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 به را توانش تمام. کوبید آب روی را دستش کف قدرت تمام با

 بسته پایش و دست به که هایی کفی و فین به تا گرفت می کار

 می جان به را سختی تمام هم آموزش برای حتی. کند غلبه بود

 احساس را مساوی شرایط کامال شاگردش خواست می. خرید

 مسیر انتهای به لحظه همان دانست می. کند اش همراهی و کند

 بیرون آب از را سرش. بگیرد را استخر یلبه باید و بود رسیده

 سریع. گرفت نفس آب از خارج هوای از وجود تمام با و کشید

 باالی داشت رفلکسی های شیشه که را شنایش مشکی عینک

. کرد پر هوا از باره چند و دوباره را اش ریه و فرستاد سرش

 روی خیس دست با و داد تکان طرف آن و طرف این به را سرش

بزداید را اش خیسی تا کشید خیسش صورت . 

گفتو داد قرار مخاطب را شاگردش و برد باال را صدایش : 



نزنی جا مونده کم... آفرین. بزن محکم. باریکال بدو - . 

 انتهای به تر سریع او و بود مانده تر عقب خودش از دخترک

 او و زد می پروانه وجود تمام با دختر. بود رسیده مسیر

بگیرد انرژی تا کرد می تشویقش .  

 های پالستیک روی را پایش و کشید باال استخر لبه از را خودش

 مور مور بدنش ها آن لمس از همیشه. گذاشت استخر لب سفید

 به لبخندی. نبود مستثنی دفعات باقی از هم ربا این و شد می

 خود اندازه به پوستش که دختری. زد خودش نزدیک ناجی روی

 به را نظر حسابی پایش مچ کنار خالکوبی و بود شده برنزه او

 پوست با زیبایی تضاد بلوندش موهای. کرد می جلب خودش

 دلبری حسابی اش بینی کنار جذاب نگین آن و داشت اش تیره

کرد می . 

نباشی خسته - . 

 جوابش باشیدی سالمت با هم او و بود لبخندش به سمیرا پاسخ

 تا کرد کمک و گرفت را دخترک دست و شد خم آب لب. داد را



 را حواسش باید و بود خیس استخر کنار. برود بیرون آب از

نخورد زمین ناگهانی تا کرد می جمع بیشتر . 

 را حواسش بقیه از ربیشت باید و بود خصوصی شاگرد دخترک 

 به که چیزهایی قدر که بود کرده عادت. کرد می جلباو به

بداند را بود نیامده دست به راحتی . 

 سن به تازع. گذاشت دستش کنار دختر شانه روی را دستش

 خودش از کمی قدش. بود ترکانده استخوان و بود رسیده بلوغ

 کرده دبا کمی اش حساس سن بخاطر اش بینی و بود تر کوتاه

 می تقلیداو از هم را رفتنش راه حتی چطور که فهمید می. بود

 چنین با زیاد. است ساخته بُتی خود برای اش مربی از و کند

 کرد می پا به که صندلی شبیه درست. بود روبرو ای مسئله

 های مایو از یکی شبیه کرد می تن که ای مایو بود،حتی خریده

بود خودش . 

بود؟ چطور امروز -  

 لبه همراهش که طور همان و دوخت او به را نگاهش مهگل

گفت رفت می راه استخر : 



ام شما با کردن شنا عاشق. عالی - . 

 گذشت می بودنشان هم کنار از که متوالی سال دو از بعد

 استاد شبیه شان رابطه هم هنوز ولی بودند شده خوبی دوستان

بود شاگرد و . 

؟نمیخوری کرده سرخ زمینی سیب شما -  

 به را اش شده لمینت و دست یک های دندان. زد بزرگی لبخند

گفت و گذاشت نمایش : 

که میدونی - ... 

 که ای بوسه با و شد آویزان گردنش از ثانیه از کسری در مهگل

کرد خداحافظی او از نشاند اش گونه روی . 

 فکر کرد، می برگزار را کالسش جلسه اولین که پیش سال دو

 مهگل سال دو از بعد که برود پیش خوب طشرای انقدر کرد نمی

 نه. کنند شنا هم با و برود سراغش اشتیاق با درمیان روز یک

ها مهگل بلکه مهگل فقط ... 
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 شده خشک بدنش کمی رفت می راه استخر کنار که طور همان

 کلر حوضچه روی از خودش دور به حوله پیچیدن بدون. بود

 هایش صندل که تقی تق صدای. گذشت رختکن میان از و پرید

 نگاهش. شناخت شد می را کرد می ایجاد کف های کاشی روی

 سمت به و زد کمالی خانم به لبخندی و انداخت داری کفش به

گفت کتایون که بود نکرده باز را در. رفت کتایون اتاق : 

داری؟ وقت. میخواد تورو داریم شاگرد یه -  

 بود مطمئن و بود اتمام بهرو هایش کالس از یکی. کرد فکر کمی

 گرفته را اش خصوصی نیمه کالس که نفری پنج آن میان از

 نام ثبت بعد ترم و شد خواهد بیخیال نفر یک باالخره بودند

 می شپی کمتر و بودند اول ترم شاگردانشان اکثر. کرد نخواهد

شوند پیگیر تا آمد . 



چیه برنامشون نمیدونم. میشه تموم داره زوجم صبح کالسای - . 

مامانش؟ و کیانا همین -  

 فلزی کمد داخل از را بزرگش سفید ماگ و داد تکان را سرش

 را سرش و انداخت دوشش روی ای حوله. آورد در رنگ طوسی

گفت و کشید بیرون کمد در پشت از : 

دن؟کر نام ثبت. آره -  

نمیدونم بقیشونو کرده نام ثبت رو کیانا - . 

 آن تمام نبود قرار و بود زده حدس درست. داد تکان را سرش

شوند همراهش هم بعد ترم برای خصوصی نیمه کالس نفر پنج . 

 زودم صبح. میکنی جابجاش تهش. کنم می قبول اینو من پس -

میای؟ باشه کالس  

ندارم مشکلی آره - . 

 پر برای که بود اش زندگی میان گودال هزاران هم هنوز

 شدنمی طور هیچ. داشت ها کالس تک به تک به نیاز کردنشان

 تا صبح از را وقتش تمام. بگذرد کالسی خیر از که کرد اش راضی



 کسی. بود شده ناپذیر خستگی و بود آموزش و شنا حال در شب

 به رسیدن برای ولی دارد تفریح به نیاز چقدر که دانستنمی

زند می هرکاری به دست هایش پروازی بلند . 

خبر؟ چه -  

 روی و رفت می کتایون اتاق به طور این که بود ای مربی تنها

 از هم آن نوشید، می چای و داد می لم میزش جلوی صندلی

 با کارها مسئولیت نبود مجموعه در کتایون اگر حتی. او فالکس

بود او . 

 میدم هرچی. بدم موقسطا از یکی باید فردا. بدبختی هیچ -

نمیشه تموم . 

نداره تمومی که قسط اوف - . 

 صورتش به را ماگ شد خمار بیشتر خمارش درشت چشمان

 لذت برایش و نشست می صورتش روی چای داغی. کرد نزدیک

بود بخش . 

رو؟ مهمونی میای -  



 می باید. کرفت صندلی پشتی از را اش تکیه و انداخت باال شانه

شد می محسوب خانواده این از عضوی دیگر و رفت . 

 این خانواده جزو یعنی نشستی اینجا وقتی. گالب نیار نه -

 بلند روت جلوی همه دیگه روز دو. میشی محسوب مجموعه

میشینن میشن . 

 چشمان با حالتش بی چشمان ولی ننداخت باال را اش شانه

کرد تالقی کتایون . 

 بری تهش ولی کنی درست ظاهرو بتونی شاید نفر یه قول به -

مصرف بی یه به رسیمی بچرخی ... 

. پرید حرفش میان و برسد پایان به جمله نداد اجازه کتایون

گفت و کرد پرتاب میز روی را انگشتانش میان خودکار : 

 هم االن که کن فکر این به. همیشگی حرفای باز بابا کن بس -

 از یکی دیگه االن فکرا این بسه... بودی پیش سال سه شبیه

شکنن می دست و سر براش شاگردا ی همه که اینجایی یایمرب . 

گفت شده کج لبی با و زد ای مخفی پوزخند : 



بزنه تیر با سایمو بخواد هم تارا که طوری - . 

نگیر کم دست خودتو مربیامونی بهترین از یکی تو گالب - . 

 دیگر پای روس را پایش و کرد صاف را پشتش نفس به اعتماد با

گفت و کرد نازک یچشم پشت.انداخت : 

ندارم شکی درش - . 
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 از شک بی کرد می نگاهش دور از هرکس. کشید عمیق نفسی

 غوغایی چه دانستنمی کسی ولی گفت می تکبرش و غرور

بپاست درونش . 

 گذاشت می مجموعه داخل رنگ زرد یپرده از را پایش که بار هر

 کوچک اتاقک آن و رفت می اش ظاهری نفس به اعتماد همه

 می باز دهان انگار. گرفت می رنگ چشمش جلوی داری کفش



 داشت بیایی و برو دیگر که آن با. داشت را بلعیدنش قصد و کرد

 خال و بود خالی از پر هنوز شدند، می بلند جا از ورودش با همه و

داد می عذابش ودیوج های . 

 میریم جا این از هفته آخر نکنی توجه جلب زیاد میخوای اگر -

 این. بریم زودتر میتونیم نداری هم کالس خداروشکر. من خونه

میشه عوض هوات و حال نمیاد پیش زیاد مهمونیا ... 

چیه؟ مناسبتش -  

 که ای تنه نیم و داشت تن به گشادی تاپ. شد بلند جا از کتایون

 دیده زیاد نقشش خوش بدن شد می باعث بود پوشیده زیرش

 و بود کرده ست لباسش با کوتاهی لی شرت معمول طبق. نشود

داشت پا به بود آورده سوغات او برای که صندلی همان از .  

 یکی امروز اگر. کرد می بیداد همکاران بین چشمی هم و چشم

 می قیهب جلوی لباس آن با قدر آن خریدمی ای وسیله ها آن از

 آن از بهتر چیزی خریدن دنبال به بعدی نفر بعد روز تا چرخید

  .برود



 محیط چنین در ها چشمی هم و چشم ولی بود متوسطی منطقه

 و شهری از منطقه کدام برای فهمید نمی دیگر  ای زنانه های

داری آمد در چقدر . 

بپوشم؟ چی -  

میای پس - ! 

 و گذاشت اش دلیصن جلوی میز روی را اش خورده نیمه لیوان

 :گفت

سنجممی رو احتماالت دارم نه - . 

آخر کشیمی منو - . 

 میان دستی. بود نمور هنوز موهایش. کرد باز را مویش کش

 بود خسته. کرد رهایش شانه روی و کشید بلندش لخنت موهای

کرد می حفظ را اش انرژی بعد تایم برای باید ولی . 

ندارم لباس میگم جدی - . 

من با اینه دغدغت اگر - . 

گفت و نشست لبش گوشه غمگینی لبخند : 



 سالیه سه دو. کن زندگی کال من جای بیا. کن کاری یه میخوای -

 هام بدهی نصف. توعه دوش رو زندگیم بار همه کنممی حس

روش میاری جدید چیز یه هی نشده صاف بهت هنوز . 

 را خمارش چشمان کالب ولی بگوید چیزی خواست کتایون

گفت و دوخت او آرام و مشکی چشمان در مستقیم : 

 انگار شده؟ جا تو وجود تو چجوری معرفت همه این خدایی -

 تو نامردی همه این تو بعد کردن فراموش معرفتو دنیا تموم

بود چی هدفت خدایی نه. امید اوج شدی من واسه اومدی . 

 پوستی سفید دختر. بود کتایون میز کنار هدفش. شد بلند جا از

 اولین برای که روزی همان درست براقش و مشکی چشمان که

بود کرده جلب خود به را حواسش بود گذاشته اتاق آن به پا بار .  

 یکی وقتی. بود نشده دور چشمش جلوی از روز آن وقت هیچ

 ها ورزشی مجموعه از یکی که بود گفته مادرش به ها ازهمسایه

 آن. بود داده ارک درخواست و بود دویده سر با دارد، نیرو به نیاز

. چیست برای گویند می که نیرو این دانست نمی اصال لحظه



 می نیرو دنبال کار یسابقه و مدرک بدون جایی که همچین

بود دنیایی برایش گشت .  

 گوشه به رنگ طوسی کمد آن تنها. بود شکلی همان جا همه

 بخش های صندلی چیدمان گاهی و بود شده اضافه کتایون اتاق

. بود قبل سال سه شبیه درست چیز همه. کرد می غییرت انتظار

 ای کننده رو و زیر تغییرات خوش دست میان این که چیزی تنها

بود اش زندگی و گالب بود، شده . 
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 جلوی که ای رهپنج بین نگاهش کتایون رفت بزرگ میز پشت

 کنارش درست گالب. چرخید می گالب و بود شده تعبیه رویش

 لبه. گذاشت مشکی میز ی لبه روی پشت از را دستش و ایستاد

بود پوشانده را میز دور تا دور که چرمی های . 



ببینن منو ندارن چشم که هستن مهمونی اون تو خیلیا - . 

 را ها چیز یلیخ هم کتایون همین اگر شاید کرد، فکر خودش با

 هم ها صمیمیت. ببیند را او نداشت چشم دیگر فهمید می

 کسی ترین نزدیک کتایون که آن وجود با. داشت حدی برایش

دانست نمی را اش زندگی ی همه بازهم داشت، دنیا در که بود ... 

زنی نمی  هم حرفی و میای هفته آخر شما جان گالب - . 

 به صندلی فنر که بود هزد تکیه صندلی پشتی به طوری کتایون

کنند نگاه را همدیگر توانستند می بهتر و بود شده خم عقب . 

 از را نَشُسته ماگ. گرفت فاصله میز از کتایون به جواب بدون

 بی طور همان را حوله. داد قرار کمد داخل و برداشت میز روی

گفت و انداخت کمد در حوصله : 

فعال. اومده شاگردم - . 

خونه یمبر بیای منتظرتم - . 

گفت و کرد او به را پشتش کتایون همیشگی اصرارهای از کالفه : 

دارم ماشین.برو خودت - . 



 برد نمی جایی به راه هم باز کند اصرار او به هم هرچه دانستمی

 کارش او تا نشیند می ماشین در در جلوی کتایون نهایت در و

 یک برایش خودش بود آورده ماشین که این ولی. شود تمام

 نمی. شود رها او های اصرار دست از تا شد می قوت نقطه

باشد سربار خواست ... 

 اجتماعی موقعیت بخاطر حداقل. نبود تنهایی دختر کتایون

 که آن دلیل. داشت زیاد آشنا و دوست بود، که هم اش شغلیو

 نه و دانست می خودش نه را بود نشسته دلش به قدر آن گالب

 وجود او به که کسی ترین نزدیک سال سه این در ولی گالب

بود گالب داشت . 
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بدی؟ منو گوشی لطفا میشه -  



 پایین و باال با که گذاشت ای چوبی ی طبقه روی را دستش

 که یدار کفش طیبه. شد داری کفش اتاقک وارد شد می رفتنش

 روی را کارت و خودکار کرد می کار جا آن که بود وقتی چند

 به را او گوشی خودش کار دادن انجام از قبل و گذاشت زمین

 که مهگل مادر و زد طیبه روی به رنگی بی لبخند. داد دستش

گفت و دید را او بود شده وارد و بود زده کنار را بنر تازه : 

جون گالب - ... 

 صدای سمت به و کشید دست شیگو کردن چک از گالب

 در گوشی. برگشت بود داده قرار مخاطب را او که آشنایی

. شود خاموش صفحه تا زد را کناری دکمه ولی لرزید دستش

 چوبی ی طبقه از را اش تکیه و نشاند لب روی غروری پر لبخند

 .گرفت

محمدی خانم سالم - . 

 را شهای کفش, بود ای چهره خوش و جوان زن که مهگل مادر

 پا به را مخصوص های دمپایی و آورد در پا از در جلوی جا همان

 و باریک های دست و کرد دراز دست. رفت سمتش به و زد



 کاشته های ناخن. فشرد انگشتانش میان را گالب ی کشیده

نخورد گالب دست به که بود داشته نگه طوری را اش شده . 

چطوره؟ اوضاعش ما دختر این -  

میگیره یاد سریع خیلی. دادیهاستع با دختر - . 

 دست به دستی از را اش گوشی و کشید عقب را دستش زن

 روسری. افتاد ها شانه روی سرش روی از اش روسری. داد دیگر

 را تراشش خوش گردن و بود رفته کنار اش سینه روی از بزرگ

 باال زن گردن روی از را نگاهش گالب. بود گذاشته نمایش به

 دیگر و بود رفته باال نفسش به اعتماد که بود وقت خیلی. کشید

شد نمی خیره کس هیچ ظاهری وضع به . 

تیم؟ توی بیاد تونه نمی -  

هست خوبم اتفاقا نه که چرا - . 

 و بکشند دست مکالمه از دو هر شد باعث مهگل بلند صدای

 روی که مانتویی و کیف با که دخترکی سمت به نگاهشان

 نگاهش گالب. بچرخد آمد می ونبیر رختکن میان از بود دستش

 در را گالب و داد مادرش به را وسایلش سریع هم او و کرد



 عقب مهگل که نکشید طول بیشتر ثانیه چند. کشید آغوش

گفت و رفت : 

نباشی خسته جون گالب مرسی - . 

 خیلی که هایی لبخند آن از. زد لبخند و بوسید را رویش گالب

 همین همه پاسخ در که بود وقت خیلی. بود گرفته یاد بود وقت

 تفاوتی بی هایش لبخند ی همه پس و داد می تحویل را لبخند

کشید می زبانه که بود . 

گرفتم رو وقتتون ببخشید. عزیزم نشم مزاحمتون - . 

 عذرخواهی با و داد را مهگل مادر جواب که رود لبخند همان باز

شد جدا ها آن از کوتاهی . 

 در هم آن. بروند استخر داخلی ایفض به گوشی با نداشتند اجازه

 و بود استخر های ساعت ترین شلوغ از یکی که روز از وقت آن

 امکان دیدند می دستشان در را گوشی ها خانم از یکی اگر

 پیش را کتایون اتاق راه دوباره. نشوند خبر با آدم و عالم نداشت

 روی. نگفت چیزی ولی کرد نگاهش کتایون. شد داخل و گرفت

 گوشی نمای دکمه روی را انگشتش و نشست خودش صندلی



 بود چشمانش جلوی پیام رنگ سبز حباب. کند بازش تا گذاشت

 بتواند تر راحت تا بود داده تکیه صندلی پشتی به را سرش و

ببیند را گوشی صفحه . 

مهمونی؟ نمیای من با میگی یعنی " " 

 روی را انگشتش.  کرد نگاه گوشی ی صفحه به خیره لحظه چند

 رسیدن از دقیقه هفت. کند تایپ نتوانست ولی گرداند صفحه

 سیاست. نداشت گفتن برای چیزی هنوز او و گذشت می پیام

 چطور باید دانست نمی. نداشت سوال این برای جوابی هایش

را دیگر طرف هم و دارد نگه را قضیه طرف این هم که بگوید ... 

 گوشی روی پیامی دوباره که بود نداده را قبلی سوال جواب هنوز

 آنتن اینترنت جا آن در حداقل که بود خوشحال. شد ظاهر

 ارتباط برقراری برای قدیمی های روش و راه همان از و نداشت

کردند می استفاده . 

میای؟ که شب " " 

داد زود خیلی را پیام یکی این جواب : 

 "امشب؟ "



 هنوز ولی کند می اش عصبانی بدهد جواب دیر اگر دانست می

بود نکرده پیدا بیجوا .  

شما با نه ولی میام رو مهمونی " ." 

 پیام که شود آماده اش بعدی کالس شروع برای تا شد بلند جا از

شد ظاهر اش گوشی روی جدید . 

 صحبت. اینجا بیا شد تموم کارت وقت هر. توام خونه االن من "

کنیم می ." 

 یونکتا از و گذاشت کمد درون را اش گوشی و نداد جوابی دیگر

 جایش سر حواسش اش کاری دقایق آخرین تا. کرد خداحافظی

 نه. فهمید نمی را میهمانی دلیل اصال و بود آشفته فکرش. نبود

 نمی را خودش حضور بودن اجباری دلیل... نفهمد را دلیل که

 در استخر های مربی از یکی حضور  باید چرا دانست نمی. فهمید

باشد ممه "محسنی مهرپویان" شرکت های جشن ... 

 یک این ولی نبود مسلط قدر آن هنوز. نشست فرمان پشت

 را استقالل حس بود نشسته ماشین این فرمان پشت که ماهی

 چهار این در که نفسی به اعتماد. بود کرده تعریف بیشتر برایش



. بود شده برابر چند ماشین این آمدن با بود کرده جمع سال

 و نبود مناسبت بی هم نهمچی. وناگهانی مناسبت بدون ماشینی

بود گواهینامه گرفتن اش الکی مناسبت . 

. برد پایین سراشیبی از را ماشین و زد را پارکینگ ریموت دکمه

 این با ماه یک. بود گرفته یاد بهتر هرچیزی از را کار یک این

 برای دیگر و بود رفته پایین و باال را قسمت همین ماشین

 آن در دیگر هرکسی از شپارک جای. بود شده استادی خودش

 می محسوب سود یک برایش هم همین و بود بهتر پارکینگ

 .شد
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 شماره و برداشت را گوشی شود پیاده ماشین از که آن از قبل

بپرسد احوالی تا گرفت را مادرش . 

؟مادر جانم -  



داد سالمی جواب او نه و کرد سالم مادرش نه . 

خوبه؟ فربد. عزیزم مرسی -  

نباشی خسته خوبی؟ خودت خوبه اونم - . 

 طبق کیفش. کشید بیرون را سوییچ و کرد خاموش را ماشین

 نیاز بردن باال برای دیگری چیز و بود شاگرد صندلی روی عادت

 .نداشت

عزیزم مرسی - .  

نمیای؟ خونه -  

 دیگر او و بود مادرش روز هر سوال این. گرفت صدا بی نفسی

 خانواده از اش زندگی کردن جدا و استقالل مدت این از بعد

بگوید فقط مادرش جواب در که بود شده عادت برایش : 

 کسری و کم ندارین؟ الزم چیزی. زنم می سر بهتون میام -

 ندارین؟



 از. رشک خدارو کار سر میره کیومرث روزه سه دو. مادر نه -

 رو دیگه امیدوارم داره دیگه هوای و حال یه برگشته وقتی

نکنه سیاهم . 

گفت و کشید داری صدا هوف : 

امیدوارم منم - . 

ببری؟ جایی پارکی یه رو بچه این بیای نیستی تعطیلی فردا -  

 را ماشین درب و برداشت صندلی روی از را بزرگش ورزشی کیف

 با خواست می اگر. داد می پایان را مکالمه باید دیگر. کرد باز

 او و ایستاد می پارکینگ در باید مدت تمام کند صحبت مادرش

داشت می نگه منتظر را . 

 با میبریمش میام هفته وسط روز یه ولی نیستم تعطیل فردا -

حتما پیشتون میام نداری؟ کاری. هم . 

همیشگی های میام اون از - . 

میام بخدا نه - . 

باش مراقب عزیزم باشه - . 



 نمی خوشش. گذاشت جیبش در را گوشی و کردند خداحافظی

 آمد نمی خوشش حتی و بگیرد دست به گوشی خانه این در آمد

 چهارچوب برایش هرچیزی. بیاورد خانه به را اش کاری مسائل

 چهارچوب آن از توانست نمی هم کس هیچ و بود شده بندی

بگذارد فراتر را پایش هایش . 

 به بودن پابند و بود گرفته زیادی مانز ها چهارچوب این ساختن

 منتظر و فشرد را آسانسور ی دکمه. کرد می ترش سخت ها آن

 قرار درونش که را پایش. برسد پایین به خفگی مکعب آن تا ماند

 از بعد. کرد می احاطه را وجودش ی همه تنگنا احساس داد می

 نمی هم هنوز کرد می زندگی آپارتمان این در که مدتی این

 بود مجبور که بود سخت برایش و بیاید کنار آسانسور با وانستت

شود پایین و باال متحرک مکعب بر سوار را طبقه هفت تمام . 

 رسیدنش متوجه هم او تا بزند زنگ خواست و برد جلو را دستش

 کیفش پشت کوچک زیپ از را کلید  و شد پشیمان ولی بشود

کشید بیرون . 



 می پر را خانه فضای همیشه رد قفل درون کلید چرخیدن صدای

 درونش وسایل تعداد که همین ولی نبود بزرگی ی خانه. کرد

 همه و بپیچد بیشتر آن در صدا شد می باعث بود مختصر خیلی

برسد گوش به وضوح به ها صدا ی . 

 را نگاهش. خورد گوشش به شدنش وارد از بعد هم او پای صدای

 خوش بوی خارشب. داشت دست در بزرگی لیوان. کشید باال

 عینک پشت او نگاه و و رساند می مشامش به را درونش ی قهوه

بود منتظر و آشنا نگاهی . 

 .سالم -

 را سالمش جواب آرام فقط. نزد لبخند دیگر بار این. نزد لبخند

 همیشه که طور همان. داد می جواب همیشه که طور همان. داد

 و بود ساساح بی صورتش. خاص و غرور از پر. رفت می انتظار

 خماری رنگ مشکی و درشت های چشم وجود با. خمار نگاهش

بود واضح کامال اش . 

نباشی خسته - . 



 ها لبخند آن از نه. آورد لبش روی لبخند گفتنش نباشی خسته

 به اگر. داشت فرق برایش ها لبخند این. بود لبش روی روز هر که

 هترب کمی را حالش که بود چیزی حتما زد می لبخند او روی

 روی ها لبخند این از توانست می که بود او فقط قطعا. بود کرده

بیاورد لبش . 

 .مرسی -

 که دید را چشمش کنار چین فاصله همان از. خندید چشمانش

 عمیق رسید می اش جوگندمی شقیقه کنار تا که را جدیدی خط

کرد می تر . 

دنیاس؟ های منظره زیباترین از یکی لبخندت که گفتم -  

 کفش و گذاشت در جلوی همان ها سرامیک روی را کیفش

 همان و کشید بیرون دیگری پشت پا هر گذاشتن با را هایش

گفت و کرد رها زمین روی نامرتب طور : 

 و شم می روبرو منظره همین با جا همین ساعت همین روز هر -

 قشنگی اندازه همون به برام بار هر جمالت و کلمات همین با تو

داشتی قبل ماه و قبل ی هفته و قبل روز که داری . 



 روی را اش برهنه پاهاش و نیاورد در تن از را کوتاهش کاپشن

 در را خودش و برد بین از را فاصله این و گذاشت ها سرامیک

 هم را گرمایش و بود تر واضح قهوه بوی دیگر. انداخت او آغوش

کند احساس توانست می . 

 اش گونه روی ای بوسه و انداخت او گردن دور را دستش

 را ابروانش که داشتنی دوست اخم به و کشید عقب. گذاشت

گفت و کرد نگاه کرد می حرکت به وادار : 

محشره واقعا منتظرمی جا این وقتی - . 

 .میریزه -

 .نمیریزه -

 در کرد می روشن خانه به ورودش با همیشه که قهوه عود بوی

 با, اش کسری و کم همه با. داشت دوست را جا آن. بود فضا

 گاهی و بود سرد خانه ها وسیله بودن کم بخاطر که این وجود

 توانست می که جایی. بود جا آن عاشق باز کردند می یخ ها شب

. کند فراموش را بود درگیرش او از قبل که ای زندگی و خودش



 خود به را فکرش که نبود چیزی دیگر و او و بود گالب فقط آنجا

کند بیشتر را هایش سرزنشی خود تا دهد اختصاص . 
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 می او فقط که ها همان از. بود داشتنی دوست اش مردانه عطر

 از هایش لباس وقتی حتی هیچ بعد روز تا و بزند خود به توانست

 او فقط. پیچید می مشام در بو همان هنوز گشت برمی اتوشویی

. برو دل توی قدر آن و باشد مرد قدر آن توانست می که بود

 دو و داشت برمی دراور روی از صبح به صبح که جذابی تامی

بود دنیا بوی ترین انگیز دل برایش زد می گردن روی پیس . 

 شکل مستطیل عینک آن پشت. کرد دور خود از را گالب کمی

 خوبی به پشت آن از ها عسلی. شد می دیده تر سخت چشمانش

 روی از را عینک خواست می گاها و کرد نمی نمایی خود

غرور ولی. ببیند بهتر را چشمان آن تا بردارد چشمانش ... 



گفت و گرفت جلویش را بزرگ ماگ : 

 ...بفرما -

 حتی. بود سفید خانه چیز همه. انداخت سفید ماگ روی نگاهی

 ممکن حالت ترین سفید به مدلی و طرح هیچ بدون هم اش ماگ

 آن و بود نرفته پیش خاکستری رنگ از بیشتر. بود او دستان در

 کاری تمیز ی حوصله و وقت اصال اینکه دلیل به فقط هم

 .نداشت

 و ایستاد خانه میان جا همان. گرفت دستانش میان از را ماگ

 و نشست صورتش روی قهوه بخاط. کرد دهانشنزدیک به را ماگ

خورد را داغ ی قهوه از کمی . 

شام بیا کن عوض لباساتو - . 

داریم؟ شام -  

. بود طبیعی. گرداند نقلی ی آشپزخانه اپن سمت به را نگاهش

 می بیرون از هم غذایی و آمد می خانه به او از تر زود شب هر

. بود اُپن روی مخلفاتش و پیتزا رنگ ای قهوه ی جعبه. گرفت

گفت و داد او دست را اش خورده نیمه ی قهوه : 



االن میام کنم عوض لباسمو - . 

 خانه خواب اتاق تک سمت به و کشید زمین روی را پاهایش

 طرف و او وسایل طرفش یک که دراوری و مرتب تخت. رفت

 و گذاشت تخت روی را هایش لباس. بود خودش وسایل دیگر

 برداشت را چوبی ای قهوه برس. نشست آرایش میز صندلی روی

 همین و نداشت موهایش بستن به تعاد. زد شانه را موهایش و

 شانه موقع و بخورد گره هم در بیشتر روسری زیر شد می باعث

 موهایش به استخر آب کلر  بس از.کند خش خش بیشتر زدن

 می شانه تر سخت و بود شده زبر موهایش تارهای بود خورده

 به راحتی به دهد می اجازه و شود نمی مزاحمش دانست می. شد

برود شام برای و برسد کارهایش . 

. رفت می هوا روی و بود شده وز کمی مشکی و لخت موهای

. کشید رویش دستی و پاشید موهایش روی فاز دو اسپری کمی

 کنار از کمی دیگر طرف و فرستاد گوش پشت را طرف یک

 کشو از ای مشکی شلوارک و تاپ. بود کرده اشغال را صورتش



 خروج از قبل و شود مرتبنا اتاق نیامد دلش. زد تن به و برداشت

داد قرار کمد درون را بیرونش های لباس اتاق از . 

. بود مانده باز ها دیواری کمد از یکی در. چرخاند اتاق در نگاهی

 و مرتبی از شد می اول نگاه با که بود او کمد. رفت سمتش به

 های شلوار و کت باال. کرد حاصل اطمینان بودنش جنتلمن

 تفاوت هم با رنگشان درجه چند نهات که شکلش یک و رسمی

 مختلف طبقات در که هایی کفش ها شلوار و کت زیر و داشت

 می صورتش در را تامی خوش بوی هم کمدش حتی... بودند

 .کوبید

. کشید خاکستری روتختی روی دستی و بست را کشویی کمد

 اتاق از و کرد بجا جا پا با را اتاق وسط سه در دو فرش هم کمی

ترف بیرون .  

خونه؟ رسیدی وقته خیلی -  

 صدای شنیدن با. بود نشسته اپن کنار های صندلی از یکی روی

. کرد نگاه باالیش و قد به لذت با و چرخید سمتش به گالب

 صورتش سمت به را نگاهش که بود نشسته لبش کنار لبخند



 تا شد خم سمت همان به و کرد اپن بند را دست یک و کشید

برسد گالب . 

میشه عتیسا یک - . 

 .اوهوم -

 هم او. کرد باز را پیتزا ی جعبه و نشست دیگر صندلی روی

 و کشید بیرون نایلون از را رنگ مشکی پالستیکی باکس

 می خوبی به هم او و خورد نمی نوشابه. شد کردنش باز مشغول

خرید نمی وقت هیچ و دانست . 

بیارم؟ آب -  

 به. شود ندبل جایش از او نداد اجازه و شد خیز نیم گالب

. گذاشت اپن روی و برداشت را آب بلند بطری و رفت آشپرخانه

 چاقو با. برگشت جایش سر دوباره و برداشت هم چنگال و چاقو

 دوباره و کرد سمتش به کجی نگاه نیم و افتاد ها پیتزا جان به

 به او و همیشه از تر جدی. بود جدی. داد ها پیتزا به را نگاهش

بود کرده عادت مرد این جدی های نگاه همین . 

مجموعه بیاد عسل قراره فردا - . 



 شد می ای هفته دو یکی. خورد یکه بود حرفش قبل از که آن با

 آن کرد نمی فکر ولی بود زده حرف مجموعه به عسل رفتن از که

 جمله این ولی بود شده بیخیال خاطر همین به و باشد جدی قدر

 به بود قرار عسل هک بیاید یادش دوباره که بود شده باعث

برود مجموعه ... 

. بشود خوردنش یکه ی متوجه نداد اجازه. داد تکان را سرش

 را اش ای دلمه فلفل و برداشت را گوش سه پیتزای از ای تکه

 که فرستاد غذا باکس ی گوشه طوری. کرد جدا نامحسوس

شد خوردن مشغول و نبیند را تکه آن دیگر هم خودش . 

شبا داشته هواشو یکم - . 

. نداشت چندانی اهمیت عسل وجود. داد تکان را سرش دوباره

 ماهی چند این تمام در شاید... عسل به او دادن اهمیت این حتی

 از را عسل نام بیشتر باری چند شناخت می نزدیک از را او که

باشد ها آن نزدیکی منکر توانست نمی ولی بود نشنیده او زبان . 
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 که بود نزده بیشتر گاز یک هنوز. داد قورت را دهانش ی لقمه

 رویش بیشتری سس و برگرداند باکس داخل به را پیتزا آن

 .ریخت

نیست؟ بلد هیچی -  

 از تو ولی دیده آموزش تقوی خانم پیش دور یه. هست که بلد -

کن شروع صفر .  

. کرد نزدیک دهانش به را سس پر پیتزای دوباره و گفت اوهومی

 و نگیرد را خوردنش جلوی تا فرستاد گوش پشت  را موهایش

 در هم ساالد از کمی. گرداند پیتزاها و ساالد ظرف بین را نگاهش

گفت و گذاشت دهان : 

چیه؟ مهمونی قضیه -  



 قطب شام و دورهمی. هستن شرکت مسئولین و ها مربی همه -

سال هر . 

 جمعی این از جزوی دیگر که بود سال سه. داد باال را ابروهایش

 ای میهمانی چنین وقت هیچ ولی بود شده گفت می او که

 .نداشتند

جدیده؟ رسم -  

 به امسال. نبود من های برنامه بخاطر گذشته سال دو نه -

بشه برگزار باید گفتم خودت افتخار . 

 نگاهت و ایستم می تو به نقطه دورترین معمول طبق من و -

 .میکنم

 او بود کافی. کرد نگاه گالب به و چسباند اپن به را اش تنه نیم

نیافتد اتفاق این دیگر و بخواهد . 

بخوای اگر - ... 

خوام نمی که میدونی - . 



 آن بین حرفی دیگر شامشان پایان تا. کرد پایین و باال را سرش

 و سور ی همه تقریبا هک ای میهمانی فکر در او. نشد بدل و رد دو

 قرار فردا از که جدیدی شاگرد فکر در گالب و بود برقرار ساتش

شود همراهش بود . 

نکنه درد دستت - . 

 و چاقو و لیوان یک جز چیزی. رفت پایین بلند صندلی روی از

 زبانه سطل پدال روی را پایش. بود نمانده شستن برای چنگال

 را باکس و ها کیسه ی همه و داد قرار بود کابینت درون که

 متوجه بست را زباله سطل در که آن از بعد. ریخت درونش

 و بود گذشته کار از کار دیگر که شد هایش زباله نکردن تفکیک

شد ها آن بیخیال . 

 با و بود نشسته قبلی جای همان هنوز او. گرفت سینک روی آبی

 ریش. کرد می نظاره را گالب بود زده اش چانه زیر که دستانی

 ریش ته با هم بار یک نداشت امکان. بود تراشیده ته از را هایش

. بود شده تیغ شش صورتش همیشه و شود ظاهر گالب جلوی

 خودنمایی لبخند کمی با که داشت لب ی گوشه  همانطور چالی



 پری ابروهای و کشید می رخ به تر جذاب را صورتش و کرد می

 می چشم هب مستطیلی عینک ضخیم چندان نه قاب پشت که

 .خورد

بذارم؟ فیلم -  

 را آجیل و میوه که طور همان. کرد موافقت و داد تکان را سرش

 ی کاناپه روی. زد دیدش آشپزخانه درگاه از کرد می حاضر

 را پایش یک آقامنشانه ژست همان با و بود داده لم رنگ طوسی

 فیلم تا بود تلوزیون تنظیم مشغول و بود انداخته دیگری روی

 نمی زیاد. بود شده تفریحاتشان از یکی دیدن فیلم. ببینند

 گالب و شوند ظاهر عمومی های مکان و ها خیابان در توانستند

 تلوزیون جلوی و ببینند را فیلم همان تا داد می ترجیح هم

بشکنند تخمه . 

 جلوی میز روی خشک توت از پر ای کاسه و تخمه از پر ای کاسه

 شروع را فیلم هم با و یایدب که بود منتظرش گذاشتو کاناپه

 با و بازگشت آشپزخانه به میوه ظرف برداشتن برای دوباره. کنند

بازگشت نبود بیشتر میوه نوع دو شامل که ظرفی .  



 آغوشش. کرد فرو بغلش در را خودش و گرفت جا کنارش

 می زده حلقه دورش همیشه دستش و بود باز رویش به همیشه

 رفت جرو کمی خاطر همین هب و شد کشیده کمی موهایش. شد

 حرفی هیچ بدون. کرد رها خودش و او بدن میان از را موها و

 و گرفت بغل به را تخمه ی کاسه هم او و شد شروع فیلم بینشان

شد مشغول . 
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 بلند قد دخترک دنبال به طور آن نگاهش که نبود خودش دست

شد کشیده . 

 به پشت از که طور آن. خورد نمی سالشو سن به اش قواره و قد

 کوتاهی بافت. دارد سال هجده گفت شد می حتی رسید می نظر

 درست. مشکی و بزرگ های آگ و بود باسنش زیر تا زور به که



 قد ولی بود پوشیده لباس سال و سن آن در نوجوان یک شبیه

بود کشیده پدرش به قطعا... لندشب . 

 بود اش گوشی مشغول ظاهر به و بود انداخته پایین را سرش

 به چرخیدنش با که بود مشکی های آگ به نگاهش تنها ولی

 دارم چشم در چشم بکشد باال سر اگر که فهمید خودش سمت

 مصری موهای با دختری. بود دیده را عکسش. شود می ترک

 شاید. بود شده کوتاه ابروهایش باالی تا که کوتاه های چتریو

 گردش عینک روی و بود می تر بلند هایش چتری کمی باید االن

بود گرفته را .  

 که روحی بی و سفید صورت. کند تصور توانست می را صورتش

 بی هم صورتش تمام از که نگاهی. نداشت خودش روی به لبخند

 قابل هایش عکس از دقیقا حس بی های نگاه این و بود تر روح

بود لمس . 

 کرد باز را قفلش. کشید گوشی صفحه روی هدف بی را انگشتش

 آن دار با چقدر. کرد نگاه را صفحه روی عکس. بست دوباره و

 آن خودش صورت در توانست نمی دیگر. کرد می فرق روزها



 کمی از او که کرد قفل را گوشی صفحه. ببیند را زده یخ دخترک

 سن برای این و بود تر کوتاه خودش از میک. شد رد تر طرف آن

بود زیادی سالشو . 

 اعصابش روی کار این چقدر. کشید می زمین روی را پایش کمی

 مثل و بدهد تذکر او به لحظه آن که داشت نیاز چقدر و بود

 دوباره و بردار را پایت بگوید گفت می شاگردانش به که همیشه

 ...بگذار

سمته؟ کدوم رختکن ببخشید -  

 توی شد می باعث که خاصی نازکی یک. بود نازک صدایش

 را فکرش اصال ولی بود صدایش ته آرامی جیغ یک. بخورد ذوقت

باشد صدا این صاحب چهره آن کرد نمی هم . 

 لبخند بود ایستاده داری کفش شکل مربعی درگاه در که خانمی

 راهرو گفت شد نمی. کرد اشاره رختکن سمت به دست با و زد

 باال ی طبقه های پله و رختکن به که بود دویی در دو ایفض ولی

داشت راه . 



 زمین روی را اش ای سرمه دار سوراخ های دمپایی دخترک

 بود دهنده آزار گالب اندازه به هم خودش برای صدا انگار. کشید

 و کرد بلند زمین روی از کامل طور به را پایش بعدی قدم که

 سر در قدمش هر صدای هنوز یول نشود ایجاد صدایی تا گذاشت

زد می زنگ گالب . 

 اصال. نبود پذیر انکار اصال داشت او با برخورد از که اضطرابی این

 نمی.برود آیینه جلوی حتی و بردارد قدم از قدم توانست نمی

 گفته دلش در بار هزار. کند شروع را اش مبتدی کالس توانست

 نمی زیچی ولی نبود نفره تک خصوصی کالس کاش که بود

 نه بود، خصوصی شاگرد عسل. دهد تغییر را کالس آن توانست

 امکان که بود ای خصوصی ترین خاص او! معمولی خصوصی یک

بگیرد داشت . 

 خراش طوری. سوزاند را گلویش نفسش.کشید عمیق نفسی

 تا داد پایین دفعه یک و کرد جمع را دهانش آب که برداشت

شود تسکینش . 

جون گالب اومدن شاگردتون - . 



 می فکر هرچه چرا. نشست زن چشمان روی طوالنی نگاهش

 به هرچه آمد؟ نمی زبانش به دیگری نام هیچ عسل نام جز کرد

 خواست می و شد می خیره زن ی بسته سر پشت ساده موهای

 حرفیاو با بخواهد که آمد نمی یادش را نامش اصال بگوید، چیزی

 .بزند

جون گالب - ! 

 بله؟ -

. داشت دبستانی دختر یک و بود ساله چند و یس.زد لبخند زن

 نامش که بود آمده یادش. بود خواب داری کفش زمین روی قطعا

است طاهره . 

 تو. شماس شاگرد انگار اومدن که خانم دختر این میگم -

بود شما اسم کارتش . 

 پی توانند می همه کرد می احساس. کند جلوه طبیعی کرد سعی

 چه فهمند می همه کرد می فکر. ببرند اش درونی احساسات به

 صورت برخوردشان اولین تا ترسد می چقدر و دارد سر در

 .بگیرد



میرم االن عزیزم ممنون - . 

 انگار. بود جان بی هایش قدم. ندانست جایز را بیشتر ایستادن

 هم هفته آخر میهمانی حتی. بود رفته تحلیل اش انرژی تمام

 مشغول را ذهنش که نبود مهمی چیز و بود بسته رنگ برایش

 آدم برخورد ترین مهم که برخوردی اولین و بود عسل فقط. کند

بود ها . 

 تنها اش قهوه بزرگ لیوان. دیگری چیز نه و برداشت کالهی نه

 لیوان. شود دردش دوای توانست می لحظه آن که بود چیزی

بود کتایون سوغات هم باز که بزرگی سیاه .  

 تمامی او و بود کتایون اندچرخ می نگاه اش زندگی هرجایی

 بخار و کرد هم سر را اش فالکسی لیوان خاکستری درب. نداشت

 تنها که اش پالستیکی های صندل. کرد خفه درونش را قهوه

 آغوش در را آن و رسید می پا دور به انگشتانش الی از بند یک

 روی این و کرد می صدا عسل های دمپایی از بیشتر کشید می

رفت می اهر هم خودش نرو . 
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 دلش نه اصال. بود آمده تر پایین معمول حد از خیلی سرعتش

 همین. داشت جدید آشنایی یک ی حوصله نه و بود استخر کنار

 سخت یکی این ولی بودند جلسات ترین سخت جلسات اولین

داشت عمرش در که بود برخوردی ینتر ... 

 یک شبیه جلو از. بود کرده گره هم در را پاهایش دخترک

 استخر کنار. بود سردش که انگار و بود پیچانده هم به پیچک

 به ورود از قبل چرا دانست نمی. برود او تا منتظر و بود ایستاده

 با ورود از قبل داشت عادت. بود نگرفته او از سراغی محوطه

 شبیه اول لحظه همان از عسل ولی شود آشنا جدید هی شاگرد

نبود آدم بقیه . 

« نباشه؟ عروسکی صورت این عاشق میتونه چطور » 



 به توانست نمی. بگیرد را سوال این تکرار جلوی توانست نمی

 داشتنی دوست و شود خیره عسل دلچسب و گرد صورت

بگیرد ندیده را بودنش ... 

ونج گالب اینم عزیزم بیا - . 

 زمان ترین سریع در او و بود کرده معرفی را او عسل به رو کمند

 عسل برای تنها نه دستش تا بود آورده لب روی لبخند ممکن

نشود رو همه برای بلکه . 

 .سالم -

عزیزم سالم - . 

 که کسانی بودند توک و تک. انداخت استخر اطراف به نگاهش

 می لذت یخلوت از آب وسط و بودند آمده شانس اول همان

 .بردند

شما؟ هستی جان عسل -  

 بود شده باورش هم خودش که طوری! شناسد نمی را او که انگار

ندارد عسل از شناختی که . 



 چشمان در را ساله پانزده چهارده گالب جز چیزی توانست نمی

 دو را قبلش فشار و عذاب برایش این و ببیند عسل خسته

کرد می چندان . 

 .بله -

 اصال. زد می رو قدم اش مغزی های نرون یرو بدجور صدایش

 از کدام هر انگار. کند مچ چهره آن با را صدا آن توانست نمی

 خسته چهره آن به هیچ که لوسی صدای. بودند دیگر دنیایی

آمد نمی . 

 

❄ 11:59 09.02.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# قانونیست_غیر_شهر_این_در_عشق   

# 11_پارت  

کن فوت بینی با. آب توی سرت - . 

. بود انداخته پا روی پا و بود نشسته رنجش سفید صندلی روی

 بیشتر موزونش هیکل که نشست می صندلی روی صاف طوری



 می شاگردش به غرور و دقت با را نگاهش و کند توجه جلب

  .دوخت

 بین از تمامش گفت شد نمی ولی بود شده کم اضطرابش از کمی

 و بود گرفته استخر ی لبه ی میله به را دستش عسل. بود رفته

 داشت سعی هم او و کند فوت نفس آخرین تا کرد می سعی

نکند نگاه عسل به حداالمکان . 

 اولین ی همه از تر کننده خسته. بود فرسایی طاقت جلسه

 نفس و باشد بهتر همیشه از داشت سعی که همین... جلسات

 هفت دنش رد از برایش ندهد بیرون را اش سینه در شده حبس

بود تر سخت هم رستم خان .  

گفت که بود آورده بیرون آب داخل از را سرش عسل : 

 آب روی کن سعی و میله به بگیر رو دستت. عزیزم بسه -

 نشد تموم نفست که جایی تا و باشه آب داخل سرت. بیخوابی

نشو بلند و کن فوت . 



 بود حکمتی چه دانست نمی. داد تکان را سرش فقط عسل

 اش خسته چشمان و زد می زُل چشمانش به طور نآ حهدعسل

دوخت می او گرد و مشکی خمارهای به را . 

 آب روی را بدنش کرد سعی و کرد فرو آب داخل را سرش عسل

 ابتدا همین از و داشت هم خوبی یادگیری استعداد. بکشد

 مدت همه این طول در نباید چرا دانست نمی فقط بود مشخص

 می سال چهارده از بعد درست د؟باش رفته گیری یاد سراغ

 از! نباشی؟ بلد شناو باشی او دختر. بگیرد یاد شنا خواست

بود محاالت . 

 نفس. بود باقی فرصت ربعی یک هنوز و انداخت ساعت به نگاهی

 در مشغول و آمد باال عسل هم بعد لحظه چند که کشید عمیقی

شد عینکش آوردن . 

تر عقب برو یکم. بگیر نفس - .  

ایستاد استر کنار و شد بلند جا از : 



 میگیم بهش دارو نگهش دستات با و شکمت توی بگیر پاهاتو -

 پاهاتو و دست. آب روی شو ستاره دقیقه چند از بعد. پشت الک

کن باز ستاره مثل . 

 اصال کالس این ولی بود حفظ از را هایش کالس ی لحظه به لحظه

 مقایسه قابل چ،هی نبود که خودش های کالس با مقایسه قابل به

نبود کالسی هیچ با . 

میبینمت فردا پس ایشاال کن تمرین رو گفتم بهت که همینا - . 

نجنبید زبانش و خورد تکان که بود عسل سر هم باز . 

کن مراقبت خداحافظ - . 

خدانگهدار ممنون - . 

نبود بد هم لوس لحن آن با خداحافظی ! 
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 «کجایی؟»

 بود داری کفش پیشخوان آویزان و بود کرده خداحافظی عسل با

 ولی بود زده شارژ به را گوشی. برسد جا آن تا گوشی سیم تا

 رفتن داخل برای. بود نشده پر شارژش هم درصد یک حتی

 یمس کردن خارج با خواست نمی دلش هیچ و کرد می مقاومت

بزند آسیب آن به گوشی از شارژر . 

« کجایی؟ تو. شد تموم کالسم االن » 

 را گالب جواب و بگیرد پس جواب داشت عادت. نداد را جوابش

 باقی اعتراض جای وقت هیچ که کرد می رفتار طوری ولی ندهد

 هم روی صدایشان هم بار یک حتی مدت این در. گذاشت نمی

بود رابطه این های مزیت زا یکی برایش این و بود نشده بلند . 

« بزن مادرت به سر یه برو خوای می اگر .» 

 توانست می خواست می دلش وقت هر. نبود او ی اجازه به نیازی

 به شب بود قرار که کرد می مشخص این ولی بزند سر مادرش به

 وقت از تر دیر بیاید خانه به خواست می هم اگر. نیاید خانه

 ماساژ را شکمش روی کمی و گفت آرامی هوم. رسید می معمول



 در به را شکمش استخر راهروی و اتاقک کننده جدا چوب. داد

بود آورده . 

« مهمونیته؟ هم فردا. باشه » 

 کشید می طور هم همین بخاطر. دادن پیام از آمد نمی خوشش

 می حروف روی انگشت دقت با. برسد گالب به هایش پیام تا

نزند اشتباه تا گذاشت . 

« بود؟ چطور عسل. آره » 

 نمی دلش. آمد میان به حرفش دوباره بود رفته هم عسل که حاال

 در تری مهم های حرف. کنند صحبت عصل به راجع خواست

 از چیزی نداشت دوست اصال و بگیرد را وقتشان که بود زندگی

بشنود و بگوید عسل . 

« بردتش دنبالش اومد سرویسش. بود خوب .» 

 روز کالس یک برای تنها او. بود کردن جمع مشغول کتایون

بود شده پر هم روزش یک این و بود کرده خراب را تعطیلش . 



 جدا انتظار سالن از ای شیشه بزرگ پنجره یک با کتایون اتاق

 ی همه روی و ببیند را بیرون توانست می کتایون هم. شد می

 می بودند بیرون که کسانی هم و باشد داشته نظارت افراد

 کتایون روی نگاهش. ببینند کمتر وضوح با را کتایون توانستند

 حاضر هم او و رفت می باید. لرزید دستش در گوشی باز که بود

شد می . 

« بینمت می پس خب .» 

 به استیکر از استفاده تکنولوژی هم او و فرستاد جوابش در قلبی

 قرمزش قلب جواب در که بود نشده اضافه هایش تکنولوژی

بفرستد قرمز قلبی . 

 به لباس تعویض برای خودش و داد دار کفش دست هب را گوشی

رفت کتایون اتاق . 

بپوشیم؟ چی باید فردا -  

 ها کالس ساعات دفتر و بود ایستاده پا سر که طور همان کتایون

 به نگاهی نیم و گذاشت لبش روی را خودکار, کرد می چک را

انداخت گالب صورت . 



 می گزاربر شرکت جلسات سالن تو. رسمی مهمونی یه مثل -

 .شه

 از بهتر را دهد نشان اطالع بی که این ولی دانست می خودش

بود بلد هرکسی . 

مقنعه؟ شلوار مانتو -  

مهمونی میری داری کن فکر. نیست نیاز مقنعه نه - . 

بپوشم چی بلدم من میریم مهمونی خیلی ما که نه آخه - . 

کرد نگاه گالب چشمان به مستقیم و بست را دفتر کتایون : 

خرید؟ بریم خوای می -  

بیرون ببرم رو فربد و مامانم خوام می نه - . 

 بچه باشه داشته هم بازی شهر که پاساژی یه ببرشون خب -

کنه بازی یکم . 

نداری؟ من با کاری. کنم می کارو همین -  

 اگر ولی بود مرتب همیشه که آن با. کرد مرتب را میزش کتایون

. توانست نمی اشتگذ نمی چپ سمت همان را خودکارش و دفتر



 روز هر که بود کوچک گلدان یک تنها. نبود میز روی چیز هیچ

 به را قبل روز گل و خرید می گل برایش راه چهار سر از صبح

داد می انتقال داری کفش اتاق . 

 روشن زیاد. بهتره من از که سلیقت. بخر شیک شلوار مانتو یه -

 .نخر

پوشم می روشن چقدر که منم - . 

 همه. خرید نمی روشنی لباس هیچ وقت هیچ. تگف می راست

 این با. بود خاکستری اش خانه رنگ شبیه درست هایش لباس

 گیر چشم هایش لباس وسیاه بیشتر اش خانه سفید که تفاوت

 .بود

 کفش در و در جلوی که ها بچه ی همه از و کرد جمع را وسایلش

 ارژش نیمه که اش گوشی. زد بیرون و کرد خداحافظی دید داری

 بعد ساعت یک تا که داد اطالع مادرش به و کرد روشن بود شده

باشند حاضر و رود می دنبالشان به . 

 از بعد درست. بود تر نزدیک مادرش خانه از خودش خانه مسیر

 او با را دیدارش اولین و بود افتاده غلطک روی کارش که آن



. بدهد او به وامی تواند می اگر تا بود خواسته کتایون از, داشت

 نمی و نکرد مالی درخواست کس هیچ از کتایون جز وقت هیچ

 می اش زندگی از که... او کمی و بود کتایون فقط چون کرد

 .دانستند

 رهن پدرش و مادر برای را خانه آن تا بود گرفته کتایون از را وام

 بفرستد کار سر را کامران و کیومرث بود کرده سعی خیلی کندو

 وقتی تا رود نمی پیش جایی به راه نستدا می هم خودش ولی

کنند ایجاد تغییری نخواهند خودشان که . 

. بود گرفته جان کمی مادرش صدای که این از بود خوشحال

 و رفت می مدرسه به بهتری ی محله در فربد که آن از خوشحال

 احساس او تا خرید می برایش را مدرسه لوازم بهترین حتی

 اش زندگی زمانی که بود شاکر را خدا. باشد نداشته کاستی

 فربد برای حداقل بهتری زندگی توانست می که شد متحول

 تا بود مهم هم راه اول همین ولی بود دبستانی پیش تازه. بسازد

 زندگی این به او اگر. باشد نداشته کنم چیزی ها بچه بقیه از

از متفاوت باید بود آمده  
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کرد می کار همه تفاوت این برای هم گالب و شد می بزرگ . 

. داشت نگه رنگ کرم سنگی نما آپارتمان در جلوی را ماشین

 که طور همان مادرش حتما. واحدی ده و بود مشکی خانه درب

 پایین مشغول کرد می فربد تن زور به آسانسور میان را لباس

 تا زده دندان به ار چادرش چطور که دانست می. بود آمدن

برسد فربد به بتواند . 
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 دستگیره بود مدتی. ببندد را در داشت سعی سختی به فربد

 و گرفتند می در های شیار از باید و بود شده خراب در بیرونی

 ترین باالیی از که کرد می را تالشش همه فرید. بستند می را در



 را آن و بکشد خود سمت به را در رسد می دستش که شیار

  .ببندد

 سفید شش و دویست توانست سرعت به بست را در که همان

کرد باز خودش برای را جلو درب و دهد تشخیص را رنگ . 

برم قربونت خطرناکه - . 

 رو چیز همه متون می جلو از. بشینم جلو دارم دوست من ولی -

ببینمو بهتر . 

گفت و زد لبخندی گالب : 

شما؟ نمیدی سالم -  

 با بلندش های مژه و خمار چشمان. برگشت سمتش به فربد

 کشید جلو گالب از قبل را خودش و کرد خودنمایی زد که پلکی

گفت و : 

گالب آبجی سالم - . 



 که بود ظریف و کوچک قدر آن. فشرد آغوشش در را او محکم

 از کمی و ماند می هوا روی صندلی روی به نشستن اب پاهایش

زد می بیرون صندلی از پاهایش ساق . 

دخترم سالم - . 

 خوش بوی. کرد رهایش و فشرد آغوشش در محکم را فربد گالب

 خواست می دلش گاهی. شد می حس بدنش از هنوز اش نوزادی

 ترس از ولی رود خواب به صبح تا شب و بگیرد آغوش در را او

 کاری چنین گاه هیچ شود ایجاد بینشان بود ممکن که تگیوابس

بود نرسانده صبح به فربد کنار هم شب یک حتی. بود نکرده . 

خوبین؟. مامان سالم -  

 فهمیده وقتی از بچه این. مایی فکر به که عزیزم برم قربونت -

نیست بند پا روی بازی شهر ببریش خوای می . 

گفت و گرفت تشانگش دو میان را فربد الغر های لپ : 

داره دوست بیشتر منم از بازیو شهر کوچک آقای این - . 

دارم دوست بیشتر همه از رو تو آبجی نه - . 



فسقلی توبشم محبت قربون من الهی - . 

گفت و کرد اخم فربد : 

شدم بزرگ میگه مامان. نیستم فسقلی من ولی - . 

ای فسقلی من برای بشه سالتم صد تو - . 

 آن ها خیابان. آورد در حرکت به خرید کزمر سمت به را ماشین

 فربد. ماندند ترافیک در کمی و بود شلوغ ظهر از بعد از ساعت

 و کرد می بازی گالب گوشی با و کرد می عوض آهنگ مدت تمام

 هیچ بود مطمئن. گفت می ذکر عقب صندلی روی هم مادرش

 زیبایی چشمان. ندارد را او عسلی مهربان چشان آرامش کسی

بود شاکر را خدا بایت این از و بود رسیده فربد به که . 

 هم را سرش که مادرش ی گرفته صدای که بودند نرسیده هنوز

 بود کشیده گالب سمت به صندلی دو میان از و بود آورده جلو

 .شنید

زد زنگ خالت - . 

 !خب -



 راهنما تیک تیک صدای. زد راست سمت به را ماشین راهنمای

 چه. بود مادرش صحبت ی ادامه نتظرم ولی خورد می گوشش به

 از بعد هنوز. باشد تر مهم اش خاله زدن زنگ از توانست می چیز

 می محسوب اش زندگی های مهم آدم هم باز سال شش گذشت

 جزو هنوز ولی بود کرده فرق بودنشان مهم نوع شاید. شدند

بودند ها ترین مهم . 

مراسم کنه دعوتمون خواست می - . 

 برای بهتری جای رو زمین مردن دومشونک خدا امید به -

کردن زندگی . 

 بر خاک اش ادامه در که آورد زبان به استغفراللهی مادرش

گفت سرمی : 

دخترم نگو. میگیره قهرش خدا مادر طوری این نگو - . 

گرفته قهرش وقته خیلی که خدا - . 

 چادرش و کشید نفسی باشد نشنیده را جمله این انگار مادرش

 و تمام اگر حتی فربد دانستند می. کشید رونبی زیرش از را



 ها آن جمالت و کلمات تک به تک باشد گوشی به حواسش کمال

کند می ضبط را . 

کنه دعوت خواست می پسرشه عروسی - . 

 شان. دادیم می بو ما پیش وقت چند تا جان مامان میگم -

 تو شدن دعوت برای که شده چی جریان االن. بودیم منزلتشون

 عزیز باال اومده کوچه دو خونت دعوتیم؟ پسرشون زنا مراسم

 حاال منه؟ خواهر خانمه این بگه نمیشه شانش کسر دیگه شدی؟

 عروسش؟ فامیالی به کنه معرفی میشه روش رو شما بماند که ما

 میدونه؟ جنتلمنش دوماد از چیزی قشنگه عروس همین اصال

بدما توضیح براش جزئیات تمام با میتونم من دونه نمی اگر . 

. نگوید را هرچیزی که فربد به اشاره و زد اش سرشانه به مادرش

. دارد نگه را خودش توانست نمی گاهی ولی دانست می خودش

 را مشاهیرش همه دیگر آمد می وسط سپهر اسم وقتی بخصوص

 هنوز. ببافد هم به را زمان و زمین خواست می و داد می دست از

 هنوز.کرد می داغ نامش دنشنی با مدت همه این گذشت از بعد



 هزار روزی که سپهری با نه و بیاید کنار خودش با توانست می نه

اش عفریطه مادر با نه و فرستاد می لعنت برایش بار ... 

کنیم می صحبت حاال - . 

هست حواسم - .  

نگوید فربد جلوی چیزی که بود حواسش. بود فربد به منظورش . 

 این برام اصال من ولی کنی چیکار خوای می شما دونم نمی من -

 انقدر مجلس وسط میام بلندی سر با پامیشم. نداره اهمیتی چیزا

بیاد در چشمشون تا رقصم می هم . 
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 بار یک دقیقه چند هر و بودند ایستاده ترافیک در ها ماشین

رفتند می جلو به متری چند و شد می خلوت یشانجلو . 



. مادر نمیدن بدی با رو بدی جواب. حرفارو این نزن. اکبر اهلل -

 خدا بده پس تقاص باید که اونی بخدا چرخهنمی پاشنه یه رو در

نمیفهمه هم خودش که میگیره تقاص ازش جوری . 

بابا ای - ... 

 که هنوز ولی بود کشیده درد همه این. کرد نمی درک را مادرش

 که بود کشیده سختی قدر آن. کرد می پیشه صبوری بود هنوز

 می نگاهش هرکس. بود نحیف و پیر سالگی پنجاه دمای دم در

 جا سالگی پنجاه تا سالی پنج چهار هنوز که شد نمی باورش کرد

 پیشانی روی چروک های رده و بود شده شل اش چانه زیر. دارد

 اش عسلی چشمان فقط. بود نشسته هم هایش لب کنار حتی و

 وقتی از. بود شده فروغ بی تنها و بود سابق به شبیه هنوز که بود

 از چیزهایی. بود ندرخشیده مادرش چشمان داشت یاد به

 نمی دلش اصال که زد می قدم چشمانش جلوی اش کودکی

 اش زندگی در بیشتر چه هر. بیاورد یاد به را ها آن خواست

 که بود قرصی کاش. شد می تر سخت زچی همه زد می شخم

بگیرد فراموشی و بخورد تایی چند . 



 همراه و برداشت را اش دستی کیف و کردند پارک را ماشین

 شهربازی به ابتدا داشت تصمیم. بروند باال تا شد فربد و مادرش

بروند خرید برای  بعد و کند بازی فربد کمی و بروند . 

 اگر. بود آرام زیادی یشها سال و سن هم تمامی برعکس فربد

 چهار و بیست داشت امکان گرفت می دست به را گالب گوشی

 ای قهوه موهای. کند بازی فقط و بشیند ای گوشه کامل ساعت

 را ها آن بار یک دقیقه چند هر و بود شده بلند کمی روشنش

زد می کنار .  

 شهر از بعد کیفش تو بذاره آبجی بدی رو گوشی خوایمی -

بهت؟ بدم رهدوبا بازی  

 دکمه و کرد بلند گوشی روی از را سرش ولی بود ناراضی

 و سپرد گالب دست به حرف بدون را گوشی. زد را خروجش

 شهربازی وسط که بزرگی ماشین. چرخاند اطراف در را نگاهش

 دو با و کشاند خود سمت به را نگاهش که بود چیزی اولین بود

بکشاند شخود دنبال به هم را گالب تا رفت کنارش . 



 امتحان را رسید می جذاب نظرش به که هایی وسیله تک به تک

. کرد امتحان بار دو را ها ماشین از بعضی خوشحالی با و کرد

 میان و بود حال بی چشمانش که بود شده خسته انقدر دیگر

کشید می هم خمیازه بازی . 

 می بازی میارمت دوباره ببینیم؟ لباس بریم خوای می فربد -

 .کنی

کنم بازی خوام می نه - . 

 حتما کرد می خواهش او از آرامش با دیگر بار یک اگر نبود لجباز

 براق و سفید های کتانی جلوی خاطر همین به. کرد می قبول

 خودش های دست میان را کوچکش های دست و زد زانو فربد

. گرفت می را او های دست که باری هر مثل شد می سرد. گرفت

 بوسه که باری هر مثل و کشیدش می آغوش هب که باری هر مثل

 هوشیار تک به تک بدنش های سلول. نشاند می صورتش روی

... یاداوری و زدن یخ دستور. داد می سرما دستور و شد می

بودن فربد عاشق بیشتر دستور... نفرین و ناله و لعنت دستور . 



 االن اگر. بخرم لباس باید منم. بخریم لباس یکم بریم بیا -

 قول بهت ولی. برسه کاراش به تونه نمی آبجی کنی بازی وایبخ

بیارمت دوباره میدم . 

 داد رضایت و گرفت را گالب دست ولی شد آویزان فربد های لب

 گالب بازی شهر فضای از شدن خارج از قبل. بروند خرید به که

 از که کرد فراموش کل به او و خرید برایش ای قیفی بستنی

است ناراضی خرید و رفتن بیرون . 
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 گالب به را دستش یک.شد نمی جدا دستانش از فرید دست

 گرفت می دهان جلوی را اش بستنی دیگر دست با و بود سپرده

 و فروشی بازی اسباب های مغازه تمام جلوی. زد می لیس و

 بررسی را همه دقت با و کرد می توقف دقیقه چند بچگانه لباس



 که کرد می فراموش رفت می بیرون گالب با وقتی. کرد می

 ای لحظه و داشت برمی قدم گالب کنار تنها و هست هم مادرش

شد نمی جدا او های دست از هایش دست . 

 گالب بودند گشته را پاساژ های مغازه تک به تک که آن از بعد

 کلوشش های آستین. داد رضایت بلندی و ساده مشکی ومانت به

 مغازه همان در. داشت ریزشی پر و لخت جنس و بود گشاد

 در که هایی مدل آخرین دقیقا. خرید هم ای مشکی کوتاه شلوار

 کمی که بود کوتاه های مدل همین بود کرده دنبال مجازی فضای

بود پیدا پا مچ از . 

 و سال چند این طول ولی نستدا نمی فشن و مد از زیادی چیز

 شده ریز او رفتار و پوشش روی قدر آن کتایون با اش آشنایی

  کرد می خرید ها آن از کتایون که رفت می جاهایی دنبال و بود

بود شده تر راحت قبل از کردن خرید برایش . 

. کرد اضافه هایش خرید به پلنگی کیفی و شال و مشکی کفش

. نداشتند را گشتن بیشتر جان که بودند شده خسته قدر آن

 هم کامل لباس دست یک فربد، های آوردن بیرون معمول طبق



 پاساژ همان های رستوران از یکی به شام برای و خریداو برای

 .رفتند

 سیب که طور همان و بود نشسته چوبی صندلی روی فربد

 گذاشت می دهان در را بود ریخته سینی داخل که هایی زمینی

گفت مادرش : 

مختلطه عروسی که این مثل - . 

 بود سس به آغشته تماما که ای زمینی سیب و انداخت باال شانه

گفت و برداشت سینی درون از را : 

مهمه؟ مگه -  

 راحت تا شد بلند کمی. کشید جلو سر روی از را چادرش مادرش

داد پاسخ و کند جابجا را چادر بتواند تر : 

باشه مهم برات شاید گفتم نمیدونم - . 

 شأنش کسر خواهر این میگم ولی. نداره اهمیتی من برای نه -

 حضور جشناشون تو ما وقت یه آخه کنه؟ دعوت مارو که نیست

دهاتین اینا کنن می فکر باشیم داشته . 



گفت و کشید عمیقی نفس مادرش : 

گفت چیزی یه اون حاال - . 

. نمیگیرم پسرم برای رو دهاتی ی دختره این من گفت آره -

 بودم غربتی نه من نامزدی نیم و سال یک تو چطور یدونمنم فقط

 بهم حرف جور همه نیم و سال یک اون از بعد ولی دهاتی نه و

میدی حق واقعا بهم بذاری من جای خودتو یکم. شد زده . 

 به شروع بود سفارششان گرفتن برای که شکلی ای دایره قطعه

. آمد دوجو به میز با برخوردش از بدی صدای و کرد لرزیدن

 بلند جا از که طور همان و برداشت را دار آالرم ی قطعه گالب

گفت شد می : 

 خوام می فقط. ندارن اهمیتی هیچ برام پسرش نه و خودش نه -

کیه غربتی که بدم نشونشون . 

 سمت به و کرد صاف کمر. بود رفتنش راه در که اقتداری همان با

 که میددانست. دافتا راه گرفت می تحویل را غذا باید که جایی

 فاصله دنیایی و ندارد قبل سال شش پنج، دختر با شباهتی هیچ

 به کردن فکر گاهی حتی. بود ساله هجده مظلوم دختر و او بین



 که آن به برسد چه بود ممکن غیر برش هم قدیمی دختر آن

باشد او به شبیه بخواهد . 

 پشت با صاف طور همان و برداشت را سفارشاتشان سینی

 سمت به است شده نازک کسی چه برای نبود معلوم هک چشمی

بود کرده باز را اشتهایش ها غذا بوی. رفت میزشان . 
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 زمین روی را خریدش های نایلون و ایستاد آسانسور داخل

 هایی نایلون همان داشت خانه آن برای که سودی تنها. گذاشت

. داد می قرار آشپزخانه در م شد می پر بار یک هفته چند که بود

 می که بار هر ولی بگذارد پا خانه آن به که شد می وقتی کمتر

 حداقل و نماند خالی یخچال تا کرد می خرید کمی رفت

نکشند گرسنگی . 



 ی مهه. شد وارد و کرد باز داشت دست در که کلیدی با را در

 ای وسیله هر از خالی و بود رنگ کرم سنگ از پوشیده خانه کف

بود شده چیده سالن داخل که شکل ال مبل یک جز ... 

 درست سادی سایدبای یخچال. چرخید آشپزخانه سمت به

 به جا آن در چیزی هیچ لباسشویی بجز و بود ورودی جلوی

 قرار یخچال کنار جا همان را خرید های نایلون. خورد نمی چشم

 یک تنها که اتاق چهار با ای خانه. رفت اتاق سمت به و داد

 بزرگ خانه این از ها آن سهم که اتاقی. داشت وسیله اتاقش

 .بود

 عسل. شد وارد و کشید پایین را دستگیره بزند در که آن بدون

 صدای. بود تکالیفش انجام مشغول و بود خوابیده تختش روی

 زانو چهار زمین روی بهاره و بود پخش فضا در آرامی موزیک

 سرش باالی شلخته موهایش. خواند می کتاب و بود نشسته

 رنگ نشدن تمدید از نشان که سفیدی و سیاه و بود شده بسته

کرد می کجی دهن هایش ریشه از بود مویش . 



 و گفت آرامی سالم عسل. چرخیدند سمتش به دو هر ورودش با

 و کرد مرتب را شلوارش .شد بلند جا از م بست را کتاب بهاره

کند کم ظاهرش بودن نامرتب از تا کشید پایین را بلوزش . 

کالس؟ رفتی -  

 و برداشت را اش گوشی و شد بلند جا از پدرش باالجبار عسل

 به را اش خسته نگاه و نشست تخت روی. کرد قطع را موزیک

گفت و دوخت پدرش : 

ممنون بله - . 

گفت هابش که بودند معذب وضعیت آن در سه هر : 

بزنیم؟ حرف -  

 را اش راحتی های دمپایی که طور همان و داد تکان سری بهاره

کرد حرکت در سمت به کشید می زمین روی . 

 تا رفتند مبل سمت به خودشان و شد بسته عسل روی به در

 دفعات تمام معمول طبق عسل. کنند صحبت و بشینند آن روی

 که کلماتی یک به یک تا شتافت در پشت و شد بلند جا از قبل



 کوچک وقتی. دهد گوش را شد می بدل و رد پدرش و مادر بین

 هیچ. شود نمی متوجه چیزی ام که کردن می فکر ها آن بود تر

 بار هر عسل ولی نبود اخیر سال یک این بدی به اوضاع وقت

 دعوا بار هر. شنید می را مادرش و پدر بیدادهای و داد صدای

 که بود اولی بار این. نداشت امیتم که جدید ای مسئله سر

 قبل دفعات. کند صحبت او با تا بود کرده صدا را بهاره شهاب

 زندگی تا زد می غر و بود شاکی زندگی از که بود بهاره همیشه

 گواه دلش. لنگید می کار از جایی انگار بار این ولی شود میل باب

 می حس ولی نبود راضی شان زندگی وضعیت از اصال. داد می بد

شود می قبل از بدتر چیز همه کرد . 

 پدرش و مادر های فریاد ی همه. بود چسبانده در به را گوشش

 همان در بود حاضر. خورد می زنگ گوشش در ها سال آن در

 دیگر ولی نباشد خانه وقت هیچ پدرش و کنند زندگی خانه

 یا ماد که کسی با داشت فرقی چه. نشود بلند فریادشان صدای

 از ترس که شد می سپری ای بهاره با روزش تمام او. دندار پدر

 و کند چک را او ثانیه هر و لحظه هر تا شد می باعث دادن دست

نداشت تمامی هایش کنترل . 
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 منزوی خترد یک او از مادرش ی لحظه به لحظه های کنترل

 مادر که داشت آمد و رفت هایی دوست با تنها که بود ساخته

 دورهمی به هایش آمد و رفت فقط هم بهاره. بود کرده تاییدشان

. داشتند عسل سال و سن هم دخترانی که شد می خالصه هایی

 جوب یک در ها آن با آبش وقت هیچ عسل که کیمیایی و پگاه

 باعث هم همین... وستانشد ترین نزدیک بودند شده رفت نمی

 صفحه. شود گیر گوشه بیشتر و بزند حرف کمتر تا شد می

 او از کس هر و بود ناشناس دوستانش تمام برعکس اینستاگرام

 او ندارم جواب با بدهد را اینستاگرامش آدرس خواست می

شد می مواجه . 



 بشینیم دعوا و جنگ بدون شده که هم بار یک خوام می -

کنیم صحبت . 

 بفهمد که نبود دلش در دل. رسید می در پشت به سختی به اصد

 بود گرفته مشت میان را جدیدش موبایل گوشی. چیست جریان

 که بود نویی موبایل همان فقط اش دارایی تنها که کرد می فکر و

بود شدن فشرده حال در هایش دست میان . 

 بلند قاب سیلیکون. کشید رنگش نارنجی گارد روی را ناخنش

 پاهای روی هایش تکه که کرد بازی آن با قدر آن ناخن با و شد

 شعار صدای ولی شنید نمی را بهاره صدای. ریخت اش کشیده

رسید می گوشش به واضح . 

بشیم جدا توافقی. ندارم مشکلی میدم، رو مهرت آخر قرون تا - . 

چی؟ برای -  

 بیش. کردند نمی زندگی هم با پدرش و مادر. آمد درد به قلبش

 آن درامدش. داد نمی ای خرجی هیچ پدرش که بود سال یک از

 بخورند نان کنارش از خانواده چند راحتی به که بود زیاد قدر

 بود، دخترش یمدرسه که اساسی های خرج بجز قران یک ولی



 حرف هم اول همان از. بود نداده پول بهاره به چیزی هیچ برای

 و دقیق انقدر که ودب بار اولین این ولی بود زده جدایی و طالق

 جمله اولین و کنند صحبت بود خواسته ای زمینه هیچ بدون

بود طالق ی درباره . 

جدایی؟ برای کمیه دلیل زندگی و خونه این نظرت به -  

 را چشمانش. فشرد قلبش روی و گرفت گوشی به را دستش دو

 همان در سرش.کند کار بهتر اش شنوایی حس شاید تا بود بسته

 را وزنش تحمل توان که بود شده سنگین قدری هب دقیقه چند

 .نداشت

 پدر احساس برایش نداشت یاد به را آغوشش آخرین که پدری

 به نباشد رویش طالق ی بچه اسم که همین ولی نداشت را بودن

داد می بهتری حس او . 

خوام نمی چیزی هم تو از. ندارم زندگی این با مشکلی من - . 

 یه تونم نمی دارم گرفتاری تا هزار خودم سخته، من برای ولی -

بدم اختصاص خونه این به رو فکرم از بخشی . 



 دست روی چشمانش از براق قطره چند شبیه هایش اشک

 دور قدر آن شان خانواده بودن نفره سه روزهای. چکید هایش

 پس آن از رنگ بی هاله یک فقط کرد می نگاه چه هر که بود

 نفره دو شان زندگی که بود سال خیلی. بست می نقش ذهنش

 قبل سال تا. نبود شان زندگی در پدرش از چیزی و بود شده

 هم کنار صحبت کالم چند با و آمد می خانه به وقت دیر شب

 سخت چیز همه آخر سال این ولی رسید می اتمام به بودنشان

 اصرار مادرش کردند تعویض را شان خانه وقتی. بود شده تر

 ی همه حراجی یک در و بخرند نو زا را خانه وسایل که داشت

 هیچ خریدن بار زیر دیگر پدرش ولی گذاشت فروش به را وسایل

بود نرفته ای وسیله .  

 نداشتند قیمت هم کم که خانه وسایل از پولش باقیمانده با بهار

 جلوی. کرد عوض را ماشین و کرد تکمیل را عسل اتاق وسایل

 روی چیزی تخواس نمی و داشت آبرو هنوز آشنا و دوست

بگذارد تاثیر دیدنشان . 
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 نمی. نرید چشمانش پس به حتی اشک داشت سعی بهاره

 کنار را ساله بیست زندگی این ی همه باید که بپذیرد توانست

 ساله چهارده تردخ یک با سالگی هشت و سی در و بگذارد

 توانست نمی نخواهد، دلش که نه. برگردد پدری خانه به دوباره

 مریضش مادر های درد بر درد یک توانست نمی. بکند را کار این

 که بود پیرزن همان بود مانده او برای که کسی تنها. کند اضافه

 می بدتر روز به روز حالش و نداشت جان دیگر پسرش غصه از

 او باید که زمانی از تر زود و بشنود هم را خبر نای ترسیدمی. شد

کند ترک را .  

 دکتر که چیزی تنها. داشت یاد به دقیق را دکتر صحبت آخرین

 و اضطراب از را مادرش که بود آن بود خواسته او از وجود تمام با

دارد نگه دور هیجانی هر . 



 کتبی هم بگیری زن خواستی. ندارم زندگیت و تو با کاری من -

میدم رضایت . 

 جا چشمش روی را عینکش. کشید ریشش خط به دستی شهاب

 لحن و بود دیگر پای روی پایش یک. داد لم مبل روی و کرد بجا

 گفتن برای هاست سال انگار که بود آرام قدر آن هایش صحبت

است کرده تمرین جمالت این . 

ندارم تو اجازه به نیاز بگیرم زن بخوام من - . 

 اول روز مثل درست. داشت دوست را او هنوز .ریخت بهاره قلب

 از گاه هیچ هایش مهری بی تمام با. روزها آن از بیشتر حتی و

 بهاره زیاد شدن غرق زندگیشان اصلی مشکل. بود نرفته دلش

. کرد دور رفته رفته شهاب از را او که بود دنیایی زیور و زر در

 زنانه های میهمانی در تا گذشت می چیز همه از که رسید روزی

 بود معتقد و بدهد غذا بوی خانه که نبود شبی. کند شرکت اش

 هشت هفت، عسل. شوند می خراب اش خانه های وسیله که

 را شان غذایی های وعده تمامی و نپخته غذا دیگر که بو ساله

کردندمی تامین ها کِترینگ و ها رستوران . 



زنتم هنوز من - . 

 من. میذارم بهت که ترامیهاح بخاطر میگم بهت دارم که این -

بشه بزرگ شرایط این توی عسل نیستم راضی .  

 بلند مبل روی از سریع واکنشی با و شد بلند بهاره صدای ناگهان

 داده لم حالت از شهاب. کرد کم شهاب با را اش فاصله. شد

گذاشت زمین دیگر پای روی از را پایش و شد خارج . 

 تصمیم براش تنهایی هک نیست نفر یه تو برای زندگی این -

هستیم زندگی این از بخشی دخترم و من. میگیرم . 

 از پر بهاره نگاه. ایستاد بهاره ی سینه به سینه و شد بلند جا از

 هم با که سالی بیست تمام شبیه درست. بود عصبانیت و خشم

 هیچ. باشد دار خود توانست نمی دعوا موقع بودند کرده زندگی

 دلخواه نتیجه به و کند صحبت درست او با توانست نمی وقت

بود کرده دور هم از بیشتر را ها آن امر همین. برسد . 

. سالته چهل نزدیک بکش خجالت. رو بساطت این کن جمع -

 بهتر خودت. میکنی رفتار کرده ازدواج تازه دخترانی شبیه



 زندگی جز هست هرچیزی شبیه که زندگی این مقصر میدونی

بیجات تتوقعا و تویی خود فقط . 

. آورد در جیب از را سیگارش ظرف و کرد بهاره به را پشتش

 بهاره از قدم چند با و داد قرار لبش کنار را رنگش سیاه سیگار

 با و گذاشت سیگار زیر را اش برنزی  زیپوی فندک. گرفت فاصله

کرد روشن را سیگارش گرفت آن از که محکمی کام . 

 شدن روشن متوجه هم عسل حتی که بود زیاد قدر آن بویش

 صدا هم باز تا بود نشسته در پشت دیگر. بود شده پدرش سیگار

 و دست گوشی ی شده خراب گارد با تخت روی. بشنود را ها

کرد می نرم پنجه . 

 چی دیگه. نامت به میزنم هم رو خونه این میدم خرجتونم -

تو؟ میخوای  

 خواست و گذاشت جیبش روی را دستش. خورد زنگ تلفنش

. تواند می تماس آن دادن جواب فقط کرد حس ولی ندهد جواب

کند قطع را شان مکالمه . 



 جیب از. شد پشیمان باز ولی کرد فرو جیب داخل را دستش

, کشید بیرون را رنگ مشکی چرمی پول کیف شلوارش پشتی

 بود اش زندگی در طوری گالب. بود گالب کادوی هم این حتی

 که بود دوانده ریشه ریطو. کرد نظر صرف آن از شد نمی که

بود کرده درگیر را اش زندگی تمام . 
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 بیرون کیف میان از تومانی هزار پنجاه تراول چند شمردن بدون

 لبانش میان را سیگار. برگرداند عقبش جیب به را کیف و کشید

 و کرد می نگاهش مستاصل بهاره. زد عمیق پکی و شتگذا

 را ها پول و چرخید سمتش به شهاب که بگوید چیزی خواست

 و زد می دو دو چشمانش در اشک قطرات. گرفت سمتش به

بود ریخته هم به حسابی حالش . 



داره خرج بچه بگیر اینو - . 

 بچه میگی من دست کف میذاری قرون دو میای ماه یک از بعد -

داره؟ جخر  

 شباهتی هیچ ریخته بهم زن این. ریخت گونه روی هایش اشک

 که کسی همان. نداشت بود کرده ترکش روزی که کسی آن به

 لباس چندین که دانست نمی گاهی که خرید می لباس قدر آن

 نداشت امکان که کسی. داشت کمد قسمت ترین انتهایی در نو

 اش زندگی ئلهمس ترین مهم و شود پاک صورتش روی از آرایش

بود بودنش روز به . 

 یک حتی بود ایستاده شهاب از فاصله قدم چند با که زنی این

 که بود کرده فراموش انگار اصال. نبود وجودش در زن آن از ذره

 به تابی بهاره که شد می مگر. کند رها دورش آزادانه را موهایش

 آن اصال دارد؟ نگه سرش پشت بسته طور آن و ندهد موهایش

 امکان چطور نداشت نوری هیچ دیگر که افتاده گود شمانچ

باشد؟ بهاره برای داشت  

فهمی؟ می هم بودن پدر از چیزی تو -  



 خواهشا. میاد بر دستم از که کاریه حداقل. نده کش لطفا بهاره -

سرم روی ریخته کار تا هزار نباش جنجال دنبال . 

 همان خواست. داد قرار مبل روی را ها پول و شد خم شهاب

گفت ولی کند ترک را خانه لحظه : 

 همه این از بعد. نکن ترش سخت خودت برای رو زندگی بهاره، -

 درست چیزی بود قرار اگر. میکشی زجر داری که خودتی سال

 نیست قرار وقتی ولی کردم می تالش براش هم من حتما بشه

 هیچ که کنی زندگی کسی با داری اصراری چه بشه درست

ه؟ندار بهت حسی  

 مهمه برات حداقل دخترت زندگی اگر. بشم جدا نمیتونم من -

 خونه برم تونم نمی ولی خوام نمی ازت چیزی. نکن کارو این

 .مادرم

 کاغذی دستمال جعبه دنبال و زد سیگارش به را آخر پک شهاب

 راه به آشپزخانه سمت به نکرد پیدا را جعبه وقتی. گرداند چشم

کرد خاموش ظرفشویی سینک وسط را سیگار و افتاد . 



 سراغ میری تو هم میگیرم طالق. بشی جدا تونی نمی چرا -

 یه باید اینطوری. خودم زندگی سراغ میرم من هم و زندگیت

 کارم شرایط و ها مشغله این وسط که باشه اینجا فکرم از بخشی

نیست مقدور برام واقعا . 

بگم خونوادم به نمیتونم - . 

 دست با را عینکش. رفت وفر جیبش در عادت طب دستش یک

 قدم. کرد کج متفکری حالت به را هایش لب و داد باال دیگر

 منعکس را صدا هرچیزی از خالی و خاموش ی خانه میان هایش

کرد می . 

فهممتنمی!چیه نشدن جدا برای دلیلت نمیدونم - .  

گفت پوزخند با و آرام بهاره : 

نبود این زندگیمون وضع فهمیدی می اگر -- . 

 درب سمت به را هایش قدم و زد نشنیدن به را خودش شهاب

 مکث کمی در جلوی فقط و برداشت بیشتر اطمینان با ورودی

 حرف باید. کرد سنگین و سبک ذهنش در را کلمات و کرد

بست می سرش پشت همیشه برای را در و زد می را هایش . 



 و خرج. برنمیگردم دیگه بیرون بذارم خونه این از پامو من -

 و بیداری در تنهایی به خودت باید هم رو عسل رجمخا

 نای اهلل بسم بگیری طالق نمیخوای اگر. نمیکنم قبول مسئولیتی

 حرفی من بچرخونی رو زندگی خودت میتونی. میدان این و گوی

 ادامه برای مشکلی دیگه بپذیری منو شرط که هم اگر. ندارم

داشت نخواهین راهتون . 
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 سفارش  شام عسل برای. بماند کنارشان شب آن داشت قصد

 نمی خانه به بود گفته گالب به. بپرسد شنایش کالس از و دهد

 کشیدن نفس خانه آن هوای در... ولی باشد ها آن کنار که رود

بود سخت برایش . 



 فهمیدن و زندگی یک درک رایب نبود کم سال بیست 

 گاهی. بکشد دست زندگی این از که بود شده هم دیر. اشتباهات

 ولی کند پدری بیشتر خواستمی و سوخت می عسل برای دلش

 احساس که بود آورده بار خودش به وابسته قدر آن را او بهاره

 به را دخترش نداشت یاد به حتی. دارد ترس او از عسل کرد می

 یک این. بود بینشان زیادی فاصله همیشه. باشد کشیده آغوش

 نداشتند ای دختری و پدر نزدیکی هم، آن از قبل هیچ که سال

 و بود نمایشنامه یک شبیه چیز همه. باشد رفته بین از حاال که

 می قدم تاتر ی صحنه روی اجبار سر از انگار بازیگرانش ی همه

  .گذاشتند

 بیاندازد دخترش نگاه در گاهن او شد می باعث که پدر نقش اجبار

 پیش قدم کدامشان هیچ هم کشیدن آغوش به برای ولی

 برداشت طوری فداکاری این از که فداکار مادر نقش یا و. نگذارد

 طوری شوهر و زن این. فهمید می خودش فقط که بود شده

 به را خودشان دختر زندگی که بودن داده هم دست به دست

بکشند قهقرا .  



 روزی که دختری آن شبیه چیزی خواستم می قوی زنی شهاب

 نگاه که همان. بود گذاشته اتاقش به پا قرارداد امضای برای

 سال دو که بود کرده خودش درگیر را چشمانش طوری خمارش

 آن... بدهد تله به دم بتواند تا گرفت او از خوراک و خواب تمام

ای تله چه هم ! 

 به که گوشی لعنتی ی ویبره آن و بود افتاده گالب یاد ناخوداگاه

 گالب نام و آورد در جیبش از را موبایل. بود کرده فراموشش کل

 وجود در چیز چه دانست نمی. زد لبخند صورتش به صفحه روی

میکرد جدا خودش عالم از اورا طور آن که بود زن این ! 

 تا پارکینگ مسیر تمام و فشرده او تلفن شماره روی را انگشتش

 شد، خارج پارکینگ در از که همان. کرد طی سرعت به را بیرون

 سرد هوای از عمیقی نفس و کشید پایین را خودش سمت شیشه

 به شدت به ولی داشت تن به نازک پلیور یک تنها. گرفت بیرون

 در گالب صدای پیچیدن با و کشید نفس. داشت نیاز آزاد هوای

شد تزریق بدنش به تازه جان گوشش . 

 ...شهاب -



هاب؟ش جان - ! 

. آورد چشمشمی جلوی را اطوارهایش ی همه صدایش ناز

 هر از. سپرد می بخشش آرام صدای به جان گوش خریدارانه

 تازه جان طوری. تر شفا بخشی آرام هر از و بود تر قوی دیازپامی

کند فراموش را ها سختی ی همه که وجودشمیداد به .  

 تازه او و داد می نشان را شب نُه حوش و حول ماشین ساعت

براند خانه به میخواست . 

 درس میخواستم. کشیدم دراز تخت توی که تمامه ساعت یک -

خونه بیای شد می کاش. نتونستم ولی بخونم ! 

مامانت؟ پیش نموندی -  

 نازش شهاب خواست می که ها مدل آن از. شد لوس کمی لحنش

 می ادا آرام را حروف کمی و زد می حرف حال بی کمی. بکشد را

  .کرد

 بینی روی عینک که جایی زیر و انداخت اطراف به نگاهی شهاب

خاراند را بود گرفته قرار اش .  



 بیای شد می کاش. باشم خودمون خونه خواستمی دلم نه، -

ندارم دوست رو تنهایی من شهاب. اینجا . 

باشی؟ تنها قراره مگه -  

 

❄ 12:06 13.02.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_ینا_در_عشق  

# 21_پست  

 صبح به تنهایی به را شب نباید که همین. گرفت آرام گالب دل

 خانه از ولی بود نگفته وقت هیج. بود کافی برایش رساند می

 دست شهاب به شدن نزدیک. داشت وحشت شهاب بدون

 ماندنش ولی بود گرفته شکل قبلی ریزی برنامه با و بود خودش

 کنار طوری چیز همه. نبود خودش بخواه لد دیگر او ی خانه در

 فاصله این و شود عالقمند شهاب به هم او که بود گرفته قرار هم

نیاید چشم به اصال شان سنی . 

 شب آن ولی کرد نمی درست غذا معموال. کرد ساعت به نگاهی

 که چیزی تنها. کند درست خوردن برای چیزی خواست دلش



 آن به پختش برای هرچه و نیماکارا ی بسته بود خانه در همیشه

 موزیک های آهنگ از یکی و ایستاد گاز پای حوصله با. بود نیاز

 عسل دیدن از بعد هنوز. شد کار مشغول و کرد باز را اش گوشی

 از لحظه یک دخترک و بود نیاورده دست به را خودش انرژی

شد نمی دور ذهنش . 

 پزخانهآش اپن روی وارمر شمع چند و گذاشت دم را ماکارانی

 به شبیه را ها شمع است بهتر که کرد فکر و کرد نگاهی. چید

 لبخندی و چید هم کنار قلب به شبیه را شمع چند. بچیند قلب

 هیچ که ای سلیقه و خانه وسایل اندک همان با شام میز. زد

 روشن را ها شمع. شد چیده نداشت بودن زندگی زن به شباهتی

 قرمز لب رژ. کند آرایش دتجدی تا رفت خوابش اتاق به و کرد

 همین و کرد می ایجاد جذابی تضاد اش گندمی پوست با رنگش

. باشد قرمز اش انتخابی های رنگ معدود از یکی تا شد می باعث

 لب رژ در هوا در که طور همان. بست را درش و چرخاند را لب رژ

شد باز کلید چرخش صدای با خانه در بست می را . 



 در ماکارانی بوی. کشید هایش لباس به دستی و شد بلند چا از

 استقبال به داشت لب به که لبخندی با و بود پیچیده خانه

رفت شوهرش . 

نباشی خسته - . 

 که حالت خوش و برجسته هایی لب. بود هایش لب روی لبخند

. خورد می بیننده چشم به که بود صورتش از قسمت اولین

 وجودش به اش یخی و گذاشت خانه کف سنگ روی را پاهایش

 بوسه بست می سرش پشت را در که طور همان شهاب و نشست

گذاشت اش پیشانی روی . 

ندارم جون. ام کوفته - . 

 را شهاب کیف. داشت نگه دست ولی بودی کجا بپرسد خواست

 را آن و بیاورد در تن از را کتش تا ماند منتظر و گرفت دستش از

بگیرد هم . 

انداختی راه بویی چه - ! 

 کوچک اگر خانه این. کشید عمیق نفسی شهاب و یدخند گالب

 و بود نکرده بحث گالب با هم بار یک. داشت آرامش حداقل, بود



 بلکه بود نزده حرف حرفش روی تنها نه. بود نخورده مشکل به

 نبود بهاره که چیزی درست. خواست می نظر او از هرچیزی برای

 ی همه خانه زن آمد نمی خوشش بودنش مرد وجود با. بود او و

 کاری بهاره. باشد توجه بی او به و دهد انجام سرخود را ها کار

 ولی بود شده بیزار بود مشترک زندگی هرچه از که بود کرده

 در سال بیست که داشت را چیزهایی ی همه گالب با حاال

بود حسرتشان . 

بخوریم شام بیا بشور رو صورتت و دست خوای می اگر - . 

نخوام میشه مگه - . 

. افتاد راه بود شده تعبیه خواب اتاق در کنار که حمام سمت هب

 محسوب کبریت قوطی برایش اول نگاه در که خانه این چیز همه

 به که زنی و خانه این. بود بهتر درندشت ی خانه آن از شد می

بود راحتی و آرامش اوج برایش شناخت می خانه این زن عنوان . 

 به کرد می خشک ستشد حوله با را موهایش که طور همان

 و بود نشسته صندلی روی گالب. شد روان آشپزخانه سمت



 بود شده ستون اش چانه زیر هایش دست. کشید می را او انتظار

کرد می نگاه را او رنگی کم لبخند با و . 

بهاره خونه بودم رفته - . 

 شاید. بپرسد که نبود نیاز. کند می تعریف خودش که دانست می

. کرد نمی تعریف چیزی و کرد می خالی نهشا پرسید می اگر

. بود نرفته بهاره خانه جز جایی که دانست می خوبی به خودش

 می رفتن از قبل حتما بزند سر پیرش مادر به خواست می اگر

 می را بهاره خانه معنای نگفتن این ولی رود می کجا که گفت

 .داد
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نکرد قبول ولی. بشیم جدا گفتم - . 

گفت و پیچاند ماکارانی میان را چنگالش : 



 که کنی می چیکار دونم نمی ولی بودم متنفر ماکارانی از من -

خوشمزس انقدر ! 

 گذاشت دهان در زیتونی ماکارانی خوردن از بعد بالفاصله درست

گفت گالب که : 

نازه چقدر. دیدم رو دخترت بار اولین برای امروز منم - ... 

 شد خوردن مشغول دوباره. رفت باال هم با شهاب ابروی و ها لب

داد ادامه گالب که : 

کردی؟ انتخاب منو چرا -  

نیست تو از بهتر - . 

 را دستش دو و داد قرار بشقاب روی را چنگالش و قاشق گالب

 شیشه پس که شهاب چشمان به خیره و گذاشت اپن سنگ روی

 کافی قاشق چند همان. کرد نگاه شد می مشاهده عینکش های

شود سیر تا بود . 

 عسل کنار من. داریم هم خوبی خیلی های مربی ما ولی -

 می احساس. کنم برقرار ارتباط باهاش تونم نمی اصال. معذبم



 زدی تو لعنتی میگه داره کنه می نگاه هام چشم به وقتی کنم

 آرامش با نتونستم لحظه یک امروز. یکشید گند مارو زندگی

 یاد مدت این تو هرچی کردم می فکر اصال. بدم آموزش بهش

رفته ذهنم از کل به گرفتم . 

 را چیز همه چقدر که دانست نمی. کرد نگاهش تعجب با شهاب

بود کرده سخت گالب برای . 

 از زودتر باهات تنهاییه دختر عسل. کشه نمی طول زیاد -

 که کنی می فراموش هم تو و شه می اخت یبکن فکر که چیزی

منه دختر اون . 

مطمئنی؟ انقدر کجا از نمیشناسیش زیاد که تو -  

گفت و زد تکیه صندلی به : 

منه از اش ریشه و رگ  که اونجایی از - . 

خوره؟ می تو درد چه به بشه اخت من با وقتی -  

گفت و برداشت اپن روی از را بشقابش : 

کشی؟ می برام یکم -  



 که قابلمه از و گرفت او دست از را ظرف اضافه حرف بدون بگال

کرد پر را بشقاب بود خودش دست کنار . 

, داری نقشی چه من زندگی توی تو بدونن همه شد قرار وقتی -

 دخترم با نمیاد بدم من. میشه محسوب همه جزو هم عسل

 بهتر و رابطه این برای که بسا چه و باشم داشته نزدیکی رابطه

تالشم در شدنش .  

 از یکی این. بدونه چیزی ما رابطه از کسی نیست قرار ولی -

بفهمه کسی نیستم حاضر کار محیط تو حداقل. بود ها شرط . 

 که هایی چیز. شد مشغول او و گذاشت شهاب جلوی را بشقاب

 فرق خیلی چرخید می گالب سر در چه آن با بود او سر در

 از شهاب و خواست می دغدغه بی زندگی یک او از گالب. داشت

 می خانواده تشکیل حوش و حول ذکرش و فکر. نبود او نسل

بود متفاوت رابطه این از ذهنیتش و گشت . 

منی زن شرعی نظر از هم االن همین - . 

گفت و انداخت باال شانه گالب : 



 نیستن خبر با تو وجود از من خونواده که طور همون ولی -

باشن خبر با وننت نمی من وجود از هم تو خونواده . 

داری؟ ذهنیتی چنین چی برای -  

 سال سی خودم از زنم بگی بری اگر کردی فکر حاال تا -

کنن؟ می فکری چه بهت راجع تره کوچیک  

 اصلی رنگ. بود شده خالی اش ماکارانی روی کچاپ سس

 دقیقه چند با شباهتی دیگر و بود شده تبدیل قرمز به ماکارانی

گفت و گذاشت دهان در ونیزیت دوباره. نداشت قبل : 

نداره اهمیت من برای واقعا مهمه تو برای که چیزی - . 

 را او انگشتان نوک و کرد دراز گالب دست سمت به را دستش

 بازی به را انگشتانش و کشید هایش ناخن روی دست. کرد لمس

 .گرفت

 بیرون سامان به نا وضعیت یه از رو من که هستی زنی تو -

 این توی بودی نیومده اگر. انتخاب این از حالمخوش واقعا. کشید

نداشتم ادامه برای هدفی من زندگی . 



باشه دخترت هدفت ترین بزرگ باید هم االن همین تو - . 

هستی توام ولی... هست - . 
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 پلکش دو هر پشت صافی چشم خط تا بود کافی بار یک همان

 چشم خط باره سه و دوباره نبود نیاز که کرد شکر را خدا. بکشد

 دست آید می چشمش به که فشاری با و کند پاک را رنگ سیاه

 دمی با چشمی خط تا بود کافی بار یک همان. کند نرم پنجه و

شود نمایان چشمش پشت بود پهن هم کمی که . 

 و شد اتاق وارد که بود پیراهنش های دکمه بستن مشغول شهاب

 هنوز و بود مانده باز آستینش سر های دکمه. ایستاد او سر باالی

بود باز هم اش آسمانی آبی پیراهن از دکمه چند .  



 و شد بلند جا از زد می موج حرکاتش تمام در که نازی همان با

 گالب صورت به و شد باز خنده به مرد لب. ایستاد شهاب روبروی

کرد اهنگ .  

 را کارش گالب تا ایستاد شهاب و بوسید را گالب دست ها دکمه

 را اش دکمه گالب و آورد باال که را راستش دست. دهد انجام

. نکشید پایین دیگر و داشت نگه جا همان را دست بست،

 سما به را او نگاه و خزید گالب رنگ سیاه آبشار میان انگشتانش

کرد جذب خودش چشمان . 

بردارم صورتت از چشم نتونم شب تمام که شدی زیبا انقدر - . 

 کرد نازک پلک پشت اش، ذاتی ناز و عشوه با و خندید نرم گالب

کرد کج کمی را گردنش و . 

 مهمونی اون شدن تموم برای که دنیا زن ترین قرار بی من و -

میکنه شماری لحظه . 

 بود کننده دیوانه ادکلنش بوی. برد تر نزدیک را صورتش شهاب

 و بود مردش. برد می لذت تنش خوش بوی از او مسخ گالب و



 را او و بیاندازد گردنش دور به دست که نداشت خجالتی برایش

بگیرد آغوش در . 

نکنم اعتراف داشتنت به که سخته - . 

نکنم و کنم نگاهت شب تمام بخوام نیست آسون هم من برای - ! 

 از مستقیم نداشت قصد هم شهاب. کرد می بازی کلمات با گالب

 در اجباری هیچ و بخواهد خودش خواست می. بپرسد گالب

نباشد اش خواسته شدن عملی . 

بهاره اگر - ... 

 شهاب حرف میان خودش و شود کامل جمله نداد اجازه گالب

 نمک با و بود گذاشته شهاب صورت کنار روی را دستش. پرید

قرار بی و کرد می نوازش را صورتش انگشتانش ... 

 محسوب مشکل ما ی رابطه جای هیچ بهاره منم، مشکل -

  .نمیشه

من؟ یا مطمئنی خودت از -  



 با و گذاشت جوگندمی ریش ته همان کنار را دستش کف

گفت دلربایی و قاطعیت : 

 .تو -

 اون که بده هردومون دست کار طوری ممکنه دلبریات این -

بیوفته نمیخواد دلت که اتفاقی . 

. برداشت قدم توالتش میز سمت به و چرخید پاشنه روی گالب

 هم به کیف داخل از را اش زرشکی لب رژ و نشست صندلی روی

آورد در آرایشش ی ریخته . 

 و صاف های شانه روی دست و شد نزدیکش سر پشت از شهار

گفت و گذاشت الغرش : 

 باشی مطمئن ازش باید که اونی. میگذره اینا همه روزی یه -

باشه داشته رو من دل هوای نمیتونست کسی تو جز... خودتی . 

 چهارخانه ای سرمه کت. ایستاد صاف و زد موهایش روی بوسه

 از را براش و تمیز های کفش تا شد خم و برداشت را درشتش

گفت و بیاورد در کمد های قفسه میان : 



میای؟ چجوری -  

 را لب رژ داشت سعی پایین و باال لب کشیدن هم به با که گالب

گفت کند منتقل لبش دو هر به : 

منتظرمه که داده پیام بیام،کتایون خودم خواستم می - . 

تره راحت خیالم - . 

 را هایش کفش جا همان داشت سعی که را او و داد باال ابرو گالب

کرد نگاه بزند پا به . 

نظر؟ چه از -  

کردنت آمد و رفت تنها - . 
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 نگه شهاب صورت نزدیک و برد جلو را صورتش اغواگر گالب

 با و استاد انگشتانش نوک روی و کرد بلند را پاهایش. داشت



 چشمان به خیره کرد می سرمست را شهاب که خماری چشمان

 در کامل را شهاب های دست و برد تر باال را هایش دست. شد او

 که قواعدی و اصول از مرد این با دگیزن. داد قرار دستانش

 اجازه توانسته نمی هم هنوز ولی بود شده خارج بود خواسته

 بود شهاب کنار اگر. کند رعایت را حدود و حد این از بیشتر دهد

 ایجاد دلش در که داشتنی دوست حتی و دلدادگی بخاطر نباید

 هب شبیه اصال این نه. شد می رسوا آدم و عالم جلوی بود شده

نبود بود گرفته پیش که هدفی . 

 بی. چسباند شهاب ریش بی صورت به و برد نزدیک را صورتش

. بود دیده عمرش به که بود مردی ترین جذاب شهاب انکار

. خندید می او روی به همیشه که چشمانی و حالت خوش صورت

 ی چهره از بخش ترین جذاب نظرش به که جوگندمی موهای

 که شرطی به بود خوب برایش شهاب .باشد توانست می مرد یک

رفت می پیش خودش های برنامه طبق چیز همه . 

 ی همه راحتی این به بخوام که نداشتم راحتی زندگی من -

 عمر آخر تا حاضرم. کنم خراب رو دارم تو با که خوبی های لحظه



 این چیزی هیچ ولی کنم زندگی آدم و عالم از پنهون طور همین

هنزن هم به رو آرامشم . 

من کنار همیشه تو - ... 

 دختر که نبود جوان پسر. بود افتاده شماره به کمی نفسش

 موهای تمام ی اندازه به که بود داری سن مرد. باشد ندیده

 باقی سرش روی اش جوانی مقدار همان به درست که سرش

 دختر دوست ازدواج از قبل حتی و بود دیده دختر بود مانده

 اش زندگی عمیق باتالق وسط ای همعجز دختر این ولی, داشت

 .بود

بگیره تو از رو امنیت تونه نمی کس هیچ... امنی - . 

 خوش بوی که شهاب ی گونه پوست روی را لبانش گالب

گفت و گذاشت بود کننده دیوانه اش افترشیو : 

 جور همه حاال همین. ام خسته مردم های نگاه از حتی من -

 فشار تحت این از تربیش خواد نمی دلم. هست من روی نگاه

 .باشم

کرد نزدیک خودش به را او و زد حلقه او کمر دور شهاب دست .  



بخوام؟ بچه ازت اگر حتی -  

 بود نشسته شهاب ی سینه روی که هایش دست. ترسید گالب

 روز این فکر وقت هیچ. شد حبس اش سینه در نفس و شد شل

 اییج چنین به شدن شهاب صیغه کرد نمی فکر. بود نکرده را

 جای باید که باشد گذر زود هوسی او برای کرد می فکر. برسد

 آرامش کنارش روی به روز شهاب ولی کند تر محکم را پایش

 خواست, باشد تر عمیق شان رابطه تا خواست و گرفت بیشتری

 چیز همه در را گالب و بگذرد خانه یک در روزهایشان تمام

دانست شریک . 

 ...من -

خوام می چهب االن همین نگفتم - . 

 خودش به را گالب که طور همان. نکرد رها را دستش شهاب

 بود کرده گیر میانشان گالب های دست و کرد می تر نزدیک

 :گفت

 رو ای زندگی... باشی مادرش که دارم دوست رو ای بچه -

باشی همسرش تو که دارم دوست . 



داری بچه تو ولی - ! 
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. شود مادر خواست نمی دلش. بود شده حبس اش سینه در نفس

 اگر. کند بدبخت هم را دیگری شخص و بکشد زجر خواست نمی

 کس نه و بود خودش فقط آورد می اش زندگی سر بالیی االن

 نمی سابق شبیه چیز هیچ آمد می میان به بچه پای اگر... دیگری

 .شد

ای دیگه وقت هیچ نه و االن نه. خوام نمی بچه من - . 

 چرا؟ -

 از کسی حاال که شهاب های دست میان از را خودش کرد سعی

 هنوز قهوه اسنس با عود بوی. کند رها بود گرفته فاصله بدنش



 شهاب تامی عطر با که جذابی مخلوط این و بود اتاق فضای در

ردب می یادش از را خایش حرف داشت .  

. کرد می نگاه را گالب عجیب رفتار رفته باال ابرویی با شهاب

 مشغول را خودش و بگیرد شهاب چشمان از چشم داشت سعی

زد نمی حرفی و. دهد نشان آرایشش میز ی آینه . 

 دوست را خوشبختی این. گرفت دست در را او ظریف بازوی

 طلب ای بچه او وجود از اگر. خواست می را اش پایداری و داشت

 چیز نه و بود مشترکشان زندگی به عالقه بخاطر کرد می

 ...دیگری

بسازم محدودیت تو برای خوام نمی من - . 

 آشوب پر و مستاصل چشمان با و برگشت سمتش به گالب

گفت و کرد نگاهش : 

 خوام نمی من. محدودیته کارم برای... محدودیته من برای بچه -

 دارم که آرامشی این چیزی خوام نمی. بزنه صدمه کارم به چیزی

 و میفهمم رو آرامش معنی دارم تازه من شهاب. کنه خراب رو



 االن که موفقیتی خوام نمی من. دنیاس معضل ترین بزرگ بچه

بشه دار خدشه چیز ترین کوچیک با رسیدم بهش . 

 را لبش تای یک همیشه عادت به و کشید عمیقی نفس شهاب

خاراند را جا همان شست انگشت با و داد باال . 

 من ولی کنم ایجاد برات بدی حس کوچیکترین خوام نمی -

 می صحبت بهاره با بار این. خوام می تو کنار رو خانواده معنای

 می اذیتم بودن پنهونی این. بگیرم زن خوام می که گم می کنم

 های بچه بخاطر دونم می. نمیگیم کسی به بخوای تو اگر ولی کنه

زنی می رو حرف این داری استخر و شرکت . 

 راضی رو ام خانواده نمیتونم من... هم و شرکت های بچه هم -

 .کنم

گفت و رفت فرو هم در هایش اخم شهاب : 

چی؟ برای -  

 چقدر ها حرف این گفتن دانست نمی. کرد پا آن و پا این گالب

 فضای. گفت می باید ولی کند دار خدشه را شان رابطه تواند می

. داد می آزارش بیشتر این و نبود تحمل قابل برایش دیگر خانه



 می اش گوشه به گوشه از را آرامش بیشترین که ای خانه میان

 چیز همه حاال... کرد می تجربه را آرامش ای ذره نباید گرفت

بود شده خفقان برایش . 

 تکان صدای. کرد لرزیدن به شروع میان همان اش گوشی

 می خراش اعصابشان روی بدجور آرایش میز روی خوردنش

 گفت که ببخشیدی با و بماند نیمه حرفشان شد باعث و انداخت

دهد جواب را تلفن تا برگرداند شهاب از رو . 

 جانم؟ -

 حلزونی میان زد می موج آن در خاصی ناز که کتایون صدای

 نا خطوط آرایش میز روی انگشت با. شد انداز طنین گوشش

کرد منتقل کشو به را آرایش لوازم و کشید مفهومی . 
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 هم با بعد من خونه دم بیای کنم خواهش میشه... گلی سالم -

 بریم؟



 شدنی تمام کشیدنش خط میز روی و بود پایین هنوز سرش

 اتاق در حضورش ولی حالیست چه در شهاب دانشت نمی. نبود

کرد می احساس را . 

شماس؟ سمت کتشر. عزیزم آره -  

حاال؟ تا نرفتی مگه -  

 شرکت آدرس داند نمی انگار که طوری. زد ندانستن به را خودش

کجاست همسرش ! 

رفتم پیش وقت خیلی نیست یادم - . 

میریم هم با ما خونه پارکینگ ذاریم می ماشینو اینجا بیا آره - . 

 خانه به که کشید نمی طول بیشتر دقیقه بیست. کرد فکر کمی

 ولی داشتند فاصله هم از کمی آنکه وجود با. برسد کتایون

 همین و شد می طی ترافیک کمترین با اش خانه مسیر همیشه

بود اش راحتی باعث . 

بینمت می عزیزم باشه - . 



 زد لبخندی شهاب. کرد قطع را تلفن گالب و کردند خداحافظی

کرد نگاهش سینه به دست و . 

 می بازی فیلم بقیه برای که طور همین کنم می فکر وقتا یه -

کنی بازی فیلم هم من برای نکنه کنی . 

 رویش بوسه گل که همان. بود گالب بعدی مقصد شهاب لبان

 به را خمارش درشت های چشم و کشید عقب سریع نشاند

گفت و دوخت چشمانش : 

 نه و خواد می عقل نه عشق... شدم عاشقت گفتم بهت روز یه -

 دروغ دادم قول خوامت می فهمدیم وقتی. دیگه چیزای و سواد

 من و ترم بزرگ ازت سال سی گفتی. باشم صادق دادم قول نگم

 تونم نمی زندگیم توی حضورت از تر ارزش با چیزی هیچ گفتم

کنم پیدا . 

 کرد می فکر. زد اش پیشانی بر بوسه و رفت جلوتر شهاب

 هر از گیرد می شهاب پیشانی روی های بوسه از که محبتی

 بیشتری آرامش ها بوسه همان با و بود تر یقعم بود که حسی

کرد می دریافت . 



 چیزی هیچ خوام نمی فعال. کن فراموش رو زدم که حرفی -

 تو هرچی... بگی تو هرچی. کنه خراب رو داری کنارم که آرامشی

 ...بخوای

بخوای تو هرچی... بگی تو هرچی گفتی هم موقع همون - . 

 محبت با و گذاشت او ی گونه روی دست و زد لبخند شهاب

 :گفت

بخوای تو هرچی بگی تو هرچی گم می عمر آخر تا - . 

. برداشت بود شده آویزان در پشت که اش مانتو و خندید گالب

 که ستی تمام با که بود زده تن به سفیدی زیبای حریر شومیز

 و پوشید را مانتو. بود کرده ایجاد دلنشینی تضاد بود چیده

 ریخته هایش شانه روی موهایش. انداخت سرش روی را روسری

شد نمی برداشته رویش از شهاب نگاه مدت تمام و بود . 

باشی؟ شرکت تو بقیه از زودتر نباید شما مدیرعامل جناب -  

بکنم دل تونم نمی - ! 



 و زد پا به جا همان از را هایش کفش و کرد تمدید را لبش رژ

 :گفت

برو هم شما میرم دارم که حاال - . 

شدی ادلرب خیلی - ... 

 به بیشتر اش خماری لبخند با که چشمانی با و زد لبخند اغواگر

گفت آمد می چشم : 

 !بودم -

 .پدرصلواتی -

گفت شهاب که فرستاد شهاب برای هوا روی ای بوسه : 

عجله؟ این با کجا -  

باشد واقعی بوسه خواست و کرد اشاره اش گونه به . 

مونه می جاش - . 
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 گذاشت اش گونه روی ای بوسه سریع گالب و داد باال را ابرویش

 صورتش قدر آن. کرد پاکش و کشید رویش دست هم خودش و

داشت لذت برایش هم بوسیدنش که بود نرم . 

نکنم نگاهت بتونم کن دعا - . 

تگف که رفت می خانه در سمت به : 

ای دیگه کس هیچ نه خوام می خودم روی لحظه هر نگاهتو - . 

. برود پارکینگ به تا ماند آسانسور منتظر و رفت بیرون سریع

 به حواسش فقط کرد سعی و کشید آسانسور در عمیقی نفس

 آخر ی لحظه ی دلهره آن تا باشد اش پیشانی عرق کردن پاک

شد نمی که شد نمی ولی برود یادش از آسانسور ایستادن . 

 دقیق. براند تند بتواند که نبود خوب قدر آن اش رانندگی هنوز

 و رفت می پیش گفت می اش گوشی اپلیکیشن که آدرسی با

 کتایون خانه به که نکشید طول بیشتر دقیقه بیست همان



 او تا ماند منتظر و نرفت باال کرد اصرار کتایون هرچه. رسید

 .بیاید

بریم؟ من ماشین با -  

ترافیک تو بمونیم یکم ممکنه. نیوفتادی راه خوب هنوز وت نه - . 

 پارک جای در را ماشین. نکرد اصرار دیگر و داد تکان سری

 راه او ماشین سمت به کردن قفل از بعد و کرد پارک کتایون

 کتایون به شبیه هم ماشینش خواست می دلش چقدر. افتاد

 نماشی از مدلش خواست می دلش بیشتر چرا دروغ, باشد

. چهره خوش و اتومات دنده همانطور. باشد تر باال هم کتایون

 ماشین تواند نمی دانست می ولی شناخت نمی را ها ماشین زیاد

باشد بدی . 

 اضافه چیز هیچ و بود ماشین درون همیشه زنانه عطر خوش بوی

 رنگ سیاه دوزی چرم. خورد نمی چشم به ها صندلی روی ای

 قول خودش به بار هر و کرد می تر داشتنی دوست را آن ماشین

را آن از بهتر هم شاید و بخرد را ماشین این روز یک که داد می . 



 یکی گفت شد می حتی و باال مدل شهاب ماشین که آن وجود با

. نداشت او برای سودی ولی بود تهران روز های ماشین بهترین از

 فقط بار یک. رفتند می بیرون او ماشین با را وقتش از چقدر مگر

 ماشین با رانندگی ی نحوه شهاب تا بود نشسته فرمانش پشت

 شش و دویست آن خرید موقع هرچه. دهد یاد او به را اتومات

 که بود نرفته بار زیر بخرند بهتری ماشین تا بود کرده اصرار

 تغییر برای هم شش و دویست همان کرد می فکر. بود نرفته

 کسی تا کند ایجاد اگهانین تغییرات نباید و بوده زیاد او اوضاع

کند شک او به . 

بال؟ قرتی چطوری -  

 از را اش آفتابی عینک کتایون که کرد نگاه کتایون به تعجب با

 خودش به نگاهی. زد چشم به و آورد در ماشین داخل عینکی جا

مالید هم به را اش پیازی پوست لبان و انداخت وسط آینه در . 

بود بعید کتایون از صحبت طرز این . 

عالیه لباسات شدی ناز خیلی! زدی تیپی چه آخه نگاه - . 

 .مرسی -



گفت و کرد نگاهش دوباره کتایون : 

 رسمی مقدار یه مهمونی. بزنی کرم لب رژ بهتره نظرم به فقط -

میشه محسوب . 

 بدهد را کتایون جواب که آن از قبل و کرد باز را داشبورت

کرد پاک را سرخش لبان و کشید بیرون ای کاغذی دستمال . 

بودم معذب خودمم - . 

کرم؟ داری -  

افتاد راه به کتایون و کرد رو و زیر را کیفش : 

آوردم آره - . 
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 و بود ساعته چهار و بیست. کشید لبانش روی دقت با را لب رژ

کرد می پخشش و میمالید هم به را بانشل نباید همین بخاطر . 



 پوست کمی. شود خشک تا داشت نگه باز را ها لب لحظه چند

بود راضی امر نتیجه از ولی آمد کش لبش گوشه . 

دارم استرس - . 

چی؟ برای -  

 را چپش دست. رود مسلط اش رانندگی روی حسابی کتایون

. ردک می رانندگی راست دست با و گذاشت می در دستگیره روی

 را فضا هم بود ماشینش چاشنی همیشه که آرامی موزیک صدای

کرد می انگیز دل . 

ای مهمونی چنین میام باره اولین - . 

 راحل کوچیک جلسه یه. نیست خاصی چیز نباش نگران -

. آیندس سال برای ریزی برنامه و شرکت مهم های دستاورد

اس مجموعه زیر دورهمی و شام که بقیشم . 

کشید عمیقی نفس و زد چنگ را کوچکش کیف . 

داری تجربه تو خوبه باز - . 



 معلم روز شبیه. نیست خاصی چیز که میگم. نداره نیاز تجربه -

هستن کارکنان همه اینجا که تفاوت این با خودمون باشگاه تو .  

کرد روشن را اش صفحه گوشی ی ویبره از و گفت آرامی اوهوم . 

«  می کم کنم اشقیع برایت هرچقدر انتهاست، بی زیباییت

 «...آید

گفت کتایون که بنویسید چیزی خواست و زد مضطربی لبخند : 

خندی؟ می چی به -  

 توانست سکوت ثانیه چند با ولی بود کرده گم را پایش و دست

 با و داد قورت محسوس نا را دهانش آب. کند پیدا را خودش

گفت گوشی خاموش ی دکمه فشردن : 

افتادم چیزی یه یاد هیچی - . 

چی؟ یاد -  

 تمام و بود کشیده تمام سال هفت که هایی آه آن از. کشید آه

 که هایی آه آن از. بود زده گره هم به را اش زندگی فصل فصل

. بود نگرفته ولی بگیرد را سعید گردن سال یک سر کرد می فکر



 سعید که بود جا آن او نه االن. بود شده چه و کرد می فکر چه

 قدرتمند قدر آن زندگی دست. عیدس خود حتی نه و گفت می

 نبود زندگی دست هم شاید. بچیند دیگر طوری را ها آن که بود

بود فرح خاله دست و . 

اومد یادم وقتی گرفت خندم. سعیده عروسی - . 

 گفت می باید چه. نداشت گفتن برای چیزی. کرد سکوت کتایون

 نبود باقی چیزی دیگر. بود گفته سال پنج همین در را همه که

  بود آمده سعید خاطرات با که گالبی از دیگر.بگوید گالب به که

 کنار قدرت پر دختر این. بود نمانده باقی نگاری و نقش هیچ

. بود دیده اول روز که نبود پناهی بی و ضعیف دختر آن دستش

کند پیدا را راهش بود توانسته هرکسی از زودتر گالب . 

نیستی قبل سال هفت دختر دیگه تو - . 

نیستم که معلومه - . 
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گفت و کشید داری صدا نفس : 

 با بخوام که نکشیدم زحمت کم هستم االن که چیزی برای من -

ببرمش بین از خودم دستهای . 

عروسی؟ بری میخوای -  

 بیشتر را نفسش به اعتماد ننشست صاف این انگار. نشست صاف

 برایش کند نگاه بقیه به باال از و بکشد گردن که همین. کرد می

 خودش ظاهر از وقتی داشت قدرت احساس. داشت خوبی حس

 می باال نفسش به اعتماد وقتی داشت خوبی حال و بود مطمئن

 .رفت

رفتی؟ نمی بودی تو. آره -  

 حس خودت رایب هم بودن اهمیت بی نظرم به اتفاقا چرا -

هستی ای قوی دختر چقدر که میده نشون هم میاره بهتری . 

گفت و زد پوزخندی : 

میده رو خانواده مشاورای حس بهم حرفات - . 



پیششون؟ رفتی بار چند مگه -  

را اش تنفسی مجاری تمام سوزاند می. بود آه بیشتر نفسش ... 

سعید با بار یه همون - . 

 پیدا البال اون از سعید یه بزنی شخم گذشتت از هرجایی -

 .میشه

 می پیدا سعید ثانیه به ثانیه من میکنی پیدا سعید یه فقط تو -

 .کنم

گفت و پیچید تنگی کوچه در : 

میاد گیر سخت خیلی اینجا. بشه پیدا پارک جا کنه خدا - . 

گشت شرکت دنبال به و کرد نگاه خیابان به جا همه از غافل : 

نداره؟ پارکینگ -  

کنیم پارک ور و دور ینهم باید نه - . 

. کرد استفاده کتایون غفلت از بار این و لرزید اش گوشی دوباره

 گالب گوشی به حواسش و گرداند می چشم پارک جای دنبال

 .نبود



« عزیزم؟ کجایی » 

 تازه که ایست ساله بیست پسر شهاب کرد می حس گاهی

 گاه هیچ و داشت تازگی او برای چیز همه انگار. بود شده عاشق

کرد نمی القا را ای تجربه پر مرد حس او به .  

 بی گاهی. نداشت کردن سورپرایز و گردش ی حوصله زیاد

 گاهی. بود خریدار را نازش و خرید می هدیه برایش مناسبت

 جایی هر به را خانه آرامش و نبود گالب ی اندازه به حالش و شور

 پر هم ساله بیست بچه پسر یک از گاهی ولی داد، می ترجیح

بود تر شور . 

« پارک جای دنبال .» 

 ولی نبود زیاد شرکت تا فاصله. کرد پیدا پارکی جای کتایون

زیاد گفت شد می تقریبا او کفش های پاشنه برای ... 

عزیزم بیا » .» 

 یک جمله هر بین تقریبا. داشت دوست را هایش گفتن عزیزم

بیاورد بند را نفسش که گفت می آمیز محبت کلمه . 
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 در سر به بزرگ سه پالک خیابان سمت آن. گرفت باال را سرش

 سنگ نمای با ساختمانی. بود شده کوبیده ها ساختمان از یکی

 ترتیب به کنارش که تابلوهایی و بلند در... بزرگ چوبی در و کرم

 چند با. بود ورودی ظاهر بود داده جای خود روی را ها شرکت نام

 بزرگ گلدان دو. رفت می باال و شد می جدا رو پیاده سطح از پله

بود کرده تر زیبا را ورودی و بود گرفته قرار پله طرف دو در . 

 درون از کرد می احساس. پیچید اش پنجه میان کتایون دست

 شهاب با که یروابط و محرمیت از بعد. است زدن یخ حال در

 محبتی خواست می اگر. بود نگذاشته شرکت در را پایش داشت

. فرستاد می برایش آژانس با ببرد شهاب برای چیزی و کند هم

 دور از و ببیند را او شرکت اعضای ی همه جلوی بود قرار حاال

کند تماشایش . 



 تند مانع کمی کفشش های پاشنه. شد کشیده گالب سر پشت

 از تر سریع را او که داشت اصرار هم کتایون و بود رفتن راه

کند رد خیابان . 

 در نبود مشخص که آن وجود با. شد باز و داد هل را در کتایون

 اگر. شود می باز در دادن هل با که داشت خبر او انگار است باز

 های در برابر دو که را در قد توانست می برد می باال را سرش

 روز به شبیه دوباره کشید خجالت ولی ببیند وضوح به بود عادی

بزند زل در به بود رفته جا آن به که اولی .  

 دیوار. زد را چشمانش نارنجی نور شدند که شرکت البی وارد

 بود شده داده زینت نارنجی های ریسه و ها هالوژن با روبرویش

 بود شده چیده مبلمان ست کنارش که بزرگی دیوار چپ سمت و

بود کرده تر بازی زیبایی نمای آب را . 

 سالم دو هر. داد سالم ها آن به و شد بلند جا از نگهبان مرد

گفت کتایون و کردند : 

 ...مهرپویان -



 البی انتهای به خورد نمی اش چهره به بیشتر سال سی که مرد

گفت و کرد اشاره : 

ششم طبقه بفرمایید - . 

 جایش سر دوباره نگهبان و آوردند لب روی لبخند دو هر

 .نشست

نبودی؟ بلد مگه -  

 هر آوردن رو جدید نگهبان این که بوده جریانی چه نمیدونم -

بری خوای می کجا بگی بهش باید بار . 

 باید کتایون چرا که کرد فکر. شد ایجاد دلش در بدی حس

 که آن بدون خواست می. بداند اتفاقاتش و شرکت از او از بیشتر

 گران او برای خبری بی این ولی باشد خبر با جریان از کند سوال

 کتایون که انگار. خورد می را وجودش چیزی. بود شده تمام

نپرسید چیزی دیگر و شد سرد او با رفتارش کمی باشد مقصر .  

 سختی به که بود زن هم به حال قدر آن برایش آسانسور فضای

 دیواره طرف دو که هایی آینه در نگاهش نه. کرد تحمل را آن

 که را سرش. زد حرفی نه و چرخید بود هشد تعبیه آسانسور های



 فقط کرد سعی. گرفت می سرگیجه بدتر انداخت می پایین

 خفه طبقات این تا بکشد عمیق نفس و کند نگاه را روبرویش

 که بود جا آن جالب. بکشد راحتی نفس و برسد اتمام به کننده

 اتاق فقط. دیگری فضای هیچ نه و داشت ارتفاع از ترسی نه

نداشت گریزی راه هیچ که کرد می بد را حالش اییفض و بسته . 
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. کرد باز را در و افتاد راه تر جلو کتایون. بود باز نیمه شرکت در

 های سنگ روی هایش پاشنه. شد وارد هم گالب سرش پشت

 با. بود ایستاده در جلوی بلوندی مو زن. ردک می تق و تق کف

 در که طور همان. افتاد هواپیماها مهمانداران یاد دیدنش

 وسط تا که رنگش ای سرمه مقنعه. دادند می نشان تلوزیون

 تا سر کنار از که قرمز پهن نوار یک و بود رفته عقب سرش

بود شده کشیده مقنعه جلوی .  



 باعث اش غلیظ آرایش و بود هایش چشم در که ای آبی های لنز

 و بیشتر دلش سنگینی رفته رفته. کند کج لبی گالی تا شد

 سالم لوند و زیبا زن آن به چطور نفهمید اصال. شد می بیشتر

رفت تر جلو و داد . 

سمت این از لطفا - . 

 اش همیشگی مشربی خوش با کتایون و گفت لب زیر ممنونی

 را بود کرده اشاره زن که مسیری دو هر و کرد تشکر او از گرم

 گرمی فضای رنگ ای سرمه مبلمان با بزرگ سالن. گرفتند پیش

 را زیبایی بودند ها مبل رنگ هم که دیوار دو و بود کرده ایجاد را

 مجموعه از بزرگی تابلوهای دیوارها ی همه روی. کرد می بیشتر

بود شده زده زیبا های استخر و ورزشی  . 

 ای سرمه مخمل با که بزرگ در آن سالن انتهای دانست می فقط

 به که باری سه دو همان. است همسرش اتاق بود شده پوشیده

 که بود ریاست اتاق بود دیده که اتاقی تنها بود رفته جا آن

بود نشسته بزرگش میز پشت شهاب . 



 چوب از که تری کوچک در از بود کرده راهنمایی زن که همانطور

 سالن دور تا دور. شدند لداخ بود شده ساخته تیره ای قهوه

 خوراکی انواع از پر وسط در بزرگی میز و بود شده چیده صندلی

 و بود شده پر ها صندلی از نیمی تقریبا. بود ها نوشیدنی و ها

 هیچ. کردند سالم دور از و شدند بلند جا از ورودشان با همه

 دانست نمی. نبودند جا آن خودشان استخر های مربی از کدام

کرد می کار چه بود تر باال مقاماتشان که آدم همه آن میان . 

 نفسش بود ایستاده خودش از دور ای گوشه که شهاب دیدن با

 که جایی در کردن بازی نقش است راحت کرد می فکر. آمد بند

 وزنش. بایستد خودش پاهای روی توانست نمی انگار. بود هم او

 سختی به که یهای پاشنه آن به برسد چه بود زیاد پاهایش برای

داشت می نگه را تعادلش داشت . 

 می دلش. بکشد و بگیرد را کتایون دست خواست می دلش

 خواست می دهند؟ سالم شهاب به باید چه برای بگوید خواست

 را شان رابطه و دید می را شهاب باید که فضایی آن از کند فرار

کرد می انکار .  



 شخصی از را هشنگا او که برسند شهاب به بود مانده قدم یک

 از معمول طبق هایش چشم. گرفت کرد می صحبت او با که

 وار جنتلمن چنان. زد می لبخند او به مستطیلی قاب پشت

 فاصله کرد می فکر گاهی. رفت برایش دلش که بود ایستاده

 انگار دید می را شهاب که بار هر ولی است مهمی چیز سنی

. کرد می شکر را خدا سنی فاصله این از باره چند و دوباره

نبود توصیف قابل او ی اندازه از بیش جذابیت . 

محسنی جناب سالم - . 

 از نگاه شد باعث همین. کرد بیان را جمله اولین که بود کتایون

 به که او ای قهوه چشمان از هم شهاب های چشم و بگیرد شهاب

شود جدا رفت می سیاهی . 
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بفرمایید. آمدید خوش خیلی سالم - . 



 که بود خشکی چوب انگار. فرستاد فرو سختی به را دهانش آب

 به را خودش گلو های دیواره به شدن کشیده با خواست می

برساند مسیر انتهای . 

دعوتتون از ممنون. محسنی آقای سالم - . 

 چشمان میان تیری اش گونه چال و شد تر عمیق شهاب لبخند

 دور شهاب از خواست می دلش لحظه آن چقدر. کرد رها گالب

 ولی باشد نداشته او به دیدی هیچ که بشیند ای نقطه در و شود

گفت که بود کرده را او جان قصد انگار شهاب : 

 هم شما که خوب چقدر. آمدید خوش خیلی دانش خانم به به -

 ای مربی داشتن به باید مجموعه این. یدکرد قبول رو ما دعوت

کنه افتخار شما مثل . 

 و بود باز زبان قدر همین شهاب. کرد می نگرانش اش بازی زبان

 که بود کرده فراموش کامال بود شده کشیده سمتش به وقتی او

 چندین است ممکن ببرد را او دل میتواند که طور همان مرد این

کند ربد راه از هم را دیگر نفر چند و .  



 نمی که زندگی سال بیست از بعد شهاب دانست می که آن با

 از بود نکرده خیانت بهاره به هم باز گذاشت زندگی را اسمش شد

 از. بگیرد نادیده را خودش شک توانست نمی ورود ی لحظه

 بهاره که دانست می بود داده او به را بله جواب که اول روز همان

شناسد نمی را او فقط یول است ازدواج این جریان در . 

دارید لطف من به شما ممنون - . 

گرفت شهاب از چشم و زد لبخندی . 

جا همین بشینید بفرمایید - . 

 بود تر طرف آن کمی که ای خالی های صندلی به دستش با

 با و شدند وارد در از لحظه همان هم سمیرا و تینا. کرد اشاره

 کسی کال. کردند ادب عرض و سالم دادند تکان هم به که سری

 دیدنش چشم استخر های بچه بیشتر. آمد نمی خوشش گالب از

 کجا از گالب دانستند می ها آن اکثر که بخصوص. نداشتند را

 برایش ها شاگرد ی همه که شد دانشی خانم چطور و بود آمده

شکستند می دست و سر . 



. داد قرار زمین روی را کیفش و رفت ها صندلی سمت به ناراضی

 می سرش در نبضش. بود گلویش میان جایی درست قلبش

 نکند نگاه شهاب به کرد می سعی. رفت می گیج سرش و کوبید

 به را اعصابش حسابی بود اش نزدیکی در جایی که او صدای ولی

ریخت می هم . 

 در که بود زیادی صدای و سر ی زمینه پس که آرامی موزیک

 روی ابشه و شد قطع شد می همهمه باعث کنفرانس اتاق

 دو و نشست بود گرفته قرار خودش میز پشت که ای صندلی

 و رفت نمی کنار لبش روی از لبخند. داد قرار میز روی را آرنجش

 در اش کت داخل جیب از را موبایلش گوشی هرچیزی از قبل

 لبخند با سپس و بود گوشی در سرش ای لحظه چند و آورد

کشید باال را سرش . 
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 زیر گوشی لحظه همان درست که کرد ای نمایشی ی سرفه

 ایجاد شبهه کسی برای تا نزد آن به دست. لرزید گالب دست

 دیگر طرف و بود نشسته چهره خوش زنی اش طرف یک. نشود

 لب به لبخند اش ای افسانه زیبایی و ذاتی ناز همان با که کتایون

 .داشت

 ...سالم -

 از کمتر و شد کمتر همهمه گفت بلندی سالم شهاب که همین

 دست کنفرانس میز.  کنند سکوت همه تا کشید طول دقیقه یک

بودند نشسته میز از تر دور همه و بود نخورده .  

 مهرپویان تاسیس سال پانزدهمین تا شدیم جمع دورهم امروز -

بگیریم جشن رو .  

 دست روی گالب چشم. کردند زدن دست به شروع اعضا ی همه

. کرد زدن دست به شروع او به شبیه درست و رفت کتایون های

 شد می بلند کمی خیلی رو دست و بود پایش روی زیرش دست

 لب به لبخند داشت  سعی. نشست می زیری دست روی دوباره و

 بانل کرد می عمیق را لبخندش زیاد اگر ولی باشد داشته



 عمق همین برای گرفت می خود به مسخره حالتی درشتش

 درد فقراتش ستون رفته رفته کرد می حس. کرد کم را لبخندش

 خارج بودن صاف شدت آن از را کمرش هم باز ولی گیرد می

 .نکرد

 این در رو من که کسایی از ممنونم. بودید همراهم خوشحالم -

 که نفری دو …اییکسر آقای,کاویان خانم. کردند همراهی مدت

 با تونستیم خوشحالم. بودن همراهم شرکت تاسیس اول روز از

 هست که جایگاهی این به رو شرکت و باشیم همراه هم

 .برسونیم

کرد تشکر شهاب و کردند زدن دست به شروع همه دوباره .  

 لحظه هر. بود گرفته بازی به دیگر انگشت با را ناخنش ی گوشه

 با. بود نیامده میهمانی این برای اشک ای که گفت می خودش به

 گذشت می بودنش مجموعه این عضو از سال سه که آن وجود

 داری کفش هنوز. بیاید کنار واقعیت با بود نتوانسته خودش

 های دستکش از حالش و رفت می رژه هایش چشم جلوی

 حتی. خورد می هم به کرد می دست در باید که پالستیکی



 از نگاهی با و گرفتند می را ودشانخ که هایی مربی از حالش

 می بهم هم دادند می قرار عنایت مورد را او تر باال طبقه چند

 .خورد

 تاسیس سال پانزدهمین مناسبت به گرفتیم تصمیم امروز -

. کنیم تهیه هدیه نمونه های کارمند برای محسنی مهرپویان

ناچیزیه مقدار که البته . 

 جمعیت به عینکش باالی از و انداخت جلویش ی برگه به نگاهی

کرد نگاه بود شده ایجاد درش همهمه که .  

. کشید بیرون را اش گوشی و کرد استفاده فرصت از گالب

 شهاب پیام توانست و نبود اش دستی کنار خانم و کتایون حواس

کند باز را . 

« دنیاست کار ترین ناممکن نازت چشمای از برداشتن چشم .» 

 کرد می احساس. نکشید االب را سرش. کشید عمیق نفسی

 خودش با. بود ممکن کار ترین سخت. است سنگین و داغ سرش

 دیگر که بگوید شهاب به رفتند خانه به وقتی که گذاشت قرار



 حضور است شرکت به مربوط که جشنی هیچ در نیست حاضر

کند پیدا . 

کنیم می شروع خدا نام به - . 

 رو ندید را او وقتی و چرخید شرکت آبدارچی دنبال به نگاهش

 بود پوشیده لباس در جلوی دختر همان به شبیه که خانمی به

گفت و کرد : 

بیاره؟ رو ها هدیه کنین می صدا رو کاوه آقای -  
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. کند می صحبت چیزی چه از شهاب ببیند که نمیکرد نگاه دیگر

 لحظه چند. شمارد می را شلوارش پود و تار و بود پایین سرش

 ساعت های عقربه کاش که گفت می خودش به بار یک

 انگار ولی برود خانه به تر سریع و شود برابر چند سرعتشان



 نمی زمان داشت نیاز زمان سرعت گذشتن زود به او که وقتی

گذشت نمی که گذشت . 

 حتی. رسد می کسی چه به ها ههدی که داد نمی گوش اصال

 بلند هم او و زد صدا را کتایون نام شهاب زمانی چه که نشنید

 شده خالی کنارش و شده بلند جا از کرد احساس فقط. شد

 پایش به بار چند و برگشت ای سرمه ی جعبه با کتایون. است

 .زد

 از را اش مشکی موهای. دوخت کتایون چشمان به را نگاهش

کند گوش را حرفش داشت اصرار و زد می رکنا صورتش روی . 

بگیر رو ات هدیه برو کجاس حواست - . 

 من؟ -

 خندید می رویش به که وشهابی کتایون بین را نگاهش متعجب

 بلند جا از و کند تزریق عضالتش به جان توانست نمی. گرداند

 شد بلند که وقتی و نفر دو آن به نگاه بین کرد احساس. شود

 به و کرد پر را قدم چند باالخره ولی یدکش طول ها ساعت



 گرفت او سمت به را بسته و شد بلند جا از شهاب. رسید شهاب

گفت و : 

زحماتتون از ممنون - .  

 گالب از که جسارتی همه آن بود رفته کجا. کرد تشکر لب زیر

 هر. نداشت دختر آن به شباهتی هیچ گالب این. رفت می سراغ

 آن دیگر تنها نه کرد می متصل اش گذشته به را او که چیزی

 بی یتیم یک شبیه را او بلکه کرد می مار و تار را جسور دختر

کرد می پناه .  

 اضافه او به چیزی هدیه این و نداشت خوبی حال ورودش اول از

 هدیه و شود بلند بود مجبور که کرد بدتر را حالش فقط و نکرد

بگیرد شهاب از را . 

 بوی. شد چیده میز روی مختلف غذاهای که نکشید طول چیزی

. بود پیچیده هم به غذاها ی بقیه با ماهیچه با پلو باقالی خوش

گفت کتایون به رو و رسید اش گوشی به پیامی دوباره : 

کجاس؟ سرویس -  

بپرس در جلوی خانم اون از نمیدونم - . 



گفت کتایون که داد تکان را سرش : 

بیام؟ باهات خوای می -  

میرم خودم نه - . 

 روی از بود نمانده چیزی که ای روسری و کرد شهاب به تپش

 که ندید. کشید جلوتر ببرد پناه گردنش دور به لختش موهای

 برود بیرون اتاق در از که ای لحظه تا درست شهاب نگاه چظور

کرد احساس را نگاه سنگینی ولی رفت دنبالش به . 

 و دست. کرد خالی محکم را نفسش فقط رسید سرویس به وقتی

 این و داد می نشان ضعف انقدر خودش از نباید. لرزید می پایش

 ی ادامه اقتدار با و محکم باید. کرد می گم را پایش و دست طور

برد می پیش را جلسه . 

« خوبه؟ حالت » 

 اجزای تمام و ها سرامیک. زد تکیه دستشویی دیوار به

 شده تعبیه روشویی جلوی بزرگی ی آینه.  بود سیاه دستشویی

بود اتاقک این روشن قسمت تنها که بود . 



« نیست خوب حالم. خونه برم خوام می نه .» 

بود نوشته که رسید دستش به شهاب جواب سریع خیلی : 

« شده؟ چی عزیزم چرا » 

 برایش فضا ی همه که دهد توضیح برایش توانست می چطور

 که ای مسخره های شک شک از باید چطور است؟ سنگین

 نمی نگه دلش در را همه و گفت می دبو کرده مشغول را ذهنش

 داشت؟

 دیوانه احساسات این کنار از شهاب به گفتن بدون نداشت قصد

شد می بهتر حالش و گفت می او به باید. بگذرد اش کننده .  

« زنیم می حرف هم با خونه .» 

« کنی می نگرانم داری !» 

کرد تایپ سپس و ماند صفحه روی لحظه چند انگشتش : 

 هدیه بابت ممنون. دارم اضطراب یکم. یزمعز نیست چیزی »

 «.ات

اس خونه توی شما سورپرایز » .» 
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اش داشتنی دوست شهاب. شد باز خنده به لبش ... 

 مشغول همه. رفت بیرون سرویس از و انداخت آینه به نگاهی

 داد دستش به کتایون که ظرفی هم او و بودند شده خوردن غذا

 ترس انقدر ساعت یک همان در. شد مشغول آرامی به و گرفت را

 چنین وقت هیچ سال شش پنج این در که بود افتاده جانش به

 طوری آرامشش این ترسید می انگار. بود نکرده تجربه را حسی

 دوران ی همه از انگار اش زندگی ماه شش این. شود گرفته او از

بود شده جدا زندگی . 

 خواست. شد گرفته جلویشان ها فینگرفود ظرف شهاب اشاره با

گفت و آمد سمتشان به شهاب که کند تشکر : 

شم می ناراحت نخورید - . 



داد را پاسخش گالب از قبل کتایون : 

نداریم تعارف. رسیده ما به خیلی شما از محسنی جناب - . 

دانش خانم شما. دارین لطف - ... 

 هر که چشمانی. دوخت شهاب چشمان به مستقیم را نگاهش

 می آغاز ها آن با را روزش و کرد می نگاه ها آن به صبح روز

بود شده اش زندگی ی همه بود وقتی چند که چشمانی. کرد . 

خوریم می ممنون - . 

 و بود شرکت تاسیس سالروز برای فقط تجمالت این ی همه انگار

 جمعی دست عکسی آخر در فقط. اشتند دیگری هدف هیچ

 را شرکت که بودند کسانی اولین از گالب و کتایون و گرفتند

کردند ترک .  

شدم راحت هوف - . 

 روسری. داد لم رویش و خواباند عقب به کمی را ماشین صندلی

 پایین را ها شیشه. کرد رها گردنش دور و کرد باز سرش از را اش



 می گره موهایش که کرد مین فکر این به اصال و بود کشیده

زنند می ضربه شالق شبیه صورتش در یا و خورند . 

 باید. بگذرونی باید میگیری؟ سخت خودت به انقدر چرا -

 قابل چقدر و داری جایگاهی چه که برسی درک این به خودت

 دنبال و خوره می زنگ تلفن تا چند روزی میدونی. احترامی

 مربی یه دنبال دیدی کجا. ..خیلیه دختر خیلیه هستن؟ تو کالس

 کالس بریم خوایم می میگن استخر میرن مردم باشن؟ شنا

 ای بازی راند چه که میبینی خودت. مربی فالن با حتما نمیگن

 رشوه خوان می میان که دیدی بار چند گرفتن؟ شاگرد تو هست

بهشون؟ بدم رو جدید شاگرد تا بدن  

 هم روی را یشها چشم و بود گرفته اش پیشانی به را دستش

 نیاز. خواست می استراحت سیر دل یک دلش. بود گذاشته

 این ی همه. باشد تنها مدتی برای و برود افتاده دور جایی داشت

 به وقتی ولی بچیند برنامه خودش برای تا شد می باعث ها فکر

 و زد می پس را افکارش افتاد می زندگی وضع و اقساط یاد

باشد داشته انرژی راه ی دامها برای تا کشید می عمیق نفسی . 
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. چرخاند کتایون سمت به کمی را صورتش و کرد باز را چشمانش

گفت و شکاند آخر ی ذره تا را انگشتانش قلنج : 

 چه ندیدی .نکردی تجربه رو من موقعیت وقت هیچ تو کتایون -

 گالبی این من از فقط تو. کشیدم چیا نشنیدی. دیدم رو چیزایی

 از که دختری. میشناسی ها سال این و مدت این که دیدی رو

. نیستا چیزی کم. مجموعه مربی بهترین به رسید داری کفش

برسن تونن نمی هم همین به خیلیا... خیلی خیلیه . 

 مشغول دوباره و افتاد چشمانش به ای لحظه کتایون نگاه

شد اش رانندگی . 

 کسی تنها. میشه دردناک برات چقدر ببین کن فکر بهش فقط -

 تو چی دونه نمی کس هیچ و تویی دونه می رو من چیز همه که



 نباید چرا نگیرم؟... میگیره خودشو میگن آره. گذره می درونم

ام؟ کسی کم بگیرم؟ رو خودم  

 مادرش که ودب یادش. شد می بیشتر خستگی با صدایش خش

 که میشنید هم گاهی. دارند داری خش صدای ها الکلی گفت می

 اینطور سیگار و الکل زیاد مصرف بخاطر پدرت صدای گفت می

 از که بوده ارثی چیز یک این بود فهمیده ها بعد ولی است شده

 های قسمت از یکی که صدایی. بود رسیده هم او به پدرش

دهد تغییر را آن نبود حاضر گاه هیچ که بود وجودش . 

گالب میگیری سخت خودت به خیلی - . 

 دیدم خودم چشمای با من که اتفاقایی کتی. نمیگیرم سخت -

 قرار که موقعیتی چنین تو. کرده داغونم. شکسته رو روحم

 یادم اصال. میشه نیست یهو نفس به اعتماد با گالب اون میگیرم

. میره هرژ چشمام جلوی گذشته ی همه. گذاشتمش کجا میره

. میشه رد چشمم جلوی از بودم داری کفش تو که روزایی

تره؟ دردناک همه از چی میدونی  



 نفس. بشیند رویش کتایون نگاه تا نگفت چیزی. کرد سکوت

داد ادامه خودش و کشید عمیقی : 

 االن میکردن نگاه بهم باال از روزی یه که آدمایی همون که این -

 که میدونم من. داریم قرار هم با رده یه تو یعنی. همکارم شدن

 از کشم می خجالت گاهی. دیدن رو من روزای اون اینا ی همه

 داری کفش وایسه بودی آورده که رو زینب دختره اون. خودم

 چشمم جلو خودم قدیم روزای انگار. کردم می دق داشتم من

 .بود

 تو. میکنی کار داری اینجا که ساله سه گالب چی؟ که بالخره -

کنی نگاه کم مدت این تو پیشرفتت هب باید . 

دوخت روبرو به را نگاهش و کرد نازک چشمی پشت . 

باشم داشته نفس به اعتماد انقدر میشه باعث هم همین - . 

چیه؟ دردت پس -  

نمیره آدم یاد از وقت هیچ چیزایی یه که اینه - . 



 تابلو به دقت با را ماشین مسیر و کشید عمیقی نفس کتایون

 آن صدای و کرد روشن را ماشین پخش. کرد انتخاب راهنما های

کرد کم را .  

برم ایران از مدتی یه باید - . 

 را جانش خواستند می انگار. ریخت فرو گالب دل در چیزی

 نبودش توانست نمی کتایون با صمیمیت سال پنج از بعد. بگیرند

 زند می را حرفش که مدتی یک این بود امیدوار. کند تحمل را

 بوی که لحنش ولی است فکرش در او که باشد چیزی از زودتر

داد می دیگری . 

مدت؟ چه یعنی -  

سال یک شاید - . 

پرسید بریده بریده : 

میکنی؟ شوخی -  

ام جدی خیلی اتفاقا نه - . 



 قلنج زور به را نداشت قلنجی که شستی انگشت داشت سعی

بشکند و کند دار ! 

 .هوف -

 بشینی نیستم قتیو بگم کنم معرفیت محسنی به خوام می -

من جای  . 

 چشمانش بار این و گرفت صندلی پشتی از تکیه تعجب با گالب

 حدقه از چشمش های کره بود مانده کم که بود بازمانده طوری

زند بیرون . 

 

❄ 23:01 19.02.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 37_پارت  

 سویش به دومی که کند تحمل ار اول شوک بود نتوانسته هنوز

 که او برای هم آن بانوان مجموعه مدیریت گرفتن. شد سرازیر

 االن تا اگر. نبود شدنی واقعا داشت کار ی سابقه سال سه تنها



 می دشمن او با سمت این از بعد قطعا آمد می بدشان او از همه

 دستش زیر هم را مجموعه شنای تیم بود مانده کم فقط. شدند

بکند را جانش قصد کامل طور به تینا تا بگیرد . 

کتایون بیخیال - . 

رو؟ محسنی به پیشنهای یا رو رفتن بشم؟ بیخیال چیو -  

 محسنی آقای خودش جلوی. بود او شهاب محسنی از منظورش

 می. خواندند می محسنی را او همه سرش پشت و شد می خطاب

نامش گفتن از قبل بیاور آقا. دارد دم کشمش بگوید خواست ... 

رو دو هر - .  

 چرا؟ -

 قدر آن. آورد در داشت پا به که ناراحتی های کفش از را پاهایش

. بود راه به بساط همین بار هر که بلند ی پاشنه به نداشت عادت

 بیشتری بلند پاشنه های کفش تا گرفت تصمیم وانفسا همان در

 شکف این با مشکلش تا کند پا به هم روزمره برای گاهی و بخرد

شود حل ها .  



شم می تنها خیلی خیلی من بری وقتی. منی دوست تنها تو  - . 

 یه هم بعد و مادرم چکاب برای آلمان میریم. قندهار که نمیرم -

بدم انجام باید دارم تحقیقاتی کار سری . 

 ترین صمیمی از باید سال پنج از بعد. کند قبول توانست نمی

 زندگی های برنامه کجای هیچ و  شد می دور اش زندگی شخص

 سخت واقعا او نبود هضم. بود نشده گنجانده چیزی چنین اش

 .بود

 بذاره رو کی بگیره تصمیم خودش بذار. نگو محسنی به پس -

 .جات

 تورو کنه انتخاب رو کسی مجموعه تو باشه قرار اگر مطمئنم -

میکنه انتخاب . 

 همان سمت به شستش. بود پریده اش اشاره ناخن ی گوشه الک

کرد تر بزرگ را شده کنده ی دایره و رفت ناخن . 

بشم دشمنی باعث بیشتر خواد نمی دلم من - . 



 مدرک. ببر لذت پیشرفتت این از و کن کیف برو گالب -

 ی همه. گرفتی ساله یک تو خدا شکر که خواد می دانشگاهی

 به شاگرد دنبال نمیومدن داشتن اگر که ندارن مدرک ما مربیای

بزنن دست بکنی وفکرش که هرچیزی . 

 تونم نمی مسئولیت همه این. تونم نمی من. سخته کتایون -

کنم قبول . 

گفت و پیچید خودشان کوچه داخل کتایون : 

 همچین یه میره یادت روزی فردا که میگیری یاد همچین -

زدی من به حرفی . 

گفت کتایون که فرستاد بیرون را اش خسته نفس : 

مپیش بیای میتونستی شد می خوب - . 

دیدی چه رو خدا اومدم شاید - ! 

 و برود او به ای غره چشم کتایون شد راعث تمسخرش پر لحن

بردارد رویش از را نگاهش زود . 



 سفر یه برگشتم وقت هر بشین بیای خواد نمی. مسخره لوس -

میریم هم با تفریحی . 

. کرد خداحافظی کتایون از و برداشت پارکینگ از را ماشینش

 ساعت دو یکی تا هم شهاب مطمئنا و رفت می یتاریک به رو هوا

 شهاب برای و برداشت را اش گوشی. رسید می خانه به بعد

 :نوشت

«  داشتی الزم چیزی اگر. کنم خرید خونه برای یکمی میرم من

کن اس ام اس برام » 

 به ها کفش آن با بود مجبور انگار. فرستاد کیفش ته به را گوشی

 خواست می فقط! برود اش خانه نزدیک بزرگ مارکت هایپر

 شروع زودتر هرچه را ها کفش آن به کردن عادت به تصمیم

 ...کند
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 زندگی این نبود میلش باب زندگی های قسمت ی همه که آن با

 از ملوم ماشین عقب صندلی. داشت دوست را مشترک

 خریدها. شود الزم هفته طی در بود ممکن که بود خریدهایی

 خودش وقت هیچ ولی شد می انجام شهاب بانکی حساب از باید

 مورد لوازم از باالیی بلند لیست گاهی. کرد نمی همراهی را گالب

 و حال اصال او ولی فرستاد می شهاب برای و نوشت می خانه نیاز

نداشت را کردن خرید و نرفت بیرون نفری دو ی حوصله .  

 برای. رساند آسانسور جلوی تا کشان کشان را خرید های کیسه

 شدن آسانسور سوار برای اجبار سر از آهی روز در بار چندمین

کرد فوت را نفسش و کشید .  

 خرید ی کیسه چند تا برگشت ماشینش سمت به که دومی بار

 های موزاییک ویر پابرهنه و آورد در پا از را هایش کفش بردارد

 کف و میکرد ذوق ذوق پاهایش. افتاد راه به پارکینگ کف

 از تر پرو او ولی نداشت را وزنش داری نگه توان درد از پاهایش

بکشد کار از دست که بود آن . 



 گذاشت آسانسور داخل هم را نایلون آخرین هم در های چهره با

 کفش و زد لبغ زیر را اش دستی کیف. داشت نگه پا با را آن در و

 و طرف این به گردن تکان با. گرفت دست در را دار پاشنه های

رود در اش خستگی و بشکند را قلنجش کرد سعی طرف آن . 

 اش مچی ساعت به نگاهی. بود نرسیده خانه به هنوز شهاب

 شهاب که زد حدس بود شب هشت تازه که آنجایی از و انداخت

برگردد خانه به ده حدودای . 

 تر عمیق که انگار درد گرفت قرار کف های سنگ یرو که پایش

 را خودش بخواهد که کسی شبیه. رسید استخوانش مغز تا و شد

 نمی رو از و بود شده خرید مشغول ساعت همه آن کند تنبیه

 .رفت

 بهتری وضعیت هایش پاشنه. رفت راه پاشنه روی سختی به

 رشتد تاول چند که میدانست هم کردن نگاه از قبل و داشتند

بود گرفته شکل هایش پنجه روی . 



 آشپزخانه ورودی جلوی جا همان و درآورد تن از را هایش لباس

 باقی ورودی در جلوی ها نایلون از نیمی. کرد رها ها مبل روی

کرد می رسیدگی هم ها آن به باید و بود مانده . 

 سطل به مستقیم را قبل های شب غذای از مانده باقی ظرف چند

 مرتب کمی کرد سعی را ها یخچالی نایلون و داد لانتقا زباله

 خانه شبیه بیشتر شان خانه. برنخورد جا مشکل به  تا بچیند

 را بیشترشان که نیمه و نصفه و کم های وسیله. بود مجردی

 گالب, شهاب خوب مالی وضعیت وجود با. بود کرده تهیه شهاب

 بتواند هم وا تا بگیرد کوچک ای خانه بود خواسته او از اول همان

کند رسیدگی خانه امور به . 

 هیچ شد مظمئن وقتی و انداخت خریدهایش به اجمالی نگاهی

 هایش لباس نمانده بیرون دارد یخچال به نیاز که ای غذایی ماده

 کشان کشان خواب اتاق تا پاشنه روی طور همان و زد بغل زیر را

 .رفت
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 گاز کنار بشقاب روی  را اش چوبی کفگیر شد باعث در صدای

 شدن سرخ حال در ها زمینی سیب. برود در سمت به و بگذارد

 شامشان تا کند اضافه آن به پنیر و قارچ کمی داشت قصد و بود

  .شود

 ار کتش زد می داد چشمانش از خستگی که طور همان شهاب

 تا بود داده تکیه در چهارچوب به و بود انداخته دستش روی

دربیاورد پا از را هایش کفش . 

 لبخند کرد سعی گالب و شد باز خنده به لبش گالب دیدن با

شود نزدیک او به خوشامدگویی برای و بزند . 

 .سالم -

خانم سالم - . 

 گرفت دستش از را کتش و کیف گالب. کرد بیان کشیده را خانم

 خانه به از بعد که بود چیزی تنها گرم آغوش. ایستاد جا مانه و



 آن گالب بار این ولی کرد می خوب را هردویشان حال رسیدن

 از بعد شهاب که بود وجودش در ای سردی و نبود شب هر گالب

شد اش متوجه آغوش ثانیه چند . 

شده؟ چیزی -  

 نهما. افتاد راه به آشپزخانه سمت به و کشید عقب کمی گالب

 گالب و افتاد رویش به شهاب های لباس که بود همیشگی مبل

رفت گاز جلوی ها زمینی سیب زدن هم به برای سریع . 

گفت و ایستاد آشپزخانه جلوی طاقت بی شهاب : 

میری؟ راه اینطوری چرا -  

. رود می راه چظور بود نفهمیده که بود درگیر قدر آن خودش

بود بد مختلف مسائل از حالش و گرفت نمی آرام پا درد از فقط . 

میکنه درد پام - . 

شده؟ چی چرا -  

 سمت به.گذاشت را درش و ریخت ماهیتابه میان را ها قارچ

گفت و چرخید شهاب : 



گرفته درد پاهام بود پام بلند پاشنه. خرید بودم رفته - . 

زد زل او چشمان به و رفت باال لبش گوشه شهاب . 

چیه؟ سورپرایزت بدونی خوای نمی -  

 نمی و ندیده را بود کرده دریافت که ای هدیه که آمد یادش زهتا

 لبخند خواست. دارد قرار چیزی چه زیبا ی بسته آن داخل داند

 جلوی داشت تن به فرم لباس که دختری صورت ولی بزند

 نمی و بود شده حسود ولی بخندد خواست. گرفت رنگ چشمش

دهد نشان نرمان العمل عکس توانست . 

میسوزه االن کنم آماده ور غذا بذار - . 

 محتوی داخل بود گذاشته گاز کنار که را ها پنیر و برگشت

 عمیقی نفس. گذاشت رویش را درش دوباره و ریخت ماهیتابه

 پشت درست را او که شهاب سمت برگردد خواست و کشید

 کامال پشت از و داشت فاصله او با سانت چند تنها. یافت سرش

 انگشت با و آورد فرود او گردن یرو را سرش. بود آغوشش در

 هرم. فرستاد گوشش پشت را اش مشکی و بلند موهای اشاره



 شماره به را گالب نفس و کرد داغ را نبضش روی هایش نفس

  .انداخت

 غذایش هم داد می روی پیش ی اجازه شهاب به طور همین اگر

 را هایش دلخوری و ناراحتی دیگر توانست نمی هم و سوخت می

 این از بود نداده اجازه که را دلش درد توانست نمی. ندک بیان

شود آرام  و بریزد دایره روی ببرد لذت جشن . 

 و چرخید. زد کنار صورتش توی از را موهایش و انداخت دست

 نگاه. کند نگاهش و کند رها را او هم شهاب تا شد باعث همین

 حق. چرخید شهاب عیب بی صورت و زیبا چشمان میان گالب

 می را او اگر داشتند حق. شدند می عاشقش اگر تندداش

 فکر و بگیرد آرام توانست نمی. دادند می کف از دل و شناختند

 بدست برای و باشند شهاب عاشق باید او چون همه کرد می

بزنند کاری هر به دست آوردنش . 
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 شهاب. داد تکیه ظرفشویی سینک به و کرد خاموش را گاز زیر

 می نگاهش گرفتن و صورت از و بود او جانب از حرفی منتظر

پاست به درونش آشوبی چه که بفهمد توانست . 

شده؟ چی بگی خوای نمی -  

گفت و کشید عمیقی نفس گالب : 

 و دلم توی مونده هام حرف همه. نزدم حرف باهات روزه چند -

کنه می بدتر رو حالم میاد پیش مختلف چیزای همش . 

 دست نرمی. گرفت دستش در را گالب دست و رفت جلو شهاب

داد می را اش سالیانه های نشینی میز پشت از نشان شهاب . 

گالبم شده چی ببینم بشین بیا - . 

 خودش بعد و نشاند را او اول. برد مبل روی تا و کشید را دستش

 و گذاشت بدنش زیر را پایش یک گالب .نشست کنارش

 چطور که بود مانده میپیچید هم به که هایی دست با مستاصل

کند شروع را حرفش . 



 آن از بیشتر نداد اجازه و کرد جدا هم از را گالب های دست

گفت و باشد درگیر : 

میکنه؟ اذیتت داره چی -  

گفت و کشید عمیقی نفس گالب : 

بگم چی دونم نمی - ! 

 تونستم شاید شده چی بگو. نمیکنه خوب حالتو منمیدون -

بکنم کمکی . 

 های دست میان. نداشت را هایش دست دادن تکان قدرت

 به توانست می فقط و شد می حس بی خودش های دست شهاب

برگرداند وجودشان به را حس کند سعی و کند نگاه ها آن . 

نمیدونم... رفتارت - . 

من؟ رفتار -  

 و است شده لوس کم کم کرد می احساس. کشید عمیقی نفس

 گاهی شهاب جلوی که نبود بد. کند جور و جمع را خودش باید



 تا کرد می جمع بیشتر را حواسش باید ولی کرد می رفتار اینطور

شود زده او از و است پایی و دست بی دختر نکند فکر او . 

 نمی... دونم نمی. نیومد خوشم کارمندات با رفتارت از امروز -

 با من بگی خواستی. باشم اونجا من داشتی اصرار چی رایب دونم

 نیستی متفاوت تو و دارم صمیمیت حس انقدر کارمندام ی همه

یا و ... 

 کسری در هایش اخم. کند پیدا ادامه حرفش نداد اجازه شهاب

 رها این. کرد رها را گالب های دست و رفت فرو هم در ثانیه از

 خالی وجودش در چیزی و بریزد گالب دل تا بود کافی کردن

 . .شود

کردم؟ رفتار تو شبیه کی با من حرف؟ این چی یعنی -  

دخ اون... کتایون - ... 

 نمی که بود ریخته هم به کلمه چند همین با قدر آن شهاب

 بیرون دهانش از کلمه یک که همین. بگوید چیزی گالب گذاشت

کند فصل و حل و دهد توضیح را آن داشت سعی آمد می . 



 وقته خیلی ما. میکنه کار من برای هاست سال ایونکت -

ها؟ حرف این چی یعنی گالب همکاریم  

کند تالش صدایش کنترل در کرد سعی و کشید عمیقی نفس . 

 که دیدم امروز ولی بره بین از آرامش خوام نمی گفتم -

 پشت از هم رو ها پلنگ دست. پلنگن خیلی شرکتت کارمندای

 .بستن

 بود مانده. بود شده باز گالب های حرف تعجب از شهاب چشمان

 احساس. ببرد بین از را دلهره این و کند قانع را او که بگوید چه

 وگرنه دارد دیگری دلیل ها گیری بهانه و ها زدن غر این کرد می

. دارد کار و سر ها خانم با کارش چقدر دانست می خودش که

بودند شده آشنا طریق همین از هم خودشان حتی . 

 دستش کف. گذاشت گالب پای روی را دستش و رفت جلو کمی

سرد گالب پاهای و بود داغ .  

 درد از. فشرد و گرفت دست در را بود زیرش که پایی کف گالب

کشید هم در چهره آمده وجود به . 
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 ...گالب -

 و شد جری گالب کلمه یک همین با. نگفت چیزی و کرد یشصدا

 :گفت

 زدم گند نیومدم من مگه تو؟ زندگی وسط نیومدم من مگه -

 من زندگی بیاد یکی بترسم نباید چرا زناشویی؟ زندگی یه وسط

بدزده رو آرامشم قراره کسی نترسم چرا کنه؟ خراب رو ! 

 آورده کم. داد می فشار و بود گرفته دست یک با را اش پیشانی

 حق. باشد ناراحت که داشت حق و گفت می راست گالب. بود

دید می خطر در را شان زندگی و خودش اگر داشت . 

کنی خرابش بیای که نبود زندگی زندگی اون. خانم... عزیزم - . 



 پاپیچ اومدم من نه؟ مگه دیگه زن یه زندگی تو اومدم من ولی -

 کردم شروع و دادم یامپ بهت من. شدم نزدیک بهت و شدم تو

کردن صحبت به . 

 گوشش پشت و زد کنار صورتش از را گالب موهای شهاب

 با و نشست گالب ی گونه روی را هایش دست نرمی. فرستاد

 آرامی به لبش. کشید گوشش تا وار نوازش را آن دستش شست

کند آرام هم را او آرامی با داشت سعی و آمد می کش . 

 آراسته ما شرکت های مالک از کیی آخه؟ چی ترس. عزیزم -

ای دیگه حیوون هر... شیر... پلنگ میذاری رو اسمش تو. بودنه .  

سعیده عروسی - . 

 ثابت گالب گوش کنار جا همان دستش. کرد سکوت هم شهاب

 در و بگوید چیزی چه باید دانست نمی. نخورد تکان و ماند

نخورد تکان عصبانیت از خودش . 

کردن وندعوتم مادرم زدن زنگ - .  

گفت آرام شهاب که بود گذشته سکوت از ثانیه چند : 



بری؟ خوای می -  

 در حسی هیچ انگار. شد حس بی لحظه چند در گالب چشمان

 می قبل دقیقه چند که ها مردمک لرزش آن. نباشد وجودش

. بود نشسته جلویش احساس بی دختری فقط و نبود دیگر دید

 زدن یخ حال در یشها دست و پا به شبیه هم صورتش پوست

 .بود

 .آره -

. بود گذاشته پا گالب مرزی خطوط و خط روی نرو گفت می اگر

 را خودش های حرف ی همه انگار کند دخالت خواست می اگر

 زنجیر و قل به را او خواست می دلش ولی بود گذاشته پا زیر

برود عروسی آن به نتواند تا بکشد . 

چی؟ برای -  

 شرکت های کارمند برای گالب هوای و حال این فهمید می حاال

 همه اول همان از. دارد دیگری منشا و نبوده ظاهرشان و تیپ و

 شهاب با خواست نمی. بود گفته اش گذشته ی درباره را چیز

 آزارش و باشد آن در دروغی که شود مشترکی زندگی وارد



 حتی که بود کرده باور و بود پذیرفته را چیز همه شهاب. بدهد

نیست گالب وجود در هم نفرت . 

 زده خجالت فقط خوام می. کرده اشتباه چقدر بفهمه خالم تا -

 .بشه

نرفتنت با - ... 

گفت و کند صحبت شهاب نداد اجازه که بود گالب بار این : 

 نداشت چشم میگن. داره دوسش هنوز میگن من نرفتن با -

بزنن؟ میتونن حرف چقدر دونی می. نیومد که ببینه  
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کردی؟ کار چی پاهاتو ببینم -  



 می. داشت بیشتری توضیح توقع. رفت هم در گالب هار اخم

 را زن کارکنان تمام که بشنود شهاب از موقع همان خواست

نگفت ولی کند می استخدام آقا ها آن جای و کند می بیرون ... 

نیست چیزی - . 

 بدی درد شد باعث کردن جمع همین و کرد جمع را پاهایش

 رفتن راه با که بود شده دردناک طوری. بپیچد پایش میان

شد می بلند تنش موهای تمام فشار کمترین با یا رویشان . 

ببینم بذار خب - . 

 دو هر و گرفت دست در را هایش دست شهاب که کرد اخم گالب

 بهانه این از بود گرفته اش خنده. برد باال لبانش جلوی تا را

 دست از را کنترلش بود مانده کم طرفی از. گالب های گیری

کند منع رفتنش میهمانی از را او بخواهد و بدهد . 

 روی ای لحظه نگاهش و کرد ذوق ذوق اش بوسه از گالب دست

نشست شهاب چشمان . 

ناراحتم نکن - . 



 و گذاشت موهایش روی بوسه بار این و کشید جلو را سرش

 :گفت

خرم می که داری ناز - . 

 من کنن می کار برات که اینا از یکی با رفتی دیگه روز دو اگر -

نیستما بهاره عین .  

چی؟ یعنی -  

 بود نشسته نزدیک طور همان. بود نکرده جدا خودش از را گالب

 بهاره که بود چیزی دقیقا گالب. بود گرفته آغوش در را سرش و

 دنیا اشتباه ترین بزرگ هم دلش در حتی ها آن قایسهم. نبود

 نتیجه به و کند مقایسه را ها آن توانست نمی وقت هیچ. بود

برسد معقول . 

کنم تحمل رو خیانت تونم نمی من - . 

 سال من. اونه کرده خیانت که اونی. نکردم خیانت بهاره به من -

ندادم طالقش و کردم لطف بهش فقط هاست . 



 کند صحبت بهاره به راجع خواست نمی دلش. دکر سکوت گالب

 مخلوط هم با همه ها موضوع و داشت دنبال به حرف, حرف ولی

شدند می . 

 حرف این. گرفتم شرکت از بدی حس خیلی امروز من, شهاب -

بکشم نفس نمیتونستم میگم بهت فقط. بیخیال رو ها . 

 های چیز کدام هر که بود پیچیده هم به هایشان صحبت انقدر

 آشپزخانه به نگاهی گالب. داشتند هم به گفتن برای زیادی

 و بود گشنه چقدر که بود شده فراموشش کامال انگار و انداخت

بود نزده چیزی به لب شرکت در . 

بخوریم شام بریم - . 

بعد کردی چیکار ببینم پاتو - . 

 تاول. کشید باال را یکی و انداخت مبل پایین را پاهایش گالب

 شده سرخ پوست روی وضوح به بود ندیده هم خودش که هایی

 در چهره ها آن دیدن از. کرد می خودنمایی پایش کف التهاب از

 فشار و گذاشت رویشان انگشت. داد باال را لبانش و کشید هم

شد زده عقب شهاب های دست با دستش که داد . 



میره بدتر نزن دست - .  

 می ماساژ آرام که طور همان و گرفت دست در را پایش خودش

 کرد نمی نگاه گالب چشمان در. کرد زدن حرف به شروع داد

 موهای و پیشانی خطوط و خط میان گالب چشمان ولی

بود گردش حال در اش جوگندمی . 
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 بود قرار اگر. خوبه المح و ندارم خیال و فکر. آرومم کنارت من -

 داده راه تو اومدن از قبل بدم راه زندگیم توی رو کارمندا از یکی

 ندیدیشون تو اگر و هستن قدیمی شرکت های بچه ی همه. بودم

نمیشه نبودنشون بر دلیل .  

 جا همه آرام و داد می فشار را پایش کف وسط شست انگشت با

داد می ماساژ را . 



کنه خراب رو زندگی این چیزی ذارم نمی من. نباش نگران - . 

 نابسامان زندگی یک که کسی به اعتماد. کردن اعتماد بود سخت

 راحت بتواند که بود ندیده خوبی ها مرد از. داشت پیچیده و

 روی شهاب با اول از که شد می باعث هم همین. کند اعتماد

 و خوب ظاهر و مناسب مالی وضعیت. کند برخورد قواعد و اصول

 همان. کشید سمتش به را گالب که بود دالیلی تنها او یندلنش

 کتایون ی واسطه به ناجی استخدام برای که روزی همان اول

بود رفته پیشش . 

 بهش رو خودم بتونم راحت که ندیدم خوبی زندگی این از من -

بیاره سرم خواست دلش هرچی تا بسپرم . 

نکردی فراموش رو گذشته هنوز - ! 

 دوباره و گذاشت هم روی را چشمانش و اشتگذ پایین را پایش

 در که ای خیسی و بود انداخته جا مبل روی دستش کف. کرد باز

بود کرده سرایت هم مبل ی پارچه به بود شده ایجاد آن . 

کردم فراموش - . 

 دروغ؟ -



گفت خودش حرف ادامه در دوباره و کرد سکوت : 

یمونهم و بوده صداقت رابطه این اساس و اصل. نداشتیما - . 

 اش آشپزخانه سمت به و شد بلند جا از و گرفت را نگاهش گالب

 .رفت

نمیره بیرون ذهنشون از آدما عمر آخر تا چیزایی یه - . 

سراغت نیاد فکرش دیگه که انقدر. بشه کمرنگ باید ولی - . 

 جواب طور همان ولی کرد گذاشتن ظرف مشغول را خودش

داد می هم ار بود نشسته ها مبل روی بیرون که شهابی . 

 رو نمور ی خونه اون و خونواده ی گذشته میتونم نه من -

 دیدن با من. سال چند از بعد رو شدنم زده پس نه کنم فراموش

 و بابام شاید. میشه یاداوری برام چیز همه فربد و مامانم بار هر

 فربد و مامانم دیدن از نمیتونم ولی نبینم سال به سال رو داداشم

فریبرز ولی اس بچه دفرب. بکشم دست ... 

گفت و کشید آه فقط نداد ادامه : 



 چه میاد یادم کمتر هم خودم بگم کمتر هرچی من کن ولش -

 ناراحت میگیرم خرده بهت وقت یه اگر. گذشته بهم چیزایی

 هیچ واقعا دیگه اینطوری. بدم دستت از ترسم می فقط. نشو

ندارم دادن ادامه برای چیز . 

 زیر که طور همان و گذاشت اپن یرو را چنگال و بشقاب

 و گذاشت کنارشان هم را آن داد می قرار دستمالی ماهیتابه

 :گفت

شده سرد بیا - . 
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 آن به را همه نظر بود آب داخل که زنی فریاد و جیغ صدای

 آب عمیق قسمت شروع اول درست. کرد لبج استخر از قسمت

 می داد و جیغ و بود گرفته کناری ی میله به دست زنی که بود



 که طوری و زد می پا و دست تر جلو کمی ای بچه دختر. کرد

دارد نگه آب روی را خودش داشت سعی نباشد بلد شنا انگار . 

 را خودش فقط و گفت عسل به چیزی چه نفهمید اصال گالب

 نفس نفس و بود زده بغل زیر را بچه دختر که کرد داپی زمانی

کشاند می آب کنار تا زنان .  

 اطراف به چه هر. گرفت کار به را بود دیده که هایی آموزش تمام

 دو هر. برود کمکش به که دید نمی را کسی بود کرده نگاه

 راه تا داد می فشار و گذاشت بچه دختر ی سینه روی را دستش

 بیرون دهانش از آب محتوی که همین. دشو باز اش تنفسی

 روی و کشید عمیق نفسی گالب کرد باز را چشمانش و ریخت

 افراد از شد پر اطرافشان که نشد دقیقه چند. نشست زمین

 گرفته پیشانی به است و بود نشسته طور همان گالب و مختلف

 سرخ عینک بدون شنا از چشمانش و زد می نفس نفس. بود

بود شده .  

 غرق و زدن پا و دست حال در آب در کسی که نبود ولیا بار

 دانست نمی. نبود نجاتش برای کس هیچ بار این ولی بود شدن



 نجات برای شد مجبور او که بودند کجا ها ناجی بقیه و سرناجی

 اینکه از کشید می راحتی نفس ولی بزند آب به تن بچه دختر

بود خوب حالش حاال و دهد نجات را او بود توانسته . 

 قرار کنارش عسل ظریف اندام و نشست اش شانه روی دستی

 گفت نمی چیزی کدام هیچ و زدند می نفس نفس دو هر. گرفت

 ترسیده. خزید آغوشش میان عسل شلوغی و هیاهو آن در فقط

 درمیان روز یک که ای هفته یک این در. لرزید می بدنش و بود

 ولی بود شده کم بینشان فاصله از کمی دیدند می را همدیگر

 قبل از بیشتر بود نشسته عسل دل در اتفاق این با که ترسی این

کرد نزدیکشان هم به . 

عسل؟ خوبی -  

خوبی؟ تو -  

 سعی و بود گرفته هایش دست در را عسل زده یخ های دست

 صندلی روی و رفتند بوفه سمت به هم با. شود بلند جا از داشت

 ترسیده عسل یها چشم. نشستند آن پالستیکی سفید های

رفت نمی کنار گالب صورت روی از و بود .  



 یواش و بردند بیرون را بود شدن غرق حال در که ای بچه دختر

گفت عسل که شدند پراکنده جمعیت ی همه یواش : 

بدین نجات رو دختره اون رفتین وقتی ترسیدم خیلی - . 

ترسیدی؟ چی از -  

گفت عسل هب رو و داد نسکافه دو درخواست بوفه مسئول به : 

داری؟ دوست نسکافه -  

گفت و کشید دهان داخل را پایینش لب عسل : 

نمیخورم ممنون - . 

 و دانست داشتن دوست بر مبنی را حرفش این توجه بی گالب

گفت و گرفت دست در را اش زده یخ های دست : 

 ما. بشه اخراج که هست ممکنم. میشه توبیخ تایم این ناجی -

که نداره ترس بدیم نجات رو ها بچه که اینه مون وظیفه . 
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 شده تر خلوت هم قبل از که استخری سمت به را سرش عسل

 نسکافه کاغذی های فنجان وقتی. نزد حرفی و چرخاند بود

 آرامی تشکر و برگرداند را نگاهش عسل گرفت قرار جلویشان

 اش نسکافه و کرد می نگاه کاغذی لیوان به که طور همان و کرد

گفت زد می هم به را : 

بشم؟ مربی شما مثل روز یه تونم می منم -  

داری؟ دوست -  

گفت و انداخت باال را اش شانه : 

 مهربون خیلی. شدم عاشقش کالس میام دارم که وقتی از آره -

ماهی و . 

 زورکی لبخند.   ریخت فرو دلش در چیزی و خندید تلخ گالب

گفت و نشاند حالتش بی های لب روی ای : 

 منم باشی داشته دوست اگر. هستی استعدادی با دختر تو -

برسی هدفت به تا کنم می کمکت . 



 از کرد می اذیت را اش پیشانی که را عینکش و زد لبخند عسل

برداشت سر دور .  

 هایش شاگرد ی ههم از برایش عسل با کردن برقرار ارتباط

 و داشت شهاب به شبیه لبخندی که همان ولی بود تر سخت

 می ای بیننده هر به را اش پاکی عمق اش زاللی که چشمانی

 که چیزی تنها. کند محبت او به تر خالص تا شد می باعث رساند

 که بود عجیب برایش و بود مهربانی دید نمی خودش وجود در

بیند یم مهربان را او دختر این چطور . 

بخونی؟ ای رشته چه داری دوست -  

 واقعا. داد را گالب جواب دانم نمی با و انداخت باال شانه عسل

 مادرش چیز همه برای قدر آن. خواهد می چه دانست نمی

 برای خودش باید بود نکرده فکر حتی که بود گرفته تصمیم

بگیرد تصمیم خودش اش رشته انتخاب . 

ونمخ می بگه مامانم که هرچی - . 

نداری؟ دوست رو چیزی خوده مگه چرا -  



 حرارت. کرد نزدیک لبش به را لیوان و انداخت باال شانه هم باز

. شد خمار چشمانش کمی و کرد برخورد سردش پوست با آن

 و بود کشیده عقب به را موهایش ی همه داشت سر به که کالهی

کرد می خودنمایی گوشش کنار ی گوشه از رها تارها از کمی . 

 دختر چون. بشم دکتر باید میگه مامانم. نکردم فکر بهش -

هستم تیزهوشی .  

گفت آرامی اوهوم و داد تکان را سرش که بود گالب بار این . 

 نداشتم دوست ببینم رو شما که این از قبل تا من جون گالب -

 همیشه. بشم شما به شبیه که اینه هدفم ی همه االن. کالس بیام

میومد بدم استخر از . 

میومد؟ بدت چرا -  

 او تا بود منتظر و بود کرده عسل صورت میهمان را لبخندش

دهد جوابی . 

 زنگ بهش وقت هر. بود مجموعه تو فقط بابام یادمه وقتی از -

 از بودم تر بچه که ها موقع اون. بود مجموعه تو زدیم می

بودم متنفر هاش مجموعه .  



 ترین تسخ شهاب به راجع صحبت. بگوید چه دانست نمی

 از که داشت سعی کرد می فکر آن به بار هر که بود ماجرا بخش

کند فرار آن . 

بزرگیه مرد خیلی. خوبیه مرد خیلی پدرت - . 

کشید سر نیمه تا را اش نسکافه و رفت باال عسل های شانه  .  

 اینجا که باشم داشته رو اجازه این من شد باعث که بود تو پدر -

 همچین داشتن به باید. کنم پیشرفت انقدر و بشم کار به مشغول

کنی افتخار پدری . 

میشناسیدش؟ خیلی شما -  

 حس بی بدنش عضالت تمام بلکه دستش تنها نه. زد یخ دستش

 .شد
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 می ترجیح. گرفت او از را نگاهش و زد عسل روی به لبخندی

 حول هایشان حرف کند صحبت بخواهد اگر و نکند صحبت داد

 که بود دختری ترین داشتنی دوست عسل. نچرخد شهاب محور

 لمس قابل طوری قلبش پاکی و بود شده آشنا او با ها روز این

شد می متوجه راحتی به کسی هر که بود . 

خونه؟ بری خوای می -  

 باالی که بزرگی عتسا دنبال به نگاهش با و سرکشید عسل

 ساعت به چقدر ببیند تا شد خم بود شده نصب عمیق قسمت

است مانده باقی کالسش . 

شده؟ تموم کالسم -  

کنیم شنا دیگه یکم میتونیم خوای می اگر ولی آره - . 

 قرار میز روی را لیوان و نوشید اش نسکافه از دیگر ای جرعه

 چشمانی با و دکر فرو هم در را باریکش و کشیده انگشتان. داد

گفت زد می برق که : 

کنیم تمرین دیگه یکم - . 



عمیق بریم پس - . 

 صدای. کرد تشکر دار بوفه خانم از گالب و شدند بلند دو هر

بود کرده ایجاد یکنواختی ریتم زمین روی لختشان پاهای . 

گفت و ایستاد آب کنار : 

برگرد جلو برو بزن دوچرخه بپر سوزنی - . 

 سراغ خودش که هایی مزون از یکی با تا دبو سپرده کتایون به

 به عروسی برای مناسب لباس خرید برای تا کند هماهنگ دارد

 رفته کتایون بدون که, خرید آخرین از بعد هنوز. بروند جا آن

 مجلس چنین برای هم آن کردن خرید تنها نفس به اعتماد بود

نداشت را مهمی . 

. بود کرده جبتع داشت اختصاصی پارکینگ مزون که این از

 با و بود کتایون خانه پارکینگ میهمان ماشینش معمول طبق

بودند رفته لباس خرید برای کتایون ماشین .  

 و کشید عمیق نفسی معمول طبق شد آسانسور سوار که همان

 و بفشارد مشتش در را آن بتواند که گشت ای میله دنبال به



 که نبود یا میله هیچ او بد شانس از ولی شود کمتر استرسش

کند استفاده آن از کمی عنوان به بتواند . 

 مطمئنم. خوبه خیلی کاراش. کنم می خرید اینجا همیشه من -

میده پیشنهاد خوب لباس یه مادرتم برای . 

نه؟ نیاوردمش شد بد -  

. شد روانه گالب هم سرش پشت و شد پیاده آسانسور از کتایون

 مخصوصا. بپوشد لندب پاشنه تا داشت اصرار هم کار از بعد حتی

 قدر آن خواست می و بود رو پیش که مهمی عروسی این از قبل

 با مجلس کجای هیچ دیگر که باشد کرده تمرین بلند پاشنه با

 پا پشت خودش به مجلس وسط ترسید می. نشود مواجه سختی

بیافتد زمین روی و بزند . 

گفت کتایون که داد فشار هایش کفش کف به را انگشتانش : 

نمیشه چیزی هم نیومد ولی بود بهتر میومد نه - . 
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 بخاطر ولی ببرد مزون به خودش با هم را او که بود گرفته تماس

 تمام از بعد هنوز. بود زده باز سر مادرش کیومرث لرز و تب

 از او و پرستید می را کیومرث بود دهکشی که هایی مصیبت

بود نشده حذف هایش اولویت . 

 از قبل ولی دربیاورد صدا به را زنگ تا برد جلو را دستش کتایون

 با کتایون دیدن با. کرد باز را مزون در خانمی در زنگ فشردن

گرفت آغوش در را او خوشرویی . 

ورا این زا خانم کتی. جا این اومده کرده گم راه کی ببین وای - . 

 کسی دید از را هایش  دندان نکرد سعی و زد لبخندی گالب

 سالم و گذاشت نمایش به را اش مرتب ردیف ی همه کند پنهان

 .داد

داخل بفرمایید عزیزم اومدید خوش - . 



 آن و کرد باز آخر تا را در,بود در پشت که استایلی خوش خانم

 ها مبل یرو که خانمی چهار سه. کرد دعوت داخل به را ها

. شدند بلند جا از و کردند ذوق همه کتایون ورود با بودند نشسته

 او برای فقط کتایون انگار. شد باز رویش به یکی یکی ها آغوش

 تا شد می باعث خاصش اخالق و کتایون. بود محبوب که نبود

شوند عاشقش همه . 

 و مانتو کتایون از تقلید به و داد دست ها خانم همه به گالب

 هم بزرگ چندان که سالن تمام به را نگاهش. آورد در را شالش

 به ها لباس و بود شده چیده رگال سالن دور تا دور. انداخت نبود

 مخصوص ها رگال از بخشی. بود آویزان ها آن روی رنگ ترتیب

 که بود مشخص وضوح به هم بخشی و بود عروس های لباس

شود می شامل را مجلسی غیر های لباس . 

 آن در که بود کسی تنها آمد بیرون آشپزخانه از که گریدی خانم

 سینی و داد آرام سالمی ورودش با و شد می رویت حجاب با جا

گرفت جلویشان را شکالتی کیک و شربت حاوی .  



 بود شده مواجه هایی چیز با کتایون کنار و ها سال این در گالب

 ورط این کرد می فکر. گنجید نمی اش مخیله در گاه هیچ که

 ممکن و است مشهور افراد و ها سلبریتی مختص فقط پذیرایی

 می یادش وقتی. بگیرد قرار جایگاهی چنین در گاه هیچ نیست

 پا بود شدن بازیگر که اش کودکی رویای روی سعید بخاطر آمد

شد نمی حالش شامل سرزنش جز چیزی گذاشت . 

مخوای می ازتون لباس دست چند یه که اینه مزاحمت از غرض - . 

 شیری شومیز. شد بلند جا از بود شده خوانده سپیده که خانمی

. بود گذاشته بلندش فاق شلوار داخل و داشت تن به زیبایی

 چندان دو ها لباس زیبایی تا شد می باعث بودنش استایل خوش

برسد بیننده نظر به بیشتر و شود . 
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کنم معرفی بهتون من تا بگید بهم رو سبکش - . 

 و رفت تر جلو مبل روی گالی. دوخت گالب به را نگاهش کتایون

گذاشت هم کنار و کرد جدا را بود هم روی که پاهایش .  

 کرده پنهان را زیبایش های دندان بار این که لبخندی با گالب

گفت و کرد نگاه سپیده به بود : 

 برق و زرق خوام نمی خیلی. مجلس برای مناسب لباس یه -

دار آستین ترجیحا شیک چیز یه ولی باشه داشته . 

 را هایش آزادی خواهد می کار اول همین بگویند خواست نمی

 شود مجلس وارد تر پوشیده لباسی با یداد م ترجیح. دهد نشان

 خجالت گذشته از خودشان ها آن که کند رفتار وقار با قدر آن و

 از فقط خواست می و بود ذهنش در بلند آستین لباسی. بکشند

باشد تر سر همه . 

 و ها طرح با لباس مدل چند و کرد زدن حرف به شروع سپیده

. بیاید دستش ها آن سلیقه تا داد نشانشان مختلف های رنگ

 پسند گالب جانب از روشن رنگ های لباس از کدام هیچ وقتی



 بود کرده جمع هایش دست روی که لباسی با و رفت اتاق به نشد

 .برگشت

کمکت میام بپوش پاشو ببینی که این از قبل رو این - . 

 لباس تا شد بلند و نشست کتایون  صورت در اش ای لحظه نگاه

 نشسته دلش به اول همان از اش تیره بادمجانی رنگ. بپوشد را

 به کسی کرد می فکر ولی بخرد مشکی داشت دوست. بود

 دیدن با و زده تن بر عزا رخت انگار که رسد می ذهنش

 کامل طور به مشکی روی از نظرش لباس رنگ خوش بادمجانی

 .برگشت

 و به به با سپیده و زد تن به بود زیبایی مجلسی اورال که لباس

 داری پف تور هایش آستین. کشید باال را پشتش زیپ چه چه

 لباس ی تنه روی و بود آویزان براق های ریشه پایینش از که بود

 دیدن با پرو اتاق در لحظه همان. ها آستین پایین جنس از کامال

 آن نداشت اورال خرید قصد اصال که آن با و بود رفته دلش لباس

کرد جلب را نظرش لباس .  



 تواند می چقدر لباسی همچین که بود نکرده فکر وقت هیچ

 و ای ترکه نبد و دهد نشان زیباتر را اش کشیده و بلند هیکل

 تنگ لباس آن اگر حتی, بکشد ای بیننده هر رخ به را جذابش

 .نباشد

 می تنت توی لباسا ی همه  که هیکلی خوش انقدر ماشاال -

 کتایون. العادس فوق این بخوای منو پیشنهاد اگر ولی شینه

 چی بیاد دستم خواستم. نمیکنم پیشنهاد بد چیز من میدونه

کنم پیشنهاد بهت چیزو بهترین تا داری دوست . 
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 در را لباس زوایا ی همه از تا چرخید. کرد تشکر و زد لبخند

 به و بود زیبا نظر همه از. بود محشر و نقص بی واقعا. ببیند آینه

بود نشسته هم تنش . 

ری؟ندا مشکل رنگش با -  



کرده هم ترش زیبا رنگش اتفاقا نه - . 

 صحبت تمام با و بود گرفته بدن جلوی را هایش دست سپیده

 که بود افراد از دسته آن از. داد می تکان هم هایش دست هایش

 نمی ها آن بدون و بود دستانش همراه به کردنش صحبت

کند استفاده تکلمش قدرت از توانست . 

 عالمه یک. بدم نشونت هم دیگه های مدل میتونم بخوای اگر -

 فقط ببینی تونی نمی کس هیچ تن. محشره این ولی داریم مدل

ببینن هم ها بچه بیرون بریم خوای می. داره رو کار این ما مزون . 

 را اش زیبایی لباس تا شد می باعث بود کرده پا به که کفشی

 برود راه مجلس در داشت دوست که طور همان. دهد نشان بهتر

 تا و کشید نمی تعریف از دست سپیده. افتاد راه به سپیده رکنا

زد می حرف او چشمان زیبایی از فقط بقیه به رسیدن . 

