
 

# ۱پارت  

اول فصل : 

 

. آوردمی لب روی لبخند دوستانش و سیاوش ی خنده صدای

 خوب رفتارش آنقدر اما شناسمش می که نیست زیادی مدت

 و شلوغ ی خانواده این اعضای بین در کنم اعتراف که هست

 این رسم به بنا که بزرگی سینی. کرد اعتماد او به شودمی پلوغ،

 سختی به را است خشکبار و یلآج و تنقالت ظروف از پر خانه

 می کمرم در بدی درد. روم می اتاق طرف به و کنم می بلند

 این های کار. کنم عادت وضع به باید ندارم، ای چاره اما پیچد

. ماند نمی خودم برای وقتی که است زیاد آنقدر کوچک ی خانه

 کردن درست از بعد و گذاشته زمین روی را سینی اتاق، در پشت

 این در همیشه مثل سیاوش حضور. کنممی باز را در ما روسری

 آنقدر. است اتاق در حاضر اعضای دیگر شادی باعث هم جمع

 خم. شوند نمی من حضور متوجه حتی که است گرم بزمشان

سلام

سلام
او عاشقم نبود 



 با و برداشته دوباره را سبک چندان نه بزرگ سینی و شوممی

 و شده قطع صداها همه ورودم با. شوم می اتاق وارد احتیاط

 بودنش شوخ وجود با سیاوش. گردد برمی من طرف به هانگاه

 دل در. باشد داشته خانم یک با رفتاری چه باید داندمی خوب

 زندگی زن برای اینمونه مرد او. خورممی را همسرش حسرت

 از را سینی و آمده من طرف به سریع خیلی. بود خواهد اش

 به باز و گذاشته اتاق ی گوشه کرسی روی را آن. گیرد می دستم

 همان با و کند می حلقه گردنم دور را دستش. آید می من سمت

 دلتون: گوید می دوستانش به رو اش همیشگی شوخ لحن

 مامان خوشگلی و جوونی به مادربزرگ کدومتون هیچ بسوزه،

ندارین من طهورای . 

. کاردمی ام گونه روی محکمی ی بوسه همیشه مثل هم بعد و 

 بزرگی لبخند شرمندگی، جای به که است کراریت قدر آن کارش

 می بلند سیاوش دوستان ی خنده صدای. نشیند می لبم روی

 می فاصله او از و زده سیاوش ی گونه به آرامی ی ضربه. شود

 به نگاهم چرخم، می در طرف به اتاق از خروج برای وقتی. گیرم

 به و زده سینه به دست که افتدمی اویی خشمگین چشمان



 سرخی به اش چهره. است زده تکیه اتاق ورودی در کنار واردی

 نیشخندی. ندارد راهی شدن پاره تا اش پیشانی رگ و زند می

 بی را اتاق و کرده نثارش دل در را بنشیند لبم روی است قرار که

 اینکه جای به. است جالبی انسان او. کنممی ترک مکثی هیچ

 کردن نگاه روی اش رهمسخ پیشنهاد خاطر به و باشد خجل حاال

. است طلبکار که اوست این هم باز باشد، نداشته را چشمانم به

 سر غذایم به و رفته خانه مجهز چندان نه ی آشپزخانه به

 را اش دوستانه های دورهمی همیشه دارد عادت سیاوش. زنممی

 خانه این ساکن من که زمانی از حداقل بگذراند، خانه این در

 اش خانواده از شدن جدا اهل. است بوده نای رسم که ام شده

 برگزاری ی اجازه که است حساس آنقدر هم مادرش نیست،

 از او با ام رابطه. دهدنمی او به را خانه در هایی دورهمی چنین

 دورهمی دوبار یکی ماهی. است بهتر خانواده این اعضای تمام

 نانشمیهما از پذیرایی مسئول من و کند می برگزار اینجا را اش

 اما کندمی کمک بتواند که جایی تا هم خودش هرچند. هستم

 ها مهمانی این که دارم واجور جور کارهای روز طول در آنقدر من

شود می محسوب دوشم روی بزرگی بار . 



 

# ۲پارت  

 

 لرده خلوت حیاط به را لباس شوی و شست مخصوص بزرگ لگن

 هوا. ریزم می آن داخل را امروز کثیف های ملحفه و ها لباس و

 چاره اما شود می محسوب الیم عذاب لباس شستن و است سرد

 دلسوز فرزندان از یکی را خانه این لباسشویی ماشین. ندارم ای

 هم من و است برده یغما به من، آمدن از قبل سرهنگ جناب

 جناب حقوق. ندارم لباسشویی ماشین مجدد خرید برای پولی

 جور های دارو و فرمانن دو هر خوراک و خورد کفاف سرهنگ

 من و مانده ماه آخر به روزی چند. دهد نمی را خودش واجور

 همین برای ندارم، بزرگسال پوشک خرید برای پولی حتی

 اتو و بشویم را سرهنگ های ملحفه دوبار، یکی روزی مجبورم

 دورهمی. نگذارد من دست روی بیشتر بیماری ی هزینه تا بزنم

 حضور برای که است این آن و رددا هم خوبی یک سیاوش های

 غذای هفته یک تا که کندمی بپاش و بریز آنقدر دورهمی، هر

باشد تامین سرهنگ جناب و من . 



کنی؟ می چیکار داری -  

 توجه بدون. پراند می جا از مرا بلندش، نسبتا و عصبی صدای 

 شما: گویممی و گذاشته ام سینه روی را آن دستم، بودن کفی به

ترسیدم کنی؟ کارمی چه اینجا . 

 ابن تو: پرسد می بلندتر صدایی با و گذاشته پاسخ بی را سوالم 

سر؟ خیره ی دختره شوری می لباس دست با داری هوا  

 و سیاوش حضور لطف به. اندازممی وضعم و سر به نگاهی 

 های گوشه و ام پوشیده مناسبی شلوار و مانتو دوستانش،

 دستانم مچ از کمی تنها. ما کرده گره سرم پشت را ام روسری

 می جلو کمی را ام روسری باالی دست پشت با. شودمی دیده

 از را اند زده بیرون روسری زیر از احتماال که موهایی تا کشم

 یکی وقتی من. شوم می مشغول کار به دوباره. کنم پنهان او دید

 لباس آبکشی و شستن از بعد بالفاصله. ندارم را او با کردن دو به

 دستم لباس. کنم آماده را سیاوش مهمانان ناهار بساط باید اه

 بین از خفیفی هین و پرم می جا از شود،می کشیده شدت به که

 شدت از که اویی به را ام شده گرد چشمانم. شود می خارج لبانم



 کنی؟ می چیکار: گویممی و دوزم می زند،می نفس نفس خشم

برسم کارم به بذار برو . 

. کند می آن ی حواله لگدی و کرده پرتاب لگن روند را لباس 

 و دهدمی تکان روبرویم تهدید ی نشانه به را اش اشاره انگشت

 خونه تو بینی می خوبه: غرد می اش، شده کلید دندانهای بین از

 رسهنمی شعورت قدر این گذاشتیم، کار کرسی و بخاری چندتا

 توجه، جلب ایج به بازیات بچه این با و سرده هوا بفهمی که

کنی؟ می مریض رو خودت فقط  

 هنوز او. گیرد می نشانه را قلبم نیشتری همچون هایش حرف 

 خیال در و کند نهی و امر من به که داندمی محق را خودش هم

 امید به که بیندمی ساله هجده دخترک همان را من خود خام

 اجرا کاست و کم بی را درشتش و ریز دستورات او، از دلبری

کردمی . 

 

 

# ۳پارت  



 

 روزی دانم می خوب که هایی حرف. دارم زیاد گفتن برای حرف

 زده باشد، او تواند می که کسب سر بر و شده فریاد به تبدیل

 فریاد به هایم حرف هنوز نه و است روز آن االن نه اما شد خواهد

 و نشینم می چهارپایه روی دوباره آرامش با. اند شده تبدیل

 او و زنم می چنگ لباس به من. گیرم می تدس به را لباس

 قدم را خانه کوچک خلوت حیاط دور تا دور خشمگین و عصبی

 سرم باالی را حضورش باز که گذردنمی زیادی مدت. زندمی

 حرکت ای ثانیه چند توقف او، به واکنشم تنها. کنم می حس

 آن از من کار. شوممی کار به مشغول دوباره بعد و است دستانم

 دیگر که هاست مدت. است گذشته گانه بچه های بازی سلو

 به را پایم و دست نه و برد می باال را قلبم تپش ننه حضورش

 پدربزرگ پیشکش مرا که روزی همان از شاید. اندازد می لرزه

 و کشم می آب را ها لباس. کرد دوستش ی ساله سه و هشتاد

. شان گذارمیم ام، گذاشته دستم کنار که سبدی درون دانه دانه

 روی تمیز های لباس سبد که است نمانده کارم اتمام به چیزی

 از بعد سرما. شود می خارج من گلوی از غلیظی آه و پرت زمین



 به صفر، زیر درجه چند هوای در نشستن ساعت یک به نزدیک

 همه تمام، دلی سنگ با او حاال و است کرده نفوذ استخوانم مغز

 و بندم می درد با ای لحظه را چشمانم .داد باد به مرا زحمت ی

 به و گرفته دهانم جلوی را دستم پشت بیچارگی، نهایت در بعد

 اختیاری ام خسته آنقدر. دهممی ریزش ی اجازه هایم، اشک

 با پوزخندی با و بیند می مرا حال او. ندارم هایم اشک روی

 باران حیاط در زدن قدم لطف به که کثیف های کفش همان

 لباس روی از دور یک است، شده گلی خوب خانه این ی خورده

 داخل گرمای به را خودش و کرده عبور من ی شسته های

 چه هر که داشتم را این توانایی کاش. کندمی مهمان ساختمان

 دانه دانه و کرده خالی او سر بر را است ناراحتی و حرص

 مفلوکی زنان شبیه تنها االن که حیف اما بکنم را موهایش

. دارند نگه سرخ را خود صورت سیلی با مجبورند که هستم

 آبکشی دوباره را ها لباس تا بردمی زمان قبل از بیشتر خیلی

 درد کنم، راست کمر خواهم می و شود می تمام کارم وقتی. کنم

 شیر به دست شود می باعث و پیچد می کمرم در وحشتناکی

بایستم پایم سر سختی به و بگیرم . 



- شما؟ پس کجایی جان طهورا  

 حاال که افتم می ناهاری یاد به شنوم می که را سیاوش صدای 

 از قبل. است درآمده او دوستان صدای و گذشته آن ساعت حتما

 کله و سر هم خودش دهم، سامان و سر وضعیتم به بتوانم که این

 صدای اما است ساختمان خروجی در به پشتم. شود می پیدا اش

. شودمی کشیده زمین روی هایش کفش هک شنوممی را پاهایش

 ببخش: گویممی کنم،می باز را ام روسری پشت گره که حالی در

 میام االن. رفت یادم ناهارو کل به شدم مشغول جان، سیاوش

کنم پهن رو سفره . 

 

# ۴پارت  

 

 خشکش در دم همان. برگردم طرفش به شود می باعث سکوتش

 لباس بین نگاهش و است درهم شدت به ابروهایش. است زده

 االن تا است مشخص وضعیتم از که منی و سبد درون های

 لبخند با و داده تکان سر. چرخدمی ام، بوده کاری چه مشغول



 ببر سبدو این برسون کمک یه بیا زده؟ خشکت چرا: گویم می

شه نمی خشک فردا تا نکنم، پهن لباسامو االن اگه بند کنار . 

 می مشت بدنش کنار دستانش و شده تر کور ابروهایش گره

 شدی چی: گویممی و کرده نگاه را پایش تا سر تعجب با. شوند

 نمی رو کسی ور اون و ور این دقیقه چند دیگه، ناهاره یه تو؟

کن باور کشه، . 

 را سبد خودم و شده ناامید آمدنش از. کند نمی حرکتی هم باز 

 به سبد زنو بردارم، قدمی اینکه از قبل. کنم می بلند سختی به

. شودمی برده بند طرف به راحت خیلی و شده کم یکباره

. افتممی راه دنبالش به و زنم می سیاوش مردانگی به لبخندی

 بند تا زیادی فاصله. شوم او پای هم که دهدنمی اجازه دردم کمر

 روی را سبد. است گیر نفس من برای هم همان ولی نیست رخت

 باال ابرو. کند می ام حواله را شا خشمگین نگاه و گذاشته زمین

 واسم، کردی جابجا سبد یه خوب؟ چته: گویم می و اندازم می

چیه؟ قیافه این  



 این تو نداری؟ عقل تو: گوید می خشم با و زده کمر به دست 

 آب با اومدی لرزم، می پلیور و پیراهن تا سه دو با من که هوا

 و بشی یضمر که شلوغه دوروبرت خیلی شوری؟ می لباس سرد

کنه؟ جورت و جمع یکی  

 آسمان به نگاهی با و دارم می بر سبد درون از را ملحفه اولین 

 صفر زیر درجه دو یکی حاال مگه؟ چشه خوبی، به هوا: گویم می

دیگه کردم عادت. نداره فرقی چه من برای صفر، باالی یا . 

 به کردی؟ عادت چی به: گوید می و کرده ریز را چشمانش 

خودت؟ دنکر زجرکش  

 که کنممی اشاره آن به سر با گرفته، دست در بزرگی ی ملحفه 

 می را آن دیگر طرف و دارد می بر کمر از دست. بیاید کمکم به

 شود، کم چروکش تا دهم می تکان را ملحفه که حالی در. گیرد

 بشمورم سایه تو باید بعد نشورم، اینجا االن، اگه اینارو: گویم می

هست آفتاب ذره یه حداقل االن. زنه می یخ استخونام که شون . 



 و کنم می اشاره ابروهایش به سر با و برداشته دیگری ی ملحفه 

 کشم، می میام میهموناتم غذای االن کن، وا اخماتم: گویم می

نمونده بیشتر تیکه دوتا . 

 گور: غرد می عصبانیت با و دهدمی تکان شدت به را ملحفه 

 نیست کسی و کنی می پهلو سینه مگ می دارم مهمونا، بابای

نیستی؟ خودت فکر به چرا. کنه کمکت  

 چاره. خودمم فکر به کن باور: گویم می آرام و زنم می تلخندی 

 بشه، مریض روزا این تو سرهنگ جناب اگه. ندارم ای دیگه ی

 اضافه پول نه دارم، رو کردنش جابجا کمر نه. است ساخته کارم

درمانش هایهزینه واسه . 

 مالی مشکل تو: پرسد می بهت با و شده کم نگاهش سختی 

گی؟ نمی من و هیچی و داری  

 

 

# ۵پارت  

 



 و کرده رها را ملحفه باشد، آورده خاطر به را موضوعی گویی بعد

 نگاهم با. رساند می ساختمان به را خودش بلند قدم چند با

 حرکت رسد،می ساختمان به وقتی. کنم می دنبال را رفتنش

 دید حال در کسی گویی. کنم می احساس را آشپزخانه ی پرده

 مشغول کار ی ادامه به و داده تکان سر. است بوده ما زدن

 است او هاست، کشیدن سرک ایت اهل که کسی تنها. شوممی

درد فقط و است درد درمان جای به مدتهاست که . 

کجاست؟ لباسشویی ماشین -  

 لباس به زدن رهگی خیر از شودمی باعث سیاوش فریاد صدای 

 بینی جلوی را ام اشاره انگشت. برسانم او به را خودم و بگذرم ها

 همه مهمونات زنی؟ می داد چرا هیس،: گویم می و گرفته ام

شنیدن صداتو . 

 موهای میان از را دیگرش دست و زده کمرش به را دستش یک 

 به: گوید می قبل از تر آرام صدایی با و کند می رد پرپشتش

 لباسشویی ماشین گم می بهت دارم. شنون می که درک

 کجاست؟



لباسشویی؟ ماشین کدوم: دهممی پاسخ و زده کمرنگی لبخند   

 لباسشویی ماشین: گوید می تعجب با و کرده ریز را چشمانش 

 پرستارش خریدم، واسش پیش سال دو خودم دیگه، آقاجون

 و مامان بشوره، لباس قدیمی لباسشویی ماشین با تونست نمی

کجاست؟ االن. بگیرن اتومات لباسشویی گرفتن تصمیم داییا  

 اینجام من که مدت این تو: گویم می و انداخته باال ای شانه 

ندیدم سطلیشم هیچی، که اتومات لباسشویی ماشین . 

 برایش هایم حرف باور گویی. کند می نگاهم تعجب با ای لحظه 

 اش،شده لیدک های دندان ازبین دقیقه چند از بعد. است سخت

 از که محتاجه اینقدر اون فقط نامرده، کامبیز کار کار: غردمی

گذرهنمی چیزی کوچکترین . 

 که اینجا: گویدمی شده ریز چشمان با و شده خیره چشمانم به 

 نمیاد؟

 یکی ماهی شاید نه، زیاد: دهممی پاسخ و اندازم می باال سر 

 .دوبار

رود می باال هم باز صدایش  . 



کنه؟ می غلطی چه اینجا میاد دوبار یکی ماهی -  

 تورو آروم: نالم می و گیرم می ام بینی جلوی دوباره را انگشتم 

 رو مهمونا غذای بیام بزنم، گیره هامولباس من بذار سیاوش، خدا

باشه؟ کنیم، می صحبت هم با مفصل شینیم می بعد بکشم،  

 و گرفته خود به زاری ی قیافه. کندمی نگاهم حرفی هیچ بدون 

 جون دیگه ام، خسته من سیاوش، خدا رو تو: گویممی ملتمسانه

کنیم می صحبت هم با ناهار بعد ندارم، کردن بحث جرو . 

 

 

# ۶پارت  

 

 طول در اما کند می قبول مرا حرف کوتاهی مکث با همیشه مثل

 بیشتری وقت اینکه از که است حوصله بی و حرف کم آنقدر نهار

 شوم می پشیمان شدت به ام،شتهنگذا کردنش آرام برای

 از پس بالفاصله که اند کرده حس را او بد حال این هم دوستانش

 رفتن از بعد. کنند می ترک را خانه ای بهانه به کدام هر ناهار



 غذا فکر به توانم می من تازه ظرف، کوهی شدن تلنبار و آنها

 رناها بقیه که زمانی در را سرهنگ جناب ناهار. بیفتم خوردن

 به کمی باید حاال. است رفته خواب به باز او و امداده خوردند،می

 خودش سیاوش بیفتم ظرفها شستن فکر به بعد و برسم خودم

 این و گیردمی برعهده را سفره کردن جمع مسئولیت بار هر

 کمر وضعیت برای واقعا شدن راست و خم. است خوب خیلی

 خورشت از کمی و برنج کفگیر یک. است آور عذاب من دردناک

 که مالی مشکل. کشم می خودم برای را سبزی قورمه

 می بدتر کنم می چی هر و است گرفته را گریبانم هاستسال

 اندک با و کرده کوچک هم را ام معده شود، نمی بهتر که شود

 گذارم،می دهانم در که را غذا از اول قاشق. شوم می سیر غذایی

درس می گوشم به سیاوش عصبی صدای . 

- کجاست؟ ظرفشویی ماشین پس  

 به. جوم می را غذایم تندتندتر و گرفته دهانم جلوی دست 

 به را ام شده گرد چشمان و داده قورت را آن آب ای جرعه کمک

ظرفشویی؟ ماشین کدوم: گویممی و دوزم می اون  



 را نگاهش و است ایستاده آشپزخانه وسط زده، کمر به دست 

 باال ابروهایش ام، جمله شنیدن با. چرخاند می آن دور تا دور

 هم رو ظرفشویی ماشین که نگو: پرسد می تعجب با و پریده

 بردن؟

 و اندازم می باال شانه زده، کالمش در موجود بهت به لبخندی 

 یه این تو اصال. ندیدم ظرفشویی ماشین من کن باور: گویم می

شه؟ می جا هم ظرفشویی ماشین مگه آشپزخونه ذره  

 هم او نگاه. کنم می اشاره آشپزخانه کوچک فضای به ستد با و 

: گویدمی ای کالفه پوف با و چرخد می آشپزخانه در دور یک

شوری؟می چطوری بار هر رو ظرف همه این تو پس  

 اینا، با: گویم می و گیرم می باال را دستم دو و زده لبخندی 

تازه راحته هم خیلی . 

 را چشمانش. نیست اش رهچه در لبخند از اثری هیچ هم باز 

 میان را دستش دو. کندمی خم عقب به را سرش و بندد می

 دستش دو هر بعد. ماند وضع همان در ای لحظه و برده موهایش



 هیچی چرا پس: نالد می و کند می نگاه من به و انداخته پایین را

حاال؟ تا نگفتی من به  

. ستا شیرین برایم هایش دلسوزی. گیردمی شدت امخنده 

 یک داشتن حس ام، نداشته حال به تا که دهد می من به حسی

 برادرانم داشتم انتظار اشتباه به زمانی که گاهی تکیه. گاهتکیه

ولی کنند ایفا را آن نقش برایم ... 

 دلیل به او تنهایی. شوم می نزدیک او به و برخاسته جا از 

 خواهر داشتن دلیل به من تنهایی و است برادر و خواهر نداشتن

 شان تروخشک که خواستند زمانی تا فقط مرا که برادرانی و

گذاشتنمی دستشان روی خرجی حضورم و کردممی . 

 

 

# ۷پارت  

 

 تمام سیاوش، ی خوشمزه غرهای غر چاشنی با همراه را غذایم

 دل در چگونه که ندارد خبر و زند می غر من جان به او. کنم می



 هم را ام شادی دادن بروز تجرا. شود می آب قند کیلو کیلو من

 لبخند ی نشانه کوچکترین که است عصبی آنقدر االن. ندارم

 خنده ژست با. اوست جانب از خالص حکم معنی به لبانم روی

 که ظرفی هر. است ایستاده سینک جلوی و بسته بنر پیش داری

 مهمانش که کسانی تک تک و خودش به لعنتی کند، می کفی

 خیلی در اینکه وجود با که دانم می خوب. فرستد می بودند،

 ترین بزرگ که است هایی پسر آن از اما است من کمک کارها

 شان غذای قاشق کردن بلند دهند، می انجام خانه در که کاری

 او برای را جانش که است خانمی کتایون فرزند تک در او. است

 ضربه روم، می او طرف به و برداشته را قاشقم و بشقاب. دهد می

 و ناله آنقدر ببینم، ور این بیا: گویم می و زنم می اش شانه به ای

برسن خونه به سالم مهمونات دارم شک که کردی نفرین . 

. دارم برمی عقب به قدمی که چرخد می طرف به خشم با چنان 

 تقصیر همش: گویدمی و کرده دراز طرفم به را اش کفی انگشت

 مفت همه این کردم می طغل بودی گفته بهم اول همون اگه توئه،

کنم جمع خودم بر و دور خورو . 



 چه به ببین: دهدمی ادامه و کرده اشاره پایش تا سر به بعد 

 می طالقت شش ببینه اینجوری منو بانو کتی اگه. افتادم وضعی

 .کنه

 راست را این. بگیرم را ام خنده جلوی توانم نمی بار این 

 قضا از که لوسش پسر هدردان همین و است خانم کتی. گویدمی

 بینی نوک شدن خیس با. دارد من با خوبی خیلی خیلی ی رابطه

. کشم می آن به دست چندش با و کرده جمع را ام چهره ام

 من دمپر ام عصبانی وقتی بهتره: گوید می شیطنت با سیاوش

 شم نمی متوجه کنی می فکر تو کنم، می مراعاتتو من هی نیای،

کنی می استفاده سو دای که . 

 های ظرف آن جای جای در که آشپزخانه فضای در چشم بعد

 حیف حیف،: دهدمی ادامه و چرخانده کنند،می خودنمایی کثیف

 به االن همین گرنه و بشی اذیت خوام نمی و عزیزی برام که

 پیشبند و سینک تو کوبیدم می دستکشامو قهر ی نشانه

 از ستفادهسوءا بفهمی که خودت گردن نداختم می تو صورتی



 داشته تونه می عواقبی چه کامرانی خان سیاوش خوش اخالق

 .باشه

 و شده نزدیک او به خنده با. چرخد می سینک طرف به باز و 

 خودم کشیدی گند به مو آشپزخونه بچه، اونور برو بیا: گویم می

شورم می رو همه . 

 لسا سه من خودتی، بچه اوالً: گویدمی و کرده پایین و باال ابرو 

 ظرفارو بهتر بازیا لوس این جای به شما دوما ترم، بزرگ ازت

 موتورم عمری از بعد که حاال بشورمشون، من بیاری تندتند

کن استفاده فرصت از درست باش زرنگ هم تو شده روشن . 

 تمام. خواستی خودت بدون ولی باشه: گویممی و داده تکان سر 

بشوری میارم رو کابینتم تو های ظرف . 

 بدون فقط خودته، میل: گوید می شیطنت با و انداخته باال هشان 

 همین کاسه تا چند ممکنه یعنی. شورم می ظرف مردونه من

 استفاده ازشون خواستی وقت بعد بشه، شسته هم تو هم تو جور

ماسته پر وسطیاش ببینی کنی . 

 



 

# ۸پارت  

 

: گویممی و انداخته باال ای شانه. کند می ام حواله چشمکی و

 تو. توش ریزم می ساالد و ماست خودت واسه منم نیست، همم

بعدی مهمونی . 

 به من. نیست کار در بعدی مهمونی: گیردمی بل سریع خیلی 

بدم مهمونی دوباره که بخندم آبادم و جد هفت گور . 

 ادامه ای بامزه لحن با و گرفته دهانش جلوی را دستش و 

 اینجا بیان مشتاقن مدوستا بینم می هی توروخدا، ببین: دهدمی

 غذا و تو پذیرایی از کردم می فکر ساده من بگیرن، مهمونی

 این که خاصیتن بی و تنبل اینقدر نگو. اومده خوششون هات

رفتن می در کار زیر از جوری . 

 طرف به که حالی در و چیده هم روی را ها بشقاب از تعدادی 

 تا خودت انگار زنی می حرف جوری یه: گویممی روم،می سینک



 یه که باره اولین هم تو خوبه دادی،می انجام کارارو همه حاال

دادی تکون دستی . 

: گوید می تأکید با و گرفته طرفم به دوباره را اش اشاره انگشت  

بار آخرین البته و . 

سپارم می دستش به را ظرفها و دهم می تکان سر  . 

خواین؟می کمک -  

 موضوعی آخرین او، ضورح. شود می جمع یکباره به لبخندم 

 او که هوایی اصال. دارم نیاز آن به خوبم حال برای امروز که است

 را خودم. است سنگین و مسموم من برای کشد، می نفس آن در

 سیاوش به را او به پاسخ و کرده سرگرم ظروف کردن جابجا با

 بیا بیا،: گویدمی و خنددمی سرخوشانه هم سیاوش. سپارم می

 گوشه یک بیا مونده، ظرف کلی هنوز. اومدی موقع هب که داداش

بگیر دست تو کارم ی . 

 به و گذاردمی آشپزخانه داخل قدم لبخند با انتظارم، خالف بر 

 نگه من برای را تخمش و اخم تمام گویی. رودمی سینک طرف

 نمی اطرافیانش دیگر برای آن از اثری هیچ دیگر و است داشته



 و شوخی با هم شانه به شانه سیاوش و او بعد، ای لحظه. ماند

. هستم آنها کردن خشک مسئول من و شویند می ظرف خنده

 حسرت که تنهایم آنقدر من. کنم می حسودی شان رابطه به

 که آبی وجود با. خورم می را دوستانه دل ته از های خنده همین

 سینک کنار از آنها ی مردانه سیاوش قول به شستن ظرف از بعد

 شده تمام آشپزخانه کار همیشه از زودتر خیلی است، هگرفت راه

 تعلل متوجه شان رفتن زمان. بکشم راحتی نفس توانم می من و

 است سیاوش همراه همیشه او، چرا عجبم در. شوم می سیاوش

 رفیق اهل او دانممی خوب که حالی در گذارد، نمی تنها را او و

 موقع. بودن اینگونه که ها زمان آن اقل ال نیست، بازی

 جان، امیرعلی: گویدمی و کرده رو به رو سیاوش خداحافظی

 با برم من. بیرون ببر در رو ماشین زحمت بی شما داداش،

کنم خداحافظی سرهنگم جناب آقاجون . 

 با هم او. کند می پرتاب او طرف به را اش اتومبیل سوئیچ و 

 می تکان سر او به رو لبخند با و قاپیده هوا در را سوئیچ مهارت

 اجازتون با: گوید می و گردد برمی من طرف به سپس. دهد

ممنون دادیم بهتون که زحمتی بابت خانم، طهورا . 



 

 

# ۹پارت  

 

 میان در ابروهایم از اثری دارم شک اما بینم نمی را ام چهره

 یک همین تا. است قیافه تغییر استاد او. شود پیدا هم موهایم

 گوشش بنا از نیشش کرد،یم صحبت سیاوش با که پیش دقیقه

 یبس امیرعلی همان است من نوبت که حاال و بود زده بیرون هم

 ام چهره در درونم حال و حس کنم می سعی. است همیشگی

: دهممی پاسخ و کرده او به رو جدی خیلی. نباشد مشخص

 از بیشتر جان سیاوش نکردم، کاری پسردایی، کنم می خواهش

داره حق من گردن به اینا . 

 حال خوبی به اش، کرده گره هایمشت و چهره رنگ تغییر 

 با او. ام زده خال به من یعنی این. گذاردمی نمایش به را درونش

 باز است سپرده خانواده این دست به مرا خودش، اینکه وجود

 واکنش زند،می پرسه اطرافم در که مذکری جنس هر به هم



 نمی حرفی هیچ نگفت به زبانش دیگر بار این. دهد می نشان

. کند می ترک را خانه سریع خیلی و داده تکان سر تنها چرخد،

 آفتاب با باید مرد این. زنم می نیشخندی و دهم می تکان سر

 در سرعت این مطمئناً باشد، داشته نزدیکی ی رابطه پرستان

بس و باشد داشته تواند می او تنها را هوا و حال تغییر . 

 جناب اتاق از داشتم، را تظارشان آنکه از زودتر سیاوش 

. است بوده علی امیر رفتن منتظر گویی. شود می خارج سرهنگ

 و زده کمر به دست. است عصبی و رفته هم در هم باز ابروهایش

نداره؟ پوشک پیرمرد این چرا: غردمی من به رو  

: نالم می و داده تکان سر. زنم می تلخندی و کشم می پوفی 

 ممکنه چی به ببین کن، نگاه تو بر و دور خوب سیاوش، توروخدا

تو؟ شدی اینجوری چرا باشی؟ نداده گیر  

 تو: گوید می خورده، گره ابروهای همان با و شده نزدیک من به 

 من واسه وقت اون بخری، پوشک واسش که نداری پول اینقدر

کنی؟ می داری آبرو داری مثال  

رود می باالتر کمی صدایش  . 



 غوله نره چندتا اون پدر پیرمرد این بگم؟ چی تو به من آخه -

 این کردن تبعیدش و روندن خودش زندگی و خونه از اونو که

. پدرشون مواجب و جیره بی کلفت نشدی تو و شهر ی گوشه

 تمام کردی عادت انگار تو؟ پایی و دست بی و مظلوم اینقدر چرا

 از هم این برادرات، و خواهر از اون. باشی خور سری تو عمرت

نامرد های خدانشناس این . 

 حقیقت شان همه چون اندازد، می جانم به درد هایش حرف 

شود نزدیک هم به ابروهایم دهمنمی اجازه اما است . 

 خاطر به را خودش که دانم می خوب. کنم آرام را او باید حاال 

 لبخند با کردنش آرام قصد به. داندمی مقصر من زندگی وضعیت

 می مثال هاتم دایی خوب کنی؟ می داغ اینقدر چرا: گویم می

 و بیان هرروز هرروز بود قرار اگه بشه، راحت خیالشون خواستن

 نگران چیکار؟ خواستن می منو دیگه که بزنن سر باباشون به

 می رو سرهنگ جناب حقوق ماهه، اول دیگه روز دو نباش، منم

باشه راحت خیالت ندارم، مالی مشکل دیگه منم. ریزن . 



