو اگه. نگم هرگز دیگه که

 حتت منصور دایی خاطر به قدر چه که دیدم منی اگه داش مت؛ برمنی دایی برای مه

 جز. کردم منی رو اکر این من دوخت می مه به رو زمان و زمنی عزیز فشاری،

 دارم که بودم متوجه من. بکمن ریسکی مهچنی کس هیچ برای نبودم حارض تو



 آ ای ات بدم رو پول مهه اون که حمضه حامقت که فهمیدم می. کمن می  اکر چی

 تونست منی ای دیگه دخرت هیچ یدلا نه؛ ای برمس سودم به دیگه سال یک بشه

 نبود همم قدر اون برام کس  هیچ کمن، ریسک م رسمایه رس که کنه وادار رو من

 .بندازم دردرس به براش رو خودم که

 :برد موهامی داخل دست

 .آ رم می چایی من صندیل، روی بشنی برو-



 مه از را رسم پشت موهای آ رام آ رام که دس تانش مسخ نه بودم؛ شده مسخ

 . بودم شنیده که هایی حرف مسخ .کرد می ابز

 !برم ات کین ومل ابید-

 روی و رفمت بریون. کش ید بریون موهامی از را دستش و زد لبخندی

 پر را منتظر های اس تاکن. نشس مت منتظر بود آ شپزخانه به رو که ای صندیل

 روی آ مد و زد دور را خوری انهار مزی. آ مد بریون آ شپزخانه از و کرد

 متاشایش از و بودم زده زل حراکتش تک تک به. نشست ام کناری صندیل



 اس تاکن. گذاشت مقابل و برداشت سیین از را چامی اس تاکن. بردم می ذلت

 را اش صندیل. کرد مسمت به نگاهی نمی و گرفت دست به مه را خودش چای

 دهانش به را چای اس تاکن که حایل در. نشست من به رو و داد حرکیت

 :گفت ام مانتو به شارها اب کرد می نزدیک

 درنیاوردی؟ رو مانتوت چرا-

 :گفمت ام مانتو به نگاه اب

 ! طوری این راحمت-



 !انراحمت من-

 :گفت آ رام آ ن به زدن زل اب و نوش ید را چایش از ای جرعه

 !دیدم رو ها دیدین اتفایق غری و اتفایق قبلا  من...  بیار درش-
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 ۲6۳پارت#



 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 

 معمویل حالت یک از تر رسیع بود شده دراز چای اس تاکن مست به که دس مت

 آ شپزخانه داخل از که التهایب و گرما از ای ذره هنوز. شد حلقه اس تاکن دور

 گرما و التهاب هامن از جدیدی موج که بود نشده مک داش مت مهراه به خودم اب

 مانده اس تاکن روی حرکت یب دس مت. شد رسازیر وجودم در حرفش شنیدن اب



 این از هایی حرف ی  جتربه مه من! زد منی حرف پرده یب قدر این وقت هیچ. بود

 داخل اتفاقات از. زدمی می حرف معمویل مهیشه. نداش مت او اب را دست

 دس تانش که داش مت را این حس کاماکن و بود نیامده نبریو هنوز آ شپزخانه

 اس تاکن از نگاه آ رامی به. زد تری اکری ی رضبه که چرخد می موهامی میان

 مشغول خونرسدانه. دربیامی بودم شده دچارش که صدایی یب حالت از ات گرفمت

 زاید احامتل به دانس مت می که حایل در. کرد می نگامه و بود چایش نوش یدن

 شنیدنش ذلت اما شوم، می  پش امین سوامل پرس یدن از که شنید خوامه جوایب

 :پرس یدم و دادم ترجیح را



 شده؟ چجوری شه؟ می چجوری اتفایق غری-

 :زد لبخند و کرد دور خودش از مکی را چای اس تاکن

 دنبال در دربه بعدش بیین، می اتفایق که آ د می پیش وقیت اصلا ! دیگه شده-

 !اتفایق غری شه می امسش وقت اون که ببیین مه گهدی ابر یه که ایین

 و کش یدم جخالت"  در دربه" ی لکمه کردن ادا تر حممک و گفتنش حالت از

 دهامن اما و شد می خایل اس تاکمن. نوش یدم منی و نوش یدم می چای. گرفمت چشم

 داده رخ گذش ته کجای غریاتفایق و اتفایق که بودم این دنبال. بود خشک



 گذش ته به کردن فکر عاشق من چون گش مت می دنبالش ها ش تهگذ در. است

 انگار. کردم نگاهش برگردامن مزی روی به را اس تاکن خواس مت که وقیت. بودم

 :گفت بلفاصهل فربد چون ابشد، درآ مده منایش به صورمت در سوامل متام که

 مه و بود خوشگل مه! بود خوشگل خییل لباست ایدته؟ س تاره عرویس-

 کجا که بود مجع حواسش خوب. بود کرده طراحیش فکر خوش آ دم هی انگار

 !نه رو کجا و بده پوشش رو



 ات دور که رشمی بندهای ی مهه از دفعه یک برد را س تاره عرویس امس ات

 که کیس مثل شدم؛ پرت روز آ ن به و خلص بود کرده احاطه را دورم

. بودم دیده را معرم ی مهه فربد بدترین من که روزی. کند پاره زجنری دفعه یک

 و گفت می مهه اب که فربدی کند، نگامه آ مد می خستش حیت که فربدی

 دور فقط روز آ ن. گرداند برمی روی فقط رس ید می که من به اما و خندید می

 منجر و است بوده زیبا روزم آ ن لباس گفت می امروز و بود ایس تاده من از

 .است شده اتفایق غری و اتفایق های زدن دید به



! نزدی  حرمف! کردی حمیل مک دیدمت مه وقت هر ندیدمت، خییل روز اون-

 کرده بدی اکر من که انگار دلگری، دخلور، بودی؛ جوری یه! نکردی مه نگاه

 !ابمش

 

 مزی روی را دستش. گذاشت مزی روی را اس تاکنش! کرد  نگامه متفکر و خریه

 :شد مخ طرمف به مکی. آ ورد دس مت نزدیک ات و کش ید



 داش مت حق من و ابیش کرده بدی اکر که ندادی احامتل اصلا  یعین انگار؟-

 کمن؟ رفتار طور اون که

 و ااتمق توی رفمت خونه، برگش مت مه وقیت! بودم انراحت دستت از فقط نه؛-

 موقعی. بود شده زهرمارم س تاره عرویس. کردم گریه خییل اما قدر، چه دومن منی

 که گفت هبت عزیز بودی، زده رو خلص تری مه خونه برگردم خواس مت می که

 جوری مهون اومده جور هر گفیت هبش من جلوی جا مهون تو ویل برسونمی،

 ...  برگرده مه



 :پرس ید ای مشکواکنه حالت به رسیع و داد ابال ابرویی

 بودی؟ اومده یک اب بودی؟ اومده جوری چه خب-

 نگاه زود. مباند رویش رتبیش ام شده مات نگاه نگذاش مت و کردم نگاهش مات

 تپید می س نگنی قلمب قدر آ ن. داند می را چزی مهه کمن ابور که بود خست. گرفمت

 :کردم زمزمه. نکند ایست ات بگومی چزیی ابید حامتا  کردم حس که



 دست از های روای شه می بگم که بدم، خودم به خواس مت می فرصت یه -

 از زودتر اما! کین قسمتش یگهد یکی اب بربیش بعد و کین مجع رو ت رفته

 .نیست شدین فهمیدم کردم می فکر که اوین

 جای جای به و برداش ته شلق که این مثل سوخمت، می من و کرد می نگامه 

. شد بلند و زد کنار را اش صندیل! بود رسانده را من نامی روز آ ن. ابشد زده تمن

 زود که کردم می حس اکملا  اما بود، رسم پشت و دیدمش منی که این اب

 گرمای که نگذشت کواته ای حلظه. گفت خواهد چزیی و گردد برمی

 به خواس مت ات. ایس تاد ام  صندیل پشت. کردم حس رسم پشت را حضورش



 و داشت نگه ام شانه نزدیک را رسش و شد مخ طرمف به برگردم، طرفش

 :گفت

 انهار. آ ی منی که بگو درمونگاه بزن زنگ یه مه بعد خبور، رو ت  صبحانه-

 .س تاره پیش رمی می

 طرفش به صورتش اب برخورد بدون و راحت ات بردم عقب را رسم مکی

 حالت و نزدیکی مهنی و بود نزدیک صورتش. کرد می نگامه منتظر. برگردم

 حبث که این از. دمه تاکن رس اتیید به شد ابعث و کرد گرمم دوابره نگاهش



 دست که این از قبل و نشست ندیلص  روی. بودم رایض بود نداده ادامه را

 و انن گرفمت دستش از که را لقمه. داد دس مت به و گرفت ای لقمه شوم اکر به

 ای لقمه هر. بگریم لقمه برایش من ات کش یدم خودم طرف به و برداش مت را پنری

 آ شپزخانه به من کرد، می نگامه و گرفت می که ابر هر و دادم می دستش به که

 .گش مت برمی
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 مرور بودمی، کرده جتربه آ ینده و گذش ته به کردن فکر بدون که را حلظایت و

 .ابره چند و چندین مرورم . کردم می



 مجع مشغول خودش و داد دس مت به ار  تلفن گویش صبحانه خوردن از بعد

 ااتقش به مه فربد. آ می منی که دادم وخرب زدم زنگ. شد صبحانه مزی کردن

 :گفت بلفاصهل کردم قطع"  خداحافظی  " گفنت اب را تلفن وقیت. رفت

 ... جا این بیا یدلا-

 اما بردارم، ااتقش مست به قدمی که داشت اماکن گفت منی را حرف این اگر

 قلمب رضابن دفعه یک شد ابعث کرد می دعومت ااتقش داخل به مس تقمی که این

 ات داش مت نیاز گاه تکیه یک به. بگذارد اتثری ایس تادمن کیفیت روی و بگرید اوج



 در چهارچوب در و بیاید خودش شد ابعث تعلل. کمن فکر و دمه تکیه

 دیج صدایش حلن اما بود، ش یطنت اب مهراه نگاهش حالت. ابیس تد ااتقش

 :حممک و

 . دارم اکرت تو بیا-

 راه به وجودم در ای ولوهل چه ااتقش به رفنت از که ببیند نداش مت دوست

 را خودش. رفمت ااتقش طرف به و کردم جور و مجع را هامی قدم. است افتاده

 کنارش از شدمن رد بزند ختمنی توانست می کیس هر. کش ید کنار مکی فقط



 و پذیرفمت را ریسک. نیست ممکن ابشد مه اب اسمت در هامیان بدن که این بدون

 اش سینه اب اکملا  ام شانه مه قبلش. شدم ااتقش وارد و شدم رد کنارش از

 .نبست را آ ن اما داد، هل رسش پشت را در. کرد برخورد

 و انش ناخته های حس جهوم شدت از و بودم ایس تاده تلکیف یب ااتقش وسط

 رسزمنی وارد آ لیس مثل کردم می حس. بودم رخینت فرو حال در متفاوت

 را اتزه و جعیب چزیهای او که بود این آ لیس اب من فرق منتها ام؛ شده جعایب

 یک زیر و دیدم می را مهیشگی آ دم  هامن من اما بود، آ مده هیجان به و دیده

 حال عنی در اما بود، افتاده اتفاق برامی ابرها آ دم این اب شدن تنها سقف



. برد می هیجان و اضطراب و ترس اوج به را من که بود جعیب و اتزه ای جتربه

 خییل اما دادم، حرکت بدمن به مکی کمن اکری که این برای. آ مد مسمت به فربد

 :گفت و نشست مکرم روی دستش زود

 .بدم نشونت چزیی یه خوام می-

 چیه؟-

 کش ید بریون را کشو نشست؛. کرد هدایت مکدش مست به را من دستس اب

 :تگف و



 قدمیمیون، عکس آ لبوم! ببینیش داری دوست که چزیهاییه از پر جا این-

 من. کن نگاهشون و بشنی عزیز، ی خونه خودمون عکسای مامامن، عکسای

 .برگردم زود ات مبون اینجا. بیام و بریون برم ساعت یه ابید

 در کند، رو و زیر را فربد کشوی وجب به وجب ات رفت می که نگاهی

 :برگشت بود، نشس ته کنارم که طرفش به رسیع و ایس تاد ابز هرا ی میانه

 ... که گفیت پاینی بری؟ ابید کجا-



 ابز ادامه از که طوری. کرد می نگامه احساس از پر و خاص لبخندی اب

 جلو مکی مه را رسش ها آ ن ملس اب و آ ورد موهامی طرف به را دستش. ماندم

 :گفت و کش ید

 اببک اب قراری امروز اصلا . دارم اکر ابنک نداره، اببک به ربطی رفتمن-

 .ابال بیای که کردم شویخ پاینی۹ نداش مت،

 !خییل نگرامن من فقط بزمن، مه به رو هات برانمه خوام منی-

 :آ ورد پاینی موهامی روی از کنان نوازش را دستش



 چزیی که این بدون بیمن، می که وقتیه چند رو نگرانیات من بگی، نیست الزم -

 !بگی

 پیش دقیقه چند برعکس را بودند آ ورده جهوم مسمت به ابر این که احساسایت

 ابر یک داش مت دوست فقط نبود، اضطراب و ترس دیگر. ش ناخمت می خوب

 داخل پیش حلظایت اتفاقات که بدامن و شوم کش یده فربد آ غوش به دیگر

 فربد و شدمی کش یده مه مست به!  است نبوده خیال و خواب آ شپزخانه

 آ ورد بریون آ خر ات را مکدش کشوی آ زادش دست اب. انداخت دورم ستد



 من و آ ورد ابال را آ ن. کش ید بریون اکغذی و گرداند آ ن داخل را دستش و

 :گفمت تعجب اب و گرفمت فاصهل مکی بود مقابل که اکغذی دیدن از

 داش یت؟ نگهش چرا-

 !طوری مهنی-

 از ترس یدمن خاطر به که مبود نوش ته آ ن در پیش وقت چند که بود اکغذی 

 .بود کرده حفظ را آ ن فربد و خوامه می عذر ااتق این در او اب تنهایی



 طوری مهنی! کردی اس تفاده ازش چاییت لیوان زیردس یت عنوان به بودی گفته-

  داش یت؟ نگهش و کشوت تو گذاش تیش

 :آ ورد جلو صورمت نزدیک ات را رسش و کرد جدا ام شانه از لک به را دستش

 و منوندی، و رفیت عذرخواهیت ی انمه نوشنت از بعد که شد خوب خییل-

 ترسات و بریون اومدم می محوم از شاید  !اومد می پیش چی نبود معلوم گرنه

 و گذش ته ها گذش ته ای هست، انزننی که کردم می فراموش. کردم می واقعی رو



 مهم به کردنت عذرخواهی! ره می پیش داره ای دیگه طور تو و من زندگی

 !ای دیگه مست داد هل رخیت؛
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 ۲6۵پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#



 

 

 های حس متام توانس مت می راحت خییل من و بود مه روبروی دقیقاا  مان صورت

 حس از. دمه جوابش تر معیق حیس اب و بگریم جا یک را نگاهش و حلن

 کردن فراموش حس. بودم کرده اش جتربه روز آ ن مه من که زد می حرف غرییب

 :گفمت مشرده مشرده که مه چشم در بودمی خریه! چزی یک داشنت و چزی مهه



 ای دیگه چزی این غری من قصد. بودم کرده اشتباه چون کردم عذرخواهی من-

 .نبود

 :گفت کواته

 .ومند می-

 آ هس ته و کش ید معیقی نفس گومش زیر درست و آ ورد تر جلو را رسش و

 :گفت

 !من دومن می نداش یت، غریض و قصد تو دومن می-



 عقب مکی را رسم. آ مد می در خست نفسم زد،  تند قلمب کش ید، ته حتمل

 :خودش قبیل جای در آ ورد، جلو را رسش مه ابز. کش یدم

 اما نوش یت، برام رو عذرخواهی اون وجودت خریم  اب تو که مطمئمن و دومن می-

 یه که شدم می متوجه داش مت مک مک روزا اون. خوندم وجودم ش یطانم  و رش اب من

 اما نداره، درد چه اگر که وجودته، تو زمخ جای یک عنی کهنه، ی علقه

 که بودم متوجه من. کنه می اذیتت داره که کرده پیدا بدی شلک قدر این

 دایی بدهی رجوع و رفع برای وقیت نیاد، پیش مشلکی ات کین می دوری چطور

 حصبت مه که کین می رو سعیت متوم چطور که دیدم می تون، خونه اومدم می



 مه گاهی البته بودم، رایض جوری اون ممن. نبینمی رو مهدیگر حیت و نش می

 قرار چون مهینه؛ درستش گفمت می هنایت در اما  !شد می خرد اعصامب و نبودم

 یه اما بگریه؛ خودش به تری جدید شلک و کنه تغیری ما بنی چزیی بودن 

 از شدی خس ته کین حس شه می ابعث کوچیک اتفاق یه که هست وقتایی

 چی نیست همم برات هتشم بریاهه، به بزین خواد می دلت. زندگی اب اومدن راه

! رهدا ذلت مه ها ذلت بعیض کردن نشخوار برات؟ نیومده پیش حاال ات. ابشه

 !ندی اجنامش حیت که چند هر

 



 حمک برامی اما کرد می هولناک های اعرتاف زد، می جنجایل های حرف که این اب

 تکیه صورتش به را رسم. خواند می گومش زیر که داشت را آ رامی الالییم 

 در که چزیهایی متام نداش مت، نشسنت تواانیی. گرفت نفس تر معیق دادم؛

 بگرید قرار فربد تن ی حمدوده در بیشرت و بیشرت ات دبو  افتاده تاکپو به وجودم

 .برآ می ها آ ن پسم  از بتوامن ات دادم نشان دستش گرفنت و دس مت بردن جلو اب را

 روی را صورمت. داشت  آ رامش  !نه ساده بودن گرم یک  !بود گرم صورتش

 هیچ مه هایش ریش ته بودن تزی از و دادم تاکن وار نوازش و آ رام صورتش

 . نداش مت ییتشاک



 شود، دور مه از مکی هامیان صورت شد ابعث که انداخت دورم را دستش

 :گفمت افتاد مه به مان نگاه ات

 فقط. داره خودش اب ها سال بعد هنوز مه رو دردش اما ست، کهنه من زمخ -

 ! بود دردمش کرد، می اذیت رو من که نبود جاش

 دادن جواب به مییل اصلا  اام بگریم، را حرمف جواب ات کردم نگاهش خریه

 را این و پیش ی اثنیه چند اب داشت تفاوت نگاهش و چشم حالت. نداشت



 نگاه خواهد می فقط و نیست حریف بدهاکر گوشش دیگر که کرد می القاء

 ... دیگری اکر ای و کند

 دست که حراکتش به بودم زده زل فقط من و رفت عقب مکی نشس ته

 مقصودش نفهمیدم اولش. کش ید خودش مهراه و گرفت را من انداخت

 بعد و بکشد دراز خواهد می که شدم متوجه کش یدن حنی در اما چیست،

 من بود چشمم روی پیش سقف. آ مدم فرود دستش کنار اثنیه صدم در

 و کند جور و مجع را خودش نتواند که داش مت را ای سکته آ دم یک حالت



 خمتل بدمن ی مهه به بلکه ،قلب و مغز به نه رساین خون انگار. بزند حریف

 . بود شده

 کش ید دورم را بود رسم زیر که دس یت بردارم، اش شانه روی از رس آ مدم ات 

 و پیچید ام شامه در تنش خوشایند بوی داشت که نگهم. داشت نگهش و

 و ترس ، ذلت جحم. دارم دس مت در را دنیا متام که کردم حس آ ن یک من

. نبود جسمم ی قواره و قد و اندازه برآ ورد،رس  وجودم از دفعه یک که گرمایی

 ای است درست که کند حلیج توانست می ذهمن نه و داشت حتمل قلمب نه

 ات برداش مت خزی و کردم بلند دیگر ابر را رسم. کمن فرار کردم تلش فقط. غلط



 نفس صدای. آ ورد جلو را رسش و داشت نگهم تر خست فربد که شوم بلند

 فرار فقط حل راه که کرد متام من بر را جحت گومش زیر مس تقمیش کش یدن

 فکر غلط جز چزیی به فربد کردم، می فکر درست و غلط به من اگر. است

 :گفت آ رام و ریز ریز. کرد منی

 !خوبه خییل! پیشم جوری مهنی مبون-

 در موهامی. برداش مت خزی جلو به تر پرقدرت مه مهزمان و برگش مت طرفش به

 گذاش مت اش سینه را دس مت. ببازد را قافیه شد ابعث نیمه و شد رها صورتش



 و بود شده درستش دید از مانع ای حلظه موهامی. شدم بلند رسیع حرکیت اب و

 .کردم اس تفاده فرار برای هامن از. برگرداند را رسش
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 را انتظارش که بود آ چنه اب متفاوت لبش روی لبخند برگش مت طرفش به وقیت

 من و نکرد را اکر این اما بکند، را فرارم تلیف و بیاید کردم می فکر. داش مت



 دراز طاقباز. برخاس مت جا از و شدم آ ن داخل حمتوایت  و کشو خیال یب

 های کوبش از و شده هبرت حامل. ایس تادم کنارش فاصهل اب. کرد نگامه و کش یده

 :نبود خربی دیگر قلمب امان یب

 .س تاره ی خونه برمی مه بعد برو بیا! داری اکر بریون بری ابید نگفیت مگه-

 :کش ید دراز تر راحت و کرد دراز جلو به را پاهایش

. افمت می خوار مورچه و مورچه اکرتون اید وایس تادی جلوم بیمن می که رو تو-

 یه غذاش کنه می حس بعد خورد می غذا خیال یب خودش یبرا داشت ایدته



 مورچه هیو که شده چی ببینه کنه می وا رو دهنش شده، تر مزه خوش دفعه

 رو اکر مهنی الان تو. بریون پره می مه مورچه دهنشه، تو که بینه می رو

 .بریون کش یدی دهمن از رو خومشزه چزی یه کردی،

 :گفمت و ش متبردا گرفنت فاصهل برای دیگر قدمی

 ترس ید؛ می ازت مهیشه که آ رم می امیان عزیز به مک مک دارم عزیزم، خوار مورچه-

 رس نرفمت که حاال دارم دوست. ندیدم رو س تاره وقته خییل من شو؛ بلند

 .پیشش برم اکر،



 :گفمت و رفمت ااتقش در طرف به مه من شود بلند خواست ات

 !بپویش لباس که بریون رم می من-

 و برود را ساهل هزار ره ش به یک خواست می فربد. نبود جایز ماندن بیشرت

 به شبیه مه درصد یک داش مت، فربد اب مواهجه در خودم از که تصوری مه من

 جذابیت کردم می فکر که آ چنه از بیشرت نبود، کردم می فکر که چزیی آ ن

 و خوشایند وجودم ی زاننه ی جنبه برای مرد یک عنوان به اش وجودی

 پای پابه داشت مه -هوس- عشق دیگر روی نبود، عشق فقط. بود استینخو 



 لیواین. کردم ابز را خیچال در و رفمت آ شپزخانه مست به. آ مد می  داشتمن دوست

 سینک به مزی روی از فقط را صبحانه مزی. شد هبرت حامل و نوش یدم آ ب

 ابز صدای اب بعد و کردم جورشان و مجع. بود داده انتقال اکنرت و ظرفشویی

 آ شپزخانه از نشد آ مدنش از خربی وقیت. کردم تزی گوش ااتقش در شدن

 .رفمت بریون

 و شده مخ تلویزیون مزی مقابل که دیدمش و گذش مت خوری انهار مزی کنار از

 جیبش داخل را ها آ ن ات. است مهراهش  گویش و پول کیف برداشنت حال در



 مرتب را موهایش و پوش یده را قبلش لباس هامن. برگشت طرمف به گذاشت

 :گفت آ مدن حنی و آ مد طرمف به. بود دستش دیگری گویشم . بود کرده

 . هبش بده سیناس، گویشم  این-

 :کردم نگاهش لبخند اب و گرفمت دستش از را گویش و کردم دراز دست

 !خیلیه ابشه نشده هلک گوشیش بدون الان ات سینا-

 رو گوشیت که توئه تقصری یش،گوش  خاطر واسه زده زنگ دوابر الان ات-

 .دی ندا جواب



 عقب اب و کرد دراز را دستش. گرداند صورمت در را نگاهش و ایس تاد مقابل

 :گفت گومش بغل موهای راندن

 .ندارم اکر خییل گردم، برمی زود مبون-

 :گفمت و دادم تاکن را رسم

 .برس اکرت به برو-

 :گفمت یامخ اب و راندم عقب به قدمی نکرد، حرکیت وقیت

 ... دیگه برو-



 :گفت و ایس تاد جدی

 چزیایی یه. زنمی می حرف ابابت و اببک ی درابره مفصل مه بعد الان، رم می-

 .بگم ابید هبت که هست

 :گفمت و برگشت ما دلنشنی رواییی های حلظه به حمض، واقعیت

 .شنیدنشومن منتظر خییل-



 روزهای متام. نشس مت آ ن روی طوالین زماین ات و رفمت مبل مست به رفتنش اب

 گذشت، که حلظایت و صبح امروز مقابل و کردم دس تچنی را گذش ته

 .گذاش مت
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 دوست چون! فربد ااتق جز ش مت؛گذا پا زیر را خانه متام ابر یک و شدم بلند

 دقت اب.  بگذارم پا آ ن داخل به دوم ابر برای فربد خود اب فقط و فقط داش مت

 خانه این ابنوی به و چرخیدم. چرخیدم خانه متام در. کردم نگاه چزی مهه به

 چزی مهه دیگر که جایی. برگش مت ام سالگی هیجده روزهای به. کردم فکر بودن



 اش خانه در گشنت. اندیش یدم منی وصال به هرگز من و بود شده متام برامی

 ! ها آ ن بوس یدن و بوییدن. بود ام شده فراموش آ رزوهای ملس انگار

 که رس یدم نتیجه این به نشس مت مبل روی و برگش مت دوابره وقیت هنایت در

  که است فربد خود وجود واقع در. است هیچ فربد خود بدون فربد ی خانه

 چه هر کردم، فکر مه اببک و اباب به. کند می داشتین  دوست را اش خانه

 خواس مت می فقط. رس یدم می نتیجه به مکرت کردم، می فکر بیشرت شان درابره

 اباب دنبال و ابشد ماجرا وسط پایش نه. ابشد دور اتفاقات این ی مهه از فربد

 . بگردد اببک طریق از



 را موهامی برسد فربد حلظه هر شاید و گذش ته زایدی مدت کردم حس وقیت

 س تاره به که دانس مت منی من و کرده دیر. بیاید فربد ات شدم حارض و بس مت

 بلند جا از رسیع زدند که را خانه آ یفون زنگ. نه ای و است داده اطلع

 فکر مه این به اثنیه صدم در اما رفمت، مستش به فربد بودن تصور به. شدم

 وقیت و دادم بیشرتی ش تاب را میها قدم. ابشد دیگری کس نکند که کردم

 دمکه روی فاصهل بل را دس مت. کش یدم راحیت نفس دیدم در پشت را فربد

 برداش مت را گویش. فرشد را آ یفون زنگ دوابره فربد اما بیاید؛ ابال ات فرشدم

 :گفت که



 معطل خییل کش ید طول زاید اکرم خرده یه. برمی بیا ای آ ماده اگه یدلا-

 !شدی

 :پرس یدم

 فربد؟ آ ی منی الاب-

 :آ ورد جلو مکی را رسش و ایس تاد آ یفون مقابل قد متام گفمت را این ات

 یعین؟ بیام...  دومن منی-

 :گفمت مه وقیت. داد منی خویب بوی سوالش پرس یدن حالت



 .آ م می الان مبون نه-

 :گفت لبخندی اب

 بیام؟ داری ارصار اگه-

 داده تکیه. رفمت پاینی ها پهل از رسیع. گذرد می رسش در چه که فهمیدم من و

 مات و خریه فربد. برداش مت قدم مستش به. بود ایس تاده منتظرم ماش ینش به

 فربد خود فقط و کردم منی نگاه خیاابن طرف دو به حیت مه من. بود من

 افتاده مان بنی اش  خانه در که خوب هایی اتفاق به داش مت من.  بود نگامه هدف



 که شد منی ابورم کردم منی فکر آ ن به ات که ای بوسه نیاول به کردم؛ می فکر بود

 به مه او ذهن و بودمی مهفکر مه شاید. نس مت دا منی مه را فربد.  است داده رخ

 ات رس و برداشت صورمت روی از را اش خریه نگاه. زد می گریز خوب جاهای

 مه من. شد ماش ینش سوار لبخند اب رس یدم من وقیت. گذراند نظر از را پامی

 لبخند اب نگاهش به مه من. کرد نگامه مس تقمی و برگشت. گرفمت جای کنارش

 :گفمت و دادم جواب

 پیشش؟ رمی می دارمی دونه می س تاره-



 :گفت رفته ابال ابروهایی اب و انداخت راه را ماش ینش

 !کیه دونه منی داره، هممون دونه می فقط-

 :کردم نگاهش سوایل

 پیشش؟ رمی می دارمی ما دونه منی یعین-

 غافلگریش خوام می ام، عزیزی یه اب گفمت هبش نه؛ رو تو اما دونه، می رو من-

 . کمن

 :گفت و کرد مسمت به نگاهی نمی مه بعد



 !داره دوست خییل که دوین می-

 :گفمت و کردم اتیید رس تاکن اب

 کیه؟ نزد حدیس هیچ مهراهته، عزیزی یه گفیت-

 :داد جواب آ هس ته

 که کنه منی مه رو فکرش نیس یت، جزوشون تو که گفت رو نفر دو یکی چرا،-

 ... پیشش رم می دارم تو اب

 :گفمت مرص



 بود؟ یک س تاره حدس-

 :گفت کند نگامه که این بدون

 .ابشه انزننی ای عزیز کرد می فکر-

 که صوریت در. کردم اختیار سکوت مه من و زد را حرف این خیال یب فربد

 ! بریون زد می وجودم ی مهه از شتدا جعیب و متفاوت های ال سو

 برگشت طرمف به وقیت و کرد نگامه فربد. کردم زمزمه آ رام را انزننی امس

 :گفمت و ابمش دار خود نتوانس مت
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 دیدی؟ مه رو انزننی شامل، بودی رفته که عید-