 هم مزون های خانم باقی و بود برانگیز تحسین کتایون نگاه

کردند تایید را اش زیبایی و لباس .  



 برای لباس و مانتو دست چند انتخاب مشغول هم بعد ساعت دو

 بیرون مزون از رضایت با آخر در. گذشت شخود و مادرش

 .رفتند

نه؟ لباسا بود خوب -  

 حتما. العادس فوق هم مامانت لباسای. بهتر یکی از یکی آره -

داره دوسش . 

داد تکان سر و انداخت اش دستی های ساک به نگاهی . 

داره قبول سلیقمو آره - . 

داره دوسش حتما دیگه پس خب - . 

 کت که بود کرده انتخاب زیبایی ی ساده پیراهن مادرش برای

بود شیک و او ی سلیقه مناسب. آمد می رویش رنگی سبز . 

چی؟ بابات -  

 یا شده دعوت کیومرث دانست نمی. شد حبس سینه در نفسش

 دادن جواب بود سخت. بود بزرگی سوال هم خودش برای این. نه

دانست می را چیز همه که کتایونی به . 



. نرم خودمم باشه نشده دعوت رمپد اگر دارم دوست چقدر -

 همه از. متنفرم خالم خانواده از بدنم های سلول تک تک با من

بدم بروز رو تنفرم تونم می چطور دونم نمی و متنفرم شون . 

بشه داده بروز تنفر نباید که همیشه - . 

 در و داد قرار کتایون ماشین عقب صندوق در را خرید های ساک

 اش داری نگه در سعی که نفسی به ماداعت با طور همان. بست را

کرد باز را آن و رفت کتایون مخالف در سمت به داشت . 
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 فراموش یعنی تنفر میگن. بشم حس بی بهشون خواد می دلم -

 داره نیست مهم برام اصال و کردم فراموش رو سعید من. نکردی

 هست زندگیش پشت که آهی چون میکنه بدبخت خودشو کی با

 حالم.متنفرم فرح از من کتایون ولی بشه خوشبخت نمیده اجازه



 کجا از خودش نکرد نگاه چیز همه بی زنیکه. میخوره بهم ازش

بود سالم چند من مگه. کرد من بار خواست دلش هرچی اومده ! 

 مشغول رو ذهنت و کنی می فکر چیزا این به تو که انقدر -

میکنه اذیتت بیشتر کردی . 

 و مانده هنوز فربد های خرید که آمد یادش. کشید عمیقی نفس

بود نخریده بچه برای چیزی هیچ . 

نخریدم چیزی فربد برای - . 

 نشان را شب هشت ساعت. کرد نگاه ماشین ساعت به کتایون

 می هم فربد به دکنن کار ای عجله خواستند می اگر و داد می

 .رسیدند

براش کن خرید داریم برش بریم خوای می اگر - . 

کنه انتخاب خودش خوام می. میشه اذیت بچه دیره - . 

 طبق. آورد در اش دستی کیف جیب از را اش گوشی گالب

بود اش گوشی روی شهاب جانب از پیامی معمول . 

ببرش صبح فردا - . 



عزیزم؟ کجایی » » 

 این ولی آمد می «بزنی؟ حرف میتونی» مپیا این پی در همیشه

 سوال موقعیتش از شهاب که بود نداده جواب گالب هنوز بار

 .کند

 عروسی و مراسم از چقدر. نداره مدرسه تعطیله هم فردا آره -

 .متنفرم

شدی؟ می متنفر هم بود خودت عروسی -  

بود کرده تازه را گالب دل داغ ولی بود گفته شوخی به کتایون . 

 گفت بوسید رو لبم که بار اولین. بودم عروس لباس عاشق -

لبت روی بزنم رو بوسه این عروس لباس تو دارم آرزو .  

داد ادامه و کشید آهی : 

. اس اضافه خرج عروسی نه گفت شد بلند و نشست مامانش -

 ببینن پسرشونو عروسی دارن آرزو همه کتایون؟ شه می باورت

 برام که نشونی حلقه ونیمید. اضافه خرج میگفت من خاله ولی

 دلیل فهمیدم پاپتی گدای گفت بهم وقتی بود؟ نقره بود آورده



. نخریدن برام روزا اون ای هدیه هیچ. بود چی کارش این

 ...هیچی
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 روی ای بوسه و کرد صاف ار بود بسته فربد گردن به که پاپیونی

 می دلش که بود شده زیبا و مردانه انقدر. گذاشت اش پیشانی

 این. کند نگاهش فقط و بایستد حرکت بی ساعت چند خواست

کرد می تر عزیز برایش را او لحظه هر فربد ذاتی متانت و وقار . 

نمیاد؟ یا نیست دعوت -  

 .نمیاد -

گفت و کشید فربد سر به دست : 

میایم االن مامان و من ماشین تو برو سوییچ این بیا - . 



 ماشین سمت به و گرفت دستش از را سوییچ حرف بدون فربد

افتاد راه . 

گالب جان مامان - ... 

 آیینه در را خودش. بزند را حرفش ادامه گالب نداد اجازه مادرش

 از کمی. کرد صاف را اش روسری و کرد برانداز در جلوی ی

 و کرد می نمایی خود روسری گوشه از شا شده رنگ تازه موهای

بود شده محو آرایش با صورتش های چروک و چین از کمی .  

بیاد نداشت دوست. بود دعوت گالب جان به - . 

کجاس؟ االن -  

 چوبی کفشی جا روی از را کیفش و کشید عمیقی نفس مادرش

انداخت دستش ساق روی و برداشت . 

میستهوای کاری اضافه وقتا بیشتر. سرکاره - . 

ها گالب جان گفتی - ... 

 اوقات خیلی که تلخی های لبخند آن از. زد لبخندی مادرش

 دلیل بدون را گالبش جان. شناخت می را او. آمد می لبش روی



 نگاهش ی قبله و بود گالب راستش قسم. خورد نمی قسم

 ...گالب

 چیزی از زیباتر خیلی. بود شده زیبا. دوخت آیینه به را نگاهش

 و زیبا صورت که آرایشی. بود شده بود کرده تصور شخود که

 مشکی چشم سایه و بود کرده جذاب اندازه از بیش را دلفریبش

 هر از تر گر اغوا را خمارش و درشت چشمان که ای طوسی و

 بود شده بسته سرش باالی ساده موهایش. بود کرده زمانی

 و بود ریخته وری یک صورتش در اش مشکی بلند های وچتری

 طور این که بود گالبی اولین آینه در گالب این. بود زیبا و ساده

 ای عروسی نداشت یاد به. رفت می میهمانی به نقص بدون و زیبا

باشد نقص بی و تکمیل وجودش ی همه انقدر که باشد رفته . 

 خودش با رفت می لباس خرید برای وقتی. بود نپوشیده سیاه

 می را دلش حال کسی نباید .بپوشد سیاه نباید که بود کرده عهد

 او پنهانی ازدواج ولی بود کرده ازدواج سعید از زودتر او. فهمید

بود کجا سعید سات و سور این و آشکار ازدواج و کجا . 
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مامان بریم - . 

دخترم؟ خوبی -  

 او از سر یک حداقل قدش. گرفت قرار پشتش رشماد دست

 خیلی بود کرده پا به که سانتی هفت های پاشنه با و بود تر کوتاه

 مادرش صورت به نمایشی لبخندی.  رسید می نظر به هم تر بلند

 از مادرش و زد برق اش مرواریدی و سفید های دندان ردیف. زد

گفت و شد قرص دلش نمایشی ی خنده این : 

. بده برکت و خیر دلت به خدا. مادر الهی بشی بخیر تعاقب -

بده برکت و خیر زندگیت به خدا . 

 همین. کرد می آرامش لحظه هر که بود مادرش دعای همین

 مگر. بود داشته نگه را اش زندگی جای همین تا که بود دعاها



 عروسی به بخواهد خودش پاهای با روزی کند تصور توانست می

 خودش؟ جز هرکسی عروسش و باشد سعید دامادش که برود ای

بگذارد؟ قدم جایی چنین توانست می مگر  

پدرش عروسی میره داره بچه - ... 

مامان هیس - . 

 پشت را در. کشید عمیق نفس و فشرد هم روی را چشمانش

گفت تاکید با جمله یک فقط و بست سرش : 

گالب جون گفتم - .  

گفت و کوبید دهان روی دست مادرش : 

مچش چشم - . 

 رفت می خودش پدر عروسی مراسم به بچه. گرفت می راست

 نمی را سعید مثل پدری او که بود خوب چه گالب نظر از ولی

 و کیست مادرش که شناخت نمی اصال که بود بهتر چه. شناخت

آمده او بر چه ... 



. بود نشسته ماشین عقب صندلی روی حرف بدون و آرام فربد

 های کفش به لذت با و داشت قرار هم کنار شده جفت پاهایش

 بردن لذت و اشتیاق این دیدن با. کرد می نگاه براقش و مشکی

 را خدا فربد داشتن برای و کرد می کیف پیش از بیش گالب فربد

بود شاکر . 

نرفت؟ سر حوصلت -  

 پخش. گرفت او از نگاه و زد لبخند گالب. داد تکان را سرش فقط

 که دانست می خودش فقط. کرد حرکت و کرد روشن را ماشین

 تمام خودش برای را چیز همه تا رفت می. گذرد می دلش در چه

 و بسوزاند خودش برای را سعید وجود آخر ی ذره تا. کند

 روی بود سوزانده ها سال این در که هایی ذره. کند خاکستر

 شد می پخش چشمش جلوی ها خاکستر. کشید می خط قلبش

است رانندگی حال در که کرد می فراموش گاهی و . 

 صحبت فقط گالب هم و بود کرده سکوت مادرش هم مسیر تمام

 که بود مختلف های ماشین آرم گفتن و فربد بیگاه و گاه های

شکست می را فضا سکوت . 



 تاالر سمت به بود مادرش دست در که لوکیشنی به توجه با

 خیابان میان و شدند می تر دور اصلی جاده از لحظه هر. رفتند

 چندین گذشت از بعد. کردند می حرکت خاکی های وچهک و ها

 نام نشانی. رسیدند سرسبزی و صفا با خیابان به تو در تو کوچه

 مسیر کردن پیدا و بود شده حک ها دیوار ی همه روی تاالر

بود تر راحت برایشان . 
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 بر که کالهی و مشکی لباس با مردی رسیدند که تاالر در جلوی

 در روبروی درست که پارکینگ به بلندش چراغ با داشت سر

گفت و کرد اشاره تاالربود اصلی : 

کنید پارک انتها اون بفرمایید - . 



. کرد هدایت بود کرده اشاره مرد که ای منطقه به را ماشین

 نمی. شد بیشتر رضایتش حساسا افتاد ساعت به که نگاهش

. رسند می عقد مراسم به که باشند هایی میهمان اولین خواست

 هم رسید می گوش به سرشان پشت از که صدایی و سر از

 و بود موقعیت بهترین. بودند رسیده داماد و عروس بود فهمیده

بود رسیده موقع به درست که کرد شکر خدارا . 

میدی؟ رو آبجی کیف -  

 هم گالب و داد گالب دست به کنارش از را مشکی کیف فربد

 شود مطمئن تا کرد چک را کیفش درون دیگر بار. کرد تشکر

 دستش به که ای سرمه مخملی بسته. است جایش سر سکه نیم

 فربد. شد پیاده ماشین از و بست را کیف در راحت خیال با خورد

 وفر گالب های پنجه میان را دستش و رفت گالب سمت به سریع

 گرفت می را کوچکش دستان که باری هر مثل گالب دل. برد

پسرش کسی بی این برای زد پر دلش و ریخت ... 

 بود کرده ایجاد پایش کف مدت این در که همی روی های زخم

 با ولی بود دردناک هایش پنجه. بود کرده کلفتش پوست کمی



 دپوشی می بلند پاشنه که اول روزهای از بیشتری نفس به اعتماد

میداشت بر قدم .  

 خشی خش صدای هایشان گفش کف با ها ریزه سنگ برخورد

 برای بود مجبور و بردارد قدم آرام داشت سعی. کرد می ایجاد

بگیرد دست در هم را بلندش مانتوی برداشتن قدم این . 

 مشکی عروس ماشین که جایی تا ورودی در جلوی از فضا تمام

 سفید های گل. بود شده درست گل از طاقی با داشت قرار رنگ

 می را سعید ماشین. بود شده تزئین زیبایی به که ای صورتی و

 ایکسی آر لکسوس بود رسیده خبر که بود وقتی چند. شناخت

... کشید آه. عروسش ماشین بود شده هم ماشین همان و خریده

 پا زیر آن با را شهر تمام که افتاد ششی و دویست آن یاد

ترمزش لنت های جیغ و قار و قار دایص یاد. بودند گذاشته ... 

 و دویست همین بود گفته سعید. گذشتند عروس ماشین کنار از

 گفته و بود خندیده وجود تمام با گالب و زنیم می گل را شش

 هم ماشینی اگر که نیست مهم و اوست خود عاشق چقدر بود

نزنند گل ... 



 و دبو شده چیده استخر روی که بزرگی عقد سفره دیدن با

 سمت آن به بودند جمع شکل هالل استخر دور که جمعیتی

 کس هیچ که آن وجود با. گرفت تر محکم را فربد دست. رفتند

, نداشت خبر ماجرا صحت از شان خانواده نفری چهار جمع جز

ببرد و بگیرد دستش از را فربد کسی فضا آن در ترسید می . 
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 و دعا از روزی که فرحی. رفت سمتشان به دیدنشان با اش خاله

 مش مو پسرش عروسی برای حاال گفت می سخن روزه مجالس

 پشت. رفت می طرف آن و طرف این به روسری بدون و بود کرده

 و بوسید را خواهرش نمایشی و کرد نازک گالب برای چشمی

 :گفت

گذاشتی ما چشم سر قدم... آبجی اومدی خوش - . 



 و کشید جلوتر را بود رفته عقب کمی که ای روسری مادرش

 سمت به فرح که گفت تبریک را وصلت رویی خوش با. زد لبخند

 دو ای بوسه و صدا هیچ بدون و تظاهر برای فقط. شد خم گالب

خورد همدیگر به صورتشان طرف . 

 البته. وایسید عقد سر بیاید نشیته عاقد. اومدید دیر چقدر -

عقدن ماهه شش ها بچه اس فرمالیته که اینا . 

 فرح که هایی روز همان.کرد نمی رهایش ای لحظه روزها آن یاد

 هم محرم فقط بود گفته اول همان از. انداخت می عقب را عقد

 که بود خوار و کوچک چقدر. کنند عقد عروسی از قبل و باشند

 هایی حرف. بود نزده دم و بود پذیرفته را حفر های حرف ی همه

 بالیی چه نفهمد هم خودش که برگرداند طوری را ورق ها بعد که

آمد سرش به ... 

 باال بود گرفته گالب از قبل لحظه چند که آدامسی بسته فربد

 می آبجی گاهی. خواند می گالب را او. کرد صدایش و گرفت

گالب آبجی هم گاهی و گفت ... 



 روی از مشکی حریر شال و گذاشت کیفش در را سآدام بسته

 دست و گرفت باال را چشمانش, گرفت هدف را ها شانه سرش

 داد قرار شلوارش جیب در را هایش دست فربد. کرد رها را فربد

کرد نگاه استخر آب در شناور ی سفره به کنجکاو و . 

 خواست. دید خودش روی را سعید چشمان که کشید باال نگاه

 نفس طوری و شد پشیمان ولی ببیند را دیگر جایی و یردبگ نگاه

 طور همان و برنداشت سعید نگاه از نگاه. نخورد تکانی که کشید

 کدام هیچ انگار ولی بگیرد چشم او تا ماند منتظر او به خیره

 را قرآن طرف یک سعید. نداشتند را چشمانشان برداشتن قصد

 بود گالبی قرآن ایه صفحه جای به نگاهش و بود گرفته دست به

نداشت شباهتی هیچ میشناخت او که دختری با که .  

 قبل از و بود شده شانه باال به رو سعید پرکالغی و سیاه موهای

 مرتب سفیدی موی هیچ بدون و پشت پر.زد می برق بیشتر هم

... نگاهش و بود تر شفاف همیشه از صورتش. بود شده شانه

 ایستاده گالب دست کنار هک بود فربدی به شبیه نگاهش درست

بگیرد را او دست داشت سعی و بود . 
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قبل سال ده  

 های مرد و بودند شستن ظرف مشغول آشپزخانه در ها خانم

 طبسا بودند چسبانده هم به حیاط د که هایی تخت روی فامیل

 هر که بود شده رسم بابا آقا مرگ از بعد.بودند کرده راه به قلیان

 خانه و صفا با حیاط. بگذرانند جان خانم خانه را جمعه پنجشنبه

 را خانواده ی همه و بود شلوغ حسابی ها هفته آخر اش آجری ی

کرد می جمع هم دور .  

 اه نوه از یکی هفته هر و شد می تقسیم ها نوه بین هفته روزهای

 شیفت ها هفته آخر ولی نباشد تنها تا ماند می جان خانم کنار

گرفت می را جایشان دیگری و شد می عوض ها بچه . 



 با که جانی خانم صفایش، و بودند جان خانم خانه عاشق ها بچه

 بود از داشت دوستشان عاشقانه های بچه های تفاوت ی همه

برد می لذت نشان .  

. زد می شانه را موهایش و بود هنشست مادرش سر باالی فرخنده

 و غرولند با دیگری و شست می را ها ظرف یکی فخری و فرح

کرد می کشی آب زندگی از شکایت .  

 و سیاه تارهای ی همه جای جان خانم موهای سفید تارهای

. بود کرده فرق موها جنس و بودند گرفته را سابق ضخیم

 لحظه چند برای قطف و بود شده کنده دنیا تمام از انگار فرخنده

. بود کرده فراموش را اش روحی فشارهای و کمر درد بود که هم

 می دغدغه بی و آرام برایش را هفته از روز دو تنها نه خانه این

 می که همین. کرد می تزریق وجود به شادابی حس بلکه کرد

 عادی روزهای از روزی چند عزیزانش کنار بودن با توانست

داشت شکر جای برایش کند فراموش را اش زندگی . 

باهاش ببندم رو جان خانم موهای میدی مو گل یه مادر گالب - . 



 شل پوستش دیگر که را اش گوشتی و تپل هیکل جان خانم

گفت و کرد جابجا بود شده : 

مشقتو درس سر بشین. مادر خواد نمی - . 

 هر با و بود شده خم زانو دو روی ها آن از فاصله کمی با گالب

 آخر همین. گرداند می سعید دنبال چشم خواند می هک کالم

 می شروع برایش که جمعه صبح. کرد می آرامش که بود ها هفته

 آخر برای و گذراند می کالفگی با و یکی یکی را ها روز شد،

کرد می شماری لحظه هفته . 

آمادس؟ شام دخترا -  

 مشغول آشپزخانه در که بود فرح و فخری به جان خانم خطاب

 هر بود هنوز که هنوز عضالت، درد و باال سن وجود با. دبودن

 را شام تنه یک جان خانم و بود راه به مفصلی شام بساط هفته

 می دخترها به را بعد روز نهار و صبحانه ولی کرد می آماده

 .سپرد
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 در زد می صدا آرامی به را نامش همیشه مثل که فرخنده یصدا

 را نامش دوم بار برای مادرش صدای نداد اجازه. پیچید گوشش

 اش کهنه و کوچک کیف در را هایش وسیله ی همه سریع بخواند

 تا که آن برای فقط ولی بود عذاب برایش خواندن درس. کرد فرو

 را خودش کرد می سعی نرود ها تر بزرگ کمک به لحظه آن

دهد نشان خواندن درس مشغول . 

 هم را قسمتش کوچکترین حتی که ریاضی مسائل از کدام هیچ

 که بود وقتی بدتر آن از. نداشت جذابیت برایش شد نمی متوجه

 و اجتماعی کنه خرد اعصاب و کردنی حفظ سواالت پای باید

 دوست کمی مدرسه در که زنگی تنها. گذاشت می علوم حتی

 لطف به هم آن که بود ورزش کند تحملش توانست می و داشت

 هم اگر یا و خورد می تعطیلی به یا مدرسه های برنامه ی همه

 نامش. نشستند می حیاط ی گوشه  آن از نیمی شد می برگذار

بود گذرانی خوش زنگ عمال ولی بود ورزش زنگ . 



 مشغول دو هر. رفت مادرش و جان خانم جلوی و شد بلند جا از

 بلند جا از کرد سعی و گرفت زمین به دست جان خانم. بودند

 و نحیف های دست به را اش فربه هیکل, گرفت را دستش. شود

 سمت به که طور همان. شد بلند جا از و داد تکیه گالب ظریف

گفت گالب به رو افتاد راه آشپزخانه : 

 رو ها زیلو کن کمکش کن صدا رو سعید برو بگردم دورت ننه -

آمادس غذا که کنید هنپ حیاط کف . 

 کسی دیده به اش شده سرخ روی نداد اجازه و گفت چشمی

 حیاط در را نگاهش. رفت بیرون و گرفت رو سریع. برسد

 ولی ندید را سعید کرد نگاه را طرف هر. نبود سعید ولی چرخاند

 بودنش باز جلویش ی پرده شدن جمع بخاطر که حیاط باز در

کرد جلب را نظرش بود مشخص .  

 بود کرده راه به را مردها بساط که چوبی های تخت به را نگاهش

 ی همه. کند نگاه را طرف آن خواست نمی دلش اصال. نیانداخت

 به نفری دو باید را هفته آخر هر ها آن و داشتند مرد فامیل

نبود منصفانه برایش اصال این و رفتند می میهمانی . 



 خوا از گاهی اتفاقا... باشد عزیز برایش هم خیلی پدرش که نه

 می شاید نبود او اگر. نداشت پدر کاش ای که خواست می

 را بودنش همیشه خدا از شاید و بیاید کنار نبودش با توانست

 کرد می تصور او که نبود اونی و بود که حاال ولی کرد می طلب

بود دردناک برایش واقعا . 
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 ی خانه حیاط کف های موزاییک روز اش پالستیکی های دمپایی

 کاهش را صدایش کرد می سعی چه  هر و داد می صدا قدیمی

 سرعت کمی و شد بیخیال دیگر. کرد می هم بدترش انگار دهد

 نگه گردن ناحیه از را نازکش و ساده شال. کرد بیشتر را پاهایش

بدود در دم تا را مسیر بتواند و نشود باز سرش از که بود داشته .  



 این به و کشید هم در را هایش اخم. کرد بیرون نیمه تا را سرش

 پژو کردن تمییز مشغور سعی. کرد نگاه کوچه طرف آن و طرف

بود خریده تازگی به پدرش که بود جدیدی .   

گفت غلیظی اخم با همانطور : 

کنیم پهن رو ها زیلو گفته جان خانم تو بیا سعید - . 

 را ابروهایش و کشید کار از دست گالب صدای شنیدن با سعید

 ماشین در داخل و کرد تا مرتب بود دستش که دستمالی. داد باال

  .گذاشت

 بلند آستین بلوز. گرفت نمی چشم او از ای لحظه اما گالب

. بود گذاشته باز را جلویش های دکمه و داشت تن به ای طوسی

 کرده تن به مردانه پیراهن آن زیر هم تری تیره ساده شرت یت

 رو مرتب را موهایش.  نبود استخوانی یعنی نبود الغر زیاد. بود

 یک بکند بیشتری دقت خواست می وقت وهر زد می شانه باال به

رفت می تر باال ابرویش تای . 

جوجه؟ بشه چی که بیرون خونه از اومدی کمر تا اونطوری -  



 که انگار گالب. افتاد راه به گالب سمت به و کرد قفل ار ماشین

رفت عقب و پرید جا در باشند گرفته را مچش .  

 به حیاط از و بود کرده صاف را پرده بود کرده تر باز با در وقتی

نداشت دید خانه از ناحیه آن .  

 !هان -

 پاچه دست واضح. رفت عقب عقب کمی آمد جلوتر که سعید

 باعث چیزی یک شد می متوجه ودب هرکسی. بود شده

 بیرون چشمانش از که هایی مردمک این و شده اش دستپاچگی

نبود بیخودی بود زده .  

گفت سعید که بگیرد را چشمش خواست : 

خانم جوجه میری کجا - . 

 به خواست. کرد جمع را هایش لب و کشید هم در را هایش اخم

 بگوید و بتوپد او به اش زندگی های سال تمام مثل... بتوپد سعید

 دارد جا تا خواست می. شده بزرگی دختر و نیست جوجه که

 سعید که همین ولی کند باران بمب هایش مشت با را بازوهایش



 بند نفسش شد ایجاد برایشان یکی در یک فضای و بست را در

 .رفت

زیلو... من - ! 

 ولی بگیرد را گالب دست تا برد جلو را دستش و خندید سعید

شد شیمانپ راه وسط . 

اخمو وجبی یه نمیشی؟ بزرگ چرا - ... 

 کمرش به را دستش بود شده شیر سعید ی جمله این از که گالب

گفت و کشید هم در بیشتر را هایش اخم و زد : 

نه اخمو نه بچه نه ام وجبی نیم نه من - ... 
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 در که اخمی و سرعت همین با را هایش حرف ی ادامه خواست تا

 روی نرمی ی بوسه و شد خم سعید کند ردیف بود کشیده هم

نشاند اش گونه . 

 صورتش به بدنش در موجود خون تمام که نکشید لحظه به

 نقطه همان فقط و بود شده حس بی بدنش بقیه انگاه. برد هجوم

 می و کرد می درد حتی... ملتهب و بود داغ بود بوسیده او که

 !سوخت

 هایش دست. نتوانست ولی بگوید چیزی که کرد باز را دهانش

بود شده حس بی هیجان شدت از انگشتانش نوک و لرزید می . 

 و عزیزی برام چقدر بگم بهت نمیشی بزرگ... کوچولویی -

خوادت می دلم چقدر . 

 انقدر. ردک باز دهان و لرزید چشمانش درشت های مردمک

 صدای هایش دندان خوردن هم به که بست را دهانش محکم

 بود کسی همان دقیقا او. کند صحبت توانست نمی نه. داد بلندی

 دیدنش برای بود کرده باز چشم وقتی از که سعیدی. میدید که

 را عمرشان طول تمام که پسری همان... شکست می دست و سر



 گرفتن کشتی بودند تر کوچک وقتی حتی و دعوا و کلکل به

بودند گذرانده .  

 را العملی عکس هیچ قدرت. بود شده منجمد بدنش خون

 می کار چشمانش فقط که بود متحرک ای مرده انگار. نداشت

 شیطنت پر چشمان به تکانی هیچ بدون هم ها همان و کند

بود شده دوخته سعید . 

 انگشتان نوک دستی یک. شد لمس انگشتانش نوک بار این

 دوخت پایین به را نگاهش تعجب با. بود گرفته را راستش دست

 های دست میان دقیقا هایش دست. دید را هایشان دست و

 نوک انگشت یک با. کرد می نوازشش یواش و آرام او و بود سعید

بود گرفته بازی به را انگشتانش . 

 و کشید بیرون سعید های دست میان از را دستش سریع

 چانه. بچرخد صورتش نداد اجازه او دست که بگیرد رو خواست

 فاصله. کند نگاهش کرد مجبورش و شد سعید دست اسیر اش

 و بگیرد باال سر بود مجبور پالب ولی نبود زیاد شان قدی

کند نگاه را چشمانش . 



بشی بزرگ که میشمارم یکی یکی رو ها لحظه - .  

گفت و رساند چشمانش کنار به را دستش : 

باشه من مال ها چشم این, ها مژه این که - . 

االن میاد یکی - . 

گفت و زد نرمی لبخند و کرد کج را صورتش سعید : 

نمیاد کسی... من دنبال فرستادن رو فسقلی توی - . 

 ...فسقلی -

خندید تر واضح و کرد تر زبان با را لبانش : 

نیستی میدونم - . 

 را هوا از حجمی بگوید چیزی اینکه بجای ولی کرد باز دهان

 عظیمی حجم بتواند تا. بکشد نفس درست بتواند شاید ات بلعید

 که پسری این شد نمی باورش... سعید. کند درک را اتفاق از

 می عالقه ابراز او به داشت و بود سعید بود ایستاده جلویش

 .کرد
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 چشمانش مشکی های کره در که شیطنتی آن از وای ...نگاهش

 آن به خیره و بود داده دست از را مشاهیرش تمام. زد می موج

 لحظه آن دنیا تمام اصال. کرد می نگاه داشتنی دوست صورت

بود ایستاده برایش . 

 که کرد احساس او و کرد لمس را اش بینی نوک سعید انگشت

شد اضافه دنشب دردناک جاهای به هم اش بینی نوک .  

 بین راهروی بیا خوابیدن همه.  فسقلی نکن نگاه منو بر و بر -

 .سرویس

 که شد دور او از و زد کنار را پرده طوری. رفت و گفت را این

بود نیافتاده لحظه آن در اتفاقی هیچ انگار .  



 همه. بود ریخته هم به لحظه در گالب تصورات و افکار ی همه

 او که ای لحظه. کرد تغییر که بود وقعم همان درست انگار چیز

 که سعیدی بلکه هرکسی با نه هم آن بود کرده تجربه را ها اولین

رود بیرون ذهنش از نبود ای لحظه . 

 نمی جا اش سینه در دیگر که قلبی با و کرد تند را هایش قدم

 هر. رساند آشپرخانه به را خودش و رفت ساختمان سمت به شد

 هر نباشد نیاز و بیاید گیرش جا همان در کاری بتواند کرد کار

 اش جدی کسی باشد آمد و رفت در ساختمان و حیاط بین لحظه

 حیاط به ساختمان از ها وسیله بردن برای شد مجبود و نگرفت

شود تسلیم . 

 دختری همان او انگار که دزدید می سعید از را نگاهش طوری

. زد می دسعی کله و سر در طور آن کودکی همان از که نبود

بود گرفته دیگر رنگ برایش چیز همه شبه یک درست . 

 و گشتند برمی خانه به ها شب همیشه فرخ دایی و فخری خانه

 دور همه تا خرید می پاچه کله ها جمعه صبحانه برای فرخ گاهی

 نگاه همان با فرح. بودند ثابت پای فرح و فرخنده. باشند هم



 بهانه, فروخت می فخر اش زندگی منطقه برای که همیشگی

. ماند می مادرش خانه هفته هر و آورد می را منزلش دوری

 فرح حرف حرف و بود تر باریک مو از گردنش شوهرش بیچاره

 و کرد نمی صحبت فرح حرف روی کالم یک اسماعیل آقا. بود

 می انجام و گذاشت می منت ی دیده روی گفت می او چه هر

  .داد

 بعد روز یا و بیاید دنبالش به که نداشت را کسی اما فرخنده

 شب که گفت می محاسباتش تمام. برگرداند خانه به را او دوباره

 طی تر اضافه بار دو را نداشتنی دوست مسیر این و بماند را

 مزاحم که شد می باعث روز یک این اتفاقا نبود هم بد. نکند

 ممکن ماند می خانه اگر. نباشد هم کیومرث های نوش و عیش

 نوشی و عیش های دوشنبه به شبیه هم ها شب جشنبهپن بود

شود کیومرث ... 
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 را سرش. کرد نگاه را مادرش دقت با و کرد باز را پلکش میان

 که شد مطمئن عقب اتاق روشن و تاریک میان و برد جلوتر

 خاله که طور همان و شد بلند جا از. شده عمیق خوابش مادرش

 که جایی سمت به پا نوک روی کرد می نگاه را جان خانم و فرح

برداشت قدم پاورچین بود گفته او به سعید . 

 رسیده جا آن به تر زود او از سعید که کرد نمی هم را فکرش

 قدمی دو ی فاصله با. برسد گالب تا بکند پا آن و پا این و باشد

 سعید. بودند دوخته هم به را نگاهشان دو هر و بود ایستاده او از

 پله روی و زد تکیه حمام آلومینیومی در به و رفت عقب عقب

 گالب تا کرد اشاره حرف بدون. نشست بود جلویش که کوتاهی

بشیند کنارش .  

 شدت از که نبود بدنش در جایی. لرزید می هم انگشتانش نوک

نلرزد هیجان . 

 ترسیدی؟ -



 در را پایینش لب. داد تکان نه معنای به سعید جواب در را سرش

پیچاند هم در را هایش دست و گرفت دهان . 

لرزی؟ می داری چرا پس -  

 به سعید صدای. داد باال را هایش شانه و خندید فقط بار این

 که بود گوش وجودش تمام انگار او و شد می شنیده سختی

سپاردب جان گوش به را او صدای . 

شده بزرگ و خانم چقدر من شیطون دختر - . 

 سعید خاطر همین به و بگوید سعید جواب در نداشت چیزی

گفت دوباره : 

میدونه جان خانم - . 

 دهانش جلوی را هایش دست و کشید آرامی هین ناخواسته

 انگار. آمد واقعی نظرش به چیز همه انگار لحظه یک. گرفت

 باره یک سالگی پانزده در. گفت می سعید که بود همین درست

نبود شیطان و شر بازیگوش دختر آن دیگر و بود شده بزرگ . 

مگه؟ شده چی -  



چی؟ یعنی -  

. زد می برق هم تاریکی در چشمانش. کرد کج را سرش سعید

 می, بود کرده عادت تاریکی آن به گالب چشمان دیگر که حاال

 ونهمچ هم چشمانش و درخشد می سعید نگاه چطور که دید

خندد می نگاهش . 

شدم داشتنی دوست فسقلی دختر یه عاشق من یعنی اوم - . 

گفت و شد کشیده دهانش داخل به لبانش دوباره : 

 مسخرم و کنی امتحان منو خوای می یا میگی راست داری -

 کنی؟

کردم؟ مسخرت حاال تا مگه -  

 وقت هیچ و گذاشت می سرش به سر کمی فقط او... کرد فکر

بگیرد سخره به را او بود نشده . 

وقت هیچ نه - . 

کنم نمی مسخرت وقتم هیچ پس - . 



 و بود شده جمع چشمانش در اشک. آمد می باال سخت نفسش

گفت آرام و گرفت باال را سرش. بود کرده سکوت : 

میدونه؟ مامانتم -  

گفت و کرد ریزی اخم سعید : 

جان خانم فقط نه - . 

گفتی؟ اون به چی برای -  

گفت واضح و گرفت هدف ستقیمم را چشمانش سعید : 

کنه خواستگاری برام تورو فرخنده خاله از خوام می - . 
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گفت و شد تاب بی همانطور هم نگاهش. لرزید لبانش : 



 خواستگاری؟ -

نداری؟ دوست -  

گفت سعید که کرد سکوت : 

 ثابت بهم اومدی که امشب. نه یا داری دوسم توام نمیدونستم -

میکنی فکر من به توام که شد ... 

یادمه که وقتی از - ... 

گفت و خندید چشمانش ولی کرد اخم سعید ابروان : 

چی؟ دیگه خب! میگه چیا جوجه ببین -  

 راهرو انتهای به و چرخاند درجه هشتاد و صد را سرش گالب

انداخت باال انهش و و کرد نگاه . 

کوچولوم ببینمت - . 

 ...سعید -

گفت مستاصل و برگشت لرزانش صدای با نگاهش : 

سالمه پونزده فقط من - . 



سالت شونزده میشه دیگه روز دو و هفتاد - . 

 تولدش به روز دو و هفتاد که بود نکرده حساب. لرزید دلش

 که دید می کرد می هم انگشتی سر حساب یک اگر ولی مانده

گوید می درست یدسع . 

 ...خب -

ساده دانشجوی یه و سالمه بیست فقط منم - . 

گفت ذوق با : 

میشه؟ یعنی -  

 نگران میکنم دومادت خودم گفته جان خانم نشه؟ که چرا -

 .نباش

 را سعید و داد تکیه دست یک به بیشتر. زد چانه زیر را دستانش

کرد نگاه . 

نمیشه باورم - . 

 چیو؟ -

داری دوسم - ! 



*** 

 هم در قبل سال ده که بود خورده گره هم در طوری گاهشانن

 و بودند خورده گره هم به بافت گیس موی شبیه. بود شده بافته

 که چیزهایی دانست می چه. بود فیل حضرت کار گردنشان باز

شود می جداییشان باعث بود گرفته کم دست خیلی خودش . 

. بودند داده بله دو هر و بود کرده جاری را عقد سوریشان عاقد

 به و بود شده جاری ها آن میان بله ها این از تر زود دانست می

 را صحنه این داشت نمایشی که همین ولی بودند درامده هم عقد

. بود شده زنده برایش قبل های سال لحظات تمام کرد می تماشا

 می ترسیم را آینده زندگی خودشان برای که هایی لحظه تمام

 .کردند

 نزدیک سالش و سن به زیاد استخوانی بلوند وهایم آن با فرح

 فقط خواهر دو این بفهمد توانست می اول نگاه با کسی چه. نبود

 فرح صاف و شده بوتاکس صورت. دارند سنی تفاوت سال یک

 دو از کدام هر انگار... کجا فرخنده های چروک و چین و کجا



 را نشا ظاهری شباهت شد نمی دیگر حتی. بودند مختلف سیاره

داد تشخیص هم . 

بندازین؟ عکس داماد و عروس با نمیرین خواهر فرخنده -  

 با را نگاهش بود احوالپرسی مشغول فرح با که فرخنده

گفت گالب به رو و گرفت او از عذرخواهی : 

بندازیم عکس بریم مادر بیا - . 

 سمت به مادرش همراه به و گرفت دست در را فربد دست گالب

 بلند عنوان هیچ به سعید نگاه سنگینی .رفت داماد و عروس

 حتما. بود تر خراب فضا آن در هرکس از او دل حال و شد نمی

... بوده سعید نامزد سالی چند و کیست او دانستند می همه

دانستند می را شان جدایی دلیل حتی همه شاید . 

پسرم باشه مبارک - . 

 اش پیشانی. کشید آغوش به را فرخنده مکث با و شد خم سعید

 کشید ثانیه چند. نگفت هیچ و گذاشت اش خاله ی شانه روی را

 به فقط نکرد نگاه را اش خاله چشمان دیگر ولی شود بلند تا

 دسته عکسی. گرفتند جمعی دسته عکس و زد زل دوربین



 پدرش برای دیگر عروسی کنار در را فربد مادر و پدر که جمعی

شد می شامل ... 
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 نمی.بود شده پنبه, بود کرده رشته ها سال این در چه هر 

 می را صدایش. دارد را ماندن سرپا قدرت هنوز چطور دانست

 و نبود مفهوم. بود رفته فرو ابهام از ای هاله در انگار ولی شنید

 آن ی همه. شود متوجه تا دکن تمرکز درستی به توانست نمی

 می رنگ چشمانش جلوی تک به تک هایشان یواشکی و ها سال

  .گرفت

 شانزده دختر. کرد رسمی را چیز همه که بود بعد سال جان خانم

 مگر ولی. آمد در فرحش پسر موقت عقد به فرخنده ی ساله



 فقط جان خانم ولی بود آورده نه اول همان از بود؟ راضی فرح

بود گالب و سعید بودن هم با و داشت خواسته یک .  

 پوست در خوشی از گالب و بود نرفته کنار سعید لبان از خنده

 دیگر شان پنهانی های عاشقانه سال یک. گنجید نمی خودش

بودند جریان در خانواده ی همه و بود شده رسمی .  

 و کت همان با. بود رفته جان خانم ی خانه به کیومرث بار این

 کمد ی گوشه در سال های سال که ای ژنده رنگ کرم شلوار

 از چیزی مگر اصال بود؟ چگونه بودن پدر. بود خورده خاک چوبی

بود؟ بسته نقش گالب ذهن در پدر  

 مادر هم عقد مراسم میان. آمد خودش به عکاس صدای با

 به چیز همه... مرتب و شیک دو هر. پدرش هم و بود عروس

 جایگاه که نبود او فقط ولی شدبا توانست می که شکلی بهترین

 بود نپرسیده. دانست نمی را نامش حتی. بود کرده پر را عروس

. دارد نام چه است شده قایم گریم خروارها پشت که عروسی این

بس و بود لب رژ یک اش جشن آرایش تنها آمد یادش فقط . 



 دست در را فربد دست. بود هاله در برایش هنوز سعید صدای

 و نزد حرف کالم یک بچه. فشرد بیشتر ستهناخوا و گرفت

 مشکی چشمان به خیره و برگشت سعید به رو. نکرد اعتراضی

گفت بود خندان همیشه حالتش که رنگش : 

خاله پسر باشی خوشبخت - . 

گفت مجلس عروس به رو و کرد مایل کمی را نگاهش : 

عزیزم باشی خوشبخت - . 

 گناهی بیچاره دختر آن مگر ولی بود سختی کلمه چه... عزیزم

 همان فربد از بعد مجلس آن آدم ترین گناه بی شاید داشت؟

 های دندان و خندید می سرخوشی با سعید کنار که بود دختری

کرد می مزین را دوربین لنز ردیفش و سفید . 

 ولی بود انکار غیرقابل جمعیت تمام میان در گالب درخشش

 ساعد روی را کیفش. بود شده ارزش بی برایش مسئله این دیگر

 های دست در طور همان را دیگرش دست و گذاشت دستش

... نشست فربد موهای روی نگاهش. داشت نگه فربد کوچک

 ها مو این فرخنده به شباهتش تمام وجود با شد می چطور



 انقدر و بود نشده ریز انقدر حال به تا. باشد فربد به شبیه درست

 خودش حق را بچه. ردبگذا بین ذره زیر را فربدش کرد نمی سعی

. دانست می کنارش نبودن در را اش خوشبختی و دانست نمی

 می سعی فقط و گذاشت می پا زیر را ها مادرانه تمام همین برای

 همه انگار سعید حضور در درست... شب آن. باشد خواهر کرد

 نقطه تمام خواست می فقط که انگار. بود کرده فراموش را چیز

بود؟ شدنی مگر ولی کند جدا سعید از را فربد اتصاالت  
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 کشانده رقص پیست جلوی تا و گرفته را خواهرش دست فرح

 همه خواست می. شناخت می هرکسی از بهتر را اش خاله. بود

 باقی چشم در را پسرش مجلس جبروت و جالل ی همه, را چیز

 فرح بال و دست بود کرده فوت جان خانم وقتی. کند فرو افراد



 کردن جدا همه از اول. بود شده بیشتر خودنمایی برای هم

 سعید و گالب جدایی... بعد و بود ها هفته  آخر آن از اش زندگی

بود کشیده نقشه برایش حسابی که . 

 از بعد ماه دو کیی تنها که چرا بود مزاحم تنها جان خانم انگار

 شده تمام چهلم مراسم تازه که ها موقع همان, جان خانم فوت

هیچ دیگر و شد گرفته تلفنی تماس یک بود ... 

 کجا نشینی جا این. ها منی خواهر شما مثال خواهر وای -

کنارت میان دختراشم و فخری االن بشین بشینی؟ .  

 از ها آن طوری. بود شده بیوه که شد می سالی یک فخری

 همسر فوت از که ماه چند از بعد که بودند شده رانده خانواده

 اگر هم میهمانی این. رسید فرخنده گوش به بود گذشته فخری

 نمی گرفته فرح جانب از تماسی وقت هیچ نبود دلسوزی برای

کرد شد نمی کاری و بود شده شناخته فرح دیگر. شد . 

 پای به پا اددام و عروس میهمانان های سوت و دست صدای با

 شکمش روی جایی را دستش سعید. شدند سالن وارد هم

 سفید الک با که را زیبایش دست رو خنده عروس و بود گذاشته



 بی. بود زده گره سعید بازوی میان بود شده مزین هایش ناخن

بود خورده گره هم در ها دست راحت و قید . 

 اینطور را دستت باید بود نگفته مگر نبود؟ خودشان فانتزی مگر

 مگر... عمومی های مکان و خیابان در حتی کنی؟ گره بازویم به

 دختری که بود شده چطور شد؟ می خودشان برای نباید این

داشت؟ برمی قدم کنارش لحاظ همه از متفاوت  

 هم را فربد صدای حتی که بود شده کر انگار. شنید نمی گوشش

 و سعید روی از نگاهش لباسش شدن کشیده زور به. نشنید

 به نشنید را بچه صدای. نشست فربد روی و شد بلند خانمش

 پایش روی کمی شد مجبور و برد پایین را سرش خاطر همین

بشنود را فربد صدای تا بشیند . 

 و گذاشت گالب گوش کنار را دستش بانمکی ژست با فربد

کرد نزدیک او گوش به را دهانش و برد باال کمی را صدایش . 

دستشویی؟ بیای من با میشه آبجی -  

 تا. گشت را سالن دستشویی دنبال به و چرخاند را سرش گالب

 بود ست تاالر دکوراسیون با که رنگی سفید پارتیشن به چشمش



 خوشحال چقدر. کشید سمت آن به و گرفت را فربد دست افتاد

 از شد می باعث که فربد رفتن دستشویی این از شد

دبمان جا داماد و عروس خوشامدگویی . 

. ایستاد سرویس در پشت و شد دستشویی وارد هم خودش

 شد نمی درونی تشویش آن از چیزی. انداخت آینه به نگاهی

 چیزی شد نمی و رسید می نظر به خونسرد خیلی اتفاقا. فهمید

برد پی درونش از . 

 رژ تمدید مشغول را خودش کمی گالب ولی آمد بیرون زود فربد

 با باشد مطمئن رسیدند شانمیز به وقتی که داد نشان لبش

کند نمی برخورد سعید . 
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 و سالم هم فخری دختران با و نشست مادرش کنار صندلی روی

 همین به و بود ندیده را ها آن همسرهای. کرد پرسی احوال



 خوشوقتی ابراز رنگی کم لبخند با و دشدن معرفی هم به خاطر

گفت فرید به رو و ندوخت ها آن به را نگاهش دیگر. کرد : 

بشینی؟ مامان پیش بیای خوای می -  

 شدت به آهنگ صدای و رفته سر اش حوصله بود مشخص

. داد تکان نه معنای به را سرش که است هایش کودکانه مزاحم

 جلویش بود ندهک پوست خیار فربد برای مادرش که بشقابی

گفت و گذاشت : 

کن بازی هستن که هایی بچه با بیرون برو خواستی بخور - . 

 های تکه اشتیاق با طور آن که بود گرفته تازه جان انگار بچه

 نرسیده پایان به خیار های تکه هنوز. گذاشت دهان به را خیار

 کوچک دختر مینا و گالب دست و آمد میزشان کنار فرح که بود

کشاند رقص پیست وسط زیاد اصرار با و گرفت را فخری تر .  

 با. نرود پیست آن وسط و بمیرد جا همان کاش خواست دلش

 خانواده آن عروس دیگر و داشت که متفاوتی جایگاه این وجود

افتاده اتفاقی چه که بقبوالند خودش به بود نتوانسته هنوز نبود .  



 چیز همه بود کرده سعی کرد می زندگی شهاب با که مدتی تمام

... داشت خبر فربد از بغیر چیز همه از شهاب. کند فراموش را

 هرچقدر شهاب. بود کوچکش خانواده و خودش میان راز فربد

 فربد. دانست می را مهمی این به راز نباید بود محرم که هم

 بخواهد دلش که نه. بود شهاب با ازدواح موانع از یکی برایش

 گذاشت می سر پشت را موانع ی همه اگر ولی شود او دائم عقد

بیافتد اتفاق این شده که هم فربد بخاطر نبود حاضر . 

 عقبی اتاق میان چقدر. کرد رقصیدن به شروع آرام مینا جلوی

 فیلم بار هر او. بودند کرده رقص تمرین سعید با جان خانم خانه

 کوچک صفحه در و آورد می داماد و عروس رقص آموزشی

 می تمرین هم با دو هر و داد می نشان گالب به اش گوشی

 گفته جان خانم. بود شده فرماندهیشان مقر عقبی اتاق. کردند

 زندگی هم جا همان ازدواج از بعد توانند می بخواهند اگر بود

 و است کالسی بی اوج پایین به ونک بود معتقد فرح ولی کنند

شود ساکن ونک از تر پایین پسرش نیست حاضر . 



 را نگاهش و بردارد اش مصنوعی لبخند آن از دست توانست نمی

 سینه از را دردناک نفس آن بود سخت. بگیرد مینا صورت از

کند اش خفه و ندهد بیرون . 

 همراه به هم گالب و بودند زده حلقه داماد و عروس دور به همه

 برایش عذاب این لحظه هر انگار. پیوست جمعشان به مینا

 و کرد نمی نگاهش دیگر سعید .شد می تر سخت و تر دردناک

 را پایش و زد می بشکن عروسش جلوی مردانه ژستی با فقط

 تغییر را ها آدم همه این ندیدن سال شش. داد می تکان کمی

بود؟ شده عوض هم رقصیدنش نوع حتی که داد می  

 میز سمت به و کرد عذرخواهی مینا از رسید پایان به که موزیک

 برقصد بود گرفته تصمیم و نشست می زیاد نباید. رفت خودشان

کرد می استراحت باید و بود آورده کم هوا فعال ولی ... 
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. بود شده تبدیل ویرانه به شبه یک اش بچگی های رویا ی همه

 پسر و میساختند چهکو های بچه با که هایی آجری خانه شبیه

 خراب واحد از آنی در شان الیه چند های توپ با همسایه های

 ها خرابه آن میان کودکی در که رویاهایی همه. کردند می

نبود اش ویرانه از اثری حتی وحاال بود ساخته .  

 سعید از نتوانست وقت هیچ چه برای فهمید نمی هم خودش

 برای دلش. شد می ششفرامو هایش بدی تمام انگار. شود متنفر

 که میسوخت معصومی طفل آن برای دلش... سوخت نمی خودش

گفت می خواهر مادرش به و کرد می خطاب مادر را مادربزرگش . 

 و شدن دیده کمی با که بود شده روزگاری درگیر خودش زندگی

 وقت هیچ که بود کرده پیدا راه جایی به کتایون با خوبش رابطه

 آن در حتی که گنجید نمی تصورش در. کرد نمی هم را فکرش

 او از نامی کتایون که این به برسد چه شود مشغول داری کفش

برسد دارد که جایگاهی این به تا کند کمکش و بیاید خوشش .  



 و شد نمی آشنا شهاب با وقت هیچ افتاد نمی ها اتفاق همین اگر

 به خودش فروش مقابل در توانست می بعد دفعه نبود معلوم

نه یا کند مقاومت پدرش های منقلی هم از یکی ... 

 عذر. گرفت رقص پیست از چشم و بود سنگین برایش فضا

 یادش ولی رفت خروجی سمت به. شد بلند جا از و کرد خواهی

 بیرون اش مجلسی لباس با طور همان و نکرده تن به پالتو افتاد

 صندلی پشت از را پالتویش و برگشت میز کنار دوباره. رفته

 و بود پایین به رو مرتب دست یک که خزی تمام پالتوی داشتوبر

داشت خاصی براقی اش مشکی رنگ .  

 و جنگ در پایش با کفشش هم باز انگار. رفت می راه کج کمی

 حس. بود رسیده کاری کتک به هایشان نوازش و ناز و بود جدل

 بعد دقیقه چند تا که است پایش زیر بزرگی تاول کرد می

شود متحمل بیشتری درد تا شود می ثباع ترکیدنش . 

 قدم در ای عجله هیچ کرد نمی سعی و بود آهسته هایش قدم

 و بود جدا عروس ماشین مسیر از رو پیاده مسیر. باشد هایش

 از کسی اگر. بود شده ایجاد باریکی مسیر ها آرایی گل پشت



 پشت از کسی که شد متوجه شد نمی رفت می رو ماشین مسیر

ردگذ می ها گل . 

 ای لحظه. شد کشیده دستش که بود خودش هوای و حال در

 روشن و تاریک در ولی بکشد جیغ ترس از خواست و شد شوکه

 از خالی که باغ از قسمت آن های نورآرایی و شب سیاهی

کرد سکوت و کرد حبس نفس سعید دیدن با بود هرکسی .  

 خورد بلندی گلذان به کمرش شد باعثش سعید که ریزی هل با

 میان دو هر خیره نگاه. شد می شروع آن از ها آرایی گل که

 قدم پیش زدن حرف برای کدام هیچ و بود دیگر هم چشمان

شدند نمی . 
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 شده خسته ها نگاه بدل و رد و سکوت این از که بود سعید انگار

 شبیه بلکه هیچ نبود که زالل قبل مثل دیگر که گالبی نگاه. بود

کند زخمی را شکارش تا کرده کمین که بود ای زخمی ببر . 

میری کجا - ... 

 سعید ی مسخره سوال این برای جوابی. کرد سکوت گالب

 او مگر دهد؟ پسش جواب بخواهد که بود که او اصال. نداشت

 بود؟ طلبکار او از حاال هک بود داده پس جوابی قبل سال شش

 را خودش حاال که بود پرسیده سوالی سال شش این مگر اصال

 وقت هیچ و داشت دوستش دانست؟ می پرسیدن سوال محق

 داشتنی دوست هر مگر ولی شد نمی تکرار حسی چنین برایش

 می بود سعید ی دیوانه گالب چقدر هر بود؟ نقص بی و خوب

شوند ینم ما وقت هیچ ها آن که دانست . 

داماد؟ آقای بیرون اومدی چی برای -  

 لحظه ی همه شاید. کرد می سوال دار طعنه که بود گالب بار این

 می باعث تکرارشان با که بود پیش سال هشت و هفت های

 نه و بلرزد لبانش نه و بپرسد چیزی چنین راحت تا شدند



 و آمد می بر ازش کاری هر جدید گالب این هم شاید... صدایش

بگردد رفتارش برای منطق و دلیل دنبال نبود یازن . 

بیرون اومدی چی برای تو - . 

بدم پس جواب بهش بخوام من که نیستی کسی تو - . 

 روزی که باری شیطنت سیاه چشمان همان میان بود زده زل

 توانست نمی که بود دور قدر آن نظرش به که روزی. بود عاشقش

 و هفتاد بلکه نه سال هشت یا هفت شاید که روزی. کند لمسش

داشت فاصله آن با سال هشتاد یا . 

نکن دیوونم گالب - . 

 مجلسش تو مامانیش پسر گل ببینه فرح خاله االن پسرخاله -

ها میشه ناراحت نیست . 

 جدی خیلی بلکه کنایه و طعنه با نه بار این و داد تغییر را لحنش

 :گفت

 فرح. بشم دیده تو کنار هم لحظه یک خواد نمی دلم -

. دونه می پسرش بدبختیای بانی و باعث رو من همینطوری



 از که بشم یکی زندگی خوردن بهم باعث خوام نمی حداقل

خودمه جنس . 

 ...کیمیا -

 کیمیا خانم عروس. شد نمایان لبش روی واضحی پوزخند گالب

 را نامش سعید از... نه هم کس هیچ از لحظه همان او و داشت نام

بود شنیده . 

پسرخاله بشی تخوشبخ - . 

 دوست و مهربان چهره آن دیگر. رفت فرو هم در سعید های اخم

 با دید می که ای چهره. بود دیده او از ها سال که نبود داشتنی

 این سال شش این سعید شاید. داشت فرق همیشگی سعید

 برای باشد سعید بود قرار سعید اگر. دانست نمی او و بود شکلی

 راه از چشمانش با که ماند می ساله بیست پسر همان همیشه او

زد می فریاد را ها دارم دوستت نگاهش با و زد می لبخند دور . 

شدی می امشب عروس باید - . 

. شد می بیشتر و بیشتر داشت هایش پوزخند. زد پوزخند گالب

 انقدر. گرفت نمی را چشمانش حتی و شد نمی محو لبش کجی



. نلرزد صدایش دیگر و دکن نگاه او چشمان در که بود شده خبره

 جز چیزی لبش بر و باشد غوغا دلش در که بود شده توانا انقدر

شود جاری دارم دوستت . 

 رو حرفا این نزن. بیچاره دختر اون داره گناه پسرخاله... هه -

خوشبختش برو ... 

. بودند هم محرم که ها موقع همان مثل. بزند حرف نداد اجازه

 می نگاهی وقتی رود می ضعف لمد گفت می که روزها همان مثل

 گالب تنه روی را اش تنه. کنم کنترل را خودم توانم نمی و کنی

 ولی برد عقب توانست می که جایی تا را خودش گالب و کشید

 شد چه نفهمید. شد خم آن روی و نداد اجازه بلند گلدان دیگر

 دنیا همه شد ایجاد لبش روی که سوزشی با لحظه چند که

دایستا برایش ... 
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 به را وقاحت سعید. کشید هایشان بدن میان را هایش دست

 طور آن بود توانسته چطور. بود رسانده خودش حد آخرین

 به اش عروسی مراسم ارکستر صدای هم هنوز که جایی درست

کند حماقتی چنین یدرس می دو هر گوش . 

 از سانت چند تنها سعید ولی داد فشار سعید سینه به را مشتش

 به بیشتری قدرت با را دستش دوم بار. گرفت فاصله او بدن

 را نفسش داشت سعی. داد هل عقب به را او و کوبید سعید سینه

 و درست توانست نمی ولی برگرداند عادی حالت به تر سریع

گفت نهایت در و گرفت عمیقی نفس. دبزن حرف شمرده شمرده : 

 اومده که دختری اون بدبخت.وجدانی بی خیلی... پستی خیلی -

خیلی سعید شرفی بی خیلی. تو زندگی تو ... 

 هایش قدم به و آورد فرود او صورت روی محکمی کشیده

 سمت به مسیرش بار این, نرفت بیرون دیگر. داد سرعت

 بهم سعید از داشت شحال. بود سالن داخل بهداشتی سرویس

 او به نسبت را انزجار حس عمرش تمام در بار اولین. خورد می

بود دواندن ریشه حال در حس این و داشت وجودش در . 



 رنگ هم دستش پشت تمام و کشید لبانش به را دستش پشت

 هم به را اش چهره آرایش تمام اشک بود مانده کم. شد لبش رژ

 مرتب را صورتش و رسید دستشویی به خوبی وقت ولی بریزد

  .کرد

 گرو در سال همه این که دلی. سوخت می خودش دل برای دلش

 بود حاضر که پسری. بوده ارزش بی و پست انقدر که بود عشقی

 که نداشت ارزشی هیچ ببوسد را دیگری دختر اش عروسی روز

 در اما و گر ا و کاش هزاران. دارد نگه او برای را دلش در جایی او

 چند هنوز. کرد می اش بیچاره داشت که ذهنی پس. ودب ذهنش

 رفتن قصد زود قدر آن اگر و بود مانده مجلس پایان تا ساعتی

نبود درست کرد می . 

 سعی تمام مجلس آخر تا. رفت بیرون و کرد تمدید را لبش رژ

 مهم برایش دیگر. نیافتد سعید صورت به نگاهش که کرد را اش

. نشد بلند رقص برای دیگر فقط, کند می فکری چه فرح که نبود

 پر فربد برای ظرفی تنها شدند دعوت شام خوردن برای وقتی



 مادرش به را فربد به دادن غذا. کشید ساالد کمی خودش و کرد

شد ساالدش مشغول آرامی به خودش و سپرد . 

 که تکمیلی جهاز از و بود نشسته فخری و فرخنده کنار فرح

 از که گفت می. کرد می صحبت دبو فرستاده برایش عروس مادر

 تمام سنگ و کرده تامین برایش را آدمیزاد جان تا مرغ شیر

 فخری و گفت می باشد مبارک باز رویی با فرخنده. است گذاشته

 فقط ها فروشی فخر این دلیل که دانست می بهتر هم گالب از

است فرخنده و گالب حضور . 

 فروشی فخر تر نمایان هم قبل از حتی که کرد می صحبت طوری

 با و بود کرده فرو هایش گوش در پنبه دو که انگار گالب. کرد می

 دلش در. نشنود چیزی تا داد می فشار را ها آن انگشتان نوک

 مادربزرگی چنین پسرش که کرد می شکر مرتبه هزاران را خدا

است شده بزرگ مهربانی با مادرش دست زیر و شناسد نمی را . 
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 که بود کرده تجربه را چیزی. بود شده تمام آورش عذاب شب

 شرعی زن که حاال. بزند حرف کسی با آن از آمد می عارش

 این و باشد پایبند او به که دانست می ملزم را خودش بود شهاب

شد نمی دور ذهنش از ای لحظه سعید حرکت . 

 و بود پرسیده را او حال و بود داده پیام بارها شهاب شب طول

 گفته شرایط و اوضاع از و بود کرده برخورد عادی گالب بار هر

  .بود

 جلوی که بود شب نیم و یک ساعت حدودای برگشت موقع

 میان که فربد و فرخنده اصرارهای. رسید مادرش خانه آپارتمان

 و کرد می بازی دلش با برود باال خواست می او از بیداری و خواب

 غریبه خانه آن با انقدر. رفت باال و بیاورد نه برایشان نداد اجازه

 زیادی مدت. نداشت جا آن در هم لباس دست یک حتی که بود

نبود بیش میهمانی جا آن در همیشه و ماند نمی جا آن که بود . 

 ورودشان با .بودند کشیده دراز تلوزیون جلوی کیومرث و فریبرز

 ولی بود پدرش پسر فریبرز.دادند سالم و برگرداندند سر فقط



 و بود آورده کیومرث روی به نه را مسئله این فرخنده وقت هیچ

 می پدرش بساط کنار که وقتی حتی. فریبرز خود روی به نه

 که طوری. کرد می مادری برایش هم شد می او همراه و نشست

 که بوده ساله ده فریبرز که ستدان می بود کرده تعریف مادرش

 را مسئولیتش هم فرخنده و سپارد می کیومرث به را او مادرش

 راه تازه گالب که هایی زمان همان درست. گیرد می عهده به

 شد فریبرز. بود افتاده قلطک روی شان زندگی و بوده افتاده

 پذیرفته فرخنده خانواده طرف از وقت هیچ ولی گالب برادر

  .نشد

. آمد پیش کیومرث با مخالفت های زمزمه که بود روزها مانه از

 بود رفته خاستگاری به کیومرث که زمانی چون داشتند هم حق

 باره یک بچه پسر این و بود نگفته اش قبلی همسر از چیزی

 برای همیشه جان خانم. بود شده ظاهر شان زندگی وسط

 ددی نمی زجری چنین مستحق را او و خورد می غصه دخترش

 از تر خودگذشته از فرخنده و بود شده که بود چیزی دیگر ولی

بزند پس را همسرش پسر بخواهد که بود آن . 



 که چیزی تنها. بود جایش سر چیز همه گالب سالگی پنج تا

 فریبرز های نخواندن درس کرد می خارج عادی روند از را زندگی

 بیست فرخنده و نداشت تمامی هایش شیطنت که پسری. بود

 شب. بود راننده کیومرث. کشاند می مدرسه به روز هر را ساله

 داشت شهرستان بار اگر و برنگردد خانه به که شد می هایی

 بهتر شان زندگی روز هر. کنند سر تنهایی را شب بودند مجبور

 هر و نشست رفقایش با کیومرث که زمانی درست ولی شد می

 شان خانواده بنیاد یگرد نوشید یا و کرد قمار یا را میاورد در چه

رفت بین از ... 

 برات ما دل نمیگی. خونه اومدی دادی افتخار ما به خانما خانم -

میشه؟ تنگ  

 از را نگاهش. شد خارج دادگی لم حالت از که بود کیومرث

نشست گالب سمت به چهارزانو و گرفت تلوزیون . 

بابا؟ خوبی -  

 نگاهی نیم نهما با ولی دزدید می کیومرث صورت از را نگاهش

 مادرش. دید می را اش چهره واضح تغییر بود انداخته او به که



 ها سال این تمام. بود کرده ترک واقعا کیومرث بود نگفته دروغ

 ایجاد کیومرث رویه در تغییری هیچ بودند کرده تالش چه هر

 طور این که بود خورده کجا به سرش دانست نمی بود نشده

کند اقدام ترک برای بود شده اضرح خودش که بود کرده تغییر . 
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 شش این در. بود غریبه آن با که اتاقی در خوابیدن بود سخت

 خو جا آن به حسابی کرد می زندگی شهاب خانه در که ماهی

 روزی شبانه های ربدهع بود کرده فراموش دیگر. بود گرفته

 که بود گرفته فاصله خانه این از طوری.. را فریبرز گاه و کیومرث

 اش یاداوری برای و بود شده فراموشش یکباره چیز همه انگار

 باید که جاهایی همان. کرد می رجوع ذهنش اعماق آن به باید

نه هم شاید و شود نصیبش چیزی شاید تا انداخت می قالب ! 



 مادرش چشمان. شد گرفته دیوار از رویش و دز غلت تشک روی

بود نیامده چشمانش به خواب هنوز تصورش برعکس و بود باز . 

خوابی؟ بی هنوزم -  

 سمت به را رویش و فرستاد سرش زیر را دستش دو فرخنده

 باز ولی عمیقیست خواب در فربد که بود مطمئن. چرخاند گالب

 مزاحم که کند صحبت طوری داشت سعی و بود آرام صدایش هم

نباشد کسی . 

دیگه خورم نمی قرص - . 

 شده باعث بودی کرده قرصا به که عادتی... میکنی خوبی کار -

 کم برای دکتر ببرمت خواستی اگر. بشی هم تر خواب کم

 .خوابیت

 وقتی انگار. نبود معمولی وقت هیچ هایش آه. کشید آه فرخنده

 غم و درد همه ددا می بیرون که درونی هوای آن با کشید می آه

نشست می مقابل طرف های شانه روی هایش . 



 دنیا. کند نوازش را مادرش صورت تا آورد باال دست گالب

 وار نوازش را انگشتش که بود او نوبت حاال و بود شده برعکس

بکشد مادر ی خسته صورت روی . 

 بابا. کامته به چیز همه که االن میخوری؟ چیو غصه دیگه -

آورده دووم وقت چند بابا نمیشه اورمب من. خوبه حالش . 

 هفته یک از بیشتر برمیگشت که بار هر. نمیشه باورم منم -

 و سرکار میره درست که ماهه یک از بیشتر االن. نمیاورد دووم

میشه؟ باورت. من دست کف میذاره درمیاره هرچی  

 بود دیده که کیومرثی این کرد نمی باور. شد نمی, نه که باورش

 برای. داشت را نبودنش آرزوی روز شبانه که باشد یپدر همان

 بی موجودی او برای و بود اسطوره پدر هایش دوست ی همه

 می بد پدرش از فرحش خاله روزها آن اگر کرد می فکر... ارزش

 می حل هایش بدگویی همه پدرش نبودن و شدن پاک با گفت

 دنبو با و خورد می آب کجا از قصه دانست نمی زمان آن. شد

شود نمی درست چیزی پدرش . 

مادر خوشیمیدل تنها. بودی پیشم تو کاش - . 



. کار سر برم ندارم انرژی حتی دیگه باشم پیشتون اگر من -

 اینجا. میگذره تر راحت برام روزا حداقل خودمم خونه وقتی

 بار هر. داداش به... بابا به... فربد به میوفته چشمم شب باشم

 نباشم من. کنهمی شروع تازه قصه یه امبر اینا از هرکدوم دیدن

شماها زندگی هم و ترم آروم خودم هم . 

 موهای البالی که بود فرخنده ی خسته و زبر دستان بار این

 ها کالغ براق پرهای رنگ هم که لختی موهای. رفت فرو دخترش

 کم. بویید را بودنش و کرد نوازش را موهایش سنگین حجم. بود

کند نوازشش و بخوابد گالب کنار ورط این که آمد می پیش .  

کردم می نوازش موهاتو بغلم تو میچپیدی بودی به کوچیک - . 

 .یادمه -

 ناهموار خطوط. افتاد پایین فرخنده چشم گوشه از اشکی قطره

 را زیرچانه اشک باره یک به و شد انداز دست کمی چشم گوشه

گرفت پی در . 

نبود یادت کاش - . 
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باشد یادش نداشت دوست هم خودش ... 

 شان همه برای کردند می زندگی که شهری در عشق که انگار

 نه و بود شده عایدش چیزی عشق از مادرش نه. بود غیرقانونی

 هم به طور این که بود نسلی دو حاصلش که عشقی. خودش

بودند دهپیچی . 

 می و داد می بیرون نفس که بود گالب سینه بار این... کشید آه

  .سوخت

 موفقیت به سالگیت پنج و بیست تو خوبه. مادر نکش آه -

نداری دل به حسرت دیگه حداقل و رسیدی . 

 رو گوشم باید که وقتی مثل... دلمه تو همیشه حسرتا بعضی -

 گرفتم می رو چشمم باید که وقتی مثل. شنیدم نمی و گرفتم می

نمیشه پاک دلت از داری عمر تا حسرتا بعضی. دیدم نمی و .  



 نامش اول که خوابی چراغ. دوخت فربد تخت به را نگاهش

 در فربد و بود روشن پسرش تخت باالی بود شده حک رویش

 شده تنیده دورش به کوله و کج پتویی و بود پیچیده خودش

 .بود

 شدنش بزرگ غصه و دنیا به ادنی حداقل شد می اینکه حسرت -

باشم داشته رو . 

رحمته پا سرتا فربد. نباش شکر نا - . 

 نمی و بود جانش فربد باشد؟ یکی زبانش و دل توانست می مگر

 شد باعث که بود فربد. بود چه خودش وضع نبود او اگر دانست

 پسرش اگر. کند تالش روزی شبانه و بیافتد پیشرفتش فکر به

 سحر به را شب باید بدبویی و نمور اتاق کدام در نبود معلوم نبود

کرد می تحمل را شرفی بی کدام تن بوی و رسانید می ... 

زندگیمه همه - . 

 ثمر به فربد تا کردند می زندگی دو هر انگار. کرد سکوت مادرش

 در آب و برسد نتیجه به فربد تا کردند می تالش همه. برسد

 تالش با ولی نداشت وبیخ ی اولیه های سال. نخورد تکان دلش



 و بود عشقش دیگر حاال. بود شده محیا چیز همه کم کم گالب

 مرتب و تمیز عشق با که کتابی و دفتر... اش بازی های ماشین

 دلش و داشت دوستش که شنایی کالس و داشت می نگهشان

شود شنا مربی بهترین گالب به شبیه خواست می . 

 تا هیچی که صبح تا کنیم دل و درد بخوای برم قربونت بخواب -

کنیم صحبت هم با باید ها ماه و ها سال . 

 .مامان -

بپرسد مادرش از را سوال این خواست باره یک چرا دانست نمی . 

مادر جان - ... 

 راجبم فکری چه کنم ازدواج باال سن مرد یه با بخوام اگر -

 .میکنی

 جریان به مادرش سر در چیزی چه دانست می. کشید آه مادرش

 خواب چراغ سوسوی میان که کرده درگیر را افکارش و افتاده

 کمبود همه که دانست می. کرد می فکر و گرفته او از چشم

 آخر روز تا اول روز از و گرفته رنگ مادرش چشم جلوی هایش



 می پخش قسمتی هزاران فیلم یک شبیه همینطور اش زندگی

نمیدارد بر اکران از دست و شود . 
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نشی زوری هیچ کردن قبول به مجبور که میدم جونمم - . 

نباشه زور اگر - . 

 عمق از چیزی خواست می انگار. کرد نگاهش ترس با فرخنده

 چشمانش به معمول طبق گالب ولی شود دستگیرش چشمانش

 کسی چشمان به و شود خیره نداشت دتعا اصال. کرد نمی نگاه

 هم آن. برد پی اش درونی حالت به شد می وقتی کمتر. بزند زل

 بدست هم اندکی نفس به اعتماد که سالی چند گذشت از بعد

بود آورده . 

شده؟ چی -  



 همین به و کرده ناراحت حرف این با را فرخنده که کرد فکر

گفت تعلل بدون خاطر : 

. برم قربونت ای منفی فاز سلطان اشم. نشده چیزی هیچی -

 فاصله هم بابا و خودت. بدونم رو نظرت داشتم دوست فقط

نبوده کم سنیتون . 

سال ده آره - . 

 بخاطر بعد و شرایط بخاطر اول. کنم ازدواج خوام نمی من -

 مرد حتی و پسر یه به تونم نمی وقت هیچ دیگه که اعتمادی

. تره اعتماد قابل باال سن مرد یه که رسید نظرم به فقط. بکنم

 دیگه چیز دنبال و آرامشه دنبال سمتت میاد وقتی حداقل

کنه می فکر اشتباه من ذهن هم شاید دونم نمی. نیست . 

 در را چیز همه تا کرد صبر کمی ولی شد باز لبانش فرخنده

کند باز سخن به زبان بعد و کند هالجی ذهنش . 

 با کنی ازدواج کی با که این حتی و کنی ازدواج بخوای که این -

 نخوای که این ولی. کنم نمی دخالتی انتخابت تو من. توعه

 حق تو. بپذیرم نیستم حاضر بچه این بخاطر کنی  ازدواج



 ارزش و ها خوبی لیاقت که کسی با. داری رو شدن خوشبخت

باشه داشته رو وجودت . 

 می خودش بچه به سوسکه خانم که افتاد مثل آن یاد لحظه یک

 بخاطر اش خنده... بروم بلورینت پای و دست ربانق گفت

 اثر او های حرف که کرد فکر فرخنده و بود مثل این یاداوری

 هر در گالب که دانست نمی. داشته دخترش روحیه در مثبت

کند ازدواج نیست حاضر بگیرد قرار که هم شرایطی ... 

 دمای دم دیگر. نگذاشت هم روی چشم و ماند بیدار شب تمام

 دیدن با. شود سرگرم کمی تا برداشت را موبایلش که بود صبح

 و کرد نگاه متفکر کمی ابتدا بود اش گوشی روی که هایی پیام

 دخترکی شماره. داشت تازگی برایش که رفت پیامی سراغ بعد

 اش فندقی صورت و بود شده ذخیره اش گوشی در تازگی به که

 از نداشت امکان گاه هیچ که بود شده هایی صورت اش جزوی

ببرد یاد . 

«  شدم مزاحمتون من ببخشید خوبه؟ حالتون. سالم جون گالب

 موسیقی اجرای من آخه برقراره؟ فردام کالس ببینم خواستم می



 هم رو شما و کنیم کنسل رو کالس میشه اگر خواستم می دارم

کنم دعوت کنسرتم به .» 

بود نوشته که بود آمده دیگر پیامی ادامه در : 

«  شما نگین؟ نه بهم لطفا میشه ولی دارین کار یخیل میدونم

کردم دعوت کنسرت برای من که هستین کسی تنها » 
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 باز را چشمانش تا شد باعث چرخید پاشنه روی که دری صدای

 و بود مانده تنش روی قبل شب میهمانی از دردناک سری. کند

کرد می گزگز درد شدت از که پاهایی .  

 به بیرون از که پدرش و مادر آرام صدای و بود باز در الی کمی

 خواب افراد تا کنند می سعی که بود این از نشان خورد می گوش

 برد پایین شکم تا بود رویش که نازکی پتوی. نکنند بیدار را خانه



 انگار. چرخید فربد سمت هب نگاهش. نشست تشکش روی و

. بود ناز خواب در که بود نشده رفتنش مدرسه ساعت هنوز

 خودش شدن بیدار زود این از و انداخت ساعتش به نگاهی

شد متعجب . 

 تا گرفت فاصله او از سریع و نشاند فربد صورت روی ای بوسه

 و رفت عقب قدم چند. نکند فعال را اش شده سرکوب های حس

بود فربد از رویش گرفتن اب بعدی های قدم . 

بخیر صبح سالم - . 

 یاد به اصال. باشد بیدار صبح وقت آن کیومرث که بود ندیده

 عجیب برایش این و بیافتد شان خانه در اتفاقی چنین نداشت

 خواب کیومرث همیشه. دید می روزها این که بود چیزی ترین

 درسهم از برگشتش موقع بلکه رفتنش مدرسه موقع تنها نه. بود

 این... حاال و بود پیچیده هم در تلوزیون جلوی کیومرث هم

 پنج و بیست مرد تا بود پدر یک شبیه بیشتر میدید که مردی

اش زندگی سال . 

مادر بخیر صبحت - . 



بخیر صبح - . 

 برایش تغییرات این. بود لبش روی بخیرش صبح با هم لبخند

 و داده تغییر اینطور را او چیزی چه دانست نمی. نبود هضم قابل

 کاش هزار و بود افتاده زودتر اتفاق این کاش. انداخته روز این به

زد نمی سرش به اگر و . 

بندازم راه رو ها بچه بیدارم من. دخترم خوابیدی می - . 

پریده خوابم خوبه نه - . 

 در جوش و جنب که ای خانه و بوده باعثش هم سردرد که نگفت

 رسید هم اتاق به که یسنگک بوی که نگفت. دارد جریان آن

 به تازه نان که نداشت یاد به وقت هیچ. بوده شدنش بیدار باعث

 همه روز آن بود قرار عجیبی طور یک ولی باشد آمده شان خانه

بیافتد چشمش جلوی عجیب اتفاقات ی . 

 نمی. زد می قل دلش در چیزی. جوشید می گاز روی کتری

 در پدری خانه اتتغییر از که خوب حال یا بود بد حال دانست

 های هورمون ترشح که بود عجیب انقدر ولی بود داده رخ دلش

بود داده سرعت بدنش در را غریب و عجیب . 



میکنی؟ بیدار رو فربد -  

. گرفت قرار مادرش خطاب مورد که بود شسته تازه را صورتش

 غلیان احساسات میان درست. بود نخواسته چیزی همچین کاش

 بیدار خواب از را او بار اولین برای تا بود هخواست اش مادرانه زده

 .کند

خونه میرم هم اونطرف از. مدرسه میبرمش خودم - . 

 گله که مادرش جواب در و کرد تند فربد اتاق سمت به را قدمش

 و باشد مادر که بود دردناک. کرد تشکر نماندنش از کرد می

 خودش اتنه و ببوسد, نبوسد که نه. نبوسد و ببیند که... نخواهد

 شبانه و باشد مادر بود سخت. معناس پر چقدر بوسه آن که بداند

 بود مانده دلش به که هایی حسرت و درد. نبوید را پسرش روز

 ها آن به هم چیزی که انگار بود نشده که کم زمان طول در

بود شده اضافه . 

 

❄ 11:24 14.03.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# نونیستغیرقا_شهر_این_در_عشق  



# 73_پارت  

مامان خوشگل - ... 

 هجوم چشمش به اشک. افتاد پایین دلش بود زده که حرفی از

 از بعد درست حاال و بود آورده دوام سال همه این. بود آورده

 از نظرش به که شد می مرتکب را اشتباهاتی داشت سال شش

 را هایش دست و کشید عمیقی نفس. بود تر کبیره گناهی هر

 کاسه تا که اشکی و داد بیرون ای کالفه وفپ. کرد مشت

زد پس بود رسیده چشمش . 

 کوتاهش موهای به دست و نشاند فربد صورت روی ای بوسه

 در بود سرش زیر که دستی دو با و بود باز کمی دهانش. کشید

 نوازشش مشغول و نشست تخت لبه. بود رفته فرو عمیق خواب

 نمی آرام بود فتهگ قبل دقیقه چند که ای جمله از دلش. شد

 دلش انگار. بگوید آبجی,  مامان بجای آمد نمی دلش دیگر. شد

 دلش در چیزی. کند پنهان را اش واقعی نسبت خواست نمی

 فربد کردن بیدار ولی را مسخره احساسات این کند بس که گفت

افتاد می تر عقب و عقب افکارش با . 



 که داشت عجیبی حال قبل شب از گالب ولی کرد باز چشم فربد

 ثمره که انداخت پسری به نگاه. داشت فرق سال شش این همه با

. داشت را دنیا ی همه حکم برایش و بود اش نوجوانی عشق

 هم خودش و بود رفته پدرش عروسی به قبل شب که پسری

دانست نمی . 

قشنگ آقای بخیر صبحت - . 

خندید و کشید چشم روی ساعدش با فربد .  

مدرسه ببرمت خوام می من بشور رو صورتت پاشو - . 

 ناراحتی از هم چشمانش که طوری اش کودکانه و گرفته صدای با

گفت کشید می فریاد : 

نیستی؟ پیشم ظهر یعنی -  

 در محکم خواست می. اش ناراحتی این برای رفت غنج دلش

نداد ولی دهد فشارش آغوشش . 

 برم باید دارم کار ولی دنبالت میام هم ظهر داشتی دوست اگر -

خودم خونه . 



خودت؟ پیش ببری منم نمیشه -  

 چیز همه که داشت جرات و توانست می کاش. شد می که کاش

 همه بشود او که. کنند زندگی پسرانه مادر و بگوید او به را

 شهابی کاش. باشد نداشته او جز خیالی و فکر هیچ و اش زندگی

نبود هم نبودنش نگران و نبود ... 

گفت و ریخت هم به را فربد موهای : 

 فقط بیای تو. میمونم اونجا میام شب فقط. نیستم خونه که من -

بگردم دورت پاشو. میشی خسته و میره سر حوصلت . 

 سرش از کامل طور به خواب ولی بود شده آویزان لبانش کمی

 گالب ولی افتاد راه در سمت به آویزان های شانه با. بود پریده

شد خیره اش رفته های قدم به و ماند جا همان . 
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 نگاه کوچکش های قدم به و کرد پیاده مدرسه جلوی را فربد

 شرایط آن در. کرد نمی رهایش آمدنش دنیا به اول روز یاد. کرد

 کت در زمانه این در کسی چه. نمور اتاقی در دردناک و سخت

 یادش به وقتی بود؟ کرده او که کرد می زایمان شان خانه اتاق

 تنها بار این ولی نکند گریه ها ساعت نداشت امکان آمد می

چکید پایین چشم کنار از آرام هایش اشک . 

 سر روی دنیا است باردار که گفت مادرش به گریه با وقتی

 و شده پیر شبه یک چطور دید که انگار. بود شده خراب مادرش

 شرعی اش بچه. بود شده بیشتر صورتش روی ریز های چروک

 بود شده فسخ لعنتی محرمیت آن که شرایطی در دیگر ولی بود

 سعیدی دیگر وقتی. خورد نمی دردی هیچ به بودن شرعی این

 ارزشی بچه بودن شرعی نه کند پدری اش بچه برای که نبود

دیگری چیز هیچ نه و داشت . 

 شرایط از کافی درک به نفر چهار ره که کشید طول هفته یک

 که بودند نفهمیده هم هنوز انگار که فریبرز و کیومرث. برسند

 نبودند خودشان حال در اصال که حالی در شب به شب. شده چه



 همان بعد روز و افتادند می خانه از جایی و رسیدند می خانه به

کاسه همان و بود آش . 

 از حجم این که داشت الس چند مگر. زد جا را دنده و کشید آه

 اولین اگر داد می حق خودش به. کشید می دوش به را درد

 می حق خودش به. بود اش مالی وضع شهاب قبول برای دلیلش

بود دیگری زن شده تمام زندگی وسط که داد . 

 صدای از را این و بود نشسته اش گوشی روی شهاب پیام

 حال در طور همان. بود شده متوجه پیامش آالرم متفاوت

خواند را پیامش و برداشت را گوشی رانندگی . 

 «بیداری؟»

 هم زیاد که مردی. بود شهاب مختص ای کلمه تک های پیام

 که بوده آن پیام این دلیل دانست می. نداشت دادن پیام حوصله

 شماره. گرفت می تماس وگرنه زده بیرون خانه از دانسته نمی

 نخورده بیشتر بوق دو. گذاشت گو بلند روی و گرفت را شهاب

 چقدر. پیچید گوشی در آلودش خواب صدای و داد جواب که بود

 و داشتنی دوست صدایش خش میان بخیر صبح و سالم همان



 جلوی از را گذشته ی همه و نکشید آنی انگار که بود بخش آرام

کرد دور گالب دید . 

خونه؟ میای کی -  

 ...اوم -

 تر باز کمی که صدایی با طور همان و کرد ای سرفه تک شهاب

گفت بود شده : 

میرسی؟ زودتر چقدر دلتنگم بگم -  

 این و بود رسانده صبح به تنها را شب شهاب. شد کج گالب لب

بود آمده داشتنی دوست برایش دلش تشویش . 

میرسم دارم - . 

بیا هوم - . 

 باعث همین و بود دلش در غرور یک. نداد نشان بیشتری اشتیاق

 ابراز ریز این ولی نکند ابراز را اساتشاحس هم زیاد شد می

 و جوش و جنب مرد شهاب. کرد می آرام را گالب دل هم هایش

 را او وقت هیچ مدت این در. نبود آنچنانی های گذار و گشت



 عمومی مکان هیچ. بود نرفته خرید به او با یا و بود نبرده بیرون

 ایشبر بود اش خانه در که آرامشی ولی بودند نشده دیده ای

 را آرامش و سکون طعم وقت هیچ که او برای. بود نشدنی وصف

بود نچشیده . 
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 فقط را تمرکزش تمام و رفت فرو موهایشان میان شهاب دست

 و شد خارج دستش از کالم رشته. گرفت زدنی هم به چشم در

 و کشید خمیازه ناخوداگاه. کرد خمار را چشمانش دستش نوازش

 او و خندید می شهاب. داد قرار دهانش جلوی را دستش پشت

 هایش صحبت وسط درست شهاب چرا که خورد می حرص

میگفت چه که بود رفته یادش از و بود پریده ... 

میزدم حرف داشتم - . 



 نوازش نرم و بود رسیده گالب سر کف پوست تا انگشتانش نوک

 گذار تاثیر کلماتش بر کامل تسلط با خواست می گالب. کرد می

 از را بحث که بود ریسمان هزاران دنبال به شهاب و شود واقع

 شهاب و داشت زدن حرف به اصرار گالب. کند خارج گالب چنگ

کردن عمل و سپردن گوش برای انکار ! 

میدم گوش دارم منم خب - . 

 تنها که تلوزیونی به و گرفت او از شمچ خمار طور همان گالب

 را تلوزیون صدای. شد خیره نداشت صدایی هیچ و بود تصویر

 صدای حتی و دهد گوش او به دقت با شهاب تا بود کرده کم

 فایده هیچ ولی ندارد باز گالب به دادن گوش از را او هم تلوزیون

نداشت ای . 

کنم صحبت نمیتونم میدم دست از رو تمرکزم اینطوری - . 

 در طور همان و فرستاد گوشش پشت را موهایشان دستی تک

 کوتاه قصد گالب.ش مشغول گوشش نوازش به مسیر انتهای

بود آمده کوتاه بار هزار لحظه آن تا وگرنه نداشت آمدن . 



 مبل روی و کرد خارج زانو چهار حالت از را پاهایش و کرد اخم

 باعثش و ودب گرفته فاصله گوشش از شهاب دست.کرد آویزان

بود گالب ناگهانی حرکت . 

 خم کمی.گرفت را گالب دست مچ و کرد دراز را دستش شهاب

 شانه. نشست قبل از تر صاف گالب دست کشیدن با و بود شده

 و کرد می جلوه زیبا خانگی تیشرت زیر اش ورزیده ستبر های

 مکث با اش تنه باال باالی ینیمه و شانه روی گالب ناگهانی نگاه

کرد می تحرک . 

نرو در - ... 

 دلبرانه قهر بزند را حرفش گالب ندهد اجازه اگر من دانست می

 قهر همین بلکه باشد فراری قهر از که نه. روست پیش در ای

 قهر اگر. کرد می فکر. دید می او حس از جزوی را گالب های

 شهاب نظر یا و است زیاد برایش موضوع اهمیت یعنی کند

شود می قهر باعث اش توجهی کم که دارد اهمیت برایش .  



 و انداخت شهاب به کوتاه ثانیه چند تنها را تفاوت بی نگاه گالب

 را سرش بکند دستش کردن جدا برای تالشی که آن بدون

کرد نگاه نامعلومی نقطه به و چرخاند . 

بگو. گوشم سراپا من ببخشید خب - . 

گفت دوباره شهاب و نداد جواب گالب : 

بگی تو هرچی - ! 

 را واکنش ترین سریع لحظه همان باید که دانست می گالب

 نداشت لبخندی که رویی خوش با خاطر همین به و دهد نشان

 بود گذاشته کنار و بود شسته هم را قبل لحظه چند اخم ولی

ماند گالب منتظر . 

میری رو عسل کنسرت - .  

 تر جلو کمی و گرفت مبل پشتی از را اش تکیه. شد جدی شهاب

 مقدمه. گرفت گالب از نگاه و گذاشت زانو باالی را آرنجش. رفت

 را چیز همه آرام خواست می و بود همین برای گالب های چینی

 خالی شانه های العمل عکس ولی دهد جلوه عادی شهاب برای

 نان بود داغ تنور که زمانی تا هم او تا بود شده باعث شهاب کن



 مثل درست... بسوزد نان از بخشی بود قرار اگر حتی بچسباند را

شهاب سرعت پر برخورد و لحظه همان . 
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اینجا بیا - . 

 از را چای لیوان. کرد می اشاره خودش کنار به که بود شهاب

 قرار لبش دو میان را قند و برداشت جلویش کوچک میز روی

. دارد نگه را قند تر راحت که بود کشیده داخل به را لبانش. داد

 پشتی روی باز را دستش. انداخت پا روی پا و زد تکیه دوباره

 آغوشش به او و شود درست گالب برای جایی تا گذاشت مبل

بگوید را صحبتش ادامه تا برود .  



. دنوشی چای رویش و فرستاد دهان داخل به را قند حرکتی با

 تکیه شهاب یشانه به را سرش و کشید عقب را خودش گالب

  .داد

 حضورش که آدمیه ترین گناه بی زندگی داستان این تو عسل -

 اگر. داره نیاز تو وجود به دختر اون. نیست خودش دست هم

 میخری بچه این برای لذتی چه کنسرت این به رفتنت با بدونی

نمیکنی دریغ ازش رو حضورت وقت هیچ . 

 گالب به هم همین شود تمام چایش تا کرد مکث کمی شهاب

 نبودن این. کند وجود ابراز و بزند حرف دوباره تا داد جرات

 های سال تمام انگار. کشید می درد به را دلش عسل برای شهاب

 های ضربه و کوبید می سرش به فوالدی پتک با را اش زندگی

انداخت می رعشه وجودش تمام به وهمناکش . 

 عسل برای دلت که میگم بسوزه، برام دلت که بگم خوام مین -

 وجودتونه تو پدری حس چقدر مردا شما نمیدونم. بسوزه خودت

 خودتونه چیز همه و جسم و روح از که دختری یه میتونین که

 داره شرایطی چه که نفهمم بهتر عسل از شاید من. بدین آزار



 بابا سخته چقدر که میکنم درک خودش اندازه باش مطمئن ولی

 دختر یه که کردی فکر این به. باشی نداشته و باشی داشته

 فکر داره؟ نیاز باباش به چقدر بلوغ سن تو ساله چهارده سیزده

 از رو خواد می مخالف جنس از که محبتی این نباشی اگر کردی

میکنه پیدا کجا . 

 حرکت این. گذاشت میز روی دوباره را لیوانش و شد خم شهاب

 بازگشت مسیر در هم او و کرد جدا اش شانه از را البگ کمی

 عقب کمی. بگذارد شهاب شانه بر را سرش نخواست دیگر

 وری یک و زانو چهار. کشید مبل باالی را پایش دو هر و نشست

.  گرفت خودش دست دو در را دستش و نشست شهاب سمت به

 کرد می نوازش و بود کرده اسیر را انگشتانش از یکی دست هر

گفت شهاب که : 

هست عسل به حواسش حرفا این از بیشتر خیلی بهاره - . 

 تنه یه بتونه زن یه بود قرار اگر. میکنی اشتباه بخدا شهاب -

 و پدر همه بود نیازی چه اصن دیگه کنه ایفا رو مادر و پدر نقش

 من. نیست شدن دار بچه صرفا که داشتن بچه. باشن داشته مادر



 روحیه تو از بهتر گذرونم می وقت عسل با هفته تو روز سه دارم

 بهترین بتونه مادر یه عنوان به شاید بهاره.  شناختم رو بچه این

 کنه ایفا کاستی و کم هیچ بدون رو خودش نقش و باشه دنیا مادر

کنه پدری براش نمیتونه وقت هیچ ولی . 

 داری یقه تیشرت.کرد باز را تیشرتش باالی ی دکمه دو شهاب

 به رسیدن از بعد و داشت آویزان کمد در را رنگش به رنگ که

 می تعویض ها آن با را کارش لباس وقت ای ذره اتالف بدون خانه

 .کرد

داری؟ اصرار انقدر چرا -   

 های لحظه خوای نمی چرا نری؟ که داری اصرار انقدر چرا تو -

 اصال میکنم فکر وقتا گاهی کنی؟ تر بخش لذت رو بخشش لذت

نداری دوسش . 

 مالیدن مشغول راست دست با و داد بیرون نفسی هابش

 روی دیگری و راست چشم روی انگشت یک. شد چشمانش

چپ چشم ... 

باشم؟ نداشته دوست رو دخترم میشه مگه -  



نمیرسه باوری چنین به کسی هر که کردی رهاش طوری - . 

گفت و شد خیره گالب به رفته باال ابرویی با : 

بودم همین اولم از. پدرشم ساله سیزده من - . 

 بابای حضور از تو حضور این کردی فکر. بخدا کردی اشتباه -

 بودی من زندگی کیومرث دقیقا تو! نبوده که بخدا بوده؟ بهتر من

 بفهمم میتونم من فقط. عسله شما داستان گالب که تفاوت این با

 برای ها بابا! چندمی کالس ندونه بابات که داره درد چقدر

 شنا کالس برای عسل نام ثبت با تو. زندگین همه دخترشون

 مدرسه بهترین به رفتنش یا. بدی محبت بهش نمیتونی

کنه ارضا رو پدرش به نیازش نمیتونه غیرانتفاعی . 
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 خارج زانو چهار تحال از و کشید بدنش زیر را پایش دو گالب

 شانه روی را آرنجش و شد خم شهاب متفکر صورت روی. شد

 را هایش جوگندمی و کشید موهایش الی دست. کرد تنظیم اش

 به نبود مشخص که جایی از شهاب نگاه. فرستاد عقب به

زد زل چمانش به تنها و شد منتقل صورتش .  

 فرو فکر در شهاب. کرد لمس را اش شقیقه گالب دست پشت

 صحیح گالب های حرف کرد می نگاه که جهت هر از. بود رفته

 پدرانه نزدیکی هیچ که دختری با کردن برقرار ارتباط ولی بود

 او از توانست می گالب که بود کاری ترین سخت نداشت او با ای

 .بخواهد

بیای؟ قراره هم تو -  

 های کادو گرفتن زنی هر برای شاید. درخشید گالب چشمان

 کرد احساس لحظه آن در گالب ولی بود می ارزش با تقیم گران

 را اش خوشحالی تواند نمی چیز هیچ و اوست برای دنیا تمام

 دنیا شوق و ذوق ی همه انگار که زد برق چشمانش طوری. بگیرد



 شهاب حرف این جز چیزی هیچ و بود شده ریخته صورتش در

نبود مهم برایش . 

 آغوش در را خودش و دپری شهاب سمت به مکث بدون و ناگهان

 او پشت را دستش هم شهاب که نکشید چیزی.انداخت او

کرد بغلش محکم و گذاشت .  

 و بود آمده چشمانش به اشک شدن واقع ثمر مثمر این از گالب

 تنها که دانست می فقط و بود غرق خودش افکار در هنوز شهاب

بوده گالب مسئله این پذیرش دلیل .  

مرسی مرس، شهاب - .  

 تی ی شانه روی را اش اشکی صورت و کشید باال را اش نیبی

 گریه شهاب آغوش در که نبود مهم برایش. گذاشت شهاب شرت

 تنها لحظه آن. دهد نشان را ضعفش اش اشکی چشمان یا و کند

 عسل ی زده ذوق چشمان تصور بود ارزش با برایش که چیزی

میدید کنسرت روز که بود . 

دادی تاهمی خواستم به که مرسی - .  

زد لب گالب گوش کنار جا همان : 



تو بخاطر فقط  - . 

 که همین.بود ارزش با برایش هم همین. نگفت چیزی گالب

 هم من عسل های لب به لبخند بود قرار و بود پذیرفته شهاب

برساند صبح به را شب آرامش با تا بود کافی شود منتقل . 

بخوریم بیار میوه یکم پاشو - . 

 را چشمانش که طور همان و کرد اطاعت راچ و چون بی گالب

 آشپزخانه سمت به شود پاک هایش اشک تا کشید می دست

 .رفت

میای؟ خودتم نگفتنی -  

 میریم هم با مادرش و عسل دنبال میرین شما ولی آره -

میام خودم هم من و کنسرت . 

 زیر و کرد خیس را انگشتانش سر گالب. کرد سکوت شهاب

 چسبناک حالت از اشکش از یسخ صورت تا کشید چشمانش

گفت و شود خارج گریه بعد : 

باز؟ میخوره چای -  



مرسی آره - . 

گفت شهاب که برگشت میوه و چای حاوی کوچک سینی با : 

خبر؟ چه عروسی از -  

 هیچ کاش که خواست می دلش در. ریخت فرو دلش در چیزی

 عروسی آن از چیزی نبود نیاز و رسید نمی قسمت این به وقت

 و ماجرا بخش ترین سخت به بودند رسیده ولی بگوید کزایی

 و کرده هول و بود داده کف از عنان قبل شب یاداوری با گالب

بگوید چه دانست نمی . 

کنم؟ پوست پرتقال -  

 را جوابش سریع که بود آن منظور به گفت شهاب که ای آره

برسد خودش سوال پاسخ به و بگیرد . 

. بود ساتی و سور چه. وندیمنم زیاد شب آخر دیگه ما هیچی، -

 دارایی تمام که داشته عادت من خاله. آرایی گل از پر سالن تمام

 هست نمیدونم االن نبود اهلش پسرش. بکشه بقیه رخ به هاشو

نه یا . 



میدیدیشون؟ سال چند بعد -  

 و چید هم روی بشقاب در مرتب را پرتقال های پوست گالب

 :گفت

بیشتر یکم سال شش حدود  - . 

 به مو را ها تاریخ که. نباشد باز خاطره که بود کرده کار خود یرو

 فاصله که خواست می... نشمارد را ها جدایی و نیاورد یاد به مو

 وگرنه.باشد نداشته کاری ها دقیقه و ساعت با و نداند را ها سنی

 سختی چیز روز پانزده و ماه چهار و سال شش یاداوری که

 !.نبود

نکردید؟ آمد و رفت دیگه شد چی -  
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را گالب روابط جز به جز نه ولی دانست می شهاب ... 

 شده ادا کالم حق که گفت می طوری ولی گفت می کم گالب

 طور به را گذشته شهاب با مشترکش زندگی شروع از قبل. باشد

 که البته. داشت خبر سختش شرایط از هم او و بود گفته اجمالی

 ولی بود شده حذف آن از و نداشت گذشته این در جایی فربد

نبود کردنی پنهان مسائل باقی . 

. بود خانم خیلی کنه رحمتش خدا. بود مامانم مادر... جان خانم -

برد خود با رو چیز همه دیگه رفت که اون. بودم عاشقش که من . 

 شلوارش روی را آن و شد رنگی زرد سیب غولمش شهاب

 گالب صورت از را نگاهش و شد تر براق سیب پوست.کشید

کند صحبت تر راحت هم او تا گرفت .  

 بود خواسته ازش سعید اینکه مثل شده، وصلت باعث خودش -

 دفعه هر ام خاله. گفت اینجوری بهم سعید یعنی. بشه قدم پیش

 من خوندن درس هم مهمش یلدل یه. مینداخت سنگ عقد برای

 خوشش و شبانه مدرسه برم باید کنیم عقد اگر میگفت. بود



 محرمیت که آورد بهونه انقدر. بخونه درس شبانه عروسش نمیاد

نشد تبدیل عقد به وقت هیچ و شد ساله سه ما . 

 سیب از ای تکه و داد تکان پایین و باال به را سرش شهاب

 نه معنای به گالس. رفتگ گالب سمت به را اش کنده پوست

 هیچ بدون هم شهاب و برد طرف آن و طرف این به را سرش

گذاشت خودش دهان درون را سیب تعارفی . 

 و ها خونواده بخاطر نه یا بودی کرده ازدواج عالقه روی از -

دیگه؟ دلیالی  

 کرد می ایجاد خودش برای داشت که زجری این دانست نمی

 و دهد نمی قاطع را شهاب جواب چرا دانست نمی. بود چه برای

 چیزی! کند پیدا ادامه بحثی چنین خواهد نمی دلش که نمیگوید

 چیز همه باید. دارد یاداوری به نیاز هم خود که گفت می دلش ته

 را اش زندگی پازل ریخته بهم های تکه و بگذارد هم کنار را

بگیرد درستی های تصمیم بتواند تا بچیند . 

داشتم دوسش - . 



 خیره شهاب چشمان میان و کشید باال را سرش طعیتقا با

 ولی شود گرفته گالب صورت از تا رفت می که چشمانی.شد

داشت نگهش ثابت گالب حرف . 

بودم عاشقش میاد یادم که وقتی از خیلی، - . 

. کند سکوت نتوانست بیشتر ثانیه چند ولی کرد مکث شهاب

 و زد تکیه مبل گاه تکیه به و کشید دیگرش پای روی را پایش

 :گفت

چی؟ االن -  

داری؟ دوست رو بهاره االن تو مگه -  

 بعد که سوالی. بود آماده همیشه شهاب سوال این جواب برای

 تکراری هیچوقت که بود کاری راه. شناخت می را آمد می سوال

 را بحث خواست می دلش که هایی زمان در همیشه و شد نمی

 می که بود شده همانی قادقی هم حاال. بود داده جواب کند عوض

 جهت تغییر بهاره و شهاب به سعید و خودش از مسیر. خواست

بود داده . 
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داره فرق بهاره و من جریان - . 

 بشقابش داخل از را شهاب سیب آخر تکه و نداد جوابی گالب

گذاشت دهان در و یدقاپ . 

 ترین بزرگ و نرفت جوب یه توی آبمون اول از بهاره و من -

 متوجه سال چند از بعد تا البته. بود عسل هم زندگیمون اشتباه

 ولی شد هم بدتر خیلی عسل از بعد بهاره. اشتباهه بودیم نشده

کرد کاریش نمیشد دیگه . 

 و گرفت شهاب دهان جلوی را سیبش باقیمانده ی نیمه گالب

 کمی هم چشمانش و بود کرده جمع کمی را لبانش. کرد نگاهش

بود تر خمار و تر بسته معمول حد از . 



 کسری در و برد فرو دهانش درون را سیب چرا و چون بی شهاب

 شده جمع های غنچه به از. گرفت هدف را گالب صورت ثانیه از

 وار نوازش را داشتنی دوست خمار چشمان بعد و زد برد دست

 .بوسید

 تو و منو که چیزی. من گذشته نه و داره اهمیتی تو گذشته نه -

 از تو و میگیرم تو از من که آرامشیه داشته نگه خونه این توی رو

 زندگی این دیگه بزنیم برد دست گذشته به بخوام. میگیری من

نمیشه زندگی . 

. گذاشت شهاب ی سینه روی را سرش و داد تکان سر گالب

 صفحه به خیره و کرد آزاد کمی بود بدنش رزی که پاهایش

 را چیز همه کردن خیال و فکر حد از بیش. کرد نگاه تلوزیون

 اتفاقات و خودش پس از چطور دانست می گالب. ریخت می بهم

 و قبل شب به چطور دانست می حتی. بربیاید غریبش و عجیب

کند غلبه بود کرده زیاد را دلش تشویش که سعیدی . 

نداری؟ کسری و کم دیفه؟ر چیز همه -  

گفت صدایش کردن صاف بدون و بود گرفته گالب صدای کمی : 



خوبه چیز همه آره - . 

نداری؟ الزم پول -  

 که بود لحظه همان انگار. کرد بلند را سرش و گفت آرامی نچ

است کرده فراموش را مهمی چیز که بود آمده یادش . 

عسل برای کادو - . 

 باال را ابرویش تای یک و کرد وفر هم در را هایش اخم شهاب

  .برد

مناسبت؟ چه به -  

کنی خوشحالش که میبری گل و کادو کنسرت میری وقتی - . 

 بیرون دار صدا را نفسش و کشید لبانش دور به دستش شهاب

 بدون را گالب های خواسته ی همه باید کن بود فهمیده. فرستاد

دهد انجام کاستو کم . 

بگیرم باید چی - . 

داره؟ دوست چی یمیدون -  



 عجیب شهاب برای بلکه پدری هر برای نه. بود عجیبی سوال

 فاصله از نه و بود پدر عسل برای دور راه از فقط شهاب. بود

 و دارد دوست چیزی چه عسل بداند توانست می چطور. نزدیک

 پازل بزرگ های تکه فقط عسل دارد؟ نیاز چیزی چه به اصال

 با ها کاری ریزه اصل در ولی شد می چیده شهاب با اش زندگی

 اهمیتی چیدنش دیگر شد، می پیدا که بود بهار مشقت و سختی

 !نداشت

 بردار پولمه کیف الی کارتم. بخر براش داری دوست هرچی -

کن خرید براش فردا . 

 تا اصال. باشه خودت سلیقه به باید. بیای باید هم خودت نه -

خریدی؟ کادو براش بحال  

 گذاشت مبل گاه تکیه روی را سرش و کرد فوت را نفسش شهاب

شد خیره سقف به و . 

 روی ریخته کار دنیا یک من. ببینی رو خیرش بخر برو خودت -

 .سرم



 اول صبح فردا. کنی کنسل رو کارهات میتونی که میدونم من -

سرکار میریم بعد میخریم کادو هردومون عسل برای میریم . 
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 و زن. بود عجیب برایش شهاب کنار زدن قدم بار اولین برای

 دوران بودند،نکرده متر را خریدی مرکز و پاساژ هیچ که شوهری

 شبیه شان چیز هیچ و نداشتند گردی سینما و گردی رستوران

 زندگی از که ها مدت از بعد نبود معمولی شوهر و زن یک به

 شهر شمال در بزرگی خرید مرکز به پا گذشت می مشترکشان

بودند گذاشته . 

 و بود شده تر عادی برایش رفتن راه نازک های پاشنه روی گالب

 قدم خرید مرکز پوش کف روی آرام های قدم و شیک ژست با

 وار خانم داد می که هایی نظر و صحبتش آرام لحن. داشت برمی



 رفتارها این ی همه که شد نمی متوجه دانست نمی هرکس و بود

آورده دست به تمرین با را ! 

 را تالش تمام و خرید قرمز چرم کوچک دوشی کیف یک خودش

 ست که گرفت کار به حوصله بی شهاب کردن متقاعد برای

 گالری از یکی ویترین پشت که طالیی گوشواره و چرم دستبند

 روی. بخرد عسل برای بود گرفته را چشمش فروشی طال های

 و بود لنگر زیبای و ظریف طرح به طال از کوچکی ی تکه دستبند

بود شده ست میخی گوشواره جفت دو شکل همان درست . 

 عالقه هیچ که بفهماند گالب به کرد سعی تخم و اخم با شهاب

 اطراف به را نگاهش که دقیقه چند هر و ندارد رفتن بیرون به ای

 همراه به شدن دیده از ترس که رسید می نظر به گرداند می

دارد گالب . 

 که جا آن از ولی داد می تکان را گالب دل شهاب ترس این

 مصمم شود بهتری پدر شهاب آنکه برای تصمیمش روی حسابی

 تمرکزش تمام و بزند کنار را اش دلخوری ی هاله کرد سعی بود

بگذارد عسل خوشحالی روی را . 



 لب که بود گرم دلش. بود رفته پیش اش برنامه طبق چیز همه

 روی به که ای مرده گرد آن. دید خواهد خندان را عسل های

 بین از گالب های تالش با بود قرار بود شده پاشیده عسل صورت

. دهد نجات را دنیا های گالب از یکی خواست می دلش. برود

 هیچ عسل که ببیند فقط و کند فدا را اش زندگی تمام بود حاضر

است خوب حالش و نمانده دلش در حسرتی ... 

 تابلوی از تر عقب کمی ماشینش کردن پارک با که بود اتفاقی

 تر جلو ماشین دو درست را شهاب ماشین ، موسیقی آموزشگاه

 به ورود از قبل نباشد مجبور تا نشست ماشین داخل. دید

شود روبرو بهاره با بار اولین برای و شهاب با آموزشگاه .  

 با شهاب. پروراند می سر در که بود چیزی شبیه عینا چیز همه

 تایی که مطمئن نگاهی و بلند سری با رنگش مشکی اورکت آن

 را اورکت پایین. شد پیاده ماشین از بود رفته باال به اش ابرو از

 همه شهاب ماشین شاگرد سمت درب شدن باز با ولی کرد صاف

ببلعد را بهاره تا شد چشم گالب وجود ی ... 



 چشمان جلوی از بهاره وجود از بخش این بود شیکی و تبمر زن

 موهای. بود شده پیروز و سربلند و بود کرده گذر گالب تیزبین

 لحظه چند را نگاهش بود روز مد رنگ درست که اش شده رنگ

 نگاهش خیره لحظه آن که کرد فکر. داشت نگه بهاره ی خیره

 آن دنبال به نگاهش مراسم میان که است آن از بهتر خیلی کند

کند نگاهشان کند توجه جلب که طوری و بگردد نفر دو . 

 می بود دیده را او که حاال. بود انکار قابل غیر بهاره زیبایی

دارد شباهت ها آن دوی هر به عسل چقدر که فهمید . 

 را خودش که نه.شد فشرده عسل برای وجودش ی همه ای لحظه

 عسل دردناک زندگی نای در... بداند،نه عسل بیچارگی این مقصر

دید می مقصر را پدرش و مادر فقط .  

 شدن محو از بعد و خورد فرو را گلویش در شده جمع بغض

 برداشت را کناری صندلی روی ی شده کادو بسته بهاره و شهاب

 خودش بر. شد پیاده ماشین از کشید که عمیقی نفس از بعد و

 بازی به را هایش پنجه کفشش بلند های پاشنه که فرستاد لعنت

 مشغول عذابش به همینطور ساعتی چند بود قرار و بود گرفته



 راه به مقتدرانه و گذاشت ساعدش روی را دستی کیف. شود

 درگاهی از و برداشت چشمش روی از را اش دودی عینک. افتاد

کرد عبور . 
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 را متری سانتی یک در یک قطعه روی ایستادن توان پاهایش

 همسرش و شهاب که جایی در گذاشتن قدم بود سخت. نداشت

 می فکر داشت شهاب حضور به اصرار که وقتی. داشتند حضور

 حتی و شود می برگذار شرکت جلسات به شبیه چیز همه کرد

 بود تر سخت آن از خیلی ولی... فرسا جان میهمانی آن به شبیه

 براق های چشم دیدن فقط. بیاید بند نفسش بود مانده کم و

کشید لبش به لبخند که بود عسل .  



 گالب سمت به اش عروسکی صورت و کشیده قد آن با عسل

 به نگاهش کرد می سعی. گرفت آغوش در را او و برداشت قدم

 رس او از ناشایستی حرکت ناکرده خدایی تا نیافتد بهاره و شهاب

 فقط هستند کجا بهاره و شهاب دانست نمی اصال که آن با. بزند

 قواره و قد هم تقریبا که عسلی. بود داده عسل به را حواسش

 او طرف به باشد دیده دور از را اش حامی که انگار و بود خودش

بود شتافته . 

خوشگلم باشه مبارک - . 

 رد را او دوباره عسل که داد عسل دست به را کادویی بسته

بوسید را صورتش و گرفت آغوش . 

 خیلی اومدنتون ولی نمیاید کردم می فکر. اومدید که ممنون -

کرد خوشحالم . 

 اش بزرگ های چشم و گرفت دست در را عسل آزاد دست گالب

. بود لرزان همیشه مثل عسل نگاه. دوخت عسل صورت به را

 فرا را نگاهش تشویش طور آن که کرد می اذیتش چیزی انگار

نداشت قرار و آرام دلش و بود فتهگر . 



میشه اجرا حتما بخوای چیزی ازم وقتی - . 

شد سرخ سفیدش ی گونه و خندید عسل .  

تون هدیه بابت ممنون - . 

باشی داشته دوسش امیدوارم - . 

دارم دوسش حتما - . 

 حصار تا بود کافی گالب آمدن همین انگار. گرفت را گالب دست

 عسل. کند برخورد تر راجت و شود شکسته عسل های تنهایی

 و کرد می تشکر گالب از مودبانه طور آن که بود رو کم و خجالتی

 دو که عسلی آن از دیگر. داشت خوشحالی ابراز حضورش برای

 دختر عسل این. نبود خبری بود قسطی هم کردنش صحبت کالم

 داشت دوستشان که کسانی و خانواده رسیدن با که بود جدیدی

 پیدا را زندگی تازه ساله چهارده دختر که انگار. بود گرفته شکل

بود شده تبدیل زیبا روز یک به روزش و بود کرده . 

 افسرده دختر لبان به خنده بود توانسته اینکه از بود گرم دلش

 عروسکی صورت که زیبایی دختر. بیاورد فرد های ظهر از بعد ی

 قطف و شد می دوخته او به خسته ای قهوه چشمان آن با اش



 سالنی میان حاال. بگیرد یاد شنا تکلیف رفع برای داشت تصمیم

 میهمانانش از باز رویی با بود ها بچه های خانواده از پر که

کرد می استقبال .  

 پس به گالب بد احساسات تمام که بود لحظه همان درست

 دست بهار با باید که نبود مهم برایش دیگر و شد منتقل ذهنش

 از رو چطور باید که نبود مهم برایش حتی دکن روبوسی یا بدهد

 هیچ اصال. نشوند شکار و نباشد خاص نگاهشان تا بگیرد شهاب

. نبود هم شهاب بلکه خودش تنها نه, نبود خودش ذهنش جای

 خوبش حال تمام که دید نمی را زده غم ی ساله چهارده دخترک

 دید می را ساله چهارده عسل. شد می خالصه ها هفته آخر به

 همه که باشد خوب حالش انقدر و برود سازش سراغ بود قرار که

ببرند لذت دستانش نوازش از . 
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 جیغ صدای با خانمانه طور همان و گرفت را دستش عسل

گفت مانندش : 

 شروع برنامه تا بشین مادرم و پدر پیش بریم بیا جون گالب -

 .بشه

 دو آن با باید زود یا دیر باالخره. شد عسل همراه و نگفت چیزی

 باید. رفت می کنارشان عسل همراه که بهتر چه شد می روبرو

 هم با که فهمید می بهاره که کرد می صحبت شهاب با طوری

 رئیس جز چیزی که کرد می وانمود طوری باید ولی هستند آشنا

 که بود چیزی از تر سخت خیلی برایش این و نیستند رمندکا و

کرد می تصور . 

 آن از بعد هم عسل و شد داد نشان او به عسل که سالنی داخل

 به کرد صحبت بود در جلوی که هایی بچه دختر از یکی با که

رساند گالب به را خودش سرعت . 

بریم جون گالب ببخشید - . 

داری؟ دوست رو موسیقی خیلی -  



 توجه جلت صدایش انقدر. آورد پایین کمی را صدایش عسل

 صدای به نظرش شد می رد کنارشان از هرکسی که بود کننده

 خاطر همین به هم عسل و شد می جلب او کودکانه و نازک

 کسی که باشد طوری صدایش و لحن تا کرد می سعی همیشه

نباشد زدنش حرف متوجه . 

 کالس رفتم می نمماما اصرار به بودم کوچیک خیلی وقتی -

 مجبور که بود این داشتم دوست توش که چیزی تنها. موسیقی

. کنم خوشحالی احساس و باشم دیگه بچه عالمه یک بین نبودم

 خوشم بودن بچه زیادی تعداد که هایی جمع از وقت هیچ من

 نظرم به. بدم انجام تنهایی رو چیز همه میدم ترجیح. نمیومد

 تنها نه االن. گرفت نتیجه ییتنها تو میشه تر راحت خیلی

 استادم وقتا یه. دارم دوست خیلی هم رو سازم بلکه رو موسیقی

میسازم رو ها آهنگ بعضی خودم من که نمیشه باورش .  

 دریا و آب کوچک چشمه یک مثل عسل به خودش دادن ربط

 قابل اصال که بودند شده بزرگ مختلفی شرایط در او و عسل. بود

 باز سر ها سنگالخ میان که بود ای چشمه خودش. نبود مقایسه



 که شباهتی اندک همین ولی آرامش از دریایی عسل و بود زده

 اجازه که آمد می چشمش به و بود بزرگ طوری برایش داشتند

دهد پایان را مقایسه این داد نمی .  

 کاری از عسل ولی نداشت ای سرگرمی هیچ که ای ساله چهارده

بود زیبا همین و برد می لذت کرد می که . 

دوستی سازت با انقدر که خوب چقدر - . 

عاشقشم من - . 

 شده چیده که هایی صندلی. رسیدند ها صندلی اول ردیف به

 چند و بود شده درست کوچک تاتر سالن یک به شبیه و بود

بودند نشسته ها آن روی نفری . 

 ...مامان -

 هر و شد همراه بهاره و شهاب نگاه برگشتن با عسل گفتن مامان

 گرفت دست در را کتش پایین شهاب. شدند بلند جا از ها آن دو

 کرد سعی و انداخت پایین کمی را سرش. گذاشت هم روی و

بگیرد گالب صورت از را نگاهش . 



هستن شنام مربی جون گالب - . 

 شده باز بیشتر داشت سر به که رنگی سفید شال با بهاره صورت

 هشت و سی از تر باال ار سنش کمی اش شده رنگ موهای و بود

 جلب زرشکی متوسط های لب روی لبخندش. داد می نشان سال

گفت و گرفت گالب سمت به را دستش. کرد می توجه : 

. هستی کردنی تعریف گرفت می عسل که چیزی از بیشتر -

عزیزم اومدی خوش سالم . 

 نمی هم را فکرش. ریخت فرو دلش در را چیزی بهاره های جمله

 آشنایی اول قدم همین. ببیند بهاره از زیبایی وردبرخ چنین کرد

گرفت شکل دلش در شرمندگی از دنیایی . 
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 توقع اصال ولی کرد نمایی رو کشان کشان لبش روی را لبخند 

 ولی بود خودش از تر قد کوتاه کمی. نداشت را بهاره گرم آغوش

 قبل از بیش گالب که طوری. داد می نشان مشرب خوش و گرم

 افتاده لرزه به نگاهش و بود شده خیس شرم عرق از اش پیشانی

 .بود

 دستی پیش که بود او بار این شد زده پس بهاره طرف از وقتی

گفت و کرد : 

 آشنایی از خوشحالم. محسنی آقای انتخاب به هزارماشااهلل -

 .باهاتون

 محکمش نقاب پس در همیشه که گالبی و بود کرده پیدا جرات

 می که بود حاال و بود فرستاده نقاب پشت را داد می قرار

کند غلبه درونش های لرزش به کمی توانست . 

 با هایش صحبت به ای فاصله که این بدون و گرفت رو بهاره از

گفتک شهاب به رو دهد بهاره  

بخیر زرو محسنی جناب سالم - . 

بخیر وقت. کریمی خانم سالم - . 



 از هم گالب و گرفت گالب صورت از نگاه که بود شهاب دوباره و

 بهاره روی دوباره را نگاهش بحث کردن تمام برای خواسته خدا

 .برگرداند

جان گالب بشین جا همین - . 

 به چسبیده که جایی همان. بود خودش کنار درست منظورش

 دیگری مرد و زن شهاب کنار. بود یخال صندلی دو او صندلی

 روی را پایش و نشست اش صندلی روی شهاب. بودند نشسته

 روبرو به را نگاهش و زد چانه زیر را دستش. انداخت دیگری

 از ها بچه و بود شده چیده سن روی موسیقی های ساز. دوخت

رفتند می طرف آن به طرف این . 

 نشست می رهبها پیشنهادی صندلی روی لبخند با که همین

گفت بهاره : 

 حرفیه کم دختر عسل. ببینم رو شما بودم مشتاق خیلی -

 اول جلسه چند. کنه تعریف چیزی از میاد پیش کم خیلی

 نزدیک شما به که وقتی از ولی میومد سختی به واقعا رو کالسش

شده اشتیاق با اومدنش کالس بار هر شده تر . 



 به متقابال رو ارمد بهش من که خوبی حس همون که خوشحالم -

 با کردن برقرار ارتباط ها بچه یادگیری رکن اولین. داره من

  .مربیه

 به متعجب بهاره که طوری شد زیاد سالن در صدا و سر کمی

گفت باشد داشته مخاطبی هیچ اینکه بدون و برگشت عقب : 

بشه شلوغ انقدر کردم نمی فکر - . 

 شهاب سمت به کرد می خواهی معذرت گالب از که طور همان و

گفت و برگشت : 

نگرفت؟ تماس -  

 بود نشسته صندلی روی که خشکی حالت همان با شهاب

 از مانع کتش انگار. شد خم جلو به کمی و داد باال را ابرویش

 با و زد تکیه صندلی پشتی به دوباره که بود نشستنش راحت

گفت هم در ابروهای : 

بزنه؟ زنگ بود قرار -  

کنه پیدا نتونه رو اهر شاید گفتم نمیدونم - . 



شد موبایلش گوشی مشغول و گفت ای کلمه تک شهاب . 

 .سرراسته -

نیست وارد شهر به زیاد اون ولی آره - . 

خوره می دردش به وارده که ای اندازه به - . 
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 کنسرت شدن شروع برای منتظر و بود انداخته پا روی پا گالب

 سالن کف روی را بود زمین روی که پایی ی پاشنه عسل

 حواس ولی دهد آزار را کسی که نداشت صدا طوری. میکوبید

 کوبیده زمین روی که بود کفشی پاشنه کنار کامل طور به شهاب

 تمام برای و دارد استرس گالب چقدر که داد می نشان و شد می

میشمارد را ها ثانیه لحظات آن شدن . 



 کم را گالب با رابطه برقراری برای تالش هم قبل چندی که بهاره

 دختر که این و عسل وجنات از داشت که طور همان بود نکرده

 با. لرزید دستش در تلفنش گفت می است باهوشی خیلی

 اش گوشی صفحه. کرد برقرار را تماس کوتاهی خواهی معذرت

 آن که شود متوجه کنار از توانست نمی و شتدا شخصی محافظ

 با بهاره که نبود هم مهم برایش حتی و بوده کسی چه خط سوی

کند می صحبت کسی چه .  

 و است ننشته اش شرعی همسر کنار که نبود مهم برایش حتی

شوند می محسوب هم هووی طورهایی یک دو آن . 

عزیزم؟ جونم -  

 شنیدن برای بهاره یتقال ولی شنید نمی را خط سمت آن صدای

 گوشی و بود شده خم طوری یک. شد می متوجه را هایش حرف

 گوشش به سخت صدایش انگار که داد می فشار گوشش به را

رسد می . 

. مشخصه آموزشگاه بیا انتها تا رو خیابون همون. شنیدم آره -

در دم بیاد شهاب میگم . 



چرخید شهاب سمت به و کرد قطع را تلفن . 

در؟ دم میری همیرس داره -  

 ببیند را شهاب صورت که نبود سمتی به عنوان هیچ به نگاهش

. کند بینی پیش را اش چهره رفتار تک به تک توانست می ولی

 ای گندمی جو موهای و بود رفته فرو هم در که پشتی پر ابروی

 پس در که چشمانی حتی. فرستاد می باال به انگشتانش با که

 برایش همه و همه. بود نشسته اخم به سیاهش کائوچو عینک

 شهاب لحن. ببیند را شهاب که نبود نیاز و بود روشن روز مثل

. دهد انجام کاری خواست می زور به که بود مواقعی شبیه درست

 شده خارج دهانش از زور به خرید مرکز در که کلماتی تمام مثل

بود فهم قابل وجودش ی همه از اش کالفگی و بود . 

 عشوه با و چرخید گالب سمت به بهاره شد لندب شهاب که همین

 نمی دقت اگر که کمی و زد نرمی لبخند بود ذاتی انگار که ای

گفت و کرد نازک چشم پشت نبود مشخص کردی : 

 هیچ کنم می فکر من واال. داره دوست رو عسل خیلی برادرم -

نداره دوست عسل جز رو کس . 



 چیزی تنها بگال لبخند و خندید ریز گفت که چیزی از خودش

شد داده پاسخ حرفش به که بود . 

 همدیگه هم بار یک ماه شیش بود ممکن نبود عسل بخاطر اگر -

 کنه خواهش داییش از عسل که بیوفته اتفاقی یه مگر. نبینیم رو

بشه روشن جمالش به چشممون هم ما بیاد تا . 

 ی همه. کرد می فکر هم خودش که بود آن از تر ساده بهاره

 الم که گالب برعکس درست بود جاری زبانش روی هایش حرف

شد می افزوده دلش رازهای بر روز به روز و زد نمی حرف کام تا . 

 گرفت بهاره صورت از چشم رنگی کم لبخند با و کرد تر را لبش

گفت و : 

 

❄ 21:37 04.04.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 85_پارت  

داره نگه راتونب خدا - . 



 باعث که خودته مثبت انرژی کنم می فکر. عزیزم مرسی -

بشم عاشقت انقدر اول برخورد همین تو عسل مثل منم میشه . 

 خودشون شبیه حرف پر آدمای»  گفت دلش در و خندید گالب

ندارن دوست رو ...» 

 می او برای هم دلش اتفاقا. بود نیامده بدش وجه هیچ به بهاره از

. بدهد حق داستان این در کس هیچ به یتوانست من. سوخت

 تر ساده بهاره ولی داشت حق خودش ی اندازه به کس هر انگار

 پیش نقشه با و بکشد نقشه کسی برای بخواهد که بود آن از

 می باور زود که آمد می نظر به هایی آدم دسته آن از. برود

کردند می اعتماد هم زود و کردند .  

 نداشته دلیل بی جبهه و نرود قاضی به هطرف یک گرفت تصمیم

 شکافی مو شهاب و او رابطه میان بخواهد که نبود ای کاره. باشد

 از را او بود نخواسته هم اول از ولی داشت دوست را شهاب. کند

 هایش هدف به رسیدن داشتن دوست این. بدزدد اش بچه و زن

 شهاب زندگی و زن وسط این نبود نیاز ولی داشت پی در هم را

شود نابود .  



 عسل صدای. شد میهمانشان رسیدن متوجه بهاره شدن بلند از

 بلند بهاره همراه. بود علت مزید هم داشت مهارش در سعی که

 از یکی که بود ای مردانه کفش جفت دو به نگاهش. ایستاد و شد

 مرتب و خورده واکس های کفش. بود تر آشنا برایش هم آشنا

 صورت به متانش شلوار و زد می برق تمیزی شدت از که شهاب

 کفش با تناسبی هیچ که کفشی و بود گرفته قرار رویش مناسبی

نداشت شهاب . 

. بود کوهنوردی کفش به شبیه بیشتر که دار بند بوت یک

 مشهور خیلی کوهنوردی وسایل زمینه در شناخت می را مارکش

 که زیتونی سبز رنگ به شلواری. بود کرده در رسمی و اسم و بود

 روی. بود نشده زدوده بلندش نسبت به های پاچه روی از خاک

 خاک شدت از رفت می تر باال وقتی و بود خاکی خیلی پا مچ

شد می کم شلوار روی . 

 کرد می فکر. شدن ظاهر جا آن در وضع و سر آن با بود عجیب

 برای فرصتی هیچ و آمده بیرون خل و خاک و زلزله وسط از انگار

اشتهند لباس تعویض .  



 نگاه. شد قفل شهاب روی ناخواسته و کشید باال را نگاهش

 که چیزی برعکس. بود گرفته هدف را چشمانش مستقیم شهاب

 در تشویشی هیچ و بود آرام بود کرده تصور قبل دقیقه چند

 از نگاه سریع و کشید راحتی نفس. شد نمی دیده چشمانش

گرفت شهاب صورت . 

 وقت هیچ رو شما ما نباشه عسل .داداش برم قربونت من الهی -

بینیم نمی . 

 ببیند را او بود نتوانسته گالب هنوز که مردی سمت به خواست

 جلوی از بزرگی دست که بکشد آغوش در را او و برد هجوم

 کرد می زیادی توجه جلب هایش رگه که صدایی و شد رد گالب

خورد گوشش به : 

میدم بغلتم خونه میریم. میشی خاکی - . 

 تن به مو که بود خاص قدر آن صدایش. بود گفته زیدهگ و کم

 را سرش ناگهانی تا شد باعث هم همین و بود شده راست گالب

 سر یک حداقل که مردی. ببیند را صدا صاحب مرد و بگیرد باال

 را صورتش دور تا دور اش آشفته موهای و بود تر بلند شهاب از



 داشت سعی تهشلخ صورت به ها مو بودن بسته. بود فراگرفته

 به ولی بپوشاند را خاکی تمام مرد اندازه از بیش ریختگی بهم

بود نشده موفق وجه هیچ . 

هستن عسل شنای مربی جون گالب ایشون جان عرفان - . 

. گرفت قرار عرفان ی کشیده و عجیب چشمان روی گالب نگاه

 شانه بلندش ریش. بود مرتب و تمیز شلوارش برعکس صورتش

بود پوشانده را صورتش روی زده . 

 .خوشبختم -

 دست تعلل بدون گالب که داشت نگه گالب جلوی را دستش

 بود شده معرفی عرفان که مردی بزرگ دست میان و برد جلو

 .گذاشت
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 هر. بودند کالموزی نمایشی اجرای مسئول دوستانش و عسل

 می را هایشان دیالوگ و شدند می مشغول خودشان ساز با کدام

 از قبل عسل. کرد می نگاهشان رنگی کم لبخند با گالب. گفتند

 بعد و کرد نگاه خودش خانواده سمت به ابتدا اجرایش شروع

 لمس را ها کالویه ماهرانه هایش دست. نشست اش پیانو پشت

 نوازد می که ای قطعه روی چقدر که بود مشخص و کرد می

دارد تسلط .  

 می ادامه باز و کردند می خراب کار وسط کمی ها بچه از بعضی

 کامل طور به را هایش قطعه لغزش ای ذره بدون عسل ولی دادند

 .نواخت

 ها آن خانوادگی های عکس در که خواست نمی دلش هیچ گالب

 سلع کنار و آمد کوتاه عسل بخاطر ولی باشد داشته حضور

 و عسل با تکی عکس چندین تنها نه. بگیرند عکس تا ایستاد

 عکس تمامی در بلکه انداخت بود آورده برایش عرفان که گلی



 حضور و بود ایستاده بهاره و عسل میان شان خانوادگی های

داشت پررنگی . 

گفت بهاره که کرد رفتن قصد گالب گذشت که کمی : 

 همراهمون هم شما رونبی بریم رو شام قراره ما عزیزم؟ کجا -

 .بیاین

عزیزم ممنونم - . 

 بدون بهاره که کند خداحافظی و ببرد جلو را دستش خواست

کرد اصرار تعارف : 

 کنار دارم دوست من بیاین باید. بیارین نه شه نمی اصال -

باشین دخترم . 

 کنارتون اگر شدم می خوشحال. تونم نمی متاسفانه ممنونم -

 خدا امید به. بندازم عقب رو کارم ونمت نمی برم باید ولی بودم

شم می مزاحمتون مناسب فرصت یه توی . 

 هایش لب. بود نمایشی عادی حالت از بیش لبخندش بار این

کند قانع را او تا داشت سعی و بود آمده کش . 



 دهانش شدن باز از قبل که کند اصرار دوباره خواست بهاره

 جای شهاب هشنگا. پرید شان نفره دو صحبت میان به شهاب

 در دیگری کس هیچ به نه و کرد می نگاه گالب به نه. بود دیگری

کرد می نگاه مخالفی سمت به و بود کرده جیب در دست. جمع . 

میمونن رودرواسی تو بیان تونن نمی شاید نکن اصرار - . 

 نه. بود جمله ترین غریبه برایش شنید شهاب از که ای جمله این

 اصرار اگر اتفاقا نه, کند اصرار اندنشم به شهاب بخواهد دلش که

 هرچیزی کرد می فکر و شد می معذب قبل از بیش کرد می

کند رو را روابطش و احساسات دست است ممکن . 

برم من اجازه با. محسنی آقای ممنون - . 

 آغوشی با معمول طبق را محبتش و رساند او به را خودش عسل

رساند گالب نظر به محکم . 

دلم عزیز دیبو محشر خیلی - . 

ممنونم بار هزار. کردید قبول رو دعوتم که ممنون - . 



 روی همان با. گرفت فاصله عسل از کمی و خندید نرم گالب

 دست میان دستش و کرد خداحافظی افراد ی بقیه از گشاده

 بود نگرفته دوباره دیدار قول او از وقتی تا و کرد گیر بهاره های

نکرد رها را دستش . 
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 به کند مشخص را مقصدش که آن از قبل و نشست فرمان پشت

نوشت برایش و داد پیامی شهاب : 

نمیشم ناراحت من. خودتون خونه برو شب خواستی اگر » .» 

 رانندگی مشغول دیگر ولی رسید جوابش که نکشید طول چیزی

 به فقط و بدهد را شهاب جواب توانست می سختی به و بود

کرد بسنده پیام خواندن . 

« بیام دیر یکم ممکنه فقط برمیگردم .» 



. کرد خریداری را شامش مایحتاج و ایستاد سوپرمارکتی جلوی

 یک ی خانه تا بود مجردی های خانه به شبیه بیشتر شان خانه

 نداشتند ای آماده غذایی ی وعده هیچ وقت هیچ... شوهر و زن

 سوپر یا که بخورند چیزی میگرفتند تصمیم لحظه در گاهی و

 ها آن در که هایی رستوران یا و کرد می ارسال برایشان مارکت

. گالب نه و بود ناراضی وضعیت این از شهاب نه. داشتند اشتراک

 همین بهاره از شهاب شدن زده های دلیل از یکی اینکه با

 نمی رسیدگی خانه به وقت هیچ بهاره که ودب معتقد و بود مسائل

نداشت مشکلی هیچ مسائل این در گالب با شهاب, کرده .  

 این دیگر که دارد کنارش آرامشی که گفت می گالب به همیشه

 و ایستاد می گالب کنار گاهی حتی. رسد نمی نظرش به مسائل

. کشید می آب را ظرفشویی سینک داخل کثیف نیمه های ظرف

 و پنجاه مرد دیگر و کرد می جوانی احساس که بود عمواق این

 گالب اگر. بخواهد آرامش دلش مدت تمام که نبود ای ساله پنج

 ممانعت با ولی داشت پروازی بلند ی روحیه هم او داد می اجازه

 را شهاب های پروازی بلند جلوی  ازدواجشان کردن رسمی برای

گرفت می . 



 رانندگی پابرهنه بخاطر .آورد در آسانسور در را هایش کفش

 گز کمی هم هنوز و بود شده سیاه تکه یک پاهایش کف کردن

 دمپایی دنبال به انداخت ورودی در به کلید که همان. کرد می گز

 چشم کرد می استفاده ها آن از وقتی کمتر که ای روفرشی های

 که آن تا شود خانه کف شدن کثیف مانع داد می ترجیح. گرداند

کند تالش شدنشان تمیز برای بخواهد . 

 به که طور همان و کرد رها آشپزخانه باریک اپن روی را ها خرید

 در را کیفش و شال و مانتو تک به تک رفت می خواب اتاق سمت

 لباس ی همه تقریبا بود رسیده اتاق به دیگر وقتی. آورد می

 تخت روی را همه هم او و بود آویزان دستش یک روی هایش

 .ریخت

 کف فقط نداشت دیگری کار. نبود خبری شلختگی از دیگر

 اضافی وسایل ی همه خاطر همین به. بود شده دردناک پاهایش

 تا شد حمام راهی گرم آب دوش برای و کرد مرتب کمد در را

کند ریلکس و برسد خودش به کمی . 
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 حوله همان با را خیسش موهای و کرد مرطوب آرامش با را بدنش

 صندلی روی. کرد جمع سرش باالی همیشگی کوچک

 خودش به رسیدگی مشغول آرامش با و بود نشسته میزتوالتش

  .بود

 بیرون کشو داخل از را اش نشده استفاده های ماسک از یکی

 کرد می ساساح که بود سازی شاداب آن خواص از یکی. کشید

 باز را بندی بسته. دارد نیاز لحظه آن در وجودش به شدت به

 تا ماند منتظر. کرد پخش صورتش روی دقت با را ماسک و کرد

نکند شره صورتش روی از و شود خشک کمی .  

 و بود نیانداخته هم نگاه اش گوشی به بود رسیده که وقتی از

 دنیا ی همه از لبیخیا. بود نکرده جابجا هم را هایش خرید حتی

 های دمپایی بدون دیگر بار این و گذاشت جایش سر را صندلی

خزید تخت به اش فرشی رو .  



 با و بست چشم. کرد قالب سر زیر را هایش دست و کشید دراز

 موقع تا شود خشک صورتش روی ماسک که ماند منتظر آرامش

 که بود خسته قدر آن. بردارد صورتش روی از را آن که برسد آن

رفت خواب به و شد گرم چشمانش زمانی چه نفهمید . 

 صحنه در خودش دیدن. عادیست غیر چیزی یک که فهمید می

 هم و باشد جا آن هم که شد نمی. بود متعارف غیر کمی روبرو ی

بود پخش حال در که هایی صحنه تمام سر باالی .  

 خیلی بار یک. شدند می پخش سرش در بار دو که انگار ها صدا

 اصال. زد می فریان گوشش در کسی موقع همان انگار بود کنزدی

 دور کمی دوم بار ولی شد می پخش که بود او گوش از صدا انگار

 های در پشت از را صدا که ها موقع همان به شبیه دقیقا. بود تر

 اتاق در زور به مادرش که ها وقت همان به شبیه. شنید می بسته

. بگیرد محکم را گوشش که گفت می او به و کرد می حبسش

 نازک و سفید بدن روی که هایی شالق آمدن پایین صدای

 خراشی گوش های خنده و ها فریاد صدای. آمد می فرو مادرش

 کسانی چه دهان از تکشان به تک دانست می ولی دید نمی که



 مخصوص که کمربندی آن صدای شنید می حتی. شده خارج

را آور دشچن های خندیدن غش غش و بود عربی رقص ... 

 دست کف. گذاشت می گوشش روی دست بود اتاق درون وقتی

. نشنود تا داد می فشار گوشش روی قدر آن را کوچکش های

 و ضعیف ها صدا تا رفت می نمور ی کهنه بالشت زیر آنقدر

 انگار که دلی ته از های خنده آن از ترسید می. شود تر ضعیف

 های خوردن کتک ایصد از ترسید می. ندارند ای دغدغه هیچ

زدند می خودش ی ریشه به تیشه انگار که مادرش . 

 چیز یک که فهمید می ولی نداشت بیشتر سال هشت هفت

 ها هفته آخر های برنامه این که کرد می احساس. نیست عادی

 بود؟ تفریح وقت هفته آخر گفتند نمی مگر. نیست نرمال اصال

 نمی و برد می فرو شتبال زیر سر باید تفریح زمان دقیقا او چرا

 خوشگذرانی مگر کردند؟ می گذرانی خوش اینطور مگر. شنید

 شادی و گردش و رفتن پارک به خودش سال و سن هم دختران

 نبود؟



 چطور که دید می را مادرش. دید می واضح را چیز همه بار این

 را غیرتش بی پدر. ریزد می اشک فقط پدرش دست زیر جان بی

 دوست و خندید می ها اشک این به ستیم اوج در که دید می

کردند می تماشا را چیز همه لذت با که پدرش های .  

 هفت گالب به شبیه هم او که رسید می حساس جاهای به داشت

 که خواست. گذاشت چشمانش روی دست گذشته ی ساله هشت

 خواست. شنید می را چیز همه داشت ولی نبیند آن از بیشتر

 زن بهم حال بوی ولی فشرد هایش گوش روی دست که نشنود

 گرفته را خانه فضای ی همه بود شده مخلوط الکل با که تریاک

 که فریادی با بار این و بود بسته حلقه چشمانش در اشک. بود

 های نفس و شد محو صورتش جلوی از ها صحنه ی همه کشید

گرفت جا گلو در سختی به دارش کش ... 
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 در نگاهش و شد می داده بیرون زیادی حجم با هایش نفس

 هوای حجم ی همه و کشید نفس. بود مبهوت و گیج اتاق تاریکی

 اش خفه داشت کسی انگار. فرستاد اش ریه داخل به را موجود

 را لعنتی خواب آن ی ادامه بود قرار و بود واقعیت انگار. کرد می

 کلمات. بود روشن روز عین برایش چیز همه. ببیند تر نزدیک از

 بهم حال عربی رقص آن... نگاهشان و رفتار... هایشان صحبت و

رفت نمی کنار چشمانش جلوی از زن . 

 می هم به حالش. بود عربی رقص چه هر از شد می چندشش

 می زایل را ها آدم عقل که بود مشروب و مواد چه هر از خورد

 او که مردی از ها مرد تمامی از. خورد می بهم داشت حالش. کرد

بود کرده ترکش که مردی تا بود آورده وجود به را . 

 چرا هزاران. خورد می هم به هم نامرد دنیای این از حالش گاهی

 توانست نمی وقت هیچ هم خودش و گرفت می شکل سرش در

 بودند شده بسیج دنیا ی ههم انگار. بدهد ها آن به خوبی پاسخ

بگذرد ممکن شکل بدترین به او بر زندگی تا . 



 که نبود حواسش اصال. گذاشت صورتش روی را هایش دست

 شستن برای باید و مانده باقی صورتش روی شده خشک ماسک

 پایین و باال اضطراب شدت از اش سینه هم هنوز. کند اقدام آن

بود نرفته نارک هایش چشم جلوی از ها صحنه و رفت می . 

. بود کیومرث بود گرفته استقالل به تصمیم از که دلیلی اولین

 نمی. باشد عادی هم باز و ببیند را او روز هر توانست نمی

 که نداشت را کسی. کند خالی را خودش و بزند حرف توانست

. شود سبک کمی حداقل سنگینش بار تا کند دل و درد برایش

 به که فکری تنها و شد می تر ختس روز به روز برایش چیز همه

 حل راه اولین شهاب. بود شدن مستقل همین بود زده سرش

 شدنش تر راحت و حل راه این بر هم او و بود شدنش مستقل

بود زده دامن .  

 می. بود زده یخ هم پاهایش کف. کرد آویزان تخت از را پاهایش

 دهلرزی زندگی طول در که طور همان. کرد می تالش ولی لرزید

 ننوشته زیبا وقت هیچ برایش زندگی. بود نکشیده پس پا و بود

 خودش. برسد آرامش کمی به تا جنگید می باید مدت تمام و بود



 کم دیگر ولی دانست می آرامش این از بیشتر خیلی مستحق را

 حاال و بود فرید اولویتش بود ایستاده که جا این در. بود آورده

بود شده اضافه هایش اولویت به هم عسل . 

 و کرد مشت را آب انقدر. پاشید صورتش روی آب اندازه از بیش

 تمام و شد پاک کمی ماسیده ماسک که پاشیده صورت روی

 نگاه گرفته بخار ی آینه در را خودش. شد خیس اش حوله جلوی

 رد, کشید آینه روی را اش کفی های دست. ندید چیزی و کرد

 درست توانست نمی هم باز. افتاد آینه روی انگشتانش و کف

 خالی و پر انقدر را هایش دست بار این. کند برانداز را خودش

. باشد نمانده باقی صورتش روی ماسک از چیزی دیگر که کرد

 شده خیس آب با بازی شدت از که پاهایی و کشید عمیقی نفس

 گذر توجه بی ولی شد لیز زمین کف کمی. گذاشت بیرون بود

برداشت قدم آشپزخانه سمت به و کرد . 
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 فرو یخچال در توجهی هیچ بدون را خریدش های کیسه ی همه

 و داشت قرار چیزی چه کیسه کدام در دانست نمی اصال. کرد

 می واحد آن در که را چه هر همیشه مثل. داشت نیاز را کدام

میداشت بر خواست . 

 جانش به که ضعفی تا کرد خارج فریزر از سوسیس تکه چند

کند برطرف را بود افتاده . 

 هایی بچه دختر به شبیه. بود عاشقی درد ها درد ی همه کاش

 حتی گالب. کردند می بغل غم زانوی عشقشان بخاطر که

 کار اول همان انقدر. کند زاری و گریه عشقش برای بود نتوانسته

 فراموش را عاشقی های درد ی همه که بود شده بارداری رگیرد

 اهمیت برایش سعید نه دیگر که بود رسیده جایی به. بود کرده

 هم کیومرث زمانی برهه آن در. دیگری چیز هیچ نه و داشت

نداشت اهمیت برایش . 

 رهایشان طور همان. کرد جدا را زده یخ های سوسیس پوست

 خیارشور. کشید بیرون یخچال از خیارشور چند قید بی و کرد



 بقیه که ای چوبی تخته همان روی و کرد خرد حواس بی را ها

 همان را آن و کرد خرد هم گوجه. گذاشت بود گذاشته را ها چیز

 هم با گوجه و خیارشور آب چوبی تخته روی. کرد رها طور

 آب از خیس تخته که آن وجود با. بود شده مخلوط حسابی

 و کرد خرد جا همان هم را ها سوسیس بود خیارشور و گوجه

ریخت روغن میان بعد دقیقه چند .  

 اتاق به کردند می ولز و جلز گاز روی ها سوسیس که طور همان

 آورد یاد به آرایش میز دیدن با انگار. بردارد را موبایلش تا رفت

 زدن ماسک از بعد را پوستش از مراقبت های کرم باید که

 و خورد تکان اهمیتی بی طور به هایش لب. کرد می استفاده

برداشت را گوشی .  

. بود گرفته بر در در را فضا تمام ها سوسیس شدن سرخ صدای

 شود می داده نمایش گوشی باالی که سبزی چراغ دانست می

 سمت به اصال ولی رساند می اطالعش به را شهاب طرف از پیامی

 سعی و ردک پلی شاد آهنگ یک فقط و نرفت گوشی های پیامک

 بدون. برسد زندگی و خودش به دنیا ی همه از خیال بی تا کرد



 نه و باشد فربدی نه کرد سعی... ای مشغولی دل و فکر هیچ

 به را ذهنش که سعیدی حتی نه و بهاری نه و شهاب نه... عسلی

 اعصاب های دغدغه این کرد می رها باید. کند مشغول خودش

 چند و کند سفر صرف زینهه کمی توانست می کاش. را کن خرد

شود دور هایش مشغولی دل از روزی . 

 بار اولین برای که مردی یاد گذاشت دهان در که را لقمه اولین

 از نه و بود شنیده او به راجع عسل از چیزی نه. افتاد بود دیده

 اول همان که بود غریب و عجیب رفتارش و ظاهر انقدر. شهاب

 در بودن مرتب نا همه آن. ودب کرده جلب خود به را نظرش کار

 ی شیشه که عینکی آن. نبود متعارف اصال بودن مرتب عین

بود شده بسته پشت از که بلندی موهای آن و داشت قرمز . 

 فرد به دید نمی نیازی. شد خوردن مشغور و انداخت باال ابرو

 راه به را خودش زندگی توانست می اگر. کند فکر ناشناسی

بود کافی ببرد پیش درستی . 
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 در را ها آن فقط بشورد را کثیفش های ظرف که آن بدون

 را آن حال و حس نه. نشست تلوزیون جلوی و گذاشت سینک

 صدای. بکند دیگری کار هیچ نه و بپوشد لباس که داشت

 که هایی فیم از یکی مشغول و کرد قطع را اش گوشی موزیک

 وقت درست خواری ریزه خرده این. شد کرد می پخش تلوزیون

. شد می حال بی و حوصله بی طور آن که آمد می سراغش هایی

 مشغول دقت با و زد ناخنک بود میز روی خوردنی چه هر به

شد فیلم .  

 از دست شد باعث دیدنش فیلم وسط درست در شدن باز صدای

. کند کج ورودی سمت به را سرش و بکشد دیدن فیلم و دنخور

 از ساعت. انداخت شان خانه ورودی کوتاه راهروی به را نگاهش

 کنار آن از بیشتر شهاب داشت انتظار او و بود گذشته هم ده

 با راحتی انقدر که کرد می تعجب خودش از. بماند اش خانواده

 بودن مقابل در باید کرد می حس. بود آمده کنار مسئله این



 شهاب اگر. توانست نمی ولی بگیرد جبهه اش خانواده با شهاب

 اول باید کرد می کم را هایش مشغولی دل از کمی و بود او کنار

 خانواده هم او شرعا که چند هر. رسید می هم خودش خانواده به

آمد می حساب به شهاب . 

اومدی زود چقدر. سالم - ! 

 .سالم -

 جا روی جا همان بار اولین برای و رفتگ باال را سرش شهاب

 جز به جایی را کتش نداشت عادت. کرد آویزان را کتش کفشی

 خودش فقط و نگفت چیزی هیچ. کند آویزان هایش لباس کمد

رسید گالب به را . 

کنارشون؟ نموندی چرا -  

باشم تو کنار اومدم رسوندمشون. بهاره مادر خونه رفتن - . 

 هم جوان یک ی حوصله که آن وجود با. بود شهاب هدف لبانش

 لذت به او کنار توانست نمی گالب و نداشت را گالب سال و سن

 حمایت خوب هم و بوسید می خوب هم برسد اش جوانی های

کرد می . 



نشستی؟ حوله با چرا -  

همینطوری. دونم نمی - . 

 که کرد برداشت شیطنت بر مبنی را حرفش این شهاب که انگار

 :گفت

 ام خسته خیلی. ببینیم فیلم هم با کنم می عوض رو لباسام -

میاری سرحالم تو ولی . 

 طور همان و گذاشت دهان در جا یک را زمینی بادام چند گالب

 مشغول کرد می نگاه بود رفته شهاب که مسیری به که

 هم بدش همچین ولی نبود اش عالقه مورد طعم. شد جویدنشان

شود مسرگر زمینی بادام با که آن از آمد نمی ! 

تنهایی؟ نرفت سر حوصلت -  

نمیبره سر منو حوصله تنهایی - . 

 را هایش دست و کرد فرو سرش در را تیشرتش که بود راه میان

گفت و کرد خارج کوتاهش آستین داخل از تک به تک : 



 حتی تونستم نمی وقتی شدم خفه. شدم خسته خیلی هوف -

کنم نگاهت درست . 

 در را گالب حرکت یک با و کرد پرت راحتی مبل روی را خودش

کشید آغوش . 

زندگی یعنی این... آخیش - . 

 شان زندگی و او راجب روزی معلوم کجا از. ریخت گالب دل

 که بود مشخص کجا از گفت؟ نمی طور این دیگر زنی پیش

 او؟ زندگی گالب دیگر دختری و نبود بهار خودش بعد چندی

بماند او و رودب شهاب محرمیتشان صیغه پایان بود ممکن اصال . 
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 دو تخت روی. بود آرامش خواب از نشان شهاب های نفس صدای

 از فارغ و بود شده حلقه او بدن دور به دستش یک شان نفره



 چند ابخو دیدن دوباره ترس از گالب. بود رفته خواب به دنیا

 ها صحنه ی همه. بگذارد هم روی چشم نمیتوانست قبل ساعت

 گذشت از بعد هم هنوز. شد می پایین و باال صورتش جلوی هنوز

 متنفر شد می بیخودی خود از باعث که چه هر و الکل از ها سال

 حتی و کودکی که ببخشد را کیومرث توانست نمی هم هنوز. بود

بود گرفته او از را اش نوجوانی .  

 و داشت قرار آرایش میز روی عینکش. دید نمی را شهاب صورت

 برای شهاب نباید. بود عمیقش خواب گویای هایش نفس صدای

 بی که هم چقدر هر. شد می خودش زندگی کیومرث عسل

. بیاید شهاب چشم به عسل تا کرد می کاری یک باید بود محبت

 دگیزن کرد می فکر که بود کوچکی دختر مشغول فکرش همه

دارد نگرانی جای اش . 

 چشم و نخوابید هم باز ولی کرد تر نزدیک شهاب به را خودش

 مقاومت ممکن حد بیشترین تا خوابیدن برای. نگذاشت هم روی

کرد می . 

*** 



 شده خشک های فنجان محتوی سینی گرفت فاصله سینک از

برد نظرش مورد های کابینت سمت به را . 

نمیشی؟ جدا چرا -  

 رودرواسی بدون بود کابینت به اش تکیه که طور همان عرفان

 زندگی اتفاقات جریان در ابتدا همان از. پرسید را سوالش

 بار زیر وقت هیچ بهاره ولی او جدایی مشوق و بود خواهرش

 چیز هیچ که آن دیدن و شهاب خداحافظی با شب آن. بود نرفته

 باره این در را بهاره تا کرد جزم را عزمش بود نشده قبل از بهتر

کند قانع . 

 روز چند تو. زنی می تکراری های حرف داری هم باز عرفان -

 تهرانی؟

 بشین بیا همیشه برای بار یک. بهاره نکن عوض رو بحث -

 چیز همچین تو ازدواج. کن تموم رو چیز همه کن صحبت باهاش

کنی می تالش داشتنش نگه برای اینطوری که نیست ارزشی با . 



 که عرفان و داد قرار کابینت داخل سکوت در ار ها فنجان بهاره

 حرف روی کردن فکر سکوت آن از بهاره قصد بود کرده فکر

نشود بهاره افکار مزاحم تا گفت نمی چیزی اوست های . 

 داخل چوبی خوری نهار میز های صندلی از یکی روی بهاره

 که ای صندلی روی او از تبعیت به عرفان و نشست آشپزخانه

 بار هر با خواهرش که فهمید می. گرفت جای بود شکنار دقیقا

 از تر شکسته بار هر و کند می تغییر چقدر او برگشتن و رفتن

 تمام و نبود ممکن برایش وضعیت آن در او دیدن. شود می قبل

کند محافظت هایش داشته از تا داشت را اش سعی . 

 کردیم؟ صحبت هم با مسئله این به راجع بار چند ما, عرفان -

کنی؟ قانعم نتونستی بار چند  

 دنبال خواست می. زد تکیه صندلی به و کشید هوفی عرفان

 بیشتر اش گذاری تاثیر خواست می دلش. بگردد مناسب کلمات

 کوچک برادر. بیاورد او مخالف کالم یک حتی نتواند بهاره و شود

 تا بود شده باعث بالعکس و او به بهاره زیاد عالقه ولی بود تر

باشند داشته را همدیگر وایه همیشه . 
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میرسونه؟ بهم رو جدید های جنس هفته این دوستت -  

 به عرفان ولی دهد تغییر را بحث مسیر تا بود شده موفق بهاره

 کم باید. دارد گهن منوال همان به را شرایط نبود حاضر وجه هیچ

 به چیز همه تا کرد می بیشتر را تسلطش خواهرش روی کم

 کشیدنش عذاب طور آن توانست نمی. رود پیش حالت بهترین

کند تحمل را . 

. کن حساب هفته آخر روی تو ولی هفته همین اواسط گفته -

چطوره؟ کاریت اوضاع  

 دو با را اش شده رنگ تازه موهای. انداخت باال شانه بهاره

 غبار وجود با. فرستاد گوشش پشت شست و اشاره انگشت

 بهاره که دانست می. بود زیبا هم هنوز اش چهره روی سنگین



 هیچ به هم باز ولی نبوده مقصر کم اش زندگی شدن خراب در

دهد شهاب به را حق توانست نمی وجه . 

 من کنن می فکر واقعا. چشمشونه به عقلشون من دوستای -

برمیگردم ترکیه میرم دوبار یکی ماهی .  

 خنده با و گذاشت دهان در میز روی ظرف از نبات آب تکه یک

 چشمانش در تعریف برای که اشتیاقی و داشت لب روی که ای

گفت و شد خیره عرفان چشمان به بود شده ریخته : 

 شوهرم گفتم بهشون. خورن می حسرت دارن بعضیاشون -

 هر عالقمه مورد یطهح فشن و دارم عالقه کار این به من دیده

 نمی باورت. بذارم مزون و کنم خرید بتونم تا اونور برتم می ماه

 قحطی از انگار که خرن می طوری یه رو بونجول جنسای شه

 .برگشتن

 زدن حرف برای دلش. بود نشسته هایش لب روی پوزخندی

 میان. بود شده تنگ باشد دیگران قضاوت فکر که آن بدون

 ناکرده خدایی که کرد می را تالشش تمام باید هایش دوست

 بگیرند دستش که نزند حرفی ناخواسته و نپرد دهانش از چیزی



 صحبت دغدغه بی دنیا ی همه از توانست می عرفان کنار ولی

شد نخواهد قضاوت او جانب از گاه هیچ که باشد مطمئن و کند . 

 نمیشه وگرنه آشغالن چقدر جنسا این از بعضی میدونم که من -

 و بینن می روشو مارک احمقا این ولی. خریدشون قیمت این با

 و کنن می نگاه رو سایزش فقط وقتا بعضی. میکنن خرید کیلویی

 دستم یکمی. آوردم شانس قضیه این تو خداروشکر. برمیدارن

 رو چمدونم نباشه نیاز که کنم می اجاره کوچیک جای یه بشه باز

اونور و اینور ببرم خودم با . 

. باشه مناسب کارت برای میکنم فکر من؟ خونه بری خوای می -

اینجا انبار میذارم میارم کنم می جمع رو وسایلم . 

 خواهرش حال بهبود برای را تالشش تمام خواست می دلش

 دست داد نمی اجازه اش مردونگی ولی بود بزرگش خواهر. بکند

 شدن کم از بعد. بردارد نحیفش های شانه روی از را حمایتش

 برای مناسب کاری تا بود زده دری هر به او به شهاب های توجه

 خود همراه همیشه را او توانست نمی طرفی از. کند پیدا بهاره

 طول چقدر دانست نمی. کند شریکش پایش نو بیزینس در کند



 و بگیرد رونق بود گرفته شکل فکرش در که کاری تا کشد می

 خطا و آزمون عیتموق در زمان آن. کند کسب درامد آن از بتواند

 قبل از بیشتر را خواهرش فکر و کند ریسک توانست نمی و بود

 و بگذارد کنار را رودرواسی کمی تا بود خواسته او از. کند درگیر

شود پا هم او با . 
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 بود شده آشنا او با سربازی از که دوستش ترین صمیمی علی با

 ماهی. بفرستد جنس بهاره برای ترکیه از که بود کرده هماهنگ

 هایی حراجی از را آرایشی لوازم و ها لباس اقسام و انواع بار یک

 ارسال برایشان بود شناخته ایزمیر در زندگی و تجربه طی که

 به بود اطرافش در که هایی دوست بخاطر هم بهاره و کرد می

. کند رد قیمت برابر دو از بیش با را اجناس توانست می راحتی

 برای پول باقی و شد می شریک را فروش سود از کمی علی



 شده باعث همین. شد می خرج بهاره و عسل زندگی گذراندن

 تحمل را شهاب های توجهی بی بتوانند کمتری دغدغه با تا بود

 گذاشت می رکنا برایشان شهاب که ای خرجی نهایت. کنند

 می فراموش گاهی هم آن که بود عسل های لباس و مدرسه خرج

کرد نمی طلب او از گاه هیچ بهاره و کند واریز کرد . 

 اقالم نوع کرد می ایمیل او به بهاره که لیستی طبق بار هر علی

 بهاره های دوست های نیاز طبق و داد می تغییر را ارسالی

 به چشمشان قدر آن بهاره های دوست. کرد می پر را ها چمدان

 ها چمدان محتویات تنها نه که بود ترک و اصل اجناس دنبال

 به روز به روز و رسید می فروش به هم ها چمدان خود بلکه

شد می اضافه هم بهاره های مشتری . 

 شهاب با میتونم من. خوبه همینطوری. خوبه من داداش نه -

های اتاق از یکی کنم صحبت ... 

یزن می حرفا - . 

 های فکر تا بود نداده اجازه و بود بریده را بهاره حرف پوزخند با

بیاورد زبان به بیشتر را اش واهی . 



 چشم میگه بده بهت اتاق یه بگی شهاب یه االن کردی فکر -

 می دلت غلطی هر تو مال اتاقا از یکی بیا. سرورم چشمم روی

. تونبه داده زور به هم رو اتاق یدونه همین. بکن توش خواد

 می زمین روی ها شب سال همه این بعد من نازپرورده خواهر

کنم باز دهنمو نذار... اکبر اهلل. خوابه . 

. بود انداخته پایین را سرش و بود گرفته بازی به را ناخنش بهاره

 می حق هم شهاب به طرفی از و است عرفان با حق دانست می

 شده متوجه زمانی و دانست می رابطه این مقصر را خودش. داد

آمد نمی بر دستش از کاری دیگر که بود . 

 و ملک بشیم جدا توافقی میگه. بگیریم طالق راضیه شهاب -

میزنه ناممون به بخوایم امالکم . 

 هم در هایی اخم با و کوبید میز روی دست اختیار بی عرفان

 کرده نزدیک بهاره صورت به را صورتش. کشید جلو را خودش

 روی بود زیادش عصبانیت از نشان هک داغش های نفس. بود

سوزاند می و نشست می بهاره پیشانی . 



 نگو من؟ احمق خواهر مرگه چه مرگته؟ چه تو پس لعنتی د -

 بگیر طالق لعنتی بابا. نمیره کتم تو جوره هیچ که دارم دوسش

رو بیچاره دختر این هم کن راحت خودتو هم . 

 بیرون به اشاره دست با بود خم بهاره صورت روی که طور همان

بود عزیز خیلی هم او برای عسل. کرد آشپزخانه . 

 راضیم من باشه بخواد هرکس با. بگیره زن بره گفتم شهاب به -

 می حقوقی و حق نه گفتم. نزنه رو طالق حرف ولی میدم رضایت

چیزی نه خوام . 

گفت و کرد شهاب نثار لب زیر فحشی عصبانیت با عرفان : 

گفت؟ چی غیرت بی پفیوز اون -  
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 که نیست من زندگی از تر قشنگ حرف. داداش کن ولش -

کنیم؟ می تلف اون برای ارزشمونو با وقت همه این نشستیم  

 را موهایش که مویی کش و کشید موهایش به دست عرفان

 همین و بود لخت موهایش. کرد باز بود ردهک جمع سرش پشت

 صورتش کنار نقشی هیچ بدون شدنش باز با شد می باعث لختی

شود رها .  

ندارم تر عزیز شما از که خدا به بهاره - . 

 چقدر دونی می خودت عزیزی خیلی من برای توام. میدونم -

 یاد خودم. شو من مسخره زندگی این بیخیال ولی عزیزی برام

بیام کنار چطوری هاشبا گرفتم . 

 های عمود افقی چوب دو که صندلی پشتی به را اش تکیه عرفان

 تر کمی را هایش لب و داد بود کرده وصل هم به را گاهش تکیه

 .کرد

 مامان نمیذارم من شو جدا تو مامانه؟ بخاطر اینا همه یعنی -

 روزی فردا شاید زندگیت پی برو شو جدا المصب بابا. بفهمه

 آدم یه با حیوونی، هر نه آدما میگم دارم... آدم یه اب خواستی



. باشی یکی با خواستی نه هم ازدواج اصال کنی ازدواج خواستی

 هم عمر یک اگر حتی میشی محسوب دار شوهر زن یه تو االن

داری شوهر زن یه هم باز باشید کرده زندگی جدا . 

 .میدونم -

 این خوب دختر بابا. بکنیم کاری یه نمیذاری چرا میدونی اگر -

 هم مامان حال کنارش تو موندن با و نمیشه مرد تو برای مرد

نمیشه بهتر . 

 را عرفان ماه یک از بعد. بود شده خسته بینشان بحث از بهاره

 همیشگی و ها تکراری همان هایشان حرف هم باز و بود دیده

گرفت نمی ای نتیجه هیچ آخر در که بود هایی . 

 اگر االن. میخوره تورو غصه میشینه هم وزهن مامان دلم، عزیز -

 خدایی یا کنه صحبت نتونه روزی فردا نمیخوام بره راه نمیتونه

 هر. باشم من هم باعثش که باشه مونده ازش یادی یه فقط نکرده

 از هارو این همه خودت تو و سمه براش استرس و اضطراب نوع

میدونی بهتر هم من . 

میرسه ناکجا به گرفتی یشپ تو که راهی این ولی میدونم - . 



گفت عرفان به و زد لبخند باشد نشنیده چیزی انگار بهاره : 

روبراهه؟ اوضاع نمیکنه؟ اذیتت دیگه سارا -   

 را هایش سیبیل کنار شست انگشت با داد تکان را سرش عرفان

 کاری شرایط که آن با. بود مرتب ولی بلند هایش ریش. خارید

 خودش به رسیدن از دست وقت هیچ ولی بود سخت کمی اش

 ریش و بلند موی بخاطر هم آن و بود مرتب نا گاهی. نمیکشید

 از. بودند شده ماندگار صورتش روی بود ها مدت که بود هایی

 افسردگی بر بود توانسته و بود کرده رها را اش قبلی شغل وقتی

 جدیدی عرفان کند غلبه بگیرد را گریبانش رفت می که ای

بود کرده متعجب را ههم که بود ساخته . 

چیدمرو دمش - . 

 خنده از هایش چشم از یکی ی گوشه رفت باال لبش طرف یک

 خیسی رنگ نگاهش و لرزاند را بهاره دل که خطی. افتاد خط

 چین این و بود کرده رد هم را سالگی سه و سی برادرش. گرفت

 آفتاب زیر را زیادی روزهای که او برای خصوص به ها خوردگی

 عرفان که بپذیرد توانست نمی هم باز ولی بود طبیعی اندگذر می



 و سی گذشت می هم کنار روزشان و شب که کوچکی پسر همان

باشد شده ساله اندی . 

بگیری؟ زن خوای نمی -  

 را لقمه خواهند می که شد خشمگینی ببر به شبیه عرفان نگاه

 می را دنیا توهین ترین بزرگ انگار. بکشند بیرون دهانش از

 عضالت تمامی انگار که رفت هم در طوری هایش اخم. یدشن

 بهاره که شد آشفته طوری هایش چشم و شد درگیر اش پیشانی

لرزید خود به . 

 بار یه بخدا. نمیاره دیگه کس هیچ نه تو نه رو گرفتن زن اسم -

 پشت میرم بخدا مامان هم تو هم بگیر، زن بگین بشنوم دیگه

 جا یه.کنین پیدام که نمیرم مخودم خونه. نمیکنم نگاه سرمم

نرسه بهم دستتون که میرم . 
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 صندلی روی از عصبانی ی چهره همان با و کرد تمام را حرفش

 از بهاره. گذاشت تنها افکارش ی همه با را بهاره و شد بلند

 برداشته خودش را کج قدم اولین که دانست می تربه هرکسی

, بود خودش حرف حرف اگر یا و بود سرد کمی اگر شهاب. بود

 زندگی اول از شهاب. بود نگذاشته کم زندگیشان برای وقت هیچ

 تر کم شاید. کرد می رعایت را اش مردانگی های بخش ی همه

 و بود زندگی مرد ولی نبود دوستانش های همسر به شبیه و بود

. آمد می کوتاه هم بهاره های خواسته و عقاید از خیلی جلوی

 نمی وجه هیچ به شهاب. تجمالت دنبال و بود طلب زیاد بهاره

 و کار از بهاره گرایی تجمالت و ها میهمانی بخاطر که خواست

بگذرد اش کاری جلسات . 

 بدون که دوستانه های میهمانی در شد می خالصه بهاره زندگی

 می گرفته ها زندگی تجمالت دادن نشان برای تنها هدفی هیچ

 زنان همان به شبیه درست هم ها میهمانی آن های مرد. شد

 در یکی شهاب اوایل. نداشتند شهاب به شباهتی هیچ و بودند

 شد می همراهش و گذاشت می احترام بهاره ی خواسته به میان



 روی تنها نه ها میهمانی این دید وقتی مدت یک از بعد ولی

 و رفتار روی بلکه گذارد می منفی تاثیر اش حرفه و شغل

 میهمانی رفته رفته, گذاشت می تاثیر هم بهاره های برخورد

 به هم بهاره داد نمی اجازه گاهی. رساند صفر به را هایش رفتن

 که ای بهاره. کرد می تر جریح را بهاره این و برود ها میهمانی

 می دایره روی را همسرش درامد راه حتی و زندگی بم و زیر تمام

 و برود شهاب زور حرف بار زیر راحتی به توانست نمی ریخت

 خانه روزی شبانه های جنگ و دعوا تمام آغاز بود شده این

 ...شان

 داده لم رویش عسل که ای راحتی مبل روی را خودش عرفان

 تکان عسل که گرفت قرار کنارش طوری درست. کرد پرت بود

 بود دستش در که ای گوشی روی از حواسش و خورد محکمی

 سریع عرفان حرکت انقدر. چرخید عرفان سمت به و شد پرت

 می فعالیت آن در که ای صفحه از بود نکرده وقت عسل که بود

دهد نشان العملی عکس و شود خارج کرد .  



 عسل کنار عرفان وقتی. نبود خبری عصبانی چهره آن از دیگر

. شد می او به شبیه و کرد می راموشف را دنیا ی همه نشست می

 عسل را بهاره و شهاب ریخته هم به زندگی فرد ترین تقصیر بی

 خود پر و بال زیر را دخترک ماجرا اول همان از و دانست می

 ولی کند احساس را پدر نام به شخصی نبود کمتر تا بود گرفته

 خودش درصد پنجاه حتی توانست نمی اش کاری شرایط بخاطر

 گروهش به امداد و کاری های پروژه اگر. کند عسل وقف هم را

 خانه به ها ماه امداد و کار برای که آمد می پیش گاهی خورد می

 کسی با توانست نمی که بود شرایطی در گاهی حتی و برنگردد

کند برقرار تلفنی ارتباط . 

کردم سکته دایی - . 

ترسیدی؟ که کردی می چیکار داشتی کردی غلط -  

 اخمی با و بود برده فرو عسل گوشی در را شسر عرفان

 آن با. بیاورد در اش زاده خواهر کار از سر خواست می ساختگی

 که زیادی عالقه خاطر به ولی نبود هم کم شان سنی فاصله که

بودند ندار هم با بود بینشان . 
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 را گوشی و کرد استفاده سو عسل حواسی بی از عرفان باالخره

گفت و رفت اش گوشی دنبال به عسل نگاه. قاپید دستش از : 

 مجازیا شاخ این از یکی استوری داشتم نکن اذیت دایی وای -

 کجا از رو لباسش ببینم خواستم می ببینم بده. میدیدم رو

 .خریده

 اخم. فرستاد گوشش پشت را ایشموه و کرد کج دهان عرفان

 دسترس از را گوشی که طور همان و کشید هم در را هایش

گفت کرد می خارج عسل : 

 پای میشینه شده آدم من واسه. سوخته پدر چیه ماخ شاخ -

دختر؟ نداری مدرسه و درس مگه. خزعبالت این  



ندارم درس فردا - . 

 شده هکاست صدایش جیغ شدت از و بود شده آویزان هایش لب

 صبحت تر بلند کمی هم شد می زده هیجان بیشتر وقت هر. بود

رفت می تر زیر صدایش هم و کرد می . 

 در این دست میدی عقلتو توام گن می مزخرف شون همه اینا -

نیست خوبی چیز که میکنن تبلیغ هرچی. مجازی های دیوونه . 

 از شد می را غصه و غم که چشمانی با و بود آویزان هایش لب

گفت خواند رزششل : 

 اصل ونس ازش تونستم می که کرد می معرفی داشت رو جا یه -

 بهم کنسرت بعد برای مامانم. بود مناسب هم قیمتاش. بخرم

بود داده قولشو . 

 و فروشگاه دنبال تو نیست نیاز داده رو قولش وقتی مامانت -

 سرت تو میکنن خزئبالت اینا. باشی داستانا این و مناسب قیمت

دیوونه مثت یه دست دادی عقلتو نمیشه حالیت مخودت . 

گفت شناخت نمی حتی که کسانی از دفاع به عسل : 



 راجب. کنم تعریف برات بیا. بخدا نیستن دیوونه نه -

که نمیدونی. باحالن و خوب خیلی شون همه. میگن زندگیاشون . 

 چتری ی همه و کرد عسل صورت جلوی موهای میان را دستش

 هم در عصل های اخم.فرستاد طرف آن و طرف این به را هایش

ماند آویزان هایش لب و پیچید . 

گودزیال. هشتادی دهه - . 

. آورد در را عرفان زدن حرف ادای و کرد کج را هایش لب عسل

داد تکان مسخره حرکات با را سرش و کرد چپ را هایش چشم : 

 دیوونه و خل شون همه. آخه خوبن ها شصتی دهه وای وای -

بودن باردار جنگ تو ماماناشوت نچو شدن . 

 به نمایشی خودش و گذاشت کناری مبل روی را عسل گوشی

شد دادنش قلقلک مشغول و برد هجوم عسل سمت . 

 شده آدم من واسه هان؟ گرفتی یاد کجا از رو اینا تو پرو بچه -

کردم غلط بگو. میده منو جواب . 



 پهلوی و شکم انقدرعرفان. گفت نمی چیزی و خندید می عسل

گفت و شد جاری آب چشمانش از که داد قلقلک را عسل : 

کردم غلط... غلط. بسه... یی...دا - . 

کردی؟ چی -  

 به خنده خندید می که لبانی از عرفان و زد قهقهه عسل دوباره

. خاراند را هایش ریش میان و کرد رها را عسل. کشید هایش لب

 مبل پشتی به و کشید عسل تقالی با مقابله از عمیق نفسی

داد تکیه . 

دراوردی گریمو - . 

نزنی حرف گنده گنده باشی تو تا - . 

سالمه چهارده من - . 

 بود شده بزرگ قدر آن انگار که سالمه چهارده گفت می طوری

 سن از مقطعی در. بگیرد تصمیم و کند فکر تنها به بتواند که

 می فکر ها تر بزرگ به شبیه کرد می فکر خودش که داشت قرار

زد می موج او در نوجوانی و خامی هنوز ولی کند . 
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 تابستون به مونده کم بیام؟ باهات بار یه منم میشه چی دایی -

انگیزه هیجان خیلی کنم سفر شما مثل دارم دوست منم . 

 های قلقلک از حالش و بود هزد را هایش نفس نفس عسل

  آغوش میان که طور همان. بود آمده جایش سر قبل دقایقی

پرسید را اش همیشگی سوال بود داده بم عرفان . 

 بیای گروه با بتونی که بود مناسب جای. ایشاال برمت می -

حتما میبرمت . 

 و زنم می زنگ بهت روز هر من نبری اگر ببریو باید دادیا قول -

ببری باالخره تا کنم می کالفت . 



 طرف دو از و گرفت اش اشاره و وسط انگشت میان را عسل بینی

آورد فشار . 

 این به فهمی می بیای بار یه. فسقلی بازیت تیله دنبال برو -

اونجت درمیاری منو پدر نیست هم آسونیا . 

 شکمش میان را بلندش پاهای, کشید هم در را هایش اخم عسل

گفت و کرد جمع : 

شدم زرگب من - . 

بشه تموم مدرست بذار فعال ایشاال برمت می بزرگ خانم باشه - . 

 سابق قیافه به را او که چیزی تنها و بود شده ناراحت عسل

بود عرفان های نازکشی برمیگرداند . 

*** 

 آن روی را رنگش سفید پیراهن ی یقه و بست مرتب را کرواتش

 ایران به که داد رضایت باالخره که بود ساله پنج و سی. برگرداند

 انگلستان در و گذشت می رفتنش از سالی شش پنج. برگردد

 ایران در که دلخوشی تنها. بود کرده راه به زندگی خودش برای

کشید می را پسرش دامادی انتظار ها سال که بود مادری داشت .  



 دانه یک یکی پسر بازگشت برای خانم بتول و بود برگشته تازه

 ی همه تنها نه خواست می و بود کرده پا به سات و سور اش

 عمارت در همه. بود داده شام هم را آشنا و دوست بلکه فامیل

 بتول ی دانه یک یکی تا بودند جمع هم دور ها محسنی بزرگ

 نقشه او برای ها بعضی که البته و ببینند ها سال از بعد را خانم

داشتند ها . 

 عمارت در که گذشته های میهمانی همه طبق شام میهمانی

 صندلی و میز سری یک. بود شده ریزی برنامه شد می برگزار

 را بودن ها خانم کنار و بودن داخل به تمایل که آقایونی برای

 بساط داخل ها خانم و بود شده چیده عمارت بیرون نداشتند

 تنها نه تا بود فراهم چیز همه. بود راه به چایشان و میوه

 را اش تحصیلی مدارک لکهب بگیرند جشن را شهاب بازگشت

 شهاب و زد می نشان چند تیر یک با خانم بتول. کنند تحسین

نداشت خبری مادرش های نقشه از هم . 

 از اول همان از که دالیلی از یکی ولی بیاید بدش شهاب که نه

 هایی برنامه همین بود کرده دوری مادرش تجمالت و زندگی این



 هماهنگ شهاب با که آن زا قبل. نداشت تمامی گاه هیچ که بود

 انداخته راه سات و سور و بود کرده دعوت میهمان خودش کند

 .بود

 که رسیدند نتیجه این به بودند کرده هم با که صحبتی آخرین

 هیچ در خانم بتول دیگر بعد و برود را میهمانی آخرین شهاب

نکند دخالت امری . 

 اش یقدیم های دوست از یکی کنار خودش و زد صدا را شهاب

 رسیدگی ظاهرش به همیشه و بود ظاهری خوش زن پیر. نشست

 را موهایش و بود کرده تن به دوختی خوش دامن و کت. کرد می

 رنگ. کند سشوار برایش تا بود سپرده آرایشگر دست زیبایی به

 که بود رسیده خودش به طوری و بود گذاشته موهایش روی بژی

باشد پسرش عروسی انگاری . 

 

❄ 18:56 11.04.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 99_پارت  



 

شدن بزرگ چقدر ماشااهلل هزار پسرتون آقا به به - . 

 چند که خانمی و نشاند لب روی اجبار سر از لبخندی شهاب 

 و برد پیش دست بود داده قرار مخاطب را خانم بتول قبل لحظه

گرفت دست در را ستشد احترام ادای رسم به شهاب .  

 به که شده فر و بلند هایی مژه با سالی و سن کم خانم دختر

 خانم دست کنار کشید می رخ به را اش فرمژه زحمت وضوح

شد قدم پیش او با دادن دست برای شهاب که بود نشسته . 

 ناز با و گذاشت شهاب دست میان ظرافت با را دستش دخترک

 ناز کردن بیشتر برای را اش سعی ی همه و کرد نازک پلک پشت

گفت و کرد ادایش و : 

 .بهاره -

 باال ابرو ساختگی لبخند همان با و کشید عقب را دستش شهاب

گفت و انداخت : 

 .شهاب -



 کرده معرفی مرضیه مادرش که زنی کنار حضورش بدو همان از

 کشیده طول زیادی اش جوانی. بود فهمیده را مادرش قصد  بود

 حاال و بود رسیده اش مجردی زندگی به رانای از خارج و بود

 سر زیر را کسی نه. نداشت مادرش انتخاب مقابل در حرفی دیگر

 آرزوی جلوی باید ولی بود مشترک زندگی دنبال به نه و داشت

آمد می کوتاه سال همه آن از بعد مادرش . 

 چند. منه نزدیک دوستای از یکی خانم مرضیه جان شهاب -

 این به منجر دوستان از یکی و شدیم اآشن هم با قبل سال

نبودی ایران شما. شدن العاده فوق دوستی . 

 خودش برای را هوا و داد تکان صورتش جلوی را بزنش باد

کرد مطبوع . 

آشناییتون از خوشبختم - . 

شما با آشنایی افتخاره باعث. پسرم ممنون - . 

 مجلس حاضرین ی همه ازنگاه این و بود مصنوعی همه ها لبحند

بود مشهود کامال شان مچی های ساعت به .  



 خواستگاری شهاب برای را بهاره بتول که شد دیدار اولین همان

 شد سنی فاصله این با دو آن ازدواج به راضی بتول تنها نه و کرد

 و زدند تخمین خوب را شهاب شرایط هم دخترش و مرضیه بلکه

دادند رضایت . 

*** 

کنی؟ می سیر کجا -    

افتادم دیدم رو شهاب که جایی ناولی یاد - . 

 هم به را هایش ریش و کشید صورتش روی را دستش عرفان

 کاری هر و شد می ختم شهاب به بهاره زندگی ی همه. ریخت

کند حذف او زندگی از را او توانست نمی کرد می . 

عادی؟ روال به برگرده زندگیتون کنم کمک خوای می -  

 دعوا و جنگ. برگردیم وایمبخ که نداشتیم ای عادی روال ما -

 دنیا به از قبل حتی افتاد راه کنی می فکر که چیزی از زودتر ها

عسل اومدن . 

شد شاید کنم می رو سعیم - . 



 بچگی از که کریستالی های فنجان و رفت سماور سر عرفان

 درون را ها نعلبکی. برداشت را بود ها آن در خوردن چای عاشق

 ها فنجان داخل رنگ خوش چای فنجان دو و گذاشت سینی

 .ریخت

ایرانه؟ داخل ات آینده های برنامه -  

 صرفه به خودم برای هم. نمیچینم کشور از خارج تور دیگه آره -

 یه که جدید گروه این. نیستن خواهانش زیاد مردم هم و نیست

 بقیه وگرنه کنن می تغییر ها بچه از سری یه فقط همیم با مدته

 .ثابتن

 من. بیابون و جنگل و کوه به میزنین ریندا خوشی دل چه -

 که کنم می فکر این به. بیام کنار روحیاتت این با نمیتونم اصال

بیارم باال صورتت رو خوام می نری حموم هم سر پشت روز سه . 

گفت و گذاشت بهاره مقابل را سینی و زد خنده زیر عرفان : 

 اینا همه. نیستیم هم دستشویی و حموم بدون همچین -

 کپک. حموم میشه همون رودخونه دل به میزنیم. راییهصح



 وسط وقتا بعضی خونه برمیگردیم روز چند بعد که نمیزنیم

کنیم می کرایه خونه هم راهمون . 

این دیوونه دلی حال هر به - . 
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 همان و کرد جمع سرش باالی کوچکی ی حوله با را موهایش

گفت رفت می آرایشش میز سمت به شدن حاضر برای که طور : 

نشده؟ دیرت -  

 لباس. برود گرفتن دوش برای تا برداشت را اش حوله شهاب

گفت و گذاشت تخت روی مرتب را هایش : 

. میرم منم بری خواستی تو وقت هر. ندارم خاصی کار زیاد نه -

حاال؟ ریدا قرار کجا  



 و عسل خوش بوی. زد دستش کف را اش کننده مرطوب کرم

 پاسخ که آن از قبل و بست چشم. کرد پر را اش بینی اش خامه

کرد بویش خوش کرم به آغشته را صورتش تمام بدهد را شهاب . 

 همو اینجا بیا جدیده گفت داد آدرسی یه دارم قرار کتایون با -

کنیم صحبت ببینیم . 

 شک که صورتی با و زد اتاق در چهارچوب به را اش تکیه شهاب

گفت و کرد نگاه گالب به بود نمایان آن در : 

نمیبینید؟ رو همدیگه ظهر از بعد مگه -  

 بیرون برای شهاب که نداشت سابقه. انداخت باال شانه گالب

 مواجه او واکنش با پرسید می اگر که بپرسد سوال هایش رفتن

شد می .  

بیرون؟ مبر االن داره عیبی -  

 به بگوید خواست می که طوری یک. بود دهنده آزار لحنش کمی

 آن بدون. کنم می کاری چه و روم می کجا من که ندارد ربط تو

 پوست مشغول دوباره باشد داشته تاثیری رویش شهاب حرف که

زد صورتش به پودر دقت با و شد صورتش . 



بدونم دارم حق ولی نداره عیب نه - . 

میام؟ کجا و میرم کجا که میدم توضیح تبه همیشه مگه -  

 سینه به دست بود شده منصرف رفتن حمام از انگار که شهاب

گفت و کرد آویزان دستش به طور همان را اش حوله و زد : 

بدی؟ جواب بخوای اگر داره ایرادی -  

 شرایط هم اول از. نمیاد خوشم محدودیت از من آره -

اینه؟ از غیر بوده همین هم کنار زندگیمون  

کنه؟ تغییر شرایط بخوام داره عیب -  

 شهاب سمت به و گذاشت میز روی را اش آرایشی پد گالب

 عقب به را موهایش و بود شده باز موهایش دور از حوله. برگشت

. انداخت تخت روی و کرد باز سرش دور از را آن. کشید می

رفت باال ابروهایش و ریخت صورتش دور خیسش موهای . 

 هامون توافق روی من و کردیم توافق سری یک هم با ما -

 ازش هم من و هست عمیق کافی اندازه به رابطه این. وایسادم



 رابطه این کجای مشکلت. نمیبینم تغییرات به نیازی. راضیم

 اس؟

 این از بیشتر. باشی متعهد بهم بیشتر خوام می. بودنت متعهد -

 می دلم باشیم امروزی های پسر دوست دختر دوست شبیه که

 به من مساول و شوهریم و زن هم اگر. باشیم شوهر و زن خواد

 مربوطه تو به که هرچیزی به راجع که دارم حق منم مربوطه تو

 .بدونم

 شهاب و او بین کرد نمی را فکرش وقت هیچ که بحثی از گالب

گفت بیاید پیش : 

 که کردم اشتباهی کار چه من بود؟ این از غیر اول از مگه -

میزنی؟ رو حرف نای داری  

 احساس بیشتر دارم دوست من فقط نکردی اشتباهی کار -

باشم داشته رضایت . 

نداری؟ االن -  



 هم از که بپیچد هم به قدر آن رابطه این خواست نمی گالب

 برای هم چیز همه خواست نمی. شود تر سخت گسستنش

شود تر دشوار شهاب برای هم و خودش . 

گفت گالب که بود نکرده داپی کردن صحبت فرصت شهاب هنوز : 

 تر منطقی خیلی خوام می بودن متعهد تو از بگم من اگر -

 همسر اینکه از ندارم رضایت احساس بگم بهت اینکه یا نیست؟

 منم ممکنه کنم فکر که منی؟ کنار االن و کردی ول رو قبلیت

 بخاطر تو ولی نکنم ناراحتت که نمیگم رو اینا من بری؟ و بذاری

 دختر من انگار که میکنی برخورد طوری من رفتن بیرون یه

 بهت برگشتم و رفت برای باید و پدرمی هم تو و ام دبیرستانی

بدم توضیح . 
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گفت رفته باال ابرویی با و کشید لبانش دور به دستی شهاب : 

 می بهت اگر. کنم محدودت خوام نمی که گفتم بهت هم اول از -

 یک به شبیه بیشتر بینمون رابطه دارم دوست میری کجا بگو گم

 حرفش که دختری و پدر احساس این. باشه واقعی شوهر و زن

 همچین رفتارمون تو ولی باشه سنمون توی شاید میزنی رو

 و داره ذابیتج من برای تو اندازه به کسی نه. نداره وجود چیزی

 هم کنار که شرایطی از من. باشه داشته جذابیت که خوام می نه

 رسمی صورت به ازدواج این نخواستی چون. ام راضی داریم

گذاشتم احترام نظرت به هم من بشه انجام . 

کردیم بنا احترام پایه بر رو رابطه این که ممنون - . 

 می بیان کنایه و نیش با هایش حرف ی همه. بود شده دار نیش

 به بود دیده اش بچه و زن کنار را شهاب که زمانی از درست. شد

 بین توازنی توانست نمی اصال. بود کرده شک بینشان چیز همه

 این وسط را خودش توانست نمی حتی و کند پیدا شهاب رفتار

 رفته رفته ولی نداشت ای پشیمانی حس هیچ اول. ببیند رابطه



 خودش که کرد می فکر و کرد خودش خوردن به شروع افکارش

دارد تقصیر وسط این کمی هم . 

 شرایط این از من. کنیم بحث هم با خواد نمی دلم من شهاب -

 عمرم طول من. کنه تغییر زندگیمون خواد نمی دلم و راضیم

 باعثش تو ولی برسم آرامش این به کردم نمی فکر وقت هیچ

 از دو هر ربذا. نریز بهمش کنم می خواهش ازت. رسیدم و شدی

ببریم لذت زندگی و وضعیت این . 

 همین به و کند ناراحت را گالب خواست نمی. داد باال ابرو شهاب

گفت خاطر : 

 میرسونمت شو حاضر خواستی اگر بگیرم دوش میرم من -

بری خوای می که جایی . 

وقت یه میبینتمون. ها کارمندته کتایون - . 

 .نمیبینه -

گفت معترض : 

 !شهاب -



بود بسته را حمام در او و نگرفت شهاب از جوابی دیگر ولی .  

 اضطراب در گالب بود گرفتن دوش مشغول شهاب که مدتی تمام

 یا ببند ماشین یک در را شهاب و او کتایون شاید که بود این

 کارکنان تمام هم همینطوری. شود بد برایش که بیافتد اتفاقی

 حتی بود قرار اگر و کردند می حسادت گالب پای سرتا به استخر

 هم کارش محیط دیگر بداند ها آن ی درباره چیزی ها آن از یکی

 به همیشه که اضطرابی تحمل بود سخت. شد می جهنم برایش

 بدون هم روز یک توانست نمی که آن تر سخت و داشت همراه

 و کاری پنهان بود شده اش زندگی همه. کند زندگی کاری پنهان

 از اشتباه چیزی جایی یک تا بود می حواسش همیشه باید

نپرد دهانش . 

 وموهایش رساند پایان به را صورتش آرایش لرزان هایی دست با

 با خواست می فقط. کرد جمع سرش باالی و کرد خشک فقط را

شد نمی محسوب خاصی قرار و برود بیرون کتایون . 

 انتخاب مشکی را هایش لباس بقیه و کرد تن به سفیدی تاپ

 همان و داد قرار شهاب های لباس کنار را ششال و مانتو. کرد



 که برود بیرون اتاق از خواست. شد خارج حمام از شهاب لحظه

کرد متوقف را او دادنش قرار مخاطب با شهاب . 

-  حتی. بدم بهت محدودیت حس و کنم محدودت خوام نمی

 میکنم محبت بهت پدرانه دارم کنی حس درصد یک نمیخوام

 سنی فاصله این خواد می دلم فقط .نیست اینطوری اصال چون

بیوفته فاصله بینمون که نشه باعث . 

 دلیلی نه و کند پیدا ادامه بینشان بحث خواست می دلش نه

 الهام لبخندی خاطر همین به. دید می شهاب با مخالفت برای

 خیره حالتش خوش و خمار چشمان با و کشید لبانش روی بخش

گفت و شد شهاب ی : 

  .میدونم -

 حرف هیچ بدون. بوسید را شهاب دار نم صورت و فتر جلو

. رفت آشپزخانه سمت به هدف بی و کرد ترک را اتاق دیگری

 شهاب برای خواست می و بود نکرده صبحانه از صحبتی کتایون

بخورد کنارش و کند آماده صبحانه . 



 گوشی ی ویبره که کرد پر را چایشان مخصوص بزرگ های لیوان

رسید گوشش به اش . 
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 برقرار را تماس رفته هم در اخم با تا شد باعث ناشناس ی شماره

 کسی چه شود متوجه تا بود او به خیره دور از هم شهاب و کند

دارد کار گالب با خط سمت آن . 

 بله؟ -

 با گالب که کرد صحبت به عشرو خط پشت متشخص خانمی

داد باال را ابرویش کالمش اولین . 

دانش؟ خانم. بخیر وقتتون. خانم سالم -  

بفرمایید بله - . 



 به شد می هم تلفن پشت از را صدایش که کشید نفسی زن

گفت و داد تشخیص وضوح : 

جان؟ فربد مادر -  

 که. ندهد لو را خودش و بیاید خودش به تا کشید طول ثانیه چند

 را هایش کاری پنهان و کند حبس دل در را رازهایش هم باز

بدهد ادامه . 

هستم خواهرش بنده نه - . 

شده ثبت پرونده داخل والدین عنوان به شما شماره - . 

کنم می رسیدگی اش مدرسه کارهای به خودم بله - . 

گفت و کرد مکث کمی زن : 

مدرسه؟ بیارید تشریف تونید می. طور این که -  

افتاده؟ اتفاقی -  

 چند همان در نگرانی. افتاد جوشیدن به سرکه و سیر مثل دلش

 را گالب وجود تمام کشید طور خط پشت زن جواب تا که ثانیه

 جانش به بدی تهوع حالت. رسید هم اش چهره به و گرفت فرا



 به را خودش و کرد رها کانتر روی را چای از پر های لیوان و افتاد

رساند اتاق به سرعت . 

مدرسه بیارید تشریف لطفا ولی نشده چیزی عزیزم نه - . 

میرسم خدمت االن بله - . 

 هستی کسی چه شما پرسید حتی نه و ماند زن جواب منتظر نه

 را چیز هیچ اصال که بود فربد نگران انقدر. داری کاری چه و

 مدرسه به را خودش سریع خواست می فقط و شد نمی متوجه

شود متوجه و برساند . 

؟شده چی -  

 آستین در را دستش یتوانست نم که بود شده حول انقدر گالب

 هزاران و بود شده سخت برایش کشیدن نفس. کند فرو مانتویش

 رفته پیش افکارش جایی تا. چرخید می سرش در احتمال هزار

 را فربد ی جنازه باید برسد مدرسه به اگر کرد می فکر که بود

بگیرد تحویل . 

دونم نمی - . 



زد؟ گزن بود کی -  

 های دست و شد جاری صورتش روی استرس از هایش اشک

انداخت سرش روی را شال لرزانش . 

شهاب نمیدونم - . 

شده چی ببینم بیام باهات بذار - . 

خواد نمی - . 

. زد تن به را هایش لباس و نکرد حرفش به توجهی شهاب

 و پوشید مشکی که تیشرتی با و برداشت کمد از کتان شلواری

 سر پشت و برداشت میز روی از را پولش کیف و گوشی تنها

 برنداشته سوییچ که افتاد یادش لحظه آخرین. افتاد راه به گالب

برگشت سوییچش برداشتن برای را رفته راه و . 