 حالش. کند می نگاهم ناراحتی با و کشیده صورتش به دست

 می جان و بینم می چشمانش در را اشک برق. نیست خوب هیچ

اش مردانه دلسوزی برای دهم . 

 

 

# ۱۰پارت  

 

 عادت. دارد اعتراضش از نشان سرهنگ جناب نامفهوم صداهای

. کند اطرافیانش نثار بیراه و بد یا و باشد خواب یا که دارد

 ندارم، ایستادن جان من اما خراش گوش و ستا بلند صدایش

 دیوار به را سرم. بروم اتاقش تا را راه همه این اینکه به برسد چه

 به نیز حیاط در زنگ صدای. بندم می را چشمانم و داده تکیه

. لرزد می ترس از وجودم. شودمی اضافه سرهنگ جناب صدای

 چه کند، می راست تنم به مو باشد برگشته اینکه به فکر حتی

 دیوار به بیشتر و شده جمع خود در. اش دوباره دیدن به برسد

 به حیاط در شدن بسته صدای که کشد نمی طولی. چسبم می



 قلبم کمی ندارد را خانه این کلید او که نکته این. رسدمی گوش

کند می آرام را . 

نیستی؟ خونه خانم، طهورا طهورا، -   

 وضعیتم آوردن یاد به با. دآورمی لبم به لبخند هم صدایش حتی

 دلم. ایستم می سرپا و گرفته دیوار به دست دستپاچگی با

 به یی واویال چه خانه این در قبل ساعتی شود متوجه خواهدنمی

 است ممکن که پست موجود آن خاطر به نه است، بوده پا

 آنقدر که سیاوش خود خاطر به تنها برسد، را حسابش سیاوش

. نخواهم را اش شرمندگی و سرشکستگی که است عزیز برایم

 روسری تنها. ندارم را بکشم صورتم و سر به دستی که این وقت

 از اش مردانه مشت جای شاید تا کشم می جلو کمی را ام

 و هال در شدن بسته و باز صدای. بماند پنهان سیاوش دیدرس

پیچد می خانه فضای در سیاوش شاد صدای آن تبع به . 

دی؟ نمی منو جواب چرا که، ای هخون خونه، صاحب -  

. دارم برمی قدم در سمت به سختی به و نشانده لب به لبخند 

 حاال که است آمده پاهایم سر بالیی چه دار و گیر آن در دانمنمی



 شدن پیدا با. ندارم هم را برداشتن قدم هماهنگ قدرت انگار

 می جای در خانه، بزرگ روی راه پیچ از سیاوش ی سروکله

 با هم او اما بکشد را مان فاصله بردن بین از زحمت او تا مایست

 به شادی. شود می متوقف جا همان و زند می خکش دیدنم

 هم به مرور به ابروهایش و بربسته رخت اش چهره از یکباره

 هم سرهنگ جناب صدای حتی که است جالب. شوند می نزدیک

 شنیدن با یا و است رفته خواب به باز یا رسد، نمی گوش به دیگر

. است گرفته آرام و است خانه در کسی شده مطمئن او صدای

 آنها کردن باز از بعد و بندد می محکم را چشمانش سیاوش،

 از ردی دنبال به که دانممی. چرخاندمی خانه فضای در را نگاهش

 می لبخند باشد، نشده چیزی متوجه هنوز اینکه امید به. اوست

 جا اون چرا دیگه، تو بیا جان، وشسیا سالم: گویم می و زنم

 وایستادی؟

 من به قدم به قدم و انداخته ام چهره به دقیقی نگاه سیاوش 

 به را لرزانش دست و ایستد می من روبروی. شودمی نزدیک

 گوشه با انگشتانش، نوک تماس. آورد می باال صورتم لمس قصد



 و مآرا صدای. شود می درد از ام چهره شدن جمع باعث لبم، ی

رسد می گوشم به سیاوش، لرزان . 

نه؟ کنی، می نفرینم خیلی شبا -  

 از اشک یکباره اما نشینم می دردم کدام عزای به دانم نمی 

گیرد می راه چشمانم . 

 

 

# ۱۱پارت  

 

 در را سرم ببارم، خودم برای را دردم دهدنمی اجازه سیاوش

 و تر رحم دل. شودمی همراه من با هم خودش و گرفته آغوش

 این پشت دانم می خوب. ام ندیده عمرم در او از تر مهربان

. دارد وجود درد از پر قلبی سرخوشش، و خیال بی ی چهره

 است کرده سراییمرثیه برایم بزرگی داغ از بارها و بارها خودش

. است نشده سرد هنوز سال ده حدود گذشت از بعد که

 از را جانش سانحه یک در که است عشقی عزادار هاستسال



 نمی. ندارد شدن سرد قصد که داغی و ماند سیاوش و داد دست

 آغوش در را پایانم بی های غم و ریزم می اشک چقدر دانم

 به خیره و کرده دور خود از کمی مرا که بارم می او ی مردانه

 پیداش شاهده خدا: گوید می صورتم روی او، شست ضربه جای

کنم می اش تیکه تیکه کنم . 

 بزرگش انقدر سیاوش، نیست چیزی: گویممی و هزد تلخندی 

 .نکن

 صدای با. کند می خوش جا هم آغوش در بیشتر ابروهایش 

 چشم زیر نامرد؟ کرد می کار چی باید دیگه: غرد می بلندتری

 چیزی گی می اونوقت شده، پاره لبت ی گوشه شده، کبود

 نیست؟

 من. دمه هتاز چاییم بیا،: گویم می خنده با و انداخت باال سر 

 با میام بعد نداره، الزم چیزی ببینم بزنم، جونت آقا با سر یه باید

بخوریم چای هم . 

 می عبور من کنار از و کرده موهایشذرد میان از را دستانش 

. شود من زندگی مشکالت گرفتار ازین بیش خواهدنمی دلم. کند



 ی خانواده این اعضای قدیمی، ی کینه یک خاطر به که دانم می

 همیشه مسئله این و گیرند نمی جدی زیاد را او هم، بر و هم در

 را هایم قدم کنم می سعی. شود می او خاطر رنجش باعث

 و نباشد مشخص زیاد زدن لنگ تا بردارم هماهنگ و آهسته

 را خودش باید آنکه از بیش او. نشود من وضعیت متوجه سیاوش

 ادرش،م به من معرفی خاطر. است کرده من زندگی درگیر

 او با. کند کم را مشکالتم دارد سعی و داند می مسئول را خودش

 و خواهر لطف به باید حاال نبود، پیشنهادش اگر. ندارم مشکلی

 سختی کلی با روستایمان در ای اجاره ای خانه در یا برادرانم

 نه خواستگاران آن از یکی عقد به یا و گذراندم می روزگار

 معرفتی بی و طمع قربانی من. مآمدمی در نامم خوش چندان

 اطرافم بیکار زنکان خاله زبان زخم و خودم ی خانواده اعضای

 بد و خوب مالک که مردمی بین در و روستا در زندگی. ام شده

 به. دارد بیشماری های بدی دانند، می سنش را دختر بودن

 آب از را گلیمت خودت باید گاهی تکیه هیچ بی وقتی خصوص

  .بکشی



 با. شوم مطمئن وضعیتش از تا روم می سرهنگ جناب اقات به

 آنها ولی کند می باز کمی را خوابش خمار چشمان ورودم،

 شدن شنیده برای تقال همه آن. افتندمی هم روی مصرانه

 ساعت چند حداقل. است کرده اش خسته شدت به صدایش،

بازیابد را اش رفته دست از انرژی تا دارد نیاز خواب . 

 

 

# ۲۱پارت  

 

 شاید تا بخرم وقت کمی باید. ندارم اتاق از خروج برای ایعجله

 را پتو. بروم راه بتوانم تر راحت و بیفتد جریان به پاهایم در خون

 زیاد کمی را اتاقش بخاری ی درجه و کشیده بیچاره پیرمرد روی

 او نحیف بدن برای روزها، این سوز استخوان سرمای. کنم می

 هم آن بار یک ماهی تنها فرزندانش که است درست. است سم

 پدر از و شوندمی جمع هم دور خانه این در خانم، کتی اصرار به

 کاری کم او از مراقبت در بفهمند اگر ولی گیرند می خبر پیرشان



 گرفته کمر به دست. چینند می را سرم موهای دانه دانه امکرده

 ابجن برای که هایی خرید روی نگاهم. ایستم می پا سر و

 بر لبخند درد، و استرس کلی از بعد و ماند می ام، کرده سرهنگ

 خرید ماه هر که است خوب چقدر فهمم می حاال. نشیند می لبم

 حسابش به سرهنگ جناب حقوق که روزی همان را ام کلی

 دارم نه را رفتن بیرون وقت چون. دهممی انجام شود، می ریخته

. بدهم تاکسی ی هزینه ربا چند که است زیاد آنقدر پولم نه و

 ای فایده هیچ کشیوقت جز هم برگشتن و رفتن خرید به پیاده

 .ندارد

 آشپز به و کرده عبور آنجا از. بینمنمی پذیرایی در را سیاوش 

 های کیسه سر باالی و زده کمر به دست. آنجاست. روممی خانه

 هنوز ابروهایش. است ایستاده ام، خریده  که ای میوه و گوشت

 کنی؟ می چیکار اینجا: گویم می و زده لبخندی. است هم در مه

بیارم دم تازه چای برات تا پذیرایی تو برو بیا . 

 اینا: گویدمی و کرده اشاره خریدها به سر با سوالم به توجه بی 

خریدی؟ کی رو  



 در. دهم می تکیه در چهارچوب با و زنم می سینه به دست 

 واسه صبح، امروز: گویممی و انداخته باال شانه سوالش جواب

پرسی؟ می چی  

 برده چی نامرد کامبیز اون پس: گویدمی و گرددبرمی طرفم به 

خونه؟ این از  

 با. شوم می نزدیک او به لبخند با و برداشته در از را ام تکیه 

 می آن تمام در درد صورتم، عضالت جزعی شدن کشیده همین

 می لبخند همان با. کنم نگران را او خواهدنمی دلم اما پیچد

 تو سرهنگ جناب حقوق کل االن کنه می فکر بیچاره: گویم

 پیام که دیشب ترم، گرگ خودش از من که دونه نمی  حسابشه

 رفتم زود صبح و نوشتم بلندباال لیست یه اومد، حقوق واریز

 برای پول مقدار یه خریدم، رو خونه تو بود کم چی هر. خرید

 کارتم چون خودم، حساب به ریختم شم بقیه و برداشتم خودم

 پول خواستم می. بدم انتقال پول تونم می راحت و داره دوم رمز

بکشی رو جونت آقا داروهای زحمت که بریزم حسابت به . 



 می و کرده ریز چشم. آیدمی کش باال به کمی هم او های لب 

 هیچ و کاهدون به زده خان کامبیز بگی خوای می یعنی: پرسد

نیست؟ حساب تو پول  

 می گاز جلوی رو و رنگ خوش لیوانی چای ریختن قصد به 

 برای خوب، نه: گویم می او به پاسخ در و زده لبخندی. ایستم

 ی اندازه کنم فکر. حساب تو گذاشتم تومن پنج یه خان کامبیز

کنه برداشت بتونه اگه البته بدن، مواد بهش نخود یه . 

 سعی. پیچد می انهآشپزخ فضای  در بلندش ی خنده صدای 

 یک ذهنم کنارهای گوشه آن اما نکنم بد های فکر کنم می

 سرم بالیی چه برگردد کامبیز باراین اگر دهد، می آزارم مسئله

آورد؟ خواهد  

 

 

 

# ۱۳پارت  

 



 چانه زیر را دستم دو و گذاشته میز روی را چایم خالی لیوان

. است رفته فرو فکر به مشکوکی طرز به سیاوش. زنممی

. نیست سخت دارد، تردید حرفی گفتن برای اینکه فهمیدن

 افتاده دهن از چای آرام آرام و شده دوخته رومیزی به نگاهش

 متوجه را او و کرده صاف ای سرفه با را گلویم. خورد می را اش

خوب؟: گویممی و اندازم می باال ابرویی. کنممی خود  

خوب؟ چی: گوید می گیجی با و دهد می تکان سر  

. بزن رو حرفت: گویم می و کرده کج راستم ی شانه روی را سرم

کنی؟ می دل دل دل چرا  

 ننه مشخصه کامال یعنی: گویدمی و کندمی ناباوری ی خنده 

 نمی اصال بود زنده هم بیامرزدش خدا خود اگه خودمی، بزرگ

هست مرگیم یه فهمید . 

 کبارهی به اش قیافه. آوردمی لبم به خنده شیطنتش، پر لحن 

 چیزی امیرعلی و تو بین: گویدمی تردید کمی با و شده جدی

 هست؟



 او به گیجی با. بردمی بین از را خوشم حال تمام امیرعلی، نام 

 تون رابطه: پرسد می باز و کرده نگاهم چشمی زیر. زنم می زل

درسته؟ داییه، پسر و عمه دختر ورای تولد  

 می چی واسه: پرسم می و داده قورت سختی به را دهانم آب 

 پرسی؟

 واسه بدونم خوام می فقط: دهد می پاسخ و انداخته باال شانه 

 پدربزرگم زن به چشمش یا اینجا میاد وقتی صمیمیم رفیق چی

 طهورا دونی می شه؟ می رو اون به رو این از اخالقش افته، می

 هم خیلی بگم بهتره یعنی نیست، اخالقی خوش آدم امیرعلی

 برخورد کسی هر با جوری چه دونه می همیشه یول دماغه گنده

 رفتارش کل به که افته می تو به چشمش که وقتی جز به کنه،

شه می عوض . 

 سوال یه: دهدمی ادامه عمیقی نفس با و کرده مکث ای لحظه 

بدی؟ منو جواب صادقانه دی می قول بپرسم  

 ازت دارم کم کم: گویم می شرم کمی با و زد کمرنگی لبخند 

بگم؟ دروغ بهت قراره کنی می فکر چرا  ترسم می  



 تو از عمرم تو مطمئنم من: دهد می مهربانی لبخند با را جوابم 

 فکر. دوستمه بهترین به مربوط دارم که سوالی. ندیدم تر صادق

کنم کم رو وجدانم عذاب یکم خوام می کن . 

 می بپرسی؟ سوالتو زودتر شه می: گویممی شده ریز چشمان با

 انجام آقاجونت شدن بیدار از قبل باید که دارم کار کلی هک بینی

 .بدم

 سر. کنم می اشاره آشپزخانه کنار های خرید به دست با و 

 یه که دختری اون: گوید می کوتاهی سکوت از بعد و داده تکان

 یه منطقی دلیل هیچ بدون و کرده نامزد باهاش امیرعلی زمانی

؟تویی خورد، هم به شون نامزدی دفعه  

. زند می دو دو صورتش روی چشمانم و زده یخ پایم و دست 

 های شوخی همان از یکی سوالش کنم فکر خواهد می دلم

 تا را اش چهره حال به تا اما است خودش به مخصوص همیشگی

 قورت سختی به را دهانم آب. امندیده مصمم و جدی حد این

 گره هم رد استرس با را دستانم. اندازم می زیر به سر و داده

 کنممی آرزو بار اولین برای. بندممی محکم را چشمانم و کرده



 اما دهد نجات مرا و شده بیدار همیشه از زودتر سرهنگ جناب

باطل خیال زهی . 

 

 

# ۱۴پارت  

 

 می تری مهربان لحن با و گذاشته دستانم گره روی را دستش

 اذیت خودتو انقدر خواد نمی تو. گرفتم سوالمو جواب: گوید

نیک . 

 به راجع چقدر تو: گویممی و انداخته اش چهره به نگاهی نیم

دونی؟ می نامزدی اون  

 ما موقع اون. هیچی تقریباً: دهدمی پاسخ و اندازدمی باال شانه 

 با که بود مغرور و غد اونقدر علی امیر. بودیم دانشجو هردومون

 مادرش. فهمیدم تازه رو قضیه این. گرفت نمی گرم کسی هیچ

 خواست ازم دیروز. ره نمی بار زیر اما کنه ازدواج که داره راراص

 ازدواج که کنم راضی رو علی امیر من خواد می مثالً دیدنش، برم



 که کرد می نفرین رو طهورا اسم به دختریی حرفاش وسط. کنه

 می ای دیگه طهورای تو کرده، دلسرد زندگی از رو علی امیر

 شناسی؟

 همون. منم خود طهورا نه: گویم می و داده قورت را دهانم آب 

کرده دلسرد زندگی از رو علی امیر دایی، زن قول به که دختری . 

 آن بوده مطمئن قبل از که دهدمی نشان هایش حرف که این با 

. خورد می جا وضوح به مثبتم جواب شنیدن با اما منم، دختر

 به فضولی کارم دونم می:  گویدمی و شده خم جلو به کمی

 که گذشته چی بینتون بدونم خواد می دلم خیلی اما میاد ابحس

 سابقش نامزد شه می راضی شناسم، می من که غیرتی امیرعلی

 حاضر هم تو و کنه خواستگاری من گیر زمین پدربزرگ برای رو

بدی؟ سخت زندگی این به تن شی می  

 نمی فضولی رو کارت جان، سیاوش نه: گویممی و زده تلخندی 

بهتره بگم بهت خودم فهمی، می که هرحال به دونم، . 

گردم می بر سخت روزگار آن به و کشیده عمیقی نفس  . 



 خوب مرد داییم،. داییمه پسر امیرعلی دونی می که همونطور -

 آورد، نمی حساب به رو ما وقت هیچ داییم زن اما خونگرمیه و

 تو ما و کرد می زندگی شهر تو دایی که بود این هم دلیلش

 بابای هرحال به اما نداشتیم هم با فرقی زیاد مالی نظر از. اروست

 به هم بار یه سالی رو علی امیر ها موقع اون. بود کشاورز یه من

 و شد چی دونم نمی. بود رفته مامانش به رفتارش. دیدم می زور

. شد بیشتر و بیشتر خونمون به علی امیر آمد و رفت کی از

 حتی نه گرفت، می گرم احتر کسی با نه. بود همون اخالقش

 بهانه و بود زنده هنوز مادربزرگم. زد می حرف حسابی درست

 می من داداشای با رو وقتش بیشتر. داشت روستا به اومدن برای

 اما کوچکتر، طاها و بود بزرگتر ازش سالی چند طاهر. گذروند

 فکر که نکرد برخورد جوری وقت هیچ. نبود مهم براش ظاهراً

 بابا و مامان هم من، هم که ای مسئله. داره سیح من به کنم

 بین شه نمی راضی هرگز دایی زن که بود این بودیم مطمئن

 اینکه به اصالً کس هیچ. بگیره صورت وصلتی هامون خانواده

. کرد نمی هم فکر بیفته، اتفاقی یه روزی یه علی امیر و من بین



 کشیدم، زحمت براش کلی که دانشگاهی و رشته تو من اینکه تا

شدم قبول . 
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 تو: پرسد می پریده باال ابروهای با و کرده قطع را حرفم

شدی؟ قبول دانشگاهم  

 قبول پزشکی آره،: گویممی کمرنگی لبخند با و داده تکان سر 

خوندم هم ترم دو شدم، . 

 زل من به قبل از تر گیج. ندارند رفتن باال برای راهی ابروهایش 

 بین از صدایی اما شود می بسته و باز بار چند دهانش و زده

: پرسم می لبخند همان با و داده تکان سر. شودنمی خارج لبانش

 حاال که اومدم نظرت به خنگ اینقدر یعنی تو؟ شدی چی

کردی؟ تعجب اینجوری  



 اصال ولی نه... نه: گویدمی و داده قورت صدا با را دهانش آب 

 هم دیپلم کردم می فکر. باشی خونده درس کردم نمی فکرشم

گرفتی زور به . 

 مون خوندن درس روی خیلی من بابای: گویممی و کشیده آهی 

 وجود با بابام و مامان با لجبازی خاطر به طاهر،. بود حساس

 که درسته. نداد تحصیل ی ادامه بود، خوب خیلی درسشم اینکه

 درسش سراغ رفت دوباره و افتاد فکر به خودش سربازی، از بعد

 تا لجبازی، و لج سر فقط موقع اون اما کرد پیشرفت هم کلی و

 کافی. بودم طاهر برعکس من. کرد اذیت رو بابام و مامان تونست

 رو ام سعی تمام تا خوان می چیزی یه بابام و مامان بفهمم بود

 بابام. بود دلیل همین به هم خوندنم درس. بکنم انجامش برای

 که روزی. بخونم درس که کردمی فراهم برام رو امکانات ی همه

 بیشتر خودم از بابام و مامان اومد، ام رشته انتخاب جواب

 فامیلمون تو بعد و توروستا زود خیلی خبرش. شدن خوشحال

 رسم و اسم و جدید خواستگار کلی ی کله و سر اون بعد. پیچید

 نشون خوش روی کدومشون هیچ به بابام اما شد پیدا هم دار

 نمی ولی کنه نمی عروسم نشه تموم درسم تا گفت می. نداد



 پیش پا داییم زن تا که بود دیده چی امیرعلی از و شد چی دونم

 باز هادانشگاه اینکه از قبل علی امیر و من و کرد قبول گذاشت،

شدیم نامزد بشه . 

 ادامه لبخندی با و انداخته سیاوش مشتاق چهره به نگاهی 

 می قبال که پسری با مون نامزدی از بعد امیرعلی: دهممی

 یه بعد. بود احساس با و مهربون. داشت فرق کلی شناختمش

 گذاشتیم قرار. داشته حس بهم قبل خیلی از فهمیدم مدت

 قبول ارشد تازه هم امیرعلی. کنیم عقد ترم دو بین تعطیالت

 همه. بود موقع همون مون عقد برای زمان بهترین و بود شده

 اتفاق یه اینکه تا بود، بهتر کردیم یم فکرشو که اونی از چی

کرد رو اون به رو این از مونو زندگی وحشتناک . 

. گیرم می را چشمانم نم و گذاشته صورتم روی را دستانم 

 حتی است بوده کشنده برایم همیشه تلخ، روزهای آن یادآوری

 می آرام لحنی با سیاوش. بگذرد روزها آن از سال چهارده اگر

نده ادامه دیگه شی می اذیت اگه: گوید . 



 می اذیتم یادآوریش نه: گویممی تلخندی با و کرده فینی فین 

بهتره شه تموم و بگم دفعه یه کنه، . 

 اینکه جای به من و شود می ام خیره نگرانی با و داده تکان سر

 شد می چه که اندیشم می این به کنم، فکر صحبتم ی ادامه به

 برایم سیاوش سوم یک ی اندازه به حداقل برادرانم از یکی اگر

بودند؟ کرده برادری  
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 همین با. کشم می صورتم به دستی و بسته محکم را چشمانم

 شکل چشمانم جلوی تلخی تصاویر پلکم، دو کوتاه تماس

کنم می تعریف به شروع و کشیده آهی. گیردمی . 

 سدر گرفتار اونقدر امیرعلی هم و من هم. بود امتحانا موقع -

 ثبت موقع امیرعلی. دیدیم می همو کم خیلی که بودیم خوندن

 بابا ولی دایی ی خونه برم منم داشت اصرار خیلی دانشگاه، نام



 زن دست زیر نداشت دوست. گرفت خوابگاه برام و نکرد قبول

 بابا و مامان به زد زنگ دایی زن که بود امتحانا اخر. باشم دایی

 راحت تا شد می تموم خریدامون باید. عقد خرید برای بیان که

 گفت می. بود حساس خیلی دایی زن. بگیریم مراسم بتونیم

. بگیره براش رو مراسم بهترین باید پسره تک امیرعلی چون

 می. کرده قبول ام رشته خاطر به هم منو که دونستم می خوب

 نحس روز اون. بده رو پزشکش عروس پز فامیلش پیش خواست

 و مامان رسیدن منتظر و دادم رو امتحانم آخرین. یادمه خوب رو

 چند و بکنیم رو خریدا بود قرار. بارید می برف نم نم. بودم بابام

دایی خونه برگردیم مراسم برای و روستا برین روزی . 

: دهممی ادامه سیاوش منتظر چشمان به نگاه با و کشید آهیی

 ه،جاد لغزندگی خاطر به. نرسیدن وقت هیچ بابا و مامان اما

شدن کشته جا در هردوشون و دره تو شد پرت ماشینشون . 

 می قطع گوید،می سیاوش که بلندی "وای" با ام خسته صدای 

 آنها کمی بعد و گذاشته صورت روی ای لحظه را دستش دو. شود



 حاال... حاال. گم می تسلیت واقعا: گویدمی و کشدمی پایین را

خورد؟ هم به نامزدیتون چرا  

 نفس با. کنم می پاک را چشمانم زیر اشک و هزد تلخندی 

 حالم اونقدر. شد کنسل مون عقد مراسم: گویم می عمیقی

 بود این قسمت بدترین  خبره؟ چه فهمیدم نمی اصال بود خراب

 فرصت منتظر انگار که هم طاهر. دونستم می مقصر رو خودم که

 نماما مراسم برای خیلی امیرعلی. زد می سرکوب بهم مدام بود،

 آبرومندانه چیز همه که کرد شو سعی تمام. کشید زحمت بابام و

 می. بود بد خیلی حالم شد شروع که جدید ترم. بشه برگزار

 هر گفت می. نداد اجازه امیرعلی اما بگیرم مرخصی خواستم

 با دیرتر و شم می بدتر ام روحیه بگیرم کناره بقیه از چقدر

 طاها و من برای کوچیک آپارتمان یه خودش. میام کنار واقعیت

 زندگی تونم نمی اونا بدون من دونست می. کرد اجاره طنین و

 انتظار. شد شروع دایی زن های زدن غر که بود روزا همون. کنم

 دوست رو علی امیر من. بکنم دل برادرم و خواهر از من داشت

 بدون دونستم می که اونقدر. داشتم دوسش هم خیلی. داشتم

 بذارم تنها رو برادرم و خواهر اینکه اما کنم گیزند تونم نمی اون



 متنفر من از اون. دید نمی رو ما اصال طاهر. بود غیرممکن هم

 بعد سال چند. بود بابام دوم زن من مامان. متنفره هنوزم و بود

 به هم بابا. بود کرده فوت و بود شده مریض مامانش طاهر، تولد

 اول همون از طاهر. کرد اجازدو طاهر، تنهایی خاطر به بقیه اصرار

 که کرد اذیت اینقدر. بود گذاشته رو مامانم با ناسازگاری بنای

  مامان بودن حامله خاطر به ولی رفتن طالق پای تا بابا و مامان

من از طاهر نفرت دلیل شد این و نشدن موفق . 
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 بینی می: دهممی ادامه و زده اش شده گرد چشمان به تلخندی

 از. بودم کرده تنگ رو نفر یه جای هم تولدم موقع یحت من

 فوت بعد طاهر. باشه داشته نفرت ازم که بوده یکی اول همون

بودر فروش قابل چی هر راحت، خیلی بابا و مامان  



 خونه استفاده قابل وسایل تمام تقریباً. فروخت خودش برای و 

 یازده طنین و بود سالش چهارده موقع اون طاها. بود فروخته رو

 و دایی و عمو و عمه. باشه مواظبشون که نبود هیچکس. سالش

 مسئول ما قبال در رو خودش کس هیچ ولی داشتیم خاله

 تونست می و بود سالش هشت و بیست تقریباً طاهر. نمیدید

 ولمون بهانه همین به. خواست می اگه البته باشه، مون سرپرست

 نداشت ثابتی حقوق اما داشت زیاد کشاورزی زمینه بابا. کردن

کرد حساب روش بشه که . 

گیرند می جان چشمانم جلوی تلخم روزهای و کشم می آهی  . 

 اومدم خودم به تا که رفت جلو سیاست با اونقدر دایی زن -

 نشسته روبروم شد، می عاشقیش ادعای همه اون که امیرعلی

 دیگه اما داره دوسم گفت می. ذاشت می انتخاب حق برام و بود

 اینقدر گفت می. کنه تحمل کنارم رو برادرم خواهر تونه نمی

 داشت، هم حق. بربیاد نفر چهار زندگی پس از که نداره درآمد

 زیاد حقوقش. کرد می کار کوچک شرکت یه تو و بود دانشجو

 دوم، ترم های امتحان آخرین از بعد درست بعد هفته یه. نبود



 و بودم تعطیل اهم سه. روستا گشتم برمی و بودم اتوبوس سوار

 هم امیرعلی از. بکنم زندگیمون برای کاری بتونم داشتم امید

 و طاها زندگی برای جایی تابستون آخر تا که خواستم فرصت

 حداقل بشه حاضر طاهر کردم می فکر. کنم پیدا طنین

 من به که حسی برعکس که دونستم می. باشه اونا سرپرست

 روش شه می و داره طنین و طاها به عجیبی ی عالقه داره،

 مون زندگی و خونه دیدن از روستا، برگشتم وقتی. کرد حساب

 بابا اموال و مال تکلیف و بودیم نکرده وراثت انحصار. شدم شوکه

 بود روستا تو چون اما بود زیاد بابا های زمین. نبود مشخص هنوز

 که بود قولنامه یه همه. نداشت حسابی و درست سند کدوم هیچ

. بود فروخته طاهر رو زمینا از خیلی. شدمی نوشته طرفین بین

 خرج پولش قراره کردن می فکر و داشتن اعتماد بهش مردم

 و برداشت پولو تمام راحت خیلی طاهر اما بشه برادرش و خواهرا

 زمین تکه دو یکی و کشاورزی ی وسیله تا چند با موندیم ما

 خودم باید. نداشتم طاهر کمک به امیدی هیچ دیگه. کویک

 تجهیزات تمام با کار بابا، لطف به. شدممی کار به دست

 و روندم می راحت هم رو تراکتور حتی. بودم بلد رو کشاورزی



 و مردم هایسرزمین رفتن بود شده کارم. کردم می کار باهاش

. کنم جمع خوب پول یه بتونم بودم امیدوار. کارهاشون انجام

 زندگی ی اداره برای بازم اما داشت خوبی محصول هم بابا زمین

 کمک رو دیگه بودم داده قول. بود کم ماه نه اونم نفرمون سه

نکنم حساب امیرعلی حتی هیچکس، . 
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 گوشه از اشکی قطره باشد، گلویم در بغض از اثری اینکه بدون

 و دارد درد برایم روزها آن یادآوری. گیرد می راه چشمانم ی

درد فقط . 