 :نکرد درنگ سوامل جواب برای ای حلظه

 ! دیدم آ ره-

 مه؟ اب زدین حرمف-



 :داد تاکن طرف دو به آ رام را رسش

 !نزدمی حریف هیچ نه؛-

 :گفمت و کردم تعجب ابر این

 داشت؟ لزومی چه دیدنش پس-

 :چرخید طرمف به رسش

 و دیدم رو یک عید که این! خوره می اببک درد چه به اطلعات این دومن منی-

 !هممه براش زایدی رفمت کجا



 .ام فهمیده اببک طریق از داند می که گفت مس تقمی غری

 رفیت شد چی که بدومن خواد می دمل خییل الان من ویل گفت؛ اببک آ ره-

 .دیدنش

 کرد؛ دعومتون مامان، زد زنگ انزننی مامان شامل، رفتمی مجعی دس ته وقیت-

 .بودن شامل اوانم

 :داد ادامه بعد و کرد مکث من به نگاهی اب



. ش نامسشون می که ساهل خییل! احرتامن قابل برام کیوان ی خانواده- 

 . رفتمی س تاره و سام و مامان اب. کمن رد نتونس مت رو دعوتشون

 :بدامن بیشرت داش مت دوست

 اوجنا؟ نشد انزننی و تو حصبت-

 ابر هر اما وسط، بندازه رو حرفش که خواست می مادرش یعین نه؛-

 .کنمی حل رو اختلفات و هتران بیامی گفت هنایت در و شد منرصف



 از مالکیمت حس اما بگذارمش، فشار حتت پرس یدن سوال اب خواس مت منی

 جمایل دیگر خواس مت منی من و بود شده برابر هزار فربد روی الان به ات صبح

 :ابمش دیگری کس اب رفتنش گر نظاره و دمه کیس به

 دارن؟ دیامی هنوز یعین-

 .بود ابزجویی نوعی ابشد، سوال آ نکه از بیشرت سوامل

 آ ل ایده رفتارهای اب دخرت یه من نظر در مهیشه! خوبیه دخرت انزننی یدلا ببنی-

 کرد، تلش خییل درسش برای و اکرش برای داره، زاید مثبت های جنبه. بود



  حساب وکیل خانوم یه عنوان به رفتارهاش. موفقه اجامتعی دخرت یه ی منونه

 بزرگ خییل ایراد یک اما کمن، می حتس ینش من هجات خییل از. است  شده

 هر. منفی ناکت در درست اومن  !منه شبیه خییل خییل که اینه اومن و داره

 رئیس و بزنمی رو آ خر حرف گرفتمی قرار که جایی در دارمی دوست مون دو

 بدمون  مون دو ره کنمی، تلکیف تعینی دارمی دوست مون دو هر. ابش می

 مون دو هر. بزنه رو خودش ساز و بره رو خودش راه مقابل طرف آ د می

 دیگه که بکنه اثبت ما به رو خودش قدر این مقابلمون طرف دارمی دوست

 بردمی، منی جایی به راه هنایت در دادمی می ادامه اگه. منونه حریف هیچ جای



 تفکیک که بود بدل اون نه م، کیس اب اومدن راه آ روم آ روم آ دم من نه چون

 نگاه هبم وقیت زمن که پس ندم می بیشرت من! وکیل نه ابشه زمن ابید که کنه

 دوست رو من زاید قدر چه بگم خودم به من زنه می حرف ابهام و کنه می

 !خوبیه وکیل قدر چه که این نه کنه، می خوب رو حامل قدر چه و داره
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. چرخاندم رس طرفش به مه من کرد، نگامه بلفاصهل زد را حرفش وقیت

 خودم پای رد  آ ن در من که بود شده بدل و رد هایش حرف وسط هایی انگفته

 کرد انتخاب اش زندگی برای را انزننی فربد که موقعی هامن از. دیدم می را



 اغلب ها آ دم و است پس ندیده را انزننی فربد وجود منطقی بُعد دانس مت می

 حتسنی و تعریف برای دستشان مهیشه هستند کیس اب شان منطق بر بنا وقیت

 بگوید توانست می انزننی از تعریف در که فربد مثل است، ابزتر مقابل طرف

 دیگر مورد هزارات و دارد پش تاکر است، موفق عیاجامت دخرت است، وکیل

 در خریه. بگذارند حصه آ ن روی بر توانستند می مهه و بود انزننی در که

 :گفمت صورتش

 داری؟ زندگیت زن از که انتظاریه گفیت، که اینایی-



 :گفت مشرده و گرفت نگاه

 شمنگاه  از حیت که ابشه همم برات زین ابید که بگم خودم به ننشس مت من-

 در انتظارات بعیض. گرفت شلک هیو که بود انتظاری! بباره داشنت دوست

 چون بعد و کمن می جتربه رو چزیی یه من یعین آ د، می دست به جتربه اثر

 چزیی اون غری دیگه گریه، می شلک اون راس تای در انتظارامت خوبه خییل

 دخرتی من یعین. کردم جتربه قبلش من، انتظار شده که چزیی! کنه منی راضمی

 !طوریه این که ش نامس می رو



 ها آ ن گذش ته در که هایی پهل تک تک از و گرفته را دس مت فربد زدم، لبخند

 .برد می ابال و کش ید می شوم، دور او از ات بودم رفته عقب به رو

 کیه؟-

 !یدلاست امسش-

 ی مهه. شنیدم می را فربد صدای فقط و فقط خورد، منی گومش به صدایی هیچ

 حیت. چرخید می رسم در فربد ی مجهل این تنها و بود ابخته رنگ هاصدا

.  است پرواز حال در هوا در بلکه زمنی، روی نه مه ماشنی کردم می احساس



 حرف اتثری حتت که حلین اب. داشت دوستش وجودم ی مهه نگامه، تنها نه من

 :گفمت داشت شرییین لرزش و هیجان فربد

 !ومه؟معل داش تنش دوست نگاهش از-

 :گفت و داد تاکن من مست به را رسش

 !واحضه من برای-

 



 اینکه دلیل. کردم نگاه فربد به فقط و بودم مطلق سکوت من مسری ی ادامه

 گریی می قرار داش تنش قدمی یک در وقیت که شود می عزیز قدر آ ن یکی

. بود خبش ذلت اما دانس مت، منی را شود می چشامنت ی انخوانده  همامن اشک

 .نشکند چشاممن مقاومت سد که کردم می را تلمش متام و کردم می نگاه فربد به

 

 مه بر را مه خلوت کدام هیچ و کرد رانندگی متفکر و جدی فربد راه طول متام

. کردمی تقس می خودمان بنی را آ رامش و کردمی نگاه مه به ابر چند فقط. نزدمی



 ظاهر دوربنی مقابل من نداد اجازه زد را س تاره ی خانه آ یفون زنگ وقیت

 نداشت، ای فایده مه من خمالفت. داشت را س تاره کردن غافلگری قصد. شوم

. نربدم جایی به راه دادم تذکر چه هر که بود زاید قدر آ ن برایش اکر این ذلت

 عید اایم. بود منتظرمان در مقابل س تاره آ مدمی بریون آ سانسور از وقیت

 دیدار از که کواتهی مدت این در کردم می حس حاال و بودمش دیده ابر یک

 و بود کرده زایدی تغیری مه شمکش حیت است، شده تر چاق گذرد می ما

 های زن برخلف و بود اش ابرداری آ خر ماه. بود آ مده جلو به رو بیشرت

 اکرهایش به توانست می راحت خییل و بود رسحال دیدم می که ابرداری



 پش مت را دستش فربد مه وقیت. بود شگرد در فربد به من از نگاهش. برسد

 :گفت و کرد هدایمت جلو به و گذاشت

 ! یش می خوحشال خییل ببینیش گفمت که همموین اون ایمن-

 که فربد دست روی چشامنش ای حلظه. برداشت قدم عقب به مکی مکث اب 

 که حایل در زد، لبخند و کرد نگامه رسیع بعد و نشست بود مکرم پشت

 :کرد می نگاه من به اما بود، بدفر  سوالش خماطب



 اذیت جوری این نباید رو حامهل زن آ دم دوین منی تو ابهاته؟ یدلا نگفیت چرا-

 !کنه

 !است خورده جا که بود معلوم

 :گفمت و گرفمت آ غوشش در احتیاط اب و رفمت مستش به و گرفمت فاصهل فربد از

 .نکرد گوش گفمت، هبش من -

 :شد تر نزدیک فربد



 ممن بده خرب گفیت ابر یه نکردی، که ارصار مهچنی دیگه، نکن یشفرو آ دم-

 !نیومد بدت مه تو کمن، غافلگریش خوام می گفمت

 :شومی وارد ما نفر دو هر ات رفت کنار لک به در مقابل از س تاره

 ... تو بیاین-

 جواب به خواست می پیی در پیی های نگاه اب و بود متعجب هنوز

 مه س تاره و من. رفت آ شپزخانه مست به و افتاد جلو فربد. برسد هایش سوال

 مردد نرفنت و رفنت برای من و شد آ شپزخانه وارد س تاره. رفتمی دنبالش به



 درست آ شپزخانه داخل به من رفنت که کردم فکر خودم اب حلظه یک. ماندم

 فربد ای و کنند حصبیت مه اب س تاره و فربد که دمه فرصت ابید و نیست

 توضیح برادرم از حامتا  بودم س تاره جای مه من اگر. دهد س تاره به توضیحی

 تواند می چه بودمنان مه اب درمورد س تاره نظر دانس مت منی اصلا . خواس مت می

 خییل زمان اما بود، مثبت من روی نظرش ها گذش ته در چه اگر. ابشد

 مبل روی. رفمت سالن طرف به و برداش مت قدم متفکر. بود داده تغیری را چزیها

 .نرود آ شپزخانه مست ات کردم کنرتل را نگامه و نشس مت



 شد مخ طرمف به. آ مد مسمت به رشبت لیوان دو اب زود فربد. مناندم منتظر خییل

 :گفت و

 .نکن فکر هیچی به! ابش راحت-

 صورمت از هامی نگراین متام که بودم انیش من دامن منی. گرفت جای کنارم بعد و

 را نگامه پشت خمفی معاین که بود زرنگ قدری آ ن فربد که ای شد می هویدا

 !بفهمد
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 وقیت! بود خویب دلگرمی. نکردم فکر چزی هیچ به دیگر و نشس مت راحت و

 این مثل بنومش ات بدهد دس مت به و بردارد مقابل از را ترشب ات برد دست مه

 رشبت لیوان این کردن متام دارد وجود الان که مشلکی تنها:" بگوید که بود

 ". است

 

 ام نگراین خاطر به ابتدا در که چزیی بود، پیچیده خانه در غذا بوی و عطر

 مسامتن به و شد خارج آ شپزخانه از س تاره. نیامد نظرم به س تاره برخورد از



 و کرد نگامه لبخند اب. بیاید ات بدوزم چشم شد ابعث خاصش رفنتم  راه. آ مد

 :گفت نشست ما روبروی ات. نوش یدم را رشبمت هبرتی حس اب مه من

 گاز زیر. بکشم رو غذا آ شپزخونه بیاین خبورید رو رشبتتون. حارضه انهارم-

 .شه می رسد کردم خاموش رو

 و کردم مجع را ها  لیوان خودم و شود بلند ندادم زهاجا رشبت نوش یدن از بعد

 و شس مت را ها لیوان. آ مد آ شپزخانه به و افتاد راه دنبامل. بردم اش آ شپزخانه به

 :گفت و ایس تاد مقابل س تاره بگذارم مزی روی و بکشم را غذا خواس مت وقیت



 مهنی! مهنی اب امروز که شده چی بگم! بگم و بپرمس چزیی نباید کمن می فکر-

 جواب خودش کنید می نگاه مه به هی و جا این اومدین شدین بلند دواتیی که

 !هامه سوال ی مهه

. کرد مان نگاه مشکوک و آ مد داخل فربد رس ید، که حرفش جای این به

 رو و نشست رویش. کش ید عقب را صندیل و کرد قطع را حرفش مه س تاره

 :گفت فربد به



 روی چی ی مهه. چبینید رو سفره یدلا اب کن کمک بیا! خسمته موندن پا رس من-

 .مزی روی چبنی فقط  ست؛ آ ماده اکنرت

 :ایس تاد نزدیکش و رفت طرفش به فربد

 نه؟ یدلا از ابزجویی برای اما خسته، مزی کردن آ ماده برای موندن پا رس-

 :زد رویش به لبخندی س تاره



 اتفاق هر که دونه می خودش یدلا! شدی شکر رو خدا که نبودی زنک خاهل-

 جوری این خب اما بیمن، می مهه از جدای رو اون من افتاده برات که  بدی

 خربیه؟ شده، چزیی یه انگار میده نشون اینجا اومدنتون

 :شد مخ مستش به مکی فربد

 !بعد بده انهار اول-

 مشغول من انهار خوردن از بعد. نشس مت س تاره کنار و چیدم را انهار مزی

 ات. رفتند سالن به س تاره و فربد و شدم ها ظرف شسنت و مزی کردن مجع



 که این اب بزنند؛ را هایشان حرف خواهر و برادر ات دادم طول را اکرم توانس مت

 خود عاقبت! شود می بدل و رد حریف چه شان بنی بدامن خواست می دمل خییل

 مشغول که را ای قوری و آ مد مسمت به راست یک. آ مد آ شپزخانه به س تاره

 به غافلگریانه ای بوسه. زد کنار دس مت مقابل از بودم  آ ن داخل رخینت یچا

 :گفت و زد صورمت

 !من اب این بشنی برو. کش یدی زمحت خییل  !نکنه درد دستت-



 کردن جور و مجع از تشکر برای فقط یقنی به زد صورمت به که ای بوسه

هر اب. نبود اش آ شپزخانه  دیگری یلدال دنبال من و بود بوس یده خایص مم

 سالن به که رفمت آ شپزخانه از مسیت به و گرفمت فاصهل انخودآ گاه. گش مت می

. بود چزیی کردن اتیپ مشغول پاینی رسی اب فربد. بود مرشف پذیرایی

 روبرویش مزی روی را گویش. افتاد من به نگاهش و کرد بلند رس دفعه یک

 و نکردم درنگ. رومب طرفش به که کرد اشاره و آ ورد ابال را دستش. کرد رها

 زنگ صدای که برمس فربد به بود مانده قدم چند هنوز. زدم دور را اکنرت



 دیدن اب و کرد اش گویش ی صفحه به نگاهی چشمی یک. شد بلند اش گویش

 :گفت متاس آ یکون ملس از بعد و برداشت را آ ن رسیع گویش روی ی شامره

 !گویش حلظه چند یه-

 مه من و شد س تاره های ااتق از یکی راهیم . شد بلند و کرد من به نگاهی نمی

 دقیقه پنج. آ مد منی بریون صدایش و کرد می حصبت آ رام. نشس مت جایش رس

 صدامی فربد که بنشیند کنارمان بود آ مده اتزه مه س تاره. آ مد بریون ااتق از بعد

 :گفت و زد



 اکر هاتاب بیا دقیقه چند یه. ابمش جایی دیگه دقیقه چهل ات ابید من یدلا-

 . دارم

 :چرخیدم طرفش به

 .بگو خب-

 :بود ایس تاده ااتق در کنار هنوز

 .بزمن حرف ابهات ااتق داخل خوام می-

 :توپید فربد که بود شدمن بلند منتطر س تاره. خورد گره س تاره نگاه در نگامه



 .نکن س تاره به نگاه یدلا، بیا -

 ختتخواب. شوم س تاره ااتق وارد ات داشت نگه برامی را در. رفمت طرفش به

 که ختیت روی رسخایب درشت های گل. دیدم که بود چزیی اولنی س تاره

 به. ببیمن را س تاره ااتق ی مهه نداد اجازه در بسنت اب فربد. داشت کرم ای  زمینه

 :برگش مت طرفش

 شده؟ چی-

 :کرد ابز مه از را دس تانش و زد لبخندی



 خونه تو و بزمن هبت خواس مت می دیشب که حرفایی مهون نشده، هیچی-

 مهه ی درابره بزنمی حرف نبود قرار مگه. بگم خوام می بگم، هبت نشد فرصت

 چی؟

 :گفمت و کردم نگاه ختت مست به الکفه. بنشیمن ختت روی کرد اشاره

 !کین می نگرامن چیه، برای ت جعهل این شده؟ چی-

 :ایس تاد روبرومی و آ مد طرمف به

 . دارم جعهل و ییجا برم ابید فقط نشده؛ چزیی-



 اکر به دست زودتر. کرد هدایمت ختت طرف به ام شانه روی گذاشنت دست اب

 جلو را دستش. نشست کنارم ای فاصهل هیچ یب. نشس مت ختت روی و شدم

 :گذاشت پامی روی و آ ورد

 !ست ترکیه محمد که دوین می-

 :بردم پاینی و ابال را رسم

 !گفت نامی رفنت، موقع خونه، در بودن اومده که نامی و اببک-

 :شد مخ طرمف به مکی و کرد امخی



 محمد و نرفمت من اما ترکیه، برمی که بودم گرفته بلیت دواتمون برای عید قبل-

 .فرس تادم رو
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 هر بودم مطمنئ که بود شفاف چشامنش قدر آ ن بود، مه مقابل مان صورت

 :شنید خنوامه دروغ بپرمس چه



 نرفیت؟ چرا-

 یک که طوری. برد پاینی و ابال واری نوازش حالت به پامی روی را دستش

 اما بود، نکرده خایص اکر. کردم مجع مکی را پامی و رفت ایدم از چزی مهه حلظه

 گر درون از و دهش حساس متاسش هر به دفعه یک چرا دامن منی من

 پامی روی دستش حرکت از مانع ات گذاش مت دستش روی را دس مت. گرفمت می

 خایل برای فقط ابر این. کرد متوقف خودش ای کردم، متوقف را دستش. شوم

 :پرس یدم گرفنت نفس ومکی عریضه نبودن



 نرفیت؟ چرا-

 را درست جواب ات زدم زل چشامنش در و آ ورد خودم به را من سوامل

 .ومبش ن

. رفت ایدش از داشت ااتق در دم که جدییت آ ن من حرکت اب مه فربد انگار

 : گفت نیست، همم دیگر ماجرا این لک انگار که حالیت و مکث اب

 .رفمت می زاید احامتل شدی منی ابزداشت اگه-

 :فرشدم بیشرت دستش روی را دس مت



 !ودمنب ابزداش تگاه توی دیگه من که بود وقیت برای بلیتت تو اما-
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 ۲7۰پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 



 

 :آ ورد پاینی من مست به مکی را رسش

 بریس؟ چی به که! گریی؟ می رو مچم مثلا  داری الان-

 !بود کرده تعجب مه عزیز حیت بعدش، نرفیت چرا که-

 .فرس تادم رو اون اومد، برمی ازپسش محمد-

 :گفمت بلفاصهل



 بفرس تیش که این برای ابشه مناس یب آ دم کمن منی فکر و دیدم رو محمد من-

 !دربیاره رس اکرش از ای و بزنه رو اباب رد بتونه ات ترکیه

. گذاشت دس مت روی و کش ید بریون دس مت زیر از قدلری اب  را دستش

 من که گرفت می شلک درومن در هیاهویی. فرشد انشدس ت بنی را دس مت

 بگرید، دستش به را فربد و من بنی حلظات این و رسبرآ ورد نداش مت دوست

 تصممی و نبودم حریفشان. بزنمی مه به هممی های حرف بود قرار که وقیت مه آ ن

 فربد کنار در بودن از مه. بزمن را حرمف مه. ابمش داش ته مه اب را دو هر گرفمت

 .بربم تذل



 .کنن مککش که هسنت کسایی! جا اون نیست تنها که محمد-

 زد کنار بودند آ مده ام پیشاین و صورت مست به که موهایی آ زادش دست اب

 :داد ادامه و

 ... چون نرفمت من-

 

 گفت و کرد کواتهی مکث



 رو اکرام ندارم دوست الکا  برم؛ که بودم کرده رو اکرام مهه. نتونس مت چون-

 بسپرم رو چزی مهه و مبومن که گرفمت تصممی هیو برم، که نشد اما یس،ک بسپرم

 .برم بعدش رس ید ای نتیجه به اگه ات محمد به

 :گفمت مردد

 رس ید؟ ای نتیجه به-



 به را موهامی. کرد تکرار را اکرش دیگر ابر یک و کرد نگامه اکمل سکوت در

 شلک به را املسو  مه من. بیشرتی آ رامش و دقت اب ابر این داد، هل عقب

 :کردم تکرار دیگری

 هبم ابید. کین می اکر چی داری و رس یدی کجا به بگو هبم فربد، بزن حرف-

 ابابم اب خوای می ای گفتنی، مه به چیا و دیدی رو اببک چرا بگی هبم ابید. بگی

 حق خودت به مون خونه به اومدنت قبل و دیشب ات شاید کین، اکر چی

 اومدم، من وقیت اومدی، وقیت اما بکین، رو ودتخ اکر و نگی که دادی می

 تونمی منی کنه، می پیدا ربط مه به مسائلمون دیگه نشستمی، مه کنار جا این وقیت



 و ست حاش یه مسائل بقیه و نشده چزیی که نیارمی خودمون روی به

 !امهیته یب

 عقب آ رام را بود موهامی روی که مه دس یت.برداشت دس مت روی از را دستش

 :چرخید مسمت به بعد و رفت س تاره آ رایش مزی نزدیک ات. شد بلند و دکش ی

 تومن می من کین می فکر تو دارم، ازت سوال یه بگم هبت چزیی که این قبل-

 چامق رو من اومدن مهنی چطور اون کمن نگاه بشیمن بعد و اببک اب برم

 رست؟ تو زنه می و کنه می



 ابید بود، پرس یده خسیت سوال. بودم اش ابره یک شدن بلند و رفنت درگری

 :ابمش داش ته بیشرتی آ رامش ات نشست می کنارم و آ مد می

 رو این احامتل خوردی، رضبه اباب اکر از قدر چه تو دونس مت می وقیت خب-

 !دربیاری رسش رو اکرش تلیف ات کین اکری هر که دادم می

 :آ مد جلو به قدم یک و انداخت ابال ابرویی

 مش؟ می اببک دامن به دست کردن یفتل برای وقت اون-

 :گفمت و دادم تاکن الکفه را رسم



 از خویب بوهای. زدی حرف ابهاش اباب ی درابره دیدی، رو اببک تو خب-

 دست رو هبش خبواد اباب که گفت خودش اببک آ د، منی اباب و اببک ی رابطه

 .ده می لو تو خمصوصاا  بقیه به رو جاش بزنه

 :شد مخ طرمف به ایس تاد، لمقاب و آ مد جلو بیشرت

 دایی بده نشون هبم و بیاد که نبودم اببک منتظر اما دیدم، رو اببک آ ره-

 اکر من شون رابطه خوردن مه به و ماجراها این ی مهه قبل. کجاست منصور

 . بودم کرده رو خودم



 اکری؟ چه-

 به را متفکرش نگاه شد ابعث مهنی شاید. بودم گفته دلهره و اسرتس اب

 :گفمت درماندگی اب. بدوزد رمتصو 

 دیگه بودن نگران دامی و الکفگی این! فربد بگری ازم رو لعنیت ترس این-

 بری تو ات نگم هیچی و مبومن خفه ابید فقط دومن می نذاش ته، ابیق ازم هیچی

 اکر که حاال آ دمم، ممن خب اما بگریی، را حقت گه می عقلت که طور اون

 طرف یه از تو، به حسم طرف یه از. شده ربدت چی مهه اینجا به رس یده



. فربد کشم منی دیگه کنید، اکر چی مه علیه خواین می دومن منی طرف یه از اباب،

 ابمش، داش ته ازت ابید توقعی چه و خبوام ازت ابید چی دومن منی حیت اصلا 

 .شدم خس ته خییل که اینه دومن می که چزیی تنها

 توی من شه، می چی ببیین نشس یت منتظر تو. بدتر مکی مهینه، ممن وضعیت-

 و منتظر تو مثل اکش که کمن، معل و بگریم تصممی ابید فقط رشایط این

 .بودم تلکیف یب



 که کرد وادارم و گذاشت ام چانه زیر و آ ورد جلو را دستش. گرفمت را نگامه

 :کمن نگاهش

! مطمئمن هبش خییل که چزییه تنها این بشی، اذیت وسط این تو خوام منی اما-

 !کین مکک هبم خودمت ابید البته
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 :داد ادامه فربد! افتاد اتفاق این رسیع خییل شد، مجع چشمم داخل اشک

 و ترکیه نرفمت و زدم پا و دست لکی ای و پیشت اومدم دیشب که مهینه برای-

 . سپردم دیگه یکی به رو اکر

 هامی چشم در نگاهش. چرخید طرفش به ارادی غری رسم نشست، کنارم 

 به را نگامه. بیامی نظر به انگزی ترمح نگاهش در نداش مت دوست. چرخید می

 .کردم هدایت روبرو



 کند، نزدیک خودش به را من کرد سعی و انداخت مکرم دور را دستش

 این به ذهمن ندادم اجازه و دادم تکیه اش شانه به را مرس  شدم، تسلمیش

 :گفت فربد. است ااتق در پشت س تاره که برود مست

 زنه می زنگ اببک بشم؟ پومل خیال یب بگو؛ هبم کمن؟ اکر چی داری دوست-

  رساغش؟ نرم ده می عید و وعده



 این ندارم دوست فقط که بگومی و بردارم اش شانه روی از رس خواس مت می

 خوامه منی دیگر که بگومی شود، وارد مشرتکامن احساسات به آ سییب وسط

 .شد مانع مکرم دور دستش بیشرت کردن حلقه اب فربد اما کمن؛ کامتن را حیس

 من بنش ینمی ها پهل روی مه کنار و بریون بیای که این قبل عزیز ی خونه عید-

 دیده رو منصور ایید نکنه، چه و کنه چه که کردم می اتیپ محمد برای داش مت

 که زدم می رو زورم ی مهه داش مت مه من. بود دیده خودش چشامی اب بود،

. ابشه مجع حواسش و اشتباهشه آ خرین بکنه اشتباهی اگر کمن اتیپ براش

 کنار رو گویش من و اومدی تو که این ات. کردم بودم بدل هتدید چی هر



 که خواس مت می حلظه یه. گفتمی ها گذش ته از زدمی، حرف مه اب خییل. گذاش مت

 که اومدم جلو. کمن فکر تو به و ابمش تو اب فقط و کمن فراموش رو چزی مهه

 داش ته رو تو دست یه اب شد منی. نتونس مت هنایت در اما بکمن، رو اکر این

 دایی ی سایه که بفرس مت پیام محمد برای تو چشم از دور دیگه دست اب و ابمش

 .داد اجنام رو شیکی شد می فقط. ابشه منصور

 :کردم نگاهش سوایل و کردم بلند شده طور هر را رسم ابر این

 کدوم؟ یعین یکی؟ -



 بنی واقع خییل موضوع این به نسبت ابید اما خسته، برات دومن می یدلا ببنی-

 وقت اون بود اگه که نیست، رفته رسم که الکهی و من فقط موضوع ابیش،

 موضوع ممن؛ یکیش و رفته ها ییلخ  رس که الکهیه کردم، می فکری یه

 گول زار دو بکنن رو قرونشون یه که این طمع به که هسنت ای بیچاره های آ دم

 تونن منی بوده قانوین غری ابابت از درخواستشون چون و خوردن رو ابابت

  خرده جراین. رفته که رفته مه مالشون. جاشون رس نشسنت و بکنند اعرتایض

 دیشب من. بفهمن مهه ات کشه می طول و کرده صورمن دایی که هاییه جنایت

 من تلکیف بگم هبت که بگریم ازت رو دررو راه که م  خونه بیای امروز گفمت



 جراینش منصور دایی اما معلومه، چیه تو برابر در موضعم که هجت این از

  !کنه می فرق خییل
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 اید حالیت در ابید را بودن بنی واقع و بودم نشس ته ختت روی فربد به چسبیده