 سوار دو هر. گفت چیزی شهاب نه و کرد مخالفتی گالب نه

 فکر اصال که چیزی تنها به گالب و بودند شده شهاب ماشین

 بود شده ماشین این سوار که دفعاتی چقدر که بود این کرد نمی

بود کم ! 



برم؟ کجا -  

فربد مدرسه - . 

 دانست می ولی بود نرفته حال به تا که آن با. بود بلد را راه

 خودش که ای غیرانتفاعی دبستان. دارد قرار کجا مدرسه

 کند نام ثبت جا آن را برادرش گالب تا بود داده پیشنهاد

کند موشفرا که نبود مسیری . 

افتاده؟ اتفاقی -  

 نمی اشکی. بود شده تبدیل منقطع صدای به گالب ی گریه

رسید می گوش به مفهوم نا صدایش ولی چکید . 

ترسیدم. نمیدونم - . 

نشده چیزی عزیزم نترس - . 

تو نیا تو - . 

وایمیستم بیرون نمیام - . 
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 ساختمان داخل به را خودش تا کشید طول که ای لحظه چند در

 از. زد سرش به خیال و فکر جور همه, برساند مدرسه کوچک

 آنکه تا گرفته فربد ظریف و کوچک بدن روی ها شکستگی انواع

 را او بار آخرین برای و باشد آمده سرش به بالیی نکرده خدایی

باشد ندیده .  

 مدرسه مسئولین تمام و ببیند خون در غرق را فربد داشت توقع

 بود گرفته شدت هایش بدبینی انقدر. باشند شده جمع دورش

دید هایش چشم جلوی خودش ی مرده و زنده که .  

 در جلوی ایستاده را فربد شد باریک راهروی وارد که همین

 هادام در و فرستاد بیرون را نفسش طوری. دید مدرسه دفتر

 از بعد را اش گمشده انگار که شد سرازیر گونه روی هایش اشک

بود کرده پیدا ها سال .  



 دست میان را او و رساند فربد به بلند های قدم با را خودش

 بدنش و ها دست بین کوچکش های استخوان. کشید هایش

 که کمی. ماند گالب آغوش در طور همان صدا بی و شد فشرده

 آویزان گردنش از را هایش دست هم فربد شد طوالنی آغوشش

کرد بغل را او و کرد . 

وایسادی؟ اینجا چرا. دلم عزیز شده چی -  

 شخصیت با خانم که مدرسه مدیر که بگوید چیزی خواست فربد

 بود خودش مخصوص که اتاقی داخل از بود سیمایی خوش و

 برای را صورتش ادامه در و زد فربد روی به لبخندی. آمد بیرون

کشید باال گالب از ییپذیرا . 

اومدید خوش. دانش خانم سالم - . 

 که نبود زننده قدر آن ولی داشت صورت روی مصنوعی لبخند

 از مدرسه این برخورد بود که چه هر. کند تحملش نتواند

بود بهتر بود کرده تجربه خودش که مدارسی .  

ترسوندید؟ منو اینطور که افتاده اتفاقی چه. بخیر وقت سالم -  



 گرفته دست در را فربد کوچک دست و زد می نفس نفس وزهن

 کم زمان همان در. کند حاصل اطمینان بودنش سالم از تا بود

 از را اش زندگی دارایی تنها که بود کرده احساس بار چندین

 و بود کرده احساس چشمم جلوی بارها را مرگ. است داده دست

شود مطمئن را بودنش ثانیه هر خواست می حاال . 

کاظمی؟ خانم پیش میری شما عزیزم جان فربد -  

 در که بود کودکی روانشناس. شناخت می را کاظمی خانم

 فربد چه برای دانست نمی ولی داشت حضور وقت تمام مدرسه

فرستند می مشاوره برای را . 

افتاده؟ اتفاقی -  

 خوش حالتون که این مثل شما. نباشید نگران عزیزم نه -

 بدم کاظمی خانم تحویل رو فربد من اتاق داخل بفرمایید. نیست

خدمتتون میرسم . 

 مدیر و فربد که وقتی تا و رفت باال طبقه به فربد همراه نگاهش

 بودند نشده دور دیدش از بود کیانمهر خانم نامش که مدرسه

نرفت اتاق داخل . 



 اتاق داخل صندلی روی نذار حال همان با که بود ای دقیقه چند

 کیانمهر خانم همراهش به و شد باز در که بود نشسته مدیر

 مدرسه کارهای باقی و نام ثبت برای ابتدا همان از. شد داخل

 تماس که کسی بجز مدرسه تمام و بود رفته حضوری خودش

 های آدم ی بقیه به شبیه هم مدرسه. شناخت می را بود گرفته

 که کردند می فکر فقط و بود خبر بی گالب واقعی هویت از  دنیا

است گالب ی عهده بر اش مدرسه کارهای ئولیتمس . 

ترسیدی؟ چی برای عزیزم -  

کرد می سنگینی دلش روی چیزی هنوز. گرفت نفس . 

. نمیشناختمشون اصال من که گرفتن تماس باهام خانمی یه -

نمیشناختن رو من هم ایشون حتی . 

 و شد خیره مهر کیان خانم منتظر جشمان در و کرد مکث کمی

 :گفت

 من از عجله با اینطور که باشه افتاده اتفاقی براش دمترسی -

 فردا من و بیاره بدید نامه دعوت میتونستید. شده دعوت

رسیدم می خدمتتون . 



 سکوت آمد می بیرون کیف داخل از که گوشی ی ویبره صدای

برد بین از را بینشان حاکم .  

بدید جواب رو تلفنتون خواین می اگر - . 

 حتی. کرد قطع کتایون روی را شیگو و کرد کیفش در دست

 کنسل را قرارشان و دهد توضیح او برای که بود کرده فراموش

 .کند

. داد توضیح را نرفتنش دلیل و کرد ارسال پیامکی سرعت به

 از را سرش. کند موکول بعد به را عذرخواهی گرفت تصمیم

 اش چهره در هم هنوز که ای نگرانی با و کشید باال گوشی

فتگ بود مشخص : 

 و داشتم قرار دوستام از یکی با امروز من. خوام می معذرت -

خوام می معذرت. بدم اطالع بهش نتونستم شدم حول که انقدر . 
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گفت و گرفت سمتش به بود آب محتوی که لیوانی مهر کیان : 

بیاد جاش سر نفست یکم بخور رو این عزیزم ابی - . 

 یک. گرفت او دست از را مصرف بار یک لیوان و کرد تشکر گالب

 مهر کیان های صحبت که ماند منتظر و خورد لیوان سر از قلپ

بشنود را . 

 فربد رفتارهای از سری یک که گرفتیم تماس باهاتون راستش -

 ولی بیان مادرتون یمداد می ترجیح. بذاریم میون در شما با رو

بیارن تشریف نمیتونن اینکه مثل خب . 

 تمام با تا بگیرد نفس کرد سعی و فرستاد فرو را دهانش آب

نکشد فریاد را بودنش مادر وجود . 

میدم انجام من رو فربد کارهای تمام - . 

 یک فربد راستش خب. بودم جریان در اول از. میدونم بله -

 با گذاشتن درمیون از قبل اترجیح که داره خاص رفتار سری

 پیش فرستادمش االن که این. بدونید شما خواستیم خودش



 بره نداره اجازه االن. اس دیگه ی مسئله یه برای کاظمی خانم

کنه خواهی معذرت کالسیش هم از که زمانی تا کالس داخل . 

 گالب وجود به قبل از بسش استرس که کرد می صحبت طوری

 می فکر. بود برداشته را وجودش ی همه ترس. شد می تزریق

 زمان آن تا او و باشد داشته مشکلی فربد است ممکن کرد

 و حامی هیچ بدون کرد احساس لحظه یک. باشد نشده متوجه

 را او خواهند می و است نشسته مدرسه مدیر جلوی پشتیبانی

کنند مواخذه . 

شده؟ چی -  

 مقابل که ای صندلی روی و شد بلند میزش پشت از مهر کیان

 بینشان بیشتری صمیمیت احساس تا نشست داشت قرار گالب

کند صحبت بتواند تر راحت و شود برقرار .  

 آن که فشاری به و بود گرفته دست در را لیوان جان بی گالب

 می فکر مادری به. کرد می فکر بود گرفته را وجودش همه لحظه

 و بود هافتاد گیر مشکالت از هزارتویی میان تنها و تک که کرد

خورد برمی تر سخت بستی بن به رفت می جلوتر هرچه . 



 و بوده فربد کیف داخل ها بچه از یکی وسایل از سری یک واال -

 دوستش های وسیله برداشتن بخاطر خواسته ازش مربیش

کنه نمی عذرخواهی هم اون و کنه عذرخواهی . 

 به که خشمی طرفی از. بود گرفته را وجودش همه تهوع احساس

 دلش طرفی از و بود زدن فوران حال در بود رسیده رتشصو

 مجبور عذرخواهی برای طور آن که سوخت می فربدش برای

بود شده . 

 عذرخواهی بچه خواید می حقی چه به شما مهر کیان خانم -

 برداشته فربد رو ها وسیله اون که میدونید کجا از اصال کنه؟

 باشه؟

 خودش باید یا شده پیدا فربد کیف داخل ها وسیله حال هر به -

 فربد. کرد می عذرخواهی یا و برنداشته که داد می توضیح ما به

 به نه و ما به نه چیزی نبینه نیاز وقتی تا و کنه نمی صحبت اصال

 به محکوم رو شما برادر خوایم نمی ما. نمیگه ای دیگه کس هیچ

. باشه تر اجتماعی کمی تا کنیم سعی خوایم می فقط کنیم دزدی



 شاید تا بگیریم تماس خونه با گفتیم اومد پیش که مسئله ینا

بیاره حرف به رو اون بتونه مادرش . 

 را روبرویش زن جواب و کند متمرکز را فکرش توانست نمی

 .بدهد

نمیشم متوجه من چی؟ یعنی... یعنی - . 

 و سن این برای این و آرومیه بچه شدت به فربد عزیزم ببین -

 مشارکت وجه هیچ به گروهی ارهایک تو. عجیبه خیلی سال

 نگذریم حق از. میده انجام انفرادی کارهای فقط و نمیکنه

 ولی میرسونه اتمام به احسن نحو به رو انفرادیش کارهای

اصال فردی کارهای . 

 آب قلپ یک دیگر نه. کرد می نگاه را مدرسه مدیر تنها گالب

بود شده حرفی نه و بود خورده .  

 مشاور کاظمی خانم. کنید همکاری ما با خوام می ازتون من -

. کنم می تضمین شما به من ماهره کارش توی و ایه کشته کار

 تا ای مشاوره مرکز هر ببریدش میتونید ندارید دوست اگر ولی

 و کنه صحبت ما با فربد یا خوایم می االن ما. کنن راهنماییتون



 تشدوس از یا و بوده کیفش داخل دوستش وسایل چی برای بگه

کنه خواهی معذرت . 

بکنم؟ باید کاری چه من -  

 دست. باشد تر نزدیک گالب به تا شد خم کمی و زد لبخند زن

گفت و داد قرار زانوانش روی را هایش : 

 فربد از و شما جلوی بیاریم رو آریا و فربد گرفتیم تصمیم ما -

افتاده اتفاقی چه که بده توضیح بخوایم . 
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 نام آریا که ای میزه ریزه پسر و فربد تا رسید لبش به گالب جان

 از چیزی نه و داشت اضطراب نه فربد. کشیدند دفتر به را داشت

 فربد نداره امکان که بود مطمئن. شد می خوانده چشمانش



 بود شده تربیت او که طور مانه. باشد کرده کسی کیف در دست

 خود های آموزش کنار در را چیز همه مادرش که دانست می

دهد می آموزش فربد به گالب .  

 می و اند کشیده دار ی چوبه پای را او لحظه آن کرد می احساس

 را خودش او و بود چشمش جلوی فربد. بگیرند اعتراف خواهند

 تمام که ودندب گفته دفتر به مدرسه های بچه که دید می

 که دید می را ای ساله هشت گالب. دهد می سیگار بود وجودش

 سیگار بوی و بود مانده پدرش کاپشن و لباس روی هایش لباس

 هایش کالسی هم مشام به صبح از که بویی برای و بود گرفته

 که ای ساله هشت دختر. بود شده مواخذه دفتر در بود رسیده

 بویش از فقط و بود بد کشید می پدرش که سیگاری دانست نمی

 کرده تحمل را روز آن مدت تمام که دختری. آمد نمی خوشش

 آن شر از و بشوید را هایش لباس خودش و برود خانه به تا بود

 سیگار جرم به هایش همکالسی ولی شود خالص مزخرف بوی

بودنش برده دفتر به کشیدن ! 

شده؟ چی که میدی توضیح ما برای جان فربد -  



 انگار. نزد حرفی و کرد نگاه مدرسه مدیر به خونسرد فربد

دهد توضیح را چیزی که دانست نمی محق را خودش . 

بگو شما جان آریا - . 

 شروع زده شتاب بود آویزان صورتش طرف دو هایش لپ که آریا

 مداد و جامدادی بود رسیده کالس به وقتی که کرد تعریف به

 از کالم یک فربد کردند هرچه. نبوده کیفش در هایش رنگی

 و کشید طول ساعتی یک. نگفت چیزی و نشد خارج دهانش

 برای را داستان نه و بود کرده عذرخواهی نه آخر در فربد

بود داده توضیح مدرسه مسئولین . 

 سر را آموز دانش دو هر آخر تا بود نداده توضیح فربد انقدر

دبرسن بهتری نتیجه به مشورت با تا فرستادند هایشان کالس . 

 بتونیم امیدوارم. کردیم نگران رو شما که خوایم می معذرت ما -

کنیم پیدا ها بچه برای بهتری حل راه . 

 از باشه داشته نیاز که نداره کم چیزی فربد. مهر کیان خانم -

 داخل میاره مدرسه که مقداری همین. برداره هاش دوست کیف



 چیزی به کنم نمی فکر اصال و میذارم و میخرم براش هم خونه

نیست فربد کار که مطمئنم من. باشه داشته نیاز این بر اضافه . 

گفت و زد لبخندی مدرسه مدیر : 

 محیا جان فربد برای رو چیز همه شما که میدونم من عزیزم -

 دیگری های وسیله برداشتن که بگم خوام می اول. کنید می

 که البته. باشی داشته کم چیزی شما که نیست این به نیاز صرفا

 و میده آزارش داره کسی که بزنم حدس تونم می فربد مورد در

 خانم مشاوره های برنامه طبق ما. بگه چیزی خواد نمی اون

 اتفاقات جریان در هم رو شما خدا امید به و میکنیم عمل کاظمی

میدیم قرار . 

 بلند حا از مدرسه مدیر و مدرسه مشاور با صحبت کمی از بعد

 که بود دیده کودکی در انقدر. کرد ظیخداحاف ها آن از و شد

 آن از درصد یک با حتی هم فربد کند تصور توانست نمی

 به شبیه باشد کسی پسرش خواست نمی. شود مواجه اتفاقات

 او به تلنگر کمی تا بود شده باعث مدرسه تماس این و او خود

شود وارد . 
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 کرده گیر بغض گذاشت شهاب ماشین داخل را پایش که همان

 آن ی همه و کرد گریه صدا با. فرستاد بیرون را گلویش در

زد فریاد بود نشسته مدرسه مدیر اتاق در که ساعتی .  

 شود نمی آرام اصال او دید وقتی و کرد نگاهش متعجب شهاب

 نمی ولی کند آرامش که کرد سعی و گرفت دست در را دستش

 و آورد حرف به را گالب چطور و بگوید چیزی چه باید دانست

است افتاده اتفاقی چه که بفهمد . 

. کرد باز برایش را آغوشش و کشید خود سمت به را گالب دست

کرد صحبت او با آرام و گرفت بازوانش میان را او . 

میکنی نگرانم داری! هشد چی ببینم باش آروم... گالبم. عزیزم - . 



 صدای با هایش گریه صدای. گفت نمی چیزی و زد می هق گالب

 رسید می گوش به ماشین پخش از که ای فرانسوی موزیک

 کرده خیس را شهاب ی سینه هایش اشک و بود آمیخته درهم

نداشت تمامی و ریخت می اشک طور همان گالب و بود . 

شی؟ب آروم یکم کنی صحبت باهام خوای می -  

 می گالب کمر پشت را دستش شهاب. نگفت  چیزی گالب هم باز

 داشت نیاز گالب ولی دهد التیامش کمی تا داشت سعی و کشید

 هم هنوز. بگذراند سر از را شده وارد شوک تا کند گریه آنقدر

 یا دارد روحی مشکل فربد مدرسه مسئولین نظر از بود نفهمیده

است باهوش .  

 مسیر تمام گالب. شد رانندگی لمشغو و کشید عقب شهاب

 بند اش گریه. زد نمی حرف و بود دوخته بیرون به را نگاهش

 و کرد می نگاه معلوم نا ای نقطه به خیره همچنان ولی بود آمده

کند کاری چه باید دانست نمی . 

بشه بهتر حالت بخوریم قهوه یه بریم شو پیاده - . 



 از دلش قدرچ و دارد دوست قهوه گالب چقدر که دانست می

 و بروند کافه یک به هم با که خواست می اول روزهای همان

 از را گالب با رفتن بیرون همیشه که شهابی. بخورند قهوه

 بهتر کمی را گالب حال خواست می حاال کرد می منع خودش

 فربد مدرسه با اش فاصله که دنج ی کافه این جز جایی و کند

بود نرسیده ذهنش به نبود زیاد . 

 گذاشتند می ها مجتمع مسئولین با که کاری قرارهای طربخا

 اینطور خوبی به و داشت آمد و رفت ها کافه و رستوران به زیاد

 میهمانی کارکنانش برای هم گاهی طرفی از. شناخت می را جاها

 رزرو را جاها بهترین از یکی همیشه کرد می سعی و گرفت می

 .کند

گل خانم - ! 

 مهر پر که گلی خانم. کرد می صدایش راینطو که بود بار اولین

 به گالب صورت برگشتن منتظر که نگاهی و بود شده خطاب

بود خودش سمت . 



 اندازه از بیش. کرد باز را گالب سمت درب و شد پیاده شهاب

 می خودش فقط. بود بلد خوبی به را ها خانم و بود جنتلمن

 اولین زدن رغم و گالب با آمدن بیرون با تواند می که دانست

کند بهتر را گالب حال تواند می هایشان . 

عزیزم شو پیاده - . 

 نمی. گرفت آن با را هایش اشک و برداشت دستمالی گالب

. باشد خوشحال شهاب با آمدن بیرون از شرایط آن در توانست

 که دنج کافه آن به حتی توانست نمی که بود درگیر فکرش انقدر

کند فکر بود سراشیبی کوچه یک میان . 

 تماسی که آن بدون و داد قرار گالب پشت را دستش شهاب

 عود بوی. کرد هدایت کافه سمت به را او شود ایجاد بینشان

 می استفاده خانه در خودشان که عودی با دقیقا فضا در پیچیده

 فضای از عمیقی نفس گالب تا شد باعث همین و بود یکی کردند

 با بود کرده عیس صاحبش که کوچکی فضای. بگیرد کافه کوچک

کند اضافه پایین فضای به کمی کردنش طبقه دو . 



 های صندلی از یکی روی که مردی با علیکی و سالم شهاب

 پله. کرد هدایت باال سمت به را گالب و کرد بود نشسته فلزی

 و بود شده شروع دیوارها از یکی وسط از کج صورت به که هایی

 چند. شد می تهیمن داشت کوتاهی سقف که باال ی طبقه به

 انتهای در که باال طبقه ولی بودند نشسته پایین طبقه در نفری

 آخرین وقتی. نبود کسی هیچ داشت قرار مشکی فلزی های پله

 حرفی هم هنوز. کرد شهاب به نگاهی و برگشت کرد طی را پله

نداشت گفتن برای چیزی اصال و زد نمی . 

 هایی لوله به که ودب کالسیک های المپ از پر دیوارها دورتادور

 ای زننده رنگ زرد نور و بود وصل ساختمانی های لوله به شبیه

کرد می تشعشع . 

اینجا اومدیم چرا - . 

 لبخند شهاب. کنی صحبت برام هم و بشه خوب حالت یکم هم -

 صورت زیبا لبخند این چقدر که کرد می فکر گالب و زد می

کند می تر زیبا را اش مربعی و حالت خوش . 



 بود ها پله رنگ هم که فلزی های صندلی از یکی روی بگال

 نورهای و رنگ مشکی های فلز و بود چوب فضا تمام. نشست

بود کرده ایجاد گرم فضایی تضاد در همه که زرد . 

میخوری؟ چی -  

نداره فرقی - . 

 که برود دادن سفارش برای خواست و شد بلند جا از شهاب

 پله از بود کرده علیک و المس او با ورود بدو در که پسری همان

آمد باال ها . 

اومدید خوش - . 

پرسید گالب به رو و گفت ممنونی شهاب : 

میخوری؟ تلخ -  

داد سفارش اسپرسو دو شهاب و داد تکان را سرش تنها گالب . 
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 را دستش شهاب. بودند شده تنها و داده سفارش را شان قهوه

 بدن به برق که انگار. کرد لمس را گالب انگشتان نوک و برد جلو

 حالش بی چشمان و افتاد اندامش به لرزه باشد شده وصل گالب

 اش دیوانه تا بودند شده جمع افکارش ی همه. کشید باال را

 هم لحظه یک باشد داشته مشکلی فربد که آن فکر. کنند

کرد نمی رهایش . 

شدی؟ بهتر -  

 شهاب به را مستاصلش چشمان و داد تکان را سرش فقط

 آرامش عینک های شیشه پس در که چشمانی به. دوخت

 هیچ و کند آرام را او تا بود آمده مرد این انگار. داشت عجیبی

نداشت دیگری ی وظیفه . 

گوشم سراپا من. کن صحبت برام شی می تر آروم اگر - . 

 چیزی یک انگار. کند سبک را دلش و بگوید خواست یم دلش

 و بلرزد. بلرزد که کرد می مجبورش و بود متصل وجودش تمام به



 این شر از را خودش و بگوید داشت دوست. بزند حرفی نتواند

 همه میخواست. کند خالص کرد می سنگینی دلش روی که رازی

 این که یردبگ آرامشی. شود آرام و بریزد دایره یک روی را چیز

 شر از بود نتوانسته هم شهاب وجود با و نداشت سال همه

شود خالص سال هفت این های خستگی . 

 ناراحت هم تورو که ببخشید. خورده اعصابم یکم روزا این -

 .کردم

 خودش دست ولی بزند حرف صدا لرزش بدون که داشت سعی

 طور آن که نبود خودش دست. صدایش شدن بریده بریده نبود

. دهد ادامه توانست نمی و شد می خارج دستش از کالم تهرش

 که هایی کاش ای. خورد نمی تکان چشمش جلوی از فربد چهره

 مادری برای را خودش لحظه هر. نداشت تمامی بود ذهنش در

 هایی لحظه تمام برای ثانیه هر و کرد می سرزنش هایش نکردن

فرستاد می لعنت خودش به نبود و بود فربد کنار باید که . 

 شهاب که بود عجیب. گرفت قرار شهاب دست در کامال دستش

 در را دستش. بود چیزی نگران نه و داشت ترس شدن دیده از نه



 ولی کند آرامش داشت سعی. کرد می نوازش و بود گرفته دست

 نمی آرامش چیزی که داشت سر در خیال و فکر انقدر گالب

 .کرد

نیستی؟ ناراحت که من دست از -  

. باشد شهاب خوردش اعصاب و ناراحتی دلیل که نبود شیاد

 بخاطرش بخواهد که نبود اولویت برایش وقت هیچ شهاب اصال

 که هنوز ولی بود شده اولویت شهاب برای او شاید. شود ناراحت

 اولویتی. داشت وجود تری مهم های اولویت او برای بود هنوز

 همه روزی که اش داشتنی دوست ی بچه پسر و مادرش به شبیه

 که کسی همان. کرد می نیامدنش و نبودن برای را تالشش ی

 برایش ها بعد ولی بود آورده همراه به برایش را بدی افسردگی

بود شده ترین عزیز . 

. نزد زل شهاب چشمان به ولی داد تکان را سرش هم باز

 و سن که انگار. بگوید رودروایستی بدون را چیز همه نخواست

 می که چیزهایی گفتن شود سخت شد می باعث شهاب سال

بیاورد زبان به خواست .  



 و داشت کاری قرار که بود رفته یادش اصال. بود آرام شهاب

 آرام را او دل حال و برسد گالب به خواست می که هم شاید

 .کند
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 سمت از را افکارش ی همه کرد سعی و کشید عمیقی نفس بگال

 مسائل به کردن فکر که گذاشت قرار خودش با. بکشد کنار فربد

 چیزی به را زمان این و کند موکول بعد ساعتی چند به را فربد

 کمی. کرد می رسیدگی آن به باید شهاب کنار که دهد اختصاص

 را سراغش لقب شب از که خرابی حال و باشد خودش برای

کند آرام را بود گرفته . 

 بهم خیلی اونموقع از! نبودی وقتی. دیدم بدی خواب دیشب -

بیاد فشار بهم خیلی هم امروز که شد باعث همین و ریختم . 



 آروم کنی نمی صحبت من با چرا کرده؟ پریشونت انقدر چی -

 بشی؟

 دست میان هنوز دستش ولی گرفت شهاب صورت از را چشمش

 که رسید فکرش به ای لحظه. بود شهاب ایراد و عیب ونبد و نرم

 مگر. باشد نرم و صاف انقدر شهاب های دست تواند می چطور

باشند؟ داشته زبر و ضمخت دستانی نباید ها مرد  

گفت و کرد دور را افکارش آمد دستش به که فشاری : 

 یه مزاحم واقعا که کردم می احساس. خونوادت کنار دیدنت -

شدم خرابیش بانی و باعث و شدم زندگی . 

 خودش موهای میان را دستش و کرد رها را گالب دست شهاب

 صورت به رو را همش در های اخم و زد تکیه صندلی به. کرد فرو

گفت و گرفت گالب : 

کردیم صحبت بارها و بارها مسائل این راجب ما - . 

چی؟ رفتی و گذاشتی منو اگر -  



 بحثی تا بود شده ثباع ولی نداشت هدفی هیچ هایش حرف

 نبود زدنشان به نیازی هیچ که حرفهایی. شود درست جدید

 این با را گالب ناخوداگاه که انگار. بود شده کشیده پیش دوباره

 گفتن برای دیگری چیز هم او و بودند داده شکل ها صحبت

 اش اصلی های نگرانی دل از داشت سعی هم چه هر. نداشت

توانست نمی هم باز بگوید . 

 این از بعد عالقم و عشق کنی؟ اعتماد بهم که کنم کار چی -

 ی همه قید تو برای که من میشه؟ ثابت بهت چطوری مدت همه

زدم رو نبودن و بودن زندگیم تو که کسایی . 

 بی این از بود شده درمانده هم شهاب. بود هم در هایش اخم

 نکرده و میکرده باید کار چه دانست نمی دیگر. گالب اعتمادی

نداشت اعتماد او به وقت هیچ گالب که . 

 خانوادت با من حاضری نه و کنیم رسمی عقد میشی حاضر نه -

 میکنی؟ فرار چیزا این از که هستی دختری چجور تو. بشم آشنا

 کنن شروع رو مشترکشون زندگی که خداشونه از دخترا ی همه

باشه رسمی طور به چیز همه و . 



 مجرد مادر یک او نگوید که ردک سعی و نزد حرفی هم باز گالب

 سعی. است شده او موقت همسر کاری مخفی با حاال که است

 و شهاب سال و سن او استرس دالیل از یکی که نگوید کرد

است فهمیدنشان از بعد مردم حدیث و حرف . 

 هم مسافرت. بخوای تو که هرطور. میگیرم هم عروسی برات -

 زندگیمون توی که کلیمش تنها ما. میریم بخوای تو که جا هر

 هم من دین زیر نیستی حاضر حتی تو. مالیه مشکل نداریم

داری تو حساب من حساب مون زندگی برای. باشی . 

 که داد می اجازه نباید. گفت می چیزی و زد می حرف باید دیگر

کند تلقی احساس بی قدر این را او شهاب . 
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 چی برای دونم نمی. راضیم زندگیمون شرایط این از من شهاب -

 میشه باعث شرایطمون کردن تغییر. بدی تغییرش داری دوست

. کنم تحمل رو شرایط اون نیستم حاضر اصال من و بشه تر سخت

 سختش. راضیم دوتاس خودمون برای چیز همه اینکه از من

 .نکن

 شده دور فربد سمت از افکارش ی همه بخواهد که این بدون

 که بودند هایی چیز تنها شهاب های حرف و قبل شب خواب. بود

 پس به را فربد. بود کرده خودش مشغول را ذهنش لحظه آن

 او به که کرد معین مشخص زمانی برایش و فرستاد ذهنش

کند رسیدگی . 

نمیکنی؟ اعتماد چرا -  

 و باشم داشته شک ها مرد به زندگیم جای همه گرفتم یاد من -

 ولی بود بابام داد یاد بهم رو این که نفر اولین. بترسم ازشون

. کردم اعتماد سعید به و نگرفتم یاد میگرفتم یاد باید که وقتی

 هام سال و سن هم از زودتر شد؟ چی اعتمادم ی نتیجه میدونی

 بیست فقط من .میبودم نباید و هستم که اینی شدم. شدم بزرگ



 که کرده بزرگ منو طوری یه زندگی این ولی شهاب سالمه پنج و

 اینه فکرم ی همه. شده گرفته ازم جوونی حال و شور احساس

 خیلی چی؟ یعنی میدونی. برسم فربد به. برسم مادرم به باید که

 رها بدی شرایط تو من. شدن ترک و شدن ترد برام بود زود

 .شدم

 می خوبی به. بود نشسته هم شهاب دل روی گالب ی غصه و غم

 بود کرده تحمل دل و جان با که هایی درد و ها سختی توانست

 ی همه و بود شده ترک که ای ساله هجده دختر درک. بچشد

 که بفهمد توانست می ولی بود سخت بود رفته باد به آرزوهایش

بود شده متحمل را دردی .  

بکشی سختی تو نیستم حاضر من - . 

. داستانا این و ازدواج حرف نه. بزن بچه حرف نه یگهد پس -

 میدونی. خونه میاورد مرد زنش برای که پدریم دختر من شهاب

 تا دستش کف ذاشتن می که دوزاری قرون یه برای چی؟ برای

 با که ای شیشه یه بخاطر یا کنه جور موادشو باهاش بتونه

 در راخسو از رو چیز همه ها هفته آخر من. میاوردن خودشون



 باشی خوبی آدم تو هرچقدرم. زدم نمی دم و میدیدم. میدیدم

 هنوز باشی که هم دنیا آدم بهترین تو. کنم اعتماد تونم نمی من

 خودت درسته. داری زن اون از ساله چهارده دختر یه و داری زن

 کردنی انکار چیزایی یه ولی بپذیری رو واقعیت نداری دوست

 .نیست

 دست یک با که چی کافه پسر و بود دهش آماده هایشان قهوه

 باعث پسر آمدن. رفت باال کرد می حمل را ها قهوه حاوی سینی

کنند تشکر او از و بیافتد فاصله صحبتشان میان کمی تا شد .  

 خوشش بوی لذت با و انداخت اش قهوه فنجان به نگاهی شهاب

 گس بوی از را اش ریه و فرستاد اش تنفسی مجرای میان را

کرد پر خوبش . 

 طالق رو بهاره االن تا اگر من میشه؟ حل مشکل باشم مجرد -

 طالق درخواست من خواد نمی دلم که اینه دلیلش تنها ندادم

بشیم جدا دردسری هیچ بدون و توافقی بریم میخوام. بدم . 



 من حال شاید. بده طالق رو مامانم بود حاضر هم من پدر کاش -

 بدی طالق رو بهاره هم تو دشای. میشد بهتر سال و سن این تو

بشه بهتر من سال و سن تو عسل حال . 

 می فکر هایی عذاب و ها حرف به شهاب. کردند سکوت دو هر

 به را عسلی گالب و بود شده متحمل کمش سن با گالب که کرد

 می دختری ترین پرت حواس پدرش دیدن با که آورد می یاد

 را اضطراب و ترس ی همه انگار. بود دیده اش زندگی در که شد

کردند می سرازیر جانش به پدرش همراه به . 
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کنم؟ اقدام خودم جانب از میگی یعنی -  

کنم؟ تکلیف و تعیین تو زندگی برای که هستم کی من -  



. داد هلش باال به کمی و دفرستا عینکش زیر را انگشتش شهاب

 روی لبخندی که آن بدون سینه به دست و کشید عمیق نفسی

گفت بشیند لبانش : 

زندگی دلیل تنها که فعال - . 

 فعال؟ -

 آمده سنگین برایش بود گفته شهاب که فعال این. داشت پوزخند

 هیچ اصال نه. باشد شهاب زندگی دلیل تنها باشد مهم که نه. بود

 می فکر چیز همه جوانب به باید چرا. نداشت برایش اهمیتی

. بود کافی برایش داشت خوبی حس شهاب کنار او که این. کرد

 برای. شد می تر کم هایش مشغولی دل از کمی که بود بس همین

 او زندگی در بودنشان از و میکرد فکر او ی بچه و زن به باید چه

شد می ناراحت . 

 این نه کنه زندگی درشپ و مادر کنار عسل میدم ترجیح من -

داره که ای آواره زندگی . 

میکنه؟ زندگی شرایطی چه تو عسل میدونی تو مگه -  



 پشت بخارش و داغی. کرد نزدیک لبانش به را اش قهوه فنجان

 چقدر. دوخت فنجان داخل به را چشمانش و کرد تر کمی را لبش

 هایش حرف به بتواند که کسی و خواست می قهوه فال یک دلش

 را خوب فالگیر یک سراغ گرفت تصمیم لحظه همان. کند ماداعت

 رفته گرفتن فال برای که بار هر و داشت اعتقاد. بگیرد کتایون از

بود شده نصیبش جالبی های حرف بود . 

 رو خوبی شرایط یعنی نمیکنید زندگی هم با که همین -

 براش عسل که تفاوت این با من مادر و پدر مثل. نمیگذرونه

نبود فراهم چیزا این من برای و فراهمه زاچی خیلی . 

چی؟ یعنی -  

 دعوا و جنگ میومد وقتی. نمیومد خونه ها شب پدرم هم من -

 روی صداشو شد نمی حاضر که بود عاشقش انقدر مامانم و بود

کنه بلند بابام . 

برد باال را ابرویش و نوشید اش قهوه از کمی شهاب . 



 تو داره عسل. ستنی درستی کار عسل و خودت مقایسه -

 کم  براش چیزی میکنم سعی من. میشه بزرگ مناسبی شرایط

 .نذارم

 تو ندونه کسی اگر. پدر یه محبت بجز نمیذاری کم هیچی -

 محبت بی میتونه انقدر پدر یه نمیشه باورش هستی پدرش

 .باشه

 آمده پیش دیگر ولی بیاید پیش بینشان بحث این یخواست نم

 به که هایی کمبود و بود مانده دلش در هرچه گفت می باید. بود

 هیچ شهاب بود ممکن و بود آمده پیش عسل زندگی در نظرش

نبخشد را خودش بخاطرش وقت . 

 خواد نمی. بانکی کارت یه نه خواد می پدر یه تو از بچه این -

 نیاز دختر این. بپوشه رو ها لباس بهترین و بره آنچنانی مدرسه

 میکنم فکر که خواد می رو غوشیآ. ببینه پدرانه محبت داره

کردی دریغ ازش هاست سال . 

 حرف انقدر ولی کند انکار خواست می. رفت فرو فکر در شهاب

 همه انقدر. زد حرف رویشان شد نمی که بود واقعی گالب های



 و بگوید چیزی توانست نمی که بود گفته دقیق طور به را چیز

بود شده غیرممکن برایش آوردن نقض مثال. کند نقضشان . 

 نه. میشه عاشق نبینه محبت تو از. بمونه دل به حسرت نذار -

 انتخاب رو کسی اون. ذهنمونه توی تو و من که عشقی اون

ندادی تو که بده بهش رو محبتی که میکنه . 
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 جوابی که بود این دهنده نشان شهاب مدره اخم و سکوت 

 رفته فرو فکر در که گفت می ابروهایش. ندارد گالب حرف برای

 به انقدر. کرد می ثابت را این اش قهوه فنجان به نگاهش و بود

 یادش حتی که فراری خانه از و بود خودش های گرفتاری فکر

 ردخت و نیست بهاره وجود از تنها که هست نامی عسل بود رفته

هست هم او . 



 آره که بیاری مدرک و دلیل تا هزار من برای خوای می االن -

 که کنی قبول باید ولی. بخدا حفظم از. اونطور بهاره اینطور بهاره

 عسل سال و سن هم که یکی زنم یه من. کردی می پدری باید تو

 عسل نه بگی خوای می. بودم پدرم محبت محتاج همیشه و بودم

 بهش رو محبتش تو بره؟ نباید چرا دیگه؟ مردای سراغ نمیره

 جنس به دارن نیاز خانما همه باشه کسی با نباید نمیگم میدی؟

 و عالقه. داشته نگه تو کنار رو من که چیزی همون... مخالف

 با حتی باشیم هم کنار تو و من شده باعث که داشتنی دوست

 واین باید فقط. میشه جابجا بشنوه دیوار که سنی فاصله این

 احساسات درگیر عسل االن. نیست وقتش االن که باشه یادت

 باید تو و خواد می چی زندگیش از نمیفهمه واقعا. نیست پایدار

کنی کمکش . 

 از دانست نمی هم خودش که افتاد فکر این به لحظه همان

 را او جایگاه حسرت هرکسی شاید. خواست می چه زندگی

 نرم پنجه و دست یمشکالت چه با دانست نمی کسی ولی داشت

 می حسادت مقامش و پست به کار محل در همه شاید. کند می



 خواهد می وجود تمام با چطور که دانستند نمی ولی کردند

کند پنهان را اش مخفیانه رابطه و گذشته .  

 هم خوردنی غبطه اگر و دیدند می را ظاهر فقط ها آدم ی همه

خوردند می اش زندگی ظاهر به بود .  

 خوبی پدر باشیم؟ داشته بچه خواد نمی دلت همین برای -

 !نبودم

 بود چیزی تنها. ماند باز شهاب سوال جواب در ای لحظه گالب

 های پدرانه به که هم جهت هر از ولی بود نکرده فکر آن به که

 نخواسته خودش. رسید می نتیجه همین به کرد می نگاه شهاب

 همه که انگار ابشه حرف با ولی باشد داشته ذهنیتی چنین بود

گوید نمی هم بیراه پر که فهمید و شد روشن و تازه برایش چیز . 

کنم فکر بهش ممکنه که چیزیه آخرین مسئله این - . 

 می دار بچه اگر که دانست نمی که شهاب. بود گفته هم راست

 تنها نه گالب. شود باردار دوم بار برای گالب که بود قرار شدند

 روحی عذاب انقدر بلکه نداشت بارداری از خوشی خاطره

 لحظاتی چنان وقت هیچ خواست نمی دلش که بود شده متحمل



 زد می را حرفش که ای بچه و شهاب سنی فاصله. بگذراند را

 قهقرای در بود ممکن که احساساتی بر کوبید می محکمی مشت

باشد داشته جدیدی کودک به وجودش ! 

کنم اذیتت ندارم اصراری من - . 

 یه داری سعی که این و حرفا این زدن با. میکنی اذیت ولی -

 و من. میکنی اذیت رو من باشیم داشته عادی زناشویی زندگی

 محسنی خونواده شده عزیز پسر تو. متفاوتیم دنیای دوتا از تو

 تنها نه. پاسگاه های کوچه پس کوچه ی بیچاره دختر من و بودی

 دو وجود با طبقاتیمون فاصله بلکه مشخصه نسلی فاصله بینمون

 مقابلش در باید فقط که مشهوده انقدر سنی فاصله دهه سه

کنی سکوت . 
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 و فنجان بین را نگاهش و پیچید فنجانش دور را دستش شهاب

 صورت رکنا اش مشکی و صاف موهای. داد حرکت گالب صورت

 شد می فرستاده گوشش پشت که دقیقه چند هر و بود ریخته

ریخت می صورتش روی دوباره . 

 به تبدیل میگی که اختالفا این بذارم که نیستم آدمی من -

بشه بزرگ مشکل . 

 خواهد می انگار که گرفت ژست طوری و داد باال را ابرویش گالب

شود شهاب صحبت ادامه مانع . 

. بشه اینطوری ندارم دوست میگم! تنیس شدنی نمیگم من -

 از من. آوردیم پناه هم به و کردیم فرار هامون زندگی از تو و من

 که ای خونه از تو و بود شبم و روز کابوس که کردم فرار ای خونه

 آرامشی همین رویه تغییر با خوای می چرا. نداشتی آرامش توش

 باید که یدار چیزا خیلی تو بریزی؟ بهم رو میگیریم هم از که

 زنی نقش میتونم من. کنی ریزی برنامه براشون و کنی فکر بهش

 یه نه میکنه دور دلمشغولیات از تورو که باشم داشته برات رو



 من شهاب بشه عوض چیزی ندارم دوست. جدید دلمشغولی

دارم گرفتاری هزار هزاران خودم . 

میکنم حل گرفتاریاتو بذاری باز رو دستم یکم - . 

 کوتاه گالب موضع جلوی خواست نمی ولی میدفه می شهاب

. نبوده خوبی پدر او و گفت می راست گالب که دانست می. بیاید

 ولی بوده دخترش کردن فراهم چیز همه کرد می فکر جا آن تا

 به هم همین پس از که دید می میگشت بر عقب به که بیشتر

 هیچ که کرد می زندگی جایی دخترش. بود برنیامده خوبی

 پر وسیله از اتاقش یک تنها که جایی. نداشت خانه به تیشباه

 آن به کسی اگر. بود ارواح خانه به شبیه خانه باقی و بود شده

 وقت آن. باشد هم سکونت قابل که کرد نمی فکر رفت می خانه

 نام فقط و شود بزرگ مشکل بی دخترش که داشت توقع شهاب

باشد او روی پدر . 

 شهاب. گذاشت شهاب دست ویر و برد جلو را دستش گالب

 مویش بدون صورت روی و کرد جدا فنجان از را دیگرش دست



 دست سمت به نگاهش تا شد باعث گالب دست لمس. کشید

بگیرد هدف را گالب پروای بی و بلند انگشتان و برود هایشان . 

 درست زنتم. کردی لطف من حق در خیلی االنش همین تو -

 زخم انقدر من. بکنی من برای رکا همه این نداشتی وظیفه ولی

 دردام تسکین دنباال من. نمیشم ترمیم چیزا این با که خوردم

 زندگی این تو تغییری بخوای اگر که آرامشم جو یه دنبال نیستم

 بین از کابوسامو نمیتونم من. میدم دست از هم رو همین بدی

 تونم نمی. دارم بدهی و قسط چقدر کنم فراموش اینکه یا ببرم

 رو کذایی محله اون و بره یادم رو دیدم ها سال که هایی نهصح

 با که کنم قبول رو این درد تونم نمی حتی. کنم بیرون ذهنم از

 طول چیزی که باختم کسی به رو زندگیم همه محرمیت صیغه یه

 چیزا این به این از بیشتر اگر تو. کرد له پاش زیر منو نکشید

میشه ضافها دردام روی درد یه من کنی اصرار . 

بشه اضافه دردات به دردی نمیذارم - . 



 باشی بهتری همسر من برای اینکه جای کنم کمکت بذار پس -

 کارو این منی رضایت دنبال اگر. باشی خوبی پدر دخترت برای

 .بکن
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 زبانش نوک بود کرده فکر گفتنش برای ها دتم که چیزهایی

 هایش کابوس و بود کرده فکر گفتنشان برای که هایی حرف. بود

شود گفته تا بود جا همان درست بود گذاشته هم کنار را . 

باشی راضی کنم کار چی - . 

 و باشی راست رو بهاره با کن سعی. زندگیت برای کن سعی -

 این یا کنین حل رو تونمشکل یا بجنگین هم با اینکه بدون

 به اگر گرفته عفونت بوی زندگی این. کنین تموم نکبتو زندگی

 کنی قطع رو قسمت اون اینکه بدون بشه شاید برسید دادش

 از باید که خودش حال به کردید ولش انقدر شما ولی کنی حلش



 اندیشی چاره هم زندگیتون برای اگر سراغش برو. ببرینش بین

 ای هفته. باشید داشته ای چاره یه عسل یبرا حداقل نمیکنین

بهش بده اختصاص رو زندگیت از روز یه . 

میکنم فکر بهش - . 

 از صحبت ی ادامه جلوی فقط خواست می که بود ها جمله آن از

 می فقط ولی بود شده آشفته فکرش. بگیرد را گالب جانب

کند جلوگیری بحث ادامه از خواست . 

نداری؟ کالس -  

شرکت؟ نمیری تو. مجموعه میرم هرظ از بعد چرا -  

بهتره؟ حالت. رفتم شاید -  

 در هم آن شهاب کنار که ساعتی این فقط. نبود که بهتر حالش

 به فربد از را ذهنتش بود نشسته شده کنترل عمومی فصای یک

 عجیب خودش مثل هم شهاب های بودن. بود داده سوق عسل

 او باید که بود طوری فقط هایش کردن حمایت و بودنش نوع. بود

 و اندازه از بیش محبت از همه ها این بفهمد تا میشناخت را

دارد گالب به نسبت که است ای عالقه . 



 ی دوباره کردن باز سر مثل بود داده شهاب به گالب که حسی

 شده متولد نو از که انگار. بود متوالی های سال از بعد چشمه یک

 همچون. بشناسد را لشد های خواسته و ها نیاز او کنار و باشد

 در را عشقش همه خواست می که شد می دبیرستانی پسری

. نیافتد معشوق ابروی به خم طرفی از و دارد نگه غرور پس

. شد می ساله بیست عجیب گالب کنار ساله پنج و پنجاه شهاب

 و داد می گوش را گالب های نصیحت و نشست می که طوری

شد می هم قانع هایش حرف با روز همین به شبیه گاهی حتی . 

 شهاب کرد اظهار را حالش بودن بهتر و داد تکان سر که گالب

گفت مقدمه بی : 

 تونی می اگر. برونیش خودت از نکن سعی. داره دوست عسل -

 اینطوری. کنه برقرار ارتباط باهات بذار شو نزدیک بیشتر بهش

 اطارتب باهاش بتونم بهتر هم من و بگه تو به احساساتش از شاید

کنم برقرار . 



 چشمانش با. شد عمیق پرش های لب روی گالب رضایت لبخند

 او چشمان به نگاه که آن بدون شهاب و کرد می تشکر شهاب از

کشید بیرون گالب دست از را دستش کند .  

مجموعه؟ برسونمت خوای می -  

 ماشینتون تو که انقدر کنم می دل رو امروز مدیر آقای -

 .نشستم

 آقا ژست که خواست می ولی بود گرفته اش خنده شهاب

 که انداخت باال شانه فقط. باشد جدی و کند حفظ را اش منشانه

گفت گالب : 

میرم خودم اونجا از خونه بذار رو من میشه اگر - . 

 فلزی صندلی روی از گالب و داد تکان سر فقط شهاب بار این

 دهدا سوق باال به کمی را هایش گونه که لبخندی با و شد بلند

گفت بود : 

 جزو همیشه کافه آوردیم که باری اولین. امروز بابت ممنون -

میمونه خاطراتم . 
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 شب هر که جدیدی سریال و بود داده لم ها مبل از یکی روی

 ولی بود شده غالب مانشچش به خواب. دید می را کرد می دنبال

 انتها تا را اش آبکی سریال تا زد می پس را او قدرت ی همه با

 .ببیند

 قرار و بودند رفته بیرون شام برای شهاب و عسل بار اولین برای

 سرگرم شهاب که طوری. باشند هم کنار دختری و پدر شبی بود

 که آن از بعد. کرد نمی چک را اش گوشی حتی و بود شده عسل

 بی و گذاشت میز روی را گوشی نداد را گالب پیام جواب ابشه

 از تا بود کرده را اش سعی تمام. شد خیره تلوزیون به دغدغه

 بود توانسته کمی فقط و باشد نداشته بیم خانه در ماندن تنها

 طولی شود بسته هم هایش چشم اگر دانست می. شود موفق

 به تواند نمی ردیگ تنهایی از و پرد می خواب از که کشد نمی

رود خواب . 



 و پراند سرش از را خواب کامال میز سطح روی گوشی ی ویبره

 نشده فیلم از صحنه آن متوحه. بگیرد تلوزیون از نگاه شد باعث

بود درامده آویزان حالتی به لبانش و بود .  

 معموال. کرد فرو هم در را هایش اخم که بود ناشناس شماره

 را گرفتند می تماس او با که رادیاف ی همه شماره داشت عادت

 الزم و بخورد دردش به روزی است ممکن بود معتقد. کند ذخیره

 یک که انگار گرفت می تماس او با ناشناس کسی وقتی ولی شود

لنگید می کار جای . 

 وقت آن و بود همراه ی شماره. برداشت را تلفن گوشی تردید با

. بود عجیب یشبرا کمی ناشناس یک طرف از گرفتن تماس شب

باشد کاری تماس نداشت امکان حتی ! 

گفت و گذاشت گوشش دم را گوشی : 

 بله؟ -

 !الو -



 داشت توقع که انگار. کرد سکوت و گفت را الو خط پشت زن

 یک با. نباشد چیزی هیچ کننده شروع او و بگوید چیزی گالب

نه یا آشناست صدا که فهمید شد نمی هم گفتن الو . 

 .بفرمایید -

عزیزم مسال - . 

 صدا. گرفت می شکل ذهنش در هایی چیز یک داشت کم کم

 نبود سخت. برد می قبل ها سال به را او و شد می آشنا برایش

 زن. بود نرفته بیرون ذهنش از سال هفت که صدا این یاداوری

 آمده که هایی آدم از خیلی مثل که بود کسی صدا این صاحب

 گرفته دستشان در را اش زندگی ی همه بودند رفته و بودند

نبودند تاثیر بی آن روند در و بودند . 

 که بود داده قرار تغییری دستخوش را اش زندگی ی همه زن این

 حاال و بود شده رها. بود شده بیوه زنی به شبیه سالگی هجده در

 گوشش به تلفن پشت از صدایش اتفاقات این از بعد سال هفت

 سر مصمم اتفاقا نه ندک گم را پایش و دست که نه. خورد می

 می. داد فشار را تلوزیون خاموش ی دکمه و نشست جایش



 در سال هفت که باشد صدایی پیش حواسش ی همه خواست

 خواست می. بود دیده آرزوهایش قاتل به شبیه را او ذهنش

 اش سینه در که پریشانی قلب و باشد همیشه از تر قوی تکلمش

 پر صدای شد نمی که انگار .باشد گرفته آرام کوبید می شدت به

 شد نمی که انگار. بماند خوب حالش و بشنود را اش افاده و ناز

 دلمردگی دستخوش گالب حال و باشد او حضور از خبر جایی

 !نشود
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ببینمت؟ جا یه بذاریم قرار میشه. جان گالب -  

 که ای خاله جانم؟ گفت می باشد کسی چه به. آمد نمی جانمش

 به شبیه ها خاله مگر بود؟ تر غریبه هم پشت هفت از برایش

 بود؟ کرده ثابت او به را این بالعکس دنیا چرا نبودند؟ دوم مادر

بود؟ ندیده فرح از هم آشنایی, هیچ که مادری چرا  



. بگوید چیزی و بزند رفیح که رفت نمی زبانش. نگفت چیزی

 سعی که بدهد را ای عشوه پر صدای جواب که رفت نمی دلش

شود بیان کلماتش کامل آرامش در و نرود باال تنش داشت . 

داری؟ رو من صدای جان گالب -  

بفرمایید بله - . 

 جان خانم ختم مجلس میان زن همین که بود قبل سال هفت

 گدای را او و بود کشیده فریاد. بود انداخته راه به ریزی آبرو

 و بود زده زنگ شان خانه به بعد روز زن همین. بود خوانده پاپتی

 نکرده را چیز هیچ مراعات و بود گفته بود آمده زبانش به هرچه

 خوشی پایان اش نامزدی که فهمید می زودتر خودش باید. بود

 خاله مخالفت که شد می متوجه ها حرف این از زودتر باید. ندارد

 بود داده نشان هایش رفتار ی همه با بلکه باشد زبانی نباید اش

نیست عروس برایش و خواهد نمی را گالب چقدر که ... 

بزنم بهت باید که دارم مهمی های حرف ببینمت؟ فردا میتونم - . 

افتاده؟ اتفاقی چی؟ برای -  



 گالب و باشد خاله فقط فرح که انگار. زد راه آن به را خودش

 هم سعید و شود شوهر مادر نبوده قرار که انگار. زاده خواهر

 فراموش اصال. بوده گالب زندگی فرد ترین مهم سال چند برای

 فرح قتل برای واحد از آنی در تواند می بخواهد اگر که کرد

بکشد آتیش به را اش زندگی و بکشد نقشه . 

 رو همدیگه حضوری نمیشه اینطوری. کنم صحبت باهات باید -

هبهتر ببینیم . 

 افتاده اتفاقی است ممکن که کرد فکر. داد می بد گواه دلش

 دانست می. است مصمم دیدارشان برای طور آن فرح که باشد

 می دلش ولی باشد داشته انتظار خوبی چیز نباید او ذات از که

 او با همیشه برای بار یک خواست می. ببیند را فرح که خواست

 دلش در قبل های الس که هایی حرف ی همه و باشد راست رو

 نریزد دل در را چیز همه خواست می. بیاورد رویش به بود مانده

 بدبختی باعث و دارد تنفر او از اندازه چه که بگوید. بزند حرف و

 نمی حرف فربد از وقت هیچ که دانست می. است شده او های

 او برای و بیاندازد فرح صورت در تفی خواست می ولی زند



 روزی به را پسرش که آن برای باشد سفمتا. باشد متاسف

 دست دیگری دختر به بخواهد اش عروسی روز که بود انداخته

کند درازی . 

 ممنون بذاریم قرار صبح بشه اگر کارم سر ظهر از بعد من. بله -

 .میشم

 را دعوتش سرعت آن به گالب نداشت توقع فرح که انگار

 ولی بود رفته در دستش از کلمات و بود کرده هول کمی. بپذیرد

 :گفت

کنم می ارسال رو آدرس برات من. دخترم ممنونم - . 

 خواست حتی. بودم نه و هستم دخترت نه من که بگوید خواست

 توانی نمی وقت هیچ. بود نخواهم دختر وقت هیچ که بگوید

 سکوت و نگفت چیز هیچ. نگفت ولی بدهی من به مادرانه حس

 اجازه حتی. کرد قطع فرح از زودتر را تلفن و کرد تشکری. کرد

 اول که کرد می رضایت احساس. کند خداحافظی فرح که نداد

دهد فشار را لمسی رنگ قرمز ی دکمه . 
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 آدرسی برایش فرح که بود گذشته هم شب یازده از ساعت

 تهران شمال خرید مراکز از یکی در ای کافه رسآد. کرد ارسال

 می را خودش صبح یازده ساعت که بود نوشته هم زیرش و بود

  .رساند

 لرزیدن به شروع گالب دل میان ای زده سرما کوچک گنجشک

 نمی. تنهایی به هم آن فرح با شدن روبرو بود سخت برایش. کرد

 این ولی بود هکرد پیدا کجا از را تلفنش شماره فرح حتی دانست

 خواست می دلش بیشتر. داشت قرار اولویت آخرین در مسئله

ببیند را او خواست می چه برای فرح بفهمد . 

 که زمانی حتی. بود گذشته زمان چطور نفهمید و برد خوابش

 و بود نشده متوجه هم داد انتقال تختش روی را او شهاب

 کابوس نه شب آن که بود عجیب. بود نکرده باز را چشمانش

 ولی نبود آرام. بود شده خواب بد شب هر به شبیه نه و بود دیده



 شهاب کنار و بود رسانده صبح به را شب چطور بود نفهمیده

بود کرده باز چشم . 

 روی شهاب نوازشگر دست شد باز هم از هایش پلک که همین

 یک با را موها. بود ریخته صورتش روی که نشست موهایی

 درشت چشمان در نگاه لبخند با و دفرستا گوشش پشت حرکت

 پنجه و دست بیداری و خواب بین هنوز گالب. کرد گالب خمار و

 از درست تا فشرد هم روی را چشمانش باری چند و کرد می نرم

 را پریشان های طره نوازشگر شهاب دست. شود بیدار خواب

داشت نمی بر او صورت از نگاه و کرد می لمس . 

 شهاب که انگار. شدند خیره هم چشمان در دو هر و نزد جرفی

 و نباشد آرام اعصابش که رسید نمی نظر به. داشت خوبی حال

 گالب رسید می نظر به که بود طوری. باشد چیزی ی کالفه

 که ای خردی اعصاب ماه یک و بود پیچیده برایش خوبی نسخه

 که آرامش از پر ی چهره این. بوده بخش نتیجه بود کرده درست

 افتاده گود کمی عینک از زیاد ی استفاده اثر بر هایش چشم زیر

 بینشان بارها اولین برای که بود اعصابی جنگ چند حاصل بود



 و پدر شب یک به ارزید می ها ناراحتی آن ی همه. بود افتاده راه

 خواب به تلوزیون جلوی گالب تا بکشد طول انقدر که دختری

 .برود

خانما؟ خانم خوبی -  

 یعنی. بود خوب. فشرد هم روی شهاب جواب رد را هایش چشم

 ی همه چشمانش کردن باز با چون نبود بد که بگوید شد می

 ها پروانه. بود شده سرازیر جانش به قبل شب اضطراب و دلهره

 پیشه قراری بی چشمانش و پریدند می پایین و باال دلش در

بودند کرده . 

 نوک با و گذاشت گالب ی گرفته گر ی گونه روی را دستش کف

کرد نوازش را آن انگشت .  

داری مار ی مهره. زد می حرف تو از بند یک عسل - . 

 ها آن از. نه یا است عمیق بفهمی شد نمی که ها آن از. زد لبخند

 لبخند فقط. خوشحالی از یا است درد روی از بفهمی شد نمی که

 که ها آن از. طرف دو به صورتش عضالت شدن کشیده و بود



 می هم چشمانش به و داد می قرار تاثیر تحت را تشصور ی همه

 .رسید

بود؟ خوب حالش -  

 می دلم که گفت تو از انقدر. داری خبر بیشتر من از که تو -

خانمم گالب این عاشق تو از بیشتر من بگم خواست . 

 از و بود کرده باز را چشمانش دیگر. گزید را لبش گوشه گالب

 بود شده خوب قدری به عسل اب اش رابطه. بود شده بیدار خواب

 دختری که انگار. داد می مشورت او به مسائل ی همه برای که

. کند درک او به شبیه را چیز همه و باشد عسل سال و سن هم

 و شد نمی اذیت داشت گالب با که ای سنی فاصله این از عسل

کرد می طلب او از را دوستانش با هایش نداشته تمام . 
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 و چپ به کمی. رهانید شهاب دست از را خودش و شد خیز نیم

 خم عقب به را گردنش و شکاند را کمرش قلنج و چرخید راست

کند بیرون تنش از را خواب خستگی تا کرد . 

 براش سابیح خرید یه. کردم صحبت من بیشتر نزد حرف زیاد -

خونه و شام بعد و کردم . 

میکنم افتخار بهت شروع برای - . 

 میز روی از را اش طبی عینک همیشه مثل و زد لبخند شهاب

 با. زد چشم به و برداشت بود خودش سر کنار درست که آرایش

 ای قرنیه قوز بخاطر ولی نبود باال چندان چشمش شماره که آن

 از. شود خالص عینک شر از و کند عمل توانست نمی داشت که

 از همیشه که داد می او به ای داشتنی دوست ابهت عینک طرفی

 عادتی و مسئله همین. بود گرفته قرار عالقه مورد گالب جانب

 اولین دنبال صبح اول همان تا شد می باعث داشت عینک به که

باشد دومش چشم گشت می که چیزی . 

داره کالس شما با دخترم که امروزم - . 



 بهترین که میکنم رو سعیم همه من بشه مربی خواد می دلش -

خواد می دلش که ای رشته تو باشه . 

 به خواست. کرد مرتب را لباسش و شد بلند تخت روی از گالب

گفت شهاب که برود دستشویی سمت : 

 داره دوست. بدنی تربیت بره خواد می دلش گفت می -

 کرده تحقیق حسابی هم خودش و بخونه بدنی تربیت هنرستان

دخترش بشه دکتر خواد می. نمیده اجازه بهاره ولی . 

 که آیه.  قسم هم کلی. کرده صحبت باره این در منم با آره -

کنم راضی رو مامانش کنم سعی . 

 را هایش روفرشی. شد بلند تخت روی از و کشید نفسی شهاب

گفت کشید می زمین روی را ها آن که طور همان و زد پا به : 

نکردی؟ صحبت چرا پی -  

نداری؟ دخترت برای مسخره های آرزو این از تو -  

 انتخاب باید خودش. بخونه چی خواد می نداره ربطی من به -

 .کنه



گفت شهاب به رو و زد تکیه سرویس در کنار : 

 اندازه همون به تو. دختره عسل که کنی درک بهتر کن سعی -

 از وقتا بعضی تو. داره نقش مادرش که داری نقش زندگیش تو

 ولی ام ساله پنج و بیست بابای زن یه من. تری مهم هم مادرش

 سعی. داره نیاز چیزی چه به عسل که دونم می بهتر بهاره و تو از

میخواد حمایت تو جانب از اون کنی حمایتش کن . 

میگی؟ هم بهاره به رو اینا -  

 که بود سوالی فقط یا بود کنایه شهاب ی جمله این که نفهمید

 برای مناسبی موقع زمانی چه دانست نمی و بپرسد واستخ می

است آن . 

 چطور؟ -

ارتباطین در هم با که بودی نگفته - . 

 انگار که ای بهاره. بگوید بهاره با اش رابطه از که بود ندیده الزم

. بود گالب هم آن و داشت صمیمی دوست یک فقط روزها این

 اسرارش محرم ار گالب بهاره طوری ولی کردند نمی صحبت زیاد

 در توانست می را زندگی بم و زیر ی همه که دانست می



 مسری خانواده این در گالب به عالقه که انگار. بگذارد اختیارش

 عسل به شبیه هم بهاره. رسید می خانواده اعضای همه به و بود

 رفته مجموعه به عسل همراه بار یک و بود شده عالقمند او به

 بی کامال آن از شهاب که بود شده ای ییآشنا باب هم همین. بود

بود خبر . 
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گفتم؟ می باید  

 و بود ایستاده میخ روی که انگار گالب. انداخت باال شانه شهاب

 شمچ جلوی از و برساند انتها به را صحبتشان سریع داشت سعی

 شسته چشمان و گرفت شهاب از را نگاهش. برود کنار شهاب

مالید دست با را اش نشده . 



 عسل وقتی بود جالب برام. ندارم کاری تو روابط با من عزیزم نه

 در با نیست مخالف و میکنه تعریف ازت خیلی مامانش گفت

هم با شما بودن ارتباط . 

 اول فکرش. کرد فرار شهاب دست از تقریبا و زد لبخندی گالب

 فرح زبان از خواست می که بود هایی صحبت درگیر همه از

. بکشد طول بیشتر بهاره به راجع بحث نداشت دوست. بشنود

 نه دهد نشان فرح به را ساخته خود گالب تا شد می آماده باید

را پیش سال هفت ضعیف گالب ... 

بخرم؟ تازه نون  

خری؟ می تازه نون حاال تا کی از  

 از که صدایی و سر. شنید می آشپرخانه داخل از ار شهاب صدای

 مشغول شهاب که بود این از نشان رسید می گوشش به جا آن

است صبحانه سازی آماده . 

بشم نمونه شوهر خوام می که وقتی از . 

 اختالف وجود با که خندید می همسری به. بود گرفته اش خنده

 حتی و بود آرام دلش حال. بود خوشبخت کنارش زیاد سنی



 شان رابطه نه باالیش سن وجود با. کرد می آماده صبحانه برایش

 می دست او به رسیدن از نه و بود شده ها دختر و پدر به شبیه

 که داشتند دوست هم کنار را زندگیشان طوری یک. کشید

 می ها آدم ترین دغدغه بی گاهی و بود خوب حالشان هردو

 .شدند

بری؟ خوای می جایی  

دارم رارق خالم با آره . 

 بی انقدر. کشید پاهایش و دست روی را بدنش لوسیون سریع

 را وقتش بیشتر ای دقیقه چند که کرد می را کار این حواس

گفت شهاب به رو و نگرفت : 

 هست سنگک نون هم فریزر توی. خوای می تازه نون که آقایی

بربری هم . 

شدن مچاله چرا دونم نمی فقط دیدم آره . 

 می نگه تمیز را خانه که همین. دانست نمی داری خانه از چیزی

 می هنر نظرش به کرد می درست غذا هم گداری گه و داشت

 بندی بسته با که بود هایی خوردنی از پر همیشه یخچال. کرد



 خورده نیمه آنکه حال بودند شده فرستاده یخچال در شان اولیه

نخورده دست یا و بودند . 

 زندگی طرز این با لیمشک و کند می مزاح شهاب دانست می

 از بود خورده مشکل به بهاره با که دالیلی از یکی آنکه با. ندارد

 زندگی طرز این با اصال, بود نبودنش زندگی زن خودش نظر

 هم به و شلخته گالب بود مرتب او هرچه. نداشت مشکل گالب

 بود کشیده اتو و صاف خودش کمد قسمت چه هر. بود ریخته

 هیچ ولی ریخته هم به و هم در بود گالب به متعلق که قسمتی

کرد نمی اعتراضی او به گاه . 
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 مرکز. رسید نظر مورد پاساژ به مقرر ساعت از دیرتر ربع یک

 دهنشنی را نامش حال به تا که بود شهر شمال در جدیدی خرید

 کرده پیدا را درش سختی به که پارکینگی درون را ماشین. بود



 در درست آسانسور درب. شد آسانسور سوار و گذاشت بود

 فضا دور تا دور و شد می منتهی فودکورت به که شد باز ای طبقه

 چشمش به کافه بزرگ در سر دور از. بود مختلف های رستوران

 کفش. برداشت قدم ودب آن به متعلق که فضایی سمت به و خورد

. کرد می تر عشوه و ناز پر را هایش قدم بلندش پاشنه های

 آن متناسب تا بود کرده پا به پا مچ باالی تا و جذب شلواری

. شود نمایان خوبی به بود بسته مچش دور به که باریکی زنجیر

 می رخ به بیشتر را قامتش زیبایی دوختش خوش و بلند مانتوی

 به را بیننده هر چشم خوبی به اش روسری نگار و رنگ و کشید

کرد می خیره خود . 

 شده تعبیه مجتمع بالکن در که بازی فضای در که دید را فرح

 عینک بود افتاده چشمش به که آفتابی بخاطر. بود نشسته بود

. افزود می اش افاده و پز بر چیزی و بود چشمش روی اش دودی

 لحظه تا فرح. برداشت فرح سمت به مالیم و آرام را هایش قدم

 می فکر خودش با گالب و بود گوشی در سرش گالب رسیدن ی

 ظاهرش به انقدر تواند می هنوز سال و سن این با چطور که کرد



 انقدر را کند می انتخاب قرار برای که جایی حتی و دهد اهمیت

کند انتخاب دقیق و هوشمندانه . 

 .سالم

 خواهرش دختر یصدا شد می مگر. شناخت می را صدایش فرح

 بود کرده پشت بودنش لرزان به افتخار با که صدایی. نشناسد را

 نکرده مادری برایش تنها نه که کسی. بود گذاشته تنها را او و

بود بدتر برایش هم سیندرال نامادری از بلکه بود . 

 روی از را اش دودی عینک و شد بلند حصیری صندلی روی از

 ژل دوز چند تازگی به سال و سن آن با که انگار. برداشت چشم

 سعی دلربایش آرایش آن با و بود کرده تزریق لبانش به هم

نبود شکی هیچ این در و بود زیبا. برسد نظر به زیبا داشت . 

عزیزم سالم . 

 عقب قدمی نیم با گالب ولی ببوسد را گالب خواست و شد خم

 به و بوسیدن به ای عالقه هیچ دهد نشان تا کرد سعی کشیدن

 ذره که آن بدون و برد جلو را دستش. ندارد شَدن کشیده آغوش

 شود ایجاد لبخند برای خمی اندک و برود باال به رو لبانش ای



 هاله که انگار, بگیرد محکم که نه. گرفت دست در را فرح دست

 دراز سمتش به را دستش زور به و کرد می لمس هوا در را ای

بود کرده . 

 که آن بدون و کشید عقب دشخوَ برای را حصیری صندلی

 به اعتماد. گرفت جای صندلی روی بیاندازد فرح به نگاهی

 در نگاهش و ندهد خودش دست کار تا کرد می حفظ را نفسش

 خون هم این ی اندازه به کس هیچ. باشد مصمم فرح چشمان

 حتی نه و کیومرث نه خودش دید از. بود نگرفته بازی به را دلش

 تقصیری اش زندگی در بود کرده تحمل را کیومرث که مادرش

 و بود فرح فقط آمده بار به فجاهت در تر مقصر همه از. نداشتند

 .بس

عزیزم؟ خوری می چی -  

 لبخندی با و بود نشسته صندلی روی فرح کشید باال که را سرش

 راحتی به. کرد می نگاهش بود مشخص بودنش زورکی کامال که

 نگاه و خواند چشمانش از را نقیضش و ضد احساسات شد می

کرد احساس را اش نداشتنی دوست . 
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 و گذاشت میز روی را آن. کرد می سنگینی بغلش در کیفش

 و مارک چه از باشد مشخص درست که طوری را اش گوشی

 کرد می فکر که شد همان درست. ددا قرار میز روی است مدلی

 اش گوشی و کیف مارک روی چشمانش روی از فرح نگاه

 آن به فقط خیره و بردارد چشم توانست نمی که انگار. نشست

 این که دانست می هم آمدن از قبل گالب. کرد می نگاه دو

 آدم این چقدر و بگذارد تاثیر فرح دید در تواند می چقدر مسائل

 بیشتر تا شد باعث هم همین. کند می توجه یتاهم بی مسائل به

 قرار آن برای را ها بهترین و کند دقت چیز همه انتخاب در

کند انتخاب .  

 که را فرمش خوش های لب و برداشت سرش باالی از را عینکش

گفت و کرد باز بود شده مزین زرشکی لب رژ به : 



دوبل اسپرسو - . 

. بود او به فرح نگاه مامت گارسون آمدن تا ولی گرفت فرح از نگاه

 قسمتی آن ویوی تنها که داد هایی ساختمان به را نگاهش گالب

 خاطر به گاها که هایی ساختمان بلندی به. بودند نشسته که بود

 بلند انقدر برخی و بودند زیبا بسیار زیبایشان های گاردن روف

بود مشخص نمایشان و پنجره فقط که بودند . 

زدن حرف برام سخته - . 

 سیگار هم هنوز که انگار. بود شده دار خش کمی صدایش

 از که دانست می زن کالس و ها زیبایی از جزوی را کشیدن

 هم صدایش.  بود کرده درخواست سیگاری زیر هم گارسون

بود بودنش کالس با همان حاصل ! 

 او به فقط باشد نکاهش در چیزی که آن بدون. کرد نگاهش فقط

 فرح خود تا ماند منتظر. نفرستاد باال هم را ابرویش. شد خیره

بگیرد دست در را کالم رشته و کند آغاز را صحبتش . 



 فرصت گذاشت دستش جلوی را سیگاری زیر که گارسون

 خودش که طور آن و بگیرد دست به را سیگارش تا دید مناسبی

کند آغاز را کالمش یخواست م . 

پره؟ دلت چقدر من از -  

 آن نه ولی بود ای منتظره غیر والس. کرد نگاهش همچنان گالب

 آمادگی ولی بود عجیب سوال فقط. انگیزد بر را تعجبش که طور

 وجودش ی همه سوال این با بخواهد که بود آن از بیشتر گالب

بریزد هم به . 

گفت دوباره کشید طول گالب سمت از دادن جواب از وقتی : 

خوام می حاللیت ازت - .  

 می خارج لب کنار از را سیگارش دود و بود داده باال را ابرویش

 اشاره و شصت انگشت میان را رنگ سفید باریک سیگار. کرد

. فرستاد نمی ریه به بیشتر دود کمی عادت طبق و بود گرفته

 خانم جواب در همیشه و بود نکشیده سیگار یواشکی وقت هیچ

باشد امروزی باید زن که بود گفته جان ! 

 حاللیت؟ -



. بود ابرو فرستادن باال با شد خارج گالب زبان از که ای کلمه تک

 سیگار و فرح روی نگاهش و داد هل باال به را ابرویش تای یک

آمد در چرخش به دستش در . 

گرفته رو مون همه زندگی دامن آهت کنم می احساس - . 

گفت تعجب با بار این  : 

دارید؟ اعتقاد هم ها چیز این به شما مگه من؟ آه -  

زد می موج آن در کنایه و نیش ولی بود صاف و معمولی لحنش .  

دخترم نزن نیش - . 

 زدن برای حرف خیلی وگرنه بگوید و کند باز دهان نخواست

 شما دختر باشم که هرچه من بگوید توانست می حداقل. داشت

 اجازه و کند سکوت فعال که بود کرده عهد خودش با ولی نیستم

کند تمام را هایش صحبت فرح اول دهد . 
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کردم بد حقت در میدونم. بگیرم حاللیت ازت اومدم - . 

 خواست نمی. کرد میز ی شیشه روی خطوط سرگرم را چشمانش

 را چشمانش اگر شاید. کند نگاه را فرح و ببرد باال را هایش چشم

 می ختم بوسه و ماچ به کار حتی و بخشید می سریع دید می

 .شد

 گالب که پریشانی و پشیمانی آن به شبیه چیزی فرح لحن در

 نه. کند تکلیف رفع یخواست م که انگار. نبود داشت توقع

 گالب و بود هم شاید. خواست می حاللیت دلش نه و بود پشیمان

فهمید نمی . 

چی؟ برای -  

 هم با اگر شاید ولی بودمن ازدواجتون به راضی اولم از -

شد می بهتر چیز همه میموندید . 

 چشمان های مردمک در درست و برد باال را احساسش بی نگاه

 نداشت حرکتی هیچ چشمانش که زد زل طوری.  شد خیره فرح

 گرفته نشانه را هدف ی نقطه انداز تیر تک یک به شبیه فقط و



 نگاهش و نشست لبش کنار پوزخند که نبود خودش دست. بود

 و بزند قهقهه خواست می که نبود خودش دست. شد ترحم از پر

بریزد فرح صورت در تف داشت را رویش اگر حتی . 

 نشان العملی عکس هر توانست می که بود وجودش در تنفری

 توانست می که بود انگیز نفرت برایش زن این طوری. دهد

کند احساس پوستش زیر ذوق ذوق از را احساسش . 

گذشته ها گذشته - . 

 سالگی هجده در. بود نگذشته او برای گذشته وقت هیچ که البته

 مادر. بگیرد پس زن این از بتواند که نبود چیزی شدن مادر

 بتواند که نبود چیزی دانست می خواهرش را او که بودن پسری

 باز هم بود بچه پدر بدون که ای بارداری. ببخشد را فرح برایش

 جلویش زیبایش و مرتب ظاهر آن با حاال که بود فرحی مقصرش

 بگوید توانست می چطور. گفت می حاللیت از و بود نشسته

. باشد که توانست نمی هم وقت هیچ و نبود حالل است؟ حالل

برگرداند توانست نمی را بیچاره دختر ی رفته عمر . 

نگذشته ها گذشته که میدونم - . 



 سال هفت که مسائلی میزنین؟ من به رو حرفا این چی برای -

 کردن قبر نبش به نیاز بمونه ساال همون تو باید داشتیم پیش

 زیر میزنه تعفنش بوی بیشتر بکنی بیشتر هرچی چون نیست

میزنه بهم رو حالت و بینیت . 

 حالت داشت سعی ولی بود گفته تحکم پر را آخرش کلمات

 را گالب چقدر که فهمید می فرح نباید. نخورد هم به اش چهره

 گذشته در چقدر گالب که فهمید می نباید و بود ریخته هم به

دارد ضعف اش . 

 تورو اگر بودم گفته بهش. بودم کرده صحبت سعید با من -

 تنها. کنم نمی حالل بهش رو شیرم وقت هیچ من نشده بیخیال

 می چون کنم تهدیدش باهاش تونستم می که بود چیزی

 همون از .حساسه فرزندی و مادر روابط روی چقدر دونستم

بود حساس هم بچگی . 

 هیچ. بود رفته و بود گذاشته یکباره سعید. کرد نگاهش گالب

 و بود آمده اش رابطه سر بر چه دانست نمی دقیق انقدر وقت

 نمی. بود ریخته هم به چیز همه نرسیده جان خانم چهلم به هنوز



 آب باره یک بینشان عالقه و عشق همه آن چطور که دانست

 حاال. بود شده ریخته جوارحش و اعضا تمام ویر و شد سردی

 خودش که گفت می تمام وقاحت با و جلویش بود نشسته فرح

 دخیل مسئله این در هم کس هیچ و بوده اتفاق این بانی و باعث

 .نبوده

 من هم بار این. داره دوست هم هنوز. داشت دوست سعید -

 هست که اینی از پسرم نذار کن حالل تو ولی کردم بدبختش

بشه تر بیچاره . 
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 بود افتاده دلش به که چیزی برای کنجکاوی فقط, نه که کنجکاو

 داشت انگار. کرد می تجربه را مرگش لحظه داشت انگار. بود کم

 نم. بکشد نفسی هیچ ودنب قرار دیگر و کرد می وداع را فانی دار

 سعید بدبختی دلیل. بود گفته طور آن فرح چرا بفهمد یتوانست



 فرح و بود شنیده اشتباه هایش گوش هم شاید. دانست نمی را

 گرفته بدنش تمام بلکه گلویش در تنها نه. داشت دیگری منظور

. نفهمد بیشتر که کند عوض را صحبت مسیر خواست. بود

 بزند حرفی تا گرفت نفس. نتوانست ولی بگوید چیزی خواست

نتوانست ولی . 

 پسرم گالب نبودی راضی. نیست خوب اصال سعید شرایط -

سرمون پشت کشیدی آه. شد بیچاره . 

 قبل دقیقه چند که نبود مقتدری زن آن شبیه فرح لحن دیگر

. کرد می نگاه توانست می که ای نقطه ترین باال از را او هم هنوز

 آن از چیزی. بود شده خم هایش شانه و بود شکسته فرح دیگر

 جاسیگاری در سیگارش و شده خالی اش بینی برگ و ابهت

بود شده خاموش دستش جلوی . 

میدونین؟ هم کشیدن آه از چیزی شما -  

 و شود خیره چشمانش در توانست نمی. نکرد هم نگاهش فرح

 که بود آمده سال هفت از بعد. نشود شرمنده نگاهش زیر

کند ابراز را اش پشیمانی . 



 گرفتید می حاللیت من از میومدید هم بود نیافتاده اتفاقی اگر -

 حد در که ام پاپتی گدای یه من که کردید می فکر بازم یا

 اون عروس که خوشحالم خیلی من نیستم؟ شما بزرگوار خونواده

 بود من برای فقط سعید و من محرمیت درسته. نشدم خونواده

 داشتی نامزد قبال نمیگه شما پسر به کس هیچ و داشت ضرر که

 ولی داشت ضرر من برای اینا همه. کردی مجدد ازدواج یا و

 بالیی چه بدونم خوام نمی. نشدم این از تر بدبخت که خوشحالم

 هم داشتم بهش که ای عالقه ی همه چون اومده سعید سر

رفت زد پر بودنش ننه بچه جلوی .  

 کمی سفارششان رسیدن و برداشت میز روی از دستمالی فرح

 زیر را دستمال فرح. انداخت فاصله بحثشان ی ادامه بین

 بود نکرده هم دار نم را پلکش هنوز که اشکی و کشید چشمش

 عذر برای فرح که کند تصور توانست می کی.  گرفت آن با

 برایش چیز همه انقدر بریزد؟ اشک و کند گریه او از خواهی

 او به کسی که است لحظه همان کرد می فکر که بود عجیب

. است نبوده بیش مخفی دوربین یک چیز همه بگوید و بخندد

بپذیرد را چیز همه بودن واقعی توانست نمی اصال . 



باهات کنم صحبت منم بذار. میگی چی فهمم می - . 

. بفهمد و بشنود نداشت دوست. ماند منتظر و کرد سکوت گالب

 چه هر کرد می فکر هیگا. بود تر زیبا برایش ها ندانستن گاهی

شد خواهد درگیر کمتر خودش و است بهتر بفهمد کمتر . 

 از قبل. بود تو پیش دلش. داره دوست هم هنوز سعید -

 به کردنات مادری ی همه گفت کرد صحبت من با اومد ازدواجش

 لحظه اون. گذاشتی دلم روی رو گالب داشتن حسرت ولی کنار

مردم کردم احساس . 

 پر طور آن هم عروسی در که بود خاطر همین به بگوید خواست

 یک کردی می فکر که بود همین برای کردی؟ رفتار افاده و فیس

 خواست! بودی گرفته گالب جز عروسی که بوده جهانی برد

 چیز هیچ و داشت نگه دلش در جا همان را چیز همه ولی بگوید

 به کشید که عمیقی نفس با را خودش و کرد سکوت. نگفت

کرد عوتد آرامش . 
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 همون ولی بود نگفته من به سعید. اجرا گذاشته مهرشو کیمیا -

 سعید اوضاع. خواد می کمال و تمام مهرشو که گفته عروسی روز

. هدرگیر فکرش و ریخته بهم کاریش اوضاع. نیست خوب اصال

. نیستی راضی که میدونم. ریخته هم به بچم زندگی ی همه

 و باش بزرگ تو و بیا ولی نمیکنه خوب حالتو چیزی که میدونم

 .ببخش

 برایش سعید باید چرا اصال. بود ریخته هم به سعید. ریخت دلش

 بیرون را سعید که کرد سعی و زد نهیب خودش به. بود می مهم

 هم بار یک حتی که را کسی شد می مگر. شد می مگر ولی بریزد

 اش عروسی شب کرد سعی بریزد؟ بیرون بود نکشیده داد سرش

. بیاید بدش و شود زده او از نتوانست هم باز ولی کند یاداوری را

 بود که چه هر سعید. کند جمع وجودش در را تنفرش نتوانست

 پدر. بود آمده وجود به دویشان هر وجود از که بود فرزندی پدر



 کرده خودش درگیر را ذهنش حسابی روزها این که بود فربدی

گذاشت می وقت هایش مشاوره برای روز سه های هفت و بود . 

. نمیگیره تعلق بهش هم کامل مهریه. نمیکنه زندگی زنش با -

 بیچاره واقعی معنای به پسرم. نبودن هم کنار هم شب یک حتی

تو بجز ندارم کس هیچ گردن به دینی من. گالب شده ... 

 یادش هم را بود گردنش به که هایی دین بقیه شاید کرد فکر

. بود شکسته او از دلشان که بودند کسانی هم باز شاید. آمد نمی

 هم به را شان زندگی و بود شکسته را دلشان که کسانی بودند

بود ریخته . 

 خاله عاشق همه. میمونه مامانش شبیه آدم ی خاله میگن -

 ولی. عزیزه هم زاده خواهر برای لهخا چرا؟ میدونین هاشونن

 که نامادریا اون از میدونی. خاله تا بودی نامادری من برای شما

 خدا. بودیم شنیده و میخوندیم ترسناک داستانای توی فقط

 بقیه دونم نمی. بشه اش خاله عروس که نخواد دختری هیچ برای

 دختر یه کردن بدبخت کردی ثابت من به شما ولی چطورین

نیست سخت اصال باشه خودتم زاده خواهر طرف گرا حتی . 



. کنی نفرین که چقدر هر داری حق. بگی که هرچی داری حق -

 و خودت پیش. باش نداشته سعید به کاری ولی کن نفرین رو من

 دلت شاید. بکشه عذاب ازاین بیشتر نذار. ببخشش خدات

 گفت بهم اومد دیشب. بشه حل مشکالتش بشه صاف باهاش

 پیشت بیام ذاشت نمی. روزم و حال شده این که کشیده آه گالی

کردم کنسل رو قرار میکنه فکر اومدم که نمیدونه االنم . 

 بود شده سرد هم کمی که تلخی ی قهوه و کشید پوفی گالب

 که جایی را دستش و گذاشت باقی لیوان ته مقداری. کشید سر

کشید بود انداخته رد لبش رژ . 

میشدید؟ پشیمون هم بود ادهنیافت اتفاقا این اگر -  

 باید و بود واضح خیلی گالب سوال بار این. کرد سکوت فرح

 در پاسخگویی زیر از توانست نمی. داد می جواب را سوال همین

  .برود

فهمیدم نمی وقت هیچ شاید - . 



 گاه تکیه به پوزخند با و گرفت دستان به را اش گوشی گالب

 که بود عصبی درد. کرد می درد کمرش ی تیره. زد تکیه صندلی

میرد ترشح اسید و بود رسیده هم اش معده به جا آن از . 
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 الخمره دائم بابام فهمیدم می. بود سالم هجده فقط من میدونین

 فهمیدم می. باشه ای خونواده چنین از عروست خوای نمی و

 ای خونه همچین از خواد نمی دلت و کنیم می زندگی شهر کجای

. خونمون نیومدی هم بار یک حتی که میفهمیدم. بگیری عروس

 که گوشت و پوست با رو اینا سال سه دو اون تمام ولی بودم بچه

... نامرد ولی فهمیدم می رو همه. کردم حس استخونمم با هیچی

 راهی سر بچه. خون یه از خونواده یه از. بودم زادت خواهر من

هست هم هنوز و بود. خواهرته فرح. نبودم . 



 اش گوشی گالب ولی بگوید چیزی و کند باز دهان خواست فرح

 کرده باز دهان دلش زخم دیگر. گذاشت میز روی مالیمت با را

 سربازش زخم روی میریختند اسید انگار دیگر. سوخت می و بود

 سعی و کشید می نفس نیمه نیمه هنوز نسوزجا درد وجود با او و

 ریه به اکسیژن داشت سعی. دارد نگه زنده را خودش داشت

 تا بگوید بود زده حرف که حاال خواست می. نیاورد کم و برساند

نشود تمام هایش اشک فرح تا بگوید انقدر. شود خالی . 

 همون من به هم سعید فهمیدم که بود سالم پونزده فقط من -

 فهمیدم نمی اگر. دارم بهش هاست سال من که داره رو حسی

 من. شد می خوشبخت پسرت و دادم نمی بروز وقت هیچ شاید

 نیستم مقصر من. ندون ندارم تقصیری توش که چیزی مقصر رو

 زندگی فکرش و هوا با و شدم عاشق بچگی دوران همون تو که

 دیگه من ولی میره یادش اس بچه گفتین خودتون پیش. کردم

 بچه نامزدی میکنه؟ چیکار نامزدش با آدم میدونین. نبودم چهب

 سعید و من که نبود بازی توپ و بازی عروسک.نیست بازی

 که کسی و بودیم نامزد هم با واقعا ما. کنیم بازی هم با بشینیم

 درک شاید. بودید شما نکرد درک درست وقت هیچ رو این



 کسی اصال که نفهمی به بودید زده طوری رو خودتون میکردید

نکنه شک . 

 طور این که بود عجیب. بود کرده پیدا که جراتی این بود عجیب

. نبود مشخص صدایش از لرزشی هیچ.  زد می حرف صریح

. نمیبرد بویی لرزشش از کس هیچ ولی لرزید می درون از خودش

 کس هیچ نه و پاست به درونش در چه فهمید می فرح نه

 .دیگری

 حق گفتم. ما محله تو بیان نمیشه نروشو گفتم. دادم حق -

 از قبل که مهمونیا ی همه مثل باشه مهمونیا تو بابام نخوان دارن

 گرم سرم. نمیومد بابام که وقتا ی همه مثل. بود جان خانم مرگ

 درسته. نفهمم که نبودم بچه ولی. نبودم خر ولی بود بازیم نامزد

 مجرم که معتاد ولی میشن قضاوت خونوادشون با آدما که

 بابای و مریضه معتاد میگن بود؟ کرده جرم کیومرث مگه. نیست

 راجع نگم که ندارم عار. بود مریض ممکن شکل بدترین به من

 نه. کنم فرار ازش بخوام که نیست ای کردنی پنهون چیز. بهش

. میکردیم زندگی توش که جایی اون حتی نه و مادرم و پدر



 که هرچی ولی نداشت آباد حلبی از کم آره. آباد حلبی میگفتی

نشستم؟ جلوت میبینی رو من. بود خونمون بود  

 که نبود قائل احترام برایش. برد نمی کار به جمع ی شناسه

 نداشت اهمیتی هیچ. کند خطاب شخص سوم را او بخواهد

بگذارد احترام او به بخواهد که برایش . 

 مدهاو آباد حلبی اون خیابونای کوچه از که دختریم همون من -

 نمیتونه دختر این میگفتی روزی یه که آدمیم همون من. بیرون

 هم دیپلم حتی عروسم که میشه شانم کسر من بخونه درس

 تو جایگاهی چه میدونی یا چیه؟ تحصیلیم مدرک میدونی. نداره

. اومدم گداخونه اون از که همونم من خب آره دارم؟ جامعه

 چه شما همسر یفامیال به کرده بزرگ رو شوهرش پسر مامانم

میزدی؟ سینه به رو سنگشون که مربوطه  
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 محلکه به را فرح. آمد نمی کوتاه هم گالب و بود شرمنده فرح 

 روزهای توانست نمی وقت هیچ. کرد می مجازاتش و بود کشیده

 و بوده مقصر کرد می قبول فرح که هرچه. بازگرداند را اش رفته

. شد نمی آرام پالب دل هم باز بود کرده خراب را چیز همه

 نفسی و بکند که نبود کاری. شود آرام و بگوید که نبود چیزی

بکشد راحت . 

گالب نزن زخم - . 

 یه. من بدبختیای نبوده کم. واقعیته اینا همه. نیست زخم -

 من بکنه؟ میتونه چیکار سال و سن اون تو بیچاره تنهای دختر

 عروس خوشجالم. کنم می افتخار دارم که جایگاهی به و موفقم

 ام زنده هات کنایه.  نیش با مطمئنم وگرنه نشدم شما خونواده

 بخشیدن. ببخشمت که نخواه ازم وقت هیچ ولی ذاشتی نمی

 تهنشس سر باال که اونی به کردم واگذار من نیست من کار شماها

میده بهتون باشید محق که هرچی که مطمئنم و . 

گفت فرح که شود بلند جا از و بردارد را کیفش خواست : 



 دلت هم شاید و اومدی کوتاه شاید. بزنم حرف بذار گالب نرو -

 .سوخت

 چشمان در کامل نفس به اعتماد با. نشست جایش سر دوباره

. بود ذاشتهگ قرار او با که دانست نمی مادرش. زد زل اش خاله

 که هایی حرف. افتاد بود زده مادرش به که هایی زخم یاد

 عزیز برایش مادرش. کرد می جگر خون را او و گفت می همیشه

 که کسی ترین بیچاره که کرد می فکر کودکی همان از. بود

 نکبت زندگی آن که اوست برای فقط و است مادرش میشناسد

 مادرش اندازه به سک هیچ کرد می فکر. کند می تحمل را بار

ندارد دوستش .  

 خود از برو. خدا به کردم واگذار رو خودم حق من. جان خاله -

بشناسی هم خدا شما که میدونم بعید من. بگیر حاللیت خدا . 

گفت و گرفت را چشمش گوشه اشک : 

بشه آروم شاید. کن صحبت سعید با - . 

 کردن صحبت... بودم. ببخشیدا البته. ام پاپتی گدای یه من -

 و سر زندگیش که ایشاال. نمیده تامیم رو چیزی سعید با من



 خونواده و شما از تری مهم دلمشغولیای من. میگیره سامون

 غیر و خانوادگی مشکالت تمام امیدوارم. دارم محترمتون

بشه حل خانوادگیتونم . 

 می. برود که داشت فرصت هم گالب و بود کرده سکوت فرح

 خواست می. رفت نمی هم دلش و دست ولی برود خواست

 هرچه. رفت نمی بخشش به دلش و دست هم باز ولی ببخشد

نتوانست ببخشد و کند روشن را دلش خوب قسمت کرد . 

نیست توانم در ولی ببخشم داشتم دوست - . 

گفت و گرفت دست در هم را موبایلش و کیف و شد بلند جا از : 

خدانگهدار. دعوتتون از ممنون - . 

 دو هر و رساند کافه صندوق به را خودش. ماندن جواب منتظر

 حساب خودش که کرد می حکم ادب. کرد حساب را سفارش

 می. خواست می را مادرش دلش. شود خارج جا آن از و کند

 به رفتن از قبل که بود مناسبی زمان و کند صحبت او با خواست

 خانه مادرش ساعت آن دانست می. بزند سر هم او به سرکار



 و بود بازگشته روز بازار از حتما. نیست کنارش هم سیک و است

برسد فربد تا بود ناهار سازی آماده مشغول . 
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 خیسی. شد اشک از پر چشمانش, کرد روشن را ماشین که همان

 نه و بود کنارش فرح نه. دنبو خودش دست دیگر هایش گونه

 همان. داشت الزم را فرخنده آغوش. داشت گفتن برای حرفی

 که زمانی حتی و بود نشده بسته رویش به گاه هیچ که آغوشی

 حمایتش کرد می فکر که چیزی از بیش است باردار بود فهمیده

 که کرد می پر را چشمش ی کاسه هایش اشک طوری. بود کرده

 را پارکینگ دار پیچ خروجی. دید مین خوبی به را جلویش

 متصدی به اش بانکی کارت با همراه را پارکینگ کارت و گذراند

داد پارکینگ . 

افتاده؟ اتفاقی خانم -  



 نوک تا. ندارد ربطی شما به بگوید که آمد زبانش جلوی تا حتی

 ولی کند بازگو را دانست می که ناسزایی هر که رسید زبانش

. کرد خداحافظی تشکر با و گفت جوان ردم به را کارت رمز فقط

. آمد می باال منطقع نفسش. گرفت را هایش اشک دست پشت با

 می را چیزی وقت هر که روزگاری. روزگار از بود گرفته دلش

 که داد می نشان را خودش خدا زمانی درست و شد نمی خواست

خورد نمی درد به دیگر کرد می فکر .  

 می کارش چه به سعید؟ و فرح پشیمانی خورد می دردش چه به

 حال و شور خودش نه و شد می دار پدر فربد دیگر نه آمد؟

 نمی سرش از ای لحظه سعید به فکر. داشت را سالگی هجده

 و شد می تکرار چشمش جلوی سعید عروسی ی صحنه. رفت

 و نداشته دوست را زنش وقت هیچ سعید که فهمید می حاال

 برای و نبوده هوس سر از بوسه آن که فهمید می. نخواسته

 یاداور گالب به که خواست می سعید. نبوده هم سعید خوشی

 جایگاهی چه خودش برای هم گالب و بوده که او برای شود

 .داشته



 کن خرد اعصاب وقتی هر از بیش ها خیابان های قرمز چراغ

 آزار قدر آن برایش ترافیک وقت هیچ که آن با. بودند شده

 می که گذشت می بد برایش ترافیک در زمان انقدر, نبود دهنده

 ها حرف آن شنیدن داشت درد. کند پرواز را مسیر تمام خواست

 و بود گرفته آتش بیشتر. بود شده دردناک بیشتر قلبش و

 را خودش زندگی و بود شده تازه دلش داغ انگار. بود سوخته

 یک کنار و دارد شوهر که بود کرده فراموش. بود کرده فراموش

کند می زندگی ساله پنج و پنجاه ردم . 

 خودش برای و ریخت دلش. ریخت اشک و کشید تیر قلبش

 بود ها سال. کرد می اجتناب آن از ها سال که کاری. خورد غصه

 نمی هم غصه خودش برای حتی و بود گرفته نادیده را خودش که

 زندگی ی همه و ها اولویت آخرین در بود رفته خودش. خورد

 و مادرش بود شده کسش همه. فربد و مادرش بود شده اش

 .فربد

 خانه. رسید شان خانه به باالخره ترافیک ساعتی تحمل از بعد

. بود کرده اجاره او خوش دل و مادرش برای عشق تمام با که ای



 بیرون زار لجن آن از را ها آن داشتنش با بود خواسته که جایی

 و شود بزرگ بهتری جای پسرش حداقل تا بود خواسته. بکشد

 که کسی از بود ممنون چقدر. نشود برادرش و او به شبیه یکی

بود داده نشان او به را زندگی های واقعیت . 
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 خانه به را خودش سرعت به و گذاشت پارکینگ در را ماشین 

 وجود با. لرزان نگاهش و بود خیس چشمانش وزهن. رساند

بود بد حالش و نبود آرام دلش هنوز ساعت یک حدود گذشت . 

 های کتلت خوش بوی. شد داخل و کرد باز کلید با را ورودی در

 چقدر. گرفت شدت هایش اشک پیچید اش بینی در که فرخنده

 بو فرخنده که انگار. خواست می را مادرش دستپخت دلش

. داشت گاز روی را محبوبش غذای که را گالب آمدن ودب کشیده

کند حس دندانش زیر را ها کتلت نرمی توانست می . 



 آشپزخانه داخل از بود گرفته هوا روی که هایی دست با فرخنده

 فاصله و کرد هول وضع آن با هم آن گالب دیدن با. آمد بیرون

 طی تسرع با را بود ایستاده گالب که فرشی وسط تا آشپرخانه

 چیزی که فهمید اول نگاه همان و شد پریشان نگاهش. کرد

است ریخته هم به را دخترش . 

بره؟ قربونت مادر شده چی -  

 هم به ها جشم آن حاال و بود گالب دنیای ی همه چشمانش

بودند ریخته . 

 آرام تپش شدت از قلبش. انداخت مادرش آغوش در را خودش

 که کرد تنظیم گالب پشت طوری را دستش فرخنده. گرفت نمی

 رها گاز روی هم غذایی که بود کرده فراموش اصال. نشود کثیف

است کرده . 

 بشم؟ چشمات قربون شده چی جونم؟ به بالت و درد شده چی -

اشکات؟ فدای شده چی. دختر کردی جون نصف رو من که تو  

 اش گریه تا خواست می را آغوش همین. گرفت نمی آرام گالب

 داشته نگه دل در بود ها سال که بریزد را هایی اشک. کند رها را



 چشمانش به را دلش درد بتواند که بود الزم تلنگر انگار. بود

دهد انتقال . 

بزنی حرف تو تا میکنم دق که من مادر بگو - . 

 به را دستانش کف و گرفت فاصله مادرش آغوش از گالب

 می کش صورتش و شدند می خشک ها اشک. کشید صورتش

نبود آسان کشیدن نفس وضعیت آن در. آمد . 

نسوزه؟ غذات -  

جهنم به غذا - . 

کرد پاک را چشمش پای دوباره و کشید باال را اش بینی .  

 رو لباسم هم بشورم رو صورتم هم من آشپزخونه برو شما -

پیشت میام دربیارم . 

 که شنید. رساند دستشویی به را خودش و نکرد نگاه را فرخنده

 گریه برای وقت. نداد اهمیتی ولی داد ارشقر خطاب هم فرخنده

داشت زیاد زاری و . 



 زن چه که بود مشخص. میزد برق تمیزی از روشویی ی آینه

 روشویی ی آینه هرچه. کرد می زندگی خانه این در کدبانویی

 به. بود نقص بی و تمیز آنجا بود آب های لک از پر خودش خانه

 وسیله اندک با طورچ را قبلی قدیمی ی خانه آن که داشت یاد

 در ایرادی وقت هیچ. داشت می نگه مرتب و تمیز داشت که ای

بود مرتب اش زندگی و خانه ی همه همیشه و نبود اش خانمی . 

 به آینه در که انداخت ای خسته و سیاه چشم دو به نگاه

 به کردن نگاه و کرد می درد چشمانش. بود زده زل صورتش

 سرش در سوال هزاران. بود شده دهنده آزار برایش هم خودش

نداشت برایشان جوابی و چرخید می . 
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 همه چقدر. رفت بیرون و کرد خشک را هایش دست و صورت

 دستشویی در حتی. بود تر زیبا بود مادرش که ای خانه در چیز



 حوله که بود شهاب همیشه. داشت وجود تمیز ی هحول همیشه

 حوله بدون دستشویی و حمام هم گاهی و کرد می تعویض را

 او از بودن زندگی یک زن چقدر کرد می فکر. ماند می دستی

 ها خیلی که باشد زنی آن توانست نمی وقت هیچ او. بود دور

 نه دائم, کرد می عقد او با هم شهاب اگر شاید. داشتند توقع

 خواست نمی. کرد می پیدا او از را ها انتظار این حتما موقت

 این. بود بس برایش زندگی به نداشتن تعهد همین و باشد متعهد

 کرد می فکر. دید می احساسی تعهد فقط را بینشان محرمیت

 نگذارد و ندهد دل شهاب جز کسی به که یعنی محرمیت این

کند پیدا راه اش زندگی به دیگری مرد . 

. گذاشت کف سرد و سفید های سرامیک روی را لختش ایپاه

 داخل همان از بود شنیده را در شدن باز صدای که فرخنده

زد صدا را گالب آشپزخانه . 

میشه تموم کارم االن اینجا بیا مامان گالب - . 

 توانسته که کرد افتخار خودش به. چرخاند اتاق دور را نگاهش

 سعی و کشید عمیقی نفس. کند فراهم را زندگی این ی همه بود



 چند و دوباره. ندهد ریختن ی اجازه هایش اشک به دیگر کرد

 لب که بود خوشحال. گذراند نگاه از را جا همه و کشید نفس باره

 این بانی و باعث که بود خوشحال بیشتر و خندید می مادرش

 یک او از که کیومرث نه. دیگری کس نه بوده خودش خوشحالی

بود ندیده پدرانه محبت جو . 

 و کرد رد را بود آشپزخانه و پذیرایی بین که کوتاهی ی پله یک

 دوم دست. نشست نفره چهار نهارخوری میز صندلی روی

گالب نه و بود مهم فرخنده برای نه ها چیز این ولی بود خریده . 

ریخته بهمت انقدر چی - . 

 بود آمده. کند موکول دیگری وقت به را زدن حرف خواست نمی

 بود ذهنش در هایی سوال. کند کاری پنهان که نه بزند حرف تا

نداشت را پرسیدنشان جرات وقت هیچ که .  

 پوست و برداشت بود شده رها چاقو کنار که هایی زمینی سیب

 تا بود گذاشته فرخنده که بود مشخص. کرد لمس را خیسشان

 گرفتن پوست به را سرش. بکند را پوستشان بعد و شود خشک



 آرام کند نگاه مادرش به که آن بدون و کرد گرم ها یزمین سیب

کرد جدا را پوستشان آرام . 

دیدم رو فرح خاله صبح امروز - . 

 که نگاهش. کند احساس را مادرش نگاه سنگینی توانست می

 و داد می سرخ حال در های کتلت به و شد می گرفته لحظه یک

بود هایش زمینی سیب به نگاهش که گالبی به بعد ی لحظه . 

بخواد حاللیت ازم بود اومده - . 

 دوباره چشمانش. برد باال را نگاهش و ایستاد حرکت از دستش

داد می قلقلک را دلش چیزی و لرزید می . 

 من آه کنه می فکر. اجرا گذاشته مهرشو سعید زن گفت می -

گرفته رو سعید . 

 خندید طوری. خندید دار صدا. زد خنده زیر هایش اشک میان

 از اشک و بود شده راستا هم خط دو به شبیه شچشمان که

 یا است گریه از که نبود مشخص که اشکی. ریخت می کنارشان

 .خنده



 امروز نه؟ شدن بدبخت ببینم خواست می دلم چقدر میدونی -

 بخاطر بگم که نه. دیدم رو اش شکسته دل نبودم خوشحال اصال

 ینم وقت هیچ گفتم خودشم به نه! بخشیدمشا بدیاش همه

 .بخشمش

 کشیدن باال صدای از. گرفت دست به را زمینی سیب دوباره

کند می گریه هم مادرش که فهمید فرخنده بینی . 
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 کسی درد تونی نمی که. گرفته انقدر که بشم دلت فدای من  -

کنی تحمل رو . 

 از و ریخت بود جا آن که سفیدی سبد داخل را ها زمینی سیب

 خواست می فقط باشد کردن کمک هدفش که نه. شد بلند جا

 آن با. بماند دور فرخنده چشمان از نگاهش و شود سرگرم کمی

 این در هرکسی از و بود دیده را هایش اشک بیشتر همه از که



 را هایش اشک خواست نمی هم باز بود تر نزدیک او به دنیا

بشکند دلش و ببنید .  

 خوام می بودم گفته خدا به سال هفت این تمام مامان -

 رو سعید هم. میکردم نفرینشون دلم ته از. ببینم بدبختیشو

 خودت به نکش آه گفتی بهم هرچی. رو خاله هم میکردم نفرین

کشیدم آه باز من برمیگرده . 

 کمی خواست می. انداخت فاصله صحبتش بین و کرد مکث کمی

کند شروع دوباره و بگیرد نفس . 

 میدونستم من شد دعوا اونطوری چهلم از قبل روز اون وقتی -

 کرده شک ولی بودم نگفته وقت هیچ. بودم فهمیده تازه. باردارم

 مامان. بود ضعف از فقط و فقط شد بد حالم اونجا وقتی من. بودم

 سال هفت. اومده من سر بالیی چه که بدونه نخواست حتی اون

 هم فخری خاله حتی فرح خاله فقط نه. نبود خبری هیچ ازشون

 گفتی می و رفت می یادت رو اینا همه تو. پرسید نمی حالی

 فرح خاله های زدن ضجه این برای من بخشیدم؟ می. ببخش



 کم میشه؟ باورت کرد می التماسمو. بودم کرده شماری لحظه

بیوفته پام و دست به بود مونده . 

 روی را شده شسته های زمینی سیب و خندید گریه میان

 حال. گریان چشمانش و بود باز لبخند به لبانش. گذاشت سینگ

گرفت نمی آرام دلش و فهمید نمی را خودش . 

 کاری پنهون میتونستی نمیوفتاد دوری سال هفت این اگر -

 بالیی چه بارداری فهمیدن می اگر نبود معلوم اونطوری کنی؟

؟ بنداز رو بچه گفتن می اگر .میاوردن سرت  

 خواستم نمی اولم از که من. بندازیمش گفتم می اولم از که من -

 اون. بود زود خیلی من برای شدن مادر بخدا مامان. بشم مادر

 می مادری باید چجوری ولی چیز یه باز میموند اگر نامرد سعید

بود نمونده هیچی خودمم از من بچم؟ برای کردم . 

 را حالش بی و خسته نگاه و انداخت روغن در هم ار کتلت آهرین

 بود تقال در ماهیتابه در که روغنی صدای. داد دخترش صورت به

بود پیچیده آشپرخانه کوچک فضای در . 



 این. گناهه من مادر گناهه توس؟ پسر که بفهمن گذاشتم مگه -

 و باعث وقتی ولی دنیا این به بیاد بود نخواسته خودش بچه

 داشته برکت و خیر کم... کفره. گناهه کشتنش شدید بانیش

میکنی؟ ناشکری که برامون  

کنم نمی ناشکری - . 

. بود زده گره سینه به را هایش دست و بود زده تکیه کابینت به

 ی نقطه یک به را همه داشت دوست. کرد می اذیتش ها یاداوری

 در چیزی داشت دوست. کند فراموش را چیز همه و بسپارد دور

کند فکر ها آن به بخواهد تا باشد نداشته گذشته . 

 براش وجودمو همه خوام می و میبینمش. شدم خسته مامان -

 خواد نمی دلم. گالب نگه مامان بگه بهم خواد می دلم. بذارم

 تا هزار میدونم. میگیم دروغ بهت داریم ساله هفت بگم بهش

 آسیب ندارم دوست باهوشیه ی بچه. میاد پیش براش سوال

نهببی . 
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 به را ها زمینی سیب که بود برداشته روغن داخل از را ها کتلت

 های روغن را گاز دور فضای تمام. ریخت روغن در باره یک

 شد باعث خوداگاه نا خوردنشان هم به صدای و بود گرفته پریده

کند تنگ را چشمانش گالب تا . 

 گذاشتم کم نکردم؟ مادری براش هستم؟ آخرش تا نگفتم من -

میزنی؟ رو حرفا این که  

 مادرش طرف به را جانش بی پاهای و گرفت کابینت از تکه گالب

 لب و گذاشت فرخنده صورت طرف دو را هایش دست. داد سر

 و تبس چشم. داشت نگه او پیشانی روی ثانیه چند را هایش

 هم تنش بوی برای دلش. کشید هایش ریه به را او خوش بوی

 شب تا خواست می اش بارداری دوران همان مثل. بود شده تنگ

 و نزند حرف خواست می دلش. کند گریه آغوشش در سحر تا

بخواند الالیی برایش مادرش .  



 دنیایی مادر بهترین اینکه در. کسمی همه تو. منی سر تاج تو -

ندارم شکی . 

 و نداد اجازه فرخنده که ببوسد هم را دستش خواست و شد خم

 آغوش در وقتی. کشید باال را او و گرفت را دستش. کرد مقاومت

 هر و گرفت هم او از را مقاومت گالب بدن لرزش. رفتند فرو هم

 و زنان ضجه و صدا پر گالب. کردند گریه به شروع هم با دو

شود متوجه ای ذره گالب حتی که آن بدون و آرام فرخنده . 

 خوری نهار میز صندلی روی دوباره گالب و گرفتند فاصله کمی

 سعی و گرفتند را هایشان اشک دست پشت با دو هر. نشست

 به زمینی سیب بیخودی فرخنده. نکنند نگاه هم به کردند می

 روی هدف بدون حرکات حرفی هیچ بدون هم گالب و زد می هم

 مفهوم نا خطوطی اش اشاره تانگش با و داد می انجام میز

کرد می ترسیم . 

 و فکر خودت برای انقدر چرا من؟ عزیز هستی چی نگران -

 بفهمه میتونه کسی اصال میدی؟ آزار رو خودت کنی می خیال

مادربزرگشم؟ و نیستم بچه این مادر من که  



 بودند کرده تجربه که هایی صحنه هم هنوز. داد تکان را سرش

 بدنش تمام روی سرد عرق که بیش. بود چشمانش جلوی

 دنیا به را فربد شان خانه نمور اتاق در درد شدت از و بود نشسته

 را روز آن توانست نمی گرفت می هم فراموشی اگر. بود آورده

 بود کرده تحمل که دردی توانست نمی وقت هیچ. کند فراموش

. کند فراموش را باشد کنارش مردش تا داشت نیاز که ای لحظه و

 و بود سپرده خدا به را او بار اولین برای که بود لحظه انهم

 از که بود موقع همان. شود جهنم روزش هر که بود خواسته

 پدرش فقط نه که بود فهمیده و بود شده متنفر بود مرد هرچه

 پا و دست درد میان. کند تکیه دیگری مرد هیچ به نباید بلکه

 مرد جلوی وقت یچه که بود کرده عهد خودش خدای با و زد می

 دیوانه که کرد می فکر. نشود نیازمند ها آن به و نباشد ضعیف ها

 بچگی سر از را اش عالقه ی همه. داشته دوست را سعید و بوده

 هم به شبیه ها مرد ی همه که داشت باور و کرد می تلقی

 .هستند
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 رو خدا مزخرف ازدواج اون خوردن هم به برای هم روز هر -

کنم شکر باید ثانیه هر. نیست کافی کنم شکر . 

 جلوی از ها صحنه هم هنوز. فرستاد بیرون را نفسش ی همه

 نبود نیاز که بود واضح انقدر چیز همه. بود نرفته کنار چشمش

 به توانست می را وزهار آن اتفاق ترین کوچک حتی. کند فکر

 هم نداشت ریختن اشک برای جانی دیگر وقتی. بیاورد یاد

 ار وابستگی هر جلوی باید. بگیرد بغل به را فربد که بود نخواسته

گرفت می اول های لحظه همان از . 

 را بود کرده اهدا او به شرکت میهمانی روز شهاب که دستبندی

 در هم شهاب یدنبا که زمانی درست. کرد بجا جا مچش روی

زد می پسش باید و بود آمده ذهنش . 

 به یکم نباید ساله؟چرا چند مگه. کن ازدواج بگم بهت میترسم -

 انقدر نیست نیاز که خوبه حالمون انقدر ما باشی؟ خودت فکر

باشه ما درگیر ذکرت و فکر ی همه . 



 نه انتخابه یه ازدواج مامان کنن؟ ازدواج آدما ی همه باید مگه -

 نیمه و نصفه زندگیش نیست قرار نکنه ازدواج کسی اگر. راجبا

 .بمونه

 گالب ازدواج بحث همیشه که دانست می. کشید هوفی مادرش

 اجازه خودش به وقت هیچ همین بخاطر. رسد می جا همین به

کند نظر اظهار حتی و بگوید ازدواج با رابطه در او به که داد نمی . 

 مثل. کنی می آمد و رفت جااین بود دیده ها همسایه از یکی -

 می کرد جوابم و سوال اومد. بود دیده تورو هم پسرش اینکه

نه یا مجردی بدونه خواست . 

 وجودش ی همه لحظه یک در. رفت فرو هم در گالب های اخم

داد ادامه فرخنده که بگوید چیزی خواست و گرفت جبهه : 

 بهت خواستم من. کنی ازدواج خوای نمی من عزیز میدونم -

 که کنم نمی اجبارت چیزی هیچ برای میدونی. فقط باشم گفته

 می زندگی خونه این توی داشتی االن تو بکنم خواستم می اگر

 دیگه چیز هیچ نه و کجاست میدونم نه من که جایی نه کردی

 .ای



 خوشبخت تنها نه دیدی؟ خیری چه ازدواج از خودت مگه -

 شوهرتم شروعنام بچه شدی مجبور اول همون از بلکه نشدی

 من به االن که کشیدی مصیبت کم کشیدی؟ درد کم. کنی بزرگ

میگی؟ ازدواج از  

 ماهیتابه داخل از را ها زمینی سیب و گرفت گالب از را نگاهش

 کیومرث از خواست می وقتی کشید می خجالت. کشید بیرون

 که دانست می هم خودش انگار. کند نگاه را گالب کند صحبت

 با را مسائلی چه و بوده هایی صحنه و زهارو چه شاهد گالب

بود کرده لمس استخوانش و گوشت و پوست . 

 و کنه درکم نتونه کسی هیچ شاید. داره دراز سر من قصه -

 با رفتم؟ می کجا,  میگم بهت هنوزم ولی بپذیره هامو دلیل

بود؟ مونده برام رویی مگه کجا؟ برمیگشتم بچه یدونه  

 از را صورتش دوباره و کرد نگاه را گالب لحظه چند آخر ی لحظه

گفت و زد اش چانه زیر را دستش گالب. دزدید او : 

بگی؟ ازش میشی اذیت. نگفتی بهم اصلیتو دلیل وقت هیچ -  



 باهاش روز شبانه که بزنه حرف چیزی از میشه اذیت آدم -

 درگیره؟
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 اگر شود می اذیت خودش که دانست می. خواست نمی فکر

 کرده زندگی روزی شبانه مسائل بعضی با که آن با. بزند حرف

شد می اذیت راندنشان زبان به برای هم باز بود . 

 روغن و ها گوجه آب شدن قاطی صدای به و انداخت باال شانه

کرد گوش ماهیتابه داخل .  

 عاشق نمیدونم. کنم ازدواج کیومرث با نبود راضی آقاجونم -

 کفش یه توی بودم کرده پا منم ولی وجودش توی بودم شده چی

 پونزده ازم کیومرثم و بودم بچه. میخوام رو کیومرث فقط که

بود تر بزرگ سال . 



 آزارش خاطرات یاداوری تنها نه انگار. بود شده باز خنده به لبش

 هایی خوشی آن در انگار. کرد یم هم خوشحالش بلکه داد نمی

 و نداشت حضور وقت هیچ کرد می صحبت ها آن از فرخنده که

بود آروم و خوب شان زندگی وضع چقدر که بود ندیده . 

 پرده پشت از که دیدم می بار هر وقتی. اومد و رفت سال یک -

 پرده ی گوشه از و جلویی اتاق پنجره پشت شستم می تو اومده

 داستانا این و عاشقی و عشق نکنی کرف. کردم می نگاهش

 بهش جونم آقا. نبود داستانا این از اصال موقع اون نه. داشتیما

 گفت می کیومرث ولی بیا تر بزرگ یه با. بیا خونوادت با گفت می

 وقتم هیچ دونم نمی که من دونه می خدا. ندارم رو کسی

 وضع انقدر. شدن چی و کجان کارش و کس و خونواده نفهمیدم

 همه. بود کرده صدا هم همسایه و در تو که بود خوب مالیش

 انقدر. بله فرخنده خواستگار اله فرخنده خواستگار میگفتن

 برم خونه از نداد اجازه دیگه جونم آقا روز یه که بود ما بحث

 منو همسایه و در وقت یه تا خونه تو بودم شده حبس. بیرون

 فکر حاال. کنن صحبت سرم پشت باید بیوفته یادشون نبینن

 خواستم می خیابون بود؟سر دیده رو من کجا بابات میکنی



 دل یه خودش گفته به بوده وایساده اونم کنم درست رو چادرم

من به داده دل صد نه . 

 چشمان در اشک. نشست گالب کنار و گذاشت را ماهیتابه در

 می دیده شادی و خوشی فقط فرخنده نگاه در ولی بود گالب

 .شد

کنی؟ ازدواج دادن اجازه دش چی -  

گفت و خندید فرخنده : 

 منم اومد و رفت که انقدر خب. نخوردم هیچی هفته یه -

 من شه می باورت. کس هیچ یا کیومرث یا گفتم شدم عاشقش

 بار یک حتی بودم؟ ندیده نزدیک از رو کیومرث بارم یک حتی

 براش ها زمان اون رسم به تازه. بود نکرده صحبت باهاش هم

. بودم عاشقش دل صد نه دل یک ولی بودم نبرده هم یچا

 ولی کرد عوض دیدم تو رو مردونگی اینکه با دارم دوسش هنوزم

دارم دوسش هنوز . 

کرد می حمایتت آقاجون مطمئنم شدی می جدا اگر - .  



 رسم اصال ما خونواده تو که نمیدونی تو. میگی رو این االن -

 میری سفید لباس با نمیگفت. بشه جدا شوهرش از دختر نبود

برمیگردی کفن با فقط . 

 فرخنده مکث هر بین دیگر. بود شده زیاد سوزش پر های نفس

 را ها حرف این از بعضی که این با. کشید می عمیق نفس یک

 فرخنده خواست می هم باز ولی بود شنیده گریخته و جسته

کند تعریف کامل برایش . 

داره؟ بچه که فهمیدی شد چی -  
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 طرف آن ها کوچه تا بویش ولی بود شده آماده فرخنده عذای 

 به اوضاع وقتی گرفت می آرام دلش چقدر. بود رسیده هم تر

. بود شده بزرگ فضایش در که دید می را ای خانه آرام نسبت



 توانست نمی هم سال سالیان که کرد می مشاهده را چیزی

 همه. آمد می فقرشان از ها این ی همه او نظر از و کند تصورش

 هر که هایی اتاق آن در زندگی برای اجبار و فرهنگی بی ی

 فکر ها بعضی شاید. شود خراب سرشان روی بود ممکن لحظه

 به متعلق فقط میدیدند ها فیلم در که هایی خرابه که کردند می

 در را اش زندگی از مهمی های سال او ولی هاست فیلم همان

بود گذرانده ها خرابه همان . 

 وقتی بود ساله هفت ی بچه یه نشه؟ خون دلت که بگم کجا از -

 دست که دیدم رو زن اون من. خونمون دم آوردتش مادرش

 بچشو خودش بگو شوهرت به گفت و گرفت سمتم به بچشو

 به هنوز زمان اون تو. شد باز سرم روی یخ آب اصال. کنه بزرگ

 نه و بود بد زندگیمون اوضاع نه موقع اون. بودی نیومده دنیا

 که دونستم نمی خبر بی جا همه از من. داشتیم سختی شرایط

 ساله هفت بچه یه که طوری اونم و بوده کسی با قبل از پدرت

 ای حلقه و دراورد گردنش از رو بندش گردن وقتی. باشه داشته

 همه بگه و بیاد بابات بودم منتظر همش داد بهم رو بود توش که

 ولی بود چی اسمش نمیدونم هم هنوز. نبود ولی دروغه چیز



 کردیم داد و جیغ پسرش و من هرچی و رفت رفت و گذاشت

 که کردیم می زندگی ای خونه همون تو. کنه نگاه که برنگشت

بودیم ساخته باغچه کجش ی گوشه و داشت بزرگ حیاط . 

 با ی خانه آن باشد برده یاد از شد می مگر. بود یادش را خانه آن

 هم شان زندگی و بود دنیا جای بهترین برایش خانه آن را؟ صفا

 به زندگی اوضاع انقدر که زمانی تا درست. دنیا زندگی ترین زیبا

 مجبور تا شد هایش بازی رفیق درگیر کیومرث و ریخت هم

 را خانه کرد می اعتیادش و قمار صرف که پولی بخاطر شدند

دهند تن مزخرف زندگی آن به و بفروشند . 

 زندگی و بود شنیده زیادی. بشنود خواست نمی دلش دیگر

 را وجودش بدجور نبود کردنش هضم برای راهی هیچ که تلخی

 میان دور ای گذشته در را چیز همه که انگار. کرد می سوراخ

 ی همه سترسید و بود گذاشته شده موم و مهر ای صندوقچه

 آن با زیادی فاصله که آن با. بود بسته آن به را دنیا های آدم

 همه دوباره قیمتی هیچ به نبود حاضر ولی نداشت قبل زندگی

 کافی بودند پشیمان سعید و فرح که همین. شود رو برایش چیز



 چیز دنبال به و میکرد رو و زیر را ها گذشته نباید دیگر. بود

 فقط و ماند می باقی جا همان چیز همه باید. گشت می جدیدی

شد می تجربه .  

 برای جایی نباید دیگر شوند می تمام که هایی آدم گویند می

 باید شد تمام زند یک برای مردی اگر. باشند داشته شروع

 شد می درست چیزی اگر که وگرنه بماند باقی شده تمام همیشه

 گشذته به برگشت به. کنند درست زمان همان توانستند می

 متصل سعید به را او اتفاقی هیچ خواست نمی دلش. نبود معتقد

شد نمی اولش عشق به عالقه از مانع چیزی ولی کند . 
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 نمی نکش آه رفته شده تموم ها گذشته. بیخیال دیگه رو اینا -

بشه ارزش بی چیزای درگیر جهت بی و بیخود فکرت خوام . 

گفت و کشید آه فرخنده : 



فربده غذای جشنواره فردا - . 

کردم فراموش من. بود گفته بهم آره - . 

کرد نگاه را دخترش عشق با و خندید فرخنده .  

 مادر تو. خوشحالم کردم پیش سال هفت که انتخابی از چقدر -

 فربد کردن بزرگ با. کردی می جوونیتو باید ولی شدی می خوبی

شکستی می پناه سر و پدر بدون تنها دست اونم . 

 گفتن برای حرف بریزد دایره روی را دلش درد خواست می اگر

 هایش صحبت پای تا بزند حرف و بشیند توانست می. بود زیاد

 برسد وجودت به ضعف اشک و گریه شدت از و کنی گریه زار زار

باشد ناراحتی باعث نآ از بیش خواست نمی ولی . 

کردی؟ درست چیزی -  

 ظهر از بعد یخچاله داخل براش کردم آماده پیراشکی مواد -

میشیم مشغول هم با بیاد خودش . 

 دوست که نرسد هم ذهنش به حتی که کرد سعی و خندید گالب

 دلش در فقط کرد سعی. کند آشپزی و بایستد پسرش کنار دارد



 و بود نکرده بغلش مادرانه وقت چهی که برود باالیی و قد قربان

بود نرسانده صبح به را شب کنارش عاشقانه وقت هیچ . 

 برای و کند ترک را آشپزخانه فرخنده تا شد باعث تلفن زنگ

 تنها که همیشه عادت طبق گالب. رود بیرون آن به دادن جواب

 که است خبر چه ببیند خواست و برداشت را اش گوشی شد می

 می خودنمایی کوتاهش های پیام ی جعبه در که پیامی چند با

 اش گوشی به که بود ساعت یک فقط شاید. شد غافلگیر کرد

 به پیامکش صدای که نبود حواسش جتی و بود نکرده توجه

بود نرسیده گوشش . 

 با که بود گوشی ی شده ذخیره اسم دو شهاب و فرخنده نام

 را تایونک. کرد می اعالم را جدیدی پیام کنارش در سبز چراغی

 کند پرسی احوال فقط خواهد می که دانست می و شد بیخیال

 بود نداده توضیح او به را چیزی صبح. کرد باز را شهاب پیام ولی

باشد شده نگرانش که زد می حدس و . 

« ردیفه؟ چیز همه خوبه؟ حالت عزیزم؟, خانم » 



 که بود شده ارسال دقیقه ده از کمتر ی فاصله با بعدی پیام

ودب نوشته : 

« بده خبر بهم خودت از نگرانتم پیشت؟ بیام خوای می .» 

.  بود شهاب نگرانی از باکسی شامل همینطور هم بعدی پیام دو و

 احساس طور این او فقط یا بود شده حساس شهاب دانست نمی

 کرد می حس تر پررنگ را شهاب بیگاه و گاه های توجه. کرد می

 رابطه شدن جدی که انیزم از درست. تر عمیق را او به نگاهش و

 تغییر او به شهاب نگاه که کرد می فکر بود کرده بیان را شان

 را چیزی چنین بود نخواسته گاه هیچ ولی بود کرده توجهی قابل

بگیرد جدی . 

 و شود حاضر موقع سر هایش کالس برای تا بود خواسته کتایون

 می و بود کرده دلتنگی ابراز. نسپارد کسی به را روزی آن کالس

 خود کنار بیشتر را گالب برود ایران از که آن از قبل خواست

 و بود شده درگیر انقدر گالب چون داشت حق. باشد داشته

 کار حال در همیشه که بود کرده بیشتر را اش کاری های ساعت

داشت خودش برای زمانی کمتر و بود . 
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 کرد نمی فکر. داد توضیح و رفت شهاب های پیام ی صفحه روی

 ولی دهد توضیح شهاب برای را چیزی بخواهد که برسد روزی

شود آرام که بود قرار  دادنش توضیح با خودش که انگار . 

«  از. مامانمم پیش من کردم نگرانت که ببخشید. عزیزم سالم

 شاگرد اگر. ندارم کالس آخر ساعت ولی مجموعه میرم اینجا

خونه برمیگردم نباشه جدید .» 

 بر گالب سمت به را هایش قدم و بود شده تمام صحبتش مادرش

رسید دستش به سرعت به شهاب پیام که داشت می . 

« دیگه؟ خوبی » 

 دلش و بود جمع او به حواسش تمام همیشه. بود نگرانش همیشه

 می داشته دوست و داشت دوست که بود خوبی حس. او کنار



 او به ناچیز هرچند و گرفت می را شهاب های عاشقانه. شد

 شهاب که هایی سال از اوضاعش بود هرچه. داد می عاشقانه

 ماندگار به دل که داشت کنارش را مردی حداقل. بود بهتر نبود

شود خالی پایش زیر باره یک و بود نبسته بودنش . 

« نباش نگرانم. زندگیم خوبم .» 

 زیاد شهاب نه.  کرد می خطاب اش زندگی را او که بود بار اولین

 به شبیه که خواست می گالب نه و بود رفتن صدقه قربان اهل

 و خودش برای انگار. برسد نظر به لوس های بچه دختر

 های نیزه با هم خودش و بود ساخته مستحکم دز یک احساسش

 بهم محکم دژ این نمیخواست که انگار. میداد نگهبانی آن از تیز

شود اش چیره و غالب احساس هم باز و بریزد . 

میمونی؟ ناهار -  

دارم کالس. سرکار برم باید بگردم دورت نه - . 

 پالستیکی ظرف کابینت میان از داشت سعی و شد خم مادرش

 رسیدن متوجه. کند دخترش همراه غذا تا کند پیدا داری در

 باید بود نرفته یادش تا رفتن از قبل ولی بود شده شهاب پیام



 می را نکند فراموش که داشت سعی بود روز چند که حرفی

 .گفت

 عاقبت الهی. دارمت که کنم می شکر بار هزار روز هر رو خدا -

 انقدر که کنه بخیر عاقبت رو دوستت کتایون خدا. بشی بخیر

کردی رو اون به رو این از رو زندگیمون و داشت هواتو اونجا . 

 با کتایون که دانست می خودش به شبیه هم درشما. زد لبخند

 نقش زندگیشان در چطور دریغش بی های حمایت و بودنش

داشته بسزایی ... 

نمیکنی؟ خرج کارتت به زنم می که پولی از چرا -  

 بود نتوانسته هنوز. چرخید سمتش به در بدون ظرف با مادرش

 سریع خیلی را چشمانش. کند پیدا را پالستیکی ظرف در که

شد کابینت داخل ظروف کردن رو و زیر مشغول دوباره و دزدید . 

 مرتبه هزار صد خدارو. کار سر میرن داداشت هم بابات هم -

 برطرف رو خونه ی اجازه مشکل که همین. خوبه حقوقشون

 خودت کنم می جمع. مباداس برای پول اون. کافیه میکنی

 خرج برای که هرجایی بعد. میشه الزمت روزی یه نکرده خدایی



 تا تو عزیزم ندارم نیاز. کنم می استفاده ازش بیارم کم بچه

کشیدی زحمت من برای خیلی ماشم همین . 

شد تند لحنش بخواهد که آن بدون و شد کالفه . 

 خودم من کنی قناعت بخوای و نکنی استفاده پول اون از اگر -

. خونه این میذارم میام روز هر کنم می خرید دارم می برش میرم

بشنوم ازت رو حرفا این که کنم نمی کار من بخدا مامان . 
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 کارهایش که داد می احتمال. بود رسیده منزل به شهاب از زودتر

باشد کرده دیر کمی خاطر همین به و باشد پیچیده هم به کمی . 

 ببرد لذت اش زندگی از باید کرد می فکر. داشت جدیدی تصمیم

 اش افسرده حالت این از. نکند غرق ها روزمرگی در را خودش و

 ساالنش و سن هم به شبیه کمی خواست می و آمد نمی خوشش



 او کنار خواست می بود تعهد او برای شهاب که اگر. بگذراند

 بودن شهاب کنار. ببرد لذت اش زندگی از و باشد شاد حداقل

 خواست نمی دیگر ولی بود تکلیف رفع برایش هایی جور یک

باشد اینطور .  

 طرز اینترنت از. بود مایونزش سس با الویه زدن هم به مشغول

 با است قرار دانست نمی و بود برداشته را اش اولیه مواد و تهیه

 درگیر آشپرخانه ظروف و ظرف با کمی. شود روبرو طعمی چه

. کرد می پرتاب پایین به کابینت باالی از را چیزی لحظه هر و بود

 باید. شد می بودنش ناشی متوجه دید می را حرکاتش کسی اگر

 راضی خودش از تا برد می لذت روزش شبانه ساعات تمام از

 .باشد

 ظاهر اش گوشی روی شهاب ی شماره که بود شده آماده غذایش

 پیام یا و زد یم زنگ یا رسیدن خانه به از قبل همیشه مثل. شد

داد می .  

عزیزم سالم - . 

من گل خانم سالم - . 



. بود صمیمی و گرم همیشه شهاب. نشست لبش روی به لبخند

 برای آغوشش داشت هم کاری ناراحت و گرفتاری که هایی وقت

 تک به تک از شد می را او ی عالقه و عشق. بود باز گالب

کرد درک خوبی به بیانش لحن حتی و حرکات . 

 شروع برای توانست می هم همین. نشست لبش روی دلبخن

 بود کرده زندگی همه برای گالب. باشد کافی هایش بردن لذت

 تنها و بود پسرش و مادر فکر به فقط شب تا صبح... خودش بجز

 باید دیگر ولی بود خودش داشت قرار مرحله آخرین در که کسی

رسید می هم خودش به کمی . 

منتظرتم وقته یلیخ چرا؟ کردی دیر خوبی؟ - . 

انتظارت فدای - . 

 این کرد می فکر همیشه. بود نظیر بی شهاب های مردانگی

 توجه قابل و بزرگ خوبی یک بود بد که هم هرچقدر سنی تفاوت

 با را چیز همه همیشه شهاب که بود آن هم این و داشت

کرد می درک مردانگی و منطق بیشترین .  

جایی؟ بریم بشی حاضر تونی می -  



 تکیه کانتر به و کشید غذایش شکسته پا و دست تزئین از ستد

 و زد مک بود شده آغشته سس به کمی که را انگشتش. زد

 :گفت

شب؟ وقت این -  

 از بلکه بود شب ده به نزدیک ساعت تنها نه چون داشت حق

بدهد رفتن بیرون پیشنهاد شهاب که بود عجایب . 

افتاده؟ اتفاقی -  

 زیادی کار وجود با که فهمید شد می شب آن سرحالش لحن از

دارد خوبی حال و نکرده غلبه وجودش در خستگی هم باز . 

بریم هم با گفتم دارم کاری یه. عزیزم آره - . 

بیام؟ من نداره مشکل یعنی -  

 تو دنبالت میام شو حاضر حاال. برم خوام نمی که عمومی مکان -

زنیم می حرف بهش راجع راه . 

 نمی و نداشت خبر شهاب های برنامه زا. بود شده درگیر فکرش

کشد می را انتظارش چیزی چه دانست . 
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بودم کرده درست شام برات - . 

خونه؟ رسیدی کی مگه میگی؟ جدی -  

 این به و دکر نمی خانه کار انقدر. زد می موج تعجب کالمش در

بود انگیخته بر هم را شهاب تعجب که داد نمی اهمیتی ها چیز . 

رسیدم میشه ساعتی سه دو - . 

خوریم می اونجا میریم بیار بردار ظرف یه تو بریز - . 

 تایید این که نبود حواسش اصال. کرد تایید و داد تکان را سرش

بیند نمی شهاب را . 

 حله؟ -

عزیزم باشه - . 



گفت باره یک باشد آمده ادشی چیزی که انگار : 

 هم گرم لباس یه. خودمون برای بردار لباس دست دو یکی -

بردار منم طوسی پلیور. بردار . 

میریم؟ داریم کجا مگه -  

 نبود کردن سورپرایز اهل که شهاب. بود پریده باال ابروهایش

کرد می کاری همچین داشت بار این انگار ولی . 

یفهم می میریم شو حاضر حاال - .  

بدم انجام زود کارو همه این نمیرسم که من - .  

کمکت میام بقیشو بده انجام میرسی که جایی تا - . 

 گالب نثار بوسمتی می کردنشان صحبت تلفن آخر معمول طبق

کرد قطع را تلفن و کرد .  

 دار در ظرف یک درون را غذایش بود گفته شهاب که طور همان

 لباس کردن جمع برای ار اش ورزشی های ساک از یکی و ریخت

 و گذاشت داخلش شلوار و بلوز دست چند. برداشت وسیله و

 درون هم را هایشان پلیور احتمالی سرمای از پیشگیری برای



 میز روی های کرم و برس به نگاهش لحظه آخرین. داد قرار کیف

 که زد حدس داشتند رو پیش که تعطیالتی روز دو بخاطر. افتاد

 از کمی همین برای برنگردد خانه به تتعطیال این است ممکن

 و گذاشت ساک درون است ضروری کرد می فکر که وسایلی

ماند شهاب منتظر . 

 اتاق از. شد وارد و چرخاند قفل در کلید شهاب که نکشید طولی

کرد استقبال همسرش از لبخند با و رفت بیرون . 

شدی خوشگل چقدر - . 

 آرایش بدون ی چهره نای با حتی. بود زیبا شهاب نظر از همیشه

بود شده بسته سرش باالی شدن جمع برای فقیط که موهایی و . 

 سرش روی. داد جای شهاب آغوش در را خودش و رفت جلو

 باال را نگاهش. چسباند شهاب سینه به را سرش و شد بوسیده

گفت و کشید : 

میریم؟ کجا بگی خوای نمی -  



 کامال. بود شده هم آمیز شیطنت پرسش حین خمارش چشمان

 زودتر چه هر و شده کنجکاو چقدر که بود مشخص نگاهش از

است رویش پیش چیزی چه بفهمد خواهد می . 

 می دارم برنامه سری یه. ببینی رو جایی یه ببرم خوام می -

کنم مشورت باهات خوام . 

 بود شهاب مخصوص که ای عشوه و ناز با و کرد جمع را لبانش

 :گفت

بود؟ الزم وسیله انقدر یعنی -  

گفت مهربانی با و نشست اش گونه روی شهاب لبان : 

مونیم می روزی دو - . 

نه؟ بهم نمیگی -  

 از را او و گرفت را گالب بازوی لبخند با و انداخت باال ابرو شهاب

 اتاق سمت به و افتاد راه سرش پشت گالب. کرد جدا آغوشش

 گالب و گذاشت تخت روی را کتش و کیف شهاب. رفت خوابشان

 نگاه ای لحظه چند. رفت جلو کردنشان مرتب برای سرش پشت



 گالب روی به را تعجبش که آن بدون ولی ایستاد رویش شهاب

گفت و کرد نگاه آرایش میز ی آینه در را خودش بیارد : 

کردم می جمع - . 
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 که طور همان را کت. گذاشت می کنار باید را بد های عادت

 را کیفش و گذاشت لباسی چوب روی کرد می مرتب شهاب

 عجیبش رفتار متوجه وضوح به شهاب. داد قرار کمد از کناری

کرد می نگاهش فقط ولی بود شده . 

میگم؟ کدومو میدونی. دارم مشکی شلوار سویشرت یه -  

 داد تکان را سرش. است لباس مکدا به شهاب منظور بود فهمیده

کشید بیرون کمد از و کرد پیدا را ها آن شهاب درخواست به و .  

بپوش راحت لباس یه خودتم - . 



 هم گالب. بودند آماده دو هر که بود گذشته نیم و ده از ساعت

 برایش هایش سفر از یکی از شهاب که کرد تن به را لباسی همان

 با جلویش و داشت ورزشی التح که کوتاهی مانتوی. بود آورده

 تا کرد صبر. روند می کجا که نپرسید سوال. شد می بسته زیپ

کند مدیریت را زمان خواست می دلش طور هر شهاب خود . 

 شهاب از و افتاد فروشی فانتزی نان یک به چشمش راه سر

 راه در طور همان را شام و بخرد نان تکه چند تا کرد درخواست

 شهاب برایش را داخلش و کرد می نیمه را ها ساندویچ. بخورند

 این به که کرد نمی را فکرش. داد می دستش به و کرد می پر

 در که بود شده هایی بهترین از یکی ولی باشد شده خوبی

بود خورده عمرش . 

ها خوبه دستپختت - . 

اینترنته دستپخت - . 

گفت و کرد هومی بود شده خالی تازه که دهانی با شهاب : 

بودا خوب کردی می درست غذا همیشه. ممنون عالیه - . 

برات کنم می درست - . 



 به را حواسش سریع و انداخت گالب به نگاهی نیم تعجب با

 بود پایش دو روی شده پیچ نایلون ظرف. کرد جمع اش رانندگی

 و کند حفظ را ظرف تعادل دارد سعی چقدر که بود مشخص و

بخورد سر پایش روی از ندهد اجازه .  

 به را دستش ناغافل و گذاشت دهانش در را لقمه آخرین شهاب

. بود نخورده چیزی خودش هنوز. کرد دراز گالب دست سمت

 روی گالب نگاه. گذاشت خودش پای روی و گرفت را گالب دست

 شبیه. ندهد بروز را تعجبش که داشت سعی و نشست صورتش

 بر را دستش. بودند شده نوجوان عاشق های پسر و دختر به

 دستی یک طور همان. نکرد هم گرسنگی ابراز اصال و داشتن

کند حفظ را ظرف تعادل داشت سعی . 

 داخلش هنوز دید می که آن با و انداخت ظرف به نگاهی شهاب

گفت است پر : 

شد؟ تموم -  

که بخوری بدم بهت تونم نمی گرفتی رو دستم ولی نه - ! 

بهتره اینطوری نداره عیب - . 



 بیرون اتوبان خروجی از راهنما زدن با و انداخت آینه به نگاهی

زد بوسه را رویش و برد باال را گالب دست. رفت . 

شام بابت مرسی - . 

کهو نکردم کاری -  

بسه من برای نداشتی دوست که کردی رو کاری که همین - . 

 از بود راضی. شد بوسیده دستش پشت دوباره ولی نگفت چیزی

 تنها کرد می فکر. بود هانپن دنیا ی همه از اگر حتی وضعیت این

 دلش. نیست شان رابطه شدن فاش به راضی که است دختری

 همین انگار. باشد پذیرا را بیشتری های مسئولیت خواست نمی

 همه اگر شاید. کرد می تر راحت برایش را زندگی بودن پنهانی

رفت می بین از بینشان آرامش این شد می تر جدی چیز . 
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 چراغی هیچ که شدند ای خاکی بخش وارد و گذشتند روستا از

 چراغ نور کرد می روشن را باریک جاده که نوری تنها. نداشت

 و بود شهاب پای روی هنوز گالب دست. بود ماشین جلوی های

ردندک می نگاه هم به بار یک دقیقه چند . 

میریم داریم کجا نپرسیدی دیگه - . 

انتظارمه در چی ببینم بریم گفتم نمیگی میدونستم چون - . 

 بی صورت. خورد چین کمی چشمانش وکنار خندید شهاب

 می دلش که بود دلچسب و معصوم برایش انقدر گالب آرایش

نزند پلک و بزند زل چشمانش به ها ساعت خواست . 

کنم نگاهت ها ساعت مخوا می شدی خوشگل انقدر - . 

ام؟ شکلی چه مگه -  

 هم کنار بودنشان راحت همین. نداشتند رودرواسی هم با زیاد

بود شده آرامششان باعث که بود . 

نداری آرایش - . 

ندارم آرایش وقتا خیلی که من - . 



 که میشن کار درگیر انقدر که شدی خانمایی شبیه اینطوری -

 برام خیلی شکلیت این. برسن ظاهرشون به میره یادشون

 .جذابه

 ماشین آینه در را خودش خواست و کد باز را ماشین گیر آفتاب

 را دستش شهاب. افتاد پایش روی باال آن از گلی شاخه که ببیند

 انگشتان بین از را خودش دست بتواند گالب تا کرد شل کمی

 سرخی گل و شهاب بین گالب نگاه. بکشد بیرون شهاب بزرگ

 جلو را دستش تعجب با و چرخید بود شده اهکوت اش شاخه که

برداشت شکمش و غذا ظرف بین جایی از را گل شاخه و برد . 

منه؟ مال -  

 گل شاخه یه گفتم کنم سوار دختر برگشت راه خواستم می نه -

بشه سورپرایز اونجا بذارم . 

 

 :غرید

 !شهاب -

کشید گالب پای روی را دستش و زد خنده زیر . 



توعه الم داره؟ سوال خب - . 

 ولی نداشت بویی. گرفت اش بینی جلوی و برداشت را گل

 هم از های گلبرگ با براق و زیبا. بود انگیز وسوسه اش زیبایی

رنگ خوش شده باز . 

خوشگله خیلی مرسی - . 

تو خوشگلی به نه - . 

 و گذاشت کوچکش ساک داخل را آن نبسته و بسته را ظرف در

 به بود ماشین اخلد که طور همان. شد خم شهاب سمت به

 وقتی ولی شود خم راحت بتواند تا کرد شل را کمربندش سختی

 گردن از راحتی به بار این و کرد باز را کمربند تواند نمی دید

شد آویزان شهاب . 

گفت و کرد باران بوسه را صورتش : 

بود خوب خیلی نکنه درد دستت - . 

ها گله شاخه یه - . 

گفت و گرفت فاصله شهاب از : 



گلم عاشق من. داره معنوی شارز - . 

 مستفیض منو اینطوری که بخرم گل برات روز هر پس خب -

 .کنی

 او ی شانه به را سرش و شد خم. زد شهاب شانه به و خندید

گفت آرام و داد تکیه : 

مرسی... بودی فکرم به - . 

من خوشگل وظیفمه - . 

گفت که باشد آمده خودش به انگار : 

کنم؟ نگاه آینه تو که شدی خوشگل میگفتی همین واسه -  

 باز رو گیر آفتاب میگفتم بهت خودم هم نمیکردی نگاه نه -

 .کنی

گفت دارد نگه را ماشین که آن از قبل و کرد مکث : 

آرومه چشمات. شدی خوشگل خیلی که میگم واقعا - . 
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 زندگی را سال پنج و بیست این انگار. خندید می صورتش تمام

 می. داشت زندگی به تصمیم ها لحظه همان از و بود نکرده

 جدیدش زندگی بازی این هم خوب و ببرد لذت و بخندد خواست

بود کرده شروع را . 

کجاس؟ اینجا -  

پایین بریم - . 

 بودند هرسید که جایی از تصوری نه و شناخت می را مسیر نه

 شب تاریکی هیاهوی در. شود پیاده شهاب تا نماند منتظر.داشت

 زیر زمین کف های سنگ و گذاشت بیرون ماشین از را پایش

 روی دوباره و کرد بلند پا هوا بی. انداخت راه تروق و ترق پایش

گذاشت زمین . 

تاریکه چقدر - . 



 جلویش که دری باالی بعد لحظه چند ولی شد چه که نفهمید

. دید ماشین کنار را بلند دری و شد روشن بودند کرده قفتو

 پشت از چیزی شد نمی و بودند معمول حالت از تر بلند ها دیوار

 طرح با که بود رنگی ای قهوه دیوار سر تا سر. زد حدس ها آن

 ها دیوار به گیری چشم نمای و بود شده تزئین زیبا های آجر

 کمرش پشت را دستش و ایستاد کنارش شهاب. بود داده

 کنار دیگری از زودتر لنگه یک و شد باز خود به خود در. گذاشت

 ترتیب به ورودی های چراغ ی همه که بود بعد لحظه چند. رفت

 وسط که آالچیقی و ساختمان های چراغ انتها در و شدند روشن

 کسی هیچ چون شدند می روشن ریموت با همه انگار. بود حیاط

بود ردهنک کاری شدنش روشن برای . 

چیه؟ نظرت -  

 آجری ها دیوار ی همه. کرد نگاه را اطرافش و دور مبهوت و مات

 استخری. بود داده محیط به زندگی حس دلچسبش رنگ و بود

 از پر محیط ی بقیه و بود شده ساخته فضا وسط درست کوچک

بس و بود درخت . 



کردی؟ اجاره. خوشگله جا این چقدر -  

کرد نوازش را گالب پشت و زد لبخندی شهاب . 

 .خریدم -

خودته؟ مال -  

 ناباوری و بهت در چقدر که بود مشخص اش باره یک ایستادن از

بود رفته فرو . 

شد تموم زدیم سند امروز آره - . 

. ایستاد شهاب جلوی و کرد باز را هایش دست ذوق و شوق با

 تر راحت تا شد بلند پنجه روی و کرد گردنش بند را دستش

دکن بغل را شهاب . 

خوشگله جا این چیز همه چقدر وای باشه مبارک - ! 

بگیرم تولد اینجا عسل برای خوام می - . 

 با وضوح به بار این و کرد جدا شهاب گردن از را هایش دست

 که شد نمی باورش. زد زل شهاب صورت در باز دهانی و تعجب

 نمی. باشد ایستاده جلویش تحول و تغییر همه این با شهاب



 رفتن بیرون برای روزی که مردیست همان این کند باور توانست

کرد می خودداری دخترش با .  

ماهی انقدر تو نمیشه باورم من. شهاب وای - . 

 حرف گالب که انگار بود دار صدا اش خنده. خندید شهاب

باشد زده اشتباهی . 

 با رابطه در ولی خوبی خیلی همیشه, که منظورمه خب نه -

خیلی خوشحالم خیلی. نمیشه باورم اصال... عسل . 

 می اش سینه روی را دو هر و بود کرده قفل را هایش دست

 توانست می و بود دستانش در لحظه همان دنیا انگار. فشرد

باشد خاکی کره روی انسان ترین خوشحال . 

میکنی پدری براش مرسی. داری دوست رو عسل که مرسی - . 

 خم رفیح هیچ بدون و گرفت گالب صورت از را نگاهش شهاب

 دستش. بوسید را گالب ی فشرده هم به های مشت روی و شد

 گالب و افتاد راه به خودش. کشید پایین و گرفت ها مشت به را

شد راهی دنبالش به . 



عزیزه... دخترمه. دارم دوسش - . 
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 هم ها در قفل و خانه داخل های چراغ و بود شهاب ستد ریموت

 همراه گالب با و کرد باز یک به یک را همه. شد می باز همان با

 عالی ای سلیقه با همیشه مثل. دهد نشانش را جا همه تا شد

 یک با که داشت بزرگی سالن پایین طبقه. بود کرده مبله را ویال

 طبقه و بود شده دهپوشی راحتی مبل دست یک و بزرگ بیلیارد

. بود کوچک نسبت به پذیرایی یک و خواب اتاق سه شامل باال ی

 های تخت دیگر اتاق دو و داشت نفره دو تخت ها اتاق از یکی

 چشم و بود شده دیزاین شکل بهترین به چیز همه. نفره یک

زد می برق ذوق از گالب های . 

میبینه رو اینجا که باشی کسی اولین داشتم دوست - . 



 چطوری باید نمیدونم که کردم ذوق اینجا دیدن از انقدر من -

بدم نشون رو خوشحالیم . 

 در جلوی جا همان را ماشین. رفت نمی کنار لبش روی از لبخند

بودند شده داخل و بودند کرده رها .  

 رویش آسمانی آبی تختی رو که ای نفره یک تخت روی شهاب

. کشید خود متس به را گالب دست و نشست بود شده کشیده

 هدایت پایش روی به را او شهاب که بشیند کنارش خواست می

زد حلقه کمرش دور را هایش دست و کرد . 

هستی؟ تولد موافق تو -  

درصد بیست و صد - . 

چی؟ یعنی -  

گفت شادابی با و انداخت باال را ابرویش : 

موافقم بیشتر درصد صد از یعنی - . 



 موهای به را سرش گالب. کرد سکوت و گفت آهانی شهاب

 شامپوی خوش بوی.بست چشم و داد تکیه شهاب جوگندمی

زد می اش بینی در شهاب . 

باش شاداب و سرحال همینطور همیشه - . 

 .هستم -

باش همیشه از بیشتر - . 

 .هستم -

 ابروهایش. داد هلش عقب به کمی که کند نگاه را گالب خواست

گفت و گرفت خود به سوال به شبیه حالتی : 

همیشه از بیشتر. االنه مثل ظورممن - . 

. کنم فکر کمتر. ببرم لذت زندگی از همیشه از بیشتر خوام می -

باشه داشته فرق ممکنه چیز همه دیگه روز دو مهمه حاال همین . 

 هم او.  کرد نزدیک لبش به و گرفت را دستش آرامی به شهاب

گفت شهاب که بوسید را اش جوگندمی موهای و شقیقه کنار : 



 کردم پیدا اطراف این تشریفاتی تا چند کردم تحقیق کمی -

 ی همه بسازم براش خوبی شب دارم دوست. خوبه کارشون

 بیارنش میگیم بعد کنم می دعوت هم رو آشنا و دوست

کنیم سورپرایزش . 

هستی خوبی بابای چقدر - . 

 را شهاب جلوی اگر که هرچند. بود چشمانش در حسرتی یک

 حسرتی با هم ساله پنج و بیست عسل بود ممکن گرفت نمی

بکشد آه و کند زندگی بود گالب نگاه در که آن از تر شدید . 

گفت دوباره گالب که زد لبخند شهاب : 

 زده ذوق کنی می فکر که چیزی از بیشتر عسل مطمئنم -

 .میشه

. چیزی ای مهمونی ای عروسی میریم داریم بگن بهش میگم -

باشه هم آماده و اضرح بچه که بیارنش طوری یه نمیدونم . 

کرد تایید را شهاب های حرف و داد تکان را سرش . 



 خودش با را گالب حرکت یک در و کشید دراز تخت روی شهاب

 را سرش و بود افتاده او روی هوا بی. آورد در کش دراز حالت به

 ولی نبود راحت جایش. بود گذاشته اش مردانه ی سینه روی

 تکانی هیچ خواست نمی دلش خاطر همین به و بود خوب حالش

 .بخورد
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 بعد هفته برای هم مهمونی. خودمونه به متعلق روز دو این حاال -

 خوایم می خانمم و من رو تعطیلی روز دو این. کنم می هماهنگ

ببریم لذت اینجا . 

بخری؟ وسیله انقدر کردی وقت وریچج -  

نزد حرفی ولی است تر تکمیل خودمان خانه از بگوید خواست . 



 که بود نخورده سند فقط کردم اکی رو اینجا میشه ماهی یک -

 هاشم وسیله داشتم ماه یک این تو وگرنه شد امضا اونم امروز

دادم سفارش اینترنتی رو اش همه البته. میدادم سفارش . 

 بازش و کشید آرام را بود شده پیچیده گالب گردن ورد که شالی

 و گرفت گالب صورت به که بیاندازد زمین روی خواست. کرد

 روی شلخته حالتی با شال بار این و کرد تالش دوباره. نیافتاد

نشست زمین . 

 کشید آرامی به هم را آن و گرفت گالب موی کش به را دستش

 گالب موهای که پسندید می بیشتر. بگیرد را دورش موهایش تا

کند پر را هایش شانه روی و بریزد صورتش دور .  

چشم بگو شدی خوشگل میگم - . 

 .چشم -

 سرش کمی و گذاشت شهاب ی سینه روی را هایش دست گالب

 که بگوید مادرش از خواست و کرد من و من کمی. گرفت باال را

گفت شهاب : 

شده؟ چی -  



صبح از ودمب ریخته بهم یکم یعنی. نشده چیزی - . 

ببینم کن تعریف چرا؟ - . 

 هم و ببرد گالب یاد از را فرح هم سورپرایز این با بود خواسته

 دور شهر از وقتی داشت دوست. کند کمتر را هایش مشغولی دل

 فقط تفریح برای و کنند رها شهر همان در را چیز همه شدند می

 ینم اجازه هایش مشغله و زندگی ولی باشند نفر دو خودشان

 .داد

گفته؟ چیزی خالت -  

 بهش من ولی خواست حاللیت ازم. نیستم ناراحت اون از نه -

خدا به میسپرمت گفتم . 

 تخت روی تا خورد سر کمی و گذاشت سرش زیر را دستش

بود مانده باقی شهاب ی سینه روی سرش هنوز ولی بشیند . 

میشه بخشیده خودش ببخشه آدم اگر گفتی می که تو - . 

 رو خونواده اون آدمای ببخشم هم رو دنیا آدمای ی همه من -

 بخوام که نیستن حدی در اصال. خدا به کنم می واگذار فقط



 بیشتر افتاد اتفاقا این که امروز. کنم مشغول بهشون رو فکرم

 مهم روزه دو دنیا. ببرم لذت زندگیم حال از که شدم مصمم

 اهاشب اومد پیش که چی هر که اینه مهم میاد پیش چی نیست

بشم برو رو شکل بهترین به . 

 پلیروش ی مانده باز زیپ بین از که شهاب شرت تی روی

 به انگشتش نوک با. کشید می ناموزون های شکل بود مشخص

 های چشم در داشت سعی و کشید می خط طرف آن و طرف این

نکند نگاه شهاب . 

میشه تر قشنگ مونم نفره دو زندگی یعنی این - . 

 .اوهوم -
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برام؟ بزنی حرف داری دوست -  



 .اوهوم -

 لب گالب که شد می خوشحال. شد باز لبخند به شهاب لب

 و بزند حرف گالب که بود خدایش از. شد می باز حرف به هایش

 آرام و گفت می که ار هایش مشغولی دل. دهد گوش و بنشیند او

. شد می خشنود و راضی اندازه از بیش خودش از شد می تر

 به که خوب چقدر که کرد می فکر و کشید می راحت نفسی

بود برداشته دلش روی از باری و بود داده گوش هایش حرف . 

عزیزم بگو - . 

 سیاه همیشه که موهایی. کشید لختش موهای روی را دستش

. بود نکرده هم کردنش رنپ برای یا زمزمه وقت هیچ و بود

 و باشد روز مد طبق خواست می دلش همیشه که بهار برعکس

 بار یک و کوتاه بار یک. کند درست شکل یک روز هر را موهایش

 و کالغ پرهای رنگ به سیاه گاهی. کرد می بلند اکستنشن با

 می قالبی های یخ به شبیه درست که کرد می روشن انقدر گاهی

 .شد



 ناراحتم خیلی. نمیکنه استفاده دادم بهش که کارتی از انممام -

کنن زندگی راحت اونا تا میکنم کار من. کرده . 

کنی؟ کار نداری دوست -  

 باال گالب نگاه که فرستاد گوشش پشت را موهایش شهاب

شد کشیده . 

دارم دوست چرا - . 

 بهت بدم رو حقوقت حاضرم من میکنی کار اونا بخاطر فقط اگر -

بدی انجام خواد می دلت که کاری ره تو . 

 چشمانش و رفت فرو هم در کمی هایش اخم. شد جدی گالب

 و شناخت می را حاالت این شهاب. گرفت خود به جدی حالتی

 اش بعدی حرف برابر در ای کننده قانع جواب اگر که بود فهمیده

کند می اش عصبانی قطعا ندهد . 

 من. نداری ای وظیفه نم قبال در تو. ندارم دوست که میدونی -

 قسط تمام بلکه هام خرج تنها نه و بکنم کار خودم دارم دوست

 خواستیم کنی خرج برام که نشدم تو زن من. بدم هامو بدهی و

کنیم تجربه آرومو زندگی یه هم با . 



دیگه کنیم می تجربه داریم - . 

 کردند می تجربه را آرامی زندگی داشتند. بود گفته هم راست

 راضی دو هر حتما پیچیدند نمی هم پای و پر به ودشانخ اگر که

بودند خوشحال و . 

 میگیری که تصمیمایی ی همه با من بدونی که گفتم بهت اینو -

. ندارم حرفی هم نخوای. بکن میگم کنی کار بخواد دلت. موافقم

 تامینت بتونم که هست خوب زندگیم اوضاع کافی اندازه به من

 .کنم

 پدر یه براش. بمونه دل به حسرت نذار .کن تامین رو عسل -

 خونمو چراغ که همین من. بدی پول بهش فقط که نه باش واقعی

کافیه برام میداری نگه روشن . 

داد مالش را چشمش و برد عینکش زیر را دستش . 

باشم میکنم سعی. هستم - . 

کن سعی - . 



 متوقف شهاب ی سینه روی دوباره ولی داد تکان را سرش کمی

 .شد

نمال رو متچش - . 

 .چشم -

 همسرها به شبیه درست. بود گرفته اش خنده گالب تذکر از

بود شده . 

برم؟ من میمونی تو یا داخل بیاریم رو وسایل و ماشین بریم -  

باشم تنها میترسم. بریم هم با نه - . 

 روی از را شالش. شد بلند جا از گالب و آمد کش شهاب های لب

گشت را زمین روی یشمو کش دنبال به و برداشت زمین . 

اینجاس بیا - . 

انداخت مچش دور و گرفت شهاب دست از را کش .  

 دوست. بده نظر ببین رو تشریفاتیا این اینترنت تو یکم بریم -

 با و بزرگ جشن یه خوام نمی. باشه سالش و سن به شبیه دارم

ببرن لذت ازش ها تر بزرگ که باشه شکوه . 



 سررشته که من. کنن کمک وننبت تشریفاتیا خود کنم می فکر -

 .ندارم

میکنم عملی من بده نظر فقط تو - . 

 

❄ 23:03 07.05.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 145_پارت  

 از که روزی دو. بود گذشته ممکن حالت زیباترین به چیز همه

 روشن شهاب موبایل نه. بودند دور به زندگی و ها دغدغه ی همه

 را گوشی بگویند هم به که آن بدون خودشان... گالب نه و بود

 و نفره دو زندگی. باشند دور چیز همه از تا بودند کرده خاموش

 ی همه خواست می دلشان. داشتند نیاز دو هر که دلنشینی

 دور جایی و بگذارند جا را هایشان خانواده و شهر مشکالت

 لذت کمی فقط کمی تا دارند یتنهای به نیاز گاهی ها آدم. باشند

 عشق با شهاب و بود شده خانه زن یک گالب که همین. ببرند



 را سرما سوز با شبی آن کنار نفری دو تا کرد می روشن آتش

بود عاشقانه اوج کنند سپری . 

 خاطر همین به و بود نیافتاده راه هنوز آالچیق وسط آتشگاه

 کردن ستدر آتش مناسب که ظرفی کردن پیدا برای شهاب

 ها سگ دعوای صدای. رفت کارگرها ی نشده خالی انبار به باشد

. خورد می گالب گوش به شب تاریکی آن در که بود صدایی تنها

 تا بود شهاب دنبال به نگاهش و بود پیچیده دورش نازکی پتوی

برگردد ساختمان پشت از . 

 بود رویش شده خشک سیمان که گود ظرف یک با شهاب

 زیر دست گالب. ریخت داخلش را ها هیزم ی همه و برگشت

کرد می نگاهش لذت با و بود زده چانه . 

ازدواج؟ چرا افتادی؟ من با ازدواج فکر که شد چی -   

 استامبولی داخل مورب حالتی با را هیزم های تکه آخرین

 را گالب خورده چین پیشانی با و کرد بلند را سرش و گذاشت

کرد نگاه . 

افتادی؟ فکر این به شد چی -  



 انداخته پا روی پا.  کرد ستون را دستش و شد خم بیشتر گالب

 بیان بود کرده مشغول بود ها مدت را ذهنش که سوالی و بود

 :کرد

نمیتونستی؟. باش دخترم دوست بگی میتونستی خب -  

 ژل دنبال به. شد بلند جا از و زد کمرش به را دستش شهاب

 دیگر سمت ببه و تگف هومی دیدنش با و چرخاند سر زا آتش

رفت آالچیق . 

باشن؟ بازی دختر دنبال که ام آدمایی شبیه من -  

 پنح و بیست تمام که بود شده رو وجودش از وجهی روز دو این

 حرکاتش مخلوط عشوه کمی. بود مانده پنهان اش زندگی سال

 ولی زد می موج ذاتش در که بود حرکاتی بخاطر هم این و بود

. طلبید می نازکش کمی که بود لوس دختری پنهانش وجه

 دلش. نبود مدت این ی خودساخته دختر شبیه که آرام دختری

 برای حتی. دغدغه بی و آرام زندگی و خواست می نوازش و ناز

نداشت ای عجله هیچ کردن کار و رفتن خانه به . 

بود کرده ندانستن ابراز و بود رفته باال اش شانه . 



 وقتی جوونیم. نکردم بگم که نه. نبودم بازی دختر آدم من -

 ولی نیست اینطوری اونور. میکردم بازیم دختر نبودم ایران

نبوده کسی دنبال چشمم ازدواج بعد. نه اینجه . 

 حتما بگویی که نبود ای زمانه و دوره. بود نشده قانع گالب هنوز

 از راحتی به توانست می شهاب. باشی کسی با و باشی محرم باید

 فقط فهمید را اش گذشته شرایط وقتی و دکن استفاده سو او

 وعید و وعده هزاران یتوانست م. بخواهد را او شب چند برای

نریزد هم به او بخاطر را اش زندگی و دهد . 

 اول از تو ولی طوالنی حاال. باشی منم با میتونستی خب -

کنیم ازدواج خواستی . 
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 رنگ آبی ژل با که هایی هیزم میان و کرد روشن را کبریت

 ها هیزم زیر هم دیگر کبریت چند. انداخت بودند شده پوشیده

بسوزد بهتر و فراگیرد شعله را آن جای همه قشنگ تا گذاشت . 

  میام گفتم حتی. خوام می آرامش ازت گفتم بهت اولشم -

 روز دو و روز یک برای تورو من. کنیم دائم عقد و خواستگاری

 جوونا به شبیه دوستی پیشنهاد یه با بخوام که نکردم انتخاب

بگذرونم زندگیمو . 

 تعبیه شکل دایره آالچیق دور در که نیمکتی روی گالب کنار

داد لم کمی و سراند گالب کمر دور را دستش.نشست بود شده .  

 من کار کنی می فکر رسید؟ آرامش نای به باید ازدواج با یعنی -

شدم؟ دار زن مرد یه ی صیغه اومدم که بوده درست  

 بی کم کم که بود آتشی به نگاهش. نکرد نگاهش شهاب بار این

 را دستش. نبود خبری بلندش های شعله آن از و شد می فروش

بردارد زمین روی از را بزن باد تا شد خم و کرد باز گالب کمر در . 



 برای شاید. نبود اشتباه چیزی او برای. بدهد که شتندا جوابی

 گذاشته کم بهاره برای کرد نمی فکر ولی بود گذاشته کم عسل

 .باشد

 اینا از. شدم فیلما عوضی دخترای شبیه کنم می فکر وقتا یه -

. بکشن دست خودشون زن از مردا تا میبرن دل میان نقشه با که

 نبودم من اگر شاید. کردم دور خودت زندگی از تورو اومدم انگار

بشه بهتر اوضاعتون میتونست االن . 

 شنیده واضح کامال اش خنده صدای که طوری. خندید شهاب

 برای دانست می خودش. بود نشده قانع هم هنوز گالب. شد

 برای تازگی. بود شده کاری چه به حاضر خودش رضایت و راحتی

 زندگی نبود گرا شاید کرد می فکر و سوزاند می دل عسل و بهار

داشتند بهتری . 

میزنی حرف ازش بازم چیه جریان میدونی آخه - . 

نگم؟ مشغولیام دل از بزنم؟ حرف چی از خب -  

کشید آغوش به را گالب ی شانه دستش بار این و داد تکیه . 

بگو و بزن حرف خواستی هم صبح تا. بگو من عزیز بگو - . 



 را اش دمپایی و شتگذا زمین روی دوباره. کشید باال را پاهایش

 سوزن آن گرمای و بود آتش به رو پایش گف. آورد در پا از

کرد می سوزنش . 

ام؟ صمیمی باهاشون وقتی یا میگم؟ ازشون میشی ناراحت -  

ندارم؟ کاری روابطت با که میدونی -  

 نداشت روابطش به کاری. گفت لب زیر اهومی و داد تکان سر

 به گالب روابط در زدن بیل و کنجکاوی هوس بدجور گاهی ولی

 را اش زندگی بم و زیر ی همه خواست می گاهی. زد می سرش

بکشد بیرون . 

 نمی. خواد می بهاره و عسل برای خوب زندگی یه دلم من -

 ریزی برنامه براش و باشیم هم کنار بتونیم کجا تا تو و من دونم

. بشن خوشبخت بهاره و عسل دارم دوست ولی کنم نمی هم

 آی بگم خودم به کنم می نگاه بهشون وقتی خوام نمی حداقل

داشتن خوشگل خونواده یه اینا نبودی تو اگر دختر . 

 که اتفاقایی سر. مادرشه جریان. بیاد کوتاه باید دیگه بهاره -

 جدا خواد نمی همین برای و شد گیر زمین افتاد برادرش برای



 و رفت اب االن همین. میشه زن پیر دق ی آینه بشه جدا اگر. بشه

نیست دقش ی آینه کم من نکردن آمد . 

 که هایی چیز. شد می روشن برایش گفته نا چیزهای یک انگار

 نپرسیده سوال. بود نشده هم کنجکاو و بود نشنیده وقت هیچ

 خیلی او با بهاره االن ولی ندارد ربطی او به کرد می فکر چون بود

 از یکی بگوید که شد می بعد به عسل کنسرت از. بود صمیمی

 بهاره برای او که تفاوت این با. بود هایش دوست ترین نزدیک

او برای بهاره نه و بود دوست ... 
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بوده؟ شده چی مگه -  

 هایش صندل. کرد دراز را پاهایش گالب از تبعیت به هم شهاب

 او پای کف به گرما. کرد صندلش بند را اش پاشنه و آورد در را

گفت که رسید هم : 



 عرفان؟ -

 را گالب سیاه موهای چشم ی گوشه از و چرخاند را سرش کمی

 آوایی تایید با و زد موهایش روی آرامی ی بوسه. گذراند نظر از

کرد کردن تعریف به شروع گالب . 

داری؟ حوصله. درازه یکمی اش قصه -  

نمیشه؟ حساب فضولی -  

 دلشون که نیست چیزی. میگم بهت بدونی داری دوست اگر -

بدونه کسی نخواد . 

 مردی. بست نقش صورتش جلوی عرفان ی چهره. داد تکان سر

 که هایی ریش. بود شده بسته سرش پشت که ای قهوه موهای با

 بودن مرتب و تمیز عین در. بود نکرده شان شانه بود مشخص

 های لباس از. داشت خاصی ریختگی بهم یک وجودش ی همه

 از همه و همه شلوارش روی خاک تا اش شده پوشیده هم روی

گفت می بودنش عجیب . 

 هیچ شبیه که بود فهمیده اول دید همان در و بود عجیبی مرد

 و زد می ذوق توی عضالتش. نبود بود دیده که هایی مرد از یک



 مطمئن ها آن شتیدر از شد می آستینش نبودن تنگ وجود با

 .بود

 همونطور. بدونم رو آدما داستان دارم دوست من. بهم بگو هوم -

دارن داستان هم دیگه آدمای دارم دراز داستان من که . 

 پشت سنگینو افسردگی یه. اس پیچیده داستانش یکم عرفان -

 زندگیش اتفاقای پس از تونست که بود خدایی. گذاشته سر

تونه نمی هرکسی. بربیاد . 

 پر زندگی مرموز آدم این انگار. بفهمد تا بود شده مشتاق بیشتر

داشت نشیبی و فراز .  

 به که ندیدم رو کسی. بود کارش عاشق. بود آتشنشان عرفان -

 که هم بار هر. باشه داشته دوست رو کارش عرفان ی اندازه

  زن. خوند می قرآن و دعا بند یک بهاره مادر کار سر میرفت

 آسیب توش عرفان که بهشون میخوره عملیاتی یه اینا. معتقدیه

. کنه منع شغلشو دکتر میشه باعث که شدید آسیب یه. میبینه

 می باید بند یک طرف یک از. دید آسیب خیلی قضیه این سر



 خیلی که چیزی تنها باید طرفی از بیمارستان و دکتر رفت

کنار میذاشت رو داشت دوست .  

وای ای - . 

 و زمینی سیب که آمد یادش و چرخید گالب روی شهاب نگاه

 دیگر طرف کنند درست آتش روی بود قرار که هایی سوسیس

اند مانده باقی نخورده دست آالچیق . 

بگم برات بقیشم سیخ به بزنیم کنیم درست رو اینا بیا - . 

 در تافتون نان تکه یک. شدند بلند جا از و زدند پا را ها دمپایی

بود ها سوسیس و زمینی سیب کنار جداگانه ای کیسه . 

میپزن؟ زود انقدر ها زمینی سیب -  

گفت و انداخت باال شانه شهاب : 

بعد تا بخوریم رو اینا فعال. خاکستر الی بذاریم آتیش آخر باید - . 

 طرف آن دیگری و طرف این یکی و گذاشتند وسط را سینی

نشستند سینی . 



. نهک ول رو کارش شد مجبور اینطوری عرفان خالصه هیچی -

 یه بهاره ولی نداشتم آمد و رفت باهاشون من موقع اون البته

بود گفته بهم چیزایی . 

 می تمیزی ظرف درون و گرفت می ها را کوکتل پوست دقت با

 از یکی کرد می درست شهاب که تایی چند هر. گذاشت

شد می کنده پوست گالب های سوسیس . 
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 بخت. بگیره فاصله افسردگی این از یکم تا بدن زنش گفتن -

 خوشبخت من کنار بهاره نه. اس ریخته بهم اصال خونواده این

سارا کنار عرفان نه و شد . 

کیه؟ سارا -  



 اومده که اول دیده عرفانو اوضاع اینم نگو. بود عرفان نامزد -

 کارش کال که شد معلوم ها بعد. خواست مهریشو. رهبگی باج یکم

. بزنه تیغ ازشون بتونه که هایی خونواده دنبال گشته می. اینه

. کرده پیدا کجا از رو اینا خانم مرضیه نمیدونم.... داشتا خونواده

 هم ما. گرفته  لجن چجوری دخترشو زندگی دید می اگر

 نیست یادم هم خانمه این. دیگه بودن دوست هم با مادرامون

 مرضیه با ایشون دوره مهمونیای از یکی تو. بود چی اصال اسمش

 یه انگار. میدونست رو عرفان اوضاع اونم و شدن آشنا خانم

میگم؟ چی میدونی کردن گذاری سرمایه روش طورایی  

 هم هایی آدم چنین است ممکن یدانست نم. بود کرده تعجب

 کسی با شوند حاضر مهریه گرفتن برای که شد می مگر. باشند

 مهریه گرفتن و پول مقداری به رسیدن برای فقط کنند؟ عقد

ای عالقه هیچ بدون. شود عرفان زن بود شده حاضر ! 

نبودن؟ هم عاشق یعنی -  

چنده کیلویی عشق بابا نه - . 



 مالید رویشان کره کمی و کشید سیخ به عرض از را ها گکوکتل

گفت و : 

 به تونست یا میفرسته سکه شبرا االن نمیدونم داد طالقش -

 زندگیشون جریان در دیگه من. کنه تموم رو قضیه خودش نفع

بدونم بخوام که نکردم سوالی هم اصال نیستم . 

شد کارش مشغول دوباره گالب به نگاهی نیم با و کرد بلند سر .  

 و بود شده پاپیچش خیلی مثکه داد طالق رو سارا وقتی -

 یکم. رو طرف خواست نمی کال نعرفا ولی برگرده بود خواسته

 بعد و گشتن اکیپایی یه با کرد شروع بود اومده خودش به هم

انداخت راه گردی ایران تور خودش برای . 

. بود جذاب برایش ایرانگردی تور. بود پریده باال گالب ابروهای

. باشد داشته برخورد هایی آدم چنین با وقت هیچ کرد نمی فکر

 دیده که بود هایی مرد دیگر از اوتمتف ظاهرش که بود همان

 اش زندگی اتفاقات همین از هم بودنش خود در و سکوت. بود

گرفت می نشات .  



 ای سکته از بعد. شد شکسته خیلی مسائل این سر مامانشون -

 نخواد دم می حق وقتا یه بهاره به. شد گیر زمین دیگه کرد که

. بیاد کوتاه کم کم باید دیگه ولی بیاد مادرش سر ای دیگه بالی

بومه لب آفتاب مادرش . 

 از گالب دل چقدر و کرد می صحبت ها آدم مرگ از راحت چقدر

 روزی مادرش که آن به فکر حتی. بود گرفته آخرش ی جمله این

 و خوب روزهای رفیق مادرش. کرد می اش دیوانه نباشد کنارش

 را او توانست می و بود نگذاشته کم برایش وقت هیچ. بود بدش

 می سرش روی را او و بود خدایش جورهایی یک. پرستدب

 .گذاشت
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 دوتا کدام هر و بودند چیده هم کنار را باریک و بلند های سیخ

بگیرد آتش روی تا برداشتند . 



پیچیده چقدر - . 

ماس درگیری اوضاع اینم خالصه آره - . 

 شده بلند ها سوسیس روی ی کره و آتش خوردن هم به صدای

گفت گالب که بود : 

 رو چیز همه شدم می حاضر بودم جاش منم. داره حق بهاره -

باشه زنده بیشتر روز دو مامانم ولی کنم تحمل . 

عزیزه؟ برات مامانت انقدر -  

گفت و داد تکان سر : 

 .دنیامه -

بهشا میشه حسودیم. باشیما یاتوندن باید ما خانم - . 

خب داره خودشو جای هرکسی - . 

 دیر عسل ماه یک شبیه. زد لبخند او به هم شهاب و خندید ریز

 که عسلی ماه, تهران نزدیک هم آن سفرشان اولین. بود شده

نشود تکرار وقت هیچ است ممکن دانستند نمی . 

... 



. بود داده انجام احسن نحو به را تولد کارهای ی همه شهاب

 می و بود کشیده زبانش زیر از یک به یک گالب را عسل عالیق

 می حتی. کند می خوشحال را دخترک چیزی چه دانست

 هر به را بنفش و است متنفر صورتی رنگ از چقدر که دانست

 با اول از. بود شهاب خود با ها هماهنگی. دهد می ترجیح رنگی

 ولی بود داده کمک بهاره هم کمی و بود کرده صحبت بهاره

بود داده انجام گالب نظر با شهاب را کار ی عمده .  

 بزرگی بنر را ساختمان زیر. بودند چیده صندلی و میز را باغ تمام

 قرار برای بلندی میز و بودند کرده چاپ مبارک تولدت نوشته با

 کار ی لحظه هر از تشریفات. بودند کرده تعبیه کیک دادن

. داد می قرار جریان در را ها آن و دفرستا می عکس برایشان

 که دختری تولد تا بود نامزدی یا و عروسی یک به شبیه بیشتر

کرد می فوت را سالگی چهارده شمع . 

دعوتی؟ هم تو -  

 مدت این. شد خیره کتایون به و کرد خارج گوشی از را سرش

 می تالش رفتن برای و بود بیمارش پدر درگیر کتایون که اخیر



 در کتایون که هم حاال. داشتند شدن تنها موقعیت کمتر کرد

 شاگردانش. بود کرده گرم گوشی با را سرش گالب بود مجموعه

 مجموعه در کار بی را ساعتی یک بود مجبور و بودند نیامده

 .بشیند

گرفتن تماس محسنی آقای آره عسل؟ تولد - . 

 فقط نه. بود شده دعوت جشن به هم کتایون که دانست می

 کاویان از. بودند دعوت شهاب مهم های همکار تمام بلکه کتایون

 فقط که آقایان ی مجموعه مدیر تا گرفته آبسازان شرکت رئیس

 گذاشته تمام سنگ هایی طور یک شهاب. بود شنیده را نامش

 دید می خودش به را عسل رفتاری های شباهت وقتی. بود

 یم اعتراف گالب به ها شب وحتی شد می جذب او به بیشتر

بود داده دست از را بودن پدر سال چهارده که کرد . 

داری؟ چی لباس -  

 قبل صبح و بود کرده پر را کارتش معمول طبق شهاب

 و لباس قیمت به اصال که بود کرده تاکید شان خداحافظی



 برای هم خواهد می دلش که هرچیزی و نکند نگاه اجناس

بدهد عسل به بود قرار که کادویی برای هم و خودش . 

 رو سعید عروسی لباس همون باید یا. هیچی که میدونی -

بخرم باید یا بپوشم . 

بودا خوشگل اونم - . 

داشتم دوسش خودمم آره - . 
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 هایش گوش پشت بود شده کراتینه تازگی که موهایی کتایون

گفت و ادفرست : 

که؟ نداری پولی مشکل -  

مبادا روز برای بودم گذاشته کنار. هست مقداری یه نه - . 

کن حساب روم داشتی الزم - . 



. دارم بدهی بهت خیلی هنوزم. کردی تموم حقم در مرامو تو -

نکنه زیاد رو پیش و اجازه صاحبخونه سال سر امیدوارم . 

 ی همه. کرد رها میز وسط جا همان و بست را تاپش لپ کتایون

 قدر هرچه. بود تاپش لپ درون هم مقاالتش حتی و ها برنامه

 می گیری یاد دنبال به او بود فراری یادگیری و درس از گالب

 .رفت

 اون. بده وام بهت محسنی به میگم بدم بهت من نداری دوست -

 نفهمی که میکنه کم حقوقت از طوری یه خودشم نمیگه نه که

بودی گرفته وامی . 

 ی خانه شهاب کرد می اراده اگر دانست نمی! گفت می را شهاب

نبود گرفتن وام به نیاز و خرید می را مادرش . 

 که شده گرون خونه انقدر. میگه چی سال سر ببینم باید آره -

 خونشم خوبیه آدم صاحبخونه. نگردیم خونه دنبال میدم ترجیح

کنه بلندمون کنم نمی فکر نداره نیاز . 



 قبال در هایش نگرانی وقت هیچ. هایش نگرانی دل و بود کتایون

 برای او هم و بود خواهر برایش گالب هم. شد نمی کم گالب

 .گالب

بخریم چیزی یه مزون بریم خواستی امروز - . 

 .اوهوم -

 نی از کمی و برداشت میز روی از را بزرگش شربتی تخم لیوان

 سمت به را دو هر نگاه و زد در ها مربی از یکی که خورد بزرگی

کرد جلب کتایون اتاقک در . 

بدی؟ منو ماه این برنامه زحمت بی میشه. جون کتایون سالم -  

. بود جدید های بچه از کامیال. کرد باز را تاپش لپ دوباره کتایون

. بود لبش روی لبخند همیشه و نبود دمخور ها مربی با زیاد

 خوش وا با و کند گالب نثار لبخند که شد می باعث هم همین

 ها آن شاید. نداشتند را گالب دیدن چشم بقیه. باشد برخورد

 می پاپتی گدای را گالب. کردند می فکر فرح به شبیه هم

 .دانستند



 شده پرینت ای برگه روی کامیال ی برنامه که بود بعد دقیقه چند

رفت بیرون اتاق از او و شد داده دستش به . 

میاد خوشم ازش خوبیه دختر - . 

. گرفت دهان جلوی را اش چایی بزرگ ماگ و کرد اییدت کتایون

بنوشد ممکن حالت ترین سرد در را چای داشت عادت . 

منشش از اومده خوشم خوبیه دختر خیلی آره - . 

 برای ساعتی نیم هنوز, انداخت دستش ساعت به نگاهی گالب

 ترم برای که بود عسل اش بعدی شاگرد. داشت وقت استراحت

 که اش داشتنی دوست عسل. بود کرده نام ثبت بالفاصله دوم

 و عسلی چشمان. گذاشت می او گیری یاد برای را وجودش تمام

 کتایون که آمد صورتش جلوی دلچسبش عروسکی صورت

 :گفت

بهم زد زنگ علیرضا - . 

 کتایون زندگی ی نقطه ترین خصوصی. شناخت می را علیرضا

 کتایون یقرف و دوست ترین محرم هم گالب و بود او به متعلق

بود غریب و عجیب شناخت نمی را علیرضا اگر. بود . 



 او به نگاهش به و داد کتایون به را حواسش فقط نگفت چیزی

 ی ادامه خواهد می و اوست پیش حواسش ی همه که فهماند

شود متوجه را حرفش . 

بذاریم قرار کنیم صحبت گفت. برگردم خواست - . 

کتایون؟ میگی جدی -  

 بخاطر که علیرضایی. نداشت علیرضا برگشتن برای امیدی هیچ

 حسرتی در را کتایون و بود کشیده عقب اش خانواده نارضایتی

 نه. کند فراموشش توانست نمی گاه هیچ که بود برده فرو

 را کسی توانست می نه و بود شده تمام کتایون برای علیرضا

بیاورد جایش . 
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 تا موزیکشان صدای و بود شده شروع باال سالن ایروبیک سانس

 تکراری کالم بی های موزیک از یکی. رسید می هم کتایون اتاق

کردند می نگاه هم به نفرت با دو هر شد می شروع وقت هر که . 

گفت گالب که زدند زیرخنده : 

 خدایی کنه؟ عوض اولشو موزیک یبگ وحیده به تونی نمی -

ذاره می موزیکو این میشه بد حالم . 

بگم؟ چی -  

داد ادامه و خندید : 

 کنیم نمی حال موزیکت با گالب و من جون وحیده بگم -

داره عادت ریتم اون با کن؟ عوضش . 

گفت کنجکاوی با و شد مسخره موزیک بیخیال گالب : 

 خواسته که اضینر خونوادش مگه اصال علیرضا؟ به گفتی چی -

هم؟ به برگردید  

 تمام ساعت دو. کرده راضیشون گفت که اینطور. دونم نمی -

 بعد برای گذاشتم رو مالقات قرار من حاال. کردیم صحبت تلفنی



 نشستم منتظر من چقدر نکنه فکر وقت یه خواستم. مهمونی از

 بین بیوفته فاصله ای هفته یه گفتم. ببینمش سریع خوام می و

ببینمش عدب زنگش . 

 کمی را فرمش خوش و خمار چشمان و زد چانه زیر دست گالب

گفت و کرد تر جمع : 

 صبر و نشستی منتظرش سال همه این که تو دیوونه آخه -

کنه راضیشون تونسته که حاال. ببینش برو کردی . 

. بره نذاره رو من تونست می موقع اون. نمیشه صاف دلم گالب -

 میموندیم هم با خب باشم کسی با منتونست مدت همه این که من

کرد می راضیشون اونم . 

گفت و کشید آه گالب : 

 هم شبیه خیلی که کنم می شکر رو خدا هم همیم شبیه هم -

 برنمی سال پنج از بعد وگرنه داره دوست علیرضا. نیستیم

  .گشت



 دوسم مادرش که میدونم باشه داشته دوسم که هم هرچقدر -

 خواهرشو دختر خواسته می ولی چیه جریان دونم نمی. نداره

نیستم جریان در زیاد من. انگار بگیره براش . 

بود مانده لیوان در مقداری هم هنوز و بود کرده بازی چایش با . 

 با تا دو شما معلومه که اینطور. بکن وا باهاش سنگاتو بشین -

زندگیتون تو نمیارید هم رو دیگه کس هیچ نباشید هم . 

 با و انداخت روبرویش ای شیشه ی پنجره به نگاهی کتایون

 به را او نظر تا خواست کرد گالب به که ابرویی و چشم اشاره

کند جلب پنجره سمت . 

اومد عشقت پاشو - . 

 سفید دار لبه کاله با عسل. چرخید پنجره سمت به نگاهش

 روی را لیوان و زد لبخند. شد می دیده پنجره پشت از رنگش

 به تا شد بلند جا از و آورد در تن از را سویشرتش. گذاشت میز

 کرد می مقایسه دیدارشان اولین با را دیدارش. برود عسل سمت

 سعی بار اولین که عسلی. دید می آسمان تا زمین را فرقش و



 برای بار هر که بلند قد دختری حاال و نشود کالم هم او با داشت

شد می قدم پیش کشیدنش آغوش به . 

که دهاوم من عشق ببین آخ - . 

 و داشت تن به نمایشی سویشرتی. برگشت سمتش به عسل

 هم. کرد باز را دستش. بود دستش یک در هم بنفشش ی قمقمه

زد می تر باال هم او از داشت کم کم و بود گالب قد . 
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جونم گالب وای - . 

 دو همان انگار نه انگار که کشیدند آغوش در را همدیگر طوری

 هم ساعتی یک جلسه هر معمول طبق و بودند هم کنار قبل روز

 گل و بودند گفته گل و بودند نشسته بوفه در هم با کالس از بعد

بودند شنیده . 



 دست شست و اشاره انگشت عصل که گرفتند فاصله هم از کمی

گفت و کرد ریز را چشمانش. داد رقرا هم کنار را آزادش : 

کوچیک قدر همین. بود شده انقدر برات دلم - . 

 االن شو حاضر برو. بود شده تنگ برات منم دل بگردم دورت -

مونده جا کورنومترم و سوت. میام . 

 به هایش لباس تعویض برای و نشاند گالب صورت روی ای بوسه

 هوای و حال ترف می بیرون شهاب با که وقتی از. رفت رختکن

 آن از که بود شده بشاش اش چهره انقدر. داشت بهتری

 حاال که دختری. نبود خبری اول های روز صدای بی عروسک

 و کرد می پرسی احوال و سالم همه با آمد می مجموعه به وقتی

 را گالب فقط که نبود ای خجالتی عسل دیگر داشت خوبی حال

دید می شنوا گوش .  

 همین به و داشتند خبر عسل و شهاب بتنس از خوبی به همه

 و کرد می تالش او دل در خودش کردن جا برای هرکسی خاطر

بود شده اجتماعی و برخورد خوش هم عسل . 



 بیرون دوباره و برداشت کتایون اتاق از را سوتش و کورنومتر

 که بود رسیده زمانی و شد می شلوغ استخر رفته رفته. رفت

 دوست. داشتند بیشتری استقبال استخر به رفتن برای مردم

 داد می ترجیح و دهد آموزد عسل به شروعی تایم در نداشت

 ی مدرسه ولی باشند داشته کالس ها سانس شروع از قبل

 را او ظهر از بعد سه ساعت تا روز هر عسل ی کننده دیوانه

کردند می عالف . 

ای؟ آماده -  

 مانه که گذاشت می سرش روی را کالهش آینه مقابل عسل

گفت و کرد نگاه گالب به داخل آن از طور : 

آب؟ تو نمیای باهام. حاضرم آره -  

 مچش در را کورنومتر و انداخت گردنش درون را سوت بند

گفت و کرد تنظیم : 

کنیم شنا هم با میام آخرش کن تمرین یکم چرا - . 

 گیر سخت. شد آماده و رفت دوش زیر که بود شده قانع عسل

 می که دانست می گرفت می سخت شتربی عسل به ولی بود



 عسل تا بود وسیله او و باشد داشته خوبی ی آینده تواند

دهد پرورش را استعدادش .  

. کند شنا سرعتی تا خواست می ازش و گرفت می تایم برایش

کند اش آماده مسابقات برای خودش خواست می .  

شدی خسته بسه عسل - . 

آب تو بیا نیستم خسته نه - . 

 از عسل بخاطر که را استخر طول و دادند مسابقه مه با کمی

 مسابقه و کردند طی بود کرده جدا بند با عمومی قسمت

 او و باشد کنارش خواست می فقط نبود رقابت قصد. گذاشتند

کند شنا بهتر . 

باز؟ بریم یا بسه -  

 ولی بود مشهود خستگی چشمانش از. بود کرده شنا ساعت دو

داشت انرژی کردن شنا برای مه هنوز داد می اجازه اگر . 

 جواب خودش بروند دیگر دور یک بگوید عسل نداد اجازه

گفت و داد را خودش : 



 رو ات قورباغه بعد جلسه. کردی تمرین خیلی. بسه امروز برای -

کنیم می تکمیل . 

بشه تموم ندارم دوست. جووون گالب وای - . 

 رفت می باال دیواره از که طور همان و خندید عسل روی به

 :گفت

شد گشنم بدن بر بزنیم اسنک یه بریم که بیا - . 

 پر عسل. کرد باز طرف یک از را بود بسته که بندی و شد خم

گفت و آمد بیرون بود شده خارج گالب که طور همان انرژی : 

تولدمه؟ دیگه هفته میدونی -  
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 از اش عروسکی های عسلی.میخندید هم دخترک های چشم

 راضی خودش از بود، راضی چقدر. بودند خوش سر تولدش ذوق

 بعد روز دو که بود انداخته تقال به را شهاب دل جوری که بود

 همان و زد عسل روی به لبخندی. ببیند را عسل شدن غافلگیر

 برمیداشت سفید پالستیکی دلیصن روی از را اش حوله که طور

 :گفت

میگی؟ راست -  

 بود سعید با که زمانی بجز وقت هیچ.نداشت تولد از ای ایده هیچ

 به شد می بسنده هم موقع همان. نداشت خصوصی به تولد

 می حتی و هایشان دادن قلوه و دل و یواشکی های رفتن بیرون

 کرد می فکر.بود داده هدیه او به را فربد که تولدی شب به رسید

 بارها ولی بود نشده ناراحت بودن از وقت هیچ و بود هدیه فربد

گله خدا به و بود کرده سرزنش را خودش بودنش شکل برای ... 

 بابام امسال ولی نداشتم دوست رو تولدم سالی هیچ من آره، -

 دوست رو بابام من میدونی. بیرون بریم هم با داده قول بهم

 داریم خونمون تو مشکل هرچی مکرد می فکر چون نداشتم



 وقتی آدم. خوبیه مرد واقعا بابام فهمیدم االن ولی اونه بخاطر

 بودن ساله پونزده. میکنه درک بهتر رو چیزایی یه میسه بزرگ

نه؟ دیگه بودنه بزرگ  

 که برد می ای سالگی پانزده به را گالب هایش حرف تمام سادگی

 ی پیشه اشقع گالب. است شده بزرگ چقدر کردمی فکر

 عشق با و شده فارغ دنیا ی همه از کرد می فکر که رویایی

کند می جبران را هایش سختی ی همه کردن زندگی . 

 بتونی زمانی برهه هر تو که اینه مهم. نیست آدم سن مهم -

بگیری تصمیمارو بهترین . 

 ردش. کشید بیرون سر از را محکمش کاله و داد تکان سر عسل

 اش رفته درهم موهای و بود انداخته مزیقر خط پیشانی ذوی

بود شده داده سوق سمت یک ب کدام هر . 

 اسنک دو گالب. نشستند بوفه پالستیکی میز پشت دو هر

 عسل. کرد آماده عسل های حرف برای را خودش و داد سفارش

 هایش حرف به ها ساعت بود حاضر که بود ارزش با انقدر برایش

ندنک فکر چیز هیچ به و دهد گوش . 



 سنم هرچی کنممی فکر. فهمممی بهتر رو چیزا خیلی االن من -

دارم قرار موقعیتی چه توی کنم درک میتونم بهتر باال میره . 

 بی صورت که گالبی. خوردنمی تکان لبانش روی از لبخند گالب

 کنار زد،می ای بیننده هر ذوق در که بود چیزی اولین احساسش

 و شد می برداشته صورتش ویر از ها سختی و ها نقاب عسل

بود غریب هم خودش برای که بود جدیدی آدم . 