. بود دانشگاه از گرفتن مرخصی بود مونده برام هک راهی تنها -

 تو طاها و طنین. نشد اما بشه فرجی شاید تا گرفتم مرخصی

 تو تامون سه زندگی ی هزینه. رفتنمی مدرسه روستا همون



. کرد می خم رو کمرم همونم ولی بود شهر از کمتر خیلی روستا

 چی ره. باشن نداشته کمبودی برادرم و خواهر خواستنمی دلم

 تالش داشت مثالً. شدم می دورتر و دور امیرعلی از گذشت می

 و خونه سر بریم بابام و مامان سال از بعد بالفاصله که کرد می

 احساس کردیم، می صحبت هم با که بار هر اما زندگیمون

 خبری کل به طاهر از. نداره رو قبل گرمای دیگه لحنش کردممی

 مراسم. کرده ازدواج رسید برخ سال همون آبان اینکه تا. نبود

 بود کرده دعوت رو فامیل ی همه بازم ولی نداشت بزرگی خیلی

 بود خواسته عموم از. ندونست مراسمش تو شرکت الیق منو ولی

. نزد من از حرفی کسهیچ اما ببره خودش با رو طاها و طنین تا

 میاومد باید اون و بودم امیرعلی ی کرده نشون سرم خیر مثال

 و هوا سردی خاطر به. نشد خبری هم امیرعلی از ولی مدنبال

 ازش. روستا بیاد بود نداده اجازه دایی زن بارید می که بارونی

 ی رابطه کردنمی فکر بقیه هم چقدر هر. نداشتم ای گله

 جای سر چیز هیچ وقته خیلی دونستم می که خودم ماجدیه،

 چی ههم بود گفته عموم به دایی زن شب همون. نیست خودش

 یه زحمت خودش به حتی امیرعلی. شده تمام امیرعلی و من بین



 به رو بودن خریده برام طال و کادو هرچی. نداد هم رو زدن تلفن

 اینجوری. برسوندشون امیرعلی دستبه خودش تا سپردم عموم

 و خواهر و موندم من. شد معلوم تقریباً هم من زندگی تکلیف

 شدم زندگی درگیر اینقدر. بود من به امیدشون تمام که برادری

 وقتی اومد می مسخره هم دانشگاه به کردن فکر حتی دیگه که

 می شانس اگه روزمزد، کارگر بودم شده. موند نمی براش هم

 ولی گرفتم می بیشتری پول داشت، الزم تراکتور کسی و آوردم

 غروب تا صبح بودم مجبور. خواستن می کارگر فقط معموالً

 زمستون. بگیره دستمو پولی یه شاید تا کنم کار سرزمیناشون

 پیدا برام کاری هیچ و بود سرد هوا. نبود من برای خوبی فصل

 همسایه از یکی. گشتم دیگه کار یه دنبال که بود این. شد نمی

 چیزایی یه خیاطی از. خواستمی شاگرد یک و بود خیاط هامون

 تمودس زیادی پول. بود خیاط هم مامانم آخه شد، می سرم

 از بود که هرچی ولی کارگری پول پنجم یک شاید گرفت،نمی

 و چم زود خیلی. دستش کمک و شاگرد شم. بود بهتر بیکاری

 بهار فصل از. کنم خیاطی تونستم می خود و اومد دستم کار خم

 هر. نذاشتم کنار رو خیاطی من اما افتاد راه به کشاورزی دوباره



 کردم می مون همسایه مکک رو ساعت دو یکی بود طور هر روز

گرفتممی یاد چیزهایی یه و . 
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: دهم می ادامه و انداخته سیاوش درهم یچهره به نگاهی نیم

 خوبی ی آینده بودم امیدوار. بود خوب طاها و طنین درس

 دیگه و بودم ماهر خیاط یه خودم دوسال از بعد. باشن داشته

 خیلی خیلی زن کارم صاحب. نداشتم کسی راهنمایی به نیازی

 و کار سختی ی بهانه به. داشت هم خوبی مالی وضع و بود خوبی

 بهم سخت اوایل. من پیش فرستاد می رو مشتریاش دردش، کمر

 وقتی ولی بگیرم کمتری دستمزد بودم مجبور. کردنمی اعتماد

 کدوم هر حتی و شدن می مشتری دیدن، می رو کارم ی نتیجه

 بهتر کارگری از خیاطی. آوردنمی برام هم دیگه مشتری چند

 گرفتار اونقدر. زدم نمی کله و سر آدمی جور هر با حداقل. بود



 رفت، یادم رو علی امیر کل به که بودم هاش گرفتاری و زندگی

 که بود زیاد اونقدر گرفتاریام. بودن مهم برام طنین و طاها فقط

 اهرخو برای رو عمرم از سال سیزده نزدیک جوری چه نفهمیدم

 اونا که قدر همین. نداشتم هیچی خودم از و گذاشتم برادرم و

 قبول پرستاری طنین و پزشکی طاها. بود کافی برام بودن موفق

 هم طاهر از. بکشم راحت نفس یه تونستم که بود موقع اون. شد

 یه که دونستم می. بود ارتباط در طاها با. داشتم خبر بیش و کم

 تونسته هم خودش و داره ساله هشت پسر یه و ساله یازده دختر

هست دانشگاهم استاد و بگیره دکترا مدرک . 

: گویم می و زده نیشخندی برادرانم و خواهر معرفتی بی یاد با

 طنین برای خواستگار ی کله و سر که شد شروع وقتی از مشکل

. داشت زیاد خواستگار و بود خوشگلی دختر طنین. شد پیدا

 با گفتن می. دیدن منو عموهام و هعم که بود موقع اون تازه

 من برای. کنه ازدواج طنین که نداره خوبیت من، بودن مجرد

. بودم گذاشته طاها و طنین برای رو زندگیم تمام من نبود، مهم

 می. کرد مقاومت مدت یع طنین. بود آرزوم شون خوشبختی

 تا رسید، سکوت به کارش کم کم. کنه ازدواج نیست حاضر گفت



 زمان اون. گذاشت پیش پا داشت دوستش که اونی که زمانی

 مثالً تا کرد خبر رو طاهر. شد شاکی و درآمد هم طنین صدای

 مجرد با مشکلی طاهر. ازدواجش به بده رضایت و کنه بزرگی

 مهم براش بخواد که دید نمی منو وقت هیچ. نداشت من بودن

 ور مثبت جواب اول ی جلسه همون تو جوریه؟ چه وضعیتم باشه

 راحت خیلی. ندیدم خوش روز دیگه من طاهر، برگشتن با. داد

 باید گفتنمی. کنه همراه خودش با هم رو طاها و طنین تونست

 رو خودش سهم هرکس و بشه فروخته بابا هایزمین و خونه

 ولی شد نمی زیاد طنین و من سهم. زندگیش سر بره و بگیره

 بعد بالفاصله و ودب دانشجو چون نبود، مهم زیاد که طنین برای

 گرفتومی عروسی هن بعد سرکار، رفت می درسش شدن تمام از

 شغلش، خاطر به که هم طاها. خودش زندگی خونه سر رفتمی

 یه تو که موندم من وسط این فقط بود، شده تضمین اش آینده

 اب بودم مجبور. گرفتن می تصمیم برام بقیه که بودم افتاده مسیر

 سال تمام مثل درست کنم، فراموش رو ودمخ و باشم همراه اونا

زندگیم های . 

 



 

# ۲۰پارت  

 

 دیگر چای لیوان یک ریختن برای که حالی در و برخاسته جا از

 می بهتر خودت که هم رو اش بقیه: گویممی روم،می گاز طرف به

 .دونی

 اش بقیه از منظورت اگه آره،: گوید می آرامی صدای با سیاوش 

 است، احمقانه پیشنهاد اون و روستا به علی امیر و من اومدن

دونم می خوب . 

: پرسممی کنجکاوی با و گذارم می میز روی را چایش لیوان 

 بدی؟ پیشنهادو اون من به رسید فکرت که شد چی بگو، تو حاال

شناختی؟ می منو کجا از اصال  

 نامعلوم اینقطه به خیره و دزدد می چشمانم از را نگاه 

 رو پیشنهاد این امیرعلی مامان راستش. ..راستش: گویدمی

 .دارد



 این حسی بی آن از شاید. دانم نمی لحظه این در را حسن 

 نه ترک و باشد بدتر اوضاع هم شاید. نیست خبری روزهایم

 و زده نیشخندی. باشد شده ایجاد قلبم روی کوچکی چندان

 هیچ اگر کنم می فکر خودم با. نشینم می میز پشت دوباره

 مثالً عشق همان آن بر تکیه با علی امیر و من و افتاد نمی اتفاقی

 دلیلی هر به من و کردیممی شروع را مان زندگی هم با آتشین،

 سرنوشتم خواهند،می مادرش یا او که باشم آنی توانستم نمی

: گویدمی و کندمی درک را حالم سیاوش برسد؟ کجا به بود قرار

 من به علی امیر امانم وقتی خودمم کنم، درکت تونم می

 دخترو یه راحتی این به شدنمی باورم. کردم تعجب داد پیشنهاد

 مشکلی یه کردم می فکر. بگیره لقمه پیرمن پدربزرگ برای

 یه حداقل یا زدم می حدس برات رو بودن الل کرو کم کمه. داری

 وقتی ولی صورتت روی شکل بد سوختگی یا زشت ی قیافه

 مشکلی قیافت نه بودی، الل و کر نه .موند باز دهنم دیدمت،

 تمام وقتی طهورا کن باور. داری عقلی مشکل حتماً گفتم. داشت

 موافقت بزرگم پدر با ازدواجت با راحت خیلی تون فامیل بزرگای

 وسط این بدتری مشکل یه حتما گفتم. داشت برم ترس کردن،



 مامان به همین واسه. نیست معلوم ظاهرت تو که داره وجود

 و بود پدرش قضیه بود هرچی. برسونه رو خودش تا زدم گزن

. بشن راضی ازدواجش برای تا کرد می قانع رو بقیه باید خودش

 و کرد تحقیق بهت راجع کلی روز دو یکی، همون تو مامان

 پیشنهاد خودش هم رو ات مهریه. گرفت رو تصمیمش باالخره

 همچنین به راضی چرا و چیه مشکلت بود فهمیده ظاهراً. داد

شدی ای مسخره ازدواج . 

 می اگه: دهدمی ادامه چشمانم به خیره و کشیده عمیقی نفس

 کار ذاشتم نمی هرگز بوده ای گذشته امیرعلی و تو بین دونستم

 کردن زندگی جور این برای تو حیفی، تو طهورا. برسه اینجا به

 حسابی و درست زندگی و خونه یه خانوم باید تو. حیفی خیلی

 زندگی این نه میره، می برات بار هزار روزی مردش هک باشی

 بیراه و بد مشغول یا خوابه یا که من گیرزمین پدربزرگ با کوفتی

 .گفتن

 که اینم: گوید می قبل از تر غمگین و کرده صورتم به ایاشاره 

 نگاه چشمات تو نیست روم خدا به. چلمه و خل دایی گل دسته



 بکوبم سرمو خواد می دلم یدمتد اینجوری که ایلحظه از. کنم

 خیر کار یک و کنم ثواب مثال خواستم می سرم خیر. دیوار تو

 ایت شه می ات مهریه دادممی احتمال درصد یه اگه باشم، کرده

 رو بخوره درد به یوسیله هرچی هامدایی و کلنگی ی خونه

 امیرعلی دونم نمی. داشتم برمی قدم از قدم عمرا کنن،می غارت

 نمی جون جوری چه بینه می وضع این با رو تو که بار هر رگ بی

 با و بده حالم روز چند تا بینمت می که هربار من خدا به ولی ده

نمیاد بر دستم از هم کاری هیچ دارم، دعوا همه .  

 

 

# ۲۱پارت  

 

 من: دهدمی ادامه و انداخته آشپزخانه ی گوشه گوشه به نگاهی

 خونه کنی، زندگی آقاجون ی خونه تو بیای قراره کردم می فکر

 هم زندگی روز وسایل واقسام انواع. اینجاست برابر چهار که ای

 هرچی و ماکروفر و ظرفشویی و لباسشویی ماشین. هست توش



 آقاجون. خریدیم مامانم و خودم رو همه الزمه، آشپزخونه توی

 هر تو شدن نمی راضی پرستارش. داشت پرستار تو اومدن قبل

 برای فقط ها دایی. داشت بهونه یه کدوم هر. کنن کار شرایطی

 که تو به ولی خریدن می چی همه دارن شون نگه راضی اینکه

 کردن خالی تو سر رو زورشون همه که شد چی دونم نمی رسید

این شد زندگیت خونه و . 

 با من با رفتارشون که معلومه خوب: گویم می و زده لبخندی 

 وظیفمه صورت هر در. زنشم من. کنه می فرق جونت آقا پرستار

 حقوق قراره و گرفتم مهریه مثال. کنم مراقبت ازش

 و حساب یکم اگه خودت. باشم داشته هم رو بازنشستگیش

 گله هم من. کردن لطف بهم هم خیلی تازه فهمیمی کنی کتاب

 گذاشتم، پاشون رو عمرم که برادرم و خواهر. ندارم شکایتی و

 داشته بیشتری انتظار ها غریبه زا که دادن جوابمو جوری چه

 باشم؟



 وقتی. خیزم برمی جا از و زده غمگینش چشمان به لبخندی 

 دارد، درد کافی ی اندازه به ام زندگی. ندارم خواندن روضه برای

است نور علی نور دیگر مرورش . 

 هم گوشت کلی. کنم شان جای جابه تا روم می خریدهای سراغ 

 وقتم ساعت چند برای یعنی این و شود بندی بسته و تمیز باید

 می لبانم بر خنده رنگی زرد نایلون خریدهای بین  از. است پر

 و شوممی خم. ام خریده شوق و ذوق کلی با را آن محتوای. آورد

 خودش دنیای در هم هنوز که سیاوش طرف به برداشتنش با

 بیرون نایلون درون از را ها نخ کالف از یکی. روممی است، غرق

میاد؟ خوشت سیاوش، ببین اینو: گویم می او به رو و کشم یم  

 دست در که رنگی چند نخ دیدن با و گرفته باال سر سیاوش 

 و گیرد می من از را آن و کرده دراز دست. زندمی لبخندی دارم،

حاال؟ کنی کارش چی خوای می داره، جالبی رنگ چه: گوید می  

 بدون شد باعث نگشر بودن جالب همین اصال. گویدمی درست 

 را پولش و گرفته دست در را آن از کالف سه تردیدی هیچ

 سپس و سفید خاکستری، به سیاه از هایش رنگ. کنم حساب



 دیدنش، محض به. دارد زیبایی ترکیب و کندمی تغییر بنفش

 خیلی و کرده تصور رنگ این به شالگردنی و کاله با را سیاوش

 برات گرفتم: گویم می لبخند با. گرفتم شان خرید به تصمیم زود

بیاد خوشت اگه البته کنم، درست دستکش و گردن شال و کاله . 

 که معلومه: گوید می مهربانی با و شود می بزرگتر لبخندش 

جالبه خیلی رنگش میاد، خوشم . 

 در خیره عمیقی نفس با و شود می جمع یکباره به لبخندش 

 می چقدر داشتم هرخوا اگه طهورا دونم نمی: گوید می چشمانم

 تموم تو که دونم می خوب ولی باشم داشته دوستش تونستم

 شک. نداشتم دوست برادرانه تو مثل رو دختری هیچ زندگیم

 جا دلم تو تو ی اندازه مهرش داشتم خواهر خودم حتی اگه دارم

 پاهام انگار است برنامه بی اینجا به اومدنم وقتا خیلی. گرفت می

. شم می آروم زنم می حرف باهات وقتی. اینجا کشونه می منو

 راحت و خوب اونقدر دارم دوست. بکشی سختی خواد نمی دلم

 حسرت گرفتن ات ندیده که کسایی ی همه که کنی زندگی

 چقدر فهمم می جوری یه میام که بار هر اما بخورن رو زندگیت



 لطفی یه و بیه. بذارم بیابون به سر خواد می دلم و کردم بد بهت

 چی هر خواستی، کمک که وقت هر بعد به ازین بکن، قمح در

 واست مفید کار یه منم بذار. بگو من به فقط و فقط داشتی الزم

بشه بهتر دلم حال و بکنم .  

 

# ۲۲پارت  

 

 به دست که سیاوش طرف به و کشیده آب هم را بشقاب آخرین

. گردمبرمی است، زده تکیه نهارخوری میز به طلبکار و سینه

 با. آوردمی لبم بر لبخند ترساندن، جای به همش، در های اخم

 می عمل خشمش آتش روی بنزین مانند دانممی که لبخند همان

 ارث انگار کنی می نگاه جوری یه خوب؟ چته: گویم می کند،

خوردم باباتو . 

 انگشت که حالی در و خورد می گره هم به بیشتر ابروهایش 

: غردمی دهد،می تکان رویم به رو را اش اشاره روبه را اش اشاره



 توش سالم دندون یه کنم نمی تضمین وگرنه طهورا ببند دهنتو

 .بذارم

 خندانی لحن با و شود می تبدیل نما دندان ای خنده به لبخندم 

 صحبت اینجوری من با میاد دلت اصال تو؟ گی می چی: گویممی

 کنی؟

 همه این هک تو: گوید می و زند می کمر به دست و کشیده پوفی 

شی؟ می موش بقیه جلوی چرا داری زبون  

 طرف به را ام اشاره انگشت و شود می گرد آنی به چشمانم 

 زبون اگه من دارم؟ زبون من: گویم می تعجب با. گیرم می خودم

نبود زندگیم این االن که داشتم . 

. گیرد می غم رنگ نگاهش و گرفته جدی زیادی را ام جمله 

 با و گیرممی دست به دستمالی هوایش، و حال کردن عوض برای

 کنی، محاکمه منو و واستی اینجوری قراره اگر: گویم می خنده

 کنم خشک باید رو ظرفا این تمام. ندارم رو وقتش اصال بگم باید

 عزیزت دایی زن شنیدی، که خودتم. جاشون سر شون بذارم و

کنم پاک تا بیاره سبزی کلی برام قراره . 



 می دستم از را دستمال و کرده تند قدم طرفم به عصبانیت با 

 بهتره تو: گویدمی و داده هل ناهارخوری میز سمت به مرا. کشد

 من. باشی خدمتیات خوش فکر به بعد  بخوری، ناهارتو اول

 تو بینه می. میارن کجاشون از رو رو همه این آدما این موندم

 ناشتا قتاونو شدی،اورد راست و خم بس از نمونده تنت تو جون

 به دهن ندارم حق گفته جون کتی که حیف. من واسه ده می هم

 کار حساب تا کردممی بارش درشت چهارتا وگرنه بذارم، دهنش

بیاد دستش . 

. شود می من برای ناهار کشیدن مشغول و زند می غر بلندبلند 

 و خوردن غذا به حواسش که هست دنیا این در نفر یک که این

 نوازش را وجودم تمام خنکی، نسیم انندم باشد، من نخوردن

. بود خانواده اعضای ی ماهانه دورهمی موعد هم امروز. دهدمی

 قبل روز چند از. است من برای زحمتش تمام که ای دورهمی

 جناب حقوق از زیادی قسمت. ببینم را مفصلی ناهار تدارک باید

 هزینه خوشایند چندان نه دورهمی همین برای هم سرهنگ

 برای اما است عادی امری خانواده این در بپاش و بریز. دشومی

. آید می منقول غیر و سخت پروپیمانم، چندان نه جیب و من



 تمام انجام در. آمد کمکم به زود صبح از بار، اولین برای سیاوش

 از غذا کرد دعا و زد غر مادرش جان به ومدام کرد ام یاری کارها

 به چقدر من و نرود پایین انش هایخانواده و هایش دایی گلوی

بودم خندیده هایش، خوردن حرص . 

 جناب غذای باید من بقیه، خوردن غذا موقع همیشه مثل 

 وجود کسری و کم که بود میی حواسم و دادممی را سرهنگ

 نشدن قطع برای را خانم کتی اصرار همه این دلیل. باشد نداشته

 ماه هر دارد، اصرار او. فهمم نمی پردردسر های دورهمی این

 خوب که حالی در شوند، جمع هم دور خانواده اعضای تمام

هستند تشنه هم خون به شان همه تقریباً داندمی . 

 

 

 

# ۲۳پارت  

 



-  هم با بعد تا کنم، می خشک ظرفاتو منم بخور، غذاتو بشین

زیاده خیلی نفر یه برای کار همه این کنیم شون جابجا . 

 اشاره با. نشینم می میز پشت و زده مهربانش لحن به لبخندی 

 بیا خودتم: گویممی است، کشیده برایم که بزرگی بشقاب به

بخورم تنها تونم نمی رو غذا اینهمه که من بخور، . 

 از نزن، الکی حرف: گوید می اخم کمی با و انداخته باال سر 

 بذل غذاتم داری حاال. اومده در جونت بودی، پا سر بند یه صبح

 او که االناست چون بخور، ته تا تو غذا ؟کنی می بخشش و

 بشه، پیدا اشکله و سر سبزی کیلو سی بیست، با خانم اعجوبه

کشه می ته انرژیت تمام اونوقت . 

 های ظرف کردن خشک مشغول و کشدمی مرا روبروی صندلی 

 با و است بسته مرا های بند پیش از یکی. شود می میز روی

 او برای دلم ای لحظه. دهد می انجام را کارها تمام خاصی ژست

 یک خودش برای حاال نبود، وحشتناک تصادف آن اگر. گیرد می

 هم خودش خون از کودکی شاید. داشت درمان و درست زندگی

 به با. کرد می تکمیل را عشقشان و شد می اش خانه برکت



 انجام سیاوش توجه جلب برای که رفتارهایی و سوگل یادآوردن

 هیچ واقعا تو سیاوش، گممی: گویممی و دهز لبخندی دهد،می

نداری؟ سوگل به حسی  

 از که دانم می. شود می متوقف ای لحظه هایش دست حرکت 

 شمیم، فوت از بعد. آیدنمی خوشش دختری هیچ ی درباره بحث

 کشیدن سیگار اهل. است ساخته واقعی مرتاض یک خودش از او

 را دستانش روی سیگار سوختگی جای بارها و بارها اما نیست

 در خانم کتایون با که هایی بحث از بعد دقیقا هم آن ام، دیده

 کارش دوباره. دارند گیرد،می نظر در برایش او که دخترانی مورد

 سوگل اگه: گوید می کند، نگاهم اینکه بدون و گرفته سر از را

کردم می فکر بهش شاید نبود، زن اون دختر . 

 باور. افتم می سرفه به و پریده لویمگ به غذا اش جمله پایان با 

 سخت برایم کند، صحبت دختری مورد در راحتی همین به اینکه

 می تعجب با و شود می قطع ام سرفه آب کمی خوردن با. است

کنی؟ فکر سوگل به حاضری واقعا: پرسم  



 که چرا آره،: دهدمی پاسخ و اندازدمی باال ای شانه تفاوت، بی 

 جورایی یه. خوبیه دختر سوگند، و انشمام برعکس سوگل نه؟

 رفته، مامان به اش قیافه که همونطور. مامانمه شبیه اخالقیاتش

 بهش تونم نمی زندایی و دایی خاطر به ولی کنم درکش تونم می

کنم فکر . 

 داشتی دوست اگه پرسم می چیزی یه: گویم می تردید کمی با 

بده جوابمو . 

 نوشم می آب دیگری ی رعهج. کند می نگاهم و داده تکان سر 

چیه؟ تو با داییت ی خانواده اختالف دلیل: پرسم می و  

 که اتفاقایی و شمیم ی قضیه سر: دهدمی پاسخ و زده تلخندی 

 با دایی اختالف ی قضیه البته. نبخشیدن منو هنوز افتاد، بعدش

 رو اوضاع شمیم فوت ولی حرفاست این از تر دار ریشه مامانم

کرد بدتر . 

 نامعلومی ی نقطه به نگاه با و ایستند می حرکت از انشدست 

 داشت، مشکل بابا با اول همون از کامران دایی: دهدمی ادامه

 خوبی مالی وضع و بود ساده معلم یه بابام اینکه خاطر به فقط



 نکنه ازدواج مامان با که انداخت سنگ پاش جلوی کلی نداشت

 بعد. بگیره جلوشو ونستنت کس هیچ و بود بابام عاشق مامانم اما

 مالیشون وضع اصالً که بود خوب اونقدر شون رابطه هم ازدواج از

اومدنمی چشم به . 
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 وضع شمیم، و من نامزدی بعد: دهد می ادامه و کشیده آهی

 با کامبیز دایی. سرش تو زدن می همه که شد چوب بابا مالی

 این یکیشم. نم به بده رو دخترش شد حاضر شروط و شرط کلی

. کردمی کار همه من خاطر به بابا. بخرم ماشین و خونه که بود

 که ای سرمایه ذره یه همون که خوند سرش تو کلی دایی

. کنن گذاری سرمایه جایی یه تا بشه شریک باهاش رو داشتیم

 مون خونه حتی و کرد ریسک عمرش تمام تو بار اولین برای بابا



 درگیر من موقع اون. بشه بیشتر اش سرمایه تا فروخت هم رو

 روزی. بود ام دغدغه مهمترین هم شمیم با بودن بودم، درسام

 تمام. شد نابود بابا اومد، کامبیز دایی ورشکستگی خبر که

 و کرد سکته بابا. هوا رفت و شد دود شب یه تو مون سرمایه

 که هنوز که بدهی کلی با موندم من و نرسید بیمارستان به حتی

کنم راست کمر زیرشون تونستمن هنوزه . 

 و کرده پرت میز روی عصبی حالتی به را دستش داخل دستمال 

 کلی با شمیم بابا، فوت بعد ماه دو: گویدمی لرزان لحنی با

 ام روحیه خواستمی مثال مسافرت، بریم که کرد راضیم التماس

 با. نداشتم فرقی مرده یه با برگشتم که موقعی ولی بشه عوض

 برام امیدی هیچ دیگه. برگشتم شمیم بدون و تمرف شمیم

 دایی با نشد حاضر شمیم، فوت بعد کامبیز زندایی. بود نمونده

 دنبال همش دایی ورشکستگی بخاطر اونم قبل البته. کنه زندگی

 چیز همه دیگه شمیم فوت با اما گشت می دعوا برای بهونه یه

 دیگه دایی .پیچید فامیل تو طالقشون خبر زود خیلی شد، علنی

 بیشتر همه از تو دونم می که موند انگل یه ازش و نشد قبل آدم

 و کامران دایی. خورده تنت به دیوونگیش پی و شناسیش می



 بزرگ رو قضایا این نداشتن بابا از خوشی دل قبل از که هم زنش

 بود، که اونی از رابطمون که مامان و من سر به کوبیدن و کردن

شد بدتر . 

 اون تمام هم این: گوید می و دوخته من به را ردشد پر نگاه 

 کردن دل و درد اهل من. بودی خبر بی ازشون که چیزهایی

 و گیرم می فاصله واقعیم خود از توام پیش وقتی ولی نیستم

شه می باز دلم و سردرد . 

 با گویی بعد و کندمی رصد را صورتم نقطه به نقطه نگاهش 

 از تونسته چطور امیرعلی ندممو: گویدمی زند، می حرف خودش

بگذره؟ دی می آدم به که آرامشی تو  

 به او نگاه بفهمم اگر. کشدمی آتش به را وجودم تمام حرفش 

. داد خواهم دست از هم را او نیست، او به من نگاه ،مانند من

 ای سرفه با که شودمی زده که حرفی متوجه انگار هم خودش

کشاندمی دلخواهش سمت به را حرف . 

 به مامان چرا که کنم می فکر این به دارم اش همه روزه چند -

 فرزادو عمو کنه خواستگاری جون آقا برای رو تو اینکه جای



 دونی می و دیدیش خودتم خوبیه، مرد خیلی عموم نبود؟ یادش

آورده بد کم یه زندگیش تو فقط. مهربونه و آروم چقدر . 

 سینک طرف به آبم، انلیو و بشقاب برداشتن با و برخاسته جا از

 نشینممو می او روبروی و کرده رها سینک داخل را آنها. روم می

 از واکنشی وقتی سیاوش. شوممی ها ظرف کردن خشک شغول

: دهدمی ادامه بیند،نمی تهش و سر بی های حرف به من طرف

 حیف فقط خوبیه، ی گزینه خیلی فرزاد عمو. طهورا گم می جدی

بود کرده جوون درما هوس دلش مامان که . 

 به بهتره شما: گویممی و کرده پرت طرفش به را دستم دستمال 

 سوگل ی کله و سر که االنه. برسی کارت به سخنرانی جای

 کلی بشینم باید بدبخت من وقت اون شه، می پیدا خانمت

کنم پاک سبزی . 

 حقته، که تو: گویدمی و دهد می تحویلم حرصی پر خنده 

. دستشی زیر کرده فکر که اومدی کوتاه دایی زن جلوی اینقدر

 از کجا که بگیری یاد تا کن خشک ظرفاتو بشین خودت االنم

کنی استفاده زبونت . 



 با و باز را بندش پیش من ی شده گرد چشمان مقابل در و 

 از کوهی و مانم می من و کند می ترک را آشپزخانه چشمکی

 جورشان و معج دیگر ساعت نیم تا باید که نشده خشک ظروف

 .کنم
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 می ساعت به را ام شده گرد چشمان اذان صدای شنیدن با

 من و است گذشته صبح پنج از ساعت شود، نمی باورم. دوزم

 نمانده باقی کارم اتمام تا چیزی. هستم زدن سوزن سرگرم هنوز

 اتمام برای باشم داشته الزم زمان ساعت نیم از کمتر شاید. است

 دوباره د. رسی دستم به پیش روز دو که عروسی باسل دست کار

. کنم بیشتر را سرعتم کنم می سعی و شوممی کار به مشغول

 در را خواندن نماز. شود می تمام دارم، انتظار آنکه از زودتر کارم

 سرویس سمت به گرفتن وضو برای و داده قرار کارها اولویت



 از تر ابپرخو سرهنگ جناب روزها این. روممی بهداشتی

. خوابد می ساعت بیست نزدیک روز هر. است شده همیشه

 مرا این و ندارد را سابق انرژی هم است بیدار که ساعاتی همان

 دیدن به قبل مثل که است زیادی مدت سیاوش. کند می نگران

 اتفاق تنها. ام شده قبل از تر تنها روزها این من و آید نمی من

 چند طرف از کارم گرفتن قرار بولق مورد افتاده، برایم که خوبی

 روی دست کار انجام درآمد حاال. است بوده خانه نزدیک مزون

 اضافه سرهنگ جناب حقوق به هم مزون چند این های لباس

کند می مان خانه باالی خرجی به خوبی کمک و شده . 

 اتاق به سرهنگ جناب به زدن سر قصد به و خوانممی را نمازم 

 کار هم ده ساعت تا. است نشده بیدار ناز وابخ از هنوز. روم می

 چندان نه زمان این از توانم می من و ندارد انجام برای خاصی

کنم استفاده استراحت برای طوالنی . 

 از که غریبی و عجیب صداهای که شده گرم تازه چشمانم 

 می ام هوشیاری باعث شود، می خارج سرهنگ جناب گلوی

 تقال شبیه بیشتر صدا، این اما رددا کردن خروپف ی سابقه. شود



 را خودش کار خوابی کم. است اکسیژن ای ذره به رسیدن برای

 چسبیده هم به های پلک های سختی به شود می باعث و کرده

 که موقعیتی به بردن پی و شدن هوشیار برای. دهم فاصله  را ام

 پایین را تشکم هرشب مثل. دارم نیاز زمان کمی هستم، آن در

 اون به حواسم هم خواب در تا امکرده پهن سرهنگ نابج تخت

باشد حاالتش . 