 واقع فهمیدم منی من. بود زده تکیه همرش به مه دمل ، شانه فقط نه که گرفمت می

 و بودم داده تکیه اش شانه به شانه شود، می رفتارهایی چه شامل بودن بنی

 اش شانه از تکیه حاال مهنی ابید ای من و انداختنش  گری و گفت می اباب از فربد

 اب بدلی طور هر و برو:"  گفمت می و نشس مت می حالت هامن به  ای و گرفمت می



 نگاه ی نتیجه"! کنه می فرق من اب جراینش اباب که چون کن، برخورد اباب

 :شد لکمه دو فقط هایش حرف کردن پاینی و ابال مهه آ ن و دفرب به ممتدم کردن

 ! ابابم! فربد ابابمه-

 و پدر نسبت برای شود منی کرد می درک مه شاید ای! ماند خریه صورمت به تنها

 از تر شکس ته دل شد ابعث نگاهش! گذاشت مایه بودن بنی واقع از دخرتی

 :دمه ادامه دیگری وقت هر



 ی بقیه ات بنداز گریش برو که بگم هبت تومن یم چطور تومن؟ می چطور-

 یه منتظرم لعنیت درمونگاه اون توی هنوزم من. بشه جمازات و بره رو معرش

 که شه می داره سال یه. کنه ذوق و ببینه مزیم پشت رو من و تو بیاد روز

 تو برای ابمش؟ بنی واقع تومن می چطور حاال شده، تنگ براش دمل ندیدمش،

 !ابابست من برای داییه،

 را هامی حرف ی مهه و نشده خایل هنوز اما رخیمت، می اشک صورت هپنای به

 ام گریه و اشک دس تخوش قدر چه حلمن و صدا نبود همم حیت بودم، نزده

 :است شده



 فرق اباب اب من برابر در موضعت گی می وقیت ابمش، بنی واقع گی می هبم وقیت-

 .کین ومل هوا و زمنی وسط که اینه مثل درست کنه، می

 رسش. اند شده حلقه مکرم دور که آ ورد ایدم به دستش، ی رونده  پیش حرکت

 حرف هبرت ات دهد تغیری را نشس تنش حالت دید منی دلییل. بود گومش نزدیک

 :بزند

 براش ای عاقلنه حل راه هیچ که خورده گره مه به جوری یه چزی مهه اگه-

 دایی کمن فراموش که این خوای؟ می ازم چی! تو نه منه، تقصری نه این نیست،



 و کجاست دومن می وقیت عاری؟ یب طبل به بزمن! کرده؟ که اکری چه منصور

 کنه؟ می راضیت خوبه؟ جوری این آ ره رساغش؟ نرم کنه می اکر چی داره

 من پول فقط رفتنش اب ابابت بگم؟ برات مشالکمت از دوابره من داره لزومی

 به انداخته رو مبکن رو مهه خون کردن عادت که آ شغال رسی یه نربده؟ رو

! دیگه اندازی س نگ هزار و هتدید ات بگری فروشگامه زدن آ تیش از جومن؛

 و بیاد چشم تو بیشرت ات بکشم آ تیش به رو فروشگامه خودم شدم جمبور من

 رسم از دست ببینید بگم که. کرد سازی پرونده تر راحت براشون بشه

 های بند و زد آ دم بودم؟ اکرا این آ دم من. مه جون به بیوفنت و برنداشنت



 بگی الکم یک توین منی مه تو خب! کردم می رو اکرم داش مت دردرس یب س یامه؟

 شه منی که دوین می چون بردار، ابابم رس از دست و بکن رو اکر مهنی آ ره

 فرق یک از که کین می فرق برام ابابت اب تو گم می وقیت! گفت چزیی مهچنی

 .گم می اینا از فراتر چزیی یه از دارم. زمن منی حرف معمویل داشنت

 :گفت بلفاصهل که چرخاندم طرفش به آ هس ته را رسم

 ! گم می داشنت دوست از دارم-



 راحیت نفس. گرفت آ رام تپید می س نگنی که قلمب. بود خوشایند اعرتافش

 :کردم زمزمه و کش یدم

 گم غریب و جعیب اتفاقات همه این الی البه داشنت دوست این ترمس می-

 ! گم می هبش دوابره. بگریم پس اباب از رو پولت تومن می من. بشه

 :گفت اطمینان اب

 حرف یه اب مه ابابت. شد می گم قبل های سال بود شدین گم اگر شه، منی گم-

 .ده منی کیس به پول تو ی ساده



 :بود اببک ها آ ن از یکی و بودند کرده ام احاطه ها نگراین

 .است خورده زمخ خییل. ترمس می اومن از! اببک-

 :زد لبخند

 وامایی این از. بگریه براش ابنکی الکن وام یه رفقاش مکک اب بود قرار ابابت-

 ابز حساب روش خییل اببک ندادی، ندادی پسشم بعد و گریی می فقط که

 ثلم  ات چند و من وجود اب که کنه می داره رو تلشش متوم مه الان. بود کرده



 رو ابابت دقیق جای که اینه مه اش برنده برگ. برتسونه رو ابابت من

 !داره وجود مشلکی یه وسط این فقط دونه، می

 :گفمت و دادم تاکن را رسم

 مشلکی؟ چه-

 و دقیق نگاهی اب. شد مخ صورمت مست به مکی بعد و کش ید عقب را رسش  

 :گفت شده جدی



 مه رو بود اوجنا منصور دایی که ای هخون آ درس ازمریه؛ منصور دایی گفت هبم-

 رفته ازمری از منصور دایی و بود قبل روز چند مال آ درس این منتها داد،

 رسراس یت اطلعات خواس ته منی و دونه می رو این اببک ای حاال. اس تانبول

 دیده اببمک آ دمای َدم حیت و زده دست رو هبش منصور دایی مه ای بده، هبم

 از روزه چند و نیست ازمری منصور دایی که ندادن خرب هبش کدوم هیچ که

 .ست سوخته  ی برنده برگ یه اش، برنده برگ که دونه منی و رفته اوجنا
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 را اببک و شده راک به دست زودی این به اباب یعین. کردم نگاهش تعجب اب

 :پرس یدم! بود؟ کرده خارج دور از

 دور رو اببک ابابم واقعاا  ای گه، می دروغ اببک کین؟ می فکر چه خودت-

 زده؟



 حیت و ازمریه دایی که گفت می جدی خییل اببک دومیه، من حدس-

 که دونس مت می من که صوریت در. اوجناست که کنه اثبت هبم خواست می

 اببک دست از شدن خلص برای ابابت چزی؛ یه مونه می فقط نیست، اوجنا

 از مه و خورن می توبره از دارن مه اببک آ دمای و اس تانبول رفته ازمری از

 به امحقانه و انداخته پا رو پا و نفهمیده رو این اببک هنوز فقط. آ خور

 . نیست بدل خودش از غری کیس رو ابابت جای که کنه می افتخار خودش

 :کرد نوازش را صورمت و وردآ   جلو را دستش



 حساب دایی که برم می پیی بیشرت رم، می جلو بیشرت که چی هر یدلا راستش -

 نیست تنها! شه می حامیت جعیب مه عده یه سوی از. کرده رو چی مهه اکر

 معرم آ خر ات وقت اون جام، رس بشیمن اگه نکمن، اکری اگه. خنورده تنها چون

 !مومن می مدیون خودم به

 :گفمت و کردم بلند مکی را رسم

 ترکیه؟ بری خوای می-

 :کرد نگامه مس تقمی



 .برم ابید-

 :گفمت و شدم بلند کنارش از تعلل اب

 !خونه برسون رو من-

 :رساند در به را خودش من از زودتر بلند های قدم اب که رفمت در مست به 

ت منصور دایی-  اما نیست، ریسک اهل! رفتنت از گذره منی داره، دوسم

 رو تو شده جور هر خواد می. کنه می و کرده زاید ریسک تو بردن خاطر به

 .  رس یده خواس ته چی هر به که فاحت رسدار یه بشه ات خودش، پیش بربه



 رسم به و آ ورد پاینی را رسش اما چیست، حرفش لکی منظور فهمیدم منی

 :گفت  لکمه چند در را منطورش متام و کرد نزدیک

 هبش تو که خواد، می رو مهنی منصور دایی! بگریه من از ور  تو ذارم منی من-

 اما کنه، اس تفاده ضعفت نقطه این از خواد می. بیام ات بده رو فربد پول بگی

 نگه خودم پیش مه رو تو. گریم می خودم بگریم، رو حقم قراره اگه من

 .دارم می

 :گفمت و کردم متوقف اش سینه نزدیک را رسم



 !مریم می من یایب  و ترکیه بری تو ات-
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 ۲7۲پارت#
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 وجودم متام اب. آ ورد مه تر نزدیک را رسش و برد مکرم پشت به را دستش

 پر نگراین، از پر  ؛است تردید از پر پا ات رس من خود مثل که کردم می حس

 !است گرفته خودش به جرمیه شلک که تلکیفی از پر و دغدغه از

 و کش یدمی نفس مه ی  سینه به  سینه و مه روبروی. ماندمی حال هامن به حلظایت

 مه وجود از و شدمی تر س بک انگار شدمی، هبرت انگار ابزدم و دم هر اب

 . گرفتمی آ رامش

 



 ی مهه و بوده ااتق داخل سوم نفر انگار که کرد می مان نگاه طوری س تاره

 نگاهش اب بزند حرف ای لکمه که این بدون. است شنیده مه را ما های حرف

 اما مکی ات زد می لبخند است، ما بنی عادی غری اوضاع ی متوجه که گفت می

. دهد قلب قوت ما به و بپوشاند را اند نشس ته چشامنش در که هایی اگر و

 دردی رشیک ات بزنمی حرف برایش داشت دوست و کرد می نگاه ما به مدام

. بود موضوع این ی متوجه مه س تاره و داشت جعهل فربد اما دارمی، که شود

 ی دقیقه چند نبودم رایض من اما مبامن، کنارش خواست من از رفنت موقع

 . بدمه دست از را ابمش فربد اب بود قرار که بیشرتی



 جای به داشتمی، خداحافظی قصد و کرد هپیاد را من  فربد که ای حلظه

 :گفمت و زدم زل چشامنش در خداحافظی

 داش ته دوست من مثل تونه منی کس هیچ! خییل دارم؛ دوست خییل من-

 !ابشه

 این متام ی اندازه داش مت دوست. کرد مهراه آ ن اب مه را لبخندی و زد پلک

 .بگومی و بگومی و ابیس مت ماش ینش مقابل ها سال

 



*  *  * 

 درمانگاه در که این بر علوه. بود رس یده خودش اوج به مامان پریشان افاکر

 بری خوای می نزده؟ زنگ ابابت:" که بود پرس یده و زده زنگ ابر دو

 ترس. گفت می رفتمن و اباب از و چرخید می دورم مدام مه خانه در" پیشش

 خارج ایران از چطور ات هس مت مذاکره حال در اباب اب شاید که داشت را این

 .شوم



 ویل بود، رسانده خانه به س تاره ی خانه از را من فربد دیروز. بود بدی روز

 .گذرد می دیروز از زایدی مدت کردم می حس من

 متاسش به دید وقیت. شد اکمل اببک زدن زنگ اب ادامه در که بدی روز

 :گذاشت پیغام و زد زنگ خانه تلفن به دمه منی جواب

 الان ات اگه البته پیشش، آ د می حامتا  گفمت، فربد به رو جاش بگو ابابت به-

 رو فکراش دوابره بگو هبش بیاد، نکمن فکر مه تنها! ابشه نفرس تاده رو کیس

 توی اگه حیت نباشه، مه فربد نگران! بیاد خودش به که منتظرم هنوز بکنه،



 شدور هملکه از و برمس دادش به تومن می ابز ابشه مه قدمیش یه در ترکیه

 ربط نذار ندارم، اکری تو اب بده، بیار رو پومل خوش زبون اب یدلا مه تو. کمن

 !مه به کنمی پیدا

 

 عصبانیت و خشم متام و کردم لعنتش زیرلیب فقط. کرد قطع و گفت را این

 خواست می دمل خییل. کردم کنرتل مه روی هامی دندان فرشدن اب را آ ن از انیش

 کند می فکر او که جایی اباب و کند می فکر که است آ ین از تر امحق که بگومی



 مه فربد. گرفمت متاس فربد اب و کردم اختیار سکوت اما ابشد، تواند منی هرگز

 بر را ارتباطی های راه متام و نشوم مهالکم او اب وجه هیچ به که گفت قاطعانه

 پول است من دست که پویل:" که گفت مه پول ی درابره. ببندم او روی

 "شود ابزگردانده است هبرت و اباب پول نه و است بکاب خود

 

 حساب به را پول و زدم ابنک به رسی درمانگاه به رفنت از قبل صبح شنبه

 بود زده فربد که حریف خاطر به فقط برتمس، او از اینکه نه ابزگرداندم، اببک



 به فرض به را آ ن اگر و بود اببک برای حال هر در پول! کردم را اکر این

 بپردازد؛ اببک به را آ ن ات آ مد برمنی جربان درصدد وقت هیچ اباب دادم می ربدف

 جای دیگر اببک و اباب اختلف اما بودم، داش ته نگه امید مهنی به را پول

 .بود نگذاش ته ابیق اببک به ها پول ابزگرداندن برای تردیدی و شک

 مه را او ات زدم زنگ فربد به داش مت، خویب حس برگرداندم وقیت را پول

 مه درمانگاه در. برنداشت زدم زنگ که چه هر منتها کمن، خومب حس رشیک

 اما نشدم، او به زدن زنگ پیگری دیگر ظهر ات که شدم اکرم مشغول قدر آ ن

. نداد را جوامب مه ابز و زدم زنگ دوابره شد خلوت رسم مکی که ظهر



 ی خانه  به شب از بگومی اببک پول دادن پس از که این بر علوه خواس مت می

 . بزمن حرف مه رفتمن عزیز

 حیس رشیک ذره ذره را او و ابش می عزیز کنار دو هر شب یک خواس مت می

 که ذلیت ی مهه فربد ندادن جواب اما بود، دوانده ریشه معیقاا  دملان در که کنمی

 .برد هوا به و کرد دود را داش مت عزیز ی خانه به رفنت از
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 قدر این ای بدهد، را جوامب خواست منی ای رفت، منی زدن زنگ به دس مت دیگر

 من متاس صورت دو هر در ام؛ زده زنگ من ندید که بود شلوغ رسش

 اما نداش مت، عزیز ی خانه به فربد آ مدن به امیدی دیگر که این اب. بود فایده یب

 حامم به را او چزیی هر از قبل و کرده مرخص مه را پرس تارش. رفمت خودم

 مرتب عزیز نه گر و کردم را اکر این شدمن مشغول و خودم آ رامش برای. بردم

 بود، مه فراری کردن حامم از البته است، کرده حامم اتزه که کرد می تکرار

 مفید من برای واقعاا  اما بکند، را اکرهایش خودش توانست منی چون شاید



 و فکر هر از و کرد رسگرمم عزیز به مربوط اکرهای شام هنگام ات و شد واقع

 .داشت نگهم دور خیایل

 متام خواست دمل حلظه یک افتاد من به نگاهش وقیت خوردن شام موقع

 او به ممکن شلک ترین خلصه اب را است گذش ته فربد و من بنی که چزیهایی

 :گفت و داد دس مت به را فرصت این خودش. بگومی

 !دیگه خبور کین؟ می ابزی ابزی غذات اب چرا-

 :گفمت و زدم بندی نمی لبخند



 خوردن غذا میل ممن نیست؛. ابشه فربدم امشب که بودم چیده برانمه-

 .ندارم

 :گفت و کرد نگامه است فربد امور ریز ریز جراین در که کیس مثل عزیز

 .داره ترکیه بلیت صبح فردا ه،ک بیاد تونه منی-

 آ خر بود قرار فربد. کردم رها بشقاب در را دس مت در قاشق عزیز حرف این اب

 شدم عزیز مات. بود نزده حریف من به چرا! هفته اول نه برود ترکیه به هفته

 :گفمت و



 گفته؟ خودش عزیز؟ گفت هبت یکم -

 :گفت و داد تاکن انرضاییت اب مکی را رسش عزیز

 و برخورد هبش نرو گفمت. ترکیه ره می صبح فردا که گفت! زد نگز  عرص-

 برو، نگو پس نداری خرب هیچی از تو  :"گفت هبم. کرد قطع رو تلفن زود

 و تند. نداشت مه حسایب و درست حال! م اکسه تو گذاشت جوری این" نرو

 رسکه و سری مثل داره دمل کرد جوری این که عرص از. کرد می حصبت عصیب

 .وشهج می



 ااتق طرف به. شدم بلند سفره کنار از و نکردم معطل دیگر عزیز حرف اب

 و هتران خود ات داشت برمنی اگر. بزمن زنگ دوابره و بردارم را ام گویش ات رفمت

 زودتر ات داش مت جعهل و خورد می چرخ ذهمن در چرا هزاران. رفمت می اش خانه

 قصد دفعه یک چرا داد؟ یمن جواب را من متاس چرا. بگریم جواب و بپرمس

 بود؟ کرده را ترکیه به رفنت

 برعکس را کیفم کمن، پیدا کیفم داخل از را گویش و بربم دست که این جای به

 و زدم آ ن به چنگی افتاد ات. بیفتد بریون آ ن داخل از گویش رسیع ات کردم

 در. میزن می مه به حریف چه که بش نود عزیز خواس مت منی. گرفمت را فربد ی شامره



 را خودم و رفته بریون خورد می جواب یب و بیهوده های بوق ام گویش که حایل

 را اضطرایب جحم. گرفمت متاس دوابره مرصانه من و شد قطع. رساندم حیاط به

 حیاط طول تند های قدم اب. بود توامن و اتب از تر ابال کردم می حتمل داش مت که

 ابالخره. دارد فربد دادن جواب در رییاتث پمیودن تند این انگار و پمیودم را

. زد خشمک جا در و ایس تادم حیاط وسط مه من. گفت" الو"  و داد جواب

 :زدم صدا ممکن شلک ترین گونه  ملمت به را امسش

 !فربد-



 :گفت خس ته صدایی و حلن اب بلفاصهل 

 ... جامن-

 در ام حیایت علمئ متام عرص از. کش یدم نفس تر س بک شنیدنش از بعد من و

 به فربد" جامن"  اما شدند، می پاینی و ابال س نگنی و بود ممکن وضع بدترین

 .برگرداند خودش درست حالت به را مهه شوک یک مانند
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 خودش از فقط که آ رامشی اب و کش ید پر حلمن از سادگی به ملمت مهه آ ن

 :گفمت بودم گرفته



ت-  صبح از چرا که کمن گهل ابید که رفته ایدم اصلا  زنه، می حرف آ دم اب جانَمم

 !مونده جواب یب گرفمت متاس چی هر

 دیگه؟ رفته ایدت رو چی گفیت، که تو-

 مگه ترکیه، بری صبح فردا قراره هگ می عزیز دادی؟ منی رو من جواب چرا-

 بری؟ خوای می الان که شده چی ری؟ می هفته آ خر بودی نگفته هبم

 :گفت کواته مکیث اب



 طول هفته آ خر ات کردم می فکر که داش مت اکر خرده یه نیست، طوری-

 .رم می فردا و شد اجنام اما کشه، می

 :نکردم ابور

 ندادی؟ رو تلفمن جواب چرا-

 پس؟ کین می حصبت یک اب داری الان! دادم جواب که من-

 :گفمت و گذاش مت کناری موقتاا  را ش"جامن" به کردن فکر



 من اب که خنواس یت تو و گرفمت متاس ابر چند صبح از من فربد، نکن اذیمت-

 .بزین حرف

 .ترکیه برم که کردم رو اکرام فرشده که گم می داش مت، اکر-

 فقط که کردم می حس من اما ،بزند را حرفش اکمل تسلط اب خواست می

 .است مراد وفق بر اوضاع که کند وامنود خواهد می

 خوای می که افتاده اتفایق یه بکین، رو اکرات فرشده که نیس یت آ دمی تو فربد-

 !بگو هبم شده؟ چی ترکیه، بری



 .تری راحت خودت جوری این! ندوین که هبرته-

 نشس ته ترس بلفاصهل شده خایل آ ن جایم  و شدم خایل کردم حس آ ن یک

 این انتظار اما برود، طفره درست جوایب دادن از  که بودم منتظر. است

 :بگومی و بردارم جلو به جلو به قدمی شدم موفق. نداش مت را جواب

. ابمش راحت خوام منی. بگو مه رو ش بقیه ای گفیت می رو ش اینجا ات نباید ای-

 !معلومه این نیومده، هبم راحیت اصلا 



 ای، خس ته بودی اکر رس مه تو دارم، اکر لکی برم، ابید  صبح فردا من ایدل-

 .خبواب برو. نکن مشغول رو ذهنت

 .شده چی بگو فقط فربد-

 که نداشت دیگری جواب مکث جز و گذشت می که ای اثنیه هر کرد، مکث

 چزیی. کرد می امتحان را - راه بدترین - راه یک به رفنت مسری من دل بگوید؛

 :گفمت من و نگفت

 !فربد؟ شده؟ طوریش خوبه؟ حالش اباب-



 چزیی یه مه خوب از گفت ابید بگم، رو ابابت الان درستم  حال خبوام اگه-

 .ورتره اون

 ... پس-

 به نزده، تلفمن! نداره خرب ازش مه مصطفی...  نیست پیداش دیشب از محمد-

 .اومده رسش بلیی چه دومن منی! ده منی جواب تلفنشم



 ابید من مصطفی؟ محمد،. بودم داده دست از انگار را مدمت کواته ی حافظه

. داد می اطلعات انفجاری که بود فربد تقصری مه شاید ای ش ناخمتشان؟ می

 :گفمت بریده بریده

 دلیل بزنه، زنگ هبت تونه منی شاید هست، جایی یه حامتا  نشده، که غیب-

 .مونده کجا بنیبب  خوبه، حالش ابشه، اومده رسش بلیی یه شه منی



  نیست؛ همم کرده دیر دقیقه  پنج بگم که بگریه نون کوچه رس نرفته جان یدلا-

 ست خوش بینانه خییل. خاموشه گریمی می متاس نیست، خربی ازش روزه یه

 .نشده طوری که کنمی فکر

 تونه منی...  رسش بلیی ابابم یعین آ وردن؟ رسش بلیی کین می فکر فربد-

 !بکنه رو اکر این



 جتربه مه اب را ها حس نوع بدترین مهزمان. آ مد برمنی من پس از مجهل کردن اکمل

 و جخالت و رشم حیت و بیچارگی و درماندگی نگراین، و ترس. کردم می

 .بکند اباب که دیگری وحشتناک اکر از رشم...  آ برویی یب

 من که چه آ ن گفت و نکرد رد اما کند، رد را ام گفته فربد خواس مت می فقط

 :بش نوم نداش مت دوست هرگز

 برای که چی هر و بود ابابت دنبال محمد اما ام؛ فراری کردن فکر از یدلا-

 رو محمد من! مقرصم من. ابابت به رمس می ابز بگردم رو در راه دنبال خودم



 کجاست، دومن منی اصلا . کردم ابزی جونش اب من. ترکیه بره فرس تادمش

 .برم و بشه صبح که نشس مت منتظر فقط  مرده؛ ای ست زنده

 .زدم می پا و دست داش مت بیهوده من. گفت می راست

 صبح ات الان؟ کرد اکر چی ابید ش؟ خانواده فربد! شه می صبح مگه حاال-

 .بده خودش از خربی یه شاید بزن، زنگ دوابره خیلیه،

 :گفت مشرده و آ رام



 شه، می حل. جا این به نرس می که ندادم جواب صبح از! بدوین خواس مت منی-

 .کمن می حل

 شه؟ می حل چطوری فربد؟ چطوری-

 گرفنت چشم زهر یه حد در شاید. بیارن رسش بلیی تونن منی گه می مصطفی-

 .ابشه

 :نبود همم اما داشت، مه من انگار بود، رسد. نشس مت زمنی روی جا هامن 



 گرفنت چشم زهر یه فقط تونه می این نیست، ازش خربی دیشب از گی می-

 آ د؟ برمی اکری دس مت از من بکین؟ توین می مه اکری ابشه؟بری

 :شنیدم گویش پشت از را کش یدنش نفس صدای

 کس هیچ اب. نکن فکر هبش که این غری بگم، هبت الان تومن منی هیچی-

 تر آ روم زدم حرف ابهات که الان اما بزمن حرف موردش در تونس مت منی

 .شدم



 تاکن و داش ته نگه آ ن روی را رسم و گذاش مت ام شقیقه روی را دس مت کف

 :دادم

 چون بشیمن، وضع مهنی به صبح ات تومن می! رسده حیاط، وسط نشس مت-

 شب که ایه نگراین نگراین، بدترین. کمن اکر چی ابید بشم بلند اگه که دومن منی

 مثل دارم دوست ممن. کواتهرته جا مهه از دستت ببشرت انگار. رساغت بیاد

 !ابشه نشده طوریش که کمن می دعا فقط کمن، فکر فیمصط دوستت مهنی
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 :گفت دفعه یک



 اوجنا؟ بیام خوای می-

 نشس مت جا این کنمم وضع بدترین به که الان بری؟ خوای منی صبح مگه-

 بری؛ ابید صبح اما! تو دیدن غری کنه، خوحشامل که نیست دنیا توی هیچی

 ! شه منی برگردی، بعد و بیای رو راه مهه این

 .آ م می دارم، وقت! فرودگاه  رم می ده ساعت صبح-

 :کردم زمزمه و نشس مت زمنی روی تر راحت



 بشیمن فقط نباشه؟ مشلک هزارات درگری فکرم و اینجا بیام من شه می یک فربد-

 ! مهنی فقط و ابیش تو. بربم ذلت زندگمی جراین از و

 خودمت. نگو چزیی جراین این از عزیز به. افمت می راه دیگه ی دقیقه پنج من-

 ! نفهمه چزیی که ابش آ روم

 آ ی؟ می داری که بگم-

 ... بگو-

 :شدم بلند جا از



 !بریس ات بیدارم من بیا، آ روم-

 عزیز ات بزمن تفاویت یب نقاب شدم جمبور و ابال برگش مت کردم، قطع را تلفن وقیت

 ربطش که پرس ید فربد رفنت دلیل از. انراحمت و نگران قدر چه که نربد پیی

 و نرفت ابر زیر چه اگر. گراف منایندگان اب مدارش قرار و اکر  به دادم

 نقاب فقط من مه ابز اما" دارد من منصور  به ربطی رفتنش: که گفت خودش

 پای شدم جمبور حبث کردن عوض برای. نرفمت ای مس ئهل مهچنی ابر زیر و زدم

 وسط را بود شده ساکن عزیز دیوار به دیوار ی خانه در که ای اتزه ی مهسایه

 اصالتاا  دارد، چبه ات چند مهسایه که بدمه گوش این به طوالین زماین و بکشم



 مشغول شوهرش و دارد ششوهر  ی خانواده اب ای  رابطه چه کجاست، اهل

 .  است  اکری چه

 

 زد می چرت. بود نشس ته مبل روی منتظر آ ید می فربد دانست می چون عزیز

 من از شد  می بیدار و آ مد می جلو به دفعه یک رسش که گاهی از هر و

 :پرس ید می

 نیومده؟ هنوز-



 جا زا را من مه فربد ماشنی بوق. شد متام انتظار. آ ورد می لمب بر لبخند و 

 .کرد پاره را عزیز چرت مه و پراند

 ایس تاده منتظرش اول ی پهل روی ابال از من شد داخل و کرد ابز را در وقیت

 من که بیاورد داخل به را آ ن ات نشست ماش ینش داخل رسیع قدر آ ن. بودم

 پاینی بیشرت پهل یک شد داخل اکمل وقیت. بودم دیده را فربد از ش بحی انگار

 پا و کرد ابز که را ماشنی در...  را دیگر ی پهل کرد، خاموش را ماشنی. آ مدم

 و شد بلند اکمل وقیت و کردم طی مه را دیگر ی پهل یک گذاشت بریون

 و ندادم جوایب زد، صدامی عزیز. کردم می نگاهش و ماندم جامی رس ایس تاد



 به را من و بست رسش پشت را ماشنی در که کردم نگاه فربد به فقط

 فربد فقط مرد آ ن و داشت وجود مرد یک برامی دنیا در. کرد امنهم لبخندی

 وجود مرد یک فقط! مرد یک نه بودند دیگری آ دم فقط من برای بقیه بود،

 غرق صورتش ممییک حالت هر اب و لبخند هر اب توانس مت می من که داشت

 و برداشت قدم طرمف به. بربم اید از را بدم های حالت ی مهه و شوم ذلت

 به را کت شد که نزدیک. بکشد بریون تن از را کتش ات برد دست انمهزم

 گرفمت. بگریم را کت ات رفمت پاینی بیشرت پهل یک. بود زاید فاصهل. گرفت طرمف

 :گفت و کرد خارج پایش از را کفش ایس تاده طور هامن مه فربد و



 !کردی خوشگل-

 مدل. بود صورمت تغیریات به منظورش. انداخمت دس مت روی و کردم ات را کتش

 تغیریات اجامیل نگاه یک در. بود شده تر انزک و بودم داده تغیری را ابروهامی

 ات دادم می ادامه قدر آ ن زدم، منی لبخند فقط بود هبرتی وقت اگر. فهمید را

 به که کردم می وادارش حامتا  ام، شده تر خوشگل چرا و کرده تغیریی چه بگوید

 .ام شده تر خوشگل که یدبگو  دوابره ممکن شلک چندین



 نظر از را صورمت زواایی داشت که حایل در. ایس تاد کنارم و آ مد ابالتر

 :گفت گذراند می

 خوابه؟ عزیز-

 دس مت زد، دیگر لبخندی. داد را جوابش من کردن صدا بلند اب عزیز خود و

 . مباند دستش در دس مت ها ساعت داش مت دوست. فرشد و گرفت را

 جا معیقی نگراین لبخندش هر پشت و نداشت وتطرا لبخندش چه اگر

. داشت شکر جای بود نباخته اکمل را خودش که مهنی اما بود، کرده خوش



 را در من وقیت و آ مدمی ابال مه اب. گذاشت مکرم پشت و آ ورد جلو را دستش

 پا حمض به و داد حرکت مکرم روی را دستش شومی داخل ات زدم کنار

 عزیز های حساسیت. برداشت وار نوازش و آ رام را دستش سالن به گذاشنت

 بلکه خوابید منی تنها نه  گرفت؛ ای اتزه جان فربد دیدن اب عزیز. بود بر از را

 خبوابد که کمن جمبورش نتوانس مت. ماند بیدار ما پای به پا و بود پریده خوابش

 .بزمن حرف فربد اب عزیز حضور بدون داش مت دوست طریف از و
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 ابمش آ رام که بگوید نگاه هر اب کرد می سعی ابر هر و کرد می نگامه گاهی فربد

 به کردن گوش هنگام صورتش خطوط به وقیت گرفنت نگاه حمض به من اما و

 من که هایی نگراین و ترس هامن جز چزیی کردم می دقت  عزیز های حرف

 .دیدم منی داش مت

 