 مقصر بابام شاید. فهمممی بهتر االن ولی میدونستم هم قبال -

. یادمه رو بعدش ولی نمیاد، یادم رو ها موقع اون من چون بود

 ماشین با آژانس عنوان به که کسی اون فهمیدممی که من

 نمیتونه وقت هیچ زبان کالس دم دنبالم میاد بلند شاسی

باشه تاکسی و سرویس . 

 ترین عجیب بود گفته عسل که ای جمله آخرین. ریخت دلش

 خودش نتوانست. بشنود لحظه آن د توانست می که بود چیزی

پرسید ناگهانی همین برای کند کنترل را : 

چی؟ یعنی -  
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 هم و بداند خواست می هم. کرد می سنگینی دلش روی چیزی

 تمام و بود رفته انتها تا را همه خودش باشد، نفهمیده که نه... نه

 ایده برایش عسل ی جمله یک انگار. بود شده بر از را سناریو

 زندگی شهاب، و ببیند را بهاره. کند سرایی داستان تا بود شده

شد می تر داغان و درب هوایش و حال روز به روز که ای . 

نمیشی؟ ناراحت بگم بهت -  

 چیزی اگر خواست می نشود، تلقی فضول خواست می دلش

 و دلشت او به عسل که باشد اعتمادی حسب بر شد بیان بینشان

بود برقرار بینشان که ای دوستی .  

 اگر کنه،نمی اذیتت اگر. بگو بهم رو داری دوست که هرچیزی -

خواد می دلت . 



 گاهی که صحبت خوش دختر این. انداخت باال را اش شانه عسل

. بود کرده فرق اول روزهای دختر با شد می حرف پر هم عجیب

رفت نمی طفره زدن حزف از و نبود پایین سرش دیگر . 

 من برای ولی تریا بزرگ سال یازده ازم بگی شاید جون، گالب -

 و داشتم که هستی دوستی ترین یمیصم. دنیایی دوست بهترین

 اتفاقای از هیچی من. تری نزدیک من به هم بهاره از حتی

میدونی رو چیز همه تو ولی نمیگم بهاره به زندگیم . 

 و شد می بهاره عسل برای گاهی. بود مادرش بهاره از منظورش

 رابطه و بود گرفته یاد اینطور که بود عجیب! مامان هم گاهی

نداشت دوست هم را شان . 

عزیزی خیلی من برای توام - . 

 میزشان روی ها اسنک گذاشتن برای دار بوفه از و خندید عسل

 در لوکس کافه یک حکم برایشان استخر ی بوفه. کرد تشکر

 صمیمی مکالمه شاهد درمیان روز یک هر داشت، را شهر شمال

 ی ممنوعه روابط پس در که ای رابطه بیشتر عمق و بود شان

بود گرفته شکل مخفی . 



بودم کوچیک خیلی زبان، کالس رفتممی بچگی از من - . 

گفت بهم بهاره آره - . 

 ناراضی االن. المللی بین مدرسه بفرسته منو خواسته می آره -

کنم می تعریف برات دارم کلی نیستما . 

 مزین خردل سس با لبش ی گوشه کمی که زد اسنک به گازی

 خودش و کرد تمیز را لبش گوشه حرفش ی ادامه از قبل. شد

گرفت سر از را صحبتش . 

 ولی بودم کوچیک خیلی میومدم، و رفتم می سرویس با اوال -

 خیلی اوایل اون. بشم رد خیابون از خودم بودم گرفته یاد دیگه

 زیاد خیلی دعواها این بعد به تایمی یه از ولی نبود دعوا خونمون

  .شد

. بود کرده اش سنهگر و خسته فرسا طاقت های تمرین آن و شنا

 بود مانده کم نگاهش و بود شده جمع خستگی فرط از چشمانش

بماند جا پلک پس در که . 

 ...خب -



 مامانم کردن می دعوا بد خیلی مامانم و بابا که مدت یه از بعد -

 نمیدونم ولی داشت گواهینامه. میارمش برمش می خودم گفت

 استفاده رفتن مهمونی برای ماشینش از همیشه اون از قبل چرا

 چقدر که میدونم ولی دارما، دوست خیلی رو بهاره من. کرد می

 که میدونم ولی دنیاس آدم ترین عزیز من برای. کرده اشتباه

کرده انتخاب اشتباه . 

 روزهای آرام دختر... ذهنش کوچک عسل بود شده بزرگ چقدر

 که میچید هم کنار را کلمات بزرگانه طوری داشت حاال اول

شد نمی باورش . 

نگو میشی اذیت اگر - . 

شدنام؟ اذیت شبیه االن -  

 قرار نمایش معرض در را هایش دندان و خندید نمک با خیلی

 .داد

 و میشه عوض ماشین راننده نه دیدم هی مدت یه بعد خالصه -

 فقط. میکنه تغییر میریم باهاش برگشت و رفت که ماشینی نه



 میگفت نکردی ابحسرو تاکسی کرایه چرا میگفتم بهش وقتی

کردم حساب من نشدی متوجه تو . 
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 اون تو اگر آدم نمیدونم. نه هم وقتا یه میدم حق بهش وقتا یه -

 بود شده قکرم همه من. میکنه چیکار بگیره قرار موقعیت

 می فقط من و کرد می پنهون همه از که ای رابطه این فهمیدن

 بابامو دارم که االن. فهمم نمی که کرد می فکر اون و دونستم

 وقتی که نیست سری دو دیو اون اصال که میبینم میشناسم

 رو شلوارم میشه باورت و کردم می سکته خونه تو میومد صداش

کردم؟می خیس  

 ی گوشه را ای مشکی ابرو و چشم دختر گالب و گفت می عسل

 به شلوارش پاچه کنار باریکیاز راه که کرد می تصور نمور اتاق



 خوردن کتک ناک وحشت صدای از که دختری. بود افتاده راه

 جای جای تمام شناخت نمی که ای الابالی های مرد میان مادرش

 را خودش فقط و بود کرده فراموش را عسل. لرزید می بدنش

 مویش کش میان از درهمش و ریخته هم به موهای که دیدمی

 هم خوردن جم توان که بود کرده وحشت انقدر و بود زده بیرون

 .نداشت

برات بمیرم - . 

 سمت به مغزش پس از را ها صحنه تا کرد باز و بست چشم

 کمرنگ زد می حرف که عسل. رفتندنمی ولی دهد هل دیگری

نداشتند رفتن قصد هیچ انگار ولی شدند می . 

نیستا خوب کنیمی فکر چیزا نای به انقدر - ! 

 خوام نمی خدا از جدیدا تازه. کنم می فکر بیشتر خیلی جدیدا -

 دیگه بوده این قسمت حتما میگم. باشن هم کنار بابام و مامان

 زوری نباید که آدما. زندگیمون برای باشه بهتر بابام نبودن شاید

باشن هم کنار . 



 در بیشتر را او کردنش صحبت بار هر و عسل دیدن بار هر

 و خودش به لرزید می. برد می فرو کنش خرد اعصاب ی گذشته

 آور عذاب او برای حاالت این و ها حرف این چقدر که زد نمی دم

 .است

نه؟ یا باشن هم کنار داری دوست -  

. نگفتم دلم ته از باش مطمئن ندارم دوست گفتم بهت بار هر -

 اینکه از قبل خوام یم ولی نمیدونم مشترک زندگی از چیزی من

 سه بودنهم کنار برای شده که بارم یه بشه تموم زندگیشون

کنن تالش مون نفره .  

 و بود نشسته مثابلش که کسی همین شود، نمی که دانست نمی

. بود ها نشدن عاملین از یکی گفت می هایش خواسته از برایش

 گفت می اش زندگی های دلخوشی از برایش که گالبی همیم

 اجازهدنمی بودنش که بود هایی آدم ترین مهم از یکی خودش

شود تکمیل او های دلخوشی تا داد . 

داری؟ اعتقاد عشق به تو جون، گالب -  



 دختر بود، نشسته عسل جلوی که ای ساله پنج و بیست گالب

 چشم سرعت به سوال این شنیدن با که نبود ای ساله پانزده

 های زیباییو ها نگیقش از آشکاری شوق با و بزند برق هایش

 بود خورده زخمی عشق از دختر این.بگوید عشق نشدنی وصف

شد نمی جبران وقت هیچ که . 

پرسیدی؟ سوالو این شد چی -  

بدونم نظرتو خواستم می - . 

گفت تمام صداقت با و انداخت باال شانه گالب : 

 دوست. بگم قشنگیاش از برات که ندیدم خیری عشق از من -

 فکر دارم دوست کنم، می نصیحت دارم کنی فکر اینجا ندارم

 اینو و نشسته جلوت تجربه کوه یه با که بزرگتم آبجی کنی

 کیف. میکنه رسوات بگیری نگیر، عشقو پی وقت هیچ. میگه

 دلت اگر.بلغزه نده اجازه دلت به وقت هیچ فقط... کن زندگی کن،

 عسل ینا تو نه تمومه، کار دیگه بلرزه کوچولو یه فقط ذره یه

برمیگرده قبل شکل به دیگه زندگیت نه و میشی . 
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یعنی؟ شدی عاشق هم تو -  

بودیم نامزد سالگی ۱۸ تا. بودم کوچیک خیلی - . 

 و ماند باز هم از دهانش. کرد تغییر ناگهان به عسل ی چهره

. شد خیره گالب صورت به حرکت بدپن اش زده وق چشمان

. کند کنترل را خودش توانست نمی و بود گرفته اش خنده گالب

 ابایی و گفت می اش زندگی های رمز و راز از که بود بار اولین

 هیاهو این از را عسل توانست می گفت می اگر شاید. نداشت

دارد نگه دور بچگی های . 

ی؟کرد ازدواج یعنی -  



 احساس که جوری بود شده گشاد حد از بیش چشمانش هم باز

 خون و شود جدا هم از هایش پلک که است لحظه هکان کرد می

بریزد بیرون ازچشمانش . 

خورد بهم خب ولی بودیم محرم نامزدی، فقط نه - . 

بودی؟ نگفته بهم وقت هیچ چرا -  

بود نیومده پیش حرفش خب - . 

 بزرگ لحن با و داد جای خودش روی را غم از ای هاله صورتش

گفت ای منشانه : 

خوبی؟ االن یعنی -  

خوبم که معلومه. گذره می وقتا اون از خیلی - . 

 زورکی ی خنده جز لبش روی لبخند آنو گفت می دروغ شاید

 زمان آن در دیگری حرف که نبود صالح ولی نبود چیزی

 جا ینا از بیشتر نباید و بود بس عسل دانستن قدر همین.بگوید

فهمید می . 



 و عاشقی و عشق دنبال همه که هستی سنی تو االن میدونم -

بازین پسر دوست ... 

 هم های عسلی به مستقیم بار این را نگاهش و کرد سکوت کمی

داد ادامه و دوخت اسمش رنگ : 

کنه فرق سناش هم و دنیا همه با من عسل میخواد دلم ولی - . 

نشناختی؟ منو یعنی -  

 و پدر از را عسل که بخورد قسم توانست یم بود، شناخته

 که داشت ای موازی دنیای عسل. شناخت می بیشتر هم مادرش

 دنیایی. بود خوشبخت دنیا آن در حتی و کرد می زندگی آن در

 ی همه مخاطب و شد می هایش کالویه و موزیک غرق که

 های شبکه غرق. بودند معروف های خواننده هایش مکالمه

 سلبریتی به که عشقی و شد می ختم موزیک به که ای مجازی

 در که هایی آن از نه ولی بود ساالنش و سن هم شبیه. داشت ها

 می کنترلش انقدر بهاره. بگذارد قرار بخواهد و بیافتد راه خیابان

 زیر دنبال هم خودش هیچ، نداشت که خوردن جم توان که کرد

نبود رفتن آبی . 



 .شناختمت -

گفت و انداخت سالن داخل رگبز ساعت به نگاهی عسل : 

شه می نگران مامانم االن سرم بر خاک وای - . 

 جا از. بود رفته کنار هایش جمله از بهاره و بود شده مامان دوباره

گفت و شد بلند : 

 کالس منم. بهتره بری ولی نمیشه نگران اینحایی میدونه -

دارم کار برم زودتر باید بعدش میشه شروع دیگه یکم بعدیم . 

 زیر را کالهشو عینک. بوسید را اش گونه و رفت گالب سمت هب

گفت شد می دور که طور همان و زد بغل : 

میکنی تحمل حرفیامو پر که مرسی دارم، دوست - . 

گفت و فرستاد دستش با ای بوسه گالب : 

منی جیگر - . 
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 و هماهنگی برای قبل شب از شهاب بود، کرده تن به را لباسش

 باغ به ها کار موقع به شدن انجام و تشریفات سر باالی بودن

 گالب پیامک دو یکی کردن بدل و رد با مدت تمام در. بود رفته

 جشن به وقت سر که بود خواسته و بود کرده مطلع اوضاع از را

  .برسد

 حاضر. نشست آینه جلوی و زد تن به را اش مشکی بلند پیراهن

 خوبی به تا بگیرد نظر زیر را خودش دقت با خواست می ولی بود

 از تر باال کمی پشتتا از پیراهنش. شود داشت انتظار که ای

 کمی که لباسی بلند قد و بلند های آستین ولی بود باز کمرش

 آداب این بادیم زیاد. کرد می جبران را بازی این زد می برق هم

 بپرسد را نظرش آنکه بدون کتایون لباس انتخاب با ولی نبود

 به تر شکیل تا کند انتخاب سبکی چه باید مه بود فهمیدن

 ولی بود شده گرفته عسل برای فقط میهمانی این. برسد نظرش

 به شهاب فروشی فخر که گفت شد می مهمانی هدف از بخشی



 آشنایان این میان جایی. بود هم آشنایانشان حتی و همکاران

 شکل بهترین به خانوادگی دوستی عنوان به باید ولی نداشت

شد می ظاهر . 

 گوش به را اش گوشواره هنوز او و بود در جلوی کتایون

 آالت زیور تکه دو یکی فقط که بود گرفته یاد. بود نیانداخته

 خودش به آید می دستش به چی هر که است آن از زیباتر

 شب در ای برنامه چه بود قرار که دانست نمی .کند آویزان

 بهاره خواست در به بنا و خاطر همین به بیاید، پیش برایشان

 همراه به را بود کرده آماده ماندن جا آن شب یک برای که ساکی

 بست که را در. رفت بیرون خانه از و زد بغل زیر وسایل باقی

 مطمئن خانه کردن چک و گاز بودن خاموش از که آمد یادش

رفت آسانسور سمت به و شد بیخیال دیگر ولی بود نشده . 

 را چیزی اش گوشی میان کتایون و بود نشده تاریک هوا هنوز

 شاد صدای داد سالم و نشست ماشین در که همین. کرد می نگاه

شنید اش گوشی داخل از را کتایون بشاش و .  



 لقف را آن سریع و برداشت گوشی روی از را نگاهش کتایون

 .کرد

مگه؟ کردی می چیکار وایسم؟ دیگه ساعت یه میخوای سالم، -  

 نگاه که کلیپی از را ذهنش خواست می انگار کرد، می شوخی

 شده چیزی چه درگیر فکرش کند قراموش و کند پرت کرد می

 .بود

برم قربونت ببخشید - . 

بوسید را کتایون ی گونه و شد خم .  

نمیبخشم نه - . 

 لب روی را لبخند و بوسید حرفی هیچ بی را اش گونه دوباره

کشید کتایون های . 

آرایشم توی نزن گند حاال - . 

 تا شد باعث مسیر اول شلوغی. افتادند راه به و خندیدند دو هر

دهد توضیح کلیپ درباره خودشو بکشد ای کالفه پوف کتایون . 



 رو کرد خواستگاری ازم توش که کلیپی برام علیرضا امروز -

 فقط مات بار هر و کردم نگاهش بار پنجاهو صد صبح زا. فرستاد

کردم نگاه . 

 شنوا گوشاو برای بیشتر کتایون. بود نشنیده کلیپ آن از چیزی

 خیلی آنکه مگر بگوید چیزی خودش که شد می کم. همدم و بود

شد می احساس اش شانه روی فشار . 

کنی؟ فکر بده فرصت بهت نگفتی بهش مگه -  

 کمی مسیر تا فشرد گاز روی را پایش کمی و انداخت باال شانه

کند رد زودتر چه هر را بود شده باز جلویشان که . 

میزنه زنگ میده، پیام ولی چرا - .  

مثبته بهش حوابت که میدونیم تهشم - . 

 مثبت هم دیکه کس به ولی نباشه مثبت ممکنه جوابم اون به -

گالب خوبه خیلی علیرضا. نمیشه . 

 می حاال و نبود بلد کردن دل و درد. دبزن که نداشت حرفی

نیست بلد هم ذادن داری دل که فهمید . 



ببینش بردار گوشیمو - . 

 با. بود شده تعریف کتایون گوی روی انگشتش که بود کسی تنها

نبود رمز زدن به نیاز و شد می باز گوشی گالب انگشت اثر . 

ببین رو گوشیه روی که کلیپی همین - . 

 قلب شکل به میز روی شمع چند. بود تاریک صفحه جای همه

 در کسی... یک ی شماره شمع با کیکی کنارش و بود شده چیده

 گرفته فیلم ها شمع روشنو تاریم میان جزئیات تمام و نبود اتاق

 بی و زیبا آهنگی که نکشید طول بیشتر لحظه چند. بود شده

 فرق که صتفی موهای با کتایون و گرفت قرار فیلم پس در کالم

 که هایی آدم شد روشن که ها چراغ .شد اتاق وارد بود باز وسط

 پسر و دختر اتاق دور تا دور. شدند مشخص هم بودند اتاق در

 به هایشان جیغو سوت با کتایون ورود با که بودند نشسته هایی

 پسر.بود ایستاده اتاق میان زده مات کتایون و رفتند استقبالش

 از چیزی و داشت تن به روشن آبی لباس که دید را بلندی قد

 نتوانسته که بود شده تاز تصویر انقدر نبود، مشخص صورتش

 جلویشو برداشت قدمی کتایون کنار از. ببیند را پسر چهره بود



 کتایون سمت به را داشت دست در که ای جعبه و زد زانو. ایستاد

 گرفته صورتش روی به دست کتایونو زدند می جیغ همه. گرفت

کرد می خیس را صورتش هایش اشک و بود . 
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 باقی و کرد خاموش را صفحه گوشی کنار ی دکمه فشردن با

 نمی کسی که بود زیبا و رمانتیک چیز همه انقدر. ندید را ویدیو

 علیرضا که مادری و پدر. دکن تصور را ماجرا ی بقیه توانست

 کنار او تا شد می باعث که ای مریضی و بود شده درگیرشان

 بود خورده هم به مراسمشان ی همه ناگهان به. بماند اش خانواده

 و بود برگشته علیرضا حاال. بود نکرده پیدا ادامه چیزی دیگر و

 میگشت بر سعید که انگار. بگیرند سر از را چیز همه میخواست

 که هایی حرف ی همه توانست می اگر! باشند هم با خواست میو



 کنار بودنش برای راهی شاید بگذارد سر پشت را بود شنیده

کرد می پیدا هم سعید . 

 هم با چقدر االن کنه می فکر ببینه رو ویدیو این یکی -

 .خوشبختیم

 انتخابا بهترین میتونی نگیری کم دست رو خودت اگر کتایون -

بکنی رو . 

. کرد زیاد را ماشین کولر. فرستاد باال اش بینی روی را کشعین

. بود شده گرمش و بود کرده تر گرفته برایش را هوا کردن فکر

 برای داد می ترجیح و شد می سخت برایش زدن حرف گاهی

 تلفنش حتی و کند خلوت تا داشت نیاز تنهایی به. باشد خودش

 دسترسی لیرضاع های ویدیو و ها عکس به تا کند خاموش را

نکند پیدا . 

 فاصله بینتون اتفاقا سری یه فقط نداشتید، حادی مشکل شما -

بشی پشیمون که نکن انتخابی. انداخته . 

گفت و زد پوزخندی خودش. کرد می نصیحت را کتایون داشت : 



 آدمش خودت که منی همین رسیده کجا به کارمون ببین -

کنم می نطق برات نشستم کردی . 

گفتو برگشت سمتش رفته هم در های اخم با و جدی کتایون : 

 بغل همین ازت بشنوم حرفا این از دیگه بار یک بخدا گالب -

کنم می پیادت و دارم می نگه . 

 که بود بزرگی ی کارخانه بروز رو درست گفت می که بغلی همین

 اتوبان سمت یک که گذری زیر و بود بیابان همه اطرافش و دور

کرد می صلمت دیگرش سمت به را . 

 را دقیق آدرس شهاب. رسیدند ویال به که بود میش و گرگ هوا

 را مسیر دقت با نقشه روی از هم او و بود فرستاده کتایون برای

 نمی دیده داخل از چیزی هیچ بسته در جلوی. بود کرده پیدا

 به که آن با. است راه به سروری و جشن که نبود مشخص و شد

 بیرون از ولی بروند عروسی به است قرار که بودند گفته عسل

شد متوجه داخل مجلس از چیزی شد نمی باغ . 

. افتاد راه به کتایون از تر جلو گالبو کردند پارک را ماشین

 را جا همه دقت با و بودند جا آن شهاب با قبل شب چند همین



 متوجه کسی که کند جلوه طوری داشت سعی ولی شناخت می

 پیاده مسیر با کرد باز را در که ینهم. نشود بودنش آشنا این

شد روبرو بود شده تزئین ورودی در جلوی از که رویی .  

 بنفش و زرد های گل با طرف دو از ای ماسه باریک مسیر

 می تابیده زمین داخل از که هایی چراغ نور و بود شده پوشیده

 فضای تمام ترجلو. داد می بیشتری ی جلوه ها آن زیبایی به شد

 میز میان در که بودند چیده سفیدی های صندلی و میز را باغ

 در را بنفش رنگ و داشت قرار ها گل تمامی رنگ به بزرگی گل

 چیده ای هوشمندانه طور به چیز همه. بود کرده پخش میانشان

بود شده چندان صد باغ زیبایی و بود شده . 

کردن درست قشنگ چقدر عزیزم - . 

 کرده احساسات ابراز باغ یفضا دیدن با که بود کتایون صدای

کند پیدا آشنایی تا کاوید می را فضا تمام گالی نگاه و بود . 

 و بودند ایستاده ساختمان جلوی بزرگ ی پنجره جلوی عده یک

 از هم بعضی و باغ میان ای عده کردند، می تالش بنر وصل برای



 کتایون کنار که طور همان. بودند مشخص پایین طبقه پنجره

گفت زد می قدم : 

 خوشحال خیلی ببینه رو اینجا. بنفشه رنگ عاشق عسل -

 .میشه

گالب؟ خریدی کادوتو -  

 و عسل نداشت امکان باش؟ کرده فراموش که شد می مگر

 انتخاب برایش هوشمندانه و دقت با و کند فراموش را کادویش

بود کرده خوبی . 
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ساکمه همین توی آره - . 

نداشتی؟ نیاز پول. بپرسم ازت کردم فراموش من چرا -  



 بند و کشید باال دستش روی را بزرگش ساک ی دسته و خندید

کرد مچش . 

نمیشه شب روزت نپرسی رو سوال این روز یک - . 

 جز دیگر هرکس اگر. گرفت کتایون از خنده همان با را نگاهش

 می ولی شد می ناراحت پرسید می او از را سوال این کتایون

ندارد غرضی و قصد هیچ کتایون دانستکه . 

 من.نیست بد کنی می فکر که شدتی اون به اوضاع االن بخدا -

ندارم مالی مشکل وگرنه بدهکارم تو به فقط . 

نگی که ای دنده یک و پرو انقدر باشیم داشته - . 

 چند کنار. شد کتایون با بحث ی ادامه بیخیال شهاب دیدن با

. کرد می نظارت را فعالیتشان کمر به دست و بود ایستاده مرد

 کروات بدون سفیدش پیراهن و رسید می نظر به آشفته کمی

کرد می تشدید را آشفتگی این .  

گفت کتایون که باشد مسلط خوپش به داشت سعی : 

نیست؟ محسنی آقای اون -  



 کدوم؟ -

 داشت برمی قدم ماسه روی ها پاشنه آن با سختی به که کتایون

داد جواب : 

سفیده پیرهن همون خودشه، چرا - . 

 این از غیر و بود می شهاب کتایون هدف اولین باید اینکه مثل

 سرش پشت گالب و زودتر کتایون و رفتند جلو. شد نمی چیزی

کردند سالم . 

 شریفت که کردید خوشحالم شما؟ حال.عزیز های خانم به به -

 .آوردید

گفت و گرداند رو گالب سمت به و گفت کتایون به رو را ها این : 

 میشه خوشحال خیلی عسل دانش، خانم آمدید خوش خیلی -

ببینه اینجا رو شما . 

 توانست می خوبی به. کند نمایی ظاهر بود بلد خوب شهاب

 بگذارد نمایش به را رفتار بهترین و دهد وفق محیط با را خودش

 همچنین و قبلی میهمانی از. بود معذب همچنان بگال ولی



 هنوز ولی بود شده تر راحت برایش چیزها خیلی عسل کنسرت

 شان رابطه از چیزی که جمعی میان هم آن شهاب با برخورد هم

بود سخت دانستند نمی . 

دعوتتون از ممنونم - . 

 میکنم فکر اس آماده لباس تعویض برای ها اتاق باال، بفرمایید -

برسه دیگه ساعت نیم تا هم لعس . 

 و مبارک تولدت بنر و بود پا به دیجی بساط حیاط از ای گوشه

 طبقه بالکن زیر همان بود شده حک رویش بزرگ که عسل نام

 و مجلل جشنی به شبیه درست چیز همه. بود شده نصب باال ی

 نتیجه و بود داده انجام خوبی به را کارش تشریفات. بود شکوه با

بود آمده در آب از خوبی یزچ کار ی . 

 ی طبقه. رفتند باال لباس تعویض برای دو هر و گفتند ای اجازه با

 شناختند نمی که کسانی تمتم روی به باید و بود تر شلوغ باال

 های آرایش با که عسل سال و سن هم دختران. زدند می لبخند

 از بودند کرده سعی موقت های تتو بعضا گاه و غریب و عجیب

بیایند چشم به زیبا خودشان نظر .  



 ها آینه جلوی بخصوص و گوشه به گوشه و بود پر ها اتاق تمام

شناختند نمی را کسی هایی طور یک. بود شلوغ . 

خریدی؟ چی تو راستی -  

 آویز و براق های گوشواره داشت سعی که کتایون گوش زیر آرام

گفت او که بود کرده سوال بیاندازد گوش به را اش صدفی : 

دیگه؟ خوبه. براش گرفتم عطر -  

 کف های لمینت روی را جورابش بی پاهای و داد تکان را سرش

 خوش و تراش خوش پاهای از نیمی لباسش بلند چاک. گذاشت

 استایلش به قشنگی ی جلوه و انداخت می بیرون کامال را رنگش

داد می . 
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 و کیف. شدند آماده بودند جا آن که کسانی ی همه از زودتر

 اتاقی همان ی نفره تک تخت کنار را نداشتند نیاز که وسایلی

 خوابیده رویش بار اولین برای شهاب با روز آن که دادند جای

 سفید آقایان و بود شده بیشتر جمعیت رفتند پایین وقتی. بودند

 با شهاب. بودند پذیرایی حال در بنفش های پاپیون با پوش

 جا همان تا خواست ها آن از بود جلوتر همه از که میزی به اشاره

کنند پذیرایی خودشان از و بشینند .  

 ده نهایتا کردند اعالم که بودند رسیده ها میهمان ی همه تقریبا

 همه و بود کرده قطع را آهنگ دیجی. رسد می عسل بعد دقیقه

 که کردند می کوبی پای بود شده تعبیه که رقصی درپیست

رسیدند بهاره و عسل . 

 ولی بود نفهمیده تولد از چیزی برسد رقص پیست به که زمانی تا

 و ایستاد ناگهان دید را دوستانش و رسید جا آن به که همان

 بیرون جمعیت پشت از شهاب. افتاد زمین روی دستش از کیفش

 رها آغوشش در را خودش و کرد تند قدم دیدنش با عسل و آمد

 در عشق با توام لذتی یک. شد نمی جدا ها آن از گالب نگاه. کرد



 همان عسل. کند وصف توانست نمی را حسش که بود صورتش

 شناخت می که کرد می نگاه کسانی ی همه به و چرخید می طور

 دهان روی دست گالب دیدن با. بودند آمده تولدش برای و

 راه گالب تا که قدمی چند. آمد بیرون پدرش آغوش از و گذاشت

 چناه. کرپ رها او آغوش در را خودش بار این و دوید را بود

 و رفت عقب به قدم چند گلتب که بود کرده پرت را خودش

 باران بوسه را گالب صورت. کرد حلقه او دور رابه هایش دست

کرد تشکر بار هزاران بودنش از و کرد . 

 از عسل. داشتند توقع که بود رفته پیش طور نهما چیز همه

 های لب روی از خنده و گنجید نمی خودش پوست در خوشحالی

 و گاه شهاب ی کننده غافلگیر های نگاه. رفت نمی کنار شهاب

نکند توجهی داشت سعی ولی کرد می گرم را پوستش بیگاه . 

 همان از و برگشتند پایین به شدن آماده از بعد بهاره و عسل

 سن هم ی همه. ننشست صندلی روی هم لحظه یک عسل موقع

 میزی به هم عرفان که بودند مشغول پایکوبی به او با ساالنش و

شد اضافه بودند شده جاگیر پشتش بهاره با کتایون و گالب که . 



 فاصله عرفان و بهاره آمدن بین قدر آن که بود عجیب برایش

 نیامده هم با است مکنم که بود کرده فکر همین برای بود افتاده

 دور او از را شبهه و شک دقایقی از بعد حضورش ولی باشند

 .کرد

 از کدام هر با دقیقه چند و چرخید می میزها بین شهاب

 ویژه میز کنار بار یک دقیقه چند هر. نشست می آشنایانشان

شد می مطمئن چیز همه بودن از و آمد می هم اشان . 

. بودند رقص پیست در همه دیگر شد تر تاریک هوا که کمی

 شده چیده استخر باالی ی گوشه ها خوردنی انواع و نوشیدنی

 به پرتقال آب لیوانی گالب. بود محیا قشری هر برای فضا و بود

 سمتش به عسل که بود ایستاده بهاره کنار و بود گرفته دست

 .دوید

نرقصیدی اصال. دیگه برقصیم بیا حون، گالب - . 

. شد همراه عسل با و داد قرار میز روی را همیو آب و زد لبخند

 پاشنه نوع این به انقدر دیگر حاال ولی بود بلند هایش پاشنه



 موزون حرکات با. نداشت ای نگرانی دیگر که بود شده مسلط

کرد می نگاهش لذت با و داد می تکان عسل جلوی را بدنش . 

نه؟ مگه بگیره تولد برام بابام قراره که دونستی می روز اون تو -  

 به و شد می شنیدن سختی به موزیک بلند صدای میان صدایش

 قرار هم نزدیک بیشتر را سرهایشان تا بودند مجبور خاطر همین

 شد کشیده زیبایش و درشت های لب و زد لبخند گالب. دهند

گفت دوباره عسل که : 

میشه؟ باورت تو نمیشه، باورم -  

میشه باورم - . 

 برای و بود خندیده. برسد عسل گوش به صدا تا بود گفته بلند

 می خندان را لبش که همین. کرد می پایکوبی عسل خوشحالی

 قبل از را دلش حال توانست می که همین. بود بس برایش دید

 عسل این به را قبل ماه چند دختر. بود بس برایش کند بهتر

 پسش از خوبی به گالب که خواست می هنر کردن تبدیل شاداب

دبو آمده بر . 

 



❄ 21:57 12.05.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 160_پارت  

برقصیم؟ پرنسسمون با نباید ما -  

 خش و گرفته صدای سمت به همزمان عسل و گالب های چشم

 شنیدن بار یک با شد می باعث زیادش حجم که برگشت داری

 مرتب بار این که بلندی مو مرد. داری نگهش یاد در همیشه

 کوچک ی گوجه یک شبیه و بود بسته سر پس در را موهایش

بود پیچیده را آن .  

 و بهاره چرخاند که نگاه. کشید عقب کمی گالبو کرد ذوق عسل

 که همکاران از یکی با هم کتایون و دید رقص مشغول را شهاب

 رقص از خواست. صحبت مشغول بود آشنا برایش اش چهره فقط

گفتو کشید را دستش عسل که شود دور زاده واهرخ و دایی : 

رقصیم می تایی سه. گالب نرو - . 



 روی از را نگاهش که نبود او دست ولی کرد نمی نگاهش عرفان

 او سمت به چشمانش بار یک لحظه چند. بکشد پایین عرفان

 به شبیه. گرفت می نظر زیر را متعارفش نا تیپ و شد می کشیده

 به کمی که ای ساده پیراهن. نبود نیمیهما آن در کس هسچ

. بود آویزان مچش از مه دار مهره های دستبند و بود آزاد تنش

 اصال انگار او و داشتند تن به شلوار و کت جمع آن مردان تمام

 سمت به را ها نگاه و نباشد دیگران شبیه که نبود مهم برایش

بکشاند خودش . 

 سمت به را شصورت و برد عسل سمت به کمی را سرش عرفان

 به حرفش مخاطب ولی بود گالب روی نگاهش. کرد کج گالب

گفت که عسل :  

بشی بزرگ زود انقدر نبود قرار - . 

 گرفتلباسش دامن به دست شدنش تر بزرگ از خوشحال عسل

 و زد می همیشه که هایی تیپ برعکس. داد کمر به ریزی قر و

 از ت،رف می سالی بزرگ به رو که سنی وجود با داشت سعی



 با و بود شده عیار تمام دختر یک حاال باشد دور به روسری

درخشید می میهمانی میان زیبایش پیراهن . 

دارم دوست رو شدن بزرگ من - . 

 بزرگ داد می ترجیح که دختری بود، گالب همیشه هایش جواب

 بقیه نظر از و بفهمد را چیز همه که کند، زندگی خودش و باشد

شدنبا بچه دختر ها آدم . 

 و پیوست ها آن به عسل شدند نزدیکشان که شهاب و بهاره

 گرفت فاصله ها آن از کمی دید را شان خانوادگی جنع که گالب

برداشت قدم بزرگ میز سمت به آب لیپانی برداشتن برای و . 

 شد می اگر بود زیبا. کرد نمی نگاه و بود انداخته پایین را سرش

 شهاب ولی کنند زندگی الیخوشح با و خانه یک در خانواده این

 ولی رسید می دلش مراد به عسل اگر بود زیبا. خواست نمی

 و لبخند این دانست می. بپد دنیا محال ترین محال که انگار

نیست بیش ظاهری شوهر و زن بودن خوش . 

براتون؟ بریزم -  



 نتواند سر کردن بلند بدون که رفت می یاد از مگر صدایش

دهد تشخیصش . 

ممنون نه - . 

نیستین؟ اهلش -  

 به را سرش فقط. نبود اهلش که راستی به. گرفت باال را سرش

کرد تشکر و چرخاند طرف آن و طرف این . 

داره دوست رو شما خیلی عسل - . 

متقابله حس این - . 

 از اسمتون بودم خونه که مدت این. کنه می تعریف زیاد -

پایین نمیومد زبونش . 

کرد نگاه را عسل و خندید گالب . 

عزیزه خیلی برام. منم خود عسل - . 

 تا را دستش لیوان زد تکیه میز به کنارش. کرد سکوت عرفان

 گالب سمت به را دستش. گذاشت میز روی و کشید سر انتها

گفت و گرفت : 



 برقصیم؟ -
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 باال را لباسش دامن دست یک با و آمد کش میک هایش لب

 .کشید

میل کمال با - . 

 زمخت و بزرگ دست در بیشتر ثانیه چند کرد، دراز که دستی

 که انگار دستش به برخورد با که انگشتانی نوک. نبود عرفان

 همه آن دانست نمی. بود باشند زده انگشتانش نوک به سوزن

 هم قلبش به سوزن که بود کرده احساس ولی چیست بذای زبری

بود خورده . 



 نشانه به فقط و رفت می جلو عرفان را رقص پیست تا قدم چند

کرد رهایش بعد و بود گرفته را گالب دست احترام ادای .  

 و نیافت را او ولی گشت شهاب دنبال به نگاه با ای لحظه گالب

 داشت سعی کرد خودش آرام دادن تکان به شروع که همانطور

 گرفته نزدیکی این از بدی حس. نکند نگاه عرفان انچشم در که

 درخواست این و کند قانع را خودش تا داشت سعی ولی بود

 و داد ادامه که بود هم خاطر همین به نکند برداشت سو را رقص

رقصید روبرویش . 

هستید؟ مربی فقط -  

 و دوخت او به را نگاهش بود دیگری جای حواسش که گالب

است بوده چه سوالش که نشد متوجه . 

هستید؟ شنا مربی فقط میگم -  

 جواب را روبرویش غریب و عجیب مرد سوال سر تکان با گالب

 عسل کنار او تیررس در که افتاد شهاب و بهاره به نگاهش. داد

 حواسش کس هیچ انگار. بود لبشان روی لبخند و رقصیدند می



 زن برادر که رقصد می مردی از فاصله با کمی او که نبود

است همسرش ! 

بدی؟ گسترش کارتو نداری دوست -  

 بجز داشت را سوالی هر توقع. کرد نگاه عرفان به تعجب با

 سو عرفان رفتار از نباید واقعا مه انگار. کاری حیطه در سوالی

 به نزدیکی احساس جز دلیلی هیچ رقص این و کرد می برداشت

نداشت او . 

چطوری؟ یعنی -  

 به داد نمی اجازه و بود انکردنش صحبت مانع موزیک صدای

شوند متوجه را همدیگر منظور درستی . 

 براتون مناسب فرصت یه سر بعدا. نمیرسه صدا به صدا اینجا -

میدم توضیح . 

 شکار شهاب توسط نگاهش بار این دادو تکان سر هم باز گالب

 آن با هم بهاره و بود گذاشته همسرش ی شانه روی دست. شد

 می شهاب بازوی روی سر بود گرفته را دورش که شده فر موهای



 به شباهتی هیچ بودنشان هم کنار نوع و نزدیکی این. فشارد

نداشت بود شنیده عسل حتی و نفر دو آن از که شهابی و بهاره . 

. گرفت فاصله گالب جلوی از کمی و گرفت را نگاهش خط عرفان

گفت و بود اش خیره گالب که دوخت جایی همان به را نگاهش : 

افتاده؟ تفاقیا -  

گفت باوری نا و بهت در و آمد خودش به گالب : 

چطور؟ نه -  

بود سمت اون به نگاهت - . 

گفت لبخند با و داد تکان را سرش گالب : 

رسند می نظر به زیبا هم کنار که کردم می فکر این به داشتم - . 

 که ای خانواده. آمدند می زیبا چشمش به واقعا. بود نگفته دروغ

بودند کرده ویران را شان خانه خودشان های دست با خودشان .  

 کرد فکر گرفت، فرا را وجودش تمام وجدان عذاب بار اولین برای

 عسل به که زندگی از موقعیت این در شهاب نبود او اگر شاید که



 می شان زندگی دوباره شروع برای تالشی بود شده نزدیک هم

شد می درست چیز همه نم شاید و کرد . 

نباشه خوب حالتون کنم می فکر - . 

 نه و بود نزدیک نه که کسی. داشت کم را عرفان فقط وسط این

 بود کاره هیچ عجیب و مرموز مرد این. باشد نزدیک توانست می

شد می نزدیک او به دیگر ای ذره نباید و . 

 اشتباه. گرفت فاصله او از خواهی عذر با و زد مصنوعی لبخندی

بود داده مثبت جواب رقصش درخواست به که بود کرده . 

 

❄ 22:58 13.05.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 162_پارت  

 

 پا روی پا و بود نشسنه کتایون کنار صندلی روی مراسم باقی

 سنگین نگاه باری چند شام سرو تا مدت تمام. بود انداخته



 باید که دانست نمی .بود کرده حس خود روی را عرفانو شهاب

 احتمالی راه هیچ بدون و درمانده. بگوید شهاب به چیزی چه

 خودش دست از. خورد می حرص و جوید می را لبش گوشه فقط

 پایان به زودتر چه هر مراسم تا کرد می خدا خدا و بود کالفه

 .برسد

 آخاده غذا سرو میزهای که بود شب نیمه به نزدیک ساعت

 انجام را ممکن ریزی برنامه بهترین چیز همه برای شهاب.شدند

 هم کنار العاده فوق ریزبینی با و زیبایی به چیز همه. بود داده

بود شده برگزار آبرویی با میهمانی و بود گرفته قرار .  

 دست به هم دیگر یکی و گرفت دست به را ها بشقاب از یکی

 رویش به مختلف های ساالد تماما که میزی کنار. داد کتایون

 خودشان برای ساالد مدل دو از کمی و ایستادند بود شده چیده

 .کشیدند

 میزشان سمت به بخواهد دیگری چیز دلشان که آن بدون دو هر

 بود کرده را کار این کتایون از تبعیت به گالب. نشستند و رفتند



 دیگری چیز ساالد بجز ها شب که داشت عادت کتایون ولی

 .نخورد

 سرعت به بهاره و نشستند کنارشان مه دوشادوش عسل و بهاره

گفت و انداخت نفردو آن های ظرف به نگاه : 

نکشیدید؟ چیزی چرا شما -  

 کرد دستی پیش کتایون که بود شده گرد تعجب از هایش چشم

 می تبدیل باریک خط یک به را زیبایش چشمان که لبخندی با و

گفت کرد : 

خورم می سبک شام من. کافیه. نازنینم بهاره ممنونم - . 

خورم؟ می سبک چی یعنی نمیشه، که اینطوری وای -  

 داشت دست در که بزرگ ظرفدو با عرفان که شود بلند خواست

 و ماهیچه داشت جا که جایی تا ها ظرف. رسید میز کنار

بریزد ها آن روی از بود مانده کم و داشت بر در فسنجان . 

آوردم من آبجی بشین - . 

چی؟ خودت -  



بخورید شما مکش می میرم - . 

 چظور که دانست نمی. بود جا همه به حواسش عرفان که انگار

. بود افتاده غذا آوردن فکر به و بود دیده را ها آن غذای ظرف

 خواست نمی ولی بود انداخته تقال به را شکمش پلو باقالی بوی

 می رفتار کتایون به شبیه و گرفت می آرام باید بیاورد، کم

 زد میز روی بشقاب به دست کتایون اگر که گرفت تصمیم.کرد

بگذارد بشقابش در ماهیچه از کمی هم خودش . 

 حجم برگشت، پر بشقابدو با عرفان دوباره که نکشید طولی

 در دسر هم ها بشقاب از یکی و بود کشیده خودش برای زیادی

داشت بر . 

نکنید تعارف بفرمایید - . 

 کتایون ولی دکر می تشکر فقط و آورد نمی باال سر که گالب

کرد صحبت به شروع همیشه مثل : 

نبودیم زحمت به راضی. کشیدید زحمت خیلی ممنونم - .  

 خاصی خشکی یک. شد مشغول نیست زحمتی گفتن با عرفان

. کرد نفوذ نگاهش به حتی شد نمی که بود هایش برخورد در



 و کرد پاک بود گذاشته پایش روی که دستمالی با را لبش عسل

 :گفت

شدم سورپرایز طوری این که نمیشه باورم هنوز - . 

 دور که هایی آدم ی همه از او و کردند نگاهش هم با همه

گفتو کرد تشکر بودند نشسته میزشان : 

 جوری یه اصال نامرد بعده هفته تولدم میگم گالب به پریروز -

 منتظرم چیزی چنین وقت هیچ کردم نمی فکر که داد جوابمو

 دوست عروسی بریم خوایم می نامردیا، خیلی توام دایی. باشه

 !من

 بود آورده در شده کلفت صدای با و نمک با طوری را عرفان ادای

رفت باال همه ی خنده صدای که . 
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. بهاره با مه و بود کرده هماهنگ شهاب با هم کادو برای گالب

 با خواست نمی دلش. بودند موافق اش انتخابی کادوی با دو هر

 فکر ولی بگذارد تاثیری مادرش و پدر تربیت روی انتخاب این

 کادوی و بود شده بزرگ کافی اندازه به عسل که کرد می

 سن آن در چقدر که داشت یاد به را خودش. بود او برای مناسبی

بود زهاچی این دنبال به چشمش سال و . 

 کردن باز برای همه و شدند جمع سرعت به ها میز شام از بعد

 و کرد می باز را ها کادو یک به یک بهاره. شدند آماده ها کادو

 گالب کادوی به نوبت وقتی. کرد می تشکر همه از متانت با عسل

 عسل خود دست به را بزرگ چندان نه ی جعبه بهاره رسید

 پخش آرامی موزیک. کرد نگاه آن نکرد باز به لبخند با و سپرد

 به عسل. گرفت می فیلم لحظات تمامی از فیلمبردار و شد می

 جعبه شدن باز از بعد و کرد باز را جعبه دور زیبای پاپیون آرامی

 در که گالب به را نگاهش رنگ سیاه ای جعبه دیدن و اولیه ی

گفت و دوخت بود نشسته او نزدیکی همان : 



نه؟ مگه گذاشتی کارم سر کنم؟ باز بهجع همینطوری باید -  

 پاسخ طوری آن آمد می خوشش! نه یعنی که داد تکان سر گالب

کند صحبت سر تکان با که داشت عادت هایی طور یک. دهد . 

 دهانش روی دست کرد باز را جعبه اول ی طبقه عسل که همین

 در چشم های سایه رنگ به رنگ. کشید ای خفه جیغ و گذاشت

 باز زد کنار را ها سایه که همین. بود کردن نمایی رخ اول ی طبقه

 شوق با عسل و کرد نمایی خود زیرش دیگر هایی رنگ هم

 آرایش لوازم از کامل ستی. شد دیگر طبقات کردن باز به شروع

 آمده هم گرد جعبه یک در کرد می زده ذوق را دختری هر که

 ارقر نبود ست آن در هرچه دیگری کوچک ی جعبه در و بود

 گالب سمت به که بود شده خوشحال قدر آن عسل. بود گرفته

گرفت آغوش در را او و کرد پر را قدم چند و برداشت خیز . 

بهترینی تو که میگم همیشه من وای - . 

دنیایی عسل بهترین تو چون - . 

 که جمعیتی آن به توجه بدون و کرد باران بوسه را گالب ی گونه

 آغوش در را گالب دوباره دندکشی می را مراسم باقی انتظار



 بعدی کادوی دو و بود شب آن سورپرایز شروع این. کشید

. نبود بند پا روی دیگر که بود کرده خوشحال را عسل طوری

 و بود خریده را اش عالقه مورد موبایلو ساعت از ستی پدرش

 تابستانه سفرهای قول گوشواره، جفت یک همراه به هم عرفان

 همه آهنگ شروع با که بود شده زده ذوق درانق عسل. بود داده

 با. کوبید پا دنیا از فارغ و کشید پیست وسط را هایش دوست ی

 کامال را تیپش پیراهن همراه به که کتانی های کفش آن

 و کرد نمی خستگی احساس وجه هیچ به بود کرده نوجوانانه

داشت ادامه اش پایکوبی . 

وسط بفرمایید خانما - . 

 در نگاه اولین. کند نگاهاو به بود مجبور بار این د،بو شهاب تعارف

 رو. بود شده دوخته صورتش به ریزبینانه و دقت با که شب طول

 مخاطب گالب که بود واضح پر ولی بود پرسیده ها آن دوی هر به

 آن فقط و بود ننشسته میز سر نفر دو آن جز کسی. اوست اصلی

بودند نفر دو . 

میشیم ندبل محسنی، آقای ممنونم - . 



 زودتر گالب که بود بار اولین. کرد دراز گالب سمت به را دستش

داد می پاسخ و بود شده کار به دست کتایون از . 

آخراشه دیگه بشین بلند - .  

 فقط خواست می که هایی همان از. ها مصنوعی آن از خندید،

 شهاب. گرفت شهاب از نگاه و نبرد جلو را دستش. کند باز سر

 خانواده آغوش در رااو که نبود ناراحت. کشید عقب را دستش

 می خودش. نداشت وجود اش ناراحتی برای دلیلی اصال. دید می

 از بیشتر شان رابطه شروع اول از و دارد جایگاهی چه دانست

 این روزی است ممکن که دانست می حتی. خواست نمی آن

ها لسا چه و بیانجامد طول به سال یک چه. شود تمام رابطه ... 

گفت شهاب به رو و گرفت را گالب دست کتایون : 

شیم می بلند ممنونم - . 
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 به را عسل تولد جشن و کردند کوبی پای شب از پاسی تا

 شهاب هک بود شده طور همان چیزهمه. گذراندند شکل بهترین

 جای سر چیز همه و بود عالی ها هماهنگی. داشت انتظار

 هایشان خانواده با که شهاب های همکار تمام.بودند خودشان

 روز که هایی اصرار وجود با. کردند ترک را میهمانی زودتر بودند

 رفتن برای  تا شد کتایون همراه هم گالب بود کرده بهاره قبل

 ترک را فضا دادمی ترجیح و بماند خواست نمی. شود آماده

 او هم و باشد اش خانواده با که داشت احتیاج شهاب هم.کند

 نمی عسل هرچند! باشد مهربان بابای زن یک خواست نمی دلش

 با او پنهان ی رابطه از خبر کسی بلکه عسل تنها نه. دانست

 همین بود گرفته شب آن که حسی بدترین ولی نداشت شهاب

 که ای زندگی وسط حضور احساس. بود بودن نامادری احساس

است ترمیم قابل که بود آمده نظرش به .  

کنی؟ می کاله و شال داری کجا -  



 باال طبقه به که موقع آن. بیاید دنبالش به بهاره کرد نمی فکر

 انقدر کرد نمی فکر و بود هایش مهمان بدرقه سرگرم او رفتند

باشد جمع او به حواسش . 

 برنمیگردم که ندادم خبر هم مامان به. مبر قربونت دیگه برم -

میشه نگران . 

 فرو هم در بهاره های اخم. دانست می خودش و بود گفته دروغ

گفتو فرستاد گوش پشت را موهایش و رفت : 

 یا و اسمس یه خرجش مامانت به دادن خبر. نیار الکی ی بهونه -

 می. بخدا میشم ناراحت کنی فکر رفتن به بخوای اصال. تلفنه یه

نمیاد خوابمم. بزنم حرف برات صبح تا خوام . 

 زور ولی نداشت او با مقابله برای راهی. کرد نگاهش درمانده

زد را آخرش : 

 نباشم پاتون و دست توی من. میمونین اینجا خونوادگی شما -

نیستم راحت خودم. ترم راحت . 

گفت و کشید را کیفش بهاره : 



 از. مایی خونواده از ویجز هم تو. گالب میشما ناراحت خدا به -

هست؟ مگه ترم نزدیک عسل و من به تو   

 را کیفش ی دسته هنوز بهاره ولی کرد نزدیک او به را خودش

کرد نمی رها و بود گرفته محکم . 

نیستم راحت تو جون به بهاره - . 

گفت رک و قاطع بهاره : 

 وسیله مگه. بمونی هستی ناراحتم مجبوری. کردی غلط -

 نیاوردی؟

گفت دوباره بهاره و کرد سکوت گالب : 

 کنی ول تنها دست منو خوای می اینجا داریم کار تا هزار فردا -

 بری؟

گفت و برد گالب گوش کنار را سرش : 

 بذار بمون نیست من کنار که شهاب صبح، تا کنم می دق -

بشم آروم کنم صحبت . 



. باشد هوویش دل مرحم و بماند خواست می. ریخت هری دلش

 صمیمی دوست که شد می خبر با اگر چه؟ فهمید می بهاره اگر

شد؟ می چه دارد همسرش با ای مخفیانه ی رابطه روزهایش این  

میمونم عزیزم باشه - . 

 به تعارفی. بوسید را اش گونه و کرد نگاهش قدردان بهاره

 را هایش وسیله گالب. نکرد ماندنش به اصراری ولی زد کتایون

 لباس تا شد راهی کتایون با و تگذاش اتاق از ای گوشه دوباره

بردارد ماشین داخل از را هایش . 

شدن عاشقت خونوادگی - . 

هستن خوبی خانواده - . 

نه؟ دارن مشکل هم با -  

 تعجب خاطر همین به و نبود شهاب زندگی جریان در کتایون

پرسید و کرد : 

مگه؟ چطور -  

میرسه نظر به اینطور نمیدونم - . 



 کتایون که آن با. کرد بسنده دانمیمین به و انداخت باال شانه

نشد هم حرفش پیگیر ولی بود نشده قانع . 

 به رویش شهاب نام آورد باال که همان و لرزید دستش در گوشی

خورد چشمش . 
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خواند و کرد باز را شهاب پیام که نبود حواسش کتایون . 

مونی؟ می شب » » 

 از جوابی. گرفت مشتش در را گوشی و نوشت ای «آره» فقط

گفت کتایون به رو که نیامد شهاب : 

تهران میومدم کرد نمی اصرار انقدر کاش - . 

میای شنبه میکنی استراحت هم یکم دیگه بمون چرا؟ - . 



. داشت فرق خواست می او که چیزی با کتایون دید از استراحت

 کنار ولی کند استراحت توانست می بود آرام فکرش اگر شاید

نکند فکر چیزی به شد نمی اصال شهاب ی بچه و زن . 

کردم گیر ای بدبختی چه. نیاوردم هم ماشین - . 

بگیر آژانس یه نهایتا. دیگه میرسوننت - .  

 ایستاد. کرد روبوسی کتایون با و برداشت ماشین از را وسایلش

رفت خانه داخل به بعد و کند عبور کوچه پیچ از تا . 

 کردن جور و جمع مشغول خدمه و بود شده خالی خانه تقریبا 

 شده تبدیل آرامش یک به قبل ساعت چند حال و شور. بودند

 جذب و استرچ شلوار. کرد تن به ای ورزشی شلوار و بلوز. بود

 به رو چه هر ظهر از بعد بهاری هوای وجود با و داشت مشکی

 به هم را سویشرتش. بود رفته سرما به رو هوا بودند رفته بش

رفت بیرون اتاق از و کرد تن .  

 که خواست می و کرد می صحبت عسل با کناری اتاق در بهاره

گفت و ایستاد در کنار. بپوشد مناسبی لباس : 

تو؟ بیام میتونم -  



 تا که لبخندی با و برگشتند گالب سمت به دو هر بهاره و عسل

شود داخل تا خواستند او از خنداند می را وجودشان عمق . 

نیست سرد مامان - . 

درمیاری شد گرمت بپوش. دخترم سرده - . 

گفت رفته هم در صورتی با عسل : 

پوشم می شد سردم اگر پیشم میذارم - . 

 از و اصرار بهاره  از. نداشت تمامی شان دخترانه مادر کلکل

 درست دیگری که ذیرندبپ نبودند حاضر کدام هیچ. انکار عسل

 کردند می بحث هم با منوال همان به ای دقیقه چند و گوید می

گفت گالب که : 

 بپوش میزنه؟ رو خودش حرف مامانت بگی هرچی که میدونی -

بگه چیزی بهت تونه نمی اونوقت. بیار درش بعد دقیقه دو . 

 آموزش بهاره خود جلوی. خندیدند گالب حرف این از سه هر

 کرد تن به را سویشرتش عسل. داد می را مادرش نزد دور های

گفت گالب که کشید گردن زیر تا را زیپش و : 



داشتی؟ دوست کادوتو شد؟ خوب چقدر دیدی -  

 او گرفتن آغوش در با همیشه مثل و رفت گالب سمت به عسل

 به این با همیشه. دهد بروز را احساساتش و محبت که کرد سعی

 را هرکسی. فهمید را خالصش محبت شد می ها کشیدن آغوش

 دوستشان که بود کسانی مختص فقط آغوشش و کرد نمی بغل

 .داشت

 بودم دیده پیج یه تو اینا از من. شدم عاشقشون. بود عالی -

درمیاره پدرمو بگم مامانم به گفتم . 

 روی هایش گیری سخت چقدر که دانست می هم بهاره خود

 خودش دست ولی دبو ترسانده را او و گذاشته تاثیر دخترش

 کم او به نسبت را هایش گیری سخت توانست نمی اصال. نبود

. داد می قرار خود احساسی ی منگنه زیر را او همچنان و کند

 را هایش العمل عکس و بود مادرش به نگاهش یک بیچاره دختر

داد می نشان ترس با . 
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خانما؟ کجایین -  

 ندهد؟ تشخیص را صدایش که شد می مگر. بود شهاب صدای

 گیر ای مخمصه چه در بود فهمیده تازه که انگار. لرزید دلش

 نگاهش و بگیرد در سمت از را چشمانش کرد سعی. است افتاده

 اب و دهد شکل ای مکالمه تا بود ای جمله دنبال. باشد عسل به

 هم و رویارویی از خواست می حداالمکان. نشود کالم هم شهاب

کند فرار او با صحبتی . 

 جانم؟ -

 چطور که کرد حس. گفت را کلمه یک آن دلش و جان با بهاره

 دل. بود آورده زبان به و بود ریخته کلمه یک در را جانش ی همه

شد چندان دو اش آشوبه .  

خوبه؟ براتون اتاق همین -  



 عسل به هم حرفی هیچ. برنگردد اگر است زشت کرد احساس

 چه هر باالخره. کند نگاه را شهاب تا گشت برمی باید و بود نزده

بود داده قرارشان مخاطب بود که . 

بخوابم؟ تو با من بابا -  

گفت اشتیاق با و زد برق شهاب چشمان : 

 مال بزرگه اتاق. خوابیدی می من با باید هم خواستی نمی. بله -

 براتون باشه بهتر جا همین کنم می فکر هم شما. خترمد و من

 میارم بالشت و پتو براتون االن. کنه بیدارتون نمیزنه آفتاب صبح

بخوابید تخت روی نخواستید اگر .  

 قبل ی هفته که ای دیواری کمد و بود اتاق در تخت یک فقط

 سازی ساختمان و بنایی وسایل محتویاتش تمام بود فهمیده

 چپانده کمد آن در بود مانده اضافه که هایی چیز ی همه. است

بودند بسته کیپ تا کیپ را درش و بودند . 

. انداختند زمین روی و داد تحویلشان بالشت و پتو چند شهاب

 دور همگی که افتاد پنجشنبه های شب و جان خانم ی خانه یاد

 در که آن با. انداختند می زمین روی پتو و شدند می جمع هم



 خواب آن ولی خوابیدند می زمین روی همیشه هم نشا خانه

 از صبح که محلی بی خروس صدای. کجا جان خانم خانه و کجا

کجا کیومرث ی نکره صدای و کجا کرد می بیدارشان خواب ... 

 در هم عرفان که بود فهمیده شده پیش در بیرون صداهای از

 هک نداشت هم اهمیتی برایش و خوابد می مانده باقی اتاق تک

 بود ریخته هم به را فکرش کمی اش کاری پیشنهاد. باشد کجا

 مسائل به جهت بی و بیخود تا بزند پس را آن کرد سعی ولی

نکند فکر جانبی . 

 برگشت راه در و کرد خاموش را اتاق چراغ و شد بلند جا از بهاره

گفت خواب رخت به : 

بیمخوا می خونه یه تو ما که ماهه سه و سال یک از بعد امشب - . 

 رخ به بیشتر را ناراحتش لحن و کشید آهی اش جمله آخر

 می خواست می دلش. نداشت گفتن برای جوابی گالب. کشید

 شهاب. آمد نمی بر دستش از چیز هیچ ولی کند کاری توانست

 قابل چیز و است شده تمام بهاره و او بین چیز همه که بود معتقد



 هم از سوای دو آن دنیای کرد می فکر. ندارد وجود ترمیمی

بخورد گره هم به دوباره نباید و است . 

درسته؟ گرفتی پیش که راهی این کنی می فکر -  

 خیره کند نگاه را گالب که آن بدون و کرد جمع را گاهایش بهاره

گفت و شد سقف به : 

دارم؟ هم ای دیگه ی چاره نظرت به -  
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دارم؟ نافرجام ازدواج یه من میدونی -  

 دل و درد کسی برای که گالبی. برگشت گالب سمت به نگاهش

 خودش جز کسی. بزند مثال را خودش خواست می ولی کرد نمی

باشد اش کرده تجربه بسامان نا وضعیت گویای که نبود . 



میگی؟ راست -  

یمشد جدا قبل سال هفت - . 

متاسفم... من وای - . 

 شد می وارد بیرون از که نوری کورسوی در که زد لبخندی گالب

 چشم از خواب ولی بود وقت دیر. نرسید بهاره چشم به و شد گم

نداشتند خواب قصد کدام هیچ و بود گریخته دو هر . 

 شروع زندگی ولی بود کی من ماجرای اصلی مقصر نمیدونم -

 نگفتیم هم به کدوم هیچ وقت هیچ. شد تموم عشق با ما نشده

 هم از کدوم هیچ وقت هیج و خوایم نمی رو زندگی این که

. شد تموم چیز همه و ندیدمش دیگه روز یه. نکردیم خداحافظی

بودیم نکرده عقد ولی بودیم محرم . 

 زیر را دستش دو. چرخید گالب سمت به و کرد سکوت بهاره

شد خیره گالب به و گذاشت گوشش . 

 زندگی سال همه این ولی شده تموم شما برای زندگی گمنمی -

. باشی عسل فکر باید اینجا. نشده دلیلی هر به حاال و کردید

 من نامزدی نه شاید رفت می اگر. نرفت و نبود من فکر من مامان



 احترام بهش. افتاد می دیگه اتفاقای خیلی نه و خورد می هم به

 هیچ و محترمه امبر نظرش. پرستمش می عاشقانه و گذاشتم

 پای به موندن برای ولی دلخورم ازش که نگفتم بهش هم وقت

 می جدا اگر شاید. سوخت و موند که دلخورم. دلخورم ازش بابام

. بود بهتر خیلی هم من وضعیت کرد می مجدد ازدواج و شد

 جداییم دلیل که خوردم وقتی رو ضربه آخرین من ولی نمیدونم

. بدبختی و نداری و فقر. زندگیمون اننابسام اوضاع و بود بابام

 ولی میشه اذیت این از بیشتر چون شکنه می چون نمیگم بهش

 بذاره که بود این بکنه من حق در میتونست که کاری ترین بزرگ

کنه تموم رو زندگی این بره و . 

گفت و چرخید بهاره سمت به هم خودش : 

 برای یول نه خودت برای شاید. باشه بهتر بری هم تو شاید -

 از چقدر میبینی داره باباشو االن عسل. باشه بهتر عسل

 الزم شاید گاهی. باشه داشته هم تورو باید سرخوشه؟ داشتنش

کنیم فدا رو خودمون هامون بچه برای باشه . 

گفت و کشید عمیقی نفس بهاره : 



 سن من برابر دو کنم می فکر که زنی می حرف طوری گاهی -

کنی نصیحتم تا نشستی و داری . 

نماند دور گالب چشم از لبخندش و زد لبخند . 

 یه و عمر یه داری بگم خوام می کنم نصیحتت خوام نمی -

میکنی خراب پوچ و هیچ بخاطر رو زندگی . 

 نمیگی مامانت به میگی خودت. نداره خوبی شرایط مامانم -

 نمی چون نمیگم منم بشه اذیت این از بیشتر خوای نمی چون

 شوک یه از بعد ممکنه. کنم باور رو اشتنشند و نبودنش خوام

بکشه نفس نتونه دیگه . 

 پای جای تا گفت نمی وجه هیچ به. کشید عمیقی نفس گالب

 را عقایدش تا گفت می. شود تر محکم شهاب زندگی در خودش

 می خودش فقط. باشد کمک برایش و برساند دوستش گوش به

 دو آن ییجدا از وجه هیچ به و دارد تصمیمی چه که دانست

شود نمی خوشحال . 
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 بار یک خواد می دلم من. گفتی من به رو اینا همه. میدونم -

 نظر میتونی تو. کنید زندگی هم با و بدید فرصت هم به دیگه

 فقط ولی ونیشبکش خودت سمت به و کنی عوض رو شوهرت

 یه پیش رفتم می بودم جات من. کنی کار خودت روی یکم باید

 ولی بدم تغییر رو زندگیت بتونم نیستم ای کاره که من. مشاور

بتونن اونا شاید . 

گفت و داد سقف به را نگاهش و چرخید دوباره : 

 وقتی. فرستم می لعنت خودم به شه می تنگ براش دلم وقتی -

 و اومد پیش عرفان جدایی موضوع دارم رابطه کسی با فهمید

 حرف هم با اش درباره تونستیم نه دیگه. من مامان مریضی بعد

 باد به چیز همه روز اون از. کنیم حل مشکالتمونو نه و بزنیم

  .رفت



 منگنه الی تو گیریای سخت با بچه این. نگیر سخت عسل به -

 االشس و سن هم شبیه بذار یکم. میشه اذیت و گیره می قرار

 بهتر زندگیش گیری سخت با عسل کن فکر خودت به تو. باشه

میشه خوب حالش اونم سرحال مادر داشتن با نمیشه .  

 بیشتر. داد نشان را خودش صبح سپیده تا زدند حرف انقدر

 تر کوچک او از قدر آن که آن با. کرد می نصیحت که بود گالب

. کرد می نگاه داستان به تری محکم منطق و باز دید با ولی بود

 گالب زندگی خواهد نمی که بود زده نهیب خودش به بار چندین

 زندگی از را خودش باشد نیاز که جا هر و ببرد بین از را شهاب و

 اطمینان خودش به دلش در بار چندین. کشد می بیرون شهاب

 مرام در آن از غیر و بود کرده انتخاب را درستی راه که بود داده

نبود معرفتش و . 

*** 

 پشت. رفتند می پایین ها پله از که بودند نفر آخرین ها آن انگار

 را مفصل صبحانه میز پله باالی همان از و بود افتاده راه بهاره سر

. کنند مرتب را اوضاع تا بودند آمده خدمه دوباره انگار. دید می



 جلوی ی شیشه از و چید می را میز و بود سالن داخل خانم یک

کنند می مرتب را بیرون خانم و آقا چند که یدمید هم ورودی . 

 خورده لقمه چند یک هر. نشستند میز سر و گفتند بخیر صبح

برگشت و کرد تن به شنا لباس و رفت باال عسل که بودند . 

جان مامان میزنی یخ استخر؟ بری خوای می روز وقت این - . 

 هوا. نگوید چیزی خواست و کوبید بهاره به را پایش میز زیر از

 توانست نمی بود کرده نفوذ هم سالن داخل تا که آفتابی آن در

 بپوشد گرم لباس بعد و کند شنا که شد می طرفی از و باشد سرد

نخورد سرما تا . 

گفت بهاره گوش زیر آرام : 

بره بذار. کنه شنا میتونه نیست بد هوا - . 

ها ببین منو بیا گالب. بیاین هم شماها. مامان نیست سرد - . 

 بعد دقیقه چند هم عرفان و باشد مواظب تا خواست او از بشها

شد بلند میز سر از و کرد تشکر . 
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 دور بهاره و شهاب از خواست می. نبود تحمل قابل برایش فضا

 سفر این از بعد تواند یم چگونه که کرد می فکر این به. شود

 پیدا او به عجیبی حس. دهد راه خود آغوش به را شهاب دوباره

 به. نبود دلش در هم داشتن دوست ذره یک آن دیگر. بود کرده

 ی همه. ببیند خود کنار را او توانست نمی و بود شده سرد کلی

 دود بودن شهاب آل ایده زن برای قبلش ی هفته های تصمیم

بود رفته هوا به و بود شده .  

 و کند زندگی شکل بهترین به بود گرفته تصمیم قبل هفته یک

 لذت چیز همه از بود خواسته. ندهد هدر خودش برای را روزها

 بود نشده هفته یک هنوز ولی باشد خوبی زن شهاب برای و ببرد

بزند قولش زیر خواست می دلش که . 

 می ودشخ با. نداشت تمامی ذهنش های اگر و اما و ها کاش

 را وپسرش مادر توانست می و داشت ای خانه کاش که گفت



 دغدغه بدون که داشت شغلی. کنند زندگی هم کنار و بیاورد

 بود بزرگی کمک خواه نا و خواه شهاب. بچرخاند را شان زندگی

 ی همه خواسته نا یا خواسته. نداشت چیزی که گالبی برای

 فقط و بود ابشه ی عهده بر گالب حتی و خونه های هزینه

 می فکر. گیرد می پولی که بود نشده گذاشته سرش بر منتی

 نگاه آن به ولی دهد می زندگی خرج تنهایی به خودش که کرد

گرداند می شهاب را ها زندگی این از چقدر که کرد نمی . 

گفت شهاب که شد بلند میز سر از و کرد تشکر : 

که نخوردید چیزی - ! 

 کردنش تعارف! بکشد را او توانست می بود بهتری شرایط در اگر

 ولی کند توجه او به خواهد می که دانست می. نبود جا به اصال

بود نکرده انتخاب را مناسبی شرایط اصال . 

که نخوردی هیچی گالب - ! 

گفت و دوخت بهاره به را نگاهش : 

بود کافی عزیزم مرسی - . 



 را هایش قدم. شود زده بینشان بیشتری حرف تا نایستاد دیگر

 روی عسل. رفت استخر سمت به و برداشت ورودی در سمت به

 شده گرفته شکمش جلوی قالب حالت به که عرفان های دست

 گالب دیدن با که داشت را آب در پریدن قصد و بود ایستاده بود

 :گفت

اومد هم گالب عه - . 

 عسل و برد باال را دستش و انداخت سمتش به نگاهی نیم عرفان

 دسته که خانمی. افتاد آب داخل و داد دست زا را تعادلش هم

گفت و رفت گالب سمت به بود کرده جمع را گل های : 

بیرون؟ بندازم رو ها گل خانم -  

بپرس محسنی آقای از عزیزم نمیدونم - . 

. چرخید سمتش به که کرد احساس خود روی را عرفان نگاه

 که عسلی و آب داخل به و شد گرفته نگاهش حسی هیچ بدون

 های لباس روی را نگاهش گالب. شد دوخته کرد می شنا لذت با

 به مشکی تیشرت. نبود غریب و عجیب بار این. انداخت عرفان

 را زانویش باالی شلوارکش و داشت تن به گشادی نسبت



 بسته موهای و چشمش روی دودی عینک. بود داده شش.پ

 دبو بار اولین. داد نمی نشان غریب و عجیب را او هم اش شده

بود شده ظاهر خود به آویزی هیچ بدون و ساده طور این که . 
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 خانه به را گالب شهاب. بود شده تمام کذایی روز دو باالخره

 شان خانه به اش بچه و زن بردن برای بعد و بود رسانده مادرش

 کرده تعجب جا آن گالب دیدن از همه. بود شده کار به تدس

بود ستودنی پسرش و مادر مشتاق نگاه ولی بودند . 

 اصال هم برایش و کند می سر کجا را شب شهاب دانست نمی

 صحبت که وامی برای و رفت می بانک به صبح باید. نبود مهم

 که بود گذشته هم شب نیمه از ساعت. کرد می اقدام بود کرده

 شهاب که نداشت شک. شد خاموش و روشن اش گوشی صفحه



 ممکن که آشنایی ی شماره دیدن با ولی است فرستاده پیامی

آمد باال سختی به نفسش برود بیرون ذهنش از نبود .  

 بود شده حکاکی ذهنش در عدد به عدد اول روز از که ای شماره

 هر که را ارقامی کند فراموش شد می مگر. نبود رفتنی بیرون

 فقط تا کرد می گیری شماره کارتی تلفن با مدرسه از بعد روز

بشنود؟ را صدایش و بگوید اولویی  

خوبی؟. سالم » » 

 ترک را عادتش. کرد نگاهش و گرفت صورتش جلوی را گوشی

 کوچک ی صفحه روی اسمش که هم ها موقع آن. بود نکرده

 هک ای خوبی سالم. داد می پیام همینطور افتاد می اش گوشی

 را هایش صجبت تا بگیرد جواب  اش ادامه در داشت انتظار

کند شروع . 

 اش عروسی شب سعید. بلرزد دلت نباید که زد نهیب خودش به

 می محکم باید بود شده که هم همان برای و بود کرده روی زیاده

 بود شده که که عمر آخر تا. داد نمی نشان ضعف خود از و گرفت

داد می وا بایدن ولی داشت ضعف مقابلش در . 



بود نوشته که شد ظاهر اش گوشی روی پیامی دوباره : 

کنم؟ صحبت باهات تونم می » » 

 کلمات در را هایش عقده. بزند حرف هم او به داشت دوست

 رو هیچ و شد می برو رو فرح از تر راحت خیلی سعید با. بریزد

بکند را اش مالحظه بخواهد که نداشت او با هم ای درواسی .  

 همین اگر شاید. شد خیره فربد صورت به و خوابید پهلو روی

 به که شد نمی دار تو انقدر بچه این بود پسرش سر باالی سعید

 حل در سعی پیاپی جلسات با و کند پیدا نیاز روانشناس

 مسئولیت کمی مرد همین اگر شاید. باشند داشته مشکالتش

کرد می تغییر شان همه زندگی شرایط بود پذیر . 

 رفت پسرش صدقه قربان بار هزاران دل در و کشید عمیقی نفس

 خبر بی مادری و پدر چنین داشتن از که کرد شکر را خدا و

 .است

بدی؟ رو جوابم خوای نمی » » 

 صورتش جلوی را گوشی. بود گرفته فرح از را اش شماره حتما

نوشت فقط و خوند مرتبه چند و چندین را پیام سه هر و گرفت : 



 «.سالم»

 نگیرد جوابی تا سعید که دانست می. کند عمل احساسی هک نه

 دقیقه چند قطعا. بود همین اخالقش. شد نخواهد بردار دست

 ای نتیجه که گرفت می تماس انقدر ساعت به توجه بدون بعد

 .بگیرد

 برایشان فرح که باشد مسائلی همان به مربوط که زد می حدس

 و بطلبد لیتحال خواست می سعید شاید. بود شده قدم پیش

 هایی حرف همان. بزند را هایش حرف ی ادامه خواست می شاید

داشت را زدنش در سعی عروسی روز که . 
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 چطور کردم می فکر داشتم... بدی رو جوابم کردم نمی فکر »

بدی جواب ات کنم وادارت باید !» 



 شخص احساسات تا داشت سعی نگارشی عالئم با هم هنوز

 برای چیزی. نداد را جوابش.  بگیرد بازی به را پیامک پشت

 داشته سابقش نامزد با توانست می حرفی چه. نداشت گفتن

. بود کرده رهایش و بود نکرده خداحافظی وقت هیچ که او باش؟

بود شکلی چه جدایی از قبل بار آخرین که نداشت یاد به حتی . 

 «هستی؟»

 درست. افتاد می اتفاق شرایط ترین سخت مخمصه در همیشه

 شهاب با افکارش درگیر گالب که داد می پیام وقتی سعید باید

 حق و بود او زن شرعی ولی نه که قانونی حاال که شهابی. بود

 اش رابطه. کند فکر سابقش نامزد به هم ذهنش در حتی نداشت

 می محسوب او زن حاال که بود این مهم بود که رچهه شهاب با

 را اشتباه ترین بزرگ. نداشت اهمیتی هیچ مسائل باقی و شد

 و بود گذاشته تمام سنگ سعید عروسی برای که بود کرده زمانی

 برای را شرایط و بود افتاده قدیم یاد. بود شده بیخود خود از

بود کرده سخت خودش . 

 «آره»



 نمایان موبایل روشن صفحه روی سعید بجوا که نکشید طولی

 .شد

« بزنیم؟ حرف » 

 یک عادت طبق و بود کشیده دراز تختش در حاال که کرد تصور

 مشکل به کیمیا با که بود نگفته فرح مگر. کرد می تایپ دستی

 خوابیده اش نفره تک چوبی تخت روی حتما پس است؟ خورده

 تصور توانست می حتی. بود گذاشته سر زیر را دستش یک و بود

 پر و لخت موهای و است داده تکیه دیوار به را پایش یک که کند

 را تخت آن اصال هم شاید. است شده مایل طرف یک به پشتش

 به شبیه هم شاید. بود گرفته دیگری شکل اتاقش و نداشت

 به شبیه اش چهره جز جیزی دیگر و بود شده متحول او زندگی

نبود سابق سعید آن . 

« چی؟ برای » 

 فاصله خودش و سعید پیام بین که رفت می فرو فکر در انقدر

 سمت به کرد می پرواز ذهنش که نبود خودش دست. افتاد می

 که نه. داشت نرمی ای سرمه تختی رو که چوبی تخت آن



 چیز همه برایش فقط اتفاقا نه... بیافتد روز آن یاد به عاشقانه

شب همان... بود گرفته هدیه. شد می تداعی ! 

بزنم حرف باهات باید » .» 

 نگذاشت. کند درازی روده تا نداد اجازه ذهنش به دیگر بار این

 انقدر را هایش ریسه و بنشیند و دهد گسترش را افکارش

 با. باشد نداشته را آن در دخالتی هیچ ی اجازه تا ببافد طوالنی

 نمی تغییر چیزی قبل سال هفت هم آن ها گذشته در زدن چرخ

 بیشتر که بود اش سرزنشی خود افتاد می که فاقیات تنها. کرد

شد نمی کمتر وقت هیچ ولی شد می . 

چی؟ برای » » 

« بزنم حرف باهات و ببینمت باید. دارم حرف .» 

 آن وجود با او و بود گذشته هم شب نیمه. کشید عمیقی نفس

بود نیامده چشمانش به خواب خستگی همه . 

بزنیم حرف هم با که نداریم نسبتی هم با ما » .» 

« هستی که خالم دختر !» 



 را ذهنش مسخره نسبت این کردن بیان با خواست می شاید

نوشت گالب ولی کند درگیر : 

« تره غریبه هم غریبه پشت هفت از شده ترد فامیل .» 

« . نداره تمومی هات کنایه و نیش باشی داشته اجازه هم صبح تا

بزنیم حرف بریم خونتون دم میام صبح فردا .» 

 به شد می و بود کرده تغییر محسوس خیلی. بود ردهک تغییر

بود شده پخته چقدر که فهمید خوبی . 
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 جوابی نتوانست و برد خوابش پیامش روی که بود عجیب 

دهد او به کوبنده .  

 باید و رسید نمی بانک به دیگر که زیاد انقدر. بود خوابیده زیاد

 از که پچی پچ صدای. کرد می موکول دیگری وقت به را آن



 تعطیل فربد. شود بلند جا از تا آورد خود به را او شنید بیرون

بودند ناز خواب در فربد و فرخنده همین برای و بود شده .  

 خارج اتاق از خواست و کشید باال رویش را فربد نازک پتوی

رسید گوشش به تر واضح فریبرز صدای که ودش . 

 چقدر؟ -

- ... 

دارم همراهم قدر همین االن نه  - . 

- ... 

کنم جور برات تونم نمی االن - . 

- ... 

نمونده برام چیزی. دارم کیشمیش فقط خرابه بازار اوضاع - . 

- ...  

نمیکنه مشخص - . 

- ...  

بگیر تحویل بیا فعال حاال - . 



 او که نبود خانه کیومرث حتما. شود تمام تلفنش تا نماند منتظر

 شد نمی باورش. کرد می صحبت هایش مشتری با راحت طور آن

 باکی کسی از و داد می ادامه را هایش کاری کصافت هم هنوز که

 خواست می و بود گفته دروغ او به فرخنده هم شاید. نداشت

کند الپوشانی را کارهایش . 

کنی؟ می چیکار داری -  

 این در او پسر. باشد محکم تا خواست ولی لرزید می شصدای

 کثیف را اش زندگی محیط داد نمی اجازه و کرد می زندگی خانه

 .کنند

 چه ببیند که نکرد هم نگاه حتی ولی لرزید دستش در اش پوشی

 ولی است اشفته موهایش دانست می. است خط پشت کسی

 و کرد غلیظ را صورتش روی اخم توانست می تا فقط نکرد توجه

نلرزد صدایش تا کرد سعی . 

 شدی سهیل ستاره. کجا جا این کجا شما. خانم آبجی به به -

 .نمیبینیمت



 خانه تعویض از بعد. فشرد می هم روی را هایش دندان حرص از

 از ها آن و برود زیرابی فریبرز هم هنوز که شد نمی باورش

 نمی و دانست می مادرش شاید. باشند نداشته خبر اتفاقات

 .گفت

گفت گالب به رو و کرد قطع را تلفنش : 

کردی؟ گم راه شده چی -  

نزن من به رو کثیفت دست - . 

 آمده باال اش گونه روی تا که را فریبرز ترکیب بد و زمخت دست

کرد نگاهش انزجار با و زد پس بود . 

 معلوم میپری ماال باال. نبودیا اینجا مدت یه شدی وحشی -

 می حال و عشق داری انداختی لنگ خودت برای کجا نیست

 .کنی

 کاریات کصافت از دست هم هنوز که نمیشه باورم فریبرز -

 .برنداشتی

کاری؟ کصافت -  



. کند نمی خطایی کار هیچ انگار که برد باال طوری را هایش لب

 صورتش که طور همان و فرستاد تر باال را ابرویش تای یک

گفت بود گالب به نزدیک : 

کاری؟ کصافت میگین ااین به شما -  

 می  اجازه مادرش کاش. کرد تر عصبی را گالب و زد خنده زیر

 بر کیومرث و فریبرزد پشت از را حمایتش دست کمی و داد

 را اجازه این بود کرده اجاره خانه که موقع همان اگر. میداشت

 آتش و آب به خانه این امنیت برای نبود مجبور حاال داد می

 .بزند
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 صورت به را صورتش و آورده پایین توانست می تا را صدایش

 و انداخت اتاق ی بسته در به نگاهی. بود کرده نزدیک فریبرز

کرد زمزمه آرام : 



 من پسر که ای خونه تو بیاری رو کصافتات و گند نداری حق -

 کصافتای و گند برای کافی اندازه به من. شه می بزرگ توش رهدا

نکن پاسوز رو بچه این. خوردم تو . 

 ولی برگردد ورودی در سمت به دو هر نگاه شد باعث در زنگ

 تکان و ایستاد جایش سر هم گالب که کشید فریاد چنان فریبزر

 .نخورد

ببر و بردار خونه این از رو حرومت تخم کن جمع - .  

 و گرفت محکم را گالب ی ورزیده بازوی و برد جلو را دستش

زد فریاد دوباره : 

 متر شیش شیکمت خوردی گهی چه نبود معلوم که موقع اون -

 وایمیستی من روی تو شدی پرو نگفتیم بهت هیچی باال اومد

مثال؟ بخوری خوای می گهی چه. کنی می پورت و هارت  

میشه بیدار بچه االن. شو ساکت کصافت بیشعور - . 

داییتم نیستم داداشت من بگم بهت بیا پاشو فربد. بشه بیدار - . 



 می توجه آن به کسی نه ولی آمد در صدا به دوباره ورودی زنگ

شد می جدا گالب بازوی از فریبرز دست نه و کرد . 

شرف بی کن ولم - . 

 ننه اون خونه تو میای اومده جلو شیکم یه با باز دیگه روز دو -

 من شده زحمتی و زور هر با نداره عیب باشه گهمی هم بیچارت

 برو بدبخت. برس حالت و عشق به برو تو کنم می بزرگ بچتو

 می عرق. نپیچ نسخه من واسه کن درست رو خودت زندگی

 باشه دادن گیر مورد کسی. نه سنه تورو. فروشم می که فروشم

منم اون کنه نهی و امر بخواد کسی. تویی اون .  

 واقعیت طور آن کسی وقت هیچ ها سال این در .لرزید می تنش

 می فکر و دید نمی را فریبرز. بود نکرده بازگو صورتش در را ها

 نمیکرد فکر. داشت خواهد نگه همیشه را خانه های حرف کرد

بکشد فریاد را چیز همه طور آن هزار دو قران یک بخاطر روزی . 

اوشون نه اته ننه ایشون عزیزم آره - . 

 میان رو ژولیده فربد و برگرداند اتاق در سمت به را سرش

 می در چهارچوب به را خودش و بود ترسیده بچه. دید درگاهی



 فکر و بود افتاده درد به فریبرز های دست زیر دستش. فشرد

نیست خودش حال در اصال او که کرد می . 

کن ولم. نیستی خودت حال توی تو - . 

 بوی از. کرد می بحث او اب هم اول همان از نباید و بود شده دیر

 در او که بود مشخص خورد می مشامش به که ای کننده مشمئز

کرد می بحث او با نباید هم اول همان از و نیست خودش حال . 

ببند درو اتاق تو برو آبجی بگردم دورت - . 

 سعی بود شده بیدار ها آن بیداد و داد صدای از انگار که مادرش

 چهارچوب به چنان هم او ولی ردبب اتاق داخل را فربد داشت

کرد می نگاه ترسیده چشمانی با و بود چسبیده . 

گفت فرخنده که آمد در صدا به دوباره در زنگ : 

 فریبرز. بخدا زشته. همسایه و در جلوی بکشید خجالت -

کن باز رو در برو رو بچه کن ول بکش خجالت . 
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اتاق داخل برو بگردم دورت الهی جان مامان  - . 

 تا بفرستند اتاق به را فربد که کرد می را اش سعی تمام فرخنده

 چیزی نه فربد ولی کند دور آمده وجود به هیاهوی از را او کمی

خورد می تکان جایش از نه و گفت می . 

وصاحب بی در این کنید باز - ... 

 خانه اهل ی همه گوش به در پشت از که بود کیومرث صدای

 سرشانه به را دستش فریبرز. نرفت در سمت به کسی ولی رسید

گفت و کشید گالب ی : 

 جلوی اگر. کنم می روشن که یکی تو با رو تکلیفم امروز من -

 حرمت تا زنم نمی حرف. اومدم کوتاه نکن فکر شدم ساکت بابا

نشه ریخته ها . 



 رفت در سمت به است شده آرام کمی جو کرد حس که خندهفر

 هنوز. بود جرقه یک منتظر گالب ولی کشید پایین را دستگیره و

 صورت روی گالب محکم سیلی که بود نشده داخل کیومرث

 یک به فریبرز صورت و سوخت دستش کف. آمد فرود فریبرز

شد پرتاب طرف .  

 آب دهنتو بیاری یخوا می رو من پسر اسم وقتی. ناموس بی -

نکن من بار خودته الیق که چیزی.  چیز همه بی شرف بی. بکش . 

 تا رفت جلو و داد فرخنده بغل به را هایش خرید ی همه کیومرث

 که بود نکرده توجه سعید به کسی. کند جدا را برادر و خواهر

 کشمکش و ماجرا شاهد و شد داخل کیومرث سر پشت درست

بود فریبرز و گالب بین . 

. برد هجوم او سمت به و شد گالب ی یقه بند فریبرز دست

 به نگاهش. کشید درد از آهی ناخوداگاه و خورد دیوار به کمرش

 نباید که اتفاقی. افتاد بود شده خیره او به در میان از که فربد

 هفت فربد دیگر. بود خارج او دست از چیز همه حاال و بود افتاده



 مادر و است بافته او برای اییه دروغ چه که دانست می ساله

هست کسی چه اش واقعی . 

بیرون برو شو گم اینجا از و کن جمع حرومتو تخم - . 

 جدا توان ولی بود گرفته را فریبرز های کفت پشت از کیومرث

نداشت را ها آن کردن .  

 باهاش داری نمیکشی خجالت. رو بچه این کن ولش فریبرز -

 افتادی اینطوری که خوردی کوفتی چه باز میشی؟ دهن به دهن

بیچاره؟ دختر این جون به  

 گالب ی شانه. نداشت پدرش های حرف به توجهی هیچ او ولی

 هم را آن کردن رها قصد و داد می فشار دیوار و دستش بین را

 .نداشت

 روز از که اونی. منه مال چیزش همه و خونه این چیز همه بی -

من نه تویی شده ردنشگ وبال من مامان زندگی وسط اومده اول . 

 آتش و زد می فریبرز قلب به خنجر کلماتش یک به یک با

 بیشتر اش عصبانی چشمان. کرد می ور شعله بیشتر را خشمش



 بازویش زور از ای ذره که بود عجیب و شد می خشمگین قبل از

شد نمی کم . 

 نمی تکون دونی سگ اون از نبودم من مفنگی ی بیچاره -

 نه تویی بره کنه جمع رو پالسش و جل ایدب که اونی. خوردید

خونه این جز قبرستونی هر برو. من . 

 جمله این فربد که نبود مهم برایش و بود زده آخر سیم به دیگر

بشنود او از را . 
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 و برمیدارم پسرمو و مامانم هم من. بیرون خونه این از گمشو -

کنم می تخلیه هم رو خونه این ولی میرم . 

 خانه ورودی در سمت به را او و گرفت مشتش در را گالب ی یقه

. داد هل داشت فاصله بودند ایستاده که جایی با هم خیلی که



 و افتاد ها مبل جلوی ای شیشه میز روی وزنش تمام با گالب

 زمین بر پخش و فرخنده جیغ با دش مصادف آن شکستن صدای

 برای ناخوداگاه. بود کرده عمود را دستش کف گالب. او شدن

 ولی نیافتد زمین که خواست می و بود داده نشان واکنش افتادن

 روی او و بود کرده را خودش کار ای شیشه تمام میز شکستن

بود آمده فرود شیشه از آواری . 

 گوش کنار محکمی لیسی کیومرث و کرد می نگاه هنوز فربد

 و بود خون غرق گالب دست دو هر. بود آورده فرود فریبرز دیگر

کرد می سوزش احساس هم پایش پشت .  

 را دستش فرخنده. رساند فرخنده به را خودش سرعت به سعید

 او به اشاره و ایما با و فشرد می اش سینه ی قفسه روی محکم

بیاورد برایش را هایش قرص باید که فهماند .  

 فرش تنها. کرد تصور شد می که بود چیزی از تر خراب اوضاع

 و بودند ایستاده واج و هاج همه و بود شده خون غرق خانه کف

کردند می نگاه . 

زد فریاد سعید : 



اورژانس بزنه زنگ یکی - . 

کشید فریاد دوباره ندید کسی از العملی عکس هیچ وقتی : 

میره نخو ازش داره اورژانس بزنید زنگ شرفا بی - . 

 سمت به و گذاشت دهانش در را فرخنده زبانی زیر قرص سریع

 تکه به و بود شده جدا میز روی ی شیشه از نیمی. رفت گالب

 میان و نکرد پایش کف به توجهی. بود شده تبدیل ریز های

 بی خونریزی شدت از که گالب بدن زیر دست. رفت ها شیشه

 منتظر خواستند می اگر. کرد. بلند را او و انداخت بود شده حال

کشید می طول خیلی بمانند آمبوالنس . 

 کجامیری؟ -

پرسید می سوال که بود کیومرث . 

بیمارستان برمش می... قبرستون - .  

 پله یک به یک و نیاستاد آسانسور منتظر. کرد تند را هایش قدم

 و بود برداشته خون را اش آبی پیراهن تمام. کرد طی دو با را ها

 می باال سختی به نفسش. بود هایش دست روی جان نیمه گالب



 هضم قابل لحظه آن برای بود شنیده که هایی حرف حجم. آمد

 در را او تا بودند داده هم دست به دست چیز همه انگار. نبود

برند فرو عظیمی شوک .  

 وزن به ربطی هیچ که کرد می سنگینی اش سینه روی چیزی

 های چشم و بود آویزان و باز اش مشکی موهای. نداشت گالب

رفت می خاموشی به رو خمارش . 

رسیم می االن نخواب. المصب چشماتو نبند - . 

 و گذاشت اپتیمایش مشکی چرم های صندلی روی را گالب

 ولی سوخت می پایش کف. نشست فرمان پشت سریعا خودش

 آن در ای شیشه هیچ و است شده بریده فقط که بود مشخص

 تر زود شاید تا فشرد می گار روی را کشدردنا پای. نمانده باقی

 را مسیر تا داد نمی اجازه صبح اول ترافیک ولی برسد مقصد به

کند طی خواهد می که سرعتی با . 
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. نبود دانیچن ی فاصله عمل اتاق به گالب رفتن تا رسیدنشان از

 چند مکالمات ی همه و بود ایستاده اورژانس عمل اتاق در پشت

 مگر. بود گالب ی بچه فربد. شد می تکرار برایش قبل دقیقه

داشت؟ سال چند فربد  

. توانست نمی ندهد ربط خودش به را او کرد می سعی هرچه

 گرفته تولد برایش و بود گالب کنار که روزی آخرین با درست

 خواست می چه هر که انگار. داشت مطابقت زچی همه بود

 تصور قابل غیر طوری و نبود شدنی کند جدا مسیر از را خودش

کرد می پیدا ربط مسئله این به سال هفت از بعد هم آن . 

 اصرار. باشد نداشته خوبی حال که بود شده باعث دردش سر

. شود گالب عمل شدن تمام منتظر و بایستد جا همان داشت

 به را او بیمارستان بودن خصوصی و عمل بودن وریضر بخاطر

 کرده پر را گزارشات ی همه سعید خود و بودند برده عمل اتاق

 .بود



 زنگ بار چند و چندین از بعد او و بود خورده زنگ تلفنش

 شماره به و کشید بیرون را گوشی. بود شده متوجه تازه خوردن

داد پاسخ داشت ارتباط برقراری در اصرار که ناشناسی ی : 

پسرم سعید - . 

 بمی صدای آن. شناخت می خوبی به را فرخنده ی گرفته صدای

 مالیمش لحن این حتی و بود تر آرام آدمی هر عادی حالت از که

بود هم بدش حال بودن بد از نشان . 

خاله؟ جانم -  

شما؟ کجایید -  

. کشید عمیقی نفس و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش سعید

 بار طاقت اش خسته چشمان و نبود مناسبی وقت پرسیدن برای

نداشت اظافی . 

عمل اتاق بردنش بود بیهوش. بیمارستان آوردمش - .  

بمیره براش مادرش الهی - . 



 حرف بریده بریده آن از ولی شد نمی شنیده فرخنده ی گریه

میکند تحمل را سنگینی گلوی چه که بود مشخص زدنش . 

بیمارستانی؟ کدوم -  

 هرچه. شد قطع بینشان تماس و گفت را یمارستانب نام سعید

 و تر فرسا طاقت سعید سردرد شد می تر طوالنی جراحی عمل

. بود گالب با کردن صحبت قصدش. شد می بیشتر اضطرابش

 می خودش بار این و بود کرده تعریف او برای را چیز همه مادرش

 همیشه برای بار یک خواست می. بطلبد حاللیت او از خواست

 را ساله هفت بغض آن و دهد توضیح گالب برای را چیز مهه

  .بشکند

 تحمل توان که بود شده مواجه ها واقعیت از هجومی با حاال

 باقی ندانستن همان در داد می ترجیح. نداشت را بارش سنگینی

 آن و دانست نمی اگر شاید. نکند تغییر برایش چیزی و بماند

داشت بهتری حال بود نرسیده لحظه . 

 را فربد گرداند چشم سعید هرچه و بود تنها. رسید فرخنده

 .ندید



 کجاس؟ -

بیرون نیومده هنوز - . 

 سمت به را سرش سعید و نشست صندلی روی کنارش فرخنده

گفت و چرخاند او : 

منه؟ پسر -  

 اش عروسی شب از بعد. شد او ی خیره. کرد نگاهش فرخنده

 آن انگار. داشت فرق هایش قدیم با چقدر. بود ندیده را او دیگر

. بود گذاشته جا خاطرات میان جایی را قبل سال هفت سعید

 حاال و بودند مانده گذشته در که کسانی ی همه به شبیه درست

بودند جدیدی های آدم . 

منه؟ گالب برای نگرانی وقت االن رفتی؟ کردی ولش چرا -  
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 را دستش کف. داد قرار صورتش روی را دستش دو هر سعید

 پوست برخورد و کرد پایین و باال صورتش روی باری چند

داد ای دهنده آزار صدای ریشش ته با دستش . 

 در سمت به را سرش. بگوید چه باید دانست نمی. نداشت جوابی

 رنگ قرمز نواری فقط و ودب سفید چیز همه. چرخاند عمل اتاق

بود شده کشیده دیوار روی . 

بدن ازش خبری یه کاش - . 

 انگشتانش میان تسبیح از آشوبش دل. نگفت چیزی فرخنده

نداشت بازگویی به نیاز و بود مشخص . 

نرفت کسی دنبال چشمم و کردم مقاومت تموم سال هفت - . 

 من کنار االن که سعیدی این. نزن رو حرفا این. پسرم... سعید -

 چه دیدم خودم چشمای با. بود عروسیش قبل وقت چند نشسته

 عروسی گفتین می یادته. بودی انداخته راه به جبروتی و جالل

 ما برای داستانی چه یادته باشن؟ باید خودمون های فامیل فقط

بودین؟ کرده پا به  



. بود ریخته اش مردانه غرور ی همه. برگشت سمتش به سعید

بود کرده اش دیوانه حقایق و بود دهش خم اش شانه . 

نگفتین؟ بهم چرا -  

 به کردم؟ می تر بدبخت رو دخترم گفتم؟ می بهت باید چیو -

 بارش قبل از بیشتر که سقف یه زیر باهات فرستادمش می زور

 کنین؟

نگفتم بهش تر نازک گل از وقت هیچ من - . 

. کشید عمیق نفس و کرد جمع مشتش در را تسبیح فرخنده

گفت  سوز پر و دوخت عمل اتاق در به را اهشنگ : 

. کنه نمی چندانی فرق نیاوردنش و آوردن زبون به حرفا بعضی -

 دردای که سوزونه می همونطور هم نشه گفته اگر دردا بعضی

بگی نیست نیاز. میسوزونه شده گفته ... 

 شاید کردید نمی پنهون اگر... گفتنید می اگر. داشتیم بچه ما -

بودیم گیمونزند سر ما . 



 عمیقی نفس. شد بلند سخت و گرفت زانویش به دست فرخنده

گفت و کشید : 

 میگی که چیزی صحت از هم خودت یعنی. شاید میگی خودت -

. نگو مادرت به هم تو نگفتیم بهتون که خوشحالم. نداری خبر

 و تعیین من دختر زندگی برای مادرت نذار شده که هم بار یک

کنه تکلیف . 

 ها حرف این که شد نمی باورش. شد بلند جا از او تبع به سعید

 پوش سبز مردی و شد باز عمل اتاق در. باشد داشته واقعیت

 همین به باشد جراحش دکتر که بودند زده حدس. آمد بیرون

 پرسش حجم با را او و بردند هجوم او سمت به دو هر خاطر

کردند تیرباران هایشان . 

ره؟چطو ما مریض حال دکتر آقای -  

ببینیمش؟ میتونیم کی -  

شده؟ ما سر به خاکی چه االن -  

 اش شیشه تمام طبی عینک دکتر. نداشت تمامی هایشان سوال

گفت و زد چشمش به را : 



 آسیب و هستن زنده بیمار شکر رو خدا. نیست نگرانی جای -

 و بیاد هوش به تا کنیم صبر باید. شده طرف بر ها رگ جدی های

کنیم سیبرر هاشو رگ عملکرد . 

 سعید و آورد جا به شکر سجده زمین روی جا همان فرخنده

شد شاکر را خدا بلند .  

 نقشه خوش صورت از گردی یک تنها که گالبی بعد دقیقه چند

 سمت به را او و شد خارج عمل اتاق داخل از بود بیرون اش

 انجام را اش بستری کارهای ی همه سعید. کردند هدایت بخش

بود داده . 

 تخت روی را سرش سعید. بودند نشسته گالب اتاق داخل دو هر

 می دعا سرش باالی فرخنده و بود گذاشته گالب دست کنار

گفت فرخنده به رو و کرد بلند را سرش سعید. خواند : 

ببینمش خوام می - ! 
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دیره خیلیم. خاله هدیر - . 

 هایش اخم و دوخت گالب ی شده پیچی باند دست به را نگاهش

 که بود گذشته سخت انقدر برایش ها سال این. کشید هم در را

 شد می خبر با حقایقی از حاال و نداشت را کردنش بازگو طاقت

شد می شان متوجه قبل سال هفت همان باید که .  

 ...مگه -

 فکر با که بگوید فربدی از. بگوید را زچی همه برایش بود سخت

 حرف قدرت دیگر و شد می منقبض بدنش عضالت ی همه او به

 خبر بی او از تمام سال هفت که بگوید گالبی از یا و نداشت زدن

 کرده خراب را چیز همه خودش. نبود تدبیری را کرده خود. بود

 .بود

نیست؟ من پسر مگه -  

داری؟ شک -  



 کنار که باری آخرین با درست فربد سال و سن. نداشت شک نه

 را تطبیق این کرد می سعی هرچه. داشت مطابقت بود گالب

ریخت می بهمش بیشتر و نبود شدنی بگیرد نادیده . 

نداشتم شک گالب به وقت هیچ. نه - . 

 کنار را کیف. داد قرار کیفش داخل و بست را قرآنش فرخنده

 تا کرد باز کامال ار اش روسری ی گره و گذاشت صندلی ی پایه

 دیگر. بودند کرده تحمل هم با را ها سختی ی همه. ببندد دوباره

 را چیز همه او حاال. کند پنهان سعید از بخواهد که نبود چیزی

کرد می پنهان او از را فربد نباید و دانست می . 

کیومرثه پیش - . 

 یا است خوبی وضعیت در پسرش بپرسد که آمد زبانش جلوی تا

گفت رخندهف که نه : 

 نگران کردم بزرگ خوب رو فربد کرده ترک کیومرث. نترس -

 .نباش

 هفت این از. بداند را چیز همه خواست می. داشت سوال هم باز

 در اتفاق یک و هزار کرد می فکر. بپرسد و بداند نبود که سالی



 زندگی در تغییرات همه این باعث هم همین و بود افتاده نبودش

بود شده بگال حتی و فرخنده . 

نبود؟ خبری ازتون اصال ها سال این چرا -  

 برام همیشه تو موند؟ ای خونواده دیگه مگه جان خانم از بعد -

 بیای داشتم توقع مامانت برخورد آخرین با ولی بودی عزیز

 دیدی. بشم جدا ازش خوام نمی منه زن بگی خونمون در جلوی

. عاشقن خیلی که اونا میکنن؟ دفاع عشقشون از چطوری فیلما

 فکر ها مدت تا. داشت توقعی چنین گالبم خود بلکه من فقط نه

 رفته رفته ولی بود مطمئن که اول روزای. برمیگردی که کرد می

باشه داشته امیدی بهت نباید که فهمید . 

. آورد می فشار پوستش به و بود کرده باد سعید شقیقه های رگ

 می آوار رشس روی محکمی و سنگین پتک شبیه ها واقعیت

پرید می چپش پلک و شد . 

 این حق در رو مردونگی رسم. گرفتی ازش خبری نه, اومدی نه -

کردی تموم بیچاره دختر . 



. کرد خشک شلوارش با را دستش کف و کشید آهی فرخنده

خورد نمی هم تکانی و بود نکرده باز را چشمانش هنوز گالب . 

 تموم ماه هشت ,هفت. نرفت بیرون خونه از, جلو اومد شکمش -

 بالشتش صبح به صبح. خورد غصه فقط و نشست خونه توی

 کرد می گریه شبا انقدر. شد نمی تر خشک که شد می تر خیس

 چه کنی درک تونی می. شد نمی باز هم از چشماش صبح که

آوردی؟ سرش بالیی  

زد می موج کلماتش تک تک در شماتت بیشتر. بود آرام لحنش . 
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میشه اینطوری نمیدونستم - . 

 وجود فقط تو. نبود این از بهتر وضعش باز نبود هم فربد اگر -

 فهمید می مادرت اگر که ندارم شک من. دونستی نمی رو فربد



 همه. منه امید نور پسر این. بیاد دنیا بچه این داد نمی اجازه

ماس زندگی . 

 ای لحظه فرخنده که بود رفته فرو هم در قدری به سعید صورت

 او برای ماجرا این وقت هیچ نبود قرار. سوخت او برای دلش

 شود برمال سعید برای چیزی خواستند نمی. شد ولی شود بازگو

 برنامه تمام و بود کرده را خود کار حالش بی حال و فریبرز ولی

بود ریخته هم به را هایشان . 

ببینمش؟ بیارنش بگین میشه -  

 او ولی است گالب ی خواسته آخرین این که دانست می فرخنده

 بود معرفت بی و نامرد که هم چقدر هر.داشت سهم فربد از هم

بود بچه پدر هم باز . 

 تن به مناسب لباسی تا خواست او از و گرفت کیومرث با تماسی

 و بود خصوصی بیمارستان. اوردبی بیمارستان به را او و بکند فربد

 اجازه نداشت قصد فرخنده ولی برود باال تا فربد که شد می حتی

 است مادرش که بود شده متوجه تازگی به که را گالب او تا بدهد

ببیند بیمارستان تخت روی . 



گالب؟ از میگین برام -  

فربد؟ از بعد گالب از یا فربد از -  

گفت و فشرد رهاشا و شست انگشت با را اش پیشانی : 

دوشون هر از - . 

 مرتب همیشه سعید. دوخت سعید به را اش خسته نگاه فرخنده

 ریخته صورتش در کمی موهایش. بود آشفته کمی حاال آراسته و

 لباس روی خون رد. رسید می نظر به خسته چشمانش و بود

بود نکرده ها آن تعویض برای تالشی و بود هایش .  

کنه زایمان تا شد هالک بچم. آوردم دنیا خونه توی رو بچه - .  

 کرده دگرگون را حالش و بود گرفته را گلویش بغض. کرد سکوت

. او نه و بود آسان گالب برای نه ها لحظه و روزها آن یاداوری. بود

 های زمان مثل. نداشتند پشتیبانی هیچ که زایمانی روز بود زجر

 طور این ذاییک محله آن در انقدر. بودند کرده خبر قابله دور

 چیز همه ته و سر غیرقانونی بودند مجبور که بود زیاد ها زایمان

 و آمدند می دنیا به اینطور که هایی بچه بسا چه. بیاورند هم را



 یک به ها خیابان و کوچه آن در والدینشان از یکی شبیه ها بعد

شدند می مشغول خالف نوع .  

. کیومرث و من نام به. کرد جور شناسنامه براش فریبرز دوست -

مادرشه گالب که نگفتیم فربد به وقت هیچ .  

 چرا؟ -

 گالب که خواست می همیشه. بود حرفش روی همیشه فرخنده

 یاد از را اش گذشته های سختی و کند تجربه را خوبی زندگی

 .ببرد

 بچه برای. باشه داشته خوبی زندگی گالب خواست می دلم -

 این تو روزی یه که بود ینا از تر راحت کیومرث و من پذیرش

کیه پدرت که کنیم تفهیم بهش بخوایم سال و سن . 

بدونم که بود من حق - . 

گفت و داد تکان تاسف از سری فرخنده : 

 میشی متوجه. بشه فرح عروس زوری دخترم خواستم نمی -

بار یک فقط اگر میگم؟ چی ... 



گفت ادامه در و داد تکان و برد باال را اش اشاره انگشت : 

 فهمیده رو چیز همه, گرفتی می ازش سراغی بار یک فقط -

 .بودی
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 و کارش و زندگی خراب اوضاع. بود نمانده اش دیوانگی تا چیزی

 برایش بود شده پنهان او از سال هفت که چیزی فهمیدن حاال

خواست می فرصت روزها چیز همه هضم. بود سنگین کمی . 

. بکشد آغوش به را فربد توانست فقط او و آورد را فربد کیومرث

 نمی حرف. کرد نگاهش فقط ساعتی و بوسید و بویید را صورتش

بود زده زل فربد ی شده شوکه ی چهره به ولی زد .  



 هک بگیرد فاصله فربد و فرخنده از خواست و گرفت را او دست

 با سعید که بگوید چیزی خواست و شد بلند ترس از فرخنده

گفت اش زده غم ی چهره : 

برمیگردیم و بوفه تا میریم. نمیبرمش جایی نباشید نگران - . 

. دید را هایش پدرانه که بود جایی اولین بیمارستان ی بوفه

 نمی حاال و بوده محروم پسرش داشتن از سال هفت که پدری

 تنها. زد نمی حرف. دهد بروز را حساساتشا باید چطور دانست

 یا و فربد سر تایید با هم آن که شد بدل و رد بینشان کلمه چند

 در شیرکاکائو یک با بعد دقیقه چند. شد داده پاسخ تکذیبش

 سعید خود درخواست به که خرید ای کیسه و فربد دست

 ولی نبود فرخنده. برگشتند محوطه به بود شده خریداری

بود نشسته قبلی صندلی روی جا مانه کیومرث . 

خونه؟ ببرینش خواین می -  

 تماما موهایش. گرفت را فربد دست و شد بلند جا از کیومرث

 صورتش حال و حس. بود حال بی و اندام الغر. بود شده سفید



 شده پاشیده صورتش به رنگی و نبود ها سال آن شبیه دیگر

 .بود

 توام. گرفتم مرخصی زامرو. خونه میریم بعد پارک میبرمش -

 تماس باهامون بیاد هوش به گالب گفت فرخنده خونه برو

 .میگیره

گفت و کرد فربد صرف را نگاهش : 

اینجا میمونم نه - . 

 با بود نتوانسته هنوز. رفت دنبالشان به هم سعید چشم و رفتند

 شبیه درست موهایش که ای بچه پسر. بیاید کنار احساساتش

 از یکی و بود عاشقشان گالب که هایی همان. بود خودش موهای

. بود ها آن انبود میان بردن دست کارهایش ترین بخش لذت

 به شبیه صورتی و بود برده ارث به گالب خود از که چشمانی

 میدید سعید صورت در را گالب ی چهره خودش. ها آن هردوی

 سعید خود فربد است معتقد گالب که گفت می فرخنده و

 ...است



 دیگر و رفت می تاریکی به رو هوا. کرد باز آرامی به را اتاق در

 روی نگاهش و شد بلند فرخنده سر. آمد می هوش به گالب باید

 روی سعید هنوز. برگردد دوباره کرد نمی فکر.نشست سعید

 خوردن زنگ به شروع فرخنده گوشی که بود ننشسته صندلی

 به دباش کیومرث طرف از تماس شاید که کرد فکر سعید. کرد

شود اخبار متوجه تا شد گوش وجودش تمام خاطر همین . 

 الو؟-

خوبین؟ جون فرخنده سالم -  

 که ثابتی ی شماره ولی شناخت می را کتایون صدای فرخنده

 می نگاه متفکر سعید. شناخت نمی را بود افتاده اش گوشی روی

 داشت سعی ولی نبود جایش سر حسابی و درست حواسش. کرد

ودش ها حرف متوجه . 

خوبی؟ دخترم سالم -  

 به ربطی مکالمه که شد راحت سعید خیال دخترم کلمه با انگار

 صندلی روی آرام خاطر همین به و ندارد کیومرث حتی و فربد

 او که طور آن. شد گالب معصوم صورت ی خیره و نشست



 همان به شبیه آرایشش بدون صورت و بود بسته را چشمانش

شد می تر داشتنی وستد,  بود شان کودکی های وقت . 

دارین؟ خبر گالب از شما خوبین؟ شما ممنون -  

کنارشم عزیزم آره - . 
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 گرفتم تماس باهاش هرچی صبح از. خداروشکر پس خب -

شدم نگرانش خیلی نداد جواب . 

. کرد تشدید را کتایون نگرانی هم همین و دکر سکوت فرخنده

 بوده جا به اش نگرانی و باشد راحت خیالش نباید که کرد فکر

 .است

افتاده؟ اتفاقی -  

بیمارستان آوردیمش بریده گالب دست. نیست مهمی چیز - . 



گفت و کشید جیغی ناخواسته کتایون : 

شده؟ چی چرا... من وای -  

 مطمئن گالب حال از را او و کند آرامش که کرد سعی فرخنده

 نگرفته او از را بیمارستان آدرس که زمانی تا کتایون ولی کند

نشد آرام بود . 

 سمت به دو هر فرخنده و سعید شد بلند که گالب ی ناله صدای

 روی دست فرخنده. داشت خواب و بیداری بین حالتی. رفتند او

 غرق را صورتش. فرستاد عقب به را موهایش و کشید صورتش

 کنارشان طور همان سعید ولی رفت اش صدقه قربان و کرد بوسه

 میان فقط و آمد برنمی او از کاری. کرد نگاهشان و ایستاد

بود گردش در افکارش . 

خوبه حالت که شکر مرتبه هزار صد خدارو. مادر بگردم دورت - . 

رفت دخترش باالی و قد قربان هم باز و بوسید را رویش دوباره . 

 مرخص صبح فردا. بشم ماهت شکل صورت یفدا بخواب -

ایشاال میشی . 



 نگاه اش ناله با گاهی چند از هر و بود رفته خواب به دوباره گالب

کشید می خود سمت به را ها . 

 کمی گالب. رسید بیمارستان به هم کتایون که نکشید طولی

 کالمی چند کرد می باز چشم که بار هر و بود شده هوشیار

 می هم روی چشم بعد دقیقه چند هم باز ولی کرد می صحبت

رفت می خواب به و گذاشت .  

یهو؟ طور این آخه افتاد اتفاقی چه -  

گفت و داد تکان را سرش فرخنده : 

شد دعواش برادرش با - . 

داد ادامه کتایون به کردن نگاه بدون و گرفت گاز را لبش : 

 و دست توی رفت شد خرد اش همه و میز ی شیشه روی افتاد -

لشبا . 

من خدای - ! 

بهم کرد رحم خدا - . 



 گوشی متوجه و کرد مرتب سرش روی را بزرگش روسری کتایون

 جواب ببخشیدی با. بود لرزیدن حال در کیفش در که شد ای

داد را تلفنش . 

بفرمایید بله - . 

 که بود شده قرار. کشید می را انتظارش خط پشت که بود شهاب

 اطالع هم او به شد که یخبر هر و برود بیمارستان به کتایون

 ببندند را جدید قرارداد تا بودند شده گالب منتظر صبح از. بدهد

 شده او نگران دو هر تلفنش ندادن جواب و گالب نرفتن با ولی

گشتند می دنبالش در به در و بودند . 

بیام؟ کجا بیمارستانم در جلوی من -  

 و تگف را بود بستری آن در گالب که اتاقی و طبقه کتایون

 به را خودش بود شده هم قبل از تر نگران دیگر حاال که شهاب

رساند گالب اتاق . 

 بود مانده کم اتاق در جان نیمه طور آن هم آن گالب دیدن

 رفت می بیرون بریده بریده نفسش. بیاستاند حرکت از را قلبش

 شده کشیده رویش به بنفش ای ملحفه که او روی از نگاهش و



 به و شدند بلند جایشان از سعید و فرخنده. خورد نمی تکان بود

 یک فقط بار این آداب مبادی همیشه شهاب و دادند سالم او

داد را سالمشان جواب کالم . 
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 دعا فرخنده. کرد می نگاه را گالب و بود ایستاده عقب شهاب

 بار یک دقیقه چند هر خستگی شدت از سعید و خواند می

 همه و بود نشده بیدار هنوز گالب. افتاد می هم روی چشمانش

 کردن چک برای پرستار. بودند چشمش شدن باز منتظر

 کرده توصیف نرمال را حالش و بود زده سر اتاق به وضعیتش

 .بود

 همراه به یزیچ هیچ که بودند  کرده حول کتایون و شهاب انقدر

بودند رفته بیمارستان به خالی دست و نداشتند . 

مونم می شب من خونه برو شما خاله - . 



 آتش به را شهاب خواستند می که انگار سعید حرف این با

 کار چطور و بود افتاده اتفاقی چه دانست نمی هنوز. بکشند

 اتاقی در هم آن سعید دیدن و بود کشیده بیمارستان به گالب

 چه بود سنگین هم طور همان برایش بود بستری آن در البگ که

بماند او کنار هم را شب خواست می که برسد . 

 و برد باال داشت دست در که دعایی کتاب از را نگاهش فرخنده

 نگاه را سعید بتواند تا داد پایین کمی را بینش نزدیک عینک

 .کند

 فردا مهست کارش من.  کن استراحت خونه برو تو عزیزم نه -

خودمون خونه میریم میشه مرخص . 

 و بروند همه که بگوید خواست می. خورد می را خونش خون

 ای کلمه تا گرفت می گاز را زبانش ولی باشد زنش مراقب خودش

 هم به چیز همه گفت می چیزی اگر. نکند دخالت و نزند حرف

 درد حقیقت گفتن. میشد مال بر رازهایشان تمام و میریخت

. شد می پاشیده رویش نمک که بود زخمی بودن ازدارر و داشت

 نگه از بهتر ولی است سخت چه اگر حقیقت گفتن دانست می



 مال بر ی اجازه او به گالب... بود مجبور ولی است راز داشتن

بود نداده را رازها کردن . 

 ساعد ی نیمه تا که هایی دست و گالب ی پریده رنگ صورت

بود افتاده تخت روی بود شده پیچی باند .  

. بمونی شما نمیدن اجازه کن استراحت برو. جان سعید برو -

عزیزم برو. هستم خودم بدن هم اجازه . 

 که رسید نفرشان چهار هر گوش به گالب ی ناله صدای

 از فرخنده. برد هجوم شهاب و کرد تند قدم کتایون ناخوداگاه

 ار تخت تا مانده قدم یک همان سعید و شد بلند صندلی روی

رفت جلو . 

 نگاه را اطرافش منگ حالتی با و کرد باز را چشمانش الی گالب

 گوشش به صدا کمی فقط بود آمده هوش به که بار هر. کرد

 شنیده را ها صدا. کند باز بود نتوانسته را چشمانش و بود خورده

 اطرافش توانست می بار این ولی بود رفته خواب به دوباره و بود

بود تار کمی یزچ همه ولی ببیند را . 

گرفت دست در را بازویش و رفت جلو کتایون : 



 از داریم صبح از! کردی جونمون نصف خودت با کردی چیکار -

 بیای بودیم منتظر چند ساعت از میدونی. میمیریم نگرانی

 شرکت؟

. بود آمده سرش بر چه که آورد خاطر به تازه و زد لبخند گالب

 آن در هم آن هم کنار بشها و سعید دیدن و چرخاند را سرش

 ها آن نبود قرار. داشت نگه برایش را زمان ای لحظه کوچک اتاق

 او که بود شده متوجه کجا از شهاب اصال. باشند هم کنار

 کجاست؟

 سعید و شهاب ولی گفتند می چیزی کدام هر کتایون و فرخنده

بودند ماجرا ناظر و بودند ایستاده عقب . 
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 رفع من اجازتون با. باشه سالمتی همیشه انشااهلل دانش خانم -

کنم می زحمت . 



 و کرد دستی پیش او که کند خداحافظی هم فرخنده از خواست

 :گفت

 تعریفتون خیلی گالب. کشیدید زحمت خیلی محسنی آقای -

 متوجه بیشتر دیدمتون نزدیک از یوقت ولی کرد می رو

آوردید تشریف کشیدید زحمت خیلی. شدم بزرگواریتون . 

گفت و زد لبخند شهاب : 

 ما پرسنل بهترین از یکی ایشون. دارن لطف من به دانش خانم -

کار سر برگردن بتونن زودتر هرچی ایشاال. هستن . 

محسنی آقای ممنونم - . 

 آن راز داری نگه. داشتندن فاصله مرگ تا بیشتر قدم یک دو هر

 نمی نفر دو آن زندگی از چیزی هیچ که نفری سه جلوی هم

 چنین در گرفتن قرار. بود تر سخت کاری هر از دانستند

داشت را مرگ حکم برایشان موقعیتی . 

اجازه با - . 



 بیرون در از شده گره مشتی با شهاب و کردند خداحافظی همه

 می خوب را سعید. ودب نمانده اش دیوانگی تا چیزی. رفت

 از بیش را نامش و بود کرده توصیف را او خوبی به گالب. شناخت

 اتاق آن در را او که نداشت خوش. بود شنیده او زبان از بار هزار

آمد نمی بر دستش از هم کاری هیچ ولی ببیند . 

 ناراحت فرخنده که طوری کتایون و بود رفته خانه به سعید

. باشند نداشته ترخیص برای مشکلی دببین که بود پرسیده نشود

. بود کرده تشکر او از و بود بوسیده را کتایون صورت فرخنده

 کافی اندازه به بود گذاشته اختیارش در گالب که حسابی

باشد چیزی نگران که نبود نیاز و داشت موجودی . 

 اول. کرد مرخص را گالب سعید رسیدن از قبل بعد روز صبح

 ی همه تنه یک و بود رفته ترخیص کارهای دنبال به وقت

 فقط و بود حال سر گالب. بود داده انجام را بیمارستان کارهای

 هم آن کاری هیچ انجام توان و بود باند میان هایش دست

نداشت را تنهایی .  



 روی آماده و حاضر گالب. شد داخل ترخیص برگه با فرخنده

 شد می تخت به تبدیل و بود بیمار همراه مخصوص که مبلی

کرد می فکر و بود نشسته . 

مرخصی عزیزم بریم - . 

 بروند شان خانه به باید که باشد آورده یاد به تازه انگار گالب

گفت و کرد نگاه او به متعجب : 

باشه توش فریبرز که ای خونه نمیام من - . 

نیست توش - . 

 از کشید می خجالت. بود انداخته پایین را سرش فرخنده

 بود نتوانسته و بود دوشش روی بر باری که فریبرزی از. تربیتش

 شبیه که بود کرده را تالشش تمام. بیاید بر خوبی به پسش از

 سیاهش رو حاال و بود نتوانسته ولی کند بزرگ را او خودش پسر

بود کرده . 

 کجاس؟ -



 می زردی به رو صورتش پوست. بود پریده گالب رخ از رنگ

 را اتفاق از حجم این با مقابله قدرت. بود جان بی نگاهش و رفت

 چه باید که دانست نمی. داد نمی مقابله فرمان مغزش و نداشت

. بگذارد میان در او با را واقعیت چطور و بگوید فربد به چیزی

 به اوضاع از و شود روبرو شهاب با باید چطور دانست نمی حتی

 ی بسته درب ترین بزرگ به انگار. بگوید اش زندگی ریخته هم

 به همگی هم سرش پشت های پل و بود کرده رخوردب زندگی

بود شده تبدیل ویرانه . 

کرده بیرونش خونه از بابات - . 
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 هایش نداشته و گذشته به خواست نمی. کشید حسرتی پر آه

 حرفی گفتن بدون و شد بلند جا از. توانست نمی ولی کند فکر



 گرفت دست به را بیمارستان مخصوص کیف فرخنده. افتاد راه به

شد گالب همراه و .  

 جمع گالب چشمان در اشک. بود رفته اتاق به ورودشان با فربد

 کمی تا خواست فرخنده. بزند حرفی توانست نمی و شد

 که الحا. بود فربد با صحبت هدفش اولین او ولی کند استراحت

 چه که کرد می تعریف او برای خودش باید بود شده رو چیز همه

دارد او زندگی در نقشی . 

 نگاهش و آورد باال را اش شده پیچی باند دست. بود باز اتاق در

 دوباره و برگشت ای شیشه میز خالی جای سمت به نگاهش. کرد

 سر از و بود شده تمام فربد مدرسه. کرد نگاه اتاق داخل به

بود بیدار صبح وقت آن شدن بیدار زود تعاد . 

داخل؟ بیام هست اجازه, فربد آقا -  

 تا ماند منتظر کمی. نکرد باز را در همین برای نشنید جوابی

 نداد ورود ی اجازه فربد وقتی تا و کند تکرار را سوالش دوباره

نشد داخل . 

بزنیم؟ حرف هم با تو بیام تونم می -  



 .بفرمایید -

 بود نتوانسته بار یک از بیشتر. رفت ضعف ادبش این برای دلش

 ی اجازه ممکن شکل ترین زیبا به و بگذارد جواب بی را سوالش

بود داده را ورودش . 

 کرده دراز را پاهایش و بود نشسته تخت روی فربد. کرد باز را در

 که دانست می. بود بازی مشغول و بود دستش در تبلتش. بود

 کرده فراموش را چیز همه هک است آن از تر باهوش پسرش

 .باشد

بزنیم؟ حرف بزرگونه هست اجازه -  

. نتوانست ولی نکشد بیرون اش بازی از را نگاهش داشت سعی

 از را نگاهش باالخره و نکشید طول بیشتر لحظه چند مقاومتش

دوخت گالب به و آورد بیرون تبلت . 

 هب و باشد شده بسته کامل که شد مطمئن و بست پایش با را در

 این از. بود هایش لب روی لبخند. برداشت قدم فربد تخت سمت

 چیزی که بود نداده اجازه و بود کرده درست فربد برای که اتاقی

 برطرف با که کرد می فکر. باشد داشته کم ساالنش و سن هم از



 حاال ولی کند عوض را ها چیز خیلی تواند می ها نیاز این کردن

کند بازگو را ها واقعیت باید و بود مانده مخمصه در . 

 .کند صحبت او با بتواند که فاصله با کمی. نشست فربد پای کنار

 هایش زانو روی را اش شده پیچی باند های دست و زد لبخند

 و کرد باز گردنش دور از را شال که کرد خفگی احساس. گذاشت

گذاشت تخت پایین . 

 خوبی؟ -

 ساله شش ی بچه برای بود سخت. زدن حرف شروع بود سخت

 هفت های کاری پنهان که بود سخت. بزند بزرگانه های حرف

 و درک قابل که بگوید طوری هم آن و بیاورد زبان به را سالش

باشد فربد فهم . 

 ادب که باشد آمده یادش تازه انگار و داد تکان را سرش فربد

گفت دهد پاسخ زبان با دادن تکان سر جای که کند می حکم : 

 .بله -

برم گفتنت بله ونقرب من - . 



 توانست می. بود رفته فربد ی صدقه قربان بار هزاران دلش در

 تواند می او حتما و دارد را دنیا پسر بهترین که بخورد قسم

کند درکش . 
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. کنم دل و درد باهات تونمب که شدی بزرگ انقدر که میدونم -

 نیست نیاز و فهمی می سنت از بیشتر خیلی خودت که میدونمم

کنم پنهون ازت رو چیزی دیگه . 

 را صحبت ی ادامه باید خودش فهمید که نداد را جوابش فربد

دهد توضیح او برای و بگیرد دست . 

 داشته ادامه زندگیمون که نشد ولی کردم عروسی بار یه من -

 پسر یه که دونستم نمی شدم جدا شوهرم از یوقت. باشه

 تو از نداشتم دوست من. داشتم ولی دارم شکمم تو خوشگل

 ها بچه ی همه مثل داشتم دوست ولی مامانتم که کنم پنهون



 دوست میگم؟ چی میدونی. باشی داشته کنارت بابا و مامان

بشی بزرگ ها بچه ی همه مثل داشتم . 

 میکشیدم خجالت من. جوونن شونبابا و مامان ها بچه ی همه -

پیرن بابام و مامان بگم دوستام به . 

 کرد فربد داشتنی دوست و زیبا صورت نثار دریغ بی را لبخندش

گفت و : 

 باباهاشون و مامان هم میان دنیا به آخر که ها بچه از بعضی -

نیستن جوون . 

جوونن دوستام ی همه بابای و مامان - . 

 دویشان هر نگاه. کرد باز هم از ار دستش و کشید جلو را خودش

گفت گالب و افتاد سفید های باند روی : 

کنم؟ بغلت واقعی مامانای شبیه -  

 برای. شدند حل هم در و رساند او آغوش به را خودش فربد

. بود باز فربد برای گالب سمت از مادرانه آغوشی که بود بار اولین

 اشک. دکشی بو و برد فرو پسرش لخت موهای میان را سرش



 رنگ سیاه انبوه میان یک به یک و کرد رها را اش خسته های

 و بود پیچیده او دور به محکم را دستانش. چکاند فربد موهای

 دیگر ای لحظه خواست نمی دلش. بماند طور همان خواست می

 ناپذیر توصیف حالش و کشید می نفس سختی به. شود دور او از

 بگوید طوری توانست نمی .دهد توضیح بیشتر توانست نمی. بود

 توانست می ولی باشد درک قابل اش ساله شش پسر برای که

دارد نگه باز او روز به سال سالیان برای را آغوشش . 

نه؟ مگه میبخشی منو -  

 می اش ریه به را خوشش بوی و بود او موهای میان دهانش

 بود نکشیده بو را او که سالی شش تمام ی اندازه به. کشاند

 او کند بغلش خواست می دلش که روزهایی تمام اندازه به .بویید

فشرد خود به را . 

بشم دنیا مامان بهترین برات که کنم می رو سعیم ی همه - . 

 دست و بود مانده آغوشش در صدا بی. گفت نمی چیزی اما فربد

 طرف دو و گرفت فاصله کمی گالب. بود گالب گردن دور هایش

گفت فربد که رفتگ دستانش میان را پسرش صورت : 



 ...بابام -

 سعید از که بود سخت  خیلی. بود سخت. کرد نگاهش فقط گالب

 .بگوید

آقا همون - ... 

نبود کردن پنهان برای چیزی دیگر. زد لبخند . 

خودته شبیه چشماشم. خودته شبیه موهاش که آقایی همون - . 

داد ادامه گالب و کرد سکوت فربد : 

 تازه تو مثل اونم. داره ماه پسر یه که دونسته نمی باباتم -

 .فهمیده

 چرا؟ -

 می تر سخت لحظه به لحظه شود تر راحت چیز همه که آن بجای

 هم اتفاقات کردن تعریف از حتی فربد چرای به دادن پاسخ. شد

بود تر سخت . 

نداشتیم خبر هم از دیگه. نبودیم شوهر و زن ما دیگه چون - . 

ددا تکان را سرش ولی بود نشده قانع . 



نیستی؟ گالب آبجی و منی مامان االن تو یعنی -  

 فقط را سرش و کرد پر را چشمش ی کاسه بیشتر هایش اشک

داد تکان طرف آن و طرف این به . 
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 روی دو هر. دبو رفته خواب به آغوشش در بار اولین برای فربد

 که بود بار اولین برای را آرامش این و بودند خوابیده فربد تخت

 وابستگی از ترس و بود بوییده را پسرش. بود کرده تجربه

 بود برده ارث به پدرش از که مویی انبوه میان را سرش. نداشت

 هر هم دوری از روزی یک که نبود نگران و بود کرده فرو

 بروز یکی یکی را اش مادرانه اتاحساس. شوند اذیت دویشان

 رفته اش صدقه قربان حتی و بود بوییده, بود بوسیده. بود داده

 اش پیشانی و بود خوانده کتاب برایش مادری نقش با بار این. بود

بود بوسیده را .  



. کند صدا را او تا نباشد مجبور کرد می سعی. بود گیج هنوز فربد

 یاد به را اصلیشان نسبت و نکند نگاه چشمانش در کرد می سعی

 نمی. بود کشیده عمیق نفسی گالب و بود خوابیده فربد. نیاورد

آمد خواهد سرش بر چه دانست . 

 دست از یکی. کرد نگاه دستش بانداژ به و بوسید را فربد پیشانی

 جدی مشکل هم رانش ی کشاله. بود ندیده جدی آسیب هایش

 عمل که رشدیگ دست ولی بود خراش یک تنها و نداشت ای

 و شد ها بانداژ بیخیال. کرد می طی را درمان روند باید بود شده

 و رساند می شهاب به را خودش باید. کرد تن به را مانتویش

 شهاب از کردن پنهان دیگر. کرد می تعریف او برای را ماجرا

شد می  خبر با ماجرا از هم او زود یا دیر و نبود شدنی .  

دخترم؟ میری کجا -  

 خروجش مانع کسی وقت هیچ. بود نکرده فکر قضیه جای نای به

 با و نبود وضعیت آن در هم وقت هیچ ولی بود نشده خانه از

 نمی سرش روی سختی به را شالش شده بانداژ های دست

 .انداخت



 داشتیم واجبی ی جلسه. برمیگردم شرکت سر یه میرم -

کنیم ردیف کارارو رفتنش قبل باید میره داره کتایون . 

بیام؟ باهات خوای می -  

گفت و شد حول نامحسوس : 

کجاس؟ گوشیم. برمیگردم زود میرم نیست نیاز نه نه -  

 سالم انگشتان نوک با بتواند شاید تا گرفت را اش گوشی سراغ

 ولی برود شرکت به خواست نمی. کند استفاده آن از ترش

 که ندارد شرکت جز جایی شهاب روز از وقت آن که بود مطمئن

دبرو . 

 سر تا. رفت بیرون و کرد پا به راحتی کفش و کرد خداحافظی

 کم ولی کرد احساس پایش میان درد کمی و رفت پیاده کوچه

 به را خودش منزل آدرس و گرفت دربست کوچه سر. نیاورد

داد راننده . 

 آرام و داد قرار بود بیشتر بانداژش حجم که دستی کف را گوشی

 از سخت انقدر. شد گرفتن شماره و گوشی کردن باز مشغول



 بود شده خسته هم خودش که آمد بر گوشی کردن کار ی عهده

کشید عمیقی نفس آخر در و .  

 عمیقی نفس راننده توسط ماشین کولر نکردن روشن از کالفه

داد قرار گوشش کنار را گوشی و کشید .  

 حلزونی میان شهاب نگران صدای که بود نخورده دوم بوق هنوز

پیچید گوشش : 

 الو؟ -

 را نداشتن اطمینان این ددلیل. باشد گالب خود که نبود مطمئن

 خود که داشت شک و بود داده جواب تعلل با ولی دانست نمی

 گالب را این و لرزید می اش مردانه صدای. باشد خط پشت گالب

بود فهمیده خوبی به هم . 

 .سالم -

شکرت خدایا - . 

 راحت گالب بابت از خیالش واضح و کرد بیرون صدا با را نفسش

 .شد
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خونه؟ بیای لطفا میشه -  

رسید گوشش به شهاب جواب مکث ای لحظه بدون . 

االن؟ کجایی -  

گرفتم دربست. خونه سمت میام دارم ماشینم سوار من - . 

گفت زد می موج صدایش در بودن عصبانی که شهاب : 

دنبالت میومدم گفتی می چی؟ یعنی حالت؟ اون با - . 

 من حال کنیم صحبت خونه بیا زحمت بی فقط تو نیست نیاز -

نیست خوب . 

شده؟ چی گالب -  

گفت نمیشه که تلفن پشت. دیگه زنیم می حرف خونه بیا - ! 



 نمی خودش. کردند قطع را تلفن دو هر و کرد تایید شهاب

 یا و رفت می مشترکشان خانه به کردن دل و درد برای تدانس

. نبود مصمم گفتنشان برای هم هنوز که هایی حرف زدن برای

 هم کردن دل و درد و است بهتر کاری جه که نبود مطمئن هنوز

کرد نمی خوب را حالش .  

 بیمارستان در سعید بودن بابت را او شهاب که بود مطمئن

 نداشت اهمیت برایش که چیزی تنها ولی کند می بازخواست

 در که نبود مهم برایش حتی. بود جا آن در بودنش و سعید

 حلی راه دنبال فقط لحظه آن. بود رسیده بیمارستان به او آغوش

کند ریست و راست ممکن شکل بهترین به را چیز همه که بود . 

 متشنج را اعصابش بیشتر هوا گرمای. کرد حساب را تاکسی پول

 و رفت در جلوی. بود آمده سراغش به بدی درد سر و بود کرده

 ورودی ی پله روی امید نا نکرد پیدا کیفش داخل را کلید وقتی

 ها آن از و بزند را ها همسایه زنگ خواست نمی دلش. نشست

 آفتابی ظهر گرمای اوج در. کنند باز را در تا کند درخواست

بشیند شهاب منتظر در جلوی که داشت اصرار . 



 سمت به اریب شهاب آسار غول ماشین که کشیدن طولی

 در بستن بدون و کرد رها را ماشین طور همان. پیچید پارکینگ

شتافت گالب سمت به آن . 

اینجا؟ نشستی چرا -  

 اش خمیده کمر و بود گذاشته زانو دو روی را هایش آرنج گالب

 فشاری هایش دست به که داشت سعی و بود کرده خم جلو به را

نشود وارد . 

نداشتم کلید - . 

پاشو. باال بریم شو بلند. خونه بودی گذاشته جا - . 

 منتقل او به دستش توسط که را شهاب حمایت و نکرد مخالفت

 و کرد باز را ماشین در شهاب. شد بلند جا از و پذیرفت شد می

راند پارکینگ داخل به و داد جای خودش کنار را او . 

 میرفتی کردن می باز ودر میزدی هارو همسایه از یکی زنگ -

حداقل باال . 



 انگار. بود نزده هم را خودشان واحد زنگ حتی که آمد یادش

رسد نمی زودتر او از شهاب که بود مطمئن . 

دیگه میای داری میدونستم - . 

 تمام هم شهاب و داد ماشین ی تهویه های پره یا را نگاهش

 یجا در ماشین وقتی. کرد ماشین کردن پارک جمع را حواسش

 برای و انداخت دست روی و برداشت را کتش گرفت قرار مقرر

شد قدم پیش گالب کردن پیاده .  

 برایش چیز همه ولی دهد انجام را هایش کار توانست می گالب

 و کرد می اش کالفه دستش دو هر بودن بسته. بود شده سخت

میریخت هم به را اعصابش بودنش کند این . 
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 به هوا بی گالب شدند داخل و کردند باز را خانه در که همان 

 همه که آن با. بود آتش روی آبی که انگار. برد پناه شهاب آغوش

 ریزی برنامه دیگری چیز برای و داشت دیگری تصمیم ذهنش ی

 که بود چیزی تنها شهاب دنگر از شدن آویزان ولی بود کرده

بگذارد مرحم هایش درد روی توانست می لحظه آن . 

 همان درست پیشانی باالی از. کرد باران بوسه را صورتش شهاب

 را اش چانه زیر تا بود روییده اش مشکی موهای که جایی

 هایش لب به و گرفت دست دو میان را دستش باند. بوسید

 برای تالشی هم او و بود پذیر نا انکار چشمانش اشک. فشرد

کرد نمی چشمانش کردن پنهان . 

 تا باشد یافته پایی هم که انگار هم گالب و کرد نگاهش نگران

 جلوی دو هر. شد آب از پر چشمانش بریزد اشک کنارش بتواند

 می نگاه دیگر هم صورت به اشکی چشمان با و بودند ایستاده در

 .کردند

 با هم گالب و کشید بیرون جا همان را هایش کفش شهاب

آورد در را هایش کفش او از اطاعت .  



بهت؟ بدم آب خوبی؟ -  

 یادش که بگیرد را شهاب دست خواست و داد تکان سر گالب

 و بپیچاند او انگشتان میان را هایش انگشت تواند نمی افتاد

 کرد دراز را دستش بود شده متوجه که شهاب. بگیرد را دستش

 با و گرفت دستش میان را گالب ی شده پیچی باند دست و

شد مانتویش آوردن در مشغول دیگرش دست . 

 چراغ خواست شهاب که همین و رفتند خوابشان اتاق سمت به

گفت گالب کند روشن را : 

بکشیم دراز کن بغلم نکنی؟ روشن میشه - . 

 آن در که مخصوصا. نبود بلد او از اطاعت جز کاری شهاب

 اطاعت تنها هم شهاب و داد یم دستور که بود او گالب وضعیت

کرد می . 

 مانتوی کردن آویزان برای خودش و نشاند تخت روی را گالب

 را ها لباس آرامش با. رفت دیواری کمد سمت به کتش و گالب

 به رو کم کم هوا. بست را آن و داد قرار دیواری کمد داخل

بود کرده گیر هوا میش و گرگ میان هم اتاق و رفت می تاریکی . 



 داد قرار صورتش طرف دو را هایش دست و ایستاد گالب یجلو

گفت و : 

خوبه؟ حالت -  

 بودن خوب تایید این. گذاشت هم روی را چشمانش تنها گالب

 هم. نیست خوب اصال که بود مشخص. نداشت خوبی از نشانی

. شناخت می خوبی به را او شهاب. نداشت هم و داشت حرف

 زیر از شد نمی وجه یچه به بزند حرفی خواست نمی که وقتی

بود ها وقت همان از که انگار و. کشید بیرون حرفی زبانش . 

 چشم گالب. بوسید ترتیب به را گالب چشم دو هر و شد خم

 اگر. بکند خواهد می دلش که کار هر شهاب داد اجازه و بست

 می شهاب ی سینه روی دستش حتما داشت سالمی دست

ببوسد شهاب اتنه تا داد نمی اجازه بعد و گذاشت .  

 به شروع گالب تصورش خالف بر که بوسید را گالب اشک روی

 در که قوایی تمام با که انگار. لرزید می صدایش. کرد زدن حرف

 اش نگفته شر از را خودش تا بگوید خواست می داشت وجودش

کند خالص . 



بود داده پیام. بزنیم حرف که بود گرفته تماس باهام سعید - . 
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 سر اش زندگی در وقتی هر از و بود شهاب ی سینه روی سرش

 سختی موقعیت چنین در وقت هیچ کرد می فکر. بود تر گم در

 هر و ایستاده پرتگاه لب کرد می احساس. بود نگرفته قرار

شود می شدنش پرتاب به منجر حرکتش . 

 او دور به را دستش و داد جای بیشتر شهاب آغوش در را خودش

گفت و کشید عمیقی نفس. کرد حلقه : 

 هلم آخر و شد بلند هم روی صدامون. شد دعوام داداشم با -

خونه وسط میز روی افتادم داد . 

 ولی بوده چیزی چه سر دعوایشان بگوید که کرد دل دل

. نتوانست ولی دارد تصمیمی چه بگوید تا گرفت نفس. نتوانست



 به تازه بود شهاب کنار که سال یک از کمتر از بعد گفت؟ می چه

دارد؟ پسر یک که گفت می او  

هستی؟ چی نگران خوبی؟ می چیو غصه -  

خورده اعصابم... هیچی - . 

میکنه؟ درد دستت -  

 خورده دستش روی که هایی بخیه آن با نکند؟ درد شد می مگر

برگردد آب آغوش به ها زودی این به تواندب کرد نمی فکر بود . 

نمیکنه درد نه - . 

 سفیدش باندهای روی را لبانش و گرفت را ترش سالم دست

 .گذاشت

کنارتم؟ شرایطی هر توی که میدونی -  

 می. کشید عمیقی نفس و کرد تاییدش کمرنگی صدای با گالب

 شهاب. کشید می را آخرش های نفس رابطه این ولی دانست

 این. نبود بهترین شهاب برای او ولی بود انتخاب بهترین وا برای

 و بگذرد چیز همه از. بگیرد تصمیم خودش که خواست می بار



 نوبتش االن ولی کند زندگی که بود او حق. کند وقف را خودش

 را زندگی و بسپارد خدا دست را چیز همه خواست می. نبود

باشد اکثریت نفع به که بچیند طوری . 

- کنی آرومم میتونی خودت طفق االن . 

 توانست می تخت آن روی که بود شهاب فقط. بود نگفته دروغ

 تزریق وجودش به را آرامش طوری و کند باران بوسه را صورتش

 هیچ که بخوابد طوری. برود آرام خواب به ها ساعت تا کند

باشد دنیا ی همه بیخیال و باشد نداشته فکری . 

 و سعید از کدام هیچ حتی. دنپرسی هم شهاب. نگفت چیز هیچ

 گالب راحتی برای شهاب. نگفتند بیمارستان در حضورش دلیل

 سر پشت اتفاقات از فرار برای گالب و پرسید نمی سوالی که بود

 خواست نمی که چیزی تنها کوچکشان خانه میان. شده گذاشته

 شهاب با مشترکش خانه. بود ها واقعیت و گذشته باشد داشته

 های خستگی از خواست نمی وقت هیچ و بود آرامشش مامن

 خانه در ساکن آرامش در تغییری و بیاورد داخلش آن از بیرون

آورد وجود به . 



 توانست می تا داد می اختصاص خود به را روزی چند باید

 باید حاال. نبود گالب دیگر. بپذیرد را جدیدش های مسئولیت

 باید حاال. کرد می رفتار همیشه از تر گذار اثر و قبل از تر قوی

 نمی دلش وجه هیچ به که میکرد ایفا را قوی مادری نقش

. برگردد عقب به و بگذارد سرپوش اش گذشته روی خواست

 و دهد راه حالش در را گذشته های آدم خواست نمی دلش حتی

 برای را تالشش تمام و کشید می آهنین دیواری خودش دور باید

میکرد پسرش . 
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 همیشه معروفش تامی آن. شناخت می خوبی به را شهاب بوی

 از داشت عمر تا که بویی. کرد می خودنمایی هایش لباس روی

 را کمد در وقتی که بود شهاب لعنتی بوی همان رفت نمی یادش

کرد می مستش و پیچید می اش شامه میان کرد می باز هم .  



 بوی همین شهاب همیشگی جذابیت اصول ترین مهم از یکی

 ادکلن این چقدر که دانست می هم خودش. بود خوشش

 را اش صبحگاهی پاف دو گاه هیچ که است جذاب اش همیشگی

پاشید می گردنش روی حمام از بعد و کرد نمی فراموش .  

 شامه میان تامی شخو بوی. شد بوسیده نرم و آرام اش پیشانی

 دستش دادن تکان با. کند باز چشم خواست نمی دلش و بود اش

. رفت فرو هم در هایش اخم کمی و کشید تیر اش بخیه جای

 معنای برایش صبح آغاز. کند آغاز را صبحی خواست نمی دلش

 معنای به داشت واقعیت طعم و بو که هرچه از او و داشت واقعیت

بود فراری واقعی . 

قشنگ خانم - . 

 می را شهاب. نکرد باز را چشمانش ولی گفت لب زیر آرامی هوم

 طور آن که بود رفته حمام به صبح هفت ساعت راس. شناخت

 می را شهاب. بود انداخته راه به را ها شامپو و حمام نم بوی

 رود نمی بیرون خانه از گرفتن دوش بدون دانست می و شناخت

 فقط و کرده تن به مرتب را هایش لباس حتی که بود مطمئن و



 خانه از و بپوشد مرتبش مردانه بلوز روی که بود مانده کتش

رود بیرون . 

 ...گالبم -

 و شد شنیده سختی به که بود آرامی صوت شهاب جواب دوباره

زند بوسه را چشمانش روی بار این تا کرد وادار را شهاب . 

 گالب ی بسته پلک روی بار پنج چهار بلکه بار یک نه بوسه مهر

نگفت چیزی و کرد لمس را ... 

. دفتر بیای بگیرم آژانس برات بخوریم صبحانه هم کنار پاشو -

عزیزم پاشو . 

 قبل روز دو باید دیدار این که آمد یادش شنید که را دفتر نام

 زندگی آمد یادش. بود افتاده عقب او بخاطر و گرفت می صورت

بگذارد سر پشت تواند نمی را چیز هیچ و دارد جریان هم هنوز . 

میاد خوابم - . 

 برمیگردیم عزیزم پاشو خوابیدی؟ که ساعته چند میدونی -

 بندازیم عقب رو کارا نمیشه. داریم کار فعال خوابیم می خونه



. خوریم می بست بن به بیشتر کنیم فردا و امروز بیشتر هرچی

 رو چیز همه باید میپیچه هم به یکم کارام من بره بخواد کتایون

بدم سامون و سر . 

 سمت به. شد بلند جا از شهاب و شد بوسیده اش پیشانی دوباره

 باشد آمده یادش چیزی راه میان که انگار ولی برداشت قدم در

گفت و برگشت : 

خوبی؟ نداری؟ الزم کمک -  

 می خوبی به شهاب. بود گالب های دست به چشمانش اشاره

 هم کار نتری کوچک اگر حتی, کردن کار دست بدون که دانست

شد می تبدیل کار ترین سخت به بود . 

بزنی؟ صورتم به آب یه فقط میای زحمت بی -  

 چین با هنوز صورتش. آورد پدید را لبخندش خط شهاب لبخند

 با که هایی چین همین ولی بود نشده مزین عمیق های چروک و

 کم خودشان شد می نمایان صورتش عضالت حرکت تغییر

نبودند چیزی . 



 کمی نبود خواب مناسب که بلوزی و جین شلوار آن با بدنش

 خوابش با و شد بلند جا از شهاب کمک با ولی بود شده خشک

شد یقه به دست . 
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 ذهنش تمام که آن با شهاب. خوردند هم کنار در را صبحانه

 یک. نپرسید چیزی بود شده بزرگ های سوال عالمت هب شبیه

 رعایت ولی پرسید می باید که سوالی یک و هزار و بود شهاب

کرد می را گالب حال .  

 قرار دهانش در لقمه به لقمه پختو نیمرو گالب ی سلیقه طبق

 رضایت از حاکی ولی بود غمگین که هرچند گالب لبخند. داد

ودب شان عاشقانه نیمه ی صبحانه .  

 رسیدن از زودتر خودش و گرفت آژانس گالب برای شهاب

 های تابو و بود شده دیر هم کمی. شد راهی, گالب برای ماشین



 گالب و رفت شرکت به او از جلوتر. بود گذاشته پا زیر را خودش

 هنوز. رسیدند کتایون با زمان هم درست او از بعد دقیقه چند

 هرچه شان جلسه یدبا و بودند نرسیده شرکت های کارمند

گرفت می شکل زودتر . 

خوبی؟ باشم مطمئن -  

بری؟ قراره کی تو. خوبم کتایون خوبم -  

 بودند نشسته شهاب اتاق بیرون دو هر. انداخت باال شانه کتایون

 بودند رسیده که وقتی از. دهد پایان را تلفنش تا او منتظر و

 بودنن بخاطر و بود خورده زنگ تلفنش که بود بار چهارمین

 خاطر همین به و باشد پاسخگو خودش تا بود مجبور اش منشی

بود افتاده تعویق به شان جلسه . 

بگیرم بلیط فردا امروز خوام می. آمادس چیز همه واال - . 

کردی؟ صحبت علیرضا با -  

 شاید. بکنم فکرامو هم من تا کنه صبر که شد راضی. اوهوم -

 چیز همه هم شاید تیمبیوف هم سر از کل به بشه باعث دوری این



 نداریم خاصی مشکل ما. همدیگه به برگردیم و بشه برعکس

افتاده فاصله بینمون فقط االن . 

 باند روی بود بیرون که را انگشتش بند اتک و کشید آهی گالب

گفت و کشید دیگر دست های : 

چیه؟ میدونی تر سخت برام چیز همه از -  

 های لب. گذاشت اش هچان زیر دست و انداخت پا روی پا کتایون

 را بود نشسته رویش زیبایی به گوشتی لب رژ که اش ای قلوه

گفت و کرد خمار را چشمانش کمی و داد بیرون عادت طبق : 

چیه؟ نه  -  

 پیشم از داره دوستمم تنها سخت موقعیت این تو که این -

 می سعی مدت این. میشم دیوونه کنم می فکر بهش هوف. میره

میشم عصبی دارم واقعا ولی میری ارید نیاد یادم کردم . 

 خندید چشمانش با هم هایش گونه بار این و زد لبخند کتایون

گفت که : 

میگردم بر ماهه شش - . 



چی؟ هات برنامه پس -  

 به زیبایش های ناخن. بود زیبا و خاص همیشه مثل ژستش

 زشتی ظاهر وجه هیچ به ولی بود شده دیزاین نحو بهترین

 .نداشت

 کنم شرکت فشرده رو اونا خوام می هست آزاد دوره سری یه -

 طول ماه شش از بیشتر گفتن. مامانمه درمان چیز ترین مهم ولی

 .نمیکشه

 بود قرار که ماه شش همین هم باز ولی شکفت گالب گل از گل

 نمی را چیز همه کتایون که آن با. بود زیاد برایش باشد تنها

 هم باز کند اش ییار اخیر مشکل در توانست نمی و دانست

بود تحمل غیرقابل برایش نبودش و بود دوستش بهترین . 
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داخل بفرمایید شرمندگی عرض با خانوما - . 

 گالب. شدند بلند جا از و کردند نگاه همدیگر به کتایون و گالب

 مسخره های باند خواست می دلش وقتی هر از بیشتر لحظه آن

 که گرفت تصمیم. بیاندازد بیرون و کند باز دستش دور از را

 وسایل و بزند سر ای داروخانه به خانه به رفتن از قبل حتما

 آن و طرف این به خود با را ها باند این دیگر تا بخرد پانسمان

نکشد طرف . 

. شوند داخل ها آن تا داد اجازه و رفت کنار درگاه از شهاب

 در هم آبدارچی و بود رسیده تازگی به شرکت حسابدار

کرد می رسیدگی شهاب صبح اول چای به آشپزخانه . 

 امید به خوبین. میاره هم چای کاظم االن بشینید بفرمایید -

 خدا؟

 را امانش اضطراب ها مالقات طور این معمول طبق که گالب

 شهاب اتاق اداری های بلم از یکی روی ساکت بود بریده

 میناکاری گلدان روی نگاهش. خورد نمی تکان و بود نشسته

 رج را چوبی میز خطوط تمام توانست می که انگار و بود میز روی



 سعی و بود گرفته نظر زیر را گلدان آبی های رنگ بیخودی. بزند

نبرد باال را سرش کرد می . 

 آوردید؟ خودتون سر بالیی چه. باشه دور به بال دانش خانم -

خدا؟ امید به بهترین  

 صورت به کتایون چشمان جلوی و ببرد باال را سرش بود مجبور

 آن در آشنایی از نشانی هیچ که صورتی. شود خیره شهاب

 کاری مخفی قدرت به تا شد می باعث هم همین و نبود نمایان

ببرد پی شهاب . 

دمنبو زحمت به راضی بیمارستان آوردید تشریف ممنون - . 

 موقعیت در اگر گالب. بودند ماهری بازیگران دو هر که انگار

 تا کرد می سعی ولی نبود خرابکاری اهل گرفت می قرار سخت

نزند حرف اصال اضطراب مواقع در . 

. بیارید بدست رو سالمتتون زودتر چه هر انشااهلل. اس وظیفه -

شدم ناراحت خیلی واقعیتش . 

 بحث اتمام هدفش تنها که ای خنده. خندید تنها گالب بار این

 .بود



 از همه و گرفت قرار جلویشان یکی یکی چایشان های لیوان

 دور به را دستش نمایشی شهاب. کردند تشکر خان کاظم

گفت و گرفت لیوانش : 

 با بخورید. هست هم شکالت میز روی ظرف داخل ها خانم -

 .چاییتون

 وضعیت این از گالب و نداشت تمامی اش شده پاره تکه تعارفات

 می را شهابی او. نداشت عادت مدیر شهاب به. بود شده کالفه

گرفت می آرام آغوشش در که شناخت . 

 که گفتی بهشون جان کتایون. مطلب اصل سراغ بریم خب -

قراره؟ چه از قضیه  

 این. بود شده بدنش ستون آرنجش و بود کتایون به رو نگاهش

 به هم گالب و بود یاماال قدیم از شهاب و کتایون بین صمیمیت

 شده بزرگ شهاب کنار هایی طور یک کتایون. داشت عادت آن

شدند می محسوب دیگر هم قدیمی های همکار و بود . 



 البته. دادم توضیح بهش یکمی اجازتون با. محسنی آقای آره -

 فقط نمیمونه باقی گفتن برای چیزی داره آشنایی کار با گالب

بشه بسته قراردادش باید . 

 شلوغی وقت شده شروع گرما فصل االن که البته... خب خیلی -

دانش خانم دست افتاده . 

 گرفتن حاصل که عجیب ی دلشوره آن که نبود خودش دست

بود افتاده جانش به بود جدید مسئولیت و کار . 

کنین؟ می باز رو دستتون کی -  

 دست که دانست نمی واقعا انگار که بود پرسیده طوری یک

 اند نبوده عمیق قدر آن هم هایش خراش و است سالم راستش

باشد ها پانسمان زیاد ماندن به نیاز که . 

کنم بازش تونم می فردا پس فردا. نداره مشکل راستم دست - . 

 خانم خب. باشه سالمتی همیشه که انشااهلل. خداروشکر خب -

 گردن میوفته بوده کتایون ی عهده به که مسئولیتی... دانش

 پس از مطمئنم که میشین خودتون مجموعه و من رابط. خودتون

برمیاید خوبی به کار .  



 و آورد زبان به بود کرده مشغول را ذهنش اول از که سوالی

 :گفت

باشم؟ داشته کالس نمیتونم دیگه یعنی -  
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 عینک و داد قرار میز روی داشت دست در که خودکاری شهاب

 کنار هم را آن و برداشت اش بینی روی از را اش مستطیلی

داد قرار خودکارش . 

 نداشته کالس اگر ترین راحت خودتون ولی نداره مشکلی -

 بشن محدود باید ولی نمیبینم کالساتون برای مانعی من. باشین

 خداروشکر. کنین رسیدگی مجموعه کارای به نمیتونین وگرنه

مربی هم و زیاده نام ثبت برای متقاضی هم سال وقت این . 

گفت و کرد شهاب به رو کتایون : 



 رو گالب فقط که هستن شاگرد سری یه محسنی آقای آخه -

 مربیشون گالب فقط ولی بشینن نوبت تو حاضرن. کنن می قبول

باشیم داشته هم رو اونا هوای باید. بشه . 

گفت و دخندی صمیمانه شهاب : 

من عسل مثل - ! 

گفت دوباره شهاب که خندیدند شهاب حرف به همه : 

 ات برنامه میتونی بهتر خودت. برسونش حداقل به من نظر به -

 میشی مجبور باشی داشته هم کالس بخوای. کنی هماهنگ رو

 حقوقت صورت هر در. باشی مجموعه توی رو بیشتری تایم

 باشی داشته کالس ایخو نمی خودت میبینی اگر کنندس راضی

 .برندار

 گالب ولی بود شده تر صمیمانه آخر تا اول ی جمله از لحنش

 شهاب. نکند نگاه چشمانش به مستقیم کرد می سعی هم هنوز

 آن سمت به و شد بلند جا از سپس و شد چیزی نوشتن مشغول

 و برداشت قدم بودند نشسته نفره دو مبل یک روی دو هر که ها

تنشس مقابلشان در . 



 همین از دیگه کنید امضا رو قرارداد. شما خدمت اینم بفرما -

کنیم کار به شروع رسما امروز . 

 کند خطاب جمع را گالب که رفت می یادش هم خودش که انگار

ها آشکار پنهان بود سخت. مفرد یا ! 

امروز؟ از -  

 وقت هر شده نوشته قرارداد پای هم من تلفن شماره بله -

 ارتباطم در باهاتون دائم منم بگیرین ماست باهام بود مشکلی

 کتایون جانشینی برای شما از تر الیق من نباشید چیزی نگران

 برسه پیشرفت این به بتونه کم مدت تو که کسی. نمیشناسم

هاست این از بیشتر حقش . 

 تعریف این که دانست می. بود شده سرخ ناخواسته اش گونه

 نه. کند نمی غلو هگا هیچ و است دلش ته از شهاب همیشگی

 از شناختند می را گالب که کسانی ی همه بلکه شهاب فقط

 تعجب جای برایشان و زدند می حرف تالشش و کوشی سخت

 کارش در خوبی جایگاه به بود توانسته سریع انقدر که داشت

 .برسد



 کمی توانست می که دستی وبا برداشت میز روی از را خودکار

 امضا را بود گذاشته جلویش ابشه که هایی برگه دهد تکانش

 که هایی نسخه و برگرداند خودش به را شهاب های نسخه. کرد

  نام  که رنگی آبی دار دکمه ی پوشه در بود خودش به مربوط

کرد تشکر و گذاشت بود شده حک رویش به طالیی با شرکت . 

کنیم می زحمت رفع ما تون اجازه با - . 

 به شهاب و شد بلند جا از چایش نوشیدن از بعد که بود کتایون

گفت و شد بلند او از تبعیت : 

خدمتتون در بودیم ناهار میموندید - . 

 کارارو کنم جابجا وسایل سری یه منم مجموعه بریم ممنون -

گالب به بسپرم . 

گفت و ایستاد کتایون کنار گالب : 

 خوبی جواب بتونم امیدوارم کردید بهم که اعتمادی از ممنون -

بدم اعتمادتون به . 



 های لبخند آن از. نگفت چیزی و زد لبخند بار این شهاب

زد می موج آن در هم محبت اطمینان بر عالوه که آشنایی . 
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 می بود نشسته کتایون میز پشت که روزی اولین از هفته یک

 می و بود شده شروع ها حدیث و حرف اول روز همان از. گذشت

 خوشحال طرفی از. گویند می سرش پشت ها چیز چه که شنید

 میان انقدر که ناراحت طرفی از و کرد می افتخار خودش به و بود

 و شد نمی نزدیک او به کس هیچ. بود تنها مجموعه کارکنان

 شب یک هفته طول. کردند می حسادت او به همه معموال

. خوابید می فربد کنار و بود رفته خودشان خانه به درمیان

 که گالبی از. گفت می گذشته گالب از و خواند می قصه برایش

بود رسیده داشت که جایگاهی به و بود کرده تالش فربد برای .  



 بودند گرفته تصمیم خودشان بین و بودند کرده توافق سعید با

 طالقش خواست می سعید .نکنند علنی را فربد داستان فعال که

 عکس که نداشت را آن آمادگی هنوز هم گالب و برسد نتیجه به

 سعید. دهد نشان فرح احتمالی های برخورد  به مناسبی العمل

 می چقدر بودن مهربان عین در مادرش که دانست می خوبی به

 فعال تا بود کرده قبول خاطر همین به و باشد دهنده آزار تواند

 بتواند خواست دلش که وقت هر فقط و بماند سربسته ماجرا

 و سعید که بود شده هم همین. ببرد بیرون خود با را پسرش

 بیرون هم با شبی چند و بودند کرده برقرار بهتری ی رابطه فربد

بودند رفته . 

 گذاشته پایش ران روی بود کشیده را هایش بخیه تازه که دستی

 برنامه. بود تاپش لپ در چیزی تایپ مشغول دست یک با و بود

 ها کالس ابتدا همان از که هایی نام ثبت و تابستانی فشرده های

 شلوغی و دردسر پر تابستان که داد می نشان بود کرده پر را

کشد می را انتظارشان . 



 ماند منتظر و کرد بلند تاپ لپ ی صفحه از را سرش در صدای با

 همین از. شد باز آرام در دستگیره. شود وارد در پشت شخص تا

 و بوده در پشت کسی چه که بفهمد توانست می کردنش باز نوع

 نمایان لبش روی صورت تمام پهنای به لبخندی شدنش وارد با

  .شد

من عشق سالم - ! 

 روی از اش کوله داشت سر به کالهی معمول طبق که عسل

 روی در جلوی جا همان را آن و آمد آرنجش روی تا دوشش

دوید گالب سمت به و گذاشت زمین .  

دنیا گالب ترین خوشگل و بهترین سالم - . 

گرفت آغوش در را عسل و شد بلند جایش از گالب . 

اومدی؟ زود چقدر -  

 نمیتونی هنوز. بشه شروع کالسم تا پیشت بشینم بیام گفتم -

نه؟ آب تو بیای  



 خوبی به زخمش تا داد می اجازه باید. کرد نگاهش ناراحت گالب

 و بود مانده باقی زخم بزرگ رد دو هایش تدس کف. شود ترمیم

 انگشت کنار از که بود شده بزرگی هزارپای به شبیه یکی

رسید می دستش مچ به و شد می کشیده کوچکش . 

دارم خوب خیلی خیلی خبر یه عوضش نداره عیبی - . 

 شد می خوبی به و بود کرده تغییر رفتارش. بود شده بزرگ عسل

 زندگی که انگار. دید او در اول هایروز از تری پخته های رفتار

 اش زندگی در شهاب حضور و بود شده تر هدفمند و زیباتر اش

بود کرده تبدیل تری هدفمند دختر به را او . 
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 گالب سمت به ورودی در به پشت و داد میز به را اش تکیه

 بود داده او به را اش توجه که طور همان هم گالب. ایستاد

شد میز روی ی ریخته بهم های کاغذ کردن جمع مشغول . 



خورد زنگ تلفنش که بود نکرده شروع را حرفش عسل هنوز . 

عزیزم خوام می معذرت - . 

 و بود مادرش تلفن شماره. برداشت را تلفن و کشید کار از دست

باشد داشته او با بود ممکن کاری چه که دانست نمی . 

دلم؟ عزیز جونم -  

کاری؟ سر خوبی؟ دخترم سالم -  

 به که طور همان و داد قرار اش شانه و گوش بین را گوشی گالب

گفت شد مشغول کردنش جور و جمع ادامه به : 

کارم سر. شم فدات آره - . 

 روز چند بگیر بلیط میگه گرفت تماس محترم عمه, مادر میگم -

بریم؟ بگیری بلیط برامون میتونی. اینجا بیا  

 می زندگی مشهد در تنها که بود فرخنده زنعموی محترم عمه

 شده تنها هم بیشتر همسرش مرگ از بعد و بود زیاد سنش. کرد

 حاضر و رضاست امام ام زندگی حامی که گفت می خودش. بود

 نشا بچه که هایی زمان همان. برگردد تهران به وقت هیچ نبود



 عمر آخر تا که بودند کرده نذر و بودند رفته مشهد به شد نمی

 قسمتشان. بودند نشده دار بچه هم باز ولی کنند را اش نوکری

باشند داشته بچه که نبود .  

 بی. داشت فرخنده با خوبی رابطه محترم عمه هم اول همان از

 خوبی رابطه افراد بقیه تا شد می باعث فرخنده بودن غش و غل

کنند برقرار وا با . 

تنهایی؟ خودت -  

فربد با نه - . 

 ...مامان -

 راحت عسل جلوی توانست نمی. شد حاکم بینشان سکوتی

 پیش حواسش ولی کرد نگاه او به چشمی زیر. کند صحبت

 که انگار. بود شده خیره آن به اش گوشی در که بود چیزی

 اهشنگ دقت با او و کرد می پخش را ویدیویی که بود اینستاگرام

کرد می . 

 !سعید -



شود گالب منظور متوجه فرخنده تا بود کافی کلمه یک فقط . 

 مشهد بریم قراره فهمید وقتی فربد خود. گرفتم تماس باهاش -

 خودت خواستی اگر نکرد مخالفتی هم سعید نمیشناسه پا از سر

باز بگیر تماس باهاش . 

 راه او با باید دانست می ولی نبود سعید دست فربد ی اجازه

 او پر دم نباید باشد داشته کنارش را فربد خواست می اگر. بیاید

 بود شده اش زندگی ی همه. کرد می پنهان او از چیزی و شد می

 تا بود جمع حواسش انقدر. کردن عمل کتاب و حساب حسب بر

 تمام او ضرر به که بشنود یا و ببیند چیزی سعید موقع یک نکند

بگیرد او از همیشه برای را فربد بخواهد و شود . 

 بلیط براتون شد اکی اگر بعد زنم می حرف باهاش باشه -

تره راحت خیالم برین هواپیما با. میگیرم . 

 همیشه مگه. راحتیم ما بگیر اتوبوس همون مادر خواد نمی -

رفتیم؟ می چطوری  

نمیگه؟ چیزی فربد. نباش اونش فکر شما حاال -  

داد جواب مکث کمی با فرخنده : 



 کیف خریده سعید که دستگاهی این با خودش برای داره نه -

کنه می . 
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 ها مدت گالب که بود مدلی آخرین استیشن پلی به منظورش

 شان زندگی های چاله انقدر ولی بخرد او برای خواست می دلش

 لبخند. رسید نمی بازی کنسول آن خرید به که بود نشدنی پر

گفت و آمد لبش روی : 

 بذار دم می خبر بهت باز. برین اکیه خودش اگر خب خیلی -

براتون میکنم اکی رو بلیط بعد بگیرم تماس باهاش . 

 را عسل طوری یک باید. کردند قطع را تلفن و کرد خداحافظی

 باری هر. کند حبتص سعید با راحتی به تا کرد می سر به دست

 یک حدود رفت می مشهد به محترم عمه دیدن برای فرخنده که

 داشت دوست را جا آن هوای و حال انقدر. شد می ماندگار ماه



 و بکند دل دلبرش حیاط با نقلی ی خانه آن از شد نمی حاضر که

 که آمد می خوش مزاقش به چنان هم محترم عمه نوازی مهمان

شد می رها خودش زندگی از . 

عزیزم ببخشید - .  

گفت رویی خوش با و کشید بیرون گوشی از را سرش عسل : 

بگم خواستم می اینو آهان. کنم می خواهش - . 

 از که هیجانی با خودش و گذاشت گالب میز روی را اش گوشی

گفت بود پیدا صورتش میمیک : 

 گالب وای. بیای من با باید هم تو. تور ببرتم خواد می داییم -

دارم وقذ انقدر . 

گفت و شد خیره او به متعجب : 

بیام باهات تونم نمی که من - . 

 و تر باال ابروهایش از یکی. رفت فرو هم در عسل های اخم

 بود مشخص چهره در اش ناراحتی طوری. بود تر پایین دیگری



 بی چشمانش و بود آویزان هایش لب. بود شده دار خنده که

بود داده التح تغییر واحد از آنی در درست. حالت . 

 روز چهار. تعطیله هفته آخر. نمیکنم قبول رو ای بهونه هیچ -

دیگه نگو نه توروخدا. ندارم امتحان منم تعطیلیه . 

نمیری؟ مامانت با چرا -  

نگو وای - ! 

 باال را شلوارش. گزید را لبش و شد درشت بار این چشمانش

گفت و کشید : 

 دایی تازه. ..افسردس. نمیگذره خوش جا هیچ بهاره با -

 نمیذارن. کنه مراقبت مرضیه مامان از بمونه باید اصال نمیبرتش

بمونه تنها مرضیه مامان . 

 بست را تاپ لپ عسل به کردن نگاه بدون و شد بلند جا از گالب

داد قرار میزش زیر بزرگ کشوی داخل و . 

بیام؟ باید چی برای من برو خودت خوب -  



. میگذره خوش بهمون بیشتر بیا توام. ندارم دوست تنها من -

دیگه بیا من بخاطر! توروخدا . 

گفت و شد جدی گالب : 

نیست مشخص زندگیم برنامه اصال من عزیزم - . 

 بود کرده ریز را چشمانش و بود صدایش در التماس کمی عسل

بگیرد گالب از را مثبت جواب بتواند باالخره تا . 

 راضی که بیای باهام تو باید فقط. نمیبرمت تنها گفته داییم -

بیاد باهام نمیتونه که مامانم. بشه . 

میشه؟ راضی بیام من میدونی کجا از -  

گفتم همینطوری نمیدونم - . 

 ای کاسه انگار. میشناخت خوبی به را عسل. بود مشکوک کمی

 و بدزدد را نگاهش کرد می سعی طور آن که بود کاسه نیم زیر

 باال بینی روی ار گردش فلزی فریم عینک. نکند نگاه را گالب

 که کند فرار مهلکه از خواست می. گرفت فاصله گالب از و داد

گفت و رفت در سمت به سریع : 



بیای تا بشم حاضر میرم من - . 

 دوشش روی را کیفش و بدهد را جوابش گالب نداد اجازه

رفت بیرون در از و انداخت .  

 باید که کاری ترین واجب. کرد می صحبت سعید با اول باید

بود همین داد می نجاما . 
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 دار کفش. بود نیامده خوش ها خیلی مزاق به جدیدش سمت

 کسی. بود شده استخر ی کاره همه خودش برای قبل سال چند

 او زا باید طرفی از و بزند حرفی حرفش روی نداشت اجازه

 و بودند درهم استخر های قدیمی. میگرفتند هم دستور

 های مربی از سری یک طرفی از. کردند می صحبت سرسنگین

 رشوه برای راه کردند می فکر کتایون رفتن با صحنه در همیشه



 رفتار تر مهربان کمی خاطر همین به است شده فراهم دادنشان

کردند می . 

 ریزی برنامه خودش فعمنا برای و بود خودش فکر به هرکسی

 نداشتند گالب سمت تغییر با مشکلی که ها تر جدید. کرد می

 دیدند می خودشان حق را جایگاه این که کسانی و بودند مهربان

 می حس ها رفتار از قشنگ. بودند شهاب پیش شکایت شرف در

. بیاید پیش استخر اوضاع در ریختگی بهم یک است قرار که کرد

 کارکنان جانب از را رفتار این هم کتایون و داشت را انتظارش

 کاری کارشان به زیاد که بود خواسته ولی بود کرده بینی پیش

برسد خودش مدیریت به و باشد نداشته .  

 خیس کف اش انگشتی ال های صندل صدای و شد خارج اتاق از

 صدای از دیگر هایی طور یک. رسید همه گوش به رختکن

شد می شناخته هایش صندل .  

داری؟ خالی ماساژ وقت کی جان طاهره -  



 مشغول جا آن که وقتی از. بود اخالقی خوش و تپل زن طاهره

 می وقت او از بار یک ای هفته ماساژ برای گالب, بود شده

 .گرفت

خواستی هروقت خالیم امروز خانم خوشگل بشم فدات - . 

پیشت میام بودی خلوت اگر بشه تموم کالسم - . 

 شده شلوغ هنوز. شد وارد و گذشت کلر چهحوض از لبخندش با

بود ها ساعت ترین خلوت جزو عسل کالس معمول طبق و بود . 

جون گالب - . 

 قدم گالب سمت به و رفت بیرون خشک سونای داخل از عسل

گفت خودش بگوید چیزی گالب اینکه از قبل. کرد تند : 

کنی کار من با نتونی ممکنه شلوغه سرت میگفت بابام - . 

نمیسپرم کسی دست که تورو - . 

گفت و کشید سرش روی را اش پالستیکی کاله عسل : 

 اگر تو. دیگه کس به بسپری منو بخوای اگر کشمت می بخدا -

نمیام کالس کال من نباشی . 



پرو؟ بچه چی دیگه -  

 کنار پالستیکی سفید صندلی روی گالب و نشست استخر لبه

 که کرد نمی را فکرش. کرد دستش به نگاهی. گرفت جای استخر

 ذهنی های کالفگی و معضالت از یکی برایش نکردن شنا روزی

 ناراحت برایش واقعا شود آب وارد توانست نمی اینکه.  شود اش

بود کننده . 

کمپ میای باهام اینکه دیگه - . 

گفت و کشید هم در شوخی به را هایش اخم : 

 دنیا هرجای. رسی می هدفت به تو نباشم چه و باشم من چه -

 که یادت همینه روی فقط تمرکزت. برسی هدفت به باید شیبا

 نرفته؟

میای باهام که بگو تو ولی چشم - ! 

میلرزید کمی و بود رفته آب داخل حاال . 

. نداریم چی داریم نیاز چی اصال. چطوریه برنامم ببینم باید -

میکنم بررسی رو شرایط ولی نمیدم قول بهت . 



دمید کممح و گذاشت دهان در را سفیدش سوت . 

برگرد قورباغه بزن سینه - . 

 سفری آمد نمی بدش. شد مشغول و نگفت چیزی دیگر عسل

 طول در وقت هیچ که بود این دانست می که چیزی تنها. برود

بود نرفته سفر به اش زندگی . 
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 مادرش با که بود مشهدی همان بود ذهنش در که اریب آخرین

 دیدی هیچ اصال. بودند نرفته جایی به خانوادگی وقت هیچ. رفت

 هم به را ذهنش که بود همین همه از بیشتر. نداشت سفر از

 می فکر. کند تجربه را اتفاق این خواست نمی دلش و میریخت

میپیچاند هم به را اش زندگی جدید های تجربه کرد . 

گفت تمرین کمی از بعد : 



نه یا میزنی خودتو رکورد ببینم. کن کار سرعتی یکم - . 

 اعالم او به را کار شروع تا شد گالب منتظر و گرفت نفس عسل

 بچه ی بقیه با بتواند هم عسل تا بود نمانده چیزی دیگر. کند

 بود نگفته خودش به هنوز. برود ای منطقه مسابقات به تیم های

رسد می ثمر به هایش تمرین که بود مطمئن و دبو آماده ولی . 

 اش حوله و شد خارج آب از عسل مداوم تمرین ساعت دو از بعد

پیچید دورش به را . 

منطقه مسابقه بفرستمت خوام می - . 

 چنین کرد نمی هم را فکرش. شد گالب ی خیره و ایستاد عسل

بگوید چه دانست نمی و کرد می نگاهش ناباور. بشنود چیزی . 

 نمیتونی درصدم یه کنی می فکر اگر. بیاری مقام باید میگم -

 دو روزی شده. کنی بیشتر رو تمرینت تایم باید بیاری مقام

کمه بیای هم ساعت . 

 ...من -



 که نبود دختری انگار. بود کرده کش فرو عسل بازی زبان ی همه

کند راضی مسافرت برای را گالب خواست می قبل ساعتی تا . 

نداریم بهونه. کنیا شرکت باید - . 

نمیدونم مسابقه از هیچی من ولی - . 

 بشی؟ مربی خوای نمی مگه شناس؟ اولت هدف نمیگی مگه -

میگیری نتیجه میذاری وقت. دیگه کنی تالش باید . 

گفت ناراحتی با عسل : 

 همین نذاره بهاره میترسم. میشه شروع داره ترمام میان -

بیام عادیمم کالس . 

چیه؟ احتیتنار من با بهاره -  

میکنی؟ راضیش -  

 را بود گردنش در که سوتی هدف بی و داد تکان را سرش گالب

کرد صاف . 

میکنم اکی من. نباش بهاره نگران آره - . 

گرفتم استرس خب - . 



 رو باید. کنی شروع جایی یه از باالخره باید نداره استرس -

 شروع پایه از. داری شدن بهتر جای هنوز کنیم کار سرعتیت

چیزا بقیه سراغ میریم بعد و کنیممی .  

گفت و کشید هوفی عسل : 

میکنم رو سعیم همه - . 

شد این آهان - . 

*** 

 دراز لحظه همان اگر کرد می احساس که بود شده خسته انقدر

 دو به وسط از کمرش بعد ی دقیقه چند است ممکن نکشد

 سخت های تمرین و بود پا سر صبح اول از. شود تقسیم قسمت

شود خسته بیشتر تا بود شده علت مزید هم عسل ی شده .  

 از هم گالب. بود نشده گالب رسیدن متوجه و بود حمام شهاب

 دور را شهاب وسواسی های چشم و بود کرده استفاده فرصت

بود افتاده تخت روی بیرون لباس با همانطور که بود دیده . 

 کرد سعی کنان ناله. کرد لرزیدن به شروع جیبش در اش گوشی

 نمی یاری شانس که بود ها وقت آن از ولی بکشد بیرون را آن



 قطع تلفن بار یک. بود کرده گیر تنگش جیب در گوشی و کرد

کرد لرزیدن به شروع بود پایش ران روی که گوشی دوباره و شد . 
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 می باعث همین و شد می پخش خانه سیستم از آرامی موزیک

بیافتد هم روی بیشتر گالب چشمان تا شد . 

شاهپرکی یک شکار ی وسوسه مثه تو  

بادبادکی یک کردن رها شوق مثه تو  

 خواب بر و بود کشیده بیرون جیبش از را گوشی باالخره

 درست هم آن سعید نام دیدن. بود کرده غلبه هم چشمانش

 می کاش. کرد بلند نهادش از آه بود رسیده خانه هب که وقتی

 ترین غیرممکن که انگار. کند محو اش زندگی از را او توانست

باشد دنیا اتفاق . 



ای حادثه از پر قصه یک مثه همیشه تو  

عروسکی یک کردن خواب شادی مثه تو  

. کرد می نگاه سعید اسم به و بود گرفته چشمش جلوی را گوشی

 می ها تماس این برای دلش بود هم قبل لسا پنج اگر شاید

گفت می اش عالقه از و شد می قدم پیش خودش شاید. رفت . 

دیدنه روز هر تورو نیازم من  

شنیدنه دارم دوست لبت از  

 تلفن دادن جواب با درست حمام آب شر شر صدای شدن قطع

شد زمان هم گالب جانب از . 

 بله؟ -

 بهم اینکه بجای روز یک و رمن دنیا این از دل به آرزو امیدوارم -

 که اونایی از. بشنوم غلیظت های دلم جون اون از, بله بگی

کرد می ذوق از پر رو نگاهت و خندوند می لبت با هم چشمت . 

 هیچ و بود کرده خاطرات غرق را گالب که آنجایی از و کرد مکث

گفت گرفت نمی او سوی از جوابی : 



 .سالم -

 .سالم -

 نمی را او. بود سخت برایش هم هنوز سعید به دادن جواب

 دست به را چیز همه که شد می مگر ولی دانست می خواست

 شده رو چیز همه که وضعیتی این در هم آن بسپارد؟ فراموشی

رفت می رژه چشمانش جلوی ها واقعیت و بود . 

بزنیم؟ حرف -  

رفت مامانم با فربد - . 

 ای هفته اون. بزنم حرف خوام نمی فربد راجب. گالب میدونم -

 فربد از چیزی من موقع اون. بزنیم حرف هم با که بودم اومده

کنم صحبت او راجب بخوام که نمیدونستم . 

 خوابیده پهلو روی. چرخید پنجره سمت به و کشید عمیقی نفس

گفت که بود : 

 بهش راجع بخوایم که نداریم اشتراکی وجه فربد بجز ما -

کنیم صحبت . 



باشیم داشته اشتراک وجه نیممیتو. ببینمت خوام می - . 

 رو موضعمون اول همین از بذار. میری تند خیلی داری سعید -

 ...مشخص

 دهد اجازه خواست نمی. کند کامل را صحبتش گالب نداد اجازه

برساند اتمام به را چیز همه نشده شروع چیزی هنوز تا . 

 صحبت باهات ها سال از بعد منم بذار. نگو هیچی. نگو گالب -

 .کنم

 گفتن برای چیزی که نبود این سکوتش دلیل ولی کرد سکوت

 جمع را خودش سریع تا شد باعث حمام در صدای. باشد نداشته

 قبل گالب که آمد بیرون حمام در از شهاب. بشیند جا در و کند

کرد سکوت درخواست و برد باال را دستش او علیک و سالم از . 

 تباه زندگ سال هفت. جهنم به تو و من. کنم تالش خوام می -

 دل به حسرت رو زندگیش تمام بچه خوای می. جهنم به شدمون

 بمونه؟

نذاشتم براش حسرتی من - . 



. کرد می نگاه او به و بود ایستاده درگاه جلوی تن به حوله شهاب

 تر سخت را چیز همه این و کند صحبت او جلوی توانست نمی

کرد می هم . 

. هیچی فربد. میگی خودت یدد از تو. میکنی فکر اینطوری تو -

 فکر باید ولی ذارم نمی کم براش هیچی بعد به این از منم

کنم جبران رو چیز همه میتونم من گالب. باشیم هم خودمون . 

نده کشش سعید - . 
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 او های حرف به دقت با. شد قفل شهاب روی خواسته نا نگاهش

بود مشخص اش کنجکاوی کامال و داد می گوش . 

میسازن ابرا که شکالیی مثل قشنگی تو  

میبازن رنگ تو دیدن از اطلسی گالی  

کنیم صحبت نمیشه اینطوری. ببینمت رو در رو باید - . 



 .باشه -

 با باشد شده متعجب گالب کردن قبول این از سعید که انگار

گفت باور نا لحنی : 

همو ببینیم بذاریم قرار - . 

میدم خبر. باشه - . 

 قطع از ای لحظه. کرد خداحافظی آرام که بود شهاب به نگاهش

 که خیسی موی با طور همان شهاب که بود نگذشته تلفن شدن

گفت کرد می چکه ها آن از آب : 

بود؟ خالت پسر -  

 او گر مواخذه چشمان از نگاه و داد تکان را سرش گالب

 و شک به خواست نمی هم او و رسید نمی نظر به راضی.گرفت

بدهد پر و بال شبهاتش . 

بود؟ زده زنگ چرا -  

کنیم صحبت خواست می - . 



 کنار چشمش جلوی از و شد بلند جا از. نکرد نگاهش هم باز

کرد باز را دیواری کمد لباس تعویض برای و رفت . 

 از زودتر و نبیمارستا میاد میگیره؟ تماس که داره چیکارت -

اونجاس؟ من  

 می اتفاق او جلوی نباید تماس این. نبود همیشه به شبیه لحنش

 توانست نمی گالب و بود شده که بود چیزی دیگر ولی افتاد

برگرداند عقب به را زمان . 

 می چکه آبش داره کن خشک موهاتو. داره چیکارم نمیدونم -

 .کنه

 نخواستم نگفتم چیزی االن تا اگر. نکن عوض رو حرف گالب -

 بود اومده روز اون چی برای اصال. بدم بدی حس بهت

 همه چرا نیستی؟ ارتباط در باهاشون گفتی نمی مگه بیمارستان؟

میشه؟ نقیض و ضد داره چیز  

 برگشت او سمت به تشر و اخم به که بگیرد پیش دست خواست

گفت و : 

نمیگم هیچی هی. میری تند داری زیادی شهاب - ... 



 چیکار داره زنم بدونم ندارم حق یعنی چی؟ گی مین هیچی -

 میکنه؟

 کرده بیان را زنم ی کلمه طوری. نبود خودش دست پوزخندش

بود ریخته حرفی سه ی کلمه همان در را مالکیت حس که بود .  

 توضیح چیزو همه بهت بشینم نباید. نیستم که ات برده زنتم -

 .بدم

 گالب از ها رفتار یرتغی این. بود شده سرخ عصبانیت از شهاب

 رفتار اینطور گالب که بود پنهان او از چیزی یک حتما. بود بعید

کرد می . 

زنمی ولی موقته اسمش فهمی؟ می گالب زنمی - ! 

 این گوشه یه بچت و زن. نبود این قرارمون. کن بس شهاب -

 اونوقت نمیاد چی میاد سرشون بالیی چه نمیدونی افتادن شهر

کنی می واخدهم منو داری وایسادی ! 

 مشت را دستش دو هر و سایید هم روی را هایش دندان شهاب

گفت و کرد : 



 چرا سعید میگم بهت دارم میدی؟ ربط هم به چیزو همه چرا -

 زنگ بهت که داری باهاش صنمی چه بگیره؟ تماس تو با باید

پرونی؟ می رنگ من دیدن با اونطوری و میزنه  

گفت فریاد با و شد عصبانی گالب : 

بچم بابای فهمی؟ می بچمه بابای - ! 
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 یک هیچ که بود شده سنگین حدی به بینشان ده ایجاد جو

 ی گفته از گالب. زدند نمی حرف هم کلمه یک حتی

 خودش دست. بود آمده بند نفسش و بود پشیمان ناخوداگاهش

 کرده تالش کردنش پنهان برای ها سال که حقایقی گفتن نبود

دانست می مقصر را او و کرد می متهم را شهاب دلش در. بود . 



چی؟ یعنی -  

 نمی. پرسید می را آخرش ی جمله دلیل آرام که بود شهاب

 مشغول هنوز خواننده. کند شروع کجا از و بگوید چه دانست

کرد می متشنج را گالب باعصا بیشتر و بود خواندن . 

 فریاد از صدایی ته با بار این و برد باال بیشتر را صدایش شهاب

 :گفت

چی؟ یعنی میگم -  

 بود بار اولین را درگیری خود و اضطراب این. لرزید می صدایش

دید می گالب جانب از که . 

زده؟ خشکت چرا بده منو جواب! توام با گالب -  

 بغض و بود شده خشک اشکش. لرزید می هایش شانه اما گالب

شد نمی چشم اشک و شد می تبدیل لرزش به تنها گلویش . 

توام با گالب - ! 



 آن انگار نداشت کردن صحبت توان. برگشت سمتش به گالب

 جانش ی همه و بودند گرفته او از را اش بدنی قدرت تمام لحظه

بود رفته تحلیل . 

خدا وای چی؟ یعنی بچمه؟ پدر چی یعنی - ! 

 اتاق داخل قدم چند و کشید اش جوگندمی موهای به را دستش

 هم باز ولی کرد تند اتاق در سمت به را هایش قدم دوباره. شد

برگشت اتاق به و شد پشیمان . 

پرسم می ازش خودم بده. ببینم رو صاحبت بی گوشی بده - . 

 هم عادی ازحالت که زده وق چشمانی با ترسیده گالب

گفت و برگشت سمتش به داد می نشان تر درشت را چشمانش : 

فهمیده تازه هم اون - . 

کرد نگاه گالب به و افتاد هایش شانه. ریخت فرو شهاب صورت .  

کنی؟ نمی صحبت درست چرا چی؟ یعنی -  

 و گرفت را دستش شهاب که شود رد کنارش از خواست گالب

 های دست و بودند ایستاده اتاق وسط. نداد را عبورش ی اجازه



 بود یخی کلوخه که انگار. بود فراتر هم سردی زا چیزی شهاب

فشرد می را گالب بازوی که . 

کنیم می صحبت بپوش لباس. کن ول رو دستم - . 

بگی باید االن همین - ! 

 میان از محکم را دستش و شد همیشه از تر سرکش اما گالب

گفت فریادش میان و کشید بیرون شهاب انگشتان : 

 رو زندگی این من میکنم؟ تتبازخواس زندگیت راجب من مگه -

 ادامه تونم نمی اینطوری. کنیم تمومش باید. شهاب خوام نمی

  .بدم

 های حرف این با که بود نیامده بیرون  قبلی شوک از شهاب

 را دستش و داد هل بود در کنار که دیواری سمت ره را او گالب

 نمی. بود رفته در دستش از رفتارش افسار. گذاشت سرش کنار

کند درک را آمده پیش های نقیض و ضد این تتوانس . 

زنی؟ می حرف چی از داری حالیته اصال میگی؟ چی فهمی می -  



 همه که حاال کنم می فکر بهش دارم وقته خیلی. حالیمه آره -

. حرفاس این گفتن برای موقعیت بهترین االن فهمیدی رو چیز

. میگم چی دارم فهمم می خوب من بگم؟ کی پس نگم االن اگر

 و گرفتم رو تصمیم این بودم بیمارستان که روزی همون از دقیقا

هستم مصمم هم روش . 
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 با گالب. آمد فرود گالب ی گونه روی و رفت باال شهاب دست

 سعی آن شردنف با و گذاشت صورتش روی را دستش ناباوری

 سرش دور اتاق کل لحظه یک. کند کم سوزشش از تا کرد

. ریخت فرو باره یک شان زندگی و شهاب از تصوراتش. چرخید

باشد شده بلند او روی شهاب دست شد نمی باورش .  



 نمی متمرکز جا یک نگاهش و لرزید می چشمش های  مردمک

 می ندها درون را لبش و بود گرفته را دیدش جلوی اشک. شد

کند کنترل را هایش اشک بتواند تا کشید . 

 خودت برای میشینی تنهایی داری؟ پنهون من از چی دیگه -

 چی داری فهمی می بپذیرم؟ باید بچه منم میگیری تصمیمی

 بری خوای می هم شما حتما. راحتی همین به! بشیم جدا میگی؟

حال و عشق بودن نگرانتون هم خیلی که سعیدتون آقا با ! 

شهاب کن بس - ! 

 فریاد طوری و کوبید گالب سر کنار دیوار روی را دستش شهاب

آمد در لرزه به هم خانه اسکلت که کشید . 

 می خواد می دلت غلطی هر گالب؟ کنم بس من کنم؟ بس من -

 من! بپرسم خالی و خشک دلیل یه ازت ندارم جرات من کنی

 برای اصال تو؟ زندگی تو چیم من کنم؟ بس باید چرا کنم؟ بس

 تو که کردم پنهون چی ازت من کردی؟ قبول منو پیشنهاد چی

داری؟ من از پنهان انقدر  



 بود کرده تهی قالب ترس از. فشرد هم روی را چشمانش گالب

 فریاد ولی بود جانب به حق هنوز. آورد نمی خودش روی به ولی

 می را وجودش تمام که بود افتاده سرش در طوری شهاب های

 .لرزاند

 دلت غلطی هر تو کنم نگات بشینم بیغم؟ من غیرتم؟ بی من -

کردی استفاده سو خوب من اعتماد از بکنی؟ خواست .  

 سرخ رویش شهاب دست جای و کرد می گز گز اش گونه هنوز

 به کردن نگاه از که بود آتشین طوری شهاب چشمان. بود شده

 به چشمان در که داشت اصرار شهاب ولی گریخت می ها آن

کند مواخذه را او و بزند زل او شب رنگ . 

کن ولم شهاب - . 

اهلل الی اله ال. مار زهر و شهاب - . 

. شود خالص سرش پشت دیوار و شهاب بدن بین از توانست نمی

برد نخواهد پیش راهی که دید کند تالش خواست چه هر . 

 تصمیم من بعد میزنی حرف قشنگ وایمیستی جا همین -

نه یا بری که میگیرم . 



 سال یک صبور مرد. بود ندیده اینطوری را شهاب وقت هیچ

 هم درصد یک حتی که بود زخمی قدری به حاال اش گذشته

نبود وجودش در مروت و رحم . 

بگم؟ چی -  

 گوش کنار به مشتش و لرزاند را ها ستون شهاب صدای دوباره

 نداشت که رنگی تنها حاال اش عسلی چشمان. شد کوبیده گالب

بود شده هنمج رنگ و بود عسلی . 

 من مروت بی. بگی باید که هرچی! نگفتی که چی هر -

 داری فهمی می زندگیت؟ تو میکنی حسابم منو اصال چیکارتم؟

دیدی؟ رو کوفتی نامه صیغه اون میکنی؟ زندگی من با   

گفت دل ته از وجود تمام با و شد تر بلند فریادش : 

فهمی؟ می هااااان؟ -  

 خودش شد گرفته او از نگاهش و شد بسته گالب چشمان وقتی

گفت و گرفت پیش را حرفش ی ادامه : 



 پنهون من از که کردم چیکارت مگه فهمی؟ می. منی زن نامرد -

کنی می رفتار اینطوری که گذاشتم کم برات چی میکنی؟ . 

 رو وقتت و کردی ولش اش خونه تو که بدبختیه اون زنت -

من پای گذاشتی . 