 کارهایی اولین اکسیژن، کردن وصل و تخت سر آوردن باال 

 هفده عدد. کنم می چک را فشارش. رسدمی فکرم به که است

 این در اش زبانی زیر قرص. ماند می هشدار زنگ مانند برایم

. شوم متوسل آن به نمتوا می که است دستاویزی تنها موقعیت

 و کنم می چک را فشارش بارها و بارها ساعت نیم طول در

 نشان را تریپایین عدد بار هر دستگاه هایعقربه خوشبختانه

 چشمان با و برگشته عادی حالت به تقریباً هم تنفسش. دهد می

 و کرده نثارش لبخندی. دارد نظر زیر مرا حرکات باز، نیمه

 حتی که است رنجور و خسته آنقدر. مکن می مرتب را پتویش

 هم ناجورش فحشهای برای دلم. ندارد را گفتن بیراه و بد انرژی

 کس هیچ با خودم، از غیر است روز چند. است شده تنگ



. کند بهتر را حالم تواندمی امروز رفتن بیرون و ام نکرده صحبت

 نیم من و کشد نمی طول زیاد سرهنگ جناب نسبی بیداری

 ترک را خانه شده، تکمیل های لباس تحویل قصد به بعد ساعت

 و صبحانه. است راحت سرهنگ جناب بابت از خیالم. کنم می

 سنگین خواب ساعت چند حداقل و خورده را هایش قرص

. بروم بیرون آژانس با مجبورم ها، لباس خاطر به. داشت خواهد

 که است آن خوش خبر. برد نمی زیادی زمان ها لباس تحویل

 و فرستاد خواهد برایم خودش مزون صاحب را جدید های سلبا

 استفاده آژانس از هم برگشتن برای من که نیست این به نیاز

 آنقدر هنوز. بگذارم وقت خودم برای را دقایقی توانممی. کنم

 باشم، نداشته کردن خرج ی دغدغه که امنکرده انداز پس پول

کند می شاد را دلم هم ها مغازه ویترین به کردن نگاه اما . 
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 زیبا و رنگارنگ های ویترین پشت و روم می راه چقدر دانم نمی

 بر در را وجودم عجیبی ی دلشوره ناگهان که خورم، می حسرت

 دست دو با خواهد می دلم. اندازم می ساعتم به نگاهی. گیرد می

 هستم خانه از بیرون که است ساعت سه از بیش. بکوبم سرم بر

 و گرفته دربست مکثی هیچ بدون. خبرم بی سرهنگ جناب از و

 اتومبیل با که مسافتی کنم می احساس. دهم می را خانه آدرس

 چقدر نیست معلوم. است معمول حد از دورتر خیلی برمیگردم،

. است شده طوالنی اینقدر بازگشت مسیر حاال که ام رفته راه

. روم می در طرف به و کرده حساب را تاکسی پول خانه در جلوی

 و شده بیدار االن تا حتماً بیچاره پیرمرد. کوبد می دهانم در قلبم

 سکوت شوم، می که خانه وارد. است گذاشته سرش بر را خانه

 را آن و دارم می بر سرم از را چادرم. کند می آرام را دلم آن

 طرف به طمأنینه با و آرام. کنم می پرت راهم سر مبل اولین روی

 وارد و کنم می باز را اتاق در آرامی همان به. دارم میبر قدم اتاق

 نفس شود می باعث سرهنگ جناب باز چشمان. شوم می

 طرفش به کمرنگی لبخند با. شود قبل از تر راحت برایم کشیدن



 جناب سالم: گویم می منتظرش چشمان به خیره و رفته

شما؟ بهترید سرهنگ،  

 بعید او از آرامش همه این. هیچ دیگر و است نگاه تنها پاسخم 

 االن: گویممی و کشیده نمناکش پیشانی به دستی. است

 میارم، میوه آب لیوان یه براتون هم بعد و گیرم می رو فشارتون

بشه حاضر ناهار تا بخورید . 

 می را فشارش. شود نمی عایدم او جانب از العملی عکس هم باز 

 نگران که درق آن نه اما است باالتر معمول حد از کمی. گیرم

 خارج اتاق از. باشد داشته زیرزبانی قرص به نیاز یا و باشد کننده

 وضعیتی با. شوممی غذا کردن آماده سرگرم سریع خیلی و شده

 تواندمی مقوی سوپ یک کنممی فکر دارد، سرهنگ جناب که

 را سوپ برای الزم مواد. شود محسوب مفیدی غذایی ی وعده

 وضعیت خاطر به. گذارم می را آن در و ریزم می زودپز داخل

 سوپ مواد تمام دارم عادت ام، همیشگی های درگیری و زندگی

 برای زیادی وقت لزوم مواقع در تا باشند داشته آماده همیشه

 سرهنگ، جناب غذای از اطمینان از بعد. نکنم صرف آن پخت



. برم می اتاق او برای و گیرم می پرتقال و سیب آب لیوان یک

 میوه آب کامل سکوت در مخالفتی هیچ بدون که تاس عجیب

 به که است طاغوت زمان ارتش سرهنگ او،. خورد می را اش

 و است بعید او از سکوت این. باشد می دهان بد و قانونمند شدت

 زیادی تغییر. کنممی چک را فشارش دیگر بار. ترساند می مرا

 کمد فطر به. خورد می ذهنم در ای جرقه ناگهان. است نکرده

 خانم کتایون. کنم می خارج را خونش قند کنترل دستگاه و رفته

 قند شدن پایین و باال به حواسم که داده تذکر بارها و بارها

 نمی نصیبم چیزی هم خونش قند کردن چک از. باشد خونش

. ام شده حساس زیادی من فقط و است خوب حالش ظاهراً. شود

 را او شخصی ارهایک سکوت در هم من شود،می باعث سکوتش

 آشپزخانه در ظرف تکه چند. کنم ترک را اتاق و داده انجام

کشد می را انتظارم . 

 

 

 

# ۲۷پارت  



 

 صدا به خانه در زنگ که است نشده تمام ها ظرف کار هنوز 

 خوش چقدر من و آورده را مزون های لباس پیک،. آیددرمی

 رفتن به رمجبو دوباره تا آمدم خانه به زود خیلی که بودم شانس

 خانه داخل زحمت به را عروس لباس های پاکت. نشوم مزون به

 صاحب ظاهراً. شان چینم می هم روی پذیرایی ی گوشه و آورده

 شده قبل از بیشتر سفارشات تعداد که بوده راضی کارم از مزون

 طبق باید لباس که است عکسی ها جعبه از کدام هر روی. است

 و دارم را خودم کاری سبک من هرچند شود، دوزی سنگ آن

 سنگ پسندم، می خودم که آنطور را ها لباس هایقسمت بعضی

 کارم این از شکایتی کس هیچ هم حال به تا. کنم می دوزی

 که دستبردی و خانه در خان کامبیز حضور از ترس. است نداشته

 را ها لباس کند می وادار مرا بزند، مردم های امانتی است ممکن

. کنم شان جاساز تخت زیر و برده مهمان خواب قاتا به تک تک

 تا دارم می نگه را لباس یک تنها. نمایم می قفل هم را اتاق در

 صاحبش دست به را آن زودتر و کرده شروع را آن روی کار

 .برسانم



 و کشم می ناکم درد گردن به دستی زودپز، سوت صدای با 

 سوزن شغولم که است ساعت یک از بیش. گیرم می باال را سرم

 به را لباس جلوی دوزی سنگ از زیادی قسمت. هستم زدن

 طرف به و گذارممی مبل روی احتیاط با را لباس. ام رسانده اتمام

 انتخاب سوپ کشیدن برای بزرگی بشقاب. روم می آشپزخانه

 سینی روی نان ای تکه گذاشتن با. شود سرد زودتر تا کنم می

 اتاق، به ورود محض به. روم می اتاق طرف به و برداشته را آن

 به رخش نیم. افتدمی سرهنگ جناب ی بسته چشمان به نگاهم

 حرکت. ببینم را اش چهره درست توانمنمی و است من طرف

 تخت کنار میز روی را سینی. صداستبی و آرام اش سینه قفسه

. نشینم می تخت روی او، کردن بیدار برای خودم و گذاشته

 غذا آن از قبل حتما باید و است کنزدی داروهایش ساعت

 که صورتش از قسمت آن روی آرامی به را دستم. بخورد

. است دیگری زمان هر از سردتر بدنش. گذارممی بینم،نمی

 به را سرش. شود می خیس کمی انگشتانم نوک کنم می احساس

 اش بینی از که غلیظی خون. گردانم برمی خودم طرف به آرامی

 باور د.شو می حیرتم باعث و کرده درشت را نمچشما گرفته، ه را



 و دست. است سخت  انداخته روز این به اورا من غفلت اینکه

. دهم انجام کاری چه اکنون باید دانم نمی و ام کرده گم را پایم

 خونش فشار گرفتن رسد،می ذهنم به که فکری اولین هم باز

 می گوشم به هجده عدد روی اش نبض های ضربه صدای. است

است خطر زنگ مانند برایم این و رسد . 

 

# ۲۸پارت  

 

 ام دیوانه دارد سرهنگ، جناب سکوت این. گیرد نمی آرام دلم

 سیاوش بخواهم، یاری او از توانم می که کسی تنها. کند می

. گذرارم می گوشم کنار را گوشی و گیرم می را اش شماره. است

. نیست گوپاسخ پاسخ کسی خورد،می زنگ چه هر اول ی دفعه

 بوق، دو از پس تعجب کمال در و گیرم می تماس دیگر بار یک

 سیاوش اینکه یعنی این و پیچد می گوشی در اشغال بوق

 فکر برای زمانی. کند صحبت من با تواند نمی یا خواهدنمی

 ی شماره بعدی، ی شماره. ندارم او اخیر رفتارهای علت به کردن



 جناب حال شرح دادن از بعد. گیرم می که است پانزده و صد

 به فکرم لحظه آن در که این. مانم می آمدنش منتظر سرهنگ،

 من. نیست عجیبی موضوع رود،می کاره نیمه عروس لباس سمت

 جعبه در را لباس. ام خورده زخم کافی ی اندازه به خان کامبیز از

 پنج. کنم می منتقل میهمان اتاق با هم را آن و گذاشته اش

 آمدن منتظر او نشینم می مبل روی آماده و رحاض بعد دقیقه

. شودنمی طوالنی زیاد انتظارم. هستم اورژانس ماموران

 اگر که دانم می خوب. دهدمی قلب قوت من به حضورشان

باشم هاخیلی جوابگوی باید بیفتد، سرهنگ جناب برای اتفاقی . 

 گویی. کند می چک را سرهنگ جناب فشار اورژانس، پرستار 

 قند. است طبیعی هم قلبش ضربان. است آمده پایین جهدر چند

 می برطرف هم مورد آن در مان نگرانی و شده چک هم خونش

 از که هایی جواب و سرهنگ جناب شدن بیدار با نهایت در. شود

 تشخیص دهد،می اورژانس پرستار سواالت به هوشیاری روی

 که دماغی خون علت به فشارخونش بودن باال که است این شان

 به انتقال به نیاز و است نزده او به جدی ی صدمه داشته،

 به را او حتما که است این بر من اصرار اما ندارد بیمارستان



 اتفاق و شوم غافل او از ای لحظه ترسم می. ببرند بیمارستان

بیفتد برایش بدی . 

 جناب تخت کنار خانه، درهای بودن بسته از اطمینان از پس

 حرکت بیمارستان طرف به آمبوالنس و نشینممی سرهنگ

 جناب وضعیت از باید اول. ام نداده خبر کس هیچ به. کندمی

 ناگهان که افتدمی اتفاقی چه دانم نمی. شوم مطمئن سرهنگ

 جناب سر باالی هایدستگاه و افتاده تکاپو به اورژانس پرستار

 صدا و سر تکان آنقدر آمبوالنس. کند می روشن را سرهنگ

 جناب دهان از که عجیبی صداهای متوجه سختی به هک دارد

 نشان که خر، خر مانند صدایی. شوممی شود،می خارج سرهنگ

 پرستار سرعت که کنممی را تالشم تمام. دارد تنفسش سختی از

 گلوی در ای لوله بعد، دقیقه ۵ازپنج کمتر چیزی. نیاورم پایین را

 متصل او بدن هب دستگاه چندین و گیردمی قرار سرهنگ جناب

 ذکر او برای که است این آید، می بر من از که کاری تنها. شودمی

ببینمش بتوانم بهتر تا کنم پاک را اشکهایم و بخوانم دعا و . 



 سریع خیلی و رودمی باالتر لحظه به لحظه آمبوالنس سرعت 

 او تخت دنبال به. شود می متوقف بیمارستان یک ی محوطه در

شوم می اورژانس وارد و شده روانه . 

 

 

# ۲۹پارت  

 

 تخت به سرهنگ جناب و شود می انجام سریع خیلی کارها

 به را جایشان آمبوالنس، هایدستگاه و شده منتقل اورژانس

 و رفته باال شدت به او فشار. دهدمی اورژانس بخش های دستگاه

. باالست اش مغزی سکته احتمال اورژانس، پزشک ی گفته به

و عکس و آزمایش قساما و انواع دستور  mri و کند می صادر را 

 همه و روم می تخت دنبال به اتاق به اتاق که هستم من این باز

 می آرام را حالم کمی خانم کتی با تماس  دارم نظر زیر را چیز

 تواندمی او حضور. بود نخواهم تنها دیگر که دانممی حداقل. کند



 با و بیاید همراهش هم سیاوش امیدوارم. کند کم را رویم فشار

کند بهتر را دلم حال حضورش . 

 جناب که این بر پزشکان، تشخیص شدن قطعی وجود با 

 هم باز اما است گذاشته سر پشت را وسیعی ی سکته سرهنگ

 تخت گویند می. ندارد وجود یو سی آی بخش به او انتقال امکان

 در باید فعال و نیست موجود ویژه های مراقبت بخش در خالی

بماند انتظار یستل . 

شده؟ چش جونم آقا جان، طهورا -  

 جلو کمی را چادرم. آوردمی خود به مرا خانم کتایون صدای 

 کلی با است مشخص و زندمی نفس نفس رسدمی و کشیده

 و رسانده او به را خودم. است رسانده اینجا به را خودش استرس

 که ار آرامشی خواهدمی دلم. گیرم می دست در را دستانش

بدهم او به ندارم، خودم . 

 فکر شون، آوردیم زود خدا شکر خانم، کتایون نباشید نگران -

باشه بد زیاد حالشون کنمنمی . 



 می است، بستری آن در پدرش که اتاقکی داخل به سرکی 

دیدش؟ شه می: گوید می و کشد  

 دیدنشون برای مشکلی فعال آره،: گویم می و داده تکان سر 

 .نیست

 می اتاقک وارد و ماند نمی من جانب از دیگری حرف منتظر 

 بین از توانممی راحتی به را سوزناکش ی گریه صدای. شود

 دل در. دهم تشخیص اتاقک داخل های دستگاه انواع صدای

 غفلت و افتاد آمبوالنس داخل اتفاق این که کنممی شکر را خدا

نیست بدش حال دلیل من .  

. زنم می تکیه دیوار به را سرم و نشینم می صندلی روی دوباره

 چنینی این اتفاقی از بود قبل مدتی اگر شاید. ندارم خوشی حال

 دو حدود اما نمودم می آرام را خودم و کردم می یاد تقدیر نام به

 با سنگدالنه اینقدر گذاردنمی سرهنگ، جناب با زندگی سال

 رایب جا هم هنوز باالیش، سن وجود با او. کنم برخورد قضیه

دارد زندگی . 



. شودمی چشمانم شدن باز باعث ام شانه روی دستی گرفتن قرار

 از نشان سرخش چشمان و نشسته کنارم که است خانم کتی

: گوید می و کند می وارد ام شانه به فشاری. دارد خرابش حال

هستم من عزیزم، کن استراحت برو . 

. فعال تمهس خانم، کتی نه: گویممی و دهممی تحویلش لبخندی 

کنن منتقل بخش به رو سرهنگ جناب بذارین . 

 پرستارش که طور اون: گویدمی و گیردمی را چشمانش زیر نم 

 شب تا حداقل شه، نمی آقاجون نوبت حاالها حاال گفتمی

بمونیم منتظر باید و نیست خبری . 

 سیاوشم وضعیت این تو آخه: دهدمی ادامه و زد تلخی لبخند 

 جور هر گفتم می وگرنه برسونه خودشو تونه نمی و سفر رفته

کنه پیدا تخت جون آقا واسه دیگه بیمارستان یه تو شده . 

 شاید. است رفته سفر به سیاوش پس. کند می ناراحتم حرفش 

. است کرده  عادت بد مرا که اوست این اما نباشد مربوط من به

 هب من و دادنمی انجام من اطالع بدون را کارش کوچکترین او،



 و ریز کارهای جریان در مرا که دارد وجود دنیا در نفر یک اینکه

امکرده خوش دل بخواهد، نظر من از و دهد قرار درشتش . 

 

 

 

# ۳۰پارت  

 

 خانه به استراحت ساعت چند برای خانم کتی اصرار به

 و دید مرا خستگی او. نباش ممنونش توانمنمی. گردمبرمی

 برای که ام کشیده خوابی کم آنقدر. باشد حالم کمک خواست

 می سرم از را ام روسری و دارم می بر بالش یک تنها خوابیدن

خزم می پتو زیر به و کشم . 

 با که آنم از تر خسته. شود می تکرار بار چند ام گوشی صدای 

 نزدیکی از را آن دست لمس با. کنم جستجو را آن باز چشم

. دهممی پاسخ را تماس شماره، به نگاه بدون و برداشته بالشم

 در سیاوش استرس پر صدای گذارم می گوشم کنار که را گوشی



 می چی مامان شده؟ چی خوبی؟ طهورا، سالم الو: پیچدمی گوش

  گه؟

 سوال از. پرد می سرم از کل به خواب و شده باز کامال چشمانم

 های تماس خاطر به او تماس. برممی پی نکته یک به تنها او های

 خانم کتی که خبری برای تنها و نبوده اند مانده پاسخ بی که من

 لبم روی تلخندی. است گرفته تماس من با رسانده، گوشش به

 که ام دیده خوبی چقدر عزیزانم تریننزدیک از. گیردمی شکل

. باشم داشته خوبی توقع ام زندگی به وارد تازه عزیز این از

 آقا المس: دهممی پاسخ و کرده صاف ای سرفه با را گلویم

 باید خانم کتی از االن، ام خونه من خوبی؟ شما ممنون، سیاوش،

چطوره آقاجون حال بپرسید . 

: پیچد می گوشی در مبعوتش ی زمزمه طوالنی سکوتی از بعد 

سیاوش؟ آقا  

 گرفته، را کامش االن که تلخی به تا بندم می محکم را چشمانم 

 به دارد، کسی هر زا را برخورد این انتظار که دانممی. نکنم فکر

 هم من است، خوب حالش من از دوری با او که حاال اما من جز



 طوالنی سکوت و کشد می عمیقی نفس. شوممی حالش کمک

شکند می را اش . 

شدم مزاحم موقع بد ببخشید باشه، - . 

 قطع را تماس بدهد، من به زدن حرف ی اجازه اینکه بدون بعد 

 است تلخ آنقدر گیرد،می لشک لبانم روی که لبخندی. کند می

کشاندمی زهر طعم به مرا کام ته ته تا که . 

 دلم. شوم می حاضر بیمارستان به رفتن برای سریع خیلی 

 تنها را سرهنگ جناب حساس، ساعات این در خواهدنمی

 ما ی رابطه اگر حتی است، من همسر او نباشد چه هر. بگذارم

 در بیشتری دقت بار این. باشد بوده پرستار و بیمار حد در فقط

 در ساعت چند است قرار دانمنمی. کنم می لباس انتخاب

 پوشمب لباسی دهممی ترجیح دلیل همین به و بمانم بیمارستان

 سبد. کنم سر آن با هم چادر بدون بتوانم بود الزم اگر که

 چای و قند همراه به لیوان دو و فالسک و برداشته کوچکی

 چک دیگر بار یک را درها تمام. ارمگذ می آن درون ای کیسه

. شوممی مطمئن برق و آب و گاز شیر بودن بسته از و کنم می



 که کوچکی قران به نگاهم خانه، از خروج از قبل آخر، ی لحظه

 و شده کیفم مهمان آخرین هم آن. افتدمی دارد، قرار رحل روی

 و هست جا همه فکرم. شوممی خارج خانه از سبد، برداشتن با

 نه، یا شود می خوب سرهنگ جناب اینکه. نیست کجا هیچ

 یشان وعده که هایی عروس لباس. است من مشغولی دل اولین

. آنهاست ترین بزرگ از یکی هم ام داده دیگر روز چند برای را

 خانواده اعضای برخورد چگونگی آخر در و سیاوش جدید رفتار

 آنها به که کنندمی ترغیب مرا شدت به هم سرهنگ جناب ی

دهم قرار هایم گرفتاری صف در هم را ها آن و کنم فکر هم . 

 

 

# ۳۱پارت  

 

 روی و است نشده روشن سرهنگ جناب تخت تکلیف هنوز

 کتی. است تخت شدن خالی منتظر و خوابیده قبل تخت همان

 و نیست بیمارستان ترک به حاضر اش، خستگی وجود با خانم



. رودمی بیمارستان ی هنمازخان به استراحت برای ساعتی تنها

 غمش کردن پنهان در سعی. سوزد می همه از بیش او برای دلم

 لو را اش درونی حال اش، نشسته خون به چشمان اما دارد

 هایشانخانواده و برادرانش از کدام هیچ از خبری. دهندمی

 با حتما او که دانممی هم بگوید خانم کتی اینکه بدون. نیست

 پدرش برای او که آنقدر هیچکدامشان اما ستا گرفته تماس آنها

دهندنمی پیرشان پدر به اهمیتی سوزاند،می دل .  

 سرهنگ، جناب وضعیت هم باز و گذرد می هم پشت هاساعت

 وضعیتش نه و شده خالی برایش تختی نه و بوده که است همانی

 که اتاقکی مسیر کردن طی حال در شبم تمام. است کرده تغییر

 اورژانس بزرگ راهروی و دارد قرار آن در رهنگس جناب تخت

 اما کندمی التماس خواب ای لحظه برای چشمانم. است گذشته

 گذاشتن هم روی پلک ی اجازه سرهنگ، جناب وضعیت از ترس

 در حضورش اما است ویژه بخش بیمار مثال او. دهدنمی من به را

 قرار ویژه مراقبت تحت باید که آنطور شده باعث اورژانس بخش

 پرستارانش تعداد و است شلوغ شدت به اورژانس بخش. نگیرد

داشت آنها از بیشتری انتظار تواننمی. محدود . 



 همراه تنها من و برگشته خانه به که است ساعت چند خانم کتی

 به را سرم و نشینممی راهرو کنار نیمکت روی. هستم پدرش

 دهم اجازه یدنبا که است خوابی به حواسم. دهم می تکیه دیوار

کند غلبه من بر . 

- خودتی؟ طهورا  

 باز حد آخرین تا را چشمانم گوشم، نزدیک آشنایی صدای 

 هم آن سال، دو به نزدیک از بعد. ندارم را دیدنش انتظار. کندمی

 صورتش روی نگاهم. نبود بینیپیش قابل اصال دیدنش، اینگونه

. رسد یم اش برآمده شکم به بعد، ای لحظه و خوردمی چرخ

 آنها روی دیوار، به دستم گرفتن با و داده لرزانم پاهای به حرکتی

 چشمان و سفید و گرد صورت همان با. است خودش. ایستم می

 اشک. دهد می اش چهره به خاصی زیبایی که عسلی درشت

 وقت االن اما لرزد می شدت به دستم. کند می تار را دیدگانم

 کرده یاری مرا اش، لرزش متما وجود با. نیست دادن نشان ضعف

 چشمان. نماید می لمس را صورتش جای جای انگشتانم، نوک و

 این تا مان، زندگی طول تمام در. دارد خود در را اشک نم هم او



 گرفتن فاصله ی اجازه وقت هیچ من. این نبوده دور هم از حد

 دور خودم آنقدر االن اما دادم نمی را کوچکم ی خانواده اعضای

 بی خواهرم، ی برآمده شکم از حتی که ام شده غریب و افتاده

باشم خبر . 

 

# ۳۲پارت  

 

 آخرین. ریزدمی فرو را اشکم اش، ناگهانی گرفتن فاصله

 ی مایه را ازدواجم او. نبود شیرین آنقدرها دیدارمان

 هجمه مورد مرا تندش، رفتار با و دانست می اش سرافکندگی

 کنترل صدای با و خورده هگر هم به آنی به ابروهایش. قرارداد

 کارم محیط تو اومدی کنی؟ می چیکار اینجا تو: غرد می ای شده

ببری؟ آبرومو هم  

 قلبم، شدن شکسته صدای کنار در غرورم شکستن صدای 

. کنم می حس قلبم روی بزرگی شکاف. آید می حساب به هیچ

 لرزد،می بغض شدت از بغض از که صدایی با و زده تلخی لبخند



 این تو دونستم نمی اصال من طنین؟ گی می داری چی: یمگومی

 مریضه، سرهنگ جناب بود، اتفاقی اینجا اومدنم. کنی می کار جا

 .بود اینجا خونمون به بیمارستان نزدیکترین کرده، سکته گن می

 ولی بشه بستری یو سی آی تو قراره. اینجا آوردش آمبوالنس

نشده، پیدا براش خالی تخت هنوز  

اینجاییم هنوز همین برای  . 

 تونم نمی ولی بود جالبی توجیه: گوید می و زند می پوزخند 

 این اورژانس بخش پرستار من نداشتی خبر حتی تو که کنم باور

کنه می کار بیمارستان همین تو هم طه و بیمارستانم . 

 هم طه: گویم می ذوق با و زنم می لبخند گریه، میان 

 باال کمی صدایش ببینمش؟ نمتو می کیه؟ شیفتش جاست؟این

 بخوای که مونده همین: دهد می پرخاش با مرا پاسخ و رودمی

 دوروبرش بفهمم داره، آبرو خودش برای طاها. بشی اونم مزاحم

 و بندم می خواهریمون ی رابطه روی رو چشمم پلکی، می

کنممی برخورد هات با الیقشی که اونجور . 



 حرف و رفتار مبهوت آنقدر .ندارم ریختن برای هم اشکی دیگر 

دهم نشان خود از العملی عکس توانمنمی که ام شده هایش . 

سرت؟ روی گذاشتی رو بخش چرا عزیزم؟ شده چی طنین، -   

 اولین در که آنقدر نه ولی آشناست رویم به رو مرد ی چهره 

 از نشان من، ی چهره روی هم او دقیق  نگاه. بشناسم را او نگاه

 شکل لبانش روی کمرنگی لبخند. دارد حال و حس همین

خودتونید؟ خانم، طهورا: گوید می شاد تقریباً لحنی با و گیردمی  

 جرقه کم کم. گویممی آرامی  ی بله و داده تکان سر جواب در 

 شرمنده: گویم می کمرنگ لبخند با و خورد می ذهنم در هایی

شناختمتون تازه سجاد، آقا . 

 جوان پسر و دختر چند به رو ای سرفه با و شده جمع لبخندش 

: گوید می اند، ایستاده تر عقب کمی سفید فرم لباس با که

میام دیگه دقیقه چند منم ها، بچه بخش بفرمایید . 

 روشن برایم طنین ی جمله با اش، ناگهانی ی چهره تغییر دلیل 

شودمی . 



 با تونیم می بهتر خودمون ما. برس کارت به برو جان، مهران -

بیایم ارکن هم . 

 لب گرفتن گاز با را بنشیند لبانم روی رود می که ای خنده 

 شده، جان مهران چطور سجاد، آقا اینکه. کنم می محو پایینم

 از دقیقاً را طنین عصبی صدای او، شدن دور با. است جالب برایم

 بدی انجام شوهرتو کار امروز همین بهتره: شنوم می گوشم کنار

 که برم می آبروتو جوری یه وگرنه بریش،ب بیمارستان این از و

کنی بلند سرتو نتونی ... 

# ۳۳پارت  

 تا مرا لحظه به لحظه که بزرگی بغض با مانم می من و رود می او

 گاهی و بود تندخو همیشه طنین. بردمی پیش خفگی پای

 مورد مرا نفرت از حجم این با گاه، هیچ ندارم یاد به اما بداخالق

 از کمتر تا بدانم که شناسمش می آنقدر. دباش داده قرار خطاب

 دلخوری رفع صدد در و گرفته وجدان عذاب شدت به روز یک

 و کرده بد من با زندگی. هستم پر هم من ولی آمد برخواهد

 توانم می که کاری تنها. است تکمیل کافی اندازه به ظرفیتم



 جناب انتقال برای و کرده صحبت خانم کتی با که است این بکنم

کنم مجابش مجهزتر بیمارستانی به رهنگس . 

- دیواره؟ گچ مثل رنگت چرا شده؟ چی جان، طهورا سالم  

 اینکه بدون و دوزم می سیاوش به را اشکم از لبالب چشمان 

 روی که سرم. غلتد می ام گونه روی اشک ی قطره اولین بخواهم

 خیلی و گرفته شدت اشکهایم گیرد، می قرار سیاوش ی سینه

 قبل از بیشتر را سرم سیاوش. کند می خیس را او اهنپیر سریع

 باش آروم: گوید می گوشم زیر و فشرده اش سینه قفسه روی

 باید دیگه که تو بگیر، نشنیده رو بقیه مفت حرفای عزیزم،

شون باشی شناخته . 

. ندارد خواستن توضیح به نیاز بدم، حال دلیل فهمیدن برای او، 

 مشتم در را پیراهنش. است کافی باشد، دیده را طنین که همین

 طاها با دونستم می کنه می فکر: گویممی هق هق با و کرده جمع

 دونه نمی. اینجا آوردم رو سرهنگ جناب و کنند می کار جا این

 با روزش و حال از که ندارم رو کس هیچ خودم از غیر دوساله

باشم خبر . 



. است رمس آرام نوازش کردنم، آرام برای سیاوش تالش تنها 

 به خیره و کرده جدا خودش از مرا شوم، می آرام که کمی

 صحبت دوستام از یکی با نباش، هیچی نگران: گوید می چشمانم

 تا کرده، پیدا یو سی آی تخت خصوصی بیمارستان یه تو کردم،

 راحت خیالت بریم،می اینجا از آقاجونو دیگه ساعت دو یکی

 .باشه

 آنقدر خواهد می دلم. خواهمیم چه دانمنمی درست هم خودم 

 با سال دو از بعد شاید یا ببینم را طنین دیگر بار که بمانم اینجا

 بیمارستان از رفتن برای گوید می عقلم و کنم تازه دیداری طاها

نیست جایز درنگ ای لحظه . 

 می گرم بودنش به وجودم تمام هیچ، که دلم سیاوش آمدن با 

بیفتد بدی اقاتف هیچ نیست قرار انگار. شود . 

 و شود نمی انجام سرعت به کارها کرده، بینیپیش او که آنطور 

 می مواجه مشکل با او انتقال سرهنگ، جناب وضعیت خاطر به

 است معتقد. است جایی به جا این مخالف معالجش پزشک. شود

 تغییر این تحمل که است آن از تر ضعیف سرهنگ جناب بدن



 را بیمارستان داخل مجهز یها دستگاه از شدن جدا و مکان

 آی تخت نبودن خالی. نیست بیا کوتاه سیاوش اما باشد داشته

نیاید کوتاه اش خواسته از تا او برای شده خوبی ی بهانه ،یو سی . 

 پشت که خوابی و بیمارستان داخل ی گرفته فضای از فرار برای 

 محوطه سرسبز فضای به کند،می سنگینی شدت به هایم پلک

 انجام را انتقال کارهای تمام سیاوش. برم می پناه تانبیمارس

 از که هستیم پزشکی و آمبوالنس منتظر تنها االن و است داده

 روی. بگیرد قرار اختیارمان در است قرار مقصد بیمارستان

 سرم و نشینم می دارد، قرار توت درخت زیر درست که نیمکتی

 بستن با ای لحظه تا زنم، می تکیه درخت قطور ی تنه به را

 استراحت این سنگینم چشمان. کنم رفع خستگی چشمانم،

شودمی کمتر و کم مرور به صداها و شمرده غنیمت هم را کوتاه . 

 می نوازش را هایم گوش آشنایی، ی مردانه بلند های خنده 

 پلک پشت صاحبش ی چهره که است واقعی آنقدر صدا. کند

 که است جوانی پسر همان تصویر تصویر،. گیردمی جان هایم

 قبولی خاطر به و بود شده سبز لبش پشت پشتی کم سبیل تازه



. بود کرده دعوت شام برای را طنین و من دلخواهش ی رشته در

 سرش و شده بسته چشمانش شدمی باعث که هایی خنده همان

 از بعد. شد نمی باز حد از بیش دهانش اما شود خم عقب به کمی

 دیده او از را چنینی این ی خنده که آورم نمی یاد به روز آن

 به دیدارمان و شد دورتر من از روز به روز او چون شاید باشم،

 است سال دو هم حاال. گردید محدود ترم دو بین کوتاه تعطیالت

ام ندیده را او کل به که . 