 به بود مشهود اش خس تگی آ اثر که چشامین اب و داده مل مبل ی گوشه

 که کند قانعش کرد می سعی عزیز. داد می گوش عزیز نشدین متام های نصیحت

 و بیاید کنار ماجرا این اب کند سعی و نرود اباب دنبال و شده که ست اکری

 اکر ی ادامه گه گفت می جدی خییل واقع در. کند انجرب  را رضرش خردخرد

 نداشت خرب ماجراها ی مهه حقیقت از. کرد می جحت امتام نوعی به و نگرید را

 :گفت جواب در فقط مه فربد. داد می پیش نهاد اتفاقات آ ن به توجه یب و

 دایی برای گفته یک قبلیا، اون مثل ایمن رم، می ترکیه ابری چند سال هر من-

 رم؟ می دارم صورمن



 ربطی فربد رفنت ترکیه که نداشت ابور. کرد  نگاهش انابور نگاهی اب فقط عزیز

 زود صبح ابید مه فربد و بود گذش ته تند ساعت. ابشد نداش ته اباب به

 ی مهه و خنوابیده عزیز کمن؛ حصبت فربد اب من که نبود فرصیت دیگر رفت، می

 به خودش وقیت. گرفت من از بزمن حرف فربد اب توانس مت می من که زماین

. خبوابمی که داد اذن دید را فربد آ لود خواب ی چهره بعد و افتاد کش یدن مخیازه

 بیامی بریون در از خواس مت می وقیت. خبوابد ات انداخمت جا ااتقش در عزیز برای

 فربد و من که بود شده متوجه خویب به. برگردم زود داد هشدار جدی خییل

 فربد به وقیت کردم می فکر من و زد منی دم اما است، افتاده یقاتفا مان بنی



  اتزه ی نفره دو ی رابطه مهنی خاطر به کند گذشت که گفت خونرسد و جدی

 . ابشد ما بنی ی گرفته شلک

 آ ورده کش جلو به را پاهایش ابر این فقط بود، نشس ته مبل روی هنوز فربد

 .بود

 :گفمت و ایس تادم روبرویش

 مهه از بیشرت نیست، فرصت ویل ابهات، دارم حرف لکی واب،خن اینجا-

 ابش،  خودت مواظب خییل جا اون رفیت فقط داری، نیاز خواب به الان



 قش نگی دنیای بگم کنه می جمبور رو من که هس یت اتصایل ی نقطه تنها تو

 .نداره جذابییت برام چزی هیچ دیگه نباشه ایمن اگه دارمی،

 :ببیند تر راحت را من ات کش ید ابال مکی را خودش

 ممن! من برعکس! بدلیش خوب تو و! ها  هرنه، زدن حرف موقع به و خوب-

 !گفیت تو که مهنی



 و بروم جلوتر خواست می دمل که بود خوابیده طوری. زدمی لبخند مه به و

 یک ی اندازه به مهیشه مثل ابزوهایش کنار! نزدیک نزدیکم  ابمش، کنارش

 .داشت خایل رس، جای
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 ذهمن در که چه هر از تواند می انگار که طوری بود، نگامه وصل نگاهش

 برخلف کردن ش نا مثل درست برداش مت؛ عقب به قدمی. شود آ گاه گذرد می

 اما بروند، جلو به که داشت را این متنای وجودم ی مهه چون! بود آ ب راینج

 :بودم حرکت در خمالف مست به من



 معطل بده، جواب حلظه مهون زدم زنگ وقت هر رفیت خدا رو تو فربد-

 ... ندار نگهم

 :دادم ادامه و کردم مکث صورتش روی

 .ابش خودت مواظب مه خییل-

 :ابشد تر راحت رسش ات ردک جا جابه را رسش زیر کوسن



 اون و بزین حرف فوراا  یکی اب خوای می که بده خییل دم، می جواب-

 بری یش می جمبور وقت اون. شه می طاق طاقتت نده، جواب رو گوشیش

 !برین زنگ هبش و ش خونه در بری شب نصف و بگریی گویش یکی از

 :گفمت لبخند اب و دادم ابال ابرویی

 کردی؟ می تلیف داش یت امروز پس-

 .بعد برای مبونه تلیف! کرد می فرق امروز نه، -

 :کردم تکرار لب زیر



 یک؟ یعین بعد...  بعد-

 :گفت آ هس ته

 !شه می درست چزی مهه وقت اون...  بیام و برم که وقیت-

 :دادم تاکن طرف دو به را رسم

 عزیزمی ی خونه دو هر که امشب مهنی. نکمن فکر روزا اون به دم می ترجیح-

 .خوبه خییل خودش هس یت که مجعه خیامل ساعت چند برای شده و



 بلند جا از. برگش مت سالن به و برداش مت پتویی. رفمت ااتقش مست به و گفمت

 :گفمت و کردم نگاهش تعجب اب. بود نشس ته مبل روی و شده

 ااتقت؟ ری می شدی؟ بلند چرا-

 خبشی و هشد بس ته کش اب آ ن از خبشی که موهامی به نگاهی جواب در

. آ مد جلو. شد بلند و کرد بودند رها ام شانه دور و زده بریون کش از دیگر

 :بود گرفته خود به را آ مزی ش یطنت لبخند یک طرح لبانش

 .خوامب می ااتمق رم می آ ره ویل پریده، که خوامب بکمن؟ تومن می مگه ای دیگه اکر-



 :گفمت جوابش در

 ... برو مه تو. مش منی مزامحت دیگه من ابشه-

! داشت نگه و گرفت را ام شانه بروم، عزیز ااتق طرف به و چبرمخ آ مدم ات و

 ام شانه دیگر طرف و آ ورد جلو مه را دیگرش دست شدم متوقف وقیت

 :گذاشت

 هی کمن، می ور اون و ور این رو حمال آ رزوی یه خودم اب هی که روزیه چند-

 آ دم ات دو تو و من. تنداش تو اب نسبیت هیچ منصور دایی اکش ای گم می



 که ای علقه کیفیت مهنی اب بود، الامنون مهنی مثل چزیا بقیه و بودمی غریبه

 .هست مون بنی

 

 چزیها بعیض اما بگومی، تلخ خواس مت منی ابداا  بود ترکیه به رفنت عازم فردا چون

 و بسوزی و شوی روبرو ها آ ن اب که جمبوری و اند شده دیکته ات زندگی به

 .بسازی



 برات که بدیه اتفاقات ی مهه ابین و ابعث و ابابمه! طوره مهنی واقعیت ویل-

 بده؟ تغیری برات قراره رو چزیی این افتاده؛

 :شد فرشده ام شانه دور بیشرت دستش

 بیاد، پیش چی قراره اوجنا برم دومن منی من که اینه حبث نیست، تغیری حبث-

 رو اتفایق هر فکر داده، اطلع پلیس به مصطفی رو محمد شدن گم جراین

 اتفاقایت اب بتوین و بگریی رو درست تصممی ابید وقت اون و! یدلا بکین ابید

 !بیای کنار بیوفته قراره که



 :شود حریفم که نبود مییل اما داش مت، گریه به میل

 چزی مهه که دارم عادت من ویل ابیش، نداش ته تو شاید دارم، عادت من-

 اکر و کمن اکر چی ابید شده خراب که حاال یمنبب  بشیمن بعد و بشه خراب

 پش میون من. ندارم دوست اصلا  من بودن، غریبه مورد در اما چیه؛ درست

 .بود خوب جا ده بوده، بد جا یه اگه مونه، بنی که ای فامییل نسبت از نیس مت

 :شد شل ام شانه دور از آ رام دستش



 دوست اینقدر توق هیچ من بودی غریبه اگه شاید گی، می راست تو-

 !نداش مت

 دمل! بست می را حبث رصحی مجلیت اب که بودم هایی وقت عاشق من

 .شود بدل و رد مان بنی دیگری حرف حرف، این از بعد خواست منی
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 پا رس حرکت اب عزیز ! مباند بکر طور هامن اش مزه ات برگش مت ااتق به رسیع

 دراز کنارش و کردم ابز را موهامی که وقیت ات کرد دنبال را ااتق به گذاشتمن

 شدن روشن متوجه که بردارم پامی زیر از را پتو ات بردم دست. کش یدم

 را آ ن و کردم دراز دست. مبود کرده قطع را صدایش. شدم ام گویش ی صفحه



 خویب ی نتیجه به جس تجومی. است شده روشن چرا که ببیمن ات برداش مت

 خواندن به نیاز پیامش. بود داده پیام فربد. آ ورد لمب روی بر لبخند و رس ید

 :گفت و چرخاند رس طرمف به عزیز! داشت چندابره و چندین

 فربده؟-

 ااتق از بریون کیس که بود کرده متوجه را او ااتق در ام گویش نور ابزاتب

 کرده ترش شریین سال و سن این در هوشش. ابشد اش ابین و ابعث ابید

 :پرس ید دوابره که دادم تاکن اتیید به رسی. بود



 گه؟ می چی-

 .گفته خبری شب-

 :گفت کنان غرغر

 پیغام حامتا  ابید بگه؟ خری به شب نکرد وقت بودی بریون مهه این-

 فرس تاد؟ می

 و گرفت چشاممن مقابل مه را گویش. کش یدم دراز طاقباز و خندیدم آ رام

 خبوامب، تو نزدیک جایی امشب داش مت دوست :"خواندم را پیام دیگر ابر یک



 خب اما! دیگه ااتق یه توی تو ابمش، ااتق یه توی من که این از تر نزدیک

 سهبر  چه ده، می رو تریم حمک گذره می فکرم توی چی بفهمه دیگه، عزیزه

   "کمن مه معلیش

 رها را گویش شده س نکنی پلمک کردم حس وقیت و خواندم را پیامش ابر چند

 .رفمت خواب اس تقبال به و کردم

 نگاه را ام گویش ساعت و شدم بیدار عزیز تاکن اولنی اب وقت اول صبح

 ااتق از بریون به و کردم مککش. بود شده بلند صبح مناز برای عزبز. کردم



 مناز خواندن از بعد. خبواند را منازش ات نشس مت کنارش. بگرید ووض ات بردم

 عزیز خواس مت می. بود نشده روشن روشنم  هنوز هوا. زد مه تسبیح دور چند

 بریون ااتقش از آ ماده و حارض فربد که خبوابد دوابره و برگردامن ااتق به را

 خییل و رفت می ابید. شد من انگهاین تشویش اب مساوی آ مدنش بریون. آ مد

 :مباند بیشرت شد می هنوز بود، زود

 !زوده هنوز خبواب شدی، بیدار زود چه-

 :گفت لبخند اب



 اجنامش ابید دیشب! مونده اکرام رسی یه برم ابید! خری به مه شام صبح-

 .نشد که دادم می

 :گفت گونه اعرتاض عزیز

 .خبور صبحونه یه حداقل مبون-

 :بوس ید را صورتش و انداخت شگردن دور دست و زد زانو عزیز کنار 

 . خورم می رمس می چزیی یه-



 را فربد کردن منرصف برای را شانس آ خرین عزیز کش ید عقب که را رسش

 :ابشد داش ته محمد شدن گم ماجرای از خربی که این بدون کرد امتحان

 شد؟ می چی رفیت منی حاال-

 :گفت و کرد اشاره من و خودش به بعد

 رو؟ ما روز و حال بیین منی-

 :گفت و بوس ید را او تر گرم ابر این و رفت عزیز صورت مست به دوابره فربد

 !بغهل مهنی ترکیه رم، منی که دوری جای عزیز، شه  منی-



 قبل. آ مد طرمف به و شد بلند. نیست مسافت بُعد عزیز و من درد دانست می

 دس مت. دمکر  دراز مستش به ابر اشک چشامین اب را دس مت برسد اکمل که این از

 جلو مه را رسش کش ید می خودش طرف به را من وقیت مهزمان و گرفت را

 را صورمت طرف دو انداخت گردمن دور را دستش عزیز از وامهه یب و آ ورد

 :گفت و بوس ید مکث اب

 !ابشه عزیز و خودت به حواست-



 ابزگش یت یب سفر به انگار که بود این به شبیه من برای گفت که را این 

. گذاش مت اش سینه روی مه را رسم و کردم رها آ غوشش در را خودم ،رود می

 بعدش اتفاقات من برای. شنیدم منی چزی هیچ من اما گفت، می چزیهایی عزیز

 در ماش ینش خایل جای که وقیت. گذشت اتر و تریه اکملا  حالت یک در

 ااتقش به را خودم. رفمت ابال و برداش مت قدم آ ورد خودم به را من حیاط

 !بردم فرو ابلشش در را رسم و رساندم
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 اش سینه روی رس وقیت! نبود تنش بوی ی اتزگی به ابلشش عطر بوی

 اما ابلش عطر بوی. پیچید ام بیین در خوشایندش اما تند عطر بوی گذاش مت

. گذرد می گذاش ته، آ ن روی رس فربد که وقیت از روزها انگار بود، تر کهنه

 نکرد، آ رامم بردن ابلشش در رس. رفتنش مثل درست داد، می دلتنگی بوی

 اطراف به. برداش مت ابلش روی از آ رام را رسم.  کرد بیشرت را مغم جحم فقط

 آ ن اکرث که هایی کتاب اش، خایل تقریباا  طبقایت ی هکتاخبان به. کردم نگاهی

 اکرش این به روز آ ن چرا. بود داده من به و زده اکرتن مرتب بود، من دست

 ها کتاب که است زایدش حمبت روی از که نفهمیدم چرا! بودم؟ نکرده فکر



 اش کتاخبانه به داد منی اجازه که هایی سال متام تلیف! است؟ داده من به را

 !بود کرده یکجا را شوم دیکنز 

 

 بود ابر اولنی برای. برداش مت قدم ااتقش ی پنجره مست به و شدم بلند جا از

. ندارم درمانگاه به رفنت برای ای انگزیه و ای علقه هیچ کردم می حس که

 ی قیافه از و بزمن زل در به و بنشیمن مزیم پشت مهیشه مثل نداش مت دوست

 قرار ای ابشد، داش ته تواند می مشلکی چه بزمن سحد آ ید می داخل که بامیری



 به و کردم ابز را آ ن رس یدم که پنجره نزدیک. کند رشوع کجا از است

 به. کردم فکر نبودند دیگر که هایی نرگس به. کردم نگاه ام نرگیس ی ابغچه

 و بس مت را پنجره فوراا  گرفت را راهش چشمم از که اشکی اولنی حمض

. بود شده پیش وقت چند از رسسزبتر. دادم یهتک  دیوار به. چرخیدم

 گل به پایزی و شود قوی درون از شود، بزرگ که رفت می هایش نرگس

 هامن اما داشت، زاید کرس و مک و نبود گذش ته زیبایی به چند هر بنشیند؛

 بودم داده تکیه که حالیت هامن به. داد می زندگی بوی بود که مه اتیی چند

 بعدش بود قرار و گذشت می تلخ و بد زمان قدر چه. نشس مت زمنی روی



 دوم ابر دادم، گوش فقط اول ابر. کرد می صدامی عزیز. بگذرد چطور

 :گفت و کرد بلندتر را صدایش

 .خبور رو ت صبحانه بیا کجایی؟ یدلا-

 اب. آ وردم پاینی ام چانه امتداد ات و کش یدم چشاممن زیر به دس یت و شدم بلند

 ات عزیز. رفمت بریون بود فربد ااتق جای جای به نگامه هک حایل در و حایل یب

 :ماند صورمت روی تعجب اب نگاهش دید را من



 خوشانت خوش ابید الان که تو! چیه؟ برای گریه! مگه؟ رفته قندهار سفر-

 دیگه. کرد بوست مه و بغل مه من چشم جلوی خداحافظی ی هبونه به ابشه،

 بری خوای می قیافه این اب! نگری آ بغوره وبر  بیا خواس یت؟ می مه ای دیگه چزی

 درمونگاه؟

 

. داش مت که بدی روزم  و حال به تلنگری! برامی بود تلنگری مثل عزیز حرف

 آ ن آ غوشش در من گرفنت اب فربد! نبود بد چزی مهه. نبامش قدرنش ناس که این



. مهیشگی و ابدی رمسیت یک. بود داده رمسیت ما ی رابطه به عزیز مقابل مه

 بدترین در حیت و بودم منتظرش ها سال من که چزیی...  دیل رمسیت یک

 رس در را رواییش آ مد می نظر به ممکن غری ای رابطه هر دیگر که حلظات

 پنهان آ غوشش در را رسم و نشس مت کنارش. زدم لبخند عزیز به. پروراندم می

 .بود شوق رس از اشمک ابر این و کردم

 



 و کمن اس تفاده صبح اول خلویت از ات بودم ای حلظه منتظر فقط درمانگاه در

 برعکس اما بزنمی، حرف هواپامی در شدنش سوار از قبل ات بزمن زنگ فربد به

 و نفرس تد داخل به مریض خواس مت ژیل از. نبود خلوت خییل درمانگاه مهیشه

 مطمنئ اکرم  از وقیت. کند ویزیت را ها  آ ن است خلوت رسش ملیحه اگر

 هنوز را ش صفحه. برداش مت مزی روی از را ام گویش و بس مت را ااتق در شدم

 ااتق در ضعیفش زنگ صدای مه و شد روشن مه که بودم نکرده روشن

. کمن ملس را متاس آ یکون زودتر چه هر ات بود اکیف فربد امس دیدن. پیچید

 :پرس یدم و کردم سلم حواس یب و گیج



 شدی؟ فربد؟ نشدی که سوار-

 :گفت و داد را سلمم جواب فربد

 .کمن خداحافظی ازت زدم زنگ الان. ست دیگه ساعت نمی یه-

 بودم، کرده پیدا حساسیت بود آ ن به مربوط که چه آ ن هر و خداحافظی به

 :بپرمس شد ابعث محمد برای نگراین

 نکرده؟ پیداش دوستت اون نزده؟ زنگ نداری، خربی هنوز محمد از-



 برم بذار:" گفنت اب فربد. شنیدم می گویش پشت از را فرودگاه شلوغی صدای

 اثنیه چند از بعد و انداخت فاصهل کردمنان حصبت بنی" تر خلوت جای یه

 :گفت

 !داره خربی ازش مصطفی نه ده، می جواب زمن می زنگ نه-
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 :گفمت و برداش مت قدم سس یت و ضعف اب ام صندیل فطر  به

 شه؟ می چی حاال-

 که این قبل بیارمش، و کمن پیداش شده جور هر که رم می من فقط دومن، منی-

. زنه منی زنگ محمد چرا که داشت گهل. زد زنگ مامانش کمن حصبت تو اب

 که رم می فقط بگم، رو راستش نتونس مت شلوغه، رسش ترکیه که کردم قانعش

 .گردومن برش سامل

 :گفمت و رخیمت صدامی در را کش یدم می که رجنی و درد ی مهه



 ممن گفیت می زودتر تو اگه. اومدم می ابهات ممن اکش. فربد نباشه خطرانک-

 .اومدم می

 گفمت؟ می تو به زودتر چطور فهمیدم، اتزه خودمم من-

 :گفمت درماندگی اب

 که بگه، کجاست محمد دونه می اگه کمن الامتس هبش ات زنه منی زنگ مه اباب-

 .کمن می الامتسش. بزنه امروز اکش! زنه منی زنگ نکنن؛ اذیتش

 گی؟ می هبش چی من رفنت به راجع زد زنگ اگه-



 ابهاش کنه اکری بتونه بگم اببک به برم شاید. ازش ترمس می گم، منی هیچی-

 .بزمن حرف

 :گفت قاطع

 .دنبالشه  در به در اببک خود که این دوم! ری منی جا هیچ تو اوالا -

 :کردم زمزمه آ رام 

 فهمم منی! فربد برگرد و منون دیگه کردی پیدا رو محمد اگه برگرد، زود فقط-

 .اصلا  میشه چطور و خربه چه برم و دور



 !یدلا-

 .کرد صدامی بریزد الکمش به بود بدل که حمبیت متام اب و جعییب جور

 بهل؟-

 رسیع مهنی برای و داشت جعهل رفنت برای. دادم ار  جوابش لطافت و انز اب

 : زد می حرف

 تو که الان من که کین ابور دارم دوست چزیی، یه فقط برم، ابید مک مک-

 سامل محمد خوام می فقط نیست، پول م دغدغه رم می دارم و وایس تادم فرودگاه



 شهمهی  برای صبحت دم روز و حال دیدن اب امروز من نبود محمد اگه. ابشه

 ! شدم می منرصف ترکیه به رفنت از

 :گفمت متام صداقت اب

 که من شدی، منرصف سفرت از و کردی رو اکر این ابر یه کمن، می ابور-

 اطمیناین و حرفات از فقط. دارم ابورت من بگی درومغ اگه حیت گفمت هبت

 و بیوفته بد اتفاق لکی قراره دوین می که انگار ترمس، می دی می هبم داری که

 ... تو و من



 :کرد قطع را حرمف

 جای در چزی مهه  مه اومدمن بعد. بیوفته بدی اتفاق نیست قرار تو و من بنی-

 فعلا  برم، ابید من. خودم پیش آ رم می رو تو بیام. گریه می قرار خودش درست

 .زمن می زنگ برمس....  خداحافظ

 .بود شده همم برامی اش شده گفته های مجهل متام از مجهل یک فقط
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 فربد؟ چجوری-

 !گریم می رو تو ی شامره و دارم برمی رو گویش خب چجوری؟ چی یعین-



 که دانست منی زهنو  شاید چون بود نفهمیده بود، نفهمیده را من منظور

 خودش جز و ماندم خودش عاشق فقط خالصانه و مومنانه که هاست سال

 :هیچند مهه

 خودت؟ پیش بری می رو من چجوری-

 :آ مد اش خنده ریز صدای

 !برم می طور مهون ممن برن؟ می چجوری بقیه ایین؟ نگران الان-



 قرار وت مثل. نیستمی اوان مثل دارمی، فرق بقیه اب ما مهینه، مشلک خب-

 ... ابابش که خودشون پیش بربن رو دخرتی نیست

 :پرید حرمف میان به

! منونده ای اتزه حرف دیگه. زدمی حرف مفصل مورد این رس قبلا  ما یدلا-

 هبت که این از مش می پش میون دارم لرزه؛ می صدات داری، اضطراب خییل

 بودمن هبرت این یلدال. هبرتمی خییل اوان از اصلا  نه امی، بقیه مثل ما. گفمت

 دومن می نکن؛ فکر هبش گم منی. بشمرم برات نیست زم ال دوین، می خودت



 آ مسون به زمنی بیوفته، که اتفایق هر کنار، بذار رو خمرب فکرای اما! شه منی

 جرات خبوامم یعین. کمن می گفمت که رو اکری من بیاد، زمنی به آ مسون بره،

 و خط قدر چه ندیدی رو؟ عزیز امروز دیندی مگه! بکمن ای  دیگه اکر ندارم

. حلهل خومن که نگریمت نیام بغهل، بدتر اون از کردم، بوست کش ید؟ نشون

 اب اتیی سه مه بعد و بزنه ابال برام آ س تنی برگش مت که این حمض به رشطم  پیش اب

 .گذشت امروزم خبط از مشهد برمی مه

 مه پشت روز سه ات مطمئناا  که طوری خوب، حال از شدم پر و زدم لبخند

 .نشوم مه خس ته و ببیمن بامیر و بنشیمن مزیم پشت وقفه بدون توانس مت می



 شه؟ می! خوشاینده برام شویخ اب ش درابره زدن حرف حیت-

 نشه؟ چرا! شه می-

* * * 

 دس تاوردی هیچ معلا  اما بود، رفته ترکیه به فربد که شد می روزی سه

 زنگ روز هر بود داده قول که این اب .نبود محمد از مه خربی هیچ. نداشت

 به رسش ای. نبود اکر در حصبیت. زد می زنگ فقط  اما کنمی حصبت و بزند

 قطع و پرس یدم می را حالش فقط خودم من که درگری و بود شلوغ حدی



. کرد می قطع و گفت می عزیز از و پرس ید می را حامل خودش فقط ای و کردم می

 فهمیده هایش گریز و ها گفته از مضین طور به من اما زد، منی حریف هیچ اباب از

 کردند می مکک او به ترکیه در که را دوس تانش قدر آ ن محمد شدن گم که بودم

 او از نشاین هیچ و کرده گم را اباب رد که داش ته نگه مشغول خودش به

 احامتل من و بود شده اوضاع شدن تر بغرجن ابعث مه پلیس دخالت. ندارند

 که وقت هر اباب چون. کرد پیدا را اباب بشود خست دیگر که دادم یم را این

 که برسد چه جست؛ می چاره برایش مه حلظه هامن کرد می خطر احساس

 بود؛ اندیش یده نیفتادن گری برای ای چاره حامتا ! ابشد آ مده گوشش بیخ ات خطر



 این زا فرار برای اباب ی چاره نگران من. نرود آ ن درز الی مو که ای چاره

 .نبود او از خربی اما بزند زنگ بودم منتظر. بودم وضعیت

 

 که داد می نشان این و رفته ترکیه به مه او. بود شده اباب در دربه مه اببک

 داده فریب ممکن شلک ترین ساده به را اببک اباب که این ی درابره فربد حدس

 .آ مد می درست نظر به است



. مبامن شب ات بودم آ مده عزیز ی خانه به مه زاب و بودم سپرده سینا به را مامان

 تغیری چزی هیچ منتها بش نوم؛ خربی بودم منتظر درمانگاه در روز طول متام

. زد منی زنگ من به مه اباب و بود کرده سکوت اباب ی  درابره فربد کاماکن. کرد منی

 .آ ورد اتب شد می را خست حلظات این که بود عزیز ی خانه در تنها فقط

 

 بعد زدن زنگ برای فربد اب قرارمان. رفمت خانه پشت به و برداش مت را ویشگ

 که دانس مت منی. ایس تادم ها نرگس ی ابغچه کنار. بود درمانگاه از برگشتمن از



 بعد! زیبا و گل پر های نرگس از پر شوند؛ نرگس از پر خواست می دمل چرا

 دانس مت، می حرام غچهاب این به را نرگس روییدن و داشنت که وقیت مهه آ ن از

 رخدادهای انگار. خواست می نرگس اب را آ ن جای جای شدن پر دمل ابر این

 آ ن و روز آ ن کردن پنهان دمل قبل ها سال مثل دیگر. بود شده عوض درومن

 یکی اب رساتر و بلندتر و کند گریه بلند بلند خواست می. خواست منی را سال

 آ ن تلخی ات بگوید برود، و شود متام ات بگوید. بگوید روز آ ن تلخ اتفاق از

 !موقع به مهیشه مثل درست زد، زنگ فربد. برود زابنش زیر از مهیشه

 



 [۲۲:۳1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 ۲7۹پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 



"  جوامب مه روز هر و پرس یدم می محمد زا زد می زنگ ات روز سه این متام

 کمن سلم فقط ابر این دادم ترجیح. بود فربد ی انامیدانه  "نیست ازش خربی

 ابر این شاید بگومی، هامی درد از من ای و کند رشوع خودش ابمش منتظر و

 که فربد. نشد طور این اما داد؛ می محمد از خربی و شکست می طلسم

 دس یت پیش ابمش محمد از خربی دنبال است کنمم که بود زده حدس خودش

 :گفت خس ته صدایی اب و کرد

 نگرفت متاس ابابت! زیرزمنی رفته شده آ ب انگار نیست؛ که نیست محمد-

 یدلا؟



 هر تکراریم  سوال مه فربد. کش یدم ابغچه داخل خاک روی را دس مت

 ار  پذیرشش آ مادگی وجه هیچ به امروز که سوایل. پرس ید می را اش روزه

 :نداش مت

 گم؟ منی هبت بزنه زنگ اگه کین می فکر گم؟ می دروغ هبت کین می فکر فربد-

 نیس مت؟ محمد نگران من! محمدی نگران خودت فقط



 فقط. هبم گی می که دومن می نکردم، مه فکری هیچ! یدلا پرس یدم جوری مهنی-

 و شه می دیوونه داره فهمیده مادرش ازش، بپرس محمد از زد زنگ وقت هر

 . کردن گریه و من به زدن زنگ شده اکرش. نیست بند جایی به دستشم

 حتلیل و جتزیه و حل راه دنبال. گرفت دمل بود الکمش جای جای که مغی از

 :بودم ماجرا



 مه اب تر قبل خییل از اببک و اون داری؟ اعامتد مصطفی به قدر چه فربد-

 ابشه خودش رس زیر که ممکنه  !بودی سپرده اون به رو محمد تو کردن، می اکر

 محمد؟ شدن گم

 بلیی چه دومن منی و فهمیده ابابت فقط نیست، کیس رس زیر محمد شدن گم-

 !مجعه خیامل مصطفی از آ ورده، رسش

 وقیت و بس مت ای حلظه را چشاممن. بود اباب رس زیر چزی مهه گفت، می راست

 :گفمت بش نود فربد که طوری اما آ رام. بود چشمم روی پیش ابغچه کردم ابز



 ... خونه پشتم  اومدم -

 انرژی اکر این گرداندم، ها نرگس خاک الی البه بیشرتی رسعت اب را دس مت

 برای مه آ ن بود رفته که ای انرژی گرداند، می ابز  را ام رفته دست از

 .بگومی بود قرار که هایی حرف

 ... نرگس یا ی ابغچه کنار نشس مت-

 :تر آ رام ان مکی تر، بلند مکی شد، عوض صدایش تن

 اوجنا؟ ری می خوره می تویق به تقی ات چرا-



 متنفری ابغچه این از چرا. بپرمس سوال من فقط! بزمن حرف من فقط بذار-

 فربد؟

 کمن، عوض ندارم حال بریومنم لباس حیت ختت، روی کش یدم دراز من-

 .بش نوم سوالا این از دارم دوست الان کردی فکر وقت اون

 :گفمت الامتیس حالت به

 !بگم بذار-

 !نگو-



 :شد می بیشرت دس تامن رسعت

 نگم، وقت هیچ دیگه دم می قول بعد بگم، رو ابر یه مهنی فقط بذار-

 از حاال ات...  بگم تومن می تر راحت دوری و نیس یت جا این که حاال وقت، هیچ

 جون آ قا! مکه خییل شون فاصهل دیدی؟ رو ابغچه ااتقت ی  پنجره پشت

 ورتر، اون بربه که داشت راه کنه، بیشرت رو ش فاصهل ذره یه کردن خدابیامرز

! ببینیش نشه پنجره پشت از دیگه که ورتر اون بربه قدر اون داشت راه

 نزدیک داشت وقیت روز اون که اکش ای! فربد کرد می رو اکر این اکش ای



 کردی می خمالفت بیشرت بودی، انرایض و کرد می درست ابغچه ااتقت ی پنجره

 ! آ قاجون حرف نه شد می تو حرف ات

 حس اکملا  من و آ مد منی فربد از صدایی هیچ. گرفمت نفس و کردم مکث

 .است بس ته را هایش چشم مه حامتا  و است گوش پا ات رس که کردم می

 من که گفمت می هبت و بغلت تو ذاش مت می رس من و بودی اینجا اکش اصلا -

 پشت بودنش و ابغچه رس بر اجونآ ق و تو وقیت روز اون که کردم غلط

 که کردم غلط بگم کردم، می خوحشایل دمل تو کردین می حبث ااتقت ی پنجره



 حق روز اون ویل ااتقت، توی اومدم می و پاینی نداخمت می رو رسم اجازه یب

 بقیه. نیس تنی کدومتون هیچ دیدم و شدم بیدار هیو! ااتقت بیام اجازه یب داش مت

 و کمن ابز رو ااتقت در خواس مت می ببیمن، رو تو خواس مت می فقط نبودن، همم

 قلمب هرگز دیگه اما دیدمت، بگریه، آ روم دمل و اکریت مشغول که ببیمن رو تو

 .نگرفت آ روم

 و گوی من و کرد عیان رخ نبود، ماندین دیگر گلومی داخل رسکش بغض

. نیدش  می را هامی گریه آ رام صدای فقط فربد. سپردم خودش به را میدان



 کرد، ابز لب وقیت اما بزند، ابره این در حریف دهد، توضیحی بودم منتظر

 :نداشت من های حرف به ربطی هیچ زد که حریف

 داریش؟ هنوز رو بود تنت س تاره عرویس که لبایس-

 