 شدت از اش بینی و شد دگشا گالب حرف از شهاب چشمان

شد می بسته و باز حرص . 
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 مهلکه وسط دیدی شدی؟ بهاره حقوق حامی حاال تا کی از -

هان؟ کنم بهونه اونو بذار گفتی کردی گیر  

 مفصلش دو میان از خون ردیوا به مشتش شدن کوبیده با بار این

ماند باقی خون رد از کمی هم دیوار روی و زد بیرون . 



توام با هان؟ - ! 

. بهاره مثل هستم یکی برات منم داره؟ تو حال به فرقی چه -

 یه سراغ بری کنی ولش بچه یه با خوای می دیگه روز دو که یکی

بوده؟ این از غیر مگه. تر ورگل ترگل  

 خودش توانست نمی که بود رسیده ییجا به آرام همیشه شهاب

 از هم این و بود شده رو که هایی واقعیت از آن. کند کنترل را

 ی ریشه و رگ به میکشید خنجر یک به یک که گالب های حرف

 .او

 اینطوری گذاشتم کم برات چی مگه المروت. نکن عوض حرفو -

 برگردی خواستی می که تو کردی؟ پنهون من از چرا کردی؟ تا

 خودت مچل سال و سن این با منو چرا سابقت نامزد پیش

 کردی؟

کسی پیش برگردم خوام نمی من - . 

 نذاشتی که بود همین واسه خوای؟ می چی هان؟ چی؟ پس -

 چه ببین کن نگاه بردار رو لعنتی نامه صیغه اون برو. کنیم عقد



 عالمی نامرد نه؟ یا میبینی رو اسمم ببین کن نگاه. دارم سمتی

مردنا گالب ! 

 به لباس پوشیدن برای و برداشت دیوار روی از را دستش شهاب

 کمی و بود کرده رخنه وجودش به سرما. رفت دیواری کمد سمت

لرزید می .  

 به میری توام میرسم پسرم و مادر به میرم من. بشیم جدا باید -

رسی می بچت و زن . 

 که کرد فکر و کرد استفاده نداد جوابی شهاب اینکه از گالب

 شهاب انگشتان جای به نگاهی. است شده تمام چیز همه دیگر

 برابر هزار عادی حالت از قلبش که همانطور و انداخت دیوار روی

شد خارج اتاق از زد می تر تند .  

. کشید اش گونه روی را دستش و نشست ای نفره تک مبل روی

 کتک شهاب از روزی که بود نکرده را تصورش حتی وقت هیچ

 آمده فرود صورتش روی او دستان که شد نمی رشباو. بخورد

 تنش موهای تنها نه صورتش روی کشیدن دست بار هر با. باشد

 را شهاب. زد می حلقه چشمانش در اشک بلکه شد می سیخ



 او که بود شده چیزی. بود گذرانده حدش از او ولی داشت دوست

کرد می عملی شب همان را تصمیماتش باید. نداشت را تصورش . 

سفر میری باهاش گفت می عسل - ! 

 اشک. آمد می بیرون اتاق از و بود کرده تعویض را لباسش

 سختی به. شد می خشک نه و ریخت می نه گالب چشمان

گفت بغض با و دوخت شهاب به را نگاهش : 

 .آره -

 آمده پیش وضعیت این با. بود گرفته واحد از آنی در را تصمیمش

 او برای را جدایی شرایط هم. دبو بهتر شد می دور او از چه هر

خودش برای هم و کرد می فراهم . 

نگفتی بهم رو راستش چرا - . 
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 به اعتمادی گالب. بود عجیب کمی بینشان شده برقرار آرامش

 خون طور آن که ابیشه! نداشت طوفان از بعد آرامش این

 شدت از و کرد می پاک او آرایشی مرطوب دستمال با را دستش

. باشد آرام انقدر توانست نمی کشید می هم در چهره سوزشش

طوفان آن از بعد درست هم آن . 

نکردم کشفش خودم بیشتر تا بگو بهم رو اش بقیه حداقل - . 

 چیز همه خواست می بود برگشته بیمارستان از که روزی همان

 یکم تا بود نگفته. بود نگذاشته ولی بگذارد میان در شهاب با را

 کرد نمی را تصورش وقت هیچ. کند سپری آرامش در را شب

 بود ساخته جدایی از قبر که آرامشی این سعید با کردن صحبت

 جدایی درخواست شهاب از خودش خواست می. بریزد بهم را

 زندگی برای و برگردد اش زندگی و زن کنار تا بخواهد او از و کند

3.کند تالش شان  

 ای فیلمنامه چه خودت برای ببینم بگو کلمه یه المصب بابا -

میکنی بازیش داری و نوشتی ! 



 که شهاب از را نگاهش و کشید پایین اش گونه روی از را دستش

گرفت بود نشسته روبرویش مبل روی . 

 خونوادت و تو زندگی ساختن مانع خوام نمی. بشیم جدا باید -

 .بشم

 گالب سمت به رفته باال صدای با و شد عصبانی دوباره شهاب

کرد خطاب : 

 بچه با مگه گالب بگیری؟ تصمیم من برای خوای می باز -

 این با میشم پیر دارم دیگه من زندگیه؟ طرز چه این طرفی؟

 زندگیتو برای گیری تصمیم صالحیت تو بگی خوای می رفتارت

هان؟ بگیرم صمیمت برات باید من نداری  

 مصمم بیشتر جدیدت رفتارای. نکردم جسارتی چنین من نه -

زندگی این تو بمونم نباید که کرد . 

 ریخت می صورتش روی لجاجت با که موهایش به دستی شهاب

 از رفتاری چه باید که دانست نمی هیچ و بود عصبی. کشید

دهد نشان خودش . 



 این خوام نمی. نیستم کن خراب زندگی هستم که هرچیم من -

 راه تو و من. بشه خراب من سر روی چیز همه تهش و باشم وسط

 هم بدتر چیز همه گرفته شکل وضعیت این با. بریم نمی جایی به

 .میشه

 هفت از بعد که کنم پیدا تر جوون مرد یه وقتی منم خب بله -

 تموم زندگی این باید میگم که مسلمه باشه عاشقم هنوز سال

 .بشه

گفت رفته باال ابرویی با و کرد زدن دست به شروع : 

. نداره فایده برات دیگه اینجا. داری باریکال. خانم گالب آره -

 بیشتر اونجا دیدی بشی پیرمرد یه پرستار دیگه سال چند باید

 نفعمه؟ که هرجا برم بذار گفتی شه می خرجت عالقه و عشق

عزیزم آفرین. جان گالب آفرین . 

 بچه یه من بفهمی تونی می. کسی با رمب خوام نمی من شهاب -

 رو اینا تونی می مادرشم من فهمیده سال شش از بعد. دارم

خودم از حتی تره مهم دنیا ی همه از من برای فربد کنی؟ درک . 



 را آرنجش و گذاشت دهانش روی را هایش دست باور نا شهاب

کشید حرص پر هایی نفس و کرد اش زانو بند . 

گالب؟ دیکر چیکار تو! فربد -  
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 او برای شهاب. بود رفته تند زیادی بود فهمیده گالب که انگار

 کس هر کنار, رفت می که هم دنیا جای هر. نبود کسی کم

 نمی فراموش برایش شهاب وقت هیچ گرفت می قرار هم دیگری

 کرده متحول را اش زندگی که بودند کسانی کتایون و او. دش

 زیادی و بوده بد صحبتش لحن چقدر که بود فهمیده تازه. بودند

بود رفته تند . 

زدم حرف بد باهات اگر خوام می معذرت من - . 



 درست رو چیزی هم توضیحت که هرچند! بده توضیح برام -

کنه نمی . 

 مبل روی را خودش و بود هگرفت بغل به را زانوانش نادم گالب

 خودش که بود شده کور ی گره یک شبیه. داد می جای نفره تک

 همه و کرد می شروع باید باالخره. نداشت شدن باز به سعی هم

 گفت می توانست می تا باید. ریخت می دایره روی را افکارش ی

 هم یک داشتن و کردن دل و درد با شاید. کشید نمی پس پا و

 که نبود قرار تصمیمش. شد می سبک و راحت خودش دم

 داشت حق هم شهاب ولی ماند می تصمیمش روی. کند تغییری

بداند را چیز همه که . 

کنی گوش فقط بده قول - . 

 از ای خسته نفس و داد هل باال به را پشتش پر موهای شهاب

 نمی که ای زندگی این از بود شده خسته. کشید وجود عمق

 زندگی. کند توصیف خود برای باید چظور را هایش نقش دانست

 واقعی شوهر و زن نه! نبودند نه و بودند نه که بود طوری شان

 هم و بود هم که انگار مشترکشان چیز همه. نبودند نه و بودند



 می محسوب قسطی طورهایی یک هم بودنشان هم کنار. نبود

 می دلش بیشتر همه از شهاب و بود هوا روی شان رابطه. شد

بگیرد سامان و سر اش زندگی ات خواست . 

کنم می گوش - . 

 چقدر که نبود مهم برایش اصال. فرستاد تر باال را عینکش

 نمی اهمیتی اصال. بود نخورده چیزی بعد به نهار از و بوده گرسنه

. کنند صحبت زمانی چه تا باید و است شب از وقت چه که داد

 فقط. بود ها واقعیت فهمیدن بود مهم لحظه آن که چیزی تنها

 هایی چیز چه درگیر حاال و گذشته چه که بفهمد خواست می

 .هستند

بخوریم؟ شام خوای نمی -  

 تا سیر از. کن تعریف من برای درست میری؟ طفره چرا گالب -

کن تعریف رو نگفتی که هرچیزی ماجرا پیاز . 

 کرد احساس شد می هم کشیدنش نفس نوع از. بود داغ نفسش

 داد می نشان چشمانش برزخی حالت. است عصبانی چقدر که



 زمان دیگر چقدر و باقیست صبرش شدن لبریز تا چقدر که

برود طفره گالب تا دارند . 

 !سخته -

 نکنی تعریف من برای رو چیز همه تا. بگی باید! نباشه سخت -

 برسیم نتیجه به هم با نشستیم اومدیم. نمیخوری تکون اینجا از

 حوصله واقعا من که برو طفره نه و بپیچون نه رو داستان پس

 هم کلمه یک کن سعی. میکنی تعریف رو چیز همه درست. ندارم

نندازی جا ! 

 گم قبل ساعتی ی آورده جوش شهاب آن. بود صبور هم هنوز

 کرده پنهان شهاب معمولی ی چهره پشت را خودش و بود شده

 های نفس و شد می سرخ بار یک دقیقه چند هر که آن با. بود

 و بود کرده را خودش کار سیلی آن انگار ولی کشید یم عمیق

کند کنترل را خودش توانست می . 
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 ولم. نشدیم که جدا. باردارم فهمیدم شدیم جدا هم از وقتی -

. ندیدیم رو همدیگه دیگه. بشه تموم صیغه زمان مدت تا کردن

 و باشم داشته دسترسی اون به من نه که شدیم دور هم از انقدر

 انقدر. گفتم مامانم به رو چیز همه اول همون. من به اون نه

 انقدر. کردم می خیس جامو شب چند تا که بودم ترسیده

 خونمونم اوضاع. بخوابم تونستم نمی شبا که کشیدم می استرس

قوز باال قوز بود شده هم لهمسئ این نبود خوب اصال ! 

نیستی؟ ارتباط در االن -  

 اشک از پر چشمان با و کرد بلند زانویش روی از را سرش گالب

 بود ها موقع آن از. بود جانب به حق هم باز. شد خیره شهاب به

 جا یک و بریزد کلمات در را حرصش ی همه توانست می که

 روی حتی و کند خشک ثانیه چند عرض در و بشورد را شهاب

کند پهنش رخت بند . 



 فکر بچمه پدر گفتم بهت وقتی کردی؟ فکر چی من راجب تو -

 کن نگاه نامه صیغه اون به برو خودت قول به باردارم؟ من کردی

 میشه ادعات هم انقدر و متعهدی تو اگر! توشه کی اسم ببین

 نه و بودم رفتن آبی زیر دنبال نه وقت هیچ من. متعهدم منم

کنم استفاده سو تو از خواستم . 

 گالب از را نگاهش و گفت ای اهلل الی اله ال عادت طبق شهاب

 شرتی تی و بود کرده پا به رنگی آبی چهارخانه شلوار. دزدید

 می زانوان روی را هایش دست. بود انداخته رویش به ساده

 چند هر که داشت عادت. شود کمتر حرصش از کمی تا کشید

 هل باال به کمی را هایش عسلی روی یا شیشه های قاب دقیقه

شود بیشتر تسلطش تا بدهد چینی بینی به و دهد . 

نکردم فکری من - ! 

 که بود کرده را فکری دقیقا هم او. دهد ادامه را بحث نخواست

 خبر که داشت انتظار بود گفته گالب که طور آن. گفت می گالب

 برای و بوده ارتباط در سعید با گالب که بفهمد. بشنود خیانت از

خورده دست رو اش مسخره زندگی این در بار چندمین . 



 می هم و حالیمه انسانیت هم. حالیمه مشترک زندگی من -

 خیلیا از نکنم نگاه سالم و سن به. غلط چی و درسته چی دونم

 رها شکم تو بچه یه با ای ساله هجده کدوم. دارم تجربه بیشتر

 دختر کدوم نخوابیده؟ و کرده گریه صبح تا شب ماه نه و شده

 تعریف برات بشینه و داره تجربه من اندازه ای ساله پنج و بیست

بندازه؟ لنگ باید فردوسی شاهنامه کنه  

 را اش بینی. کشید اش بینی زیر به دستی تصنعی و گرفت نفس

خاراند را اش بینی زیر دوباره و کشید باال محکم . 

 و بده حالم گفتم انممام به که میگم. بودم نفهمیده که اولش -

 چی بینتون پرسید ازم. باشم باردار که زد حدس خودش اون

 عمرم آخر تا. رفت رو تهش تا ندادم جواب بهش وقتی منم شده

 زندگی راحت من تا کرد وقف زندگیشو تمام. مدیونم مامانم به

 کردم هرکاری. بگیرم تصمیم من تا گذاشت زندگیشو همه. کنم

 گریه انقدر امامزاده بردتم. داد قسمم. بندازم رو بچه نذاشت

 کردم قبول من تا ریختیم اشک انقدر. شدم راضی من تا کردیم

 فربد دونستیم می تا چهار ما. بکنیم رو خواست می که کاری



 چهار خودمون فقط. بفهمه نداشت امکان کسی هیچ. منه پسر

 خرابه خونه اون وسط بودیم کرده دفن رو راز این که بودیم نفر

پاسگاه تو . 
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 هایش اشک و کشید چشمانش روی محکم را دستش دو هر کف

 و شد کشیده صورتش تمام به ها اشک. شد صورتش پخش همه

رفت بین از هایش چشم تاری . 

 نمی هم سعید حتی کرد نمی کارو اون روز اون فریبرز اگر -

 پنهون رو مسئله این سال شش ما. پسرمونه فربد که فهمید

بودیم کرده . 

 رو جریان این تونین می چطوری. نمیشه باورم! چی یعنی -

کنین؟ پنهون  



 و کشید راحتی نفس شهاب تمسخر پر و آرام لحن با گالب

شود خیره شهاب چشمان به زدن حرف برای کرد جرات .  

 ارتباط در کسی با مادربزرگم مرگ از بعد ما. نبود سخت زیاد -

 بحال تا من اصال. اینجا نداره ای خونواده که پدرم. نبودیم

 و خواهر وقت هیچ مادرش مرگ از بعد مادرمم. ندیدم خونوادشو

 همو سعید عروسی سال هفت از بعد بار اولین. ندید برادرشو

 .دیدیم

 را خبری بی این ستتوان نمی. کرد می نگاه مات هنوز شهاب

 ای مسئله چنین ولی نداشتند زیادی فامیل خودشان. بپذیرد

پیچید می فامیل کل در بمب مثل قطعا . 

. شهاب بودم بچه من. خونه آوردن قابله دقیانوس عهد مثل -

 می حرکت شکمم توی ماهی مثل چیزی یه شد می بد حالم واقعا

 نفهمه کسی انااحی تا رفتم نمی بیرون. خوردم نمی هیچی. کرد

 می کم وزن روز به روز بشم تپل اینکه بجای. جلو اومده شکمم

بودنش گرفته دست کف روی اومد بدنیا وقتی بچم. کردم . 



. نداشت گفتن برای چیزی ولی کشید می نفس حرص پر شهاب

نبود لحظه دو و لحظه یک کار ها حرف آن هضم . 

 بری تیتونس می خوب دختر آوردی؟ زندگیت سر بالیی چه -

 بیاید آقاس این و من بچه این آقا بگی بری. کنی شکایت قانونی

کنید رسیدگی . 

گفت حسرت با و شد واضح بار این گالب پوزخند : 

 نداشتیم پول حتی ما. خواد می پول شکایتی هر پول؟ کدوم با -

 هم اگر تازه. شکایت به برسه چه بخریم پوشک فربد برای

 بود نخواسته رو من که کسی. کنم شکایت رفتم نمی داشتیم

 بفهمن بود ممکن موقع اون. خودم سمت بکشونم زور به چجوری

 مهرش و بودم کرده تحمل ماه نه وقتی. بگیرن من از رو فربد و

 من ولی افتاد اتفاق این مامانم زور به چند هر, بود افتاده دلم به

 کنم قبول رو مامانم پیشنهاد بودم حاضر. بودم گرفته انس بهش

 من از رو بچه سعید وقت یه اینکه به هم درصد یک حتی ولی

کنم فکر تونستم نمی بگیره . 



 دارد بچه گالب باشد فهمیده سال یک از بعد که شد نمی باورش

 کالس به بعد سال پسرش! کوچک خیلی ی بچه یک نه هم آن

رفت می اول . 

میدونه؟ خودش -  

یشهش روی افتادم من که روز همون. فهمید روز اون - ... 

من خدای وای - ! 

. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند مبل روی از حال بی گالب

 ی ادامه و کرد می تازه گلو کمی باید و بود شده خشک دهانش

گفت می شهاب برای را هایش صحبت . 
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 بذاره خواست نمی. اونه پسر فربد بگیم همه به خواست مامانم -

 می اصال دیگه نفر یه نشد سعید گفت می. بشه تباه من آینده

 ولی کنن؟ ازدواج همه باید مگه کنی ازدواج که اصراریه چه گفت

 و کنن رهات شکمت توی بچه یه با کن فکر. بود شکسته دلم من

 دیدم رو سعید که باری آخرین من. نکنن نگاه رو سرشون پشت

 نفره دو تولد یه که روزی همون! شدم باردار که بود روزی همون

 تولد اون های صحنه وقت هیچ. بودیم خونشون و بود گرفته

 تولد رویای خودمون برای دیگه داشتیم. شه نمی پاک من برای

کرد خراب رو چیز همه ام خاله ولی کردیم می نقاشی رو . 

 چرا؟ -

 میز روی را بطری و رفت بیرون پرخانهآش از دست به بطری

گفت و انداخت باال را هایش شانه. داد قرار شهاب جلوی : 

 زندگی ی همه. نبودیم هم تیپ هم ما. نبود موافق اولشم از -

 گی می دلت توی تو. ببین االنشم همین. نیست عاشقی و عشق

 تو فقط نه. شده من با ازدواج به حاضر پولم بخاطر دختره این



 رو همین باشه داشته خبر ماجرا این واقعیت از هرکسی هبلک

 .میگه

گفت مکث کمی با شهاب : 

کنم نمی راجبت فکری چنین من - . 

 نشانه مکثت همین که نگفت و نداد کش دیگر و زد لبخند گالب

است حرفم تایید . 

 یک قبل هفته همین تا. نکردم بغلش اومد دنیا به فربد وقتی -

 دادم شیر بهش نه. بودم نخوابیده و ودمب نکرده بغلش شب بارم

 و چروک صورت اون با مامانم. کردم خرجش مادری محبت نه و

 برای هم و کرد می مادری من برای هم اش بسته پینه دستای

 قوز باال قوز یه روز هر هم بابام و بود کرده ما وقف خودشو. پسرم

 شد یم بابام شبیه بیشتر شد می تر بزرگ چی هر فریبرزم. بود

 در موادشو پول تا کرد می دزدی گاهی که دیدم می من حتی و

  .بیاره

 خیلی هنوز. کند کامل را هایش حرف گالب که بود منتظر شهاب

بود گفتنشان به موظف گالب و دانست نمی او که بود ها چیز . 



چی؟ بقیش -  

 داشت دوست یه. خورد دردمون به که بود جا این فریبرز -

 البته. میاد بر دستش از بخوای کاری هر. دبو دله غالم اسمش

 بر دستش از کار همه بود که اونموقع ولی کجاس دونم نمی االن

 فقط بودیم خالف دنبال اگر. بود پر چیزا این از ما محل. میومد

دستش کف ذاشتیم می پول قرون دو و کردیم می اراده باید . 

خندید سرش پشت هم گالب و زد پوزخند شهاب : 

 بودی نعمت و ناز توی تو. داره هم خنده من زندگی خندب آره -

کنی درک رو من شرایط تونی نمی وقت هیچ . 

 کند درک را شرایط این توانست می هرکسی. داشت هم حق

 ها تصمیم و باشد گالب جای توانست نمی وقت هیچ شهاب ولی

کند قضاوت را رفتارش و . 

 غلطی چه دونم نمی. کرد جور شناسنامه فربد برای دله غالم -

 هم ما واسه. دیگه کرد ولی بکنه کارو این تونست چجوری کرد

داستان بقیه نه بود مهم شدنش دار شناسنامه . 
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 و بود رفته فرو هم در اش پیشانی که بود کالفه انقدر شهاب

. نریزد کلمات در را حرصش که داد می فشار هم روی ار فکش

 کتک به گالب را کارشان حتما گرفت نمی را خودش جلوی اگر

 روی را دستش و انداخت کناری را عسنکش. کشید می کاری

کشید صورتش . 

 همه این تونی می چطور نکنی؟ بغل رو ات بچه تونی می چطور -

 تو مادری مهر مگه کنی؟ دریغ رو محبتت و بشی بیخیالش سال

 که فهمید نمی هم حاال همین نبود اجبار به اگر نیست؟ وجودت

مادرشی تو ! 

 نداشت فروغی نگاهش. شد نمی دور لبش روی از پوزخند گالب

 چیزی اش زندگی. نشود خیره شهاب چشمان به کرد می سعی و



 که هم آرامش قطره چند همین. بود کرده طلب خدا از که نبود

بود شده تهگرف ازش داشت . 

 تا تو که همونطور. کنی درکم بتونی که نیستی من جای تو -

 تو و من. نداشت فرقی برات دخترت نبود و بود قبل وقت چند

 این. بودیم آروم انقدر هم کنار خاطر همین به همیم شبیه خیلی

 جاها خیلی شاید. خواستم می خدا از من که نبوده چیزی زندگی

نبود نای حقم ولی کردم اشتباه . 

دارید؟ بچه فهمید سعید که شد چی -  

گفت حوصله بی و کرد آویزان را پاهایش گالب : 

 نیست جذاب انقدر من خونواده دیدنی زندگی داره؟ فرقی چه -

بشنوی رو اش همه بخواد دلت که . 

کنی؟ چیکار خوای می -  

 شیشه یک. رساند آشپرخانه به را خودش و شد بلند جا از گالب

 می باال سختی به نفسش. داشتند کابینت در ارنجن بهار شربت

 سرش در اما و کاش هزاران. باشد تنها خودش خواست می و آمد



 و بیاندازد بیرون را شهاب توانست می خواست می دلش. بود

بگیرد آرامش و باشد تنها کمی. کند سر تنهایی کمی . 

 و حال جا یه برمت می خودم. بار این نرو عرفان و عسل با -

بشه عوض واته . 

 قالب داخل از و شکست می میان در یکی ها یخ که همانطور

 را چشمانش سریع و دوخت شهاب به را نگاهش افتاد می بیرون

دزدید او از . 

اینجا دارم کار. خواد نمی - . 

داری؟ کاری چه. منه دست که زندگیت و کار -  

 ات گرفت می آرام کمی باید انگار. نداشت او برای جوابی گالب

 رفت می راهی هر از.  بیاورد در خودش کنترل تحت را چیز همه

 جدیدش شغل به طرفی از براند خودش از را شهاب توانست نمی

 تامین خوبی به را مادرش و فربد خواست می اگر. کرد می فکر

داشت نیاز جدید سمت این پول به کند . 

گفت و انداخت باال ای شانه شهاب جواب در : 



نیست خوب حالم بشها دونم نمی - . 

گفت و کرد اشاره کنارش به شهاب : 

اینجا بیا - . 

 قبل دقیقه چند تا که نبود همانی شهاب این که انگار. بود دل دو

 بود شده دوباره که انگار. کرد می نگاهش تمسخر پر های نگاه با

 این.بود ور غوطه وجودش در آرامش که قدیمی شهاب همان

بود کرده کش فرو نیتشعصبا و ها خستگی ی همه شهاب . 

دقیقه یه اینجا بشین بیا - . 

 لیوان ولی گشت برمی عادی حالت به چیز همه انگار رفتنش با

 شلوار. افتاد راه به شهاب سمت به و گرفت بغل را نارنجش بهار

 بود مجبور حال این با ولی کرد می اذیت را شکمش کمی جینش

کند تحمل . 
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 و سپرد شهاب دست به نبود ارادی اصال که نازی با را لیوان

 شهاب ولی بود فاصله بینشان وجبی یک. نشست او کنار خودر

کرد پر را فاصله این و رفت سمتش به کمی . 

من؟ زندگی توی اومدی چرا ام؟ کاره چی من -  

 هم چندان شهاب لحن ولی بود رفته بین از نشانبی فاصله فقط

. کند اش مواخذه خواست می فاصله همین از انگار. نبود مهربان

 جواب و بزند زل چشمانش در و کند بازپرسی خواست می

 ولی نداشت او روی تسلطی بود تر دور شان فاصله وقتی. بگیرد

بگذارد تاثیر رویش توانست می تر راحت خیلی طوری این . 

چی؟ یعنی -  

 اینکه با کردی؟ قبول رو من پیشنهاد چرا که این یعنی -

پذیرفتی؟ چرا. دارم زن که بودی فهمیده  



 طعمش شیرینی به. کرد نگاه شهاب دست در لیوان به گالب

 آرام کمی فقط,کمی را قلبش طپش توانست می که اندیشید

 .کند

بدم توضیح بهت چطوری باید دونم نمی - . 

بگو بهم رو بود دلت توی لحظه اون هرچی حسینی و راست - . 

 کمی که گفت می باید. فرستاد پایین محسوس نا را دهانش آب

 طمع اش کاری شرایط و زندگی وضع دیدن ولی بود شده جذبش

 را راستش بود قرار اگر! کند بهتر را خودش شرایط که بود کرده

داشت گفتن برای ها حرف خیلی بگوید . 

 من. گفتم می بهت من که شه می طوریهمون بگم راست اگر -

خودت سی هم تو و خودم سی برم باید . 

بشنوم خوام می. نداره عیب بگو - . 

 میتونم کردم فکر داشتی خوبی زندگی شرایط اینکه برای اول -

شدم عالقمند بهت بعد ولی بدم تغییر زندگیمو . 



 و ماند خیره گالب به همانطور نگاهش در تغییری بدون شهاب

نگفت چیزی . 

 کل ساقی که برادری و معتاد بابای. داشتم سختی زندگی من -

 اگر کردم فکر خودم با اول. نبود خوشایند اصال برای بود محل

 بعد ولی بشم دور زندگی اون از تونم می باشیم هم با کنم قبول

شد عوض چیز همه و گرفتم خو بهت اومدم که . 

 باز امروز جریان از بعد باید و شدی عالقمند من به هم تو پس -

داری؟ دوستم که بشه باورم هم  

 او از را نگاهش. انداخت غبغب به بادی و شد جانب به حق گالب

گفت چشمش پشت کردن نازک با و گرفت : 

بگم دروغ بهت ندارم نیازی من - . 

 رو زندگیم همه من. گفتی می دروغ داشتی مدت همه این ولی -

گفتی دروغ من به تو و وسط گذاشتم . 

گفت و کشید دل ته از نفسی گالب : 

بشیم جدا باید گفتم که من - . 



 دیگه که جداییه حل راه تنها اگر جداییه؟ تو حل راه یعنی -

 نگه برای کرد تالشی یه نباید کنن؟ می ازدواج مردم چی برای

 داشتنش؟

 هدفش بفهمد که شد نمی و بود پیچیده هم در شهاب های اخم

چیست ها بحث این از . 

 باهاش بری تونی نمی که بده پیام عسل به. بخور اینو بگیر -

 بار این که میدم ترجیح هم من. کن موکول بعد دفعه به رو سفر

 میریم هفته آخر این. تره طوالنی روزاش تعداد چون سفر نره

میگیریم تصمیم بعدمون روزای برای بعد و سفر . 

نیست سفر مناسب روحیم. ندارم خوبی شرایط من - . 

کمپ؟ بری تونستی می چطور -  

گفت و کشید عمیقی نفس گالب : 

گفتم الکی - . 

 یک. زد تکیه مبل به و داد گالب دست به را شربت لیوان شهاب

 دستش دو. کشید عمیقی نفس و انداخت دیگری روی را پایش



 ضرب دیگر پای روی پایش با و کرد باز مبل پشتی روی را

 .گرفت
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زیاد نکن فکر بغلم بیا بخور - . 

 نزدیک شهاب به ترس با را خودر و کشید سر نیمه تا را لیوان

 .کرد

نکن خیال و فکر - .  

گفت و بوسید را گالب سر : 

کنیم می حلش هم با - . 

داد ادامه و انداخت اش شانه دور تردید با را دستش : 



 اگر حتی. پشتتم بکنی بخوای کار هر. کنم می حمایتت خودم -

باشم من نخواستی . 

 شهاب. کند نگاه را شهاب ترسید می ولی بود کرده تعجب گالب

گفت و کرد تنظیم خودش شانه روی را سرش : 

 بهم دلت ته از گم می بهت چیز یه. بکشی سختی ذارم نمی -

هستم پشتت شده که جونم پای تا من بعدش بگم رو راستش . 

 شهاب و داد سر آرامی هوم بود دلش در که اضطرابی از گالب

 :پرسید

داری؟ دوسش -  

 نگاهش مستقیم و برداشت او ی شانه روی از را سرش گالب

 منظور که بود مشخص. نداد جواب ولی لرزید هایش لب. کرد

بیاورد زبان به را نامش تا است سختش و است سعید به شهاب . 

رو؟ کی -  

 !سعید -



 نزدیک خودش به دوباره را او و بماند دور گالب زیاد نداد اجازه

 اصال و بودند کرده فراموش دو هر را قبل ساعت یک دعوای. کرد

بیاورند یاد به خواست نمی دلشان . 

 !نه -

باشم؟ مطمئن -  

 بغض حاصل اش گرفتگی از کمی. بود گرفته کمی گالب صدای

کردنش صحبت برای تمقاوم حاصل اش باقی و بود ... 

 بود خوبی چیز اگر. خوام نمی دوباره رو شده تموم زندگی من -

داشتم زندگیم توی االن . 

دیگه داری که بودم خوب من - ! 

 که دانست نمی و داشت همراه به شوخی کمی صحبتش لحن

 خوش بوی از و نداد اهمیتی. خندد می یا و دارد حسرت نگاهش

 شده تمام سنگین برایش چیز همه شدن رو. برد لذت شهاب تن

گفت و گذاشت لبش روی و برد باال را دستش شهاب. بود : 

بیاره سرت رو بال این نداشت حق... کردی دعوا داداشت با - . 



داد ادامه و زد بوسه دستش روی دوباره : 

گیره می پس حسابشو - . 

گفت و نداد شهاب هایش حرف به اهمیتی : 

سفر؟ بریم خوایم می واقعا -  

بیاری در عزا از دلی یه بیای باید هم نخواد دلت - . 

 کجا؟ -

 نمی. بود درگیر فکرش. گرفت نفس و انداخت باال شانه شهاب

 گالب دل حال خواست می فقط و است درست کاری چه دانست

 و ها سختی ی همه. نبود کسی کم برایش گالب. کند خوب را

 شده کس همه برایش گالب. برد می یاد از او کنار را مشکالتش

 غیرتش رگ. باشد ریخته هم به حالش ببیند توانست نمی و بود

. گوید نمی دروغ گالب که دانست می ولی بود کرده باد حسابی

زند نمی دور را او وقت هیچ ولی نگوید کامل شاید دانست می . 

 جا این که اینه مهم. داشتی دوست تو جا هر. کیش... شمال -

 .نباشیم



 به هنوز ولی خندید. خندید ببیند شهاب اینکه بدون گالب

 کرد می تجربه را حال بهترین شهاب کنار. بود نرسیده هدفش

 را شهاب باید باشد خودش فکر به فقط خواست می اگر ولی

زد می پا پشت دنیا تمام به و کرد می انتخاب . 

 منطقی و کنیم صحبت مفصل هم با سفر از بعد دی می قول -

بگیریم؟ تصمیم  
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 نمی گالب بار هر و شد می موکول بعد به هایشان حرف بار هر

 دعوا میان چیز همه یا. کند بیان را درخواستش درست توانست

داشت تصمیمی چه که کرد می فراموش یا و شد می بیان . 

 وقت هیچ من با تو وگرنه. کرده عصبانیت یطور این تنگی دل -

کردی نمی صحبت اینطوری . 



گرفت باال را صورتش و زد گالب ی چانه زیر دست . 

بودی نزده کتک منو وقت هیچ هم تو - . 

نندازی شک به رو من انقدر باشی تو تا - ! 

 دست. داشت نگه گالب صورت با مماس. برد جلو را صورتش

 روی وار نوازش و کشید پایین بگال کمر باالی تا را دیگرش

 این تحمل. بود رفته خواسته نا گالب نفس. کشید دست کمرش

نداشت را دلخوری با طور این هم آن نزدیکی . 

 جایی همان... را راستش سمت کنار. بوسید را گالب لب ی گوشه

 ضرب. بوسید می که بود جایی اولین شد می دلتنگ وقتی که

گفت که کرد تغییر گالب نفس : 

بوسه نمی آدم ناراحتی با - . 

بوسم نمی ناراحتی با - . 

 نمی ناراحتی با گفت می راست. بود شده رگه دو صدایش شهاب

بود شده اش بوسه دلیل که بود دلتنگی. بوسید . 



 طرفش به و کرد نزدیک خودش تن به را گالب فشار یک با

 هیجان از اش سینه قفسه و بود شده اش سینه به سینه. چرخید

 ساعت یک دعوای مناسب اصال وضعیتشان. شد می پایین و البا

 و زدند می مک را همدیگر خون قبل ساعت یک. نبود قبلشان

زدند می نفس نفس همدیگر آغوش در حاال . 

بوسی؟ می چطوری -  

 و ناراحتی وضعیت آن و بود کرده گل شیطنتش که بود گالب

بود زده کنار را پریشانش افکار . 

ببوسمت؟ ریدا دوست چطوری -  

 در را هیجان که ها بوسه آن از. زد بوسه را لبش دیگر طرف

 انداخت می تقال به را گالب که هایی آن از. کرد می تر زیاد گالب

 و بود بلد خوب را گالب شهاب. شد می شهاب آغوش حریص و

 چقدر که دانست می گالب. کرد می صدق هم قضیه این برعکس

 شهاب سر از هوش آید می که ای مزهغ و ناز هر با و باشد اغواگر

 .ببرد



. کشید شهاب بینی نوک به را اش بینی و کرد خمار را چشمانش

 محمکم ی بوسه با ولی آورد هجوم سرش به افکارش از کمی

 چه به که کرد فراموش کامال نشست هایش لب روی که شهاب

 پایین چشمش ی گوشه از اشکی قطره. کرد می فکر چیزی

 چشم و گزید را گالب لب ی گوشه. کشید قبع شهاب و چکید

 .بست

داری؟ دوست اینطوری -  

 های قلوه آرامش با و گذاشت گالب لبش روی را لبش نرم

گرفت بازی به را زیبایش : 

اینطوری؟ یا -  

 بود بسته چشم گالب. بوسید را لبش پایین بار این و کشید عقب

بود لبش روی رنگی کم لبخند و . 

نمیشم سیر که من ببوسم؟ تا چند - . 

 زیر پشت از را دستش و برد فرو گالب گردن میان را سرش

 درست دستش بار این. کشید کمرش به دست. فرستاد لباسش

کرد می لمس را تنش پوست . 



نمیشه تکراری  برام بوسیدنت - . 

 نفس بریده بریده گالب و کرد می صحبت گردنش میان همان از

کشید می .  

گفت و کشید عقب شهاب : 

بفهمونم رو بوسیدن بهت راحت تونم نمی جا این - . 

گفت و انداخت گالب بدن زیر دست : 

بهتره اتاق تو - ! 
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 فیلم و پختند غذا هم کنار. ماندند خانه در را هفته آخر تمام

 هم کنار این ولی خواست نمی سفر ندلشا کدام هیچ. دیدند

 نرفتن بخاطر عسل.  نداد تغییر را گالب تصمیم از ای ذره بودن

 بهاره مادر ی خانه را تعطیالت دو هر و بود سرسنگین او با گالب



 بلکه ببخشد را او که بود نکرده اصرار زیاد گالب. بودند گذرانده

بود کرده موکول دیگری روز به را برنامه این .  

 لذت با را آرامششان آخر ذرات تا کرد می کمک خاموش وشیگ

 کرده خوب را حالشان ماندن خانه در روز جند. بچشند بیشتری

 که بود خوشحال و خواست نمی سفر دلش وجه هیچ به. بود

بود نکرده مسافرت به اصراری و بود آمده راه او دل با شهاب . 

. رسید می خوابشان وقت دیگر و بود گذشته شب ده از ساعت

 های سختی ی همه باید و شد می تمام تعطیالت بعد روز صبح

کردند می شروع نو از را زندگی .  

 شده خشک های لکه. کرد نگاه دستشویی آیینه در را خودش

 از را نگاهش. کردند می کجی دهان صورتش به آیینه روی

 را انگشتانش تک به تک قلنج و گرفت خودش ی بیچاره صورت

 نفره دو زندگی از تا بود کافی روزه سه ی فاصله این. شکست

ببرند لذت شان . 

 نفس. رفت بیرون دستشویی از و کرد خشک را صورتش و دست

 مبل روی و بود تلوزیون تماشای مشغول شهاب. کشید عمیقی



 درون را بود کرده دم قبل دقیقه چند که دمنوشی. بود داده لم

 روز چند که انگار نه انگار. رفت شهاب سمت به و گذاشت سینی

 دست به را موضوع آن دو هر که انگار. بودند کرده دعوا قبل

 راحتی و آرامش اوج در را روز سه و بودند سپرده زندگی جریان

 چه آن هر به گالب با. داشت خوبی حال شهاب. بودند برده لذت

. بود رسیده کرد می تصور زناشویی و مشترک زندگی از که

 که گالبی. داشت تازگی برایش بار هر که ور و بر خوش دختری

 تا کند صحبت نبود نیاز و کرد می منتقل او به را آرامش نگاهش

نداشت نیاز دیگری چیز بود کنارش که همین. بگیرد آرامش . 

انداختی راه بویی چه - ! 

 جلوی را سینی دهد نشان واکنشی صورتش با اینکه بدون گالب

 ای شیشه قوری میان که بود نجنار بهار دمنوش. داد قرار شهاب

بود گرفته بر در را فضا خوشش بوی و کرد می خودنمایی . 

کنیم؟ صحبت -  

 دهانش درون بود برداشته قندان از که شکالتی از ای تکه شهاب

زد مک را شکالتش و گفت ای اوهوم سرخوشی با و گذاشت .  



 حرفامو بذار کن گوش حرفام به فقط. نکن دعوا. نگیر جبهه -

بده جواب بعد زنمب .  

 شد خارج داده لم حالت آن از. رفت فرو هم در شهاب های اخم

 تکیه زانه به را آرنجش و کرد جفت را پایش دو. نشست صاف و

 که فنجانی درون را ها دمنوش و شد خم آرامش با گالب.  داد

گفت و زد لبخند. گذاشت شهاب جلوی و ریخت بود آورده : 

نشه سرد بخور - . 

کیمشکو - ! 

 پاک که انگار. بود ماندگار لبش روی ثانیه چند فقط لبخندش

کرد محو را مصنوعی لبخند آن و برداشت کنی . 

 

❄ 01:21 10.06.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 214_پارت  

باشه راحت برام که کنم شروع کجا از نمیدونم - . 



 کنار گالب جمالت تر سریع که دبو منتظر. نشست تر جلو شهاب

 نشسته جلویش که دختری این کرد می فکر و شود ردیف هم

دارد دیگر سیلی یک به نیاز بود . 

کنم دلبری برات خوامم نمی. بزنم بیخود حرف نمیخوام - ... 

بزن حرفتو - . 

گفت و کرد میز روی دمنوش به اشاره دوباره : 

زنم می حرف من بخور - . 

 که دانست می. است بخش آرامش که بود دهخوان اش بسته روی

 رگ با شده سرخ و عصبانی شهابی هایش حرف آخر است ممکن

 شاید تا بنوشد را دمنوش داشت اصرار. ببیند کرده باد های

کند آرامش . 

 براش و ببینه دور از یکی! یعنی هستی. بودی چیز همه برام -

 اب بتونه لهسا پنج و بیست زن یه کنه قبول تونه نمی کنی تعریف

 ولی. داره سنی اختالف سال سی باهاش که کنه زندگی مردی یه

 نمیگم... خوبه نمیگم. شدنیه که میدونم کردم زندگی که من

 احساس من. بود خوب چیز همه من برای بودی تو چون. عالیه



 فرهنگ اختالف. بپذیرم رو سنی اختالف این مجبورم کردم می

بپذیرم رو زندگی شرایط و . 

 شهاب چشمان به را نگاهش تا گرفت جرات و کرد تازه را شنفس

 را دستش توانست می و بود نشسته اش کناری مبل روی. بدوزد

شود خیره شهاب به و بگذارد مبل ی دسته روی راحتی به . 

 کسب رو تجربیاتم این از کدوم هیچ بود ممکن نبودی اگر -

هستم سال یک از بعد که نشم اینی بود ممکن. نکنم . 

گفت و زد لبخند : 

بودنات همه بخاطر ممنون - .  

میزنی؟ رو حرفا این داری شده چی -  

 سوق باال به رو را لبانش و پیچید هم در کمی گالب های اخم

 .داد

فهمی می کامل تهش بگم بذار... هیس - . 

 جلوی خودش. گرفت دست به را دمنوش فنجان و شد خم

شدبنو را آن کرد مجبور را او و گرفت شهاب . 



 بهتر این از که شد نمی زندگیم سال یک این بگم خوام می -

نذاشتی کم چیزی من برای باشی مطمئن خوام می. بگذره . 

 باشی آماده که هم چقدر هر گاهی. گرفت شهاب از را نگاهش

بزنی مردت چشمان میان را هایت حرف تمام توانی نمی . 

 دوست خیلی ولی نبودم عاشقت. نگفتم دروغ بهت وقت هیچ -

 بچه دیوونگی اون میکنم؟ تعریف چی رو عشق میدونی. داشتم

 تبدیل و میزنه پر شون زندگی ی همه که اونا از! دبیرستانیا

 باال نتونه دماغشم آب ممکنه که قبا ال یه پسر یه به میشه

 .بکشه

 بود کرده استفاده که تشابهاتی این از. بود گرفته اش خنده

. داشت نیاز دمنوش به هم خودش انگار.  بود گرفته اش خنده

 دستش دو میان را داغ فنجان و ریخت دمنوش هم خودش برای

 فنجان از نیمی فقط اما شهاب. کرد می آرامش اش داغی. فشرد

 پایان به را هایش حرف گالب تا بود منتظر و بود نوشیده را

  .برساند



 بهش من. شعاره اینا. باشه خوب حالت که اونه عشق میگن -

 ولی بود خوب. بود خوب حالم تو با من. داشتن دوست گم می

 دوست هم هنوز. ندارم دوست بگم که نه. نیست خوب دیگه

باشه خوبی حال با که داشتنی دوست اون نه ولی دارم . 
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 هایش حرف اوج به. خورد گره هم رد واحد از آنی در صورتش

کند صحبت سره یک تا نمیداد قد نفسش و بود رسیده . 

 می عذاب مون لحظه لحظه از دارم. نداره لذت برای دیگه -

. بچشیم هم کنار رو خوشی و لذت تمام خواستم روزا این. کشم

 کنم می فکر تو به و کنم می نگاه عقب به که بار هر خواستم

 بخاطر نبود موندگار چیزی اگر و بودی خوب درچق که بیاد یادم

بوده من بدی . 

فهمم نمی حرفاتم این زدن دلیل. میگی چی فهمم نمی - . 



 را گالب صورت هایش اخم با دوباره و گذاشت میز روی را فنجان

کرد تیرباران . 

میکنی سرهم پرت و چرت داری چرا - ! 

. کنم یم فکر حرفام به دارم وقته خیلی. نیست پرت و چرت -

 هم روی چشم صبح تا من بودی خواب تو که مدتی همون

 .نذاشتم

گذاشت گالب پیشانی روی را دستش و شد خم . 

 حالت بزن صورتت و دست به آب یه پاشو نداری؟ تب خوبی؟ -

جاش سر بیاد . 

 باهات دارم جدی نمیگم هم هذیون خوبه حالم من شهاب -

کردم فکر ها مدت حرفام روی. کنم می صحبت . 

 روی فشار با را هایش دست. آورد در چشم از را عینکش شهاب

فرستاد بیرون شدت با را نفسش و گذاشت هایش پلک . 

نمال چشماتو - . 



. نزد چشم به را عینکش دیگر و کرد نگاه گالب به طلبکار شهاب

 را تصمیمش این های زمزمه هم قبل از گالب. بود نشده شوکه

 کردن صحبت به جدی درانق وقت هیچ ولی بود کرده شروع

بود نپرداخته اش درباره . 

کنم اذیتت خوام نمی شهاب - . 

 دلت پس نیست عاشقی و عشق میگی چیه؟ رفتارت این دلیل -

کرده عاشقیاتو و عشق هوای ! 

 هیچ لجوجش موهای. فرستاد عقب را موهایش مستاصل گالب

 روی تا را خودشان بار هر و نداشتند گوشش پشت به ای عالقه

 که رفتند می فرو هایش مژه الی انقدر.کشاندند می مانشچش

کردند می اش دیوانه . 

 هم با که چیزی تنها تو و من. بدم ادامه اینطوری نمیتونم من -

 حتی نکنم پیدا دیگه جای ممکنه رو آرامش این. آرامشه داریم

نمیشه تکرار دیگه برام حسی همچین مطمئنم . 



 برخورد اینطوری داری هک داری کم چی. گالب فهممت نمی -

 چی سرت به باشه زده قبلیت عشق هوای اینکه از غیر میکنی؟

باشه؟ میتونه  

 با خواست می. بود شده خیره شهاب به ملتمس گالب چشمان

است کرده قضاوت اشتباه را او که بفهمد شهاب نگاه همان . 

 حتی منم بیاد زمین آسمونم که خورم می قسم فربدم جون به -

 که میخورم قسم خودش جون به. نمیکنم فکرم دیگه سعید به

. کن درکم شهاب. نمیکنم فکر باباش به شده که اونم بخاطر

بزنم رو حرفم همه بذار بفهم رو حرفم . 

 شروع وقتی از دقیقا رفتارات این کنم؟ درکت باید چجوری -

 باشه؟ میتونه این از غیر چی. شد پیدا اش کله و سر اون که شد

کنه؟ هواییت اینطوری تونه می دیگه چی  

 اوایل چرا دروغ. کند شک طور آن که داد می حق شهاب به

 هم سعید نام شنیدن و شد می حولی به حالی دلش حسابی

 فکر او به هم درصد یک حتی اواخر این ولی بود جذاب برایش

 کاری هر فربد برای اینجا تا. بود شده تمام برایش او. کرد نمی



 شد نمی حاضر ولی بگذرد هم جانش از بود حاضر. بود کرده

 بودن فربد پدر از سعید. دهد راه خودش زندگی در را سعید

رفت نمی فراتر . 

 

❄ 01:21 10.06.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 216_پارت  

 هم با که مدتی این تو من. نیست چیزی همچین واقعا, شهاب -

کنی؟ می فکر اینطوری که گذاشتم کج پامو کی بودیم  

 حلش تونم نمی که داری دردی چه چیه؟ دردت دقیقا پس -

 من با چرا تو میدم تو برای زندگیمم همه من المصب بابا کنم؟

 رو خوشبختی طعم یکم دارم عمری از بعد من میکنی؟ اینطوری

 هم و کنی خراب رو من زندگی هم خوای می چرا چشم می

رو؟ خودت زندگی  

 دویشان هر زندگی خودش های دست با گالب. گفت می راست

 چوب ی همه. شد می نابود چیز همه کار این با. کرد می خراب را



 بسازد عشق ی کلبه پسرش برای تا بود چیده هم روی که هایی

. کرد می سواری باید تنهایی به خودش و شد می تبدیل ویرانه به

گالب ایطشر برای نه ولی بود خوب بودن تاز یکه . 

بکنی قبلیت زندگی برای رو تالشت تمام خوام می - .  

 گالب که شد بلند جا از و آورد هجوم عصبانیت با شهاب

بزند حرفی او نداد اجازه و بست را چشمانش . 

 و مردی اینکه. بزنم حرف منم بذار. نشو عصبانی. بشین شهاب -

 تو نکهای. نفهمم هیچی من که نمیشه دلیل صرفا بزرگتری من از

 من حرف خوام می. نزنم حرف من که نیست این دلیل مردی

 تو چه. بره پیش میخوام دلم من که اونطور بار یه خوام می. باشه

 داره؟ من حال به فرقی چه نری چه و کنی تالش و بهاره با بری

 نابود زندگیمونو داری میگی که تو داره؟ من حال به سودی چه

اره؟د من برای سودی چه پس میکنی  

 گالب جلوی کمر به دست و بود عصبانی که همانطور شهاب

گفت عادی حالت از تر بلند بود ایستاده : 



 خراب زندگیمونو داری میدونی که تو پس؟ چته چته؟ لعنتی د -

پس؟ کنی می کارو این چرا چته؟ میکنی  

 شده سنگین سرش. زدند می نبض هم شهاب مغز های مویرگ

 گالب فهمیدن. کند هالجی را گالب رفتار توانست نمی و بود

 رفت نمی زبانش زیر از درد این تلخی و بود شده دردناک برایش

شد می هم بیشتر بار یک لحظه چند هر, هیچ که . 

که نمیذاری. کنم صحبت ذاری نمی شهاب - ! 

 کردم خودم واقعا. نیس تدبیر رو کرده خود. بود خودم اشتباه -

. بشی عسل مربی گذاشتم تورو که منه تقصیر. خود به لعنت که

پیچید هم به زندگیمون ی همه افتاد اتفاق این که وقتی از . 

بست را چشمانش و کشید عمیقی نفس گالب . 

 بنا دیگه نفر یک زندگی های خرابه روی زندگیم خوام نمی -

 که شده مردی یه زندگی وارد که باشم دومی زن خوام نمی. بشه

تره بزرگ سال سی خودش از . 



 را هایش حرف و نداد اجازه گالب که بزند حرف خواست بشها

 گفتن برای فرصتی او تا کرد ردیف هم سر پشت و تند همانطور

باشد نداشته . 

. نداره عیبی کن قضاوتم. بگو باشه افتاده؟ یادت االن میگی -

 نگفتی؟ اینو همیشه مگه شه؟ می بخوام من هرچی نگفتی مگه

 نداشتم عقل نگفتی؟ اول از چرا میگی میگیری؟ جلومو االن چرا

 چشمام توی میشناسی که آدمایی تمام مثل عقلم. بودم احمق

 !بود
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 درست سال پونزده که ای شده خراب زندگی برای خوای می -

؟دقیقا حقی چه به بگیری؟ تصمیم نشد  

 آمیزی استفهام حالت و بود کرده ریز را چشمانش شهاب

کرد می صحبت .  



 تالش کردنش درست برای دوباره که داره اینو ارزش هرچیزی -

 .کنی

بگی؟ باید تو رو این اونوقت -  

 خواد می دلت اگر. پیشنهاده یه فقط این نداره ربط من به نه -

باشه داشته بهتری زندگی دخترت ... 

 هایی طور یک و کند کامل را حرفش گالب دادن اجازه شهاب

پرید هایش جمله وسط پابرهنه . 

 بدون درست. کنم زندگی چطوری من که نمیکنی تعیین تو -

کنم کمکی بتونم شاید داری ای برنامه چه بگو رفتن طفره . 

بچرخونم رو زندگی این تنها بذاری که اینه کمکت - . 

آخرته؟ حرف -  

 هایش حرف.بود رسیده هم چشمش ی کاسه تا گالب اشک

 سوزاند می دل کسانی برای. بود شده مادر از تر عزیز دایه شبیه

 شان زندگی وسط ها آن گرفتن نظر در بدون قبل سال یک که

 چندی تا شاید. داد می جوالن خودش برای و بود کرده پهن جا



 در حتی و نداشت اهمیتی هیچ هم بود نشناخته را ها آن که قبل

 بهاره که دانست می خودش. کرد می هم قضاوت را بهاره دلش

 در دانست می. برسد اش خواسته به تا بوده بهانه یک بیشتر

 داشته خواهد می که طور آن را فربد تواند نمی شهاب کنار

 می دیگری مرد با اش رابطه از چیزی سعید اگر شاید. باشد

 این توانست نمی او و شد می حاال از تر خراب اوضاع فهمید

 هم شهاب به دقیق را چیز همه باید شاید. بپذیرد را ریسک

 کم او برای شهاب. شد می پذیرا را کمکش و داد می توضیح

 بدی مرد توانست نمی هایش روز ترین سخت ناجی... نبود کسی

نداشت شکی شهاب بودن بهترین به. باشد . 

پسرمو هم و باشم داشته تورو هم نمیتونم - . 

 که انگار. مالید را اش چانه و داد باال را ابرویش تای یک شهاب

کرد می اش مسخره . 

وقت؟ اون چرا -  

دونی؟ نمی خودت واقعا -  



. نداد گالب حرف این به جوابی و داد تکان را سرش فقط شهاب

 باید و است گالب سمت از قطعی جواب منتظر او که دانست می

برساند شهاب گوش به را توضیحاتش زودتر هرچه . 

 اگر. شه می مساوی فربد دادن دست از با تو کنار من موندن -

 تا. بگیره ازم رو پسرم ممکنه کنم ازدواج میخوام بفهمه سعید

 بخاطر و کنه جمع مدرک من علیه بر میتونه هم االنش همین

 من. بگیره پس من از اونو کردم پنهون ازش رو پسرش اینکه

بکنم کاری هر حاضرم فربد داشتن برای . 

 گالب حال به تا. بود سخت اش زندگی در جدید نفر یک پذیرش

. کرد می تصور دار بچه زنی را او باید حاال و دید می تنها را

 بود بودنشان دغدغه بی همین و بود زیبا نفری دو شان زندگی

 زندگی هم کنار را سال یک تمام. کرد می ترشان خوشبخت که

 ورود با بود ئنمطم حاال ولی برنخوردند مشکلی به و بودند کرده

 می تغییرات دستخوش زندگیشان ساله هفت شش ای بچه پسر

 .شود



 تشکیل زندگی یه خودت برای خوای نمی باالخره کی؟ تا -

 بعد به االن از کرد؟ نمی زندگی مادرت با فربد االن تا مگه بدی؟

 به شبیه رو چیز همه میتونی. بیوفته اتفاق همین میتونه هم

داری نگه سابق . 

 من. دونه می حاال ولی مادرشم من که دونست نمی فربد القب -

 هم فربد کنم زندگی هرجا من. کنم دریغ ازش خودمو خوام نمی

 نکردم مادری براش سال شش اگر مادرشم من. باشه همونجا باید

بکنم بعد به این از باید . 
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 او. بپذیرد را چیز همه بود حاضر شهاب ها داستان این از قبل تا

 خون از که پسری نه خواست می گالب و خودش وجود از ای بچه

 از بعد که کسی با عشقش ثمره خواست می. نباشد خودش



 و باشد خوانده پدر که نه بچشد را بود شده اش زندگش عمری

کند پدری دیگری کس بچه برای . 

 توانست نمی اصال. کنند زندگی هم با بگوید که بود سخت خیلی

 زندگیشان و بیاید زندگی این میان به ای ساله شش پسر بپذیرد

 اساسی تغییرات نه خواست می را روال همین او. ئدهد تغییر را

کرد می رو اون به رو این از را چیز همه که ای . 

کنی؟ کار چی خوای می -  

 جون هر به توش میبرم پسرمو و مادر کنم می هاجار خونه یه -

چرخونیم می زندگیمونو شده کندنی . 

گفت کامل اطمینان با و داد تکیه شهاب : 

کنی تحمل رو چیز همه تونی نمی تنه یه. تونی نمی - . 

کردم؟ چیکار االن تا مگه -  

 او از را چشمانش دوباره  و انداخت گالب سمت به نگاهی نیم

 بیشتر داشت می نگه او روی بیشتر که را نگاهش. گرفت



 اش زندگی در جدید فرد یک پذیرفتن. کرد می ضعف احساس

را خاندانش نه خواست می را گالب. نبود او کار ... 

 که نیست برادرت فربد دیگه االن. شده تر سنگین مسئولیتت -

باشه نداشته توقع ازت . 

 و شیدک می را لبش پوست. کشید هایش دندان میان را گاللبش

کند جدا لبش از زور به را آن داشت سعی . 

ندارم ای چاره. دیگه بتونم باید - . 

 و برداشت شکالت تکه یک میان همین و شد متفکر کمی شهاب

 پیچید جانش میان که شیرینش طعم. گذاشت دهانش داخل

گفت و گرفت عمیقی نفس : 

. میمونم جایی یه میرم من مدت این. کنید زندگی اینجا بیاید -

. کنم می اقدام خواستگاری برای افتاد آسیاب از ها آب که یکم

 نه و فهمن می بینمون سال یک این از چیزی تو خونواده نه

 میدیم سرعت رو جدایی روند کنم می صحبت بهاره با. من دختر

میدم بهش خواست مهرشو اگرم . 

 !شهاب -



 می مک شکالتش به که همانطور و داد باال را ابروهایش شهاب

کرد نگاه را گالب زد . 

 خودت هم خوای؟ می بهتر این از چی دیگه زدم؟ بدی حرف -

 مدت این بدی جا اجاره نیست نیاز. خونوادت هم میشی تامین

 تصمیم تر راحت بتونی تو هم تا کنیم نمی تمدید رو صیغه هم

برسم کارام بقیه به من هم نباشه سرت روی اجباری و بگیری . 

. خواست نمی دائم ازدواج گالب ولی گفت نمی بیراه پر شهاب

 زندگی یک های مرد و کرد می مقایسه سعید با را ازدواج

 مشترک زندگی در هم شهاب شاید... پدرش با را دائمی مشترک

. کردند می نمایان را خودشان تازه مشکالت و کرد می تغییر

 شناسنامه در نامش که مردی یک عنوان به شهاب پذیرش

نبود راحتی کار شود ثبت سفیدش . 
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 بود انگیز وسوسه برایش انقدر خانه همین در زندگی پیشنهاد

 طور به زد می پس را شهاب های حرف که ذهنش قسمت آن که

 انخودش از چیزی شهاب که انگار. بود شده غیرفعال کامل

بود داده پیشنهاد او به را خانه این فقط و بود نگفته . 

 زندگیتو بتونی تا شم نمی مزاحمتم کنم نمی اذیتت مدت این -

. کنم می صحبت خونوادت با و میام بعدش ولی کنی جور و جمع

 داری نگه برای. کنم می صجبت هم ات بچه پدر با باشه الزم

نهبمو کجا که میگیریم تصمیم بعدا هم فربد . 

میمونه من کنار فربد - . 

 کرد می فراهم را آرامشش که ای رابطه داشتن نگه برای شهاب

 برایش اصال فربد پذیرفتن ولی دهد انجام کاری هر بود حاضر

دهد وا ها زودی این به بخواهد که نبود راحت . 

 هم روی ذاریم می فکرامونو. بالغیم و عاقل بزرگ آدم تا دو ما -

میدیم انجام رو ستدر کار وقتش به و . 

 پیشنهاد. گزید تر محکم را لبش و داد تکان را سرش گالب

 هم و باشد او کنار هم توانست می اینطوری. نبود بد شهاب



 می کلی به را بهاره و عسل قید باید ولی باشد داشته را فرزندش

 .زد

چی؟ بهاره و عسل - ! 

 فکرشونو تنیس نیاز. تو نه منم باشه اونا نگران باید که اونی -

 خبر با ما محرمیت از نیست قرار تو خونواده که همونطور. بکنی

 یه عادی روند. بشن خبر با نیست قرار هم من االن خونواده بشن

کنیم می شروع زندگیمونو هم با بعد و کنیم می طی رو ازدواج . 

داد ادامه و رفت باال لبش طرف یک : 

بگیریم؟ هم عروسی -  

 همه خواست می خودش نظر به که شهاب بود خیال خوش چه

 شهاب کنار آمد نمی بدش هم گالب. دهد سامان و سر را چیز

 آن تا که هایی معیار شد؟ می چه مردم حرف ولی کند زندگی

 رفت؟ می کجا بود ساخته خودش برای اش زندگی مرد از لحظه

 تا کند انتخابی چطور باید و است کدام درست کار یدانست نم

 می شهاب که طور این. کند تامین را رزوهایشآ و خودش آینده

. بود کرده اقدام برایش اول روز گالب که بود چیزی دقیقا گفت



 تا ندهد اجازه پولش پر مالی حساب که نقصی و عیب بی زندگی

 و خودش مخارج و خرج به باید نه. بکند را نداری خیال و فکر

 یم شاید. مادرش زندگی چرخیدن نه و کرد می فکر فربد

کنند زندگی هم کنار در همه تا باشند داشته ای خانه توانستند . 

 کنار رو باباش و مامان اون. باباش زن بشم من نمیپذیره عسل -

خواد می هم . 

 کجا که میکنه انتخاب خودش. حرفاس این از تر عاقل عسل -

 من با زندگی نداره امکان. کنه نمی اجبارش کسی و کنه زندگی

نباش عسل نگران پس کنه انتخاب رو . 

 خوشی دل بهاره با زندگی از که عسلی نگران. بود نگران اتفاقا

 شهاب با زندگی دادند می انتخاب حق او به اگر شاید و نداشت

 را پدرش و بود حساس سنین در که دختری. کرد می انتخاب را

 حسابی روزها این که پدری هم آن پذیرفت می مادرش از بهتر

کرد می پدری برایش . 
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 مزایای از توانست نمی بود هرکسی. پذیرفت را شهاب پیشنهاد

 کدام هر باید و نبودند شوهر و زن دیگر. بگذرد پیشنهاد این

 را بهاره شهاب تا کردند می تالش جداگانه زندگی ساختن برای

 زنی. سوخت می بهاره برای دلش. بیاید او سراغ و دهد القط

. شود رها بود قرار مشترک زندگی سال پانزده از بعد که عاشق

 را او بود مطمئن و داشت فرق قبل های بار با که شدنی رها

میریزد هم به بدجوری . 

کنیم؟ می زندگی من خونه میایم بگم مادرم به -  

 دوریمون این شاید. میرم نمک می جمع هامو وسیله من آره -

 میشیم هم دلتنگ. بگیریم تصمیم هم قبل از بهتر تا بشه باعث

داریم نیاز همدیگه وجود به چقدر میفهمیم و . 

 برفت دیده از که آن هر برود دل از معروف مثال نخواست گالب

 با. بود امیدوار مثال این به کمی دلش در ولی بزند فریاد بلند را

 عنوان به را او توانست نمی داشت شهاب به که ای عالقه وجود



 و پنجاه مرد یک شهاب. کند معرفی جامعه ی همه به همسرش

 های زن از خیلی آرزوی شاید که بود رو و بر خوش ساله پنج

 را او توانست نمی داشت کنارش را شهاب که او ولی بود جامعه

 کدام هر وجودش مختلف های بخش. کند تبدیل آرزویش به

. بود آلی ایده مرد شهاب. کردند می گیری تصمیم خودشان یبرا

 داشته او دلبازی و دست به همسری آمد نمی بدش کس هیچ

 عالقه و عشق و ذاشت نمی کم گالب برای چیزی شهاب. باشد

 راحت گالب برای بیشتر چه هر را زندگی تا شد می باعث وافرش

 بود برداشته که گالب دوش از را خانه اجاره بار هم حاال. کند

 کرد می احساس. بود نگرفته پس او از هم را جدیدش کار, هیچ

دارد امید تصمیم این ی آینده به خیلی شهاب . 

کنیم جمع رو من های وسیله بریم پاشو - . 

 و کردند رها میز روی را کشیده ته های دمنوش محتوی سینی

 مشترکشان خواب اتاق به ها وسیله کردن جمع برای دو هر

. کشید عمیقی نفس و شد خیره تختشان روی گالب نگاه. درفتن



 بهتر چیز همه نبود رئیسش اگر و بود آل ایده نظر هم از شهاب

شد می هم قبل از . 

 می تر راحت باهات ازدواج اونطوری شاید. نبودی رئیسم کاش -

 .شد

 شروع کشو ترین پایینی از و نشست زمین روی زانو دو شهاب

 به مربوط کشو اولین. کرد هایش وسیله ردنآو در و کردن باز به

بود شده چیده هم کنار مرتب که بود هایش جوراب . 

شد؟ می چی اونوقت -  

 پشت حرف تا هزار کنیم ازدواج االن. نبودن مردم حرف نگران -

میزنن سرمون . 

گفت و شد کارش ی ادامه مشغول بیخیال شهاب : 

میزنن زیاد مفت حرف مردم - . 

 داخل را هایش وسیله ترتیب به شهاب و بود مانده ساکت گالب

 به مطمئنا و بود کم برایش چمدان دو. داد می جای ها چمدان

داشت نیاز کارتن . 



 از بخشی یه. مالزی برم باید. دارم ماهه یک سفر یه من -

 و تو برای خوبی فرصت میتونه ماه یک این. اونجاس ام سرمایه

 که این از بعد. نکنی آماده رو خودتون که باشه خونوادت

 بهاره با هم فردا. میکنم فراهم رو چیز همه مقدمات برگشتم

 و بشه انجام رفتنم از قبل جداییمون مقدمات تا کنم می صحبت

نمونه کردن صبر برای چیزی برگشتم وقتی . 

 های وسیله یک به یک. نگفت چیزی و نشست کنارش گالب

 چمدان در هحوصل با خودش شبیه و آورد در کشو از را شهاب

 نمانده محرمیتشان مدت شدن تمام تا بیشتر هفته یک. داد قرار

 شهاب که ماهی یک از بعد است قرار که دانست نمی و بود

شود شان زندگی شامل اتفاقی چه کرد می را صحبتش . 
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 باری چند و شد خیره آیفن نمایشگر به عسل متعجب چشمان

 شهاب حضور. بیند می درست چشمانش شود مطمئن تا زد پلک

 که شد می ماهی چند. بود عجیب برایش خیلی روز از وقت آن

 برایشان هم مایحتاجی اگر و بود نزده سر شان خانه به شهاب

بود آمده در جلوی پیک توسط بود کرده فراهم .  

 بهاره جواب در و کرد باز یکی یکی را بلندش شومیز های دکمه

داد جواب کند نمی باز را در چرا گفت می که : 

کنم می باز - . 

 کیه؟ -

 !بابا -

 ورودی در سمت به را هایش قدم و بود کرده تعجب هم بهاره

 و فشرد را در شدن باز دکمه دادن پاسخ بدون عسل. کرد تند

. نداشتند را شهاب حضور عتوق کدام هیچ. ایستاد بهاره کنار

شد ظاهر در جلوی بزرگ های چمدان و باز رویی با شهاب . 

 .سالم -



 که بودند متعجب قدر آن عسل و بهاره و داشت لب روی لبخند

 خوشحال جا آن بودنش از و بزنند لبخند او شبیه توانستند نمی

 شهاب آغوش به و کرد پیدا را خودش تر سریع عسل. باشند

شد آویزان شهاب گردن از و رفت راهرو وسط برهنه اپ. برد پناه .  

بابا اومدی خوش - . 

گفت و بوسید را عسل  پیشانی : 

تو؟ ببریم رو اینا میکنی کمک -  

 دست به را تر کوچک چمدان دسته و گفت باالیی بلند بله عسل

شد خانه وارد و گرفت . 

 جمع سرش باالی را خیسش موهای که ای حوله کاله با بهاره

 پریده رویش و رنگ. کرد می نگاه را شهاب همچنان بود دهکر

 را بهاره بود آمده پیش کم. رفت می کبودی به هایش لب و بود

 که کردند می زندگی جدا که زمانی از. ببیند آرایش بی طور آن

 بهاره معموال هم آن از قبل. بود ندیده ظاهر این با را او دیگر

 این ولی شود ظاهر آرایسته همیشه تا کرد می را اش سعی تمام



 او روی ای لحظه چند نگاهش شهاب تا بود شده باعث ظاهرش

 .بماند

اومدی خوش - . 

 .مرسی -

 و داشت دعوا قصد نه بار این. بود رنگ کم شهاب لب روی لبخند

 سفرش برای و بماند روزی چند تا بود آمده. بود جنجال دنبال نه

 گالب خانه انباری درون را وسایلش های کارتن. شود آماده

نبود همراهش چیزی چمدان دو آن بجز و بود گذاشته . 

. بود همیشه مثل خانه. شد داخل شهاب و رفت کنار بهاره

 های پرده و بود مانده اپنش روی پیتزا پاکت که ای آشپزخانه

 پیانو. کرد می تاریک همیشه از بیش را خانه که شده کشیده

 شبیه خالی خانه باقی و دش می دیده خانه ی گوشه عسل جدید

بود قبل . 

گفت و ایستاد ها اتاق از یکی جلوی : 

کنم؟ استفاده اتاق این از تونم می -  



گفت و شد قدم پیش عسل : 

نداره هم فرش اونجا. من اتاق بیا بابا - . 

 بهاره های چشکم اشک. نبود تغییر قابل میانشان خشک فضای

 و کرد می معنا جور همه را حضورش این و شد می خالی و پر

 کردن فراهم دنبال خانه میان پدرش بودن از سردرگم عسل

بود او برای شرایط . 

. بگیر وسیله و تخت خودت برای هم بگیر مبل هم برو فردا -

 به زنم می پول کنید پر رو خونه. کشیدید عذاب هرچی بسه

 .حسابت

. شد عسل اتاق وارد باشد بهاره از جوابی منتظر که آن بدون

 برایش چیز همه انقدر که بود ندیده را اتاق این حال به تا رانگا

 و ها نقاشی با ها آن از یکی که اتاق دیوار و در. داشت تازگی

 که تختی و بود شده پر داشت سفید قابی که مشکی های عکس

بود شده جمع ای گوشه مچاله اش طوسی روتختی . 
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 نمی چیزی کدام هیچ و بودند متعجب ها ساعت تا عسل و بهاره

 کار به دست خودش ندارند شام فهمید وقتی شهاب. پرسیدند

 سه که باری آخرین آمد نمی یادشان. داد سفارش شام و شد

. بود زمانی چه بودند خورده شام و بودند نشسته میز سر نفری

 بخورند غذا ها مبل جلوی میز روی بودند مجبور بار این که تهالب

نداشتند نهارخوری میز دیگر و . 

 زیاد. داشتین دوست که جا هر برین هم با وقت اول صبح -

 زنگ آوردید کم هرچی. کنید خرید ندید خرج به حساسیت

میریزم براتون بزنید .  

 کرده پر که قاشقی آخرین و دوخت شهاب به را نگاهش بهاره

گفت و گذاشت بشقابش روی را بود : 

خونه؟ برگشتی -  

مالزی برم بگیرم بلیط باید هستم هفته یک - . 



 کرد می فکر. بپرسد او از سوالی که داد نمی حق خودش به بهاره

 هم کله و سر در باید و گیرد می باال دعوایشان بزند حرفی اگر

 بعد دفعه به دعوایشان گیری نتیجه بدون هم آخر در و بکوبند

شود موکول . 

 دانست نمی. زد می شور بهاره دل ولی خورد می اشتها با شهاب

 انقدر ورود بدو در و بود کشانده خانه این به را شهاب چیزی چه

 شهابی. بخرد خانه وسیله خواست می او از که بود شده مهربان

 فروش از بعد و بود کرده رها درندشت خانه این در را او که

بتواند تا بود نگذاشته اختیارش در لیپو وسایلش .  

ببینم بزن پیانو برام یکم پاشو - . 

 پیانو سمت به و شد بلند جا از بود شده خالی بشقابش که عسل

کرد زمزمه لب زیر دید را عسل شدن دور که بهاره. رفت اش : 

برگشتی؟ که شده چی -  

بخوابه عسل بذار. کنیم می صحبت شب آخر - . 

 که شهابی. بود کرده تغییر شهاب چقدر که کرد فکر خودش با

 تا بود منتظر حاال داد نمی اهمیت عسل بودن بیدار به وقت هیچ



. داد می بد گواه دلش. نباشد هایشان حرف شاهد و بخوابد او

 ولی نیست همیشگی شهاب برگشت این بود مطمئن که انگار

 یک این در توانست می شاید. بزند گول را خودش خواست می

 کند ثابت او به را خودش بود باقی شهاب مسافرت تا که ای تههف

 باره یک هم آن شهاب نرمش این. دهد تغییر را چیز همه و

بود شاهدش که بود اتفاقی ترین عجیب . 

 نگاهش شهاب. نواخت و رقصید ها کالویه روی عسل انگشتان

 باقی خورده نیمه بشقابش که کسی تنها. برد می لذت و کرد می

کرد جمع را میز و شد بلند آخر در در که بود بهاره بود مانده . 

 هم او و چرخید پدرش سمت به رسید انتها به که عسل نواختن

 برایش خواست می او از شهاب که بود بار اولین. زد کف برایش

 از. کرد می پا به ولوله حسابی عسل دل در ها اولین این و بنوازد

 اش روحی حالت بود شده رت صمیمانه پدرش را اش رابطه وقتی

 گوشه گذشته برعکس. بود تر سرحال و بود کرده تغییر هم

 هم و باشد اجتماع در هم کرد می سعی و کرد نمی گیری

 خواسته بود توانسته ها مدت از بعد. کند بیان را هایش خواسته



 هنر اش رشته انتخاب تا بود خواسته مادرش از و کند بیان را اش

 بهاره کرد نمی را فکرش گفت را اش ستهخوا که اول. باشد

 بدون بهاره و بود گالب تاثیرات که انگار ولی دهد نشان انعطاف

 انتخاب برای هنوز. بود پذیرفته را عسل تصمیم مخالفتی هیچ

 می فکر و داشت را بهاره اضطراب انقدر ولی داشت فرصت رشته

بود کرده پیدا افسرده حالتی که کند اش راضی تواند نمی کرد . 
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 به. نشست اش پیانو صندلی روی و رفت عسل کنار شهاب

 او ی شانه دور را دستش. بودند شده جا صندلی یک روی سختی

گفت و بوسید را کوتاهش موهای روی و کرد حلقه : 

ردیفه؟ چیز همه -  

 .اوهوم -



 عسل و کردند صحبت هم با برود خواب به عسل که شب آخر تا

 خوابش وقتی. کرد تعریف پدرش برای را بود دیده که هایی فیلم

 بیدار هنوز بهاره ولی بود گذشته هم شب نیمه یک از ساعت برد

خواند می کتاب و بود نشسته مبل روی و بود .  

 عسل که طوری آرام را اتاق در و کرد خاموش را چراغ شهاب

 مشغول کوچکی چراغ کم نور زیر بهاره. بست نشود متوجه

 و بست را کتاب شهاب ی سایه احساس با که بود مطالعه

 شهاب از جانی بی لبخند با و برداشت چشم روی از را عینکش

کرد استقبال . 

کنیم؟ صحبت -  

 منتظر شهاب. گذاشت کنارش را کتاب و انداخت باال ابرو بهاره

 مبل همان به چسبیده که ای نفره تک مبل روی و نماند او جواب

نشست بود بهاره . 

حتما آره - . 

 چه باید که دانست می. داشت اضطرابش از نشان شهاب سکوت

 بهاره مزاق به ها حرف این که بود مطمئن ولی بگوید هایی چیز



 بگذارد درمیان او با را مسائل تر آرام چه هر و آید نمی خوش

است بهتر . 

 و رفتم که ماهی یک از بعد ولی مونم می اینجا هفته یک این -

باشیم جدایی کارای دنبال باید برگشتم . 

 و شد ترسیده نگاهش. پرید باره یک به بهاره روی از رنگ

 که بود لحظه یک همان انگار. آمد می بیرون سختی به نفسش

کرد خراب سرش روی را دنیا تمام . 

. میدم بهت کامل هم رو ات ریهمه. نامت به زنم می رو خونه -

 هر. بگذره سخت بهش نمیذارم خودمه با عسل مخارج و خرج

باشه کنارم میتونه خواست دلش هم وقت . 

 چرا؟ -

. بدهد را جوابش که خواست و دوخت او به را نگاهش شهاب

 تصمیم این از چقدر که بود مشخص و بود مستاصل چشمانش

 کرد نمی را فکرش وقت هیچ. بود ریخته هم به شهاب ناگهانی

بیاید جدایی برای خودش پای با شهاب و برسد روز این . 

عسل برای حتی. بده مون همه برای وضعیت این - . 



داد ادامه و برد تر پایین را صدایش : 

 جدا که اینه از تر دردناک خیلی عسل برای هم کنار ما نبود -

 یداپ ادامه باید چی برای نمیشه درست که ای زندگی. بشیم

 کنه؟

 !مامانم -

گفت آرامش اوج در شود عصبانی که آن بدون شهاب : 

 این که همونطور. ندیدم رو مادرت که ساله دو از بیشتر من -

 بدون و توافقی طالق. گذره می جداییمونم از بعد گذشته مدت

 خوب زندگی یه بتونی میدم کامل مهرتو. ازت خوام نمی مهریه

باشی داشته . 

 جان بی نگاهش و بود کرده پر را چشمش کاسه بهاره های اشک

بود شده سابق از تر . 

 سودی چه طرفیم یه کدوم هر که مسخره زندگی این نظرت به -

 هم بشیم جدا اگر و اس بهونه االن مامانت که میدونی داره؟

 و من بین که دونه می خوب بیچاره اون. کنی پنهون ازش میشه

شکرابه چقدر تو . 



زندگی؟ این برای کنیمن تالش یکم چرا -  

 که جایی درست بینی طرف دو و برداشت را عینکش شهاب

 دوباره و فشرد انگشتانش نوک با را شد می مستقر رویش عینک

 وقت هیچ چرا دانست نمی هم خودش. زد چشم به را عینکش

بود نکرده تالش زندگی این برای . 
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. کرد می تغییر مدت این تو باید کنه تغییر چیزی خواست می -

بوده؟ کم. که نبودیم شوهر و زن کمی زمان مدت  

نکردیم تالشی کدوم هیچ ولی نه - . 

 از و داشت دوست را شهاب. بود مشهود بهاره صدای بغض

 را زندگی این دتوان می که بود مطمئن. بود خبر با اشتباهاتش

 که باشد چیزی توانست می. کند جلب را شهاب نظر و برگرداند



 مطمئن و بود افکارش این فقط ولی دارد توقع زن یک از شهاب

شود همین هم عمل در که نبود . 

 من نه دیگه االن. نکردیم کردیم می تالشی باید که موقع اون -

 رو تتغییرا ی حوصله نه و هستم چیزی کردن درست دنبال

 بشه عوض چیزی بود قرار اگر هستیم که همینیم تو و من. دارم

شد می عوض داشتیم مشکل هم با که ساال همین تو باید . 

 ی اجازه ها آن به و نگرفت را هایش اشک جلوی بهاره دیگر

 به باید دانست نمی دیگر. نداشت مخالفت نای دیگر. داد چکیدن

 کالفی چون که اش یدهپیچ هم به زندگی این که بزند در کدام

کند درست را بود خورده پیچ هم در هایش نخ سردرگم . 

 باش کسی با کن ازدواج. زندگیت پی بری میتونی بشیم جدا -

 پنهون ها سال اون اگر شاید. داره دوست و داری دوسش که

 اون ولی برگردونیم رو چیزی تونستیم می کردی نمی کاری

 از ها سال که دلی و ببرم لد ازت کامال من تا شد باعث اتفاق

بشه؟ موندن به وادار باید چطور دیگه گذره می شدنش بریده  

دم می توضیح بهت من - . 



. نبود مهم برایش واقعا دیگر. زد ای خسته لبخند شهاب

 برای شود داده توضیحی بود قرار اگر. خواست نمی توضیحی

 بهاره دخو نه دیگر حاال ولی بیاید کار به توضیحش که بود زمانی

 بود فرزندش مادر فقط بهاره. خیانتش دلیل نه و بود مهم برایش

 در هم را نامش نبود نیازی وگرنه پذیرفتش می باید او بخاطر که

 را تصمیمش باید ها این از زودتر. کند تحمل اش شناسنامه

داد می طالق را او و کرد می قطعی .  

 هر به. رفته شده تموم گذشته. نیست توضیح به نیازی واقعا -

 اهمیتی برام واقعا دادی انجام کارو این تو که برهانی هر به دلیلی

 .نداره

 شهاب؟ -

 با و کشید بیرون شلوارش جیب از را سیگارش پاکت شهاب

گفت رفته باال ابرویی : 

 جانم؟ -

 با دنیا ی همه انگار. باشد شنیده ناشناخته ای کلمه که انگار

 و گرفت نفس. بود شده ریخته جانش به شهاب گفتن جانم



 دل ته از که جانمی این بود بریده را نفسش. دهد ادامه نتوانست

بود بهاره مخاطبش ولی نبود . 

 اش زناشویی زندگی نجات برای کاری. انداخت زیر به را سرش

 نگهش که بود دندان و چنگ زود به هم مدت همین. نبود بلد

 سختی تازه چهی که نداشت برایش ای فایده هیچ و بود داشته

بود شده هم بیشتر هایش . 

من رابطه. نکردم خیانت تو به من - ... 

نداره اهمیتی اصال که گفتم - ! 

چی؟ عسل -  

گفتم اونم - . 

 هم هنوز فنجان ته. کشید خودش سمت به را بهاره چای فنجان

 و تکاند لیوان در را سیگارش غبار. بود مانده باقی چای کمی

شد ارجخ آن از مانندی پیس صدای .  

 .باشه -



 که بود کرده قبول ها مدت از بعد که انگار. کرد نگاهش شهاب

است کار بهترین شدنشان جدا . 

 چقدر دونم نمی. بندازه راه کارامونو کامروا به میسپرم فردا -

 نمیتونم. بشیم جدا بعد و برگردم برم باید من ولی کشه می طول

بندازم تاخیر به سفرمو . 

 .باشه -

بدیا سفارش ریب فردا - ! 

 .باشه -
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دیگه؟ آشتی -  



 هر به را نگاهر. کرد باز دوباره و بست ناز با را هایش چشم عسل

 اگر دانست می که گالب های چشم از غیر به دوخت می جایی

دهد ادامه را کردنش بازی فیلم تواند نمی کند نگاهشان . 

 ناراحت دستت از من که نیست خیالتم عین اصال. اصال نه -

 .شدم

. دارم کار خیلی پیچیده هم به زندگیم. عسل بیام تونستم نمی -

نکردم کاری هیچ هنوز داریم هم کشی اسباب . 

 بود نشسته استخر لب که همانطور و انداخت باال شانه عسل

 روی را دستش آنی حرکت یک در. داد رکتح آب در را پاهایش

کرد پرتاب آب در را او و فشرد عسل ی شانه . 

 نبود سرش روی کاله. کشید باال را خودش و زد پا و دست عسل

شد آب خیس موهایش تمام و . 

جون گالااااااااب - ! 

 اش بینی به که آبی کردن سرفه با و رساند آب لبه به را خودش

 افتاده بینشان که ای روزه چند ی فاصله. کرد خارج را بود رفته

برود بین از سفر به نرفتن دلخوری تا بود نداده اجازه بود .  



نکنی قهر من با باشی تو تا - . 

 بود آب در هنوز پاهایش که همانطور و کشید باال را خودش

 زور به را خیسش موهای و برداشت استخر لبه از را کالهش

کرد پنهان زیرش . 

نپیچونی منو که باشی تو تا - . 

بیام نمیتونستم واقعا - . 

گفت کنان غر غر عسل : 

 موند دلم. جایی همچین برن بخوان اینا بشه کی باز حاال -

 مامانت اگر گفته هم بابام. نیومدی بدی خیلی اصال. پیششون

 حواسش نمیتونه گرمه سرش دایی چون بری نمیتونی نیاد باهات

باشه بهت . 

نداره فرق ممن نبود و بود پس خب - . 

 اجازه ازش. نداره عیبی نیاد هم مامانم دیگه باشی تو چرا -

باشه گفت گرفتم . 

گفت و انداخت باال را ابرویش : 



باهات میام بعدی سفر برای بده انجام امروزتو تمرین حاال خب - . 

تو نه من نه نیای اگر بخدا - ! 

 چقدر عسل دانست می. گفت لب زیر ای باشه و خندید گالب

 می دلش قبل وقت چندین از و است عرفان سفرهای این تاقمش

 بود شنیده که جایی آن تا ولی باشد همراهشان که خواسته

 و نداشته را باشد او سال و سن مناسب که شرایطی سفرهایشان

بگیرد عهده بر را او مسئولیت توانسته نمی هم عرفان . 

 با هم او و شد می تر سخت و سخت روز هر عسل های تمرین

 بود مطمئن گالب. کرد می بیشتر را تالشش گالب های حمایت

 او به و کند می کسب خوبی مقام حتما عسل پیشرفت این با که

داشت ایمان . 

 توی نشینیم شلوغه تابستون دارم کار یکم من؟ اتاق بریم -

اونجا بیاره زمینیتو سیب طیبه میگم. بوفه . 

 و بود شده عادت که انگار. کرد موافقت و داد تکان سر عسل

 می اختصاص هم به شنا از بعد را وقتشان از ساعتی دو یکی باید



 برای عسل همچنین و نبود کسی کم برایش گالب. دادند

 ...گالب

خونه؟ برگشته بابام میدونی -  

. اند کرده تعجب که باشد کسانی به شبیه لحنش کرد سعی

 نگاه که رانگا. نکرد نگاه را عسل و انداخت باال را ابروهایش

کند می رسوایم عسل به کردن . 

میگی؟ جدی خوب چقدر -  
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 روی بهاره ولی خوابید من اتاق تو دیشب! اومد چمدون با. آره -

 یخیل اومدنش ولی بشه چی قراره دونم نمی. بود خوابیده مبل

 رفت می که صبح ولی مسافرت بره خواد می. انداخت شور دلمو



 بعد هفته بود قرار بیوفته عقب سفرش یکم ممکنه گفت کار سر

چرا نمیدونم. نمیره اینکه مثل ولی بره ! 

 عملی شهاب ی برنامه وقت هیچ که بود امیدوار. زد لبخند گالب

 این. نگیرد قرار بود داده را قولش او که شرایطی در و نشود

 همه بود قرار که ازدواجی به ارزید می بهاره و عسل با اش رابطه

 در باید بود شده تمام که رابطه این. کند دور او از را عزیزانش ی

کرد نمی تغییر و ماند می گذشته سال یک همان . 

 تلفنش کرد باز را تاپ لپ که همین و نشست میزش پشت گالب

 با و برداشت میز روی زا را گوشی. کرد خوردن زنگ به شروع

 همین و کرد عسل به نگاهی. زد یخ بدنش تمام شهاب نام دیدن

 ول شهاب که انگار ولی. کرد قطع را گوشی دید دور را او نگاه که

 صحبت به شروع خواست می عسل که همین و نبود ماجرا کن

خورد زنگ گوشی دوباره کند کردن . 

بدم جواب رو تلفن عزیزم لحظه یه - . 



 جایی همان. زد لبخند و نشست جلویش صندلی روی عسل

 هم میز پشت و نشست می گالب همیشه که بود نشسته

رفت می ایران از بعد روز سه دو که بود کتایونی . 

بفرمایید بله - . 

خوبی؟ سالم -  

 صدای شنیدن. گرفت را سراغش لحظه همان بدی ی پیچه دل

 روز صبح اول خداحافظی و هایشان حرف از بعد هم آن شهاب

 خودش برای بار چند و چندین. بود آور دلهره برایش قبلشان

 به و گرفت عمیق نفس. است شده تمام چیز همه که کرد تکرار

 می گوش اش تلفنی تماس به و بود او منتظر که کرد نگاه عسلی

 .داد

خوبید؟ شما ممنون -  

گفت تمسخری پر لحن با و زد خنده زیر شهاب : 

واال خوبه! شما شدم من که گذشتهن هم روز یک هنوز - . 

هستن اینجا هم جان عسل بله - . 



کرد نگاهش تعجب با هم عسل و خندید عسل به رو تصنعی . 

 غریبه سریع انقدر نداشتم توقع ازت! خبره چه بگو پس اوه -

برات بشم . 

ندارم کالس االن. ممنونم - . 

 تهرف یادش اصال. بود گرفته اش خنده گالب های جواب از شهاب

بود گرفته تماس او با چه برای که بود . 

 این از بیشتر که میگم بهت زودتر! کنی بازی فیلم بلدی خوب -

 رو نیستم که ماهی یک این های برنامه. عسل جلوی نشی اذیت

 باید کنی کتاب و حساب میتونی بهتر خودت. کردم ایمیل برات

 تونم نمی اونجا از من. باشه ها خرج و دخل ی همه به حواست

راحته خیالم تو جانب از دیگه. کنم کنترل رو اینجا . 

هست مجموعه به حواسم من باشه راحت خیالتون - .  

 با که کنم صحبت بیشتر باهات خواستم می راحته که خیالم -

 مراقب عزیزم کنم می قطع خب. نیست شدنی عسل بودن

میرم دیگه روز ده من باش خودت . 



 عسل چشمان با ای لحظه اهشنگ. بدهد جوابی چه بود مانده

گفت و کرد برخورد : 

نباشید نگران - . 

 به شد می هم تلفن سمت این از که کشید عمیقی نفس شهاب

گفت و کرد احساسش خوبی : 

 اگر. نمیشم مزاحمت قبلش. زنم می زنگ بهت رفتنم از قبل -

بگو بهم خواستی هم کشی اسباب برای کمکی .  

خدانگهدار. ممنون - . 

زد را تماس قطع ی دکمه سریع و نماند شهاب بجوا منتظر . 
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 را آمده پیش جو و دهد قرار مخاطب را عسل آمد که همین

 دوباره که این ترس از. خورد زنگ دوباره گوشی دهد تغییر



 با و کرد مکث کمی. تریخ دلش باشد خط پشت شهاب

 صدایش لرزش و گفت عسل به کردن نگاه بدون که ببخشیدی

 جان انگار کتایون نام دیدن با. برداشت را گوشی بود مشهود هم

 برقرار را تماس و داد بیرون را نفسش صدا با باشد گرفته ای تازه

 .کرد

مشغول همیشه خانم سالم - . 

عزیزم سالم - . 

 آخرین از. بود گرفته ای تازه جان گاران کتایون صدای شنیدن با

 گالب و گذشت می ای هفته یک بودند دیده را همدیگر که باری

بود شده دلتنگش حسابی . 

 تنگ برات دلم خیلی. شدی دور ازم کلی نرفته هنوز نامرد -

من معرفت بی شده ! 

 به اش وابستگی. بود شده جمع گالب های چشم میان اشک

 ی همه داشت عادت. بود بیشتر هم اش نداشته خواهر از کتایون

 حاال. کند تقلید را رفتارهایش تمام و بگذرد او کنار روزهایش



 ماند می تنها اینجا باید چقدر کتایون رفتن با نبود مشخص اصال

کشید می را او انتظار و . 

 وقت شدی مدیر دیگه. شده تنگ برات دلم منم برم قربونت -

نداری هم خاروندن سر . 

داستان شده هم اینا مامان کشی اسباب. هیچی که کار - . 

 خم عقب به کمی فنرش و داد تکیه گردانش صندلی پشتی به

  .شد

کنی؟ می عوض رو خونه عه -  

 حال به فکری یه فریبرز و بابام. خودم پیش میبرمشون نه -

بکنن خودشون . 

گفت آرامی صدای با و کرد مکثی کتایون : 

میشه؟ اضیر مامانت نیست؟ عقلی بی یکم -  

 راه فردا گفتم زدم زنگ بهش. بشه راضی باید دونم نمی -

نکنه قبول اگرم دیگه گرفتم بلیط براشون برگردن بیوفتن ... 



 نمی هنوز. داند نمی فربد وجود از چیزی کتایون که افتاد یادش

 می او به را چیز همه آرام کمی باید و اوست پسر فربد که دانست

 .گفت

خبر؟ چه تو. کنم می تعریف برات بعدا حاال -  

 لواسون باغ تو هفته آخر. دارم پرواز بعد هفته اول من هیچی -

 نداشته ریزی برنامه بگم بهت زدم زنگ گرفتم خداحافظی جشن

  .باشی

 به بغض باشد شده تر جدی برایش کتایون رفتن که انگار

گفت و رسید هم صدایش : 

میری داری جدی انگار - . 

میام زود - ! 

گفت غمگین لبخند با و کشید آهی پر نفس : 

بره پیش شکل بهترین به چیز همه ایشاال - . 

 بهترین نبودن با باید حاال. بود گرفته بیشتر همیشه از دلش

 ناجی و دوست بهترین. کرد می نرم پنجه و دست هم دوستش



 و بود شده رو آن به رو این از او تدابیر با اش زندگی که اش

بود آورده خود همراه به را فعلی بگال شده ایجاد تغییرات . 

نباشی کنم تصور نمیتونم - . 

 با هم رابطم اوضاع. بمونیم زیاد نداریم دوست هم خودمون -

 بشه تموم کارمون وقت هر. شه می بدتر برگشتنم دیر

 .برمیگردیم

میشه تنگ برات دلم. برسونی خودتو تا دارم می نگه صندلیتو - . 

 جو بخاطر خندیدن این بود مشخص. زد خنده زیر کتایون

 راضی زیاد رفتنش از هم خودش و بود تلفن پشت کننده ناراحت

 کتایون دیگر بود شده پیدایش دوباره علیرضا وقتی از. نبود

 و بشکند دست و سر رفتن ایران از برای بخواهد که نبود سابق

 برای بود خوشحال چقدر. باشد نداشته ای وابستگی هیچ اینجا

 پیش تر سریع چه هر کارهایشان بود امیدوار و او توضعی تغییر

 .برود

عروسی؟ میایم کی -  



 یک های دندان که کند تصور توانست می. خندید دوباره کتایون

 و شده نمایان فرمش خوش های لب پشت ردیفش و دست

کند می زیباتر را صورتش . 

کنیم می صحبت راجبش بعد برگردم بذار - . 

عروسیتون برای اونجا بیایم باید ما تیدرف پیش شما که اینطور - . 

*** 
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 نمی کرد می فکر هرچه و بود ایستاده تعمیرگاه در جلوی

 روز همان بود قرار. باشد داشته درستی بندی زمان توانست

 و بود انداخته گوش پشت تعمیرکار یول بگیرد تحویل را ماشین

 قبل از گالب. شود بحثشان هم با بود مانده کم قبل دقیقه چند

 و بود شده دیر ولی بگیرد تحویل صبح را ماشین تا بود خواسته



 جا آن را ماشین هم دیگر روز یک باید که گفت می تعمیرکار

  .بگذارد

 وقت هیچ و ببرد تعمیر برای را ماشینش شهاب که داشت عادت

 کنارش شهاب که هفته یک این ولی بود نکرده را کار این خودش

 برایش این داد می انجام خودش را هایش کار ی همه باید نبود

بود شده مصیبت .  

بکنید؟ کاری هیچ تونید نمی آقا -  

 روی و سر همان با و کشید بیرون گودال داخل از را سرش مرد

گفت سیاه و روغنی : 

 اگر. میمونه راه تو ماشینت. کنم پیدا نتونستم رو قطعه خانم -

 کاری راه تو گذاشتت آورد جوش یهو ولی بهت میدم خوای می

برنمیاد من از . 

گفت و داد بیرون فشار با را اش عصبی نفس : 

 نمیتونستید اگر. دارم نیاز صبح امروز بودم گفته بهتون من -

کردید؟ قبول مسئولیت چرا بدید انجام  



ببری بدم امبی خوای می - ! 

 نمی که گالب و بود طلبکار اخمش و پشت پر های سبیل آن با

گفت بگوید چه باید دانست : 

میام فردا کنید درستش لطفا. نیست مهم - . 

 که موقع همین. کرد نمی خبر ها چیز این ولی نبود درد سر موقع

 ساز مشکل برایش هم سردرد بود افتاده لحظه آخرین به کارش

 آرایشگاهش به تا گرفت دربست و داد تکان را دستش. بود شده

 و بود برده را او بار اولین برای کتایون که جایی همان. برسد

 قدیمی های دوست و همکارانشان اکثر. بودند شده دائم مشتری

 می ظاهر شکل بهترین به باید و بودند دعوت جشن در کتایون

 دداشتن حضور آن در شرکت اعضای که هایی میهمانی. شد

 خواست نمی وقت هیچ. شد می تلقی میهمانی ترین مهم برایش

 بیشتر زدن حرف برای راه و باشد داشته کم چیزی ها آن جلوی

کند باز برایشان . 

 آرایش. کرد رها دورش صاف و کشید اتو را اش مشکی موهای

 که بود هایش ناخن طرح نهایت در و نشاند صورتش روی مالیمی



 میهمانی یک مناسب و بود دهش راضی خودش. داد تغییر

 ولی کند تصور را کتایون نبود نداشت دوست. بود خداحافظی

 و خانه وضعیت. کرد می آرام او زود برگشت با را خودش

 تا بود شده راضی سختی به مادرش. بود ریخته هم به زندگیشان

 و بکند را تالشش تمام بود خواسته پدرش از و بیاید گالب کنار

 که داد نمی اجازه کیومرث. کند فراهم مناسبی زندگی او برای

 حرفی دید را گالب اصرار وقتی ولی برود خانه آن از فرخنده

 و دانست می ها آن بدهکار را خودش. نماند باقی گفتن برای

کند اصرار فرخنده ماندن به بیشتر که شد نمی رویش .  

 که را هرچه و کرد جمع کارتن در را خودش های وسیله کیومرث

 و برود مسافرخانه یک به وقت چند برای تا برداشت داشت نیاز

 منتقل گالب خانه به را مانده باقی وسایل فرخنده کمک به گالب

 به نداشتند نیاز که هایی وسیله و ها کمد از نیمی. کردند

. نکردند شروغ اندازه از بیش را خانه و فروختند سمساری

 روزی چند این و ندفروخت سمساری به هم را فربد های وسیله

 می گالب تخت روی دو هر بودند گالب خانه در هم با که هم

 .خوابیدند
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 نمی کرد می فکر هرچه و بود ایستاده تعمیرگاه در جلوی

 روز همان بود رقرا. باشد داشته درستی بندی زمان توانست

 و بود انداخته گوش پشت تعمیرکار ولی بگیرد تحویل را ماشین

 قبل از گالب. شود بحثشان هم با بود مانده کم قبل دقیقه چند

 و بود شده دیر ولی بگیرد تحویل صبح را ماشین تا بود خواسته

 جا آن را ماشین هم دیگر روز یک باید که گفت می تعمیرکار

  .بگذارد

 وقت هیچ و ببرد تعمیر برای را ماشینش شهاب که تداش عادت

 کنارش شهاب که هفته یک این ولی بود نکرده را کار این خودش

 برایش این داد می انجام خودش را هایش کار ی همه باید نبود

بود شده مصیبت .  



بکنید؟ کاری هیچ تونید نمی آقا -  

 روی و سر همان با و کشید بیرون گودال داخل از را سرش مرد

گفت سیاه و روغنی : 

 اگر. میمونه راه تو ماشینت. کنم پیدا نتونستم رو قطعه خانم -

 کاری راه تو گذاشتت آورد جوش یهو ولی بهت میدم خوای می

برنمیاد من از . 

گفت و داد بیرون فشار با را اش عصبی نفس : 

 نمیتونستید اگر. دارم نیاز صبح امروز بودم گفته بهتون من -

کردید؟ قبول مسئولیت چرا دبدی انجام  

ببری بدم بیام خوای می - ! 

 نمی که گالب و بود طلبکار اخمش و پشت پر های سبیل آن با

گفت بگوید چه باید دانست : 

میام فردا کنید درستش لطفا. نیست مهم - . 

 که موقع همین. کرد نمی خبر ها چیز این ولی نبود درد سر موقع

 ساز مشکل برایش هم سردرد بود افتاده لحظه آخرین به کارش



 آرایشگاهش به تا گرفت دربست و داد تکان را دستش. بود شده

 و بود برده را او بار اولین برای کتایون که جایی همان. برسد

 قدیمی های دوست و همکارانشان اکثر. بودند شده دائم مشتری

 می ظاهر شکل بهترین به باید و بودند دعوت جشن در کتایون

 داشتند حضور آن در شرکت اعضای که هایی نیمیهما. شد

 خواست نمی وقت هیچ. شد می تلقی میهمانی ترین مهم برایش

 بیشتر زدن حرف برای راه و باشد داشته کم چیزی ها آن جلوی

کند باز برایشان . 

 آرایش. کرد رها دورش صاف و کشید اتو را اش مشکی موهای

 که بود هایش اخنن طرح نهایت در و نشاند صورتش روی مالیمی

 میهمانی یک مناسب و بود شده راضی خودش. داد تغییر

 ولی کند تصور را کتایون نبود نداشت دوست. بود خداحافظی

 و خانه وضعیت. کرد می آرام او زود برگشت با را خودش

 تا بود شده راضی سختی به مادرش. بود ریخته هم به زندگیشان

 و بکند را تالشش تمام بود خواسته پدرش از و بیاید گالب کنار

 که داد نمی اجازه کیومرث. کند فراهم مناسبی زندگی او برای

 حرفی دید را گالب اصرار وقتی ولی برود خانه آن از فرخنده



 و دانست می ها آن بدهکار را خودش. نماند باقی گفتن برای

کند اصرار فرخنده ماندن به بیشتر که شد نمی رویش .  

 که را هرچه و کرد جمع کارتن در را خودش های وسیله کیومرث

 و برود مسافرخانه یک به وقت چند برای تا برداشت داشت نیاز

 منتقل گالب خانه به را مانده باقی وسایل فرخنده کمک به گالب

 به نداشتند نیاز که هایی وسیله و ها کمد از نیمی. کردند

. نکردند شروغ اندازه از بیش را خانه و فروختند سمساری

 روزی چند این و فروختند سمساری به هم را فربد های وسیله

 می گالب تخت روی دو هر بودند گالب خانه در هم با که هم

 .خوابیدند
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 انیمیهم. رسید مقصد به هوا تاریکی با و گرفت آژانس مجبوری

 خلوت. شد نمی خارج باغ از زیادی صدای و سر و نبود شلوغی



 مزاحم کسی داد نمی اجازه و بود گذار تاثیر هم اطراف آن بودن

 تاریک هوا. شد وارد در شدن باز با و فشرد را زنگ. شود دیگری

 بیشتر را محیط زیبایی حیاط داخل بزرگ های چراغ و بود شده

 پایش زیر قدم هر با و گذاشت تدرش های شن روی پا. بود کرده

 به و داد تکان دست دیدنش با دور از کتایون. شنید را صدایشان

 تخت روی و بود ساختمان داخل میهمانی. برداشت قدم سمتش

بود شده فراهم پذیرایی بساط هم باغ خانه از بیرون های .  

 فرمتش و بود کتایون بابای قدیمی های دارایی از که باغی خانه

 می نشان ها فیلم در که بود هایی باغ خانه به شبیه درست

 درختانی و سبز سر و رونده های برگ از مملو هایی دیوار. دادند

بودند کرده پر را باغچه تمام که . 

 و رفت بود پایین طبقه همان در که اتاقی به کتایون راهنمایی با

 فضا و رسیدند ها میهمان ی همه کم کم. کرد تعویض را لباسش

 همراه به گالب و بود مشغول ای گوشه هرکسی. شد تر وغشل

 در زندگی شرایط از و بودند نشسته همکارانشان کنار کتایون

 و بود شنونده معمول طبق  گالب. زدند می حرف کشور از خارج



 به بود شرکت های حسابدار از یکی که محقق. داد نمی نظری

گفت که بود داده تکیه مبل : 

 اصال بودم شما جای اگر من. تره راحت زندگی حال هر به -

گشتم برنمی . 

 از را او که بود میهمانی همان در بار اولین برای که علیرضا

. شد بلند جا از کتایون و شد حاضر کنارشان دید می نزدیک

 مخصوص که خاصی متانت با و گذاشت علیرضا پشت را دستش

گفت بود خودش : 

هستن نامزدم جان علیرضا - . 

 با محقق. کردند خوشوقتی ابراز و شدند بلند جا از همگی

گفت و زد را قبلش حرف ی ادامه شیطنت : 

 فقرا فقیر ما جای برگردی میتونی شما میگیرم پس رو حرفم -

کنی خالی اونور رو . 

گفت کمالی خانم که خندیدند همه : 

رسیدن هم محسنی جناب ا - . 



 و سالم یونکتا پدر با شهاب. چرخید ورودی در سمت به ها نگاه

 تن به ای دودی اسپرت شلوار و کت. کردند می پرسی احوال

 قرار آن در کادو بود مشخص که رنگی ای سرمه پاکت و داشت

داد کتایون پدر دست به را دارد . 

 همه. شدند شهاب شدن نزدیک منتظر و شدند بلند جا از همه

 بود که محلی هر در و داشتند می نگه خوبی به را شهاب احترام

خواستند می پا به برایش . 

 اونم که بود کم گلتون فقط جمعه جمعتون اینکه مثل به -

آورد رو تشریفش . 

 را چیزی بود ندیده را او که ای هفته یک این و بود سرحال

 می پیش عادی روال روی کارهایش که انگار. بود تغییرنداده

 مجلس وارد انرژی با اینطور که داد نمی آزارش چیزی و رفت

بود دهش .  

باشید راحت ها بچه بفرمایید - . 
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 حول مکالمات ی همه بود خداحافظی میهمانی که جایی آن از

 می دلشان جمع از نیمی. گذشت می رفتن ایران از و مهاجرت

 فکر شان همه و کنند تجربه را انایر از خارج در زندگی خواست

. باشند داشته جا این از تری راحت زندگی توانند می کردند می

 عادت طبق داشت تجربه مورد این در بیشتر همه از که شهاب

 مقابلش میز روی را اش نوشیدنی گیالس و داد باال را عینکش

گفت و گذاشت : 

 ایران از خارج پیش سال خیلی من. داره خودتون به بستگی -

 بتونید و باشید داشته طلبی استقالل روحیه اگر. کردم زندگی

 خوبی انتخاب میتونه کنید زندگی عزیزاتون به وابستگی بدون

 به من. کنه تحمل هاشو سختی نمیتونه هرکسی ولی باشه

 که بگم تونم می نظر همه از. دارم دوست بیشتر رو اینجا شخصه

هتر بخش لذت برام کردن زندگی اینجا . 

گفت شهاب به رو بود بحث اصلی های پایه از یکی که محقق : 



 هرجای باشی داشته خوبی درامد وقتی. داره فرق بحثتون شما -

 یا باشی تانزانیا نداره فرقی دیگه خوشبختی کنی زندگی دنیا

کنی زندگی شکل بهترین به میتونی جا همه. نیویورک وسط . 

 بدون هستن خیلیا لیو نمیشم منکرش اصال البته صد که این -

 سرمایه با هم ها خیلی و کشور از خارج رفتن ای سرمایه هیچ

بیارن دووم نتونستن و نشدن موفق ولی رفتن . 

 از گوشه این ولی بودند پایکوبی مشغول وسط جمعیت از بخشی

 که بخصوص. دادند می ترجیح رقصیدن به را بحثشان سالن

ندبود معذب آقایون جلوی کمی جمع های خانم . 

 من واال.بگردونیم سرمونو ما نمیده اجازه اصال اقتصادی شرایط -

دارن هم بچه و زن که کسایی به برسه چه نمیرسونم مجردم که . 

 ببخشید با کردو پرت ها آن از را حواسش گالب گوشی ی ویبره

 تا شد دور و شد بلند جا از بود نشده اش متوجه کسی که آرامی

کند وصل را تماس . 

مامان جانم - . 



 ی همه پیچیدی گوشی در که همین مادرش ی گرفته صدای

 از رنگ و میپیچید هم به دلش. انداخت جانش به را دنیا اضطراب

کرد پرواز رخش . 

اینطوریه؟ صدات چرا خوبی؟ مامان شده چی -  

 نمی و بود کرده گریه ها ساعت انگار. کرد مکث کمی مادرش

بکشد نفس خوبی به توانست . 

رگردی؟ب میتونی -  

میشم نگرانت دارم مامان شده؟ چی کردی جونم نصف - . 

گفت حال بی فرخنده : 

 جواب رو تلفنش بابات برگرد میتونی اگر. نیست خوش حالم -

 .نمیده

فربد به بده گوشیو - . 

 بلند صدای با گالب و گرفت را گوشی فربد بعد لحظه چند

بفهمد را هایش حرف واضح فربد تا کرد می صحبت . 

شده؟؟ چی مامان برم ونتقرب -  



 مطمئن تا شد باعث صدا لرزش همین. لرزید می صدایش فربد

 و کند رها را میهمانی باید و نیست خوش اصال مادرش حال شود

برساند او به را خودش . 

 خوب حالم گفت می بود خوابیده همش صبح از نمیدونم -

میکنه درد قلبم میگه. بده خیلی حالش دیگه االن ولی نیست . 

. ترساند می بیشتر را او این و داشت قلبی بیماری سابقه مادرش

 مادرش برای اتفاقی برساند را خودش وقتی تا که ترساند می

 .بیافتد

 رو خودم میوفتم راه االن من باش مراقبش برم قربونت -

بگردم دورت نترسیا. دکتر میبرمش میرسونم . 

________ 

خوبین؟ ها بچه سالم  

 و پنجشنبه بجز روز هر که میکنم رو مسعی همه من قشنگا

روزم توانایی به برمیگرده کمیتش دیگه حاال بذارم پارت جمعه  

کمه پارت بگید نیایدو باشید راضی امیدوارم �  پارتای اینم

ببرید لذت امیدوارم امشب 💙 



 

نقد لینک  

https://t.me/joinchat/BbEuyD7OcjDUDt3SlhspcQ 

من اینستاگرام  

https://www.instagram.com/nazanin_mohammad

hosseini 
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. رساند بود کنارشان که جمعی به را خودش و کرد قطع را تلفن

. کرد می نگاهش لذت با علیرضا و خندید می سرخوشانه کتایون

 سرش فقط گویند می چه و کنند می چه دافرا ی بقیه ندید دیگر

گفت و برد کتایون گوش کنار را : 

داره؟ آژانس اینجا کتایون -  



. شد بلند جا از و برد کنار دهانش جلوی از را دستش کتایون

 و بود انداخته دلش به را ترس گالب نگران و مضطرب نگاه

 هم در صورتش اینطور که است افتاده اتفاقی کرد می احساس

 .است

شده؟ چی -  

نیست خوب حالش مامانم - . 

 فاصله جمع از کمی و گرفت دست به را گالب دست کتایون

  .گرفت

نیاوردی؟ ماشین شده؟ چی چرا -  

اومدم آژانس با تعمیرگاهه ماشینم - . 

 به را نگاهش و کشید دهان زیر را هایش لب ناخواسته کتایون

 پیدا نیاز سآژان به که بود نیامده پیش وقت هیچ. دوخت اطراف

نداشت جا آن های تاکسی از اطالعی هیچ و کنند . 

 ترس از گالب. رساند ها آن به را خودش و شد بلند جا از شهاب

. بود آمده سراغش به شدیدی پیچه دل و لرزید می انگشتانش



 انقدر مادرش حال شدن بد این و نبود خودش حال در اصال

کند اش بینی پیش توانست نمی حتی که بود ناگهانی . 

خانما؟ شده چیزی -  

 مادرش برای اتفاقی اگر. گرفت دهانش جلوی را دستش گالب

 یک و بود تنها فربد. بخشید نمی را خودش وقت هیچ افتاد می

. بکند فرخنده برای کاری هیچ توانست نمی ساله شش ی بچه

 درمانگاه به را فرخنده و رسید می خانه به تر سریع هرچه باید

رساند می . 

نیاورده ماشین شده بد حالش ادرشم - . 

گفت و کرد فرو هم در را هایش اخم شهاب : 

رسونمت می من دختر برو. شو حاضر سریع برو - . 

 نمی ولی زد می لب انگار. آمد نمی هم و آمد می هم صدایش

 و شد می بسته و باز خودی بی دهانش. بزند حرف توانست

گفت نمی چیزی . 



 با کرد احساس ای لحظه. گرفت دست در را هایش دست کتایون

 دست انقدر. است گرفتن آتش حال در کتایون های دست لمس

 که کتایون های دست گرمای که بود شده سرد خودش های

بود سوزناک برایش داشت عادی حالتی . 

میری؟ من ماشین با -  

 تونه نمی که حال این با رسونمش می من خواد نمی نه -

کنه رانندگی . 

گفت و دکر گالب به رو : 

نیومدی؟ ماشین با -  

 از ای لحظه مادرش صورت نداشت پاسخگویی قدرت گالب

 معلوم نا جایی به نگاهش. خورد نمی تکان چشمش جلوی

 انقدر. چرخید می سرش در دهنده آزار افکار و بود شده دوخته

 هم نباید که ترسناکی و دردناک های صحنه که بود بد حالش

بود بسته نقش چشمش جلوی . 

برسونیدش؟ نمیشید اذیت شما. تعمیرگاهه ماشینش -  



شنید می لحظه آن که بود چیزی تنها شهاب صدای . 

وایسادی؟ چرا باش زود گالب شو حاضر برو. اذیتی چه نه -  

 شده دلی تابع چیز همه. داد می فرمان لحظه آن ک نبود عقلش

زد می شور مادرش برای شدت به که بود . 
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 با که نمیدید اصال. کرد خداحافظی و شد حاضر چظور نفهمید

 اصال. گذارد می جا را کسی چه و کند می خداحافظی کسی چه

 سرش دور چیز همه و بود نفهمیده کتایون میهمانی این از چیزی

رساند می خانه به را ودشخ تر سریع هرچه باید. چرخید می . 

رسیم می نیست زیادی راه باش آروم عزیزم - . 

 قلب درد. را دیگری چیز هیچ نه و فهمید می را شهاب عزیزم نه

 نداشت را کسی او. بگیرد آرام بتواند که نبود چیزی کم مادرش



 می هایش دارایی جزو را مادرش فقط و شود نگران برایش که

 بدترین در و بود کرده او وقف را اش یزندگ تمام که مادری. دید

بود کرده بزرگ را او شرایط . 

 کرد کم را سرعتش شهاب. خورد تکان پتی پت صدای با ماشین

 و درپیچ پیچ مسیری ماشین نویگیشن. کرد حرکت جاده کنار و

 را شهاب هم خاکی ی جاده تاریکی و بود داده نشان را تو در تو

 جا راه در را او ماشینش که ودب نشده وقت هیچ. ترساند بیشتر

 موقعیت این در ماشین غریب و عجیب رفتار این ولی بگذارد

افتاد می اتفاق که بود بار اولین برای . 

 از چیزی. ایستاد ای گوشه و کرد کم را ماشین سرعت هم باز

 ماشین آب و روغن گرفت تصمیم ولی فهمید نمی ماشین تعمیر

 از خواست که همین. باشد جا آن از مشکل شاید تا کند چک را

 متوجه و آمد خودش به گالب انگار شود پیاده ماشین

شد موقعیتشان .  

میری؟ کجا -  

میام االن بشین - . 



 و طرف این به را نگاهش گالب که ببندد را ماشین در خواست

 چراغ روبرویشان و بود مطلق سیاهی جا همه. انداخت طرف آن

گذاشت می نمایش به را غبار و گرد که بود ماشین . 

مامانم شهاب - . 

چشه ماشین ببینم بشین لحظه چند یه عزیزم میبرمت - . 

 که موقعی هم آن ماشین شدن خراب این. نبود دلش توی دل

 بدتر را حالش بود دگرگون حالش و رسیدند می تر سریع باید

 تهوع احساس. میپیچید هم به و بود آشوب دلش. بود کرده

 انقدر. کرد می باز و بست می محکم را مشتش. نبود بردار دست

 و کرد می پایین و باال تند تند را پاهایش که بود خراب حالش

کرد می رفتار هیستیریک طورهایی یک . 

 هوا سوز بهار آخر گرمای آن در. شد پیاده و کرد باز را ماشین در

 و پیچید می لباسش زیر باد. نکرد توجهی. سوزاند را تنش

 وضعیت آن با که نبود خدا انصاف. داد می شنواز را تنش پوست

 مهم برایش که چیزی تنها. بماند بیابان میان بخواهد اضطراب و

 که باری آخرین از ای هفته یک که بود شهابی با ماندن تنها نبود



 اهمیت آن به که چیزی تنها گالب و گذشت می بودند هم کنار

بودن شهاب همراه و بود شهاب داد نمی . 

بشین ماشین تو وبر بچه - . 

. رساند ماشین جلوی را خودش و نداد شهاب حرف به اهمیتی

 آن در  بود هم تابستان ی چله وسط اگر حتی روز از وقت آن

بود سرد هوا شهر حای . 

شده؟ چی -  

میوفتیم راه االن ماشین تو بشین برو نمیدونم - . 

 به طوری ایستاد جا آن طور همان و نکرد شهاب به توجهی گالب

کند درستش تواند می انگار که کرد می نگاه ماشین موتور . 
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 بود باز ماشین کاپوت که طور همان و گرفت را دستش شهاب

کشاند ماشین سمت به را دستش .  

شده چی ببینم بذار - . 

؟میشی متوجه مگه -  

 جایش سر حواسش نه. کرد نگاه سرش پشت به حواس بی گالب

 ماشین داخل شهاب تالش با. کند می چه که فهمید می نه و بود

 باال کاپوت. نشست خودش جای سر هم شهاب خود و نشست

بود گرفته هم داشتند روبرو به که دید کمی همان و بود . 

نمک می خواهش ازت. تهران برسم من کن پیدا راهی یه - . 

میرسونن رو خودشون خودرو امداد بزنم زنگ بذار - . 

 را مادرش دیدن دلش انقدر. بزند گریه زیر بود مانده کم گالب

 را مادرش باید فقط. گرفت نمی آرام طوری هیچ که خواست می

 که بیابانی آن و خاموش ماشین. شد می خوب حالش و دید می

خواست می لحظه آن که نبود چیزی بودند کرده گیر آن در .  



 بعد روز. کرد لمس را گالب دست و برد جلو را دستش شهاب

 می خوبی به را این دو هر و رفت می بین از محرمیتشان

  .دانستند

کنم می فکری یه بذار. عزیزم باش آروم - . 

 با و کشید عقب را دستش شهاب آرام لحن به توجه بی گالب

گفت فریاد : 

 چه این میشی؟ مادر من برای تو بمیره مامانم باشم؟ آروم چیو -

 چی برای اصال آشنا؟ آدم همه اون بین بود ای مسخره پیشنهاد

رسوندنت؟ اینه برسونی؟ منو که من دنبال اومدی  

 شهاب دست. ریخت هایش گونه روی و نداد مهلت دیگر اشکش

 دست دیگر. نرفت گالب دست سمت به دیگر ماند هوا روی

 موتور به دیگر نگاهی و شد پیاده ماشین از ولی نگرفت را گالب

 و کرد چک را دانست می که چیزی اندک همان. انداخت ماشین

 روشن ماشین و داد فشار را استارت ی  دکمه. شد سوار دوباره

 این نبود مطمئن ولی بود رفته بین از ناهنجار صداهای. شد

 شده انداخته ماشین شدن روشن و خاموش بین که ای فاصله



 راه در دوباره که داشت شک. کند حل را مشکلی بتواند بود

نه یا بمانند . 

 نه مسیر از نیمی تا. برگشت فرمان پشت دوباره و بست را کاپوت

 و عصبانیت از که شهاب نه و دراورد خودش از صدایی ماشین

 و بود کرده استفاده سکوت از گالب. بود انفجار حال در بعد حال

 پرورانده سر در را اش شفتهآ افکار انقدر. بود خودش حال در

 مرگ شود می برو رو که چیزی تنها با کرد می فکر که بود

است مادرش . 
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 که میخوره بهم حالم. میخوره هم به جدیدت رفتار این از حالم -

 داد سرم میدی اجازه خودت به که شدم غریبه انقدر برات

ترم؟ بزرگ ازت سال چند فهمی می. بکشی  



 برایش اصال. نباشد هم رفتارش متوجه که بود آشفته انقدر گالب

 اهمیتی اصال. کند می اش درباره فکری چه شهاب که نبود مهم

 از فرخنده بد حال با فربد تنهایی. کند رفتار چگونه که نداشت

بود تر اهمیت مورد هرچیزی . 

کن پیادم جا همین برسونی منو خوای نمی اگر شهاب - . 

 شهاب تا بود شده باعث همین و بودند رفته را مسیر بیشتر

 سرش پشت حرف هزاران که ها پوزخند آن از. بزند پوزخند

سوزاند می را آدم وجود عمق تا و داشت . 

. کن پیادم میگی تهران رسیدی. دیگه گذشت پل از خرت -

رفتارشه طرز اینم. نمترسو می بشین . 

. کشید فریاد را عصبانیتش و مدت این تمام. کشید فریاد گالب

 هوا در را هایش دست. کشید فریاد وجود تمام با و کرد گریه

نبود تشخیص قابل صدایش دیگر که زد داد انقدر و داد تکان . 

 مامانم با فربد بده؟ حالم فهمی نمی خوای؟ می چی شهاب -

 که تو. بودن حالی چه ببینی نشنیدی داشونوص که تو. تنهاس



 جز رو هیشکی دونی می. کرد می سکته داشت بچم نفهمیدی

تونی نمی نه بفهمی؟ تونی می ندارم؟ اونا .... 

 اعصاب. کوبید می پاهایش روی را هایش دست و زد می هق

 و شد می خوب مادرش کشیدن آغوش به با فقط متشنجش

گرفت می آرام که بود او دیدن با دلش . 

 کرد می نگاه شهاب. گرفت را خانه ی شماره و برداشت را تلفنش

 هیچ گوشی ی صفحه به نگاهش. بدهد که نداشت جوابی و

گفت که نداد ای نتیجه : 

 میدم قول بهت برسیم بذار باش آروم. کنم اذیتت خوام نمی -

باشه خوب حالش . 

 خانه تلفن. نبود آرام دلش هم باز گفت می شهاب که هم هرچه

بود کرده بیشتر را اضطرابش همین و دادند نمی جواب را . 

پس؟ کجاس فربد. نمیدن جواب. نمیدن جوابمو -  

 تا بود مانده هنوز. کرد بیشتر را سرعتش و کرد نگاهش شهاب

برسند شان خانه به . 



ندارن؟ گوشی -  

نمیده جواب گوشیشم من خدای وای - . 

 ها لحظه این و بمیرد خواست می دلش. بود انفجار حال در سرش

 و شود تمام جانش جا همان داد می ترجیح. نکند تحمل را

 تحمل را بد حال و اضطراب این ولی برسد اتمام به از زندگی

 شب وقت آن ولی داد می فشار گاز روی را پایش شهاب. نکند

 تر زود در تاثیری سرعتشان که بود شلوغ ها خیابان انقدر هم

نداشت رسیدنشان . 

 فرو هم در ها ماشین چقدر نبیند تا بود بسته را ایشه چشم

 قفل روبرویشان. کنند عبور ها آن دهند نمی اجازه و اند رفته

 مادرش به تا زد می صدا را خدا و گفت می ذکر لب زیر و بود

نماند دل به حسرت و برسد جانش ی نیمه به تا. برسد .  

 که همان ولی نبود کارساز کشید می که عمیقی های نفس

 چشم. بود شده متصل برق به که انگار لرزید پایش میان گوشی

 را لرزش. گشت گوشی دنبال به سریع و کرد باز را هایش

 توانست نمی که بود وال و هول در انقدر ولی کرد می احساس



 ی نشده ذخیره آشنای ی شماره که همین. کند پیدا را گوشی

 فریاد ی همه تا شد آماده پر توپ با دید گوشی روی را پدرش

بکشد سرش بر را اش باقیمانده های . 

 به شوهر؟ میگن تو به مرد؟ میگن تو به کجایی؟ هست معلوم -

من سر بر خاک پدر؟ میگن تو ... 
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 نمی. داد یحترج دیگری حرف هر گفتن به را سکوت کیومرث

 دخترش گالب. شود باز هم در رویشان همیشه از بیش خواست

 اشتباهات حاصل گالب رفتار این و بود عزیز برایش و بود

 پنج و بیست از بعد او کردن ادب موقعیت االن ولی بود خودش

 باید و بود خودش های بدی حاصل او غلط رفتارهای. نبود سال

اندیشید می برایش تدبیری . 

زده سرم بهتره حالش نباش نگران... بیمارستان بیا - . 



 از هم خودش. کرد قطع کیومرث روی را تلفن و نکرد خداحافظی

 برخورد بد شهاب با هم. بود ناراحت تیزش و تند های برخورد

 اگر حتی که بود کرده خطاب طوری را کیومرث هم و بود کرده

نبود درست برخورد این نبود هم پدرش . 

 خواست و گفت را بیمارستان نام کند نگاه شهاب هب که آن بدون

 بود گذشته ترافیک و مسیر از که کمی. براند سمتت آن به او تا

 بدون بود شده مطمئن فرخنده موقعیت از کمی هم گالب و

گفت شهاب سمت به برگشتن : 

 موقعیتی اصال مدت این. کردم برخورد تند خوام می معذرت -

ندارم مناسبی . 

نداره عیب - . 

 گفتن نداره عیب همین و شده دلخور چقدر که بود مشخص

 چقدر و داشته عیب جقدر که که داد می نشان لحنش و شهاب

بود شده ناراحت . 



 درست نمیتونم. کنم فکر درست تونم نمی که رومه فشار انقدر -

 همه منگم و گیج من ریخته هم به زندگیم ی همه. بگیرم تصمیم

منه روی فشارا ی . 

میشه درست - . 

 جلوی و بود خلوت شهر قسمت آن. داشت نگه بیمارستان جلوی

. بودند آمد و رفت در مردم محیط آن بخاطر فقط هم بیمارستان

 داده دست از را میهمانی هم و بود گذشته هم شب ده از ساعت

بود آمده پیش برایشان دلخوری هم و بودند . 

 تماس باهات. نبینیم رو همدیگه من برگشتن از بعد تا ممکنه -

 فهمم می. بده کردن فکر فرصت بهت دوری این که نمیگیرم

 عجله با و باشی داشته آرامش خوام می ازت فقط روته فشار

 می تری انرژی پر و تر سرحال گالب برگشتم وقتی. نکنی کاری

 .خوام

 فاصله این شاید. کرد تشکر شهاب از و زد لبخند جان بی گالب

بگیرند تصمیم بهتر توانستند می و بود خوب دو هر برای . 

باش خودت مراقب هم مدت این. باش مراقب برو - . 



 خوب کارات امیدوارم. کردم ناراحتت که میخوام معذرت بازم -

بره پیش . 

 را او خواست می دلش. داد گالب به پاسخ در لبخندی هم شهاب

 ولی بریزد جانش به را مدت این دلتنگی و بگیرد آغوش در

نداد نشان العملی عکس هیچ و گرفت را خودش جلوی . 

سالمت به برو - . 

 .خداحافظ -

 ورودی در سمت به را هایش قدم و شد پیاده ماشین از

 تابلوی دیدن با و کرد نگاه را اطرافش. کرد تند بیمارستان

 میدوید. رفت سمت همان به داد می نشان را اورژانس که بزرگی

 حال در راهرو وسط را کیومرث که گشت می مادرش دنبال به و

دید دویدن . 

 ...بابا -

 بود دلخور گالب دست از. برگشت عقب به و کرد مکث کیومرث

نیست هایش دلخوری کردن بیان جای اینجا که دانست می ولی . 



 .سالم -

 بدش برخورد از. رساند او به را خودش زنان نفس نفس گالب

 دریپ از را نگاهش. بزند زل پدرش های چشم به توانست نمی

گفت و گرفت بود نکرده پدری برایش وقت هیچ که : 

کجاس؟ مامانم -  

باشه اینجا روزی چند باید بخش به کنن می منتقلش دارن - . 

 حالش هم باز بیاید مادرش سر بالیی که این تصور. گرفت نفسش

که باشد توانست می چه. کرد بد را  
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 بیمارستان در شب آن باید و بود گرفته فرخنده قلب های رگ

 فربد کنار او که داشت اصرار و بود بهتر مادرش حال. ماند می



 همسرش کنار از ای لحظه کیومرث. برسد اش زندگی به و برود

بود بیمارستان کارهای هیاهوی در مدت تمام و یخورد نم تکان . 

. باشد پسرش کنار و برگردد خانه به تا شد تسلیم گالب باالخره

 این به جدید اسم یک ولی بود نکرده تغییری فربد با اش رابطه

 تلوزیون جلوی فربد رسید خانه به وقتی. بود شده اضافه رابطه

 میز زیر دیگرش پای بود مبل باالی پایش یک و بود برده خوابش

 چیپس و بود شدن پخش ولمشغ همچنان کارتون. بود رفته

 مرتبش و کوتاه موهای به. بود شده رها کنارش اش خورده نیمه

. رفت باالیش و قد ی صدقه قربان بار هزار دل در و کرد نکاه

 زیر دست بیاورد در تنش از را هایش لباس که آن بدون همانطور

 میان که بود سبک انقدر خوابش. کرد بلندش و برد فربد بدن

 م= چش روی به اخم که طور همان و کرد باز را هایش چشم

کشید باال بلند ای خمیازه بود هایش . 

من خوشگل سالم - . 



. آورد فربد لب به لبخند و بوسید را فربد پیشانی محکم لبانش

 هم را گالب و کشید می هم سر پشت که بود خمیازه همچنان

شود متحمل را مسری ی خمیازه تا کرد می وادار . 

خوبه؟ شحال مامان -  

 نمی صدا را گالب فربد. بود کرده تغییر چیزی که انگار نه انگار

 خطابش دیگری چیز و بود مادر برایش هم هنوز فرخنده ولی زد

 همین و نداشت هایشان نام تغییر به اصراری گالب. کرد نمی

 فربد برای که نبود مهم برایش اصال. داشت دوست را وضعیت

 برایش داشت را او خودش کنار که همین... مامان یا باشد گالب

بود کافی . 

خوبه؟ تو حال. من خوشگل خوبه حالش -  

 آرام و گرفت دندان میان را لپش گالب که کشید خمیازه دوباره

داد فشار . 

گرفت دردم... آی - . 

 بگردم دورت من. مامانی حال نگران شدی مرد انقدر آخه -

من واسه شدی بزرگ انقدر . 



 خودش و گذاشت تخت روی را بود شده بیدار دیگر که فربد

شد هایش لباس آوردن در مشغول . 

برمیگرده؟ کی مامان یعنی -  

 می نگاه حرکاتش و گالب به و بود زده اش چانه زیر را دستش

 دلش گالب و کردند می سر پسری مادر که بود شبی اولین. کرد

شود صبح شب این حتی خواست نمی . 

یشهم تموم کی کارش ببینیم باید - . 

خونه؟ بمونم تنها باید من پس -  

 را هایش لباس و بود ایستاده دیواری کمد در ی لنگه دو میان

 ها در میان از را سرش. نداشت دید رویش فربد. کرد می تعویض

گفت و کشید بیرون : 

کار سر میای خودم با یا بیرون ببرتت بیاد بابا میگم یا - . 

کار؟ سر بیام باهات میشه یعنی -  



 خیلی اینکه هم. ببرد مجموعه به خودش با را فربد وانستت می

 می و بود دور مجموعه کل از خودش اتاق اینکه هم و بود کوچک

کند بازی و بماند جا همان توانست . 

 شاید خانماس مخصوص اونجا که دونی می ولی تونی می آره -

 اگر ولی. اونجا بیاد مردی این به پسر آقا یه که نیاد خوششون

برمت می داشتی دوست . 

گفت و کشید سرش باالی تا را کوچکش های دست : 

شهربازی ببرتم که بگو بابا به نه - . 
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 که ای مسافرخانه از را وسایلش تا بود خواسته کیومرث از گالب

 روی زیاده کرد می احساس. برود او ی خانه به و بردارد بود رفته

 برای بود که هم دنیا پدر و مرد بدترین کیومرث اگر و بود کرده



 خواست می و بود تالش حال در خودش های خوبی دادن نشان

 بخاطر بوده که هرچه و نیست گذشته مرد دیگر که بگوید

است بوده اعتیادش وضعیت . 

 زودتر ها شب کیومرث و بود شده مرخص بیمارستان از فرخنده

 و باشد خدمت در داشتند او با کاری اگر تا گشت برمی کار سر از

 حال. بگذراند اش خانواده با بیشتری زمان خواست می طرفی از

 بود راضی کار ی نتیجه از دکتر و رفت می بهبود به رو فرخنده

 تا دهد انجام موقع سر را هایش آپ چک تا بود خواسته ولی

نشود تر حاد مشکلش .  

 رفتن برای را بعد هفته آخر شهاب که داشت خبر دورادور

 برای تالشی او نه. نداشت خبری او از دیگر و است کرده انتخاب

 او با که خواست می دلش گالب نه و کرد می ارتباط برقراری

 با خواست می و بود سپرده زمان به را چیز همه. کند صحبت

 ممکن افتاد می که ای صلهفا این. بگیرد تصمیم زمان گذشت

ببرد بین از هم را شهاب داغ تب بود  . 



 می مبل روی خودش و بود داده اختصاص فرخنده به را تختش

 بیشتر که داشت عادت فرخنده آغوش به انقدر فربد. خوابید

 کیومرث. گالب کنار تا باشد او کنار داد می ترجیح ها شب

 مشغولور گالب و میئکرد تماشا اخبار دقت با تلوزیون جلوی

 پنجه و دست آلودش خواب چشمان با و بود اش گوشی با رفتن

کرد می نرم . 

 خیره کمی تا شد باعث افتاد اش گوشی روی که ناشناسی شماره

 شماره چنین توانست نمی کرد می فکر چه هر. کند نگاه تلفن به

 تایم از هم ساعت. نبود آشنا برایش اصال. بیاورد یاد به را ای

 با. باشد داشته کارش کسی نداشت امکان و بود گذشته کاری

 کیومرث چشم در چشم ای لحظه و نشست جایش سر حال این

کرد می نگاه را او متعجب که شد . 

بفرمایید؟ بله -  

دانش؟ خانم الو؟ -  

 لمع اولین همان. نباشد فکر به نیاز که بود خاص انقدر صدایش

 ذهنش در خاصش و ییادماندن به صدای تنها نه تا بود کافی



 جلوی هم کردنش نگاه و ایستادن ژست بلکه شود تداعی

آمد چشمش . 

 داشت تن به که هایی لباس از که انگار. داد خود به تکانی

 چیزی که نشستنش حالت از هم شاید. باشد کشیده خجالت

بود شده معذب بود بیداری و خواب میان . 

 انگار که زد راه آن به را خودش طوری و نشست جایش سر صاف

است نشناخته را ماندگارش صدای و او . 

 .بفرمایید -

 شناختین؟ -

 باور را گالب نشناختن این و زد می پوزخند تلفن پشت از انگار

کرد  نمی . 

نیاوردم جا به متاسفانه نه - . 

 و بزند خنده زیر ناگهان ترسید می. فشرد دندان زیر را لبش

 روی که دوخت کیومرث چاهای به را نگاهش. دهد لو را خودش

 نمی یادش. بود تلوزیون تماشای مشغول و بود گرفته قرار هم



 پنج و بیست از بعد. باشد دیده خانه در اینطوری را کیومرث آمد

 با کردن صحبت از و کرد می زندگی مادرش و پدر کنار سن سال

 و کرد می تجربه باید که هایی چیز ی همه. گزید می لب مرد یک

 سالگی پنج و بیست در حاال را هایش خواسته ی همه .بود نکرده

داشت ساله شش ی پسربچه یک با . 
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گرفتم بهاره از تونو شماره. بهاره برادر... هستم عرفان - . 

 دانست می هم لمهک اولین همان از. داد نشان متعجب را خودش

 منتظر. کند می صحبت او با که است غریب و عجیب مرد این

بفهمد را زدنش زنگ دلیل تا بود . 

نیاوردم جا به ببخشید عرفان؟ آقا خوبید - . 



 خود به که انگار ولی کرد نگاهش عرفان نام شنیدن با کیومرث

 دخترش صورت از را نگاهش که داد نمی کنجکاوی و دخالت حق

 ولی بود گالب کنار حواسش. دوخت تلوزیون به دوباره و گرفت

تلوزیون به چشمش ... 

بیارین جا به نداشتم انتظار. کنم می خواهش - .  

. کرد سکوت ولی بود گرفته حرصش اش جوابی حاضر این از

 حرصی. کند خالی را حرصش تا بگوید چه باید دانست نمی اصال

 و عجیب مرد این به نسبت دلش در بیخورد و دلیل بی خیلی که

 و خط پر صدای دوباره که بود نداده جوابی هنوز. داشت غریب

گفت و شد انداز طنین گوشش در عرفان خش : 

 همراهمون هفته آخر سفر تو کنم درخواست ازتون تونم می -

 باشید؟

. نداشت را ناگهانی درخواست این توقع اصال. بود شده شوکه

 و رد بینشان صحبتی چه و داشتند برخورد هم با بار چند مگر

کرد؟ می شدن همسفر درخواست او از حاال که بود شده بدل  



 شوکه و غیرمنتظره پیشنهاد چه که بود فهمیده هم خودش

 پیش را حرفش ی ادامه سریع خاطر همین به بود داده ای کننده

گفت و گرفت : 

 سفر یه. لرستان استان بریم قراره تیممون با هفته این آخر ما -

 تو باشه نداشته مشکل براتون کنم می فکر که اس بهش دو

باشید همراهمون هفته این تعطیلیای . 

 ...راستش -

 سفر از که مدت این. کند سر به دست را او تا بود ای بهانه دنبال

 و زیاد عسل های اصرار و بود افتاده حرف بودن او گروه کنار و

 ولی شدبا گروه این همراه آمد نمی بدش بود شده تر زیاد

 مخالف ساز که خواست می دلش و شد می مانع چیزی همیشه

 بود شده خبر با ها واقعیت از تازه فربد که وضعیتی این در. بزند

 خوش و سفر برای و بگذارد تنها را او راحتی این به توانست نمی

 به رفتن شنیدن با سعید است ممکن کرد می فکر. برود گذرانی

 هر. دهد نشان را عجیبی ملالع عکس هر اش گذرانی خوش

بگیرد او از را فربد و بیاید سعید که داشت را این انتظار لحظه . 



 دونست می. باشم واسطه تا فرستاده منو عسل. لطفا نیارید نه -

 ازتون شخصا من. بیارید نه ممکنه سراغتون بیاد خودش اگر

 این از باز اگر باشید گروه همراه میهمان عنوان به کنم می دعوت

باشید کنارمون هم بعدی سفرهای تو اومد خوشتون همراهی . 

 دلش. بود الهی عذاب برایش داد می جواب سریعا باید که این

 می فکر کلماتش تک به تک روی و داشت وقت خواست می

 .کرد

شده مرخص بیمارستان از تازه مادرم. تونم نمی راستش - ... 

 وضعیتشون که تگف ولی شنیدم بهاره از اتفاقا. نده بد خدا -

 بهانه از طوماری االن میدونم. ندارن مراقبت به نیاز و مناسبه

 فقط و بشین طوماراتون بیخیال لطفا ولی کنین می ردیف برام

 تلفن این من ندین اکی که وقتی تا چون بپرسین رو سفر شرایط

کنم نمی قطع رو . 

 دلیل بی و دار خنده سماجت این از. بود گرفته اش خنده گالب

بود گرفته اش خنده او . 

کنم قطع خودم باید پس - . 



 من که این به کشه می کار اونطوری چون بدید جوابمو لطفا نه -

بگیرم رو رضایت تا خونتون دم بیام . 

زد خنده زیر ناگهان و نکرد کنترل را اش خنده .  

سفر؟ میبرن رو کسی زور به مگه. دارید عجیبی شخصیت -  

آره ما - . 

. ببرد سفر به را او خواهد می زور به که گفت می واضح خیلی

نبود کارش در انکاری هیچ . 
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 اومدن شرایط. بیام اینجا بذارم رو پسرم نمیتونم من راستش -

باشم همراهش تونم می که هست هفته آخر یه. ندارم . 



. دید شد نمی تلفن پشت از که بود چیزی از نشان سکوتش

 چیز انگار. نداشت خبر بودنش از که پسری درباره کنجکاوی

دانست نمی او که بود هایی . 

هستید؟ متاهل شما اوه -  

 می بهتر هم گالب از او. دانست می را حرف این جواب خودش

 آن به را خودش که این. است چگونه او تاهل وضعیت که دانست

 همه از را خودش گالب که بود زمانی به شبیه درست زد می راه

داد می نشان خبر بی چیز . 

دارم ساله شش پسر یه ولی مجردم بنده نه - . 

 بیارین پسرتونم تونید می بخواید اگر. داره نگه براتون خدا -

نداره ها بچه حضور برای مشکلی سفرمون این . 

 یک گالب های حرف مامت مقابل که بود گرفته تصمیم انگار

 و بود نوشته را گالب های بهانه تمام که انگار. باشد داشته جوابی

بود کرده پیدا حل راه یک برایشان . 

 ...نه -



 قبل بار. میارید بهونه دارید که مشخصه میگید که اینطوری -

 عسل. شد ناراحت خیلی ببرم خودم با رو عسل نتونستم که

 طرفی از. بشه دلخور ازم خواد نمی دلم عزیزه خیلی من برای

 از که نیست کسی چون ببرم همراهمون رو بهاره تونم نمی اصال

 فکر به که بود عسل خود های اصرار بخاطر. کنه مراقبت مادرم

 هفته آخر که بهتره شلوغه سرتون هفته طول گفتم افتادم شما

بدین خودتون به استراحتی یه .  

 را گالب توانست می نهایت در اصرارها این. بود شده نرم کمی

بیاورد راه . 

چطوره؟ سفرتون شرایط -  

 و خاص صدای آن با بود شده تر نزدیک کمی راهش که عرفان

کرد تورشان توضیح به شروع دارش خش . 

 سفر ایران بکر جاهای به معموال که هستیم آفروید تور یه ما -

 و مختلف جاهای هوا و آب و تعطیالت میزان به بسته. کنیم می

 چند ولی ثابت همسفرامون معموال. کنیم می تجربه رو خاص

 با یکم هم بودن همراهمون شرایط و میشن زیاد و کم نفری



 هستین خودمون ویژه میهمان که شما. داره فرق دیگه تورهای

 چادر و خواب ی کیسه حتما باید فقط نیست چیزی به نیاز

کنم می همفرا براتون من ندارید اگر اونم که باشید داشته . 

زنین؟ می چادر یعنی -  

 بود دیده را او که ای دفعه دو برعکس. زد خندی تک عرفان

 می زبانی چرب گالب کردن راضی برای و زد می حرف بیشتر

 .کرد

شه می برگذار کمپی صورت به ما های سفر تمام - .  

چی؟ دستشویی پس -  

. بود ادهد باال را ابرویش گالب. خندید بلند بلند عرفان بار این

 چادر بود قرار که جایی ولی بود شدنی چادر در خوابیدن تصور

 از. باشد داشته وجود هم حمام و دستشویی که شد نمی بزنند

بگیرد دوش صبح روز هر عادت طبق توانست می که معلوم کجا .  

 داشته آب جایی اگر هم حمام و صحرایی صورت به دستشویی -

میشوریم رو نخودمو گاهی و کنیم می شنا باشه . 



گفت باشد داشته حرفش روی کنترلی که آن بدون و هوا بی : 

زنین می کپک بگین پس - . 

گفت و شد تر بلند اش خنده عرفان : 

 چهار حدود ها تور این. نزدم کپک فعال که من خداروشکر نه -

 و بکر کنم می انتخاب که هایی مکان و میشه برگزار که ساله

 حتی و دستشویی و حمام نبجا از اصال شما. هستن خاص

 کنترل تحت شرایط و اوضاع انقدر. نباشید نگران خوابتون

بیارین همراهتون پسرتونم میتونین گم می من که هست . 
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 ما ست؟ه چقدر تور هزینه اصال بدم؟ خبر بهتون من میشه -

بیاریم؟ چی باشیم؟ همراهتون چطوری باید  



 و گرفت نادیده را گالب های سوال تمامی قصد روی از عرفان

 :گفت

 دادن خبر دیگه هست شما ذهن توی سوال همه این وقتی -

 ماشین و نویسم می لیست تو هم رو شما اسم من. نداره نیاز

 بعدا الایشا رو ها سوال بقیه. کنم می اعالم تکمیل خودمونو

 امید به کردید قبول که میدم اطالع عسل به من. میدم جواب

ببرید لذت بودن ما کنار از و باشیم داشته خوبی سفر خدا . 

 روی زیاد. چیه برنامم دونم نمی هنوز من. عرفان آقا ممنونم -

نکنین باز حساب من . 

. میبندم رو لیست من بیارین نه تونین نمی عنوان هیچ به اصال -

. بشید آشنا چیز همه با بیشتر تا کنم می ادتون گروه داخل

. نباشید چیزی نگران میکنم رسانی اطالع بود نیاز که هرچیزی

 هر کنیم می سعی کنن نمی تغییر زیاد همسفرامون اینکه با ما

کنیم سازی شفافیت رو مسائل تمام گروه تو بار . 

 ابهام از ای هاله در برایش چیز همه هنوز ولی کرد تشکر گالب

 گالب داد نمی اجازه که بود محکم انقدر عرفان های اصرار. بود



. بود رفته فرو فکر در گالب و بود شده قطع تلفن. بگیرد تصمیم

 وضع از. کرد می فکر چیز همه به باید که بود جایگاهی در

 هنوز که نابسامانشان ی خانه و پسرش وضعیت تا گرفته مادرش

 پیش پول فکر. بود نیامده یرونب کشی اسباب هوای و حال از

 سرمایه فکر به حاال و بودند داده پس که کرد می را ای خانه

 بتواند تا بود کرده مشغول را ذهنش روز شبانه و بود اش گذاری

بگیرد باره این در درستی تصمیم . 

سفر؟ بری خوای می -  

 چشم زیر نه که کیومرثی. دوخت کیومرث چشمان به را نگاهش

. بود خمار نگاه آن نگاهش نه و بود گود گونه خط یرو تا هایش

 هایش سال و سن هم از بیشتر صورتش روی خطوط که پدری

 او وقت هیچ. بگذارد احترام او به کمی کرد می سعی حاال و بود

 ترین بزرگ از یکی را او همیشه و دید نمی پدر یک چشم به را

 ستتوان نمی وقت هیچ. دانست می خودش زندگی های مقصر

 جلوی که مقصری اولین همیشه و بداند کار تقصیر را خودش

 حال و عشق بخاطر که بود کیومرث گرفت می رنگ چشمش



 اسف وضع به را ها آن و گذاشت می پا اش خانواده روی خودش

بود انداخته باری . 

 و لج برای هم دلیلی ولی دهد پس جواب او به که نمیدید دلیلی

 که دید می ای ساله پنج و بیست زن را خودش. نمیدید لجبازی

 های مشغولی دل و بود شده دیر هایش بازی لج و لج برای دیگر

داشت تری مهم . 

 بیشتر هفته آخر خواستم می. نگرفتم تصمیمی هنوز. ممکنه -

بگذرونم فربد با . 

 رو فربد بگیرم اجازه ازت بیام که بود کرده صحبت من با سعید -

 اونو میتونی نری خوای می فربد طربخا اگر. شمال ببره خودش با

بسپری سعید به . 

 می مسافرتی اولین این. کند اعتماد سعید به توانست نمی اصال

 بود ترسناک گالب برای کمی و رفت می پدرش با فربد که شد

نباشد هم نگران و بسپارد او به را فربد که . 

بره بفرستمش تنها تونم نمی - . 



 که بگی خوای می بحث ینا ته میدونم نیست؟ پدرش مگه -

. کن فکر منطقی ولی نداره ربط من به زندگی این تو چیزی هیچ

 به دست نمیذارم کنارشم مدت تمام من نباش هم مادرت نگران

بزنه سفید و سیاه . 

 اجازه سال همه این که طور همان بگوید که آمد زبانش دم تا

گزید را زبانش ولی بودی نداده . 
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 هیچ که جایی آن از. شود رها مخمصه این از خواست می دلش

 تنها کنارش و برود خواست می بود نکرده صحبت پدر با وقت

 دو این از دلش در چیزی. باشد کردن صحبت به منجر تا نباشد

 او با بار هر. آمد می باال و جوشید می شده بدل و رد ی جمله سه

 خواست نمی دل اصال و شد می منجر دعوا به بود شده کالم هم

بیافتد اتفاق این دوباره . 



زنم نمی حرفی همچین نه  - . 

 ولی برود خواب اتاق به که خواست هدف بی و شد بلند جا از

 وضعیت این بود مجبور. نشاند جایش سر را او کیومرث ی جمله

کند تحمل را . 

متنفری ازم چقدر میدونم  - . 

 زندگی قهرمان پدرها باشد؟ متنفر پدرش از ک بود دختری کدام

 ات حاضر و است پدرش دختری هر اول عشق. بودند ها دختر

 هر. گالب از غیر دختری هر البته. کند فدا را جانش تمام برایش

 نه. باشد طرفه دو عالقه این و باشد دیده پدر محبت که دختری

 نمی دلش وقت هیچ و بود سر دو دیو برایش کیومرث که گالبی

ببیند را او خواست . 

 خوش برای که نبود حاضر و داشت تنفر خب. نداد جوابی

 هر و گفتن دروغ از بهتر نگفتن گاهی. بگورد دروغی کیومرث

بود گفتن راستی . 

داری حق  - ... 



 نه و جلوس به رو زندگیم من رفتن شدن تموم ها گذشته  -

 می متاسف براشون نه و خورم می هامو داده دست از تحسر

.َشم  

 بود کشیده آه بلند انقدر. رسید گالب گوش تا کیومرث آه صدای

گرفت نادیده و نشنید شد نمی که . 

 لذت بودن پدر از تونستم می که ساالیی تمام حسرت من ولی  -

 دادم دست از که هایی ثانیه حسرت. خورم می رو نبردم و ببرم

ندارن دوستم که ای انوادهخ و . 

 عیب ترین بزرگ از یکی این و داشته دوست همیشه مامان  -

بوده هاش . 

 اخیر سال یک این که صورتی. کشید ریشش بی صورت به دست

 اعتیاد که ها سال این آمد نمی یادش. نداشت ریش که بود

 کیومرث دیگر کیومرث. برسد خودش به بود گرفته را گریبانش

 هم اش چهره از حتی که بود کرده تغییراتی حاال و نبود قدیم

 مردنی الغر طور آن دیگر بود رفته پوستش زیر آب. بود مشخص



 از تر سرحال حتی و بود نچسبیده استخوان به پوستش. نبود

بود قبل . 

 این از زودتر خیلی بود اون جز هرکسی.  اس فرشته مادرت  -

رفت می و ذاشت می منو ها . 

 همه خواست. نگفت ولی دانی می که است وبخ بگوید خواست

. بود مقصر هم مادرش. نکرد ولی کند خالی را اش دلی و دق ی

 زندگی کرد می رها را کیومرث از پشتیبانی بار یک اگر شاید

شد می بهتر شان . 

 بذار لی شه نمی جبران برات هیچی دونم می. نکن فرار ازم  -

کنم پدری االن . 

 سخت تو. نبودی داشتم نیاز بهت که زمانی. گذشته زمانش  -

 کاری برام نه و داشتی غیرت نه. نبودی زندگیم شرایط ترین

 درکش اصال اس؟ ناشناخته من برای پدر واژه میدونی. کردی

 مامانم برای نه! اس ناشناخته برام هم همسر واژه حتی. کنم نمی

 ای فایده چه االن بودنت دیگه... پدر من برای نه و بودی مرد

 داره؟
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. بود شده چروک گردنش زیر پوست کرد می دقت که حاال

 را اش سالگی هشت روزهای فروغ چمانش و بود خسته نگاهش

 سال این در گالب که همانطور. بود کرده تغییر چیز همه. نداشت

 فقط نه اعتیاد سر از او بود شده پیر هایش تجربه بخاطر ها

بود شده چروکیده وجودش ی همه بلکه ظاهرش . 

بیماریه اعتیاد  - . 

 بیماریه میگن نه؟ مگه میزنن بهتون کمپ تو که حرفیه این  -

 رو وجدانتون تا نیستین مجرم میگن. بزنن گول رو شما که

کنن راحت . 

 همان شست و چشم یک روی را اش اشاره انگشت کیومرث

 چشمانش. داد فشار و گذاشت دیگرش چشم روی را دستش

رفت نمی هم درمان دنبال به روزها این  کرد می درد . 



 رو من. بگو میشی آروم ها حرف این گفتن باا طوری این اگر  -

میذارم منت دیده .  

 منو جوونی نو کنه؟ می درست رو چی حرفا این بابا  -

 یا بیرون میکشه داغون و درب های درسهم اون از و برمیگردونه

 جان خانم ی خونه که هایی هفته آخر های صحنه تمام اینکه

کنه؟ می محو چشمم جلوی از رو نبودم   

 یک به یک ولی لفافه در هرچند را ها حرف و بود شده رحم بی

آورد می کیومرث روی به . 

 مدیونت عمر آخر تا. نکنه درد دستت. شدی پدر پسرم برای  -

 پسرم نذاشتی سال شش که. کردی برام رو کار این ک هستم

 ولی نداشتنی دوست و بد هرچقدر. چیه نداشتن پدر بفهمه

 نظرم به. باشیم دخترا و پدر ی همه مثل نخواه من از. مرسی

 این چیزایی یه گفتن با نذار. مقدسن دختراشون برای باباها

ببریم بین از رو قداست . 

 هم را هایش تالش اخرین خواست می یول داد می حق گالب به

باشد کرده . 



 کیومرث نه من. کردن زندگی شانس. بده بودن شانس بهم  -

 تجربه رو گذشته اتفاقات اون حاضرم قیمتی هیچ به نه و سابقم

 بار یک برای بذاری. باشم پدرت بذاری بخوام ازت دارم حق. کنم

 که ساله پونزده از بیشتر بره یادم و کنم بغلت شده که هم

نکردم بغل رو دخترم . 

 به دلش. بچرخد اتاق سمت به خواست و شد بلند جایش از گالب

 که اش بیچاره خود برای بلکه کیومرث برای نه. بود امده درد

داشت را بابا با کودکی حسرت همیشه . 

فشار توی نذار منو ولی. کنم فراموش تونستم روزی یه شاید  - .  

کرد باز فاصله با و بست را چشمانش کیومرث : 

. شلوغه سرت خیلی روزها این. نباش مادرت و فربد نگران  -

 بره نخواست هم سعید اگر. کنی تازه هوایی و آب یه بری باید

 و حال بذار مسافرت برو نباش نگران. هست فربد به حواسم من

 بخوای که موقع اون تا بهتره حالش مادرت. بشه عوض هوات

پیششون میمونم میگیرم مرخصی من.میشه  هم بهتر بری . 



 نفس از که دردناک سوزشی. سوخت اش سینه میان جایی

 این سختی به و کشید می نفس سختی یه. بود زورش به کشیدن

 را او که بود سخت. کرد می هضم را کیومرث با کوتاه صحبت

 بار لجن روزهای و ببندد چشم که بود آن تر سخت. نخواهد

 هایی صحنه ی همه بود درد. بیندن چشمش جلوی را اش زندگی

ببرد یاد از بود نتوانسته و بود دیده که . 

*** 
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 نداشت قصد سعید و رفتند شمال به پسری و پدر سعید و فربد

 خواست می .بگوید اش خانواده به چیزی پسرش وجود از فعال

 را فربد ی مسئله بعد و شود طی خوبی به اش جدایی مراحل اول

 راه جلوی سنگ چند و چندین وکیلش مشورت با. کند بیان

 از ولی برسد هدفش به که نمیدادند اجازه و بودند انداخته کیمیا



 سرعت جدایی روند داشت قدر وکیل یک هم او که جایی آن

باشد حقوقش و حق لدنبا به که خواست می و گرفت نمی . 

 و نشد فربد حضور متوجه فرح وقت هیچ که میداد ترجیح گالب

 نشدنی دانست می ولی شود بزرگ فربد مخفیانه طور همین

 را او توانست نمی. شود روبرو مسئله این با روز یک باید و است

 این او و زد نمی سر او از درستی رفتار ولی کند بینی پیش

کرد می اییدت قاطعیت با را مسئله . 

 روانشناسش نظر طبق و بود شده اخت پدرش با خوبی به فربد

 کنترل برای ولی بیاید کنار مسئله این با خوبی به بود توانسته

 که کرد می را اش سعی تمام گالب. بود نظر تحت همچنان بیشتر

 روز متد ترین جدید با و ها دکتر بهترین نظر تحت فربد

کند ندگیز  شود بزرگ دنیا پیشرفته . 

 تازه ساعت. بودند رفته دنبالش به عسل و عرفان وقت اول صبح

 با چنان عسل ولی بود نکرده طلوع آفتاب و بود شده چهار

 و است ممکن حالت ترین شارژ انگار که بود سرحال و انرژی

 که پسری و عرفان. بریزد هم به را حالش تواند نمی چیز هیچ



 صندلی روی عسل و ودندب نشسته جلو بود شده معرفی کامی

رفت گالب آغوش به عرفان رنگ سیاه هایلوکس عقب . 

 وسیله از پر ماشین پشت به شبیه هم عقب صندلی از بخشی

بود عسل و گالب نشستن برای جا فقط تقریبا و بود . 

نبود من اومدن به اصراری نداشتید جا  - . 

 نشان ای صمیمی و راحت آدم را خودش راه اول همان که کامی

 دار نقاب کاله زیر از تاسش ی کله. چرخید  عقب به بود داده

 دلنشین تراشیده تمام سر وجود با صورتش ولی بود مشخص

 .بود

ماییم اضافیا بودید کاری اصل شما  - .  

  یک کند نگاه ماشین وسط آینه در حتی که آن بدون عرفان

 پنجره لب را دیگرش دست و داد گیر فرمان به را دستش

گفت و گذاشت : 

. میشه تر باز جامون میشه اضافه بهمون گروه یه راه سر  -

تنگه جاتون پشت خوام می معذرت . 



 نداده جا زحمت و زور به رو من گفتم کنم می خواهش نه  -

 .باشید

 هیجان با صبح تاریکی آن در و گرفت را گالب دست عسل

 :گفت

 آرزو چقدر من بدونی اگر. میمیرم هیجان از دارم جون گالب  -

نمیبرد منو نامردم دایی این وقت هی... تور برم داشتم . 

 باشه نفر یه تو به حواسش باید یکی. نمیشه تنها که گفتم  -

راحته خیالم االن. مسئولیت برام . 

 همیشگی بحث و عرفان و عسل کلکل ولی نگفت چیزی گالب

 تحویلش عرفان یکی و گفت می عسل یکی. نداشت پایان شان

 تور از بحثشان. نداشتند آمدن کوتاه قصد هم کدام چهی. داد می

 که رسید هم عسل تحصیلی رشته و درس به گردی طبیعت و

گفت کامی : 

 خودتونو خانم گالب ندارین؟ مدرسه و درس از تر جذاب بحث  -

 پیش اینطوری. بشناسیم رو جدیدمون همسفر ما کنید معرفی



 مخمونو خوان می تهران برگردیم که فردا پس تا اینا بریم

نمیاد خوابتون اگر البته. بخورن . 
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 نماند دور گالب چشم از که رفت کامی به ای غره چشم عرفان

گفت او به توجه بدون ولی : 

پریده خوابم نه کنم می خواهش  - . 

بشیم آشنا میگیم هم ما نبگی خودتون از  - . 

گفت و انداخت بحث میان را خودش عسل که کرد مکثی گالب : 

 یدونه همین اصال. وسالم دنیاس مربی بهترین جون گالب  -

بسه معرفیش برای جمله . 

هستید؟ مربی ا  -  

گفت و زد لبخند کرد می نگاهش آینه داخل از که او به گالب : 



هستم شنا مربی بله  - . 

 یدونه چرا داشتیم دختر دوست همه این. جالب و الیع چقدر  -

نیست خوب همچینی شنام چرا میگم! نبود شنا مربی . 

 کرد می مستفیض را نگاهش که بود عرفان ی غره چشم دوباره

 و چشم به توجه بدون هم گالب و انداخت باال شانه فقط او ولی

گفت ها آن ابروهای : 

 پسر یه و سالمه پنج و بیست. دارم بدنی تربیت لیسانس  -

دبستان اول میره امسال دارم ساله شش کوچولو . 

 می که حدی تا را هایش چشم و برگشت عق به بدن کل با کامی

گفت و شد خیره گالب به متعجب نگاه با. کرد درشت شد : 

میکنین؟ شوخی متاهلین؟  - ! 

گفت و شد گالب به خیره باز دهانی و تعجب با عسل : 

 !پسر؟  -

 بود شده تر راحت برایش ها حرف این گفتن روزها این که انگار

 برای که مجرد مادری. دید می شرایطی چنین در را خودش و



 کردن پنهان برای چیزی و زد می دست کاری هر به پسرش رفاه

 آدم به را ها واقعیت تواند می که بود خوشحال اتفاقا. نداشت

 که بود متشکر کتایون از ثانیه هر و بگوید اش زندگی جدید های

 اگر شاید. بود داده او به را جدید های آدم با آشنایی جرات

 با که داد نمی جرات خودش به وقت هیچ گالب نبود کتایون

بریزد ها آن با دوستی باب و شود روبرو جدید افراد . 

گفت و گرفت دست در را عسل دست : 

 یه. نرفتیم سقفم یه زیر. شدیم جدا نامزدی زمان. مجردم نه  -

مجردم مادر . 

 آبی انگار اش سرزندگی تمام وجود با. ریخت فرو کامی صورت

 به متاسفمی و شد ناراحت وجود تمام با. بودند ریخته آتش روی

گفت گالب : 

 من نیاوردیش وقت هیچ چرا چون؟ گالب چیه پسرت اسم  -

 ببینمش؟

 االن ولی مادرشم من نمیدونست خودش جون. فربده اسمش  -

 .میدونه



گفت لب زیر میکا : 

پیچیده چقدر اوف  - ! 

 به خواستم نمی چون پدرمه و مادر نام به پسرم شناسنامه بله  -

بگم پدرش . 

گفت هیجان با عسل : 

 من برای وقت هیچ چرا. فیلما شبیه هیجانی چقدر وای  -

 اصال وای دارم دوست قبل از بیشتر االن بودی؟ نکرده تعریف

شدی مامان بوده سالت نوزده نمیشه باورم . 

 چیزی او بودن مادر از کسی دیگر ولی خندید عسل روی به

 و گرفت حرف به را او و پرسید کامی از سوالی عرفان. نگفت

دهد نشان او به را فربد های عکس تا کرد مجبور را گالب عسل . 
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نکن اذیتشون - . 

 نگاه. آورد زبان به مسیر طول در عرفان که بود جمالتی معدود از

 جا آن از. افتاد اش پیشانی باالی به وسط ی آینه داخل از گالب

. ببیند را مرتبش ابروهای ردیف توانست می فقط بود نشسته که

 اش ژولیده و بلند موی بخاطر بود تمیز و مرتب که آن وجود با

 از موهایش از کمی. رسید می نظر به ریخته هم به اول نگاه در

 صورت به ها آن از کمی و بود ریخته صورتش روی گوشش کنار

 در خاصی ژولیدگی. بود شده بسته سرش باالی کش داخل ال دو

 هرکسی چشم به هم باز مرتبی و تمیزی وجود با که بود وجودش

آمد می . 

 ساله شش بچه یه سال و سن این با چجوری المصب آخه -

 کنجکاویم بپرسم یکم بذار. بازه طاق چهار دهنم هنوز من داره؟

بشه رفع . 

 نداشت دوست. کرد حفظ را پرستیژش ولی خندید آرام گالب

 واقعیت با داشت تصمیم. کند پیدا ادامه بحث این آن از بیشتر

 از که مقداری همین ولی شود حاضر جامعه در اش زندگی



 و ماشین فضای کردن عوض برای. بود کافی بود گفته خودش

گفت خودش اطراف از صحبت کردن دور : 

جاییه؟ جور چه میریم که جایی این -  

گفت و انداخت باال شانه کامی : 

کنیم می آروم روحمونو طبیعت دل به زنیم می. دیگه طبیعته - . 

گفت و کرد راست را کمرش عرفان : 

 خوشی. بریم می لذت اش گوشه به گوشه از. طبیعتیم زاده ما -

میشیم دور ماشینی زندگی از و میسازیم رو . 

 داشتنی دوست و خاص گروه این همراهی رفتند می پیش هرچه

 گروه اعضای خواست می دلش بیشتر. شد می تر جذاب برایش

 این از اشتیاق با انقدر. ببرد لذت سفرشان از و بشناسد را

 شدند می ریاداو را گذشته خاطرات و گفتند می گردی طبیعت

 بودن برای و شود همراهشان تا کردند می مشتاق را هرکسی که

باشد زده هیجان ها آن ال . 



. بود رفته خواب به و بود داده تکیه شیشه به را سرش عسل

 آرامش از و بود بسته چشم بیدار نیمه و خواب نیمه گالب

 صحبت کسی که شد می ای دقیقه چند. برد می لذت ماشین

 به بود قرار که گروهی آخرین. بود شده روشن اهو و کرد نمی

 و بود شده اضافه ها آن به که بود مدتی هم شود اضافه جمعشان

 قبل از که مشخصی مقصد به عرفان ماشین سر پشت همه

رفتند می بود شده ریزی برنامه برایش . 

بیدارین؟ دخترا -  

 بیرون بود هدف بی خیال و فکر چه هر از را او که بود صدایش

 ولی نداشت بودن بیدار از نشانی و بود خواب هنوز عسل. کشید

 عمیقی نفس دهد جواب و کند باز چشم که آن بدون گالب

 .کشید

 هم سرویس بخوریم صبحانه بشین بیدار. داریم توقف -

میوفتیم راه دوباره دیگه ساعت یک کنین استفاده خواستین . 

. گرفت دلیصن پشتی از را اش تکیه و کرد باز را هایش چشم

. زد صدایش گوشش کنار آرام و گرفت دست به را عسل دست



 بخوابد بیشتر تا خواست نارضایتی و اخم با و کرد باز چشم عسل

نداد بیشتر اعتراض ی اجازه عرفان محکم صدای ولی . 

 رو کارا هم با گروه ی همه. ماشین تو بمونی تنها نمیشه پاشو -

میدن انجام . 
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 هایش چشم و گرفت صندلی از را اش تکشه کنان غر غر عسل

 از باالخره ولی نداشت تمامی اش پی در پی های خمیازه. مالید را

 بود مانده کم که آفتاب سوزان گرمای زیر و شد پیاده ماشین

رفت داشت نظر در عرفان که جایی سمت به کند ذوبشان . 

 تخت با راهی بین ای مغازه. گذاشت گاه اقامت شد نمی را نامش

 بود شده انداخته فرش و گلیم های تکه رویش که فلزی های

 های برچسب با کدرش های شیشه. بود عرفان نظر مورد محل

... شام, نهار, صبحانه. کشید می رخ به را هایی نوشته رنگ قرمز



 شده نوشته مغازه ی شیشه دیگر طرف در هم چای و جوش آب

 داغی آفتاب.  خورد می محلش به حسابی خورشید اقامتگاه. بود

کرد می الیقش بیشتر را نامش تابید می صبح اول که . 

 اعضا ی همه دیدار اولین این. شد شروع ها پرسی احوال و سالم

 از قبل توقف آخرین و توقف اولین. بود افتادنشان راه از بعد

 و ها نگاه به و بود معذب کمی گالب. اصلی مقصد به رسیدن

 نداشت زدن برای زیادی حرف. زد می لبخند هایشان حرف

 هم ها آن با توانست می کمتر نداشت رویشان شناختی وچون

شود صحبت . 

 قرار نازکشان مصرف بار یک های سفره روی عسل و سرشیر

 می سرو شداخل ها سرشیر که زیبایی دار گل ظروف و گرفت

 صدا و سر از پر ولی ساده ای صبحانه. کردند دلبری حسابی شد

 های تخت روی سختی به که بودند زیاد گروه اعضای انقدر. بود

 بود ای افتاده جا مرد که مغازه صاحب و بودند شده جا مغازه

 همه به خوبی به چیز همه تا بود آمد و رفت در عرفان همراه

 .برسد



 و گذاشت دهان در ای لقمه بود نشسته گالب کنار که دختری

 نیم و بود بلوند موهایش از نیمی. فرستاد گوش پشت را موهایش

 بود شده تقسیم نیم دو به سرش فرق از درست. مشکی دیگری

 و قلمی بینی. بود گرفته قرار هم کنار رنگی کامل تضاد با و

 که اول همان. بود گاوی اصحالح به چشمانش و داشت کشیده

 شبیه و کشید باال کمی را شلوارش های پاچه نشست گالب کنار

 برخورد اولین. نشست تخت روی ای خانه قهوه های مرد به

 جلب که آن برای ولی کرد متوقف رویش را گالب نگاه ای لحظه

 صحبت به دادن گوش مشغول و گرفت نگاه باشد نکرده توجه

شد چرخید می هایش تمرین پیرامون که عسل های . 

نه؟ مگه جدیدی تو -  

. نگیرد جدید لقمه دیگر و بکشید خوردن از دست بود مجبور

 بررسی را صافش های چتری و داد بلوند نیمه دختر به را نگاهش

دهد قورت را دهانش محتویات تا کشید طول لحظه چند. کرد . 

عزیزم آره - . 

ام ستی من - . 



 منتظر لبخند با و گرفت گالب سمت به را بلندش و الغر دست

 خوشوقتی ابراز و بگذارد او دست در را دستش هم گالب تا شد

 .کند

آشناییت از خوشبختم. گالبم منم - . 

 فشرده ستی استخوانی انگشتان میان دستش که آن از قبل

 ها انگشت ان1 که بود سخت هم تصورش برایش حتی شود

کند فرو هم در را دستش محکم طور آن بخواهد . 

معذرت. میدم دست سفت کمی دارم عادت من ببخشید - ! 

کنم می خواهش - . 
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 پوست. کارتونی کمی صورتش میمیک و بود استخوانی اش چانه

 خاصش موهای و داد می نشان نمک با را اش چهره اش تیره

کرد می عجیب را او کمی . 

میشه زیاد و کم کسی کمتر اینجا شدی؟ اشنا ما با وریچج - . 

 هم در را ابروهایش کمی و گذاشت دهان در دیگر ای لقمه

 چتری زیر را خودشان و نبود مشخص ابروهایش زیاد. کشید

 و ها چشم حالت از ولی بودند کرده پنهان رنگش دو های

شد خبر با العملش ازعکس شد می صورتش . 

ادبی کردم زورش من - . 

 نوشید می جای که طور همان و گرفت باال را دستش عسل

انداخت بحث میان را خودش . 

 رفت نمی هم دیگه سال صد کردم نمی زورش من اگر -

 .مسافرت

 و کرد عسل به رو بار این و کرد تر درشت را چشمانش دختر

 :گفت



 آشنا باهامون چجوری بپرسم هم شما از خواستم می آخه -

 .شدی

ردیفه؟ ندارین؟ الزم چیزی ااونج ستی -  

 که بود رفت می طرف آن و طرف این به عرفان کنار که پسری

. بود نشده هضم برایش ها چهره هنوز. داد قرار مخاطب را ستی

 کدام هر. کرد می نگاهشان تعجب با و شناخت نمی را همه هنوز

 قرار کنارشان که حاال و بودند پوشیده لباس خودشان نوع به

 بلکه نیست غریب و عجیب عرفان فقط که فهمید می بود گرفته

 خودشان سبک به هرکدام و هستند خاص گروهشان تمام

کنند می زندگی . 

بخور چیز یه بشین بیا. ردیفه چیز همه داداش نه - . 

 نشسته ها آن که بود تختی همان داشت جا کمی که تختی تنها

 تخت ترین کوچک روی و مغازه ای شیشه در جلوی. بودند

 همان بود کرده معرفی را خودش که ستی از غیر به. موجود

 کمک برای که بود نشسته جا آن بود عرفان کنار حاال که پسری

شد بلند جا از . 



 کوچیک کنم فکر شدی؟ آشنا چجوری شما. گفتی می خب -

هستین؟ ما همسفر ترین  

شدیم آشنا عرفان آقا طریق از ما - . 

 چای عاشق. شد چایش داخل شکر زدن هم به مشغول گالب

 که خورد نمی حسابی و درست صبحانه معموال ولی بود شیرین

باشد داشته کنارش شیرین چای بخواهد . 

هم با دوتا... نه هم دختر یدونه. کرده پیشرفتی چه عرفان اوه - ! 

 افتاده پایین اش شانه روی از که را شالش و کشید سوت خنده با

ودنر سرشیر داخل تا کشید باال بود . 

 هم گالب. بیاره منو کردم مجبورش منم. منه دایی عرفان -

 بار هزار خودم راحت خیالت نیست کاره این دایی. منه دوست

نمیده تله به دم کردم تالش .  

 اخیر مدت که بود چیزی عسل زدن حرف در نفس به اعتماد این

 هیچ در خواست نمی دلش که دختری. بود آورده دست به

 هایشان همسفر کنار اشتیاقش ی همه با االح شود حاضر جمعی

 از که دختری. کرد می باز ها آن با را صحبت باب خودش و بود



 برقراری دنبال حاال بود فراری مادرش های میهمانی تمامی

باشد جامعه در که داشت دوست و بود ارتباط . 

 ازش هیچی ما داره تو انقدر پسره این میگی؟ راست وای -

نیست؟ که میوونه دیوونه همینطوریه؟ امتو با. نمیدونیم  

داشت وا خنده به را عسل و گالب اش جدی لحن . 
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چجوریه؟ مگه -  

 ستی. پرسید سوال هایش خنده میان کنجکاو گالب بار این

 یک با که بودند لخت انقدر. فرستاد گوشش پشت را موهایش

 تمرکز خواست می وقتی. ریخت می صورتش در شاد همه تکان

 گالب چشمانش به نگاه با. کرد می تر درشت را چشمانش کند



 گرد و درشت چشمان تواند می هم او جز کسی که کرد می فکر

باشد داشته . 

عالیه اصال. خوبه خوبه خوبه - . 

 لخن. کرد می تر دار خنده ار اش چهره و زد می حرف پر دهان با

 می یادشان از و آورد می ها دختر لبان به خنده بیشتر اش مزه با

بودند آلود خواب چقدر قبل دقیقه چند تا که برد . 

گرفتی؟ حرف به منو مهمونای نشستی گی می چی داری ستی -  

 باال را سرش ستی. ایستاد سرش باالی سینه به دست عرفان

گفت بود گرفته جلویش را دستش که پر دهان همان با و گرفت : 

ام چیکاره من اصال. بگیرم حرف به کنم غلط من - ! 

گفت و کرد گالب به رو عرفان : 

ندارین؟ الزم چیزی -  

بخورین بشینین خودتون. هست چیز همه ممنون - . 

 آغشته عسل و سرشیر به را محلی نان ای تکه و شد خم عرفان

. شد جویدن مشغول و داد قرار دهانش در را لقمه سختی به. کرد



 چیزی کسی که باشد مطمئن تا انداخت نقاط تمام به را نگاهش

شد خم لقمه دومین برای و ندارد کسر و کم . 

 تبادل وسط بیای باید میز همه این خان عرفان. من برادر -

زنما می حرف باهاش دارم کردم پیدا جدید دوست ما؟ اطالعات . 

خب بزن حرف - . 

 ها پشتی از یکی تیزی به و بود فرستاده باال را ویشابر تای یک

 میز این کنار بود آمده غرض و قصد با هم خودش. بود داده تکیه

دهند ادامه صحبتشان به ها آن تا برود جایی نداشت تصمیم و . 

لعنت معرکه خرمگس بر. بابا ای - . 

گفت خنده با عرفان : 

 .بشمر -

 دست به بود تخت روی که چایی فالکس و کرد گالب به رو

گفت و گرفت : 

 نیم یه. نباشین نگران ها بچه به کنین می عادت براتون؟ بریزم -

کنین می عادت بگذره روز . 



خورم نمی ممنون - . 

 را انگشتانش قلنج و کرد جمع شکم در را پاهایش عسل

گفت و انداخت موبایلش ساعت به نگاهی. شکست : 

 نکنه درد دستت. بخورم سرشیر کردم نمی فکر وقت هیچ -

 .دایی

جون نوش - .  

 همه. بود شده هم بیشتر صبحانه سرو از بعد همهمه و صدا و سر

. داد نمی را همه کفاف مغازه سرویس تنها و بودند آمد و رفت در

 آن نمکش با و خاص لحن با بود آمده خوشش گالب از که ستی

 می کنارشان موقعیتی هر کردن پیدا با عرفان و خنداند می را ها

هاست آن جمع حواسش که بفهماند ها آن به تا رفت . 

. بود آمده خوش گالب مزاق به جدید دوستی ی جرقه اولین

 نظر به یکی باطنش و ظاهر که ریز گل سرهمی لباس با دختری

 که ستی. بود مشهود حرکاتش تمام از اشتیاق و شور و رسید می

 داخل ندیپیشو و پسوند هیچ بدون و است ستی نامش بود گفته

است شده ثبت شکل همین به هم اش شناسنامه . 
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 با بازی مشغول و آمد نمی خوابش دیگر هم عصل صبحانه از بعد

 سفر در خواندن برای که کتابی گالب و بود شده اش گوشی

 درد سرش پشت. شد خواندن مشغول و کرد باز را بود برداشته

 دودی عینک. کند نگاه پایین به زیاد توانست نمی و بود گرفته

 نگاه از را اطراف سرسبز های منظره و زد چشمانش به را اش

 از که ای خاکی ی جاده و بود سرسبز ها کوه ی دامنه. گذراند

دبو گیر چشم و زیبا کرد می عبور کوه به منتهی دشت وسط . 

براهین؟ رو -  

 روئیت قابل اش آفتابی عینک بخاطر چشمانش که بود عرفان

 در دیگر حسی و اخم از نشانی و بود عادی صورتش. نبود

نبود صورتش .  

ممنون بله - . 



ندارین؟ الزم چیزی -  

میرسیم؟ دیگه چقدر خوبه؟ چیز همه نه -  

 روی کمی شد باعث که رفت ماشین چرخ زیر بزرگی سنگ

گفت عرفان که بپرند شینما صندلی : 

 تا نمونده زیاد. داره بلندی پستی یکم اینجا خوام می معذرت -

زاگرسه های دامنه تو کمپمون. میرسیم دیگه دقیقه چهل . 

 ای گله. دوخت بیرون به را چشمش دوباره و گفت اوهومی گالب

 گروه این به. آورد لبش به لبخند که بودند چرا مشغول گوسفند

 خودش راه ابتدای همین باشند طبیعت عاشق هک داد می حق

 شد نمی باورش. بود شده نخورده دست و بکر طبیعت این جذب

 چیز همه و باشد نداشته جریان مناطق این در ماشینی زندگی

 رفتند می سفر نه. باشد مانده باقی نخورده دست شکل زیباترین

 چیز همه خاطر همین به شناخت می را ایران از جایی نه و

رسید می نظر به تر جذاب برایش . 

. بود کوه دامنه در کمپشان محل بود گفته عرفان که همانطور

 به کنارش و گوشه در بابونه های گل که سرسبزی و بزرگ دشت



 آماده عسل و گالب برای کوچکی چادر عرفان. خورد می چشم

 بزرگی بان سایه. بود خودش چادر کنار درست که بود کرده

 تاشو های صندلی و بودند کرده تعبیه ها رچاد ی همه وسط

 های وسیله کردن هم سر مشغول هرکس. بودند گذاشته زیرش

 کدام هر رسیدند می نفر سی به تقریبا که جمعیتی و بود خودش

 به شلوغیشان که بودند مشغول و بودند شده متفرق طوری

آمد نمی چشم . 

 را شان آشپزی وسایل تمام که بودند تکمیلی کمپ خیلی انگار

 تمام کارش که ستی. بودند گذاشته سایبان بیرونی ی گوشه هم

 ها صندلی روی که عسل و گالب سمت به بدو بدو بود شده

 انگار. کنند غریبی قبل از بیشتر نداد اجازه و رفت بودند نشسته

 و گالب که بود او با غذا پخت همراهی و کمک مسئولیت که

باشد گرم سرشان که کرد مشغول خودش با هم را عسل . 

 و بود افتاده ای گوشه هرکس ناهار خوردن و کمپ برپایی از بعد

 را استراحتشان باید که بود گفته ستی. کرد می در خستگی

 نمی و دارند گذرانی خوش برنامه معموال ها شب چون بکنند



 همه به و بود چیز همه به حواسش عرفان. بخوابند زودتر توانند

 و عسل کنار توانست نمی که بود گرم سرش انقدر. رسید می

 بود پرسیده ها آن از بار دو یکی فقط وقت تمام و بیاستد گالب

ندارند کم چیزی ببیند تا . 
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 وسیله بقیه و خواب ی کیسه. بود کرده را جا همه فکر عرفان

 به که بقیه. بود کرده آماده عسل و گالب برای هم خواب های

 ولی بودند خودشان کارهای مشغول داشتند آشنایی سفرها این

 کاری چه باید دانستند نمی و بودند درگم سر کمی گالب و عسل

 .بکنند

 بشن بیدار که همه دیگه یکم کنین استراحت بخوابین ها بچه -

میشه پلوغ شلوغ اینجا . 



 خواب تسلیم نهایت در ولی زد می غر اینترنت نبودن از عسل

 قدر آن بود شده عوض جایش که آن وجود با هم گالب. شد

 ساعت چند که نفهمید و رفت خواب به راحتی به که بود خسته

است کرده سپری خواب در را . 

 و سر. بود عمیقی خواب در هنوز عسل شد بیدار که خواب از

 در ی گوشه دادن آب گوش و سر یبرا و آمد می بیرون از صدا

 تور ها بچه. است خبر چه ببیند که کرد نگاه و کرد باز را چادر

 فکر. شد زده هیجان. بودند بازی مشغول و بودند بسته والیبال

 ولی افتد نمی خاصی اتفاق مسافرتشان زمان مدت تمام کرد می

. کرد مضاعف را اش انرژی خوابشان از بعد هیجان و شور این

 اطمینان عمیقش خواب از وقتی و انداخت عسل به اهینگ

 با که داری نقاب کاله و پوشید را شلوارش و بلوز, کرد حاصل

 محل نزدیک. رفت بیرون و گذاشت سرش روی بود آورده خود

 زده هیجان بلندش صدای با ستی که بود شده شان بازی

 سایه زیر ها بچه از نیمی. کرد دعوت بازی به را او و کرد صدایش

 میان عرفان. بودند بازی مشغول دیگری نیم و بودند نشسته بان

 رفتار. دوید می طرف آن به طرف این از و کرد می بازی جمعیت



 تا بود بقیه به حواسش ی همه این از قبل چون بود جدیدی

 می اش سرگرمی و بازی به حاال ولی باشد خوب وضعیتشان

 .رسید

 که ای کشیده قد بخاطر. دبو خوب والیبالش مدرسه زمان از

 روز هر های تمرین بخاطر و کند بازی توانست می راحت داشت

 روزها همان از ولی بود شده ای حرفه حسابی مدرسه حیاط توی

 را رسید دستش به که توپی اولین. بود نکرده بازی دیگر بعد به

 وسط. بازیافت را سابقش نفس به اعتماد و کرد جمع خوبی به

 نفر چند با بیش و کم زدند می صدا را همدیگر ها بچه که بازی

 خیلی ارتباط برقراری اهل که جایی آن از ولی بود شده آشنا

 باز او با را صحبت سر صبح از که نفری چند همین و نبود زیاد

 و نشد صمیمی ها آن با دیگر بودند هم زیاد نظرش از بودند کرده

زد می لبخند هایشان نگاه جواب در فقط .  

 طوری. بود شده خسته و گرم هایشان بدن تا کردند بازی نقدرا

 متوقف را بازی خواست نمی دلشان که گذشت می خوش همه به

 تن به ها بچه از بعضی که ای نخی و نمکولی با های لباس. کنند



 ها پسر حتی. رسید می نظر به جالب گالب برای بودند کرده

 چیزی بند و قید در و بودند کرده پا به گلدار گشاد های شلوار

 که چیزی تنها و بود خودش راحتی فکر به فقط کس هر. نبودند

بود رسیدن نظر به خوب نداشت اهمیتی برایشان . 
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 کمک بیان نفر دو یکی... کنین بازی. بسه من برای ها بچه خب -

بیاریم آب بریم من . 

 عرفان سمت به را نگاهش بود شده خسته که هم گالب

 و گرفت را نگاهش و کرد اذیت را چشمش کمی آفتاب. برگرداند

دوخت زمین به .  

باهاتون میام من - . 



 به ها بچه ی همه باش مواظب صدای گفت را جمله این که همین

 ترین محکم اب والیبال توپ بجنبد خودش به تا و رسید گوشش

کرد اصابت گیجگاهش با ممکن حالت . 

 فرود زمین روی باسن با و کند حفظ را تعادلش نتوانست دیگر

 آورده هجوم سمتش به که کسانی ی همه و گفت بلندی آخ. آمد

 نام به کسی و زد داد بلند عرفان. چرخیدند می سرش دور بودند

. میمالید و بود گرفته دست در را سرش گالب. زد صدا را محمد

 و نشست پایش جلوی عرفان. شد می کمتر رفته رفته سرگیجه

آورد پایین را آن و گذاشت گالب دست روی دست . 

کنه ات معاینه بیاد بذار نده فشار - . 

نیست چیزی خوبم - . 

 دست یک با را گالب های دست گالب حرف این به توجه بی

 نگاهی. یردنگ سرش به تا بود داشته نگه پایش روی و بود گرفته

 عصبانیت با و گفت بلندی نچ و انداخت او ی کرده باد پیشانی به

زد صدا دوباره را محمد . 

بشم بلند تونم می. خوبم من عرفان آقا نیست چیزی - . 



 متوجه را همه تا زد سوتی و کرد رها را گالب های دست عرفان

 متوجه زد می صدایش که نامی محمد شاید تا بکند خودش

دشو منظورش . 

دختر؟ تو کجاس حواست -  

 و بود عرفان سمت به کامال حواسش. بود گرفته اش خنده گالب

 دور فضا دیگر. بود دیده آسیب اینطور که برود او با خواست می

 شده باعث آنی ی ضربه. بود خوب حالش و چرخید نمی سرش

بیافتند زمین روی و بزند گیج ای لحظه تا بود . 

اشیدنب نگران. خوبم من واال - . 

 که شود بلند جا از خواست و گذاشت زمین روی را دستش کف

 وارد که زیادی فشار با و گذاشت اش شانه روی را دستش عرفان

شود بلند جا از نداد اجازه کرد . 

میکنه ات معاینه میاد االن دقیقه یه بشین - . 

 صورتش و صدا از خشم های رگه. بود عصبانی عرفان صدای

 احساس شدت به عرفان چون ددا می حق. بود مشخص

 بود آورده کمپ به را عسل و او اینکه برای و کرد می مسئولیت



 مهمی اتفاق که دانست می خودش ولی بود نگران شدت به

برود راه و شود بلند جا از راحتی به تواند می و نیافتاده . 

 فقط. میشم متوجه کمی خودم من. نیست چیزی که میدونم -

نباشید راننگ شما بود ضربه یه . 

 طوسی شلوارک. بود کوتاهی فر موهای با عینکی مرد محمد -

 طبی عینک رسید که همان و داشت تن به سفید تیشرت و رنگ

 دختر. نشست عرفان و گالب کنار و کرد تنظیم بینی روی را اش

 شده صحبت مشغول ها پسر و کردند می نگاه ها آن به نگران ها

 .بودند

بکنین وبازیتون شما ها بچه - . 

گفت عرفان به بود سرش روی حصیری کاله که ها دختر از یکی : 

پرید حسمون دیگه. بهش خورد بد خیلی وای - . 
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 گالب نبض که دوخت محمد به را نگاهش و نکرد توجهی عرفان

گرفت می را . 

نمیره؟ گیج سرت نداری؟ درد سر -  

خوبم االن ولی رفت گیج اولش. خوبم نه - . 

گفت آرامی آخ که گذاشت گالب پیشانی روی را دستش پشت . 

 بودی اکی اگر برو راه پاشو کرده باد یکم نیست چیزی -

نست مشکلی . 

ازتون ممنونم. ندارم مشکلی گفتم اول از من - . 

 بلند جا از. بود افتاده اخم زا عمیق خط دو عرفان ابروان میان

 گالب. شود بلند او کمک به گالب تا کرد دراز را دستش و شد

پذیرفت را کمکش و نکرد ممانعت .  

. آمد می جمعشان به و بود کرده عوض را هایش لباس هم عسل

گفت ها آن وضعیت دیدن با : 

مگه؟ شده چی -  



یاریمب آب داییت با بریم بیا. زمین خوردم شم فدات هیچی - . 

گفت عصبی عرفان : 

بون سایه زیر بشینین برین. اهلل الی اهلل ال - .  

گفت بود ایستاده کنارشان سینه به دست که محمد : 

پاشو نداری مشلی. برو راه شو بلند اتفاقا - ... 

 خنده و زد می حرف عرفان مخالف قاطع انقدر محمد اینکه از

 در را هایش ماخ طور آن که بود عرفان فقط و بود گرفته شان

 ای چشمه سمت به تا شد همراهشان هم محمد. بود برده فرو هم

 را پالستیکی بزرگ های دبه. بروند زد می حرف آن از عرفان که

 به نفر پنج هر و رساند بدو بدو دور از ها پسر از دیگر یکی

افتادند راه بود کرده اشاره عرفان که سمتی . 

داره چشمه برگردونی سر طرف هر. اس چشمه از پر جا این - . 

گفت و کرد حلقه عرفان بازوی دور را دستش و رفت جلو عسل : 

 اینترنت چرا ولی خوشگله اینجا خیلی که بودم مطمئن من -

 نداریم؟



 چشم از که انداخت عسل به سفیه اندر عاقل نگاهی عرفان

گفت و ماند دور برمیداشت قدم سرشان پشت که گالب : 

 اینترنت دنبال تو باشیم نداشته نترنتای که اینجا میایم ما -

 میگردی؟

میره سر حوصلم خوب - .  

 لپش از نیشگونی عرفان و بود شده آویزان عسل ی لوچه و لب

گفت و گرفت : 

 و اینترنت بدون روز یه. ان اعجوبه هشتادیا دهه -

 اصرار خودت. ها نمیشه چیزی کنین زندگی اینستاگراماتون

پرو؟ بچه میره سر تحوصل میگی حاال بیای داشتی  

 لب و برگشت عقب به عرفان و آورد در را عرفان ادای عسل

گفت گالب به رو و ایستاد رفتند می سرپایینی باید که جایی : 

خوبه؟ حالت نداری؟ مشکلی -  

نیست چیزی خوبم ممنون بله - . 

کرده بادیم چه - ! 



 می راست عرفان. گذاشت اش پیشانی روی را انگشتانش نوک

 توپ ی ضربه یک. کرد می درد حتی و بود کرده باد کقشن گفت

 خودش داشت دوست. بود انداخته روزی چه به را موهایش کنار

کند رویت را وضعیتش و ببیند آینه در را . 

داره اشکنک بازی - ! 

داد تکان سر عرفان و خندید . 

پایین جارو این بیای آروم باشه حواست - . 

 و کرد محکم بزرگی سنگ روی را پایش و رفت پایین قدم یک

باشد امن تا گرفت دست در را عسل دست . 

میارم تورو بعد ببرم رو عسل بذار پایین بیای خواد نمی - . 

 به او تا بیاستد تا خواست قاطع و نکرد توجهی گالب مخالفت به

 را پایش عرفان که همین نداد اهمیتی گالب ولی برود کمکش

برداشت قدم پایین سمت به آرام گذاشت تر پایین . 
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 این تا کرد می نگاه را پایش زیر دقت با و بود برداشته قدم دو

 سر با را بود مانده رودخانه کنار تا که پرشیبی ولی کوتاه مسیر

 که بود کرده ها سنگ از یکی بند را پایش. نیافتد زمین روی

 متوجه و برگردد او کمک برای خواست و رسید پایین به عرفان

شد گالب سرپیچی . 

کمکت بیام کن صبر نگفتم مگه - . 

 را نگاهش کش از آمده بیرون و ریخته بهم موهای همان با گالب

کرد ثابت را پایش بعدی جای دقت با و نگرفت پایش زیر از . 

میام دارم خودم نیست مشکلی - . 

 دیگری قسمت از محمد. آمد گالب سمت به و گفت ای بابا ای

 از قبل. بود خودش پای زیر به حواسش و رفت می را پایینی سر

 را قدمش آخرین او شود دراز گالب سمت به عرفان دست اینکه

ایستاد صاف سطح روی و برداشت . 