 

# ۳۴پارت  

 می سرم روی را چادرم ی گوشه صدا، شدن نزدیک با که این

 بیداری و خواب دنیای در ارادی رغی العمل عکس یک کشم،

 از اما زند می پر دلم دیدنش لحظه یک برای اینکه وجود با. است

 است، احساساتی شدت به که طنین. ترسم می او العمل عکس

 احتمالی برخورد و طاها از بود، مالحظه بی و تند آنقدر رفتارش

 تمام. نیست خواب از اثری هیچ دیگر. ترسید حتما باید که اش

 در و ببینم را او ی مردانه ی چهره بتوانم تا شده چشم وجودم



 به نیاز چادر وجود خاطر به که خوشحالم. نمایم ثبت خاطرم

 را اش مردانه اندام وجب به وجب توانممی راحت و ندارم مالحظه

 به. بروم رعنایش باالی و قد ی صدقه قربان و بگیرم نظر زیر

 می رد من جلوی از خودش، سال و سن به جوان پسر دو همراه

 باید دیگر االن. آنهاست با صحبت سرگرم شدت به. شود

 سر در را آرزویش که طور آن اگر و باشد گرفته را مدرکش

 شده اش عالقه مورد ی رشته در قبولی به موفق پروراند،می

 پیچ در تا کنم می نگاهش آنقدر. است تخصص دانشجوی باشد،

 صدای جز به و شده گم پارکینگ طرف به بیمارستان روی راه

. ماندنمی باقی او از اثری هیچ پیچد، می سرم در که هایی خنده

. خوردمی لیز صورتم روی از چادرم و اندازدمی پایین را دستم

 تمام کی دانم نمی که اشکهایی رد و خورده صورتم به سردی باد

 .کند می مهمان بخشیلذت سرمای به را اند شسته مرا ی چهره

 خواستند، چه آن به طنین و او حداقل که کنم می آرزو دل ته از

 اما بود ندیده خوبی های خواب من برای زندگی. باشند رسیده

نخواهم خدا از را آنها خوشبختی که شودنمی دلیل این . 

گشتم دنبالت کلی تو؟ جایی این جان طهورا - . 



 سرم باالی و دارد دست در کوچکی سینی که است سیاوش 

 سرما این تو: گویدمی و گرفته طرفم به را سینی. است ایستاده

چسبه می داغ نبات چایی لیوان یه . 

. گذارم می نیمکت روی را آن و گیرم می دستش از را سینی 

 را دستانش که حالی در و نشیندمی سینی طرف آن هم خودش

 مشکل سنسورات تو طهورا، گم می: گوید می مالد، می هم به

 زنم می یخ دارم که من کنی؟ نمی سرما احساس واقعا یا داره

 .اینجا

 دیگر لیوان. گیرم می طرفش به را چایش لیوان و زده لبخندی 

. کنم می حلقه آن دور را دستم دو و گرفته دست در خودم هم را

. است بوده سردم چقدر االن تا که فهماند می من به آن گرمای

 هایم لب به را آن خیزد،میبر لیوان از که بخاری به توجه بدون

 و نوشم می اش گرم و شیرین چای از ای جرعه و کرده نزدیک

 بارها و بارها سیاوش ساعت، چند این در. روم می فرو فکر به باز

 سنگ به تیرش بار هر اما بیاورد حرف به مرا است کرده تالش

 آن در آنقدر. شوممی نگران دارم هم خودم کنم کم. خوردمی



 به تمایلی هیچ حاال که ام مانده تنها کور و سوت ی خانه

 شاید. ندارم ام، تنیده خودم دور که محکمی ی پیله شکستن

 خوردم به پیش ساعت چند که سنگینی های حرف هضم هم

 و بارها باید. است واداشته کشنده سکوت این با مرا اند، داده

 کجای ممبفه تا کنم مرور خودم با را آنها ی کلمه به کلمه بارها

 های حرف هجوم مورد رحمانه بی اینگونه که رفتم اشتباه را راه

گیرم می قرار جانم از عزیزتر خواهر تند . 

- کنی؟ می دوری همه از انقدر چی واسه طهورا؟ شده چت تو  

 کنم، نگاهش اینکه بدون و زده سیاوش نگران لحن به لبخندی 

 کنم می فکر که بودم تنها اونقدر فقط نیست، چیزیم: گوی می

رفته یادم دیگه زدن حرف . 

 می ادامه و انداخته اش گرفته و دمق ی چهره به نگاهی نیم 

 تنگ آقاجونت های بیراه و بد برای دلم حتی شه می باورت: دهم

بود؟ شده  

 می خوب. گیرد می آسمان به رو را سرش و کشیده عمیقب آه 

 که بدی و خوب اتفاق هر برای را خودش کرده عادت او که دانم



 و دماغ و دل االن اما بداند مقصر بیفتد، من زندگی حوش و حول

 قطار آدم دنیا دنیا باید که لبریزم آنقدر. ندارم را او کردن آرام

نمایند روبراه کمی مرا حال تا شوند . 

 

# ۳۵پارت  

 می فکر تهم و سر بی زندگی به و ام نشسته یو سی آی در پشت

 سیاوش،. است نکرده یریتغی هیچ سرهنگ جناب حال. کنم

 گویدمی. است بیمارستان به خانوم کتی و من آمدن مخالف

 به مان آمدن نداریم را یو سی آی در حضور اجازه وقتی

 دلیل داند نمی او اما شود می خودمان آزار باعث تنها بیمارستان

 در. نیست سرهنگ جناب دیدن تنها بیمارستان در من حضور

 و در که قدیمی ی خانه آن ی ندهکش تنهایی از من حقیقت

 حداقل. برم می پناه اینجا به دارد، مرا کردن خفه قصد دیوارش

 پرستاران با کلمه چند توانم می نباشد، هم آشنایی اگر جا این

 هم امانتی عروس های لباس. بگذرانم وقت و کرده صحبت بخش

  سر ام حوصله و حال که هستند ای لحظه منتظر تخت زیر



 مفیدم کار تنها. بکشم رویشان و سر به دستی و ایدبی جایش

است اول عروس لباس همان دست کار کردن تمام . 

 -  حرفمو جون کتی و تو و درآورد مو زبونم. اینجایی تو بازکه

 آدم منو نفر یه مونم می دل به آرزو آخرش. ندادین گوش

ببین حاال کنه، حساب . 

 نکنه خدا لب یرز و زده حرصش پر لحن و سیاوش به لبخندی 

 او تا نشینم می صندلی روی جورتر و جمع. کنم می زمزمه ای

 می اش همیشگی های غر غر به توجه بی. شود جاگیر کنارم هم

خوبی؟ سالم: گویم  

. دهدمی تکان سر و اندازدمی سرتاپایم به حرفی پر نگاه 

 من خوب آره: گوید می و کرده گاه تکیه اش چانه زیر را دستش

 زور به رو مامانم فتاده، یو سی آی تخت رو جونم آقا ام، یعال که

 باباشون به لطفشون کل هام دایی بخوابونم، باید دارو و قرص

بپرسن رو حالش تلفنی بار یه روزی که اینه . 

 طرفم به را سرش بدهد، وضعیتش در تغییری اینکه بدون 

 بار ره که تو از اینم: دهد می ادامه چشمانم به خیره و چرخانده



 که زندگی این با دیوار به بکوبم سرمو خواد می دلم بینم می

کردم درست واست . 

 به دستی و داده تکیه عقب به را سرش حرف این دنبال به 

 می نگاهش تنها و کشد می پر کل به لبخندم. کشد می صورتش

 خوب را او حال که حرفی اما دارم زیاد گفتن برای حرف. کنم

 به نیاز خودم وقتی. شودنمی یافت التمجم ی دایره در کند،

 و باشد گوش تنها که شخصی شاید یا دارم شدن آرام برای راهی

 من از تواندنمی کسی باشد، نداشته گفتن سخن برای زبانی

 من. کنم آرام هم را دیگری شخص بتوانم که باشد داشته انتظار

 زمان که کسانی تمام حتی همه، از ام، شنیده کافی ی اندازه به

اند بوده ام زندگی افراد ترین نزدیک . 

-  کتی پیش بیا مدت یه کن جمع وسایلتو بریم پاشو طهورا،

 بشه، همدمت که خوای می نفرو یه تو تنهایین، تون دوتا. جون

 فوقش. داره احتیاج دلسوز مادر یه به وضعیت این تو جونم کتی

 ونبهت منم افته می راه بینتون کشی گیس و گیس دوبار یکی

خندم می . 



 گویی که کند می بیان تاب و آب با چنان را اش جمله سیاوش 

 و کرده تمام را حرفش. است یافته را بزرگی معمای حل راه

 کند می ام وسوسه کمی پیشنهادش. ماند می من پاسخ منتظر

 ام کسی بی به تنها و بیفتد کار از عقلم که آنقدر نه اما

 قرار مشکالتم جریان در خانم کتی ندارم دوست. بیاندیشم

 دهم تحویل دیگر روز چند تا باید که هایی عروس لباس. بگیرد

 در و رانده لب بر کمرنگی لبخند. اند بسته را پایم و دست هم،

 جایی تونم نمی فعال جان، سیاوش نه: گویممی سیاوش جواب

 .بیام

 شه می: پرسد می شده ریز چشمان با و کشیده هم در ابرو 

چی؟ واسه وقت اون بدونم  

 کار مزون تا چند برای مدته یه: دهممی پاسخ عمیقی نفس با 

 کلی خورد هم به جونت آقا حال که روزی همون. کنم می

بهتره باشم خونه. بدم تحویلشون باید که گرفتم سفارش . 

 نه جمالت دارد انگار. کند می نگاهم زدن پلک بدون ای لحظه 

 تکان سر باالخره. کند می سنگین سبک، را ام پیچیده چندان



 دور ازت اینقدر که ببخش: گوید می غمگینی لحن با و داده

 .شدم

 است تلخ هایم حرف. دهم می تکان سر و کرده نثارش لبخندی 

دارد واقعیت اما . 

 من قبال در مسئولیتی کنی می فکر چی واسه حرفیه؟ چه این -

 قرار. است شده تعریف کامال ی رابطه یه تو و من ی رابطه داری؟

 دادی انجام کار هر االن تا  بکشی رو زندگیم و من جور تو نیست

وظیفه نه بوده لطف من نظر از . 

زنی؟ می طعنه داری: گویدمی و زده تلخندی   

 می تند تند و دهممی تکان طرف دو به سری دستپاچگی با 

. گم می رو واقعیت دارم بود، کجا طعنه نه، که معلومه... نه: گویم

 به و داشتی لطف بهم انقدر اما شدم آشنا باهات دوساله من

 می برادرانم از بیشتر انگار که افتادی زحمت به من خاطر

 که من زندگی. بدی ادامه اینجوری قرار کی تا اما شناسمت،

 پس شه، می بیشتر ها سختی گذره می هرچی نداره، بهتری



 سر من دگیزن به زمان بذاری و باشی خودت فکر به هم تو بهتره

بده سامون و . 

خوبین؟ خانم، طهورا سالم -  

 خواهر شوهر دهان از که ای جمله با سیاوش ی خیره نگاه خط 

 هم آن حضورش، معنی. شود می قطع شده، خارج معرفتم بی

 تکرار به فکر اما کنم نمی درک را تلخ دیدار آن از بعد

لرزاند می را وجودم ی همه پیش، روز چند هایتهمت . 

 

# ۳۶پارت  

-  و کیک ندادین، سفارش چیزی که شما طهوراخانم، بفرمایید

گرفتم براتون قهوه . 

. دوزم می میز به را نگاهم دوباره و زده او به کمرنگی لبخند

 بیچاره چادر با رفتن کلنجار حال در مدام ام، کرده عرق دستان

 تر طرف آن میز چند سیاوش حضور ام دلگرمی تنها. هستند ام

 نشد حاضر من، استرس شدت دیدن با هم بار این او،. است

 حرف زودتر خواهد می دلم. شد همراهم هم باز و بگذارد تنهایم



 به نفسم به اعتماد. بگریزم مکان این از و بشنوم را مرد این های

 فرد من از اجتماع، از دوری سال دو. است آمده پایین شدت

 را دیگران توسط شدن قضاوت اضطراب مدام که ساخته جدیدی

 کرده که اشتباهی به خوبی به که شخصی همان ام شده. دارد

 بر و کنند چوب را اشتباهش دیگران ترسد می حاال و است واقف

بکوبند سرش . 

 ی درباره را باهاتون تا اینجا اومدم من خانم، طهورا راستش -

کنم صحبت طنین . 

 او از چقدر هر. کند می لبم مهمان را لبخند کوچکم، خواهر نام 

 را چادرم. شد نخواهد عوض او به حسم بشنوند، بد و ببینیم بد

. کنم می حلقه ام قهوه کوچک فنجان دور را دستانم و کرده رها

 ای بهانه تنها آنها. ندارم قهوه و کیک خوردن برای اشتهایی

 جرات. بگیرد را جانم است قرار گویی که انتظاری برای هستند

 می بشنوم، است ممکن که جوابی از. ندارم هم را پرسیدن سوال

 زل دهانی به که است این آید برمی من از که کاری تنها. ترسم



 تا مرا فرسای جان های خیال و فکر بساط تواندمی که بزنم

کند مهیا برایم هامدت .  

- خانم طهورا نیست خوب اصال طنین حال . 

. ددوزمی صورتم به مستقیم را نگاهش و گرفته باال را سرش 

. داشت خواهد دنبال به را بدم حال دلیلی، هر به طنین، بد حال

 و بگوید برایم را نیست و هست هرچه زودتر تا زنم نمی حرفی

شوم راحت . 

 که هایی اتفاق. افتاده اتفاقا خیلی نبودید شما که مدتی این تو -

 هم به اونو و کرده درست دردسر طنین برای همه از بیشتر

 .ریخته

 اش فنجان با من مانند هم او و اندازد می ایینپ را سرش 

 است، شده سخت هم او برای زدن حرف گویی. شود می مشغول

 خودش که است من چشمان به کردن نگاه از فرار برای هم شاید

کندمی مشغول کاری هر به را . 

 می. گرفت می سخت طنین به خیلی شما ازدواج از بعد مامانم -

 بار تنها، سختی، کلی با مامانم و پسرم تک من که دونید



 من روی خیلی که بود این کشیده، دوش به رو زندگیمون

 طنین و من ازدواج با هم اول از. دادمی خرج به حساسیت

 یه من اما کنم ازدواج خالم دختر با باید گفتمی و بود مخالف

 بار اولین برای. تونم نمی طنین بدون دیدم و اومدم خودم به روز

 من خاطر به مامان. کردم ازدواج طنین با و ایستادم مانمما جلوی

 خبر که وقتی تا بیاد راه طنین با کرد سعی و شد آروم یکم

 بودن داده بهش بد اونقدر رو خبر. رسید گوشش به شما ازدواج

 تون دایی زن ظاهراً. بدم طالق رو طنین باید گفت می فقط که

 مامانم تحویل و بافته هم به دروغ و راست کلی و بوده خبر حامل

 پشت مامان دید که طنین. خوردیم مشکل به ما باز و بود داده

 می طالق گفت و زد آخر سیم به گه، می بیراه و بد شما سر

 ولی بگه بد شما پشت کسی ممکنه کنه قبول نبود حاضر. خواد

 ریزیبرنامه جورایی یه طنین شدن حامله. نیومدم کوتاه من

 که کنم مجبور رو نفر دو هر اینجوری مخواست من. بود شده

 سقط خواست می است حامله فهمید وقتی طنین. بیان کوتاه

 کرده پیدا طنین به توهین برای جدید دستاویز یه مامانم کنه،



 و سرخونه رفتیم ما باالخره که بود این خوبیش ولی بود

 .زندگیمون

 ادامه یعمیق آه با و انداخته من کنجکاو ی چهره به نگاهی نیم 

 باشه، مراسممون تو داشت دوست طنین که کسی اولین: دهدمی

 تو بیاین شما اگه که بود کرده حجت اتمام مامان اما بودن شما

 بزرگ دوراهی یه. دوراهی تو بودم مونده. کنهنمی شرکت مراسم

 طرف و بشه دلگیر شما از بود ممکن که بود طنین طرفش یه که

 ولی بود سخت. بود کشیده زحمت رامب همه اون که مامانم دیگه

 عروسی کارت که گفتم طنین به و گرفتم خودمو تصمیم باالخره

 جناب وضعیت بخاطر شما ولی رسوندم شما دست به رو مون

 به خیلی طنین. کنید شرکت مراسم تو نتونین ممکنه سرهنگ

 هم کسی. داشت شدیدی یار به و بود بارداریش اول. ریخت هم

 من که دروغی با که بود شما به امیدش. کنه کمکش که نبود

 با جهازشو. گریه بود شده  کارش. شد امید نا کل به گفتم، بهش

 تمام که زد غر کلی مامان اونم هرچند. خریدیم االرث سهم پول

. شد برگزار بود که طور هر عروسیمون. منه دوش رو زحمت

 لحظه هر که داشت بغض اونقدر. نبود عروسا شبیه اصالً طنین



 و طاها. بزنه هم به مراسمو و گریه زیر بزنه ممکنه کردم می فکر

 در به چشمش مراسم آخر تا طنین ولی عروسی اومدن طاهر

 شدن تمام بعد. کنید شرکت مراسم تو شما داشت انتظار. بود

 ببرمش شدم مجبور که بود پایین اونقدر فشارش مراسم

 سعی تمام من هرچند. بود سخت خیلی حاملگیش. بیمارستان

 نمی ولش خیال و فکر بازم ولی کردممی آرامشش برای رو ام

 اینکه تا. شدمی اش پی پا کمتر اش نوه خاطر به مامانم. کرد

اومد پیش طاها ازدواج ی قضیه . 

طاها؟ ازدواج: پرسم می تعجب با. کنم سکوت توانمنمی دیگر   

 

# ۳۶پارت_ادامه  

 دستی. دهدمی تکان سر و هبرد دندان لب زیر به را پایینش لب 

 نامزد تون دایی دختر با طاها: گویدمی و کشیده صورتش به

 .کرده

 از اشک که خندم می آنقدر. هیستریک و بلند خندم، می 

شود می جاری چشمانم . 



 خانواده از باید حد این تا که کشد می طول چقدر مگر سال دو 

 دور من که ستنی سالی دو همان سال، دو این مگر. باشم دور ام

 پس ام، نرسیده هیچ به نهایت در و چرخیدم و چرخیدم خودم

اند؟ شده نیافتنی دست و دور همه این برادرانم و خواهر چرا  

# ۳۷پارت  

 قابلیت دانممی خوب که لبخندی با و زده ام چانه زیر را دستم

 جلز مشغول اسفند مانند که سیاوش به دارد، را درآوردن حرص

 با صحبتم که زمانی همان از. ام دوخته چشم ت،اس کردن ولز و

 هایحرف مو به مو کرد مجبورم سیاوش و شد تمام طنین شوهر

 شاید. ندارد قرار و آرام هم لحظه یک کنم، بازگو برایش را او

 ای گوشه آرامش با من شده باعث که اوست خوردن حرص همین

 هنوز هم شاید. باشم او گردن رگ آمدن باال شاهد و بنشینم

 خواهم می زمان. است آمده سرم بالیی چه فهمم نمی و داغم

 الشعاعتحت را ام زندگی که ای فاجعه عمق به بردن پی برای

است داده قرار . 



-  می جوری این چیز همه سر وقتی المصب، نخند نخند، طهورا

دیوار به بکوبم سرمو خواد می دلم خندی . 

 چند را اش کرده هگر مشت که حالی در بلند صدای با سیاوش 

 را خودش و کرده بیان را جمالت این کوبد،می اشپیشانی به بار

 نشیند می زانو دو روی روبرویم. رساندمی من به بلند قدم دو با

 چیزی یه: گوید می شرمسار و آرام لحنی با چشمانم به خیره و

 رسه نمی هیچکی به زورت تو؟ شدی اینجوری چرا. طهورا بگو

 می آروم دلت که هرجور. گوشم تو بزن. بزن داد من سر حداقل

. المصب دلت تو نریز اینجوری ولی کن برخورد باهام شه

 دل این با بزنم آتیش خودمو خواد می دلم که نکن اینجوری

خرکیم های سوزی ... 

 به را جایش و بندد برمی رخت لبانم روی از رفته رفته لبخند 

 بی ی خانواده از خبری بی و دوری دوسال بزرگی به بغضی

 چشمانم به اشک سیاوش، چشمان اشک برق. دهدمی معرفتم

 خودش که کنم مجاب را او کنم می سعی چقدر هر من. آورد می

. است فایده بی نکند، ام زندگی و من درگیر باید آنکه از بیش را



 این و افتدمی ام زندگی در جدیدی گره لحظه، هر و روز هر

 هایسختی مقصر قبل از بیشتر را خودش باز که است سیاوش

 را چشمانم سد که اشک ی قطره اولین. داندمی من زندگی و من

 آغوش. نشیندمی کنار و برخاسته جا از سیاوش شکند، می

 گوشم زیر را قلبش تپش صدای و شود می باز برایم که گرمش

 مشتم در او پیراهن. باشم دار خود توانمنمی دیگر شنوم، می

 حالم هایش شانه لرزش. گیردمی شدت هایم اشک و شده جمع

 تمام نه، که قلبم اش، مردانه های زدن هق. کندمی بدتر را

 گویممی دل در بار هزارمین برای و آوردمی درد به را وجودم

 کنارش در کوتاه مدتی برای حتی را او که شمیم حال به خوش

 که مرد، آنقدر. است کاملی مرد سیاوش. است داشته

 در گویند می. نکند پنهان اش مردانه غرور پشت را حساساتشا

. است تر نزدیک اجابت به دعایت شکند، می دولت که مواقعی

 خدا از چیز یک تنها شکستگی، دل اوج در و لحظه این در من

 خود پناه در را مهربانم سیاوش که است این آن و کنم می طلب

دهد سامان و رس را او زندگی اش، الهی درایت با و بگیرد . 



 انگار. آرامم آرام حاال اما گرید می و گریم می چقدر دانم نمی 

 را هایم غم بار و شده سبک دلم. است کرده را خودش کار اشک

 را سرم و گیرن می فاصله سیاوش از کمی. ام گذاشته زمین بر

. ببینم را بارش اشک چشمان خواهدنمی دلم. اندازممی پایین

 و گرفته فاصله فوراً که است موافق من کار ینا با هم او گویی

 متوجه اما کنم نمی نگاهش. کند می جدا بدنم دور از را دستانش

 زیر نم و کشد می صورتش به دست تند تند که شوم می

 به او به نگاه بدون و خیزم برمی جا از. گیرد می را چشمانش

 جایگزین تواندمی چای لیوان یک. روم می آشپزخانه طرف

 شد، خارج بدنمان از اشک شکل به که آبی همه آن برای وبیخ

 .باشد

 دم تازه چای لیوان دو تا کشد می طول ساعت نیم از بیش 

 را زمان این تمام هم سیاوش. شوم مسلط خودم به کمی و بریزم

 نامعلوم، اینقطه به اش خیره نگاه و نشسته مبل همان روی

 مشغول فکرش نقدرآ. دارد اش مشغول شدت به فکر از نشان

 محسوسی تکان گذارم، می میز روی را سینی که زمانی که است

 لب روی رنگی کم لبخند. دوزد می من به را نگاهش و خورد می



 وسایل خونه تو جان، سیاوش ببخشید: گویم می و نشانم می

. خرید برم نکردم وقت اصال روز چند این. زیاد ندارم پذیرایی

دهمون واسم یایی همین فقط . 

 الکی حرف: گویدمی و نشیندمی ابروهایش روی کمرنگی اخم 

 منو باید تو. ها جونمه آقا ی خونه خوبه. مهمونم منم انگار نزن،

روزا این نیست وضعیتت به حواسم اصال که ببخشی . 

 او جواب در ایجمله اینکه از قبل. شود می بزرگتر لبخندم 

 گم می: گوید می و هگرفت دست در را بحث دوباره خودش بگویم،

نداری؟ ایبرنامه هیچ زندگیت واسه تو طهورا  

 و شده ام گیجی متوجه. پراند می باال را ابروهایم جفت سوالش،

کند می تکرار را سوالش دیگر ایگونه به . 

-  متوجه خودتم. نداریم تعارف هم با که ما طهورا، کن گوش

 ردا،ف نه امروز. نیست خوب اصال آقاجون وضعیت که شدی

 تو عمرت آخر تا نیست قرار که تو. دن می رو فوتش خبر باالخره

 ناتنی مادر یه مثل ماه هر نیست قرار. کنی سر چاردیواری همین



 لطف بهت آقاجون های نوه و ها بچه که بمونی منتظر مهربون

خوای؟ می تو، سر و خونه این تو بشن خراب و کنن  

 

 

# ۳۷_پارت_ادامه  

 به خیره و شده خم جلو به هایش رفح بیشتر تاثیر برای 

 را سرم که است سنگین آنقدر نگاهش،. زند می حرف چشمانم

 با بازی مشغول کار، خطا های بچه دختر مانند و اندازممی پایین

 او، برخالف من اما دارم قبول را هایشحرف. شوممی انگشتانم

 از را سرهنگ جناب معالج پزشک های حرف سخت قسمت آن

 ها سال و ها سال است ممکن سرهنگ جناب اینکه. امدهنبر یاد

 از باالتر، کمی هوشیاری ضریب با یا و بماند وضع همین در

 شبانه پرستار به نیاز که است وقت آن و شده جدا هادستگاه

 گرفتار هستم، اینکه از من صورت این در. داشت خواهد روزی

 معنی بخوبی را ام نگفته هایحرف گویی سیاوش. شد خواهم تر

 که شنیدم و دیدم منم: گوید می کردنم دلگرم برای که کند می



 فقط اون گفت که بگیر نظر در اینم اما گفت، چی آقاجون دکتر

 عزیزه خیلی من برای جون آقا داره، وقوع احتمال درصد پنج

 اذیت خودش فقط بده ادامه بخواد وضع این با که دونم می ولی

 از بدتر حالش قراره اگه خوام می قلبم ته از همین واسه شه، می

 ولی شه راحت زندگی این شر از و بشه تموم جا همین باشه، این

 اگه حتی جون آقا. باشی خودت فکر به باید تو بیافته اتفاقی هر

 می طول ماه دو یکی حداقل خونه برگرده بخواد و بشه خوب

 و ستانبیمار میای شی می پا روز هر تو که کار نشد که این. کشه

 اومدنت دونی می خودتم که وقتی خونه، گردونم برت باید زور به

 کامل عروساتو لباس و خونه تو بشین فردا از. است نتیجه بی

 نیم روزی تونی می ببندی هم رو بقیه دهن اینکه برای. کن

 اول باید البته دارم، برات فکرایی یه منم. بیمارستان بری ساعت

 تصمیم و شینیم می اون بعد شه یم چی آقاجون وضعیت ببینم

 هایی مزون همین به بچسب موقع اون تا. کنیم چیکار گیریم می

 جور به هم شه، می گرم سرت هم. کنیمی کار براشون داری که

میاد حساب به برات کار سابق . 



 که ای عالقه وجود با اینکه اما گذرد می چه سرش در دانمنمی 

 تصمیماتش دراولویت من هم باز دارد، پدربزرگش به دانممی

 حتما من اوست، با حق. کندمی گرم زندگی به مرا دل هستم،

دهم نظم کمی ام زندگی به باید ... 

 

# ۳۸پارت  

 کش دوسانت یکی کنممی فکر که است سنگین آنقدر دستم دو

 رد انگشتانم روی خریدم، هایکیسه ی دسته جای. اند آمده

 جمع لبخندم بازهم اما است، هپیچید آنها در بدی درد و انداخته

 شاید و باید که آنطور ام زندگی به نتوانستم هنوز. نیست شدنی

 نکرده تغییری سرهنگ جناب وضعیت هنوز. بدهم سامان و سر

 آسمان، هفت در هم هنوز. باشد هم قبل از بدتر شاید حتی و

 تمام با اما نیست، من به متعلق هم سو کم ی ستاره یک حتی

 تماسی همان هم دلیلش. ام همیشه از تر شاد امروز من ها این

 که تماسی. داشتم طنین همسر از پیش ساعت دو یکی، که است

 هر نه هم آن. بیاید مهمان برایم است قرار امشب گفت می



 جای برایم. ندیدمشان سال دو که عزیزی مهمانان مهمانی،

 انتخاب دورهمی برای را امشب مهران آقا چرا که داشت تعجب

 را مان کوچک حیاط بود خواسته من از خودمانی لحن با و کرده

 اهمیتی برایم اینها. کنم آماده خانوادگی بازی آتش یک برای

 جمع میزبان امشب من که است این مهم موضوع تنها ندارد،

 قابل مرا که برادرانم و خواهر میزبان. هستم ام خانواده کوچک

 شان آخرسال ی چهارشنبه کوچک بزم برای را ام خانه و دانسته

 قطع از بعد که عمیقی نفس چند از پس کارم اولین. اند برگزیده

 عنوان به را سیاوش که بود این ام، کشیده مهران آقا تلفن کردن

 سرجایش چیز هیچ او بدون گویی. کنم دعوت ام ویژه مهمان

 آنها با گذارد نمی ام خانواده اعضای از طوالنی دوری. نیست

 سیاوش حضور انگار. کنم راحتی احساس شاید و باید که آنطور

شوم روبرو عزیزانم با ترراحت تا است قلبی قوت . 

 از را بزرگم کلید دسته و گذاشته زمین روی را هایم خرید 

 برای زیادی وقت. کشم می بیرون کیفم، های پرت و خرت داخل

 کاری کنده مسی بزرگ ظرف. ندارم پذیرایی بساط کردن مهیا

 های میوه با را است سرهنگ جناب محبوب شدت به که ای هشد



 مسی ظرف. کنم می پر ام، خریده تمام ولخرجی با که رنگارنگی

 آجیل برای را است ست میوه ظرف همان با که کوچکتری

 ها شیرینی. کنم می خالی آن درون را ها آجیل و کرده انتخاب

 از مکدا هر درون. چینم می مسی گردی سینی درون هم را

 کشمش و ریزم می آبنبات مدل یک هم مسی کوچک های کاسه

 باشد کم چه هر خانه این در. کنممی اضافه آنها به هم خرما و

 زیبای سرویس. است کاست و کم بدون و تکمیل پذیرایی وسایل

 و کاسه دست سه. ندارد کم چیزی هیچ سرهنگ، جناب مسی

 مهمان باالتر دادتع از پذیرایی برای را دستم هم، مسی بشقاب

 هم مسی زیبای های پایه با فنجان دسا چند. است گذاشته باز

 وسایل ی کننده تکمیل مسی، وارمردار های قوری کنار در

 طعم با چای ها، قوری از کدام هر درون. است ام پذیرایی

 رسیدن محض به تا ریزم می خاصی های دمنوش یا و متفاوت

بکشد دم بگذارم و ردهک جوش آب از پر را آنها مهمانان . 

 و روممی پذیرایی طرف به شود می تمام آشپزخانه در که کارم 

 همه این از بعد ندارم دوست. گذرانممی نظر از دوباره را جا همه

. برسم نظر به شلخته و شلوغ ام، خانواده افراد نظر در وقت،



 که لباسم، کردن عوض مانده. است جایش سر چیز همه ظاهراً

 اتاق از خروج از قبل. گیرد می مرا وقت دقیقه ده از مترک هم آن

 طرف به. ایستند می حرکت از هایم قدم و افتدمی آینه به نگاهم

 لمس را ام افتاده گود چشمان زیر انگشتانم، نوک و برگشته آینه

 هاست مدت انگار که ام شده غافل خودم از آنقدر. کند می

. آشناست نا و غریب برایم آینه درون دختر. امندیده را خودم

 لب و چشم زیر گودی برآمده، ی گونه های استخوان از توانممی

 برق اما بگیرم فاکتور اش شده پوسته پوسته و رو و رنگ بی های

 دردآور برایم امروز، خوشی وجود با حتی چشمانش خاموش

 و درد و دارد درد که زند می فریاد نگاهش با دختر این. است

 ...درد

 آوردن یاد به با اما بکشم رویم و سر به دستی خواهدمی دلم 

 بلند نهادم از آه ندارم، آرایش برای ای وسیله هیچ که نکته این

 و دارم آرایشی ی وسیله نه ولی عروسم تازه سرم خیر. شودمی

 ام مسخره فکر این به نیشخندی. کنم استفاده آنها از بلدم نه

 دو این در من که کنممی ورییادآ خودم به دیگر بار یک و زده

هیچ دیگر و بودم روزی شبانه پرستار یک تنها سال . 