 [۲۲:۳1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]" 

 ۲8۰پارت#



 جاماندی_ها گسنر _کنار#

 

 .ندارمش نه؛-

 کردی؟ اکرش چی-

 صبح ات شب یک و س تاره عرویس شب هامن به را من دوابره سامجتش

 :برد کردن گریه



! کیس به داد مامان بعدش بودم، پوش یده س تاره عرویس مهون فقط دومن، منی-

 رو رساغش چرا آ د، منی خوشش تکراری چزیای از الکا  که دوین می

 گریی؟ می

 :داد ادامه و کرد مکیث

 به زدن زل ساعت دو شه می هنایتش مطمئمن اما خبوامب، که کش یدم دراز-

 !سقف



 من. نگری رو دیگه جا یه. بزن حرف برام فربد؟ کین می عوض رو حرف چرا-

 .بزین حرف برام که خوام می فقط الان

 که ابری آ خرین. بگم کجا از و کمن وصل چی به ابید رو چی دومن منی چون-

 روز مهون کمن، نگاهت اصلا  خواس مت منی که حایل در کردم نگاهت ییلخ 

 شد؛ منی روز اون ویل بگذرم، راحت که شد می مهیشه! بود س تاره عرویس

 ایدآ وری هی دید می رو من ات مه س تاره رو این! بودی شده خوشگل خییل

 من از. کردم می برخورد ابهاش ممکن حالت ترین شدید به مه ابر هر. کرد می

 رسی یه. یش می عصباین قدر این آ د می یدلا امس ات که شده چی که پرس ید می



 مهینه واسه گفت، شه  منی کیس به ابز ابیش لق دهن مه قدر چه هر رو چزیا

 خودش مال که دنیایی توی برتش می خودشه، مال که داره رازی یه کیس هر

 و شده چی که بگم تونس مت منی هبش. دنیاست اون خدای خودش و تنهاست

 .عصبانمی من چرا

 بگی؟ الان توین می من به بودی؟ عصباین چرا-

 بود قرار وقیت س تاره، عقد بعد هفته یک درست! رو مکش  یه دیگه گفمت-

 خوای می گفیت برمی، مه اب دنبالت آ م می که زدم زنگ هبت عزیز ی خونه بری



 مطمنئ کردم، تعجب هبم دادی جوایب مهچنی که حلظه مهون بری، دوستت اب

. بیای من اب خوای منی فقط کرج، ری می تنها و گی می دروغ داری که بودم

 زودتر که کرج  رفمت رسعت اب راست یه جا مهون از و شدم خیال یب رو اکرام

 موش این دلیل ات و جایی یه بربمت بعد و تنهایی که ببیمن مثلا  و برمس تو از

 تنها مه بودی، گفته راست تو خب اما نکمن، ولت نفهمیدم رو ابزیت گربه و

 .بود ابهات دوستت مه نبودی،

 



 اطرامف به نگاهی. شد جدا مه از وجودم بند بند شد، جدا ابغچه از دس مت

 ها حرف این و داشت فاصهل من از ها فرس نگ و نبود که خوب چه انداخمت،

 بینا ی اولیه حلظات در که کوری آ دم مثل ایس تادم؛ و شدم بلند. زد می را

 ها فهمیدن از ها نفهمیدن بعیض کرد، می اذیمت نور کند، می اذیتش نور شدن

 ها وقت  بعیض است، هبرت روش نایی از اتریکی ها وقت بعیض است، هبرت

. نیست مطلق بد ای و مطلق خوب چزی هیچ و است هبرت راست از دروغ

 ی مهه نم که بود این بدشانیس. بگریم نفس ات کردم دور خودم از را گویش

 ی خانه به طوفان یک مانند به فربد که روزی آ ن ی مهه بود، ایدم روز آ ن



 حیت من و کرد منی نگامه که روز هامن رفت، و آ ورد ابر به خرایب و آ مد عزیز

 از سکوت جز اکری. دادم می جان داش مت مه خشمش از پر نگاه یک برای

 اول خودش، از اعدف برای مهیشه خاص مورد این در فربد. آ مد برمنی من

 :داد ادامه. کرد می محهل

 و گربه اکر که فهمیدم شد، شلکی اون نرگسیت ی ابغچه که موقع مهون من- 

 دیدمش که ابر اولنی راستش یعین توئه، اکر و نیست جونور و جک

 اون بگه جون آ قا به شده طور هر داره ارصار عزیز دیدم که بعد اما نفهمیدم؛

 عزیز و توئه اکر که شدم مطمنئ ست گربه اکر و نیست پا و کفش رد جای



 کرد، اکری مهچنی یدلا چرا گفمت شدم تنها ابهاش وقیت. بفهمه آ قاجون خواد منی

 پش میون م گفته از رو من خلصه و یدلاست اکر گفته یک که کرد ترش و توپ

 بخ اما نگرفمت؛ رو ش دنباهل ممن خودته، اکر که کرد مطمئمن بیشرت البته و کرد

 بعدتر و کردی رو اکر این چرا که بود سوال این ذهمن از ی گوشه یه مهیشه

 .شده چی که شدم متوجه

 :بزمن حرف لکمه چند بتوامن ات دادم قورت حرست جرعه جرعه



 نزده حریف کیس به هیچ من شده؟ چی که شدی متوجه چطوری و یک-

 .بودم

 این به بعد و مه نارک  گذاش مت رو چزیا رسی یه خودم بگه، نبود الزم کیس-

! دیدی چی تو که این به برسونه رو من که بود زاید دلیل. رس یدم نتیجه

 شب نرگسیت ی ابغچه شدن خراب ترینش همم بود، کرده تغیری خییل رفتارات

 نباید که رو چزیی و بودمی رس یده رس یدمی، می نباید که جایی. بود روز مهون

 و شدن دور دادمی، اجنام که بود ینمهو اکر هبرتین. بودمی دیده دیدمی می



 نرگس مت ی ابغچه حیت کرد، می اذیمت دیدنت اتفایق حیت ها مدت ات! ندیدن

 ! بدتره چزی مهه از جا اون ری می که مه وقیت و کنه  می اذیمت هنوز

 :گفمت و برگش مت مستش به بودم، ایس تاده نرگس ی ابغچه به پشت

 اتفایق دیدار اگر نبودنت، برای نت،نداش ت  برای کردم، گریه برات خییل من-

 دوست رو م  ابغچه من اما! کرد می بیچاره ها روز ات رو من کرد، می اذیتت ما

 ابهاش بد ی  خاطره یه ابر یه اگه چون. توئه ااتق پشت چون فربد، دارم

 ابغچه این کنار من ابر چندین دارم، ازش خوب ی خاطره چندین دارم،



 متنفر زش ا تومن منی کرده، درستش برام جون آ قا. دمز  حرف ابهات و وایس تادم

 .ابمش داش ته ازش رو خاطره بدترین اگه حیت ابمش،
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 اتفاقایت ی مهه وجود اب اومدمی، کنار مه اب ما کرده، فرق چزی مهه الان خب-

 چه پیش های سال ماکین و جا یک تو نیست همم دیگه! افتاده ش تهگذ در که

 .افتاده اتفایق

 دمل بود، گذاش ته من روی را خودش اتثری اسرتس و دوری روز چند

 بلکه و بگوید مه فربد ات بگومی و بگومی قدر آ ن کمن، گریی هبانه خواست می

 کرده ام فهالک مشلک و مس ئهل دوری، مهه این. شوم رها خس تگی مهه این از

 .بود



 دیگه، ماه یه دیگه، هفته یه دیگه، روز یه بیای؟ توین می یک نظرت به فربد -

 !فربد بریدم واقعاا  دیگه من. شه می متوم مشالکت این ی مهه یک

 :کرد زمزمه آ رام

 نگریم ازش خربی ات محمد، وضعیت از داری خرب شده، چی دوین می که تو -

 اگه حیت ابمش، تو کنار الان داش مت دوست من هن گر و! یدلا بیام تومن منی

 !ابیش وایس تاده ت ابغچه کنار

  :بزمن را دمل حرف خالصانه مه من که بود برنده قدر آ ن الکمش صداقت



 !فربد شده تنگ برات دمل من -

 برای مهن دلتنگ گن می که وقیت زن، می حرف مه برای آ دما وقیت دوین می-

 فقط اثنیه چند دیدمت؛ م خونه در دم هک پیش سال. شن می عزیزتر مه

 که جلو اومدم فکر این اب تر، جلو اومدم بعد. کردم نگات و وایسادم دورتر

 حاال رو دخرتی یه گذش ته در که ام ای دیگه آ دم ات هزار مثل من خب

 این و بوده دایمی دخرت! نشده که نیست مه همم نشده، ویل داش مت دوست

 خودم زندگی الان کردن؛ ش جتربه مه مهه و آ د یم پیش معموال ها علقه جور

 یدلا فهمی می رفته، شده متوم که بود چزیی یه. آ رومه مه چی مهه و دارم رو



 اب مه وقیت. زدم حرف آ یفون پشت از ابهات و اومدم فکر این اب...  متوم

 توی. بود شده متوم گذش ته حسای اون ی مهه برام تون، خونه اومدم انزننی

 هبم تو رفت، پیش دیگه جور یه چزی مهه اما. بودم وایس تاده پااین خط

 و حمسن پیی نرم ای بزمن، زنگ رس یدم مثلا  که گفیت می ای دادی می هشدار

 من رفتارت هر و حرف هر اب ااتقت؛ تو رفیت می اومدم می وقیت ای و اکراش

 دادم می ترجیح. تر عقب رفمت می بودم وایس تاده که پاایین خط اون از قدم یه

 .نگرامنی نگی که

 شه؟ می عزیز برات دلتنگته بگه هبت و ابشه نگرانت یک هر یعین-



 شه، می مس ئهل برام داره مه تو عادی رفتار هر که شدم متوجه بعدش نه؛- 

 فکرم ها ساعت مه برگش یت سکه یه اب بعدش و ااتقت توی رفیت وقیت حیت

 .نیست ریزیگ چزیا بعیض از. داشت می نگه مشغول خودش به رو

 :کش یدم بریون را بود ذهمن انتهای در که تریس

 نیست؟ گریزی مه ابز چی؟ بشه طوریش یه محمد اگه-

 :داد جواب حممک

 .کمن منی فکر ای دیگه چزی به این غری گردم، برمی محمد اب من-
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 :گفت که بود فربد هنایت در و کردمی سکوت دو هر



 و کین می فکر گذش ته به و اوجنا شیین می وقیت...  برو شو بلند مه حاال-

 رو من مه حدس مهنی و گذره می ذهنت از چیا دومن می یش، می انراحت

 از خربی بعد ابر کن دعا فقط ،زمن می زنگ دوابره هبت! کنه  می انراحت

 به رو خودش خبواد حد این ات منصور دایی دومن می بعید ابشه، شده محمد

 . بندازه دردرس

 نکرده عقل حمک به را خطا یکی این اباب که خواس مت می را مهنی فقط مه من

 .ابشد



 

 من. گذراندم فربد های حرف مرور اب فقط را بعدترش روز حیت و روز هامن

 فکر این اب رفمت، فربد رساغ اباب به مکک برای و آ مدم کنار خودم اب یتوق مه

 منتظر اصلا  بیفتد، ای اتزه اتفاق نیست مه قرار و شده متام چزی مهه که رفمت

 احساسات مه من. بودم ایس تاده پااین خط در مه من نبودم، چزیی رشوع

 شلک اشتباه به که بود ای علقه مه من نظر از بودم، گرفته اندیده را گذش ته

 نباید خییل و بود ها اولنی جزو که ای علقه شد؛ می فراموش مه ابید و گرفته

 و مه در اتفافات مهه آ ن وسط که بود این جعیب اما شد، می واقع توجه حمل



 بریون وجودمان از   الیه  الیه شده مدفون ظاهر به ی علقه آ ن تلخ، و برمه

 پنهان نداشت دلییل دیگر که درآ مد منایش هب عراین قدر آ ن رساجنام و زد

 .مباند

 

 اب برامی انتظار مفهموم دیگر که بودم کش یده را اباب زدن زنگ انتظار قدر آ ن

 الامتس من ات زد خنواهد زنگ هرگز دیگر کردم می فکر. کرد می برابری انامیدی



 از اگر بگذرد، محمد از الاقل و نرساند اعل حد به را بودن بد بگومی و کمن

 .کند رها خودش حال به را او و بگذرد محمد جان از نگذش ته بقیه مال

"  اباب"  ابر چند شنیدم را صدایش که مهنی. نبود خانه مامان زد زنگ وقیت

 فقط بعد و نیست خیالش و خواب و است خودش که شوم مطمنئ ات گفمت

 که خونرسدی اب. دهد محمد از خربی که کردم الامتس گریه اب و گفمت محمد از

 :پرس ید بود، خودش خمتص فقط



 زاغ متوم روز چند که کیس واسه کین؟ می الامتس هبم اون واسه داری تو-

 رو جام خودش خیال به کرد می فکر مه آ خرش و زد می چوب رو من س یاه

 بگردن؟ دنبامل مجعی دس ته بودن اومده و فربده آ دم که کیس واسه کرده؟ پیدا

 اصل که هتدیدی کردم، هتدید ندارد ای فایده هامی سالامت که دیدم وقیت 

 !نه ای و شد خواهد گذار اثر دانس مت منی

 فهمی می نه و بزین حرف من اب توین می نه هرگز دیگه بشه طوریش اگه اباب-

 . آ رم می خودم رس بلیی یه اباب. کجام



 ثلم  گذشت خربی یب در من برای که ای اثنیه هر و نداد جوایب نزد، حریف

 مشرده شد جمبور که زدم صدا مه ابر دو زدم، صدا را  امسش. بود کَندن جان

 :دهد جواب مشرده

 که نیس مت ترکیه من نده، زمحت خودش به بیخود ایران، برگرده بگو فربد به-

 الان بودم، رفته اوجنا از برسونه رو خودش که این قبل! کنه پیدام بگرده خبواد

 . نبامش چزیی نگران که هست امن قدر این جام مه

 :ترکیه از اش مهیشگی رفنت و فرار حیت نبود، همم ها این کدام هیچ



 اباب؟ کردی اکر چی محمد اب-

 حالش برسن هبش ذره یه ابید فقط کنن، می پیداش دیگه ساعت دو یکی ات-

 بیوفته راه من دنبال که بدونه خوام می بسه، فربد برای مه ترس این. بیاد جا

 چون نشده شه، خفه مهیشه برای راحت خییل تونست می دمحم مهینه؛

 .اومدمی راه ابهاش

 امیدی اندک اما دروغ، ای و گوید می راست دانس مت منی. کش یدم راحیت نفس

 پشت که گفت می دیگری های آ دم از اباب"  اومدمی راه. "شد روشن دمل در



 ترکیه از راحیت به توانست منی اباب  نبودند اگر که بودند، هایش نقشه و او

 .بنازد مه رفتنش این به و برود

 رس آ درس هبش ابر این دم می قول بگرده من دنبال خواد می اگه بگو فربد به-

 یه بگرده دنبامل خواست وقت اون اکاندا برمس ابشه منتظر بگو بدم، راس یت

 حتویلش بیشرت ابزتره دس مت اوجنا. ابشه دستش توی حسایب و درست آ درس

 . گریم می



 فربد من خواست می! را فربد مه و را من مه  نوعی به کرد، می هتدید داشت

 هتدید را فربد جان که خطری از برتمس و! گشنت دنبالش از کمن منع را

 .کند می
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 بگرید، خود به را زدن زار شلک رفت می که ای  ریهگ یم  خفه صدای از مانع

 :گفمت و شدم

 جای هر ای اکاندا ابیش، کجا  کنه منی مه فریق داره، اتوان اکرا این خدا به اباب-

 .گریه می رو ت یقه ای؛ دیگه

 هبرتین بیای اگه اتوان، کدوم اوجنایی، هنوز که کردی فکر اتوانش به تو-

 که وقت هر بیارمت، تومن می  من ابیش، داش ته جا این توین می رو زندگی



 مه ای،  یکدنده و غد مه. ریس منی جا هیچ به اوجنا ابیش، اینجا توین می خبوای

 .امروزت اکر از یش می پش میون روز یه مطمئناا .نیست ت لکه توی عقل

 :گفمت الکم یک

 تو و کمن دبلن رس خسمته دیگه حیت. اباب ابیش شام که جایی بیام تومن منی هرگز-

 از چون. الکهربداره امستون چون مین، ابابی شام چون بزمن، زل بقیه چشم

 زنگ هبم دیگه. خواهرتون پرس رس گذاشنت الکه حیت نکردین، دریغ هیچی

 !بذارین راحمت. نزنید زنگ وقت هیچ نزنید،



 که چرا! شدم پش امین حلظه هامن هامی  گفته از من و کرد قطع کرد، قطع را تلفن

 فرصت من و ابشد راست محمد ی درابره هایش حرف که نبودم مطمنئ نوزه 

 صوریت اب و حرکت یب. بودم داده دست از را آ وردنش رمح به و کردن الامتس

 به مامان ات نشس مت مبل روی قدر آ ن بود شده خشک رویش اشک که

 بند و شد مجع مه در صورتش تعجب از افتاد من به که چشمش. آ مد خانه

 زنگ ام گویش که بود کیفش بند به چشمم. افتاد پاینی اش شانه از کیف

 بپرسد من روز و حال از دانست منی که حایل در و آ مد جلوتر مامان. خورد



 گویش مزی روی از و شد مخ رساجنام. دهد دس مت به را گویش شود مخ ای و

 :داشت نگه من به رو و برداشت را

 شده؟ چی ابز برده؟ چرا ماتت کیه، ببنی بگری-

 و بردارم خزی مامان مست به شد ابعث گویش ی صفحه روی فربد ی شامره

 دادن جواب شوم، ممترکز هدف یک روی فقط و بگریم دستش از را گویش

 :گفت خبشی آ رام طننی اب گفمت"  الو"  وقیت. فربد متاس به



 ه،خوب حالش ویل بامیرس تانه شده، پیداش محمد کمن، حصبت زاید تومن منی یدلا-

 .شه مجع خیالت بدم خرب هبت فقط خواس مت دیدمش، پیش دقیقه دو مهنی

 به خوش خرب یک ابالخره.  پریدم ابال دفعه یک ایس و انامیدی ی دره ته از

 .بود رس یده مه من گوش

 

 [۲۲:۳1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 



 ۲8۲پارت#

 جاماندی_ها نرگس_کنار#

 

 :گفمت بلند مامان به نگاه اب و شدم بلند

 بامیرس تانه؟ چرا پس خوبه؟ حالش واقعاا  کردی؟ پیداش گی؟ می راست فربد-



 شده چه که پرس ید می دستش دادن حرکت اب و داد می تاکن را رسش مامان

 اب هبرتین را فربد صدای ات کردم می دعوتش سکوت به فقط مه من و است

 :داد جواب قبل از تر آ هس ته فربد. بش نوم کیفیت

 ضعف خرده یه و شکس ته دستش فقط نیست طوری خوبه، حالش آ ره-

 .داره

 :گفمت و شدم نگران

 خوبه؟ حالش واقعاا  بگو، رو راستش فربد چرا؟ شکس ته؟ دستش-



 تعجب،. شد می عوض مه مامان واکنش آ د درمی دهامن از که ای لکمه هر اب

 .شد پیدا صورتش در ابره یک مهه دامی و ترس

 بودن خوب از ویل دم؛ می توضیح برات مفصل بعداا  کیس، اب شده درگری-

 .هبت گم منی که دروغ. ابش مطمنئ حالش

 نزدیک دهمن به را گویش و گرفمت فاصهل او از مه مکی و کردم پشت مامان به

 :کردم

 گردی؟ برمی یک. فربد شکر رو خدا شکر، رو خدا-



 :بزند حرف لبخند اب که انگار شد، عوض مشالک حلن

 .نشده درست وضعیتش هنوز محمد! بده هملت-

 و بیای محمد شدن هبرت حمض به و برگردی زود بده قول. بدم هملت تومن منی-

 فربد؟ ابشه نکین، معطلش دیگه

 .دارم اکرایی یه هنوز اینجا-

 داش مت برمی قدم ااتمق مست به مامان از شدن دور برای معد از که حایل در

 :گفمت



 کین؟ پیدا رو اباب و مبوین خوای می-

 :گفت مکث ای اثنیه از بعد

 !جا این از رفته نیست، ترکیه-

 مه را مهنی خواس مت می و بدامن را این خودم فقط کردم می فکر شدم، غافلگری

 :بگومی فربد به

 نیست؟ که گفته هبت یک دومن، می من-

 ت؟نیس که دوین می کجا از تو-



 :دادم را جوابش آ شاکری مکث اب من ابر این

 ترکیه که نگردی دنبالش بگم هبت که گفت. بود زده زنگ گفت، خودش-

 خوب حالشم و کنن می پیدا دیگه ساعت دو یکی محمدم گفت حیت نیست،

 .نیست

 نکردی؟ خربم چرا زد؟ زنگ یک-

 .نداشت کردن قطع برای ای جعهل دیگر



 پیدا رو محمد واقعاا  و دروغ ای راس ته حرفاش که متدونس   منی زد، زنگ اتزه-

 .اکاندا بره قراره گفت. نه ای کنید می

 !من ابهاش زدم حرف-

 :پرس یدم و زد گریز عقب به مغزم. است گفته چه که کمن هضم نتوانس مت

 اباب؟ زدی، حرف یک اب-

 .گه می راست البته و رفته و نیست ترکیه گفت گرفت، متاس خودش آ ره؛-

 :پرس یدم و کردم ابز دهان زور به



 گفت؟ رو مهینا فقط مهنی؟-

 نشوین و رد دنبال ابز اگه گفت! کرد تطمیع! کرد هتدید! زد زاید حرف نه؛-

 رو فروشگاه سوزی آ تش جلوی راحت خییل که جور مهون ابمش ازش

. بکشه آ تیش به دوابره رو شون مهه رسوصدا یب تونه می تر راحت خییل گرفته،

 هبت اگه شکنه می رو گردمن و بره می ایران از رو تو شده ورط هر گفت

 اکری یه آ ینده ماه دو ات پیشش بری تو و کنار بکشم اگه و. بشم نزدیک

 !برگرده هبم برده ازم که پویل برابر دو که کنه می برام



 حس. گفت را ها این ی مهه ممکن وضع ترین راحت اب مشرده، مشرده فربد

 فشار حتت طرف هر از است قرار که داش مت را فیل یک ی بیچاره قهرمان

 سویش یک که دوراهی بود، گذاش ته راهی دو یک فربد برای اباب. بگرید قرار

 ... دیگرش سوی و! من تنها و بودم من

 اب را معرش متام اباب. برسامن پااین به را مقایسه این توانس مت منی مه ذهمن در حیت

 امتحان را راهی هر هدیف هر برای. بود دهکر  زندگی کردن جتارت و معامهل

 او از ها گفته این از غری کرد، می توجیه را وس یهل هدف او برای و بود کرده

 اما بود، اباب های حرف خود خودم  فربد های حرف نداش مت، دیگری انتظاری



 شود، هوار قلمب روی و خبورد رس درومن از نگراین شد می ابعث که چزیی

 تکراری دومینوی هامن و فربد نبودن و نداشنت ترس بود، قدمیی ترس هامن

 و انتخاب نبود، فربد برگشنت زمان ذهمن چالش ترین اصیل دیگر! مهیشگی

 مه حال عنی در و بود کرده هتدیدش اباب. بود داده اباب به فربد که بود جوایب

 بس ته مهیشه که بود دری مثل! من زندگی چریک دمل بود شده اباب. تطمیعش

 مک نفس و شدم می خفه داش مت دیگر. ابشد کرده زنداین خودش در را من و

 خفه و داش مت خفگی حس واقعا گرفت، واقعیت جتسم تصور این. آ وردم می

 :که پرس یدم منی فربد از اگر شدم می



 گفیت؟ چی تو-

 نشس مت حوصهل اب بعد و بگه خواد می تنگش دل چی هر آ خر ات گذاش مت من-

 قانوین راه از چطور دخرت پدرم  بودن فراری صورت در هک دادم توضیح براش

 .گرفت عقد اجازه شه می
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 جلودارم تتوانس منی کیس دیگر. شد متام و خورد خط هامی آ شوبه دل ی مهه

 چه و نکمن طلب را فربد آ مدن زودتر چه هر دوابره که نزمن لبخند که ابشد

 :نبود اباب شبیه فربد که بود خوب



 گفیت؟ هبش رو مهینا واقعاا -

 دارمی ربعه یه الان اما برم، و بدم هبت خرب یه بودم اومده مثلا  من یدلا-

. ور اون و ور این لکمه یه حیت بدون گفمت، هبش رو مهینا دقیقاا  زنمی، می حرف

 .گفمت براش قواننی از ممن. کرد هتدید  فقط ابابمت

 بکنه؟ گفته که اکرایی تریس منی تریس؟ منی هتدیداش از-

 :گفت جلبازانه



 تو رس مه بعد. ترسه می مه زاید کنه می هتدید زاید که کیس برتمس؟ ابید-

 .ندارم شویخ ابهاش

 را موهامی ی اندازه ات ایس تادم رخ نمی. مترف آ رایشم مزی مست به و شدم بلند

 فربد های حرف از که بود  مجعی خیالم  ی نتیجه در که غریارادی حرکیت. ببیمن

 :بود شده نصیمب

 شه می چطور بگی و بشیین حوصهل اب ممن برای دیگه ابر یه شه می حاال-

 گرفت؟ رو دخرتی عقد ی اجازه پدر اذن بدون



 توی آ خر ات طوری اون. بگم رو معلیش حل راه مبیا مبون منتظر مهون شام-

 .مونه می ذهنت

 :گفمت آ هس ته

 مبومن منتظر قراره که روزی ات چند هر خوام می فقط! انتظار از شدم خس ته-

 .ترمس می هس یت اوجنا که وقیت ات راستش. برگش یت که ببیمن و بگذره هیو

 به را آ ن فوراا  که یا مجهل ابشد، شده دیکته ای مجهل ذهمن به دفعه یک انگار

 :گفمت مه فربد



 !کنه اکری یه ترمس می! گفیت منی رو حرف این اباب به اکش-

 !بیشرتی اتب و آ ب اب دفعه این. کمن می تکرارش بزنه زنگ مه ابز-

 !فربد شقی لکه خییل تو-

 .ست خاهل کشک آ ش دیگه، بیای راه جوری یه ابید-

 :زدم لبخند

 زود بکن سعیمت. برس اکرت به برو. مدار  دوست من ابیش که جور هر-

 .بیای



 :گفت کند حداحافظی و کمن قطع که این از قبل

 مهه هیویی زین می ات که اینا از موین، می قوی خبش آ رام یه عنی دکرت خانوم-

 !خبشا آ رام وان انمرب! شه می خوب چی

 

 ودمخ برای. بودم فربد حرف روایی در هنوز بیاید داخل به مامان که وقیت ات

 متاشا را خودم شد می که ابعادی ی مهه از و چرخیدم می کردم، می ابزی آ ینه اب



 تری شد ااتق وارد که اول هامن از. نداد  اجازه مامان س نگنی نگاه اما کردم،

 :زد را خلص

 ابز وقت اون ببنی، رو ابابت آ د، درمنی خوب شوهر ازشون طایفه و تری این-

 توی اومن آ وارگی بیین؟ منی رو من بدخبیت فامیل؟ این توی بری که ایین دنبال

 بود؟ من حق سال و سن این

 :گفمت رسزنش اب



 اصلا  ن؟ مهه شبیه اباب و فربد دی؟ می ربط چی به داری رو چی مامان-

 فربده؟ تقصری مگه ما وضعیت

 :گفت و کرد نگامه امخ اب

 .کرد ول رو انزننی مهنی واسه! ابابته جل از طرفت، آ د می داره اگه-

 :کردم نگاهش الکفه



 من، طرف بیاد و کنه ول رو انزننی حماهل چون نبندم دل گفیت می دیروز ات-

 اب جلبازی خاطر به طرمف اومده گی می الان کرده، ابهاش اباب که اکری اب اومن

 !مامان گی می چزیی یه ابر هر. اباب

 :گفت جانب به حق

 عادی چی مهه اگه خورد؟ مه هب انمزدیش هیو چی برای گم، منی که دروغ-

 .داره فکرایی چون اومده تو، مست بیاد کرد منی ول رو انزننی که بود

 :رفمت در مست به



 اباب جل داره؟ براش نفعی چه من طرف بیاد مامان، نزن حرف چبگانه-

 بدبیین؟ هبش قدر این چرا کنه؟ می سودی چه فربد بیاد، خب آ د، درمی

 خب رسوند، رو خودش رسیع گفیت هبش ات ادرساد برای گفیت می رفته ایدت

 رم می دارم من. داشت رو فرصتش ابر هزار الان ات که بود جلبازی و جل اگه

 .نزن حرفا این از آ ی می مه اگه نیا، لطفاا  کمن، درست شام آ شپزخونه

 شدت به آ دم بود، شده دیگری آ دم مامان! بود کرده بد خییل مه مامان به اباب

 مانده برایش من تنها! برود در دم ات نداشت حوصهل حیت دیگر که اجامتعی

 و برگش مت عقب به. بگذراند آ رامش در را معرش ی بقیه خواست می دمل بودم،



 داشت، فرق بود آ ورده زابن بر که هایی حرف اب نگاهش. گرفمت جای کنارش

 طور هامن فربد رود، پیش من مراد وفق بر چزی مهه واقعاا  خواست می دلش

 .کرد می فکر خودش که طور آ ن نه ابشد، بودم گفته که
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 این مه دلیلش. بودم رفته درمانگاه به مامان ماشنی اب که بود ابر چندمنی برای