میکنین؟ اجرا و میگیرین تصمیم خودسرانه انقدر همیشه شما -  

 و بود عجیب برایش عرفان حرف این. کن نگاهش تعجب با گالب

 العمل عکس و کند فکر آن به بتواند تا داشت نیاز دقیقه چند

دهد نشان درست .  

 من برای بیوفته اتفاقی اگر اینجایین من مسئولیت با شما -

میشه ساز مشکل . 

نیامد خوشش عرفان حرف این از .  

 شما از ممنونم. بیام رب کارام پس از میتونم که نیستم بچه من -

 رو کارام تونم می خودم نیست نیاز ولی هست حواستون که

 .بکنم

 زانو دو روی عسل و بود گرفته راه ای باریکه آب تر جلو کمی

 عرفان که شست می را صورتش و دست و بود نشسته کنارش

 :گفت

نزدیکه همین. چشمه به میرسیم بریم مسیر خالف - . 

گفت و چرخید گالب سمت به طور همان : 



 سابقه ها بچه بقیه گردنمه مسئولیت. ندارم جسارت قصد من -

 حواسم بیشتر باید ندارین شماها ولی دارن رو ها سفر اینطور

باشه بهتون . 

نکنه درد دستتون مراقبم من ممنونم - . 

 به را هایش کفش و بود زده باال را شلوارش های پاچه عسل

 و داشت می بر قدم افتاده راه آب جوی میان و بود گرفته دست

 و داشت دست به خالی ای دبه. کرد می کیف خودش برای

 بر قدم و گذاشت می بزرگ و کوچک های سنگ روی را پاهایش

داشت می . 

بریم راه آب تو از بیا گالب - . 

کارم کار گالبتونو کن صبر لحظه چند - . 

 هم او که گفت عسل به و برداشت زمین روی از سنگی محمد

بگیرند اندازه را پرتابشان مسافت تا بردارد سنگی . 

کردی؟ فکر من کاری پیشنهاد به -  



 ته. انداخت عرفان رخ نیم به نگاهی نیم و انداخت باال ابرو گالب

. بود شده بلند و بود آمده در ریشی ته حالت از کمی ریشش

 موهایش ولی بود شده زده شانه باال به خوبی حالت با ابروهایش

 تر مرتب نا و بود آمده در کش داخل از کمی گالب ودخ به شبیه

بود شده همیشه از . 

 باز دست یک با را مویش کش و برداشت سر روی از را کالهش

گفت عرفان به رو و بیاید در مرتبی نا آن از تا کرد : 

 پیشنهاد این نگفتین. نشدم پیشنهادتون متوجه درست من -

 !چیه

دارم بازرگانی شرکت یه من - . 
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 از رنگ سفید ی دبه و گذاشت اش شانه روی را دستش عرفان

 یک چطور که بود عجیب گالب برای. شد آویزان پشتش

 می بازرگانی شرکت از حاال و بود رسیده جا این به آتشنشان

 نمی کس هیچ و بود ابهام از ای هاله در دمر این چیز همه. گفت

شود اش زندگی متوجه توانست .  

 اجناس از اعم. دارم کوچیک تجارت یه و دارم بازرگانی شرکت -

 داشته فعالیت شرکت این توی نوع دو میتونیم ما. مختلف

 منم تا بگین بهم نظرتونو میدم توضیح براتون رو اولیش. باشیم

بگم رو بعدی . 

. نداشت کردن اضافه کار وقت اصال او. داد تکان ار سرش گالب

 با خواست می هم بود خودش ی خانه در که کمی وقت همین

 کافی اندازه به هم بود مجموعه در که زمانی و بگذراند پسرش

بود شلوغ سرش . 

-  سود با که محصوالتمون برای داریم بازاریاب سری یک ما

چی؟ ییعن. میکنن کار ما برای درصد پنح و بیست   

 .نمیدونم -



 بود گرفته قرار راهش جلوی که سنگی پشت را پایش عرفان

 هر که بود آمده خوشش انگار. افتاد آب داخل سنگ و کوبید

 هم را ها سنگ مسیر هیجان با و کرد تکرار را کار این قدم چند

داد می تغییر . 

درسته؟. تومن هزار صد فروشی می جنس شما مثال یعنی ببین -  

 گرفت می مسیر از را چشمانش و کرد می نگاهش تعجب با گالب

 می هم تایید خواست می گالب جانب از تاییدی او که بار هر و

 .کرد

 !خب -

 صد برای واقع در. خودته مال پول این درصد پنج و بیست -

 اس ساده مثال یه این. تومان پنج و بیست میشه تومن هزار

ببندی تناسب باید قیمتا بقیه برای . 

 امر یک زد می عرفان که حرفی این. ایستاد جایش سر عجبمت

 به اینطور که داشتند سود جنس هر روز چقدر مگر. بود نشدنی

 از را خانه پیش پول که مدتی این تمام. دادند می سود فروشنده

 و بود گذاری سرمایه برای جایی دنبال بودند گرفته صاحبخانه



 هم ها آن و داشتندن درصد بیست از تر باال سودی جایی هیچ

. داشتند شان دهی سود کنار شروط و شرط نوع چند و چندین

. زد می حرف درصد پنج و بیست فروش سود از عرفان حاال

نبود درک قابل برایش اصال که چیزی . 

 اجناستون روی چقدر شما مگه اصال؟ میشه مگه چی؟ یعنی -

ید؟مید سود انقدر فروشنده به کار این با که کنین می سود  

 هر ازای به و ای فروشنده یه خودت شما. نیست ما سود بحث -

. میگیری سود هم کنی اضافه مجموعه این به که ای فروشنده

 کشور توی داره قانونی کامال و داره ثابتی روال یه فروش نوع این

میشه اجرا . 

 را انگیز وسوسه پیشنهاد این توانست نمی. بود متعجب هم هنوز

 او برای توانست می گفت می عرفان که زیچی این. کند هضم

 خوبی خیلی جاهای به را او و شود تری بلند پرتاب سکوی

 او. بود بلد فروش اصال نه و داشت فروش وقت نه ولی برساند

 شنا ها بچه به و کند رسیدگی استخر امور به توانست می فقط



 هیچ و نبود بلد دیگری چیز هیچ کار این بجز. دهد آموزش

کند استفاده زمینه این در آن از که داشتن هنری . 

حتی ندارم فروش وقت اصال. نیستم بلد فروش اصال من - ...  

 بین فاصله تا کرد تند را هایش قدم کمی و افتاد راه به گالب

 حساب حال در تماما ذهنش.کند کم را محمد و عسل و خودشان

 می وقت برایش هم چقدر هر که کتابی و حساب. بود کتاب و

بگیرد آن از ای عقالنی ی نتیجه توانست نمی گذاشت . 
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 ما به اینطوری خواید می یا شما. داریم بخش دو که گفتم -

 یا و بگیرید سودی چنین و باشید سهیم فروش تو و کنید کمک

کنید همکاری و باشید راهمونهم رو بخش دومین . 



 قدمی هر با و دهد قرار آب درون را پاهایش خواست می دلش

 پوست روی را بزرگ و کوچک های سنگ لمس داشت می بر که

 زالل و زیبا باریک ی رودخانه آب انقدر. کند احساس پایش کف

 هر که کرد می نوازش را گوش گوشنوازش و قشنگ صدای و بود

چرخاند می خودش سمت به را اه نگاه دقیقه چند . 

 هایش بند و آورد در پا از بود کتانی که را کفشش و ایستاد گالب

گرفت بود خالی که دیگرش دست به و زد گره هم به را . 

میکنی؟ چیکار -  

نشه خیس کفشم خوام می - . 

 باالی تا ثانیه چند از بعد و گذاشت آب درون را انگشتانش نوک

 باره یک که بود وقتی شبیه آب یخی حس. رفت آب داخل مچ

 دختر. کرد می پر رخوت را بدنش تمام و پرید می استخر داخل

کند کنترل را خودش آب دیدن با توانست نمی و بود آب . 

 نرم کردم سعی خیلی. میشم خود بی خود از میبینم آب -

نتونستم ولی داخلش . 



 اش بینی کنار تا لبش تای یک. خندید شده کج لبی با عرفان

 نمی تکان و بود ایستاده جایش سر جا همان دیگری و بود رفته

 کشید پیشانی روی و کرد باز گردن از را گردنش دستمال. خورد

 منتظرشان جلوتر محمد و عسل. گذاشت جیبش داخل و

 سینه به دستی و رفته باال ابرویی با عسل و بودند ایستاده

کرد می نگاهشان طلبکار . 

کارتی عاشق چقدر - ! 

خیلی آره - ... 

بگوید کارش به راجع که نداشت چیزی هم عرفان و نداد ادامه . 

چیه؟ شرکتتون بخش یکی اون خب -  

گفت داشت برمی قدم که طور همان و انداخت باال ابرو عرفان : 

 شما گذاری سرمایه با واقع در. گذاریه سرمایه کار بعدی بخش -

 این. میشید محسوب شرکت دارای سهام از یکی شرکت توی

 چقدر هر تا بشه شروع تومان ملیون بیست از تونه می سرمایه

بکنید رو فکرش که . 



 نمی گردشگری های تور این فقط که بزند حدس توانست می

 دایی که بود شنیده عسل از. بیاورد در را اش زندگی خرج تواند

 ظاهرش از شود نمی وجه هیچ به ولی دارد خوبی مالی وضع اش

فهمید را چیزی . 

چی؟ بعدش خب -  

 دنبال به گالب نگاه و کرد پرت آب داخل پایش با سنگی عرفان

رفت سنگ آن . 

 این با ولی. میگیرین سود ما از بانک شبیه شما اینکه بعدش -

 ولی باشه درصد سه و بیست میتونه نهایتا بانکی سود که تفاوت

میدیم سود درصد سی بهتون ما . 

 و نداشت ای فاصله عسل اب. بود شده کند رفتنش راه تعجب از

 گوشش عرفان حرف از ولی شنید می را هایش غر غر صدای

کند باورش توانست نمی و بود کشیده سوت . 
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 ممکن مگر اصال. بدهند سود درصد سی توانستند می چطور 

یزی؟چ چنین بود  

 تر بزرگ و تر گرد را گردش و درشت چشمان که تعجبی همان با

گفت و شد خیره عرفان به بود کرده : 

قانونیه؟ کار این مگه اصال. ممکنه چطور -  

 می دلم هرچقدر میتونم من. شی می حساب سهامدار شما -

 خواد می دلم که طور هر و بدم سود شرکتم سهامدار به خواد

مبنویس قرارداد باهاش . 

 که بود کن پر دهان و بزرگ انقدر عرفان انگیز وسوسه پیشنهاد

 دومین. ساخت خودش برای پیشنهاد همان با رویا هزاران

 شبیه و بود دنبالش به مدت این که بود چیزی درست پیشنهاد

باشد افتاده عسل بزرگ دیگ یک داخل که بود این . 

نیست عقالنی اصال آخه - . 



 از طوری. کرد می صحبت ضطرابا بدون و جدی خیلی عرفان

 شرکت چیز هیچ به شد نمی که گفت می شرکت های برنامه

بود آن در برداری کاله دنبال و کرد شک . 

میبرن عروس دارن انگار دیگه بیاید خستگی از مردم دایی - . 

 داد فشار سنگ زیر را پایش طوری و برد باال را صدایش عرفان

 فاصله عسل تا که را بلندی مسیر و شود بلند زمین روی از که

 پای کنار درست سنگ و بود خوب اش گیری نشانه. کند طی بود

افتاد بود ایستاده رودخانه وسط بزرگی سنگ روی که عسل . 

میکنیم کاری بحث داریم وجبی؟ نیم میگی چی تو - . 

 خوش اومدیم. کاری بحث نه گذرونیه خوش جای جا این -

 .بگذرونیم

گفت رفانع به رو و خندید محمد : 

شنید بچه از رو راست حرف باید که الحق - . 

ایستاد سینه به دست و کرد محمد به رو اخم با عسل : 



 بود سالت چهارده وقتی شما خود محمد آقا ببخشیدا خیلی -

 مملکتم این نوجوون من شدی؟ نمی ناراحت بچه گفتن می بهت

ها من دست بیوفته قراره مملکت همین آینده فردا گس فردا ! 

 کرده صحبت اینطور قصد از عسل. زدند خنده زیر صدا یک همه

بود شده موفق هم خوبی به و وادارد خنده به را ها آن که بود . 

گفت و کرد گالب به رو عرفان : 

بکنیم صحبتمونو ذارن نمی - . 

 های قدم به کردن نگاه مشغول و انداخت زیر به را سرش گالب

 نگاه دقت با را ها نگس داشت می بر که قدمی هر. شد خودش

 های سنگ پیش را چشمش لحظات از بعضی حتی و کرد می

گذاشت می جا به زیبا صیغلی و تراش خوش . 

 بیای تونی می باز حاال. بندیم می قرارداد شما با ما. گفتم می -

ببینی رو چیز همه شرکت . 

 می کجا از اصال میدین؟ رو پیشنهاد این دارین جدی واقعا -

دارم؟ لپو من دونین  



. کرد فرو هم در را پشتش پر های ابرو و انداخت باال شانه عرفان

کرد پاک را صورتش و کرد خارج جیبش از را دستمال دوباره . 

 جمع نیرو شرکتم برای فقط من. باشید داشته پول نیست نیاز -

. همکاریم هم با و هستن کار تو اکثرا اینجا های بچه کنم می

 پیشنهاده یه فقط. ان فروشنده فقط هم بعضی سهامدارن بعضیا

 اصراری هیچ نکنین قبول میتونین کنین قبول تونین می شما

 .نیست
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 وسوسه  کار این. داشت کم را پیشنهاد این گالب فقط انگار

 کمی سود کرد می که هم انگشتی سر حساب. سود پر و انگیز

. بگیرد توانست می سرمایه عنوان به پولش گذاشت با که نبود

 اینطور شرکت این و دادند نمی درصد سی سود او به کجا هیچ



 مسائل ی همه رسید می نظر به که طور این. کرد می ولخرجی

نداشت مشکلی هیچ و بود قانونی شرکت . 

 شرکت معموال من. شرکت بری تونی می خواست دلت وقت هر -

زنم می جا اون به سری یه تهرانم که وقتایی ولی نیستم .  

 در سر از را کاله و شد خم محمد که بودند رسیده چشمه به

 خودش صورت و سر به و کرد آب از پر را هایش مشت. آورد

 را کارش که آورد وجد به را بقیه و گفت بلندی آخیش. پاشید

کنند تکرار . 

آبیه چه ببین بیا. جون پسر رکا بیخیال - ! 

 کنارش را دبه او طبع به هم گالب و گذاشت زمین را دبه عرفان

 را صورتش و سر و شد کار به دست ها آن از قبل عسل. گذاشت

 هوای ی دهنده آزار و بد وحس بود شده حال سر. کرد خیس

شد کم داد می آزارش شدت به که گرم . 

ین؟کن کار چی خواین می آبا این با -  



 مرتبش تا بود مجبور و بود شده خیس موهایش جلوی عرفان

 موهایش بستن مشغول و پیچید دستش دور به را مو کش. کند

 .شد

 می آبو. بچه داری سوال چقدر! برگشتیا طفولیتت دوران به -

بشون خودشونو میبرن بعضیا حتی و شورن می دست خورن . 

 که کشید را پشل عرفان. ایستاد سینه به دست و کرد اخم عسل

آورد در را عسل صدای معمول طبق . 

 و گالب که بودند شده سنگین آب های دبه انقدر بازگشت مسیر

 بزرگی ی  دبه هرکدام ها مرد و کنند کمک توانستند نمی عسل

 راه وسط. رفتند می کمپ سمت به و بود گرفته دست به را آب از

 را مسیر تمام تا نداد اجازه عرفان ولی کرد کمکشان گالب کمی

کند کمک . 

 همه که بود بکر انقدر منطقه آن داشتنی دوست و خاص طبیعت

 را ها دبه عرفان رسیدند کمپ به وقتی. بودند تماشایش محو

 و رفت گالب و عسل سمت به و گذاشت سایبانشان چادر کنار

 :گفت



رو سرت ببینم - ...  

 رس روی که المپی به ای اشاره هیچ برگشت و رفت مسیر در

 انگار برگشتند که همین و بودند نکرده بود شده کاشته گالب

است افتاده اتفاقی چه که آورد یاد به عرفان . 

بود معمولی ضربه یه. نشده چیزی واقعا - . 

باشه همینطور امیدوارم - . 

 نورهایی کردن فراهم مشغول خودش و داد تکان سر تاسف با

 می روشن را طمحی باید و شد می الزمشان رفته رفته که شد

ببینند را جا همه بتوانند تا کردند . 

 ی گوشه هرکسی. بود همکاری از پر دوستی کنار در جمعشان

 را بار ی همه تنهایی به نفر یک داد نمی اجازه و گرفت می را کار

 که بود گروه یک دست آشپزی بخش. باشد داشته دوشش روی

 دست هم شام تدارکات بخش و شد می شامل هم را ستی

 یک. بود شده تقسیم جا به و درست چیز همه. دیگر گروهی

 می جمع هیزم دیگر ای عده و بودند ایستاده آتش دور عده

بسازند آتشدان در تری بزرگ آتش تا کردند . 
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 از همه چقدر که شنید می یستادا گروه اعضای کنار که بیشتر

 را پولش ولی داشت دیگری شغل هرکسی. بودند راضی کارشان

 که تعاریفی شنیدن با. بود سپرده عرفان به گذاری سرمایه برای

 پیش پول تا بود راغب بیشتر شد می ها گذاری سرمایه این از

 بر وسوسه انقدر پیشنهاد این اصال. بسپارد او به را قبلی ی خانه

 و کند فکر آن به ها حرف این از بیشتر نباشد نیاز که بود نگیزا

کند اعالم گالب به را موافقتش تر سریع چه هر توانست می . 

. انداختند راه به بکوب و بزن و رقص بساط خواب از قبل شب

. رقصیدند می خودشان برای همه و بود کننده کر ضبط صدای

 هیچ که ای وشیسرخ با و رفت می جمع میان دغدغه بی عسل

 که عسلی. داد می تکان را کمرش نداشت سراغ او از وقت



 کنار خواست نمی دلش و گرفت می ارتباط سخت همیشه

 پانزده از بیش او از گاهی که کسانی کنار حاال باشد دوستانش

 تمام از. کرد می شادی و رقصید می بودند تر بزرگ سال

 لبش روی از ندلبخ که نبود ای لحظه و برد می لذت لحظاتش

رود کنار . 

کنه؟ دعوتتون رقص به کسی باید همیشه شما -  

 به را اش سینه ی قفسه که نفسی و هم در ای چهره با عرفان

 به که طور همان و ایستاد گالب روبروی بود داشته وا تکاپو

پرسید سوال گالب به رو کشید می نفس سختی . 

تماشاشون از برم می لذت دارم نه - . 

 درست از که خستگی همه آن وجود با و گرفت را بگال بازوی

 وسط را او بود مانده جا دوشش روی ها ماشین از یکی کردن

 می و خندید می هوا بی گالب. برقصد تا کرد وادار و کشید جمع

 آن از فارغ و رقصیدند می ها پسر و ها دختر ی همه با. رقصید

بردند می لذت برسند نظر به زیبا بخواهند که .  



 می همه. باشد داشته زیبایی رقص خواست نمی کس هیچ

شود تخلیه درونشان انرژی تا خواستند .  

 بود قرار را بعد شب. بود زیبا دلچسب گروه این کنار چیز همه

 دشت این از باید بعد صبح تا فقط و کنند سپری دیگری جای

 هوا رفتند می شب نیمه به رو چه هر. بردند می لذت دلنشین

 می خودشان به پتو بیشتر ها دختر که طوری شد یم تر خنک

خوردند نمی تکان آتش کنار از و پیچیدند .  

 دلشان کدام هیچ که داشت هیجان انقدر جمعی دسته های بازی

 بودند داده ادامه انقدر را ساده های بازی و بخوابند خواست نمی

 نه که بود جا این جالبی. بود شده خواب غرق هایشان چشم که

 کسی نه و داشت اهمیتی جمع آن در ها آدم سنی ی لهفاص

 از و باشند هم کنار تا بودند آمده همه. داشت کسی کار به کاری

 بود خوشحال چقدر گالب و. ببرند لذت مثبتش انرژی و طبیعت

 به منجر آخر در و بود کرده اصرار انقدر رفتنش برای عرفان که

 چند این بود نستهتوا که این. بود شده پیشنهادش کردن قبول



 که بود اتفاقی باشد اش زندگی هیاهوی از دور جایی را ساعت

کند ریزی برنامه برایش توانست نمی وقت هیچ شاید . 
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 همین. ازدبیاند راه به صدا و سر یا و بگوید چیزی کسی نبود نیاز

 شد می باعث خورد می گوششان به ها گوسفند و گاو صدای که

 چشمانشان از خواب و کنند باز را چشمانشان الب تک به تک تا

 بود خودش های وسیله کردن جمع مشغول هرکس. شود فراری

 توسط هم آن که بود عسل بود خواب هنوز که کسی تنها و

بخوابد راحت تا بود شده منتقل ماشین به عرفان .  

 که بود کوچکی پسر بود آورده چرا برای را اش گله که چوپانی

 می سرخی به پوستش آفتاب شد از و داشت سر به محلی کالهی

 صبحانه برای هم او تا شد باعث عرفان و ها پسر اصرار. زد



 ها آن با دیگر بعد ولی کشید می خجالت اول. کند شان همراهی

 به باید که این. گفت می روزش هر کار از و کرد می صحبت

شان زندگی شرایط و برد می چرا برای را گله تنهایی .  

 درست آتش روی بزرگ حجم در املت و نیمرو صبحانه وموقع

 می تحریک را همه اشتها که داشت خوشی بوی انقدر و شد می

 که داشتند اعتقاد و گفتند می شدن چاق ی غصه از همه. کرد

کند می شان گشنه همیشه طبیعت . 

 نمیرسیم. بیوفتیم راه کنیم جور و جمع باشید زود ها بچه -

شنا بریم . 

 که ستی به رو خاطر همین به دارند شنا ی برنامه دانست نمی

 کرد بود املت خوردن مشغول وجود تمام با و بود نشسته کنارش

گفت و : 

کنیم؟ شنا قراره مگه -  

داد یحتوض عجله با همانطور شود خالی دهانش نماند منتظر : 

بازی آب یا داریم شنا یا همیشه... آره - .  



هم؟ دخترا -  

 صورتش که بود پرسیده شده گشاد چشمان و تعجب با طوری

بود دیدنی .  

آب تو پریم می لباسا همین با نیستیم؟ آدم ما مگه چی؟ پس - . 

 و انداخت باال ابرو بود شده قانع ستی آخر جواب از که گالب

 آلود خواب چشمان با عسل. شد اش صبحانه باقی مشغول

 به که کسی تنها. شد خوردن مشغول و نشست کنارشان

 که بود عسل کرد می غر غر کمی و نداشت عادت کمپ وضعیت

 ی دفعه تا نرسد عرفان گوش به هایش غر داشت سعی هم آن

باشد کار در هم بعدی . 

 به و بود خاکی ها جاده. نبود زیاد بعدی مقصد تا شان فاصله

 مجبور و شد می طوالنی نظرشان به مسیر که بود خاطر نهمی

 عقبی های ماشین دید جلوی خاک تا کنند رانندگی آرام بودند

نگیردو را  

بود؟ چطور سفر اینجای تا -  



 روی عسل. بودند ماشین در نفر سه خودشان فقط را مسیر این

 ماشین پنجره از را لختش پاهای و بود کشیده دراز عقب صندلی

 به جلو صندلی در عرفان و گالب و برد می لذت و بود داده بیرون

 رسید می گوش به ماشین پخش از که مالیمی موزیک صدای

بودند سپرده دل جان . 

نکنه درد دستتون عالی - . 

الکیا عالی این از - ... 

 عرفان رفتار تا بود کافی سفر روز یک همین. خندید گالب

 او برای کمی و بود گروه های بچه به حواسش تمام. بیاید دستش

 هو را او بار یک لحظه چند هر همه. شد می قائل تفاوت عسل و

 از بیشتر ها آن به که کنند اذیتش خواستند می و کردند می

پرداخت می کارش به و کرد می اخم تنها او ولی رسد می بقیه . 
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 چی. نکنه درد دستتون بود عالی چیز همه گم می جدی نه -

 نفر یه عجیبه برام خیلی افتادین؟ تور انداختن راه فکر به شد

سفر برن و کنه جمع هم دور رو آدم همه این بتونه . 

 عادت هم هایش برخورد نوع این به گالب. نکرد نگاهش عرفان

 برعکس. شد می تالقی ای یعاد چیز نظرش به و بود کرده

 او به کند می صحبت او با کس هر داشت دوست که همیشه

 به نسبت حساسیتی چنین شود خیره چشمانش در و کند توجه

 به حواسش و باشد خودش دنیای در او که انگار. نداشت عرفان

نباشد ها آدم دنیای این . 

 بعدیم زندگی توی امیدوارم. هستم و بودم سفر عاشق من -

بشم هانگردج ... 

بعدی؟ زندگی چرا -  

داد تغییر صندلی روی کمی را جایش و زد پوزخندی . 

گذشته ما از دیگه - . 



 دودی عینک عسل. انداخت عقب صندلی به را نگاهش گالب

 در بازی مشغول گوش در هدفون و بود زده چشم به را اش

 جدا آغوشش از ای لحظه پاوربانکش و موبایل. بود موباییلش

دش نمی . 

 شاید دیدین چه خدارو. نیست دیر آرزویی هیچ برای -

شدین جهانگردم . 

 ی تنیده هم در عضالت. انداخت باال را پهنش های شانه عرفان

. زد دید اش نخی سرت تی گشاد ی یقه از شد می را اش سینه

 بیرون ی منظره به کردن نگاه با کرد سعی و گرفت چشم گالب

شود دور عرفان تعضال از و کند منحرف را ذهنش . 

 که شغلی دنبال رفتم دغدغه هزار با. بودم آتشنشان من -

 بودم راضی هم کارم از. شدم قبول سختی به و داشتم دوست

 دوستای بین. گرفت شکل ها موقع همون هم گروه این

کنیم کشف رو ایران بکر جاهای بریم گفتیم دبیرستانیمون .  

 آن کسی.  شد حبتص ی ادامه از مانع عرفان سیم بی صدای

کرد می صدا را عرفان سیم بی طرف . 



جلویی؟ داداش عرفان -  

شده؟ چی فرشید آره -  

 متوجه صدا وصل و قطع همان میان از و شد وصل و قطع صدا

است شده خراب فرشید ماشین که شدند . 

بیام نشد اکی اگر ببینم بزن استارت یه - . 

 به ها بچه از ردیگ یکی جا همان ولی نشد درست استارت یک با

 همان و نشد متوقف مسیرشان دیگر و رسید فرشید ماشین داد

دادند ادامه مسیر به طور . 

گفتم می آره - . 

 ریخته هم به همیشه مرد این داستان تا بود شده مشتاق گالب

 و بود خاک از مملو هایش لباس تمام حاال که خصوص به. بداند را

. بود زده بیرون وجهگ داخل از سر پشت اش شده گوجه موهای

 عسل کنسرت برای قیافه و ریخت آن با چرا که فهمید می حاال

بود آمده . 



 دیگه بیرون زد کمرم مهره سخت عملیاتای از یکی تو من -

 استراحت و کردم می عمل باید... کار سر برم نداشتم اجازه

 از اینکه بخاطر منم بشم خوب تا کشید می طول خیلی. مطلق

شد بدتر تا نکردم عمل نقدرا نیوفتم کارم . 
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 افتاده عرفان برای که اتفاقاتی جریان در بیش و کم که گالب

داد ادامه عرفان و کرد تاسف ابراز بود, بود : 

شدم مطلق استراحت که کشید جایی به کار دیگه - .  

 می اگر و گفت می گزیده و کم. نگفت سابقش همسر از چیزی

 که چیزی آن به شبیه دقیقا کند تعریف را چیزی خواست

 هم کنار را کلمات طوری. کرد می تعریف خواست می خودش



 ی ادامه در کسی که کرد می تنظیم را لحنش و داد می قرار

نپرسد چیزی صحبتش . 

بشید پیاده رسیدیم خب - . 

پفت اطراف به نگاهی با گالب : 

 اینجاس؟ -

گفت و کرد غر غر پشت از عسل : 

رفت باز. داشتما نت یکم تازه وای - . 

تنی آب بریم خوایم می شو پیاده - . 

 این برای همه از که آن وجود با. کرد می غر غر چنان هم عسل

 که جایی. بودند جایشان سر هایش غر ولی بود تر مشتاق سفر

 بروز را اش واقعی خود خوبی به انستتو می عسل نبود بهاره

 خودش او داد نمی اجازه مادرش حضور. کند وجود ابراز و دهد

 .باشد

 سر دقیقه چند عرفان. کردند پارک را هایشان ماشین گروه

 چیز همه وقتی. داد آب به گوشی و سر و رفت فرشید ماشین



 محل در را کمپ دوباره تا کردند کمک ها بچه ی همه شد مرتب

 های تپه که بود بزرگی دشت هم جدید محل. کنند پا به یدجد

داد می نوازش مالیمت با را چشم رنگش خوش سبز .  

 در همه و بود برگزیده خودش برای را دشت از ای گوشه هرکس

 تنی آب برای بتوانند و شود پا به تر سریع کمپ تا بودند تکاپو

 تنی آب برای تا بود کرده مشتاق را همه هوا زیاد گرمای. بروند

 با معمول طبق که کمپ انداختن راه از بعد. کنند شماری لحظه

 را نیازش مورد های وسیله هرکس بود اعضا ی همه کمک

. افتادند راه به بود مقصدشان که آبشاری سمت به و برداشت

 هرکسی گروه میان. کشید می کار هم عسل از حتی عرفان

نداشت ایستیدروب رو دیگری با کسی و داشت مسئولیتی .  

 آبشار به کوه دو بین از نهایت در و گذراندند را باریکی ی تنگه

 جمع آب بزرگ استخر یک به شبیه آبشار زیر. رسیدند بلندی

 آب سطح از کمی فاصله که باال همان از ها پسر و بود شده

 داخل هم ها دختر تا کشید طول. زدند شیرجه آب داخل داشت

 خارج فقط مناظر این کرد می فکر ههمیش. بپرند طبیعی استخر



 آب خوش و زیبا های صحنه این دیدن با ولی دارد وجود ایران از

بود کرده تغییر کشورش طبیعت به نسبت دیدش هوا و . 

 کنار نبود بلد شنا هرکس. شدند خسته تا کردند بازی آب انقدر

 تنی نداشتند عالقه که هم نفری چند و کرد می تنی آب آبشار

 تماشا را بقیه دور از و نرفتند آب سمت به اصال زنندب آب به

 به دیگر گروه و کردند می آب زیر را همدیگر سر گروهی. کردند

 بردند می لذت لحظاتشان تک تک از همه. پاشیدند می آب هم

 جا همه از انقدر. نبودند دنیا این در اصال مدت این که انگار و

 شان گذرانی وشخ جز دیگری چیز هیچ که بودند شده فارغ

نداشت اهیمیتی . 
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 دلشان کدام هیچ و شد تمام کمپینگشان ماندنی یاد به شب دو

 کم مدت همین در. کنند خداحافظی همدیگر از خواست نمی



 انقدر. پذیرفت را رشکا پیشنهاد و کرد اعتماد عرفان به گالب

 ذهنش به گاهی که بود انگیز بر وسوسه شرکت آن در چیز همه

 در شهاب با دیگر تا کند رها هم را اش اصلی کار که رسید می

 از را فکرش و زد می نهیب خودش به بار هر ولی نباشد ارتباط

کرد می دور سرش . 

 گتن دل پسرش و مادر برای قدر آن بود رفته سفر به که زمانی

 آغوش به و دید برای. بود دلتنشگان برگشت زمان که بود نشده

 انگار نبود شهاب که همین. کرد می شماری لحظه کشیدنشان

 هم شهاب نبود. بودند برداشته دوشش روی از بزرگ باری

 یک که بود راحت خیالش دیگر اینکه ولی کرد می دلتنگش

 قعمو. داشت آرامش نیست فتنه و کن خراب زندگی موجود

 او آغوش خیال با را هایش شب و آمد می یادش به شهاب خواب

 دوباره تا بود نخواسته خدا از هم بار یک ولی کرد می صبح

بگذارد اش زندگی در را او آغوش ی  تجربه . 

 مدت این. رفت خواب به و گرفت بازوانش میان را فربد شب

 نداشته کنارش بودن به نیاز زیاد که بود گرفته یاد فربد از دوری



 به که بود داده عادت را خودش ولی بود مادر که هرچند. باشد

 بخاطر اخیر وابستگی اندک همین. نباشند وابسته همدیگر

 نه و بود دلتنگی اهل نه گالب که وگرنه بود آمده پیش شرایط

بود ای احساسی آدم قدر آن . 

 و بود خسته. داد تکان را کرختش بدن اش گوشی پیامک صدای

 خوابیده ماشین در که ای طوالنی راه ی خسته همه از بیشتر

کنند می برابر چند را خستگی همیشه ها جاده و مسیر. بود . 

 گوشی به بتواند تا گرفت فاصله او از کمی و کرد بجا جا را فربد

 تبلیغاتی پیامک توانست نمی شب نیمه دو ساعت. برسد اش

 برداشت را گوشی که همین. داشت مهمی کار کسی حتما و باشد

 آن هم باز ولی بدهد را بهاره جواب که بود کرده فراموش که دید

کرد موکول سعید پیام کردن باز از بعد به را . 

خوبی؟... بخیر شبت » » 

 این از و کند صحبت فربد ی درباره خواهد می که کرد فکر اول

 که کرد فکر خودش با و شد نگران بعد ولی. بگوید اخیر روز چند

بود خبر بی آن از او و بود افتاده اتفاقی روز چند این در شاید . 



« افتاده؟ اتفاقی. سالم » 

 سعید که روزی به. کند فکر روزی چنین به توانست می چطور

 برای قلبش ولی سمت این در او باشد تلفن خطوط سمت آن

 زنگ دادن پیام بجای تا نکند اصرار. نشود پایین و باال صدایش

 حال و شور آن بود رفته کجا! بشنوند را همدیگر صدای و بزنند

 میمانم؟ سعید عاشق هم قیامت قیام تا گفت می که نوجوانی

 دیگر حاال که هایشان قلب زدن تند و هیاهو آن بود رفته کجا

شد نمی ایجاد حالش در تغییری هم اسمش شنیدن با حتی . 
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 بود اخیر ماه چند همین شد دعوت سعید عروسی برای که روزی

 خفه کسی که انگار. نبود بند پا روی جا آن در بودن از گالب و

 گالب که بود پیچیده هم به زندگی انقدر حاال ولی کرد می اش

 این به رسد چه کرد نمی پیدا هم را سعید به کردن فکر فرصت



 ای ساله هجده دختر کار عاشقی! کند عاشقی او برای هدبخوا که

نبود هم باردار که بود ... 

بزنیم؟ حرف » » 

 از... نوجوانی یاداوری و هیاهو از نه. شد تند قلبش ضربان گالب

 افتاده پسرش برای اتفاقی انگار که گرفت شدت قلبش این

 از لقب و شد بلند جا از. داد دست از را قرارش و آرام دلش. باشد

 صورت. کرد چک را نفسش و فربد بدهد را سعید جواب که آن

 تا کرد چک را پاهایش و دست حتی و کرد بررسی را ماهش مثل

باشد نیافتاده او برای اتفاقی ناکرده خدایی . 

 «خوابیدی؟ »

 تهدید را فربد اتفاقی هیچ ظاهری نظر از که بود شده مطمئن

داد جواب خاطر همین برای است نکرده : 

افتاده؟ اتفاقی » » 

 جایی. انداخت دیوار روی خواب چراغ به گوشی از را نگاهش

 خوابیده تختی روی. بود نریخته ای برنامه برایش که بود ایستاده

 قبل چندی که ای متری نه اتاق. کرد نمی را تصورش که بود



 خریده اجبار سر از که ای خانه وسایل و بود شهاب و او به متعلق

 نگاه از را اش گوشی... شان خانه وسایل عنوان هب نه و بودند

 گوشی مدل ترین باال کند تصور توانست می زمانی چه. گذراند

 را شدنش خراب خیال و فکر و باشد دستش در بازار در موجود

 نیاز که کند فکر این به توانست می زمانی چه باش؟ نداشته

 سیب نهار و شام حتی و بخورند را شب نان ی غصه نیست

بخورند پز آب زمینی .  

 از و بود رسیده جا این به که کرد می افتخار خودش به طرفی از

 برای ای برنامه هیچ خودش که این از ناراحت. بود ناراحت طرفی

 افتخار و برسد مشخصی هدف به بخواهد تا نداشت اش زندگی

 کنار پاستگاه های کوچه میان باید نبود جا این اگر که این به

کرد می زندگی پدرش های دوست مانه از یکی . 

 می که باری آخرین. کنیم صحبت هم با خوام می فقط نه »

 نتونستم و افتاد اتفاق داستان اون کنیم صحبت خواستیم

بزنم حرف باهات بعدشم .» 



 صفحه روی دیگری پیام خواند می را سعید پیام که همانطور

بود نوشته که نشست گوشی : 

دنبالت میام ده ساعت راس فردا من بخواب میاد خوابت » .» 

نمیگی؟ همینطوری چرا » » 

 حرف تمام توانست نمی. کند صحبت رو در رو نداشت دوست

 پیام پشت ولی بزند ها آدم چشمان به کردن نگاه با را هایش

. ندهد جوابی هم دقیقه چند و کند فکر توانست می کوتاه های

 برایش که کرد یم صحبت ها آدم با قبلی زمینه با همیشه انقدر

ببرد پیش را ای مکالمه برنامه بدون بود سخت . 

 و شده ارتباطیمون راه تنها فربد که فعال. ببینمت دارم دوست »

نداری دیدنم به ای عالقه .» 

 تا نبود هم مان ارتباطی راه تنها همان کاش که بگوید خواست

 را زبانش افتاد فربد روی که نگاهش با ولی بود تر راحت خیالم

 که حالی در بکند را او نبود آرزوی توانست می چطور. گرفت گاز

پرستید می را وجودش انقدر . 
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. بود حال سر همیشه برعکس فربد شدند بیدار که خواب از

 چقدر دانست می که بود داده را ای تابستانی کالب قول مادرش

 کند نامش ثبت پسرانه پانسیون یک در بود قرار. است عاشقش

. بگیرد یاد بود اش عالقه مورد های ورزش که شنا و فوتبال و

 از کمی را او داشت تصمیم و بود داده را پیشنهادش گالب

دهد فاصله کامپیوتری های بازی و تلوزیون .  

گفت و نشست زانو روی ذوق با فربد : 

شدی؟ بیدار -  

 بود بینشان فاصله یک که انگار. زد نمی صدا را نامش هم هنوز

شود خطاب مامان داد نمی اجازه که .  

بکشد خمیازه تا گرفت دهان جلوی را دستش و کشید را بدنش . 



بیدارم آره - .  

صبحه نه ساعت - . 

 ثبت برای که دانست می. افتاد بغلش به او و کشید را فربد دست

گفت و بوسید را رویش و سر. کند می یاداوری سشکال نام : 

میکنی یاداوری بگردم دورت - . 

 ای انرژی با. کشید بیرون او آغوش از را خودش و خندید فربد

 و دوید داشت سراغ او از شد نمی صبح اول وقت هیچ که

رساند پذیرایی به را خودش .  

 چیزی که دنبو قرار دیگر بار این و بود گذاشته قرار سعید با ظهر

 جایز دانست می که حاال و بود پسرش پدر سعید. بخورد هم به

 نبودن از اینکه. بزند باز سر مالقات برای و کند دوری او از نبود

 کرده قبول را سعید دیدن که بود دلیلی اولین ترسید می فربد

داد می نشان را سمت همین فقط ذهنش ولی بود . 

بخیر صبح - . 



 اش نقلی آشپزخانه در مادرش و بود نشسته اپن پشت پدرش

 و کشید باال صندلی روی را خودش سختی به فربد. بود مشغول

 سرش روی جانانه ای بوسه کیومرث. نشست کیومرث کنار

 و بود بهتر فرخنده حال. گفت بخیر صبح گالب به و گذاشت

 گالب. برسد اش روزمره کارهای به تا بود داده اجازه دکتر

 او به نسبت دیگر و بود کرده غالف مرثکیو روی را شمشیر

 گذشته و بگیرد نادیده را او بیشتر کرد می سعی. نداشت جبهه

 بین از وقت هیچ تعفن بوی که دانست می. کند چال جایی را

 ماند می ذهنش پس در هایی چیز هم کردن چال با و رود نمی

بود قطعی گذشته اتفاقات گذاشتن کنار برای تصمیمش ولی . 

مادر؟ شد چی فربد کالس -  

 دوتای با بودند گذاشته پذیرایی سمت به که ها صندلی از تا دو

 به گالب. داشت فرق بود گالب و شهاب ی خانه برای که دیگر

 رویش و رفت خانه آن قدیمی های صندلی همان از یکی سمت

 همه و بود کرده پر را خانه مادرش نیمروی خوش بوی. نشست

زد می غلط داخلش نیمرو که بودند وغنیر از پر ماهیتابه منتظر . 



 خودم دیگه خودمونه مجموعه. بشه نام ثبت برمش می االن -

 تایم چون بگیرم آژانس باید برگشتش برای فقط میبرمش

 .کاریمه

 تازه نان از ای تکه و شود منعقد گالب کالم نداد اجازه کیومرث

گفت و گذاشت دهانش داخل بود خریده که ای : 

ساعتیه؟ چه.  دنبالش میام من -  

نیستین؟ کار سر مگه شما -  

 به حواسش تمام که فربد و گرفت قرار اپن روی روحی ماهیتابه

 دست ها آن به کردن نگاه از بود گالب و کیومرث های حرف

 را اش صبحانه مسلط و راحت تا شد بلند پا دو روی و کشید

کند جان نوش . 
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 پامه زیر ماشین. گردونم برش بیام میتونم باشه مشخص تایم -

بیام میتونم نباشه حاجی تایم اگر . 

 شده بزرگ مردان از یکی شخصی راننده که دانست می جایی تا

. شود متوجه را ماجرا تا بود نکرده کنجکاوی وقت هیچ ولی بود

 کم هم کیومرث برای و بود خوبی مرد بود فهمیده که جایی تا

گذاشت نمی .  

بکشید زحمت شما نبود کاریتون ساعت اگر - . 

 پدرش با گالب که شد شاکر را خدا بار هزاران دلش در فرخنده

 باورش. کشید عمیقی نفس هم کیومرث و کرد می برخورد خوب

 کمی وا جانب از هم و بسپارد او به را پسرش هم که شد نمی

 و بود نشده خطاب شما گالب جانب از وقت هیچ. ببیند احترام

کرد میهمان چشمانش به اشک بار اولین این . 

 آماده و حاضر بعد دقیقه چند فربد و خوردند را شان صبحانه

 اشتیاق همه این از بود گرفته اش خنده. ایستاد گالب منتظر

. یاوردب لبانش به خنده تواند می که بود خوشحال و پسرش



 اینکه برای ولی باشد نام ثبت برای هم فربد که نبود نیازی

 او به را جا همه و ببرد را او خواست می داشت دوست خودش

دهد نشان . 

 که بود انگیز هیجان انقدر فربد برای هم سر پشت کالس سه

 رفت نام ثبت سیستم داخل که نامش. زد می برق چشمانش

 می گالب نشان گاه چند از هر های لبخند با را شعفش و شوق

 و گرفت را فربد دست بود مردانه قسمت مسئول که مردی. داد

 نشست مجموعه مدیر با گالب و داد نشان او به را استخر و سالن

کرد اطالعات تبادل و . 

 وسیله تمامی و برد را او بگذارد خانه به را فربد اینکه از قبل

 کیف. خرید خودش هسلیق به داشت نیاز ها کالی برای که هایی

 دلش در انداخت دوشش روی که را رنگش مشکی ورزشی

 و فهم با پسر وجود از برد می لذت. خورد سر مادرانه احساس

 وقت هیچ که کرد می فکر و بود کرده تربیت فرخنده که شعوری

کند تربیت را فربد فرخنده خوبی به توانست نمی . 

میخوری؟ چیزی -  



خریدی اسلب برام مرسی. ممنون نه - . 

. برساند خانه به را او تا کرد روشن را ماشین و بوسید را سرش

 آهنگی هر خودش برای او و بود سپرده فربد دست را اش گوشی

 و بود گرفته بغل به را فوتبالش توپ. کرد می پلی خواست می که

 همیشه که آن وجود با. کرد نمی دور خودش از هم لحظه یک

 انتظارات وقت هیچ بود کرده همفرا پسرش برای را چیز همه

 که نداشت یاد به وقت هیچ. بود او قدردان و نداشت اضافی

 خوبی به ها آن از یا و کند خراب را هایش بازی اسباب و وسیله

نکند مواظبت . 

خونه؟ نمیای تو -  

 از را موهایش و کرد تنظیم فربد روی را کولر قرمز چراغ پشت

گفت و زد کنار هایش چشم جلوی : 

 آخر یا فردا داشتی دوست اگر باال میری تو. جایی برم باید من -

پارک میبرمت شب . 

گفت ای نشدنی وصف هیجان با : 

بپوشم؟ لباسامم میتونم -  
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یبرمتم شب نبودم خسته خیلی اگر. بشم شکلت فدای آره - . 

 گالب ی وعده از خوشحال. برگرداند را نگاهش و زد لبخند فربد

 نداشت زیادی فرصت گالب دیگر که جایی آن از و شد جدا او از

 راه به قرار محل سمت به فربد کردن پیاده با برسد قرارش به تا

 .افتاد

 نزدیک کارش محل به بودند گذاشته قرار آن در که رستورانی

 چه در و کند می کاری چه سعید روزها ینا دانست نمی. بود

 رستوران به را خودش روز وسط در تواند می که است وضعیتی

نداشت هم اهمیتی برایش و برساند . 

 و داد بود رستوران جلوی که نگهبانی دست به را ماشین سوییچ

 سرکار به رفتن برای همیشه آرایشش و تیپ. شد پیاده خودش

 یک برای خاصی کار نبود نیاز که بود روز به و مرتب طوری هم



 مانتوهای از یکی. دهد انجام نبود مهم برایش هم زیاد که قراری

. بود صورتش روی مالیمی آرایش و داشت تن به را اش مجلسی

 رخ به اش چهره در خاصی حسی بی یک که بود وقت خیلی

 نمی لبانش روی عمیق لبخند وقت هیچ که این و شد می کشیده

کرد می چندان صد را صورتش حسی بی این هم نشست . 

 سعید. کرد تشکر و شد باز برایش رستوران در رفت که تر جلو

 چشم زیاد نباشد نیاز که بود نشسته طوری رسش تیر در

 دید شد می در جلوی از که ای نفره دو میزهای از یکی. بگرداند

بود کرده انتخاب را . 

 لبخند ولی زد لبخند .ماند منتظر و شد بلند جا از گالب دیدن با

 نگاه از را چشمانش حتی و نداشت دوام بیشتر ثانیه چند گالب

کرد نگاه را ساعتش و گرفت سعید رنگ سیاه . 

 .سالم -

 یا بگیرد را دستش که بود مانده. شد دراز سمتش به سعید دست

 دیدارشان ابتدای همین کرد احساس ولی بزند پس را آن

ندارد قشنگی رتصو بزند پس را او دست بخواهد . 



اومدی خوش. سالم - . 

. بکشد بیرون سعید دست از تا کرد شل را دستش و کرد تشکر

 عقب را صندلی. کرد رها را دستش و کرد مکث کمی سعید

نشست جایش سر تر دیر کمی سعید ولی کشید . 

 خوبی؟ -

 و کرد می نگاه اش مشکی و براق موهای به. کرد می نگاهش باید

 وقتی. بود برده ارث به را ها آن فربد عینا هک بلندی های مژه

 به باید بود نشسته سعید روبروی نفره دو میز پشت اینطور

 سعی که هرچقدر. کرد می صحبت و کرد می نگاه چشمانش

کند نگاهش تا بود مجبور هم باز ولی بگیرد او از چشم داشت . 

خوبی؟ تو. ممنون -  

کرد یانب حسرت با را شکر و کشید عمیقی نفس سعید . 

نیومدیم رستوران هم با که ساله هشت میکنم فکر - . 



 حرفش این برای جوابی. داد باال را لبش ی گوشه تنها گالب

 خوابیدن از قبل همیشه قبل وقت چند همین تا چون نداشت

شود گرم چشمانش تا کرد می مرور را سعید با لحظات تمام . 

مونده دلم توی حسرت چقدر - . 

 جلویش که گالبی. گرفت نظر زیر را گالب و دز تکیه صندلی به

 نه. نداشت قبل سال هفت گالب به شباهتی هیچ بود نشسته

 نه و شناخت می که بود مظلومی دختر آن شبیه صورتش

 همان در ساله هجده گالب. داشت را زمان آن های شیطنت

 روبرو ساله پنج و بیست زنی با او حاال و بود مانده سالگی هجده

 .بود
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. کشید راحتی نفس گالب داد قرار جلویشان را منو که گارسون

 به خودش انقدر. شود تکرار ها یاداوری این نداشت دوست



 این. نبود او یاداوری به نیاز دیگر که بود کرده یاداوری تنهایی

 بود فهمیده و برگرداند عقب به توانست نمی را چیز هیچ روزها

 برای که ای زندگی. دارد جریان جلو به رو فقط زندگی که

 تند و عاشقی و عشق از بیشتر ارزشش بود ساخته خودش

 ها آن به فکر با حتی بخواهد که بود قبل سال هفت های تپیدن

کند دارش خدشه ای لحظه . 

کن انتخاب - . 

 به حساسیتی نه. کرد انتخاب و انداخت منو به اجمالی نگاهی

 حتی. بخورد چیزی چه که داشت اهمیتی برایش نه و داد خرج

 و نکرد توجهی بود مهم خیلی برایش که هم غذا بودن سالم به

 بخش رضایت برایش تواند می کرد احساس که چیزی اولین

کرد انتخاب باشد . 

 و صاف دختر مونه باطنت ولی کردی تغییر ظاهرا اینکه مثل -

 بدی دور روی زندگی چقدر. دیدم بار آخرین که ایه ساده

 .میچرخه



 به اعتماد با را نگاهش. گذاشت سعید منوی روی و بست را منو

 بود لمس قابل چشمانش حسرت. کرد سعید نگاه بند کامل نفس

 می حس کامال حاال بود افتاده دور سال هفت که نگاهی آن و

 .شد

 عوض که اس ریشه. میده تغییر رو آدم باطن و ظاهر زمان گذر -

 .نمیشه

. برود پیش درست هایشان صحبت تا داد نمی اجازه گارسون

 که پوشی مشکی پسر بدهد را گالب جواب خواست که همین

 سفارش گرفتن برای بود بسته کمرش دور سفید بند پیش یک

 به رو سعید دوباره شد ثبت کامل ها سفارش وقتی. رسید سر ها

گفت و کرد گالب : 

, بچگیم قشنگ چشم دختر کنم تصور تونستم نمی وقت هیچ -

 قلمبه های حرف و بشه بزرگ انقدر بودم داده دل بهش که کسی

بزنه سلمبه . 

گذشته چقدر بچگی از که میدونی! بچگی میگی خودت - . 



 اش گوشی ی صفحه روی کشیدن خط مشغول انگشتش با سعید

 می کرد می فکر و بود شده تسخ هم او برای زدن حرف. شد

نبود شدنی ولی بگوید جا یک را هایش صحبت ی همه تواند . 

بوده زیاد برات درد حجم این ر انگا. شدی بزرگ زیادی تو - . 

 ندادن جواب. نداد سعید به جوابی ولی رفت باال گالب لب گوشه

 صورت در کلمات با توانست نمی که بود تاییدی همان جا این

 ریز های جواب از بهتر ها سکوت بعضی گاهی. بزند فریاد سعید

بود کلمات با بازی و درشت و . 

نگفتی؟ ما به بارداری فهمیدی وقتی چرا -  

 که باریکی نخ تنها به. بود کشانده فربد به اول همان را صحبت

 بود فهمیده رفتن مدرسه شرف در حاال و بود مانده میانشان

 هم از سالشان و سن خاطرب نباید دیگر که دارد پدری و مادر

 گفت می مشاورش که بود شنیده. بکشد خجالت هایش کالسی

 انقدر خودش پدر و مادر چرا که بوده سوال برایش همیشه

 همه اش مدرسه دوستان پدر و مادر ولی هستند پیر و شکسته

انرژی پر و جوان ... 
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بشه؟ بهتر چیزی چه بود قرار من گفتن با -   

 بود معلوم. داند می را حرفش جواب هم خودش که دانست می

 دلش. نداشت دوست را فرق این ولی داشت توفیر چیز همه که

 می ترجیح هم خودش و کند تجربه را زندگی آن خواست نمی

 غرور، پر. بود ایستادن حاال که بایستد جایگاهی همین در داد

موفق و جانب به حق ! 

 سال همه این حداقل. میشد بزرگ من پیش پسرم حداقل  -

نبودیم دور . 

کنم؟ زندگی تو کنار که خواست می دلم من نظرت به -   



 گالب از را حرفی چنین شنیدن توقع. شد شوکه لحظه یک

 جمله یک در را نخواستنش اینطور که نداشت توقت. نداشت

 به اعتماد و غرور از پر دختر این. کند تف صورتش به و یزدبر

 که بود دختری همان دختر این. بود ها گذشته دختر همان نفس

 سفید و سرخ روز آن بار هزار و بود شده خوابش هم اضطراب با

 چهره و نام ها روز آن دختر و دختر این شباهت تنها. بود شده

 وابسته او به نامزدیشان یها سال تمام در که گالبی. بود شان

 شده مستقلی و موفق دختر حاال نداشت، استقاللی هیچ و بود

گفتمی او نخواستن از که بود . 

 برساند گالب به را خودش که زمانی هر کرد می فکر همیشه

 درو گرفته بغل ازلت کنج گالب کردمی فکر. هست جبران وقت

 خواست می که طور آن زمانه چرخ نه ولی. نشیند می او انتظار

 ی پیله شیله بی و ساده دختر آن گالب نه و بود چرخیده

بود گذشته . 



 فکر بدون و دارد برنامه جمالتش تک به تک برای که فهمید می

 چشم به را او دیگر چطور که دید می. زند نمی حرف احساسی و

نیست فرح پسر سعید جز چیزی برایش و بیند نمی عاشق یک . 

 چرا؟  -

ی؟چ چرا -  

 پاک را اش کرده عرق دست کف و برداشت میز روی از دستمالی

 نه بود گرفته فرا را وجودش ی همه اضطراب که بود او حاال. کرد

 از و چشمانش در زد می زل نفس به اعتماد تمام با که گالبی

گفتمی او نخواستن . 

 با عاشقانه قرار مشت یک همیشه ها صندلی و میز این نبود قرار

 را شده سنگ های دل باید گاهی. ببینند خود به خندلب و گل

 صاف طور آن همیشه زمانه که فهمیدند می و کردند می احساس

ماند نمی عاشقانه و . 

خواستی؟ نمی چرا -  

 دختر کار گرفتن چشم. بگیرد او از چشم تا نداشت نیازی گالب

 جوابی چه باید دانستند نمی که کسانی و بود خجالتی های



 افکارش و تصمیم روی که گرفت می زمانی باید را شمچ. بدهند

 چشم زمانی. کند صحبت درست توانست نمی و داشت تردید

 تا چید می هم کنار را کلمات و کرد می فکر باید که گرفت می

بسازد سختی به را جمله . 

 صورتش حالت در تغییری آنکه بدون کرد، نگاه و زد زل گالب

 حسی بی با برود باال بروهایشا حتی که آن بدون. شود ایجاد

کرد نگاه را سعید تمام . 
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 این که کند احساس توانست می سعید هم گفت نمی چیزی اگر

شود نمی سابق گالب او برای دیگر دختر . 

 و گرفت شمارتو سرهم پشت. بودم من کرد التماس که اونی -

 میرو ات شماره ها سال از بعد که منی. بودم من نگرفت جوابی



 است خاموش گفت می که کسی زن بهم حال صدای با و گرفتم

بودم من بودم طرف . 

. نبود کار در ای عصبانی کالم و بلند صدای هیچ. بود آرام لحنش

زد می را هایش حرف جنجالی هیچ بی و آرام . 

 من... نبودی تو بود خورده گره هم به شبش و صبح که اونی -

 این جای بدترین تو. بود باردار سفید شناسنامه با دختر یه.بودم

 دونی سگ اون تو. شهر جای بدترین بگم تونم می واقع به شهر،

 با چجوری؟ دقیقا میگفتم؟ بهت باید میگی. بودم شده باردار من

 بیا چی؟ گفتم می و گرفتم می گرفتم؟ می تماس شماره کدوم

 چی ببر؟ بردار بچتو بیا گفتم می باید یا ببر؟ بردار رو بچت و من

خواستی؟ می  

 من. بشه بزرگ مادر و پدر با اول همون از تونست می بچه اون -

گرفتیم ازش رو حق این تو و . 

 و مرتب انگشتان و گذاشت میز روی را هایش دست گالب

 تصور که طور همان. اشتگذ نمایش به را اش شده مانیکور



 آن روی از دوباره و رفت انگشتانش روی سعید چشمان داشت

بازگشت صورتش روی داشت توجهی قابل زیبایی که ها . 

 رفته طوری پدرش که کنم دار پدر رو ای بچه تونستم نمی من -

 اصال که بود شده ناپدید طوری نباشه ازش نشونی هیچ که بود

 نفهمم شده، چی نفهمم. اشمب داشته دسترسی بهش نتونم

 بفهمم خودمم حال که نباشم موقعیتی اصال. رفته کجا و کجاست

بگردم بچم شدن دار پدر دنبال بتونم برسه چه . 

 نداشت چیزی. نگوید چیزی که داشت حق. کرد سکوت سعید

ماند؟ می حرفی مگر اصال. بگوید که  

بمونم تونستم نمی - . 

بدی توضیح من به نیست نیازی - . 

 در ای چهره با سعید و گذاشت جلویشان را غذاهایشان گارسون

 چه که بود مشخص اش چهره از. کرد تشکر ریخته بهم و هم

 نگفته حرف چقدر و زده چمبره گلویش روی سنگینی های حرف

  .دارد



 نبود قرار اگر. گفت می باید سعید ولی بشنود خواست نمی

 و ریخت می یرهدا روی را دلش حرف باید هم شود درست چیزی

 و نداشت تمامی اش ساله هفت وجدان عذاب. شد می خالی

گرفت نمی آرام دلش . 

بدم توضیح بهت باید من نخوای هم تو - . 

 من گذشته عمر نه. نمیکنه دوا درد کدوممون هیچ از گفتنش -

 دار پدر سالگی هفت تا پسرم نه فهمم می جوونیمو و برمیگرده

بابا نمیگه بزرگش پدر به و میشه . 

 آن. گرفت سعید از نگاه و کرد فرو گوشت ای تکه در را چنگالش

گالب نه بود سعید بود ور غوطه وجدان عذاب در که کسی . 
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حساسم؟ مادرم روی چقدر که میدونی -  

 به سعید. کشید دهانش دور و رداشتب ای کاغذی دستمال گالب

 نوجوان آن و کجا احساس بی دختر این. کرد می نگاه حرکاتش

 بود کرده دفن را او کجا که نبود معلوم بود؟ کجا هیجان و شور پر

بود شده تبدیل رباط یک به و . 

داره نگهش برات خدا - . 

 ارزش بیشتر برایش غذایش نشدن سرد. گرفت سعید از چشم

بود صحبت مشغول که مخاطبی چشمان در کردن گاهن تا داشت . 

درسته؟ میگم درسته بگه اون غلطه بگن هم دنیا که میدونی -  

داره نگهش برات خدا - . 

 اهمیت بی این انگار. بود کرده اش کالفه گالب تکراری ی جمله

 و کوبید می صورتش در بیشتر بار هزار را خودش به گالب بودن

 می روشن برایش بیشتر لحظه هر. کرد می بیشتر را او عصبانیت

ندارد او برای جایگاهی هیچ که شد . 



 اینطوری سال هفت از بعد درست سال، هفت از بعد لعنتی د -

 میکنم حس من که میکنی وانمود طوری من جلوی نشستی

 خاله پسر و خاله دختر خالی و خشک نسبت یه برای حتی

 قبل سال هفت ما که رانگا نه انگار. نیستی قائل ارزش بودنمونم

 چیکار گالبو؟ اون کردی چیکار. دادیم می جونمونم هم برای

 چاقو و من جلوی نشستی احساس بی انقدر اینطوری که کردی

نمیره کتم تو اصال اوف. استیکت به میکشی . 

 صندلی به خودش و داد هل میز روی اعصاب بی را چنگالش

 اش کله از دود گالب های توجهی بی از بود مانده کم. زد تکیه

 برخورد اینطور او با گالب که بپذیرد توانست نمی. شود بلند

 نمی فشاری هیچ با که یخ کوه این و کجا پیشه عاشق گالب. کند

کجا جنبید ! 

میشن عوض آدما - . 

 اصال مونده؟ تو وجود توی احساس ذره یک اصال عوض؟ -

 بچه اون چی برای اصال چیه؟ بودن مادر چیه؟ احساس میدونی

مادرشی؟تو که دونست می نباید  



 گذاشت بشقابش کنار را چنگال و کارد. برد باال کمی را صدایش

 می چشمش توی برایش موهای. زد زل سعید سیاه چشمان در و

 گالب و بودند شده هم ی خیره. کرد می اذیت را آن و آمد

کرد می صحبت محکم . 

 بی پدر چون. ارهد بچه بفهمه نخواست اش عرضه بی پدر چون -

. بگیره عهده بر رو کرده که کاری مسئولیت نخواست اش عرضه

 رو یکیشون فقط که اینه از تر قشنگ داشتن پدر و مادر چون

 سرش که بود بدبخت و ننه بچه انقدر پدرش چون.باشی داشته

 شناسنامه با که... جلو اومده مادرش شکم بفهمه تا برنگردونه رو

. شده حامله نداشت براش اثباتی یچه که ای صیغه و سفید

 نمی چون کنم بغلش نخواستم... حروم بگن بچم به نخواستم

 و دلیل انقدر. بذارم کم براش خواستم نمی. باشم مادر خواستم

 تونم می هم قیامت قیام تا که هام نخواستن برای دارم برهان

 کمرم انقدر خودم چون نخواستم آره بگم؟ خوایمی. بگم برات

 سرم که بودم شده خم انقدر. بود نموندهازم چیزی که بود خم

هام زانو به بود چسبیده . 
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گفت و کرد تر بلند را صدایش : 

 بگم؟ -

 لجن همه این خوای نمی کنی؟ تموم رو افکارت این نمیخوای -

بمونه؟ جا همون بذاریرو گذشته توی  

 اگر. شد خوردن مشغول دوباره و کشید عمیقی نفس گالب

. کند حفظ را آرامشش این توانست نمی دیگر داد می جواب

 و کشید می فریاد باید گفت می هم دیگر ی جمله یک اگر حتی

کرد می خالی را حرصش . 

قبول باشه مقصر من - . 

 اتفاقایی تمام کار تقصیر تو. نیستی مسئله این مقصر فقط تو -

 دیگه که ساله هجده دختر یه کردن ول. افتاده که هستی



 خیلی... ها خیلیه سفید شناسنامه یه با اونم نداره ای دخترونگی

بکنی کارو این که باشی عرضه بی باید . 

 و بود صد پر نفسش. کشید صورتش به دست عصبی سعید

دار حرص .  

 خوای می هرچقدر. باشه میگی وت هرچی. باشه عرضه بی من -

 سال هفت بگیر آروم بابا. دلیات و دق این بشه تموم بگو بگی

 سر تو بزنیم و کنیم دعوا اینجا نیومدیم رفته شده تموم گذشته

 من نکردم من بگی تو و بگردیم مقصر دنبال نیومدیم. همدیگه

 کنیم درسترو چیزی شد شاید اینجا اومدیم. نکردم من بگم

 زندگی تونستیم شاید. کنیم ردیف رو اوضاع یکم تونستیم شاید

رسید آرامشی یه به هم فربد و بچینیم باید که اونطور رو . 

بگیره ازش آرامش بخواد که نداره کم چیزی فربد - . 

 و کردند می نگاه را همدیگر صورت. شد نمی خورده ها غذا دیگر

 زخمی ار سعید هایش حرف تیر تا بود ماشه فشار منتظر گالب

 آن از چیزی. بود او کردن آرام دنبال به هم سعید و کند



 را اش ساله هغت حرص تمام گالب. بود نمانده گالب خونسردی

بود کرده عقده گلو در و بود کرده جمع . 

 که کنی قبول خوای نمی تو و داره. فهمی نمی تو داره د. داره -

 می واقعی رپدو مادر. خواد می معمولیزندگی بچه این. داره

 پدرش و ماد اسم که خواد می درمون درست شناسنامه یه. خواد

 اون پدر من بشی؟ متوجه اینو میتونی. تو و من اسم. باشه توش

 فهمیده حاال و آبجی میگفتبهم پیش وقت چند تا که پسریم

 باید حاال و نبودی کرد می فکر که اونی فهمیده. مادرشی

 تو اینکه. نیست آروم بچه این .کنه هالجی خودش برای نسبتارو

 رو بمه این. نمیکنه دوا بچه این از چیزی ور یه من باشی ور یه

میریزه بهم بیشتر رو بچه ذاین.میکنه پاس و آس بیشتر . 

گفت و آورد پایین را صدایش خونسر : 

 که میکنن زندکی ارزش بی خاکی کره این روی بچه همه این -

. نمیکنن زندگی هم با ولی دارن درپو مادر یا. ندارن پدر و مادر

 برای هم کنار دوتا این نبودن وقتا بعضی داره؟ عیبی چه مگه

 نمیتونم. بپذیرم تورو کنار زندگی نمیتونم من. بهتره بچه خود



 روی و بشوره منو تاپای سر نگاهش هر با که باشم زنی عروس

 زندگیم توی. نیستم کمی آدم االن من. کنه پهن رخت بند

 می افتخار جایگاهم این به و داشتم موفقیت خیلیا از ربیشت

 نیستم ولیدحاضر کنم می افتخار خودم به لحاظ همه از. کنم

 رابطه. کنم زندگی سقف یک زیر تو با شده پسرمم بخاطر حتی

 یه کردن شروع دوباره. بمونه شده تموم باید شده تموم که ای

 اگر. دنیاس اشتباه ترین بزرگ کرده پیدا خاتمه که چیزی

 اینجا به که بود خوب چیز همه اگر. شد نمی تموم که بمد درست

 این دریا؟ به باریکه راه رسوندن هستی؟ چی دنبال. رسید نمی

شده خشک دریا به برسه تا باریکه راه . 
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 می پر را حرفی هر جای که زد می حرف محکم و قاطع انقدر

 جواب در جدید چیزی بتواند تا رفت می فرو فکر در سعید. کرد

 تری قاطع و محکم جواب گالب باز گفت می هرچه ولی بگوید

بنشاند جایش سر رااو که داشت . 

 پسرت بخاطر نیستی حاضر تو ولی. درست گفتی که اینا همه -

 با و پشیمونه االن که بشی کسی نهمو عروس. بکشی سختی

 وقتهیچ که کسی زندگی تو بیای. داره فرق سابق آدم اون

و بیاره کسیو تو جای نتونسته  ... 

افزود پوزخند با و برسد اتمام به سعید حرف نداد اجازه : 

دیگه؟ مجردی االن تو که همینه برای -  

 فتگ می وفاداری از طوری. کند کنترل را اش خنده بود سختش

 دنبال به روز و شب هر و بود عالم انسان ترین وفادار انگار که

کند پیدا را گالب تا گشت می راهی . 

بذارم صدقه باید وفاداریت از حجم این برای من - . 

 ریسمان کدام به باید دانست نمی.  بود شده آتشی دیگر سعید

برسد نوایی و نون یک به بتواند تا بزند چنگ . 



کنم؟ چیکار بگو تو -  

دقیقا چی برای - . 

 خشک را اش پیشانی و گرفت دست به دیگر دستمالی سعید

 های رگ زد می گالب کردن قانع برای که زوری شدت از. کرد

 مقاومت فعال ولی کرد می درد سرش. بود کرده باد اش پیشانی

آورد نمی خودش روی به و کرد می . 

زندگی این کردن درست - ... 

بدوش گوب تو نره میگم من - . 

بود شده ماندگار لبش روی پوزخند . 

راضیه مامانم. من با مامانم - . 

. توعه خود بودن ننه بچه مشکل. نیست شما مامان مشکل -

 تو دیگه من که اینه. نیست اینا از کدوم هیچ تر اساسی مشکل

 بخوام برسه چه نمیکنم حساب هم خاکی کره این مردای جزو رو

کنم فکر بهت . 



. گذاشت دهان در لقه یک و گرفت دست به را گالشچن و کارد

 خونسردی شدت از که خونسرد گالب همان بود شده دوباره

کرد می کالفه را سعید بیشتر . 

 من دست از. کنی حل خانمت با رو مشکلت بری میتونی شما -

 صالحته که هرچیزی امیدوارم. نمیاد بر زندگیت برای کاری

 بهتر تو از مطمئنم و میدونم پسرمو صالح من. بیوفته اتفاق

 از بهتر براش والدینش بودن جدا. بگیرم تصمیم براش میتونم

کنه زندگی دوتاشون هر پیش مسمون ی خونه یه تو که اینه . 

گفتو کشید را خالصش تیر سعید : 

باشمش داشته قانونی میتونم - ... 

 

 

 

 

امشب پارتای از اینم  

نره یادتون نظر  



 موضوع با خفن و قوی اتمام به رو نرما دنبال که کسانی ای

دارم پیشنهاد یه من میگردید خوب خیلی  

 و میکنم دنبالش عاشقانه خودم من ک رمانیه دقیقا رمان این

نمیگم بهتون تبلیغ برای اصال  

@ostokhanhaeeketoradoostdashtand 
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. بود شده پرتاب پایین به بلند برج یک از که انگار. ریخت دلش

 به دلش در چیزی. بود شده موریانه به شبیه وجودش در چیزی

 دست او ضعف ی نقطه روی دقیقا سعید. بود افتاده تشویش

 سعید با بخواهد که نداشت تن در جانی انگار او و بود گذاشته

 کرد می فکر خودش با فقط و رفت اهیسی چشمانش. کند مقابله

بود رسیده جا این به کارشان چرا که . 



 آن توانست نمی که سعید. کرد مشت پاهایش روی را دستانش

 خونسرد برای چطور او بفهمد توانست نمی که سعید. ببیند را ها

 می تر خبر بی سعید هرچه. کند می تالش خودش دادن نشان

 تاثیر رویش توانست می بیشتر بود تر آرام او صدای و ماند

 بود کرده بازی نقش انقدر روزها این. بود شده دیده آب. بگذارد

 تالش کمی با دانست می که بودند نخوانده را دستش دیگران و

کند نقش ایفای خوبی به هم سعید جلوی تواند می . 

 خودت زندگی هنوز که تویی. بکن میشی راضی اینطوری اگر -

 زندگیت؟ وسط بکشی منو تونی یم چطوری نیست مشخص

 پدری ادعای سال هفت از بعد میتونی چطور... هیچی من اصال

مشترکتی؟ زندگی درگیر خودت که صورتی در کنی  

 خونسردی در تالش گالب که مقدار همان. نبود خونسرد سعید

 را عصبانیتش توانست نمی. شد می سفید و سرخ سعید داشت

 بیخیال توانست نمی. کند نپنها ها پشت همان و ندهد بروز

 پسش او و برگردد گالب سمت به شد می مگر. نزند وحرص باشد



 روزنه یک حتی و بود زده پس وجود تمام با را او گالب بزند؟

بود نگذاشته باقی برایش امید . 

 مقصر جا این تو. بوده تو کاری پنهون من نکردن پدری باعث -

 .بودی

گردی؟ می مقصر دنبال تو -   

 به. کرد می نگاه را سعید جانب به حق و بود داده باال را یشابرو

 می دلش که چیزی و خودش سمت به را بحث توانست می خوبی

 سعید بعدی ی جمله با دانست می خوبی به. دهد سوق خواهد

 و کرده می صحبت اش بچه گرفتن از چطور که کند می فراموش

بود آورده در لرزه به را او بدن و تن . 

 بچه یه با رو من توضیحی هیچ بدون. رفتی پیش سال فته تو -

 نمی شدن مادر از چیز هیچ موقع اون من که این. گذاشتی تنها

 پشیمون زمان اون بابت اصال تو که این ولی... بحثه یه فهمیدم

 رو فربد که وقتی از مدت همه این. عجیبه برام خیلی نیستی

 چطور. گذره می وندیدنم دوباره از همه این. گذره می میبینی

حداقل و بدونی مقصر پسرت ندیدن بابت رو من تونی می ... 



 نگه هم کنار در و آورد باال را شستش و اشاره های انگشت

گفت و کرد تنگ را چشمانش. داشت : 

 میگم؟ دروغ مگه نیستی. باشی پشیمون انقدر حداقل... انقدر -

میگی؟ من اشتباهات از جانب به حق اومدی  

. داد تکه صندلی به و برگرداند پاهایش روی دوباره را دستش

کرد پرت صندلی روی را خودش انگار نه که تکیه . 

خیلی آقا مردی خیلی - ... 

 راضی را گالب بتواند که چیزی دنبال. بود کلمات دنبال اما سعید

 .کند

 شرایطم من. میکنه اذیتم داره. بشم جدا کیمیا از من بذار -

. دارم دوست هم هنوز من نکن لج هم تو بیا. نیست درست

داشتم دوست همیشه . 
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 را گردش و درشت چشمان و کرد فرو هم در را ابروهایش

دوخت سعید چشمان به مستقیم : 

 یه کنم؟ رصب میگی من به و داری زن که وقیحی انقدر واقعا -

! چندی چند نمیدونی خودتم که میکنی صحبت من با طوری

 می بچتو ؟!کنه خوب حالشو رو ات تنه پایین خوای می رو یکی

 این از چی میدونی خودت اصال میخوای؟ بچگیتو عشق خوای؟

شنیدم تو از زیاد هارو دارم دوست این من خوای؟ می زندگی . 

بفهم رو دهنت حرف گالب - . 

 فوران گفت سعید که دارمی دوستت از. بود وردهآ جوش گالب

 کنارش که خواست می او از وقاحت با هم باز و داشت زن او. کرد

 های حرف این چرا دانست نمی. کرد می عالقه ابراز و باشد

 همسر خودش که آن با. بود شده تمام گران انقدر برایش سعید

 سعید انزب از ها حرف این شنیدن ولی بود شده شهاب ای صیغه

بزند آتشش حتی لحظه آن توانست می .  



 وجودش به بود گرفته را جلویش لحظه آن تا که عصبانیتی تمام

 صحبت سعید با چطور و گوید می چه نفهمید دیگر. آورد هجوم

کند می . 

. بمونی عالقت پای نتونستی که هستی عرضه بی آدم یه تو -

 صحبت کی با داری میدونی اصال چیه؟ میدونی اصال عالقه؟

 یه گفتن با که نیستم عاشق کوچولوی دختر اون من میکنی؟

کنم فکر بهش و نخوابم هفته یک دارم دوست . 

گفت و گرفت باال را دستش : 

 برای االن من. بدبخت بچه دختر اون شد تموم. رفت... مرد -

 و بگیرین تصمیم برام تو امثال و تو نمیذارم. ام کسی خودم

بشم تحقیر که بشه گرفته میمتص برام طوری نمیذارم .  

گفت سعید که برود تا چرخید عصبانیت با و شد بلند جایش از : 

بابا ای. کن صبر دقیقه یک گالب. شدی متوجه اشتباه - . 

 جا همان. رساند گالب به را خودش سریع. شد بلند هم سعید

 سعید دست میان گالب دست و بودند ایستاده رستوران وسط



 با و کشید بیرون او دست از را دستش گالب. بود افتاده گیر

گفت و شد اش خیره عصبانی چشمان : 

 و میذارم احترام بهت هستی پسرم پدر. ندارم کاری تو با من -

 تحمل مجبورم پسرم زندگی شدن بهتر برای. ندارم کاریت هیچ

 سختی ای ذره حتی فربد نمیذارم و کنم می تحملت باشه... کنم

 با خودت کنار رو من اسم دیگه بار یک فقط ...بار یک ولی. بکشه

تو و میدونم من بیاری بودن فربد مادر جز به ای دیگه نسبت هر . 

 هزارتومانی پنجاه تراول چند و کرد فرو کیفش داخل را دستش

 جای هایش پول پاکت. کشید بیرون بفروشد که آن بدون

 تراول. کند پیدا را آن توانست می راحتی به و داشت مشخصی

 پشت سعید صدای. رفت و کوبید سعید ی سینه روی را ها

 زهر نهار. نداشت اهمیتی او برای ولی شد می شنیده سرش

 می تحمل هم را فربد نبودن اضطرای اید حاال و بود شده مارش

 .کرد
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 هایش اشک طور همین. نبود خودش دست هایش مچش باریدن

. کرد می فکر اش گذشته های سال تمام وبه ریخت می پایین

 یادش که جایی تا. بود شده سر بدبختی و دوری با که هایی سال

 اینطور سعید حاال و بود کم اش زندگی در چیزی همیشه آمد می

آمد نمی راه دلش با خدا که بود انصافی بی. کرد می تهدیدش . 

 باز تا هنوز. نکرد روشن را آن ولی نشست ماشین فرمان پشت

 قرار فرمان روی را سرش. بود مانده زیادی وقت مجموعه شدن

 چشم و بود شده کنترل غیرقابل هایش اشک. گریست و داد

 هر. کنند تحمل را بدبختی حجم این توانستند نمی دیگر هایش

 می قرار اهشر سر جدید چیز یک گذاشت می سر پشت را چه

کرد می اش دیوانه و گرفت .  

 سعید برگشتن با توانست می بود دیگری کس اگر شاید

 گالب ولی کند پا به عروسی دلش در بار هزار و شود خوشحال



. نبود سابق هیجان و شور پر عشق آن برایش سعید دیگر... نه

 و عشق اصال بلکه هیچ که نبود عاشق مرد یک سعید دیگر

 او که شد می عشقی پذیرای باید چرا. کرد نمی باور را اش عالقه

 دوباره حتما کند را کار این توانست بار یک اگر بود؟ کرده رها را

توانست می هم . 

 بینی. کند بلند را سرش شد باعث اش گوشی ی ویبره صدای

 بینی کمی. کرد منظم اصرار با را هایش نفس و کشید باال را اش

سوخت می چشمانش و بود گرفته اش .   

 را تماس. بود نخورده چشمش به حال به تا و بود ناشناس شماره

پفت دماغ توی از صدایی با. داد قرار گوشش کنار و کرد وصل : 

بفرمایید بله - . 

خوبی؟ جان گالب سالم -  

 انگار. بود آمده آشنا نظرش به شدت به که بود مردی صدای

 چه او بفهمد که نبود آشنا برایش انقدر ولی بود شنیده جایی

کند می صدا جان گالب را او اینطور که است کسی . 

بفرمایید بله - . 



صمیمانه کمی و غرور پر کمی... داشت خش کمی صدا . 

کاشف. هستم عرفان - ... 

 هالجی را موقعیت که توانست تازه. بود افتاده اش هزاری دو تازه

 .کند

بودم نیاورده جا به ببخشید. هستید خوب بله بله - . 

نیارید جا به شما دارید حق عزیزم بله - . 

. کرد احساس را اش سرخی گرمای یعنی. شد سرخ اش گونه

بود نیاورده جا به را او که کشید خجالت . 

نبودم خودم حال توی اصال. ببخشید خوام می معذرت - . 

کردید؟ گریه افتاده؟ اتفاقی -  

 چرا. داشت کم را یکی همین. فشرد هم روی محکم را چشمانش

 را اش شماره کجا از اصال و گرفت می تماس او با لحظه آن باید

 این با نه ولی بود گرفته تماس او با هم قبال که آمد یادش داشت؟

بود نشناخته را او حکه بود خاطر همین به و شماره . 

بفرمایید جانم. نیست چیزی. نه نه - . 



 کنم می اسمس برات آدرس یه. کردی گریه که مشخصه کامال -

 بهتر حالت یکم هم شاید کنیم صحبت کار درباره اینجا بیا لطفا

 .شد

. نداشت را کار این موقعیت اصال. رفت فرو هم در هایش اخم

 عرفان کنار هم در افکار و قیافه آن با خواست نمی دلش اصال

کند صحبت کاری مسائل به راجع بدتر همه از و باشد . 

نمیتونم ولی ببخشید - . 

گفت و بود کرده ارزیابی تنهایی به را جوانب. دنیاور کم عرفان : 

 فرصت امروزتون های سانس شروع تا ساعتی چهار سه هنوز -

اینجا بیا بیوفت راه. هست . 
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 همه به دقیق انقدر او که این ولی نداشت ای مسئله تایم برایش

انگیخت بر را تعجبش بود کرده فکر چیز . 

دیگه فرصد یه تو ایشاال. نیستم اکی خودم نه - . 

 بیوفت راه. بیای االن همین مجبوری. نداریم ای دیگه فرصت -

خداحافظ منتظرم من . 

 قطع رویش را تلفن سریع. نداد گالب به هم فکر فرصت اصال

بود دستش در که تلفنی و ماند گالب و کرد .  

 که داشت عادت. برگرداند خودش سمت به را ماشین وسط آیینه

 هم و بود کرده پف هم چشمانش. ببیند را خودش آینه آن با

 را این و بود باقی قبل قوت به چنان هم آرایشش. بود قرمز کمی

 انتخاب کتایون که بود می کیفیتی با آب ضد لوازم متشکر باید

بود کرده . 

 که ای گذاری سرمایه این شاید. کرد روشن را ماشین تردید با

 فربد مسائل باید. کند بهتر را حالش توانست می بود گفته عرفان

 خواست می اگر. رفت می پیش توکل با و سپرد می خدا به را



 بردن پیش درست برای کشیدن نقشه درگیر را ذهنش ی همه

زد می اش زندگی تمام از باید کرد می سعید و خودش رابطه . 

 پر مسیر باید و بود شهر شمال بود فرستاده عرفان که درسیآ

 پیش ترافیکی هیچ او شانس از ولی گذراند می را ترافیکی

برساند شرکت به را خودش توانست راحتی به و نبود رویش . 

. آورد در کیفش از رنگی کم لب رژ و کرد پارک را ماشین

. بود جمتشن اعصابش و بود شده رفته رو و رنگ حسابی صورتش

 می دلش. توانست نمی نکند فکر سعید به که کرد می هرچه

. باشد نداشته خارجی وجود دیگر تا بگیرد زیر را سعید خواست

 از عظیمی بخش توانست می مادرش و او شدن محو کرد می فکر

کند حل را او مشکالت . 

 مشکی ساختمان های در. داشت رنگی کرمی سنگ ساختمان

 آدرس به نگاهی. داشت زیبایی آرایی لگ ورودی جلوی و بودند

 این که رسید نمی نظر به اصال. کرد ورودی به نگاهی دوباره و

 و بود خانه به شبیه بیشتر. باشد شرکتی ورودی زیبا ورودی

نبود رویش بدهد شرکت از نشان که دیگری چیز و تابلو هیچ . 



 و کرد تردید بیشتر دید که را بسته در و کرد نگاه را باال دوباره

گرفت را عرفان همراه تلفن شماره . 

رسیدی؟ جانم -  

 بدی فکر بخواهد که طور آن نه ولی بود صمیمانه گفتنش جانم

 نمی او راحتی از اصال و کرد می برخورد دوست یک شبیه. بکند

کرد بدی برداشت که شد . 

 اینجا ولی هستم هفت و بیست پالک همین پایین من بله -

که اس خونه . 

 ها بچه گم می االن. دوازده واحد ششم طبقه. ومدیا درست -

برات بزنن رو در . 

 به در تلفن شدن قطع از بعد لحظه چند و  رفت باال ابروهایش

شد باز رویش . 
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 که چیزی. شد برو رو شکوهی با ورودی با شد باز در که همین

 با که بود بزرگی نمای آب. کرد نمی تصورش بیرون آن از اصال

 بر در را ساختمان البی از ای گوشه و بود شده تزئین رنگی نور

بود گرفته . 

 واحد شماره گفتن با او و کند اش راهنمایی کرد سعی نگهبان

دهد نشانش را آسانسور تنها تا کرد منجر را نگهبان . 

 اگر. شرکت از غیر به بود چیزی هر شبیه و بود کتیسا ساختمان

 یک با که میکرد فکر دید می را جا آن نظر یک در کسی

 ها واحد تمامی که انگار ولی است روبرو مسکونی ساختمان

بود اداری های واحد . 

 طبقه شده ضبط صدای و ایستاد نظرش مورد طبقه در آسانسور

 در و شد خاموش نسورآسا داخل بنفش های نور. کرد اعالم را

 یک با دوازده واحد روبرویش درست. شد باز اش آکاردئونی

 طبقه آن سکوت و بود خورده در روی رنگ طالیی بزرگ استند



 صدای. کرد نگاه طرف آن و طرف این به کمی. بود گرفته را

 ابرو تا شد باعث خورد می گوشش به دیگر واحد از که سشواری

 هیچ اینکه همه از بدتر و بود شکوکیم ساختمان. بیاندازد باال

بود نخورده ها در کنار تابلویی . 

 طول چندددقیقه. داد قرار دوازده واحد زنگ روی را دستش

 طرف یک به را موهایش. آمد در جلوی مقنعه با دختری تا کشید

گفت او دیدن با و کرد مرتب مقنعه زیر : 

 بفرمایید؟ -

مدار قرار کاشف آقای با. هستم دانش - . 

 های بچه تمامی و نبود بود گفته عرفان که طور آن انگار

نبودند همسفرشان شرکتشان . 

هستن منتظرتون بفرمایید - . 

 جلوی از رفتنش کنار با و زد نقش ریز دخترک روی به لبخندی

. تمیز و مرتب شرکت یک به شبیه درست. شد واحد وارد در

 راستای در رتبم که هایی صندلی و ها میز از بود پر سالن تمام

 می نوشته شماره دیوار روی سالن انتهای. بود شده چیده هم



 جریان دانست نمی.شد می نوشته جلویش محصولی و شد

کرد می نگاه چیز همه به کنجکاو فقط و چیست . 

لطفا طرف این از بفرمایید - . 

 خوبی به را او بود روبرو ی ویژه میهمان با انگاری که دختر

 اتاق از یکی فقط که بود ای خوابه چهار حدوا. کرد راهنمایی

 سرشان همه و بود شرکت یک به شبیه درست. بود بسته هایش

 بیخیال یدسالن گوشه دختر دو. بود هایشان کتابو حساب گرم

زدند می حرف و خوردند می قهوه هایشان مانیتور . 

 کاشف آقای بفرمایید -: گفت و کوبید را بسته اتاق در دختر

هستن شما منتظر . 
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 و بزرگ میز پشت.ایستاد جایش در عرفان شد باز در که همین

 آمد نمی ریخته بهم ی قیافه و ریخت آن به. بود نشسته مجللی

باشد داشته بساطی و بند چنین . 

 کش از موها از نیمی همانطور. دبو پریشان موهایش همانطور

 روی هایش انگشتر و ها دستبند. بود زده بیرون سرش پشت

 مرتبی عین در ریشدهایش و کرد می نمایی خود هایش دست

بود نامرتب . 

 دو که خصوص به. نداشت شرکت رئیس یک به شباهتی هیچ

 تا بود ها جهانگرد شبیه بیشتر و بود پوشیده هم روی پیراهن

املع مدیر یک . 

اومدید خوش به به - . 

 و دوخت اطرافش به را نگاهش. زد بشاشش روی به لبخندی

 بسته در که همین. شود خارج اتاق از تا زد اشاره دختر به عرفان

گفت عرفان که رفت در سمت به چشمش هم گالب شد : 

خوبی؟. اومدی که ممنون -  



 مه خودش. کرد اشاره میز جلوی های صندلی از یکی به دست با

گفت و آمد بیرون میز پشت از : 

 پیدا راحت. ازتون کنن پذیرایی میگم االن. بشینید بفرمایید -

 کردی؟

 بود شخص دوم کمی. است چند چند که دانست نمی هم خودش

خودمانی کمی و احترام با کمی. شخص سوم کمی و . 

. ترسناکه یکمی ساختمونتون این. بود راست سر ممنون آره -

هست بزرگی سن به رکت یه اینجا که نیست مشخص اصال . 

 و وکالت دفتر یا شرکته یا ساختمون این واحدای تمام -

نیست اینجا ای مسکونی واحد هیچ. آرایشگاه . 

 شرکتی تنها. گذاشت کیفش روی را دستش و داد باال را لبانش

 بود بار اولین او و بود شهاب شرکت داشت آمد و رفت آن در که

رساند می هم به حضور رسمی نچنی این جایی در که . 

کردی؟ فکر پیشنهادم راجب -  



 را گالب اصال که سریع انقدر. بود رفته مطلب اصل سر زود خیلی

بود کرده شوکه . 

کردم فکر آره - . 

 بدهد ورود ی اجازه عرفان که آن از قبل و کوبید در به کسی

 جلوی را نسکافه حاوی سینی و شد داخل جثه ریز دختر همان

داد قرار گالب . 

گفت عرفان و کرد تشکر ادب رسم به گالب : 

 بگیری کپی یه قراردادمونم های فرم میکنی لطف جان حدیث -

 .بیاری

حتما بله - . 

 دو روی را آرنجش و نشست گالب روبرویی مبل روی عرفان

 او انگار نه انگار که کرد می برخوزد طوری. گذاشت زانویش

 افرادی از یکی لویج حاال و است بزرگ شرکت این رئیس

شود همکار او با بود قرار که بود نشسته . 



 از که میشه سود پر و خوب برات کار این انقدر مطمئنم من -

میکشی دست االنت کار . 

گفت تعجب با و انداخت باال ابرو گالب : 

کنم؟ می همکاری باهاتون که گفتم من مگه -  
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 نخی و کرد فرو پیراهنش جلوی جیب در را دستش عرفان

 و داد قرار لبش کنار کند روشن آنرا که آن بدون. آورد در سیگار

کرد نگاه گالب به . 

 همکاری نخواید که باشه داشته وجود دلیلی نمیکنم فکر -

 .کنید



 معذب و شود اش خیره خواست نمی. گرفت او چشمان از چشم

 می هرچه عرفان تا داد اجازه.نگفت چیزی و کرد سکوت. باشد

بگوید خواهد . 

 او. نبود نکردنش همکاری برای دلیلی واقعا. انداخت باال شانه

 دست به خوبی سود تا گذاشت می جایی باید را اش سرمایه تمام

 سودی چنین که نبود شرکت آن از غیر به جایی هیچ. بیاورد

بود انتخاب بهترین قطعا و هدبد . 

 که کند خارج مکامله آن از را گالب ذهن کمی خواست انگار

 :گفت

دیدی؟ رو شرکت -  

گفتو داد تکان را سرش گالب : 

بشم روبرو شرکتی چنین که کردم نمی رو فکرش - .  

داد هل گالب سمت به را سینی . 

بخورین چاییتونو - . 

شد دادن توضیح مشغول عرفان و کرد تشکر گالب . 



 هم باال واحد. سفارشاس تحویل مخصوص انتهایی اتاق اون -

 ثبت سفارشاشونو ها بچه. سرمون باالی همین دقیقا. انبارمونه

میگیرن تحویل و انتهایی اتاق اون میرن و میکنن . 

گفتو نوشید وایش از کمی گالب : 

چین؟ محصوالتون -  

 برای اگر که میدم پیشنهاد من. بکنی فکرشو که هرچیزی -

 هم قسمت یکی اون مزایای از حتما اومدی گذاری سرمایه

 با جا همین از رو خونه روزمره خریدهای میتونی. کنی استفاده

میشه کم حسابت از خریدت سود واقع در. بخری تخفیف . 

 را شرایط ولی گوید می چه او دانست نمی و بود شده گیج کمی

دید می مناسب . 

 و بود هایش دوست تربن نزدیک از ییک برادر عرفان طرفی از

کند اطمینان او به راحتی به توانست می . 

کنم؟ چیکار باید کار این برای -  



 میگی یا اینجا میای یا داشتی که خریدی هر فقط هیچی -

میکنیم ارسال . 

گفت عرفان که کرد پایین و باال را سرش : 

چقدره؟ تون اولیه سرمایه -  

. بود گرفته اش الیه چند ستبندد مشکی های مهره به را دست

 شستش انگشت کنار که ماند ای خالکوبی تک روی گالب نگاه

نبود تشخیص قابل فاصله آن از شکلش و بود شده حک . 

 دنبال. دستم روی مونده حاال که داشتم خونه پیش پول یه من -

 این بهم شما وقتی وبی بده خوبی سود که بودم بانکی یه

. کنم همکاری خودتون با بهتره که ردمک فکر دادین پیشنهادو

ملیون هفتاد حدود . 
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گفت و انداخت باال ابرو عرفان : 

 گذاری سرمایه خوبی جای که باش مطمئن راحت خیالت -

کنیم امضا میاره رو قراردادا حدیث االن. کردی . 

 تصور که بود چیزی از تر باال خیلی شراکت شروع سرعت

. کرد می را فکرش که افتاد اتفاق آن از تر سریع چیزهمه. داشت

 بانک به بعد روز صبح هم ها پول کردن جابجا برای تا شد قرار

شود جابجا دردسر بدون ها پول تا بگیرد چکی و برود . 

بهاره ی خونه من مهمون امشب شام - . 

 ای مشغله پر و سخت روز. بود نرفته بهاره ی خانه به بحال ات

. برساند اتمام به گرم آب دوش با را شب داد می ترجیح و داشت

 ترس. بخوابد سیر دل یک و بگیرد بغل را پسرش داشت دوست

مرد راست تنش به مو کوچکش پسر به فکر با او دادن دست از . 

دیگه وقت یه میشم مزاحم ایشاال ممنونم نه - . 

 از بعد باید امشب همین.نزن رو دیگه وقت یه حرف اصال -

بیار پسرتم. من مهمون و بهاره خونه بیای سرکار . 



 بشناسند پسرش با را او که بود جا یک اینکه از. زد لبخند

 بود نگفته بهاره به فربد از چیزی خودش هنوز. بود خوشحال

 شاید اصال. کند پنهان را او بخواهد که نداشت اهمیتی اصال ولی

بودند گفته فربد از عرفان و عسل . 

 ترجیخ هم خودش و نداشت خبر بهاره از که شد می وقتی چند

باشد خبر بی تا داد می . 

 مزاحمتون دیگه وقت یه ایشاال ندارم تعارف بخدا ممنون -

 .میشم

 هم عرفان و گرفت دست به را قرارداد.  شود بلند جا از خواست

شد خیز نیم او همراه . 

بندازی زمین روشو نتونی تا بگیره تمای خودش میگم - . 
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 هم گالب های انکار و بهاره اصرار...زد زنگ هم خودش و گفت

 بهاره اصرار متوالی دقیقه چند از بعد باالخره. نداشت تمامی

باشد همراهشان شب که بود کرده قبول بگال . 

 اولین این. کند حاضر را فربد خواست و گرفت مادرش با تماسی

 شود دیده فربد همراه به او اینکه. بود مهم بسیار برایش ها

 این تمامی برعکس درست. رسید می نظر به دلچسب برایش

 درما خواست می حاال بود داشته نگه هیاهو از دور را او که سالها

باشد زندگی هیاهوی میان او با و باشد . 

. بود کرده تر راحت برایش را زندگی بودنش دور و شهاب نبود

 را او ی دغدغه که همین. کند فکر آمدنش از بعد به که نبود نیاز

 همه گفت می وجودش در حسی انگار. بود بهتر چیز همه نداشت

 می پیش طور آن چیز همه. خواهد می که شود می همانطور چیز

 هیچ که بود مطمئن. بود کرده آماده برایش را خودش که رود

 روزی شهاب که بود مطمئن حتی و گردد برنمی شهاب به وقت

کند می شاد را بهاره دل . 



 زندگی وارد اینکه از گاهی بود، راضی شان جدایی از آنکه با

 دست از.خورد می حرص بود شده ای نشده تمام زناشویی

خورد می حرص بود فکر تهکو چقدر که خودش . 

 که داد می حق. داد می حق خودش به هم قبل وقت چند تا

 اساسی بخش که ای راحتی و سکوت برسد، آرامشی به بخواهد

 خانه آرامش با دیگرش بخش و بود شده فراهم شهاب پول با اش

 سی آرامش آن اگر حتی گرفت می آغوشش از که آرامشی. اش

داشت سنی فاصله سال . 

 شش از بعد که بود کرده پیدا تر پخته گالبی شهاب از بعد حاال

 که بود نشسته کتایونی جای سال چندین از بعد و بود مادر سال

 به و داشت چیز همه انگار. داشت را جایگاه باالترین ذهنش در

 بودن با که بود آرامشی انگار. بود رسیده هایش خواسته ی همه

بابا؟ نرفته بین از هم نبودش با و نبود شهاب  

 سعید به کامل نفس به اعتماد با که هایی حرف تمام از بود راضی

بجنگد عواقبش تمام برای بود حاضر و بود گفته . 

مامان؟ بگم بهت باید -  



. بود نسبت این شناخت فربد ذهنی درگیری ترین بزرگ که انگار

 اولی بار و پرسید می که نبود اولی بار این که نسبتی شناخت

خواست می راهنمایی گالب از آن به راجع که نبود . 

 صدام باید داری دوست خودت چی هر که گفتم بهت هم قبال -

 .کنی

. نشود پرت رانندگی از حواسش تا بود دوخته روبرو به را نگاهش

 و بود ولنجک سرباالیی های کوچه پس و کوچه در بهاره ی خانه

 رینت سخت از یکی گالب برای هم شیب در کردن رانندگی

بود کارها . 

 عاشقتم آوردمت بدنیا. کردی زندگی من شکم توی ماه نه -

تو اندازه به باشم هیچکسی عاشق نمیتونم که طوری ... 

بابا؟ حتی -  
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 داشت نکه مزتر روی محکم را پایش. کرد اش شوکه فربد سوال

شد خیره فربد چشمان به ای لحظه و . 

بدهد فربد به مناسبی جواب و کند جمع را ذهنش بود سخت .  

 نه بود افتاده بدنش به که لرزی و ترس. افتاد راه و کرد کالچ نیم

بود هم فربد سوال برای بلکه سرباالیی برای فقط . 

 انگشتانش میان را فربد کوچک دست و کرد دراز را دستش

 صورت سوالش جواب دنبال.کرد نگاهش و شد خم فربد. گرفت

 راحت بتواند تا داد می قورت دهن آب گالب و کاوید می را گالب

کند صحبت او با تر . 

 از مشکال سری یه بخاطر بابات و من. هستم تو عاشق فقط من -

 هم عاشق و باشیم هم با نمیتونیم همین برای. شدیم جدا هم

 .باشیم

عاشقته یگهم اون ولی - . 



 شد نمی باورش. نشود متوجه فربد که کرد فوت طوری را نفسش

 حتی. کند نفوذ گالب به بتواند تا کند استفاده هم او از سعید که

 فربد با او به راجع بخواهد سعید که بزند حدس توانست نمی

کند صحبت . 

 کنیم کیف مهمونی بریم بذار. پیچیدس یکمی بزرگا زندگی -

بس و تویی من عشق . 

 بهاره ی خانه پالک کردن پیدا با و فشرد را دستش دوباره

 .ایستاد

رسیدیم این از اینم - . 

 .مامان -

 سعی فربد لرزان صدای که بود اولیندباری این. ایستاد قلبش

 به پمپاژ با را اشک هم همین و کند خطاب مامان را او داشت

 انقدر. دکر نگاه را فربد گنگ و گیج ای لحظه. فرستاد چشمانش

 نشان العملی عکس هیچ توانست نمی که بود مبهوت و مات

 را نگاه و گرفت را چشم اشک نم که کرد نگاه را او انقدر. دهد

کرد تار .  



 را او محکم. گرفت آغوش در را فربد کوچک ی جثه و شد خم

 این شد نمی باورش. فشرد توانست می که جایی تا و داشت نگه

 این شنیدن که نمیکرد باور است هکرد تجربه را دلنشین حس

باشد گذار تاثیر و زیبا انقدر کلمه . 

جانم؟. مامان جان -  

 می کسی انگار که فشرد می را او طوری. کرد نمی رها را فربد

شوند جدا که کند مجبورشان خواهد . 

بگردم دورت الهی. بشم فدات من الهی - . 

شدم خفه - . 

 و لخت موهای. کشید فربد صورت روی دست و کشید عقب

بوسید را اش پیشانی و زد کنار را اش داشتنی دوست . 

 تعجب با و بود دوخته گالب اشکی چشمان به را نگاهش فربد

کرد می نگاهش . 

بگو عزیزم جانم. دادم فشارت ببخشید - . 

میگم بعدا حاال هیچی - . 



. شد باز جلویش از کمربند و داد فشار را کمربندش ی دکمه

 می حض و کرد می نگاه هایش مردانگی مامت به دقت با گالب

 .برد

نره یادت مطمئنی؟ - ! 

نمیره یادم نه - . 

بریم پس - . 

 را فربد کیف. برداشت پشت از را فربد و خودش کیف و شد خم

 خوش مردانه پیراهن ی شانه به نمایشی دستی و داد دستش به

شد پیاده لبخند با و کشید دوختش . 
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 آمده درست را آدرس که شد مطمئن پالک شماره به نگاه با

. شد باز در دادن جواب بدون و فشرد را شش شماره زنگ. است

 متوجه ورود بدو همان از که بود ای واحدی تک ساختمان

شد بودنش شیک و زیبایی .  

 نمی. داشتندبرمی قدم هم با و بود گرفته ستد در را فربد دست

 لذت انقدر ها رفتن راه نفره دو این ها مادر ی همه برای دانست

 پرواز به پروانه دلش در اینطور که اوست برای فقط یا است بخش

آورد می در . 

 روبرو بهاره انرژی پر و بشاش صورت با شد باز که آسانسور در

 دامن و تاپ و بود کرده هار دورش آزادانه را موهایش. شد

داشت تن به راحتی .  

 یه براتون گفتین می خانم شده؟ فرما تشریف کی ببین به به -

کشتیم می چیزی شتری گوسفندی گاوی . 

شود خارج کامل فربد تا داشت نگه را در و خندید گالب .  

 .سالم -



 گالب به نگاه با و ایستاد و کرد سالم گالب از بعد سریع فربد

شود مطمئن بعدی حرکت از تا بود منتظر . 

 بهاره آغوش به و کرد باز فربد دست دور ا را انگشتانش گالب

 گالب که بود سریع آنقدر کشیدن آغوش آچبه این سرعت. رفت

گفت و ایستاد فربد کنار و برگشت : 

 دوست بهاره خاله هم ایشون و. هستن پسرم فربد آقا ایشون -

 .مامانه

 به بود مانده باز تعجب از که دهانی و گشاد چشمانی با بهلره

 در نگفت چیزی ولی بپرسد کرد سعی باری چند.شد خیره گالب

 جلو گالب با حاال که فربد سمت به را دستش و شد خم عوض

کرد دراز بود آمده . 

میبینمت که خوشحالم خیلی خوشگلم پسر - . 

 و کرد تشکر گفتن ممنون با تنها و نبرد باال را سرش فربد

کشید بیرون بهاره دست از را شدست . 

 برایش مفصل را قضیه بعدا که فهمیند او به لب تکان با گالب

کند خارج پایش از را هایش کفش کرد سعی و کند می تعریف . 



گفت اشتیاق با و رساند در جلوی به را خودش شوق با عسل : 

اومــــــده من عشق - . 

 آغوش در و ندگذرا در و بهاره بین از را خودش و نداد فرصت

کرد رها گالب .  

 ذوقش فربد دیدن با و ندلشت تمامی احساساتش ابراز عسل

کشید آغوش به هم را او و شد خم و شد بیشتر . 

میاری فربدم نگفتی جون گالب وای - . 

 که بیاورد در را فربد های کفش تا شد خم و زد لبخند گالب

 تجف و آورد در را کفشش و کرد دستی پیش تر جلو خودش

داد قرار در کنار شده . 

کردم ضعف جنتلمنت فربد آقا این واسه االن همین از من وای - . 

 را فربد دست رفتنشان کنار با و خندید بهاره حرف به گالب

شدند وارد و گرفت . 

 مهمون خودش. عالمه قوالی بد ته... میبینی منو داداش این -

نمیاد خودشم کرده دعوت . 



نبودم زحمت به اضیر اصال بخدا بهاره وای - .  

بود باال از دستور - . 
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 و بلوز عسل. بست سرشان پشت را در بهاره و شدند داخل

. بود کرده تن به خودش های سال و سن هم به شبیه شلواری

 و بود کشیده باال ساقش های نیمه با را شلوار دار گت های پاچه

 روی که ای زرشکی لب رژ. بود آویزان کمرش به هم بند چند

 می دیده صورتش روی که بود آرایشی تنها بود کشیده لبش

 .شد

خوشگله خونت چقدر - . 



 اُپن روی را بود خریده گالب که ای شیرینی جعبه بهاره

انداخت گالب به نگاهی نیم و گذاشت آشپزخانه . 

 مهمون اولین تو. شده نوار نو تازه اینجا. بهت که گفتم -

رسیده مبال پریروز تازه. خونمونی . 

 او به را اتاقش تا برود اتاق به همراهش تا خواست فربد از عسل

 هنوز. کرد اجازه درخواست گالب به کردن نگاه با او و دهد نشان

 رحضو آنجا صدایی و سر هیچ بدون و آرام و بود نشده آب یخش

 بسته و باز رضایت معنای به را چشمانش گالب که همین. داشت

رفت عسل سمت به و شد باز هم از صورتش فربد کرد . 

قشنگه چیز همه واقعا. آخه ای سلیقه خوش - . 

 قهوه زیبای های چوب با بود استیل نیمه که رنگی شیری مبلمان

 دیوار روی بزرگی فرش تابلو. بود بخشیده زیبایی خانه به ای

 شده چیده سلیقه با خلوتی عین در سالن و کرد می خودنمایی

 .بود



 حاضرم بخدا. نیست مهم اصال خونه وسیله باشه خوش دلت -

 نداشته ای وسیله هیچ کنم زندگی متری پنجاه خونه یه تو برم

باشه داشته سامان و سر یکم زندگیم ولی باشم . 

. نشست و گذاشت خودش کنار جا همان را شالش و مانتو گالب

 درست کرد احساس. ببیند را خانه جای همه تا نگرداند چشم

دید را جا همه که نیست  

شد میلت باب چیز همه شاید دیدی چه خدارو - . 

بود غالب بهاره صدای بر لیوان داخل ها یخ ریختن صدای . 

 که کرده فراهم رو شرایط انگار. خوشه دلت چقدر تو بابا ای -

باشه بسته من دهن روزی فردا . 

 خواست می دلش و بود کنجکاو خیلی. گرفت بهاره از را نگاهش

 نمی اجازه اضطرابش ولی بیاورد در سر اخیر اتفاقات ی همه از

 بهاره دهد اجازه تا داد می ترجیح و بپرسد سوال خیلی داد

کند صحبت خودش . 

آخه؟ ام بچه من مگه گالب -  



تگف کرد می حمل را شربت حاوی سینی که طور همان : 

 مونده کم ترس از میدیدش وقت هر عسل. برتر پدر شده یهو -

 کلی روز هر. وصله هم به جونشون االن کنه خیس خودشو بود

میکنن صحبت تلفنی  

نکش زحمت نکنه درد دستت - . 

گفت و زد تلخی لبخند بهاره :  

جونت نوش چیه حرفا این - 
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 سن آلبالوی شربت که بود مشخص. گرفت دست به را شربتش

 می لیوان در را قاشق که طور همان و زد لبخند. است ایچ

گفت چرخاند :  



خوبه باباش با که خوبه - . 

میده طالقم سفر این از بعد که ندارم شک من ولی عالیه - . 

 طور آن چیز همه و افتاد نمی اتفاق این کاش. ریخت گالب دل

 به شهاب مثال. بود کرده پردازی رویا برایش او که رفت می پیش

 می. گرفت می دیگر رنگی دیدگانش در چیز همه و آمد می خانه

 توانست می. کند زندگی او با حتی و ببیند را بهاره توانست

کند رها را او و بدهد سامان و سر را اش خانوادگی زندگی . 

 و عسل کردن صحبت تلفنی از حسرت با که هارهب برعکس

 را شهاب ی شماره که نداشت رغبتی هیچ او گفت می شهاب

 خاطرات و شود دلتنگ که آن از ترسیدمی. ببیند تلفنش روی

 کنار کرد می انکار نباید. بیاورد هجوم مغزش به درشتشان و ریز

 را آرامش این وقت هیچ توانست نمی شاید و بود آرام شهاب

 کر را کرنا بوق نخواستنش صدای ولی کند تجربه دیگری جای

کرد می . 



 ساختن برای حاضری و داری دوسش که نمیگی بهش چرا -

 نتیجه بتونی تا کنی صحبت باید کنی؟ تالش زندگیتون دوباره

بگیری مطلوب . 

 با همیشه. نکردیم صحبت درست هم با وقت هیچ شهاب و من -

پیچیدیم هم پای و پر به فقط چرا نمیدونم. بوده دعوا و جنگ . 

 از کمی. کشید عمیقی نفس و داد تکان تاسف نشانه به را سرش

 تواند می آرام شهاب چطور گه کرد فکر و نوشید شربتش

 ولی بودند نکرده دعوا کم. بیاندازد راه به دعوا و جنگ همیشه

بود فراتر ها حرف این از گفت می بهاره که چیزی انگار .  

کنم می درکت. آخه بگم چی - . 

 فربد به راجع کن آمد یادش تازه و شد تنگ چشمانش بهاره

 شیطنت با و برد یاد از را خودش غم و هم. بود نپرسیده چیزی

 :گفت

 داری؟ بچه که بفهمم االن باید دوستی وقت همه این از بعد -

 کردم می فکر امروز همین تا من کردی؟ ازدواج تو مگه اصال

 !مجردی



گفت و نوشید شربتش از دیگر کمی و زد جانی بی لبخند : 

سفیده هم شناسنامم. مجردم چون خب - . 

 جز داشت را هرچیزی شنیدن توقع. شد درشت بهاره چشمان

 نگاهش و شد حبس سینه در نفسش. بود شنیده که چیزی این

نشد جدا گالب چشمان از . 

 دوست منم بودم گفته. داشتم نامزد بودم گفته که بهت -

میشناسم نوداشت . 

بودید؟ محرم -  

گفت و خندید تلخ هم باز : 

بودیم محرم سال سه آره - . 

 را اجزایش ی همه غصه. ویچید هم به ناخواسته بهاره صورت

شد بیحال و کرد درگیر . 

یعنی؟ میشه چجوری -  

 از منم بود خالم پسر. کردیم نامزد که بود سالم پونزده من -

 پسر زیاد من خب. دمبو عاشقش کردم باز رو چشمم وقتی



 همون از که بس از. بود متفاوت برام واقعا سعید ولی بودم ندیده

 خیلی ولی نبودیم صمیمی. کرد می توجه بهم و بود مهربون اول

 کرد صحبت مادربزرگمون با بود سالش هجده اون. داشت هوامو

 راضی اصال من خاله ولی بگیره جوش وصلت تا جلو انداخت اونو

 داشت اصرار اون. زوده عقد میگن چرا نمیفهمیدم که من. نبود

 به خواد نمی دلش اصال نگو کنیم عقد مون عروسی شب دقیقا

برسه عروسی . 

چی؟ بعدش. من خدای وای -  
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 که طوری. داد باال به رو را لبانش و انداخت باال را هایش شانه

 صدا لرزیدن بدون. کند می تعریف را دنیا اتفاق ترین ساده انگار

شود ناراحت خودش که آن بدون و .  



 نمی هنوز من. زد بهم چیزو همه خالم مرد که مادربزرگمون -

 کرده برقرار رابطمونو اولین ما موقع اون اصال. باردارم دونستم

 .بودیم

 این با من نگفت نامرد اون. برات بمیرم الهی. من خدای وای -

کنم؟ ولش نباید خوابیدم دختر  

. گذاشت میز روی را شربتش لیوان و انداخت باال را اش شانه

گفت بهاره به رو و انداخت عسل اتاق در به نگاهی : 

واال نمیدونم - . 

بارداری؟ که نفهمید جداییتون از بعد چطوری -  

گفت و کشید آه : 

 جان خانم میشدیم جمع هم دور همه هفته هر هک دلیلی تنها -

. نگرفت خبری یکی اون از کس هیچ اون از بعد دیگه. بود

 سایه فقط طوری یه خواست می دلش من فرح خاله که بخصوص

 چیزی چنین بود خداش از اون. کنه کم پسرش سر از رو من

 نری وقتی مسلما. چیزی نه اومدی نه رفتی نه دیگه بیاد پیش

داره شناسنامه. کاره در هم ای بچه یه یفهمینم بیای ... 



 را بهاره نگران چشمان خمارش چشمان با و کرد تر را لبانش

گفت و داد قرار هدف : 

 بود یکی. گرفتیم شناسنامه براش بابام و مامان اسم به -

 بدونم نبودم پیگیر من. کرد می قاچاقی کار میشناختیمش

 خودشم داره شناسنامه االن ام بچه ولی افتاد اتفاق این چجوری

مادرشم من که شده متوجه تازه . 

 زندگی پیچیدگی از. کرد می نگاه را گالب مبهوت و گیج بهاره

 که بود عجیب براش. بود عجب در ساله پنجو بیست دختر این

 او با و بود ایستاده جا این حاال و بود کرده طی را ماجرا همه این

 همه این چطور که بود عجیب برایش همه از بیشتر. زد می حرف

بود نزده باره این در حرفی و بود آورده دوام وقت . 

کنید؟ ازدواج نمیخواست چرا خالت -  

 می تر راحت. بود شده تر راحت برایش اتفاقات ی همه یاداوری

 آن دلیل و بود شده ترد خوردگی سر با طور آن بپذیرد توانست

. نداشت خوانی هم تجربیاتش با سالش و سن. بود چه رفتارها



 کسی برای را جزئیات بتواند روزی کرد نمی را فکرش وقت هیچ

کند بازگو . 

. بود بد خیلی زندگیمون شرایط. بود الکلی معتاد یه من بابای -

. میشه چجوری بودن بد نهایت ببین خودت میگم بهت خیلی

 رفت اول همون از سعیدم خود. داشت خوبی اوضاع خالم شوهر

 از شد می شانش کسر خالم. کرد کار وایساد شبابا دست ور

 براش هم عاشقی و عشق. بگیره عروس ای خونواده همچین

 انقدر االن که کرده چیکار دونم نمی. نداشت معنایی هیچ

 میشه باورت ولی. ببخشمش که افتاده پام و دست به و پشیمونه

شو؟ سعید زن بیا نمیگه هنوزم  

 اینا چجوری تو. میگیره درد قلبم میگی که کلمه هر با گالب -

کردی؟ تحمل رو  

 هم و شدم تر محکم من هم. رفت شد تموم گذشت دیگه -

داد نشون دیگشو روی بهم زندگی . 

گفت نداشت تمامی هایش کنجکاوی که بهاره : 

پسرتو؟ جریان میدونه خالت -  



میدونه سعید خود فقط االن نه - . 

 در و آمد بیرون اول فربد و شد باز زیادی صدای با عسل اتاق در

 کنارش و رفت گالب سمت به بدو بدو. بست سرش پشت را

 انگار. آمد بیرون تقال کلی از بعد و بود درگیر در با عسل. نشست

 تر بزرگ حرف میان به طور آن که بود شده آب هم فربد یخ که

نداد دادن ادامه ی اجازه و آمد ها . 
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 به شروع خواست بهاره که همین و نشست گالب کنار فربد

آمد در صدا به خانه در زنگ کند او با صحبت . 

قولمه بد برادر این - . 



 نداشت خوشایندی احساس نزدیکی این از. زد خندی نیم گالب

 چیزی تنها. ابشه همسر نه و بود دوست یک او برای بهاره ولی

 خانواده این ارتباط همین کرد می فکر آن به نباید لحظه آن که

 از نباید دهد اهمیت او بودن به خواست می اگر. بود شهاب با

کرد می برقرار ارتباط بهاره با اول همان . 

خوشگلم؟ خوری می شربت -  

 خواست می شربت که یعنی این. نداد جوابی و کرد نگاهش فربد

 به را لیوان و شد خم خودش. بردارد که کشید می خجالت و

. بود بزرگی خانه. داد قرار فربد کوچک دستان در و گرفت دست

 فضای و داشت خواب اتاق چهار رسید می نظر به که اینطور

 کرده پیدا فرصت بهاره رفتن با. بود جدا پذیرایی از کامال ورودی

 بسته ها خواب اتاق ی همه. کند نگاه را جا همه خوبی به که بود

بود مانده باز نیمه درش که بود عسل اتاق تنها و بود . 

نازی چقدر تو وای - . 

 در را صورتش و کرد احساسات ابراز فربد لپ کشیدن با عسل

 با فربد و زد لبخند گالب. رفت فربد ی صدقه قربان و کشید هم



 این و بود گالب دوستان با برخوردش اولین. کرد نگاه تعجب

 و آزار بدون و ساکت طور همان. بود عجیب برایش آشنا نا فضای

 نمی انتظار بیشتر او از هم بود جدیدی جای که وقتی و بود اذیت

 .رفت

 دستش از را فربد لیوان. رسید گوشش به عرفان ورود صدای

شد بلند جا از و گرفت . 

میای؟ دیر خودتم کنی می دعوت مهمون خودت -   

اومدن؟. شد دیر برگردم خونه مبر تا بود شلوغ سرم معذرت -  

. رسید هم بود ایستاده گالب که جایی تا شان بوسه و ماچ صدای

 دلش کنج هم حسرت از ای گوشه و نشست لبش روی لبخند

 که فریبرزی با برادری رابطه نداشتن از حسرتی. کرد خانه

بود برادرش کرد می نگاه هرطور . 

 و کرد علیک و مسال بلند بلند طور همان در جلوی از عرفان

شد داخل . 

آوردید صفا به به.اومدید خوش. اومدید خوش - . 



 صمیمی سریع انقدر. عرفان رفتار این از بود گرفته اش خنده

 برخورد. شناخت می را گالب که بود ها سال انگار که بود شده

 که نداشت بلندی مو و مرتب پسر این به شباهتی اصال اولش

 دست در شیرینی ای جعبه و داشت می بر قدم بهاره از تر جلو

 .داشت

گفت و کرد بهاره به رو و برگشت : 

نمیگیری؟ من دست از اینو نمیکشی خجالت -  

 از را جعبه و زد برادرش بازوی به ای ضربه ساختگی اخم با بهاره

رفت آشپرخونه سمت به و گرفت دستش . 

 فربد با و شد بدل و رد بینشان معمول های پرسی احوال و سالم

 ابراز و داد دست بزرد و عاقل پسر یک به شبیه درست

 و  نشست نفره تک مبل روی عرفان که همین. کرد خوشوقتی

گفت بهاره داد لم : 

 ولی ها کنه می خوشحالم خونم کردی دعوت دوستمو که این -

بذار مایه خودت از پرو بچه . 



 باالخره باید. نیست کردن دعوت مهمون جای من خونه -

دیگه گرفتیم می کتشرا مهمونی . 
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 گوشی با که انداخت فربد به را نگاهش و انداخت باال ابرو گالب

کرد می بازی خودش گوشی با که عسل و بود مشغول او . 

کن مرتبش یکم - . 

 که خودم قیافه و ریخت مثل. نمیشه مرتب مجردی خونه -

نمیشه مرتب . 

 ظرف با بار این بهاره و خندید برادر و خواهر همراه هم گالب

بازگشت سالن به شیرینی و چای . 



 غم زانوی خودت برای اینجا نشستی. عقبی دنیا از تو بهاره -

میشه رو اون به رو این از روحیت بری سفر یه دیوانه کردی بغل . 

 که اعتراضی با و انداخت حثب میان به را خودش عسل

گفت کرد می فرو هم داخل را ابروهایش : 

میکنه کوفتمون بیاد مامان! دایی نه وای - . 

 عرفان. زد لبخندی نیمه فقط گالب و رفت ای غره چشم بهاره

گفت و کشید هم در را اخمهایش : 

ببره؟ تورو خواد می کی وجبی؟ نیم میگی چی تو -   

داره نگه منو نیست کسی. ببریم مجبوری - . 

گفت جواب حاضر عرفان : 

 ازش تو بره پرستارش میگیم میمونی مرضی مامان پیش میری -

کنی نگهداری . 

 که گرفت تمسخر به را عرفان و کرد ماوج و کج را صورتش عسل

 متوجه کس هیچ که گفت عسل به چیزی لب زیر هم عرفان

نشد حرفش . 



شدی؟ شریک ما خل داداش این با شد چی -  

 نگاه بهاره به چپ چپ و گرفت مبل پشتی از را اش تکیه انعرف

پفت و کرد : 

 بتونی تر راحت اتاق برم من خوای می! چیزی جونی از دور یه -

ببری؟ آبرومونو  

 شد می بلند طرفش همه از بخار همانطور که را داغش چای بهاره

کرد خیس را لبش دور آن بخار و برد دهانش دم . 

داری؟ آبرو مگه تو -  

 بگو آبجی باشه. داشتیما ابهتی پیش سال چند تا... اکبر و اهلل -

بگو عزیزم . 

 چندین عرفان. زدند خنده زیر هم با دو هر بهاره و گالب بار این

 دیده او از متفاوتی های شخصیت روزها این. داشت شخصیت

 و گو بزله و شوخ برادر یک, جدی و بلد کار لیدر تور یک. بود

. بود بزرگی آن به شرکت صاحب که من بیزینس یک حتی

 ندیده گاه هیچ. بود متفاوت هم با مراحت این تمام در برخوردش

 تمام. باشد خسته طورهایی یک و بدهد لم طور این عرفان بود



 او از متفاوتی روی حاال و بود دیده کار حال در و سرپا را او مدت

دید می را . 

کشیدید؟ نقشه سرمایتون سود برای چقدر شما خانم -  

گفت کند ظاهرنمایی که آن بدون گالب : 

 و درامد برای دیگه نمیشه که داره چوله چاله زندگی انقدر -

کشید نقشه غیره . 

 هم ما کنین؟ صحبت اموالتون و مال و پول راجب اینجا اومدید -

کشکیم که . 

گفت و کرد عسل به رو : 

 ونهپسر بازی ببین کنه بازی اتاقت ببر رو فربد جان مامان -

نه یا داری . 

گفت آرام و انداخت باال ابرو عسل : 

پسرونس همه من بازیای - . 

 اتاق به هم را فربد بلکه بود کرده سرگرم را عسل تنها نه بهاره

بکند را اش بازی ها تر بزرگ از دور تا فرستاد . 
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گفت و کرد برادرش به رو و کشید سر را چایش انتهای بهاره : 

 مارو روزه چند سفر یه خودتون سفرای این جای نمیشه -

من متاهلی آخر روزهای مناسبت به ببری؟ ! 

 سمت به نگاهش که آن بدون و انداخت باال را ابرویش عرفان

 دست و شد خیز نیم نفره تک مبل روی شود کشیده گالب

گفت و گذاشت زانو روی را شهای : 

جناب؟ برمیگرده کی. انگار میشی عاقل داری سالمتی به ا -  

 دلش. باشد شهاب هایشان حرف هدف که آمد نمی خوشش هیچ

 که چه هر و شهاب از بغیر باشد وسط این بحثی هر خواست می

 آن با که آمد نمی خوشش زیاد او از عرفان انگار. بود مربوط او به



 می خواهرش متاهلی زندگی از دار خنده و کننده مسخره لحن

کرد می اش مسخره و گفت . 

 به را نگاهش و برگرداند دیگری سمت به را رویش کرد سعی

 خطاب مورد را او عرفان نداشت توقع. کرد منعطف چایش لیوان

 فقط بود او آخر جملهی مخاطب که کسی تنها ولی دهد قرار

بود گالب . 

 داری کردی گرفتار خودتو سال همه ینا میگم میگم؟ بد من -

 بهترش یه روزی فردا شو جدا. خوب دختر خودتو میدی عذاب

 شکر خداتو باید. فکره روشن انقدر برادری کدوم. میاد گیرت

داری منو کنی . 

 و خندیدند هم با وگالب بهاره. داشت شوخی از حرف آخر

 پنج سفر یک که داشت اصرار بهاره. گذشت شوخی پی بحثشان

 توانست نمی. کرد می امتناع سفر این قبول از گالب و بروند نفره

 خودش گذرانی خوش پی و کند رها خدا امان به را چیز همه

 .برود



 و منه گردن مجموعه مسئولیت ی همه. بیام نمیتونم من نه -

 این مسئولیت نمیتونه کسی وگرنه باشم کار سر باالی حتما باید

بگیره عهده بر رو کار حجم . 

گفت و برد باال به رو را ابروهایش و داد تکان سر عرفان : 

میکنین؟ چیکار دقیقا اونجا. دارن حق -  

 وقتی تا موقتا یعنی. منه عهده به مجموعه مدیریت مجموعه؟ -

برگرده سابق مدیر . 

 به آرام خواست می. گفت آرامی هوم و انداخت باال ابرو عرفان

 تار چند. بیاورد در سر روابط ی همه از و کند نفوذ چیز همه

 پشت به را بود افتاده بیرون سرش پشت کش از که مویی

گفت و سراند گوشش : 

نبودید؟ دائمی شغل تغییر فکر به وقت هیچ -  

 داخل را چایش فنجان و کوبید عرفان بازوی به معترض بهاره

گفت و گذاشت سینی : 



 انتخاب خودت بحثتونم میکنی دعوت خود سر مهمون -

 سفر و کار راجب که ببینیم جا یه تورو ما بار یه نشد میکنی؟

نزنی حرف . 

شکاند را قلنجش و داد تکان طرف آن و طرف این به را گردنش . 

. داریم زیاد کاری های صحبت برای وقت ما اینکه مثل خب -

باشیم جان بهاره میل باب رو امشب باید انگار . 

گفت و انداخت باال ابرو بهاره : 

نمونه برادر میگن این به - . 

 و گفت می بهاره یکی. خندیدند می و گفتند می عرفان و بهاره

 انگار و بود خوب حالشان هم کنار دو هر. بالعکس و عرفان تا دو

 تمام از شان عالقه. بودند نفر دو خودشان غمشان و هم تمام که

 های نگاه حتی و بود لمس قابل شان مکالمه ریز به ریز نکات

بود محبت از پر هم همدیگر به شان خبیثانه . 

 جا همان فربد که اش گوشی ی صفحه شدن خاموش و روشن

 و برداشت را گوشی. شود جلب نظرش شد باعث  بود کرده رها

 سمت از را نظرش کل به بود فرستاده پیامک که مادرش نام



 پیام مادرش که آمد می پیش زمانی کمتر. گرفت بهاره و عرفان

 را صدایش خواست می و گرفت می تماس همیشه. بفرستند

 .بشنود

زد خشکش جمله یک همان دیدن با و کرد باز را پیام . 

 کمد راستی سمت اول کشوی توی مشکی پرمی ی پوشه این »

 «چیه؟
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. کرد می کار هایش حس از یک هیچ نه و شنید می صدایی نه

 لعنتی ی پوشه آن به و بود شده جدا مکان و زمان از انگار اصال

 بود توانسته فرخنده چطور که اندیشید می این به. کرد می فکر

 پنهان برای که مدتی تمام. کند پیدا را آن و برسد پوشه آن به

 با و بود کوبیده هاون در آب انگار بود کرده تالش چیز همه کردن



 از آنی در. دانست می شده تمام را چیز همه فرخنده همیدنف

 بین از او به نسبت فرخنده اعتماد تمام که کرد احساس واحد

ندارد او به نسبت را قبل احساس دیگر و رفته . 

 توانست نمی ولی داشت دوست پرستش حد در را مادرش

 زندگی ی همه فرخنده. شود ناراحت او از دلیلی هر به که بپذیرد

 با ناگهانی طور آن که نبود حقش و بود کرده گالب وقف را اش

شود مواجه گالب و شهاب ی نامه صیغه با خرابش حال آن . 

نوشت و کرد تایپ سریع : 

نکن بازش مامان » .» 

« کردم باز .» 

 هر بلکه بار یک نه. شود زنده و بمیرد گالب تا بود بس همین

 بعد نباید. فهمید می مادرش نباید. شد زنده و مرد بار یک ثانیه

شد می چیزی متوجه سال یک از .  

 نمی هم را بهاره و عرفان صدای ولی نداد فرخنده به جوابی

 و خندید می که بود رسیده حدی به صمیمیتش که عرفان. شنید



 به گالب که باری اولین خواست می که بهاره و کرد می شوخی

شود برگزار نحو بهترین به بود آمده اش خانه . 

 خوبی؟ -

. بگیرد گوشی ی صفحه از را نگاهش شد باعث که بود عرفان

 در که تغییری ترین کوچک با که بود جمع او به حواسش انقدر

 افتاده مهمی اتفاق که بود فهمیده بود شده ایجاد اش چهره

 .است

ممنون بله - . 

 برای که شود بلند خواست. کشید آشپزخانه سمت به را نگاهش

گفت بلند جا همان از و کرد دستش پیش هبهار ولی برود کمک : 

جا همون بشین. تو بیای آشپزخونه در از نداری حق - ... 

 صیغه جریان فهمیدن از بیشتر فرخنده حال برای اش نگرانی

 مادرش برای مسئله این که بود مطمئن ولی. بود شهاب با اش

است اهمیت حائز هرچیزی از بیشتر خیلی . 

برمیاد؟ من از کمکی -  



 کمک پیشنهاد او به دوستانه و بود کشیده جلو را خودش فانعر

 او به ماندن برای مکانی که بگوید خواست می دلش. داد می

 توانست نمی. نخورد فرخنده چشمان به چشمش تا بدهند

 می خجالت اش بیچاره ی دیده رنج چشمان از و کند نگاهش

 .کشید

 که داد پیام. شمقلب نگران کردن آنژیو تازه. مامانم نگران نه -

بخرم قرص براش . 

باشه سالمتی همیشه. نده بد خدا - . 

 فرخنده. کرد نگاه موبایل خاموش ی صفحه به و کرد تشکر

 مسئله این هم ای بافی هم سر هیچ و بود ریخته هم به را ذهنش

 این و گفت می فرخنده به را چیز همه باید. کرد نمی حل را

 توضیح بود رابطه همان در گرا. بود تر سخت کاری هر از برایش

 تمام او جانب از چیز همه که طور این ولی بود تر راحت دادنش

نبود شدنی بود شده . 
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 را میهمانی همانطور توانست نمی. نشست شام میز سر اجبار به

 آن به که نداشت هم خانه جز جایی هیچ. برود خانه هب و کند رها

 بودن آرام داشت امید که چیزی تنها به فقط. کند فرار جا

 شود می خبر با ماجرا از کیومرث نه که بود مطمئن. بود فرخنده

 رو از بدش حال ولی زند می سر فرخنده از بدی رفتار هیچ نه و

بود کنترل غیرقابل اش کاری پنهان شدن . 

 یک حتی. بود خریده آماده را اش پذیرایی تدارکات تمام رهبها

 از نشان این و بود نشده استفاده غذا پخت برای هم قابلمه

 به مدت این در شهاب که بود مطمئن. بود شهاب مالی ساپورت

 دلشان در آب دهد نمی اجازه و رسد می ها آن به کافی اندازه

برسد اش قلبی ی خواسته به بتواند تا بخورد تکان . 

خوبه؟ بیارم براتون رو چک فردا من -  



 مطمئن و رسید ذهنش به سوال این که بود شامشان های وسط

 می فراموش میهمانی آخر تا قطعا ذهنی ی مشغله این با که بود

بپرسد را سوالش عرفان از تا کند . 

 شما از هم رو چک دنبالش میام. داره کالس عسل فردا -

 .میگیرم

 همین. کند می رفتار تر هوشمندانه بقیه کنار عرفان کرد حس

 کارمندی و رئیس قالب در و برد می کار به جمع ی شناسه که

 این از نباید که کرد فکر. فرستاد باال را ابرویش رفت می فرو

 همه دلیل همین به و کند بزرگ های برداشت کوچک های چیز

گفت و فرستاد ذهنش پس را چیز : 

میشه زحمت - . 

حتما میگیرم میام. چیه فاحر این - . 

 بشقاب مشغول صدا بی که انداخت فربد به نگاهی و کرد تشکر

 که شد تمام هم شامشان بهاره ناتمام تعارفات بین. بود شامش

 ادامه میهمانی این صبح تا خواست می. شد نمی تمام کاش ای

 با را بهاره ی نسکافه های فنجان. نرسد خانه به که باشد داشته



 ریز ریز های پذیرایی این کرد می احساس و کرد می هنگا عشق

بیاندازد تاخیر به را رفتن خانه تواند می .  

 به نگاهش که همین. بود شان بدرقه اولین عسل اول ی خمیازه

گفت افتاد عسل باز دهان : 

بردی؟ کجا رو من شال و مانتو این عشقم -  

 اصرار بود رفته آشپزخانه به چای آوردن برای بار این که بهاره

 انکار ی همه وجود با دیگر ولی بماند کنارشان گالب که داشت

رفت می باید ها .  

 عسل فردای کالس گالب و کرد فیکس را فردایشان قرار عرفان

 به را فربد دست نداشت تمامی که هایی تشکر با و کرد گوشزد را

شد آسانسور وارد و گرفت دست .  

 خواب به نیاز چقدر که بود مشخص و بود باز نیمه فربد چشمان

 و کرد می نگاه مظلومش چشمان به بار یک لحظه چند هر. دارد

بگذراند خیر به را چیز همه که خواست می خدا از . 
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 به را فربد بود که زحمتی و زور هر به ولی کرد نمی یاری پاهایش

 فربد وزن تحمل. شد شان خانه آسانسور وارد و کشید آغوش

 شالش. نبود آسانی کار برایش اصال خواب در غرق آنطور هم آن

 بود داشته نگه باال سختی به را کیفش و بود افتاده اش شانه روی

. کرد می اش روانی هم فرخنده به فکر. نشود کشیده زمین به تا

 او با و گذاشت می کنار باید بود کرده تالش فرار برای چه هر

. بیاورد در را کلیدش توانست نمی فربد وجود با. شد می مواجه

. ایستاد جواب منتظر و کوبید در به پایش با تقه چند مجبوری

 آن از قبل و آمد در جلوی پریده رنگی با فرخنده تا کشید طول

یردبگ او از را فربد تا کرد دراز دست کند سالم که . 

گفت و کرد آرام را صدایش گالب : 

سالم. برمش می خودم - . 



 هم کیومرث که رسید می نظر به. گفت آرامی سالم فرخنده

 انداخت تلوزیون جلوی سمت به که نگاهی نیم با. باشد خواب

 پتو میان کیومرث الغر ی جثه. شد تبدیل یقین به حدسش

است عمیق خوابش چقدر که بود مشخص و بود شده پیجیده . 

 هایش لباس خودش که آن از قبل و گذاشت تخت روی را فربد

 فرخنده. شد فربد های لباس تعویض مشغول کند تعویض را

 آورد می در تنش از را فربد پیراهن که حینی همان و نداد مهلت

 :گفت

 میدونستی هم خودت که دادی انجام کاری پنهونی چرا -

 اشتباهه؟

 خواست نمی دلش. کرد یم سنگینی گالب گلوی روی چیزی

 به وقت هیچ است؟ اشتباه که دانست می خودش. بزند حرف

 بلند هایس هدف. بود نکرده توجه موقت عقد این بودن اشتباه

بیاندازد عقب بتواند که بود آن از تر پروازانه . 

داد ادامه کارش به کوتاه مکثی با و نداد فرخنده به جوابی . 

نمیدی؟ رو جوابم -  



 به راحتی شرت تی برداشتن برای و کشید فربد سلبا از دست

گفت بود راه میان که همانطور. رفت دیواری کمد سمت : 

بگم بهتون نمیتونستم - . 

 چرا؟ -

 نبود حاضر که بود این ترینش مهم ولی داشت زیاد که دلیل

 شهاب. کند معرفی همسرش عنوان به را سال و سن آن با مردی

 برای همسری عنوان به نه لیو نداشت مشکلی هیچ و بود خوب

 ...گالب

 سال و سن هم مرد یه زن رفتی که گذاشتم کم برات چی -

شدی؟ بابات  

 که ها بود کم کرد؟ می صحبت چیزی چه از مادرش. لرزید دلش

 هایش نداشته از که بود چیزی هم باز شمرد می هرچه. بود زیاد

 .بگوید

واقعا؟ چرا صیغه؟ چرا -   

شده مومت جریان این مامان - . 



 بیرون و برداشت را بود دست جلوی که فربد شرت تی اولین

 نمی هم نبود شهاب اگر ولی فرخنده به داد می حق. کشید

 به توانست نمی. برسد ها جایگاه این از کدام هیچ به توانست

 بد وضعیت و بدهد سامان و سر را زندگیشان و خانه سرعت این

کرد می بیشتر را فشارش معیشتی . 

چرا؟ دارم سوال یه فقط شده؟ شروع میگم مگه نم -  

 روزگار فشار شد می که گود انقدر. بود گود فرخنده چشمان زیر

 صورتش انقدر. کرد دریافت اش پیشانی خطوط و خط تمام از را

 عمر از ها درخت به شبیه شد می که بود شده پیر و افتاده

گفت سخن اش تجربه . 

 انقدر. کرد رد سرش از را لوزب ی یقه و رفت فربد سمت به گالب

 خوابش همیشه. شد نمی بیدار تکانی هیچ با که بود خواب غرق

کند بیدارش توانست نمی چیزی هیچ و بود سنگین . 
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 پنهون من از رو مهمی این به چیز که بودم غریبه انقدر -

؟/=کردی  

داد ادامه و چکید اش گونه روی فرخنده اشک : 

گالب؟ کردی چیکار. سال پنج و پنجاه -  

 اتاق ی گوشه جا همان و آورد در تن از را اش مانتو و شال

 به گالب و بود ایستاده اتاق وسط بالتکلیف فرخنده. انداخت

بود نشستن برای جایی دنبال .  

برات؟ گذاشتم کم -  

گفت و کشید موهایش به دستی الفهک گالب : 

 رو این که توام ی شرمنده من. کار همه. کردی کار همه نه -

بشی متوجه که نبود قرار. شدی متوجه . 

میکنه؟ فرق چی من نشدن متوجه با -  

مادرم ذهن تو من بودن کثافت حد - . 



 هیچ. نشست موکت روی جا همان و کشید عمیقی نفس فرخنده

 با رسد نمی درست نفسش انگار که طوری و نداشت گاهی تکیه

کشید می نفس خس خس . 

خوبه؟ حالت -  

گفت دوباره که بود نگرانش همچنان گالب و داد تکان را سرش : 

 مطمئنی؟ -

. نشست کنارش گالب بار این ولی داد تکان را سرش دوباره

گفت و انداخت فربد به نگاهی : 

 میتونی که بود ییچیزا از تر بزرگ خیلی من آرزوهای و رویاها -

 که جایی تونستم نمی بودم نکرده رو کار این اگر. کنی فکر بهش

 ی همه من. داره تاوان ها موفقیت وقتا بعضی. باشم هستم االن

 باال سرمو افتخار با و وایسم اینحا بتونم تا دادم پس تاوانشو

 .بگیرم

بود تاسف از پر فرخنده نگاه . 



 میومد خواست می زن اگر .نیاوردم بار اینطوری تورو من -

 هرجایی دختر تو مگه موقت؟ چرا. خانوادت پیش مستقیم

کردی؟ موقت عقد که هستی  

 اصراری چه شهاب که دانست نمی. نداشت خبر جا هیچ از

 می وجود تمام با او که دانست نمی. کند عقدش تا داشت

زد می پس را او گالب و باشد اش دائمی همسر گالب تا خواست . 

داشت عقدی زن یه. کنیم عقد نبودم حاضر. خواستم مین من - . 

 و جلو اراده بی را کمرش. کشید اش پیشانی به دست فرخنده

کرد تکرار هم سر پشت را ها من بر وای و کرد عقب . 

مامان شده تموم - . 

 کنی؟ نمی درست ازدواج یه چرا دنیا؟ این تو نیست مرد مگه -

 تو ساختی؟ خودت برای که داستانیه چه این ایه؟ زندگی چه این

شدی؟ اینطوری کی از  

 حالی بی. رفت می زوال به رو فرخنده صورت چطور که دید می

 او تواند می چظور دانست نمی. شد می بیشتر و بیشتر چشمانش



 بتواند که نبود حرفی هیچ کرد می فکر هرچه. کند آرام را

کند آرام آن با را مادرش . 

 های دست. گرفت آغوش به ار مادرش و کشید جلو را خودش

 بلکه هایش دست تنها نه. نداشت را او کردن بغل رغبت فرخنده

 کردن صحبت جان که بود شکسته گالب کاری پنهان از انقدر

نداشت هم . 

 منو بگیره؟ منو میاد پسری کدوم. برم قربونت. من مامان -

 میره امسال پسرم و سالمه پنج و بیست! فقط ببین منو. ببین

 تو. دارم بچه سفید شناسنامه با و سالمه پنج و بیست. اول کالس

بگیری؟ رو دختری همچین میری باشی  
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 صورت به را نگاهش. نشست فرخنده به نزدیک و رفت جلو

 این که دانست می. گشت کلمات دنبال و دوخت مادرش آشفته

نیست و نبوده حل قابل چیزی هیچ با ها کاری پنهان . 

گفت و کرد بغض فرخنده : 

. کردم بزرگ خودم ی بچه مثل بچتو. پات به گذاشتم زندگیمو -

 بر ازم هرچی بگم باشه باال سرم روزی یه که کردم رو کارا این

برسه جا این به که کردم دخترم برای اومد .  

 های قطره هم گالب و چکید پایین شمشچ ی گوشه از اشک

کرد رها را اش نشده کنترل اشک . 

 باورم هم دیدم خودم چشم با که حاال حتی. کنم باور تونم نمی -

که مردی یه با بره دخترم نمیشه باورم. نمیشه ... 

 همچین دخترش بپذیرد توانست می چطور. بود آمده بند زبانش

 ریخته هم به دلش و وردخ می تکان اش شانه باشد؟ کرده کاری

 تکلمش قدرت بود آمده سراغش ناخواسته که تهوعی حالت. بود

کرد می تر ضعیف را . 

توروخدا نکن گریه. مامان - . 



 من بر وای. بودی اون با داشتی مجردی خونه که مدتی تمام -

 ...وای

 می. داد نمی ولی بدهد را فرخنده جواب راحت توانست می

 چیز همه بودن شرعی از و بگوید اش بطهرا از صراحت با توانست

 را اش بیچاره مادر دل این از بیش خواست نمی دلش ولی

 .بشکند

. کنی کاری همچین شدم باعث که من به لعنت. کردم خودم -

نبودم درستی مادر که من به لعنت. نبود حواسم که من به لعنت . 

 هق. کشید خودش سمت به را فرخنده ی شانه و رفت جلو گالب

 و زد می حرف مفهوم نا فرخنده. بود بریده دو هر از امان هق

 با اش رابطه یاداوری. بود پشیمان بار هزار خود ی کرده از گالب

. آورد می درد به را دلش خوب و زیبا که هم هرچقدر شهاب

 فکر بدون که فرستاد می لعنت خودش به و کرد می بد را حالش

بود کرده را کار این . 

بده قلبت رایب نکن گریه - . 



 نوازش را دارش نم موهای و کشید می مادرش گردن پشت دست

 اوضاع و حال این توانست نمی. بود رفته تنش از رمغ. کرد می

نزند دم و ببند را فرخنده . 

بدم توضیح برات بذار. شده تموم چیز همه بخدا - . 

. کرد نگاه را فرخنده اشک از خیس صورت و رفت عقب کمی

 فرخنده های اشک که بود او. بود شده عوض ایشانج انگار حاال

 بارداری مدت تمام یاد. زد می بوسه صورتش بر و کرد می پاک را

 نمی چشمانش جلوی از ای لحظه زایمانش از بعد افسردی و

 عوض جایشان فقط و بود تکرار حال در ها آن ی همه انگار. رفت

 که چیزی بار نای. داد می دلداری را فرخنده باید گالب. بود شده

 این از که بود بدی حال کرد می سنگین دوشش روی را بار

بود نشسته جانش به اشتباه . 
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 های دست. گرفت هایش دست میان را فرخنده های دست

 چروکیده و پیر نگشتانیا فرخنده و بود باریک و کشیده خودش

 و رفت دستش خطوط و خط تمام ی صدقه قربان. داشت

... ها خش و خط این برای بود زود. کشید رویشان را انگشتانش

. کند سرایت هم صورتش به که شود پیر دلش انقدر که بود زود

بکشد زجر اینطور که او برای بود زود . 

. میدم فربد و تو برای جونمم من. شمایین من زندگی ی همه -

 تو. کمه باشم شاکر رو خدا داشتنتون برای هم بار هزار روزی

 و خواستم می چیزا چقدر نمیدونی. کشیدم چی من نمیدونی

مامان کنی درک منو تونی نمی تو. باشم داشته تونستم نمی . 

 خواست فرخنده. زد فرخنده دست به بوسه و برد پایین را سرش

 زورش هم و بود تر مصمم هم گالب ولی بکشید عقب را دستش

 روی را اش بوسه بماند حالت همان در توانست که بود بیشتر

برساند فرخنده زبر پوست . 



 رو ساله صد ره وجودش با تونستم می چون شدم اش صیغه -

 خواستم می سنش بخاطر داد پیشنهاد بهم وقتی. برم شبه یک

. نبود تربیش روز چند صیغه این خوندن و آشنایی فاصله. نه بگم

 که خواست می رو یکی. نبود امروزی های رابطه دنبال اون

 اونجا هرچی خواست می. کنه پر مشترکشو زندگی کمبودای

 اوال. نکردم خونه کسی زندگی رو من. باشه داشته رو نداشته

. بوده داده اجازه بهش زنش که فهمیدم ها بعد ولی نمیدونستم

 می اگر که میدونم. فتمنگ بهتون که بود این اشتباهم فقط من

دادید نمی اجازه گفتم . 

گفت و داد بیرون سنگینش ی سینه میان از را نفسش فرخنده : 

 میدونی کردم؟ رد من و اومد برات خواستگار چقدر میدونی -

فرستادن؟ پسغوم و پیغوم آشنا و دوست چقدر  

 گفت می فرخنده که آشنا و دوست این. بود گرفته اش خنده

 شهاب اندازه به توانست می یک کدام با! جاک شهاب و کجا

بود پیموده شبه یک را ساله صد ره شهاب با کند؟ پیشرفت . 



 هیچ به که پخته مرد یه داشتن؟ رو شهاب فهم کدومشون -

ندیدم؟ رو بازیاش بچه ندیدم؟ رو سعید من مگه. نده گیر چیت  

گفت ترشرویی با و کشید هم در ابرو فرخنده : 

نکن توجیه رو اتتاشتباه و خودت - . 

گفت و گرفت باال را هایش دست گالب : 

 تونستم نمی من ولی. کنم نمی توجیه. بگی تو هرچی باشه -

 گرفته من از رو چیزم همه سعید چون بپذیرم دائمو ازدواجح

 و بود گرفته رو چیزم همه... سادم زندگی... دخترونگیم. بود

. کنم اعتماد یکس به دیگه تونستم نمی. پاش زیر بود گذاشته

 آرامش هم من برای سال یک و بود آرامش دنبال شهاب ولی

کرد فراهم . 

 از را ها حرف این شنیدن تحمل. افتاد گریه به دوباره فرخنده

 ممکن که بود نکرده خطور هم ذهنش به حتی. نداشت گالب

دهد انجام کاری چنین دخترش روزی است . 

میزنی؟ پس رو سعید همین برای -  
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 مسائل تا کشید عمیقی نفس. گذاشت هم روی آرام را چشمانش

 هم به ها بحث ی همه کرد می اگر که نکند مخلوط هم با را

شد می ته و سر بی چیز همه و میپیچید . 

 من از رو فربد نباشم باهاش اگر گفته. کرده تهدیدم سعید -

 .میگیره

 را هایش دست از یکی و کشید شکم در را پایش یک فرخنده

بود نمانده اش دیوانگی تا چیزی. کوبید سرش روی محکم . 

 که بود چی بالها این... من خدای. شدیم بیچاره. شدیم بدبخت -

خدایا خدایا آوردی؟ سرم یکهو اینطور ... 

 سر در دست یک با. انستتو نمی ولی بگوید آرام داشت سعی

خورد می تکان و کوبید می خودش .  



 دادن طالق درگیر انقدر. نیست کارا این آدم. نمیشه چیزی -

بیوفته فربد گرفتن دنبال نباشه حاضر که هست زنش . 

چی؟ افتاد اگر -  

 سوق سمتی به بحثشان که این از. بود خوشحال بحث تغییر از

 و ناراحت صورت فرخنده. بود شده او نفعش به که بود کرده پیدا

 دیگر حاال و بود شده تبدیل نگران ی فرخنده به پریشانش

 مسیر تغییر از راضی گالب. نبود گالب کردن محکوم دنبال

گفت بود داده بحثشان به سعید اسم آوردن با که ای ناگهانی : 

 من به کافی اندازه به سعید. بیوفته اتفاقی همچین ذارم نمی -

 که همین. بگیره بازی به هم زندگیمو بقیه نمیتونه. هست مدیون

 اجازه ولی باشه داشته رو فربد میتونه. زیادیه براش بچمه پدر

 چیزا این با که نداره رو این ظرفیت بچه این. بگیرتش ازم نمیدم

بشه روبرو . 

 نیمه از ساعت. کرد مرتب را وسایلش ی همه و شد بلند جا از

 خواب در که شد خیره فربد باز مهنی دهان به و بود گذشته شب

نبود اطرافش متوجه هیچ و بود غرق . 



 از میدم قول بهت. نکن خیال و فکر انقدر. بخوابیم بریم پاشو -

 خودت به اول بیوفته خواست اتفاقی هر شد چی هر بعد به این

 .بگم

 گفتم. کردم اطمینان بهت انقدر که خودم برای میسوزه دلم -

 کنه کار بذار گفتم. کنه زندگی مستقل اییتنه بره بذار جوونه

 تورو اجتماع نداشتم توقع. بشه بهتر حالش تا باشه اجتماع توی

کنه دور خودت از . 

 بود دردش کمر از ناشی که ای ناله با و گذاشت زمین روی دست

شد بلند حا از .  

 ناراحتیتو طوری این نمیتونم من. کن بس توروخدا مامان -

نگو نطوریای توروخدا. ببینم . 

گفت و کرد نگاهش ناراحتی با فرخنده : 

 برگه این خطوط و خط لحظه هر بره؟ یادم تونم می چجوری -

چشمم جلوی میاد لعنتی . 

خواستگاری؟ بیاد بگم -  



 گالب. رفت سیاهی چشمش جلوی. پرید فرخنده رخسار از رنگ

 به فرخنده و کند عوض را فضا خواست می و گفت می شوخی به

کرد می تلقی جدی . 

 هم من اشتباه این. برم قربونت من مامان. بخدا کردم شوخی -

 گوشه میره. کردم االن تا که اشتباهاتی تمام کنار میره

اسرارمون صندوقچه ... 

 و شد صدا هم او تربا آرام کمی گالب کودکی یاد به فرخنده

 :گفت

خدامون و دونیم می دوتا خودمون فقط - . 

 فرخنده شد می عوض هم چیزی هر اگر. خندید مادرش روی به

 می گالب پای را وجودش ی همه فرخنده. کرد نمی تغییری

 حمایتش دست او رفتن طرف آن و طرف این قدم یک با و ریخت

داشت نمی بر پشتش از را . 
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 دریافت را حقوقش اولین عرفان برای چک نفرستاد با گالب

 به پول این زحمتی هیچ بدون اینکه و نبود پولی کم. کرد

 اش اصلی کار از تا کرد می اش وسوسه حسابی آمد حسابش

 اینکه. کند عرفان شرکت صرف را وقتش تمام و بزند بیرون

 سر را روز تمام باید او و میرسند سفرهایشان به ها آن میدید

 پول برای. را خودش انقدر. کرد می اش وسوسه بیشتر دباش کار

 وقتی. برد نمی زندگی از لذتی هیچ که بود کرده وقف شدن دار

 و نبرده لذتی هیچ که میدید کرد می نگاه اش زندگی به دقت با

 به اگر. بود کرده کار صرف را اش زندگی مفید های زمان تنها

 توانست نمی و رسید مین جا این به قطعا نبود تالش و مار دنبال

 این و بکشد بیرون خرابه آن از را اش خانوادن و خودش

 تفریح هم کمی دلش ولی کند ایجاد اش زندگی در را تغییرات

 فکر هم باز ورزید می عشق شغلش به که هرچند. خواست می

 به رسیدن برای تری راحت های راه ها آدم ی بقیه که کرد می

دارند پول . 



 می پول در را چیز همه فقط که بود چیده یشبرا زندگی طوری

 را اول حرف برایش لوکس زندگی و آن ازدیاد و اموال و مال. دید

 پول با را چیز همه خواست می که داشت عقده انقدر. زد می

 و تن افتاد می هایشان بدبختی یاد بود هنوز که هنوز. بخرد

 کمال و پرستی پول از را جایگاهش به رسیدن و لرزید می بدنش

دانست می اش طلبی . 

 همراهشان بعد ی هفته سفر برای تا بود خواسته او از عرفان

 تا هفته دو. باشد ها آن کنار عسل نبود قرار بار این و باشد

 صحبت تمامی عسل که آنجایی از و بود باقی عسل مسابقات

 شهاب که بود فهمیده داد می انتقال گالب به را شان خانه های

 خبر شنیدن از. بود داده بازگشتش برای زدیکین ی وعده هم

 نمی او بود مطمئن ولی گرفت می اضطراب شهاب به مربوط های

 انسان حس تنها نه. کند ازدواج او با تا کند مجبورش تواند

 نمی موقعیت این در هم اش طلبی کمال حس بلکه اش دوستی

 حسابش به دردسر بدون که سودی. باشد شهاب کنار که گفت

 چیزی با نبود حاضر و بود کرده مزه زبانش زیر شد می یزوار

کند عوضش . 



بزنم؟ بازم -  

 آویزان استخر ی لبه از را خودش زنان نفس نفس که بود عسل

 ی همه کلر بوی. بود اش مربی ی تازه دستور منتظر و بود کرده

 تمرین همچنان عسل باید ولی بود گرفته را هایشان ریه حجم

 قرار که حاال. زد می جا نباید. برسد کافی دگیآما به تا کرد می

 به باید بفرستد مسابقات به را عسل خودش پشتیبانی با بود

 ظاهر خوب با توانست می حتی و شد می ظاهر نحو بهترین

بچرخد ها زبان میان نامش عسل شدن . 

آماده. بگیرم تایم بزن سرعتی - ! 

شد تموم نفسم گالب - . 

 جواب باید عسل. فرستاد تر باال را ابرویش تای یک و کرد اخم

 دنبال به خوبی جواب باید مستمرش تمرینات این. گرفت می

 را موفقیتش جلوی چیزی که داد نمی اجازه. آورد می خودش

 .بگیرد

دو... یک. نکن تنبلی برو - ... 



 مقاومت ای ذره بدون و کشید چشمانش روی را عینکش عسل

کرد شروع البگ سوت صدای با و گرفت استارت حالت . 
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 برنده قابلیت هایش رکورد تمامی. بود راضی عسل های رکورد از

 بزرگی مسئولیت چنین که بود بار اولین برای. داشت را شدن

 تواند می بخواهد هرچه به که بود مطمئن ولی بود دوشش روی

دید می اول مقام سکوی روی را عسل و رسید می باید. برسد . 

 میتونی کنی تمرین درست رو هفته سه این. بود عالی آفرین -

 من بپیچونی بخوای نیستم من که روزی دو این. بشی اول

تو با میدونم . 

 از حوصلگی بی با را کالهش و کشید باال آب از را اش خسته تن

 داد حرکت طرف آن و طرف این به را هایشمو. برداشت سر روی



 رو و شد پر کلر بوی از هایش ریه هم باز. کشید عمیقی نفس و

گفت گالب به : 

کنم می استراحت تموم ماه یک مسابقه این از بعد - . 

گفت تهدید با گالب : 

میخوره باد حسابی هم پشتت مدرسه میری بعدش هم حتما - . 

 خاصی دلیل. زد آب داخل را پایش و دراورد پا از را صندلش

بود کرده را کار این شدن تر خنک برای فقط نداشت .  

نمیکنم قطع رو تمرینم نه - . 

گفت و انداخت باال ابرویی : 

کنیم تعریف و ببینیم - . 

گفت و چسباند گالب به را خودش : 

شدی اخالق بد - . 

بره باد به زحمتمون همه این خوام نمی نشدم اخالق بد نه - . 

گفت سرخوشی با و انداخت باال را یشها شانه : 



 .نمیره -

 

 به را فربد تا ترسید می دیگر وقت هر از بیشتر... ترسید می

 رفتن این دیگر شاید که داشت اضطراب. بسپارد سعید دست

 تمام که بود داده راه بد دلش به انقدر. باشد نداشته برگشتی

. فرستاد می فرو را دهانش آب و کرد می فربد به نگاه یک مدت

 می آشوب به دلش و شد می تکرار رفتارش همین دقیقه چند هر

 فربد که گذاشت نمی قطعا برود سفر به خواست نمی اگر. افتاد

باشد سعید کنار کامل روز دو .  

 را هایشان کدورت و باشند هم کنار را شام تا بود خواسته سعید

 از. ببیند هم کنار را پدرش و مادر کمی بتواند فربد تا بریزند دور

 داشته هم با را ها آن تا داشت نیاز بچه این روحیات نظرش

 نو از تا بود خواسته سعید که قبل ی دفعه برعکس بار این. باشد

 اینطور را شب یک تا خواست. نکرد مخالفت کنند شروع

 هم با را ها آن هردوی تا بدهد فربد به را فرصد این و بگذرانند

باشد داشته . 



 چه پسرش که دانست می. بود فربد نظر طبق دسعی انتخاب

 بخواهند نظر خودش از اگر و دارد دوست بیشتر همه از را چیزی

 و بود فربد آخر و اول انتخاب شهربازی. کند می انتخاب را کجا

 یک ای هفته. بفهمد بود توانسته هم کم مدت در را این سعید

 هم گالب ات خواست بار این و رفتند می شهربازی به هم با شب

باشد همراهشان . 

 اتوبان کنار تا کرد مجبورش و کرد زدن زنگ به شروع تلفنش

 شده نمایان گوشی روی نامش که بود سعید. دارد نگه را ماشین

 .بود

 بله؟ -

گفت اشتیاق با و کرد جدا صندلی از را خودش فربد : 

 باباس؟ -
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کرد پایین و باال فربد سوال از تایید به را سرش .  

کجایین؟. سالم -  

 نگاه اتوبان به خواسته نا هستند کجا دانست می که آن با گالب

گفت و کرد : 

میایم داریم - .  

شدید؟ دور خیلی. خونتونم دم من -  

 انتظار. ردک تعجب بود رفته شان خانه سمت به او اینکه از

 ولی بود ارم پارت قرارشان. ببینند را همدیگر جا آن نداشت

 هم با که داشت قصد سعید رسید می مشام به بویش که اینطور

بروند جا آن به . 

اتوبان تو افتادیم تازه - . 

 بار یه بذار. بریم هم با پارکینگ بذار ماشینو برگرد زحمت بی -

بدیم بهش خونواده حس . 



 به را ماشین کرد می تایید را سعید که همانطور و نکرد مخالفت

 پدرش با داشت اصرار که فربد به را گوشی. آورد در حرکت

برگشت را رفته مسیر و سپرد کند صحبت . 

 سعید ماشین سوار دو هر و گذاشت پارکینگ داخل را ماشین

 هم هنوز که بود مالی خراب اوضاع چطور دانست نمی. شدند

 طرف آن و طرف این به آن با و داشت را قیمتش گران ماشین

 را ذهنش باید که آمد می پیش سوال ذهنش در انقدر. رفت می

. بپرسد سعید از را سواالتش نکند محابش تا کرد می خاموش

 را خودش که انگار بپرسد سعید از را سواالتش اگر کرد می فکر.

 سوال هزاران ولی نیست درستی کار و است داده نشان مشتاق

 وضعیت این با چطور اینکه. چرخید می سرش در درشت و ریز

 ترین بزرگ ندهد را همسرش ی مهریه خواهد می همچنان مالی

بود ذهنش سوال . 

 گرفتن بر مبنی سعید روز آن های حرف و بود زده حدس درست

 نمی عملی وقت هیچ بود مطمئن که بود خالی تو طبلی فقط فربد

 وسط فربد آوردن با که بود اه حرف این از تر فکر با سعید. شد



 هیچ که بود مطمئن. ببندد را خودش پای و دست اش زندگی

 او از را فربد بود قرار اگر. رسید نمی جا آن به کارشان وقت

کرد می کاری چنین ها حرف این از زودتر باید بگیرد . 

خونه؟ مرد کردی چیکار امروز -  

 را سرش. رفتگ قرار صندلی دو بین و کشید جلو را خودش فربد

 آمده چشمش روی که را لختش موهای و چرخاند سعید سمت به

 کردنی انکار درشتشان و ریز های شباهت. داد هل عقب به بود

 متوجه را هرکسی لختشان و مشکی موهای همین. نبود

کرد می نسبتشان . 

 می بازی خوب انقدر گفت می آقامون. کالس بودم رفته دیروز -

بشم معروف فوتبالیست یه شدم بزرگ میتونم که کنم . 

 کرده زده ذوق را پسرش که جمله این ی دوباره شنیدن از گالب

گفت سعید که کرد ضعف بار هزاران برایش و خندید دوباره بود : 

 حرفه فوتبالیست یه میتونی مطمئنم. بودم گفته بهت که من -

بشی ای . 



 مثل هم شاید. بشم مهندس تو مثل خواد می دلم من ولی -

شدم مربی امانم . 

 بود دو آن به پسرش چشم تمام. خیساند زبانش با را لبش سعید

 تا کند مجاب را گالب توانست نمی ولی بودند الگوهایش تنها و

 حاضر آمد می کوتاه گالب اگر. کنند شروع را جدیدی زندگی

بدهد هم را کیمیا ی مهریه شد می . 
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 و من بگیری که تصمیمی هر برای که میشی موفق پسر یه تو -

پشتتیم مامانت . 

 می فربد حضور از نه. گذراند خیال و فکر در را مسیر تمام

 با دوباره را اش خواسته توانست می نه و ببرد لذت توانست

 شاید تا بود کرده را ها تهدید آن ی همه. بگذارد میان در گالب



 دیگر گالب این ولی بکند بودند او با به محبور را گالب بتواند

 یک. شود خام هایش حرف با بخواهد که نبود ها سال آن دختر

 دیگر و بود کرده خراب را چیز همه هایش کاری ندانم تمام با بار

افتاد نمی او دام در گالب . 

 دیگر عروسی شب همان زا. بود معذب بودن سعید کنار ای گالب

 سعید اتفاق آن از قبل که بود شاکر را خدا. نداشت او به حسی

بود نیافتاده تپش به برایش دوباره دلش و بود ندیده را . 

. ماند می بچگی در جا همان باید ولی بود ناب حس یک سعید

 تنها که بود کوچک انقدر که قلبی تپیدن و شدن عاشق حس

 این ها زمان آن چقدر. بود هایش سازی خاطره اش دارایی

 می حاال و بود کرده تصور خودش برای را نفره سه های صحنه

 ساخته که نبود چیزی آن ولی دید می. ببیند را ها آن توانست

 یک با شب هر که بود عاشق مرد یک سعید رویاهایش در. بود

 را انتظارش بوسه با گالب و آمد می خانه به سرخ رز گل شاخه

 و زن ها آن نه. داشت فرق ها واقعیت با چیز همه. کشید می

باشند توانستند می وقت هیچ نه و بودند شوهر .  



 هم او و شد نمی عملی عروسش لباس پوشیدن رویای وقت هیچ

 و افکار از کمی که آن برای.  شد نمی گذشته عاشق دختر دیگر

گفت و چرخید فربد سمت به شود دور تخیالتش : 

یست؟ن ات گشنه پسرم -  

 هیچ. داد تکان را سرش سوال این جواب در معمول طبق فربد

داشت انرژی بازی برای همیشه و نبود گشنه وقت . 

بگو خواستی چیزی وقت هر - . 

 پارک به. کرد می تایید را گالب حرف که بود سرش هم باز

 سمت به و گرفت را سعید دست زده هیجان فربد. رسیدند

 نمی خسته رفتن شهربازی از اهگ هیچ. کشاند بازی های وسیله

 تا شد باعث گالب تلفن لرزیدن. نداشت پایان اش انرژی و شد

بدهد را عرفان جواب و بماند دور ها آن از کمی .  

 که پسرش پدر با. خورد می بهم اش بلبشو زندگی از حالش

 می و بود رفته پارک به شد می محسوب هم اش قدیمی عشق

 تنها واقع در که بدهد را ای غریبه مرد تلفن جواب خواست

 از تا بود آمده اش زندگی در دیگر مردی. بود همکار یک برایش



 اش زندگی. بود کرده متصل همکار این به را او و کند فرار سعید

 مهره اطرافش و دور های مرد و بود شده پیچیده هم در حسابی

 با همینطور ها کالف. بودند شده پیچیدگی این اصلی های

 خودش و رفت می فرو هم در بیشتر ها نسبت شدن تر پیچیده

کند باز را ها آن توانست نمی هم .  

 جانم؟ -

 می اکتفا بله به تنها سعید زنگ جواب در و گفت می جانم او به

 تا کرد تر نزدیک فربد و سعید به را خودش و کرد تند قدم. کرد

نکند گمشان . 
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 ذهنش سوال جواب دنبال تا کرد می نگاه او به تعجب با سعید

 صحبت او با تلفن سمت آن کسی چه بداند خواست می. باشد

 تمام برای را خودش و بود مهم برایش گالب هم هنوز. کند می



 مامت جبران برای توانست می هم هنوز. کرد می سرزنش اتفاقات

 رفتن جلو قدم یک ی اجازه گالب ولی کند اقدام گذشته اتفاقات

 خودش دور به فوالدی حصار دختر این انگار. بود نداده او به را

 حتی و قبل روال به را چیز هیچ خواست نمی دلش و بود کشیده

 گیر احساسی راهی چند یک در را سعید و برگرداند آن از بهتر

بود انداخته . 

 از فربد و دوخت پارکینگ کف آسفالت به را چشمانش گالب

 از و ریخت می کلمات میان را اشتیاقش که بود دفعاتی معدود

 می که هایی دستگاه به را او زودتر چه هر تا خواست می پدرش

برساند خواست . 

مراحمین چیه حرفا این نه خوبین؟ شما بله - . 

  به بتواند تا بود گرفته را گوشش یک که بود زیاد انقدر صدا و سر

بشنود را خط سمت آن صدای خوبی . 

 قطعی رو هفته آخر قرار خواستم می. شما خوبی به ممنون -

نیست؟ که مشکلی دیگه بیای میتونی. کنیم  



 زنگ او به هفته آخر سفر کردن قطعی برای که بود سوم بار این

 را تلفنش تا است دلیل یک دنبال به که بود مشخص و زد می

 بلکه باشد سفر این دنبال که نه. بزند حرف سفر ینا از و بردارد

 شرکت مسائل. کند پیدا گالب با ارتباط برای راهی خواست می

 خواست می اتفاقا بلکه بگذارد درمیان او با بتواند که نبود چیزی

 بزرگ های واریزی برایش فعال و دارد نگه دور او از را چیز همه

کند جلب را اعتمادش تا بکند . 

بردارم؟ نیست الزم چیزی. میام حتما گفتم که من آره -  

 بیای باهام خرید برای میتونستی اگر. میکنم هماهنگ قبلش -

باشی نداشته وقت میکنم فکر ولی بود عالی که . 

 حسابی. انداخت نگاهی سعید و فربد به و کرد بلند را سرش

 لذت با فربد و بود سوار چوب یک روی که بودند پشمکی سرگرم

داد می قرار دهانش درون و کند می آن از . 

 عشوه و ناز صدایش لحن به چطور و ببرد دل چطور دانست می

 بود مطمئن. بود گرفته یاد اخیر مدت همین در را این. کند اضافه

 می برگرد برو بی بیاورد بدست را مردی خواست می اگر که



 شده نزدیک شهاب به که همانطور درست. ببرد را دلش توانست

 پر بانک یک حکم برایش عرفان. بود کرده اغفالش طور آن و بود

 خواست می ولی نبود عاطفی نزدیکی دنبال به. داشت را سود از

 می. باشد فراهم اش مالی وضعیت همیشه تا دارد نگه تشنه را او

 زن یک آوردن بدست برای بودند حاضر ها مرد از بعضی دانست

بدهند باج طوره همه . 

 صبح مقرر ساعت سر. کنم همراهیتون تونمنمی متاسفانه -

 درگیر متاسفانه. بشید جمع خواید می که محلی میام پنجشنبه

کنه تمرین بهتر باید رو مدت این و هستم عسل تمرینات . 

 خوردن سنگ به از و بود انداخته باال را هایش ابرو عرفان قطعا

گفت که بود امید نا شده رها تیر : 

میبینمت خدا امید به برس ارتک به. عزیزم میدونستم - . 
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 مرد یک که این. بود نشده عادی برایش عرفان راحتی هم هنوز 

 برایش کند خطاب عزیزم را او ای مالحظه هیچ بدون طور آن

 رعایت را فاصله داشت توقع ها مرد از. بود انتظار از دور کمی

 ی جلسه دو یکی از بعد عرفان ولی بیایند جلو برنامه با و کنند

 که کرد می رفتار طوری بود نیاورده حساب را او اصال که اول

 می فلک به سر صمیمیتشان  و بودند ساله صد های دوست انگار

 .گذارد

هست صدا و سر اونجا چقدر - . 

 لبش روی که کوچکی لبخند همان با و رفت باال لبش های گوشه

گفت بود نشسته : 

بازی شهر آوردیم رو فربد - . 

بگذره خوش بهتون. نمیشم مزاحمت پس اوپس - . 

 می خودش که سمتی به را دستش فربد کرد قطع که را تلفن

 زمان مدت این در سعید و او بین دانست نمی. کشید خواست

 به عرفان که کند احساس توانست می ولی بود گذشته چه کوتاه

 می. کرد می برخورد صمیمانه او با اینطور خاصی مقصد دنبال



 ولی بود گرفته شکل او طرف از حسی یک که بفهمد توانست

زد می پا و دست غلیظی وجدان عذاب میان . 

بشم سوار کوبنده ماشین خوام می بیا مامان - . 

خوری؟ می صورتی پشمک -  

 سعید. گرفت گالب سمت هب و کرد جدا را پشمک از ای تکه فربد

 محتوی تمام و شد خم. بود منتظرشان تر جلو قدم دو یکی

 و کرد چه چه و به به کمی. گذاشت دهانش درون را فربد دست

است تر خوشمزه برابر چندین چیز همه او دستان از که گفت . 

 مشتاق را خودش گالب نه و پرسید چیزی تلفنش از سعید نه

 بلیط خریدن از بعد. کند صحبت وا با بخواهد که داد نشان

 هم پشمک چوب و سپردند فربد دست به را آن کوبنده ماشین

 گشت می بر عقب به بار یک دقیقه چند هر فربد. رسید گالب به

 لبخند یک بار هر. زد می لبخند قاب یک در سعید و گالب به

 انتظار در دوباره و گرفت می تحویل دویشان هر جانب از پهن

بود طوالنی هم خیلی تابستان هاب شب در که شد می نوبتش . 

کنم؟ خواهشی یه ازت میتونم -  



 ها ماشین بخش محافظ های نرده روی را هایش دست سعید

 و بود شده نوبتش باالخره که کرد می نگاه فربد به و بود گذاشته

دوید می ها ماشین از یکی سمت به اشتیاق با . 

 با و داد تکان دست بدفر برای کند نگاهش که آن بدون گالب

بزند را حرفش ی ادامه داد اجازه او به اوهوم یک تنها گفتن . 

دوتایی. بیرون ببریم رو فربد بار یک وقت هرچند - . 

 و گرفت نرده از را اش تکیه که بود رسیده ذهنش به چیزی انگار

کرد نگاه سعید به جدیت با .  

ی؟میکن درگیر فربد با رو خودمون مشکالت چی برای -  

 حرفش این دلیل دانست نمی. شد خیره او به شوکه سعید

گفت گالب که چیست : 

 هم با میخوام بابا گفت می که گفتی چی فربد به نمیدونم -

گفت می چیزایی همچین یه. باشید . 

نگفتم دروغ خب - . 

کنی دخیل مسائل این تو رو بچه نباید. دروغ یا راسته نمیگم - . 
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 آن بدون و زد لبخند آمد می سمتشان به که فربد روی به سعید

گفت و کشید آهی کند نگاه را گالب که : 

 قبل سال هفت آدم همون نمیشه باورم که کردی تغییر انقدر -

 .باشی

 خودت. شمبا آدم همون من که داری اصراری چه نمیدونم -

 نه فربده فقط و فقط ما بین مسئله هم بعد. سال هفت میگی

ای دیگه چیز هیچ . 

 هم هنوز گالب. شد جدا ها نرده از و زد کمرش به را دستش

 گرداند می فربد سمت به را نگاهش تنها و بود ایستاده طلبکارانه

بدهد را حضورش دلگرمی او به تا . 



 اینی االن دختر اون که هعجیب خیلی برام فقط. ندارم اصرار -

ایستاده کنارم که شده . 

گفت و انداخت باال ابرو : 

 و همسن شبیه خوام می. کنه کمبود احساس زیاد نمیخوام -

نیست زیادی چیز این بشه بزرگ هاش سال . 

 شبیه بخواد که نیومده دنیا به هاش سال و سن هم شبیه فربد -

بشه بزرگ اونا به . 

 خوبی به بود توانسته و بسوزاند را سعید حسابی خواست می

 اش راضی این و بود گرفته خوبی ی نتیجه. دهد انجام را کار این

کرد می . 

 و شد حبس سینه در نفسش. پراند رنگ وضوح به سعید صورت

 :گفت

 .میدونم -

کنیم بزرگش هاش سال و همسن شبیه بتونیم که نخواه پس - .  

آورد در جیبش از را سیگار پاکت سعید .  



نبودی سیگاری - . 

 .شدم -

 هم باز و گرفت ها نرده به را دستش سعید جواب به اهمیت بی

. داد تکان دست بود شده تمام اش بازی دیگر که فربد برای

 انرژی پر بازی برای همیشه اش داشتنی دوست و آرام پسرک

 .بود

 سیگار و گرفتی غمباد سال هفت انگار که نکن وانمود طوری -

. نیستی قصه خوبه آدم تو کنم باور بذار.کردی دود سیگار پشت

 از یکی تو ولی نباشم قصه خوبه آدم وقت هیچ هم من شاید

سیاهشی بخشای . 

 دوید می سمتش به فربد که ای خروجی در سمت به خواست

گفت و برود نداد اجازه و گرفت را دستش سعید که برود : 

 من جای وت شاید. نکن قضاوت اونو نرفتی راه کسی کفش با تا -

 رو فربد بودم نرفته من اگر. میکردی بدتری انتخاب بودی

 نمیداد اجازه من مامان. بود همین وضعیتمون هم باز و نداشتیم

برسیم خواستمون به ما . 



 اگر بود غلط. کرد تند پا فربد سمت به گالب و کرد رها را دستش

 شده قوی انقدر ولی نریخت سعید حرف این با دلش که گفت می

 او برای سعید. بربیاید سعید مقابل در احساساتش پس از که دبو

 و بود اشتباه تکرار گذشته به برگشت و بود اشتباه ترین بزرگ

 جبران رفت می ساختن قصد به حتی, دوباره را رفته راه وقتی

بود ناپذیر . 

 یک با نکرده خدایی تا بود کرده قفله سه را دلش های قفل تمام

 و مهر مواد ترین سخت با را همه. شود باز درش کلید چرخش

 می نباید. نکند بازش لغزش یک نکرده خدایی تا بود کرده موم

 سعید اگر جتی. باشد سعید کنار که خواست می نباید. لرزید

 نام که ای شناسنامه با سعید. نبود خوب او برای بود اول عشق

 ازابر او به نباید گذاشت می نمایش به خود درون را دیگر زنی

کرد می ای نزدیکی گونه هیچ . 
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 ...مامان -

گفت شوق با و زد نفس نفس دویدنش از : 

بخرم؟ بلیط برم خودم میشه دیگه؟ بار یه میشه -  

 که گشت اش بانکی کارت الدنب به و کرد کیفش درون را دستش

 با فربد. داد قرار فربد اختیار در را کارت و رسید ها آن به سعید

 را گالب صدای و دوید فروشی بلیط باجه سمت به کوتاهی تشکر

کشید خودش دنبال به : 

زمین نخوری برو آروم - . 

 دور از و بود دوخته چشم فربد به فقط و نکرد نگاه را سعید اصال

 بازی و برسد فربد دوباره تا ایستادند منتظر. تداش را هوایش

گفت سعید که دهد انجام را اش عالقه مورد : 

کن فکر پیشنهادم راجب - . 



پیشنهاد؟ کدوم -  

بیرون بیاریم رو فربد هم کنار ماه در بار دو یکی - . 

 را خودش و آورد در منظوری هیچ بدون را اش گوشی گالب

 و کرد باز را ینستاگرامشا دلیل بی. داد نشان آن در مشغول

 سعید با بحث خواهد نمی دلش زیاد که کرد وانمود طوری

شود طوالنی . 

 رو ماه در بار دو یکی بتونم که ندارم فراغت وقت اونقدر من -

بگذرونم خوای می تو که اونطوری . 

خواد می پسرت که اونطوری - . 

 اگراماینست در چیزی به که آن بدون و انداخت باال را هایش شانه

 و جدی خیلی. کرد نگاه سعید چشمان در و بست را آن برسد

گفت خسته و خمار چشمان همان با احساسی هیچ بدون : 

 انجامش باشه پسرم صالح به اگر. کنم فکر اش درباره باید -

 .میدم

 بشینیم؟ -



 تنها روی توانستند می ها آن و بود ایستاده صف در دوباره فربد

 ها پسر که بود شنیده. باشند شمنتظر آنجا فلزی صندلی

 ها آن دنبال به حواسش جا همه مادرشان آید نمی خوششان

 پیشنهاد. برند می لذت سن آن در هم آن استقالل از و باشند

 رفت خالی نیمکت سمت به تر جلو خودش و کرد قبول را سعید

نشست رویش و . 

گفت نشسته همان سعید : 

 شخم رو دلت توی و ته یدونمم. پشیمونه اتفاقا تمام از مامانم -

 نه و میگه دروغ من دل نه. برسی هایی حس یه به میتونی بزنی

بچگیمون تموم .  

 اگر. گفت می راست. کشید بیرون سیگارش پاکت از نخی دوباره

 خودش. کرد می فوران احساساتش شد می زده شخم گالب دل

 عاشقی آینده ی لحظه به لحظه با توانست می. شناخت می را

خواست نمی ولی ندک . 

. نمیرم دوباره رفتم بار یک که راهی من گفتم هم دیگه بار یک -

حماقته دادن انجام دوبار رو اشتباه یه . 



نیست؟ اشتباه بشه ثابت بهت اگر -  

اشتباهه ترین بزرگ که شده ثابت من به فعال - . 

 گفتن با ولی بزند کننده قانع های حرف هم باز خواست سعید

شد بسته زبانش گالب آخر ی جمله . 

 بهتری زندگی و بره پیش بهتر فربد برای شرایط خوای می اگر -

 نمونه محروم هم ماه در بار دو یکی این از حداقل و باشه داشته

 گذشته توی بذار رو گذشته. نکش پیش حرفشم دیگه لطفا

 .بمونه
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 حاضر سعید. خواست می گالب که طور آن دقیقا. شد هم همین

 گالب و بیاندازد خالی و خشک ی رابطه این میان تشنجی نبود

کشید راحت نفسی بابت این از هم .  



 تمام. گرفتند عکس فربد از و رفتند راه هم کنار مدت تمام

 بار اولین ایبر و بودند مادر و پدر او برای را شب ساعات

 که نیمه و نصفه مادر یک فقط نه. داشت هم با را دو آن پسرشان

 هر که مادری و پدر بلکه بود کرده درک را وجودش تازگی به

داشتند را هوایش کمال و تمام دویشان .  

 بود ممکن مدرسه جلوی که نبود پدری باالی سن نگران دیگر

 می لبش. رندبیاو رویش به وقت یک و ببینند هایش همکالسی

 را لحظات آن خواست می دلش که داشت ذوق انقدر و خندید

کند پرواز .  

*** 

کنم می بیدارت عصرونه موقع بزن چرت یه - . 

گذاشتی؟ اینجا رو چادرم چرا -  

 ییالق. بودند رسیده مقصدشان به که شد نمی ساعت دو هنوز

 قرار خلخال به اسالم رویایی ی جاده در که طالش شهر های

 می زده ها آن سبزی از چشم مسیر تمام که هایی دشت. شتدا



 هم کنار کوچک های منطقه در که کوچکی های کلبه و شد

بودند شده ساخته .  

 و جاده انقدر. زیبا های تپه و سبز سر های دره از پر مسیری

 از. بودند شده زده حیرت شان همه که بود دلنشین و زیبا مسیر

 اش زیبایی که بودند رسیده یدشت به طالش های جنگل میان

 تنشان به لرز سال از موقع آن خنکش هوای و بود نواز چشم

بود انداخته . 

نشه سردت بگیر اینو - . 

 مشخص کامال و بود تر مسلط سفر به همه از. بود مجهز عرفان

 آمادگی ها سفر طور این برای و است رفته سفر چقدر که بود

 همه. اعتماد قابل کامال و بود رلید تور یک ی برازنده کامال. دارد

 را خطر بی سفری دانستند می و داشتند اعتماد او به ها بچه ی

کرد می مدیریت خوبی به را چیز همه. دارند رو پیش .  

 گرداند می سر که جایی اولین که بود گالب جمع انقدر حواسش

 طور به ولی بودند همراهشان هم جدید های بچه. بود او سوی به

 بود کرده که کاری اولین. بود او روی عرفان توجه ی ههم خاصی



 به که خودش خواب ی کیسه آخر در و بود گالب چادر کردن برپا

باشد داشته خوبی طوالنی مسیر از بعد خواب تا بود سپرده او . 

 چادرش زیپ عرفان. خزید خواب ی کیسه میان به و کرد تشکر

 همراه که فربد از تا برداشت را اش گوشی. شد دور و بست را

 به را خطی هیچ که آنتنی دیدن با ولی بگیرد خبر بود سعید

 قرار انگار. بست را چشمانش و کشید آهی گذاشت نمی نمایش

 هم بد. شود سر ای تکنولوژی هیچ بدون روزشان دو تمام بود

 را خودش تا دارد نیاز ها موقعیت این به کرد می فکر اتفاقا نبود

 که انگار. کند بهتر را خودش حال و کند پیدا طبیعت میان

 براقی های سبز. گذاشت می مرحم درد بر و بود مسکن طبیعت

 و کردند می دلبری برایش بودند انتظارش چشم خواب از بعد که

دادند می نوازش را روحش . 
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 از رسید می گوشش به که زیادی صدای و سر بخاطر بار یک

 داشت نیاز که بود کرخت و خسته بدنش انقدر. شد بیدار خواب

 کمی کرد می فکر که آن با. شود سرحال و بخوابد دوباره

 به و گذاشت هم روی چشم,  دارد قرار سرپایینی روی چادرش

رفت فرو عمیق خواب .  

 می درست. نداشت شدن بلند جان دیگر که بود خوابدیه انقدر

 می دلش خوابید می هرچه. آورد می خواب خواب که گفتند

 بوی بیشتر و بخوابد بیشتر دلنشین رطوبت و نم آن در خواست

 کنار که هایی گوسفند و گاو بوی. بکشد هایش ریه به را روستا

 بز گردن به که ای زنگوله صدای و کردند می صدا و سر گوشش

بود ها . 

بخوریم عصرونه خوایم می نمیشی؟ بیدار جان گالب - . 

 بدنش به کمی. رساند هم به خواب ی کیسه درون را پاهایش

شد بلند جا از عمیقی نفس با و داد قوس و کش . 

میام االن. سالم - . 



 .منتظرتیم -

 بیرون کیفش از را کوچکش ی آیینه و کشید را پایش و دست

 سرش باالی مرتب را شموهای و کرد برانداز کمی را خودش. آورد

 مرتب کاله زیر تا بست می موهایش روی که اسکارفی. بست

 نور. کشید رویش را دارش نقاب کاله و گذاشت سرش روی باشد

 که چادر ی پنجره زیپ میان از که بود زیاد قدری به خورشید

داد می سالم و کشید می داخل به را خودش بود باز آن از کمی . 

 یکی اقامتش محل. کرد باز را چادر در و دز پا به را هایش کفش

 ی دره با کرد باز را در که همین. داشت را مناظر زیباترین از

 میان را بزرگ و کوچک های کلبه که شد مواجه روبرویش

 خودشان برای دره این میان که هایی گاو. بود داده جای خودش

 های بز که گوسفندی ی  گله و کردند می حرکت آزادانه

 انیمشین به شبیه چیز همه. داشتند گردن به زنگوله انمیانش

سرسبزش های تپه آن و هایدی به شبیه. بود اش کودکی های ... 

 قدمی دو در. گرداند اطراف به را نگاهش وکمی شد بلند جا از

 که داشت قرار گروه میانی چادر خودش چادر پشت درست اش



 بر بار ینا ولی شد می صرف غذایی های وعده تمام جا آن در

 می باال را اش ای پارچه های دیواره تمامی که همیشه خالف

 استفاده سایبانش از فقط و کند آمد و رفت آن در هوا تا زدند

 بود شده کشیده نقطه ترین پایین تا ای پارچه های دیواره, کنند

بود آمده هم زمین روی حتی و . 

 اومدی؟ -

 سمت به بزرگش ی قوه چراغ داشتن دست در با که بود عرفان

 باد با سرش جلوی موهای و بود گذاشته باز را موهایش. رفت او

 را سرش گالب و کرد می بازی موهایش با باد. بود شده همراه

گفت و انداخت پایین : 

میکنی؟ چیکار. آره -  

 تی و بود زده پا به رنگی خاکی شلوارک. انداخت باال شانه عرفان

 دست به را قوه چراغ. داشت تن به یشمی سبز گشاد شرت

گفت و سپرد گالب : 

دار نگه اینو - . 



 از را قوه چراغ دوباره و بست که داد می آزارش موهایش انگار

گرفت گالب . 

 آماده عصرونه ها بچه بریم بیا. کردم می اینودرست داشتم -

 .کردن

 چادر از سمتی به را او و داد قرار گالب کتف پشت را دستش

 گالب چادر سمت از که برد همیشگی نبا سایه همان یا میانی

شد نمی دیده . 
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 و شد جمع باال به رو چادر های دیوار رسید چادر کنار که همین

 صدای. آمد فرود صورتش و سر روی طرف دو از شادی برف

 تبریک را تولدش جیغ و دست با همه و فتر کرنا بوق تا آهنگ

 و زد می را گوشش که بود بلند قدر آن اسپیکر صدای. گفتند



 تمامی ریخت می سرش روی که رنگی های نخ و شادی برف

  .نداشت

 تمام تا کشید می چشمانش روی دست. بود مانده باز دهانش

بود باوری نا و بهت در هنوز ولی بزند کنار را ها شادی برف . 

 رفتند جلو شناختند می را او شرکت و قبل سفر از که هایی بچه

 را او هم بقیه و خواند می خواننده. کشیدند آغوش در را او و

 بغض و بود رسیده چشمانش به اشک. کردند می همراهی

 برای بگیرد جشن را او تولد کسی که این. بود گرفته را گلویش

 نمی باقی گفتن برای حرفی هیچ که بود ارزش با انقدر او

 .گذاشت

 بود وسط بزرگ میز روی که ای شکالتی کیک و رفت جلو عرفان

 جمعیت تمام به که طوری بود بزرگی کیک. برداشت دست یک با

 صورت جلوی را کیک و کرد روشن را ها شمع. داد می جواب

گرفت گالب .  

 فوت را شمع احساس ی بهبوهه و گیجی میان همانطور گالب

شد شروع کوبشانب و بزن و کرد .  



 برای لحظات این تمام رسید نمی فکرش به هم لحظه یک حتی

 گرفته برایش ماندنی یاد به و زیبا تولد یک و بود خورده رغم او

 شکل آن به جشنی و خاص تولد گاه هیچ که گالبی. بود شده

 پایکوبی او آمدن دنیا به برای که بود کسانی کنار حاال نداشت

 اشک که بود دلنشین زیبا جشن این رایشب انقدر. کردند می

 ماالمال را دلش و بود کرده سرازیر ها گونه روی را هایش

 .خوشی

 عرفان. رفت عرفان سمت به و کرد ترک را رقصنده چمع

 تخمم پسرها از دیگر یکی و بود ها کیک دادن برش مشغول

ریخت می زعفران شربت کلمن داخل را شربتی .  

 گوشش به را سرش و گذاشت انعرف بازوی روی را دستش

 درست قدش تا کند بلند را پایش کمی بود مجبور. کرد نزدیک

برساند او به را صدایش بتواند و برسد او گوش به . 

امروز بابت ممنون - . 

 نه آن با گالب که نگاهی. کرد نگاهش فقط و نگفت چیزی عرفان

 حس که نگاهی. لرزید دلش نه و کرد دریافت خاصی احساس



 آن تا را او بود توانسته که دارد خودش ی پشتوانه را کسی کرد

 نداشت او از توقعی هیچ که کسی. کند خوشحال و سرخوش حد

بود کرده فراهم را شرایط تمام او خوشحالی برای او و . 

 که هایی رنگی کاغذ. افتاد چادر  روی تزئینات به چشمانش تازه

 ساده کاغذی های لیوان و بودند کشیده طرف آن به طرف این از

بود داده اختصاص خود به را رنگ یک کدام هر که ای .  

 و بود کشانده رقص پیست میان به را همه که صحرایی تولد یک

بود کرده خوشحال حد آن تا را گالب . 
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 که کرد نمی هم تصور و نداشت تولدی جشن چنین وقت هیچ

 و کنند کوبی پای و شوند جمع هم دور بخواهند عده یک روزی

 یادگاری او به بودند ندیده را او هم بار یک شاید که کسانی



 می زیبا را تولدش اخیر های سال این که کسانی تنها. بدهند

 شبرای و داشتند دوست دل ته از را او که بودند شاگردانی کردند

گرفتند می جشن . 

 می وجودشان در بیشتر انگار خوردند می طبیعت در هرچه

 طبیعت در چیز همه. کرد می بهتر را حالشان انگار و نشست

 توانستند می شان همه انگار. داشت دیگری بوی و رنگ

نکنند بازی نقش واقعی دنیای برای و باشند خودشان . 

 تمام تا ندکرد کمک هم با همه و گرفتند جشن هم با همه

 شده برگزار زیبایی به چیز همه. کنند جمع را هایشان خرابکاری

 که بود دفعاتی معدود از و زد می لبخند خوش حال با گالب و بود

 که تولدی بهترین بگوید توانست می. بود برده لذت تولدش از

 میان که بود پنج و بیست شمع همین بود کرده تجربه عمرش در

بود کرده فوت کمپ ی خالصانه جمع . 

 تمام شد نمی. خندید دنیا به و زد لبخند شد نمی که همیشه

. نکند حال بی را دلت حال چیز هیچ و باشد میلت باب اتفاقات

 هجوم مغزش به همه خاطراتش و ببندد چشم گالب بود کافی



 خستگی رفع برای ساده خواب یک تنها او برای خوابیدن. بیاورد

 او بر را زندگی تا کردند می کار مهه ها خواب این گاهی. نبود

کنند زهر . 

 قبل سال هفت که لحظاتی تمام شد گرم چشمانش که همان

 به یک همه. رفت رژه چشمش جلوی بود افتاده اتفاق برایش

 اتفاق دوباره خواهد می انگار که شد تکرار طوری برایش یک

تنداش را تغییرش قدرت ولی دید می را چیز همه باال از. بیافتد . 

 نگاه را او لبخند با و بود گذاشته بدنش زیر را دستش یک سعید

 و شد می سرخ هایش گونه مدت همه آن از بعد هنوز. کرد می

 می گره هم در نگاهشان که وقتی شد می تر عاشق بار هزار

 می نگاه گالب. زد می خنده زیر کرد می نگاهش سعید. خورد

 رفت می ضعف دلش .کرد می آرام را دلش های پروانه و گرفت

 آن وقتی مرد می لبخندش برای... روبرویش مشکی مو پسر برای

خندید می لذت با و کرد می نگاهش خالصانه طول . 

 جان خانم سرخای سیب اون شبیه توروخدا ببین نگاهشو -

 .شدی



سعید ا - . 

 را میانشان فاصله این تمام و کشید خود سمت به را گالب دست

 آغوش در بود نشسته نفره یک تخت سر آن که گالبی. کرد پر

کشید بیرون بدنش زیر از را دستش هم سعید و افتاد سعید .  