 و آینه از شود می باعث و پراند می جا از مرا در، زنگ صدای 

 اینکه از قبل در شدن باز. بکنم دل آن زیبای چندان نه تصویر

 کسی تنها سیاوش. آورد می لبانم بر لبخند برسم، ایفون به من

 موقعیتی هر در خانه به ورود حق و داشته را خانه کلید که است

 و نزاکت از نشان زند،می زنگ ورود از قبل همیشه اینکه. دارد را

 تنظیم سرم روی را زیبایم ساتن روسری. اوست درست تربیت

 می سرم روی هم را ام رنگی چادر. بندمش می گیره با و کرده

 صدای با ورود وبد همان از. روم می او استقبال به و اندازم

گذارد می سرش روی را خانه بلندش . 

 - . خریدم چی مهمونیت واسه ببین بیا هستی؟ خانم، طهورا

 کنن نمی دل که گذره می خوش مهمونات به اینقدر باش مطمئن

خونه این از ... 

 

# ۳۸پارت_ادامه  

 دستانش، در بازی آتش وسایل و فشفشه ترقه، همه آن دیدن با

 های گل آنها، از بیشتر. ایستم می مجای سر مبهوت و مات



 می حمل را آنها تمام رحمیبی با و زده بغلش زیر که زیبایی

 دستانش به سر با بیند،می که را حالم. است تعجبم باعث کند،

 کمکم، بیا دختر؟ زده خشکت چرا: گوید می و کرده اشاره

افتاد دستام . 

. رسانم می او به را خودم بلند قدم دو با و آیم می خود به تازه 

 به بهتری حس ها گل ندارم، بازی آتش وسایل گرفتن به میلی

 می و کشیده بیرون دستش زیر از را آنها لبخند با. دهد می من

آوردی؟ چیه اینا خبره؟ چه سالم،: گویم  

: گوید می ای مسخره لحن با و انداخته باال را ابرویش تای یک 

ندیدی؟ هفشفش و گل عمرت تو بگی خوای می یعنی  

 اینه منظورم بامزه، آقای نخیر: دهم می پاسخ و کشیده پوفی 

خریدی؟ اینارو چی واسه که  

 می حال همان در. رودمی پشتی حیاط طرف به و زده کنار مرا 

 اصال بترکونیم، ها بچه با امشب که گرفتم رو اینا: گوید

شه نمی بازی آتیش بدون که سوری چهارشنبه . 



 این چیزی، یه اونا: گویممی و داده تکان حرفش تایید به سر 

خریدی؟ چی واسه رو گال  

. اندازدمی من به حرفی پر نگاه و چرخد می پای ی پاشنه روی 

 می غمگینی لحن با و شکندمی را مشکوکش سکوت باالخره

 دستم از کاری خونه این وضع و سر شدن بهتر برای: گوید

 ات خونه هوای و حال کمی حداقل گال این با کردم فکر برنمیاد،

شه می بهتر . 

 حیاط به منتهی کوچک روی راه پیچ در مکثی، هیچ بدون و 

شود می گم خلوت . 

 

# ۳۹پارت  

 و ها ترقه صدای در ام، خانواده اعضای شادی و خنده صدای

 طاها و امیرعلی سیاوش، توسط تند تند که هایی فشفشه

 آمدن از عتیسا دو. است شده گم شوند، می روشن یا و ترکیده

 طرز به را ساعت دو این تمام من و گذرد می ام خانواده اعضای

 به خانه، در حضورشان شادی. ام بوده فرار حال در عجیبی



 ای کشنده استرس به را جایش اش، خانواده و طاهر ورود محض

 و قدیمی ی خانه این در اتفاقی کوچکترین که این به فکر. داد

 و من به را ام خانواده اعضای ددی است ممکن رفته در زوار

 جمع در حضور از بردن لذت ی اجازه کند، قبل از بدتر ام زندگی

 عهده به تنها خودم را پذیرایی کارهای تمام. دهد نمی را شان

 را کار این در دخالت ی اجازه هم سیاوش به حتی و ام گرفته

 به من در را حسی هیچ تصورم برخالف علی امیر حضور. ام نداده

 دیگر نبودش و بود. ناراحت نه و خوشحالم نه. آوردنمی وجود

 به افسون نداده اجازه ام دایی زن اینکه. ندارد اهمیتی برایم

 موضوع کند شرکت مهمانی این در طاها نامزد عنوان به تنهایی،

 از هم از او روح که دانممی هم نگفته من اما نیست عجیبی

 ام دایی زن. است خبر بی من ی خانه در پسرش و دختر حضور

کرد مقابل اش خواسته با بشود که نیست کسی . 

باز؟ اینجایی چرا تو -  



 دام به قصد مدام که رحمی بی دنیای از مرا سیاوش صدای 

 و زده کمرنگی لبخند. کشد می بیرون دارد، مرا انداختن

بریزم چایی سینی یه بذار میام، االن: گویممی . 

 بسه: گویدمی خورده گره ابروهای با و شود می آشپزخانه وارد 

. کنی می پذیرایی داری ریز یه اومدن وقتی از خبره، چه دیگه،

معذبی جلوشون اینقدر و خودتن ی خانواده خوبه . 

 بدانم، را دلیلش که این بدون و کرده گره هم در را دستانم 

 نمی فقط... فقط چیه؟ معذب... بابا نه: لرزد می شدت به صدایم

باشه کسر و کم چیزی خوام ... 

 راستش ی شانه طرف به را سرش و زده کمر به دست سیاوش 

 که ها نگاه آن از. اندازد می ام چهره به دقیقی نگاه. کند می خم

 مسخره توجیهت که کند می ات حالی حرف، کلمه یک بدون

 حرفش پر نگاه زیر. بزنی توانستی می که بوده حرفی ترین

 بیکار هم دستانم. اندازممی زیر به ار سرم و آورم نمی طاقت

 می رخ به را استرس و شود می قفل هم در مدام و ماند نمی

 گیرد،می قرار ام چانه زیر که سیاوش گرم انگشتان. کشند



 یک تنها کنم می احساس. شود می فشرده هم روی چشمانم

 حرف ته تا که است کافی ام گرفته گر صورت به او طرف از نگاه

 و کرده لمس را ام گونه شصتش انگشت با سیاوش. خواندب را دلم

 برق برگردوندن برای دونستم می کاش: گویدمی آرامی صدای با

 اگه باش مطمئن وقت اون میاد، بر دستم از کاری چه چشمات

 همون بشی تا دوختم می هم به رو زمان و زمین بود الزم

دیدم بار اولین که طهورایی . 

  ببخشید -

 را دستش سیاوش. پراند می جا از را دویمان هر ای زنانه صدای

 روی. گیردمی فاصله من از و برداشته ام چانه زیر از سرعت به

 در اما ام نکرده خالفی کار. ندارم را نگار چشمان به کردن نگاه

 مار مانند حکمم که ام دیده بیجا قضاوت قدر آن مدت این

 سیاوش. ترسد یم سفید و سیاه ریسمان از که است ای گزیده

 را لیوان از پر سینی دستپاچگی با. ندارد من از بهتر حالی هم

 بیار رو قوری و کتری برم، می لیوانارو: گوید می و برداشته

شه می سرد دیرتر اینجوری بریزیم، چای همونجا . 



 می خارج آشپزخانه از و زده کنار را نگار ای، اجازه با گفتن با و 

 به او با هایم برخورد تعداد که داداشی زن و مانم می من. شود

 کردن جابجا با را خودم. رسدنمی هم دست یک انگشتان تعداد

 به قدم و آشپزخانه به ورودش. کنم می مشغول میز روی ظروف

 راه به کمرم ی تیره روی را سردی عرق شدنش، نزدیک قدم

 ترین گوشه در را خودم ام توانسته که آنجا تا امشب. اندازدمی

 انگار البته نیایم، دیگران چشم به تا ام، کرده پنهان جمع قسمت

 با همه. نیست من رفتار این مخالف کسی ام خانواده جمع در

 که وضعی در دیدنم و بودن تا اند آمده کنار ترراحت ندیدنم

آمد می تلخ برایشان . 

 غذا بعد باید طاهر خوام، می سرد آب جان، طهورا ببخش -

کنه می اذیتش اش معده هوگرن بخوره قرص ... 

 

 

# ۳۹پارت_ادامه  



 یخچال طرف به دستپاچگی با و کرده تقدیمش کمرنگی لبخند

 کوچکی سینی روی خالی لیوان چند با را آب بطری. چرخم می

 در ناخواسته نگاهم بار این. روم می او طرف به و گذارم می

 گرم، لبخندی و مهربانی جز. شود می گرفتار چشمانش محبس

. بینم نمی شبش رنگ چشمان در ایکنندهناراحت حس چهی

. کندنمی نمایی رخ چشمانش نی نی در مالمت ای ذره حتی

 تر مهربان و تر دار جان هم طنین های خنده از حتی لبخندش

 در طرف به کوتاهی تشکر با و گرفته دستم از را سینی. است

 شود،می دور من از قدمی که همین. رود می آشپزخانه خروجی

 را سرم و شوم می آوار صندلی روی و رفته پاهایم از جان انگار

 هین ام، شانه دور دستی شدن حلقه با. گیر می دستانم بین

 ی چهره روی مبهوتم نگاه. شود می خارج لبانم بین از بلندی

 بوسه که کندمی درک خوبی به را حالم گویی. لغزدمی او مهربان

 صندلی. گیردمی دست در را مدست و زده امپیشانی روی ای

 به آرامی فشار. نشیندمی آن روی و کشد می عقب را ام کناری

 طاهر از خدا رو تو جان، طهورا: گویدمی و کرده وارد دستم

 زندگی باهاش دارم ساله ده از بیشتر من نگیری، دل به چیزی



 ای کینه اون از اتفاقاً نه، نیست، دلش تو چیزی گم نمی کنم، می

 تو آه بدش رفتار خاطر به اینکه از ترسم، می هم من ولی تهاس

 هر از رو تو طاها و طنین. ترسم می بگیره رو زندگیم و من دامن

 حس و دونم می خوب خیلی اینو من دارن، دوست بیشتر کسی

 درست دردسر برات ترسن می. ترسن می طاهر از ولی کنم می

 پشت حرفایی نکرد ازدواج دوشون هر که حاال طرفی از کنه،

 دونم می. باشه داشته تاثیر تونه می خیلی شون زندگی رو سرته

 کردی برادرات و خواهر برای تو که کاری دونم می بزرگه، دلت

 دستم از برات کاری هیچ که متاسفم هم خیلی نبوده، کاری کم

 چون. نکشی آه وقت یه کنم خواهش ازت خوام می ولی نمیاد بر

 هر خدا رو تو گیره، می آدمو دامن وربدج مظلوم آه دونم می

بیافت منم هایبچه یاد شکست، دلت وقت . 

. خیزدبرمی کنارم از و کاشته ام گونه روی دیگری ی بوسه و

 می پیش در را خروج راه دوباره و داردمی بر میز روی از را سینی

 از خروج از قبل. کندمی دنبال را حرکاتش تکتک نگاهم. گیرد

 مهربانش لحن همان با و چرخد می من طرف به مالکا آشپزخانه

. رو سیاوش آقا هم شناسم، می رو تو هم من ضمن در: گوید می



 هم با تونید نمی بخواین اگه حتی تا دو شما که دونم می خوبم

 ای دیگه جور رابطه این به کدومتون هیچ مطمئنم و کنید ازدواج

 قوری و کتری اون فقط. نباش هیچی نگران پس کنیننمی نگاه

درنیاد مردا صدای که برسون زودتر رو . 

 از که خوبی حس. شود می خارج آشپزخانه از چشمکی با و 

 و دهد می پاهایم به دوباره جانی ام،گرفته هایش حرف و برخورد

 و هل چای قوری و کتری با او، سر پشت هم من بعد ای لحظه

کنم می ترک را آشپزخانه دارچین . 

 

# ۴۰پارت  

 از یکی که هایی عروس لباس روی نگاهم و کرده باز را دکم در

 روز دو را کارشان. چرخد می اند، شده تر شکیل و زیباتر دیگری

 نکرده پیدا را شان دادن تحویل فرصت هنوز اما کرده تمام پیش

 و آمد آدم، آنقدر. بود غلغله پیش ساعت یک همین تا خانه. ام

 روزهای در سرهنگ جناب ی غریبانه تنهایی باور که رفت

 های منسب و القاب انواع. نمود می دشوار را عمرش واپسین



 پشت... و زاده عمه و زاده خاله و خاله و عمو و دایی از مختلف

 این جالب و بود خوابیده شدند،می معرفی من به که هایی اسم

. بودم ندیده سال دو این طول در را آنها از کدام هیچ که بود

 سخن شان سینه روی داغ از گداز و سوز با انچن هایشان بعضی

 جناب شخصی کارهای کردممی شک هم من که گفتند، می

 دوش بر عمرش آخر روزهای در خداپسندانه طور به سرهنگ

 خانواده این دیگر اعضای حتی که بود مشخص. باشد نبوده آنها

 آنها حضور سختی به و اندآمده تنگ به ها چاپلوسی این از هم

کنند می ملتح را . 

 های نفس صدای دیگر که لحظه این در و حاال خانه فضای 

 تحمل قابل غیر و تر تنگ پیچد، نمی آن در هم سرهنگ جناب

 خاطر به سیاوش و خانم کتی اینکه. است شده وقتی هر از تر

 رفتن به را اینجا در ماندن شب سه این در مسیرشان، دوری

 فردا تا حداقل. است ممکن قاتفا بهترین برایم اند، داده ترجیح

 جناب فوت. نیستم خانه خوفناک فضای تحمل به مجبور

 کتی من، برای اما بود بینی پیش قابل امر یک اگرچه سرهنگ

 کداممان هیچ. کرد عمل بزرگ شوک یک مثل سیاوش و خانم



 ی لحظه درست وقتی. نداشتیم را رفتن غریبانه اینطور انتظار

 نمایش به را صاف خطوط سرش الیبا های دستگاه تحویل سال

 خانم کتی که کوچکی سین هفت ی سفره دور ما گذاشت،می

 دعوت یشان دونفره کوچک جمع به هم مرا و کشیده را زحمتش

 بهتر ایآینده ذهنمان در کداممان هر و نشسته بود، کرده

 بیمارستان از تحویل، سال از پس تماس اولین. کردیممی ترسیم

 و کرد تر آشفته را سیاوش ی آشفته حال که یتماس همان. بود

نمود نابود شکل بدترین به را مان کوتاه خوشی . 

 عروس لباس از را حواسم خورد می در به که کوتاهی ی تقه 

 به نیاز. چرخدمی در طرف به نگاهم و گیرد می زیبایم های

 وقت هیچ مرا که کسی تنها مطمئنم وقتی نیست پرسیدن

 از العملی عکس منتظر هم او. است سیاوش کند، نمی فراموش

 کرده باز را در درنگ ایلحظه با همیشه مثل. ماند نمی من سمت

 را اش مردانگی بار هزارمین برای. شود می اتاق وارد زیر به سر و

 با نسبتم چرا که مانم می دل به آرزو و کنم می تحسین دل در

 نسبتی .نیست تر شده شناخته شاید و تر رسمی نسبتی او،



 خودش به کس هیچ آن در که برادری و خواهر نسبت مانند

دهد نمی را نفر دو ی رابطه در تجسس ی اجازه . 

 من فقط و شود می قبل از تر خسته روز به روز اش چهره

 را اتاق در. کندمی تحمل را دلیلیبی وجدان عذاب چه دانممی

. زند می تکیه آن به سرش پشت از را دستش دو و کرده باز کامل

 تا سر بار یک اش خسته نگاه و گذاشته در روی هم را سرش

 برق و جوشد می چشمانش در درد. گذراند می نظر از را پایم

 را من اینکه از اما است انصافی بی. گذارد می نمایش به را اشک

 کند، می دل درد من برای فقط و فقط و داند می صبورش سنگ

بالم می خود به . 

 به اشاره با. شوممی نزدیک او به قدمی و بندم می را کمد در

خوابید؟ خانم کتی: پرسم می اتاق از بیرون  

 تونست خواب قرص با بازم آره،: گوید می و کرده کوتاهی مکث 

 .بخوابه

 با مرد، این. کندمی سنگینی قلبم روی اش جمله پشت درد 

 شکننده زیادی درد، همه این تحمل برای محکمش و ظاهر وجود



 شکسته دل دو. است داده قرار هم راه سر را ما خوب خدا. ستا

 را خودش کندمی تالش دیگری کردن آرام برای کدام هر که

 سر با و برداشته در از را اش تکیه باالخره سیاوش. بگیرد نادیده

 تو کردم، آماده چای: گویدمی و کندمی اشاره اتاق از بیرون به

چسبه نمی بهم تنها بیا، هم . 

 او سر پشت و کشم می عمیقی نفس. شود می خارج اتاق از و 

 بحث از پس که است بار اولین این. کنم می ترک را اتاق

 قرار داشتیم، هم با سوری چهارشنبه شب آخر که سنگینی

 او رفتار نگران. ترساندمی مرا کمی این و باشم تنها او با است

 که اند کرده هپخت را او ها سختی قدر آن دانم می چون نیستم،

 از ولی دهد، بروز خود از زمانی چه در باید را رفتاری چه بداند

 که نقابی و باشم خوددار نتوانم ترسم می. ترسم می خودم رفتار

بزنم پس رحمیبی با را زده اش چهره روی سختی به او . 

. است رفته فرو مطلق تاریکی در خانه کوچک پذیرایی فضای 

 نشان من به را راه آید، می بیرون پزخانهآش از که کمی نور تنها

کند می راحت برایم را مسیر دیدن و داده . 



# ۴۰پارت_ادامه  

 جناب روح حضور با و تنهایی به باید شب فردا از اینکه به فکر

 سرعت به. اندازد می تنم به لرز کنم، سر خانه این در سرهنگ

 سیاوش .رسانم می آشپزخانه زودتر را خودم و افزوده هایم قدم

 و حلوا هایسینی. است ریختن چای مشغول و ایستاده گاز کنار

 و کنندمی کجیدهن من به ها کابینت روی شده آماده خرمای

 برگشتن. زنندمی فریاد دیگر بار یک را سرهنگ جناب نبود

 لبخند. دهد نمی من به را گرفتن نگاه فرصت طرفم، به سیاوش

 نمی باورم: گوید می درد اب و گیردمی شکل لبهایش روی تلخی

 درد دلم تو دنیا تمام ی اندازه. طهورا باشه سومش فردا شه

 .دارم

 ببینم، را چشمش ی گوشه از گرفته راه اشک اینکه از قبل 

 چقدر. گذارد می میز روی را چای های لیوان و کرده من به پشت

 زبان به عصبانیت اوج در که جمله یک خاطر به که است بد

 و کرده خفه وجدان عذاب با را خودش که است روز ندچ آورده،

. بمانم محکم کنممی  سعی. است گذاشته هایش درد روی درد



 من شده که هم بار یک باید. ندارد نیاز ناله و آه به االن سیاوش

باشم دردهایش مرحم . 

 را میز و کرده گره ام شانه روی افتاده چادر زیر را هایم دست 

 کنم می انتخاب نشستن برای را او روبروی صندلی. زنم می دور

 زبان بر او آرامش برای توانممی که جمالتی و کلمات ذهنم در و

 روی را دستانم و کشیده عمیق نفس. نمایم می مرور را بیاورم

 دستان برای خوبی سرگرمی تواند می چای لیوان. گذارم می میز

 چرا: گویم می و کنم می صاف ای سرفه با را گلویم. باشد بیکارم

 می خوب که خودت سیاوش؟ کنی می اذیت رو خودت قدر این

 نداشتی تقصیری هیچ افتاد جونت آقا برای که اتفاقی تو دونی

چیه؟ واسه بدت حال این پس  

 و تند تند. اند افتاده روبرویش داغ لیوان جان به هم او دستان 

 آرام قصد و کشد می لیوان ی لبه دور به دست وار هیستریک

 کننده شروع خودم دوباره شود می باعث سکوتش. ندارد شدن

باشم صحبت ی . 



 صدبار روزی. نیست تو از بهتر منم حال سیاوش کن باور -

 ما بحث چرا فهمم نمی آخرش و کنم می مرور رو مسخره اونشب

 آرزوی که بشی عصبی حدی تا تو و بشه تموم جوری اون باید

 به عصبانیت تو بار یه تو رو جمله اون بکنی؟ رو جونت آقا مرگ

 حالت کردنش مرور با نداره دلیلی آوردی، زبون به من حال خاطر

 هم تو و من نیست، دیگه سرهنگ جناب. کنی قبل از بدتر رو

 من هرچند. کنیم دعا براش باید فقط نمیاد، بر ازمون کاری هیچ

 گناهی هیچ که رفت پاک اونقدی سختی همه اون بعد مطمئنم

نباشه اش هپروند تو . 

. کند می نگاهم تنها واکنشی هیچ بدون ای لحظه سیاوش 

 می من مغز پر چندان نه های حرف به سکوت در دارد گویی

 آن در غم که صدایی با و شکسته را سکوت باالخره. اندیشد

 زندگیم ساله چند کنم می احساس: گویدمی است، مشهود

 تو که اونی عکس بر تهش کنم می هرکاری. باطل دور رو افتاده

 شر یه به دم، می انجام خیر نیت به که کارهایی. میاد در سرمه

 ی واسطه وقتی از طهورا، دونی می. شن می تبدیل معنا تمام به

 بسته روم به دنیا درهای تمام انگار شدم، جون آقا با تو ازدواج



 وقتی چند همین برای. رسم نمی هیچی به دوم می چی هر. شده

 هم دنیا ندیدنت، با کردممی فکر. باشم دور ازت کردم سعی

 راه باهام یکم و شدم تو سخت وضعیت این باعث من میره یادش

 دادم جون روز چند اون من. نشد بهتر که شد بدتر حالم اما میاد

دادم جون فهمی می طهورا، . 

 آرام آنقدر صدایش. اندازدمی زیر به سر و کرده مکث ای لحظه 

رسد می گوشم به سختی به که است . 

 هر و بهم چسبیده دم مثل که نامردی اون فهمیدم وقتی مردم -

 دنبال چشمش هنوز خونه، این تو میاد باهام بهونه یه به روز

 ساله هشتاد پیرمرد یه واسه من که عشقی. قدیمیشه عشق

. بردم سوال زیر شکل بدترین به اونو مردونگی و گرفتمش لقمه

 کاش. کنم نگاه امیرعلی چشمای تو شه نمی روم حتی حاال حتی

 ی اندازه به اقل حد. عقب به برگشت شد می که بود راهی یه

سال دو یکی ... 

 

# ۴۱پارت  



 را هایش لب خوردن تکان تنها من و گوید می سخن چنان هم او

 است ای جمله تحلیل حال در ذهنم. آوایی هیچ بدون بینم، می

 می نظر به تر رنگ پر دهانش، از شده خارج جمالت بین از که

. دهم می اش خیالی خوش تحویل بزرگی ریشخند دل در. رسد

 نمی جا من ذهن کجای هیچ در دیگر پیشه، عاشق امیرعلی

 دار خنده برایم او توسط شدن داشته دوست به فکر حتی. گیرد

 که باشد رهگذری تواندمی تنها امیرعلی. است سال جوک ترین

 بی با بعد و آمده دختری ی ساده قلب مهمانی به صباحی چند

 تنها موجهی، عذر هیچ بدون و کند رها را او شکل ترین رحمانه

 درهم را او قلب خودش، ی مسخره غرور از محافظت برای

 نمی. فهمم نمی هیچ سیاوش های صحبت ی ادامه از. بشکند

 اهمیت زیاد هم برایم. است رسیده سخنانش کجای به دانم

 است این خوردمی را مغزم خوره مانند که فکری تنها االن. ندارد

 ثانیه چند همین در که ایآینده در امیرعلی حضور شر از که

 لحظه بدون را سخنانم. شوم راحت ام، کرده ترسیم خودم برای

آورم می زبان بر درنگ ای . 



 دوست اون شه می مگه گی؟ می چی فهمی می سیاوش -

 دوستی، باهاش لهسا چند تو اگه باشه؟ داشته هم دل مغرورت

 خوب کردم می فکر زمانی یه یعنی شناسمش، می عمره یه من

 نگرفته یاد. نیست داشتن دوست آدم امیرعلی. شناسمش می

 اثبات فرصت هم بقیه به نگرفته یاد. باشه داشته دوست رو بقیه

 هاش خواسته برای اینکه به نکرده عادت. بده رو خودشون

 رو گذشته غریبه آدم یک وانعن به دارم که حاال من. بجنگه

 پسر یه تونه می تنها امیرعلی که شم می متوجه کنم، می مرور

نمیاد بر اش عهده از اون از بیشتر. باشه مادرش برای خوب . 

 قصد اما شود می بریده بریده خفیفم هق هق بین در صدایم 

 فریاد لحظه این در دلم اینکه وجود با. ندارم شدن ساکت

 این های اتاق از یکی در خانم کتی حضور ،خواهدمی کشیدن

 شکسته صدای همان با. شود می صدایم گرفتن جان مانع خانه

 از اما ندارم خبر احساس بی آدم اون حس از من: دهم می ادامه

 قساوت کمال با وقتی. مرده من واسه علی امیر. مطمئنم خودم

 واهرشخ شوهر اتفاقاً که برادرم با ندارم حق گه می گرده برمی

بزنه گذشته از دم نداره حق باشم، داشته ارتباط شه می . 



 گرد چشمان. ام گفته چه فهمم می ام جمله شدن تمام با تازه

 دهانم روی دست. دارد تعجبش از نشان هم سیاوش ی شده

 سیاوش. کنم خفه را هقم هق صدای کنم می سعی و گذاشته

: پرس می درهم ابروهای با و آید می خودش به زود خیلی

گفت؟ چی بهت شب اون امیرعلی  

 همون هیچی،: گویممی و دزدممی منتظرش چشمان از نگاه 

پرسید رو جونت آقا حال فقط که گفتم هم موقع . 

رودمی باال کمی صدایش  . 

 نگرفتم رو دنبالش شب اون. کنن فرض احمق منو میاد بدم -

 ناال ولی باشه نداشته من به ربطی موضوع کردممی فکر چون

 هم به اونقدر که گفت چی امیرعلی. بدی توضیح من به باید

 ریختی؟

 رفع وفایم بی قدیمی یار از دیگر بار یک تا کنم می باز دهان 

 و کند می ساکت مرا دستش گرفتن باال با سیاوش ولی کنم اتهام

 مسخره های حرف و نگفته هیچی بگی قراره باز اگه: غرد می

کنی می توهین شعورم به چون. ینگ هیچی بهتره بدی، تحویلم . 



 اون: پرسد می قبل از تر آرام صدایی با و شده خم جلو به کمی 

 مزخرفاتش و طاهر بودی، ناراحت امیرعلی های حرف از تو شب

درسته؟ بود، بهونه فقط  

 شدت ی گریه صدای کنم می تالش تنها و اندازممی زیر به سر

 های حرف آورییاد. نمایم خفه دستانم پشت را ام گرفته

 عمق به قبل از بهتر گویی که حاال هم آن او، ی غیرمنصفانه

 می بر جا از سیاوش. گیرد می را جانم ام، برده پی آن تلخی

 را هایش خودخوری دیگر بار. زندمی خودش دور چرخی و خیزد

 راحتی نفس میز، از گرفتنش فاصله با. است گرفته سر از

 و کرده تکرار را علی امیر یها حرف خواهد نمی دلم. کشممی

 دستش بار این. شوم دوستش بهترین از او، دلخوری موجب

 می رویم به رو را آبی لیوان و آمده جلو گوشم کنار از درست

 دلم: زند می لب گوشم کنار کند، صاف کمر که این بدون. گذارد

 نیست قرار. کنی بازگو برام رو گفته امیرعلی چی هر خواد می

 گم نمی جایی رو حرفات از کلمه یک باش مطمئن سراغش، برم

 که هایی حرف گفتن. بدونی خودت محرم منو دارم دوست اما



 خوب منم حال کنه، سبک رو دلت کم یه تونه می کرده ناراحتت

داری اعتماد بهم فهمم می وقتی شه می . 

 

 تاثیر به خوبی به خودش گویی. زندمی حرف شمرده و آرام

 را حرفش هم من. است واقف سیاق و سبک این به آنهم کالمش

 دلم روی چه آن کردن بازگو بار یک مطمئنم. دارم قبول

 از من. باشد داشته بخشی آرام اثر تواند می کند، می سنگینی

 خود با را او های حرف بار هزار از بیش سوری چهارشنبه شب

 ها آن گفتن. ام شکسته هم در قبل از بدتر بار هر و کرده مرور

کرد خواهد بهتر را حالم سیاوش، به . 

 سیاوش با دل درد عواقب کردن سنگین و سبک مشغول آنقدر 

 کاغذی دستمال ی جعبه. شوم نمی او نشستن متوجه که هستم

 نگاهش سوالی و آمده خود به خورد،می تکان تکان روبرویم که

 اشکهایم خواهدمی من از و کرده اشاره جعبه به سر با. کنم می

 دستمال بعد و دهممی انجام را اش خواسته. نمایم پاک را

 زده چانه زیر دست سیاوش. کنم می مچاله دستانم در را کاغذی



 یعنی برخوردش این. کندمی نگاهم بگوید، چیزی اینکه بدون و

 هایشانه تحمل از تر سنگین نگاهش. است من اعتراف منتظر

 پیش ستنشک درهم پای تا دیگر بار یک بغضم. باشد می دلم

 سنگینی سکوت. کشم می سد رویش به رو سختی به و رود می

شکند می سیاوش را بینمان . 

 دیگه بحث یه الاقل بگی رو امیرعلی های حرف خوای نمی اگه -

 فکرم بذار. بگو ات آینده برای تصمیمت از مثال کن، شروع رو

 و فکر همه این با. شه منحرف بازیاش دیوونه و امیرعلی از یکم

بذارم هم رو چشم تونم نمی سرمه تو که الخی . 

. باشم مسلط خودم به کنم می سعی و کشم می عمیقی نفس 

 ای نتیجه هیچ سیاوش و خودم ریختن هم به جز کردن گریه

 شوممی موفق ام خواسته به رسیدن در حدی تا. داشت نخواهد

رسدمی نظر به محکم اول همان از صدایم و . 

 نگران که دم می حق بهش جورایی یه. نزد بدی حرف امیرعلی -

 احساس زیادی فقط من. باشه مادرش حال و خواهرش زندگی

 و ایستاد روبروم امیرعلی وقتی که شدم حساس اینقدر. شدم



 از بودنشن دور طنین و طاها آرامش راه تنها گفت بهم رک خیلی

  وقت هنوز آخه. سرم رو ریختن یخ آب سطل یه انگار منه،

 نکرده وقت کنم، شادی طنین شوهر پیشنهاد واسه بودم نکرده

 برای که باشد شیرین تونه می چقدر که کنم فکر این به بودم

 خواهرزاده که باشی نفری اولین و بری همراهش خواهرت زایمان

 در شرکت برای طاها دعوت گرم تنم هنوز. بینی می رو ات

 ازم تملقی هیچ بدون هم افسون وقتی. بود عقدش مراسم

. بودم ابرا رو دیگه باشم، عقدشون مراسم تو حتما واستخ

 چند برای که واقعیتی رو چشمامو فقط نزد، بدی حرف امیرعلی

 مادر که بود رفته یادم من. کرد باز بودم، کرده فراموشش ساعت

 رفته یادم. ره می پایین و باال فشارش من دیدن با برادرم، خانم

 حاضره حتی من حضور خاطر به خواهرم، شوهر مادر که بود

 که بینم می کنم می فکر که االن. بپاشه هم از رو پسرش زندگی

. کرد باز چشمامو دیگه بار یه که باشم ممنون امیرعلی از باید

 ژست اون با هم طاهر وقتی که داشت درد حرفاش انقدر

 بهم حسی هیچ کرد تکرار دوباره رو حرفا همون اش، دلسوزانه

 به شبم اون های گریه. نشدم دلخور هم هذر یه حتی. نداد دست



 وجود من اصلی مشکل. نبود طاهر و امیرعلی های حرف خاطر

 شاید نبودم اگه بقیه، عذاب دلیل شدم عمره یه من. خودمه

 فوت بعد شاید نبودم اگه. نداشت دل به کینه همه این حاال طاهر

 ولقب رو طنین و طاها سرپرستی شدمی حاضر طاهر بابا، و مامان

. کرد می شون کمک کسی فامیل ی بقیه بین از اصال شاید. کنه

 اگه گه، می راست طاهر. گرفتم تصمیم اشتباه فقط عمره یه من

 خانواده بخوام و کفش یه تو بکنم پامو اینکه جای به موقع همون

 دادممی اجازه و موندم می امیرعلی با خودم کنم، حفظ رو مون

 االن ام، عمه ی خونده دختر شهب طنین و عموم پیش بره طاها

بود این از بهتر مون همه سرنوشت . 