 به نکند که نبودم این نگران دیگر و شده نشنی خانه روزها این که بود

 !کند پیدا نیاز ماش ینش



 مسری وارد و زدم دور را درمانگاه جلوی ی حموطه به منتهیی پیچ که مهنی

 ات. بود ایس تاده ورودی در کنار که دیدم را ملیحه شدم، خرویج مس تقمی

 اب داش مت نگه که را ماشیمن. دکر  سد را رامه و آ مد جلوتر زانن قدم دید را من

 :نشست و کرد ابز را ماشیمن در و آ مد طرمف به تر پرش تاب های قدم

 .آ م می ابهات ممن-

 :گفت که کردم نگاهش سوایل حالت به فقط و خنوردم تاکن جامی از

 ! دیگه بیوفت راه-



 انداخمت آ ن به نگاهی نمی. بود شده حلقه چپش دست مچ دور راستش دست

 :گفمت و

 مه الان من؟ مست آ ی می بگریی رو همران حال خوای می وقت هر چرا-

 آ وار من رس روی بعدش و بیاد ات ست برا و دور مهنی جا یه همران البد

 رو من. ابمش نداش ته ای رابطه ابهات دیگه که فشارم حتت من ملیحه! بشه

 .شو خیال یب



 شده زماین هر از تر شکراب همران و ملیحه ی رابطه که بود گفته صبح ژیل 

 همران جدید گل دس ته شده پیچیده ملیحه دست دور که مه ابندی و است

 مهیشگی مهراه روزها این و نبود انخوانده مه خییل که مغی حرمف اب. است

 :زد چادر صورتش روی بود ملیحه

 ی انمه. گرفمت وکیل. مش جدا ازش واقعاا  ابر این خوام می! نیست همم دیگه-

 .دارم مه رو ینقانو پزشکی



 مه ابر هر و شنیدم  می را اش تکراری تصممی این که بود ابری چندمنی

 وقیت. افتادمی راه و انداخمت راه را ماشنی. کند می چه بزمن حدس توانس مت می

 :گفت ندارم حرفش به نسبت العمیل عکس دید

 اباب ماا انراحته، خرده یه مامان گرفمت، رو تصممیم واقعاا  یدلا، گم می راست-

. کنه خلص همران دست از رو من شده جور هر که وایس تاده سفت

 .نیست شدین درست

 :کردم اصافه طعنه به و دادم تاکن رس اتسف اب



 !ترس یدی می ازش مهیشه که چزیی کنه؟ اذیتت تریس منی! چی؟ بعدش-

 :داد تاکن را رسش رسعت اب

 از بعدش برتمس که مدار  راحیت چه الان مگه! ابر یه ش یومن ابر، یه مرگ-

 فقط من بکنه؛ بکنه خواد می اکری هر که گفمت خودمش به بدم؟  دستش

 .خوام می طلق

 :دادم ابال را ابرومی



 عنوان به ازش الان ات که کرده رو فکر مهنی تریس، می کنه فکر نباید! آ فرین-

 خواست و گفت بعدش از چی هر اتزونده، و کرده اس تفاده ضعفت نقطه

 این. بگو بعدش از مه تو برتسونش، مه تو. ابش تفاوت یب مه تو برتسونتت

 .برتسه همرامن بگه چزی چهارات بگو گرفیت چی برای رو وکیل

 :کردم نگاهش انمطمنئ سپس

  جدیه؟ ابر این واقعاا  ملیحه حاال-



 شده بدتر. کمن زندگی ابهاش کشم منی دیگه. جراینن در مادرمش و پدر آ ره،-

 ده، می گری چمی مهه به شده، تر حساس مه زنه، می بیشرت مه. نشده هبرت که

 .نرفمت کجا و رفمت کجا دادم توضیح هبش که بس شدم خس ته. هبم داره شک

 ابز نداش مت، هبش امیدی واقعاا  چون شدن جدا به کردم تشویقت مهیشه اگه-

 ازش رسرسی مهیشه مثل ابر این کمن می خواهش ویل دوین می خودت ملیحه

 . نگذر

 



 وقیت شود پیاده ات دارم نگه را ماشنی خواست من از اش پدری مزنل نزدیک

 :گفت پرس یدم را دلیلش

 !هبرته نبینتت ابشه، برا و دور مهنی همران داره اماکن-

 :کردم بیشرت را ماشنی رسعت

 . ترمس منی ازش مه ذره یه من کن ابور-

 :برگش مت مستش به لبخند اب بعد



 که مه الان کرد، هتدیدم لکی اببک ابر آ خرین! ارید خرب که من زندگی از-

 پر توپ اب. رسه منی اباب به دستش هرگز دیگه که شده مطمنئ و ترکیه رفته

 !برگرده قراره

 :گفت رسیع

 !گرمه ت پرسمعه به پشتت چون تریس منی ازش تو-

 :داد ادامه و برگشت طرمف به

 شده؟ رتهب دوستش حال نگفیت مگه هنوز؟ برنگش ته چرا راس یت-
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 :گفمت و کردم رشوع اویل از. بود کرده مطرح را متفاوت موضوع ات دو

 رو ابابت مه تو. نرتس یدم وقت هیچ اببک از من فربد یب چی فربد اب چه اوالا -

 رو تو و نکن هبونه رو پشت پس! موافقه ابهات اومن ابر این گی می که داری



 بعد روز چند گفت داره، اکر رسی یه هنوز فربد که این دوم کن، متومش خدا

 .آ د می

 اش خنده شد ابعث که کردم اش پیاده مک ای فاصهل اب اش خانه مقابل دقیقاا 

 :بگوید و بگرید

 !ها خاره منی تنت مک مه تو-

 :متگف و شدم مخ مستش به

 .بگو خواس یت مککی اگه نذار، خربم یب-



 :زد لبخند مغگنی

 !ها کرده رو ابزداش تگاه تو دیگه شب یه هوای دلت که این مثل-

 بفرستش شب یه حداقل نه، ای بگریی همران از رو من انتقام توین می ببیمن-

 ... تو اون

. کردم خداحافظی بویق زدن از بعد مه من و گرفت فاصهل ماشنی از لبخند اب

 رها همران رش از را خودش و برسد نتیجه به واقعاا  ابر این داش مت دوست

 صدا به ام  گویش زنگ که بودم نشده دور ملیحه ی خانه از خییل هنوز. کند



 که دیدم وقیت اما دادم، منی را کیس متاس جواب رانندگی هنگام معموالا . درآ مد

. برداش مت را گویش است فربد ی شامره گویش ی صفحه بر افتاده ی شامره

 و کردم ملس مه را متاس آ یکون داشنت نگه حنی و داش مت نگه کناری را ماشنی

 :دادم را جوابش آ مد می خوشش فربد که طوری آ ن

 جامن؟-

 جوابش در. هس مت کجا اینکه سوال و شد کش یده سلم یک جامنم جواب

 :گفمت



 . ونهخ برم که افتادم راه اتزه مه الان رسوندم، رو ملیحه-

 :زد صدا را امسم تعجب اب گفمت را این ات

 ... دیگه که نبود قرار مگه! یدلا-

 :کردم قطع را حرفش

 از قراره. نه بگم نشد برسومنش، خواست ازم بود، دس مت مامان ماشنی امروز-

 !جدیه دفعه این بشه، جدا همران

 :داد جواب مکث اب



 وسط دقیقاا  تو وقت اون بعد ست؛ دیوانه شوهرش اون! بدتر دیگه-

 نه؟ بگی هبش شه منی روت دعواشون

 :گفمت شومی دور موضوع این از لک به که این برای

 نکن دعوا نکردمی، حصبت مه اب اصلا  که امروزم زدی، زنگ دور راه از-

 نزدی؟ زنگ امروز چرا. دیگه

 !نیست دور دیگه راه دور؟ راه کدوم-

 :گفمت و برداش مت بود ماشنی فرمان روی که را دس مت



 نیست؟ دور راه جا، این من ای، ترکیه تو-

 خانوم یه از پذیرایی برای مش می آ ماده دارم و نیس مت ترکیه مم؛ خونه من نه،-

 !شده تنگ خییل برام دلش که دکرت

 :کند می اذیمت دارد که بودم مطمنئ اما ابشد، راست حرفش خواست می دمل

 گردی؟ برمی یک فربد-

 کین؟ منی ابور چرا. هس مت خونه مه الان ،پیش ساعت یه برگش مت-

 .نکن اذیمت فربد-



 و ببندی رو چشامت داری دوست گفیت منی مگه! م خونه گم می! اذییت؟ چه-

 فعلا  فقط. شده طوری مهنی مه الان برگش مت؟ من که ببیین بعد و کین ابز

 یشلک چه بیین می رو من و کین می ابز ببیمن اینجا بیا نکن، ابز رو چشامت

 !یش می
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 به و ابیس مت توانس مت می و آ مد می بریون دهامن از حلظه آ ن که ای لکمه تنها

 فربد امس تکرار فقط و فقط کمن تکرارش گذش ته های سال ی مهه ی اندازه

 از. بودم کرده گم را لکامت که شده غافلگری اش ابره یک حضور از قدر آ ن. بود



 فربد به آ سییب نکند که این ترس. بودم کرده عبور ترس اب گذش ته روزهای متام

 اضطراب و ترس مهه این فشار از دمل و بیاید که بودم این منتظر فقط. برسد

 !شدم می مریض شک یب کرد می پیدا امهاد نیامدن این اگر که شود رها

 و است نکرده خربم زودتر چرا که کردم گهل و زدم صدا را امسش ابر چندین

 راه را ماشنی بلفاصهل. هس مت آ مدنش انتظار در قدر چه دانس ته منی مگر

 دادم پاهامی و دست به را بودم گرفته آ مدنش خرب از که نریویی متام و انداخمت

 . برمس زودتر ات



 فربد ی خانه مقابل هامن را ماشنی. نبود پارک جای اصلا  اش خانه اطراف 

 و زدم را در زنگ. رفمت در مست به و شدم پیاده آ ن از رسیع و کردم پارک

. زد را آ یفون دهد من به جوایب که این بدون. کند ابز برامی را در ماندم منتظر

 طی را ها پهل اول دیفر . کردم طی رسعت اب را حیاط طول و دادم هل را در

 چند. دیدم انتظار در خودم از ابالتر را فربد رس یدم که پاگرد اولنی به و کردم

 رساتپایش به نگاهی و ایس تادم جا هامن. بود منتظرم و آ مده پاینی را پهل ات

 این منتظر و بودم دویده را مسری متام. بودم رس یده خط پااین به. انداخمت

 طامنینه اب. شود متام مهیشه برای انگزی نفرت دوری این و بیاید فربد که بودم



 برسد من به که این از قبل و گرفت شلک لبش روی لبخندی آ مد، پاینی

 رسیع و نگذاش مت منتظرش مه حلظه یک حیت. کرد ابز مه از را دس تانش

 را من و کرد حلقه مکرم دور را گرمش دس تان. دادم جا دس تانش بنی را خودم

 رها آ غوشش در مدهوش و مست و شد گرم تمن متام. رشدف  اش سینه به

 دمل. کش یدم نفس را تنش بوی و گذاش مت اش سینه روی را رسم. شدم

 این تنگی دل درد مکی شاید ات کند حل خودش وجود در را من خواست می

 صورمت نزدیک ات مه رسش و شد تر تنگ و تنگ آ غوشش. شود مک روزها

 بردم ابال را دس تامن بکند اکری خبواهد که این زا قبل و کردم بلند رس. رس ید



. بوس یدم را صورتش و کش یدم ابال را خودم ـمکی.کردم حلقه گردنش دور و

 توانس مت می فقط حلظه آ ن که پیچید مشامم در ای اتزه و بکر عطر از خملوطی

 دمل و ایبد پااین متاس این خواست منی دمل اصلا . دنیاست عطر هبرتین بگومی

 و داشت نگهم و بکشم عقب نگذاشت. خواست می را اش دوابره تکرار

 پاینی را رسش بودم، بوس یده را اش گونه متانت هنایت در که من برخلف

 خست را ام گونه ابر چندین و داد جا ام شانه روی کج را رسش و آ ورد

 هایش بوسه ذوق از. نکرد دست دست من مثل مه تکرارش برای و بوس ید

 اش سینه در رس مه، پشت و بود امان یب که اش بوسه نوع از رشم شاید ای و



 برعکس شکند، مه در را مقاوممت که نشد ابعث من ممانعت این. بردم فرو

 و گرفت آ غومش در تری مالاکنه و تر همرابن حالت به ابر این و کرد اس تقبال

 اگر مقصد. ابمش داش ته اش سینه بر رس و مبامن حال و حس این در گذاشت

 که دارد اشاکیل چه ابیش دویده آ ن پیی در ها سال که ابشد مقصدی امنه

 و کین رها حیاست و رشم چه هر که. بریزی شوق اشک رس یدن هنگام

 رس پشت را تلخی دنیای. بگریند اکر به بدلند حمبت و همر چه هر دس تانت

 یک به  رساجنام اما انامیدی، از پر و تلخ مغگنی، و تلخ بودم؛ گذاش ته



 ابال و کرد جدا مکرم از را دس تانش فربد. بودم رس یده تر قش نگ و هبرت ایدنی

 :گفت و گرفت قاب را صورمت دور. آ ورد

 الان؟ چیه برای گریه-

 :بیاید بند هامی اشک ات نکردم تلیش هیچ

 . بگریه م گریه بغلت تو بیام که وقت هر شاید معر آ خر ات الان از-

 :کش ید چشاممن زیر آ رام را شستش انگشت

 !مه تو ره می الکمهون که جوری این-



 !بود شده تنگ برات دمل خییل-

 اولنی انگار گی می وقیت ابز اما ش نوم، می روز هر رو تکراری ی مجهل این-

 .ابره

 را صورتش دیگر طرف ابر این و کش یدم مستش به را خودم  دیگر ابر یک

 :گفمت کش یدم عقب وقیت! دوابر نه، ابر یک. بوس یدم

 ترین منطقی وسط آ د می عشق پای وقیت. نداش مت دیوونگی فرصت هرگز من-

 مهیشه نکردم، من. کین می رو دیوونگی خرده یه ابیش که مه دنیا  آ دم



 حاال اما داشت، درد خییل نبود، راحیت اکر رو، اکر این نکمن که بودم مواظب

 . کمن دیوونگی فقط خوام می

 و آ ورد جلو لبامن نزدیک ات را شرس . گرفت دس تانش بنی تر سفت را صورمت

 :گفت

 یه به کنه خدا فقط شه، می اس تقبال ازش شدت به گی می که دیوونگی این-

 .ره منی کمت تو اصلا  من که نشه خلصه صورت بوس یدن



 بقیه و بود منتظرش اول از که زد جایی به را هایش بوسه و کرد متام را فاصهل

 دوست. نکردم اش مهراهی. داشتند را گرمی دست حمک انگار برایش ها بوسه

 حالت از را من و کش ید عقب که بود خودش. را ولعش حالت این داش مت

 در ماشیمن که آ مد ایدم گرفتمی فاصهل وقیت. کرد جدا داش مت که خوشایندی

 :گفمت و کش یدم بریون مانتوام جیب از را ماشیمن سوئیچ. است خیاابن

 .اومدم کردم ولش جوری مهنی کردم، پارک بدجایی رو ماشنی-

 :گفت و گرفت دس مت را سوئیچ و کرد دلنشیین امخ



 .پارکینگ تو آ رمش می رم می من تو برو-
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. کردم نگاهش برود پاینی ها پهل از که ای حلظه ات و دادم دستش به را سوئیچ

 در و شدم خانه داخل لبخند اب. بود ابز اش خانه در. رفمت ابال شدنش دور اب

 به. نشود زدن در به جمبور آ مدن داخل برای ات گذاش مت ابز رسم پشت را



 و کش یدم بریون تمن از را ام مانتو. برداش مت رسم از را شال و رفمت سالن مست

 به نگاهی. دادم شان آ شفته وضع به رسوساماین موهامی کردن  بس ته و ابز اب

. بود ابز مه درش و بود شده رها سالن ی گوشه فربد مچدان. انداخمت اطراف

. بود رها اطرافش در دیگر نصفی و بود آ ن داخل هنوز هایش لباس از نصفی

 اش پذیرایی سالن جای جای از رس یده راه از اتزه مسافر یک آ اثر متامی

 را بودند رها اطرافش که هایی لباس و رفمت شمچدان مست به. بود معلوم

 دس مت داخل ی اضافه های لباس درش بسنت اب و نشس مت مچدان کنار. برداش مت

 و شدم بلند در شدن بس ته اب. آ یند نظر به تر مرتب مکی ات گذاش مت رویش را



 توانس مت می هبرت و بود بیشرت فربد از ام فاصهل ابر این. برگش مت عقب به

 عزیز که هایی هامن از داشت، تن به آ س تیین بدون تیرشت. منک براندازش

 اب فریق چه پوش یدنش که گرفت می ایراد او به مهیشه و آ مد منی خوشش

. گرفت اش خنده و گرفت ام خنده که آ مد نزدیک قدر آ ن! دارد نپوش یدنش

 :گفت و کرد ابز مه از را دستش

 !جات رس برگرد حاال دکرت، خانوم کردم پارک رو ماش ینتون-

 :گفمت و برداش مت عقب به قدم یک



 !داره عواقیب چه بشی نزدیک هبم کردن هتدیدت که شه منی روز چند هنوز-

 :گرفت را ام شانه و برداشت خزی مسمت به

 .عواقبشم منتظر بدجور من اتفاقاا -
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 وقیت! شد حمدود بودم برداش ته ش یطنت رس از که قدمی هامن به رفتمن عقب

. فرشدم اش سینه به را خودم و شدم پذیرایش ابز آ غویش اب گرفت را ام شانه

 پریاهن از حیت ابمش، جماورتش در بیشرت و بیشرت خواست می دمل و فرشدم



 و آ ورد پاینی را رسش. شد حلقه دورم دس تانش دوابره. داش مت هلگ مه تنش

 :گفت و برد فرو موهامی جحم در

 ... موهات یدلا موهات-

 س نگیین اما ببیمن، را صورتش ات کمن جدا اش سینه از را رسم خواس مت می

 نگامه و کش ید عقب مکی را رسش که کردم تلش بیشرت شد، می مانع رسش

 :پرس یدم لبخند اب داش مت، دوست را پایینش به ابال از نگاه. کرد

 چی؟ موهام-



 !بودن آ غوشش در که بود همم برامی قدر هامن سوال این جواب

 !خییل اومن! قش نگه-

 :گرفت را دس تامن و کرد بیشرت را فاصهل مکی بعد و

 ! بش ینمی بیا-

 ام شانه روی از را دستش. نشاند خودش کنار را من. رفمت و شدم مهراهش

 :کرد زمزمه و برد موهامی داخل به آ رام و آ ورد ابال



 مه رصاطی هیچ به و بود گرفته ابال اکرشون امحد و س تاره که ها موقع اون-

 . گرفمت ازش رو س تاره گویش و خونه رفمت عصیب روز یه نبودن؛ مس تقمی

 :داد ادامه و گرفت دستش در را موهامی از خبشی و زد لبخندی

 از رو گویش دادنشون قلوه و دل وسط دقیقا. ودمب رس یده مه موقعی خوب-

 آ غاز جایی یه از کس هر عشق:" بود نوش ته براش امحد. گرفمت س تاره دست

 " شده آ غاز کردی هبم که امخی اولنی از من عشق شه، می



 اب فربد. ابشد احساسایت چننی  این آ مد منی امحد به اصلا  شد، تر معیق لبخندم

 :گفت و برد ابال اعرتاض حالت به ور  ابروهایش لبخندم دیدن

 که بگم هبت خوام می من حاال! بود خویب زن مخ نبود که هیچی مرتیکه-

 خودم به که. دیدم می صورتت توی من که بود قش نگی چزی اولنی موهات

 جایی یه از امحد، گفت می راست! یدلا داره قش نگی موهای چه گفمت می

 ساده چزی یه از ساده؛ چزی یه از. نهک  می درگری رو لکت بعد و شه می رشوع

 وقیت مه عزیز! بره می و کشه می خودت اب بعد و آ د می قش نگ نظرت به که



 موهات مجع حوامس بیشرت و بیشرت مامامنه، موهای شبیه موهات گفت می

 .شد می

 . دادم قرار دسرتسش در بیشرت را خودم و شدم تر نزدیک

 !زمن می حرف معه بیهش  گفت می خدابیامرزمت ابابی ایدمه؛-

. بودم نربده ذلت داش مت معه اب که تشاهبایت از حلظه آ ن ی اندازه به وقت هیچ

 :گفت و کرد نگامه تر معیق فربد حرمف این اب



 موافق مامانت اب مورد یه توی اس تثنائاا  ها موقع اون. گفت می وقتا خییل آ ره-

 .کین کواته رو موهات اومد می بدش! بودم

 آ رام. گرداند موهامی داخل تر آ زادانه را دستش و گذاش مت اش هشان روی رس 

 :گفمت

 زین؟ می رو خمم داری الان-

 :داد تکیه رسم به را رسش

 !نداری زدن مخ منه، دست ابدابدکت خن که تو-



 :کش یدم معیقی نفس

 بکنه؟ اکری یه که تریس منی کین؟ منی فکر اباب حرف به واقعاا  فربد-

 :ببینمی را مهدیگر صورت ات دادمی نشان واکنش دو هر مهزمان

 .نکن فکر هبش! کرد بود بدل اکری هر بکنه؟ تونه می اکر چی-

 رفته؟ ترکیه از چطوری-

 :کرد نگامه متفکر



 برادرزنش، مهنی. بره در راحت تونس ته منی تنهایی به خودش. کردن مککش-

 بود شونخدا از که هسنت اون مثل دیگه اتی چند دونه می خدا و عادل پرس

 نبودمی، ما برده و خورده که اوین بگن و اکاندا بفرسنت و وسط بندازن یکیو

 وقیت کثیف معاملت برسن، اکرشون به راحت ات نیست جا این الان اون

 بشه قربوین ات وسط بندازی رو یکی!  فقط چزیه یه ش چاره آ د درمی گندش

 موین می تو مستش، ره می ها نگاه ی مهه وقت اون. گردنش بیوفته چزی مهه و

 ! ختت خیال اب اومن اکرایت،  کثافت ی ادامه و

 :گفمت صورتش در خریه



 دردشون چه به اباب دادن جنات خطریه، ابز براشون که جوری این خب-

 راحت رو خودشون مهیشه برای و بیارن رسش بلیی تونسنت می خوره؟ می

 .کنن

 :داد ابال" نه"  ی نشانه به را ابرویش

 از و قدره چه جیبش تو پوالی بده نشون که خواسنت، می زنده اهدش یه-

 خودش اب که مرده. آ د می کش اکاندا تو دردرس یب و راحت زندگی یه ات اینجا



 بدلین جیبشه، تو ها پول بگن که ابشه ابید یکی! دنیا اون بربه تونه منی پول

 .بگریین ازش برین

 :گرداند موهامی یال البه را هایش پنجه قبل از وارتر نوازش

 جا مهه اببک بره، ترکیه از ات کرد منی جعهل ابابت زد منی گند اببک اگه البته-

 ات کرد فرصت خوب و اومد خودش به ابابمت ندازه، می گریش که زد جار

 .بره ترکیه از راحت

 ست؟ ترکیه هنوز ای الان؟ برگش ته اببمک-
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 :شد سوایل صورتش حالت

 !گرفتنش فرودگاه تو امروز صبح دوین؟ منی-

 :گفمت تعجب اب

 چرا؟ گرفنت؟ رو اببک-



 !ابشه زنده قرابین یه حداقل ابابت مثل که نبود زرنگ قدری اون چون آ ره؛-

 :نشد مک تعجمب از ای ذره

 چیه؟ جرمش کرده؟ اکر چی اببک مگه-

 ابابت جای که مهنی! نیست ات دو یکی داره، زاید اکری خرده جرم اببک-

 و ربط بگه ابید ابالخره. نیست جرمی مک دیدتش مه عید و دونس ته می رو

 .بوده چی ابابت به ضبطش

 :گفمت نگراین اب



  بگرین؟ مه رو تو نیان-

 :پرس ید خنده اب

 تو نشس ته بست الان فرارمی داییم  دخرتم  چون بگرین؟ چی برای رو من-

 بغل؟

 :گفمت الکفه

 !آ ن می مه تو رساغ. زدی آ تیش رو فروشگاهت چون-

 .شاکمی خودم من گه؟ می یک زدم؟ من-



 :کش یدم عقب را خودم

 گذره، منی هیچی از الان اون گرفنت، رو اببک ابش، جدی فربد خدا رو تو-

 چزیی ممکنه خودته، اکر ها فروشگاه زدن آ تیش که بود کرده شک آ خرامش

 .بده لوت بگه

 جز اببک که این دوم زدم، آ تیش من که دونه منی تو جز کس هیچ  اوالا -

 که زدم آ تیش سوم. بود کرده رو الان ات داشت مدریک اگه حدس و حرف

 . بوده خودم مال زدم،



 شوم منی قانع هایش جواب از کدام هیچ اب و کمن می نگاهش نگران دید وقیت

 :گفت

 یک اکر اول ابر که کنه اعرتاف جمبوره اببک من؟ زد، آ تیش یک اول ابر-

 ننشس مت، بیاکر که من. گردنشون انداخت مه رو دوم ابر شه می پس بوده،

 .هست حوامس

  داشت؟ ای فایده چه زدی؟ آ تیش چرا-



 راه مه اب داشنت. مه جون به بیوفنت که زنبور، لونه تو کمن دست که-

 جلوی فقط نه جا، مهه اببک. کردن می تغذیه مه از انگل دو عنی اومدن، می

 گرفته، اون رو من فروشگاه سوزی آ تش جلوی که انزید می خودش به تو،

 ترکیه فرس مت منی پس که دس مت توی جنسای خاطر به ماه یه رس نباشه اگه که

 البته دادم، هبش خویب درس ممن کشن، می آ تیش به رو فروشگامه دونه دونه

 خود عادل، دوماد اب شد شاخ تو شاخ که کیس بود، اکره یچه  خودش

 داس تان خودش و ابابت برای سوزای آ تش این خواست منی که بود، پرسش

 سوزی آ تیش بعد اما. جالزی رس مرتسک بودن کرده مه رو اببک کنه، درست



 منایندگی دادن اب خواسنت می. گشنت مقرص دنبال وال و هول به افتادن دوم،

 این که کردن فکر سوزی آ تش بعد. دادن ابج جور یه کنن، ساکتش ایرو به

 مه به عادل قبیل دوماد مهنی رو هاشون برانمه از لکی نیست، بشو آ دم

 !شده موش اصلا  شده، خفه که کردن اکرش چی دومن منی رخیت؛

 :گفمت انراحیت اب

 شه؟ می چی چبه این تلکیف سوزه، می آ ان برای دمل-

 !نیست که اببک از بدتر ،دیگه هست مادرش-



 به زد لبخند فربد. کردمی نگاه را مهدیگر اکمل سکوت در حرف این دنبال به

 :گفمت لبخندش جواب در. نبامش چزی هیچ نگران که این معین

 پارکینگ؟ توی پاینی برمی آ ی می-

 های ریش ته اب صورمت زد، ام گونه به ای بوسه کرد، نزدیک صورمت به را رسش

 که ذلیت حس از ات کردم مجع مکی را صورمت بود، مس تقمی متاس در صورتش

 زیر و چس باند صورمت به را رسش اما بگریم، فاصهل شد می لربیز آ رام آ رام

 :گفت گومش



 !برمی خربیه اگه خربه؟ چه پارکینگ-

 .ببیمن رو کش یدی چادر روش الان و بودی گرفته برام که ماشیین خوام می-
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 :رفت عقب رسعت به 