 قرار جا همان را سرش و کرد باز او ی سینه و بازو میان جایی

 می که همین ولی نداشت خوشی دل اخیر اتفاقات از. داد

 پناه او آغوش به اینطور بار هر تواند می و هست سعید دانست

 از بعد هنوز و کرد می نگاهش که همین. بود کافی او رایب ببرد

بود دلچسب برایش گرفت می گر ها سال . 

 

❄ 01:13 05.08.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 310_پارت  

 سعید اتاق میان تنها طور آن که این ولی نبود ای خجالتی دختر

 بدنش جای همه گرما. کرد می خسر را بدنش پوست تمام باشند



 می دهانش میان قلبش نفره دو آغوش این از و بود شده پخش

 .کوبید

 با. نمیکنم برات که چیکارا ببین. دربیاد جان خانم چهلم بذار -

 دیگه من اینطوری. بگیره خونه برامون کنم می صحبت بابام

 توانم در دیگه باشه دور ازم کوچولوم خانم اینکه. نمیتونم

 .نیست

داد ادامه و کشید گالب گردن و گوش ی فاصله روی را دستش : 

 در دیگه کنم لمسش راحت انقدر نتونم و باشه من مال اینکه -

نیست توانم . 

. شد مایل جایش از کمی و کشید بیرون سرش زیر از را دستش

 اش سینه در نفس گالب و بود افتاده گالب بدن روی اش سایه

بود حبس .  

 برگردم باشی منتظرم. همیشه مثل. کنی خوشگل برام باید -

بکنی کاری هیچ نمیذارم لحظه یک برسم وقتی... خونه . 

گفت لبانش لمس با و برد تر نزدیک را سرش : 



میکنم چپت ی لقمه یه - . 

 .سعید -

 کرخت بدنش تمام. نالید حنجره میان فقط. نزد صدا را نامش

دهد نشان العملی عکس هیچ توانست نمی و بود شده . 

سعید؟ زندگی سعید؟ جان -   

 خودش به را چیز همه و بود دوخته او چشمان به را چشمانش

بود کرده واگذار .  

 نمی که افتاد می اتفاق واضح قدر آن چیز همه. دید می را همه

 بود خارج کنترلش از انقدر چیز همه. بکند کاری هیچ توانست

 دستان لمس تمام. شود بیدار کابوس آن از توانست نمی که

... منی جان... منی زن تو گفت اینکه. کرد می احساس را سعید

شنید می گوشش در شده اکو بار هزار بلکه بار یک نه را همه . 

 روز یه توی عشقمون شروع با تولدت داشتم آرزو همیشه -

  .باشه



 گالب و بود بوسیده بار هزاران. بود بوسیده و بود بوسیده دوباره

 فرق ها بوسه ی همه با. نشوند چشم در چشم تا بود بسته چشم

 فرق کال بودنشان نفره دو آن. داشت فرق چیز همه. داشت

 .داشت

 به شبیه. شنید را سعید و خودش های نفس صدای. دید را همه

 ذره اگر که بلورین گوی یک شبیه. بود کرده رفتار او با ها فرشته

 شچشمان روی را گالب. شکند می کند برخورد خشن ای

 پنج چهار هر. بود شیرین او برای لحظات آن چقدر و بود گذاشته

 که باری چند هر... ندارد درد ببیند تا بود پرسیده که باری

 و همه. خورد می مشامش به که بهشتی بوی. بود کرده نوازشش

 آرام. داشتند سال سه آن طی که بود لحظاتی ترین عاشقانه همه

بودند کرده سپری هم کنار سال سه آن که بود هایی ثانیه ترین .  

 می. بارید بیداری و خواب میان. بارید و شده تر چشمانش

 محکوم دانست می. شود بیدار تواند نمی و است خواب دانست

 چیز همه باید. کند یاداوری باید و هاست صحنه تمام دیدن به

 به روز فقط تولدش. شود بیدار بتواند تا کند بازی خاطره برایش



 پسری. بود هم پسرش نطفه گیری شکل روز. نبود مدنشآ دنیا

 را داشتنش و ببرد لذت بودنش از توانست می حاال که

 فکر, نداشت را هوایش دور از فقط دیگر حاال که فربدی.ببوید

 برایش را ها بهترین تا کند می حرکت او دوشادوش که کرد می

کند فراهم . 

 

❄ 01:13 05.08.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 311_پارت  

 تمام پدرش و مادر دعوای صدای رسید خانه به پایش که همین

 خاکستر به بود گذرانده سعید با که شیرینی ساعات آن خوشی

 می کبود و سیاه تنها فرخنده و زد می کیومرث. بود کرده تبدیل

 و سیاه ها آن حداقل تا گرفت می صورتش و سر به دست. شد

نشیند چشمش پای ای دلمه بادمجان و نشوند کبود .  

بیداری؟... گالب -  



. کرد دور چشمش جلوی از را ها صحنه ی همه عرفان صدای

 از خیس. کشید صورتش روی دست و نشست جایش سر ناگهان

 احساس انگشتانش زیر را ها قطره قطره. بود دیده که خوابی

 که بود ملموس قدری به یشبرا چیز همه. زد می نفس نفس. کرد

 همان شاید که لحظاتی ی همه. کند دور ذهنش از توانست نمی

 که بود شده تکرار طوری حاال بودند شده دفن پیش سال هفت

بود بریده را نفسش . 

. او منتظر و بود نشسته پا دو روی عرفان. کرد باز را چادر زیپ

 چشمانی با و گرفت را گالب دست مچ کرد باز را زیپ که همین

کرد نگاهش بود مشهود آن در نگرانی که . 

خوبه؟ حالت -  

 را سرش فقط جهت بی و بیخود. کرد پایین و باال را سرش گالب

 شده چیزه دلش به بدجور ها یاداوری. نبود خوب اصال. داد تکان

... نداشت خواب آن به ربطی هیچ که کنارش مردی بودن. بود

 کرده زیبا برایش را اش سالگی پنج و بیست که کسی نگرانی

 باال خواست می که بود پیچیده هم به قدر آن چیز همه. بود



 عرقش گرما خوش هوای و خنکی آن در. بود شده گرمش. بیاورد

ریخت می شر شر را . 

خوام می آب - . 

 و آورد خودش چادر از را آب بطری که نکشید بیشتر ثانیه چند

 نفس سرعت از کمی و نوشید جرعه چند. داد گالب دست به

 ها صحنه ولی گذاشت اش سینه روی دست. شد کم زدنش نفس

 افتادن اتفاق حال در که بود واقعیتی به شبیه برایش همچنان

بود ها نزدیکی همین انگار. است . 

 بهتری؟ -

 کرد سعی. برد پایین و باال را سرش که بود تایید برای بار این

 را عرفان دست ود. کند آرام را خودش و بکشد عمیق های نفس

 اصال و نبود خودش حال در. داد می فشار و بود گرفته محکم

 وارد او به عصبی شوک انگار ولی کند می چه که فهمید نمی

بود شده .  

 تمام وحشتناک خواب یک خوابید می آرام کمی که بار هر

. بود خوابیده روز شبانه دو که انگار. کرد می خراب را آرامشش



 کرده پر را گوشش ها جیرجیرک صدای و ودب باز باز چشمانش

 به لرز خنک هوای و بود مشامش میان گوسفند و گاو بوی. بود

بود انداخته تنش . 

 پتوی. شد خم گالب چادر داخل و کرد جدا را دستش عرفان

انداخت گالب دوش روی و کشید بیرون را مسافرتی .  

کنی؟ صحبت داری دوست -  

 زیر به قطره اولین. چکید شا گونه روی گالب اشک های قطره

گرفت پیش را راه همان قطره دومین و رسید گلو . 

دیدم خواب - . 

ریخته؟ بهمت اینطوری خوابی چه -  

. نشست زمین روی جا همان و کرد مرتب اش شانه روی را پتو

 کرد می نگاه را زمین گالب. بیرون عرفان و بود چادر داخل گالب

گالب اشک از خیس و ریخته هم به صورت به عرفان و . 
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. شدن رد چشمم جلوی از فیلم یه مثل زندگیم سخت اتفاقای -

 و کنی دفن هات گذشته تو رو چیزا بعضی راحته میکردم فکر

 که. تونم ینم که کرد یاداوری بهم خواب این ولی سراغشون نری

 خیلی. وجودمه توی گذشته آدم اون باز بشم عوض هرچقدر

کشیدم زحمت آدم این برای خیلی من... اس مسخره . 

 روی که قوی دختر یه. شناسن می رو آدم این جدید آدمای -

 نمیتونه هیچی رو میشناسم من که گالبی.   ایستاده خودش پای

درمیاره جاش از هم رو کوه کنه اراده اگر ولی. بده تکون . 

 عرفان آرام نگاه به را خیسش چشمان. کشید باال را نگاهش

 جا آن در که بود مکانی همان به شبیه درست نگاهش. دوخت

 چه برای دانست نمی. سادگی از پر و آرام. بودند کرده کمپ

 هیچ و بود دوخته او به چشم ولی بیند می زالل را نگاهش انقدر

ندک جدا توانست نمی را آن چیز . 



نمیاد؟ بر دستت از کاری هیچ دیگه کنی حس شده -  

 هم در را هایش مشت خواست می. شد منقبض عرفان فک

گفت و کرد پر را نفسش. گرفت را خودش جلوی ولی بکشد : 

 برای که کاری. کارم پای بودم گذاشته زندگیمو ی همه من -

 زحمت روز شبانه. گذاشتم پا زیر رو دنیا همهی داشتنش

 برای و بودم ها لباس اون عاشق. باشمش داشته بتونم ات کشیدم

 ی همه با شد روزی یه.میمردم داشتم اونجا که لحظاتی تمام

 از کاری دیگه. نمیتونم دیگه کردم حس بود بدنم توی که دردی

 کمرم های مهره که بودم آورده فشار بدنم به انقدر. برنمیاد من

 بفهمه کسی نذاشتم ولی بودم مطلق استراحت. بود شده جابجا

برنمیاد دستم از کاری دیگه که فهمیدم. فهمیدم خودم تا . 

 و گرفت را چشمانش اشکش دستش شست ی گوشه با گالب

 :گفت

. بره پیش خوایم می ما که اونطوری زندگی نیست قرار انگار -

 هیچ ما واسه که بره راهیو یه خودش واسه خواد می انگار

 که خوابایی این از ام خسته من ؟نشدی امید نا. نداره جذابیتی



 که چیزایی این از ام خسته. بودم چی میکنه یاداوری بهم

کردم تجربه رو چیا میگه بهم و میبینم . 

 انقدر او به گالب که. خواست می را همین. صبور سنگ بود شده

 که کند اعتماد او به انقدر. ببرد او کنار را دلش درد تا کند اعتماد

 می را همین. بریزد دایره روی او برای را اش زندگی پوک و جیک

بود رسیده آن به و خواست . 

میکنه؟ اذیتت کجا -  

. سرمه توی که بیدادی و داد صدای. گذشته ی ساده دختر -

 حاال که سعیدی. ببخشمش میکنم سعی دارم االن که بابایی

 ی همه خوره مثل داره اینا ی همه عرفان وای. بچمه بابای دیگه

. نمیشن تموم بشن تموم میکنم هرکاری. میزنه مک ور وجودم

اومده سرم که بالهایی نه میره یادم از کذایی ی خونه اون نه .  

 دادن قلب قوت نوبت حاال. گذاشت گالب ی شانه روی را دستش

 نیاز آرامش کمی به و بود زده حرف خیلی آشفته گالب. بود

 .داشت



 اینجا ندینمیگذرو رو اینا اگر. باش آروم... هیش -

کن شکر خدارو... بکش عمیق نفس. واینمیستادی . 
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 تمام که شد نمی باورش دید قهرمانی سکوی روی را عسل وقتی

 و بود معتقد مرکب اثر به. باشد رسیده نتیجه به هایش تالش

 تالش حاصل قهرمانی این. بود کرده پیدا اعتقاد هم تربیش حاال

 هایش گیری سخت تمام. بود عسل و خودش ی روزه هر های

 رشته دو در قهرمانی سکوی روی را عسل حاال و بود داده جواب

 مسابقه یک در مربی عنوان به بار اولین برای.میدید شنا مهم ی

 می که ایگاهیج به تا بود کرده را تالشش ی همه و داشت حضور

برسد خواست .  



 یک انگار برایش این و بود رفته آغوشش به خیس تنی با عسل

 های آدم. بود اش زندگی ی قله ترین بلند به پرتاب سکوی

 بودند هایش موفقیت به دهنده سرعت نقش همیشه اطرافش

 عسل قهرمانی گیری سخت و تالش با که بود خودش بار این ولی

 می بقیه که طور همان که کند افتخار توانست می. میدید را

است مجموعه آن مربی بهترین گفتند . 

 برای بود نتوانسته و بود اش رسیده تازه های جنس درگیر بهاره

 بیرون مجموعه از که همین. کند شان همراهی عسل ی مسابقه

 و ها پیام سیل با که بگیرد تماس بهاره با خواست گالب رفتند

 آن بهاره که آمد نمی پیش وقت هیچ .شد مواجه او های تمای

 نمی قطعا. باشد داشته را او با کردن صحبت به اصرار طور

 ها مسابقه شرایط قبل از چون باشد شده هم نگرانشان توانست

بود داده توضیح او به را . 

 لمس را آن و گذاشت بهاره ی شماره روی را دستش اضطراب با

  .کرد



 شب فردا تا کولر جلوی خونه برسم فقط. گرمه هوا چقدر وای -

خستگی از میمیرم دارم. بخوابم . 

 سمت آن که ای بهاره و شنید می که بود چیزی تنها بوق صدای

 بهاره که نداشت سابقه. بود کرده نگرانش داد نمی جواب تلفن

. بود سابقه بی که بود شده چیده طوری چیز همه.ندهد جواب

داد نمی جواب الحا بود کنارش تلفنش همیشه که ای بهاره . 

دیگه وقت یه فردایی پس فردایی بندازیم جایزمو گالب - . 

گفت عسل به بهت با که نبود جایش سر حواسش اصال : 

جایزه؟ کدوم -  

سریع؟ قدر همین رفت یادت... دیگه مرسی -  

 نمی. کرد عسل سوال از بعد که بود کاری بهاره ی شماره گرفتن

 و گرفت می تماس عرفان با باید شاید. کند فکر درست توانست

 به تواند می چطور دانست نمی. گرفت می او از را بهاره سراغ

کند پیدا دسترسی بهاره !  

باشم تو مهمون شام بود قرار - . 



 و کرد عسل به رو. شد امید نا بهاره دادن جواب از و گفت آهانی

 :گفت

میریم دیگه روز یه نداره فرقی - . 

 کنم استراحت کلی میتونم یشآخ. ام له خیلی امروز آره -

نداشت تمومی که تمرینایی از شدم خسته . 

. داد نمی جواب عسل های زدن غر به گالب که بود بار اولین

 گوشش کنار را گوشی ترس با و گرفت را عرفان ی شماره

. نیست راه در خوشی خبر بود شده الهام او به که انگار. گذاشت

باشد حد چه تا خبر دیب درجه که کند دعا تنها توانست می . 

. شنید را صدایش باالخره ولی دهد پاسخ عرفان تا کشید طول

 به شبیه جایی پیجر با عرفان قدرت پر و مردانه صدای

بود آمیخته هم در بیمارستان . 
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 الو؟ -

 تا بود کافی ثانیه یک همین. بود کرده اش وانیر پیجر صدای

. برسد سرش به فکر هزار هزاران و رود تحلیل بیشتر اش انرژی

داشت دوام دقیقه چند تنها عسل قهرمانی خوشی . 

عرفان؟ الو -  

   جانم؟ -

 توانست می خوبی به را این و بود کالفه. نبود عادی صدایش

 به بالیی بهاره شاید که این از. بست یخ بدنش تمام. شود متوجه

 آشوب به دلش باشد شده چیزی مادرشان یا باشد آمده سرش

 .افتاد

شده؟ چیزی -  

. رساند نمی مشام به را خوبی بوهای مکثش. کرد مکث عرفان

گالب های حدس تمام بر باشد تاییدی مهر مکث این که انگار . 

بگم؟ بهت بعد خونه میذاری رو عسل -  



 مگر. کرد می نگاهش دقت با و بود دهایستا گالب روبروی عسل

 که طور آن برد؟ خانه به و کرد سر به دست را دختر این شد می

 خواست می بود مشخص سوالش عالمت به شبیه ی چهره از

 سرایت هم او به گالب اضطراب. است افتاده اتفاقی چه بداند

شد می تر نگران و نگران چشمانش و بود کرده . 

شدم جون نصف دهش چی. بشه نکنم فکر - . 

گفت بعد و کشید داری صدا و عمیق نفس عرفان : 

 یکم بیای گفتم. نیست خوب اوضاعش. کرده تصادف شهاب -

میریزه بهم اینجا نیار رو عسل. خونه ببری کنی آروم رو بهاره . 

 شهاب. نداشت را عرفان به پاسخگویی قدرت. ایستاد قلبش

. بود شده رتغیی خوش دست اش زندگی ی همه و بود رفته

 زمانی چه. ریخت می بهمش و گفت می او تصادف از عرفان

بود؟ کرده هم تصادف حاال که بود برگشته  

چی؟ یعنی -  

هستم خودم خونه برمیگردونم رو بهاره. بیای خواد نمی - . 



میام نه - . 

 رفتنش از نیم و ماه یک از بیش که شهاب. لرزید می صدایش

 شب و ها خاطره. بود شده نگپرر برایش دوباره حاال گذشت می

 صدای. شد می یاداوری برایش بودند کرده سر هم با که روزی و

 تمام. بود حسی بی و خال بود که چیزی تنها. شنید نمی را عرفان

 از خواست می و بود ریخته برنامه شهاب برگشت برای مدت

گفت می او تصادف از عرفان حاال. کند فرار او دست . 

شده؟ چی -  

 خونه میارم رو بهاره. نپرس سوال انقدر. گالب نیست خوب -

نگو هیچی بهش هم فعال خونه عسل با برو. بیای نیست نیاز . 

 آشوبه دل. رفت هم شهاب مرگ تا گفت می عرفان که طور آن

 شهابی. شهاب الی بود رفته سمتی هر به فکرش. شد بیشتر اش

بود شده خالصه او به اش زندگی سال یک که . 

 را مسخره پیجر آن و عرفان صدای دیگر. شد قطع شروی تلفن

 را شهاب. بایستد پایش دو روی توانست نمی دیگر. شنید نمی

 خبر این شنیدن با توانست نمی ولی بود کرده تمام خودش برای



 چشمانش به اشک و بماند ساکت العملی عکس هیچ بدون

  .نرسد

. بیاورد باال مجموعه پارکینگ ی گوشه همان خواست می

 صدای. کرد می مقاومت و رسید می گلویش تا اش معده محتوی

 در سعی و بود گرفته اش معده به دست تنها. شنید نمی را عسل

 عرفان ی شماره و برداشت را گوشی دوباره. داشت کردنش آرام

شد می خبر با او وضعیت از دقیق باید. گرفت را . 
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 کرد می احساس. نبود بدنش خارجی اعضای جانب از فقط لرزش

 شهاب با. است لرزیدن حال در داخلی جوارح و اعضا تمام

 را آرامش و بود گذرانده کنارش را خوشی روزهای. داشت خاطره



 چه دبای آمد می شهاب سر بالیی اگر حاال. بود کرده تجربه او با

کرد؟ می  

 لعنت. فرستاد لعنت خودش بر بار هزاران ثانیه چند همان در

 دائم ازدواج برای شهاب زدن دور در سعی طور آن که فرستاد

 با قدر آن که را او خواست می که شد متاسف خودش برای. بود

بگذارد کنار خود راه سر از و بپیچاند بود خوب او .  

شده؟ چی جون گالب -  

 با که طوری. بود شده متوجه هایی چیز یک هم لعس که انگار

 انتظارش در خوبی جواب بداند که آن مثل. پرسید سوال مکث

 چشمانش. باشد نداشته ای عجله هیچ پرسیدن برای و نیست

 بر تاییدی نرفت را راه ی ادامه و ایستاد که این حتی و بود نگران

بود احساسات این . 

شما خونه بریم تگف داییت. بگردم دورت نمیدونم - . 

شده؟ چیزی بابام -  

 یک که شهابی. باشد شده چیزی شهاب نکند خدا. ایستاد قلبش

 به خار خواست نمی دلش. بود کرده گلستان را اش زندگی سال



 موقعیت این در ولی باشد احساساتی که نه. برود اش پاشنه

 کم و گرفت نمی آرام دلش. بود شده قلمبه احساساتش شهاب

 متنفر خودش از بود کرده که کارهایی تمام بخاطر دبو مانده

 .شود

عسل نمیدونم - . 

 مگر ولی نپرسد و کند سکوت عسل داد می ترجیح. گفت ناله با

 های جواب و باشد عسل کنار که توانست نمی اصال بود؟ شدنی

بدهد سرباال .  

 هیچ شد نمی حاضر وقت آن برگردد قبل به توانست می کاش

 نزدیک ارتباط شهاب ی خانواده با و ودش عسل مربی طوری

 احساس رفت می پیش طور آن داستان اگر شاید. کند برقرار

 شاید. ماند می سست اوایل همان به شبیه هم وجدانش عذاب

 با را اش رابطه توانست می و کرد نمی حس وجدان عذاب اصال

دهد ادامه شهاب .  

 نمی و شد نمی بیخیال عسل. فرستاد لعنت هم باز خودش بر

بکشد گالب سر از دست خواست . 



مامانم؟ بزنم زنگ بدی کیفت از گوشمو میشه -  

نداد جواب گوشیشو مامانت - . 

هستن اونا که جا همون بریم هم ما پس - . 

 و گرفت درد دستش مچ که طوری. گرفت محکم را عسل دست

 انقدر. داد سرعت ماشین سمت به را هایش قدم. گفت آرامی آخ

 بخاری انگار هایش نفس و بود خیس سرش کف که بود گرم هوا

 هیچ اش کالفگی و بود تصعید حال در بدنش تمام. شد می داغ

نبود حل قابل طوری . 

 و کرده تصادف پدرت گفت داییت. نکن اذیت توروخدا عسل -

 که نیستن موقعیتی تو اونا. نزد ای دیگه حرف ولی بیمارستانه

 ما جانب از حداقل خونه ریمب باید. کنن تحمل مارو بودن بتونن

باشه راحت خیالشون . 

 نمی. کرد روشن لرزان دستان با را ماشین و فرمان پشت نشست

 کردن رانندگی توان خودش در اصال. براند درست توانست

 گاز روی را پایش دفعه یک و زد می محکم های ترمز. نمیدید

 به ههدی برای را ماشین شهاب که زمانی یاداوری. داد می فشار



 شده دیر زود چقدر. کرد دعوت چشمانش به اشک بود داده او

 او برای که شهاب زحمات تمام از روز یک توانست می کاش. بود

 چشمانش دوباره توانست می کاش. کند تشکر بود شده کشیده

ببیند باز را . 
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 با و کرد پارک بهاره ی خانه در جلوی که بود صلوات و سالم با

 گالب آخر در و بود زده غر را مسیر تمام عسل. شدند وارد عسل

 کمی بود خواسته او از و بود گفته قاطعیت تمام با که ای جمله با

بود کرده ساکت را او کند صبر . 

 بی. نداد جواب هم او بار این ولی گرفت تماس عرفان با دوباره

 که نداشت رمغ حتی و بود نشسته ها مبل از یکی روی حال

 یکی را عرفان و بهاره ی شماره انقدر. بیاورد در را هایش لباس



 نمی جواب کدام هیچ. شد خسته خودش تا گرفت میان در

 به و کند رها را چیز همه طور همان خواست می دلش. دادند

بگذارد تنها را عسل تتوانس نمی ولی برود بیمارستان . 

 االن. میرم خودم من هستن اینا که اونجا نمیبری رو من اگر تو -

میرم میگیرم آژانس یه . 

 صبر هستن کجا دونستم می اگر. نکن اذیت توروخدا عسل -

میرفتم خودم بری تو کردم نمی . 

میکنم پیداش میرم نداره عیب - . 

 کمی بود شده هسال دو های بچه به شبیه که عسل دست از کالفه

گفت و برد باال را صدایش : 

دیگه کن تحمل یکم. شدی ساله دو های بچه مثل عسل - . 

. نشست جا آن دقیقه چند فقط و رفت فرو خودش در عسل

کوبید سرش پشت را در و رفت اتاقش داخل .  

 افکار. کند فکر هم او به تواسنت نمی. نداشت را او اعصاب اصال

نبود جور هم اب جوره هیچ هایش منطق و .  



 خط دیگر سمت در زنی صدای هایش تماس جواب بعد ساعتی

 یک که همین ولی کرد می را ها گوشی خاموشی اعالم که بود

 در میان کلید گذشت هایشان گوشی شدن خاموش از ساعت

  .چرخید

 حبس نفس و نشست جایش سر طور آن که نبود خودش دست

 پذیرایی های نیمه تا و شد بلند جا از. فرستاد بیرون را اش شده

 و بود خسته عرفان. شدند وارد دو هر بهار و عرفان که رفت

 چشمانش زیاد ی گریه از بهاره. بود شده خارج کش از موهایش

 اگر اصال. بود آمده چشمانش روی تا هایش پلک و بود کرده پف

. باشد بهاره خود که شد نمی باورش بود نیامده عرفان کنار او

. نداشت آرایشی هیچ که چشمانی و کرده پف صورت با دختری

بود ندیده خسته و ریخته بهم طور آن را بهاره وقت هیچ . 

نمیدید جواب گوشیتونو دوتا شما چرا وای - . 

 گالب بازوان میان را خودش. باشد کرده پیدا زبان هم انگار بهاره

 و کرد گریه بهاره. کرد آویزان او گردن از را دستانش و انداخت

 که نبود این فکر به اصال. جوشید اشکش ی چشمه هم گالب



 هق طور آن که بود بهاره ی گریه از ولی چیست اش گریه دلیل

خورد نمی تکان جایش از و زد می .  

باشم آروم شم فدات باش آروم - . 

 تخت روی شهاب. نیومده هوش به گالب. نیومده هوش به -

 .بیمارستانه

 و گرفت صورتش جلوی دست. دز هق و شد دور گالب آغوش از

ریخت اشک هم باز . 

 گریه با. کردی گریه فقط ساعته چند.  کن بس توروخدا بهاره -

میاد هوش به فردا پس فردا کن صبر. نمیشه درست چیزی تو . 

 بهاره گوش مگر ولی داشت دادن داری دل در سعی عرفان

افتاد ها مبل از یکی روی رمغ بی بود؟ بدهکار . 

 و باشد شاکر را خدا باید که فهمید گالب عرفان حرف همین با

 درست خودش برای ناراحتی طور همه انقدر. است زنده شهاب

بشنود را شهاب مرگ خبر باید کرد می فکر که بود کرده . 



. شکسته جاش همه. نیست معلوم صورتش از هیچی گالب -

 زنده اگر. نمیشه باورم. بود وصل بهش یو سی آی های لوله تمام

چی؟ ونهنم  
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. گذراند می پسرش کنار را شب و گشت برمی خانه به شب باید

 راحت خیالش دیگر بود کشیده بهاره زبان از که بیمارستان نام با

 از و بزند شهاب به سری خانه به رفتن از قبل تواند می که بود

 تر راحت را کار هم بیمارستان بودن خصوصی. شود جویا او حال

 در دولتی های بیمارستان دانست می که جایی تا چون کرد می

داشتند مالقات مشخصی وقت .  

 مبل روی بیرون های لباس همان با عرفان و بود خوابیده بهاره

 هم کسی و بود نیامده بیرون اتاقش از عسل. زد می چرت



 دیگر که بود درگیر فکرش هرکس انقدر. شد نمی حمشمزا

 اگر که بود بد قدری به بهاره حال. افتاد نمی عسل یاد به کسی

 ی  بهاره همان که کند باور توانست نمی نمیشناخت را او کسی

 نمانده برایش رمغ دیگر که بود داده سر ناله انقدر. است قبلی

 .بود

 صدای که برود رونبی خواست و برداشت را وسایلش و کیف

. میبارید وجودش تمام از خستگی. شنید را عرفان ی گرفته

 داشته نگه بیدار را خودش سختی به که بود مشخص قشنگ

 سفید که آن بجای چشمش تمام و کرد باز را چشمانش الی. بود

داد می نشان را خون های رده باشد . 

میری؟ داری -  

 کرد پایین و البا محسوس را اش سینه کشید که عمیقی نفس

 طور آن که بود آورده فشار او به زیاد خستگی انگار ولی

خورده گره و هم در هایش اخم و بود سرخ چشمانش .  

 ولی نکند بیدار را کسی و برود بیرون محسوس نا خواست می

برود بعد و کند خداحافظی عرفان با بود مجبور که انگار . 



 و بهاره اتاق در بین را نگاهش و کرد آهسته کمی را صدایش

 رفتنش متوجه و کند بیدار را ها آن خواست نمی. چرخاند عسل

 نمی خواب به نبود ها مسکن ضرب و زور اگر که بهاره. بشوند

 عهد انگار ولی بود شده جان بی که بود ریخته اشک انقدر. رفت

 او جانب از خبری رسیدن و شهاب چشمان شدن باز تا بود بسته

بماند بیدار .  

 ظهر از بعد فردا من زحمت بی باش مراقبشون. دیگه برم رهآ -

میزنم سر بهشون . 

کرد خفه سینه میان را اش خمیازه و داد تکان را سرش .  

نداری؟ الزم چیزی -  

 بود نشده متوجه را منظورش. شد خیره او به تعجب با گالب

پرسید همین بخاطر : 

 چطور؟ -

چیزی؟ پولی -  

خداحافظ. ممنونم هست نه - . 



 مهلت سر هنوز. بود رفته باال عرفان سوال این از ابرویش

 می چیزی چنین او و بود نرسیده اش ماهیانه حقوق پرداخت

 .پرسید

 و بیخوابی از سرش. رفت بیرون خانه از و انداخت باال شانه

 بود شده حس بی و کرخت بدنش. بود انفجار حال در خستگی

 دید نمی را شهاب تا. درسان می بیمارستان به را خودش باید ولی

. شد نمی راحت خیالش کشد می نفس که شد نمی مطمئن و

شود جویا را وضعیتش ها پرستار از توانست می شاید . 

 تا بیمارستان ی فاصله. راند توانست می که سرعتی ترین باال با

 به و نبود ترافیک شب وقت آن ولی بود زیاد بهاره ی خانه

 پیدا را بود داده نمایش کیشناپلی که مسیری توانست راحتی

 .کند
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. نبود پارک جای که بود واقع شلوغی خیابان در بیمارستان

 طول ای دقیقه چند و نگرد پیدا هم پارکینگ گشت هرچه

کند پیدا پارک جای بتواند تا کشید .  

 حیاطی هیچ جا آن ولی بود دیگری چیز بیمارستان از صورشت

 ورودش لحظه همان که بود طبقه چند ساختمان یک و نداشت

 با ورود از قبل. کند پیدا دسترسی سیو آی بخش به توانست

 ورود ی اجازه توانست التماس کمی با و کرد صحبت پرستاری

 در هانهمرا شب وقت آن حضور با زیاد کسی که انگار. بگیرد

 همراهانشان که بود دیگر اتاق چند چون نداشت کاری جا آن

بودند ایستاده ها اتاق در جلوی .  

 دستگاه و باند میان شهاب بود گفته راست بهاره. شد اتاق وارد

 روی داشت سراغ او از که ای مردانگی و ابهت تمام. بود شده گم

 همان شدیدن و بود بسته چشمانش. بود افتاده بیمارستان تخت

کرد پر را گالب چشمان لحظه . 

 حاال ولی کند تصور تخت آن روی را او توانست نمی وقت هیچ

 را او و برود جلو نداشت جرات. بود افتاده جا آن جانش بی جسم



 نگاهش و بود ایستاده در جلوی جا همان. ببیند نزدیک از

 که خطوطی. گشت می بودنش زنده از ای نشانی دنبال. میکرد

 ولی بود بودنش زنده از نشان رفت می پایین و باال مایشگرن روی

 در لرزه به را گالب قلب اش بسته های چشم و بودن جان بی این

آورد می . 

 به را نگاهش. رسید تخت نزدیک و برد جلو را خودش سختی به

 ی شیشه پشت همیشه که هایی پلک. دوخت هایش پلک

 از همیشه. ودب دلنشین برایش و بود دیده عینک مستلیطی

 داخل شد نمی باورش. آمد می خوشش شهاب بودن عینکی

 نمی باورش. بیاید کسی سر بالیی چنین فرودگاه های تاکسی

 حامی تمام سال یک و بود رسانده جا این به را او که مردی شد

باشد افتاده تخت روی طور این بود اش زندگی لحظات تمام .  

 چپ باعث و بود شده حرفمن مسیرش از تریلی بود گفته بهاره

 تریلی با ماشین برخورد از بعد. بود شده ها آن ماشینش کردن

 لرزه به را بدنش تمام دیدنش. بود آمده شهاب سر بال این

بود انداخته .  



 ...شهاب -

 نکرده رهایش تهوع حالت و لرزید می دلش. لرزید می نفسش

. دهدن را جوابش و کند صدا را شهاب که شد نمی باورش. بود

. بود بیمارستان تخت روی او حاال و دید می را زندگیشان تمام

 داده قرار خودش ی بازیچه را او و کرده بد او به کرد می احساس

 فکر. کشد می را انتظارش ایران گالب کرد می فکر شهاب. بود

 کند اقدام خواستگاری برای طوالنی سفر این از بعد باید کرد می

 گالب. کرد می ریزی برنامه او پیچاندن یبرا وقت تمام گالب ولی

 از را مشترکش زندگی که هم هرچه شهاب. شومش افکار و بود

 بود رفته جلو گالب با رابطه راه در صادقانه هم باز بود نبرده بین

داشت دوست را او دل ته از و . 

 میره داره نفسم. نشنوم دلم جان و کنم صدات نمیشه باورم -

 قرار. بخدا نبود این قرار خوابیدی؟ اینجا راچ. سنگینه دلم انقدر

 بری؟ فرستادمت اینطوری من مگه. برگردی اینطوری و بری نبود

 عکس هیچ و خوابیدی اینطوری چرا... توروخدا کن باز چشماتو

بود سبک خوابت که تو نمیدی؟ نشون العملی . 



 به که دستگاهی. گرفت خودش های دست میان را شهاب دست

 شهاب دست. لرزاند بیشتر را قلبش بود وصل اش اشاره انگشت

 بگیرد پس واکنشی هیچ توانست نمی که این ولی فشرد را

کرد بد را حالش بیشتر . 
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 را اش زده یخ های دست و فرستاد فرو سختی به را نفسش 

 احساس. بگیرد طوالنی را شهاب دست توانست نمی. دکر مشت

 می نه. بود کنترل غیرقابل بود گرفته را وجودش ی همه که بدی

 جا آن از توانست می نه و کند دور ذهنش از را فکرش توانست

 ذهنیاتش  ی همه و کند اعتراف خواست می بار اولین برای. برود

بیاورد زبان به را . 

 چشماتو گالب جون. نریا شهاب. عسل هواس میسوزه دلم بخدا -

 که میگم و میگم بهت چیزو همه میام کنی باز اگر بخدا. کن باز



 کننده قانع برات دلیالم میدم قول. کنیم ازدواج هم با خوام نمی

 لعنتی بابا. بشه چی که تخت روی خوابیدی اینطوری آخه. باشه

 اول امروز عسل! گذشته چی نبودت تو اینجا ببین پاشو. شو بلند

شو بیدار عسل جون. آخه تر مهم دخترت از کی. شده . 

 راه گلویش بغض و شد می پهن هایش گونه روی هایش اشک

 دست. نمیداد هم کشیدن نفس ی اجازه و بود فراگرفته را گلو

 حرف و بفرستد فرو را بغضش تا گرفت می گلو به را اش زده یخ

بود شده وار دیوانه گلویش درد. بزند . 

 خوردی؟ چطوری کردم درست غذا برات که بار اولین ادتهی -

 قورتش حتی نمیتونستی بود شده نمک بی و مزه بد انقدر یادته

 جلو داره ها لحظه این همه شده چی شنیدم وقتی از بدی؟

 شهاب میخواد؟ پسر دلت میگفتی بهم یادته. میره راه چشمام

 بشه یزیتچ تو اگر. عزیزات ی همه جون تورو نخواب اینطوری

 متنفر خودم از نمیتونم. ببخشم رو خودم نمیتونم وقت هیچ

 بکنم رو فکرم بذاری و باشی دور من از میخواستی شاید. نباشم



 از کدوم هیچ بودم روراست باهات من اگر شاید. اونجا رفتی که

افتاد نمی اتفاقا این . 

 هر. بود شده تار دیدگانش که شد می خالی و پر انقدر چشمانش

 دنبال خودش برای. آورد می زبان به رسید می ذهنش به چه

 نشان مقصر را خودش شاید که گشت می هایی منطق و دلیل

. میریخت هم به را حالش که کرد می گناه احساس انقدر. دهد

 خودش سرزنش برای ولی نداشت او به ربطی هیچ تصادف این

میزد هرکاری به دست . 

. شده چیا نبودی که مدت این کنم تعریف برات بذار شو بیدار -

 بشی بیدار باید. رفتنت واسه زوده خیلی هنوز کن باز چشماتو

 این از میتونی مطمئنم من... دنیایی مرد ترین آروم تو. شهاب

 سریع روزا همین تو مطمئنم من. بیرون بیای زود هم شرایط

 من. بکشم انتظار نذار. لطفا نذار منتظرم. میکنی باز چشماتو

 به میسپرم ولی ببینمت ندارم حق دیگه من. پیشت بیام نمیتونم

 عینک باید... شدی زشت. کنه سابق مثل حالتو که خدا خود



 همیشه محسنی آقای. کنی شونه باال به رو جذابتو موهای و بزنی

باشه زیبا و مرتب باید .  

 اتاق در شدن باز احساس. نبرد جلو دیگر و کرد مشت را دستش

 اشاره او به که خانمی به رو و کرد جدا هابش از را خیسش نگاه

 بدش حال و هق هق حجم از. داد تکان سر برود بیرون کرد می

کند صحبت خوب توانست نمی و. لرزید می . 

دیگه بسه خوشگل خانم - . 

 نبود شهاب اصال دستگاه و دم آن میان که شهابی از را نگاهش

 از نایستاد. رفت بیرون اتاق از و انداخت پایین را سرش! گرفت

 دنبال او و باشد مسموم هوا که انگار. کرد فرار. بپرسد او حال

کشیدن نفس . 

*** 
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 را شان همه احوال. نشد آفتابی شهاب ی خانه سمت دیگر

 از و کند استراحت میک خواست می عسل. پرسید می دورادور

 تعطیل را شنا ای هفته دو هم خاطر همین به باشد دور استخر

. بود نرفته هم عرفان شرکت به هفته دو آن تمام. بود کرده

 ها درگیری باقی به را کردن نظاره دور از و بودن عقب طور همین

 را چشمانش و بود شده بهتر شهاب حال که حاال. داد می ترجیح

 هم اول همان از. کرد می آمد و رفت جا آن نباید بود کرده باز

 ولی بود کرده درگیری دچار را اش رابطه و بود اشتباه کارش

 وارد.  است شده مرتکب بزرگی اشتباه چه فهمید نمی خودش

 که بود خطرناک سمی او برای شدن شهاب خصوصی زندگی

 دور و شود خالص آن از تواند نمی ها راحتی این به بود مطمئن

  .باشد

. پرسید می سوال اتفاقات تمام از و بود کنارش بیشتر مادرش

 که بداند میخواست و بود شهاب از حرفش میان در یکی

 مادرانه های نگرانی. باشد نشده او با رابطه درگیر دیگر دخترش

 دخترش برای چیزی کرد می احساس هم او. نداشت پایان اش



 سنی  فاصله با مردی به هایش نیاز رفع برای که بود گذاشته کم

بود برده پناه سال سی .  

 ریزی برنامه شهاب عیادت برای ها مجموعه ی بقیه های مدیر

 باور قابل همه برای که بود ای بهانه دنبال او ولی بودند کرده

 زدن زنگ. نبود جوابگو خالی و خشک و ساده های بهانه. باشد

 عمیقی نفس آن با و گرفت دستش که بود بهانه بهترین فرح

 .کشید

. بود جدول کردن حل مشغول پدرش و بود رسیده خانه به تازه

 کل شامپویش خوش بوی و بود برده حمام به را فربد فرخنده

 و تر گرم روز به روز که ای خانه بود کرده پر را کوچکشان خانه

 می دلگیر برایش را جا آن که چیزی تنها. شد می تر دلنشین

 از که خاطراتی. بود شهاب با اش روزی هشبان خاطرات تمام کرد

 به هم کنار که هایی شب و شد می درست برایشان کار پیچاندن

بودند رسیده آرامش . 

. دهد جواب را بود خوردن زنگ حال در که تلفنی شد مجبور

 که پدرش. داد نمی جواب را تلفن هم بود خانه اگر حتی معموال



 بود مجبور او و بود فرید درگیر هم مادرش و نبود حواسش

دهد پاسخ خودش . 

 ی دکمه. فشرد تماس برقراره ی دکمه روی محکم را ناخنش

. کرد می برقرار را تماس سختی به و بود شده خراب تلفن

 به آن در کمی ضعف و شکست انگشتش قلنج کرد احساس

 پاسخ فقط و نکرد بود افتاده که ای شماره به نگاهی. آمد وجود

 .داد

بفرمایید بله - . 

دخترم سالم - . 

 و ها فریاد بارها که صدایی ببرد؟ یاد از را صدا این شد می مگر

 که صدایی. بود شنیده گوشش در را هایش بینی بزرگ خود

 کابوس که جمالتی و کرد می یاداوری خودش آزار برای همیشه

شد می شبش و روز های . 

 .سالم -

 برایش چیز همه که هم هرچقدر. بزند دیگری حرف توانست نمی

 فرستاده قلبش جای ترین عمیق به را ها آن زمان و بود گذشته



 همه صدایش و اسم. داد می خراش را قلبش دردش هم باز بود

 حاللیت که هم هرچقدر. کشید می آتش به را وجودش ی

 هایش زخم نیش و او از وجودش عمق هم باز ولی بود طلبیده

سوخت می . 
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دلم؟ عزیز خوبی -  

 و نبود باشد او دل عزیز داشت نیاز که روزها آن. گرفت دلش

  ...حاال

خوبن؟ خانواده خوبین شما ممنون -  

 طبق فقط بود نگفته قصد از. گزید را زبانش خانواده گفتن از بعد

ودب کرده بیان را جمله این عادت . 



 عمو هم سعید هم. دارن سالم همگی خوبن. عزیزم ممنون -

 مزاحم موقع این ببخشید راستش. میرسونن سالم. هستن اینجا

خوردید؟ نمی که اینا شام. شدما  

نه. مراحمین - . 

 نظر در بدون طور این تواند می که فرستاد لعنت خودش به

 ارب یک یال صد که فرحی. کند صحبت فرح با چیز هیچ گرفتن

 و قبلی برنامه با مسلما تماس این و افتاد نمی خواهرش یاد هم

بود شده گرفته شومش های نقشه .  

نه؟ نیست مامانت -  

حموم برده رو فربد نه - . 

دلم عزی ببوس داداشتو ماه روی جانم ای - .  

. نداند واقعیت از چیزی فرح که شد نمی باورش. ریخت دلش

 برود سراغش ماجرا دانستن از پر توپی با او که داشت توقع انگار

 این از تر بین آینده سعید انگار ولی کند باران بمب را او و

 مادرش با را مهمی این به مسئله بخواهد که بود ها صحبت

بگذارد درمیان . 



بگیره؟ تماس اومد مامان بگم خواین می. چشم -  

 رو خونواده ی همه ناهار جمعه. میگم خودتم به شم فدات نه -

 بعد. ببینیمتون بیاین هم شما ایشاال. خودمون خونه کردم جمع

 فردا خودمم بگو مادرت به. شدیم دور هم از خیلی جان خانم از

بیاد بگو حتما هم بابا به. میگیرم تماس باهاش کنم وقت .  

 گذاشته را شهاب مالقات قرار ها همکار با که روزی همان درست

 گرفتن سر از نه و ستخوا می را فرح ی خانه دلش نه. بودند

 حرف او و بود گذشته چیز همه از سال هفت... خانوادگی روابط

 آخر. بود شده شدنشان قطع باعث خودش که زد می روابطی از

 لحظه آمدنش برای او و گذشت می نحو بهترین به که هایی هفته

کرد می شماری . 

. میکنه هماهنگ باهاتون خودش بگم مامان به بذارین ممنون -

نیستم خونواده برنامه درجریان من . 

 هر حتما. نیستی تو اومده فرخنده نبینم... بیایا هم خودت -

بیا زمین بذار داری کاری . 

ها جمعه کارم سر من خاله ممنون - .  



 همیشگی حضور به نیازی. دانست می هم خودش گفت می دروغ

 به نیازی داشت شاگرد که زمانی بجز هم هفته تمام. نبود او

 کند مرتب ساعت دو یکی در را چیز همه که همین. نبود شرفتن

بود کافی . 

 میندازم من بیای میتونی کی بگو من به تو. نیست شدنی اصال -

روز اون . 

 آمد می کش کلماتش تمام حال عین در که مهربان لحن این

 کافه آن در طور آن که فرحی. بود واقعیت از دور برایش

 بگوید توانست می ورهاییط یک و بود کرده رها رستوران

 هم مناسبتی هیچ که اش میهمانی برای حاال بود کرده خردش

خواست می را او  ی برنامه نداشت . 

 که سعیدی. بود صورتش جلوی سعید ی کشیده و سیاه چشمان

زد نمی حرفی و بود گر نظاره تنها بود جا آن اگر دانست می . 

تونستم اگر میکنم هماهنگ من باشه - ... 

گفت سریع و نداد فرصت فرح : 

بگیر مرخصی روز یک. حتما بیا. نداریم تونستم اگر - . 



****** 

خوبین؟ من همیشگی همراهای و مهربونا سالم  

 این داخل انتها تا غیرقانونیست شهر این در عشق رمان ها بچه

میگیره قرار رایگان کانال   

 از میتونین که میشه عضویت حق شامل عاشق همیشه گل رمان

 عضو بیاین داشتین دوست اگر و بخونین اوالشو عیارسنج ایلف

 ��بشین

بهتون بگم اینجا گفتم بودید پرسیده سوال خیلی . 

 لینک اینتو بیان بخونن اف دی پی نمیتونن که هم کسایی

 �بخونن

https://t.me/joinchat/AAAAAEO08IJ176wkKTJZPA 

بود؟ عیدی اضافی پارت یه شدید متوجه اصال راستی  
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. بود دیدنی فرح پیشنهاد شنیدن از بعد فرخنده العمل عکس

 توانستند نمی خانواده اعضای از کدام هیچ که پیشنهادی

 تواند می چقدر فرح که دانستند می همه انگار. بکنند را فکرش

 تعیین پیش از برنامه با کارهایش و ها رفتار ی همه. باشد شوم

 تک برای. ببرد پیش کاری نبود ممکن اصال این از غیر و بود شده

 حدس حاال و بود هدف دنبال به داد می انجام که کارهایی تک به

بود گالب و سعید دپباره کردن نزدیک تنها گالب و فرخنده . 

 خواب در بود ندهکشا تخت به را او حمام خستگی که فربد

 مطمئن وقتی و انداخت او به نگاهی گالب. بود رفته فرو عمیقی

 رویش را پتو بود شده خشک سشوار با موهایش نم که شد

 تا بود کرده روشن را غذا فرخنده. بخوابد آرام داد اجازه و کشید

 روی از تازه که هایی لباس کردن تا مشغول شدنش گرم مپقع

شد بود تهبرداش کن خشک رخت بند . 

کنی؟ فکر سعید به خوای نمی -  



 بودن که کرد می فکر هم شاید. داشت دوست را سعید فرخنده

 و سخت لحظات تمام هم شاید و باشد بهتر هم فربد برای سعید

 یک شبیه چشمش جلوی گذشته سال هفت فرسای طاقت

 خوشبختی دنبال به. گرفت می شکل شبی هر باالی بلند سریال

 فکر. بود تر مهم چیزی هر از برایش این و بود شدختر آرامش و

 دست از زندگی تواند می باشد سعید کنار اگر شاید کرد می

بیاورد بدست را قبل سال هفت ی رفته . 

نیست شدنی ولی گفتی هم دیگه بار یه جان مامان - . 

 شدن جمع بخاطر بگم که نیست دوستی برادر خواهر آدم فرح -

 هدف مهمونی این از ندارم شک من. میده مهمونی داره فامیل

 کنار هست بچتم پدر نیست بدی پسر که سعید. داره تری باال

 دو شما بین بخواد بار هر که وقتیه از تر آروم بچه این باشید هم

 آرایش میز جلوی.بالغی و عاقل االن دیگه تو. بشه پاسکاری تا

 ساده مادر دانست می. گرفت فرخنده از را نگاهش و نشست

 دنبال به و زند نمی حرفی غرض و قصد روی از وحشل

 این از سودی هیچ او که بود مطمئن. است دخترش خوشبحتی



. بود او رحمی دل سر از تنها پیشنهاد این ولی برد نمی پشنهاد

 سعید بودن هم کنار تنها کرد می فکر که لوحی ساده ی فرخنده

کافیست فربد برای گالب و . 

 سعید بگو تو. من مادر لوحی ساده رانقد که بشم فدات من -

 رو ساله هجده زن یه بود اگر. نیست که البته... معرفت با خوب،

 انقدر کرده؟ چیکار نمیدونست مگه. کرد نمی ول خدا امون به

 من کنار به هم اینا همه حاال. کرده کاری چه ندونه که نبود بچه

. حفر مثل کسی چاه توی بندازم پسرمو و خودم نبستم حاضر

 می که خبیثه جادوگر به شبیه من برای ولی باشه خب خواهرته

 بار یه من. بدتر اون از سعیدم. بکشه آتیش پسرشو زندگی خواد

 متکی پدرش بیشتر البته مادرش و پدر به که ندیدم سعید از

 یه حداقل. دیگه بکشی خجالت باید گنده مرد سالته سی. نباشه

 عذرخواهی سعید ولی زیچی یه بود ناراحت بات این از ذره

مامان میخوره خودش بدرد هاشم . 
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گفت فرخنده که کرد پخش صورتش روی را شبش کرم : 

 یه به چیزی هر بخاطر خودتو ندارم دوست. بگم چی نمیدونم -

کنی مجبور پیرمرد . 

 حرفش. برگشت فرخنده سمت به و کشید کارش از دست

 نمی هم دلش ولی کند انکارش توانست نمی و بود درست

 متلک طور این. باشد داشته او از تصوری چنین مادرش خواست

آمد نمی خوش مزاقش به ها گویی . 

کنم ازدواج پیرمرد با برم من نیست قرار مامان -  

 تعجب. کرد قطع را حرفش و برگرداند را نگاهش پیامکش صدای

 جز! باشد داشته کارش توانست می کسی چه شب وقت آن کرد

 سمت به اصال خاطر همین به و نداشت دیگری حدس هیچ سعید

ببیند را پیام که نرفت گوشی . 



کیه ببین پاشو - ! 

 به و شد بلند جا از بزرگ لبخند همان با. بود گرفته اش خنده

 ریخت هایش دست یانم را احسااتش تمام. رفت فرخنده سمت

پیچاند فرخنده گردن دور به را ها آن و . 

 شیله بی فکرت تو چقدر. بگردم ام ساده مامان دور من الهی -

. نبودا بد میگرفتی یاد ات عفریطه آبجی اون از یکم! اس پیله

 اون. رفت شد تموم نامه صیغه اون. من بشم ماهت شکل قربون

 دیگه باشم اشتهد دوسشم من اگر. رفت شد تموم زندگی

 قول بهت االن همین راحت خیالت.زندگی اون تو برنمیگردم

نیوفته اتفاقی همچین که میدم . 

 داخل از کیومرث صدای ناگهان که کرد باران بوسه را صورتش

رسید گوششان به پذیرایی .  

نسوزه. شده بلند غذا بوی - ... 

 جا از سریع فرخنده. بودند کرده فراموش را گاز روی غذای اصال

 درون و کرد تا را ها لباس ی باقیمانده بجایش گالب و شد بلند

 تا نداشت تصمیم ولی بود کوچک برایشان خانه. داد قرار کمد



 و نبودند بیشتر نفر چهار. کند ترک را خانه لزوم وقت

 کیومرث که همین. بسازند هم کوچک خانه همین با میتوانستند

 آورد می در را فرخنده درمان و دوا خرج و رفت می کار سر

 دغدغه تمام با اش زندگی روزهای این. بود آرام خیالی برایش

 به بیشتری آرامش شد می بیشتر بار هر که درشتی و ریز های

نبود مخارجش و خرج نگران حداقل. داشت همراه . 

 را آن و رفت اش گوشی سمت به شام میز سر رفتن از قبل

 تنها. بود عرفان بود ادهفرست پیام که کسی تعجب با. برداشت

بیداری؟ بود نوشته   

 ساعت که او برای! باشد خواب شب وقت آن توانست می چطور

 تازه شب وقت آن میکشید طول شب از موقع آن تا اش کاری

نوشت برایش. بود شب سر : 

افتاده؟ اتفاقی آره سالم، »  » 

 سریع انقدر. رسید برایش عرفان طرف از پیامی لحظه همان

 شام که فربد به نگاهی. پرید باال ابروهایش که رفتگ جواب

کرد باز را عرفان پیام سپس و انداخت بود خوابیده نخورده . 



« کنم؟ دعوتت قهوه یه به تونم می جمعه » 

 گالب و بود کرده انتخاب قهوه به دعوت برای را خوبی روز چه

 برای که هایی مراسم دوی هر تواند می که بود خوشحال چقدر

 می شهاب ی خانه به نه. بپیچاند را بود شده دیده دارکت جمعه

 برای بود راه بهترین این. شد می روبرو سعید و فرح با نه و رفت

بچزاند کافی میزان به را فرح حتی که آن . 

« مناسبت؟ چه به !» 

« مهم های حرف و صحبت چاشنی با دوستانه قهوه یه .» 

 که کرد می صحبت طوری عرفان. نشست لبخند لبش روی

 و نبود بهاره شبیه. نبود سخت اصال او با صمیمیت احساس

 شخصیت. خواست نمی خودش خای دل و درد برای را دوستی

 جذبمی خودش به را او که بود چیزی عرفان معرفت با و حمایتگر

 .کرد

«  استقبال همیشه دل و درد چاشنی با دوستانه های قهوه از من

کنم می !» 



 می ولی چد کودکانه شاید هک فکری. رسید ذهن به فکری

 لبخند. برساند ثمر به امتیازی صد نشان دو تیر یک با توانست

کرد قفل را گوشی و زد .  

گفت و شد غذا کشیدن مشغول رسید شام میز سر که همین : 

 کجاس گالب پس گفت کسی اگر خاله، خونه برین جمعه شما -

 هشد تعیین پیش از قرار جدیدش خواستگار با بگین بهشون

بیاد تونستنمی و داشت . 

 گالب شیطانی لبخند به و داد قورت درسته را اش لقمه پدرش

شد خیره : 

نشه؟ بعدا که معلوم کجا از ولی نیست خواستگار -  
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 بود همدم یک برایش عرفان فقط بیاید، خوشش عرفان از که نه

 تر نزدیک او به اگر شاید. باشد داشته خوبی سود میتوانست که

 انجام کاری نداشت قصد. رفت می پیش بهتر خیلی شرایط بود

 عرفان پوستی زیر و ریز های توجه این از بود مطمئن ولی دهد

 باعث جدید ی رابطه این شاید. برسد خوبی ی نقطه به تواند می

. برگردد اش خانواده به و بکند دل او از مه شهاب که میشد

 شهاب با گاه گه های برخورد و شد می سخت خودش برای شاید

 گذشته که ریخته بهم مرموز مرد این ولی آورد می در پا از را او

 از کرد می تر نزدیک گالب به را او گیرش نفس و زخم از پر ی

باشد خوبی انتخاب توانست می گالب نظر . 

 گالب که بشنوند همه جمعه میهمانی در ستخوا می دلش

 نشسته سعید هجران غم در او که نکنند فکر. دارد خواستگار

 همدیگر به دو آن ریش بستن برای بخواهند هرکدام و است

کنند تالش . 

 هرکاری و بچزاند را فرح که بود اش زندگی از دوره یک آرزوی

 از واقعیت تندانس با حاال ولی کند زهر او به را زندگی تا کند



 فربد به اش وابستگی. بود بسته پایش و دست سعید جانب

 به این فکر که همین ولی باشد دور او از نتواند که نبود طوری

 اقدام فربد گرفتن برای سعید است ممکن که رسید می سرش

 خواستگارش با تواند می که این. بست می یخ تنش تمام کند

 آن برای سعید نبود مکنم و بود طبیعی امر یک برود بیرون

دهد نشان فربد گرفتن نوع از واکنشی . 

. بود نمایان هم صورتش لبخند روی رضایت و شعف احساس

 همه به خواست می هم حاال و بود نشده عملی سعید تهدید

 که بسا چه. است نمانده اش خانواده دست روی او که بفهماند

ندا زده حال به تا سرش پشت حرف هزاران بود مطمئن . 

 ها پسر با آشنایی برای که بودند کرده تاکید مادرش و پدر

 تا بود مسخره بیشتر برایش ها حرف این شنیدن باشد، محتاط

 دختران به شبیه او با که نبود جایگاهی در دیگر. دیگری چیز

شود رفتار دبیرستانی . 
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. برود پایین باید که شد متوجه آمد در صدا به که تلفنش زنگ

 خسته و بود برگشته سعید کنار از که شد می ساعتی چند فربد

 باز و کرد خداحافظی همه از و بوسید را صورتش. بود خواب در

 انتقال فرح ی خانه به را مالقاتش قرار جریان که کرد تاکید هم

 .دهند

 ماشین همام. کشید می را انتظارش در جلوی عرفان نماشی

 رنگ مشکی. شد می سوارش سفر طول تمام که کثیفی همیشه

 مشکی رنگ دیگر که شد می تلمبار رویش خاک انقدر ولی بود

 برگشته کارواش از تازه انگار بار این ولی. رسید نمی نظر به اش

 احساس هم فاصله آن از را اش تمیزی بوی میتوانست و بود

 .کند

 از لبخندش. نشست عرفان دست کنار و کرد باز را ماشین در

 نگاه و میداد نشان شهاب صورت به اول روزهای که بود ها همان



 چیزی. ها آن به شبیه چیزی دقیقا هم پروایش بی و دزدکی های

 بی کند جلب را مرد یک نظر خواست می اگر ک بود وجودش در

 که ای داشتنی دوست خمار. رسید می هدفش به وبرگرد برو

بود هایش جاذبه از یکی پوشاند می را گردش های چشم روی . 

خانم دادی افتخار - . 

 تقی صدای با را اش ایمنی کمربند و شد تر عمیق کمی لبخندش

بست رسید گوشش به که .  

داشتم نیاز دوستاه قهوه یه به خیلی. دعوتت از مرسی - . 

 خوبی؟ -

 خستگی از مسیر تمام. انداخت راه و اختاند گالب به نگاهی نیم

 کارهایش مسئولیت که گالبی و گذشت کارشان روزهای این های

 تمامی به رسید نمی گاهی هم خودش که بود شده سنگین انقدر

برسد کارها . 

درمیاره آدمو پدر روزمرگی هست، همیشه کار - . 



. دارد نگه او روی را نگاهش گالب شد باعث عرفان ی جمله این

 موهایی. نشست اش شده اضالح و مرتب ریش ته روی نگاهش

 با که ببود مشخص. زد دید را بود کرده جمع سرش پشت که

 بلندی آستین پیراهن. بود گذاشته وقت وضع و سر روی دقت

 درست رنگش خاکی شلوار و داشت تن به بود باز جلویش که

 تغییر شموهای وضع در تنها مرد این کهانگا. بود همیشه به شبیه

کند میهمان قهوه صرف به را خانم یک تا بود کرده ایجاد . 
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. ایستاد بود اصلی خیابان بر درست که رستورانی کافه جلوی

 جلو گویی آمد خوش و ماشین سوییچ گرفتن برای نگهبان مرد

 ورزشی اوقات بیشتر و راحت های لباس همیشه که گالبی. ترف

 کرد، می اجتناب دار پاشنه کفش پوشیدن از و داشت تن به



 دار پاشنه کفش. بود گذاشته تمام سنگ عصرانه قرار این برای

 مچ رنگش سیاه  کوتاه شلوار و بود کرده پا به را اش مشکی

 خوش و بلند تویمان. بود گذاشته نمایش به زیبایی به را پایش

 تن بر بود کرده خریداری تازگی به که رنگی سرخابی دوخت

 گرفته قاب را صورتش دور اش مشکی بزرگ روسری و داشت

 را اش زیبایی ها آستین سر برق و مانتو پف های آستین. بود

 خوش. برد می تر باال را گالب نفس به اعتماد و کرد می چنداندو

 روی لبخند و داشت تاثیر نفسش به اعتماد روی همیشه پوشی

کرد می تر غرور پر را لبش . 

 به که آن بدون را دستش عرفان و برداشت آهسته را هایش قدم

 رنگی خوش چوبی در. گرفت کمرش دور کند برخورد گالب کمر

 آمد خوش ها آن به خدمت پیش و شد باز رفتنشان تر جلو با

 او از تر بلند نعرفا و کرد تشکر لب زیر و زد لبخند گالب گفت

کرد اعالم را تشکرش . 

 میتونین قسمت اون باشه خنک جاتون خواین می اگر -

هس هم نفره دو میز. بشینین . 



لطفتون از ممنون - . 

 که عرفان ظاهر این. داد نشانش را راه و رفت گالب کنار دوباره و

 جلب برای که آن. یود توجه قابل برایش بود خود حال همه در

بود جالب برایش داد نمی تغییر ار خودش توجه .  

 با که ای کافه. نشستند کافه زیبای و چوبی های صندلی پشت

 آن و رفت می باال به ها صندلی رنگ همان به داری پیچ های پله

بودند نشسته ها پله زیر درست ها . 

 و رفت سمتشان به رویی خوش با پیشخدمت که نکشید چندی

لته عرفان و داد سفارش ترک گالب. داد تحویلشان را منو ... 

داره وجود هفته کلتو ک زمانیه ترین دلگیر جمعه عصر - . 
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 و جمعه عصر گالب برای ولی بود طور آن عرفان برای شاید

 روز هر کرد نمی رقف برایش زیاد... نداشت پنجشنببه و دوشنبه

. گذشت می استراحت به معموال هایش جمعه و است شنبه چند

 را عرفان حرف و کد پایین و باال را سرش تفاوت آن وجود با ولی

کرد تایید . 

 سفارششان و بود گرفته بر در را فضا آرامی موزیک صدای

 و پر اطرافشان های صندلی رفته رفته. گرفت قرار دو هر جلوی

 شناخته انگار ولی بود کوچک فضا که آن وجود با و شد می تر پر

شد می تر شلوغ لحظه هر که بود شده . 

کردی؟ فکر ایران از خارج رفتن به بحال تا -  

 فنجان روی از را نگاهش گالب که بود ناگهانی انقدر سوالش

 هیچ. شد عرفان براق چشم دو میان خیره و کشید باال اش قهوه

 برایش ایران از خارج انگار اصال بود نکرده فکر رفتن به وقت

بود ای ناشناخته سرزمین . 

گفت و داد تکان صداقت با را سرش : 

 .نه -



گرفتم جوابی چنین که خوشحالم نه، منم - . 

بو شده تر مسلط خودش به بار این ولی رفت باال گالب ابروی . 

چی؟ مجدد ازدواج به -  

نگفت چیزی و انداخت باال شانه .  

 بدی بخاطر من که نداره اینو ارزش زندگی این یدمفهم تازگی -

 نتونستم اگر. کنم زهر خودم به رو عمرم بقیه شرف بی آدم یه

 هاس زن ی همه نیست قرار باشم داشته خوبی زناشویی زندگی

بود اومده من گیر بدترینش فقط. باشن بد دنیا . 

بشنود عرفان خود از را جریان تا بود کنجکاو گالب ... 
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نمیکنی؟ صحبت ازش اصال که چیه مشترکت زندگی جریان -  



 چشمان برق به و کشید باال فنجانش روی از را سرش عرفان

 نداشت باکی چشمانش به کردن نگاه از گالب. شد خیره گالب

 به را نگاهش. گرفت او از چشم بودن تر گذار تاثیر  برای ولی

 هایش ریه به را قهوه خوش بوی و دوخت خودش مقابل فنجان

  .فرستاد

 زندگی بطن به خواست می دلش ولی بود بزرگی ریسک سوالش

 و نبود کافی داشت جا آن تا که هایی گریز. بکشد سرکی عرفان

شد می خبر با ماجرا ی همه از دقیق باید . 

چطوری؟ میدونی که شنشاناآت کاری شرایط -  

 را سرش و دوخت روبرو به را چشمانش پایین سرش که همانطور

 سرش پشت که دیواری به را اش تکیه و کشید عقب. داد تکان

 دوست را فنجان داغی. داد بود گرفته قرار صندلی پشتی بجای

 بدنش به را آرامش انگار هایش دست از که ای گرمی. داشت

کرد می منتقل .  

 طاقت نه و بود سخت نه اصال بودم شغلم عاشق که منی رایب -

 طاقت و سخته آدما خیلی برای میگن که اینطوری ولی. فرسا



 نداشته عملیاتی هیچ روز چند و چندین ممکنه خطرناکه. فرسا

. بدی دست از جونتو و بری عملیات یه با هست ممکنم و باشی

 یه جون تا تیپذیرف ریسکو این یعنی کار این توی میری وقتی

 قدم اونا برای وظیفته که کسایی جون. بدی نجات رو عده

 نظر از. بودیم آماده همیشه ما. حادثه دل تو بری و برداری

 وجود با نمیتونم هنوزم من. بودیم شرایط بهترین تو جسمانی

کرده عادت بهش بدنم. بذارم کنار رو ورزش کمرم بد شرایط .  

 لته از کمی. برد باال دهانش یجلو تا را فنجانش و کرد سکوت

داد ادامه دوباره و نوشید اش : 

 بود افتاده بچه یه. شدید خیلی دیدم آسیب عملیاتا از یکی تو -

 گرفت کمرم پایین رسیدم که همون. بود تهرانم اطراف چاه ته

 طوری شد بدتر و بد و ندادم محلش هفته یک. ندادم محلش ولی

 از دست وضعیتم بهبود بخاطر بودم مجبور. کرد گیرم زمین که

 بود مجبور بود آماده بدنش انقدر که کسی کن فکر. بکشم شغلم

 عمل نیست مهم گفتم اولش. مطلق استراحت و بشه نشین خونه



 نموند برام راهی هیچ شدم بدتر رفته رفته وقتی ولی نمیکنم

عمل بجز . 

بود؟ شدید انقدر -  

 انداخت چین را اش پیشانی که اخمی. کشید هم در را صورتش

بود دردناکش های روز یاداور .  

نکن صحبت راجبش نداری دوست اگر - . 

 از خوبه اتفاقا. نکنم صحبت ازش که نیست مهمی چیز نه -

 همه و اومد شده خراب این وسط دقیقا سارا. بگم هام تجربه

کرد تر خراب رو چیز . 

 دیمر اگر. بدهی نظر خواهد نمی دلشان مردان بود خوانده جایی

 که همین. بدهید گوش هایش صحبت به کرد صحبت برایتان

. کافیست برایش دهد می گوش هایش صحبت به کسی بداند

 حرف تایید و کنی دخالت بحثشان در ندارند دوست ها مرد

است بس برایشان هایشان .  

 را ها مرد بودنشان همیشه با زنان که بود شنیده هم دیگر جایی

 ولی داد می گوش عرفان های صحبت به. دهند می دست از



 عرفان ذهنش. بود هایش گرفته یاد و مطالعات تمام پیش فکرش

 که رسید می نتیجه این به حتی و کرد می تحلیل و تجزیه را

است ازدواج برای حتی مناسبی کیس چقدر . 
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 چه نبود معلوم بکشد دست او از شهاب بخاطر خواست می اگر

. کند مالقات را خصوصیات این با مردی بتواند دوباره زمانی

 یک که زمانی تا بود تر سخت برایش ابتدا از ها آدم شناخت

داشت ها آن از ای زمینه پیش . 

. داشت جداگانه ی نقطه دو ذهنش در هدف و عاشقی و عشق

 پستوهای در جایی دیگری و داشت ویژه اهجایگ برایش یکی

 فهمانده او به عاشقی و عشق در شکست. بود شده دفن قلبش



 دانست می ولی شود موفق تواند نمی احساسش با دیگر که بود

بود او ظاهری جذابیت عرفان به شدن جذب دلیل اولین که . 

داشت؟ ایرادی چه سارا مگه شد؟ چی بعدش -  

 سیگار بدون جا آن که انگار. کشید نبیرو جیبش از را سیگارش

 خود جلوی را قهوه پودر حاوی جاسیگاری. نبود شدنی کشیدن

 پک اولین با شکالتش خوش بوی. زد آتش را سیگارش و کشید

کشید لبش روی لبخند و نشست گالب مشام میان . 

 کن فکر. هدف بی سنتی ازدواج یه. بود ایراد سرتاپا سارا -

 بعد بیرون بکشی بارش اسف زندگی از رو افسرده مرد به بخوای

 ماه دو عرض در میشه؟ چی تهش نظرت به. کنی اقدام اینطوری

 شرکت این تازه اونموقع. شد برگزار چی همه و عروسی و عقد

 سرم توی ها تر قبل خیلی ای اش ایده البته بودم انداخته راه رو

 از. کردم دادنش شکل به شروع شدنم بیکار از بعد ولی بود

 دختر یه دیگه طرف از و کار اول های خوری خاک و فشار طرفی

 مالیم شرایط. کنم کنترلش حتی نمیتونستم من که ظرفیت بی

 رغبت اصال که شدید افسردگی اون با کن حساب. نبود اینطوری



 دیدن تلوزیون روز در مفیدم کار نهایت و کار سر برم کردم نمی

کشید می فلک به سر خرجاش بود .  

 ها قهوه میان را خاکسترش و زد سیگارش به دیگری حکمم پک

  .تکاند

داری حق - . 

 آدم این سال یک من. اشه دقیقه یک برای میشنوی که اینی -

که طوری کردم تحمل رو ... 

 را پاهایش جای که همانطور و برد باال اش بینی روی تا را دستش

گفت کرد می عوض هم با : 

 که بود معتقد خانم. بودم ردهآو کم واقعا. رسید اینجام به -

 تا زنشون به بدن تحویل پولو جا یک و حمالی برن باید آقایون

 خونه تو کمبوداش تمام. زحمتاش تمام به بزنه گند بعد روز صبح

 داخل های سفر با. کرد می خالی من سر داشت رو باباش ی

 راضیش تونست می کشور از خارج فقط و داشت مشکل کشور

   .کنه



 انگار. داشت او از شهاب که هایی تعریف و بود افتاده ارهبه یاد

 زناشویی زندگی از درکی و نداشته بهاره با چندانی فرق سارا که

نبوده وجودش در . 

کنی؟ صحبت باهاش نشستی خب -  

نرسید اونجا به کار - .  

 را دلش که داشت خوبی آرامی یک کافه ی زمینه پس موزیک

 خاطرات به دادن گوش. بود ردهک دیگری زمان هر از تر آرام

 از این و بود جذاب برایش بود نشسته روبرویش که مردی

 نیافتاده اتفاق برایش اصال ها سال این در که بود عجیبی اتفاقات

 به راجع دانستن. بپرسد و بداند را چیز همه تا بود کنجکاو. بود

 آن برای هرچیزی از روبرویش غریب عجیب مرموز مرد

بود تر بجذا روزهایش . 
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 آزار برایشان شان گذشته زندگی که نفردو و آرام دیدار یک

. نداشتند گذشته در که آرامشی دنبال به کدام هر. بود دهنده

 دل و ها خستگی برای عرفان روی تواند می کرد می فکر گالب

 متفاوتی ذهن عرفان... عرفان و کند باز حساب هایش بریدگی

 هیچ از را این و بود آرامش از چیزیذغیر دنبال به. داشت

فهمید شد نمی رفتارش . 

کجاس؟ فربد. بگو خودت از تو -  

 می خوشش قهوه طعم از. بود کرده پر را گلویش اش قهوه تلخی

 می زبان روی هایش دانه و رفت می فرو آزار با کمی. آمد

 که خاطراتی. ماندگار و تلخ بود اش زندگی به شبیه. نشست

 اش پیکره تمام روی هیچ که زبان روی سیاه های دانه آن شبیه

بود مانده جا . 

 می که بود کسی تنها او و پرسید می اش زندگی از عرفان

 زندگی. بگوید اش زندگی از برایش اضطرابی هیچ بدون توانست

 فیلم به شبیه افراد باقی برای شاید و بود دردناک او برای که ای



 بیشتر رفت می فرو اش زندگی عمق به بیشتر هرچه. سینمایی

 او و کرد می پر را همه زار لجن بوی. زد می بیرون تعفنش حس

 سوهان بیداری و خواب حین که ای خاطره دنیا یک و ماند می

بوذند روحش . 

مهمونی رفته بابام و مامان با - . 

نبودی؟ دعوت تو -  

. بست نقش صورتش روی ای نیمه لبخند و داد باال را ابروهایش

 ابتدا از او با. داد می دست از را خوبش دوستی نقش نباید عرفان

 رفتار این نظرش به و بود کرده رفتار معمولی دوست یک شبیه

شد می تر زیبا کرد می پیدا ادامه . 

 تالش داره ام خاله کردم احساس من. بودن دعوت خالم خونه -

. برگردونه قبل سال هفت به رو پسرش و من رابطه کنه می

نرم دادم می ترجیح . 

 بود محسوس کامال که طوری. پیچید هم به عرفان های اخم

کرد جمع را لبانش و افتاد پایین پلکش . 

چی؟ یعنی -  



 ولی بودیم بچه شاید. شد مون جدایی باعث من خاله -

 اشتباه میکنه حس االن. نبودن اجمونازدو به راضی خونوادش

 خاله این. گذشته روابط ترمیم دنبال میاد گاهی چند از هر کرده

 بهش نمیتونم من شده خوبی آدم کنه ادعا که هم هرچقدر من

 رفتن بین از قابل شناختم موقع اون که آدمی. کنم اعتماد

نمیشه عوض آدما خبیث ذات. نیست . 

 این توانست می گالب. بود ادهد حالت تغییل وضوح به عرفان

 تمام و بود مانده راهی چند وسط انگار. کند احساس را تغییر

بود شده فراموشش اش شده تعیین پیش از های حرف . 

هنوز؟ داری دوسش -  

 می جواب گالب از طور همان پرسید می هم هرکس را سوال این

. بود مصمم سعید انتخاب روی گالب. گرفت عرفان که گرفت

بگیرد سر از او با نبود حاضر وقت هیچ . 

 ها اولین نشه، فراموش برام که بود انقدری بهش ام عالقه -

 اونو شاید آدم ذهن از کوچیکی جای یه. میمونن همیشه



 می کامل نفس به اعتماد با که خوشحالم من ولی کنه یاداوری

ندارم سعید به ای عالقه هیچ بگم تونم . 
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 کم چیزی یک نبودش با انگار. بود شده تنگ کتایون برای دلش

 او با عرفان راجب و گرفت می تماس او با بود اگر شاید. داشت

 که زمانی تا که بود شلوغ کتایون سر انقدر. کرد می صحبت

 مدتی این در. زد نمی گزن اپ به گالب گرفت نمی تماس خودش

 نکرده صحبت او با بیشتر باری چند گذشت می رفتنش از که

 .بود

 کتایون نبود در که کرد فکر گالب و کشید عمیقی نفس عرفان

 صمیمی دوست هیچ که او. بود کرده شروع را متفاوتی دوستی

 کنار حاال بود نکرده تجربه را روابط این وقت هیچ و نداشت ای



 یک او شاید. گفت می اش زندگی از و بود نشسته عرفان روبروی

بود بخش لذت او برای ولی شد می متفاوت اش رابطه و بود مرد . 

هستین فامیلم نیست جالب زیاد - . 

 همراه به حساسیت و حسادت از بویی جمله این کرد احساس

 به دلش ی گوشه در چیزی بود فراری مسائل این از که او. دارد

 این حاال و بود متنفر حساسیت از که بود عجیب. افتاد تاب و تب

گذاشت می حساسیت پای به را جملع .  

 بود کرده دعوت ام خاله سال هفت از بعد. نداریم آمدی و رفت -

نرفتم بریدمش منم که روابط گرفتن سر از برای . 

 گالب لب روی لبخند. بود نده راضی انگار ولی داد تکان را سرش

 می لبش ی گوشه کرد می کاری ره. نبود شدن جمع قابل

 کنار که شکالتی به را نگاهش و کشید جلو را شالش. خندید

 اش بسته کردن باز مشغول و برداشت را بود اش لیوانی زیر ظرف

 .شد

 آورده وجود به بینشان بیشتری نزدیکی حس انگار دیدار این

 خانه جلوی را ماشین عرفان که رفت می تاریکی به رو هوا. بود



 و چرخید سمتش به گالب شدن پیاده از قبل.داشت نگه البگ ی

 :گفت

امروز بابت ممنون - . 

بشه تکرار بازم اگر میشم خوشحال - . 

 وجود در برود سرخی به اش گونه کمی و بکشت خجالت که این

 را نگاهش و شد سرخ کمی صورتش. شد اینطور ولی نبود گالب

 که عرفان دست. نزد حرفی و دزدید دبیرستانی های دختر شبیه

 ظرافت و ناز با او فشرد آرام و گرفت را بود شده دراز جلویش

گرفت را دستش محکم عرفان ولی داد می دست . 

 و بود کرده گم چیزی انگار. نداشت قرار و آرام دلش رفت که باال

 رویا. کرد می بیشتر بزایش را خیال و فکر خانه در اش تنهایی

 تمام خواست می چرخید می که طرف هر نداشتو تمامی پردازی

 و تجزیه خودش سیاق و سبک به و خودش برای را عرفان رفتار

 نوبت حاال و داده کف از دل عرفان کرد می احساس. کند تحلیل

است خودش .  



 دل سریع ها مرد کردند می فکر که زنانه های پردازی رویا

 گذرد می عرفان دل در چه دانست نمی. رفت نمی بین از میبازند

داشت تحلیل و تجزیه هزار هزاران خودش برای ولی . 

. بود کرده فراموش را زمان گذر که بود افکارش درگیر انقدر

 دوست را ماجرا از قسمت این و گرفت نمی او از سراغی بهاره

 بودن دور. نباشد ارتباط در بهاره با که شد می خوشحال. داشت

 با اش رابطه ینا شاید و باشد شهاب از دوری توانست می او از

کرد می بهتر را عرفان . 

 سر از برای او از دیگر گاه هیچ و بفهمد شهاب خواست می دلش

نپرسد سوال شان رابطه گرفتن . 

 دادن نشان ذوق انقدر. برگشت خانه به بزرگی ی جعبه با فربد

 تنش چیزی یاداوری با گالب که داشت را مادرش به اش هدیه

 به اطرافیان جلوی تا بسپارد فربد به بود کرده فراموش. لرزید

نگوید پدر سعید . 

گرفتم کادو چی ببین مامان - . 



 و.  بود داشته نگه سختی به کوچکش های دست میان را جمعبه

 بود مشغول تلوزیون جلوی که گالب سمت به نکرده سالم هنوز

 .دوید

گرفته کادو چی خوشگلم ببینم آخ - ! 

 دیروز. بزرگه چقدر ببین. یدهخر کنترلی ماشین برام بابا مامان -

 یه برام بابا نگم بهش مهمونی باشه حواسم باید بود گفته بهم

داره سورپرایز .  

 خانواده هنوز خواست نمی دلش هم سعید. کشید عمیقی نفس

 می راحت را خیالش هم همین و ببرند بویی فربد وجود از اش

 .کرد

 و یدکش بیرون اش جعبه از را ماشین جمع حواس با فربد

 گالب که بود گرم بازی به حواسش. شد اش اندازی راه مشغول

 ماشین اندازی راه برای و شد فربد همراه کیومرث. رفت اتاق به

کرد کمک او به . 

خبر؟ چه -  



 پس میگفتن همه. گرفت می سراغ تو از رسید می هرکسی -

کجاس گالب ! 

بودن؟ کیا -  

که بود شلوغ انقدر. بودن همه - . 

پرسید دوباره و کرد اتاق یرونب به نگاهی : 

نداد؟ سوتی که فربد -  

نبودن جمعتو اصال بود مشغول سعید با مدت تمام چی؟ برای - . 

شد راحت خیالش و کشید عمیقی نفس . 
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 داشته نگه دور فرح از بدفر که همین. بود  شده راحت خیالش

 از حتی و رفت می او کنار هم فربد اگر. بود بس برایش شد می



 فرح بع را زندگی بازی تمام انگار شدند می خبر با وجودش

شد نمی جبران چیز هیچ با بودنش بازنده و بود باخته . 

 بالشت روی خودش کنار را اش کنترلی ماشین که همانطور فربد

 به اش عالقه و عشق. بود رفته خواب به هم خودش بود خوابانده

 تمام قدردان همیه. بود ناپذیر وصف داشت که وسایلی تمام

 ماشین آن حاال و شد می خریداری نامش به که بود هایی وسیله

 تر عزیز برابر هزار برایش قطعا و بود هم پدرش ی هدیه کنترلی

شد می . 

 مادرش. زیدخ تخت روی فربد کنار و پوشید راحت لباس گالب

 را هایشان تشک و بود خانه کردن جور و جمع مشغول هنوز

بود کرده پهن پذیرایی وسط .  

 به روز به روز صورتش. کنارزد را فربد پیشانی روی زیبای موهای

. بود او به شبیه درست خوابیدنش حتی. شد می تر شبیه سعید

 پاهایش میان را دیگری و گذاشت می سرش زیر را دستش سک

داد می رقرا .  



 و گشت در اجتماعی های شبکه در و بود گذشته شب نیمه از

 تپش. دید موبایلش ی صفحه باالی را سعید نام که بود گذار

 توانست می خواست می دلش. نبود خودش دست قلبش

 را جدید زندگی یک و بریزد دور بود گذشته در هرچهو خاطرات

 را او توانست نمی هم باز زد می پس را سعید که هر. کند شروع

 را پدرش فربد وقتی.بیاندازد بیرون اش زندگی از کامل طور به

 نداشت حق. باشد نداشته را او دیگر که نبود حقش بود شناخته

. بود مهم که نبود خودش فقط حاال. باشد خواه خود هم ها انقد

بود تر مهم هم خودش از فربد . 

 «بیداری؟»

 به را خودش خواست می گرا. نداد جواب و کرد مکث لحظه چند

 و بعد روز باید. بود کرده پاک را مسئله صورت تنها بزند خواب

 از همیشه توانست نمی. داد می را سعید جواب بعد روزهای حتی

 پدری حق کردن ثابت و آزمایش گرفتن به کار اگر. باشد فراریاو

 گونه هیچ حق گالبو بود برنده سعید جوره همه رسید می اش

نداشت را ردنیک صحبت . 



 «.آره»

 گوش پشت را گویی پاسخ بیشتر هرچه که بود رده ثابت تجربه

شد می تر سخت برایش چیز همه انداخت می . 

« چیه؟ جریان » 

 داشته وجود چیزی آمد نمی یادش. بود پریده باال ابروهایش

 کردنش صحبت بار هر که سعید. باشد توضیحش به نیاز که باشد

 مشخص مرز و حد برایش توانست نمی و شد می تر صمیمانهاو با

دانست نمی هم خود که کرد می صحبت چیزی از کند . 

« نمیشم متوجه منظورتو .» 

« چیه؟ ازدواجت جریان » 

 می توضیح هم او برای باید حاال. فشرد هم روی را چشمانش

 حتی و بدهد قرار کارهایش جریان دذ را او دید نمی لزومی. داد

 اش شخصی زندگی به راجع که ادد نمی هم حق سعید به

 می تر جلو چه هر. شد نمی ماجرا بیخیال او ولی کند صحبت

 تصمیم و دید می نزدیک او به را خودش بیشتر سعید رفت

کند مداخله مسائل ی همه ی درباره داشت . 



« افتاده؟ اتفاقی مگه چطور » 

پرسیدم سوال فقط. بگی برام خودت خوام می » .» 

 می دلش چقدر. کشید دراز دیگرش پهلوی روی و چرخید

 باز سراو به دادن جواب از و بگذارد کناری را گوشی خواست

 بی گاهی. نداشت جذابیت سعید با بحث برایش اصال. کند

 خبری کسی هیچ از خواست نمی و شد می فرد ترین حوصله

 .باشد
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 آزار را چشمش بود روشن فربد کنار که خوابی چراغ کورسوی

نباشد ای روزنه هیچ تا چرخید کامل. داد می  



 نزدیکاو به انقدر سعید کاش. بود سرش در کاش ای هزاران

 از را او توانست می بکند دل او از بود توانسته که همانطور و نبود

کند پاک زمین روی . 

 می سرش دور ساله پانزده دختر ی زده غلیان احساسات

. کرد می شماری روز ام دیدن برای که قراری بی دل. چرخید

 بخاطر را مدرسه روزهای چطور که کرد نمی فراموش وقت هیچ

 آن آخر کرد می فکر کسی چه. رساند می پلیان به او دیدن

 وند کردند می ازدواج اگر شود؟ طور این طرفه دو آتشین عشق

کردند؟ می جدا همدیگر از را شان زندگی باید بعد سال  

« باشه مهمی چیز نمیکنم فکر مگه؟ چطور .» 

 و تجزیه اجازه که بود زیاد انقدر سعید پاسخگویی سرعت

گرفت می گالب جانب از را تحلیل . 

 وارد احساس در از سعید است قرار بار این کرد می احساس

 داده دستش کار هم گذشته های سال همان که احساسی. شود

کند کامل طریق این از را نفوذش توانست نمی بار این ولی بود . 

میکنم خواهش ازت کارو، این نکن گالب » !» 



 حاال و بود شنیده مادرش زبان از سعید. بود درست کامال حدس

 توانست می نبود فرح اگر شاید. بود او های حرف شنیدن موقع

 می بار چند را زخم. رگزهاو وجود با ولی کند فکر سعید روی

 فهمید می اگر شاید و شد نمی ماجرا بیخیال هم سعید خورند؟

 برای کمی توانست می است نزدیک چقدر عرفان با اش رابطه

نیافتد گالب فکر به دیگر و کند هضم خودش . 

 خودم حق کردم زندگی اینطوری که سال هفت از بعد من »

 توی چی نمیدونم. اشمب آرامش ذره یک حداقل دنبال که میبینم

 زن پیر یه نه ام ساله پنج و بیست زن یه من ولی گذره می سرت

 آدمم من. نباشم خودم فکر به و بشینم بخوام که مرده شوهر

 نوش جوونیم های سال تمام و گرشته توی زدی گند اگر. سعید

 شاید بذار. شو من بیخیال کنم می خواهش ازت ولی جونت

بچشم ور آرامش طعم یکم بتونم .» 

 کردند می تفییر که بودند ها مرد تنها اش زندگی وسط که این 

 درگیر نفر چند میان نداشت دوست. نبود خوشایند برایش اصال

 حتی و بگیرد تصمیم اش زندگی برای دادخود می ترجیح. شود



 شاید اصال. کند انتخاب عقالنیت با ها آن میان و بایستد عقب

 وقت هیچ هم شاید و شد می اش زندگی وارد جدیدی شخص

کرد می انتخاب را استقاللش و گرفت نمی آرام مرد یک کنار . 

بهت؟ بزنم زنگ » » 

خوابه کنارم فربد نه » .» 

رسید دستش به بعدی پیام تا کشید طول کمی . 

 نمیتونم من نیستی؟ بچه اون فکر به خودتی؟ فکر به تو »

 تو میتونه بچه این و ایم گنده و مر و سر خودمون وقتی بپذیرم

 رو دیگه مرد یه بشه بزرگ خوشبختی و عشق با خونواده یه

زندگیش تو بیاری .» 

«  هیچی هنوز. کنم انتخابی چه بخوام نیست مشخص سعید

 اش درباره تصمیمم مطمئنم که چیزی تنها. نیست مشخص

 قوری نمیتونم کنم می احساس. توعه به برگشتن نمیکنه تفییر

 فهمی می. بریزم چای باهاش دوباذه و دستم بگیرم رو زده بند

میگم؟ چی » 



. فرستاد بالشت زیر هایش دست میان را گوشی و خوابید دمر

 می واصل درک به کاش اصال. داد نمی جواب دیگر سعید کاش

 .شد

کشید بیرون را آن باالجبار و لرزید دستش میان گوشی . 

دارم دوست هنوز من » » 

 توانست می بدهد، دسعی به را عشق توانست می درصد صد

 نمی ولی باشند خوشحال و خوشبخت و شود اش خانه خانم

 می درپوش ها ممکن ی همه روی همیشه نخواستن. خواست

 .گذاشت

 نکن سختش لطفا. قائلم احترام برات بچمی، پدر تو سعید، »

میگم؟ بهت که چندمیه بار این » 

 جز کسی مردش که کنه زندگی ای خونه توی فربد نمیذارم »

باشه من .» 

برنمیگردم تو به من ولی. نذار نداره عیبی باشه » .» 
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 دستگیر برای باید انگار. بود شده فراری چشمانش از خواب

 هم آخر در و شد می پهلو آن پهلو این بار هزار هزاران کردنش

کرد می سرگرم موبایل با را ودشخ .  

 طالقش کارهای که بود مدعی نداشت، تمامی هایش اصرار سعید

 گالب ی حوصله دیگر ولی خواهد می را گالب و است اتمام به رو

ببیند را او های پیام خواست نمی و بود آمده سر به .  

 سعید همچنان ولی شد می بیشتر و بیشتر ها پیام ی فاصله

 گرفته شان شیرین و تلخ خاطرات یاداوری از. زد می را حرفش

 و خواند می فقط گالب. گذشت هم از دور که هایی سال تمام تا

 می را سعید هدف خوبی به. داد نمی برابرشان در پاسخی دیگر

بیاید کوتاه ای ذره خواست نمی و دانست . 

*** 



 برای جانشان که بود شده خوب قدری به فربد و سعید ی رابطه

 و بود نزده بودن هم با از حرفی دیگر سعید. رفت می در گرهمدی

است نکرده ای اشاره او که بود شاکر را خدا هم گالب .  

 گالب کنار گاهی و کرد می سر پدرش با را ها شب فربد گاهی

خوابید می .  

 از فرح خواست نمی و کرد می فکر گالب به شبیه هم سعید

 نیاز زود انقدر حداقل .ببرد بویی خودش با فربد واقعی نسبت

 بفهمد اگر دانست می و شناخت می را مادرش خودش. دید نمی

شد خواهد پا به قشقرقی چه . 

 بیشتری جذابیت عرفان بیگاه و گاه حضور با هایش روزمرگی

 و زچریز های سورپرایز و رفتار بودن مرموز. بود کرده پیدا

 ی افسرده ی روحیه که بود نشسته دلش به طوری درشتش

بود برده بین از را قبلش چندی . 

 کرده دریافت پیامی مجموعه سمت به افتادن راه از قبل صبح

 ماشین و برود مجموعه به آژانس با تا بود خواسته عرفان که بود

 آخر در ولی بود شده کنجکاو کمی. نبرد خودش همراه به را



 و عجیب رفتارهای به مرموز مرد بود داده اجازه و بود آمده کوتاه

دهد ادامه غریبش . 

 و پرسنل احترام بود شده اول مسابقات در عسل که زمانی از

 مربی بخصوص بود شده هم قبل از بیشتر گالب به ها مربی

 قهرمانی این با بود کرده احساس که مجموعه تیم اختصاصی

 گالب. بگیرد هم را او جای بعد چندی تا گالب است ممکن

 ساله پنج و بیست خود نگارا که طوری کرد، می رضایت احساس

 کسانی. بود مرده ثابت هم بقیه به بلکه خودش به تنها نه را اش

نداشتند قبول را او شکلهیچ به قبل چندی تا که . 

 و در بودن بسته برای الزم سفارشات و کرد خداحافظی همه با

 رژ کشیدن از بعد و سپرد طاهره به تاسیسات کردن خاموش

شد خارج ای شیشه در از حالتش وشخ های لب روی به لبش .  

 دیدنش با. بود تشخیص قابل دور از وضوح به عرفات ماشین

 سرعت با را باقیمانده قدم چند و شد مزین خنده به لبانش

برداشت بیشتری . 



 و شد رسیدنش متوجه عرفان تازه کرد باز مه را راننده کنار در

 در میان در یکی هایش اخم. برد باال موبایلش داخل از را سرش

 جیبش داخل و بست را گوشی گالب دیدن با ولی بود رفته هم

مرد فرو . 

نباشید خسته - . 

گفت و کرد تشکر رنگی کم لبخند با گالب : 

دنبالم اومدی مرسی باشی، سالمت ! 

 توانست می را او. داشت خاصی ابهت یک فرمان پشت ژتش

 برای دواح آن در دلش و کند تصور ها آتشنشان های لباس میان

 و بود شده ساخته شغل آن برای دقیقا قامتش و قد. برپد او

باشد داشته را آن توانست نمی دیگر که حیف . 
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. کرد می تالش کنترلش در سخت و زد خنده زیر عرفان ناگهان

 کرد می نگاه را او رفته باال هایی پلک با و بود کرده تعجب گالب

کند کنترل را اش خنده خواست می سختی به که .  

 هم باز و گرفت گالب سمت به را اش اشاره انگشت عرفان

 خنده چیز هیچ و کرد نگاه خودش به تعجب با گالب. خندید

 آینه در را خودش تا کشید پایین را ماشین بان سایه. ندید داری

 روی بزرگی سرخ گل شاخه ناگهان که کند نگاه رویشروب ی

افتاد پایش . 

عرفان وای - ! 

 شاخه بجز داشت را هرچه انتظار. بود شده اشک از پر چشمانش

 انگشتانش میان را گل. کند سورپرایز طور آن را او که سرخ گلی

 که ای خیسی با خوشش بوی. کرد نزدیک اش بینی به و گرفت

 خیس چشمان همان با و پیچید اش امهش میان داشت همراه به

گفتو برگشت عرفان سمت به دوباره : 

نداشتم انتظارشو اصال ممنون - . 



 بود رانندگی مشغول که طور همان و آورد در حرکت به را ماشین

 :گفت

خبر؟ چه حال چه. گل برای گل. نداشت رو شما قابل -  

 مرد نعرفا. داد نمی فاصله  اش بینی از را گل ای لحظه گالب

 می در لرز به دلش شدن سورپرایز بار هر با او و بود ها سورپرایز

 به و برد می یاد از را نزدیکی این های منفعت و سود گاهی. آمد

 خوب را دلش حال طور آن توانست می که اندیشید می عرفانی

 ساعت چند بتواند تا بود نیاز مردی چنین دختری هر برای. کند

بگذراند ای دغدغه هیچ بدون را روزش از . 

 اومدی بودی کجا خبر چه تو. نیست خبری. روزمرگی هیچی -

 اینوری؟

گفت و گرفت پیش را مشخصی نا مسیر : 

 شبه یک کمپینگ یه هفته آخر. بود تو پیش اومدن برنامم -

برسم شما به بعدم بکنم خریداشو بعدم رفته دارم . 



 انقدر شد نمی باورش خندید می لبانش با همره هم گالب دل

 دوست و خاص ی تجربه. باشد  شده احساساتش درگیر سریع

برد می اش نوجوانی دوران به اورا که ای داشتنی .  

برین؟ خواینمی کجا -  

نمیای؟ تو مگه بریم؟ -  

 کند ناز خواست می. انداخت باال شیطنت با را هایش شانه گالب

باشد داشته نازکش و .  

 بتونم نمیکنم فکر. چجوریه مها برنامه ببینم باید. نمیدونم -

 دور ازشون مدته یه هفته آخر باشم خونواده با باید هم یکم بیام

 .شدم

گفت و شد جدی خیلی عرفان : 

 دیگه نباشی. خودتی کار اصل. میندازم عقب بیای نتونی اکر -

فایده؟ چه  

 بی همانطور ممکن تالش تمام با را صورتش. رفت غنج دلش کنج

 بروز احساساتش از چیزی داشت سعی. بود دلشته نگه حرکت



 می زمانی چه دیگر. بود پا بر ولوله دلش در ولی نشود داده

 عرفان از بهتر کسی چه. مند پیدا خوبی موقعیت چنین توانست

 تر دلچسب احساسی چه و ناکهانی های سورپرایز طور این برای

 او که زمانی از درست. بود آورده وجود به برایش او که حسی از

 روی رز گل شاخه که موقع همان تا بود کرده دعوت قهوه به را

 دیگر. بود برده یاد از را هایش دغدغه تمام بود افتاده پایش

 سعید که نبود آن نگران و کرد نمی درگیر را ذهنش سعید حتی

 پرواز. بود فرستاده دوری راه به را چیز همه. بگیرد او از را فربد

 بند را نقسش که بود جدیدی اساحس با فقط دلش های پروانه

 دوستانه طوری بلکه عشق یک صورت به نه که مردی. آورد می

 کرده کم را اش زندگی های دغدغه که بود شده نزدیک او به

 .بود

بیای؟ میتونی می تو -  

نچیدم خاصی ی برنامه هنوز نمیدونم، - . 



 کنم دعوت ازت میخواستم که دعوتیم عروسی یه دوشنبه -

 هفته کل خستگی کمپ میریم که هم هفته آخر. یایب همراهم

کنیم در رو . 

 گالب. شکست را آن قلنج و پیچاند راست و چپ به را گردنش

 این به هم آن عرفان همراه به میهمانی. ایستاد قلبش ای لحظه

شود ظاهر او کنار نقشی چه با باید دانست نمی! زودی . 

چی؟ برای من -  

برم؟ پارتنرم اب جشن به رفتن برای نباید -  

 سنگین برایش انقدر. کرد هالحی ذهنش در را پارتنر ی کلمه

 نمی که بود مرده پردازی رویا همیشه کلمه این برای انقدر و بود

کند تصور واقعیت در را آن توانست . 
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نداری؟ هک عجله -  

 نمی که را دلش لرزش. نلرزد صدایش داشت سعی خیلی

کرد می کنترل امکان حد تا را صدایش ولی کند کنترل توانست . 

 روی هم وسط کولر ی دریچه حتی و زد می موهایش زیر کولر باد

 هیجان شوک بار هر با بدنش دمای هم باز ولی بود شده تنظیم او

شد می پایین و باال .  

 تا کشید عمیقی نفس و بود گذاشته پایش ران روی ار انگشتانش

گفت و شود گرفته صدایش لرزش : 

مگه؟ چطور -  

 میان خالی جای انگشتانش. سرید پایش زوی عرفان دست

 نه دیگر. برد را گالب نفس و کرد پر را اش زده یخ انگشتان

 دست کشیدنش نفس نه و بود کنترل قابل صدایش لرزش

 بودند شده هماهنگ عرفان های دست اب همه و همه. بود خودش

 و داد قرار گالب دست روی باز را دستش. بگیرند را او جان تا



 چیزی و بدهد نشستنش حالت در تغییری هیچ که آن بدون

گفت باشد داشته تفاوت برایش : 

بخوریم شام - . 

 مسلط کلماتش به که آن از قبل عرفان ولی بزند حرفی خواست

گفت شود : 

. کنه درست شام برام ندارم زندگی و زن من. ریمندا مخالفت -

 رو راه چهار سر کثیف اصغر بندری باید یا خونه برسونم تورو

 می دانی خود بازم. بالشت رو بذارم سر گشنه اینکه یا بخورم

بخوریم شام بریم هم خوای می خونه برسونمت خوای . 

 فرو همیشگی گالب آن جلد در بود سخت. بود گرفته اش خنده

 بشود بود سخت. باشد زمینه پیش از پر کارهایش ی همه و رودب

 کنار گالب. بود رابطه این داشتن از منفعت دنبال به که آدمی

 از پر ی پوسته آن از کرد می را فکرش که چیزی از زودتر عرفان

 قابل و نرم موم یک به شبیه درست. بود شده خارج عقالنیتش

کرد نمی فکر عرفان کنار منفعت به دیگر که بود انعطاف .  



 را دلش بود داشته نگه او دست روی را دستش که بلندی مو مرد

 نمی هم بینی پیش را چیزی چنین وقت هیچ او و بود لرزانده

 .کرد

 !بریم -

 با تنها هم عرفان و کند پنهان را صدایش لرزش نتوانست

 را نگاهش نیم و زد لبخند بود اضطراب میان که ای کلمه شنیدن

انداخت گالب رخ نیم روی . 

 آرامش از مملو نوازشش از گالب بدن و کرد نوازش را انگشتش

 دلش و بود گرفته را گل یشاخه حس بی دیگرش دست. شد

نداشت قرار و آرام . 

نداری؟ الزم چیزی -  

چطور؟ نه -  

 هیچ انگار عرفان و بود کرده تر را شلوارش دستش کف خیسی

 های ریش روی را نگاهش. تنداش دستش کردن رها به ای عالقه

 و داشت تری روشن رنگ ها آن از بخشی که دوخت مرتبش



 می دقیق او روی بیشتر حاال. بود سرش موهای به شبیه آن باقی

بود شده مهم برایش و شد . 
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هفته آخر سفر هم مهمونی برای هم - . 

 خواست نمی دلش. برسد نظر به ای وابسته زن نداشت دوست

 کند انکار را آن توانست نمی و بود لرزیده دلش طور آن که حاال

 خوششان مردها که بود خوانده جایی ولی برسد نظر به ضعیف

 وابستگی از ها مرد. باشد نیاز بی ها آن از شریکشان آید نمی

 زد لبخند رسید ذهنش به جمله این که همین. آید می خوششان

گفت رفنارش روی بیشتری تسلط با و : 

میگم بهت بود نیاز ممنون، نه - . 



 پخش. برداشت گالب دست روی از دست و گفت هومی عرفان

 می گالب به چیزی بار هر مسیر طول و کرد روشن را ماشین

کشید می لبانش به خنده و گفت .  

 برای حتی. نبود نوجوان های سرپ و دختر به شبیه شان رابطه

. بود متفاوت عرفان. شد نمی یاداور شهاب با را اش رابطه گالب

 یاد کند، باز او روی به را ماشین در و شود پیاده زودتر بود بلد

 اش پشتیبانه و شود وارد او اول تا بیاستد در جلوی بود گرفته

  .باشد

 را ارشرفت و گزید می لب گالب عرفان جدید حرکت هر با

 که جنتلمنی مردان به شبیه پوشیدنش لباس نه. کرد می هالجی

 بیرون مویش کش از همیشه که موهایی نه و بود کرد می تصور

 به طوری گالب قلب. بود جنتلمنانه کامال رفتارش ولی بود زده

 نمی خواست می هم خودش اکر که بود شده گرفته بازی

 در را او طوری. شود خالص عرفان وجود هروئین آن از توانست

 میان بیشتر و شد می غرق بیشتر لحظه هر که بود گرفته بر

رفت می فرو باتالقش . 



 را داشت مغازه هفت شش نهایتا که کوچکی خیلی خرید مرکز

 فضای هم رستوران. رفتند باال اش کناری های پله از و زدند دور

 بآ با که ای خنکی و باز فضای گالب که بسته هم و داشت باز

 یکی پشت. کرد انتخاب را شد می تامین کننده خنک های پاش

 از پر رستوران محیط تمام. نشستند نفره دو گرد میزهای از

 جا همه به سری سر نگاهی. بود بزرگ های گندان و درخت

شد پرت حواسش عرفان حرف با و انداخت : 

بشینیم؟ دیگه جای خوای می -  

ممنون خوبن نه - . 

 از عرفان سفارش شدن آماده تا و کردند انتخاب را غذایشان

 شرون ماشین دو با که روزهایی از. گفت می سفرشان خاطرات

 که هایی روز. رسیدند می هم ماشین ده به که حاال و بودند کرده

 این که وقتی و بود کرده نگاه تفریحی صورت به فقط جمع این به

بود شده ای جدی شغل برایش سفرها . 

چی؟ سفر بری دیگه ینتون روز یه اگر -  



 زنده منو که سفره. بگیره منو رفتن سفر جلوی نمیتونه هیچی -

دلخوشیمه تنها. نمیاوردم دووم وگرنه داشته نگه . 

 ابرویش تای یک. زد کجی لبخند و بود کرده گل شیطنتش گالب

گفت تردید با و فرستاد باال را : 

 فقط؟ -

بود اینطوری روزا این قبل تا - . 

 گالب حضور به خفا در. کردمی شیطنت وشمندانهه هم عرفان

 حضور به خفا از خارج که خواست می گالب و داشت اشاره

برسد خودش . 
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 عرفان خود هم گالب برای که سفارششان رسیدن با دیگر

 پرده میان های حرف و بیشتر شیطنت ی اجازه بود کرده انتخاب

 بشقاب روی عرفان حواس تمام شام طول در.شد گرفته دو هر از

 باید که کرد می یاداوری او به دقیقه چند هر و بود گالب

 باید بماند بشقابش در چیزی اگر و کند خالی انتها تا را بشقابش

شود تمام تا بشینند . 

 خالی را بشقابش از نیمی عرفان هنگا زیر بود توانسته سختی به

. بخورد چیزی توانست نمی داشت اصرار او هرچه ولی کند

 داخل های فیله از یکی میان را چنگالش رودرواسی بدون عرفان

گفت و کرد فرو گالب بشقاب : 

بخوری باید بقیشو میخورم من اینو - . 

 نمیتونم خورم می سبک شام معموال من. واقعازیاده خیلی -

بخورم رواینا . 

 سبم شام. بود خندیده دلش در بود گفته که ای جمله به خودش

 یاد کتایون از که بود ای کلیشه بحثی فقط ها صحبت این و

بود گرفته . 



خوریم نمی تکون جا این از نخوری - . 

 و خندید ریز گالب و گذاشت دهانش درون را فیله از بزرگی تکه

 با بود مشخص که شتپ پر ابروان. شد خیره اش تصنعی اخم به

 را چشمش عجیب که هایی ریش و بود شده مرتب کمی قیچی

 و کند باز را مویش کشو شود بلند خواست می دبش. بود گرفته

شود مرتب تا کندفرو کش میان را موهایش ی همه دوباره . 

نیستما من خوردنیه جلوته که اونی - ! 

گفت و خندید : 

 !پرو -

 جلواو بشقاب تا را دستش بارهدو و خندید همراهش هم عرفان

 برداشت را بشقابش میان بروکلی کلم از ای تکه و کشید

 رو بدون و پروایی بی از گالب. گذاشت دهانش میان مستقیمو

 که تغییراتی وجود با که آن از. آمد می خوشش بودنش درواسی

 چیز همه ریا بی که بود عرفانی همان هم هنوز بود شان رابطه در

برد می پیش یلشم باب را . 



 تشکر عرفان از و کرد پاک را دهانش که بود اتمام به رو بشقابش

 به گالب که خواست حساب صورت گارسون از عرفان. کرد

گفت سرعت : 

 به بزنم که بگو رو سهمم یا کنیم حساب جدا بذارین یا لطفا -

 .حساب

 گالب. شد کشیده هم در جدی و مشهود کامال عرفان های اخم

 هیچ و شد می تلقی پرویی بود نگفته را این اگر لیو لرزید

نداشت خوشی صورت .  

 !لطفا -

 چند سکوت ی نشانه به و داد قرار اش بینی جلوی را انگشتش

 گالب که زمانی تا حتی. نکرد باز را هایش اخم و داشت نگه ثانیه

. بود رفته فرو فکر در و بمد هم در هنوز هایش اخم کرد پیاده را

بشنود چیزی چنین که بود سنگین ایشبر انگار . 

حرفیو همچین نمیشنوم دیگه - . 

نیستم راحت اینطوری من - ! 



 به جدیت با و دلشت نگه شان خانه نزدیک را ماشین عرفان

 با و رفت نمی بین از ابروانش میان خط. چرخید گالب سمت

گرفت می شدت بیشتر هایش نفس شدن غلیظ . 

 باشم نداشته عرضه اگر. نمیکنی من بارو بحثی همچین دیگه -

 با االن تا نمیدونم پس؟ میخورمچی درد به بدم بهت شامم یه

 خوشم. نیستم اوناش از من وپلی بودی ارتباط در مرد تا چند

 دنیا زن ترین ثروتمند. جیبت توی بکنی رو دستت کنارم نمیاد

نیست کیفت توی هیچی کن فکر من کنار بودی که هم . 

 ولی بود آمده بند نفسش عرفان لحن اضطراب از که بود درست

 بیشتر عرفان از ها جمله آن شنیدن با گفت می اگر بود دروغ

 چنین وقتی بود رفته قرارش و آرام. بود نشده زده ذوق

دید می او از را هایی حساسیت . 

. درمیاریم من خونه از سر نشی پیاده اگر که برو هم حاال -

بگو خودم به داشتی الزم هم هرچی . 

 

❄ 01:40 26.08.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 



# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 338_پارت  

 

 تکان او روی از هم عرفان نگاه و داشت شیطنت گالب ی خنده

 طعم تازه. داشت زندگی حس دلش حال و حس. خورد نمی

بود افتاده لرز به شورش پر قلب و چشید می را لبخند .  

وایسا وایسا - ... 

 چشمان با و گرفت بینی جلوی را سرخش گل شاخه گالب

 کرد، نگاه عرفان به کرد می چندان دو را اش زیبایی که خماری

 دانست نمی خودش. کرد پلک آرام و کرد تر زبان با را لبانش

 را آنها زیرکی زیر و آرام های عشوه با و دارد ذاتی دلبری چقدر

کرد می هم بیشتر . 

بدم بهت رفت یادم اینو - ... 

 ماشین بیرون که گالب سمت به را کوچکی نسبت به ی جعبه

گفت و گرفت بود ایستاده : 



کن بازش باال برو - . 

این؟ چیه -  

بخیر شبت. میبینی باال برو - . 

 را شیشه گرفت فاصله ماشین از گالب که همان و زد چشمکی

 زا بعد و نرفت بود نبسته را در گالب که زمانی تا. فرستاد باال

 و فشرد گاز روی را پایش گذشت می گالب رفتن از که ثانیه چند

  .رفت

 به و بود داده تکیه در پشت. کرد نمی آرام را گالب چیز هیچ

 چه دانست نمی که ناگهانی ای جعبه. کرد می نگاه اش جعبه

 و شور و هیجان حس از پر را قلبش ولی دارد قرار درونش چیزی

 را او وجودش ی همه که بود یرونب آن مردی. بود کرده اشتیاق

 کردن نگاه با روزی که مردی همان. کشید می خودش سمت به

 و شناخت از بعد حاال ولی بود نگرفته حسی هیچ چشمانش میان

 بود شده ای ناشناخته دنیای به وارد انگار او به شدن تر نزدیک

بود مشتاق آن کشف برای که . 



 تا خورد تکان. کند صبر باال تا و بگذارد دلش روی پا نتوانست

. نور. شود روشن کرد می کار حرکتی سنسور با که راهرو چراغ

 جعبه ظاهر توانست نشست رنگ مشکی ی جعبه روی که المپ

 بزرگ پاپیون که مشکی مخمل از ای جعبه. ببیند وضوح به را

رسید می دیگرش سر تا سر یک از براقی . 

. کرد می نوازش را چشم اش مخملی برق. بود شیکی ی جعبه

. کردباز را جعبه دیگر دست با و گذاشت زیرش را دستش یک

 دستش شد مجبور و شد خاموش دوباره راهرو چراغ لحظه همان

شود روشن چراغ تا دهد تکان آن زیر را . 

 های شکالت از پر ای جعبه با نگاهش شد روشن چراغ که همین

 و چندین و نوتال شکالت شیشه یک. کرد برخور درشت و ریز

 آدامس و پاستیل بسته چند. بود کنارش که دیگر شکالت چند

بود شده چیده جعبه داخل مرتب . 
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 تپیدن سرعت سورپرایز این. نبود خودش دست هیجاناتش دیگر

 که هایی سورپرایز تمام به شبیه تدرس. بود کرده کند را قلبش

 عاشقانه های داستان در یا و بود دیده اجتماعی های شبکه در

 عرفان و بود پذیر نا وصف شکالت به اش عالقه. بود خوانده

بود گذاشته ضعفش ی نقطه روی دست دقیقا . 

 می درمیان یکی هنوز قلبش. رفت باال سریع و بست را جعبه در

 تنها. نداشت را اش عادی حالت به برگشتن توان و کوبید

 راحت خیالش گالب بازگشت با هم او و بود مانده بیدار فرخنده

بخوابد آرام توانست و شد .  

 تعویض راحتی لباس با و دربیاورد را هایش لباس که آن از قبل

گرفت را عرفان ی شماره و برداشت را گوشی کند . 

 عرفان دلچسب و زیبا صدای که بود نشده کامل بوق دو هنوز

پیچید گوشش حلزونی میان . 

 جانم؟ -



 !عرفان -

دلم جان - ! 

 بود بسته چشم. شود آرام شاید تا بود گذاشته قلبش روی دست

 نمی ولی کند تالش خودش داشتن نگه آرام برای بتواند تا

 .توانست

بگم چی نمیدونم واقعا، مرسی - ! 

 فربد شدن بیدار ترس از. کرد می صحبت بریده بریده ولی ارام

بود داشته نگه پایین امکان حد تا را صدایش . 

داشتی؟ دوست -  

گفت داد می بیرون را نفسش که طور همان و کرد مکث کمی : 

بود محشر - ! 

*** 

 

 یکی عروسی که انگار بود کرده تن به رنگی زرشکی بلند پیراهن

 بود فهمیده وقتی از گالب گالب و بود آنها خانوادگی آشنایان از



 تمام. نبود دلش توی دل دعوتند هم اش خانواده و هارهب که

 زیر که زمانی حتی و بود داده انجام اضطراب با را کارهایش

 اضطراب هم باز شد می براشینگ موهایش آرایشگر دست

گرفت نمی آرام دلش و داشت . 

 را دستش بود ممکن حتی و داشت برمی قدم عرفان کنار باید

 و شود شهاب چشم در چشم بود ممکن. بگیرد او بازوی دور

 و شهاب که نبود معلوم اصال. بشیند میز یک سر کنارش در حتی

 ذهن در ممکن اتفاقات تمام ولی بروند میهمانی آن به هم بهاره

 ممکن های صحنه شده تعیین پیش از سناریوی یک شبیه گالب

کند اش بیچاره میهمانی پایان تا داشت قصد و داد می نمایش را . 
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 هم سر مجموعه به حتی دیگر و بود کرده تعطیل را کار صبح از

 نیم از بعد باالخره ولی بود کرده معطل را عرفان کمی. بود نزده

رفت پایین بود منتظرش در جلوی عرفان که ساعت . 

. بود شده احاطه محوی و زیبا آرایش با شحالت خوش چشمان

 اش شالقی و صاف موهای و بود هماهنگ لباسش با لبانش رنگ

 بود شده لخت موهایش لنقدر. بود گرفته قاب را صورتش کنار

خورد می سر و ایستاد نمی رویشان روسری که . 

 روی مستقیم کولر. نشست عرفان کنار و کرد باز را ماشین در

ببندد را چشمانش کمی شد ثباع و بود صورتش . 

شدی خوشگل چه - . 

 باد را خودش و بود شده ملتهب زیاد ی عجله شدت از صورتش

نشود سرخ تا زد می . 

موندی منتظر شرمنده شد دیر ببخشید مرسی، - . 

بریم؟. سرت فدای -  



 افتاد گردنش دور که ای روسری به دیگر و بست را کمربندش

نداد اهمیتی .  

 در هم آن عرفان کنار پارتنر عنوان به دنشبو معذب از هرچه

 می و کرد می آرام را او دست فشار با عرفان بود گفته جشن

اوست افتخار باعث بودنش و نیست نگرانی به نیاز که گفت .  

 شهاب حضور بخاطر اش آشوبه دل بیشتر که دانست می خودش

ددیدن می هم کنار را ها آن بار اولین برای که بود ای بهاره و . 

 کوچه پس و کوچه میان باغی. بود شهر از خارج جایی مراسم

 های راه. باشد وجودش متوجه توانست نمی کس هیچ که هایی

 مجلل و زیبا باغ یک به نهایت در نداشت تمامی که ای خاکی

 .رسید

 و سالم ها آن با عرفان که همان ولی شناخت نمی را کسی که او

 دست گاهی و زد می ندلبخ رویشان به کرد می پرسی احوال

فشرد می را سمتش به شده دراز های . 

 دیدن. دهد تشخیص را شهاب و بهاره توانست می هم دور از

 صندلی آن دیدن. آورد درد به را قلبش شهاب دار چرخ صندلی



 فرار تمام. بود آورده بند را نفسش آلومینیومی های میله با

 دید در را چیز همه شب آن باید و بود مانده نتیجه بی هایش

کرد می تمام هم شهاب . 

اونجان اینا بهاره - ! 

 روی تر راحت تا کشید باال را لباسش دامن و گفت اوهومی

 نگاه. نکند گیر پایش زیر دامن و بردارد قدم بلندش های پاشنه

 که کرد می را اش سعی تمام گالب ولی بود قفل رویش عرفان

 عرفان بازوی دور از را دستش. نباشد انگیز بر شک اصال او برای

 می پا چیز همه روی باید و بود رسیده موعود روز. کرد نمی باز

برسد دلخواهش نتیجه به تا گذاشت . 
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 ها آن سمت به را سرش شهاب و شد بلند دیدنشان با بهاره

 حسی. باشد عادی و کند نگاه را او که بود سخت چثدر.چرخاند

 دقیقه چند و بود سرش باالی گیوتین انگار. زندگی و مرگ میان

 لرزید می وجودش تمام. کند جدا تنش از را سرش بود قرار بعد

بود بسته یخ دستانش و .  

 را پاهایش و بود داشته نگه هایش لب روی سختی به را لبخندش

داد می حرکت جلو به کندن جان با .  

.   بود شده پیر سال ده شبه یک انگار ولی بود شهاب همان شهاب

 صورتش خطوط و بود شده تر پیمانو پر هایش جوگندمی

 صندلی آن روی از نگاهش و بود شده الغر.کرد می خودنمایی

بود خستگی و غم از پر عجیب دار چرخ . 

 نیمه دهانش. دکر می نگاه را دو آن فقط و بود شده شوکه بهاره

 بعدی نگاهو انداخت می گالب دست به نگاه یک و بود مانده باز

 این طی در بار اولین برای عرفان. بود ها آن دوی هر صورت میان

 ضعفه دل میان خواهرش و بود کرده تن به شلپار و کت ها مدت



 می پا و دست ناباوری و شوک در رفت می برادرش برای که هایی

 .زد

 کنند پرسی احوال و سالم راحت نمیداد اجازه موزیک صدای

 و دادند دست. بوسید را شهاب روی و شد خم اول عرفان ولی

 روی و انداخت گردنش دور دست. رفت بهاره سوی به هم گالب

 و بود رسیده ها آن به تازه عسل. بوسید بار سه را هایش گونه

 بود فتهر فرو شوک در قدر آن بهاره. کرد روبوسی هم او با گالب

 برایش چیز همه قدر آن شهاب و بپرسد چیزی توانست نمی که

 های صندلی که گالبی و عرفان روی از چشم که بود ناگهانی

داشت نمی بر بودند مرده اشغال را شان کناری . 

 بلند را صدایش کندن جان با و زد زل شهاب چشمان میان گالب

گفت لرزان و کرد : 

بزنم سر بهتون تونستمن ببخشید نده، بد خدا سالم - . 

 از چشم و برسان پایان به را جمله تا کشید چه که داند می خدا

بگیرداو . 



 پایش روی کرد، او حق در بزرگی لظف چه که دانست نمی بهاره

 شهاب با شدنش چشم توی چشم بیشتر نداد اجازه  و کوبید

 گالب مکالمه متوجه تا بود برده جلو را سرش عسل. بکشد طول

 راحت برایش را کار اصال موزیک زیاد صدای ولی بشود ارهبه و

کرد نمی . 
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نمیگین؟؟؟ من به خبره چه... نامرد کصافتای -  

 هم در را صورتش که گرفت گالب بازوی از ریزی نیششگون

گفت بلند و شد خم بهاره سمت به عرفان. کشید : 

نمیذاریا آبرو. مهمونی وسط بگیر آروم دقیقه دو - ! 



 میخواد مهمونی تو اومدن دست تو دست سرتق، پرویی خیلی -

خبره؟ چه ببینم بگو باش زود. باشم آروم  

 با و کرد آب از پر را بود میز روی که مصرفی بار یک لیوان عرفان

 شهاب نگاه سنگینی گالب. کرد اهنگ خواهرش به رفته باال ابروی

بود شدن خفه حال در که انگار و کرد می احساس را . 

 رابطه! زنم نمی جاز زندگیمو همه تو مثل که من بگم؟ چیو -

نگو کسی به و باش داشته عاشقانه ! 

داد فشار و گرفت را عرفان دست حرص پر بهاره .  

خواهرتم من مثال پرویی خیلی وای - . 

دیگه بگم نباید واهرمیخ چون اتفاقا - . 

 تمام گالب. چرخاند شهاب روی را نگاهش و زد خنده زیر

 آغازش به اصرار عرفان که ای مکالمه و بود ها آن پی حواسش

 .داشت

بگی؟ نباید تو نمیگه من به بیشعور این -  



 بی ماسکی. بود چسباده صورتش روی لبخند به شبیه ماسکی

بود صورتش روی نچسب و حرکت . 

بگم باید چی - . 

میگم تو به چیمو همه من نامرد - . 

بودی همسرت درگیر تو... آخه نبود مهمی چیز - ! 

میکشمرو دوتا شما من - . 

 لبش سمت به و گرفت محسوس طوری را گالب دست عرفان

 به را گالب نگاه که نشاند دستش پشت آرامی ی بوسه. برد

 لبخند نگاهش ولی بود ریخته هری دلش. برگرداند خودش سمت

بود شهاب به نکردن نگاه فقط تالشش و داشت . 

دیگه فهمیدی االن - ! 

 که همون دیدی بگیری؟ گالبو بیای باید بودم نگفته بهت دایی -

شد؟ گفتم من  

گفت و کرد کج را صورتش و گزید را لبش عرفان : 

شده آدم من واسه سوخته پدر میگی چی تو - ! 
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 مجبور گالب که بود کرده تنظیم را چیز همه طوری هم خدا انگار

 شهاب مقابل نقطه درست. باشد شهاب چشم در چشم شود

 از هر نگاه توانست نمی کرد می سعی هم چه هر و بود نشسته

بگیرد او صورت از را گاهش چند . 

 هم با اش احساسات همه نبود آسان شهاب تصور به کردن نگاه

 آنها از یکی که مردی دو میان بود مانده گالب. بود شده مخلوط

 در را احساساتی دیگری و بود آورده ارمغان به برایش را آرامش

 را آنها دوباره نمیکرد فکر وقت هیچ که بود کرده روشن وجودش

کند تجربه . 

 گالب قدیمی احساسات. نبود سابق شبیه چیز هیچ که البته 

. بود شده عاشق خودش قول به که بود نوجوانی دختر احساسات

بود هفتگی دیدارهای و عادت سر از که عاشقی . 



 او عاشق دید می را دیگری شخص زمان آن در گالب اگر شاید 

 خودش کنار را سعید بود کرده باز چشم که زمانی از ولی شد می

 حس آن با را جدید ساتاحسا این توانست نمی و بود دیده

 کودکانه عاشقانه یک به شبیه او برای سعید. کند مقایسه قدیمی

 تا کرد می فکر همیشه که ای عاشقانه بود اشتیاق و شوق پر

 او به فکر این تضاد سالگی ۲۵ در جایی ولی دارد ادامه عمر آخر

 عاشقی و عشق آن زندگی همه که بود فهمیده. بود شده ثابت

 از باید بود فهمیده سالگی پنج و بیست در که. تنیس کودکانه

 اشزندگی هایسال تمام شاید که فکری. بیاید بیرون سعید فکر

 یک فقط او برای ابتدا که سعیدی. بود کرده مشغول خود به را

شد تبدیل فرزندش پدر به سپس و بود عشق . 

 سه سالگی پنج و بیست در جایی کرد نمی را فکرش وقت هیچ

 هیچ که مرد سه باشد، کرده تجربه اش زندگی رد را مرد

 مقایسه هم با طور هر که مردی سه. اند نداشته هم با شباهتی

 کدام هر شد نمی پیدا شان بین مشترکی نقطه هیچ و شدند می

 هایاخالق  و مختلف اجتماعی موقعیت در مختلف، سنین در

 تیجهن به کمتر رفت می فرو فکر در بیشتر وقتی. بودند متفاوت



. رسید می بود دنبالش به که روشن نقطه آن به کمتر رسید می

بود ها دست دور در جایی برایش انگار که ای نقطه . 

. بود شهاب کنار فکرش و شدمی فشرده میز زیر زیر دستش

 رسیده آرامش به او آغوش در که بود سالی یک آن کنار فکرش

. بود کوچک بخوا اتاق با متری ۵۰ خانه میان جایی فکرش. بود

 به بودنش مرتب خاطر به همیشه که مرتب دیواری کمد آن میان

بود میکرد حسادت شهاب .  

 که کراوات همه آن کنار. دید می خانه آن وسط را خودش انگار

 شهاب برای رفتن کار سر حتی و رفتن مهمانی برای بار هر

کرد می انتخاب . 
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 را ذهنش بودنشان هم شبیه همیشه که هایی لباس میان

 آن به تا  که بود مردهایی از متفاوت که شهابی. کرد می مشغول

 به شبیه نه و بود کیومرث به شبیه نه شهاب. بود دیده زمان

 شهاب. نبود هم اش خانواده و سعید به شبیه حتی فریبرز

 را او اول نگاه در کسی هر که جنتلمن مرد یک بود خودش

 منش با مردی. شد می مطمئن بودنش باشخصیت به دید،می

 صندلی روی حاال که شهابی... آراسته همیشه ظاهری و قوی

 وضعیت از خواست می دلش خیلی گالب و بود نشسته چرخدار

شود باخبر او جسمانی . 

 یک او برای شهاب. شد نمی تنگ شهاب با زندگی برای دلش

 اضطراب و بشیند آنجا که بود طبیعی ولی بود پرتاب سکوی

 بهاره حتی یا و عرفان روز یک شاید آنکه اضطراب. باشد داشته

 آنکه استرس. بفهمند او گذشته رابطه از چیزی عسل هم شاید و

 می را شهاب آنقدر که آن با! بگوید چیزی و بیاید زبان به شهاب

 نمی بر مشکلی همچین به وقت هیچ که دانست می و شناخت

 انگار که اضطرابی بود شده گریبانگیر گران اضطراب ولی خورد

شود جان خوره بود قرار شب آن . 



. بود تر خوشحال میهمانی آدمهای یهمه از شب آن انگار بهاره

 ورود بدو از را برادرش حتی و داشت را همسرش بهاره شب آن

 گالب برای بود خبر بی دنیا همه از که ای بهاره. بود دیده خندان

گذاشت می جلویش و گرفت می پوست میوه . 

 سالن وارد داماد و عروس بود نگذشته رسیدنشان  از چیزی

 بلند جا از ها آن رسیدن از بعد همه و بود مختلط مجلس. شدند

 خودشان جایگاه در و دادند سالم همه به داماد و عروس. شدند

 های سینی شد شروع مجلس که بود زمان آن تازه. نشستند

شد می خالی و پر میزها روی فود فینگر . 

 شان جلوی جدید سینی خدمه از یکی دقیقه چند هر 

 بود نگذشته داماد و عروس رسیدن از چیزی هنوز. گذاشتمی

گفت و شد خم گالب کنارگوشه عرفان که :  

ده؟می رو حقیر بنده با رقصیدن افتخار خوشگل خانم این -  

 و بود کشیده خجالت هم. خندید وضوح به و گزید را لبش گالب

 حضور و است احساسات این از اضطراب. داشت اضطراب هم

 از جدا که ای رابطه هر برای خجالت و موقعیت آن در شهاب



 مردی با رابطه بود کرده درگیر را دلش هایش ضرر و سود تمام

 و کت بار اولین یبرا که مردی! آشفته همیشه موهای با مرموز

 شیرین برایش چقدر ها بار اولین این و دید می تنش به شلوار

 .بود
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 چند هر... خانوادگی دیدار اولین مهمانی، اولین رقصیدن، اولین 

 هر که بود قشنگ برایش قدران حس این. بود جا همان شهاب اگر

میزد پس را شهاب حضور بار یک دقیقه چند . 

 ای لحظه. انداخت عرفان به چشمی گوشه و گزید کج را لبش

 می که بود معنا آن به این و داد تکان را سرش و کرد نگاهش

برقصد او با خواهد . 



 و گذاشت دهان در کوچکی شیرینی شد، بلند جا در عرفان

 ولی نبود شان رقص اولین. کرد دراز البگ سمت به را دستش

 تکان از بعد رقص اولین. ماند می رقص اولین شبیه گالب برای

 آن از. بود لبخندش همراه به که رقصی اولین. احساسش خوردن

 بعضی. رود نمی دلش از گاه هیچ کرد می فکر که هایی اولین

 ابطهر این شیرینی بود امیدوار گالب و شوند می شیرین ها اولین

نرود تلخی به . 

 انقدر. رفتند رقص پیست  میان به و گرفت را عرفان دست

 شناختند نمی هم را کس هیچ حتی اگر که بود شلوغ مهمانی

 و سالم مسن خانم یک با عرفان. نداشت توفیری بازهم

 و دهد تکان سر او برای شد مجبور هم گالب و کرد احوالپرسی

شود رقصیدن مشغول بودند وسط آن که جمعیتی میان سپس . 

 فاصله رقص پیست با زیاد  بودند نشسته پشتش که میزی

 بهاره و عسل که دید چرخید طرف آن به که ای لحظه. نداشت

 آرامی به عرفان مقابل را خودش. روند می شان سمت به هم

 باعث اش ذاتی ی عشوه ولی نبود بلد رقص زیاد. دادمی تکان



 نگاه لذت از پر چشمانی با عرفان و برسد نظر به زیبا که شدمی

کردمی نگاهش به . 

 صدای. شد خم گالب گوش کنار و برد جلو را سرش عرفان

 متوجه گالب تا کشید می فریاد باید که بود زیاد آنقدر موسیقی

 می چه عرفان که نشد متوجه گالب اول. باشد هایشصحبت

 نفس حرارت و چسباند گوش به را لبش عرفان دوم بار ولی گوید

 او حرفهای متوجه تنها نه. آمد فرود پوشش روی درست هایش

شد مور مور بدنش تمام بلکه شد . 

 خودت عاشق خودتم حتماً دلبری چقدر میدونستی اگر -

 .میشدی

. است دلبر که بود گفته او به ها قدیم همان سعید. خندید ریز

 گفته او به را جمله این ایشان دونفره تخت میان هم شهاب حتی

  .بود

 ۷۰ زن یک از بیشتر اشساله ۲۵ لعنتی دل این داشت خاطره در

 را چیز همه آنطور بود قرار اگر. داشت خاطره و تجربه ساله

بود معرکه پس کالهش کند مقایسه . 
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 روشنی و تاریکی در و گرفت را فانعر دست رقص میان همان

 تداعی سرش در که بود مقایسه هم باز. کرد نگاه آن به پیست

 مقایسه حتی و احساسات مقایسه ها، آدم مقایسه. شد می

 .رفتارهایشان

 را دست. ببرد بین از را مقایسه آن که کرد رها را دستش 

چطور؟ را دل ولی کند رها توانستمی ! 

 ولی داره دلخوشی چه پسر این میگی تخود به حتما االن -

. بدم دل یکی به باشم تونسته سارا از بعد که نمیشه باورم واقعا

 چند مطمئنم من ولی باشه زود دلدارم گفتن برای هنوز شاید

 بگم بهت جرات به میتونم. عاشقتم بگم میتونم بهت دیگه وقت



 خودم به منو سارا بعد تونستی می که هستی کسی تنها تو

اریمبی . 

 می خواست می فشار این با انگار. فشرد را دستانش گالب

 که طوری یک. کند مطمئن را عرفان بودنش برای خواست

 را اطمینان این خواست می ولی چه برای دانست نمی خودش

 .بدهد

گفت و زد فریاد بود خواهم گوشش کنار عرفان که همانطور : 

 بیاد یکی اشتمد که ای گذشته از بعد که نمیشه باورم منم -

 بگم بهت نباید درسته. کنم اطمینان بهش بتونم که زندگیم توی

دارم اعتماد بهت من ولی دارم اعتماد بهت . 

 نزدیک هم به بیشتر ها زوج و شد آرام پخش حال در موزیک

 با عسل. بودند رقص مشغول کنارشان هم عسل و بهاره. شدند

 بود اغراق البته. برسد عرفان به بود مانده کم اش بلند قد آن

داشت بلندی قد ساالنش و سن هم تمام به نسبت ولی . 

. رسید می گوشش به بهتر جدید موزیک آن میان عرفان صدای

 دو به خیره و بود گذاشته گالب های شانه روی را دستش



 خماری و درشتی که چشمانی کرد می نگاه او ی تیره چشمانه

 چشمان. شد می اش متوجه نگاهی هر که بود چیزی اولین اش

بود خاص اش زیبایی که درشتی و خمار . 

ببوسمت خوام می - ! 

 تمام انگار افتاد غلیان به دلش جا همان و لحظه آن درست

 یک بگیرد، شکل سرش در جمله یک تنها و ایستاد مراسم

 هیچ نه و بود شده خوانده ای آیه برایش نه بار این که ای جمله

 اهمیتی هیچ اصال بود متفاوت برایش واقعاً که انگار دیگری چیز

نه یا شود خوانده سورهای که نداشت ! 

 حضور رسید ذهنش به موقعیت آن در لحظه آن که چیزی تنها

 ولی بود نمایش یک صورت به فقط کار که آنجایی تا. بود شهاب

 که انگار آدم همه آن حضور در هم آن بوسید می را عرفان اگر

بود شده دعوت دوئل به . 
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 چشمان از چشم پیش از بیش شدمی باعث که پرهیجان دوئلی

بگیرد شهاب . 

 هر به خیره سنگینی نگاه کرد می احساس و لرزید می پاهایش

 و دبو افتاده اتفاق ثانیه از کسری در اینها همه. است دویشان

نیست ها آن روی شهاب نگاه جز نگاهی هیچ که بود مطمئن . 

 همان لبش گوشه درست جایی و شد خم او لب کنار عرفان

 گذاشت می نمایش به را اش خنده خط و رفت می فرو که جایی

کرد تجربه هم با را احساسات تمام ثانیه در گالب. بوسید را  . 

شد زده هیجان هم و برد لذت هم... ترسید هم ! 

گفت زده هیجان و کشید عقب ناگهان : 

کن جمع وسط عرفان زشته - ! 

. کردمی تغییر او برای چیز همه مختلف های موقعیت در که انگار

بود نکشیده خجالت طور آن عمرش در وقت هیچ .  



 همان به شبیه ولی دانست نمی ساله ۲۰ یا بود شده ساله ۱۵

 همان به شبیه هم احساساتش. بود برگشته عقب به! بود سنین

بود  سنین . 

 خاص صدای شان میان از همیشه که شکلی ای قلوه لبان تری 

بود شنیده  
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 توقع میکنی دلبری  نکنم؟ هم عالقه ابراز کردم؟ چیکار مگه -

نداری؟ اینم  

 از کدام هیچ بودن اشتباه که بود شده عرفان ایکاره محو انقدر

 زود نه و میشد سرش نامحرم و محرم نه. فهمید نمی را کارهایش

 داده دل زود خودش وقتی که انگار... عرفان عالقه ابراز بودن

 نمی را فکرش اصالً. بدهد دل زود هم عرفان که داشت توقع بود،



 یک. است یبغر و عجیب رابطه شروع بودن زود این که کرد

 برای که بود گالب فقط البته. نمیشد عاشق سریع انقدر مرد

کرد می تصور عشق را احساسات این خودش . 

 خاطره عروسی نبودند داماد و عروس نزدیکان از آنکه با 

 بند را نفسش شهاب روی جلوی آور  دلهره بوسه. شد انگیزی

بود لحظه یک خفقان احساس آن فقط ولی. بود آورده . 

 غذا مشغول که زمانی حتی. نکرد نگاه شهاب چشمان به گردی

 عرفان. بگیرد او از را چشمانش کامالً کرد سعی  بودند، خوردن

 می قرار خطاب مورد را شهاب و کرد می صحبت او با مدت تمام

 از بعد است ممکن که شد متوجه ایشان های صحبت بین از. داد

  روی سابق به شبیه ندبتوا دوباره شهاب متعدد های فیزیوتراپی

 ولی بود خورده مغزش از بخشی به ایضربه. بایستد پاهایش

بود نیامده پیش مشکلی خوشبختانه . 

 شهاب از خوردهای و ماه یک اینکه بود راضی وضعیتش از گالب

 به که احساسی ذره یک همان که بود شده باعث بود مانده دور

برود بین از دارد او . 



 بود ای خانه داشت می نگه متصل هم به ار آنها که چیزی تنها

 نمی حتی. کند زندگی اشخانواده با تا بود داده او به شهاب که

... نه یا کند بلند آنجا از را هاآن شهاب است ممکن آیا که دانست

 او به عرفان به عشق انگار نداشت اهمیتی برایش دیگر اصالً

بایستد چیز همه روی به رو بتواند که بود داده قدرتی . 

 گذاشت میز روی را دستهایش شهاب که بود اتمام به رو مجلس

 و نبود او به حواسش اصال. داد باالتر را عینکش اش بینی با و

 در تنهایی به داماد و عروس که بود رقصی پیست میان نگاهش

 آورده وجد به را او عروسی که بود بار اولین. رقصیدند می آن

 دلش هیچگاه بود افتاده قبل سال فته که اتفاقاتی از بعد. بود

 شده متولد نو از انگار مجلس آن در ولی. بود نخواسته عروسی

 .بود

 جا این نمیکردم فکر. نیست خبری ازتون دانش خانم -

 .ببینمتون

 



 شهاب به را نگاهش و بیاید خودش به گالب که کشید طول

 امکان. کرد پر را وجودش تمام اضطراب و ترس آن یک. بدهد

 اصال. بزند حرفی بخواهد اش بچه و زن جلوی شهاب که نداشت

 و برگشت او سمت به مکث با. شود رو دستش که داد نمی امکان

زد زل چشمانش میان سختی به . 
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  مالقات برای که نشد خوام می معذرت. خدمتتون در هستیم -

 سایتتون و باشین سالمتی همیشه امیدوارم. خدمتتون برسم

عسل و جون بهار سر باالی . 

بود کرده قصد از را عسل و بهاره به اشابه داشت، کنایه حرفش . 

 که شد نمی باورش اصالً و بود بلد راخوب کردن بازی نمایش

 آن. کند صحبت شهاب با توپوق بدون و طبیعی طور آن بتواند



 او به که بود شهاب. داشت شهاب از هم کمی را نفس به اعتماد

. بود قوی مهره او برای شهاب. کند پرواز بتواند تا داد بال و پر

بود داده تغییر کل به را اشزندگی مهره آن دادن تکان . 

باشید سالمت ممنونم - . 

 و بود عرفان های دست میان دستش بود شده منجمد درون از

 چقدر. شهاب طرف از ناگهانی گرفتن قرار مخاطب پیش فکرش

کردمی تحمل شهاب حضور با باید که فضایی میشد سنگین . 

 و رقصیدند بهاره با. نشد کالم هم شهاب با مجلس آخر تا دیگر

 می اگر بعد به آن از که دانست می. کردند سپری را خوبی شب

. کند تحمل هم را شهاب حضور باید بماند عرفان با خواست

 تحمل او ولی شد می خوره او با زندگی سال یک تمام یادآوری

کرد می . 

 عرفان که همان شد پیاده عرفان ماشین از شان خانه در جلوی

 هایسختی تمام انگار کرد نگاهش مهربانی با و بوسید را دستش

 حضور نگران و نمیدید را شهاب دیگر. بود شده فراموش شب آن

 شهاب طرف از که بود شده مطمئن .نبود اش زندگی در او



 دلش تا بود کافی اطمینان همین. کند نمی تهدید را او خطری

شود تر گرم . 

 رفته فرو سکوت در خانه. رفت باال و کرد خداحافظی عرفان از

 در خانه که بود طبیعی و بود گذشته هم شب نیمه از ساعت بود

باشد خاموشی . 

 را آنها صدا و سر با که خواست نمی دلش و بودند خواب همه

خوابید و گرفت سریع دوشی کند بیدار . 

 جیغ صدای. پراند سرش از هوش شنید، که صدایی اولین

 جیغ وقتی ولی کند می اشتباه که کرد احساس اول. بود فرخنده

پرید خواب از و ترسید بیشتر شد ممتد ها . 

 یه داشت تازه! بود مصیبتی چه دیگه این بده مرگم خدا وای -

 من خدای چی برای خدایا رفت می پایین گلومون از خوش آب

 ...خداااااااا

 هایش  جیغ میان. زد می صدا را خدا بار چندین از جمله هر در

. شد بلند جا از  منگ و گیج گالب و میشد نامفهوم کلمات

 سرما انگار. کرد می درد سرش بود، خیس کمی هنوز موهایش



 ترسید چشمان و شد بلند ستر با کنارش هم فربد. بود خورده

 خیالش انگار رسید گالب به که همان چرخاند او دنبال به را اش

کشید عمیق نفس و شد راحت . 

عزیزم نترس شده چی جان مامان جانم - . 

رفت می پایین و باال ترس از پسرک ی سینه . 
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میزنه؟ جیغ داره مامان چرا -  

 او صدای تنها. نمیخورد گوششان به فرخنده صدای جز صدایی

بود کرده پر را کوچک یخانه فضای تمام که بود . 

شده چی ببینم میرم االن نترس بگردم دورت نمیدونم - ! 



 پسر. کشید دست و بوسید را فربد  لخت و مشکی موهای روی

 را بود بدنش در که ای لرزه از را آن و ودب ترسیده کوچکش

میشد متوجه . 

دوید تقریبا پذیرایی سمت به و کرد پا به را اش صندل . 

بگیرم؟ کی از بچمو من بود بچم کنم چیکار باید حاال من خدای -  

 می سرش فرق میان را دستش و بود نشسته سالن وسط فرخنده

 هایدست داشت سعی و کردمی گریه آرام کیومرث. کوبید

 فضای. دهد ادامه را کارش به که ندهد اجازه و بگیرد را فرخنده

بود شده حکمفرما خانه در ایکننده نگران و ترسناک  

 تازه شدیم؟ بدبخت دیدی شد؟ سرم به خاکی چه دیدی -

شدم بدبخت شدم بیچاره. میدیدیم آرامش کم یه داشتیم . 

 هرچه. بود شده ازهت دلش داغ انگار. بود دیده را او فرخنده تازه

. میشد تر غلیظ و بیشتر فرخنده فغان و گریه رفت می پیش

کند آرام را او توانست نمی چیزی هیچ انگار اصال . 



 و بود آمده بیرون چاه ته از انگار زور به که صدایی با ترسیده

 داشت سعی هم در نشان پیچاندن با که ای لرزان های دست

گفت کند کم را ارزشش : 

کنید؟ می اینطوری چرا! شده...یچ...چی -  

 ولی است افتاده بدی اتفاق که بود مطمئن. لرزید می هم پاهایش

 بود نشسته تخت روی که فربد. رسید نمی جا هیچ به فکرش

 دلش که چیزی تنها ولی بود مطمئن خودش پسر بابت از پس

کرد می انکار را  میداد را بدش گواه . 

 اینجا اگر نبود بهش اسمحو. شدم بیچاره شدم سر به خاک -

 بره میذاشتم نباید مقصرم من نمیشد اونطوری وقت هیچ بود

 از بیشتر هواشو باید من چیزش همه بی دوستای اون پیش

داشتم می همیشه . 

 و کشید فریاد ناگهان که است شده چه بود نفهمیده هم هنوز

  :گفت

 کنی می گریه فقط نشستی خبره چه ببینم شده چی بگه یکی -

شده چی کنه نمیکنید تعریف رستد ! 



 دیگه بچم بگم چی... فریبرز از بگم چی بگم چی شده چی -

 !نیست
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 را او. بود اش واقعی پسر به شبیه همیشه فرخنده برای فریبرز

 وقت هر. بود کرده بزرگش دل و جان تمام با و داشت دوست

 می یاد فریبرز از پسرش عنوان به او کردمی اعتراض هم گالب

 فریبرز. بود شده خارج شما کنترل از ها آخر دیگران ولی. کرد

 فریبرز. کرد می فرق بود دیده ها آخر که فریبرزی آن با قدیم

 بود شده الکلی مشروبات انواع ساختن و روانگردان درگیر که ای

 را گالبزندگی که طور همان. نبود قدیم فریبرز دیگران

 زندگی در بودنش بود کرده خرابش حال و مستی دستخوش



 می آنقدر گاهی. آورد می بار به بدتری خرابکاری بار هر شان

شناخت نمی را کس هیچ و چیز هیچ که کشید می و خورد .  

 زلارا با قدیمی ی محله عای کوچه پس و کوچه آن در قدر آن

 آن از بخشی هم خودش که بود کرده برخواستو نشست اوباشو

 او همیشهداز و دانست نمی مادرش را فرخنده. بود شده ها

 در و کرد می تف دید می محبت چه هر. کرد می سرپیچی

کپبید می فرخندن صورت . 

 جواب در بود کرده مادری هم او برای داشت چشم بدون که زنی

گرفت نمی احترامی بی جز چیز هیچ . 

 را فرخنده های دست کیومرث. نشست فرخنده کنار و رفت جلو

 در را او گالب و کرد رها کرد می گریه قبل از تر آرام کمی که

 بود افتاده سرش روی از شالش... داشت زاری حال. کشیدآغوش

داد می سر گریهو کرد می ناله. بود بدنش زیر پاهایش و . 

باش آروم بگردم دورت باش آروم - ... 

 نبود بهش حواسم انقدر شدیم؟ بیچاره دیدی شد؟ چی دیدی -

شدا اینطوری ... 



داده؟ خبر بهتون کی. نکن سرزنش خودتو برم قربونت -  

 روی کوبیدن به شروع او که گرفت فاصله فرخنده از کمی

خواند می الالیی و داد می سر مرثیه خودش برای. کرد پاهایش . 

 کرده اوردوز گفتن دادن، نینشو زدن زنگ پیش ساعت یک -

شناسایی بریم باید کردن پیداش خرابه یه تو . 

گفت و چرخید فرخنده سمت به ذپباره : 

 بشه شناسایی بذار نیست مشخص چیزی که هنوز جانم مامان -

کن تنت عزا رخت بعد . 

بابونه زیبای گل پونه، گل الال الال -  

خواند دوباره و کشید باال سختی به را اش بینی : 

تابستونه گرمه هوا پیرهن، گل برگ از بپوش -  

گفت و کوبید اش سینه میان را مشتش : 

دیره من گلبرک بخواب تیره، شب الال الال -  

خوابن ماهیا تموم ... 
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 دایی و ها خاله کردند برگزار آبرومندانه را فریبرز ختم مراسم

بودند آمده همه اش . 

 مرده همه مردم که فهمید شد می کلمه واقعی معنای به 

 فریبرز حضور فرخنده هایفامیل از هیچکدام ها قبالً. پرستند

 اجازه فرخنده گاه هیچ. بپذیرند توانستند نمی را او زندگی در

 او از نامی که بارهر. ببرد مادرش خانه به خود همراه را او نداشت

 دیوانه و بودند داده قرار اعتراض مورد را آنها بود، آمده میان به

 بزرگ را شوهرش حرامزاده پسر زنی چرا که بودند کرده خطاب

داندمی عزیز خودش پسر به شبیه را او و کند می . 

 زندگی در فریبرز حضور گالب و سعید ازدواج سر بارها فرح

 برای آدمها آن همه حاال بود اندهخو ننگ را مادرش و گالب

 بودن زنده در. بودند شده جمع هم دور آدم همان ختم مراسم



 خانواده کنار مرد که وقتی ولی کردند می را اش نبودن آرزوی

بودند اش  . 

 کرده پیدا حضور مراسم در هم شهاب بلکه عرفان، تنها نه

 روی گالب کنار عرفان و داد می هل را شهاب ویلچر بهاره. بودند

بود زده زانو خاک . 

 روز در فرخنده های حرف بر محکمی تایید مهر او حضور

بود شده مهمانی . 

 تمام او که بود مرده کسی ولی نداشت فریبرز از دلخوشی گالب

 آخرین باعث اگر حتی. شناخت می برادر نام به را او اش زندگی

بود شده اش بدبختی . 

 گذاشته فرق فرزندانش بین بود نداده اجازه فرخنده وقت هیچ 

 کرد می سعی ولی بود تر عزیز همیشه برای گالب شاید شود

 بود نتوانسته وقت هیچ که البته. باشد نداشته کم چیزی فریبرز

کند اجرایی کامل طور به را هدفش . 

. باشد آرام که خواست می او از و میداد مالش را کتفش عرفان

 فغان و ناله ولی میکرد هگری بود تر صدا و سر کم همه از گالب



 توقع همه که بود کشیده داد انقدر مادرش عوض در. نداشت

 کرد می سرایی مرثیه خودش برای. بیفتد زمین روی داشتند

 خاطرات و ریخت می سرش روی خاک. گرفت نمی آرام ایلحظه

آورد می یادش به را . 

 که بود شده گاه تکیه او برای فقط و بود نشسته کنارش کیومرث

 .نیفتد

 این را ترمه روی گلهای و کشید می خاک روی دست فرخنده

 پرپر را بود نشده پر هنوز که گلی چند. کرد می طرف آن و طرف

 و جمع شان خاکسپاری مجلس میریخت ترمه روی و کرد می

 آمرزش طلب مداح.بودند آمده شان آشنایان تمام ولی بود جور

 با را فربد سعید. کرد ننزدیکا برای آرامش و داده دست از برای

کند شرکت مراسم در او بود نداده اجازه و بود برده خود . 

عقب بشین بیا عزیزم خوبی -  ... 

 بلند را او داشت سعی و گرفت گالب بازوهای زیر دست عرفان 

 به را خودش جان بی و بیحال و نداشت بدن در جان گالب. کند

سپرد عرفان دستان . 
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 به ماشین در رستوران در جلوی که بود بد حالش انقدر گالب

رفت خواب . 

 بود، ریخته هم به را حالش کرد بود آنجا آور خفقان فضای بیشتر

باشد داشته توانستنمی نمی دیگری دلیل وگرنه . 

 آخر تا بودند کرده خالی را شان پشت روزی که کسانی همان

بودند شان خانه در شب . 

 به بار چند و چندین فرح رفتند رستوران از بعد و شهاب خانواده

 بهانه به بار هر سعید ولی شد حالش جویای و زد زد زنگ سعید

 بر خانه به باید دیگر ولی. بود کرده سر به دست را او داشتن کار

 چندین که فربدی. برد می مادرش کنار را فربد و گشت می

بود گرفته را مادرش بهانه که بود ساعت . 



 فوت خبر و بود دیده را گالب و فرخنده حال درگاهی میان از 

 قرار و آرام آرام اصال خاطر همین به. بود شنیده را فریبرز

اندفرستاده سعید همراه به را او چه برای دانست می نداشت . 

 حالش اگر شده تنگ مامانم برای دلم. دیگه خونه بریم بیا بابا -

چی؟ نباشم من بشه بد  

 هم به را آنها و کشید زیبایش و لخت موهای به دستی سعید

. کند خوب را فربد حال بود نتوانسته هم بازی شهر حتی. ریخت

 ولی بود داده است، خوب او نظر از دانست می که پیشنهادی هر

 فربد آنکه با. باشد شمادر کنار که خواست می اول همان از فربد

 به وقت چند همین که انقدر. برد می لذت سعید کنار همیشه

بود کرده کیف از نداشتنش پدر های سال تمام اندازه . 

خونه میبرمت بعد بخوریم چیزی یه بریم بیا دلم عزیز میریم - .  

 مامانم. بخوریم گالب مامان با بریم و نخوریم چیزی تنها نه -

باشم پیشش باید من بیرون آوردی منو اصالً چرا بود بد حالش . 



 کرد می صحبت که وقتی ولی کردنمی صحبت زیاد کل در فربد

 سعید به بار اولین برای که هایی اخم حتی و داشت هدفی یعنی

داد می نشان را اش ناراحتی کرد می . 

 ولی ببرد خانه به را او بخواهد سعید از که بود نشده وقت هیچ 

باشد او کنار دادمی ترجیح که بود مادرش راننگ انقدر حاال . 

 یه بریم االنم. کردم صحبت باهاش عزیزم خوبه حالش نمیدونم -

خونه بریم بعدش که بخوریم شام . 

 هایخانه به کدام هر به خانواده اعضای بقیه که خواست می

 مادرش آغوش به و برد خانه به را فربد بعد و بروند خودشان

 و بود دار ادامه فربد های بهانه. نبود شدنی ارانگ ولی برگرداند

 بعد به عصر از فربد. نداشتند را شان خانه به رفتن قصد هم آنها

  و پیتزا یک با توانست می که همیشه عکس بر و گرفت نمی آرام

 صراطی هیچ به بار این کند کنند گرم را او سر همبرگر یک یا

نبود مستقیم . 
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 شیون یکبار مرگ کرد فکر خودش پیش و شد شام بیخیال

 رچقد دیگر. ببینند فربد با را او هم بقیه که بود بهتر شاید یکبار

 فهمیدنش بانی و باعث حاال کند پنهان را چیز همه خواستند می

 و مادر به توانستنمی نداشت دیگری راه هیچ بود کرده فوت

 بدش. میرفت فربد با باید. بکشد بیرون خانه از را بستگانش بقیه

آمد نمی هم ...  

 هیچ چرخاند چشم هرچه داشت نگه خانه جلوی را ماشینش

نکرد پیدا پارکی جای . 

باال برم من - . 

میریم هم با کن صبر دلم عزیز - . 

میای؟ هم تو -  

 .اوهوم -



 آویخته دیوار و در به که سیاهی های پارچه هب تعجب با فربد

 می خودنمایی دیوار روی متعددی بنرهای. کرد می نگاه بودند

 در جلوی گلی تاج و بود دیوار روی بنر فامیل تمام از. کرد

بود ترسیده فربد چشمهای. بود شده گذشته ورودی . 

 و سعید و شد خالی پارک جای یک بودند ایستاده که طورهمان

گفت و کشید راحتی نفس کرد پارک آنجا در را ماشین سرعت :  

بریم تونیم می حاال خوب - . 

. بزند حرفی که بود مردد انگار. کرد نگاه سعید به تردید با فربد

کرد صبر کمی و نشد پیاده ماشین از . 

نمیشی؟ پیاده چرا شده چیزی -  

بپرسم؟ سوال یه میشه -  

فتگ و کشید فربد صورت روی را دستش سعید : 

عزیزم بپرس  بپرسی نشه چرا - . 

 به  را هایش لب پوست و داد باال به رو را هایش چشم فربد

کشید را لبش گوشه و گرفت دندان : 



بابا؟ بگم بهتون باید -  

 بار چندین خودش برای جمله یک همین پرسیدن برای بچه

بود کرده چینی مقدمه ... 
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کن صدام داری دوست هرچی شم فدات آره - . 

. بود شده آزاد ها ممنوعه برایش انگار. زد برق فربد چشمان

 می خوب کار ویژه ای جایزه انتظار در که ای بچه پسر به شبیه

 از قبل. بود نشده بزرگ دیگر های بچه به شبیه فربد. کند

 دبستانی پیش به ورود از بعد ولی دانست نمی یزیچ که مدرسه

 هیچ کادرش و پدر. بود فهمیده درستی به را خودش تفاوت

 شدنش بزرگ طرز نه نداشتند دیگر مادرهای و پدر به شباهتی

 دنبال به چشمش تنها. اش زندگی نه و بود ها آن به شبیه



 هاتن نه که حالی در بود هایش کالسی هم انرژی از پر مادرهای

 ی همه که بود خواهرش بلکه رفت نمی مدرسه به معموال مادرش

داد می انجام را مدرسه کارهای . 

 که جنسی همان از هم آن شدن دار مادر و پدر فربد برای

 هم کنار با. بود دیگری هرچیز از تر انگیز هیجان داشت دوست

 بهتر فهمیدنش از بعد روزهای حداقل و آمد می کنار نبودنشان

شتگذ می . 

کنیم؟ چیکار باید االن -  

بقیه کنار باال میریم هیچی - . 

هستن؟ کیا بقیه -  

 نه عمرش به گاههیچ که ای بچه بود، فربد به توضیح مامور سعید

 کرده شرکت ختمی مراسم هیچ در نه و بود دیده را کسی مرگ

گفت و کشید عمیق نفسی سعید. بود : 

. کنی درک چیزو ههم میتونی. شدی بزرگ مردی، یه االن تو -

بمیرن ممکنه و مونننمی زنده همیشه آدما که میدونی . 



 گالب مامان و مامان صبح... مرده فریبرز داداش دونممی من -

 می نگاهشون اتاق در کنار از داشتم. فهمیدم کردن می گریه

 .کردم

 به چسبیده را لبانش لحظه چند. بوسید را فربد سر و شد خم

 جمع گلویش در بغض پسرش فهمیدگی زا و داشت نگه موهایش

 تنها و اشتباهات و خطاها تمام وجود با که بود شاکر را خدا. شد

 خدا نداشت، ازش خبری حتی که شرایطی آن در گالب گذاشتن

 دیر سال هفت اگر حتی بود، داده هدیه آسمانی ای فرشته او به

بود شده خبر با هدیه آن وجود از . 

 یهمه که فوتشه مراسم اینجا الحا... من ی فهمیده پسر -

هستن هم فامیل . 

ما؟ ی خونه یعنی -  

 مامان پیش بریم باید که شو پیاده حاال. شما ی خونه آره -

 .گالب

 از. داد تکان سر سعید برای رسید هایش جواب ی همه به وقتی

 رد را خیابان عرض برسد سعید که آن از قبل و شد پیاده ماشین



 زد بوق برایش گذشت می خیابان از کم دسرع با که ماشینی. شد

 حرفی توانست می نه. ایستاد قلبش لحظه در که انگار سعید و

 وکنار شد خشک جا در. بخورد تکان توانست می نه و بزند

ایستاد ماشین . 
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زد داد فربد : 

بشم رد بلدم خودم - . 

 به کمی که سعید و دوید را خانه تا خودش ی فاصله سریع

دوید دنبالش به هم بود آمده خودش . 

 که بودند نشسته خانه ی گوشه گوشه ها میهمان از بخشی هنوز

 و چرخاند چشم مادرش دنبال به فربد.شدند داخل فربد و سعید



 همه. دوید سمتش به دید مبل روی پوش مشکی را گالب وقتی

 برادر و خواهر. شد جمع فربد و سعید سمت ها حواس ی

 غم در که نداشتند را دیگری کس و بودند میهمانشان فرخنده

باشند شریک غم در تا بودند شده جمع. باشد همراهشان ! 

 او به را آلودش پف چشمان که گالب آغوش در را خودش فربد

 گالب گردن ردو به را کوچکش های دست و انداخت بود دوخته

 آویزان او به طوری و بوسید را رویش و رنگ بی صورت. زد حلقه

بود نشده آویزان اش زندگی های سال تمام در وقتهیچ که شد . 

شدن قرمز چشمات خوشگلم مامان . 

. آورد بند را او نفس و نشاند گالب چشمان روی را هایش بوسه

 لذت کتسا همیشه فربد ی شده قلمبه محبت آن از دانست نمی

! کند سکته بود شده خطاب مادر جمع آن در که آن از یا ببرد

 این با و دانست نمی ها آن واقعی رابطه از جمع آن در کس هیچ

 به که ترسید انقدر. شد خراب گالب سر روی آوار فربد حرف

 راهی هم باز هایش اشک. نکرد نگاه فربد صورت جز کجا هیچ

 های ساعت از اش ریدهپ رنگ صورت. شد جانش بی های گونه



 به نفسش. افتاد رعشه به بدنش و شد تر پریده رنگ هم تر قبل

بود کنترل قابل سختی . 

 کرده دور مجلس آن از را فربد که دالیلی ترین مهم از یکی

 خبر با ها آن از کسی خواست نمی که بود محضی واقعیت بودند

 هکرد خراب را چیز همه سعید لحظات آخرین در درست و شود

 خانه به را فربد نبود مناسب اصال که زمینی درست. بود

بود کرده ثابت خودشان روی را ها نگاه ی همه و بود برگردانده . 

 و ترس از که چشمانی و بود شوک از حاصل که لکنتی با

گفت بود گرفته پذیری نا کنترل لرزش هایش مردمک اضطراب : 

خونه؟ برگشتی...چرا -  

 هم شام مامان پیش نبری منو اگر گفتم. دمکر می اذیت رو بابا -

 حالتون که دیدم صبح. بود شده تنگ برات دلم مامان. خورمنمی

باشم پیشتون خواستم می. بود بد . 
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 را گالب که هک بود زده وقتی درست فربد را نهایی ی ضربه و

 کس هیچ و بود برداشته سکوت را خانه ی همه. کند فنی ضربه

 گالب روبروی درست و رفت جلوتر سعید. گفت نمی چیزی

. بود آمده بند زبانش که بود متعجب انقدر فرح نگاه. ایستاد

 و بود کرده سکوت دادن سر مرثیه تمام روز یک از بعد فرخنده

کرد می نگاه ها آن به بود رفتهگ جلویش که دستی و باز دهان با . 

گردونم برش شدم مجبور خورد نمی شام - . 

 سعید. داشت پرسیدن برای سوال هزار هزاران نگاهش با گالب

ببیند نگاهش در را هایش سوال تک تک راحتی به توانست می . 

 که آن بدون آرام لحنی با و کشید عقب گالب آغوش در فربد

گفت است دهکر بزرگی کاری خراب چه بداند : 

مامانم پیش برم خوام می گفتم میگه، راست بابا - . 

 فربد بدنش دور به را هایش دست و بست را چشمانش گالب

 آن از و بزند بغلش زیر را فربد خواست می لحظه آن فقط. پیچید



. کند فرار بود شده مبارزه رینگ به شبیه بیشتر برایش که خانه

 بود گرفتن شکل حال در که مبارزه این بانی و باعث خواست می

بگریزد زمان و زمین از و بزند بغل زیر را . 

خبره؟ چه اینجا -  

 جمله آن شنیدن با که ای گریه و ناله. شناخت می را فرح صدای

 چشم ای لحظه خواست نمی دلش ولی شناخت می هم شد آغاز

 ای قطره های چسب با انگار هایش چشم. کند باز هم از را هایش

 می شدنش کور له منجر تنها شدنش باز و بود یدهچسب هم به

داد می فشار هم روی محکم طور آن که شد . 

 حرف کس هیچ و بود شده گرفته سر پوباره فرخنده فغان و ناله

 بود،می کرده پنهان که لحظه همان از ترشگسید می. زد نمی

بود نگفته هیچ روز آن تا که فرح رفتارهای از ترسید . 

 شبیه که صدایی با بار این و انداخت گلویش در را صدایش فرح

گفت شمرده شمرده بود کشیدن جیغ به : 

خبره چه اینجا بفهمم...  بده توضیح... من به... یکی - ! 



 بلکه بار یک فقط نه هایش فریاد فرح تا نزد حرف کس هیچ

 هجوم فربد و گالب سمت به فرح که همان. شد تکرار بار چندین

 شد باعث رفتنش عقب عقب و شد دو آن بالی سپر سعید و بود

 باز را اش چسبیده هم به چشمان گالب و برود گالب پای روی

 .کند

 گالب آغوش در و بود ترساندع را فربد بیشتر ها فریاد صدای

لرزید می زده سرما ی جوجه شبیه . 
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 می خود به را او و بود کرده حلقه پسرش دور را دستانش گالب

 بیاندازد دست فرح است ممکن لحظه همان کرد می فکر. فشرد

 با سعید پاهای پشت. کند جدا او از را فربد همیشه برای و



 مبل ی دسته به را دستش حتی و کرد می برخورد زانوانش

نیافتد گالب روی تا بود گرفته .  

کردی کار چی مادر یدسع - ! 

 پر و وحشتناک فضای آلودش بغض گلوی میان از فرخنده صدای

 فرح کرد؟ می سکوت مگز فرح ولی شکافت را خانه وحشت از

 سمت به خواست می. بود توضیح دنبال به و کشد می فریاد

 محکمی سپر سعید ولی بزند کتک را او حتی و ببرد هجوم گالب

بیچاره و پناه بی گالب برای بود شده . 

 که بود کیومرث صدای و شد داده هل عقب به فرح بازوی ناگهان

لرزاند را خانه تمام ... 

 به حقی چه با میگی؟ چی ببینم وایسا عقب برو عقب، برو -

میکنی؟ حمله من دختر  

 دختر؟ -

گرفت را حرفش ی ادامه و داد تکان سر فرح : 



 نیست معلوم. ..بگو اون و این زیرخواب! بگو هرزه نگو دختر -

من پسر گردن بندازه میخپاد کیو حرومزاده . 

 نمی. رسید می فلک به عصبانیتش. بود آورده جوش کیومرث

.  بگویند چیزی چنین دخترش به راجع کند تحمل توانست

 هایش بچه از یکی که حاال... بود بس نبود پدر گالب برای هرچه

 و است گذر زود زندگی چقدر که فهمید می بود داده دست از را

 بد گالب برای چقدر دانست می. بداند را هایش لحظه قدر باید

 آمده بند به نفسش و بود شده قلمبه گردنش رگ حاال و بوده

 .بود

 پایین یدفرح گونه روی ثانیه از کسری در و برد باال را دستش

. گرفت فاصله گالب از سعید و شد بلند جا از سعید پدر. آورد

 دنبال به کیومرث. بود داشته نگه پشت از را کیومرث های دست

بود آمده جوش به خونش ولی نبود کاری کتک و دعوا . 

 دختر میکنی؟ زر زر خودت برای چی وجدان بی شرف بی -

 کجا بندی؟ می انگ بهش هم حاال کردی بدبخت منو معصوم

 اون با وقتی بودی کجا پیچید؟ می خودش به درد از وقتی بودی



 مادر اگر تو بودی، آدم اگر تو وجدان بی ود؟ب شده رها وضعیت

سهله که من بچه کردی نمی بدبخت خودتو بچه بودی ! 

 دو آن ولی کند جدا گالب آغوش از را فربد کرد سعی فرخنده

 که بودند گرفته آغوش در محکم را همدیگر طوری کنان گریه

باشد دیدارشان آخرین لحظه همان بود قرار انگار . 
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 بذار کن ولش جان مامان. اتاق بریم بیا پسرم برم قربونت -

اتاق ببرمش ... 

 نه و داشت را گالب آغوش از رفتن بیرون قصد فربد نه ولی

 لحظه خواست نمی دلش. پسرش کردن رها به ای عالقه گالب

 الیق را او. کند نگاه فرح صورت در حتی و کند بلند سر ای



 ازدواج هم سعید با اگر که بود مطمئن. دانست نمی هم نگاهش

شد می تر بدبخت و بدبخت روز هر کرد می . 

. نگفتم چیزی کردی بلند من زن روی دست زشته کیومرث آقا -

نکردم بلند روت دست داشتم نگه رو ات خونه حرمت . 

 بیرون هایش گونه روی از کمی که ییها ریش یه دست کیومرث

کشید بود زده . 

 برو تو اومدی که دری همون از بگیر رو ات بچه و زن دست

 چی کههمه بگم چیزی نذار... بشکنم حرمت بیشتر نذار. بیرون

بشه بدتر . 

 هایش دست از را خودش که بود کرده پاره زنجیر انگار فرح

 نگه عقب را کیومرث طور همان سعید. کشید بیرون شوهرش

بود انداخته سرش در را صدایش فرح و بود داشته . 

 بچه سفید شناسنامه با نبود هرزه اگر! چیه پس نیست هرزه -

 بدبخت پسر االن خریه کدوم از بوه نیس معلوم. نداخت نمی پس

 ای ساده کهانقدر برات مادر بمیرن. گردنش بندازه اورده گیر منو

برات بمیرم. باور زود و ... 



لطفا ببرین مامانو بابا. لطفا کن بس امانم - . 

 را اپ فرح رفتار ولی نبود ناراحت اصال آمده پیش اتفاق از سعید

 هم فربد لخت موهای و صورت به اگر حتی. بود کرده شرمنده

 متوجه را ها آن نسبت توانستند می خوبی به کردند می نگاه

 انکار ابلق وجه بهدهیچ و بود سعید اصل برابر فربددکپی. شوند

 را سعید چشمان حالت دقیقا خمارش و درشت چشمان. نبود

 یکی هم نبود مستقیم سراطی هیچ به که لختش موهای و داشت

بود هایشان شباهت از دیگر .  

 به دخترشونو باز ببزنن گولت میخوان ببینم که برم برم؟ کجا -

 همون دختر این. بودم نکرده اشتباه وقت هیچ ببندن؟ ریشت

 بابا این از. بیاره در چنگم از منو پسر میخواست که فتیهص مار

زیادیه خیلی درومده که همینم . 

 داشت سعی که کیومرث بلند اهلل الی اهلل ال میان در فرح

 مبل ی دسته روی از را مانتویش و کیف کند کنترل را خشمش

افتاد راه در سمت به سرش پشت به کردن نگاه بدون و برداشت . 



 لرزانش ی شانه روی را دستش و رفت البگ کنار سعید

لرزید می وحشت و ترس از ولی کرد نمی گریه.گذاشت . 
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رفت نمی بیرون سرش از فرح صدای و داشت درد نفسش .  

. رفت عقب یکم فرخنده و کردند می نگاه ها آن به همه

 هم دلیلش تنها و بودند نشده خانواده وقت هیچ که خانوادهدای

 زندگی پسرش تا داد نمی اجازه هم لحظه آن که بود زنی همان

باشد داشته را درستی . 

 خانه در که افرادی ی بقیه ولی بود رفته فرح دنبال به سعید پدر

 گالب کنار که کردند می نگاه سعید به سکوت اوج در همه بودند

. بوسید را گالب سر روی و شد خم. نشست مبل ی دسته روی



 گالب ی شانه روی را دستش. بود کلماتش میان گلویش بغض

گفت و کشید : 

کن استراحت یکم اتاق برو بیا... رفت پاشو عزیزم، پاشو - . 

 کرد جدا خودش از را فربد باالخره. زد پس را سعید دست گالب

 چند و گرفت باال را دستانش او که زد پس را سعید طوری ولی

ایستاد تر عقب قدم . 

نزن دست... من به نزن دست - ... 

 را هایش حرف داشت اصرار ولی آمد می باال سختی به نفسش

 را بگوید فرح حضور در بود نتوانسته هرچه داشت اصرار. بزند

 به را او و شود بلند جا از داشت دوست. کند تف سعید صورت در

بگیرد کتک باد . 

 لیاقت ببندی مامانتو دهن نمیتونی که تویی نداری، لیاقت تو -

 اون بدبخت... باشی زندگی یه مرد نداری لیاقت باشی پدر نداری

. شد اونطوری که دید دهنتو و چاک بی ی ننه همین بیچارتم زن

... بدبخت. همینه اوضاعت باشی مامانت ماتحت دم وقتی تا

 دل خون با سال هفت که منم هستم بچه این مادر منم! بیچاره



 انقدر نبود قرار ، باشه نفره یه تصمیمات نبود قرار. بودم کنارش

 وایسی و بگی همه به خواست دلت وقت هر که باشی خودخواه

کنن بارم درومد دهنشون از هرچی کنی نگاه . 

 که بود انداخته گلو در را صدایش طوری. کشید می جیغ گالب

آمد می درد به هم خودش های گوش و لرزید می . 

بزنیم حرف بذار آروم، گالب - ! 

 یا گرفتی تصمیم ام بچه برای سرخود اینکه راجب چی؟ راجب -

 میخوای چی راجب کرده؟ بارم ات ننه که چیزایی تمام راجب

هان؟ بزنی حرف  
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 هم را فرح از اش ناراحتی تمام. بود خسمانه سعید به رو نگاهش

 حرف تمام انتقام مواست می. بود ریخته سعید با رفتارش در

 روحش تنها نه فرح. دهد پساو هم را بود خورده فرح که هایی

 پیش سال هفت از بدتر.. بود کرده خرد را وجودش تمام بلکه را

بود نشونده یاهس خاک به فامیل ی همه جلوی رااو . 

 پدری؟ تو. بفهمن بعد بشه وقتش بذار گفتم نگو، گفتم بهت -

 داری؟ دهنی چاک بی مادر چه فهمیدی نمی حالیته؟ چیزا این

بیوفته اتفاقا این میذاشتی باید بچه این جلوی  

 رو و کرد پر را بینشان فاصله بزرگ قدم یک با و د عصبی سعید

دکشی فریاد و ایستاد گالب روی در : 

کردم؟ می غاطی چه باید! گرفت می بهونه فهمی؟ می نمیموند -  

بشه گرم سرش که غلطی  یه -  

 دستش دو هر گالب که بگیرد را گالب های دست خواست سعید

 برای موقع آن تا اگر. داد قرار سعید ی سینه مقابل و برد باال را

. آمد می بدش او از دیگر بعد به آن از شد می قائل احترام سعید

 بی های رفتار و فرح فقط او با دوباره شروع برای دلیلش اگر



 می چیز همه مقصر را سعید خود دیگر لحظه آن بود اش شرمانه

 .دانست

 سال هفت کردی، نمی ول منو پیش شال هفت بودی آدم اگر -

 کرده که غلطی پای. خودت زندگی پی بری نمیذاشتی پیش

 سرم بالیی چه دمفهمی می چه خر من... وایمیستادی بودی

 حق خودت به االن که سعید بودی کجا سال هفت هان؟ اومده

 کدوم سال هفت بگیری؟ تصمیم من بچه آینده برای میدی

بودی قبرستونی ... 

کشید فریاد وجود تمام با و بست را چشمانش : 

 هااااااان؟ -

 را او و گرفت را سعید بازوی. رفت جلو و کرد درمیانی پا کیومرث

کشید عقب . 

پسرم برو. نکن درست شر بیرون برو بیا - ... 

 به که بود گالب بار این ولی زد پس را کیومرث دست سعید

 خواست و ایستاد دو آن میان کیومرث. برد می هجوم او سمت

گفت ناگهان سعید ولی بگیرد صورت بدتری دعوای ندهد اجازه : 



. رمدا سهم منم داری سهم بچه این زندگی از تو که قدر همون -

باشه داشته هم کنار رو مادرش و پدر که حقشه اون ! 

 کیومرث شد می بلند اش کله از دود عصبانیت از انگار که گالب

کشید فریاد و زد کنار را : 

 میاد عارم. پسرم زندگی از هم من زندگی از هم کن، گم گورتو -

بچمی پدر بگم ... 
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 را اش اشاره انگشت جمعیت ی همه جلوی و زد پوزخندی سعید

گفت بود شده کج تمسخر حالت به که لبی با و برد باال : 

 روزا این کنی نگاه رو صورتش هم لحظه یک ندادم اجازه وقتی -

میاد یادت رو ... 



 می و داد هل ورودی در سمت به را سعید کیومرث بار این

گفت وجود تمام با عصبانی گالب که کند بیرون را او خواست : 

بیرون گمشو. بکن خواد می دلت غلطی هر گمشو - ... 

 ناز ریخت می اشک که طور همان و برد اتاق به را او مادرش

 به قند آب فریده. باشد آرام خواست می و کرد می نوازششو

 آن داشتن نگه نجا گالب لرزان دستان و داد می گالب دست

نداشت هم را قند آب لیوان .  

 شود، می ختم جا همین به داستان بفهمد فرح اگر دانست می

 می فرح هم پیش سال هفت روزهای همان اگر دانست می

 رفتار و فرح شان همه. شد نمی بهتر وضعیت آن از چیزی فهمید

 همه خون چطور که دانستند می و شناختند می را اش مسخره

کند می فرو شیشه در را . 

 سردرد آن و دنیا از را او بود خورده که آوری خواب مسکن قرص

 تن که طور همان و شد مچاله تخت روی. بود کرده جدا لعنتی

 لرزید می فربد. رفت خواب به بود گرفته آغوش در را فربد لرزان

 نمی جدا مادرش آغوش از هم لحظه یک ولی کرد می گریه و



 و مادر رابطه از اش زندگی های سال ی همه که آن با. شد

 که بود عزیز او برای گالب انقدر ولی نداشت خبر شان فرزندی

ببیند را ازش ناراحتی .   

 جنجالی هیچ دیگر. نکردند شرکت مراسم در سعید و فرح دیگر

 ی مقدمه ها آن سکوت این که بود مطمئن گالب ولی نشد پا به

 بعد چندی که نداشت شک. است روز به های صالح با جنگ یک

 چه باید که دانست نمی اصال و کنند می اقدام فربد گرفتن برای

دهد انجام کاری . 

 عادی حالت به چیز همه و بود گذشته فریبرز مرگ از روز چهل

 و ترس از پر و بود شده قبل از تر ساکت فربد. بود برگشته

 و پرید می خواب از ترسناک های خواب با ها شب. بود اضطراب

 دادن دست از کابوسش تنها گالب و برد می پناه گالب آغوش به

 و کرد می مضطرب را ها آن بیشتر فرح و سعید سکوت. بود فربد

 خانواده از بعد گالب امن مامن تنها. انداخت می جانشان به ترس

 دل منجی و بود همراهش مدت تمام که بود عرفان روزها آن اش

بود مریضش . 
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 گوشی صدای که پیامی که بود نشسته مجموعه در اتاقش داخل

کرد جلب را نظرش آورد در را اش . 

. کرد رها همانجا را خودکار و برداشت میز روی از را گوشی 

 از انقدر گاهی داشت نیاز هم استراحت کمی به کار میان گاهی

 که میشد خسته ها کالس هایتایم نوشتن و کتاب و حساب

بخارد را چشمانش خواستمی . 

 میز روی سر همانجا خواست می دلش کاری فشار از هم گاهی

 شاگرد هم خودش که هاییزمان در بخصوص. بخوابد و بگذارد

 از دقیقا هم روز آن. برود آب داخل به شد می مجبور و داشت

 چکه انتهایش از آب کمی و بود خیس موهایش. بود روزها همان



 گاهی بکشد،  سشوار را موهایش که نداشت حوصله. کرد می

شوند خشک حالت همان به موهایش تا داد می اجازه . 

 رویش را عرفان نام داردمی بر را گوشی که وقتی داشت انتظار

 مپیا. ایستاد برایش زمان ای لحظه شهاب نام دیدن با ولی. ببیند

 بدهد پیام او به دارد عادت شهاب که دانست می. نکرد باز را

 زن عنوان به که باری آخرین از روز چند و ماه دو گذشت با ولی

 نام هم باز که کرد نمی را فکرش بودند، دیده را همدیگر شوهر و

ببیند گوشی روی را شهاب . 

 وجودش در احساساتی آن از. بود زده یخ انگشتانش  نوک

. کند پاک را زندگی از هاییلحظه خواستمی انگار که ودب ریخته

 که میداد ترجیح حتی و نکند صحبت شهاب با که میداد ترجیح

 می که آن با. کند محو را بود گذرانده شهاب با که سالی یک آن

 ولی کند، شان حساب اش زندگی روزهای  بهترین جزو شد

 او که شد می ماهی یک که زمانی هم آن شهاب با کردن صحبت

 سخت برایش واقعاً دید، می زنش برادر دختر دوست عنوان به را



 و بودند گذرانده هم کنار را قشنگی روزهای گالب و شهاب. بود

بود اضطراب پر کامالً مدت آن از بعد هم آن مکالمه این . 

 به شبیه او برای شهاب دانست می خوبی به هم خودش گالب

 در ولی بود کرده پرتاب تر باال ایه پله به اورا. بود منجنیق یک

 در که دانست می و بود راحت خیالش وجدانش از حال عین

 بود کرده احساس. بود نگذاشته کم چیزی هیچ شهاب با رابطه

 با اگر حتی. بپذیرد کنارش در را او پسر شدنمی حاضر شاب که

 می مشکل به کرد،می پیدا ادامه شان رابطه شهاب برگشت

 صیغه اتمام از بعد زمان همان که بهتر بسا هچ پس خوردند

بود نگرفته شکل شان بین چیزی . 

شد پرت گوشی از حواسش ها مربی از یکی آمدن با . 

داخل؟ بیام نداره مشکل عشقم جات گالب -  
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بود داده قرار مخاطب را گالب و بود برده تو رد میان از را سرش . 

نشست جایش سر صاف و گذاشت کنار را گوشی گالب . 

 که همانطور کرد می حفظ را اش معابانه رئیس ژست باید

گفت و داد قرار میز روی را دستهایش : 

داخل بیا عزیزم جانم - . 

 پیوسته استخر های بچه جمع به تازگی به که نقشی ریز دختر

ایستاد در جلوی جا همان و شد اخلد بود . 

واینستا  اونجا تو بیا - . 

 اگر بگم میخواستم فقط. ندارم خاصی کار ممنون خوبم من -

مرخصی؟ برم روز دو هفته آخرین میتونم ممکنه  

 دو همان درست دخترک. انداخت جلویش دفتر به نگاهی گالب

داشت کالس هفته آخر روز . 

میشه؟ چی کالست -  



 نه که هم اگر. بذارم براشون جبرانی جلسه دو بدید هاجاز اگر -

مرخصی نمیرم خوب . 

 ریزی برنامه طوری توانستمی. انداخت ها برنامه به نگاهی گالب

 تداخل اش اصلی های کالس با او های جبرانی کالس که کند

 را دیدنش چشم کسی مجموعه آن در آنکه با. نکند ایجاد

 تا همیشه باشند ناراضی او از ها بچه خواست نمی دلش نداشت

آمد می راه آنها دل با توانست می . 

-  یا بیاد دیگه روز یه میتونی ببین کن هماهنگ شاگرد با خودت

 فقط. ندارم مشکلی من باشه نداشته مشکلی شاگردت اگر... نه

میشه رد برات حقوق بدون مرخصی . 

. شد می محسوب کارها تازه جزوه چون بود خجالتی دختر سارا

 و سرخ کمی. کند صحبت گالب با راحت تا شد می رویش مترک

گفت و شد سفید : 

بده بهت میخوای خدا از هرچی امیدوارم ممنونم - . 

 با و نکرد صبر هم سارا دیگر خورد زنگ گالب اتاق تلفن وقتی

رفت بیرون اتاق از کوتاه خداحافظی یک . 



 تصحب ابهت با همیشه که همانطور و برداشت را تلفن گالب 

گفت کرد می : 

بفرمایید بله - . 

 میشد مگر شناخت می خوب خیلی شناخت می را شهاب صدای

 فقط شهاب نشناسی؟ را صدایش و کنی زندگی سال یک کسی با

 خاطره شود خاطر بود قرار اگر حتی. نبود خاطره یک او برای

نبود دوری ... 

 از سارا که کرد شکر را خدا و داد فشار هم روی را هایش چشم

گفت و کشید عمیقی نفس. بود رفته بیرون تاقا : 

هستین؟ خوب سالم -  

 این ولی. شدم غریبه بدجور آخه بشناسی کردمنمی فکر -

شناختی خوب که مشخص کنیمی صحبت داری که طوری ... 
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 به شاید. شد جری تمسخرش از قبل. بود لحنش رد تمسخر کمی

باشد تر جدی لحنش که شد باعث همین ولی داد می حق او . 

! چیست شهاب بعدی جواب ببیند تا کرد صبر و نگفت چیزی

کند سکوت داد می ترجیح گاهی .  

 کتایونی برای. بود شده تنگ کتایون برای دلش لحظه آن چقدر

 عمر تا که کسی. بود گرفته ادی او از را رفتاری اصول همه که

 از خبری فرصت اولین در گرفت تصمیم. بود مدیون او به داشت

بگیرد او . 

بود واجبی کار ولی بشم مزاحمت نداشتم قصد  - . 

خدمتم در من مراحمین - . 

 ترجیح ولی کنم صحبت رو در رو باهات خواستم می راستش -

 چون... رو در رو تا بزنم حرف باهات تلفن پشت همینطوری دادم

نیستم سنگدل و معرفت بی تو اندازه به من باشه هم هرچی . 



 سکوت ولی نیست سنگدل و معرفت بی که بگوید خواست گالب

 معرفت بی هم که دید می میرفت ماجرا عمق به اگر چون. کرد

 بود کرده که کاری به وجود تمام با اگر حتی... سنگدل هم و بوده

 در. داشت وجود او در خصوصیات این از کمی ولی داشت ایمان

 را شهاب هایحرف سنگینی توانستنمی داشت، که شرایطی آن

 شود گوش سراپا و بیاید کوتاه که بود مجبور ولی کند تحمل هم

بزند را حرفش شهاب تا . 

 دیداری تونستم نمی واقعا من چون کردین کاری خوب -

باشم داشته باهاتون . 

 دنیا چقدر! جالبه چقدر... نباهاتو... کردین کاری خوب -

شما بشم من تا بود نیاز فرصت نیم و ماه دو فقط! کوچیکه ... 

داد ادامه و کشید عمیقی نفس  : 

 معرفتی بی و نامردی چنین تو اگر اتفاق اون از بعد که من - 

 پیشنهادمو تا بگم بهت خواستم نمی وقت هیچ بودی نکرده  هم

 یا و کنم می فکر رتتصو به که بار هر ولی. کنیم پیگیری

 میشه تداعی برام داشتیم که هایی لحظه تمام میبندم چشمامو



 انقدر چرا دیگه کردی خواستی می کاری هر معرفت بی حاال

من به نزدیک ... 

 شهاب آه. میگفت راست بزند که نداشت حرفی کرد سکوت

کرد پر را گوشش ... 

 زدم اتبر که سندی خونه دفتر بری میتونی بگم بهت خواستم -

 فقط نامت به زدم رو خونه هستم حرفم روی من. کنی امضا رو

کنی امضا بری بخوام ازت که نبود فرصت . 
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 اشمردی بزرگ این جلوی که شهابی جواب دادن بود سخت

بود شرمنده انقدر . 



 بلند جا اون از من کردین می اقدام اگر بزنید نام به نبود ازینی -

شدم می . 

 نامت به مهریه عنوان به رو اونجا من بشی بلند نیست نیازی -

 نمیخواد دلم. بودم آروم کنارت که یکسالی این حرمت به. زدم

 باش مطمئن و بوده اینطوری قسمت شاید. بدونم رو رفتنت دلیل

 دختر یه حق. نمیومدم سمتت دوباره مدار که شرایطی این با

بسوزد علیل مرد پایه به که نیست جوون . 

. نداشت گناهی شهاب... حرف این شنیدن از گرفت درد قلبش

 جلویش همه که ابهت آن با شهابی بود شده باعث تصادف یک

بیفتد وضعیت آن به آوردند می فرود سر . 

 نبود بیا و برو آن گر که داشت بیایی برو خودش برای شهاب

 بود آمدها و رفت همان با گالب. شد نمی آشنا گالب با وقت هیچ

 چشم بود غرق آن در شهاب که نعمتی و ناز و برد را او دل که

 آن گالب با که بود رسیده کجا به بزرگی آن به مردی. زد را گالب

کرد می صحبت طور ! 

نگین اینطوری - . 



 توقع ازت. یزنمم که حرفی محضه حقیقت. نیست این از غیر -

 من شرایط. ندارم توقعی چنین اصالً. میموندی من پای که ندارم

 می ازت خودم هم میموندی اگر حتی. نیست سابق مثل دیگه

بری که خواستم . 

 سابقتون شرایط به سریعتر چه هر امیدوارم بگم چی نمیدونم -

دارم نیاز تو به تون خانواده برگردین . 

 کرده صحبت برایش روز شبانه هک شهابی جواب در کرد سکوت

 رسیدن از چقدر... همدمش گاهی و بود شده مرحم گاهی. بود

 بود کرده دور شهاب از را خودش چقدر. بود کرده فرار روز این

. داد می جواب باید ولی. نرسد دادنتوضیح روز وقت هیچ که

 شاید. بشنود را او هایحرف هم شهاب تا کردمی صحبت باید

میگفت باید ولی نمیشد نعقا وقت هیچ ... 

داد ادامه شهاب شد طوالنی سکوتش : 

 میتونم من حداقل. کردی انتخاب مناسبی مرد که خوشحالم -

 زندگیت تو که هایی سختی همه جواب امیدوارم. کنم تاییدش

 عاشقتم واقعاً من. بشی خوشبخت و فقط بگیری رو کشیدی



 من از و من ارکن برگردی روزی یک اگر شاید و میمونم عاشقت

 و جربزه با  دختر تو نزنم ات سینه به رد دست بخوای کمک

 خاطر به نکن فکر. روشنه آینده که مطمئنم من هستی ایقوی

 از من. میشی گذاشته کنار کار توی مسئولیتت از قضیه این

 تو بخوام که نمیشه باعث چیزی و راضیم مجموعه توی شرایطت

بزارم کنار رو . 
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 که احساساتی ابراز از لرزید دلش گرفت، درد قلبش گالب

 هرچه او. نبود جوان و امروزی مردان به شبیه شهاب. کرد شهاب

کشید می زبانش روی داشت دل در . 

 خیانت او به گالب دیدش در شاید. بود متواضع همیشه شهاب

 به خم نبود حاضر که داشت دوست را او انقدر ولی بود کرده



 بهترین الیق گالب که کرد می فکر خودش با. بیاید ابرویش

 که اتفاقی با. شود تر خوشبخت نباشد خودش اگر شاید و هاست

. کرد می احساس گور لب را خودش پای یک بود افتاده برایش

 میزد زنگ او به حتما بود ندیده عرفان کنار را گالب اگر

 دیدنش با ولی. برود خودش سرنوشت دنبال به که خواستمی

 کرده سعی ولی بود شده شوکه که هرچند عرفان، کنار هم آن

 که نداشت حق نظرش از. دارد نگه آرام را خودش که بود

کند بیچاره را جوان دختر و باشد خودخواه . 

 که کنارم ومدا عرفان وضعیتی تو بود سخت خیلی شرایطم - 

 پا اگر خوام می معذرت من. کنه آرومم بود نتونسته چیزی هیچ

 ول زندگیمونو سال یک اگر خوام می معذرت. گذاشتم دلت روی

 خیانت بهت من. رسیدم آرامش به دیگه جای رفتم و کردم

 و بود شده تموم ما ازدواج. نداشتم قیدی هیچ بهت من نکردم

 شروع جدید زندگی یه باید اشیمب باهم دوباره خواستیم می اگر

 همیشه که ممنونم و خوام می معذرت ازت بازم ولی. میکردیم

 سالی یک این و دارم تو از رو هستم که اینجایی من. بودی پشتم

بود عمرم سال یک بهترین گذشت که . 



پرسید گالب که شد برقرار بینشان سکوت کمی : 

ندارم رخب ازشون که چندروزیه خوبه بهاره خوبه عسل - ! 

 تف بود بهاره جز کسی هر شرایط این تو کنم می فکر -

 ها محبت با. گشت نمی بر دیگه و رفت می صورتم تو مینداخت

 میشناختم من که بهاری اون کنم می فکر داره که ای خانومی و

 چیزی چه یا بود اینطوری خدا حکمت نمیدونم. کجا این و کجا

ردهک بدبخت و علیل منو بوده چی هر فقط ! 

 اش خیانت از روزی که کردمی صحبت بهاره همان از شهاب

 اشتباه شهاب نظر از کارهایش تمام که ای بهاره همان. بود گفته

 هایش همسران نه و فهمید می هایش مادرانه نه که ای بهاره. بود

 زدنش حرف لحن ولی کرد می صحبت آدم همان از داشت او... را

 و بدهد طالق را او خواست می قبل ماه. بود متفاوت قبل ماه با

 او به بودنش با او که گفت می ناتوانی و مصیبت آن از بعد حاال

است کرده لطف ! 

 ها آدم چقدر. است کوچک چقدر دنیا که کرد می فکر گالب

 وقت هیچ بود نیفتاده روز آن به شهاب اگر. هستند متفاوت



 بهاره بیخو هم باز حاال هم شاید و فهمید نمی را بهاره خوبی

 همراهش سخت شرایط آن در آنکه خاطر به فقط و بود نفهمیده

کردمی یاد خوبی به را او بود . 

 شما کمر شرایط. باشه خوشبخت که داره اینو لیاقت بهاره -

 چطوره؟

 یا است شهاب پای از مشکل دقیقاً که دانست نمی هم خودش

. شود باخبر هم او حال از که بود گفته چیز یک فقط... کمرش

 به شان مکالمه احوالپرسی بدون اگر است زشت که کردمی فکر

برسد پایان . 

. امیدواره خیلی دکترم ولی همینه شرایط که فعالً نمیدونم - 

 خالصه خوب... کشور از خارج بریم عمل برای که داره احتمال

 خوشبخت که امیدوارم شنیدم صداتو که شدم خوشحال

 ...باشی
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 قطع شهاب تلفن که همین. بود شده آرام. کشید راحتی نفس

 پر اگر حتی را، آنجا در موجود هوای تمام توانست می انگار شد،

 را اش سینه خواست می اگر حتی... ببلعد بودمی کلر بوی از

 غول یک از انگار. بکشد نفس راحتی به توانست می بسوزاند،

 نداشت خبر ولی بود، آخر مرحله غول انگار. بود شده رد عظیم

 با کردن صحبت او. است ها حرف آن از تر سخت زندگی که

 خبر ولی افتاد، اتفاق که دید می چیزی از بزرگتر را شهاب

است رویش پیش تری بزرگ های سختی چقدر که نداشت . 