 می و دوخته چشم سیاوش، مبهوت و مات ی چهره به عاجزانه 

 تونستم می االن گذشتممی طاها و طنین از اگه نظرت به: پرسم

بخوابم؟ وجدان عذاب بدون شبا  

 

# ۴۲پارت  



 سرهنگ جناب هفتم مراسم اتمام از ساعتی نیم اینکه وجود با

. پیچد می خانه در قرآن قرائت صدای هم هنوز اما گذردمی

 جمع، این از که است صدایی تنها خانم، کتی هق هق صدای

 هر خانه، در حاضر افراد تعداد. سازد می عزادار مثال اجتماعی

 همه یک، درجه نزدیکان جز به تقریبا. شود می کمتر و کم لحظه

 به رسیدن خاطر به. بارد می ههم روی و سر از خستگی. اند رفته

 روز جای به که دادند ترجیح سرهنگ جناب فرزندان هفته، آخر

 باشد، می پنجم روز که را او فوت از پس پنجشنبه اولین هفتم،

 بین آمد و رفت از همه انگار. برگزینند اصلی مراسم گرفتن برای

 پچ پچ شاهد آنقدر امروز. اندشده خسته زهرا بهشت و خانه

 کنم می حس که ام بوده مراسم در حاضر زنان مشکوک های

 که آنجاست ها، پچ پچ این قسمت بدترین. است کرده ورم مغزم

 هایشانحرف بین از توانممی راحتی به را سیاوش و خودم نام

 شان حرف پر های نگاه آنها، نیشدار کالم از جدا. دهم تشخیص

 کشیدن نفس ،شان سنگینی که هایی نگاه. است دهنده آزار هم

 برایش که شبی از درست سیاوش اینکه. کندمی دشوار هم را

 آزارم همه از بیش کند، می دوری من از شدت به امکرده درددل



 روبرو من با که است این اش سعی تمام که بینم می. دهد می

 از یکی تواندمی هم خانم کتی های آمدن ابرو و چشم. نشود

 مورد در مستقیم صورت به هنوز او. باشد ها برخورد این علل

 سیاوش با مطمئنم اما است نداده تذکر من به سیاوش با برخورد

 های نصیحت مشمول حتما او و نکرده برخورد محتاطانه اینقدر

 امروز مراسم در دایی زن حضور. است شده خانم کتی ی مادرانه

 هم کامران آقا همسر خانم، آذر. کرد همیشه از بدتر را اوضاع

 این بیکار زنکان خاله های پردازی داستان از قسمتی دمدارسر

 روی مدام هم خان کامبیز ی کینه از پر های نگاه. است خانواده

 طلب گویی اما دانمنمی را علتش. کند می سنگینی هایم شانه

 به مثال که است خانه ایت نگران شاید. دارد من از را عالم تمام

دگیر می تعلق من به مهریه عنوان . 

 رد. آوردمی خود به مرا پذیرایی، در حاضرین شدن بلند 

 ایستاده ورودی در جلوی که شخصی به و گرفته را نگاهشان

 خاطر به که جایی تا. شناسممی را پیرمرد این. رسم می است،

 حضورش اما است بوده سرهنگ جناب معتمد و وکیل او دارم،

 که طور آن. رسدمین نظر به منطقی زیاد جمع این در و موقع این



 صالحیت توانستنمی سرهنگ جناب دارم، اطالع من

 افراد دیگر گویی. باشد داشته را اموالش برای گیریتصمیم

 او از باز آغوش با که نیستند موافق من با خانه این در حاضر

 با. پذیرند می گرمی به شان میان در را او حضور و کرده استقبال

 دور تا دور را نگاهم شود، می اکمح جمع در که سنگینی سکوت

 نشانه مرا حاضرین ی همه نگاه که اینجاست جالب. چرخانم می

. ندارند آمدن کوتاه قصد هم من نگاه دیدن با حتی و است گرفته

 می جلو کمی را چادرم و نشانم می لب روی ای احمقانه لبخند

 ظاهراً. شود نمی ایجاد ها نگاه جهت در تغییری هم باز. کشم

 شان، آمدن کوتاه راه تنها و است سنگین آنها برای حضورم

 چندان نه جمع این در بودن به اصراری. است من رفتن بیرون

 کوچک خلوت حیاط مسیر ی،ا اجازه با گفتن با. ندارم دوستانه

 می صورتم به که بیرون بهاری هوای. گیرم می پیش در را خانه

 برایم خانه، داخل هوای در تنفس چقدر فهمم می تازه خورد،

 اهمیت بی من و افتدمی ام شانه روی چادرم. است بوده دشوار

 می خواب بهار جلوی هاینرده به سختی به را خودم آن، به

 کشیده زمین روی پاهایم و است ابری آسمان به نگاهم. رسانم



 یکی را ها پله. است تر گرفته من دل از آسمان دل. شود می

 نرده به را سرم. نشینم می شان آخرین روی و رفته پایین یکی

 تا شمارم می را ها ثانیه. بندم می را چشمانم و داده تکیه ها

 تمام با را تنهایی باز من و برسد ام ناخواسته مهمانان رفتن زمان

 دلیلی هم خانم کتی و سیاوش دیگر امشب. بخرم جان به وجود

 دل ته از ماا است انصافی بی. ندارند خانه این در ماندن برای

 برایم سیاوش، رفتار. باشند نداشته هم ماندن قصد کنم می آرزو

 تحمل. کنم تحملش این از بیش توانم نمی و شده تمام سنگین

 سیاوش های توجهیبی از ترراحت بارها و بارها مطمئناً تنهایی

  .است

- شه می شروع بارون االن نشستی؟ اینجا تنها، چرا . 

 بگیرد، نادیده مرا تواند نمی تالشش تمام وجود با که این 

 خودم دور تر محکم را چادرم. آورد می لبم روی لبخندی

 دورو خوبه، که هوا: گویممی بسته چشمان همان با و پیچممی

بشم شریک مو تنهایی باهاش که نیست کسی هم برم ... 

 



 لبخند و شودمی حرفش پر سکوت ی ضمیمه عمیقی نفس

 خط تواندمی کسی هر از بهتر او،. یردگمی رنگ من ی خبیثانه

 می خوب و است بسته چشمانم. بخواند را هایم کنایه پشت

 به توانم می او مانند هم من. بشمارم را هایش قدم تعداد توانم

 که این. کنم تعبیر حسابی و درست را حرکاتش تکتک خوبی

 شدن کشیده صدای و است کوتاه همیشه خالف بر هایش قدم

 نمی دلش یعنی رسد،می گوش به اش مردانه زرگب دمپایی

 حرکاتش، در موجود تردید. شود تمام زود حرکتش مسیر خواهد

 تردید مرد سیاوش. کند می تر کمرنگ و کمرنگ را لبخندم

. دهدمی انجام اطمینان روی از را کارهایش تمام او. نیست

 خالف بر و شده طوالنی آخر ی پله روی نشستنش برای انتظارم

 همان با را خلوت حیاط عرض و گذرد می کنارم از ام خواسته

 بسته را چشمانم توانمنمی دیگر. کند می طی کوتاه، های قدم

. نداشتم او از را برخورد این انتظار که کنم اعتراف باید. دارم نگه

 کنار فاصله سانت چند با االن باید او من، محاسبات طبق

 گریزانش نگاه. کند کم را ام دلخوری کردمی سعی و نشستمی

 حیاط ی گوشه ترین تاریک در وقتی. کند می خالی را دلم ته



 می آسمان به رو را سرش و زده تکیه دیوار به سینه، به دست

. بیافتد خوبی اتفاق نیست قرار شوممی مطمئن دیگر گیرد،

 سیاوش نگاه و رسدمی گوش به خانه داخل از بحث و جر صدای

 دید خلوت حیاط به که پذیرایی بزرگ ی هپنجر به ای لحظه

 رنگ ی چهره طرف به را مسیرش زود خیلی و شده دوخته دارد،

 هم میلیمتر یک حتی من نگاه جهت. دهدمی تغییر من ی پریده

 تک تک خواهم می. ندارم اومدن کوتاه قصد. شود نمی جابجا

 را آنها معنی بتوانم شاید تا کنم ثبت ذهنم در را او حرکات

 دانه نتوانم که آنقدر نه اما است تاریک ایستاده، که جایی. فهممب

. ببینم زند،می برق بلندش پیشانی روی که را عرق درشت های

 آن از صدایی هیچ ولی شود می بسته و باز بار چند دهانش

. است شاکی اش پیشانی روی عرق از هم خودش. آیدنمی بیرون

 را خود راه آنها باز و کند می پاک را آنها دست پشت با بار چند

 قدمی و برخاسته جا از. کندمی ام کالفه سکوتش. کنندمی پیدا

 با و داردمی نگه رویم به رو را دستش. شوممی نزدیک او به

 به حرفام گفتن بمونی؟ جا همون شه می: گویدمی لرزانی صدای



 راحت تا نیافته چشمات تو نگام بذار هست سخت کافی اندازهی

بزنم حرف بتونم . 

 او. شناسمنمی را مرد این من. شود می دوخته زمین به پاهایم 

 دیوار از را اش تکیه. ندارد من مهربان سیاوش از نشانی هیچ

 و کشد می صورتش روی درماندگی با را دستش دو و برداشته

 نگرانی از کارم. داردمی نگه سرش روی را دو هر ای لحظه بعد

. کنم می جان دارم گویی. زندمی ارهز روی قلبم. است گذشته

 را دستش یک. ایستد می دیوار به رو و کرده من به پشت بار این

 باالخره. گذارد می آن روی را اش پیشانی و زده تکیه دیوار به

شکند می را اش آور مرگ سکوت . 

 بشنوی خودش و من زبون از رو حرفا این اگه گه می مامان -

 گفتنش وقتی دونم نمی. شم می دیوونه دارم من ولی بهتره

 دونم نمی بیاره؟ تو سر بالیی چه قراره شنیدنش سخته، اینقدر

 باید ولی بیاد سرت به چی لعنتی ی خونه این تنهایی تو قراره

 رو نامردی ته تا بذار. کردم نامردی خیلی تو حق در من. بگم

بشی بیزار ازم وجود تمام با بذار بیاد بدت ازم قراره اگه. برم . 



 این در دنیا آدم ترین درمانده را او من و گرددبرمی طرفم به 

 حیاط نور در و شده نزدیک من به قدمی وقتی. بینم می لحظه

 دلم بینم، می را اش کرده ورم پیشانی رگ و قرمز چشمان

 به را آغوشم و رفته طرفش به خیالی و فکر هیچ بدون خواهدمی

 چشمانش. شودمی دهدی چشمانش در اشک برق. بگشایم رویش

 دلم. برد می دندان زیر به را پایینش لب و چرخانده حدقه در را

 در دیگر بار یک صدایش. ترکد می او هایتنهایی برای دارد

 موجود بغض کردن پنهان برای تالشی هیچ او و پیچد می حیاط

کند نمی آن در . 

 خواست می دلم کنم، حمایتت عمر آخر تا بودم داده قول -

 معرفتت بی ی خانواده اعضای تمام جای به. کنم برادری برات

 نیستم رو و چشم بی همه که بدم نشون بهت کنم خرج عشق

 بشم منم که دادن هم دست به دست دنیا تمام االن ولی

عالم نامردترین ... 

 



 گن می اونا: دهدمی ادامه و کرده اشاره ساختمان به دست با

 کننمی فکر مریضشون مغزای اون با. اشتباهه تو و من ی رابطه

 یه تهش هم با بودنمون کننمی فکر. هوسه روی از ما ی رابطه

 که باشی من ی کوچیکه خواهر قراره تو دونن نمی. بزرگه گناه

 خاطر به فقط باهاتم اگه من دونن نمی. داشتم آرزوشو عمر یه

 برادرت خوام می فقط من. بیایم در تنهایی از دومون هر که اینه

 چراغ خواست می دلم روزایی یه که نیستم این منکر. مباش

 با که بودی تو این بار هر ولی باشه تو مثل دختری ام خونه

 خودمون بین پاک ی رابطه و خودت ی شرمنده منو رفتارت

 که نفر یه وقتی اما بایستم دنیا روی به رو حاضرم تو برای. کردی

 ازم کاری ت،بذارم خودت حال به خواد می ازم دنیامه تموم

 به امیدی و بود خوب حالش اگه شاهده خدا خود. نیست ساخته

 تا کنم قانعش که کردم می رو ام سعی تمام داشتم موندنش

 کنم چیکار اما کنه حمایت ازت و من ی جبهه تو بیاد هم خودش

 شنی ساعت یه شده عمرش و دستم رو ریختن رو پاکی آب که

بشه خالی منتظرم لحظه هر و روز هر که . 



 ساکت قصد او و چکد می هایش گونه روی اشک درشت قطرات 

 دهانش روی پی در پی و محکم بار چند را دستش. ندارد شدن

 افتدمی گزگز به هم من لبهای که محکم آنقدر. کوبد می

 اما رسدمی گوش به سخت اش مردانه هق هق بین حاال صدایش.

 خاطر به را شتلخ هایحرف تا ام شده گوش وجود تمام با من

 .بسپارم

 -  ما بین هرچی گه می. پیشت بیام ندارم حق دیگه گه کتیمی

 گه می. بزنم قیدتو باید گه می. شده تموم آقاجون رفتن با بوده

 حسابت، تو بره آقاجون حقوق و برسه بهت خونه این که همین

 وقتی کنم چیکار من بگو من به تو. کردم عمل قولم به من یعنی

 تو و بگم بهت که گذاشته پام پیش احمقانه حل اهر کلی مادرم

زندگیت؟ پی بری  

 هایشاشک خشونت با و کشد می صورتش روی را دستش دو 

 صورتم روی ای لحظه نگاهش و زده تلخندی. کند می پاک را

 را موهایش و گرفته آسمان به رو را سرش. شود می متوقف



 و آید می حرف به دوباره کند، نگاهم که این بدون. زند می چنگ

زندمی را خالص تیر . 

 می مجوز بهت گه می. قانونی پزشکی بری باید گه می کتی - 

 بدون شناسنامه یه بگیری، پاک ی شناسنامه یه بتونی که دن

 کنه می پیدا برات خوب مورد یه خودش بعد گه می. شوهر اسم

گه می. کنی ازدواج بتونی تا ... 

 معنی. کنم می نگاهش تمبهو و مات من و زندمی حرف او 

 همین در و االن که دانم می خوب فهمم، می را هایش حرف

 و شده آب کم کم و کنم عوض رنگ هزار خجالت از باید لحظه

 کاری هیچ توانایی که ام شده شوکه آنقدر اما بروم فرو زمین در

 را چادرم که است این آید می بر دستم از که کاری تنها. ندارم را

. کنم جلوگیری افتادنش از تا بزنم گره انگشتانم نمیا تر محکم

 کنارم از افتاده های شانه با بعد و گوید می و گوید می سیاوش

 می خانه در حیاط، در کوبیدن صدای بعد ای لحظه و کرده عبور

 .پیچد



. فهمم نمی هیچ افتد،می او رفتن از بعد که دیگری اتفاقات از 

 با را هاحرف همان و یستدا می روبرویم خانم کتی وقتی حتی

 العمل عکس هیچ کند،می تکرار برایم خودش ی مادرانه سبک

 نبودش سمت به فکرم لحظه یک تنها. دهم نمی نشان خاصی

 دانم نمی اصال. شود می تکه هزار سیاوش، دل برای دلم و رودمی

 خواهم می را نفر یک. ام کرده گم را ها واژه انگار. بگویم باید چه

. خواهم می زمان. بدهد نشانم را چاه و راه و بگیرد را مدست که

 تا شود پیدا باید نفر یک. بیایم راه دلم و خودم با که زیاد آنقدر

 آمده ام زندگی سر بر چه کند، ام حالی محکم ی کشیده یک با

باشد نداشته دلسوزی ادعای که نفر یک است؟ . 

 را همنگا و ایستم می پذیرایی وسط خانه، شدن خالی با

 پلوغ و شلوغ و ریخته هم به جا همه. چرخانم می خانه دورتادور

 من که خواهدمی حوصله و حال هم شان کردن مرتب اما است

 قرار که ای خانه اصالً. ندارم سراغ وجودم در هم آن از ردی االن

 چه خواهد می بودن مرتب شود، کوبیده آن در گاه هیچ نیست

 چادرم. کشم می مهمان اتاق طرف به را جانم بی های قدم کار؟

 نجات اش سنگینی از مرا و افتدمی هایمشانه روی از راه وسط



 تمام خواب موقع بود قرار امشب اتفاقات از قبل. دهد می

 دلم لحظه این در ولی کنم فرار ترس از و کرده روشن را چراغها

 سرنوشت مانند مطلق تاریکی یک. خواهد می تاریکی فقط

 ...سیاهم

 

# ۴۳پارت   

 گرفتارش که سنگینی خواب از مرا همراهم، تلفن زنگ صدای

 با تنها ای لحظه که منگم و گیج آنقدر. کند می جدا هستم،

 و دوباره که صدا. کنم می نگاه را اطرافم شده گرد چشمان

 ی صفحه کردن نگاه بدون و آمده خود به شود،می تکرار دوباره

 بغضی پر الوی صدای شنیدن با. کنم می برقرار را تماس گوشی،

 تماس نام و گرفته روبرویم را گوشی پیچد، می گوشم توی که

 تنها  است خودش. ام نکرده اشتباه. کنم می چک را گیرنده

 و نکرده قطع من با را اش رابطه وقت چند این در که کسی

 هاروز این است، نداشته من با چندانی ارتباط که گذشته برخالف

 کتی و سیاوش روز و حال از و گرفته تماس من با زرو هر تقریباً



 ی گریه و الو همان. ندارد توضیح به نیاز. است کرده مطلعم خانم

 را گوشی. کند می روشن برایم را افتاده اتفاقات ته تا آن، از بعد

 از. چرخانم می خانه دور تا دور راه سرگردانم نگاه و کنممی قطع

 دو از بیش. خبرم بی هستم، آن در که ای ثانیه و دقیقه و ساعت

 لباس از شده پر ام خانه. گذرانممی را زمان تنها که است ماه

 صرف شان کردن آماده برای را روز شبانه تمام که هایی عروس

 سوزن ظرف به دستم شدن بلند موقع که گیجم آنقدر. کنممی

 که آهنربایی لطف به. گرددبرمی ظرف و خورده گردم ته های

 تا دو یکی تنها و شودنمی پخش ها سوزن ام، انداخته آن داخل

 وقتی نه. ریزند می زمین روی هستند، آهنربا از جدا که آنها از

 این دستور مغزم االن نه و بکنم آنها کردن جمع صرف که دارم

. دارمبرمی قدم اتاق در طرف به آنها به توجه بی. دهد می را کار

 مصادف پیچد، می پایم کف در هک وحشتناکی درد با قدم، اولین

 گویی. است داده دستم کار ناچیز سوزن چند همان. شود می

 جلوی سختی به. است کرده نفوذ استخوانم مغز تا آنها از یکی

. نشینم می خیاطی چرخ میز کنار و گرفته را هایم اشک ریزش

 را آن ته. است کرده نفوذ گوشتم در توانسته که جایی تا سوزن



 از حرکت یک با و گرفته ام اشاره و شست انگشتان خننا دو بین

 اشک قطره و شکند می مقاومتم بار این. کشمش می بیرون پایم

 من ی اجازه منتظر دیگر بعدی قطرات. افتدمی ام گونه روی

. گریم می بلند صدای با و زده تکیه میز به را سرم. نیستند

 هزار ازهمب ولی باخبرم خانم کتی وخیم حال از که روزهاست

 سیاوش تنهایی به نظری خدا شاید که ام کرده نیاز و نذر جور

 مدت این در. شود پیدا خانم کتی درمان برای راهی و بیندازد

 بیمارستان به او دیدن برای بقیه چشم، از دور روز، هر تقریبا

 تا را سرم. ام برگشته خانه به قبل از تر ناامید بار هر و رفته

 اتفاقاتی چه برود یادم تا ام کرده شلوغ شتدا امکان که جایی

 بعد طاها و طنین که کنم فراموش. است وقوع حال در اطرافم در

 یک دیگر بود، ها کدورت رفع برای مثال که کذایی مهمانی آن از

 در حضور زحمت کدامشان هیچ حتی. نگرفتند را سراغم هم بار

 به بلکه خواهرشان، شوهر عنوان به نه را سرهنگ جناب مراسم

 سیاوش که برود یادم. ندادند خود به سیاوش پدربزرگ عنوان

 کتی ی خواسته طبق سرهنگ، جناب هفتم مراسم روز از درست

 غریبه آنقدر. است شده معنا تمام به ی غریبه یک من برای خانم



 مکثی از بعد دیدم می بیمارستان حیاط در را او اتفاقی وقتی که

 پیش در را دیگری مسیر و کرده کج را راهش ایثانیه چند

گرفتمی .  

 بی. شومنمی سبک هم باز ولی ریزم می اشک چقدر دانمنمی

. یابد نمی تسکین ریختن اشک با من تنهایی و غم. است فایده

 مهربان ی چهره. بکنم پایانم بی های غصه برای دیگری فکر باید

 عیموضو تنها. رودنمی کنار چشمانم جلوی از ای لحظه سیاوش

. اوست بد حال است، کرده درگیر شدت به االن را فکرم که

 کتی به اش امادوابستگی است درونگرایی و تودار انسان سیاوش

ندارد گفتن به نیاز خانم . 

. ایستم می پا سر سختی به و کرده میز ی پایه بند دستمپرا

 به که است کرده ام بیچاره پای با کاری ظریفی آن به سوزن

 پیچیدن آیدبرمی دستم از که کاری تنها. زنم می لنگ وضوح

 آن به کمتری فشار کار این با. است پایم دوره تمیز ی پارچه یک

 با. ندارم زیادی وقت. شودمی ترراحت رفتنم راه و شده وارد

 را دیدنم چشم کسی نه و است منتظرم کسی نه دانم می اینکه



 ببیند مرا نتواند و نخواهد است ممکن سیاوش. بروم باید اما دارد

 خیلی فکر این با. ببینمش باید. گیرد نمی آرام خودم دل ولی

 تازه خانه از خروج با. شوم می خارج خانه از و شده حاضر سریع

 برایم شب و روز که هاستمدت. شوممی هوا تاریکی متوجه

 کارکرد و بود بیدار ها صبح باید حتماً اینکه. ندارد را قبلی معنای

 که شده معنی بی و ای کلیشه موضوع یک دیگر ابید،خو شبها و

 این قید در را خودم اینکه به برسد چه کنم،نمی هم فکر آن به

 قانون اند گذاشته تنهایم همه که روزی از. کنم نانوشته قانون

 کار توانم می و دارم انرژی که جایی تا که شده این ام زندگی

 صورت این غیر در چون شوم، بیهوش خستگی از بعد و کنم

 پهلو آن به پهلو این از صبح تا باید و آید نمی چشمانم به خواب

 .شوم

 

# ۴۳پارت_ی_ادامه  

 تر سرد کمی روز موقع این هوای اما است خردادماه اول روزهای

 حتی ام پوشیده که نازکی نخی مانتوی. باشد می دیگر ساعات از



 قدم به. داردن را داشتنم نگه گرم قابلیت ام مشکی چادر وجود با

 می اصلی خیابان به را خودم سریع خیلی و داده سرعت هایم

 و بوده مسیر هم من با اتومبیلی تا کشد می طول کمی. رسانم

 که است این اش خوبی. دهد نجات خیابان کنار ایستادن از مرا

 استرس شهر، هایخیابان خلوتی خاطر به روز از ساعت این در

ندارم را ترافیک . 

 لحظه و شده پیاده ماشین از تاکسی، کرایه کردن حساب از بعد 

 می بیمارستان در سر روی نگاهم. ایستم می جایم سر ای

 در باالی مختلف پزشکان تخصص و نام تابلوی کلی. چرخد

 ای لحظه آنها تک تک روی نگاهم. کندمی خودنمایی بیمارستان

است شده نوشته آنها روی چه بفهمم آنکه بدون کند، می توقف . 

دارم مریض کنار، برو خانم - . 

 بیمارستان به ورود قصد که اتومبیلی ی راننده فریاد صدای با 

. روممی کنار کمی و کشیده زمین روی را لرزانم پاهای با دارد را

 سر را روزها این من. شود می تر وخیم لحظه به لحظه حالم

 تصویر. کنم درک را سیاوش توانم می خوب و ام گذرانده



 می تار چشمانم جلوی بیمارستان نوساز چندان نه ساختمان

 کتی ی چهره. دارم می بر جلو به قدمی سختی به من و شود

 صورتش از جدانشدنی جزء گویی که نما دندان لبخند آن با خانم

 بیشتر را اشکهایم شدت و گیرد می جان چشمانم جلوی بود،

 را وجودش تمام رحمانه بی و سریع آنقدر بیماری،. کندمی

 از کاری او برای نتوانست پزشکی هیچ که کرد نابودش و گرفت

 این شد، انجام او برای سیاوش اصرار به که کاری تنها. ببرد پیش

 شاید تا بگذراند بیمارستان در را عمرش آخر روزهای که بود

 در مرا مدت این در که بود کسی تنها سوگل. بکشد کمتری درد

 ممنونش کار این بابت چقدر من و تگذاش می چیز همه جریان

هستم و بوده . 

 که را بیمارستان دوم ی طبقه بین تا ورودی در از مسیر تمام 

 طی کوتاه هایی قدم با دارد، قرار آن در یو سی آی بخش

 را هاپله و کرده ممنوع هم را آسانسور از استفاده. امکرده

 در مسیر شدن طوالنی شاید تا ام آمده باال خرامان خرامان

 به منتهی راهروی روبروی دقیقا که حاال. کند کمکی حالم بهبود

. ندارم را گذاشتن پیش قدم جرأت ام، ایستاده یوسیآی بخش



 به که است مشخص. رسدمی گوش به رو راه درون از گریه صدای

 صدایشان کنندمی سعی همه بیماران دیگر حال رعایت خاطر

 قدم اللهی بسم گفتن با و داده قورت را دهانم آب. نباشد بلند

 و اند شده تر حساس برابر چند گویی هایم گوش. گذارم می جلو

 می بر که قدم هر که است بلند آنقدر هایم قدم صدای شاید

 مغزم صدایش و شده تحریک بارها و بارها گوشم ی پرده دارم،

 شدت از چشمانم گذرم، می که رو راه پیچ از. کندمی پر را

 چند این. است باور قابل غیر بینم می آنچه. شود می گرد تعجب

 قابل راحتی به پوست از نازکی ی الیه زیر که استخوان پاره

 چند دهانم. باشد مهربانم سیاوش تواندنمی قطعا است، شمارش

 آب شاید تا بزنم حرفی خواهم می. شود می بسته و باز بار

 هیچ اما باشد نشسته، دلش بر که بزرگی داغ آتش بر سردی

 دو که است بد آنقدر حالش. رسدنمی ذهنم به ای جمله یا کلمه

 می باعث همراهانش شدن متوقف. اند گرفته را بازوانش زیر نفر

. شود چشم در چشم من با و گرفته باال ای لحظه را سرش شود

. نشیند می چشمانش در اشک برق و لبهایش روی تلخی لبخند

 تبدیل هق هق به ام گریه. ستنی خودم دست هایم اشک اختیار



. نشود بلند صدایم تا گیرم می دهانم جلوی را دستم دو و شده

 قدمی. هستند سیاوش همراهان دیگری جوان مرد و امیرعلی

 که خانم آذر. کنم آرام را سیاوش بتوانم شاید تا گذارم می جلو

 سیاوش و من بین بلند قدم یک با ام ندیده را او لحظه این تا

 سیاوش نگاه. کند می زمزمه چیزی او گوش زیر و رفتهگ قرار

 آذر رفتن کنار با. است شده دوخته من چشمان به همچنان

 کنار از همراهانش، به اشاره با و داده تکان سری سیاوش خانم،

 میان جایی دقیقا شدن، گرفته نادیده این. کند می عبور من

 حرکت اییتوان و زده خشکم سرجایم. گیردمی نشانه را قلبم

 از عبور موقع که ای تنه و خانم آذر کینه پر نگاه. ندارم را کردن

آورد می لبانم روی تلخی لبخند زند، می من به کنارم . 

 

 می که من روبروی به ولی افتدمی راه به او دنبال به هم سوگل

 جان، طهورا شرمنده: گویدمی لرزان صدایی با و ایستاده رسد،

 تنها تو مطمئنم من. داغونه داغونه بینی، می که رو سیاوش حال

. نگیر دل به رو رفتارش کنی، کمکش تونی می که هستی کسی



. این شده حالش که بوده فشار تحت وقت چند این قدر اون

عزیزم خودته خاطر به فقط هم شما به توجهیشبی ... 

- رفتن همه دیگه بیا واستادی؟ چرا سوگل . 

 ماند تمام نیمه و نصفه خانم، ذرآ ی خفه فریاد با سوگل سخنان 

 دیگر جمع این در بودن. گذارد می تنها خیال و فکر کلی با مرا و

 تنهایی در دهممی ترجیح. باشد داشته تواند نمی لذتی هیچ

بخوانم قرآن و وحشت نماز خانم کتی برای خودم، . 

 

# ۴۴پارت  

  از. خوانممی را یس ی سوره که است بار چندمین دانم نمی 

 کاری هیچ به دلم ام رسیده خانه به که ای دقیقه و ساعت انهم

. فراریست چشمانم از خواب. رودنمی خواندن نماز و قرآن جز به

. ندارد را کردنم رها قصد و گرفته را گریبانم وجدان عذاب

 بد را حالم خانم کتی ی جنازه تشییع مراسم در نکردن شرکت

 کسی هیچ که کردم ارتکر خودم با بارها و بارها. است کرده

 نبودنم از بدتر بودنم و نداشت مراسم آن در من حضور به تمایلی



. گیرد نمی آرام دلم. است فایده بی ولی ریخت، می هم به را همه

 می خانه در به گویی که محکمی های ضربه صدای شنیدن با

 حدود ساعت. دوزم می ساعت به را ام شده گرد چشمان خورد

 است درست. ترساندمی مرا صداها و سر ینا و است صبح چهار

 گونه این اما نبوده خبری ام همیشگی مزاحم از مدت این در که

 به ای بوسه و بسته را کوچکم قرآن. آید برمی او از تنها زدن در

. روم می در طرف به و پیچم می دورم را نمازم چادر. زنم می آن

 می ای لحظه در پشت. شودنمی قطع ای لحظه در کوبیدن صدای

کیه؟: پرسم می بلندی نسبتا صدای با و ایستاد  

طهورا کن باز: دهد می پاسخ گرفته و آرام ای مردانه صدای  . 

 ترسممی. است در پشت کسی چه فهمید شود نمی صدایش از

 قطع زدن در صدای. شوم روروبه خان کامبیز با و کنم باز را در

 باراین صدا. است آن شدن باز منتظر در پشت شخص و شده

 طهورا، بازکن: رسدمی گوش به قبل از تر واضح و بلندتر

گذاشتم جا رو کلیدم سیاوشم، . 