 دیدیش؟-

 :گفت و کرد ای خنده تک. بردم پاینی مثبت ی نشانه به را رسم

؟-  یکم

 :گفت و خندید بیشرت



 اکر از و پریده فیوزش غزتم فضول خبش اون کردم می فکر که بگو رو من-

 وجب به وجب بودم منتظر اینجا اومدی عزیز اب که موقع اون آ خه افتاده،

  روده برای و نشس یت می جا یه ساکت و مظلوم ش مهه اما بگردی، رو خونه

 رس یده دلمت مراد به یواشکی که نگو زدی، می ژکوند لبخند عزیز درازایی

 !بودی

 :گفمت خودم از دفاع در

 برمی؟ آ ی می حاال بودم؛ اومده عزیز اب که موقع مهون! دیدمش که شد یقاتفا-



 :کرد نگامه متفکر و مات

 ... برمی-

 دست در سوئیچی اب. رفت ااتقش طرف به و شد بلند حرفش دنبال به

 دس مت و شد مامتیل مسمت به مکی بود سوئیچ به نگامه متام که حایل در. برگشت

. رفتمی ها پهل راه طرف به و زد لبخندی ادمد دستش به دست وقیت. گرفت را

 این برای. فرشد دستش بنی را دس مت گذاشتمی رس پشت را پاگرد اولنی وقیت

 :پرس یدم آ رام. کرد نگامه و کردم نگاهش ای دفعه یک فرشدن



 رو؟ ماشنی داش یت نگهش چرا-

 داش مت؟ می نگهش نباید چرا-

 که بودمی کرده کج راه گپارکین مست به و گذاش ته رس پشت را پهل آ خرین

 :گفمت

 !کردم می اکر چی ابهاش بدومن که نفرس تاده پس رو م هدیه کیس وقت هیچ-

 :ایس تاد روبرومی و زد چریخ نمی. کرد رها را دس مت و ایس تاد

 !آ شغال سطل تو بندازش فرس تاد پس کیس اگه! آ شغال سطل-



 :کرد ام شوکه تقریباا  جوابش

 ننداخیت؟ تو چرا پس-

 :آ ورد پاینی مکی را رسش

 ! بودی کرده گری خنواس تنش و خواسنت بنی فقط تو نفرس تادی، پسش تو-

 مه من و رفت پارکینگش انتهای مست به رسیع حرف این گفنت از بعد

 و کرده انتخاب را خنواسنت حال هر به کند، می فریق چه" که بگومی نتوانس مت

 "!بودم فرس تاده پس



 قدم و کش یدم می نفس تر خست من که شتدا مک اکسژین پارکینگ دامن منی

 کرده دور را فضا نرمال اکسژین گذش ته تلخ خاطرات جهوم ای و داش مت برمی

 ابز مه را عقب و جلو  درم  و داده ابال را ماش ینش چادر طرف یک فربد. بود

 خط این از ای حلظه چشاممن و بود روبرو به مس تقمی نگامه بود؛ گذاش ته

. شد پدیدار چشمم پیش روز آ ن ی مهه. گذاشتند منی رفرات را پا ممتد راست

 انامیدی اب و بدهد نشامن را اش هدیه ات بود آ مده امید و ذوق اب که فربدی

 داخیل فضای و کش یده چادر رویش هنوز راننده مست. بود برگش ته حمض

 مه در را نگامه ممتد خط و برگشت مسمت به فربد. بود اتریک نمیه ماشنی



 را مهدیگر ابمش نزدیکش و برمس که ای حلظه ات شد، یکی مان نگاه. شکست

 را روز آ ن خورده گره مه در های نگاه اب مهزمان تند دورم  یک کردمی، نگامه

 و کردم ابز بیشرت را ماشنی عقب در و شده رد کنارش از. کردمی مرور

 در که پلستیکی بوی شبیه بویی و بود خفه داخلش هوای. شدم سوارش

 نبود، تندی بوی خییل رس ید؛ می مشام به است سوخنت مقدمایت ی مرحهل

. رفمت عقب انتها به ات. گذاشت می شامه روی ورود اول هامن را اتثریش اما

 :شد مخ داخل مست به و گذاشت ماشنی روی را دستش فربد

 .بشنی جلو بیا بکشم رو چادرش بذار نشس یت؟ عقب چرا -



 خاطرات تقصری که بودم مطمنئ ابر این. بود مک واقعاا  ماشنی داخل اکشژین

 ابر این. بود شده هبرت ماشنی داخل نشسنت از بعد بلفاصهل من حال. نیست

 :شد می تکرار تری همراباننه شلک به داشت اترخی

 !تو بیا-

 :کش ید من طرف به را خودش و شد سوار. شد سوار و نکرد مکث

 !مونده جا این حرکت یب وقته خییل خواد، می اسایس رسویس یه-

 



 [۲۲:۳1 1۴.۰۵.1۹, ]نرگس کنار

[Forwarded from فلح مائده" )ماندی جا ها نرگس کنار" فلح مائده]) 

 لمب روی لبخندی شد ابعث دورتر های سال از دور ای خاطره زدن  جرقه

 :بگومی ربط یب و بگرید شلک

 !جک و رز-

 :دادم حتوضی لبخند هامن اب. شد مجع سوایل حالت به ابروهایش

 !داری خوشگیل ماشنی اما نداری، کش یت جکی، تو. گم می رو اتیتانیک-



 :گفت بلندش و تعجب رس از ی خنده وسط و خندید بلند گفمت را این ات 

 رز، و جک ماشنی، کش یت،. هستیا ماهری ش ناگر ببیین آ ب مه تو جان؟-

 !روشن عزیز چشم فقط

 نبود معلوم و خندید می قبل مه از بلندتر داشت که حایل در آ مد؛ تر  نزدیک

 مه بردار دست و شده کشدارتر هایش خنده فقط. کند می فکر خودش اب چه

 .نبود

 !زدی خودت که حرفیه این اما نیست، ایدت تو-



 :شد مجع مکی هایش خنده

 ابهات خوشگلش ی حصنه اون چی، اومن اتیتانیک، ی درابره آ د منی ایدم من-

 !ابمش زده حریف

 :گفمت قاطعانه شامنشچ  در خریه

 هبت ببیمن خواس مت می روز یه! نزدی حریف من اب هبش راجع کین می فکر-

 پیام برات کین، می اکر چی دربیارم رو غریبه دخرت یه ادای و بدم پیام



 کش یت جمک، ممن:" که گفیت و نکردی معطلش مه تو ُرَزم، من که فرس تادم

 "!دارم خوشگیل ماشنی اما ندارم،

؟-  یکم

 !شه می سایل ده! پیش وقت یلخی-

 :گفت و خندید

 رو غریبه دخرت یه ادای پیش سال ده! جوایب مهچنی پس بود حقت-

 بشه؟ چی که درآ وردی



 :کردم زمزمه

 " دارم یدلا من ابش، خوای می کیس هر  " که گی می ببیمن خواس مت می-

 ها گذش ته. نکش ید عقب اما زد، پلکی! شد کَنده من از اش خریه نگاه

! نبود مه من خوشایند...  دور خییل های گذش ته خمصوصاا  نبود، وشایندشخ

 :گفت قبل لبخند بدون کرد، نگامه که دوابره

 ماشنی هبم که روزی اون به گردون  برم بیا گفیت هبم عزیز حیاط تو عید-

 کردی؟ می اکر چی گشتمی برمی اگه دادی،



 مکی -پیش سال ده- نماک و زمان آ ن از خواست می که این یعین سوال این

 .کند مرور را هبرتی اتفاق و بیاید جلوتر به

 گردنت دور رو دس مت بعد پریدم، می پاینی و ابال و کردم می جیغ جیغ اول-

 .بوس یدمت می ابر چند شاید و کردم می حلقه

 آ دم؟ مهه اون وسط خیابون؟ تو-

 !ابشه خواست می که آ دمی ات چند هر وسط خیابون، تو! آ ره-

 :کش ید خودش طرف به را من و گرفت را دس تامن. آ ورد جلوتر را رسش



 !بکن رو اکر این الان مهنی-

*  *   * 
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 ما بودن مه اب رشوع فصل ندنک  که بودم این نگران مهیشه جایی یک ات

 نگران برعکس دادم دست از را تو وقیت اما نباشد، ها نرگس فصل اب مهزمان

 ابمش داش ته تو از غری مردی اب مشرتیک فصل است قرار اگر که بودم این

 تو اب فقط را عطرش و  نرگس! ابشد ها نرگس رویش فصل در که نکند

 .خواس مت می



 دیدم،  می نرگس جا مهه بودی شده تثبیت من زندگی در دیگر که روزها آ ن

 ... فرویش گل هر چهارراه، هر رس

 و بزمن زل چشامنت در آ ینه داخل از بود قرار وقیت که خوب چه

 پر نرگس عطر از ام شامه متام بگومی را معرم ی مهه ی"بهل" ترین قش نگ

 اتیج و ببندم دس مت به نرگس از دس تبندی توانس مت می که خوب چه شد، می

 .ابمش داش ته رس بر نرگس از

 



 اکرهای دنبال مدام که شرییین روزهای آ ن. دیدم می زاید و روز هر را تو

 که پایزی رسد نمیه و رسد های ماه. بگریی جواب ابالخره ات بودی عقدمان

...   ما بنی موانع برداشنت دنبال مه مهزمان و بودی مشالکتت حل درگری

 ی مهه جای شد می ابعث اوضاع کردن درست برای تلشت و دوندگی ها ماه

 از خس ته. بربم ذلت ام زندگی از بودم کرده عاشقی طرفه یک که سالهایی آ ن

 و رساندی می من به را خودت بودی که جایی هر روز هر اکر پر روز یک

 ابرو برامی دور از و شدی می رد فقط مامان دار معین های حرف و نگاه از

 !کردی می الامتس خلومتان یبرا و انداخیت می ابال



 پرسک آ ن شوی می که خس ته! دارم دوست را هایت خس تگی قدر چه من

 و کین می نگاه و شوی می خریه فقط و زند می بریون وجودت ساکت و مظلوم

 من و اندازی می ام شانه روی دست تو و کمن می پرحریف من. دهی می گوش

 کن ابور. بزمن حرف و کمن تکیه ات سینه به ات کشی می خودت طرف به را

 .خواهد می زدن حرف دمل رمس می که تو به فقط نیس مت، پرحرف من

 



 به تو از زودتر. آ وردی هتران به را عزیز که بود عقد به مانده روز دو

 و دادم جوالن ات خانه در توانس مت ات. بدمه آ جنا به رسوساماین ات رفمت ات خانه

 عزیز اب وقیت. کردم مرتب و رخیمت مه هب را جا آ ن خودم ی سلیقه و س بک به

 مبل روی عزیز کردی مکک که مهنی. کردم ابز برایتان را در خودم آ مدید

 کردن ابز اب و کردی مخ طرمف به را خودت. آ مدی من مست به بنشیند

 :گفیت دس تانت

 !کن ابز رو هام  دمکه-



 خوشت بود؛ شده قش نگم وظایف جزو ای طوالین وقت چند که اکری

 دس تانت بنی و آ مده جلوتر. کمن ابز دانه به دانه را پریاهنت های دمکه آ مد می

 بیشرت ابال از دمکه دو. کمن ابز را هایت دمکه ات کردم رشوع ابال از و گرفمت جا

 نوچ" عزیز. بوس یدی را صورمت انغافل و شدی مخ بیشرت که بودم نکرده ابز

 دامن منی و نکردی توهجیی. هدد نشان اکرت به نسبت را اعرتاضش ات کرد" نوچ

 ای بوس یدی تر حممک را صورمت دیگر طرف که بود عزیز صدای درآ وردن برای

 عزیز مست به کردم ابز را هایت دمکه متام وقیت. ندیدن روز دو تنگی دل

 :برگش یت



 !کین کیف اینجا آ وردمت خواما، منی بمپا من عزیز؟ گی می چی-

 :کرد مه در را هایش سگرمه عزیز

 !صورتش تو بری می رس هی...  شام حمرمنیان-

 :گرفت پیشی عزیز های امخ از هایت امخ

 که ش به چند الان یدلا نداری خرب ما؟ انحمرممی...  خدا رو تو کن وملون-

 ... دواتیی بعدمش. صبح ات مونه می من پیش

 :پریدم حرفت میان به و آ مدم جلوتر



 روز دو از بعد. رو مهدیگه ندیدمی که شه می روزی دو. عزیز گه می دروغ-

 .دیدمی رو مه جا این

 :گفیت بود، شده مکرنگ که امخی و لبخند اب و زدی چریخ نمی

 !کین؟ می حاشا اینجا؟ شب منوندی گم؟ می دروغ-

 نمی بود گرفته نظر زیر را جفامتن صورتش، در انعطایف هیچ بدون که عزیز به

 :گفمت و کردم نگاهی

 .مبومن که شدم جمبور. نبود خوب حالت چون اومن موندم شب یه-



 :گفیت موذاینه

  کین؟ خوب رو من حال ات موندی تو وقت اون-

 :کرد غرغر عزیز

 .اکرتون پیی برید! چزییه خوب مه حیا-

 هایت ش یطنت به و ماندی تو اما بردم، پناه آ شپزخانه به عزیز ترس از من

 :دادی ادامه



 نداره، حرف کردنشم خوب حال به تدس. پیشم موند بود، بد حامل عزیز آ ره-

 یه. موند بغل تو صبح ات کنه خوب رو  حامل که بود جمبور چون. داد شفام

 در دایی زن که بگم ایمن البته موندم، شب و شون خونه رفمت من ش مب چند

 . زده شام به مه سور یه کردن کوفت

 دقایق ات و شنیدم را تو ی خنده بلند صدای فقط گفت، چه عزیز که نشنیدم

 صدامی و ااتقت رفیت که وقیت حیت. نشدم ظاهر عزیز چشم پیش طوالین

 زدم، ابز رس آ مدن از کردی
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 رس توانس یت ات شب آ ن. دربیاورم را بودی گفته عزیز به که حریف تلیف ات

 هتدیدش رفتمی ااتق یک به عزیز اب خواب موقع وقیت و گذاش یت عزیز رس به

 حریف. خوایب می من کنار و آ یی می ااتمقان به خبوابد که این حمض به که کردی

 عزیز که وقیت اما گفیت، عزیز کردن اذیت برای فقط کردم می فکر اولش که



 دست اب را دیدمنخن ریز صدای ابرها  شدی جمبور و آ مدی! آ مدی خوابید

 .نشود بیدار عزیز که کین کنرتل دهامن روی بر گذاشنت

 

 چی؟ چشاممن نشده؟ تر قش نگ نکرده؟ فرق من های خنده بگو، را راستش

   نیست؟ تر شفاف

 س نگیین حس اب انگاه به و هس مت اکرم مشغول تو از خرب یب که موقعی آ ن

 من کین؟ می فکر چه به ای، زده زل من به بیمن می و گردامن برمی رس تو نگاه



 فکر دارم دوست را تو قدر چه که این جز زمن می زل تو به وقت هر که

 .گذرد منی رسم از دیگری

 که ای  گذش ته برای را هایت نگراین! من ی مهیشه از تر داشتین دوست مرد

 قوی. ام قوی یدلای یک من. کن متام ورم غوطه آ ن در هنوز کین می فکر

 کورسوترین در که خورند منی این درد به حیت چزیها بعیض که دامن می. ام شده

 .برد ذلت ها داش ته از و انداخت دورشان ابید فقط. ابش ند ذهنت ی نقطه

 



 یدلایی دارم، دوست تو ی اندازه به مه را خودم چون ام قوی یدلای یک من

 یک همهیش من. نه انصایف یب بند در اما بود، تو به علقه بند در ها سال که

 رمح یب هرگز نشدم، بد هرگز تو داشنت برای. بودم انصاف خوش عاشق

 .خنواس مت قمییت هر به را تو و نشدم
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 عزیز کردن حارض در و بیامی ات زدم ریونب خانه از زود عقدمان روز صبح

 که کین رایض را مامان بودی نتوانس ته. کمن مککت ما ی خانه به آ وردن برای



 من وار الامتس نگاه خاطر به هنایت در و ابشد خودت ی خانه در عقد مرامس

 . آ مدی کواته

 

 جهمتو  بیامی پاینی خواس مت که مهنی و کردم پارک خانه مقابل درست را ماشنی

 دقت که خوب. هس یت حصبت حال در مردی اب و ایس تادی در دم که شدم

 صرب و ببندم را ماشنی در خواس مت ش ناختنش حمض به. ش ناخمت را کیوان کردم

 عقب به مه کیوان تو دیدن دنبال به و دیدی را من زودتر تو اما برود، ات کمن



 لبخند تو چون نداشت، ای فایده شدن پنهان دیگر. دید را من و برگشت

 خونرسد کیوان پیش قدر این که این از. بیامی که کردی اشاره رس اب و زدی

 اکری از اگر که دانس مت می و ش ناخمت می را تو کردم، منی تعجب کردی می رفتار

 .داشت خواهند واکنشی چه دیگران نیست همم برایت بربی، ذلت

. بودم ترس یده انکیو  حضور از. نبودند آ ماده برداشنت قدم برای هامی قدم

 تعجمب ابعث ات خانه در دم عقدمان روز صبح ی اولیه ساعات در حضورش

 ... ترس به شد می منتهیی هنایت در تعجب این و بود



 که کمن فکر این به حلظه هر که بود شریین قدر آ ن تو داشنت! ترس آ ری؛

 که کیوان. برمس نتیجه این به ای ساده چزیی هر از و دمه دستت از نکند

 بود گوای قدر آ ن کواتهش نگاه نمی هامن! بود مه انزننی برادر داشت خود جای

 شدمن تر نزدیک و آ مدم اتن طرف به. دارد من به نسبت حیس چه بفهمم که

 هر ات بگرید را دستت داخل های برگه و کند دراز دست کیوان شد ابعث

 چند او یدمرس   تو به وقیت. ابشد نداش ته برخوردی من اب و برود زودتر چه

 که این بدون. کردم نگاهت فقط و نزدم حریف اصلا . بود شده دورتر قدمی

 :گفیت بپرمس چزیی



 . کنه تسویه بود اومده. داشتمی مه اب کتاابیی حساب یه-

 

 پرهزی ابشد انزننی به مربوط که سوایل هر از من بودمی مه اب که مدیت متام در

 مه به دقیق جزئیات از و زد می هایی حرف که بود س تاره گاهی گاه کردم، می

 کمن، فکر انزننی به نداش مت دوست. گفت می چزیی ابر هر اتن رابطه خوردن

 .بود اکیف بودی داده توضیح برامی که ابری یک هامن



 روبرومی. داش یت نگهم و گرفیت را ام شانه ابره یک شدمی می رد که ها پهل از 

 :گفیت و ایس تادی

 ! ببیمنت-

 به و گذاشت ام شانه روی از دستت. شدی خریه چشاممن در. مکرد نگاهت

 طور این. فرشدی ات سینه به را من و آ وردی فشاری پش مت به. رفت پش مت

 الکم یب موس یقی مثل کردی می معل فقط و زدی منی حریف که این رفتارهایت،

 چه برای کیوان که کنمی بدل و رد حرف لکی و بدهی توضیحی نبود قرار. بود



 مهنی دارم، امهیت برایت قدر چه من و چیست کتابتان و حساب ده،آ م

 .کرد می کفایت دس تانت بودن حامی حس

 

 دوست قدر آ ن گومی می و شوم می مغرور خودم به گاهی. دارم دوست را تو

 رس مقابلت در کردی جمبور را هس یت هجان متام که بوده کیفیت اب داش تنت

 ریز ریز از خبوامه من که این بدون وقیت ام مغرورانه حس. بیاورند فرود تعظمی

. " شود می شکوفا بیشرت خواهی می را من نظر و گویی می اکرهایت جزئیات



 اما نیاورم، رویت به شاید کین، می بند توضیحاتت آ خر به  که ی" کمن چه

 که آ ید منی تو به اصلا  نیس یت، ها حرف این آ دم تو. برد می آ سامن اوج ات را من

 این زن نه را خودم من گویی، می من به وقیت و" کمن چه"  بگویی کیس به

 .بیمن می زندگی این ی ملکه زندگی،

 

 لبخند و کردمی نگاه ابر هزاران را عقد ی سفره و نشستمی مه کنار که وقیت

 از  کمن، رس تو کنار را ام زندگی ی بقیه که این ات دادم"  بهل"  که وقیت زدمی،



 داخل از اول. کردم نگاه تو به بلفاصهل. بودم پر ایتهن یب داش تنت دوست

 برای. داش مت دیگر را تو. برگش مت مستت به سپس و بود روبرومیان که ای آ ینه

 داشت داش تنت. بودم گذش ته خست و مخ و پیچ پر مسری یک از داش تنت

 داش تنت کرد، می انمتعادل را قلمب رضابن داشت داش تنت. آ ورد درمی را اشمک

 پا زیر را جاذبه قانون و شوی کنده زمنی از که انگار کرد، می بمکس   داشت

 در آ قاجون که کردم می حس. بود ها داشنت نوع ترین شریین داش تنت. بگذاری

 برای را تو نیست قرار دیگر که. زند می لبخند ما به و نشس ته جملس صدر

 .دهد قرار ابزخواست مورد من به توهجیی یب
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 . است قبل از تر آ رام آ قاجون روح بودم مطمنئ

 داش مت دوست فقط. خبورم مج جامی از توانس مت منی عقد از بعد حلظایت ات

 جواب در بقیه به. بکشم معیق نفس مدام و دمه تکیه ات شانه به را ام شانه

 بشاش و رایض هنایت یب صورت از گاهی از هر و بزمن لبخند تشانتربیاک



 که طوری مهنی نداش یت، ای گهل مه تو. ام داده تکیه یک به که بیاید ایدم عزیز

 گرفته دس تانت در قبل از هبرت را دس مت و بودی رایض خییل بودمی نشس ته

 دوابره یدهنکش   اثنیه به و کردی می رهایش ابر هر و. کردی می نوازش و بودی

 مامان و عزیز و خودمان فقط و بروند مهه که زماین ات. گرفیت می دستت در

 واقعاا  من ابشد، ابزی لوس که این نه. ایس تادم تو اب فاصهل ترین مک در مبانمی

 آ سامین، و بود شده دار رمس و امس ما بنی پیوند که خلظایت آ ن در توانس مت منی

 ای ذره اگر  که تو خودت بودی، تو خود دیگرش دلیل. شوم جدا تو از

 بود نگاهت کردی؛ می نزدیک خودت به و داش یت می نگهم گرفمت، می فاصهل



 در هجان ی مهه اکش ات کمن آ رزو که شد می ابعث افتاد می من به ات که

 مه سفیدم بلند لباس. نشوم معطل دیگری جای من و شود خلصه نگاهت

 از پر ماندن یعین این و بود خست آ ن اب برداشنت قدم. بود کرده راحت را اکرم

 .کنارت من ی  هبانه

 مش تاق. کرد می امخ مامان نه کرد، می ترش روی خلومتان برای عزیز نه دیگر

 گل اتج به نگاهی بردمی پناه ااتمق به وقیت. بودم عقد بعد ی نفره دو خلوت

 :گفیت و انداخیت



 داره؟ ایرادی کمن بغل متعلقات این متام اب رو تو-

 ختمت روی و رفیت عقب عقب. آ مدم آ غوشت به و دادم نشان معیل را جوابت

 ختمت روی را خودت. بود کواته ی اثنیه چند حد در نشس تنت. نشس یت

 روی رسم وقیت و کردی مهراه خودت اب مه را من. کش یدی دراز و انداخیت

 دم،بو  اتمج شدن خراب و موها خوردن مه به نگران نه گرفت جای ابزویت

 را من و کردی رد مکرم زیر از را دستت. شلوارت و کت شدن چروک نه

 :گفیت و برگرفیت در اکملا 



 .مبونمی جوری مهنی صبح ات شه می چی م، خس ته خییل-
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 که مکرنگی نگراینم  نمیچه هامن شد ابعث حلنت انآ ش نای و  غریبانه حالت

 من و برود هوا به و شود دود داش مت وشلوارت کت و خودم لباس ی درابره

. کردم ات شانه بند را دس تامن و برداش مت ابزویت روی از رس ها آ ن به توجه یب

 به. کش یدی دراز قبازطا و چرخیدی بود مکرم دور دستت که طوری هامن

 :پرس یدم بود ام خریه که چشامنت به نگاه اب و دادم تکیه ات سینه

 !نیست شدن خس ته وقت که الان ای؟ خس ته چرا-



 :رفت پاینی و ابال وار نوازش مکرم پشت دستت

 داره؟ وقت مگه بودن خس ته-

 :بردم پاینی و ابال را رسم

 .پیش مت من چون نیست، وقتش مه الان آ ره،-

 به و کردی رد و موهامی آ وار زیر از و آ وردی ابالتر مکرم روی از را تتدس 

 :رساندی گردمن پشت



 تنهایی حس یه مهیشه! پیشمی تو چون دیگه، جا مهنی مبونمی گم می مهنی واسه-

 رسم از دست عزیز ی خونه رفمت می فقط که حیس. داش مت رو انگزیی نفرت

 ش عرضه مه کس هیچ شه، متوم که رفمت می لکنجار ابهاش خییل. داشت برمی

 این و انداخیت دست تو یدلا، نه تو اما بگریه، ازم رو حس این نداشت رو

 چه مهمی، اب که ماهی چند این. دور انداخیت و درآ وردی ریشه از رو تنهایی

 دوس مت آ دم شهر یه انگار من نبودی، که وقتایی چه بودی، کنارم که وقتایی

 تو کنار رو خس تگیا اون متام خوام می حاال. هست هبم حواسشون و دارن

 .کمن رفع



 

. ابشد تر نزدیک صورتت به صورمت ات آ وردی گردمن به فشاری دستت اب

 بودی آ ورده زابن بر که هایی حرف ی لکمه به لکمه به نسبت که این از قبل

 :گفمت ذوق اب بدمه، نشان ای معیل واکنش

 !برات؟ آ دمم شهر یک من-

 :گفیت ریز ریز و کردی ندبل  مکی را رست

 !مین چی مهه تو-



 فاحته هایت تنهایی ی مهه برای و گرفیت بر در را من بزین، حریف نشنیدم دیگر

 که دیدی می و کردی می نگامه فقط ابید نبود، گفتین مه من حال. خواندی

 .کند می چکه وجتامت ی مهه از و زده بریون خوش بخیت

 دور را تو چشم وقیت بودمی، نشده حمرم مه به هنوز که هایی موقع آ ن عزیز

 عقد زودتر چه هر ات دمه قرار فشار حتت را تو که خواند می گومش به دید می

 آ ن" شوید می عزیز مه برای الان از بیشرت برابر هزار:" که گفت می. کنمی

 برای عقدمان شب وقیت اما گذاش مت، می رسش به رس و خندیدم می فقط موقع

 دور من از مجع شلوغی اجبار به تو و رفتمی س تاره ی هخان به شام رصف



 نگاهت که ابر هر من و بودی دور تو. گوید می راست عزیز فهمیدم شدی،

 دیدم می رنگ مشکی وشلوار کت آ ن در را بلندت و کش یده قامت و کردم می

 اما بودم، دیده وشلوار کت اب ابرها را تو. کردم می ضعف دیگری جور یک

 لبخند و کردی می نگامه وقیت. بودم نرس یده ش یفتگی از اندازه آ ن به وقت هیچ

 تو به را خودم و بزمن کنار را مهه خواست می دمل کرد می ابز مه از را صورتت

 .کمن کجی دهن ها فاصهل ی مهه به برسامن

 بگو تو اصلا  داده؛ آ دمزیاد به خدا که است حیس ترین قش نگ دلبس تگی

 من شد؟ می حتمل قابل دنیال این نبود مهدیگر به ها آ دم بس تگی دل اگر



 بدی اب. آ مدم می کنار دنیا زشت هایم  بدی ی مهه اب داش مت و بودم ات بس ته دل

 در و دور جای یک در و بود فراری الکهربدار امس به که ابابیی داشنت

 خمت هجمن به یک نبود معلوم که هبش یت گذراند؛ می روزگار دروغینش هبشت

 و ابفت می هممل دیروز از بیشرت روز هر که برادری داشنت دیب اب. شود می

 های چشم معیق مغ دیدنم  بدی اب. زد می چنگ ای پوس یده ریسامن هر به

 من بس تگی دل و بودی، تو. شوند شاد وقت هیچ نبود قرار انگار که مامان

 . نشست می مثر به داشت

 



 آ خرین که چشامنش به بودم زده زل و دادم می اتب آ غومش در را س تاره دخرت

. بود مه مامان و تو به حوامس مهزمان. کردند می بیداری برای را شان مقاومت

 خمالف مامان اما بیایمی، تو ی خانه به مهه شب که کردی می ارصار مامان به

 درک  "نیست طوری مومن، می تنهایی من برب، رو یدلا تو:" گفت می و بود

 و حلظه آ ن. مبانمی مه کنار را عقدمان بش اولنی داش یت دوست که کردم می

 خلویت در خودت اب دادم می ترجیح کمن، دخالت خواس مت منی بقیه مجع در

 .بزمن حرف
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 اجازه س تاره از. دبو  رفته خواب به و شده بس ته اکمل چشامنش س تاره دخرت

 به وقیت اما خبواابمنش، ختت روی و بربم خواب ااتق به را دخرتش ات گرفمت

 از را آ غومش در داش تنش خوب حس و کمن جدا خودم از نتوانس مت رفمت ااتق

 در انگار کیس. خبوابد هبرت ات دادم اتبش آ غومش در طور هامن. بدمه دست

 در وقیت مهنی برای. آ مد خواهی امغرس  به زود خییل تو که کرد می پچ پچ رسم



 لبخند فقط و نکردم تعجیب اصلا  شد پیدایت تو و شد ابز صدا یب و آ رام

 دعوت سکوت به را تو نبود الزم.  آ مدی جلو آ هس ته و بس یت را در. زدم

 مه حراکتت نبود، سکوت فقط. کین سکوت ابید که دانس یت می خودت کمن،

 دورم را دس تانت آ رام و ایس تادی پش مت. ودب شده مهراه بیشرتی ی حوصهل اب

 :گفیت گومش نزدیک و گذاش یت ام شانه روی را ات چانه و کردی حلقه

 !خوابیده خویب جای چه! حالش به خوش-

 :کردی زمزمه و زدی گردمن به ای بوسه. کردم مامتیل مستت به را رسم



 .مومن می تنها من بربین رو یدلا گه می آ د، منی مامانت-

 موقعیت اما بزمن؛ را حرمف بتوامن ات کردم می نگاهت و گش مت برمی اکمل ابید

 :گفمت و گرفمت فاکتور را کردن نگاه که بود خبش ذلت قدر آ ن ایس تادمنان

 ازش من داره ترس الکا ! امشب نه ترسه؛ می موندن تنها و تنهایی از اتفاقاا -

 امشب من بذار ونه،خ برو تو نگرانه، زنه، منی حرف خییل بیین منی شدم، جدا

 .مبومن پیشش



 خودت دنیای در و بوس یدی می را گردمن و شانه ریز ریز تو و گفمت می من

 :بگویی و بگریی ابال مکی را رست شد ابعث من سکوت بودی،

 کرج، برم می رو عزیز دارم فردا اما دم، می قرض هبش رو تو امشب ابشه،-

 .مونمی می اوجنا رو شب و آ ی می مه تو

 حالت که این اب. دادم نشان رست به رسم ی دوابره دادن تکیه اب را قمتمواف

 اگر. نداش مت مه ای گهل اما نبود، نرمال داش مت بغل در که ای چبه اب ایس تادمنان



 ها ساعت داش مت را این تواانیی من خبواابمن، ختت روی را چبه که گفیت منی تو

 .کین من خرج بوسه تو فقط و ابیس مت طور هامن
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 بود، فاصهل تو و من بنی کوچه و چهارراه و خیاابن چند ی اندازه به شب آ ن