 سعید وقتی از. باشد داشته فربد با صحبتی تا برداشت را تلفن

 زمانی فقط. میزند زنگ فربد به بار چند روزی بود کرده تهدیدش

 خودش کرد می سعی رفت، می سعید کنار فربد با هفته آخر که

 با بیشتر را خودش وقت روزها آن. نگیرد تماس و دارن نگه را

بگیرد استم فربد با و و شود وسوسه کمتر تا کرد، می پر عرفان . 



 آخر روز دو و رفت می فربد دنبال به باید سعید بعد روز صبح 

 و فربد هنوز دانست می که جایی تا. بودندمی هم کنار را هفته

 سعید خانواده در دانست نمی. نداشتند هم با دیداری هیچ فرح

 اوضاع از کرد می تعریف برایش که  فربد ولی است خبری چه

 او از زیادی چیز کرد می سعی. شد می باخبر کمی فقط آنجا

داد نمی امان دلش گاهی ولی نشود حساس بچه تا نپرسد . 

 و گذاشت سرش روی را دستهایش فربد با تلفنی تماس از بعد

 قرار میز روی بر و کرد گاه تکیه را آرنجش و بست را چشمانش

 .داد

 از را فربد اگر کرد می فکر. کرد می خفگی احساس. ترسید می

 به را حق این قانون دانست نمی اصال! شود می چه یرند،بگ او

 ولی کند معامله سعید با تواند می کاش... نه یا دهد می سعید

بود شان بودن هم کنار پذیرفت می سعید که ایمعامله تنها . 

 شکنجه را او فربد کردن پنهان خاطر به میخواست سعید انگار

 آوردن دست به و باشد عالقه و عشق فقط توانست نمی. کند



 لج بود، شده او ازدواج از حرفی آنکه بخاطر هم شاید... گالب

بود کرده ! 

*** 

 عرفان بزرگ ماشین اخیر های پنجشنبه تمام معمول طبق

کشید می را انتظارش مجموعه در جلوی . 

 ها پنجشنبه که خواست می گالب از عرفان بعد به زمانی یک از

 نفر دو خودشان به متعلق ها هفته آخر همیشه و نبرد ماشین

 .بود

 ماشین در و رفت جلو لبخند با دید دور از را عرفان ماشین وقتی

 صورتش روی عرفان جانب از لبخند معمول طبق. کرد باز را

شد ریخته . 

 همراه را شان مکالمه خوب حال و بود کرده صحبت کتایون با

 به کارهایشان که دانست می. بود شارژ قبل از بیش و داشت

 را دوستش زودی به که بود خوشحال و رفته پیش شکل بهترین

بیند می . 
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 پیدا وجودش در که جدیدی حس و بود گفته برایش عرفان از

بود خوشحال برای هم او و بود شده . 

خانوم نباشی خسته - . 

 باال به بود افتاده صورتش جلوی که را مویش از تکه یک فانعر

 را اش شده دراز دست گالب. زد لبخند گالب به دوباره و فرستاد

بست را کمربندش و داد فشار . 

چطوره؟ اوضاع خبر؟ چه نباشی خسته سالم -  

 فوت بیرون به را نفسش محکم و داد تکان سری کالف عرفان

 روی را دستش دوباره و زد را ماشین استارت دکمه. کرد

کشید موهایش . 



. است پیچیده هم در عرفان های کار کمی که دانست می گالب

 عرفان. ببندند را شرکت خواستندمی. نبود خوب شرکت شرایط

 که چیزی تنها به. بود گفته هم گالب به که شد می ای هفته یک

 ذهنش تمام فقط. بود شرکت در خودش سرمایهی کرد نمی فکر

 چقدر او که دانست می. بود گرفته بر در عرفان پریشان افکار را

 تنها خودش قول به و است ریخته هم به جریانات این بابت

بود گالب وجود کرد می آرام را او که چیزی . 

گفت و گذاشت عرفان پای روی را دستش  : 

یعنی؟ کنی چیکار باید االن -  

 شرکت ایه کتاب حساب به گلی چه ناموس بی این نمیدونم

 گل و شرکت در باید کنم آب جنسارو تمام نتونم اگر االن. زده

 باید نمیدونم اصال. کردم کنسل و اخیر سفرهای تمام. گرفت

کنم چیکار ! 

. کرد نوازش را آن و گذاشت گالب دست روی را دستش عرفان

 او حال نگران گالب و بود پیدا صورتش اجزای تمام از کالفگی

نرود پیش درستی به شهای برنامه نکند که ... 



 موقعیتی همچین تو تونستی االن تا میشه درست نباش نگران -

 تو که ندارم شک من. کنی اداره شرکتیو همچنین و باشی

بزاری سر پشت رو مشکالت این همه میتونی . 

 زیاد تو. نیست بردار شوخی اصال درشتن خیلی ها بدهی -

چیه به چی نمیدونی ... 

 خودش. نداشت گفتنبراب چیزی و داد تکان را سرش گالب 

 به طوری آن هم عرفان و بود همیشه برای پسرش گرفتن درگیر

 می هم کنار بود که چیزی تنها. بود خورده بر مالی مشکل

ببرند یاد از را مشکالت این توانستند . 

 گوشی و کند رها را گالب دست که شد باعث عرفان تلفن زنگ

 و گفت گالب به ببخشیدی. بکشد بیرون جیبش داخل از را

کرد وصل را تماس . 

دارین؟ جدید خبر شما احوال سالم -  

 تا بود کرده تیز را هایش گوش گالب ولی کرد سکوت عرفان

 از کمتر موبایل صدای ولی گویدمی چه مقابل طرف بشنود شاید

شود شان مکالمات متوجه که بود آن . 



 که امیدوارم شنبه، تا ره می است پنجشنبه که امروز آره -

عالیه بخری وقت برام بتونی یکم. نکنن شکایت ! 

 تا ایستاد خیابان از ای گوشه و داد تکان را سرش عرفان

برساند اتمام به را مکالماتش . 

 بزارید است خونه توی مدارک تمام نیستم خونه االن من -

بگیرم عکس براتون خونه برم میتونم ببینم . 

گفت و گالب روبه و کرد خداحافظی :  

 خیلی بدم انجام کاری باید خونه بریم سر یه نداره مشکلی -

 !واجبه

 به باید. کرد اعالم را اش نداشتن مشکل و داد تکان سر گالب 

 فضای در. بود ندیده حال به تا که جایی میرفت عرفان خانه

 مجبور هم شاید. شد می تنها او با بار اولین برای که ای بسته

 در چیزی چه دانست نمی. زد تند لبشق. برود باال شد نمی

است انتظارش . 
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 واحد پنج تنها که ای طبقه پنج ساختمان بود ندیده را آنجا

نداشت بخصوصی نمای شرکت برعکس که ساختمانی ۵. داشت . 

... رنگ ای قهوه های در و رنگ کرم نگس نمای با آپارتمانی

 چیز هیچ نه و نگهبانی نه و داشت بزرگی البی نه شرکت برعکس

 ...دیگری

 دقایقی تا خواست گالب از سپس. برد پارکینگ داخل را ماشین

 ماشین کپلر تا  گذاشت ماشین روی را سوئیچ. بماند منتظرش

کند مار . 

 او از اگر تدانس نمی. کشید راحت نفسی عرفان رفتن با

 بود راحت خیالش! کرد می کار چه باید برود باال به خواستمی

 این در که چنین هم و بود نخواسته چیزی چنین او از عرفان

 بود، نشنیده او جانب از نامعقولی خواسته دوستیشان مدت

داشت تقدیر جای برایش . 



 حال به تا که جایی. میکرد باز جا بیشتر دلش در عرفان روز هر

 آدمها بگویند شاید. کند تصرف طور آن بود نتوانسته کس یچه

 که کند ثابت توانست می گالب ولی شوند، می عاشق یکبار فقط

بود شده عاشق واقعی معنای به دوم بار برای . 

 حسابی ولی داد گوش موزیک و کرد بازی موبایلش با کمی

 نه و داشت جذابی چیز اینستاگرام نه. بود رفته سر اش حوصله

 هیچ و بودند شده تکراری برایش همه... گوشی های برنامه باقی

 توانست نمی من بود پدرش کنار که هم فربد. نداشت جذابیتی

بزند زنگ او به . 

 او با عرفان که چرخید اش گوشی گالری میان حوصلگی بی از

گرفت تماس . 

میشی؟ ناراحت باال بیای کنم خواهش ازت اگر عزیزم -  

 کرد فکر خودش با و شد ساکت. کرد ثمک ای لحظه گالب

 هم باز ولی. بود آورده دست به را او اعتماد کافی اندازه به عرفان

بگیرد تصمیم که او برای بود سخت هم . 



. گرفت دندان میان را باالیش لب. کرد خیس زبان با را لبش

گفت همین برای نبود درست اش زیاد مکث : 

خونه میرم رممیگی آژانس من میخوای مزاحمتم اگر - . 

. بدم انجام کار یکسری و باشم خونه که نیازه فقط اصالً نه -

 نیاز قوی اینترنت به هم. باشی کنارم هم تو که میدم ترجیح

. بیرون ببرم بیرون اینجا از رو مدارک این نمیتونم هم و دارم

 بشه سلب بهم نسبت اعتمادت میشم باعث اگر حساسیه مدارک

 خوشحال ولی ندارم اصرار اصال. بگی بهم که کنم می خواهش

 این ندارم دوست. باشی همراهم و بیایی شرایط این تو که میشم

کنه تغییر من به راجع نظرت بشه باعث پیشنهادم . 

باال بیام که چندم طبقه بگو فقط ندارد ایرادی اصالً نه - . 

 که خواست می دلش ولی. داشت اضطراب. نبود دلش توی دل 

 که معلوم کجا از اصالً میکرد؟ عمر روز چند مگر. برود باال

 داشت دوست خیلی ببیند؟ را عرفان خانه دیگر توانستمی

کند می زندگی شرایط چه در بداند . 
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 وقتی. کرد قطع را تلفن و برود آخر طبقه به باید که گفت عرفان

 به واحد در شد پیاده آسانسور از و رسید آخر طبقه به گالب

 ورود بدو در همانجا و شد وارد و کرد تر باز را در. بود باز رویش

 ولی کرد جلب را نظرش میخورد اصلی سالن به باریکی راهروی

ببیند نتوانست را خانه داخل . 

 نظر به که رد یک. گذشت راهرو از و آورد در را هایش کفش 

 که جلوتر. بود شده تعبیه را راه در رسید می بهداشتی سرویس

 و ساده ای خانه. خورد چشمش به خانه تاریک نیمه فضای رفت

 مبل دست یک فقط نبود خانه در خاصی چیز. وسیله از خالی

 به را هایش کناره چوب تکه چند که فیلی رنگ به آنهم ساده

. بود شده چیده سالن دور تا دور بود کرده متصل هایش پایه

 متری شش قالی یک تنها و بود شده کوبیده دیوار به تلویزیون



 تاریکی در بود، خانه دیگر سمت در که آشپزخانه. بود سالن کف

.  بود روشن روشن ها خواب اتاق های چراغ فقط و بود رفته فرو

کرد طی را ها خواب اتاق تا سالن مسیر .  

 های تابلو که دید نمی درستی به. ندچرخا اطراف به را نگاهش

 خواست می دلش خیلی ولی دارند نقشی و طرح چه دیوار روی

کند برانداز بیشتر را آنجا تا . 

 خانه داشت توقع که بود پولی ژولی عرفان ظاهر همیشه انقدر

 که ساده و خلوت خانه با برعکس. باشد شلوغ و وسیله از پر اش

 اصال. بود شده روبرو بود هشد چیده مینیمال سبک به بیشتر

 چیدمان در ایسلیقه چنین عرفان که کردنمی هم را فکرش

باشد داشته خانه  

 راهروی سمت به که همانطور و کشید جلوتر را شالش ناخواسته

 را چشمانش و میرفت داشت وجود در سه آن در که دیگری

 مرد یک به متعلق خانه که بود مشخص کامال. گرداند خانه میان

 خالیه جای ولی بود مرتب چیز همه آنکه با. است است مجرد

شدمی دیده خانه تمام در زندگی گرمای . 



 شبیه آنها حداقل بود سردتر هم شهاب و خودش خانه از حتی

. بود گرما هرگونه از خالی عرفان خانه ولی بودند شوهرها و زن

 یاهمیت هیچ دیگر و بود او خوابیدن برای جا یک فقط که انگار

 .نداشت

 دوخت عرفانی به را نگاهش و داد در چهارچوب به را اش تکیه

 بود گذار و گشت حال در کاغذ یکسری و مدارک میان که

 مهمی چیز دنبال به که بود مشخص و کرد می رو زیرو را کاغذها

گردد می . 

 که همانطور و انداخت گالب به نگاهی نیم و گرفت باال را سرش

گفت ریخت می هم به را ها کاغذ : 

 بودم می تو برای باید که امروز ببخشید خوام می معذرت -

 بشه نیاز ممکنه که بودم نکرده فکرشو اصال. شد اینطوری

 برات کنم جبران. اومد پیش یهویی کار ببخشید. خونه برگردم

 .ایشاهلل

 عرفان خصوصی حریم به که بود خوشحال اتفاقاً زد لبخند گالب

 بهتر را او توانست می انگار ولی داشت ستر. بود کرده پیدا راه



 انگار. باشد او کنار و شود نزدیک او به بیشتر. بشناسد

 توانست می تر راحت گالب و شد می تلقی جدیدتر شانرابطه

کند رویاپردازی خودش برای ... 
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 به را بازویش و داد تکان طرف آن و طرف این به را سرش

گفت و چسباند چهارچوب : 

 

 که همین نداره اهمیتی اصال کاش مونه بودن هم کنار مهم -

کافیه باشم کنارت . 

 

 شد مدارک از انداختن عکس مشغول تلفن با و زد لبخند عرفان

گفت و کرد گالب به رو شد تمام کارش که بعد دقیقه چند : 



ببینمت کنارم بیا - . 

. کشید می خجالت کمی عرفان کنار بودن از. میلرزید پاهایش

 مانتو. بود مانده سرش نقطه باالترین در جا همان درست شالش

نبود قصد از عنوان هیچ به ولی بود رفته کنار کمی باز، جلو . 

 عرفان کار میز جلوی و برد جلو را اش لرزان و سست پاهای 

 وسیله تماما هم اتاق بقیه و بود اتاق انتهای در میز یک. ایستاد

 بلند صندلی روی از عرفان. خورد می چشم به سفر و کار های

 به و ایستاد کنارش رفت بود میز سمت آن گالب سمت به و شد

. بود ایستاده جلویش بالتکلیف همانطور گالب و زد تکیه میز

 ودب شده دوخته عرفان های چشم میان گالب لرزان چشمان

 نگاه. کرد لمس را گالب روسری کنار و آورد باال را دستش

. چرخاند گالب صورت اجزای تمام و ها چشم میان را حریصش

 آمده خانه به چه برای که بود کرده فراموش کامل طور به انگار

داشت هدفی چه و بود . 



 توی داری چی شدی؟ تر خوشگل هم پیش دقیقه چند از چرا -

 چشم نمیتونم کنم می نگاهش وقت ره که گرد چشمای این

بردارم؟ ازش  

 میانه را پایینش لب. کند مخفی را چیزی که آن بدون گالب

 کشیده صورتش روی عرفان های انگشت پشت. گرفت دندان

 عقب را دستش ولی بگیرد دربر را کمرش که خواست و شد

گفت و کشید : 

. هست وجودمون تو اعتقادات هنوز یکمی نمیشه اینطوری -

 بسته سقف یه زیر شرایط این با باشی راضی هم تو نمیکنم فکر

باشیم هم کنار ! 

. بخواند را او فکر تا کرد سعی و داد قورت را دهانش آب گالب

 بزند حدس توانست می ولی کند می صحبت چه از دانست نمی

خواهد می چه او از عرفان که ... 

نداری؟ مشکلی بخونیم محرمیت -  

 با کمی عرفان درخواست این. دخور سر دلش در چیزی

 بخوانند محرمیت خواستمی. داشت مغایرت هایش رویاپردازی



 نداشت مشکلی! میرود کجا به محرمیت این ادامه دانست نمی و

 رویا در ولی باشد محرم او به که داد می ترجیح خودش اتفاقا

دیدمی عرفان یخانه زن را خودش هایش پردازی . 
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 و شد خیره عرفان های چشم میان. نداد جوابی و کرد تعلل کمی

 تا گزید تر محکم را لبش. نباشد خیس چشمانش که کرد سعی

بزند کنار را بیهوده و پوچ افکار کار این با بتواند شاید . 

 بدنش گاه تکیه میز روی را تشدس و رفت عقب قدم یک عرفان

 را خودش داشت سعی که لحنی با و گرفت عمیق نفسی. کرد

گفت کند توجیه : 

. ندارم باهات کاری اصال! دارم استفاده سوء قصد نکنی فکر -

 شرع خالف برسه جایی به قرار اگر مون رابطه نمیخواد دلم فقط



 یدونمنم االن. کنیم تجربه رو پاکی رابطه میدم ترجیح. باشه

 هستیم که جایی از حداقل ولی بشه چی رابطه این انتهای قراره

ببریم لذت و . 

 عرفان برای شد باعث سر تکان این و داد تکان را سرش گالب

شود تایید گالب مثبت نظر . 

 بخونیم؟ -

 .بخونیم -

 آدم. بود کرده فکر هم جا این به. رفت باال عرفان لب کنار

. نداشت عرف از خارج روابط وقت هیچ ولی نبود ای مذهبی

 همه بود کرده شروع را ایرابطه برنامه با اگر حتی میداد ترجیح

باشد شرع و حتی و قواعد و اصول طبق چیزش . 

قبلت بگم بخون - ... 

. را داشت اش گوشی در عرفان که متنی و داد سرتکان گالب

گفت قبلت و خواند .  



 آن میان رد را گالب ظریف دست مچ و رفت جلو عرفان دست

 به سینه و کرد نزدیک خودش به را او گرفت بزرگ های پنجره

ایستاد اش سینه . 

شدی خجالتی چه - . 

 نزدیک خودش به بیشتر را گالب و دربرگرفت را کمرش بار این

 اش مشکی موهای روی را دستش و فرستاد عقب را شالش. کرد

 جای هایش لب روی لبخند و کرد نگاهش لذت با. داد حرکت

 را گالب تن حرارت و کشید دست را موهایش دوباره. رفتگ

کرد احساس . 

 که چیزی کشید گالب گونه روی را اش بینی و و جلو را صورتش

 تصمیم. داشت فرق میکرد احساس که چیزی با داشت سر در

 که هرچه حاال. کند استفاده موجود های لحظه تمام از بود گرفته

 باختن ریسک باید و بود کرده قمار زندگی روی او نبود مهم بود

پذیرفت می هم را . 

 شال زد پس را اش آورده هجوم احساسات و کشید عقب کمی

گفت و کشید عمیقی نفس انداخت میز روی و کشید را گالب : 



. کنیم درست چیزی غذای یه هم با بریم درار مانتو باش راحت -

 رنگ انقدر خونه این. بدم سفارش بزنم زنگ نداری دوست اگر

 استفاده کمترین آشپزخونه کنممی فکر که ندیده خودش به زن

داشته رو ! 

 دار خانه زن که ای خانه برای خوبی زن وقت هیچ گالب

 برده را دلش که او برای کرد می هوس گاهی ولی نبود میخواست

 زنانگی و بریزد دور را ها گذشته یهمه. باشد زنی همچین بود

 چشم خواست می لحظه هر و دبو سرخ هایش گونه آنکه با کند

 شرایط از. بود راضی. بود دلش در خوبی حال. بگیرد عرفان از

 میان در که چیزی تنها. بود تر راحت هم خودش آمده پیش

 بتواند عرفان حرکت این با شاید که بود این گذشت می سرش

 این شدن تر جدی فکر به وقت هیچ و کند تصرف را او بیشتر

نباشد رابطه ... 
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کنم؟ درست چی برات داری دوست -  

 میان را سرش بود، گرفته بر در را او که طور همان عرفان

  ریه   به را گالب بوی محکم کشیدن نفس با و کرد فرو گردنش

گفت و فرستاد اشک : 

کنی؟ درست ذاغ برام خوای می -  

 سمت به گالب. بود آرام هم صدایش و داشت تعجب لحنش

 اشچهره در را اش ریخته هم به حال کرد سعی و چرخید عرفان

کند پنهان . 

کنم؟ درست غذا برات نداری دوست -  

 جا همان را لبانش لحظه چند و بوسید نرم را اش گونه عرفان

داشت نگه . 



 خانم یه خونه این که دارم آرزو من باشم؟ نداشته دوست چرا -

 را بیرون بدمزه غذای روز هر حداقل نباشم مجبور تا باشه داشته

 .بخورم

همین؟ برای فقط -  

 عرفان گونه کنار را دستش گالب و خندید شیطنت با عرفان 

 حالت از کمی که هایی ریش. داد امتداد هایش ریش تا و کشید

 پشت که مولمع طبق را موهایش. بود شده تر بلند ریش ته

بود بسته مرتب سرش . 

کنی؟ درست بلدی سبزی قرمه بگم یعنی -  

 باید که دانست می. تقریبا بود گرفته یاد چیزهایی یک... بود بلد

بود نکرده درست را قلم یک این حال به تا ولی کند کار چه . 

 برات باشی داشته دوست اگر ولی نکردم درست حاال تا -

کنم می درست . 

 در من کنم می کمکت منم کنی درست دیگه چیز یا سخته اگر -

بلدم کمپ غذاهای همون حد . 



 دیگری کسان که خصوص به. بود ساده همیشه کمپ غذاهای

 به کار عرفان و داشتند عهده به را پز و پخت مسئولیت

بود کمپ کلی مسئول بیشتر. کردنمی خصوصی . 

کنی؟ می درست بهتر همه از رو چی -  

 مخلوط به عشوه و ناز کمی و دارد باال به رو را لبهایش گالب 

کرد صورتش . 

 آنچنانی های غذا معموال. داد جلو روبه را اش ای قلوه لبان 

بود بلد ساده های غذا فقط و بود نکرده درست . 

 روشن را چراغ. برد آشپزخانه سمت را او گرفت را عرفان دست 

گفت گالب و کردند : 

شهمی پیدا یخچال تو چی ببینیم - ! 

داد جواب گونه طنز لحنی با عرفان : 

 اضافه به اخیر هفته یک غذاهای! آدمیزاد جون تا مرغ شیر از -

نودل و ماهی تن های بسته ... 



 آشپزخانه در چیز هیچ بود گفته راست. خندیدند هم با دو هر

داشت هم سبزی قرمه توقع و نبود آشنا . 

داری؟ سبزیقورمه توقع خونه وضعیت این با -  
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 غصه و غم همه. بود شده شادی و خنده شب شبشان بیشتر

 می خوش او پای پابه هم عرفان و بود کرده فراموش را هایش

 .گذراند

 و بود زیبا چی همه. بود رویا به شبیه چیز همه عرفان کنار 

 این است قرار چقدر دانست نمی. شد می فراموش ها غهدغد

 بدون زندگی که بود شنیده همیشه. باشد داشته دوام زیبایی

 راضی چیز همه از او اگر شاید. لنگد می جایش یک دعوا و جنگ



 و نباشد راضی که بود ممکن او و نبود او به شبیه عرفان بود،

کند تظاهر فقط . 

 های غذا ته ته کنم درست پلو یدشو و ماهی تن یه برات بیا -

 که کن فکر بند ببند چشماتو. نمیشه بهتر این از اصالً! عالم

 پخته و شده صید تازه که ماهی با. خوریمی تازه پلو شوید داری

خوبیه چیز تصور شده . 

. شد مشغول و گرفت را عرفان  تایید وقتی و خندید شیطنت با

 کارهای به دقت با خورد نمی تکان و بود ایستاده کنارش عرفان

 یکبار دقیقه چند هر کرد نمی رها را او لحظه. کرد می نگاه گالب

کرد می غافلگیر را او و نشاند می گردنش پشت ای بوسه . 

 بمالیش... فندق کلی با شکالت بوی. میدی خوبی بوی هوم -

بمالم؟ کجا تورو من... بخوریش تست نون روی  

 هم به مشغول و گرفت دندان به را آن و رفت باال گالب لب گوشه

 حسابی اش سرپایی غذای. شد بود کرده درست که برنجی زدن

بود شده خوشبو . 

کنی؟ چیکار داری دوست خودت داری دوست هرجا -  



 خجالت عرفان برای است همیشگی بودن پروا بی برعکس

 آنطور که شد نمی باورش. میلرزید هم صدایش حتی. میکشید

بگیرد اضطراب و برود نفسش  

گرفت موهایش میان از نفسی و بوسید دوباره عرفان : 

 سکسی عادیش حالت تو... نیستا خوب بودن دلبر انقد -

 بابا مامان... آخ آخ میبینی انوقت بشه، زیادی دیگه... هستی

 ...شدیم

 بست محکم را چشمانش ای لحظه. شد سرخ صورتش تمام 

 را چیز هیچ خواست نمی دلش. بود شده سرخ صورتش تمام

. بود شده شوق و شور از پر دلش او حرف این با ولی کند مقایسه

 با ولی کرد نمی فکر دیگر های بچه داشتن به وقت هیچ که البته

باشد تاثیرگذار عالقه تواند می چقدر که کرد فکر خودش ! 

 هل عقب به را بود ریخته صورتش داخل که موهایی و خندید

 تن تمام که کابینتی سمت به و رفت در عرفان دست زیر از. داد

کرد فرار بود آن در ها ماهی . 

میری؟ در چرا -  



گرفت عرفان و هیز چشمان از نگاه و خندید ریز ... 

نه؟ مگه زنمی دیگه -  
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. داد گاز کنار های کابینت به را اش تکیه و گذاشت را قابلمه در

 پایین و باال گلویش. فرستاد فرو محسوس کامالً را دهانش آب

  را هایش دست و دوخت گالب گلوی به را نگاهش عرفان. شد

 گلوی زیر کرد خم را سرش. کرد بند کابینت به او بدن طرف دو

بوسید را گالب . 

نکردم؟ پیدا زودتر رو تو من چرا -  



 را سرش و گذاشت عرفان های دست یرو را دستش گالب

 منقطع های نفس نفس و بست را چشمانش و برد باال همانطور

 . کشید

میشد؟ چی میکردی پیدا اگر -  

 خوش بوی و آرامش شدمی همش... نشه تسکین که نبود دردی

شکالت و شیرینی طعم با زندگی و بود خونم وسط که فندقی ... 

 نداره امکان که باشن هنداشت مشکل هم با که مردی و زن -

باشد داشته وجود ! 

 طعم نمیشه باعث نظر اختالف. کنند باور ابلهان کنیم دعوا ما -

شدنیه حل مشکال همه بره در زبونم زیر از شکالتی شیرین . 

 گالب و کرد بلند را او. گرفت گالب بدن زیر را دستش و شد خم

زد خفیفی جیغ . 

کنی؟ می چیکار وای -  

 و بود گزیده را آن مدت تمام. نمیشد جدا انشدند زیر از لبش

میکرد درد هم کمی . 



نگو هیچی هیس - ... 

 نگه بازوانش میان و کرد بلند بال سبک پر یک به شبیه را گالب

 گالب دل و کرد می عاشقانه های زمزمه او برای راه  میان. داشت

 در همیشه گالب که بود آدمی همان دقیقا عرفان میبرد را

عاشق همانطور و رمانتیک طورهمان داشت رویاهایش ... 

 لذتش ی همه نمیتوانست بود، آشوب دلش و ترسید می آنکه با 

 را قرار گذشته از عرفان از فهمیدن ترس و ببرد رابطه این از را

 تا میداد فشار هم روی محکم را چشمانش ولی گرفت می او از

 فقط که آن با و بگیرد فاصله چشمش جلوی از ها ترس همه

 می آرامش هم کم مدت همان ولی بود کارساز کوتاهی مدت

 .کرد

برد می لذت بودن او بازوان میان از و کشید می عمیق نفسی  . 

 کنی می خوب منو حال چقدر بخشی لذت چقدر بدونی اگر -

میمونی جا همین همیشه ... 



 به و بوسید را عرفان چشمان روی بر برد پایین را سرش گالب 

 چشمان میخ را درشتش و خمار چشمان و زد لبخند رویش

کرد عرفان . 

 زندگی و زندگیم توی اومدی یبحبوحه چه وسط بدونی اگر -

. نمیزنه سرت به هم رفتن فکر وقت هیچ کردی روشن رو من

 من برای تازه تو از بعد میدونم فقط کارمی چه جواب دونم نمی

شد زندگی شبیه زندگی ... 

 برای هم تالشی و گذاشت زمین روی را گالب تاریک اتاق داخل

. دانست نمی اطرافش از چیزی گالب. نکرد چراغ کردن روشن

 در را نگاهش آمدن، موقع حتی نداشت اتاق آن از تصوری حتی

 که جایی نداشت اهمیتی برایش هم اصال بود نگرداند اتاق آن

 بیابان وسط اگر حتی. بود دنیا جای ترین امن او برای بود عرفان

بود آرام عرفان حضور با بود شده هار هم . 

 انقدر کنی؟ می دلبری داری بیشتر حرفا این زدن با میدونی - 

 که افتاد اتفاقی همون دیدی یهو. نیست خوب اصال بودن دلبر

گفتم بهت . 



بود کافی خنده همین او برای خندید ریز گالب ... 
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 تا را او گرم و نرم پتوی و بود کشیده دراز عرفان تخت روی

 سرش پشت عرفان. بود داشته نگه اشسینه قفسه باالی

 جلو را سرش. بود گرفته گالب شانه به را دستش و بود خوابیده

گفت و برد : 

 هیچ مداو پیش سارا سر که مسائلی و افتاد که اتفاقی از بعد - 

 کنه خودش درگیر منو انقدر نفر یه روزی یه نمیکردم فکر وقت

بخوامش که ... 

 میان و چرخید پهلو روی بود داشته نگه را پتو که همانطور گالب

کرد نگاه را عرفان اتاق روشن و تاریک ... 



 آرام انداخت می رد هایش سلول تک تک روی عرفان بم صدای

بود شده جانش . 

هست؟ کی برده اینطوری رو تو دل که تخوشبخ دختر این -  

 نگاهش عرفان. کرد می هم شیطنت هایش زدگی خجالت میان

 یک و ماند سقف به خیره. کشید دراز باز طاق و گرفت او از را

 را نگاهش و کرد فوت را نفسش. گذاشت سرش زیر را دستش

 و کنند نگاه گالب چشمان به نمیخواست داشت نگه جاهمان

 در هنوز ببرد یاد از را بود کرده حفظ که هایی دیالوگ تمام

بود کرده ریزیبرنامه برایش که بود شرایطی همان . 

 که متفاوته برام انقدر که یکی. نیست کسی شبیه که یکی -

 کردن ثابت دنبال نه کارشه توی تظاهر نه. گرفته ازم توان و تاب

 سح بهش کردن نگاه از که محکمه انقدر... دیگرانه به خودش

 هر میخواد دلم که نامتناهیه بهشت شبیه. کنم می پیدا غرور

 درشتش چشمهای و نداره تظاهر  اداش و ناز. کنم فتحش لحظه

 بار هزار براش میتونم کنم می نگاهش بار هر که خماره انقدر

 ...بمیرم



 آب بیشتر مرتبه هزار چند دلش در قند ولی خندید ریز گالب

. نکند تغییر ذوق شدت از هایش نفس صدای داشت سعی. شد

 چیزی فقط وقت یک تا میداد فشار هم روی محکم را لبانش

کند رسوا را خودش که نگوید . 

 آدم کنیش می توصیف که طوری این خوشگله هم چقدر -

 هم خاصی چیز مطمئنم البته. ببیندش میشه مشاق بیشتر

میبینیش زیبا اینقدر خودت چشمای با تو و نیست ... 

 گالب. گذاشت هم روی را چشمانش و چرخید تشسم به عرفان

 منظور که آورد نمی خودش روی به عرفان و میکرد نگاهش

 نشده ثابت چیز همه خواست می... بوده گالب خود هایشحرف

کند احساسات ابراز مستقیماً گالب به خواست نمی. بماند باقی . 
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 به که وقتی از. بود شده کنسل عرفان مسافرتی های برنامه تمام

 نرفته سفری هیچ دیگر برخوردند مالی مشکل به بود گفته گالب

 .بود

 را گالب بیشتر این و نمیکرد باز فربد با رابطه در اقدامی سعید 

 نگه التکلیفب بود فهمیده هم سعید انگار. کردمی مضطرب

 او از را فربد که زمانی تا دهدمی آزار را او بیشتر گالب داشتن

 .بگیرد

 هر که که هایی اضطراب ولی بود مشخص گالب زندگی روتین

 را آرامش رنگ تا دهد نمی اجازه داشت لحظه هر و روز هر و روز

 به بار چند و چندین برگردد خانه به که زمانی تا صبح از. بچشد

 که بود آن همه از بدتر. کرد می چک را او و زد می زنگ فربد

کردمی آماده مدرسه شدن شروع برای را او باید . 

 هم طرفی از و رسید می او مدرسه و درس به باید طرفی از

 سعید با مدرسه درباره اگر ترسید می. بود بعدش روز چند نگران

 در استراحت زمان همین برای. کند لجبازی نکند مشورت

کند صحبت سعید با داشت تصمیم عهمجمو ... 



 ها مربی کار به هواسش آنکه جای به ولی چرخید استخر دور

 طبق. کند دقت آنها کار به داد نمی اجازه مشغولش فکر باشد

 یک طرفی از. داشتند را مشتری بیشترین ساعت آن در معمول

 آنجا آموزشی های بچه تا  بودند کشیده بند را استخر طرف

 آخر خاطر به دیگر طرفی از و نشوند آنها مزاحم بقیه و باشند

 کم قسمت. بود ممکن حالت ترین شلوغ در استخر تابستان های

 عمیق قسمت معمول طبق و نبود کردن شنا برای جایی که عمق

داشت خودش در را نفر چند فقط . 

 جمع را حواسش و بریزد دور را هایش خیال و فکر کرد سعی

 مشخص کامالً. دهد تذکر و گرفت را شچشم چیزی  اگر و کند

بودند شده مضطرب او آمدن با ها نجات غریق و ها مربی که بود . 

 خلوت دیگر هم با حتی و بودند ایستاده کارشان سر همه 

 و بود کرده درست طالبی آب برایش دار بوفه دختر. بودند نکرده

 ها صندلی از یکی روی جا همان و کرد تشکر. داد دستش به

 را اش طالبی آب هم و کند تر جمع را حواسش هم تا تنشس

 .بنوشد



 از بیرون بیشتر آنها کرد نمی جمع ها مربی به را حواسش اگر

 هم ها آن شاگرد همراه تا داشت تاکید او ولی ماندند می آب

بروند استخر داخل . 

. افتاد راه اتاقش سمت به بعد و نشست همانجا دقیقه چند 

 شرکت محل از کشی اسباب مشغول که دبو گفته او به عرفان

 اول صبح از همین برای کنند تخلیه را ساختمان باید و است

 جایی بگیرد تماس او با خودش شاید تا بود نشده مزاحمش وقت

کند انبار آنجا در را شرکت های وسیله تا بود کرده پیدا را ... 
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 تا بفروشد بازار قیمت زیر را اجناس ترسریع چه هر باید گفت

 هم را کارمندان حقوق باید همچنین. نکند ضرر آن از بیشتر

دادمی . 



 اش گوشی روی از را سعید شماره و برداشت را مجموعه تلفن

 با خواست می که بود مدتها از بعد. گرفت تماس او با و خواند

 آن و دعوا آن از بعد که بود سخت برایش و کند صحبت سعید

شود کالم هم سعید با بود آمده بار به که رسوایی . 

 تا کشید طول کمی همین خاطر به شناخت نمی را شماره سعید

 و سردوخشک داد پاسخ که هم زمانی و بدهد را تلفن جواب

داد جواب آرام نشناسد را طرف انگار که طوری ... 

بفرمایید سالم - . 

 از. داد قرار چشمانش روی را دستش و بست را چشمش گالب

 طوری نمیخواست. میکرد درد هم چشمانش قبل شب خوابی بی

 از که انگار. شود طرف دو رنجش باعث که کند صحبت سعید با

 پر تو با او با تا دهد نمی اجازه دلهره. داشت دل در ترس سعید

آزمایش یک با توانست می یراحت به سعید. کند صحبت  dna 

بگیرد او از را فربد . 

شدم مزاحم ببخشید خوبه حالت سالم - . 



 مهم های مشتری با خواستمی که بود زمانی شبیه لحنش

 اثر بیشتر کالمش میخواست که که بود زمانی شبیه. کند صحبت

باشد گذار . 

 رو شما صدای عجب چه. کردی گم راه خانم گالب سالم به -

 در و گرفتی تماس که داشتی مهمی خیلی کار حتما. یمشنید

 نه که دورتریم هم پسرخاله دخترخاله از ما کنممی فکر نهایت

شنویم می صداتونو نه میبینمتون . 

 از اصال نباید. توانست نمی ولی ترسد می او از که بگوید خواست

 حال جوری یک کردمی تالش قبل وقت چند تا. میزد حرف ترس

 بد او با طوری هایش محبت ابراز جواب در و بگیرد را سعید

 دست از ترس از حاال ولی. میکشید خجالت که کرد می صحبت

بود شده آرام فربد دادن . 

 باشیم داشته پسرمون جز به مشترکی نقطه ما کنمنمی فکر -

 خوام می فربد درباره قطعاً. کنیم صحبت باهم باشه نیاز که

 مدرسه شروع که بعد هفته برای یدبا اینکه و کنم صحبت باهات

کنم اش  آماده و شه . 



 ترسیدم ولی بگیرم تماس باهات خواستم می هم من اتفاقا -

خوبن؟ نامزدتون. گرفتی تماس خود که شد خوب. ندی را جوابم  

 سعید که بود نرسیده هم نامزدی مرحله به هنوز کرد تعجب

کرد می استفاده کلمه این از و زد کنایه و نیش برای . 
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گفت شده که هم او دادن حرص برای : 

 در تون جدایی اوضاع خوبن؟ شما خانم خدمتتون دارم سالم -

حاله؟ چه  

 سعید چرا دانست نمی...بس و بود کنایه فقط اش جمله آخر این

 یک با راحتی به. نبود سیاست وجودش در هم ذره یک اصالً

 به. دادمی قرار اختیارش در را چیز همه گالب پرسیدن سوال



 هیچ توانستنمی سعید نبود فرح اگر شدمی مطمئن که طوری

 و عجیب های سیاست با که بود فرح فقط. بکند او علیه بر کاری

دهد ادب به را دنیا آدمهای تمام زندگی توانست می اش غریب . 

 داریم دادگاه هفته آخر. بگیره رو اش مهریه نتونسته که فعالً -

تمومه چی همه موقع اون دیگه ایشاهلل . 

 ولی بدانند سعید رابطه از را چیز همه خواست می دلش چقدر

 به هم واقعاً. ندارد ربطی او به که زد می نهیب وجودش در چیزی

 نباید و بود او ی گذشته در آدم یک سعیدی. نداشت ربطی او

کرد می پیدا او با شد می مربوط فربد به که چیزی جز ای رابطه . 

 گاهی ولی کرد می تکرار خودش با را این لحظه هر و روز هر 

نبود انکار قابل هایش کنجکاوی .  

گفت سعید که برود مطلب اصل سر خواست می و گفت آهانی : 

 قبول رو قیتواف طالق خودش اگر برسه اینجا به خواستم نمی -

 کنم ثابت نمیتونم االن حتی. رسید نمی اینجا به کار دیگه میکرد

 چیز هر منه نفع به چی همه دیگه. ست رابطه توی وکیلش با که

مهمه بقیش فقط بخشیدم بودم داده بهش که ... 



 انقدر کردنمی را فکرش. شد شل گالب پای و دست ای لحظه

 مربوط هم او به الاص. باشد شده پیچیده زنش و سعید مسئله

 ختم روز بابت که چند هر. خورد می غصه سعیده برای ولی نبود

بود شکی او دست از شدت به  فریبرز ... 

 قابل توضیح کارش باره در که بود نخواسته وقت هیچ هم سعید 

. بود کاشته گالب گلوی درون بزرگی غده انگار و دهد قبولی

 فرح باالخره. دهد کش ار دعوا آن از بیشتر خواست نمی او فقط

 باری چنین زیر از توانستنمی گالب و فهمید می را چیز همه

دانست می مقصر را سعید هم هنوز ولی. دربرود . 

 نگرفتن تماس و دوری مدت این حتی سنگینی سر هم هنوز -

 شکسته دلت خیلی کنممی فکر. بشی نرم یکمی نشده باعث

 .باشه

 تلفن خط سمت آن به صدایش که کشید نفس طوری گالب 

 توانستمی سالها کنن دل و درد و بشیند خواستمی اگر. نرود

 سعید نه ولی بگوید بود کشیده که دردهایی و ها غصه غم از

 سعید با را چیزی خواست می دلش نه و بود صبور سنگ او برای



 حرف حتی و میدید رابطه یک به مقید را خودش کند مشترک

 می اشتباه را سعید با شده تعیین حیطه از خارج زدن

 ...پنداشت
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 تغییر را صحبت مسیر خواست می که چیزی طبق و نداد ادامه

 .داد

 خوبی مدرسه و کردم نام ثبت و فربد قبلی مدرسه همون من -

 هم کال و کنن می کار زبانه دو راضیم ونازش نظر همه از. بود هم

 می. داشتن خوبی های معلم هم و بود خوب مدرسه محیط

 بهت را اش مدرسه آدرس و باشی داشته اطالع هم تو خواستم

 چیزی یا خریدی براش قراره اگر خواستم هم طرفی از. میدم

 ندارم دوست. ندی انجام رو کار این برنامه بی معمول طبق بکنی



 وقتی کنن می احساس که بشه هایی بچه از خیلی بیهش فربد

 هردوشون از میتونن هستن جدا هم از پدرشون و مادر

 مشاور با خیلی من. بکنه رو داره نیاز که چیزی درخواست

 اگر لطفاً مشاوره نظر تحت بچه و کردم صحبت شون مدرسه

 براش خیلی مدت این نظرم به. کن رعایت مورد این توی میشه

 الزم چیزی که دفعه هر که نیست نیاز و خریدی بازی اسباب

بشنوه تو از  مثبت جواب داشت . 

 که آن از بود، شده آرام گالب و کرد سکوت لحظه چند سعید

 میان در سعید با را بود کرده مشغول را ذهنش همه که چیزی

 هیچکس از بعد روز چند فربد خواست نمی دلش. بود گذاشته

 می اراده که را چیزی هر کند تصور و باشد نداشته شنوی حرف

بیاورد دست به راحتی به تواند می کند . 

- بکشه سختی خواد نمی دلم من . 

-  من. بدیم زجرش که نیست معنا این به بچه کشیدن سختی

 بتونه که این. بشه تربیت درست بچه کنم می تالش دارم فقط

 نظر به کنه صبر چیزی هر داشتن برای و باشد پذیر مسئولیت



 مسئله این با رابطه در من مامان. تربیته قسمت ترین مهم من

 بود فرد برای رو چیز همه که این با هم خودم و کرد تالش خیلی

 قانعییه بچه بده دست بهش حسی چنین نمیزارم ولی خوام می

نکن خرابش . 

 است کردن فکر حال در که بود معلوم بود کرده سکوت سعید

گفت گالب همین برای : 

 هر خرید از قبل لطفاً فقط. نمیشم مزاحمت این از تربیش -

 چیزی نیست قرار هم اگر. بده قرار جریان در هم رو من چیزی

 بودم درگیر انقدر من چون بده اطالع من به ترسریع بخری براش

 که دیروز و اولیه کالس امسال بچه این بودم کرده فراموش که

 ارسال برام رو هاشون خرید لیست و اومد برام مدرسش پیام

 که البته بخرم براش وسیله سری یک باید که فهمیدم تازه کردن

میده قرار اختیارشون در مدرسه خود رو وسایل بیشتر . 
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گفت و کرد تشکر سعید  : 

 تا میریزم فربد حساب توی ماه هر بخشی یه من باشه نیاز اگر -

کنی خرج براش میدونی صالح که طوری اون . 

 چیزی چه با بعد دقیقه چند دانست نمی ولی کرد قطع را تلفن

 می را زندگی های سختی تمام که چیزی. شود مواجه است قرار

دارد وجود هم آنها از تر سخت که بگوید و بزنند پس توانست . 

 چنین با بهداشتی سرویس درون زیرو که کرد نمی را فکرش

 سمت به کرد قطع را گوشی که همان. شود مواجه واقعیتی

 که بعد دقیقه چند. شد ها سرویس از یکی داخل و رفت سرویس

 را کارکنان از نفر دو صدای بود گذاشته دستش روی را سرش

 و بود شنا مربی آن از یکی شناخت می خوبی به را صداها. شنید

 به را صدایشان. بود باال طبقه سالنش که دنسازیب مربی دیگری

 قائل احترام و عزت او برای همیشه آنقدر. شناختمی خوبی

 شان بحث موضوع روزی کرد نمی تصور وقت هیچ که بودند



 ولی. است حرف سرش پشت همیشه که دانست می البته. باشد

بود کرده بلند سرش از دود واقعاً ها حرف آن شنیدن دیگر . 

 این. میکشه سوت مخت بشنوی اصالً شنیدم چی دونیمی -

 یادت شده؟ جا این مدیره اومد چجوری میدونی هست دانش

 نگذریم حق از البته فقط. بود مربی من مثل قبال مگه نیست

 قهرمان و رفت شاگرد دونه یه با خوبه خدایی. نیست بد کارش

 کارش خدایی... شاگرد این روی گذاشت رو وقتش همه شد

 می هنگ ها بفهمی اصالً شنیدم چیزایی یه من ولی تهدرس

 .کنی

 داستان تاب و آب با که دختری نام آورد فشار مغزش به که کمی

 زهرا اسمش آورد خاطرش به را کرد می تعریف دیگری برای را

 مربی کرد می کار مجموعه آن در که بود هم وقت خیلی و بود

 نمی ولی شد می بمحسو خوب های مربی جزو اتفاقاً نبود بدی

دارد رواج بینشان زنکی خاله انقدر که دانست . 

 به میدی تاب آبو دیگه شده چی بگو خوب زهرا کردی دیوونم -

 باال بیننمی میان االن بگو بدو. کنی می کنجکاو منو بدتر قضیه



 میشه پا دانش همین االن کن باور میدن دستمون کار نیستم

باال سالن میره ... 

 میدونی... باال نمیره نباش نگران اتاقش تو رفت مدید من نه -

 هم همین خاطر به داره رابطه محسنی آقای با میگن شده؟ چی

 دانش به دادن رو اینجا مدیریت کتی رفتن از بعد که هست

 مدیر که میشه مدیر ساله ۲۶ ساله ۲۵ دختر دنیایی کجای وگرنه

 قدرچ دونی می دختر؟ این شده بزرگی این به مجموعه یک

هیچه پیش ما حقوق یعنی میاد در تومن خدا میگیره حقوق ... 
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. رفت بین از حسش کامل طور به لحظه یک گالب پای و دست

 شیر به را دستش. میشود خالی پایش زیر کرد احساس

 می فشار را گلویش درون چیزی. نیفتد تا گرفت دستشویی

 مشغول طور آن که بودند فهمیده کجا از آنها دانستنمی.. .داد

بودند مجموعه تمام در مسئله این کردن پر ! 



 دیگر های مربی حتما و گفتمی بدنسازی مربی به شنا مربی 

گفتند می بقیه به هم ! 

. بود رسیده خط آخر به انگار. خواند را کارش و خودش یفاتحه

بود کرده پیدا درز کجا از همسئل این نمیدانست شد نمی باورش . 

گفت تعجب با داشت نام مهسا که دیگر دختر : 

 پارتی یه حتما گفتم می خودم به همیشه من! میگی دروغ وای -

 جیک کتی با خیلی اینکه خاطر به کردم فکر من... داشته چیزی

 میگی تو که طوری این ولی نشسته جاش اومده بود جیک

 واقعاً یعنی باشه چیزی همچین نهممک یعنی این با... تره منطقی

باشه؟ داشته رابطه سال و سن اون تو مرد یه با شده حاضر  

 البته. شنیدم موثق منبع از من نمیکنی؟ باور ها ای دیوونه -

 معمول طبق ها بچه ولی ندادن درز رو چیزی چنین وقت هیچ

 خونه براش میگه تازه فهمیدن جوری یه کرده گل فضولیشون

 کارمون سر میفهمه یکی االن کارمون سر بریم بدو الحا... خریده

بریم برو بود میشه دردسر برامون نیست . 



 رفتند، بیرون  آنها که شد مطمئن و شنید را در صدای که همین

 پایش توانستنمی. داد تکیه دستشویی دیوار به و شد بلند جا از

 درگیر چیزهایی چه را ذهنش. بگذارد بیرون دستشویی آن از را

بود شده دردسر او برای دیگری بزرگ چیز چه و بود کرده ! 

 باید شد می قضیه این متوجه او اگر چه؟ فهمید می عرفان اگر

 در دستگیره به را دستش زور به. خواند می را خودش فاتحه

 رفت اتاقش سمت به سریع کرد خالص آنجا از را خودش و گرفت

 احوالپرسی و مسال شهاب آنکه از قبل گرفت را شهاب شماره و

گفت کنند : 

 سریعتر هرچه باید حتماً واجبه خیلی ببینمت خوام می -

 !ببینمت
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 به تا شد حاضر سریع و کرد رها طور همان را آنجا وضعیت

 همان با است قتیو چند شهاب که دانست می. برود شرکت

میرود شرکت به گاهی وضعیت . 

 راه میان را شالش و رفت بیرون نپوشیده پوشیده را هایش لباس

. بود افتاده وجودش به رعشه. لرزید می بدنش تمام. کرد سر

 رسیده اینجا به شهاب و خودش داستان که شد نمی باورش

. ددا می را چیزی هر احتمال و کرد می فکر چیزی هر به. باشد

شود دیوانه که بود مانده کم . 

 چنین کجا از نبود معلوم ولی بودند کرده مراعات جوره همه آنها

 جا آن کارکنان فهمیدن. بود کرده پیدا درز بیرون به ای مسئله

 برای را هایش تالش کس هیچ. بود تر سخت هم مرگ از برایش

 تر باال پله یک برای چطور که بودند ندیده. بود ندیده پیشرفت

 چرخیدن حال در نامش  لحظه آن در ولی بود کشیده زحمت

 طوری به. آمد می سرش پشت هم شهاب نام و بود ها زبان بین

بود شهاب گرو در او های موفقیت تمام انگار که . 



 و لرزید می هایش دست هم شرکت به رسیدن تا فرمان پشت

 با دبردار کالچ روی از را پایش خواست می که بار هر پاهایش هم

 شده سخت برایش ماشین کردن کنترل. بود مواجه پای لرزش

. میرساند شرکت به تر سریع چه هر را خودش باید ولی. بود

 به مسئله اگر و کند حل را مشکل این توانست نمی تنهایی

. شد می فاجعه واقعاً میفهمید عرفان و کرد می پیدا درز خانواده

 های بهار و عسل... دندبو بهاره و عسل بحث اگر دیگر طرفی از

 بهترین گالب نظرشان از و گذشتن می سرشان روی را گالب که

بود زمین روی فرد . 

 در بود رفته یادش.  کرد پارک شرکت نزدیکی همان را ماشین

 دوباره بود رفته که قدمی چند خاطر همین به کند قفل را ماشین

 بود تپر حواست انقدر.  کر قفل را در و برگشت ماشین سمت به

 کرده فراموش اصالً. بافتد برایش اتفاقی هر بود ممکن که من که

 که بیاورد یاد به تا کرد فکر کمی است چندم طبقه شرکت بود

 بود گفته هم منشی به شهاب انگار. دهد فشار باید را دکمه کدام

 را اشآمادگی کامال منشی اینکه خاطر به است او منتظر که

دکر استقبال او از و داشت . 



 از اجازه و شنید را شهاب صدای وقتی و کوبید در به تقه چند

 روی شهاب. گذاشت اتاق داخل به قدم شد صادر او جانب

 طرف آن قدم چند چرخدار صندلی و بود نشسته کارش صندلی

 فرصت دلسوزی برای. بود شده گذشته استفاده بی میز کنار تر

 رسیدگی هم انهم به باید و بود آمده دیگری چیز برای نداشت

کردمی . 
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گفت شهاب که بود پریده رویش و رنگ : 

 لحظه یه بشین ریختیه چه این. شده دیوار گچ عین صورتت -

 خوبه شکالتی میخوری؟ چی کیک. بیارن نسکافه یه برات بگم

 دیگه؟



 می شکالتی او دانستمی شهاب که این از خورد هم به شدل

 و بود نشسته سابقش همسر روبروی گرفت تهوع حالت. خواهد

باشد ممکن حالت بهترین که کند رفتار چطور دانست نمی . 

 اش کیک و نسکافه آنکه از قبل کرد تشکر و داد تکان را سرش

گفت و کرد شهاب به رو مقدمه بی بیاورند را : 

 که خواد نمی دلم اصال شرایط این با. بدم انصراف خوام یم من -

 چه هر که بده بهم انصراف فرم یه لطفاً. کنم کار مجموعه توی

 بشنوم حرف نباشه نیاز این از بیشتر حداقل. کنم پرش سریعتر

کنه پیدا درز جایی به هاحرف این نمیخوام اصال و . 

گفتن؟ چی بگو بهم دقیقاً زدن حرف پشتت کیا -  

 که ای خونه که دونن می و داشتم رابطه شما با من که میدونن -

بوده تو مال کنم می زندگی توش ... 

بود کرده قاطی هم با را شما و تو ! 

 دستشویی توی من بدونن؟ که نیازه چی این از بیشتر دیگه -

 با هم خیلی کردن می صحبت هم با داشتن ها بچه از تا دو بودم

 دارن خبر بیشتر هم تو و من از نگارا که جوری یه تاب و آب



 هنوز ببین بود مونده باز دهنم من که داشتند دقیق و ریز انقدر

میلرزه داره دستام . 

 می واقعا دستهایش. دوخت شهاب به را اش ترسیده چشمان

 که داشت حق. بود پیدا راه هم چشمانش از به اضطراب. لرزید

 ولی. باشد کسی ندی زیر بود نخواسته وقت هیچ. بترسد آنطور

 واقعاً است کرده پیدا درز کجا از نبود معلوم که هاحرف این

بود کرده آشفته را ذهنش . 

 کارهایش به توانست می بود شده قبل از بهتر خیلی شهاب

 اش تکیه. نشست می چرخدار صندلی روی فقط و کند رسیدگی

 میان داشت دست در که خودکاری. داد اش صندلی پشتی به را

 به و فرستاد باال را ابرویش تای یک. گرفت بازی به تانشانگش

 خیلی شهاب. شود عصبی که بود مانده کم گالب. رفت فرو فکر

 مضطرب شدت به را او مسئله این و بود استرس بی و آرام

 بیشتر. بود آرامش او آرامش دیدن با آنکه جای به. کردمی

 کند کار چه خواهد می که دانست می شهاب. بود شده مضطرب

 بود شاکر را خدا. نمیکرد را کار آن ادامه تصور حتی گالب ولی



 بدهد دست از را کار این اگر و دارد عرفان دست در پول کمی که

کند تکیه او به تواند می ... 
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 چنین دم نمی اجازه من باشه تادهاف که هم اتفاقی هر

 و کردیم شروع زندگیو یه هم با. باشه سرت پشت هاییصحبت

 شغلی موقعیت زندگی این هایترکش نمیدم اجازه شده تموم

 این خودم من نباش نگران تو. بندازه خطر به هردومونو

کنم می دور مجموعه از رو هاصحبت . 

 محل آن در که نبود حاضر اصالً بود ایستاده حرفش روی گالب

 ممکن بودند فهمیده را مسئله این دو آن اگر حتما دهد ادامه

 هم مجموعه بقیه زودتر هم خیلی حتی هفته آخر تا که بود

شوند باخبر . 



 بشی راضی شما میخوای حاال نمیرم کار سر فردا از من -

 هیچ به شرایط این با من. نیست مهم برام دیگه. نشین نمیخوای

 عنوان به دیگه اونجا برگردم اگر حتی. نمیرم سرکار دیگه وجه

نمیشینم اتاق اون توی مدیر . 

 جلو به کمی هم خودش و کرد پرت میز روی را خودکارش شهاب

. داشت را گالب صورت کنکاش در تایید متفکرش چهره. شد خم

 کردن نگاه با و و بفهمد اشچهره تغییرات از را او حال میخواست

باشد داشته نقش کردنش امآر در کمی او به . 

 حال یکمی کیش برین عسل و بهاره با میگیرم بلیط هفته این -

 این از چیزی هیچ دیگه برگردی وقتی. بشه عوض هواتون و

نکنم؟ عمل بدم قولی بهت شده حاال تا. مونه نمی باقی هاصحبت  

 عمل هایش قول به تنها نه بود نجات چتر او برای همیشه شهاب

 باعث جا همه و همیشه. بود بزرگی پرتاب سکوی هبلک کرد می

 به او که بود مطمئن گالب و بود شده گالب افزون روز موفقیتهای

کند می عمل کارش در شکل بهترین . 



 کار نیست نیاز برن هم با خودشون بزار ندارم نیاز سفر به من

 دلم اصالً رئیسی و کارمند رابطه از خارج. بکنید من برای خاصی

بدید انجام کاری هیچ که ادخو نمی . 

 که البته کردنتو صحبت طرز این نمیکنم درک اصال بدید بده -

 همچین ندارم دوست میدم انجام رو ام وظیفه من نیست مهم

 لطفاً امراضی کارت از واقعاً من. بدم دست از رو خوبی کارمند

 زندگیت به برو رو هفته یک این فعال و نکن فکر بهش دیگه

 .برس

 نمی خاصی کار شهاب کرد احساس بود نشده آرام زیاد که نآ با

 آن بگیرد توانست می که تصمیمی تنها دهد انجام او برای تواند

 آن به کرد فکر اش بانکی حساب به. نرود کار سر فعالً که بود

 جواب شاید که حسابی. شدمی واریز آن در حقوقش که حسابی

 شهاب از و کشید عمیقی نفسی. داد می را شان ماهه سه دو

 سالن وسط که بود نرسیده در جلوی هنوز. کرد خداحافظی

چرخید شهاب سمت به و ایستاد . 
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 دور طوری یه. بریزی دور رو گذشته همه کنم می خواهش ازت -

 بقیه تنها نه که طوری یه نبوده چیزی مکن فکر هم من که بریز

 میدم ترجیح من. نبوده چیزی بشه باورت هم خودت بلکه آدما

 به بیار روشون به شده حتی. کنن حسی چنین مردم همه که

 کذب کردن درست که ای شایعه همچنین بگو بیار روشون

 .محضه

گفت و کشید عمیقی نفس شهاب : 

 بخوره تکون دلت توی آب مبود نداده اجازه مدت این تو وقتی -

 حرفم روی میزنم بهت حرفی یه وقتی هنوزم باش مطمئن پس

 که طوری همین دنیا آخر تا من ولی باشی نامرد تو شاید. هستم

هستم احساسم پای گفتم می تو به همیشه . 



 توانستنمی عرفان ورشکستگی خاطر به ولی بود سختی شرایط

 نظرش به شهاب های فحر. کند باز حسابی که هم کار آن روی

. داشت تسلط مجموعه روی کس هر از بهتر او. آمد می منطقی

 انگار. بود ریخته هم به چیز همه کمی برگشتنش از بعد اگر حتی

 هست، شایعه چیز همه که بود شده باورش هم گالب خود حتی

 و او بین چیز هیچ که بود آن قبول خودش به خودش انگار

 از را هاحرف آن توانست می هابش خود فقط است نبود شهاب

ببرد بیرون مجموع داخل . 

 را دیگری جای توانست می کاش. بود سخت گیری تصمیم واقعا

. شود مشغول جا آن در مربی عنوان به شده حتی کند پیدا

 فهمید می را چیز همه او اگر بگوید که کتایون به خواستمی

دهد نشان العملیعکس چه نبود معلوم . 

 که بود درگیر فکرش انقدر ولی زد بیرون هابش شرکت از

 را عرفان شماره و برداشت را تلفنش. برود کجا به دانستنمی

 میان در عرفان با را مسئله توانست نمی که آن با و گرفت

 صحبت حتی.  بگیرد آرامش او حضور از میتوانست ولی بگذارد



 رجخا وضعیت این از باید. کرد می بهتر را حالش او با کردن

 آرامشی و بود عرفان رسید می ذهنش به که راهی تنها و شدمی

گرفت می او از که . 

داد جواب را تلفنش عرفان بوق چند از بعد : 

افتاده؟ اتفاقی عزیزم جانم -  

کرد پرسی احوال و سالم و کرد من و من با کمی گالب . 

میشم مزاحم بعدا داری کار اگر - . 

- عزیزم ستینی مزاحم وقت هیچ تو که میدونی  . 

چرخاند جایش در را سوییچ و زد لبخند گالب : 

ببینیم؟ رو همدیگه میشه -  
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افتاده؟ اتفاقی -  

شده تنگ دلم فقط نه - . 

 زیاد نمیخواست و بود جایی انگار شد تر آرام کمی عرفان صدای

 گوش به سمت آن از صدا و سر هم کمی. کند صحبت صمیمانه

 کجا عرفان بداند که نبود کنجکاو اصال ولی رسید می گالب

 .است

 چرا صدات. خونه میرسونم خودمو دیگه ساعت نیم تا من -

 گرفته؟

میزنیم حرف بیا - . 

میترسونی منو داری - . 

 خانه تا جا آن از. شد آماده افتادن راه برای و بست را کمربندش

 هم را ترافیک اگر و کشید می طول ساعت نیم همان عرفان ی

رسید می دیرت عرفان از کرد می حساب . 

میشم آروم کنارت. گرفته دلم فقط نشدت چیزی - . 



 دارم جدید های برنامه یه. میام دارم منم بیا پس عزیزم باشه -

کنی همراهیم باید . 

 منظورش دانست نمی. فتر باال عرفان حرف از گالب ابروهای

بپرسد دید را او وقتی تا نکرد پیگیری ولی چیست .  

 می کاش. نرود لعنتی ی مجموعه آن به دیگر توانست می کاش

 نفر دو آن زندگی و کند پاک روزگار صفحه از را جا آن توانست

 ها آن بخواهد نبود مرامش در که حیف. بفرستد هوا روی هم را

 شهاب از هم اول همان اگر بود مطمئن رنهوگ کند بیکار کار از را

کرد نمی ردش او بود کرده درخواست . 

 که آن با و داشت را هوایش طور آن شهاب که کشید می خجالت

 کاشش. بود او طرف هم باز بود شده تمام واضح طور به چیز همه

 چیز همه عسل و بهاره وجود. نبیند را شهاب دیگر توانست می

 بود رسیده استخر کارکنان گوش به که االح. کرد می تر سخت را

 اش ذهنی های بت و برسد هم عسل گوش به بود ممکن آن هر

شود شکسته گالب از . 



 پارک را ماشین ای گوشه و رساند عرفان ی خانه به را خودش

 معطل دیگر خاطر همین به و بود رسیده تر زود او از عرفان. کرد

 منتظرش در جلوی انعرف. رفت باال و فشرد را در زنگ. نشد

 گویای صورتش میمیک و بود افتاده اش شانه روی شالش. بود

 در که موهایی و کرد تعجب دیدنش با عرفان. بود خرابش حال

کرد باز گالب برای را آغوشش و زد عقب را بود ریخته صورتش . 

تو شدی چی ببینم بیا - ... 

دبر پناه عرفان آغوش به و گذاشت در کنار را کیفش گالب . 
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 گالب. داشت نگه آغوشش در را گالب و بست پا با را در عرفان

 سینه روی را سرش و بود مانده جا همان حرفی هیچ بدون

 را ساعت چند آن های خستگی تمام. بود گذاشته عرفان



 نمی اصالً. بود گذاشته جا در پشت را همه و بود کرده فراموش

 همه لحظه آن توانست می فقط کند فکر چیز هیچ به خواست

 بود عرفان فقط و بگیرد بغل در را آرامش و بگذارد کنار را چیز

کند خوب را حالش توانستمی که . 

 - قراری؟ بی انقدر چرا شده چی میگی من به  

. کرد باز گردنش دور از را شالش عرفان و کشید عقب کمی گالب

 جلو. کرد مرتب را موهایش و درآورد را مانتویش همانجا گالب

 گرفته را چشمش جلوی کمی که عرفان موهای به دستی و رفت

 فکر وقت هیچ. فرستاد گوشش پشت را ها آن و کشید بود

 و باشد داشته بلند موهای که بشود مردی جذب روزی نمیکردم

 لحظه آن که عرفانی. باشد ریخته هم به و شلخته همیشه آنطور

 و نصفه را موهایش و بود کرده تن به گشاد تیشرت یک تنها هم

بود کرده جمع کش یک میان نیمه . 

 از هام خستگی تمام اصال کنی؟ می آروم انقدر که داری چی -

 من و بود افتاده اتفاقی چه که کردم فراموش اصال... رفت یادم

بودم هریخت هم به انقدر چرا . 



 دیگر و خندید گالب. بوسید را گالب پیشانی و رفت جلو عرفان

 دلش گالب. نکرد تالشی گالب حال فهمیدن برای هم عرفان

 داد می ترجیح. شود پیچ سوال آن از بیشتر خواست نمی

 شد می باعث هم همین و و بزند حرف خواست دلش اگر خودش

نکند ناراحتش عرفان پرسیدن نه که . 

ونی؟میم شب -  

-  باید هم فردا... بچه پیش برم باید هستم ساعتی چند یه من

 همه باید دادند لیست سری یه اولیه کالس کنم خرید براش

مدرسه شروع از قبل بدم انجام خریدار . 

 گالب پیشانی روی ای بوسه دوباره و داد تکان را سرش عرفان

 .نشاند

 از قسمت آن کشاند ها مبل طرف به و گرفت را گالب دست

گفت عرفان رسیدند پذیرایی به و کردند رد را خانه راهروی : 

 توی میزارم هاتو وسیله میرم من میزاری چایی زحمت بی -

 .اتاق



 سمت به کرد اطاعت چشمانش با و آمد کش لبش گالب 

گذاشت گاز روی آمدن جوش برای را کتری و رفت آشپزخانه . 

تگف که آمد می پذیرایی سمت به اتاق از عرفان : 

چیه بزن حدس برات دارم اول دست خبر یه - ! 
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 شود منتظر تا ریخت می قوری درون را چای که طور همان گالب

گفت و چرخید عرفان سمت به آید جوش به آب : 

شده چی نمیدونم باشی خبر خوش - . 

 میان قوری ایستاد جلویش و رفت او سمت به همانطور عرفان

 طرف دو دستش دو هر با گالب و بود افتاده گیر دویشان هر



 دست و قوری دسته به دستش یک بود داشته نگه را قوری

بود ریخت می چای که قسمتی آن به  به دیگرش . 

 تمام برعکس میخندید هم هایش چشم و بود خوش سر عرفان

 به و بود آرام دید می رفته فرو فکر در را او گالب که اخیر مدت

 و بود حال سر صورتش باشد داشته خوبی خبر که رسید می نظر

داشت آرامش . 

 و بده قرض پول میتونه گفته بهم که دارم قدیمی آشنای یه -

 و راست هامو بدهی از مقدار یه بتونم اگر فعال بگیره شو سود

افتم می جلو خیلی کنم ریست . 

 ولی گیرد نمی کمک شهاب از چرا بگوید که آمد زبانش جلوی

 میانشان شهاب از حرفی خواست نمی دلش اصال. شد پشیمان

 باشد

میشه چی یعنی - . 

 من به تا که ام شرمنده تو از. کنم می درست چیزو همه یعنی -

شدم شرمندت کردی اعتماد . 



 و شد خیره عرفان چشمان در نیت خلوص و وجود تمام با گالب

 :گفت

 اختیارت در که بود ام سرمایه. ندارم نیاز رو پول اون من -

 رو بذار بردار کنه می درست رو چیزی پول اون اگر. گذاشتم

 ندارم چنته تو چیزی ک هستم تو شرمنده من. هات بدهی بقیه

بشی خالص وضع این از کنم کمکت بتونم . 

. شد فشرده هایشان بدن میان قوری و شد تر نزدیک عرفان

 دست از را قوری و برد هایشان بدن وسط را دستش عرفان

 نمی گالب چشمان از را خمارش چشمان. کشید بیرون گالب

. کرد نگاهش باشد ها آن در لبخند ای ذره که آن بدون و گرفت

 کمر. شد نزدیک او به بیشتر و گذاشت گالب سر پشت را قوری

زد نمی حرفی ولی شد می فشرده کابینت تیزی به گالب . 

شیرینی تو چقدر - ! 

 دقیقا عرفان خمار چشمان. فشرد دندان زیر را لبش گالب

 تمنا را آن هم گالب شیطنت پر چشمان که خواست می را چیزی

کرد می . 



 شیرینی ی مزه شایدم خاص های شیرینی این از... عسل طعم -

میدی ای خامه . 

 ودب نمانده کش داخل که موهایی و گالب صورت روی شد خم

 موهایش و برد گالب سر پشت دست. کرد نوازش را گالب صورت

 موهایش و کرد جدا بود وصل عا آن به که شلی کلیپس از را

شد رها دورش  
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کنی می صحبت شیرین چقدر - ! 

. شود بوسه ماالمال صورتش داد جازها و بست را چشمانش گالب

. داد نمی او به وجودی ابراز هیچ اجازه منقطعش های نفس

بود داشته نگه را خودش کابینت زور به و بود ایستاده ساکت . 



 کنیم می ول رو زندگی... منی سرمایه فکر به که بگردم دورت -

 رفتیم هم شاید کنی کار هم تو نمیذارم. گردی ایران میریم

شدیم دور کشور این از و گردی جهان ... 

گفت و گرفت باال را دستش : 

کشور اون به کشور این از - ... 

 قرار اگر. ناراحت هم و بود شده خوشحال هم. ریخت گالب دل

 را فربد از دوری توانست می چطور شوند دور تهران از که بود

 کرد نمی را فکرش اصالً. ایستاد قلبش. لرزید دلش. کند تحمل

 فربد از بخواهد که باشد این برسد سرش به که فکری نهات که

شود دور . 

 ترسیده چشمان و گذاشت عرفان سینه روی را دستش ترس با

گفت و گرداند عرفان خمار چشم های مردمک میان را اش : 

بیام جایی فربد بدون نمیتونم من چی؟ فربد پس - ! 

ببریم می خودمون با اونم بریم خواستیم جا هر - . 



 او عرفان جواب. بود لحظه یک فقط اش تهوع حالت و راباضط

 فربد از بود قرار اگر. کرد راحت را خیالش که کرد آرام آنقدر را

 دیگر و رفتند می اگر شد می خوب هم خیلی اتفاقاً و نشود دور

 می و شد می کمتر شهاب دیدن احتمال نبودند تهران در

 نگران دیگر و دکن زندگی عرفان کنار تر راحت خیلی توانست

نبود عرفان و شهاب برخورد . 

میگی؟ راست واقعا -  

 صورتش کنار دست بود چسبیده او به که همانطوری عرفان

. زد بوسه را گالب چشمان بگوید چیزی آنکه از قبل و کشید

 بود، گرفته خودش به اشکی حالتی و بود شده گرم که چشمانی

شد خیره عرفان چشمان در و شد باز دوباره . 

 تو که جایی هر بخوای تو که طوری هر آره دلم عزیز آره -

 مهم اصال ایران خارج چه ایران داخل چه میریم باهم بخوای

میریم هم با باشدچه جا هر کجا نیست . 

 می که آن. بود آرامش انتهای او برای زد عرفان که تاییدی مهر

 بگردند دنیا شهرهای میان و کند رها را اش فعلی شغل توانست



 زندگی بود دلنشین و زیبا چقدر... شد می بخش لذت چه

 ایران. بود کرده عالقمند سبک آن به هم را او که مردی... عرفان

 با که کمپی مسافرتهای... چادرنشینی هایمسافرت و گردی

 که دختر افتاد ستی یاد لحظه شدندمی آشنا جدید هایآدم

 تنگ برایش شدل. بود دیده را او اول سفر که داشتنی دوست

 لحظه آن ولی. بگیرد را سراغش عرفان از خواست می بود شده

نبود موقعیتش اصالً . 
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باهام؟ میای -  

 هایش نفس و شد خم گوش کنار عرفان. داد تکان را سرش 

 باشد خانه در کسی که انگار آرام همانطور. کرد نوازش را گوشش

گفت بشنود را صدایش کسی نخواهد و : 



 نمیدونم. شبم و روز دغدغه اولین شدی... آرامشم دلیل شدی -

 هیچ و کردم نگاش اول روز که دختری اون شد چجوری شد چی

 توی انقدر یهو... کسم همه شد یهو نداشتم بهش خاصی حس

 می رو پیشنهادم قید نمیام گفتیمی اگر که کردی باز جا دلم

 .زدم

 را هایش شقیقه. زد موهایش میان بوسه بویید را موهایش میان

کشید صورتش اجزای تمام روی دست و بوسید . 

 که تویی شناختم تورو مشکل و دغدغه عالمه یک بین از من -

 حس هیچ اصال و بودی بهاره داداش فقط برام دیدمت وقتی

 تو احساسی هیچ کردم می نگاهت تیوق. نداشتم تو به خاصی

 که کردی باز جا قلبم توی همچنین اومدی یهو ولی نبود وجودم

 دیگه که خوبی انقدر. کنم بیرونت نمیتونم بخوام هم خودم اگر

میاد باهات کله با من جهنم بگو تو. نیست مهم واسم هیچی . 

 می بهشت برات و باشیم جا هر. کنم می بهشت برات رو دنیا  -

مکن . 



 فرار عرفان دست زیر از گالب پراند جا از را دو هر کتری سوت

 سر قلبش. گذاشت گاز روی و کرد آب از پر را قوری و کرد

بود که افتاد تاپ تاپ عرفان های صحبت از و نبود جایش . 

 تو اگر بریم باهم میدم ترجیح که هست هست مهمونی یه -

 همین. باشم گذارتاثیر روشون بیشتر بتونم ممکنه باشی همراهم

 بیشتر گذاشتم قدم مشترک زندگی توی من کنن احساس که

 آشناهای از گفتم بهت که آقایی همین. میاد رحم دلشون

 داره حضور مهمونی اون تو کنه، کمک بهم قراره و قدیمیمونه

 باید کنم تعیین راه ادامه برای گذار سرمایه یه بخوام اگر ولی

 ما میشه خوب خیلی البته رمبزا تاثیر دوستاش از یکی روی

 عنوان به اونو ولی میریم خودمون و بریم می پیش رو کارمون

 میندازیم راه دوباره دیگه جای یه هم. شرکت تو ذارم می شریک

 و نمیره فروش پایین قیمت به مونده دستم روی که جنسی این

 روش میتونیم و داریم درآمدی یه اینجا میدونی که همین

مکنی باز حساب . 



 و برگشت عرفان سمت به و کرد کم را کتری و قوری زیر گالب

 :گفت

 یعنی چیه کنیم جهانگردی و کنیم سفر که این از منظور -

نه کنی می سفر خودت که اینطوری ... 

 هر توی میکنه فرق زندگی سبک دیگه طوری اون... دونفره نه -

 هم همونجا و میدی انجام داوطلبانه کار سری یه میری که شهری

 منبع یه جا همین باش اینجا هم اگر ولی. کنیممی درآمدزایی

 ممکنه که باشیم این نگران نیست نیاز دیگه باشیم داشته درآمد

 و بگذرونیم اموراتمونو تونیم می اونطوری. نیاد گیرمون کار جایی

 خرج نیاز وقت میتونیم و میاد در پولی یه اینجا که مطمئنیم

 .کنیم
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 در هم را فربد توانست نمی ولی بود جالب او برای پیشنهادش

 که بود ساله هفت پسر یک فربد. بکند خودش همراه را این

 آن و شود بزرگ ساالنش و سن هم شبیه داشت دوست ترجیحاً

نباشد سفر در روز هر و غریب عجیب از طور ... 

کنم؟ چیکار باید داره مدرسه چی؟ فربد -  

. کنم می کمکت هم من بدی آموزش بهش خودت میتونی -

 بچه. میدن انجام کنن می جهانگردی وقتی ها خیلی که کاری

 حتی و بیاد پامون هم میتونه ولی باشه اهدافمون مانع نباید

ببینه آموزش هم خوب خیلی . 

 که بپذیرد راحت توانست نمی بود گرانن. بود شده آشفته کمی

 بسپارند زمان دست به را چیز همه خواست. بکند ریسکی چنین

گفت که کند عوض را بحث خواست. شود حل شاید تا : 

مهمونیه؟ چجور هست؟ کی مهمونی -  

 مهمونی زدن گپ برای بیشتر البته دوستانه دورهمی یه -

نیست آنچنانی ... 



 به عرفان با که میشد چندم بار نای. داد تکان را سرش گالب

جدید شکل یک به بار هر. رفت می مهمانی ... 

 که آن با. بود قشنگی و پایین و باال از پر برایش عرفان با زندگی

 اصال بود چشیده را پولی بی طعم و بود کشیده سختی همیشه

 حتی و گذراند می را سختی شرایط عرفان کنار که نبود ناراحت

بود جالب برایش هم ایرانگردی برای عرفان پیشنهاد ... 
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 چند هنوز که آن با. بود کرده آرامش کمی کتایون برگشتن

 خیالش هم او به کردن فکر ولی بود، فرصت برگشتنش تا روزی

 از. بود نرفته کار سر که شد یم ای هفته یک. کرد می راحت را

 بدون اگر حتی. کند رد مرخصی برایش تا بود خواسته شهاب

 زمانش مدت تمام. نرود کار سر که دادمی ترجیح بود هم حقوق



 کالس و و مدرسه به هفته یک آن تمام بود کرده فربد صرف را

بود رسیده فربد . 

 تمام از پس و باشد داشته سال هفت اش پسرک شد نمی باورش

 بزرگ و کشیده قد آنطور بود گذاشته سر پشت که هایی سختی

باشد شده . 

 اش زندگی جدید مرحله این از انقدر هایش شکوفه جشن از بعد

 پر بعد روز برای تا رفت می خواب به  زودتر که بود خوشحال

بماند خواب بعد روز صبح نمیخواست باشد انرژی . 

 که گذشته عادت قطب و بود گرفته جدید سفارشات فرخنده

 کند سیر را اش خانواده شکم خانه کارهای با کمی کرد می سعی

 به راه بود کرده دعوا او با گالب چه هر. کرد می درست ترشی

 از دیگر تا کند راضی را فرخند بود نتوانسته و بود نبرده جایی

 بود هایی وسیله از پر آشپزخانه تمام. نکند خانگی کارهای این

 با حسابی بود خرید هایش ترشی کردن درست رایب فرخنده که

 از کند کاری تواند نمی دید گالب که وقتی. بود سرگرم آنها

نزد حرفی او به دیگر و گذشت خیرش . 



 کردن درست ترشی. ببیند حال آن در را مادرش نداشت دوست

 که زمانی. انداختمی گذشته یاد را او خانگی کارهای این تمام و

 نمی را او کسی و رفت می فروش سختی به ترشی شیشه یک

 !شناخت

 گاهی... نعشه یا و بود مست یا خدا خدا یهمیشه که کیومرثی 

 و گرفت می دست به روزنامه حاال آمد، نمی خانه ما به ماه حتی

. بود شده تمیز و تر حسابی ظاهرش. نشست می تلویزیون جلوی

 میکرد گاهن که او به. بود کرده تغییر هم کردنش صحبت حتی

 ببخشد را او کرد می سعی چه هر. شد می تازه دلش داغ انگار

 مردانه ژست. کرد نگاه او به دور از. میشد زنده دلش در چیزی

 کمرنگ یهاله یک. سوزاند را دلش بود خم کمرش حاال که اش

 از بعد میدید که کیومرثی این. بود سرش در کیومرث اوایل از

 با هم فرخنده حتی. بود شکسته کمرش هم بیشتر فریبرز مرگ

 ولی نبود اش تنی فرزند که آن با. بود شده خمیده فریبرز مرگ

 برای ولی بد که هم چقدر هر فریبرز. بود کرده بزرگ را او

نبود خودش پسر از کمتر فرخنده . 
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 می فشرده قلبش دید می را فرخنده کردن درست ترشی وقتی

 که بود دیده را مادرش و پدر خراب حال اواخر آن آنقدر ولی شد

 اخیراً که رب بوی حتی کند مخالفت آنها با کمتر داد می ترجیح

 اهمیت بی کردمی سعی. کرد نمی معترضش پیچید می خانه در

 بود قرار اگر. دید نمی خودش شأن در را کارها این آنکه با. باشد

کرد می سکوت شود بهتر اش خانواده حال کمی . 

 خانوم خانه یاد. نشست آشپزخانه در زمین روی که فرخنده کنار

 افتاده کردند می درست هم با خانوادگی که هایی ترشی و جان

 چشمش جلوی میداد کفاف را بعد سال تا که بزرگ های دبه. بود

 و ترشی های دبه از پر جان خانم یاطح گوشه. بود بسته نقش

شد می شور  

کنم کمک من به بده چاقو یه - . 



 و خط گالب برای ابرو و چشم با و گرفت دورتر را چاقو فرخنده

گفت و کشید نشان : 

 استراحت گرفتی مرخصی روز دو. زنی نمی هیچی به دست -

بکنی کاری نیست نیاز کن نگاه همینجا بشین کن . 

 دستمو که دستم دادی نمی چاقو. افتادم جان مخان خونه یاد -

 با خودت بعد. کن کوچیک را ها کلم گل دستت با میگفتی. نبرم

 که خوردم می حسرت من ها کلم گل جون به میوفتادی چاقو

 اگر کردممی فکر. ببرمشون تند تند چاقو با تو مثل نمیتونم چرا

باال میره سرعتم دستم بگیرم چاقو . 

 ادامه را کارش کنند نگاه گالب به آنکه دونب و خندید آرام

 ...داد

 افتاده مادرش یاد هم او که انگار داد تکان طرف دو به را سرش

 همه برای و بود نگفته او به نازکتر گل از وقت هیچ که مادری بود

بود عزیز . 

روزا اون برای شده تنگ دلم انقدر - . 



 اش ودکانک های عاشقی و عشق آور یاد برایش فقط روزها آن

 سالگی چند از آورد نمی خاطر به که یواشکی های زدن دید بود

 محسوب غرور غروب کوه برایش که پسری به. بود شده شروع

نبود ننه بچه مرد یک جز چیزی حاال که همان. شد می . 

رنگیه؟ چه دنیا این نظرت به مامان -  

. بود عجیب هم خودش برای سوالش انداخت باال شانه فرخنده

 آدمهای تمام شبیه شاید. نداشت خاصی رنگ او برای یادن

 کسی آخر... تر دودی کمی هم شاید. بود خاکستری اش زندگی

 های انسان باشد پاک و سفید که شناخت نمی اش زندگی در را

 با مخلوط را خود سیاهی جایی یک همیشه گالب زندگی

 مایه که بود عرفان تنها روزها آن. کردند می شان سفیدی

 دیده را دادگاه احضاریه که وقتی خصوص به. شد می رامششآ

 فربد بابت از خیالش هرچه باشد آرام توانست نمی دیگر بود

بود ریخته هم به را باورهایش تمام یکباره به سعید بود راحت . 
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. دارد کنارش را فرزندش که است آخر روزهای کرد می احساس

 همان در را پسرش شود مجبور دارد امکان که شد نمی باورش

 می بچه یک برای قدر آن که سالی همان مدرسه، اول سال

کند رها باشد مهم توانست . 

میکنه؟ چیکار سعید نظرت به -  

 یاد به را سعید ولی باشد جانخانم خانه یادآوری شد می مگر

 ذهنش در را آجری داشتنی دوست خانه آن شدمی مگر نیاورد؟

 روز تمام شدمی مگر! نفرستد فرح به نفرین و لعن ولی کند مرور

 شکل بدترین به پدرش که بیاورد یاد به اش کودکی زیبای های

نلرزد بدنش و تن و بود کرده زشت و سیاه ! 

 توانست یم نگرانش چشمان از. فرستاد صلوات لب زیر فرخنده

 می خوبی به هم فرخنده انگار. است آشفته چقدر او بفهمد



 کاری خواست می سعید اگر. آید نمی بر آنها از کاری که دانست

داد می انجام حتما ببرد پیش را . 

 پیشقدم فربد گرفتن برای و بود کرده صبر هم لحظه آن تا اگر 

. دشو خالص همسرش شر از بتواند که بود آن برای بود نشده

. برود فربد سراغ سپس و باشد شده تمام چیز همه میخواست

 داشت امکان کرد نمی شارژ را سعید فرح اگر بود مطمئن البته

نکند اقدام فربد گرفتن برای که . 

 کردیممی صحبت وکیل یه با میرفتی کاش کنه کمکم خدا -

بگیره ازت رو بچه نتونه شاید چطوریه شرایط ببینیم رفتیممی . 

 وضعیت آن در وکیل هزینه ولی بود کرده را جا آن فکر گالب

 حتی و فربد مدرسه های هزینه. نبود پرداخت قابل اشزندگی

 هم باز ولی بود کرده تقبل سعید را دیگر چیزهای از خیلی

 هایپول و کند ریسک اش کاری وضعیت آن با توانستنمی

کند خرج درشت . 

 کارمون ببینم بزار الفع نباش چیزی نگران شما دنبالش میرم -

رسه می کجا به . 



 شد می بیشتر هایش مشغله روز هر گالب. داد سرتکان فرخنده

 آن در که کرد می خدا خدا فقط. شد می بیشتر هایش آشوبه دل

 از کمی توانست می شاید رود پیش خوبی به چیز همه مهمانی

 نمی دیگر. کند فربد مسائل خرج و بگیرد عرفان از را پولش

بده دست از هم را پسرش ستتوان ... 

 قربان دل در و کرد می نگاه مادرش بسته پینه دستان به گالب 

 فداکاری گالب برای او اندازه به کس هیچ. میرفت اش صدقه

 رفته عمر عمر آخر تا تواند می چطور دانست نمی و بود نکرده

کند جبران را بود گذاشته گالب پای به که ای . 

 

❄ 21:59 30.09.19, ]❄حمدحسینیم نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق   

# 395_پارت  

 



 کار یا. بود برگشته اتوشویی لباس شد بیدار خواب از که صبح

 معمول طبق که فرخنده مادرانه های دلبری یا و بود کیومرث

بود دخترش به کمال و تمام حواسش همیشه  

 بیدار دیر روزهای آخرین لذت  گالب و بود رفته مدرسه به فربد

چشید می را شدنش . 

 دنبال به ظهر از بعد تا همچنین و رفت می آرایشگاه به باید 

 کردمی مشورت و صالح هم عرفان از باید. گشت می خوب وکیل

شد می شهاب وکیل گریبان به دست هم شاید و . 

 رفت می را اول جلسه یک باید ولی کند کار چه دانست نمی 

 آن از بیشتر ولی بود حسابش در کرد می هک ای هزینه اولین

کند اقدام توانستنمی . 

 ساعت یک عرفان نبود حواسش که بود آشفته قدری به فکرش 

 جوابی حتی.بود خوانده را اش پیامک فقط و بود داده پیام قبل

 بی همانطور که بود هم ساعت یک. بود نداده عرفان پیام به

 شده خیره سقف به و بود کشیده دراز خوابش تخت روی حرکت

 نمی دیده رویش خشی و خط هیچ که رنگ سفید سقفی. بود



 سیاهی چشمانم تا شد می خیره سفیدش رنگ به انقدر. شد

 .رود

 به بیشتر خیال و فکر از جلوگیری برای و شد بلند جایش از

. نبود خانه روزها این معمول طبق که کیومرث. رفت پذیرایی

 کرده ردیف خانه گوشه و بود تهبس را هایش ترشی هم فرخنده

 اعتراضی هیچ گالب. بود برداشته را خانه تمام سرکه بوی. بود

رفت سرویس سمت به و گفت بخیر صبح. نکرد . 

 قابل وکیل ولی گشت وکیل دنبال به طرف آن و طرف این کمی 

 می صبر بعد روز چند تا اگر شاید. نکرد پیدا آشنایی و اعتماد

شد می بهتر پرسید می نظر هم کتایون از و کرد . 

 به گرفت نمی آرام لحظه یک که دلی و آشفته افکار همان با 

 چطور که توپید خودش به داشت آرایشگاه وقتی. رفت حمام

 در ولی ندارد وکیل برای ولی دارد رفتن آرایشگاه برای پول

 کجا این گفت خودش با کرد توجیه را خودش هم خودش نهایت

کجا آن و ! 



 ریاضی فربد با بود نشسته آماده و حاضر و بود شتهگذ شش از

. میداد توضبح برایش یکی یکی را ریاضی الگوهای. کرد می کار

 می تشریح برایش یک به یک را همه رنگی های مداد و بازی با

 بلند خستگی خاطر به درس وسط و شدمی بازیگوش گاهی. کرد

 سپرد خندهفر به را او گالب دیگر عرفان زدن زنگ با. شد می

کرد خداحافظی . 

 خوشحال. زد لبخند عرفان ماشین دیدن با و رفت در جلوی 

 ماشینی. بفروشد را ماشینش است نبوده مجبور عرفان که بود

 بود دیده را آن که اول لحظه همان از. بود خاص او برای که

 ظاهر به فقط که ماشینی. داشت دوست را ابهتش و بزرگی

میدید زیبا آن فرمان پشت را او و آمدمی عرفان . 

 کمی دامنش نشست عرفان کنار و کرد کرد باز را ماشین در 

 به. بست را در سپس و کرد جمع را آن کشید، می زمین روی

شد خم عرفان سمت ... 
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 دغدغه تمام و خندید او به مهربان. سیدبو را اش گونه روی بر

 که عرفان انگار. گذاشت جا ماشین در از بیرون همانجا را هایش

. میشد دیگری گالب یک اصالً. شد می فراموش چیز همه بود

ببرد لذت اش لحظه به لحظه از توانستمی که گالبی . 

 زبون که قشنگی انقدر. دیوار به زد کرد قاب باید رو تو زیبایی -

 همیشه مثل. عزیزم شدی العاده فوق. کنه توصیفش نمیتونه

 شبیه و منه برای فقط که ای ستاره. مجلسی درخشان یستاره

 طبیعی عطری...داره همراهش رو دنیا عطر خوشبوترین اسمش

کرد پیداش نمیشه جا هیچ که . 

 قرار رویش را لبش آرام و کرد نزدیک لبش به را گالب دست 

 .داد

 قلبش عرفان خاصو دلنشین های رفتار تمامی با بار هر گالب 

آمد می کش بیشتر لبانش و میشد پایین و باال . 



 رخ به را لبانش زیبایی  قرمز لب رژ با که لبخندی زد لبخند 

رفت میهمانی سوی به و افتاد راه عرفان. کشید عرفان . 

 گاهی هم گالب که بود عرفان بار و کار شان بحث تمام راه میان

 مورد نظراتش اوقات بیشتر و داد می نظر ها صحبت ینب در

گرفت می قرار تایید ... 

 اش محیط تمام که شکوه با شخصی باغ آن به رسیدن با

رسید پایان به هایشان حرف بود چراغانی ... 

 

❄ 14:58 04.10.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق  

# 397_پارت  

 

پیچید بود شده آماده برایش که عرفان بازوی میان را دستش . 



 احساس از پر برایش مرد آن دست گرفتن. بود تپش از پر قلبش

 که هاییروزمرگی و هادغدغه تمام میان عرفان کنار. بود آرامش

شد می بخش لذت شدت به نبود هم آرام وقت هیچ . 

 مثل لبخندش. زد لبخند و انداخت او به غرور پر نگاهی عرفان

 برابر هزار را گالب دل که لبخندی. بود شیرین و مردانه همیشه

کرد می بهتر را حالش و برد می بیشتر . 

 لباس نظرش به. بود اش انتخاب اولین همیشه مشکی رنگ

 قدم اینکه از قبل عرفان. شدمی داده جلوه  تر ابهت با مشکی

گفت بردارند : 

 پر من برای ممراس این توی همراهی. کنم می افتخار وجودت به

 این که کنم پیدا رو کسی کردم نمی فکر وقت هیچ افتخاره از

 روحیه و کوشی سخت. باشه نزدیک من هایآلایده به قدر

 عالقه بهت قبل از بیشتر لحظه هر که شد باعث طلبت مبارزه

بشم مند . 

فشرد کت روی از را عرفان بازوی گالب . 



 از درست موهایش که گالب ابروی کنار جایی و شد خم عرفان

 اسبی دم را موهایش. بوسید را بود شده کشیده محکم جا همان

 کنار. بود کرده رها سرش پشت شالقی و لخت و بود بسته

 و تر کشیده را چشمانش و بود شده کشیده مویش ابروهایش

داد می نشان زیباتر . 

 به کنارت رفتن راه کنم می افتخار خودم کنار تو وجود به منم -

میده افتخار حس من  

 پارک را زیادی های ماشین جلویش که ای شخصی باغ وارد

 تر بزرگ بود گفته عرفان که چیزی از مهمانی. شدند بودند کرده

 شده جمع هم دور بزرگ نسبتاً به باغ آن در زیادی جمعیت. بود

 نشسته مختلف های میز دور افراد در جلوی همان از. بودند

 شده ساخته باغ مجلل عمارت جلوی سن شبیه جایی و بودند

 با کرد نمی را فکرش کرد تعجب صحنه آن دیدن با گالب. بود

. بود شده تزیین زیبایی به جایگاه. باشد روبرو ای میهمانی چنین

 ها پارک داخل عید های روز در که بود هاییبرنامه به شبیه

شد می برگزار . 



نیست؟ دوستانه مهمونی فقط مگه خبره؟ چه اینجا -  

 نشسته گرد میزی سر که افرادی از یکی روی به لبخندی رفانع

 کمی و داد قرار سینه روی را دستش. داد تکان را سرش و زد بود

 روی را نگاهش زیاد ولی زد لبخند تصنعی گالب. شد خم او برای

نداشت نگه مسن مرد . 

 نداره خبر مهمونی چنین وجود از کسی. اس دوستانه مهمونی -

 باید میشه بدل و رد زیادی پول توش که جایی حال هر به ولی

 متوجه بیشتر بگذره که یکم حاال باشه سرش پشت جریاناتی یه

 .میشی
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 که بزرگ حیاط آن آن درون مرد و زن همه آن. بود کرده تعجب

 همه. بودند شده جمع هم دور بود زنده موزیک و درخت از پر



. کردند می صحبت هم با میز هر سر و بودند نشسته جایشان سر

بودند نشسته هایشان میز دور گروه گروه مردم . 

 مو مردی با عرفان که رفت عمارات نزدیکی به عرفان همراه به

 عکس بر مرد. شد روبرو بود جوگندمی موهایش تمام که بلند

 پشت را بود هم  صاف که کشیده اتو و مرتب را موهایش عرفان

 درون موهایش تمام سر جلوی از و بود کرده جمع بسته سرش

 حالت موهای که عرفان مقابل ی درستدنقطه. بود رفته کش

 چند هر و ریخت می پایین صورتش کنار از کمی همیشه دارش

فرستادمی گوش پشت عادت طبق دقیقه . 

 هر نگاه که بود جذبه با و ابهت با نقدرا پوش شلوار کت مرد

 به مشکی شلوار و کت. کرد می جلب خودش به را ای بیننده

 دور براق مشکی کراواتی داشت تن به رنگ دودی پیراهن همراه

 چشم اول نگاه در و کردمی جلب را نظر بیشتر بود بسته گردن

 شخصیت شبیه. میرفت براقش سبز چشمان سمت به مخاطب

 نوع و داشت عجیبی جاذبه اش لبخند. بود ها فیلم منفی های

بود شیک بسیار کردنش صحبت . 



 مشتاق کردی رنجه قدم اومدی خوش خیلی عرفان آقا به به -

 ...دیدار

 لبخند و گرفت هایش دست در را مرد شده دراز دست عرفان

 های دست میان دستشان ثانیه چند. نشاند لبش روی عریضی

گفت و کرد گالب به رو عرفان شد جدا تیوق و بود کرده گیر هم : 

هستند همسرم گالب قمیشی، آقای - . 

 جمله با که بود مشغول فکرش جذاب مرد آن با برخورد از گالب

 کرد سعی. بود شده وصل وجودش تمام به برق کار انگار عرفان

 دست و آورد لبهایش روی لبخند. باشد نکرده تغییر نگاهش

داد فشار ظریفش دست در را مرد شده دراز . 

. برخورد تر راحت خانوم ورودِ بدو همین بذار. هستم حسین -

نیست جمع های نشانه و فامیلی به نیاز کنیم . 

 در عجیب نگاهی کرد احساس کرد رها را دستش که گالب

 حسادت معنای که عجیب حسی. دارد وجود عرفان چشمان

 را نگاهش و شدمی داده فشار هم روی عرفان دنداندهای دادمی

 بود کرده معرفی حسین را خودش که مردی صورت از



 مانده وسط آن گالب و کرد نمی نگاه گالب به اصالً. برنمیداشت

کند کار چه که بود . 

 جا هر. کنید تعویض تونو لباس باال طبقه بفرمایید جان گالب -

 خانمی یه ها پله کنار. بزارید هم رو وسایلتون میتونید بود راحت

داخل بفرمایید میکنه راهنماییتون که هست ... 

 که هایی پله سمت به و شد جدا آن طرف از مرد راهنمایی با

رفت بود کرده اشاره . 
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 یک از که بود بزرگ انقدر. بود امارت واقعی معنای به عمارت

 لوکس لوازم میکرد کار چشم تا. نبود مشخص بعدی سر تا سرش

 مجسمه و مرمرین ها پله. داشت وجود خانه طرف آن و طرف این

خورد می چشم به خانه گوشه گوشه مرمر های . 



 و هواپیمایی کارمندان شبیه بیشتر که پوش شیک خانمی 

 می را انتظارش ها پله جلوی آراسته ظاهری با بود ها مهمانداری

 آنقدر مهمانی نداشت حضور جمعی چنین در حال به تا. یدکش

 با که کرد می شکر را خدا فقط. کرد نمی را فکرش که بود مجلل

بود رفته مهمانی آن به مناسب های لباس و آراسته ظاهری . 

 بیشتر که ها اتاق از یکی در رفت باال طبقه به زن راهنمایی با

 لباسی چوب همراه هب بزرگ های رگال بود پرو اتاق به شبیه

 آویزان خودش و گرفت را گالب های لباس زن. بود شده چیده

بود شده یخ بدنش تمام که گالب. کرد  

گفت و کرد خدمتکار زن به رو : 

کجاست؟ سرویس ببخشید -  

. داد نشان را دری و کرد اتاق از بیرون به ایاشاره خدمتکار زن

 محیط در لحظه چند خواست می ولی نداشت سرویس به نیاز

 شود مطمئن و کند نگاه اش چهره به خواست می. باشد آرامش

است جایش سر چیز همه . 



 به و گرفت دست به را کیفش. کرد تشکر و و زن روی به لبخندی

 بزرگ آنقدر عمارت. افتاد راه به بود گفته زن آن که دری سمت

 بهداشتی سرویس که بود اتاق یک همان فقط انگار که بود

 را بهداشتی سرویس به چسبیده راهرو انتهای در اقیات. نداشت

بودند گذاشته لباس تعویض برای .  

 و کرد می برخورد عمارت سنگی های پوش کف با هایش کفش

 پیش آنچه به و بود کرده حبس گلو در را نفسش. میداد صدا

. بود عرفان حرف که شوک در هنوز. کرد می فکر بود رویش

 باورش اصال. باشد کرده خطاب سرشهم را او که شد نمی باورش

کند خطاب خود همسر را کسی روزی عرفان نمیشد . 

 و مهمانی آن قصه بود ابهام از ای هاله در او برای چیز همه 

بود غریب و عجیب همه و همه بودند آنجا که افرادی . 

 گروهی با کرد می حس میترسید عرفان از داشت کم کم 

 گاه هیچ چون. است تباطار در غریب و عجیب و غیرقانونی

 با تنها و نداشت کار کسی با هیچکس. بود ندیده مراسمی چنین

. کردند می احوالپرسی و سالم بودند خودشان کنار که افرادی



 بود دیده لباس تعویض حین باال طبقه که دخترانی و زنان حتی

 همدیگر به حتی بلکه تنها و کردندنمی صحبت هم با کالم یک

 کدام هیچ داشتند خشک هاییصورت همه. کردند نمی هم نگاه

نبود لبانشان روی لبخند . 
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 چشم خط آرایش غلیظ قسمت تنها کرد نگاه آینه در را خودش

 بل که لبی رژ و بود کشیده چشمش پشت که بود داری دنباله

 رنگ که آن با. داد می نشان همیشه از تر ای قلوه را هایش

 ولی بود، کرده  تر برجسته را لبش رنگ فقط و نداشت خاصی

گذاشت می تاثیر مخاطب در هم تغییر ذره یک همان . 

 نگاه خودش به که وقتی. کرد نگاه صورتش به ثانیه چند فقط 

 دلیل او از توانست نمی و افتاد می عرفان حرف یاد فقط کرد می



 دلش در که بود آن خاطر به فقط. کند سوال را هایشحرف این

 شکمش در ها پروانه از جمعیتی انگار که غوغایی. بود پا به غوغا

رفتند می طرف آن و طرف این به ... 

 کرده مرتب را موهایش. شد خارج سرویس از بعد دقیقه چند

 سعی و رفت ینپای ها پله از. کشید پایین مرتب را لباسش و بود

 راه در نفس به اعتماد و بردارد محکم و موقر را پاهایش کرد

بخورد چشم به هم رفتنش . 

 را او دیدنش با بود ایستاده ورودی در جلوی که افرادی از یکی 

. کرد راهنمایی بود نشسته پشتش عرفان که میزی سمت به

 دهستن هم با گالب و عرفان دانست می نگهبان آنکه از ایلحظه

 لباسش بلند دامن و کرد تشکر. رفت باال ابروهایش و کرد تعجب

 کیف. نکند گیر اش بلند های پاشنه زیر تا گرفت باال کمی را

 پایش زیر به و دلشت نگه انگشتانش میان محکم را اش دستی

نیافتد زمین نکرده خدایی تا کرد نگاه . 

 سن ها خانم از یکی. بود نشسته زن دو و مرد سه کنار عرفان

 خانم. بود نمایان چشمش کنار چروک های رگه و داشت باالیی



 های سوزن بینی کنار جراحی های تیغ رد بود مشخص که دیگر

 کنار دهد می نشان است تر جوان را او اشپیشانی درون بوتاکس

 بقیه و شد بلند عرفان گالب رسیدن با. بود نشسته مسن آقایی

شدند خیز نیم افراد . 

هستند مسرمه جان گالب - . 

بود کرده خطاب همسرش را گالب دوباره . 

 خیز نیم برایش میز دور که کسانی سمت به را دستش که زمانی 

 کف که فهمید می خوبی به خودش کرد می دراز بودند شده

 از اضطراب خاطر به که سرمایی نه. است یخ چقدر دستش

 به فقط اشدرونی حال بلکه باشد، جدید آدمهای با برخورد

بود کرده تغییر که بود عرفان هایحرف خاطر . 

 کنار خانومی با بعد دقیقه چند قمیشی آقای همان یا حسین

 ساله پنج و سی تقریباً و نداشت زیادی سن که خانم. آمد شان

 کنار. گفت آمد خوش همه به خوشرویی و لبخند با داد می نشان

 قمیشی خود. نرفت کنار لبش روی از لبخند و نشست گالب

 نام سپیده که خانمش بود نشسته عرفان روی به رو درست



 صحبت گالب با کرد می سعی گاهی چند از هر بود شده نامیده

 .کند
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 می صحبت بلند مردان و آمد می حرف میان حرف آنقدر ولی

شد می خارج دو آن دست از کالم تهرش کردند . 

 داشت شهاب با که سنی فاصله و خودش یاد دیدنش با گالب 

 شان سنی فاصله بیشتر خیلی ها آن حتی شاید. بود افتاده

 داشت سال پنج و پنجاه که آن با شهاب. شدمی داده نشان

 شصت حداقل قمیشی ولی. دادمی نشان سنش از کمتر همیشه

میداد نشان ساله . 

 سن باالی قمیشی آقای همان که بودند نشسته هم دور کمی

 و برگشت سن سمت به نگاهش سپیده. شد قطع موزیک و رفت



 داشت دست در که میکروفونی روی ضربه چند زدن از پس او

کرد کردن صحبت به شروع . 

. اومدید ما جشن به که ممنون عزیزم همراهان همه به سالم -

 و باشد مفید کافی اندازه به شما برای جشن این که امیدوارم

ببریم لذت موجود شرایط از هم کنار همیشه مثل بتونیم . 

 و گذاشت پاهایش روی را دستش دو هر. بود شده کنجکاو گالب

 سمت به را سرش عرفان. ماند خیره سمت همان به نگاهش

گفت و کرد خم گالب : 

خوبی؟ نداری؟ احتیاج چیزی ای؟ اوکی  

 و زد لبخند چرخاند عرفان سمت به را سرش اجبار به گالب

 آن خواست می لحظه آن که چیزی تنها. دادن تکان را سرش

 آدم جور همه که میهمانی و باغ آن در چیزی چه بفهمد که بود

 داشت که بود مشکوک چیز همه طوری. گذرد می بودند آن در

 شدن بدل و رد حال در وسط این نامعلوم پولی شد می باورش

 .است



 یکسری تا بودند شده جمع هم دور بود زده حدس هم درست 

 به وسیله یک واقع در. کنند معامله هم با را عتیقه و وسیله

. رفت می فروش به خیریه اسم به و شد می گذاشته مزایده

 رسید می نظر به و بود مشکوک کامال مسئله این بودن خیریه

 عرفان وسیله چند فروش از بعد. نباشد کار در ای خیریه هیچ

گفت گالب گوش در آرام و شد خم : 

 چنین بار یک وقت چند هر معموالً چیه جریان فهمیدی االن -

 بخش که ها خیریه این طریق از و کنند می برگزار هایی خیریه

زنندمی جیب به خوبی پول واقعیه هم ایش عمده . 

 و واقعی زندگی. باشد ها فیلم در فقط اینها تمام کرد می تصور

 و کرد می تصور بیچاره و بدبخت خیلی یا فقط را واقعی های آدم

 گاهی ها تمام چیز همه که شد نمی باورش... تمام چیز همه یا

باشد خوابیده شان پشت هایی برنامه چنین . 

 لحظه همان و دارد تکان سر هم باز عرفان برای حرف بدون 

. گرفت قرار بود شده معرفی کامران که مردی خطاب مورد

. بود شده تراشیده کامال سرش که بود ای ساله چهل مرد کامران



 سرش. بود تضاد در هم با اش پروفسوری ریش و مو بی یکله

 آینه به شبیه و تابید می آن به نور اگر که زد می برق طوری

شد می بازتاب . 
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 که بود کامران همین نداشت پارتنر جمع آن در که کسی تنها 

 خطاب مورد از گالب لحظه یک. بود نشسته گالب روبروی تنها

 هنوز. آورد باال را سرش تعجب با و شد شوکه او طرف از گرفتن

 بیشتری قیمت کسی هر و بودند معامله مشغول مردم روز

 ها وسیله. خرید یم را معامله مورد وسیله داد می پیشنهاد

 دستی صنایع هم گاهی. بودند نقاشی حتی و جاتعتیقه بیشتر

بودند فروشی اشیا جزوه هم خاص های . 

ندارید؟ جاتعتیقه داشتن و فروش و خرید به ایعالقه شما -  



 کردن باز برای راهی یک خواهد می فقط او که کرد احساس

 عرفان حضور به آنکه بدون. آورد دست به میانشان کالم رشته

گفت و زد زل کامران ریز و سیاه چشمان در کند توجهی : 

باشم گرنظاره میدم ترجیح ولی نمیاد بدم - . 

 گالب به دادن جواب برای چیزی که آن با و نیاورد کم کامران

گفت نداشت : 

 قدرت از خوبی به تونه می شما چون کماالتی با و زیبا خانم -

 دل توی بزنه بر رو عطیقه های مرد حتی و کنه استفاده زیبایش

 یه حتما نیست نیاز و نیست کارسختی کردن باز جا آقایون

باشه مسائل جور این گرم سرش خانوم . 

 که آن با که بود وقیح آنقدر مرد آن کشید خجالت لحظه یک

  با طور همان باز بود شده معرفی عرفان همسر عنوان به قبال

 را گالب فقط جمع انمی دقیقا. کرد می صحبت او با پرویی

 گونه و بود شده زده خجالت حسابی گالب. بود داده قرار خطاب

کند نگاه عرفان به و برگردد ترسید می بود انداخته گل هایش . 

گفت عرفان میدهد جواب گالب آنکه از قبل : 



 این بهش و باشه ابهت با و محکم خانم یه زنم میدم ترجیح من -

 زندگی جامعه این تو میخواد دلش که طور هر که میدم رو آزادی

 برسه خوبی های چیز به روابطش طریق از میتونه که این... کنه

 البته صد و محترم خانم یه به که نیست درستی حرف نظرم به

میزنین متاهل . 

گفت و کرد بحث وارد را خودش ها خانم از یکی  : 

 بخش ولی دارم قبول خوب خیلی رو حرفتون از بخشی یه -

 استفاده خودتون قدرت از شاید شما که میده نشون اون یدیگه

. میارین خانوم یک مسلم حق روی رو اجازه کلمه و کنید می

میکنه خراب رو تون نیت حسن تمام . 

 نمی کرد نگاه او به خیره. بود رفته بیراهه به کامران بحث کال

 می نظر به مشکوک برایش کامراب قدر آن چه برای دانست

داشت هایش حرف پشت دفیه انگار. رسید . 

 این کنید می صحبت ها خانم به راجع وقتی کنم می خواهش -

 میتونه شما کلمه یک حتی که باشید داشته نظر در رو مسائل

بریزه هم به رو اونا چقدر . 



 را بحث خواستمی عرفان طرف یک از بود مانده آنها بین گالب

 را اش یفمنیست عقاید زن آن اگر دیگر طرف از و کند عوض

 نباید دادن اجازه کلمه که داشت اصرار و بود ریخته دایره روی

 می زن به ایاجازه مرد یک وقتی زیرا رود کار به شرایط این در

 می حق خودش به و بیند می باالتر و باالتر را خودش یعنی دهد

کند محدود را زن که دهد ... 
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 هایحرف جواب در. رسیدمی نظر به تربزرگ عرفان از کامران

 که نبود درست نظرش به زد تصنعی لبخندی گالب کامران

 از هر نبود بردار دست او ولی بگیرد گرم زیاد او با عرفان جلوی

 سر از را کالم رشته. کرد می آغاز او با را صحبت سر چندگاهی

گرفت می . 



 یک. بود گرفته شکل غریب و عجیب های قیمت با معامالتی

 می نمایش به را وسیله خود گاهی بردنتدو می نام را وسیله

 وسیله آن قیمت برای عدد یک حضار از یک هر و گذاشتند

 آن شد نمی گفته باالتری رقم دیگر که زمانی. داد می پیشنهاد

 حسین و زدند می ستد برایشان همه. شد می فروخته جنس

 تشکر ها آن از اند کرده کمک شان خیریه به که آن برای خان

کرد می . 

 هااتفاق این از خودش شهر وسط جایی که کرد نمی را فکرش 

. باشند جاتعتیقه دنبال انقدر عده یک شد نمی باورش. بیفتد

 کمک طریق از شدن دار رسم و اسم دنبال به عده یک هم شاید

 که باشند هایی آدم کرد نمی هم را فکرش! بودند ها خیریه به

 بود مهم برایش بیشتر.  بدهد آنها به کالن های پول باشند حاضر

 طولی که است نهفته چیزی چه معامالت این پس در بفهمد که

فهمید را همه گشتند برمی خانه به که زمانی نکشید . 

 همه شدند دعوت نوشیدنی صرف به همه شد تمام که معامالت

 و خودشان میزان سر برخی بودند هم کنار که هاییگروه  ی



 و ایستادند و بود شده تعبیه برایشان که میزی سر برخی

 زیبایی لبخند و بود خانم خیلی سپیده. نوشیدند می نوشیدنی

 خوش ولی بود زیاد همسرش با اش سنی فاصله که آن با. داشت

بود نمایان اش چهره در بختی . 

بگیرین؟ عروسی خواین می کی یسالمت به شما -  

 سوالی که نداشت را اش توقع. کرد تعجب سپیده پرسش این از

دانست نمی را جوابش هم خودش که شود پرسیده او از . 

 عرفان که بود ندیده حال به تا حتی نداشت را اشتجربه گالب

 همراهشان شرایط در قرارگرفتن با ولی بنوشد الکلی نوشیدنی

 شد

فعال نداریم ای هبرنام واال - . 

 همین تو تونین می خواستین اگر گفتم، هم عرفان آقا به من -

 خوشحال خیلی حسین هم من هم. بگیریم مراسمتونو ما باغ

کنین انتخاب رو جا این اگر میشیم . 

 لبش به را شرابش گیالس و پاچید سپیده روی به لبخندی

کرد نزدیک . 



 دلتون که طور هر. شد برگذار جا همین هم ما خود عروسی -

 دستتون شخصیه باغ چون دیگه کنین تزئین تونین می بخواد

تره باز . 
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. شد می آب دلش در قند کرد می فکر که شدن عرفان عروس به

 بود سپیده دست در که شراب گیالس زیبای رنگ به را نگاهش

زد لبخند رویش به و انداخت . 

میشه؟ برگذار همیشه ها مراسم این -  

 این میرسن بهتری اجناس که بار یک ماه چند هر همیشه، نه -

 ولی میزبانه خودش حسین معموال. کنیم می برگذار رو مراسم

میگیرن عهده به رو میزبانیهم انجمن اعضای گاهی . 



داد ادامه سپیده و کرد پایین و باال را سرش : 

 یکی پدرم. شدم آشنا حسین با خیریه همین طریق از هم من -

. خوریم مشکل به خیلی ما کرد فوت که زمانی و بود اعضا از

 از بعد. کرد کمکمون و بود همراهمون خیلی زمان اون حسین

 منم که شد این و کرد خاستگاری من از حسین اول همسر مرگ

شدم زنش . 

 را زبانش ولی نیست؟ ناراضی او با ازدواج از بپرسد خواست می

خیر یا است راضی او که بود مربوط چه گالب به اصال. گزید . 

 زمانی از بعد درست. میشناسیم رو عرفان که ساله خیلی ما -

 جون گالب. شدیم آشنا باهاش بود شده جدا اولش همسر از که

 رو دستت چجوری دیدم وقتی. اس خورده زخم واقعا عرفان

 دختر اون. بود ریخته رو اش گذشته ی همه که شد باورم گرفته

 عرفان نداره امکان دیگه گفتیم می همه ما که بود کرده کاری

 بوده خوب چیز همه اولش که انگار. کنه اعتماد کسی به بتونه

کرد داغون زندگیشو ی همه کلک و دوز با بعد ولی .  



. بود آورده عرفان زندگی سر بالیی چه سارا که دانست می

 ولی بود آورده سعید سر کیمیا که بالیی به شبیه چیزی درست

 دختری زندگی چون نداشت حقی گونه هیچ سعید او نظر از

بود کشیده منجالب به را دیگر . 

 در را دیگری کس عشق که بود امده عرفان زندگی به زمانی سارا

 کشیده دست اش عالقه مورد شغل از هم عرفان و داشت دل

 حادثه یک با بود مشغول کار این به که اولی های سال همان .بود

 نداده اجازه پزشک دیگر و بود رسیده آسیب کمرش ی مهره به

 نمی دیگر بود شغلش عاشق که عرفانی. دهد ادامه کارش به بود

 را انتظارش خودش که شود قهاری نشان آتش آن توانست

 .داشت

گفت و داد تکان را سرش گالب : 

 به نمیتونه آدم که شده بدی زمونه و دوره انقدر همتاسفان -

کنه اعتماد هرکسی . 

کرد زمزمه گوشش کنار و شد خم پشت از عرفان : 

زیبا؟ های خانم میگین چی -  



 ادای برای هم سپیده. زد لبخندی عرفان به و چرخید گالب

 اشاره با دوباره و ماند جا آن کمی عرفان. زد لبخند او به احترام

شد دور ها آن از حسین ی . 
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 می برخورد کامران با تر راحت بود نوشیده نوشیدنی وقتی از

 گاهی چند از هر گالب ولی بود کرده کمتر را تالش او انگار. کرد

 کنارش عرفان برگشتن از بعد. افتاد می خنده به او های حرف با

 او کامران هایحرف گاهی ولی بود عرفان انگشتان میان کمرش

 شود تر پروا بی بود شده باعث الکل. کردمی وادار لخنده به را

 که ایدقیقه چند. خندید می راحتتر و زد می حرف تر راحت

 و سپیده کنار قهقهه و خنده به فقط گذاشت تنها را او عرفان

 به جایی بود توانسته ها مدت از بعد. بود هشد سپری کامران



. کند تجربه را واقعی ی خنده و کند گذرانی خوش واقعی معنای

 سپیده های حرف از که طور آن رفت، می و همسر با عرفان

 می و شود شریک عرفان بیزینس در که بود قرار حسین فهمیده

 رتو. بیاندازند راه گردشگری های تور همدیگر همراه خواستند

 عرفان زمانی ی برهه آن در که بود چیزی تنها گردی ایران های

 و کوه میان جدید جاهای کش از و برد می لذت شان برگزاری از

شد می تازه روحش نخورده دست و بکر های دشت . 

 عزم و شود حاضر تا خواست او از عرفان برگشتن از بعد کمی

 بلند بلند و بود نوشیده ظرفیتش از بیش کمی گالب. کرد رفتن

 همراهی لباس تعویض اتاق تا را او و شد بلند سپیده. خندید می

 می کوتاه ی جمله یک با چنان هم سپیده و گالب. کند

  .خندیدند

 سپیده ازت ممنونم. گذشت خوش خیلی تو بودن با امشب -

 .جان

عزیزم ببینمت بازم امیدوارم - . 



 همسر دست خداحافظی موقع و کشیدند آغمش در را همدیگر

فشرد هم را سپیده . 

 که پولی از خوشحال عرفان و کردند ترک را مجلس باالخره

 با هایش حرف. کرد می صحبت گالب با مسیر تمام بود گرفته

 قرضی پول از عرفان. نبود هماهنگ گفت می سپیده که چیزی

 داد می حسین به اضافی درصدی باید که کرد می صحبت ای

 تورهای از... بود گفته حسین و عرفان شراکت از سپیده ولی

 پنهان را چیزی عرفان انگار ولی پیشرفته بیزینسی و گردشگری

کرد می . 

بودن داشتنی دوست همسرش و سپیده چقدر - . 

 و کرد نگاه را گالب مکث با کمی و انداخت باال را ابرویش عرفان

 :گفت

میادا خوشت! باباشه جای که بخصوص آره - ...  

 شو خود یاد فقط بود نشده متوجه را او مکال ی تکه که گالب

گفت که بود افتاده شهاب : 



 هم کنار که همین. نداره سال و سن به ربطی بختی خوش -

کافیه خوشن . 

 پوزخند از چیزی که کردند نمی نگاه همدیگر به کدام هیچ

بود رفته فرو فکر در گالب چلی بیاید گالب چشم به عرفان . 

 دید از حتما داشتند دائم ازدواجی و کرد می ازدواج شهاب با اگر

 به فکر از. بود سرشان پشت ها قضاوت همین ها آدم بقیه

 بودن بهتر برای او. افتاد می لرزه به تنش گذشته اتفاقات

. بود کرده رها را او و بود کشیده دست شهاب از خودش وضعیت

 از وقت هیچ بود گیرش گریبان هم هنوز که وجدانی عذاب

ترف نمی یادش . 
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 در وقت هیچ که طورب.زد می قهقهه. خندید می زیاد عرفان

 آهنگ با و کرد می زیاد را آهنگ صدای. نبود عادی حالت

کرد می همراهی . 

 پنجره و خندید می بیخیال... نداشت او از کمی دست هم گالب

 آن و طرف این به باد دست در موهایش. بود کرده باز انتها تا را

 می نوازش را صورتش وار شالق مویش تارهای. رفت می طرف

ببرد باال را شیشه خواست نمی دلشاو ولی کرد . 

! باالهایی سن کارتو کال... میکنیا حال باال سن مردای با خوب

 شاید خودته سالو همسن زنش البته! نیستا بد حسینم میگم

 کلهو سر بزنین باید هم هووی میشین اونوق. باشه تر بزرگ یکم

 .همدیگه

 حالی در اصال. خندید حرفش به هم گالب و زد قهقهه عرفان

 چیز همه و بود سرخوش زیادی. شود منظورش متوجه که نبود

بود گنگی در برایش . 

گفت و برد بیرون را سرش گالب : 

خیلییییی... دارم وستد خیلییییی جون خدا - ! 



بره می خودش با سرتم میشه رد یکی االن تو بیار سرتو - . 

 گالب به رو عرفان. خندیدند هم با دو هر و کشید داخل را سرش

گفت گذاشت می لبش ی گوشه کهدسیگاری طور همان و کرد : 

 می حس میگیری گرم وقتی... بگیری گرم مردا با نمیاد خوشم -

 می حس. میشه کوبیده سرم تو میشه تکپ ات گذشته همه کنم

! هیکلته تمام روی آوردن باال بکنم تونم می که کاری تنها کنم

میگم؟ چی فهمی می  

 عرفان ولی گفت می چه عرفان که بود نشنیده انگار اصال گالب

گفت و کشید فریاد : 

 صدات که متنفرمممم!!!! دارم دوست خندتو که متنفرممممم -

میخوره بهم خوشگلت خمار یچشما از حالم. قشنگه !!! 

 ترسیده گالب و انداخت بیرون نیمه و نصفه طور همان را سیگار

کرد نگاهش .  

میکنی اینطوری چرا... شده چی - ! 



 بزرگی آن به ماشین. داد فشار گار روی محکم را پایش عرفان

 گرفته شتاب ماشین طوری. شد کنده جایش از اتوبان وسط انگار

 به که بادی دیگر. بود پریده کلی به گالب سر از هوش که بود

 موهایش خواست می دلش. نبود بخش لذت خورد می صورتش

نیایند فرود صورتش روی ها آن دیگر و بکند ته از را . 

کردنه؟ رانندگی طرز چه این شدی؟ دیوونه عرفان -  

 بود بار اولین. شنید می را عرفان صدای طور آن که بود بار اولین

دید می ریخته هم به طور آن را او که . 

 کاش. خوره می بهم بازی از حالم دیگه ولی بود بازی چی همه -

 همین میتونستم کاش. رفت می پسش من برنامه طبق چی همه

نمیتونم ولی کنم نیستت سربه جایی یه ببرمت االن . 

 اتوبان دوربین لحظه همان و داد فشار گاز روی بیشتر را پایش

 که بود باال انقدر سرعتش. گرفت سعک ها آن از و زد فلش

 زدن حرف برای جانی و میخورد هم روی گالب های دندان

 .نداشت
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 و زد داد هرچه... نکرد توجهی عرفان کشید فریاد گالب هرچه

 تمام. نگفت چیزی عرفان چیست منظورش که بفهمد خواست

بود افتاده رعشه به و لرزید می هایش اندام .  

 صدای یک با ماشین رسیدند که عرفان ی خانهد جلوی

گفت و زد خنده زیر عرفان. ایستاد وحشتناکی : 

خبره چه بگم بهت باال بریم پاشو... شو پیاده - ! 

 از ناشی عرفان های حرف دانست نمی. بود ترسیده گالب

 ته از یا و بود نوشیده قبل ساعت چند که هاییست ینوشیدن

 یک حتی توانست نمی و بود ترسیده. گوید می را چیز همه دلش

بزند حرف او با کالم . 



 پارکینگ داخل حتی و کرد رها خانه جلوی جا همان را ماشین

 باال خودشان و ماند ماشین داخل گالب های وسیله. نگذاشت هم

 ای دستی کیف همان بود گالب دست در که چیزی تنها. رفتند

داشت همراهش به هم مهمانی در که بود .  

 دیوار به را خودش. نکرد نگاهش هم آسانسور داخل عرفان

 بود گرفته محکم را آینه جلوی ی میله و بود چسبانده آسانسور

نیافتد تا .  

 یخچال. رفت آشپزخانه سمت به سره یک کرد باز که را واحد در

 چشمانش. نوشید توانست می تا... برداشت ای بطری و کرد باز را

 زمین روی را شیشه آخر در. نوشید می یره یک و کرد نمی باز را

رفت عقب عقب قدمی چند ترس از گالب و کرد پرتاب . 

 اینجا؟ بیایم نداشتی دوست همیشه مگه! کجا میری؟ کجا -

اینجا آوردمت بیااااا . 

نکرد نگاه گالب به هم ازب ولی داد باال را ابروهایش از یکی . 

 اتاق سمت به و بگیرد را دستش خواست و رفت جلو آرام گالب

 و کرد پرتاب را گالب دست. نداد اجازه او ولی ببرد خواب



 که جا همان گالب. آمد فرود ها مبل از یکی روی خودش

 آرام تپش شدت از قلبش. ایستاد کند حفظ را تعادلش توانست

 سرس روی که بود پتکی شبیه فانعر های حرفو گرفت نمی

آمد می فرود . 

 مست که آن با. زد پا یه را هایش صندل و شد بلند جا از دوباره

 کف در ریخته های شیشه است ممکن که دانست می ولی بود

 از زدن قدم با و برداشت دیگر ای شیشه. رود فرو پایش به خانه

 کرد ازب را بطری درب. رفت گالب سمت به ها شیشه خرده روی

داشت نگه گالب دهان جلوی را آن زور با و . 

 بخور. شرف بی کثیف. بخور کن باز صاحابو بی اون. بخوووور -

میگم بهت . 

 در بطری زن بهم حال و تلخ حجم و کرد باز را دهانش گالب

 محتوای ی همه که بگوید چیزی خواست. شد سرازیر دهانش

 ای لحظه که نآ بدون عرفان و ریخت عرفان لباس روی دهانش

کوبید گالب صورت درو برد باال را دستش کند درنگ . 
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 لباس روی همه. بود فرستاده بیرون بود دهانش در هرچه گالب

 و رفت باال عصبانیت با عرفان دست. ریخت عرفان صورت و ها

 محکم و برد باال را دستش گالب. آمد فرود گالب ی گونه روی

 چشمان از لحظه یک لرزانش چشمان گرفت را صورتش روی

 مردی این شد نمی باورش. شد نمی دور عرفان عصبانی و قرمز

 صورتش روی سیلی طور آن و بود ایستاده رویش جلوی که

 همان .میزد عاشقی و عشق از دم که بود آدمی همان نشاند،می

کند اطمینان او به تواندمی میکرد فکر که بود آدمی . 

 که هایی کودک تمام آمد فرود صورتش روی که ای ضربه با

 مقاومتی لحظات تمام. آورد یاد به را بود خورده پدرش از مادرش

 داد می انجام پدرش زشت رفتارهای مقابل در بیچاره زن که

 اتاق در او که هایی شب یهمه. گرفت نقش چشمش جلوی



 و دست زیر و کبود ساعت چند از بعد مادرش گاهی و بود زندانی

 یک به شبیه برایش چیز همه. آمد می کنارش بود شده له پا

. شد نمی تمام لحظه یک که کابوسی. بود وحشتناک کابوس

 واحد از آنی در گذشت می سال صدها اندازه به برایش که زمانی

بود ردهک آب بر نقش را رویاهایش تمام ... 

کنی؟ می چیکار... داری... داری -  

 زیر. رفت نمی کنار صورتش روی از دستش و لرزید می صدایش

. میکرد ذوق ذوق سوزش شدت از که بود صورتی پوست دستش

 و محکم طور آن را آن کسی هیچ دست  حال به تا که صورتی

بود نکرده لمسش وحشیانه . 

نگو هیچی! هیس - ! 

 روی دست اینطوری که نمیشه باورم... باورم... نمیشه باورم -

 واقعیت اتفاقات این همه که بپذیرم نمیخوام. کردی بلند من

 .دارد

 این توی داشتی چــــی بود؟ چی زندکی این توی دارایات -

بودی؟ خفن کارت تو زندگی؟  



خندید وار قهقهه : 

 همه کردن؟ می حسادت شکوندن؟ می دست و سر برات -

ببینن رو تو نشستن خاک به و بودن وایساده ! 

گفت شیطانی لبخندی با و کرد مکث کمی : 

 که این بدون بود، حسابت ته پول قروندو! نشستی خاک به -

 عاشق... نداری دیگه اونم. منه دست باشی داشته ازم مدرکی

 سودی چه من! نمیشه باورم که من شدی؟ عاشق واقعا شدی؟

داشتم؟ برات  

 بر در را خانه تمام اش قهقهه ایصد و زد خنده زیر عرفان

 انقدر گالب خندید می دل ته از و بود برده باال را سرش. گرفت

 انقدر. دهد نشان العملی عکس توانست نمی که بود کرده تعجب

 را خودش سختی به لرزیدمی پایش و دست که بود شده عصبی

 در عرفان های حرف تمام. نیافتد زمین روی تا بود داشته نگه

زد می زنگ گوشش .  



 کرد احساس و کشید پایین صورتش روی از آرام را دستش

 اش سنگینی تواند نمی که است زیاد انقدر هایش بدبختی حجم

کند تحمل دوشش روی را ... 
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 فرخنده سر بر که داییص. میپیچید سرش در کیومرث صدای

گذاشت نمی آرامش ایلحظه کشید می فریاد . 

« میکنم آدمت بود؟ برخوردی چه این هرجایی هرزه زنیکه .» 

 بود نشسته فرخنده بدن روی وار شالق که کمربند، صدای و

بود کرده اتراق گوشش حلزونی میان .  



 را زمان آن عرفان ی رحمانه بی ها حرف با چه برای دانست نمی

 مادرش های خوردن کتک چه برای دانست نمی. آورد می یاد هب

کرد می مقایسه را ها عشق شاید! شدمی تداعی برایش ... 

 همون... وایساده جلوم که این نمیشه باورم... نمیشه باورم -

دیدم مدت این توی که باشه عرفانی . 

 بود سینک روی که آبچکانی روی از را لیوان یک عرفان

 با یکی یکی آنها! لیوان سومین... لیوان دومین سپس... برداشت

 آن و طرف این به هایش شیشه خرده و کردند برخورد زمین

 گالب به عصبی و خندیدمی هیستریک. شد پرتاب خانه طرف

 خودش دست رفتارهایش از کدام هیچ اصالً انگار. میکرد نگاه

 .نبود

 این... میگیره ازت هم رو ات بچه و فردا نداری هیچی دیگه -

 به! اومد بر پس از خوب صلواتی پدر ولی نبود من دست یکی

سیاه خاک به... گالب نشوندمت سیاه خاک ! 

 صدای با بار هر گالب و شد پرتاب دیوار سمت به دیگر لیوانی

 میدونی -. شد پایین و باال اش سینه ها ظرف از یکی شکستن



 داری االن که وضعیتی همون هستی االن که جایی همون چیه

 هر صبح تا میتونم بخوام اگر که این! قشنگتره چقدر میدونی

بدم زجرت خواست  دلم که طوری ! 

 گالب. کرد می خورد زمین روی را بعدی لیوان و خندید می

. بود بسته را چشمانش و بود گذاشته گوشش روی را دستهایش

 جوی انتقام چشمان به را نگاهش حتی که میترسید... ترسید می

 افتاده برایش اتفاقی چه دانستنمی هم هنوز. بدوزد عرفان

 شنیده که چیزهایی تمام کند باور توانست نمی هم هنوز. است

است راست بود . 

 گالب پیچاند گالب بازوی دور را دستش و رفت جلو عرفان

گفت وار التماس : 

 باورم! بوده شوخی میگی چی هر بگو! دروغه اینا همه بگو 

عرفان نمیشه ... 

 انقدر. گفت می بغض با و منقطع را کلمات تک تک هب تک

 به را کلمات از کدام هیچ توانست نمی که لرزید می صدایش

 است ممکن کرد می فکر که بود ترسیده انقدر. کند ادا درستی



 بود شده وارد او به که شوکی شدت از. نبیند را بعد روز صبح

بایستد  قلبش است ممکن بعد دقیقه چند کرد می فکر . 

 اتاق داخل را او. برد خواب اتاق سمت به و کشید را گالب دست

 جلوی عرفان. نداشت سودی هیچ گالب تقالی و داد هل خواب

 با که گالب بود داده تکیه در چهارچوب به و بود ایستاده در

 لرزان پای و دست با بود، آمده فرود تخت جلوی شدیدی ضربه

نشست تخت روی و کشید باال را خودش . 
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 نمی باورش. بود گرفته بر در را روتختی اش شده مشت چنگ

 ترین قشنگ برایش روزی که بودند ایستاده اتاقی میان شد

 عقل دوباره که شد نمی باورش. بود آورده همراه به را احساسات

 باور را چیز هیچ توانست نمی اصالً... بود کرده تباهاش قلب و



 رویش به که حقایق این نه و را عرفان خشمگین چشمان نه. کند

بود شده روشن ! 

 خشم بیاورد سرش به بالیی عرفان است ممکن که کرد احساس

 چاقویی آن هر تواند می رسید می نظر به که بود طوری عرفان

اردبگذ گالب گلوی زیر و بیاورد در . 

 حالم! ببرم لذت شد باعث  که تنی اون از میخوره هم به حالم -

کنه می نگاهم اینطوری که چشمایی اون از میخوره بهم ... 

 طرف یک به گرفت گالب از را نگاهش و کشید عمیق نفس چند

 چهار سمت آن به را پاهایش و بود داده تکیه در چهارچوب

بود کرده قفل چوب . 

 خواد می دلم. مظلومه انقدر که صورتی زا میخوره بهم حالم -

 احساسی از میخوره هم به حالم! نمیاد دلم ولی روش بندازم تف

 دلم. کنم برخورد باهات باید که اونطوری نداد اجازه گاهی که

بود معرکه پس کالهت وگرنه برات سوخته . 

 لحظه یک و رفت می تند لحظه یک. گوید می چه که فهمید نمی

 چهره آن دیگر. بود شده آرام صدایش دیگر.. .پیوسته و آرام



 آشپزخانه در که عرفانی آن. نداشت را بیشرمانه لحن و خشن

. میزد حرف داشت و بود شده آرام کمی بود شکسته را چیز همه

 جای هنوز کرد می گزگز گالب صورت روی انگشتانش جای هنوز

میکرد درد گالب بازوی روی دستش . 

 را هوا همه بار چند و چندین و ستادفر بیرون را نفسش عرفان

 را هوا حجم تحمل اش سه. کرد خارج محکم و کشید داخل

 می و گرفت می درد کشید می نفس که ذره یک. نداشت

 درگیرش که دوگانگی و وحشت شدت از بدنش تمام... سوخت

 و بود رفته فرو هم در اشپیشانی ی گره. شد می منقبض بود

بود زده بیرون اش قهشقی کنار از خشم های رگه . 

 حاضر که داشت سودی چه برات بازیا هرزه این نکبت آخه -

 من که آدمی این کنی خراب هم رو دیگه زن یه زندگی شدی

 روی بتونه که نبود آدمی شبیه بودم شناخته وقت چند این توی

 ؟!مهمه برات خودت منفعت انقدر. بشه آوار دیگه نفر یه زندگی

 تو! پوله تو چیز همه اینقدر! بدم بهت وبگ خوای؟ می پول چقد

 تمام میدادم بهت خوبی سود اینکه خاطر به شدی حاضر حتی



 اهمیت زندگی توی پول اینقدر واقعا بسپاری من به را پولت

 !دارد؟
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 پول، نبودن خاطر به که کسی حال از فهمید می چه عرفان 

 خاطر به که ایخانه از فهمید می چه. بود کرده پا به پاره کفش

 نان آخر در و بود شده گذاشته بار اجاق روی پیاز پول نبودن

 شدن جور بخاطر که زمانی از دانست می چه. بود زده سق خالی

بود شده دیگری مرد بستر هم زنش کیومرث تریاک پول !  

 فهمید نمی هیچ. دانست نمی او هایدغدغه از چیز هیچ انعرف

. شود بزرگ خودش به شبیه هم پسرش خواست نمی دلش که

 و کند پیدا راهی بتواند تا میزد دری هر به گالب که فهمید نمی

 وقتی که فهمید نمی. شود خالص بود درگیرش که نکبتی آن از



 و بود دهش تر حریص بود کرده خوش جا مشامش زیر پول بوی

 دست به برای لحظه هر. خواست می بیشتر و بیشتر لحظه هر

کند قمار اش زندگی روی بود حاضر بیشتر پول آوردن ... 

 چشمانش کرد صحبت به شروع ریخت می اشک که طور همان

بود گرفته را اش دیدگان جلوی اشک از ای هاله و سوختمی . 

! نداشت ردفت پول، نبودن خاطر به که دختری از میفهمی -

 ازش چیزی چه میکرد تراش انقدر رو مدادش! نداشت خودکار

چیزارو؟ این میفهمی موند نمی  

 را مشتش و شد خارج بود ایستاده که حالتی از عصبانی عرفان

 در روی دایره یک شبیه درست مشتش جای آورد فرود در روی

 که سوراخی آن کنار و کوبید مشت دوباره. شکست و شد خالی

 حرف تمام شاید. بود گرفته بغل را خودش گالب. ردک ایجاد

 فقط شاید هایش، خستگی درد برای بود مرهمی فقط هایش

 با کسی هیچ وقت هیچ و کند آرام توانست می را خودش

شد نمی قانع هایشحرف . 



 اینطوری که تویی فقط مگه بودی؟ شرایط این تو تو فقط مگه -

شرف؟ بی شدی  

 از ترس از گالب. بود رفته باال  تعصبانی شدت دوباره عرفان

 داخل را هایش ناخن و بود کرده بند پتو به را را دستش بیشتر

کرد می فرو آن . 
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 که میدانست خودش از بهتر حتی دانست می را چیز همه عرفان

بود افتاده اش زندگی در یاتفاقات چه ! 

 آتو ازت تونستم نمی که میکردی عمل کارانه محافظه انقدر -

 می خونه توی خودتی طرف. بشم مطمئن تونستم نمی. بگیرم

 وقت چند هر! نیستم که خر! جا یه زندگی جا یه خونه رفتید

 از دیگه کافه رفتی باهاش که باالخره... شرکت میرفتی یکبار



 و تویی خود که شد قطعی برام دیگه. بودم مطمئن چی همه

خر خره من خواهر .... 

 حال در اش خطوط که بود برده فرو هم در طوری را اشپیشانی

 انگار که بود سرخ خشم از طوری چشمانش. بود خوردن گره

 یزید لباس شبیه درست. بپاشد بیرون به خون آنها از است قرار

کرد دریافت درستی به آنها از شد می را انتقام آتش. بود . 

 نیستی هرزه اگه هرزه؟ بگم بهت نباید داشت؟ ارزش انقدر -

 شفاف و کامل برات میخوای رو هرزگی تعریف هستی؟ چی پس

 انقدر یعنی! ای بچه انقدر یعنی کردی؟ فکری چه تو گالب بگم؟

نیست حالیت ! 

 می. کند دفاع خودش از توانست نمی و ریخت می اشک گالب

 و دلیل از دنیایی برایش میکرد شروع اگر اما زندب حرف توانست

 برای مدت تمام در روز هر که هایی دلیل. آورد می برهان

 می تنها ولی. بود کرده قانع را خودش و بود گفته خودش

 بیرون ها آن از چشمانش دادن فشار با را هایش اشک توانست



 هایحرف جواب تا باشد مسلط خودش به که کند سعی و بچکاند

بدهد درستی به را عرفان . 

 زندگی انتقام گرفتن خاطر به که نیستم احمق و بچه انقدر -

 تو با رابطه توی بیام تره عقل کم هم تو خود از که بدبختم خواهر

 تو به خودم، به تا زندگیت تو اومدم! بکشم لجن به زندگیمو و

 رو حرفا این دارم االن... کرباسین یه سرتاپا همتون کنم ثابت

 سارای همون مثل هستی یکی هم تو بفهمی که میزنم بهت

 اشغال شدت شاید تازه... آشغال همونطور هستی یکی... عوضی

 می! هم رو ریختی دار زن مرد یه با! باشه برابر چندین تو بودن

 چیزی من زندگی میفهمی بود؟ بزرگتر تو از سال چند دونی

 زندگیت همه وت ولی باشه کرده تغییر اتفاق این با که نیست

 نه داری کاری نه دیگه. بریزه هم به من های دونسته با میتونه

 داری خبر اصال... کنه پشتیبانی از که کسی حتی نه و ایسرمایه

 نه کردی خیانت خودت به تو حالیه؟ چه توی جونیت دوست

بهار با دوستی ! 



 از را هایش اشک بود شده سرریز خشمش دیگر که گالل

گفت بغض های رگه میانه و کرد دور چشمانش : 
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 من... دیگرو کس هیچ نه و شناختممی رو بهار نه من -

 کسی مدیون رو خودم من! حالیه چه در زندگیشون نمیدونستم

 باشه خوب بهاره و عسل زندگی تا کردم کار همه من. نمیدونم

. باشند آروم اونا که کردم رو تالشم تمام شدم آشنا اچن با وقتی

باشند داشته خوبی زندگی . 

 آن محکم و گرفت را در دستگیره عرفان که بدهد ادامه خواست

 ساختمان تمام که بود بسته را در طوری. کشید خود سمت به را

 بود ریخته دستانش در را عصبانیتش طوری. بود افتاده لرزه به

بود گرفته قرار تاثیر تحت هم ساختمان اسکلت که . 



. بود رفته کجا به عرفان که نفهمید گالب و رفت عرفان

. است زده بیرون خانه از یا و است اتاق آن از بیرون دانستنمی

 انقدر. شود بلند جایش از توانست نمی که داشت استرس انقدر

 و قبول غیرقابل برایش حقایق آن با رویی روبه و بود بد حالش

 می هایش دست. بپذیرد را ها آن توانست نمی که بود سنگین

کند کنترل را آن لرزش توانست نمی و لرزید . 

 به فکر با زمان انقدر و بود زده حلقه سرش دور چیز همه 

 رفته خواب به زمانی چه نشد متوجه گالب که گذشت گذشته

 .بود

 ی پرده و پنجره درز میان از خورشید نور سوی کور ورود بار

 باز را چشمانش تعجب با بود رفته کنار اش تکه یک فقط که تیره

  .کرد

 گوشه عجیبی شکل به. کرد نگاه طرف آن و طرف این به کمی

 اتفاقی چه دقیقا قبل شب آمدنمی یادش. بود شده مچاله تخت

بود تنها و بود زده چمباتمه تخت گوشه آنطور که بود افتاده . 



. افتاد شکسته در به چشمش شود بلند جا از خواست که نهمی 

 عربده و قبل شب. کرد روبرو حقایق با را او انگار در بودن بسته

 چیز همه که شد نمی باورش. زد می زنگ گوشش در عرفان های

! بپذیرد را ها واقعیت باید که شد نمی باورش... باشد نبوده خواب

 اتاق کف. زد پا پشت ودشخ به که برود بیرون اتاق از خواست

 کم و خورد سر ها سرامیک روی پایش نبود پهن چیزی هیچ

 کمد در بند را خودش ولی بیفتد، زمین روی که بود مانده

 زمین روی تا داشت نگه را خودش سختی به و کرد دیواری

 توانستنمی. نمیشد جا هایش ریه داخل نفسش حجم. نیافتد

بکشد نفس را کشد می هری داخل را هوا همیشه که حجمی . 

 تا بود گرفته دیوار به را را دستش همانطور رفت بیرون اتاق از

 او به و کند دور واقعیت از را را او که بود چیزی دنبال. نیافتند

 با و گذشت که راهرو از. است بوده دروغ چیز همه که بفهماند

شد روروبه آشپزخانه ظروف شده خرد های شیشه ... 

 قبول قابل انکار دیگر. شد آوار سرش روی خانه تمام انگار 

 کسی آن وقت هیچ عرفان! بود افتاده ها اتفاق آن ی همه. نبود



 زیبایی چهره آن وقت هیچ عرفان.. بود شده عاشقش او که نبود

 که شد نمی باورش. آورد می لبش روی به لبخند که نداشت رو

 انستدنمی. باشد خورده شکست اش زندگی در دیگر بار یک

ببرد پناه کجا به باید اصالً  
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 یادش و نبود جا آن ماشینش. زد بیرون خانه از آشفته ظاهری با

بود نیامده ماشین با که آمد . 

 هیچ لحظه آن ولی رساند خانه به را خودش چطور دانست نمی 

 و رسید آنجا به که همین. نداشت خودشان خانه از غیر به جا

  شدند پرسش مشغول نگران دیدند را او وضعیت مادرش و پدر

 به دادن پاسخ بدون گالب ولی است افتاده اتفاقی چه بفهمد تا



 تخت روی لباس با با طور همان و رفت خواب اتاق سمت به آنها

 .افتاد

 می نه و بکند تواندنمی کاری نبود بند جا هیچ به دستش

. برود دیگری جای توانستمی نه و برگردد کارش سر به توانست

 در و خورد اتاق در به تقه چند. چرخیدمی سرش دور چیز همه

 باز چشمانش. کرد نمی نگاه او به اصالً. شد داخل کیومرث آن پی

 بود پیچیده گردنش دور شالش. بود کشیده دراز پهلو روی و بود

بود شده مچاله بدنش زیر اش مانتو و . 

 گالب بازوی روی را دستش و نشست تخت لبه کیومرث 

کرد نوازش کمی و گذاشت . 

 حرف داری دوست ریخته؟ همت به طوری این چیزی چه -

بشی؟ آروم بزنی حرف میخوای بزنی؟  

. بود افتاده تخت سمت آن همانطور ولی میخورد زنگ تلفن

 را گوشی. بود اعصابش روی اش قوی ویبره همراه به زنگ صدای

 در تغییری کارها این با. کوبیده صفحه صفحه روی و برداشت



 روی گوشی دوباره. بود نشده ایجاد آن خوردنزنگ وضعیت

بود اعصابش . 

 که همانطور و برداشت را گوشی. نشست تخت روی جا همان

  کنار تخت روی و زد بغلش در را پاهایش میداد را سعید جواب

نشست یومرثک . 

خوبی؟ سالم -  

 یاد به را هایش بدبختی از دیگر یکی که انگار سعید صدای

بود آورده .  

 شانه زندگی بار زیر از و بزند گریه زیر همانجا توانست می کاش

 زندگیش و کنند پاک را را چیز همه توانست می کاش کند خالی

دهد پایان را . 

 .سالم-

 بشیم شنبه از قبل اریند دوست بگی؟ بهم نمیخوای چیزی -

کنیم؟ حل را چیز همه  



 پسرشان سعید داشت کم را همین فقط اسفناک موقعیت آن در

 می فقط انگار. برسد خودش اهداف به تا بود داده قرار بازیچه را

 دارد دوست که چیزی هر به تواند می که کند ثابت خواست

چیست کارها این از هدفش نبود معلوم. کند پیدا دست . 

کنیم؟ حل باید رو یچ -  
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 نوار یک به شبیه و بود کرده آماده را حرفهایش همه انگار سعید

 چطوری دقیقاً باید دانست می هم خودش انگار. بود  شده ضبط

 روی گالب چقدر هک چه دانستمی. بگذارد تاثیر گالب روی

 خوب و داشتن برای را زندگیش تمام و است حساس پسرش

بدهد است حاضر فربد شرایط بودن . 



 حل رو چیزی خوای نمی داریم دادگاه شنبه... مونو مشکل -

 کنیم؟

. داد فشار هم روی را دردناکش چشمان و کرد سکوت گالب

 انشچشم دادن فشار با که بود آمده آنجا تا اشک چطور نفهمید

 را آنها و شد می سرازیر هاش گونه روی مرواریدی های قطره

 و عمیقش های چروک با که بود کیومرث و دست. کرد می خیس

 اشک بود شده ایجاد آن روی کار اثر بر که هایی خش و خط

 خاطر به نه و شد پر بیشتر گالب چشمان.کرد پاک را گالب

 از بعد که هایی دست خاطر به بلکه بود، خط پشت که سعید

 هیچ که هایی دست. کرد می لمس را صورتش سال پنج و بیست

کند احساس را گرمایش بود نشده وقت . 

نداشت سعید برای جوابی و لرزید می اش شانه  . 

رفتی؟ کجا -  

 سعید گوش به صدایش لرزش و دهد قورت را بغضم کردم سعی

 در تفاوتی چه که بفهمد توانست می خوبی به سعید ولی نرسد

دارد وجود گالب صدای . 



 رو خودت کار میخوای که تو. نمیدونم من دیگه دادگاه میریم -

برنمیاد ازم کاری من بکنی . 

گفت کالفه و کرد فوت رو نفسش سعید : 

 همه بزار بیا کوتاه یکمی بیا. توئه علیه بر ها رای همه دادگاه -

 شناسنامه برای میتونم من ها میشه بد برات. کنیم حل چیزو

 حبس هم برات کنم شکایت اگر میدونی. کنم شکایت هم بدفر

 رضایت من اینکه مگر باشه من پیش باید قانونی فربد. برن می

 فربد بودن که میدونی من از بهتر هم خودت کنم می فکر. بدم

 اگر. بودنه والد تک از بهتر خیلی باهم مادرش و پدر کنار

 کنار فربد دممی ترجیه منم بکشی دست عزیز نامزد از حاضری

بشه بزرگ مون دو هر . 

 جلوی از میکشی گالب سر بر که فرح عصبی های  جیغ آن 

 پیدا را خودش راه دیگر هایش اشک. رفت نمی کنار چشمش

 می روانه هایش گونه روی هم سر پشت که همانطور و بود کرده

 ماساژ را اش کتف پشت و بود گرفته را اش شانه کیومرث. شد

گفت و کرد دراز گالب سمت به ار دستش. داد می : 



کنم صحبت باهاش من بده میخوای سعیده؟ - . 

 گالب. نرود خط سمت آن به صدایت که بود گفته آرام طوری

 سعید با خودش خواست و بود باال سمت به آرام را سرش فقط

کند صحبت . 
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 با میتونستم من نکشید، نفس دیگه مامانت روزی یه اگر شاید -

 و هست زمین این روی آدم اون که وقتی تا ولی. کنم زندگی تو

 خانواده اون توی هم پسرم برای بلکه خودم تنها نه میکشه نفس

 کم جلوت من میدونی، صالح که هرطور. نمیبینم جانی امنیت

 میخوای... کن شکایت میخوای... بگیر رو فربد میخوای! آوردم

... آوردم کم واقعا من! بده انجام داری دوست که ای دیگه کار هر



 از رو بچه یه نمیشی حاضر باشه وجودت توی انصاف یکم اگر

کنی جدا مادرش . 

 حق اگر! کرده زندگی تو با سال هفت! بوده تو کنار سال هفت -

 پدرش با زندگی حق هم قدر همون... داره رو مادرش با زندگی

دارد رو . 

 و برید را حرفش. شود تمام سعید صحبت تا نداد اجازه گالب

گفت تاکیدی ولی منقطع : 

... باشی خونه توی نیست قرار شب تا صبح... مردی یه... تو -

 خاطرش به من که کسی... مادرت به بسپاری منو بچه... میخوای

 بدون بچه اون شد باعث... که کسی! کشیدم زجر... روزشبانه

 انصافی بی خیلی... بشه بزرگ نرمال زندگی یه و مادر و پدر

انصافی بی خیلی بکنی کارو این اگر... سعید ... 

 را راهش گوشی. کرد پرتاب  تخت سمت آن و کرد قطع را تلفن

 نمی. داد صدا و افتاد زمین روی تخت یلبه از و گرفت پیش

 فقط لحظه آن ولی نه یا است آمده اش گوشی سر بالیی دانست



 آغوش. ببرد پناه آن به توانست می که بود کیومرث آغوش

بود مانده دور آن از همیشه که پدری . 

. نباش نگران. میشه درست چی همه... برم قربونت نکن گریه -

کنم می کمکت خودم . 

 چیزی هر از برایش پدرش تن بوی بود افتاده هق هق به گالب

 خاطرش در آن از چیزی. بود نکرده تجربه را آن اصال. بود دورتر

 ولی میرفت کار سر به و روز از وقت آن باید کیومرث. نداشت

 شب و بود شده خانه راهی آشفته آنطور که دخترش حال دیدن

 کرد کرد ایجاد او ذهن در را حس این بود نیامده خانه به هم قبل

است افتاده اتفاق حتما که . 

 های گربه شبیه. کرد می هق هق سختی به و لرزید می گالب

کرد می گریه پدرش جان بی و الغر های دست میان ترسیده . 

 چیکار! بودی کنارم دیر انقدر چرا کردی؟ بغلم دیر انقدر چرا -

 از کدوم هر یادآوری با که کردی چیکار! زندگیمون با کردی

میشم داغون هاش لحظه ... 
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 او گلوی بغض، ولی نیامد پایین اشکش. لرزید اششانه کیومرث

بود گرفته بر در هم را . 

 ای لحظه. شد می تداعی ذهنش در گذشته لحظات تمام گالب 

 بدبختی و ها قصه آن تمام. نیاورد یاد به را چیز همه که نبود

 صدای با... کرد گریه بیشتر. بود شده لیپ نواری به شبیه هایش

 ولی میزد نفس نفس. ریخت اشک کیومرث سینه روی بلند

 پنج و بیست از بعد. بگوید را هایش حرف ی همه داشت اصرار

 نگاه را آنها درگاهی از فرخنده. بود نشسته پدرش کنار در سال

 باال صدای یکبار دقیقه چند هر. ریختمی اشک و کرد می

 در صدا آن انقدر ولی. رسید می گالب گوش به ینیب کشیدن

 او به توجهی توانست نمی که بود گم خودش ریختن اشک فضای

دهد نشان . 



 میگفت فرح وقتی. شده کابوس من برای ات گذشته کارهای همه

 کردم می فکر موقع اون... میکردم شماتت رو تو... معتاده باباش

 که موقع اون... میکنن ریاینطو دارن اونا که توعه خاطر به فقط

 چی هر.... است دیگه آدمهای با حق ی همه میکردم فکر

... کردی کارو این چرا... شدم می متنفر ازت بیشتر من میگفتن

 این همه از قبل مگه... کردی آشفته اونطوری رو زندگیمون چرا

 را المصبا اون... اینکه از قبل مگه داشتی؟ بدی زندگی... اتفاقا

داشتی؟ بدی زندگی... بکشی  

 صحبت بیشتر تا نداد اجازه بود شده جمع گلویش در که بغضی

 صورتش و کشید دخترش موهای روی را دستش کیومرث. کند

 روی یکی. زد بوسه چندین چشمانش روی. گرفت دستانش در را

 ادامه را روند این همینطور... چپ چشم روی یکی راست چشم

 !داد

 خدا به نکن اینطوری! برم قربونت نریز اشک نریز بابا نریز -

بخوره تکون دلت توی آب نمیزارم. کنم می کمکت ... 



 خواد می دلش که کاری هر میتونه! بگیره بچمو تونه می بابا -

منه علیه بر چیز همه! بکنه ... 

 عرفان که نگفت... است داده دست از را کارش که گفت نیز دیگر

 و کند می بختیبد احساس چقدر نگفت! است گذاشته قالش

ندارد جایگاهی هیچ دنیا این در کند می احساس ! 

-  کنیم می راضیش! میکنیم درستش هم با... میکنیم درستش

 صحبت باهاش خودم من! باشه خودمون پیش... نگیره رو بچه که

کنم می . 

 کودکی تمام که پدری کند؟ اعتماد پدرش به توانستمی چطور

 می چطور! بود شده تهگرف هم شبش خواب او ترس از هایش

 اتفاقات تمام در را او همیشه که کند اعتماد کسی به توانست

 اعتماد او به توانست می چطور دانست؟می مقصر اشزندگی

بود سخت کند؟ ! 

 

❄ 13:58 19.10.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق   



# 418_پارت  

 

 همانطور. لرزید کیومرث غوشآ در که همانطور و نگفت چیزی

برد فرو دستش کف در را هایش ناخن و کرد مشت را دستهایش .  

 صحنه تمام کرد می فکر.... کند می آرامش کار این کرد می فکر

 او که نبود طور آن چیز هیچ ولی برد می یادش از را گذشته های

کردمی تصور ! 

گفت و آمد بیرون کیومرث آغوش از شد آرام که کمی : 

میشم تر آروم بگیرم دوش یه - . 

. است خورده ضربه طرف همه از او که دانست نمی کس هیچ

 هیچ دیگر. کند آرام را دلش لحظه آن توانست نمی کس هیچ

 ادامه برای نه و پسرش کنار کردن زندگی برای نه.نداشت امیدی

 عالقه قدر آن آن به که کاری و شغل حتی نه... عرفان با راه

 را لحظات این توانستنمی... خواستنمی را ندگیز دیگر! داشت

 نداند که بود بد آنقدر حالش و بود زده آخر سیم به و کند تحمل

اشتباه یا است درست است گرفته که تصمیمی . 



 چشمان و گذاشت اششانه روی دست مادرش گاهی در جلوی

 درد به را دلش و شد خیره او به احساسی هیچ بدون که گالب

 .آورد

 این که بمیره مادرت! شدی اینطوری که بمیرم من لهیا -

 ...حالی

 هیچ. داشت زهر چون طعمی برایش اخیر های خوشگذرانی همه

 نداشت را کس هیچ. کند دردودل او با بتواند که نداشت را کس

 نتیجه که باشد داشته اطمینان و بگیرد کمک او از بتواند که

دهد می خوبی ... 

 بی. انداخت بیرون حمام در از را همه و آورد در را لباسهایش

 آب از پر هم چشمانش دیگر. کرد نمی هم گریه دیگر بود حس

. نبود سرش در فکری هیچ ولی بود سنگین اش سینه. شد نمی

 کرده اعتماد او به آنقدر که عرفان. نبود مهم برایش چیزی هیچ

 تو طور آن... بود گذاشته میان در او با را اش زندگی همه و بود

 می انتظاری چه آدمها بقیه از دیگر! بود آمده در آب از زرد

 ...رفت



 آن زیر حرکت بی همانطور و کرد باز بدنش روی را سرد آب

 حمام های کاشی به. کرد نمی احساس را سرمایش اصال. ایستاد

 ای لحظه فربد چهره. کرد می نگاه را مستقیم و بود شده خیره

 به را آن باید که کند قبول توانستنمی. گذاشتنمی آرامش

 برای که باشد او... شود برعکس شرایط و. کند واگذار پدرش

بکشد انتظار یکبار ای هفته فربد دیدن . 

 هر و نگیرد آغوش در را پسرش دیگر بپذیرد توانست نمی اصال

نیاید خانه به او عشق به شب . 

 خواست می سعید هم را او و نداشت او جز دلخوشی هیچ 

بود مرگ به شبیه گالب برای سعید با بودن بگیرد ... 
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 خاک لحظه لحظه که دانست می... شوی گور به زنده که انگار

 آن در ای لحظه ندارد امکان و شود می ریخته صورتش روی

 ها حرمت... بنشیند گالب ایه لب روی خوشی طعم زندگی

 عوض را چیزها خیلی دوری سال هفت و بود ریخته برایشان

بود کرده . 

 و بود کیومرث به متعلق که تیغی. برداشت را تیغ رنگ آبی بسته

داشت وجود حمام داخل کابینت در هایش بسته همیشه . 

 چشمانش بود تیغ بسته  روی نگاهش. ایستاد دوش زیر دوباره 

 ولی است چیزی چه درست کار دانست نمی... دمیز دو دو

 غلط از است بسته نقش سرش در که چیزی این که بود مطمئن

 را کردن آغاز نو از دوباره گنجایش دیگر ولی است تر غلط هم

 .نداشت

 از طوری... بود بریده! کند شروع را چیز همه توانست نمی دیگر 

 زندگی به را او توانست نمی کس هیچ که بود بریده زندگی

 .برگرداند



 جدیدی شروع دوباره بخواد که نداشت اراده آنقدر هم خودش 

بگیرد پیش را ... 

 بود گرفته آغوش در را بدنش. کرد نمی گریه ولی ایستاد آب زیر

بود گذرانده که لحظاتی تمام به فکر... میکرد فکر فقط و  ... 

 برای سن سال پنج و بیست و داشت سال پنج و بیست فقط او

 هیچ شاید سالش و سن هم دخترهای! بود زیادی تجربه همه آن

نداشتند را او های تجربه از کدام . 

 می چشم به موفقی دختری همه دید از قبل روز چند تا شاید 

 تنها. دید می دنیا آدم ترین بدبخت را خودش حاال ولی آمد

بودند مادرش مادر و پدر فقط بود مانده برایش که کسانی . 

 روی... آورد یاد به را عرفان های محبت تمام و ایستاد آب زیر

 توانست نمی هم هنوز! بود مانده جا عرفان عطر بدنش ذره ذره

 قبول توانست نمی. است بوده بازی او برای چیز همه که بپذیرد

ندارد وجود شان بین ایعالقه هیچ دیگر که کند . 

. بمیرد انعرف برای توانست می هم هنوز اتفاقات همه وجود با 

 زندگی وقتی و تپید می قلبش کرد می فکر او به وقتی هم هنوز



 اصال که چیزی تنها. شد می گرم دلش کرد می تصور او با را

 هفته اول. داشت عرفان دست که بود پولی آن نبود مهم برایش

نداشت دلگرمی هیچ دیگر و گرفتند می او از هم را پسرش ... 

. نداشت هدفی هیچ ولی دکر می نگاه را حمام های کاشی

 آب زیر! کند عملی را تصمیمش میترسید... میدید تار چشمانش

. آورد نمی هم خودش روی به ولی بود شدن منجمد حال در سرد

 و گذشته ی همه از لرزید می و بود گرفته محکم را دستانش

بود کابوس برایش که لحظاتی ... 
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 می مرور ذهنش در یکباره به را ها سختی تمام انگار لحظه آن 

 آورده بار کیومرث که هایی بدبختی... فرح های توهین تمام کرد

 گریه مادرش که لحظاتی حتی و شان داغان و درب ی خانه... بود

 خانم... کند پنهان همه از را اش گریه داشت سعی ولی میکرد

 از بعد و بود عاشقش که جانی خانم ، آورد می خاطر به را جان

 حتی. است زن بهم حال و زشت چقدر دنیا بود فهمیده رفتنش

 او به هم ذره یک حتی دیگر که سعیدی... را سعید های مهربانی

 نمی حتی که بود شده زده کنار دلش از انقدر! نداشت اعتماد

 نمی نمی ..بود مرده رسما او برای سعید کند فکر او به تپانست

 آخرین با. کند تحمل پسرش خاطر به را او ایذره حتی توانست

 ترسیدمی فقط. بود شده متنفر آنها از قبل از بیشتر فرح برخورد



 که بود فربد اش نگرانی تنها... شود بزرگ ها آن نارک پسرش

 بود ممکن...  بیاید سرش به چه او از بعد است قرار نمیدانست

شود متنفر هم گالب از فربد که کنند کاری حتی ! 

 دانست می خوب. برداشت شلف روی از را تیغ رنگ آبی یبسته

 رفتن زا قبل و دارد قرار آنجا در کیومرث تیغ یبسته همیشه که

... بود قطعی تصمیمش دیگر. بود کرده را جا همه فکر حمام به

. خواست نمی را آن برود پیش طوری این زندگی بود قرار اگر

 تصمیمش واحد از آنی در ولی بود نکرده فکر مرگ به وقت هیچ

کند تالش دوباره چیزی برای توانست نمی. گرفت را ... 

 داد قرار چپش دست چم روی را بود آورده در که تیغی یلبه

 را اش تصمیم توانست نمی که لرزید می هایش دست انقدر

 صدای... بود بسته یخ بدنش تمام با هم قلبش انگار. کند عملی

 می کاش. بود داشتنی دوست و ریتمیک برایش انگار آب شرشر

 در را پسرش دوباره کند تمام را اش زندگی آنکه از قبل توانست

 باز تصمیمش از لحظه آن اگر بود نمطمئ ولی بگیرد آغوش

نیست پی در دومی بار دیگر بایستد . 



... دید چشمانش دو هر با را خون شدن جاری کشید که را تیغ 

 لحظه دستش مچ سوزش. کرد بد را حالش آن رنگ و خون بوی

نفهمید چیزی دیگر بعد و بود ای ... 

**** 
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بعد سال پنج  

 

 تمام که تیمی به کردن نگاه مشغول و بود ایستاده استخر بیرون

شد بود کرده صرفشان را وقتش رویشان را اخیر سال یک مدت .  

 ها بچه. دمید محکم سوتش در رسیدند که استخر ی انتها به

 گالب دوباره تا دندش منتظر و ایستادند استخر انتهای همگی



 نفس همه. دهند انجام کاری چه که بگوید و بزند سوت برایشان

زدند می نفس . 

گفت و کشید فریاد : 

-  مقام هیچکدومتون برین پیش شکل این به افتضاحه سرعتتون

افتضاحین... نمیارید ! 

 انتهای به. کردند تالش بیشتر قبل از ها بچه و زد سوت دوباره

 به آنقدر. آمد می باال شان نفس سختی به رسیدند می که مسیر

 تا بود نکرده تایید را آنها وقت هیچ و بود گرفته سخت آنها

 مانده باقی کالس پایان تا دقیقه ده فقط. نکشند تالش از دست

 آخری تیم. داد نمی استراحت آنها به هم ذره یک گالب ولی بود

 آنها انتخابی مسابقه چندین از بعد... بودند مانده باقی که بودند

بود کرده انتخاب استانی مسابقات برای را . 

 و گفت نباشید خسته همه به گالب شد تمام که تمرین زمان

 از یکی جلوی. افتاد راه بیرون سمت به استخر کنار از خودش

 موهای دور از را سیاهش موی کش و ایستاد رختکن های آینه

 در را بلندش ایموه دوباره خواست که همین. کرد باز اش شرابی



 او به دستش مچ عمیق خط کنند جمع سرش از نقطه باالترین

 اتفاقات یادآور سال پنج آن تمام که چیزی. کرد کجی دهان

 جلوی از اتفاقات آن ای لحظه حتی داد نمی اجازه و بود گذشته

 فرخنده ولی نداشت یاد به که خودش. شوند دور چشمش

 و بود شده پاره رگش آنکه از بعد دقیقه چند که بود کرده تعریف

 خدا باید دانستنمی. برسانند بیمارستان به را او بودند توانسته

 پیش او یخواسته طبق چیزی هیچ چون نه یا میکرد شکر را

 پایان اش زندگی به تا خواست نمی هم خدا انگار. بود نرفته

 پسرش از او سهم و نداشت خودش کنار را فربد دیگر... دهد

 این روزهای تمام ها اتفاق این تمام با ولی بود روز دو ایهفته

... است بوده همین قسمت شاید گفت می خودش با سال پنج

 در را ساعتش حتی. پوشاند نمی را دستش زخم روی وقت هیچ

 خودش برای همیشه خواست می. انداخت می راست دست

 نبرد یاد از وقت هیچ میخواست باشد داشته چشم جلوی عذابی

 به بست که را موهایش... است افتاده برایش اتفاقاتی چه که

افتاد راه به مدیر اتاق سمت ... 
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 خانه به سری باید. شد آماده رفتن برای و کرد جمع را وسایلش

زد می کتایون . 

 کسی هیچ آن آن از بعد و بود استخر انسس آخرین تیم سانس

نبود استخر در . 

 منتظر و بودند ایستاده راهرو داخل همگی ها بچه مادرهای 

 را ها بچه ها بچه وضعیت گالب از یک به یک. بودند هایشان بچه

 به راجع بیشتر داد می که تذکری شان همه به گالب و پرسیدند

 تمرکز دو این روی اگر بود مطمئن. بود آنها بدنسازی و تغذیه

بگیرند خوبی نتیجه توانند می کنند . 

 شان مجموعه. زد بیرون ورزشگاه از و کرد جمع را وسایلش

. بود کتایون مدیون را وضعیتش این تمام و داشت بزرگی استخر

 کتایون پای به پا که بود ای مجموعه مدیر سال پنج از بعد حاال

بود کرده تالش برایش . 



ماشین حتی تهنشس ماشین پشت   

 باالیی مدل ماشین آنکه با. نبود گذشته دوران یادگار دیگر هم 

. بود فروخته را قبلی ماشین که کرد می شکر را خدا ولی نداشت

 کتایون کمک با بعدتر ولی بود پولی بی خاطر به تنها دلیلش

 نداشت را کتایون اگر و بخرد حد همان در ماشینی بود توانست

آمد می سرش به ییبال چه دانست نمی . 

 هایشان هفته آخر تمام. آوردمی خانه به را فربد باید بعد روز

 مختلف تورهای در. میشد سپری گذار و گشت به همچنان

 جایی. برد می ایرانگردی به خودش با را فربد و کردمی نامثبت

 یک حتی دیگر که کسی... آورد می یاد به برایش را عشقش که

بود هندید را او هم بار .  

 این همه آنکه با. کرد می اش برنامه این از خوبی استقبال فربد

  های هفته آخر و اتفاقات

 ولی بود عرفان با اش ایرانگردی روزهای تداعی گالب برای شان

 هنوز. بپوشاند عمل جامه را پسرش عالیق داشت دوست هم باز



 رفتن بازی شهر از هم هنوز و کرد می سر بچگیش عوالم در

آمد می ششخو .  

 دور از سال پنج شاید ریخت هم به اعصابش فربد به فکر با

. بود نکرده عادت چیز هیچ به هم هنوز ولی گذشت می بودنش

شد نمی دوا وقت هیچ که بود دردی فربد نداشت . 

 آنجا و است خانه کتایون همسر که زمانی زیاد دادمی ترجیح

 البته. بپذیرد را او دعوت شدمی مجبور اوقات گاهی ولی نرود

 کتایون همراه به هم او مدت تمام و بود خوبی خیلی مرد علیرضا

 ازدواج هم با که سال پنج از بعد حاال. بود کرده کمک گالل به

 کار مسئولیت بیشتر بود، شده دار بچه کتایون و بودند کرده

بود گالب گردن روی . 

 علیرضا. داد فشار را کتایون خانه واحد زنگ و ایستاد در جلوی

گفت آمد خوش او به و آمد آیفون پشت که بود . 

❄ 14:36 21.10.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق   



# 421_پارت  

 

 خیلی. داد فشار را آسانسور چهارم طبقه دکمه و شد وارد

 ولی. بود گذرانده را اش دغدغه پر روزهای از یکی. بود خسته

 صحبت هم کتایون با حتما مجموعه مسائل ماهنگیه برای باید

کرد می . 

 کاناپه روی که کتایون. شد مواجه علیرضا استقبال با رفت که باال

 و داد تکان دست او برای میداد، شیر دخترش به و بود نشسته

 گذشت از بعد دیگر کرد احوالپرسی و سالم علیرضا با. زد لبخند

 که بود کسی تنها کتایون .بودند شده خانواده شبیه سال پنج

 همان به شبیه هم باز بلکه. بود نگذاشته تنها را او وقت هیچ

 زنی. بود کرده کمکش ها زمان آن از بیشتر حتی اول هایسال

 روزهای تمام دانست می او مدیون را اش زندگی همیشه که

 همسر و ازدواج درگیر اینکه با و بود همراهش گالب افسردگی

 او برای گالب. نگذاشت کم گالب برای چیز هیچ ولی بود خودش

داشت دوستش عاشقانه که بود نداشته خواهر یک به شبیه ... 



 دخترش صورت به نگاهی. بوسید را کتایون صورت و رفت جلو

رفت اش صدقه قربان انداخت . 

 من کن باز... برم قربونت آخه کن نگاه چشماشو بگردم دورش -

اقلحد هارو قهوه دونه اون ببینم ... 

 ادامه خیال بی دیگر و چرخاند گالب سمت به را سرش دخترش

 با و زد قهقهه او روی به دید را گالب صورت همانکه. شد کارش

 شان شان خندن او کار از همه. گفت آمد خوش او به کار همین

بود گرفته . 

- خانمو فسقلی این ببینم من به بعدتش . 

 دخترش. کرد باران بوسه را صورتش و گرفت آغوش در را تمنا 

بود شده تمام اش ماه شش تازه .  

کرد اقدام گالب از پذیرایی برای و شد بلند جا از کتایون . 

 که نگفتم هیچکدومشون به ولی اند آماده نظرم به ها بچه -

 رژیمشونو مادرا. ترسوندم رو همه. خوبه اوضاعشون اوضاع

خوبه هم کنن رعایت درست . 



 ولی داریم وقت مسابقه تا. میشن تنبل کردی خوبی کار اتفاقا -

میره پیش خوب مطمئنم . 

 این لذت تمام. بویید را او و کرد می تمنا گلوی زیر را سرش

 می را آنها حسرت چقدر و بود داده دست از را فربد روزهای

  .کشید

گفت کتایون به رو  : 

 اش مزایده توی میخوای گفتی که جدیدی مجموعه این -

 کار سر بیای نمیتونی که خودت شد؟ چی جریانش کنی شرکت

بیاری؟ رو کسی میخوای  

 بزارم رو تمنا میتونم. دارم هم مهدکودک بشه اوکی اتفاقاً -

 کردیم می صحبت اتفاقا علیرضا با. بگیرم عهده به کاراشو اونجا

کاره بهترین اینطوری گرفتیم نتیجه ... 
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 دست به شروع خودش برای دخترک. گذاشت زمین روی را تمنا

 همیشه که کوچکی عروسک گالب. کرد کردن بازی و زدن پا و

داد دستش به را میدادند او دست به . 

 به هم علیرضا که بود میز کردن آماده و آشپزی مشغول کتایون

 آن مزاحم هم و  دهد انجام را ودشخ کارهای هم تا رفت اتاقش

نباشد دو . 

 را اش گوشی هم گالب و کردمی بازی تنهایی به گالب کنار بچه

 معتاد اپلیکیشن. بزند اینستاگرامش در چرخی تا. کرد روشن

 آن از رفت می یادش دیگر میشد واردش وقتی که ای کننده

شود خارج . 

 روی بهاره و لعس عکس کرد باز را اینستاگرام صفحه که همان 

 به و است عسل تولد که بود رفته یادش. گرفت رنگ صفحه

بود نگفته او تبریک ! 

 وارد بفرستد تبریک پیام او برای آنکه از قبل و کشید پوفی

 برای سه هر قبل سال پنج همان از. شد اششخصی صفحه



 در که گذاریسرمایه با شهاب. بودند رفته مالزی به دائم اقامت

 را دخترش و همسر و بگیرد اقامت بود توانسته بود کرده آنجا

 هم هنوز. بودند ارتباط در هم با دورادور. بود برده آنجا به هم

 در ولی آمد می گالب دیدن به گشتمی باز ایران به بهاره وقتی

 خودکشی. بودند برگشته ایران به بار دو فقط سال پنج این طی

 اجازه بود دیده را آنها وقتی و بود کرده پنهان آنها از را اش

 بود شده همیشگی دستش مچ روی که خطی از چیزی بود نداده

 .بفهمند

 صحبت هم با و فرستاد می پیام بهاره برای اوقات گاهی 

. بود عرفان نداشت خبری که کسی تنها از فقط و کردندمی

. است بوده حال چه در سال پنج آن عرفان اصال دانستنمی

. نگویید او به راجع چیزی تا بود خواسته هبهار از خودش البته

 چه برای که بودند نداده توضیح بهاره به کدام هیچ هم وقت هیچ

بود خورده هم به شان رابطه ... 

 و بایستد خودش پای روی بود توانسته سال یک از بعد شهاب

 بهبود برای هم مختلف کشورهای دکترهای از. برود راه



 که بود که شاکر را خدا داقلح. بودند گرفته کمک اشوضعیت

 هم عسل حتی و بود نخورده هم به شهاب و بهاره زندگی

 چندین که زندگی. برسد ارامش به ها آن کنار که بود توانست

 رفته خوشبختی به رو بود گذشته ممکن شکل بدترین به سال

 اشزندگی به شهاب که کرد می شکر را خدا همیشه بهاره. بود

 بود شده باعث تصادف آن که گفت می اهیگ حتی و بود برگشته

شود تلنگری شهاب برای تا . 

❄ 16:16 21.10.19, ]❄محمدحسینی نازنین هایرمان ] 

# غیرقانونیست_شهر_این_در_عشق   

# 423_پارت  

 

 می لبش روی لبخند همیشه دید می هم کنار را آنها که گالب 

 را پدرش عسل. بود افتخار باعث برایش آنها بودن خوش نشست

 حاال که عسلی. ارزید می دنیا تمام به همین داشت خودش کنار

 دوست همیشه که بود شده هاییرشته همان از یکی دانشجوی

 خواست می دلش هم اول از که بود رفته چیزی دنبال به. داشت



. بود کرده دور آنها از را او هایش گیری سخت خاطر به بهاره و

 حتی. شدند می شقشعا همه که کشید می ای نقاشی تابلوهای

بود گذاشته نمایشگاه هم استانبول و پاریس در باری چند ... 

 صفحه باالی از را عسل اسم. کرد باز را اش تلگرام صفحه

 و دوری همین ولی بود شده تنگ آنها برای دلش. کرد جستجو

بود بهتر دوستی . 

 باشه مبارک تولدت چطوری؟ من هنرمند خوشگل سالم -

خبر؟ چه... خانمی  

 دید را پیامش عسل که وقت هر تا گذاشت کنار را گوشی

 آموزش مشغول آنجا در حاال که دانست می. بدهد را پاسخش

هست هم سال پنج زیر کودکان به شنا . 

 بود شده سپری خوبی به همه زندگی. بود خوشحال برایش خیلی

 گالب فقط بود کشیده عذاب هاسال این در که کسی تنها و

 ...بود

 از را چاقو. افتاد راه آشپزخانه سمت به که بود بازی غولمش تمنا

شد ساالد بقیه کردن درست مشغول و گرفت کتایون دست . 



بیام؟ که داشتی اصرار انقدر داشتی چیکار -  

 باشیم هم دور بیای که این هم نیستن بابات مامان هم گفتم -

بدیم انجام و جدید استخر این های کتاب حساب یکم . 

- دیگه؟ گیریم می قطعی  

 مشغول کتایون. چید ساالد ظرف دور و کرد تکه تکه را ها خیار

گفت که بود برنج کشیدن : 

باشه راحت خیالت میگیرمش داری؟ شک مگه آره - . 

 نگاهش. گذاشت او دست کنار را برنج دیس و آمد و گالب کنار

نشست گل چپ دست مچ عمیق خط روی . 

خودم پیش بیارم رو فربد برم باید فردا - . 

 نکردی نامثبت هم جایی که. نداره ناراحتی ناراحتی؟ پس چرا -

 باهم بگم علیرضا به بزار وری یه میریم هم با همگی هفته آخر

 .میریم

 ماجرا ی همه وقتی. بود عزیزتر برایش هم خواهر از واقعا کتایون

 بود نشنیده گالب زبان از را هیچکدام که آن با بود فهمیده را



 قدم هم او با لحظات تمام. ماند گالب کنار که بود سیک تنها ولی

شود آن از بدتر روزهای مانع کنارش در تا کرد سعی و شد . 
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 کنار میخواد دلم انقدر. شده تنگ براش دلم انقدر... نمیدونم -

 صبح از بچه این! کنیم زندگی هم با بگیرم خونه یه! شهبا خودم

تنهاس شب تا . 

 تا صبح سعید االن. تنهاس فربد باز هم کنین زندگی هم با اگر -

 به نگیر سخت. سرکاری شب تا صبح تو اونجوری سرکار شب

 روز هر رو فکرا این تمام داری ساله پنج. کن ولش گالب خودت

دیگه نک ول کنی می تکرار خود برای ! 

 تکان را سرش. کشید آه بغض پر و کرد فوت بیرون به را نفسش

رفت نمی سرش از فربد فکر ای لحظه ولی داد . 



 باز رو اینستاگرام االن. بود رفته یادم کامالً. عسله تولد امروز -

گفته تبریک بهش گذاشته عکس بهاره دیدم کردم ... 

شده بزرگ ماشاهلل هم چقدر - . 

 قرارداد برنج دیس کنار را آماده ساالد ظرف و زد لبخند گالب

گفت و داد تکان را سرش : 

شده تر خوشگل چقدم ماشاال آره - . 

کرد کردن صحبت به شروع دوباره و کرد سکوت کمی  : 

 این دادم انجام زندگیم توی که مثبتی کار تنها کنم می فکر -

 فکر و بود شروعش اشتباهم برگترین. بریدم شهاب از که بوده

بشم جدا ازش که بود این انتخابم بهترین کنمیم . 

 شروع گالب مواقع طور این در همیشه گفت نمی چیزی کتایون

میداد گوش فقط کتایون ولی کرد می صحبت به . 

 است ممکن بفهمد را چیز همه کتایون اگر کردمی فکر همیشه

 همه منطق با انقدر کتایون ولی نیاندازد او صورت در هم تف که



 بود فهمیده دوم بار برای که کرد کمک او به و داد گوش را چیز

باشد خوب برایش کتایون اندازه به تواند نمی کس هیچ که . 

 به مردی هیچ بود نداده اجازه که سال سال پنج آن تمام 

. باشد داشته بهتری زندگی بود توانسته شود وارد اش زندگی

 به برای انتظار از دست دیگر هم سعید که دانست می حتی

 گفت می او به فربدد گاهی که البته است کشیده او آوردن دست

 هیچ نبود حاضر گالب ولی باشد سعید با دوباره که خواست می و

 ببیند بار یک هفته بود قرار را فربد اگر حتی. کند فکر او به وقت

 با حتی دیگر. دهد راه زندگیش به را سعید شدنمی حاضر هم

 را خدا حداقل بود شده کمتر سعید و او طارتبا فربد شدنبزرگ

 تربیت در دخالتی و نیست سعید زندگی در فرح که بود شاکر

کند تحمل را مسئله این تواند نمی اصال وگرنه ندارد فربد . 

 علیرضا های خنده و شوخی با وقتشان و خوردم شام هم کنار 

 .گذشت
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 به و کرد خداحافظی آنها با که بود گذشته شب نیمه از کمی

 که ای خانه همان در هم هنوز. افتاد راه به خودش خانه سمت

 و فرخنده بدون خانه ولی کردند می زندگی بود داده او به شهاب

 وندبر آنجا از خواست نمی. داشت را زندان حکم برایش کیومرث

 فراموش وقت هیچ نتواند و باشد چشمش جلوی چیز همه تا

 .کند

 گالب هفته آن و بودند رفته زیارتی سفر به فرخنده و کیومرث 

بود کرده سر تنها را شبها . 

 افتاد راه به واحدشان سمت به و برد پارکینگ داخل را ماشین

 به را آن تعجب با. داشت قرار بزرگ گلی سبد واحد در جلوی

 چه طرف از سبد آن بفهمد تا گشت نشانی دنبال و گرفت دست

است کسی . 



 به سبد طورهمان شد ناامید فرستنده نام فهمیدن از وقتی 

 که آشنایی صدای... شد واحد درب کردن باز مشغول دست

 گذشت می بود شنیده را آن که باری آخرین از سال پنج دقیقاً

 سبد و کلید از ترس، زا راه میانه جا همان دستش و ترساند را او

 در روی طور همان کلید و افتاد زمین روی گل سبد. شد جدا گل

 دیدن با و چرخید بود شنیده را صدا که سمتی به ماند باقی

شد حبس سینه در نفشسش عرفان . 

 ترسوندمت؟ -

 دنیا آن در که بود کرده فکر لحظه یک. چرخید سمتش به گالب

.. شد نمی باورش اصال... سال پنج از بعد هم آن او دیدن. نیست

 از پاهایش و دست و بزند بیرون حدقه از بود مانده کم چشمانش

 را یذاحساستش همه او دیدن. بود افتاده لرز به اضطراب شدت

 بود کرده سرکوب سال پنج که احساساتی. بود انداخته جریان به

بود داشته نگه امان د ها آن از را خودش سال پنج و . 

 بجر که تاریک راهروی آن میان. زد لبخند عرفان لیو نزد حرفی

 نداشد وجود دیگری چیز هیچ رنگ کرم کفشی جا یک و ها آن



 آمده بند زبانش. بزند حرفی توانست نمی گالب. بودند ایستاده

کرد می نگاه عرفان خندان چشمان به فقط و بود .  

 صورتش بود شده تر بلند بود دیده که باری آخرین از موهایش

 نور همان در موهایش میان ای نقره  های رگه و تر افتاده جا کمی

 و داشت تن به رنگ زیتونی اورکت. بود روئیت قابل راهرو کم

 پنج تمام. بود پوشیده تیره سبز رنگ به سویشرتی هم آن زیر

 بجای کرد می احساس. بود رفته بین از باره یک به تالشش سال

 جای ولی کوبد می سینه در که است قلبش تنها نفرت و خشم

کشید می قرمز خطی قلبش روی چپش دست مچ روی سوزش .  

 فقط و بود عرفان همان. داشت پا به ای خاکی تیمبرلن بوت

بود شده شکسته بیشتر نه... کمی . 
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 !سالم -

. کرد نگاهش مات جواب بی گالب و داد سالم دترزو خودش

 اضافه او صفات به هم بازی زبان انگار ولی نبود باز زبان عرفان

گفت که بود شده : 

ها واجبه سالم جواب - ! 

  جای. شد کشیده هم در هایش اخم دستش مچ سوزش از

 درد از بار این ولی گرفت می درد سرما اثر بر عمیقش بریدگی

 های لحظه خواست می و بود رسیده هم آن روی به که بود دلش

 به بیمارستان اتاق داخل که روزهایی. بیاورد یادش به را عذابش

 که هایی وقت... بود نزده حرفی هیچ و بود کرده نگاه پنجره

 باز  او و بود شده تایید فرزندش  از داری نگه صالحیت نداشتن

 که سودی تنها اش زندگی اخیر سال پنج... بود مانده ساکت هم

 کند دفن دلش ی گوشه را عرفان بود توانسته که بود آن داشت

 ریخته عرفان روی که هایی خاکستر بوزد بادی اگر دانست می و

 اش ییچاره دل به ای ذره اگر که دانست می. شد می پخش بود

کرد خواهد فراموش را ها بدی ی همه بگیرد شل .  



 کنارش خواست. شدبا محکم دوباره خواست که بود کتایون

 و نبود تنها کتایون دیگر بار این. باشد گاهش تکیه و بیاستد

 سال یک  وقتی. کرد می اش همراهی راه این در هم او همسر

 و بود آمد و رفت در روانپزشک و مشاور مطب بین هفته هر تمام

 بودند کتایون و اش خانواده فقط خورد می آرامبخش های قرص

بودند کنارش که . 

نمیگی؟ یزیچ -  

 دستانش. برداشت را بود افتاده زمین روی هرچه و شد خم گالب

 افتاده در روی از که کلید سختی به توانست ولی بود حس بی

 را عرفان سنگین نگاه. شود بلند و دارد نگه دستش در را بود

 پشت دیگر شد بلند که جا از. کرد می احساس بدنش روی

 ولی بیاندازد در قفل داخل را کلید داشت سعی. ندید را سرش

کند کاری نتوانست هم باز و کرد تالش باری چند. توانست نمی . 

. کرد می حس بدنش روی را اش سایه گالب. رفت تر جلو عرفان

 گالب. کشید بیرون گالب دست از را کلید و برد جلو را دستش

 ها واقعیت با دیگر باید. بود می ها حرف آن از تر محکم باید



... بهاره و عسل از. بود کرده فرار زمان آن تا انگار. شد می روبرو

 فرار هم فرح و سعید از حتی... بود ندیده دیگر که شهابی از

 از دوباره را اش زندگی فرار با بود توانسته مدت تمام. بود کرده

 تنها. بود نکرده هم فراموش ولی بود ندیده را ها آن. بسازد نو

 هیچ بهاره. بود عرفان بود هشد حذف کامل طور به که کسی

 شده نابود و نیست کل به هم عرفان و بود نزده حرف او از وقت

 .بود
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 و کرد جمع را مشتش کرد برخورد دستش به که عرفان دست

کشید عقب را دستش .  

بودم؟ جاک نمیپرسی -  



 که کلید. کند فرار او دست از خواست می و بود مانده مستاصل

 های حرف ی همه. چرخید عرفان سمت به چرخید در قفل داخل

 او روبروی. کرد می جزم را عزمش باید. آورد یاد به را مشاورش

 تمام کند فرار او از خواست می اگر. زد می حرف و ایستاد می

 بدون و ایستاد می باید بود او که حاال. رفت می هدر سال پنج

زد می را حرفش فرار . 

میکنی؟ چیکار اینجا -  

 چشمان داخل را جراتش تمام و بود ایستاده باز نیمه در جلوی

 ظاهرش. بود ریخته نداشت هم را گذشته فروغ دیگر که خماری

 شده روشن موهایش رنگ ولی بود قبل سال چند گالب همان

 زور به رفت می مو رنگ تجدید رایب که وقت هر کتایون. بود

 حتما خرید می لباسی اگر. برد می خودش همراه به هم را گالب

 همیشه برایش کتایون. داد می گالب به را یکی که بود دست دو

 کتایون. شد می تکرار سرش در او های حرف و بود ناجی

 قوی که بود خواسته... نکند سرزنش را خودش که بود خواسته

کند عمل قوی و باشد . 



عذرخواهی اومدم - ... 

 فقط. کند خواهی عذر خواست می چه برای بداند نخواست

گفت و گرفت او از را نگاهش : 

 برم میخوام من برو لطفا. نمیبینم عذرخواهی برای دلیلی -

کنم استراحت داخل . 

 تو مدت این تمام. کنم پیدا رو خودم بودم رفته... کن صبر -

... بره یادم رو اینجا شاید تا کردم می انهداوطلب کارای افغانستان

 طاقت ولی کنم اعتراف سال پنج از بعد سخته. بره یادم تورو

 .نیاوردم

 قاضی کالهمو. نیام نتونستم ولی باهات بزنم حرف برام سخته

نباشه گردنم دینی حداقل تا بگم خواستم. اومدم و کردم . 

 گند تا آمدند می او زندگی به ها مرد. زد نیشخندی گالب

 را هایش بدبختی بیشتر و بزنند هم به بیشتر را هایش کصافتو

بیاورند رویش به . 
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 نداشت راهش ی ادامه برای مردی هیچ به نیازی دیگر که حاال

 هم را او بخشش فکر که بود آمده عذرخواهی برای کسی دقیقا

 مچ روی عمیق زخم آن باعث عرفان. بود کرده دور سرش از

 ولی بود آور عذاب و سنگین چیز همه شاید. بود سده دستش

 کوبیده صورتش در او برای را ها بدبختی ی همه که بود عرفان

 .بود

.. رفت باال کمی مانتویش آستین زمان هم و برد باال را دستش

 اسیر او دست مچ روی عرفان نگاه و شد ایاننم مچش روی زخم

 .شد

 کنی؟ عذرخواهی جانی یه از نیست زشت سن سال چهل با -

 خطو این. نکن نگاه سرتم پشت برو... عرفان برو! نمیفهمه جانیه

 یادگاری خطو این قبل سال پنج که همونیم من میبینی؟

 یادم که چیزی اولین میکنم نگاش وقتی دستم مچ روی گذاشتم



. نکنم اعتماد وقت هیچ مردی هیچ به که اینه چیه؟ میدونی میاد

 برسه چه... مردی هیچ میگم... کردی بدبختم چجوری بیاد یادم

 آخر تا شاید. شده عمیق خط این شدن کشیده باعث که اونی

 که نمیدم اجازه ولی مونده عاشقت که باشم روانی جانی یه عمرم

بکشی لجن به زندگیمو دوباره ... 

گفت شوخی با و گرفت عمق لبخندش فانعر : 

 سفید موهام درسته. نشدم پیر هم انقدر... نیست سالم چهل -

نیستم قبلی انتقامجوی آدم اون دیگه خودم ولی شده . 

 چشمانش. شد می پایین و باال هیجان شدت از گالب ی سینه

 نظرش به ولی نه که قلبش ته از هایش حرف. نداشت حسی هیچ

بگوید عرفان به توانست می که بود یچیزهای بهترین . 

 اول اومدم. بشم متحول برگشتم ام جنگی سرباز یه کن فکر -

 بودم اونجا که مدت این بگم بهت بعد و کنی حاللم تا پیشت

کردم که کارایی بابت کشیدم عذاب چقدر . 

ذاد ادامه و کرد مکث کمی : 



 همیشه سنگینیش نبخشی. میکنم درست شم بقیه ببخشی -

 که خطی سنگینی چه بدبختیات، سنگینی چه... دوشمه یرو

داشتنت دوست سنگینی چه و دستته مچ روی ... 

 باره سه و دوباره را داشتن دوست ی کلمه و زد پوزخندی گالب

کرد تکرار خودش برای . 

ببخشمت که خوام می نه و میتونم نه - . 

 بش این میشه صبح... روزا این میشه سر... بخشی می باالخره -

ما ی خونه توی میاد نور تو، و من ی تیره و تاریک ! 

 

 پایان

 بامداد ۲:۴۷

 مهر ۲۹

 

 

 

 



 