 شب ی حلظه به حلظه. کردم رس تو یب را شب آ ن من که نکن گامن هرگز اما

 بلکه خودم، نه ابر این و نشس مت راک صندیل روی. بودی مهرامه تو عقدمان

 ابر هزار را تو آ خر نگاه و بس مت چشم خودم. دهد تاکمن صندیل گذاش مت

 .کردم مرور



 وقیت و بوس ید را تو ابر چندین و انداخت گردنت در دست س تاره  

! گومی می را نگاه هامن و موقع هامن گش یت؛ من دنبال و برگش یت کرد خلصت

 یک پس این از من گفت می که نگاهی. بود نگاه نوع ترین مالاکنه که نگاهی

 . دارم متام چزی مهه حامیم 

 شلک که ای خداحافظی. کردم جتربه را خداحافظی از جدیدی نوع تو اب من

 کردمی خداحافظی که ای حلظه آ ن از. نبود شدن دور و گرفنت فاصهل

 راک صندیل روی وقیت و داد پیوند مه به را ما مریئان و ابریک های  رش ته



 قدر این خداحافظی. کرد می نوازمش و انداخته گردمن دور دست بودم نشس ته

 !بودم ندیده خوب

 

 تو شبیه مک مک دارم! مهیشه از بیشرت! مهیشه مثل نه! دارم دوست را تو

 کمن؛ می رفک تو مثل زمن؛ می لبخند تو مثل زمن؛ می حرف تو مثل. شوم می

 از وقیت کردم ویزیت که بامیری آ خرین حیت و کمن می گوش موس یقی تو مثل



 قدر این که این از بعدش و گفمت" طور این که" جوابش در گفت، اش بامیری

 .زدم لبخند شوم می تو شبیه دارم

 زورگویی مرد اصلا  رسد می نظر به اول برخورد در که چه آ ن برعکس تو 

 تو اسارت به قدر این من چرا پس. کمن تغیری که خواهی منی و نیس یت

! ندارد؟ زجنری و قفل چرا! ندارد؟ را زندان ماهیت تو، زندان چرا ام؟ درآ مده

 !شوم می حمدودت بیشرت روز هر من و کین منی حمدودم

 



 دانس مت می مبانمی جا هامن مه شب و بربمی کرج به را عزیز ات آ مدی دنبامل به وقیت

 مهرامه مه خواب در حیت که کنمی جتربه را حلظایت و خاطرات رومی می دارمی

 عطرت بوی بود، مک فاصهل. نشس مت کنارت ماشنی جلوی صندیل روی. ابشد

 فقط من. کرد منی سریامب کدام هیچ اما بودی، همرابن و خوش تیپ تو بود، عایل

 ...  مانعی هیچ یب ابمش؛ آ غوشت در خواس مت می

 مقابل توانس یت ات تو شب آ ن اما نبود، دیدین دیدی شرت عزیز مرام در

 به ترشی گاهی از هر و بگرید ندید که بود جمبور و کردی ش یطنت چشامنش

 غذا من بشقاب غذای از کردن، نوازش بوس یدن، راه یب و راه. برود تو



 کند وامنود توانست می عزیز را شد می حلقه دورم که هایی دست و خوردن

 تلویزیون کنرتل هوای به و کش یدی دراز اکانپه روی که وقیت ویل ندیده، که

 نشست جایش در تر هوش یار انخودآ گاه  کشاندی، بریون آ شپزخانه از را من

 دانست می! ش ناخت می را تو من از هبرت. داد تو به را حواسش ی مهه و

 خرب یب من. دارد خود در هنفته ای رندانه ی  نقشه بندش پشت خواسنت کنرتل

 از برداری، را آ ن توانس یت می کردن دراز دست یک اب که را کنرتل جا مهه از

 یک دیگر. گرفمت مستت به را آ ن. ایس تادم رست ابالی و برداش مت مبل روی

 بلند کوسن روی از را رست و گرفیت را دس مت مچ. ندادی هملت اثنیه صدم



 فرود ات سینه روی درست مه بعد و کش یدی خودت مست به را من کردی؛

 و کردی حلقه من گرد را دس تانت تو و کرد رشوع را غرغرهایش عزیز. آ مدم

 ابران بوسه را موهامی و صورت بودی گرفته ابال را رست که طور هامن

 موقتاا  بوس یدن از که حایل در. کمن جهی را"  عزیز"  خفه توانس مت فقط. کردی

 :گفیت ، بودی شده فارغ

 امخ حاال خواست، منی رو مهنی همگ. نکنه نگاه چپ چپ دیگه بشه رسم  بذار-

 چیه؟ ختمش و



 :نیاورد مک جواب از عزیز

 از خودت ااتق توی برو شو بلند! داره خریدار من ختم و امخ خییل نیست-

 !دربیا زنت جخالت

 معرش ی مهه عزیز ترین رایض و نیست مهیشگی عزیز آ ن عزیز، دانس یت می

 دادی جا اکانپه روی دتخو  کنار را من و زدی چریخ نمی مهنی برای. است

 :گفیت بودی، شده مخ رومی که حایل در و

 !داد رو آ خرش حمک عزیز! بیا-



 زدی می جار تو مه را بودنش ممنوعه! بوده ممنوعه ماکن من برای ااتقت بوده ات

 حاال و داشت را خودش جذابیت من برای مهیشه که ای ممنوعه. عزیز مه و

 آ ن در مه اب را -طوالین ی فاصهل رقد مهنی - صبح ات شب یک بود قرار

 . بگذرانمی

 امتداد و بیایند کش ابدادلهر ات داری دوست که هستند ها شب بعیض

 و گذاش مت ااتقت به که پا. بود ها شب مهنی از یکی شب، آ ن. ابش ند داش ته

 متام و نشست برق لکید روی ارادی غری دس مت خورد، گره نگاهت در نگامه



 قفل در مه را لکید بس تنش بعد و بس یت را ااتقت در. شد روشن ااتق فضای

 .چرخاندی
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 کواته یم  قصه یک تنهایی به ابشد، قفل آ ن درم  که ااتیق و شب تو، من،

 ی قصه یک که رفت برداش تنت دمق اب مان عاشقانه کواته ی قصه. بود عاشقانه



 بعد و پیچید مکرم دور که وقیت شد، رشوع تو دس تان از چزی مهه. شود بلند

 که بود چشاممنان واقعه رشوع اما نداشت، آ خر و داشت اول که هایی بوسه

 جتربه ها سال من را ای کش نده انتظار. کردند می طلب را مه جام از نوش یدن

 ااتقت کف وقیت. نیاورم میان به نه شد می ثابع که انتظاری بودم؛ کرده

 که خواس یت بعدتر و بردی ابزوانت همامین به را من و کردی هپن رختخواب

 نه، که تسلمی من ابشد، بودمنان مه اب شب اولنی بودمنان مه کنار شب اولنی

 رمس به ما. قلب مصمی از شوق و آ ید می انچاری از تسلمی که بودم مش تاق

 زن کنارت من عشق رمس به و تنیدمی مه در عشق رمس به ،کردمی آ غاز عشق



 به رسانگش تانت اب را دارم دوستت تو. کردم جتربه زیباتری نوع از را بودن

 دوس مت و دارم دوستت که ابلیدم خودم به من و کردی  دیکته وجودم ی مهه

 را مهه من و کردی خرج کتاب و حساب یب شب آ ن را هایت بوسه تو. داری

 متام من و داش یت عطش تو کردم، ذخریه قلمب جای ترین قش نگ در برایت

 جعول قلمروت کامل و متام داشنت برای تو. شدم آ ب عطشت برای مدت

 .دویدم پایت پابه مه من و بودی

 



 رسم در دیگر گذاش مت ابزویت روی رس چزی مهه از فارغ شب نمیه وقیت 

 چشم تو کنار آ رام من و بودند شده واقعی روایهامی ی مهه. بود منانده رواییی

 حس بس پارم خواب عامل به را خودم رفمت می که حایل در و بس مت چشم. بس مت

 رسم ات کردی می تر تنگ را ابزوانت حیت. بویس می ریز ریز را چشاممن کردم می

 .ابشد خایل جای ای ذره بدون ابزویت، و سینه بنی

 دراز جایش در منتظر یزعز . بود زده سپیده. شدم بلند تو از زودتر صبح

 :گفت من دیدن اب و کش یده



 .بگریم وضو برب رو من بیا-

 داش ته را تری طوالین شب تو و من ات بود کرده قضا را صبحش یک مناز 

 . ابش می

 

 ابل دو کین فکر و شود معین یب برایت زمنی سطح از ارتفاع شده حاال ات

. داش مت حیس چننی دمایس تا پهل روی وقیت کین؟ پرواز تواین می و داری



 فراز بر و بپرم جا هامن از توانس مت می. بود اندیدین برامی زمنی ات پهل از ارتفاع

 .کمن پرواز حیاط

 رخویت. کمن خواب یب را تو و بیامی که نشود ابعث ماندمن ات رفمت پاینی را ها پهل

 آ رام آ رام. کرد هبرت را حامل صبح رسد خناکی بود، تمن در شریین اما دردانک،

. نشس مت جا هامن و شده خس ته زود برداش مت، قدم آ قاجون ی ابغچه طرف به

 من به داشتند انگار چون کردم، کج ابغچه داخل های گل برای را گردمن

 صدای حس اب. کش یدم رویشان را دس مت و زدم لبخند مه من زدند، می لبخند

 ای شده پرپر های گل اب شد مهزمان برگشتمن عقب. برگش مت عقب به هایی قدم



 به و کردم بلند را رسم. بودم شده عروس بود، شده رخیته رسم روی که

 و حموت لبخند قدر چه و! کردی می نگامه حمو لبخندی اب. نشس مت متاشایت

 و نگاه این چرا بفهمم ات صورتت جزء جزء به شدم خریه. بود آ ش نا نگاهت

 و کرده پرپر گل طور ینا دیگر یکبار آ مد، ایدم. است آ ش نا برامی لبخند این

 بلند. بود روز آ ن مثل درست لبخند این و نگاه این و بودی رخیته رسم روی

 روبرویت رخیت، می زمنی روی که بود گل تمن جای جای از و شدم

 !نیست فریق هیچ روزت آ ن و امروز نگاه بنی که فهمیدم می من. ایس تادم
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.  ش ناخمت منی پا از رس بودم کرده که ای اتزه کشف از. شد تر پررنگ لبخندت

 رد من های قدم دنبال به که بود گل طور مهنی برمس تو به و بیامی جلو ات

 ذهمن در که چه آ ن ی مهه و ذاش متگ ات سینه روی را دس تامن. انداخت می

 :آ وردم زابن بر چرخید می و رقصید می

 درست الانت نگاه کردی، پرپر گل رسم روی مه جممتع حیاط تو روز اون-

 داش یت؟ دوست را من قدر مهنی مه روز اون یعین! روزه اون مثل



 به مس تقمی نگاه اب و کردم بلند را رسم برگرفیت در را من دستت یک اب

 :گفمت رسیع بدهی؛ را من حرف جواب نگذاش مت نتچشام

 این توی من نبود، جوری این اگه حیت بذار نگو؛ هیچی ئه، نه جوابت اگه-

 .مبومن خوش خیالم 

 ... تو جواب اما



 اب متفاوت ای ش یفتگی شد، من ش یفتگیم  از ای  اتزه فصل رشوع تو جواب

 اب مهراه ش یفتگی داش مت من حال و بود دیل من ش یفتگی ها گذش ته گذش ته؛

 :کردی زمزمه مشرده مشرده وقیت. کردم می جتربه را دلیل و دل

 داشنت دوست. دارن فرق مه اب منتها  بود؛ وسط داشنت دوست پای -

 و روین می احتیاط اب داری انگار بود، آ ین حس یه برگشت جور یه روز اون

 هیو روز ونا من!  کیه و چیه راهت رس نیست همم دیگه و بری می ترمز هیو

 فقط که ُگهل مشت یه دس مت تو دیدم و اومدم خودم به هیو. بودم بریده ترمز

 عوض هیچی مه ابز اومدم خودم به که مه بعد. رست روی بریزم خوام می



 خودم مانع نتونس مت  خودمم حیت اما چیه، فهمیدم دیدم، دس مت تو رو گل نشد،

 . بشم

 :دادی ادامه و آ وردی پاینی را رست

 مقایسه قابل اصلا  روزه، اون از تر معیق و بیشرت خییل الان داشنت تدوس-

 اکشن ری یه به وادار رو من ات دو هر که اینه ش باهتشون تنها فقط نیسنت،

 .رست روی رخینت گل کردن،



 جای به ابر این که تفاوت این اب بود، رخینت گل مه ات بعدی اکشن ری

 .رخیتند صورمت و رس بر گل هایت لب هایت، دست

 به رسی مه اب ات بپومش تری گرم لباس خواس یت من از خوردمی، که صبحانه

 به رفنت واقع در خانه، پشت از منظورت که دانس مت می. بزنمی خانه پشت

 را خانه دستت در دست و پوش یدم گرم لباس. هاست نرگس ی ابغچه کنار

 ابعث و کرد جلب را نظرم ورود ابتدای هامن در که چزیی اولنی زدمی، دور

 ابغچه دور ات دور شوم، مواجه ات خواستین لبخند اب و برگردم مستت به شد

 مست به و کش یدم بریون دستت از را دس مت.  بود نرگس های گدلان از پر



 های گدلان در سلیقه هنایت در. نشس مت ابغچه کنار و کردم تند پا ابغچه

 .دبو  شده اکش ته نرگس گل ردیف به ردیف شلک یک سفایل

 :گفیت و ایس تادی رسم ابالی

 .دن می گل ابغچه توی از شون مهه دیگه سال توئه، مال ش مهه نرگسا این-

 :چرخاندم رس

 آ وردیشون؟ کجا از-

 :گفیت و کردی مامتیل گردنت مست به را  رست



 . برات اکش مت خودم و خریدم رو پیازش پایزی اول نیاوردمشون، جایی از-

 روح،  یب و خایل های گدلان به چطور که ودیب بدلی آ قاجون مثل مه تو

 های نرگس اب و ماندمی طوالین دقایق ات ابغچه کنار. کین هدیه زیبایی و زندگی

 که جایی از داشتمی، نیاز انگار دو هر. شدمی مشغول گدلان و ابغچه داخل

 .کنمی رشوع دوابره شده متام

 



 آ ن در تو آ غوش در زیزع ی خانه که هایی شب بود، عایل ما بنی هوای و حال

 جزو مهیشه ماندم می بیدار صبح دمای دم ات و خوابیدم می ممنوعه مهیشه ااتق

 مطب به آ لود خواب صبح و ماندم می بیدار. است من خاص های خاطره

 و حس هر در ها، شب آ ن ایدآ وری هنوز. نداش مت ای گهل هیچ و رفمت می

 و حال یب و مریض د،آ لو  خواب و کسل درمانده، و خس ته ابمش، حایل

 ی دهنده آ رام نریوی یک مثل. دارد من روی جعییب اتثری الکفه، و حوصهل یب

 دنیا های خبش آ رام گذارترین اتثری و ترین رسیع اب تواند می که ماند می قوی

 رست که کمن درک خوامه منی اصلا  گاهی که است مهنی برای. دهد مسابقه



 مباین هتران است واجب قدر چه و ریدا اکر قدر چه و است شلوغ قدر چه

 را من که کمن می تنگ تو بر را عرصه قدر آ ن دارم، درس قدر چه خودم و

 آ مدن که آ یی می زابن به مه خودت ابر هر که این اب. بربی کرج به و برداری

 ست، العاده فوق برایت قدر چه ماندن صبح ات شب یک و عزیز ی خانه به

 !شوم زور به متوسل ابید بعد ی دفعه برای ابز اما
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 زماین. بود نرگس های گدلان از بعد روز چند فاصهل به تو، بعدی غافلگریی

 عزیز بود، ممکن زمان هبرتین. دادی مشهد به مان اتیی سه رفنت از خرب که

 زده حرف مه اب و گرفته متاس او اب اباب آ ن از تر قبل روز چند بود، نیمغگ

 خرب و بود شده ساکت و صامت روزی چند اباب اب زدن حرف از بعد. بودند

 صورتش. کند فراموش را پرسش های همری یب دوابره شد ابعث رفنت مشهد

 و من اب تو آ مزی حمبت های برخورد دیگر درخش ید، می جعییب رضایت برق از

 ات صدقه قرابن برعکس دربیاورد، را حرصش توانست منی هایت ش یطنت



 چزی هیچ اما بود، خست گرفنت مرخیص.  اتخیت می قوا متام اب مه تو و رفت می

 من به گذش ته انگار که سفری. بپومش چشم سفر این از ات نبود من جلودار

 را طلبش سود اب بود گرفته تصممی طوالین مدت از بعد حاال و بود بدهاکر

 .شومی کتاب و حساب یب مه اب و بپردازد

 

 را عزیز های عادت. شود نونوار ات بودی گرفته عزیز برای ای اتزه مشکی چادر

 و رخت رفنت مشهد و زایرت برای دارد دوست که دانس یت می دانس یت، می



 به رفنت از قبل شب و گرفیت گدلاری چادر مه من برای. بپوشد نو لباس

 چادر هامن اب و کش یدی من رس به را آ ن شدمی تنها ااتقت داخل قیتو  مشهد

 :گفیت و بردی فرو موهامی در رس و خواابندی خودت کنار را من

 !داره ای مزه چه تو چادری ورژن کردن بغل ببیمن بذار-
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 عزیز به اباب زدن زنگ از من و کردی می تعریف رسم روی چادر از تو

 که است اکری هبرتین عزیز بردن مشهد که این و هایش؛ انراحیت و گفمت می

 خیال در و کردی می پیش و پس رسم روی را چادر. بکین برایش توانس یت می



 عزیز از من خندیدی می و گفیت می درق چه هر بودی، خودت خوش

 ... شب آ ن. گفمت می

 از بعد مهیشه که تنهایی بودم، عزیز تنهایی نگراین اما چرا، دامن منی شب آ ن

 کردم می حس آ غوشت در دفعه یک من ویل بود، عزیز مهراه آ قاجون رفنت

 !دارد نگراین جای برامی اش تنهایی این مهیشه از بیشرت

 و زدی کنار رسم و صورت روی از لک به را چادر گفمت یزعز  از که آ خر ابر

 :گفیت



 یدلا؟ چیه-

 رست زیر را دستت و کردی بلند مکی را رست. کردم می نگاهت خریه

 :ببیین هبرت را من ات گذاش یت

 پاش رو رفنت مشهد خوحشایل از که امش مب نداره، خوردن غصه که عزیز-

 نگرانشی؟ قدر این چرا تو نبود، بند

 .نداشت خویب روز و حال خییل بعدش. زده زنگ هبش اباب-

 :کردی امخی



 گفت منی ش مهه مگه زد، زنگ که هبرت خب. گفیت ابر هزار که رو این خب-

 زده حرف ابهاش الان خب کنه، می اکر چی داره و کجاست منصور الان

 شده؟ مجع خیالشم دیگه،

 :گفمت آ هس ته

 هرگز دیگه که افتاده ایدش بیشرت زدن حرف مهنی اب نشده، مجع خیالش-

 خودش شده، طوری این منصور زندگی چرا گه می مدامم. ببینه رو اباب تونه منی

 !دیگه جا یه پرسش ست، آ واره جا یه



 :گفیت و زدی لبخندی

 فکر روشن دیروز از بیشرت روز هر دنیا رس اون حمسن ن؟ آ واره کجا آ واره؟-

 درنیاره رس سفید اکخ از ها، ابال ابال اون ره می داره جوری مهنی و شه می

 ابابمت! بشن خفه فکری روشن فرط از شوهر و زن که روزاست مهنی! خوبه

 !گذرونه می خوش داره و زده مه به دس تگاهی و دم که

 :بنشیین و شوی بلند شد ابعث من نگاه. کردم نگاهت انراحیت اب



 واقعاا  من یدلا ؟رو من نکین نگاه جوری این تو که کمن اکر چی من الان خب-

. دیگه کس هیچ نه حمسن، نه ابابت، نه کمن، فکر ها گذش ته به دیگه خوام منی

 خلص مار زهر و کوفت و دادگاه و شاکیت رش از اتزه دوین می که خودت

 اببک اون برای گرفنت وکیل ات بگری سوزی آ تیش برای شاکیت از. شدم

 نیست ایدت. بده لو رو رنف دو و بزنه حرف و کنه ابز رو دهنش که آ شغال

 زنگ ابر ده روزی نیست ایدت داش یت؟ نگران و اسرتس قدر چه تو خودم 

 برای ات کَندم جون قدر چه دوین می نشده؟ چی شده چی ببیین زدی می



 رس چزی مهه ات کَندم جون قدر چه بشه، پیدا فرویش ابزار نمیچه یه جنسام

 !بشن فراری ابابت مثل که بعدش نه ابشه خودش موقع

 :گفمت و دادم تاکن را رسم

 !زدی آ تیش خودت نفهمن که بود، خودت خاطر به ممن اسرتس دومن، می-

 :گفیت رشوری لبخند اب و دادی تاکن طرف دو به را رست

 !نفهمیدن که دیدی-

 .دومن می ایمن-



 :کردی امخ دوابره زدم که لبخند

 چته؟ پس دوین می رو چی مهه اگه-

 :گفمت و نشس مت. شدم بلند و برداش مت خزی جلو به. کش یدم ای مخیازه

 !خبوابمی پیشش عزیز ااتق برمی امشب خواد می دمل فقط! هیچی-

 :گفیت اما کین، اس تقبال کردم منی فکر

 بلند نداشت، چیدن کربی صغری گفیت، می اول مهون از رو این! مهنی؟-

 .برمی شو



 کردین اذیت که شدم مطمنئ شدی بلند که زماین ویل کردم، نگاهت انابورانه

 . نیست اکر در

 مه و تو مه که هایی غرغر کرد؛ غرغر ااتقش در ما دیدن اب بود، خنوابیده عزیز

 قدر چه ااتقش در ما حضور از و نیست دلش ته از دانستمی می من

 سه...  من کنار تو و خوابیدم عزیز کنار من شب آ ن. است حال خوش

 آ ن در تو روایی و اید اب ها شب از یلخی که ااتیق...  ااتق یک در نفری

 ات مهیشگی های ش یطنت و آ مدی راه عزیز دل اب شب آ ن. بودم بس ته چشم



 را مه دست که بود این مان شب آ ن بزرگ خلف تنها! گذاش یت کنار را

 . رفتمی خواب به مه دست در دست و گرفتمی

 

 چشامنش و رخیت اشک عزیز گذاشتمی، حرم حصن به پا که وقیت هامن از

 چشامنش اشک هامن اب و کرد زایرت چشامنش اشک هامن اب. ابرید وقفه یب

 مشهد به که کردم می فکر این به من و رخیت می اشک عزیز. خواند دعا

 ی مهه طی در که خریی و خوب اکرهای متام اب تواند می عزیز آ وردن



 من اما رخیت، می اشک عزیز. کند برابری دادی اجنام معرت های سال

 ات زدم می حدس حیت بود، گرم تو به دمل چون خندیدم می من. خندیدم می

 قدر چه عزیز دیدن اب ببینمی را دیگر مه حصن در است قرار که دیگر حلظایت

 دنبالت به عزیز اب شدمی فارغ که زایرت از. گذاشت خواهی رسش رسبه

 به ما دیدن اب. کردی می نگاه اطرافت به و رس یده ما از زودتر. آ مدمی

 و بربمی راه مکی بود، شده خس ته که را عزیز ات کردی مکک و آ مدی مان مست

 روی و درآ وردی را اکپشنت. بود رسدش عزیز. بنش ینمی هبرتی جای یک در

. خوب انهار یک و دادی را گرم نوش یدین یک ی وعده و کش یدی پاهایش



 من دست و بود رسد دستش. گرفمت را دستش و چرخیدم عزیز مست به من

 جلو را دستت مه تو عزیز و من ی خورده گره های دست به نگاه اب. گرم

 ما دست مابنی عزیز دست و گذاش یت عزیز دست دیگر طرف و آ وردی

 .گرفت قرار
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 و شده متام هایش اشک. ببیمن هبرت را عزیز ات کش یدم جلو را خودم بیشرت 

 ... خوحشال و معیق کرد؛ می نگاه ما دویم  هر به زد، می لبخند



 به و کردی تکرار را من اکر مه تو. بوس یدم را صورتش و بردم جلو را رسم

 :گفیت عزیز

 ... حرم بیارمت مه روز هر و دارم نگهت مشهد هفته یه خوام می-

 از دیگری وقت هر از درخشانرت سفیدش موهای. کرد نگاهت فقط عزیز

 کش یدی زده بریون ی گوشه هامن به دس یت. بود زده بریون چادرش ی گوشه

 :گفیت به رو و

 .کن رنگ مه رو عزیز موهای-



. بود فرس تاده اش پریی های سال در عزیز های نداش ته متام جربان به خدا را تو

 و کرد مخ مسمت به مهزمان مه را خودش و کرد متاشایت ای رایض نگاه اب عزیز

 هبرت را چادر و دادم خس تگی احامتل نداش مت، ای گهل. گذاشت پامی روی رس

 مه من و گفیت می حرم داخل شلوغی از زدی، می حرف تو. کش یدم رویش

. بود مطلق سکوت در عزیز اما بودمی، زده حرف خییل. دادم می گوش

 به دادن گوش وسط بودم نفهمیده. نبود دیگر دستش داخل من دست

 رسم. کش یدم کنار رویش از مکی را چادر. شد رها دس مت از یک هایت حرف

 صورتش اما و آ تیشه دو گلب بوی داد، می گلب بوی عزیز کردم، مخ را



 داشت انگار و نشس ته مه روی لبانش. بس ته مه چشامنش. بود رو و رنگ یب

 خواب یک. کرد می جتربه را اش زندگی ی مهه خواب ترین خبش آ رام و هبرتین

 و گذاش مت صورتش روی را دس مت یک که فهمیدم وقیت را این نبود، معمویل

 از من نبودی، کنارم حلظه آ ن تو اگر. دستش مچ روی را دیگرم دست

 .افتادم می عزیز کنار حال یب جا هامن امان یب های فراید شدت

 



 انگار کند، معر برس می مه به ما که زماین ات عزیز که بود هشد مقدر انگار

. ابش می داش ته مه دست در دست که برود دنیا از زماین بود شده مقدر

 به بود قادر او که رساند ابور این به را من مرگ موقع عزیز صورت آ رامش

 دننرس ی این اگر حیت کند؛ معر و مباند زنده ما های  نرس یدن معر متام ی اندازه

 بود، مهنی رس یدمنان دیر دالیل از یکی شاید! بیاجنامد طول به مه سال هزار

 این به آ قاجون مرگ از بعد های سال متام انگار. کند معر بیشرت عزیز که این

 افتاد می اتفاق زودتر اگر. مبرید بعد و برس می مه به ما که بود مانده زنده امید

 .شست می دنیا از دست زودتر مه عزیز



 

 بود؛ شلوغ کرجش ی خانه بود، ایدم فقط گلبش بوی نبود، دیگر زیزع

 اب را ها  پنجره و در. بود گرم خانه داخل هوای. آ دم از بود پر مهیشه برعکس

 معیق دم یک نبود و تنهایی زور از داش مت من ابز اما بودمی گذاش ته ابز که این

 بنی از...  بودم تنها من مهنی برای و نبودی. کردم نگاه اطرامف به. شدم می خفه

 کمن می اذیت را بقیه دارم اینکه بر مبین مامان های تذکر. گذش مت مجعیت

 پوش یده. کردم ابز را در. رساندم ااتقت در پشت به را خودم و گرفمت نشنیده

 تو به را خودم. بودی کش یده دراز ختت روی ات مشکی رساترس لباس در



 و گشوده آ رام را چشامنت و اش یتبرد صورتت روی از را دستت. رساندم

 دیروز از تر س یاه که هایی ریش ته آ ن اب چشامنت قرمز رنگ. کردی نگامه

 به و نکردم درنگ. کردی ابز مه از را دستت. بنشیمن کنارت شد ابعث بودند

 مغ و مرگ موقتاا  یعین کش یدن آ غوش در را دیگر مه حرف یب. آ مدم آ غوشت

 هامن. دادی می را عزیز بوی برامی تو اصلا . بردن اید از را عزیز نبود س نگنیم 

 :گفیت و کردی حلقه مکرم دور را دس تانت...  را اباصالتش اما کهنه، بوی

 !شدم می دیوونه من نبودی هس یت، تو که خوبه چه-



 

 

 رومی می عزیز مزار رس به که ابر هر کمن؛ می مرور خودم اب مهیشه را ات مجهل

 چه:" که گومی می خودم به مدام برگشت موقع میکن می پرپر قربش رس گل و

 مهه اما بگومی، تو به را این نتوامن روز هر شاید"  دارم را تو که است خوب

 هوای برای بودنت که داین می خوب خودت نیست، گفنت به که چزی

 .نیس مت مه من نبایش ماند، می نفس مثل ام زندگی



 حیت که وقیت هامی، لوغیش اوج در شوید، منی گم وقت هیچ ایدت و تو 

 حیت. شوم می بلند کمن، می فراموش درمس و کتاب و دفرت وسط مه را خودم

 را چزی مهه نشود، گم اش صفحه ات بگذارم کتاب الی مداد که رود می ایدم

 ات گذارم می آ غوشت در رس و  کمن می پیدا ابیش که جا هر را تو. زمن می کنار

هرت از پر ی مجهل این فقط  درس دیگه خواد منی ای، خس ته:" بش نوم ار  مم

 از غری چه هر از و کمن می گوش حرف مه من" خوندی چی هر بسه خبوین،

 .شوم می فارغ تو،

 پااین
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