 پر او از دلم. کنم می پرواز بلکه دارم، نمی بر قدم در سمت به 

 جانم در معرفتم، بی عزیز این برای دنیا دلواپسی تمام اما است

 بد را حالم نزار، و زار ی قیافه این با هم آن دیدنش. است ریخته

 می مرا روحش بی چشمان با و زده تکیه در چارچوب به. کند می

. است رفته گود انگشت بند یک ی اندازه به چشمانش زیر. نگرد

 پوست ماه یک حداقل قدمت به بلندی ریش نه، که ریش ته

 اش گونه ی برآمده های استخوان. است پوشانده را صورتش

 هوا. زندمی ذوق توی و است خصمش کامال هم آن زیر از حتی

 چند صورتش پوست بخورم قسم توانممی اما است تاریک هنوز

 کمی شب از ساعت این هوای. است شده قبل از تر تیره درجه

 بیرون خانه از ضخیم پالتوی آن با که آنقدر نه اما است سرد

 فاصله وجود با که است سیگاری و دود بد بوی همه از بدتر. بزنی

آزارد می را مشامم همچنان بینمان، ریمت چند . 

 ات خونه تو جایی کار و کس بی و تنها معرفت بی آدم یه برای -

 هست؟



 چشمانم مهمان دیگر بار یک را اشک بغضش، پر و آرام صدای 

 کشیده زمین روی ک پاهایی با او و روم می کنار قدمی. کند می

 را در. شود می خانه وارد و کرده عبور من کنار از شوند، می

 ساختمان روبروی. گردم برمی او طرف به و بندم می سرش پشت

 غلیظی آه. کندمی رصد نگاهش با را آن جایی جای و ایستاده

 شده تنگ هم خونه این آجرای برای دلم: گوید می و کشد می

 .بود

 حاال. ایستم می کنارش و روممی جلو. لرزدمی کمی صدایش 

 و پریده رنگ توانم می ایم، ایستاده حیاط های چراغ نور زیر که

 لرزش برای دلم. ببینم خوب را اش شده پوسته پوسته هایلب

 پیش ماه چند استوار و محکم سیاوش از. شود می ریش لبانش

 به وجودش تمام ها، لب بر عالوه بعد ای لحظه. است نمانده هیچ

 دندان خوردن هم به صدای که شدید آنقدر. افتدمی رعشه

 روندمی سفیدی به رو کم کم چشمانش. رسدمی گوش به هایش

 دست از را کنترلش که این از قبل. اندازدمی وحشت به مرا این و

 را خودم و گیرممی بازویش زیر دست شود، زمین پخش و داده

 وجود با اش، مردانه ی جثه داشتن نگه. کنم می بدنش گاه تکیه



 دشوار من برای هم ازب است کرده کم زیادی وزن مطمئنم که این

 راست دست و انداخته ام شانه دور را او راست دست. است

 دست هم چپم دست با. کنم می حلقه کمرش دور را خودم

 جا جابه به کمکی شاید تا دارم، می نگه محکم را راستش

 می شک ای لحظه که است داغ آنقدر دستانش. بکند کردنش

 من با بیش و کم هم خودش. باشم گرفته را آنها درست کنم

 اهمیتی اما افتد می سرم از راه ی میانه چادرم. کندمی همکاری

 ضمن در بیاندازم، سرم روی را آن توانمنمی. دهم نمی آن به

 من نداشتن یا داشتن چادر که است خراب آنقدر سیاوش حال

 به را سیاوش هست سختی هر به. باشد نداشته اهمیتی برایش

. خوابانمش می او بزرگ تخت روی و دهرسان سرهنگ جناب اتاق

 نمی نظر به کاردرستی پالتو آوردن بیرون لرزان، بدن و تن این با

 بیرون پایش از را هایش جوراب و گذشته آن خیر از پس رسد

 در تنش از را پالتو و کشم می تنش روی کلفتی پتوی. کشم می

 مدتها که منی برای نه اما است سخت کردنش جابجا. آورممی

. ام کشیده دوش بر را سرهنگ جناب کارهای انجام ی وظیفه

. کنم می ترک را اتاق و اندازممی تخت کنار صندلی روی را پالتو



 دپو خانه در سرهنگ جناب لطف به که هایی قرص انبوه بین از

 سینی روی آب لیوان یک با و برداشته بری تب قرص اند شده

 دستمال دو با و کنم می پر ولرم آب از هم را لگنی. گذارم می

گردم برمی اتاق به باز و گذارم می سینی روی تمیز . 

# ۴۵پارت  

 کنم می بلند کمی را سرش و انداخته سیاوش ی شانه دور دست

 نشینم می پایش پایین سپس. بخورد را قرص تر راحت بتواند تا

. کنم می تا را شلوارش و زده کنار پاهایش روی از کمی را پتو و

 دو روی و کنممی خیس را هادستمال و گذاشته پایش رزی را لگن

 از نامفهومی آواهای که کشد نمی طول زیاد. گذارم می پایش

 بار چند ها صدا این بین در هم من نام. شودمی خارج دهانش

 یک از کمتر. گوید می چه فهمم نمی درست اما شود می تکرار

 بلکه شود، ینم کم تنها نه بدنش دمای کنم می احساس بعد ربع

 کارم به قبل از تر درمانده من و رود می باالتر لحظه به لحظه

 همین در اگر تا دهم می زمان ساعت نیم خودم به. دهممی ادامه

 در هم را او و بگیرم تماس علی امیر با نشد بهتر حالش زمان



 که شناسم نمی را دیگری شخص. بگذارم سیاوش بد حال جریان

 پاسخ را تماسم و گرفته جدی مرا هم و شود سیاوش نگران هم

 روی اخیر وقت چند این اتفاقات به توجه با چند هر. دهد

کنم حساب زیاد توانمنمی هم امیرعلی . 

 از عرق که است زیاد آنقدر اما گذرد می چقدر دانم نمی 

. شوند خسته شان تکراری کار از دستانم و بگیرد راه ام پیشانی

 دیگر و رسد می نظر به قبل از تر کم دست لمس با بدنش دمای

 راحتی نفس. نیست خبری هم گونه هذیان هایزمزمه آن از

 اطمینان، برای. کنم می مرتب پاهایش روی را پتو و کشممی

 پایین متوجه وقتی و کنم می چک هم سنج تب با را بدنش دمای

 وسایل برداشتن با و کشیده راحتی نفس شوم، می آن آمدن

کنممی ترک را اتاق اضافه . 

 خیلی. است سیاوش ی صبحانه برای گزینه بهترین سوپ، 

 به دم تازه چای لیوان دو ریختن با و بازگذاشته را سوپ سریع

 که است خوابیده سنگین و آرام آنقدر سیاوش. گردم برمی اتاق

 بوده جدال در باالیی تب با قبل دقیقه چند تا کنی باور تواننمی



 حرام را خوابش چای، لیوان یک خوردن یبرا آید نمی دلم. است

 خورشید. اند افتاده سوزش به خوابی بی شدت از چشمانم. کنم

 که صبحی نماز آوردن یاد به با. است کردن طلوع حال در کم کم

 تجدید. کنم می موکول بعد به را چای خوردن ام،نخوانده هنوز

 بار هر را سنگینم سر. نشینممی سجاده روی دوباره و کرده وضو

 التماسم حالت همان در ماندن برای گذارم، می مهر روی که

 خدا از دل در و کنممی تمام را نماز هست که طور هر. کندمی

 قصد به. بپذیرد من از را سرسری نماز همین خواهم می

 نگاهم. گذارم می زمین روی مهر کنار را سرم کوتاهی استراحت

 آن بخار از خبری یگرد حاال که میز روی چای های لیوان به

 آخرین چای خوردن. شود می بلند نهادم از آه و افتدمی نیست،

 مقاومتی دیگر. دهم انجام توانممی لحظه این در که است کاری

روم می عمیقی خواب به زود خیلی و کنم نمی خواب برابر در . 

 

 آن از تر سمج خورشید نور اما خواهد می خواب هم هنوز دلم 

 چشمان به دستی. بردارد سرم از دست احتیر به که است

 الی از. شوم می خیز نیم جایم در کمی و کشم می ام خسته



 روی که شوم می مسافرتی پتوی متوجه بازم، نیمه چشمان

 دور به نگاهی و شده قبل از هوشیارتر. است شده کشیده پاهایم

 اما دارم خاطر به را بره خوابم سجاده کنار اینکه. اندازم می برم و

. است سیاوش کار مطمئنا پاهایم، روی پتوی و سرم زیر بالش

 بعدی هدف دیواری، ساعت. نیست اتاق این در خودش از خبری

 امید این با. است گذشته ظهر دوازده از ساعت. شودمی نگاهم

 کردن مرتب از بعد کنم، پیدا آشپزخانه در را سیاوش بتوانم که

 ام تنهایی خانه، سکوت. شوم می خارج اتاق از چادرم، و روسری

. نیست خانه کجای هیچ در سیاوش از خبری. دهدمی نوید را

. روم می سوپم قابلمه سراغ به راست یک و شده آشپزخانه وارد

. است زده آن به سیاوش که دارد پاتکی از نشان آن بودن خالی

 گرسنگی خاطر به است ممکن که ضعفی جانب از حداقل

 آشپزخانه از خروج قصد به. شود می احتر خیالم شود، دچارش

 روی که شوم می کوچکی کاغذ متوجه و چرخم می در طرف به

 کار تواند می تنها کار این. است شده چسبانده یخچال در

 کجای هیچ به کاغذ چسباندن به عادت من. باشد سیاوش

 این در را کار این بارها و بارها سیاوش اما ندارم را آشپزخانه



 و رفته یخچال طرف به زیاد کنجکاوی با. است داده مانجا خانه

 از کوتاهی ی نامه. دارم برمی آن در روی از را کوچک کاغذ

آورد می لبانم بر لبخند جمالتش. است من برای سیاوش جانب . 

 دیشب که زحمتی بابت ممنون و شرمنده جان، طهورا سالم "

 ابیدهخو معصومانه اونقدر شدم بیدار وقتی صبح. دادم بهت

 بود ساخته ازم که کاری تنها. کنم بیدارت نیومد دلم که بودی

 تو خواست می دلم شرمنده. بذارم برات بالش و پتو که بود این

 اونقدر اما کنم شریکت بودی پخته واسم که سوپی خوردن

 قاشقشم یک از نشد که داشتم ضعف هم خودم و بود خوشمزه

بای فعالا. حتما کنم نجبرا ناهار موقع دم می قول ولی بگذرم " 

 اصال. دارم را خانه تمام کردن مرتب برای الزم انرژی دیگر حاال 

 پای. نشوم خسته و کنم کار یکسره را روز تمام انم ت می

. شود می برابر چند هم من نیروی باشد میان در که سباوش

 اگر حتی دارد را ویژه مهمان یک حکم برایم همیشه سیاوش

باشد همیشگی هخان این در بودنش . 
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 جالب. شود می انجام همیشه از تر سریع خیلی هایم کار

 هایم عروس لباس روی امروز که کاری نظرم به که اینجاست

. است همیشه از تر چشمگیر و زیباتر بسیار هم ام داده انجام

 گذشته کردنش تمیز خیر از و نگذاشته آن به پا که اتاقی تنها

 به نیاز چندان کنمنمی فکر. است هنگسر جناب اتاق ام،

 استفاده آن از همیشه که است اتاقی. باشد داشته تمیزکاری

 که طور همان را سرهنگ جناب وسایل کنم می سعی و کرده

 اعتراف باید. کنم جابجا را وسایلش آید نمی دلم. دارم نگه بوده

 او به حسم و ام شناسنامه در نامش که مردی برای دلم کنم

 به روزها این اش خالی جای چقدر. شده تنگ است پدرانه حسی

آید می چشم . 

 قرار که کرده اشاره ناهاری به تنها کوتاهش ی نامه در سیاوش 

 درست غذا ناهار برای باید دانم نمی من اما بخوریم هم با است

 هم فرقی برایم. باشم خودش مهمان را ناهار است قرار یا کنم



 با. کافیست برایم باشم، تنها نیست قرار که همین. کند نمی

 تواند نمی بیرون غذای ام دیده او از دیشب که حالی به توجه

 مورد غذای و شده کار به دست خودم پس باشد، مناسب برایش

 اما آمد خواهد زمانی چه دانم نمی. کنم می درست را او ی عالقه

 بادمجان، و مرغ چین ته. است حاضر نشده سه ساعت غذایم

 در هم سیاوش ام، پخته وقت هر دوسال این طول در که یغذای

 لبانم مهمان لبخندی به را در زنگ صدای. است داشته سهم آن

 دوستش که کسی برای انتظار است خوبی حس چقدر. کند می

دارد دوستت که دانیمی و داری . 

 جمع خود به خود لبخندم خانم کتی خالی جای آوردن یاد به با 

 از که نیستم و نبودم خودخواه آنقدر وقت هیچ من. شود می

 از خودم باشد قرار اگر حتی شوم، خوشحال کسی تنهایی

 می وارد و کرده باز را در را خودش سیاوش. بیایم در تنهایی

 خودم با تکلیفم. ام ایستاده جایم سر تردید از دنیایی با. شود

 ای غریبه برایم او از گویی مدت این دوری. نیست مشخص

 دانمنمی. کند می سخت کمی را او با شدن روبرو که است تهساخ

 با. بمانم آمدنش منتظر جا همان یا بروم استقبالش به است بهتر



 در کوتاهم چندان نه مکث متوجه ساختمان در شدن باز

 و دارد مرا حس هم که رسد می نظر به. شوممی گیریتصمیم

 ای لحظه که ندک برخورد راحت من با تواند نمی قبل مثل دیگر

 رویش و سر از خستگی. کند می نگاهم تنها و ایستاده در دم

 آرامی به و کرده صاف کوتاهی ی سرفه با را گلویم. بارد می

 شده پوسته پوسته های لب روی کمرنگی لبخند. کنم می سالم

 طهورا سالم: دهد می پاسخ مهربانی لحن با و گیردمی شکل اش

ودب شده تنگ برات دلم خانم، . 

 مانند که روزها این در نه ولی است تکراری برایم اش مهربانی 

 و مقدمه بی آنقدر اعترافش. رانند می خود از مرا همه ها جذامی

 در هایم گونه و برد می باال را قلب تپش که گرفته صورت یکباره

 و شده فشرده مشتم در چادر. گیرند می گر ثانیه از کسری

 رنگ به رنگ که آنم از تر تجربه بی. مانداز می زیر به سر باشرم

 چند هر هم سیاوش با ام رابطه. کنم پنهان بتوانم را شدنم

 هیچ که هست بینمان هایی حرمت هم باز باشیم صمیمی

 بی دل تقصیر. ایم نگذاشته آن از فراتر را پا حال به تا کداممان

 از راحتی به ضربانش تعداد که نیست ام ندیده محبت ی جنبه



 در که مردی چند. کشاند می فلک به سر و رود می در دستم

 جور این به عادت اند بوده کنارم در و کرده ایفا نقش ام زندگی

 شنیدن نیز، من های گوش و اند نداشته کردن احساسات ابراز

 ندارم یاد به. است نکرده تمرین وقت هیچ را هاییحرف چنین

 این هم بار یک مادرم، با مشترکش زندگی طول تمام در پدر،

 در هم شاید. باشد کرده دلتنگی به اعتراف مستقیم چنین

 متفاوت دیدیم،می امخانواده اعضای ی بقیه و من آنچه با خلوت

می،داند خدا بود، . 

 که نداشته خودش از را جمله این انتظار انگار هم سیاوش خود 

 تعویض با را خودش و کرده جمع را لبخندش بالفاصله

 به و کنم می استفاده فرصت از. کندمی شغولم هایشکفش

 سمت به برداشتن قدم حین در. چرخم می آشپزخانه طرف

 حتما. بکشم رو غذا رممی من: گویممی او به خطاب آشپزخانه

بیا و بشور صورتتو و دست گشنته، خیلی . 

 به را پشتم. برممی پناه آشپزخانه به و مانم نمی جوابش منتظر 

 نفسم. گذارم می ام سینه قفسه روی را دستم و زده تکیه دیوار



 اینکه از بار اولین برای. کنم می فوت بیرون به شدت با را

 خودم با ای لحظه آن در توانممی و است قدیمی آشپزخانه

 در صدای شدن بلند با. گویم می شکر را خدا کنم، خلوت

 لحظاتی کنم می سعی و کشیده عمیق نفس بهداشتی سرویس

 با ام رابطه است بهتر. کنم پاک خاطرم از همیشه برای را قبل

 بی روزهای این در دویمان هر برای. بماند قبل شکل به سیاوش

 اگر است بزرگی حامی سیاوش. است کار بهترین این کسی

کنیم مدیریت را احساسمان بتواند و بتوانم . 

 

 ظاهر و طالیی رنگ دیدن با و گردانم می بر احتیاط با را چین ته

 اتفاقات ی همه از ای لحظه برای ذهنم. زنم می لبخند زیبایش،

 که شود می میزی چیدن فکرم تنها و شده پرت آمده پیش

 باشد زیادی ی خواسته شاید. کند تحریک را سیاوش اشتهای

 فقدان سیاوش که کنم کاری خواهد می دلم لحظه این در من اما

 چند برای لحداق کند، فراموش را شده دچارش که را بزرگی

 به را مادرش نبود بخواهم دل ته از که است خودخواهی. ساعت



 باشم خودخواه شده که هم بار یک خواهد می دلم اما نیاورد یاد

خورد؟ می خورد،نمی بر که جایی به  
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 کرده جمع شکمم در را پاهایم. دارد درد وجودم تمام نه، که دلم

 سرم. گذارم می زانوانم روی و کرده خم آرنج از را راستم دست و

 می سیاوشی به دوباره را تارم نگاه و گذاشته دستم روی هم را

 خواب به گویی خودش و انداخته جانم به آتش که دوزم

 کمی را مشتم. آورم می باال را چپم دست. است رفته زمستانی

 بار برای را آن منفور محتوای بتوانم که ای اندازه به. کنم می باز

 خراب حال از که رحمی بی انسان به و بگذرانم نظر از هزارم

 را بدطینت رنگ خوش ی ماده آن و کرده استفاده سوء سیاوش

 گوشه در شده مچاله دستمال. بفرستم لعنت رسانده، دستش به

 ام شده شوکه آنقدر. کشم می ام بینی زیر طورهمان را مشتم ی

 به و زنم می هق صدا بدون. کنم مهار را هایم اشک توانمنمی که

 آرام برای را راه بدترین باید سیاوش چرا که کنممی فکر این

 به و زند می غلتی جایش در سیاوش. کند انتخاب خودش کردن



 جا نفره سه مبل روی را خودش سختی به. چرخد می من طرف

 برایش دلم حتما کردم، نمی دردناکی کشف چنین اگر. است داده

 بیراه و بد چه هر تا شود بیدار تظرممن فقط االن اما سوختمی

 به رو را خودش صورتی هیچ در ندارد حق او. کنم نثارش است،

 جلوی اش زندگی در فرد ترین نزدیک اگر حتی ببرد، زوال

 همین در. نباشد ساخته او از کاری هیچ و شده پرپر چشمانش

 با اینکه. ام شده بدش ی روحیه متوجه کوتاه برخوردهای

 و شود جمع چشمانش در اشک غذایش از اشقق هر خوردن

 لبخند. دارد اش روحی بد حال از نشان بلرزد، دستش در قاشق

 غرق از مرا گیرد، می شکل لبهایش روی بارها و بارها که تلخی

 که دانممی. ترساندمی داشتن، مادر شیرین خاطرات در او شدن

. بیاید کنار مادرش نبود با بتواند که کشید خواهد طول مدتها

 تلخ طعم که منی برای. اند نرسیده راه از هنوز سختش روزهای

 آن دوباره تحمل فکر ام،چشیده شکل بدترین به را روزها این

 تازه که سیاوشی به برسد چه است کشنده هم خاطرات

 پرده. کند آغاز را اش کسی بی و تنهایی غول با جنگ خواهدمی

 دیدن درست ی اجازه دارد، قرار چشمانم مقابل که اشکی ی



 چشمان به خیره و کنم می پاک را اشکهایم. دهدنمی را سیاوش

 بودن باز وجود با است مشخص کامال  مانم می بازش نیمه

. ندارد دارد، قرار آن در که موقعیتی از درستی درک چشمانش،

 از اشکی قطره و انداخته هایم یافته یاد به مرا خمارش چشمان

 می پشت به دیگر بار سیاوش. گیردمی راه چشمانم ی گوشه

 ناگهانی شدن خیز نیم. افتند می هم روی هایش پلک و خوابد

 بیداری و خواب در ظاهراً. دارد دنبال به مرا پریدن جا از اش،

 پشت که است سخت برایش موقعیت آن در من دیدن تشخیص

 نگاهم شده ریز چشمان با و کشیده چشمانش روی را دستش

 دل چه هر و کشم می ام بینی زیر دیگر بار را مالدست. کند می

 بیدار تازه خاطر به که صدایی با. ریزم می نگاهم در دارم خوری

 داری چرا طهورا؟ شده چی: پرسد می است، گرفته خش شدنش

کنی؟ می گریه  

 زیر را او خواهد می دلم. کشد می آتش به را جانم سوالش 

 بسته. باشد خیال بی درانق تواند می چطور. بگیرم لگد و مشت

 نگاه تیررس در ام گذاشته رویش به رو میز روی که سیگاری ی

 را پاهایش و نشسته صاف. کندمی هوشیارش و گیردمی قرار اش



 می نظر زیر مرا و زده تردیدی پر لبخند. کند می آویزان مبل از

 در بار چند را آن و دارد می بر میز روی از را سیگار بسته. گیرد

 مشخص آن در خنده هایرگه که لحنی با. چرخاند می شدست

 رو آدم زهرماری این که گفته کی دونم نمی من: گوید می است،

کرد می خفم داشت زدم پوک یه دیشب کنه؟ می آروم . 

 بی شوخی این به دارد انتظار. گیردمی نشانه را چشمانم نگاهش،

 اشکهایم شدت تنها که است بد آنقدر حاال اما بخندم اش مزه

 دهدمی کمرنگی اخم به را جایش هم او ی خنده. شودمی بیشتر

 هم به جوری این که شده چی بگی خوای نمی: پرسد می و

 ریختی؟

 را مشتم. کنممی دراز طرفش به را دستم و زده نیشخندی 

 خیلی حالتو این چی؟ این: گویممی لرزانی صدای با و گشوده

نه؟ کرد، خوب  
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 محتوی ی بسته بین بار چند نگاهش و شود می گرد چشمانش

 که شودنمی باورش انگار. چرخدمی صورتم و رنگ سفید پودر

 از کل به خواب. باشد شده رو من برای راحتی همین به دستش

 برمی جا از و زده کنار پاهایش روی از را پتو. است پریده سرش

 می پایش دو روی کنارم و زند می دور را رویش به رو میز. خیزد

 تشخیص توان می که چیزی تنها رفتارش، و حاالت از. نشیند

 چشمانم به را دقیقش نگاه دیگر بار یک. است شدن غافلگیر داد

 را کوچک ی بسته. شوند می نزدیک هم به ابروهایش. دوزد می

 از ای گوشه. کندمی نگاهش دقت با و دارد می بر دستم کف از

 هیچ اینکه. گیرد می اش بینی لویج را آن و کرده پاره بسته

 دوباره. ندارد گفتن به نیاز نشده، نصیبش کار این با دستاوردی

 را اش اشاره انگشت بار این. کند می نگاه من منتظر چشمان به

 چهره. گذارد می زبانش روی را آن بعد و کرده فرو بسته در کمی

 تکرار دیگر بار یک را کارش. کشم می هم در کار این با را ام

 باال به کمی هایش لب و بازد می رنگ پررنگش، اخم. کندمی

 پیچد، می خانه در که بلندش ی خنده صدای. یابد می انحنا

 و گیج که است من نوبت حاال. شود می فراموشم کردن گریه



 ردی حتی من صورت در و خندد می او. باشم او حرکات مبهوت

 به مرا بلندش های دهخن. ام شده شوکه. ماند نمی باقی گریه از

 گذشته دور چندان نه روزهای انرژی پر و شاد سیاوش همان یاد

. گیردمی راه چشمش هایکناره از که خندد می آنقدر. اندازدمی

 مبل به. نشیندمی کنارم کمی ی فاصله با و چرخد می جایش در

 شدت د.گذار می آن روی را سرش و داده تکیه سرش پشت

 روی کوچکی لبخند تنها کم کم و ودش می کم هایش خنده

 گیردمی را چشمانش نم اش اشاره انگشت با. ماندمی باقی لبانش

 های نمه هنوز که صدایی با. چرخاند می طرف به را سرش و

 اینا کردی فکر تو: پرسد می است، تشخیص قابل آن در خنده

 مواده؟

. منداشت دیگری انتظار. گویم نمی هیچ و کشم می هم در ابرو 

 ام شنیده. داشت تعجب جای کرد می اقرار راحتی همین به اگر

 کند، می رفتنش لو از بعد معتاد شخص یک که کاری اولین که

 صاف و داردبرمی مبل روی از را سرش سیاوش. است کردن انکار

 را قلبم ته ته که لحنی با دلخورم چشمان به خیره. نشیند می



 کتی، از بعد کردم مین فکرشم حتی: گوید می کند، می گرم

بشه نگرانم اینجوری که بشه پیدا کسی . 

. دهم نشان العملیعکس حرفهایش شنیدن با دهدنمی اجازه 

 می رنگ سفید ی بسته به اشاره با و گرفته طرفم به را دستش

چیه بفهمی تا بچش رو اش مزه یکم: گوید . 

 هم مبمیر اگر خواهد؟ می چه من از او. پرند می باال ابروهایم 

 حرف گویی. زد نخواهم کن، خراب خانه سفید گرد آن به لب

 نترس: گوید می و شده بزرگتر لبخندش که خواند می را نگاهم

شه نمی معتاد آدم کردنش تست بار یه با . 

 که کند مجاب مرا مدرک و دلیل کلی با باید االن اینکه نه مگر 

 پس ت،اس شدنش آرام راه تنها رنگ سفید ی ه ماد این مصرف

 همان با بدهم؟ جا باید دلم کجای دقیقا را وقاحتش حجم این

 می را دستم و شده تر نزدیک من به کمی مهربانش ی خنده

 می جانم به و گیرندمی جان چشمانش در خوب حس کلی. گیرد

. طهورا هستی که خوبه چقدر: گوید می چشمانم به خیره. ریزد

 به اصال. شه می سودیمح طاها و طاهر به. دارمت که خوبه چقدر



 یکی عمره یه. شه می حسودیم دارن خواهر که پسرایی تمام

 داشتی چشم هیچ بدون که یکی. دارم کم زندگیم توی تورو مثل

کنه کمکم و بسوزه برام دلش . 

 داشتم، خواهر اگه مطمئنم: دهدمی ادامه و کشیده عمیقی آه

 داشتن خواهر. گذشت نمی سخت بهم اونقدر شمیم بعد

دنیاست حس قشنگترین . 

 

# ۴۹پارت  

 از رو اینا: پرسد می و کرده اشاره دستش محتویات به سر با بعد

کردی؟ پیدا کجا  

 شنیدن با ام،گرفته پرواز حس قبلش جمالت شنیدن با چه هر 

 خواهد نمی دلم. کنم می سقوط زمین روی و شده دور جمله این

 می اچهدستپ و هول. ام کرده تجسس کارش در که کند فکر

 پالتوت دیشب. بخدا سیاوش نزدم وسایلت به دست من: گویم

 که موقعی. اتاق تو نرفتم دیگه صندلی، رو بودم گذاشته رو



 رو افتادن دیدم رو اینا که بیارم پتو برات که رفتم بودی، خواب

زمین رو ریختن اینا و شده برعکس جیبات ظاهراً. زمین . 

 فشار و شنود می را هایم حرف آخر تا زیبایش لبخند همان با 

 می توضیح اینقدر چرا: گویدمی و کرده وارد دستم به کوچکی

 می فکر که چیزی اون اینم. نگفتم خاصی چیز که من دی؟

 دیوار و در. بود بد حالم خیلی دیشب راستش. نیست کردی

 وسط انگار زیاد، خیلی بود، سردم. کنه ام خفه خواست می خونه

 یه که شد چی نفهمیدم. بود تنم پالتو این مه خونه تو. بودم برف

 تو هدف بی که همونطور. آوردم در خیابان و کوچه از سر دفعه

. افتاد کوچیک ی دکه یه به چشمم رفتم، می راه ها کوچه

 سیگار بسته یه رفتم. کنه می آروم آدمو سیگار بودم شنیده

 یه گفتم فروشنده به فقط دونستم نمی مارکشم حتی. گرفتم

 کلی. کرد روشن سیگارو فندک با خودش. بده بهم خوب گارسی

 تو ریختن زهر انگار ولی زدم پوک سیگار به و گرفتم ژست

 که بود وحشتناکی ی سرفه اون از بدتر. بود تلخ تلخ دهنم. گلوم

 ندارم، من که خواد می هنر هم سیگارکشیدن دیدم. گرفتم

 بازم. جیبم وت انداختم شو بسته و گذشتم خیرش از همین واسه



 سردرگم و گیج. کجاست دونستم نمی که مقصدی به افتادم راه

 صالح امامزاده روبروی دیدم اومدم خودم به وقتی. بودم

 قبر شب افتاد یادم وقتی ولی داشتم گله خدا از کلی. ایستادم

 مثل. امامزاده تو رفتم و کردم فراموش رو همه مامانه، قبر اول

 روبروی فقط نرفتم داخل. بود آمد و رفت پر و شلوغ همیشه

 بود دلم رو حرف کلی. شدم خیره گنبد به و واستادم امامزاده

 نمی هیچی برم و دور اتفاقای از. گفتن به چرخید نمی زبونم ولی

 برای گفت و داد بهم رو بسته این خانمی یه یادمه فقط فهمیدم،

 دبو همراهش هم بچه دختر یه. کرده نذر نمک اش بچه سالمتی

 فقط باشه داشته مریضی که نبود مشخص اصال ظاهرش از که

 اونقدر حالم. داد می نشون هاشو غصه مامانش درد پر چشمای

 و جیبم تو انداختم رو نمک. ندادم نشون العملی عکس که بود بد

 اینه یادمه که چیزی فقط بعدم به ازون. بیرون زدم زاده امام از

 زیاد که من. بودی جلوم تو و بودم واستاده خونه در روبروی که

 خانم، اون ی بچه سالمتی خاطر به ولی ندارم اعتقاد چیزا این به

 یه خدا شاید کن دعا اونم برای. غذا تو بریز بگیرو رو نمک این

نکرد کاری هیچ که من مریض برای بکنه، بهش نظری . 



 من و رود می بهداشتی سرویس طرف به و برخاسته جا از بعد 

 را دارش نم چشمان است سخت برایش چقدر که مفهم می خوب

 نگاه آن له و گرفته باال را دستم سفیدرنگ ی بسته. ببیند کسی

 تفاهم سوء چه. گیرد می جان لبانم روی کم کم لبخند. کنم می

. نیست رفتن کج آدم سیاوش. شودمی گرم دلم. ای مسخره

 بودند او جای به طاها یا طاهر اگر کنم می فکر خودم با ای لحظه

 تمام جواب نیشخندی. دادندمی نشان العملی عکس چه االن

 با را هایم حرف جواب طاهر مطمئنم. شود می ذهنم های سوال

 دوزی با شاید طاها و داد می لگدش و مشت و دار نیش زبان

 چند هر. ایستاد می من روبروی روش همان با هم او ولی کمتر

 مردانگی، از قبل نم زندگى مردان. نیست ها آن از مشکل

اند آموخته خوبی به را قلدری . 

 

# ۵۰پارت  

. کشاند می میز سمت به را نگاهم سیاوش موبایل ی ویبره صدای

 لبهایم. شود می خاموش و روشن گوشی ی صفحه روی فرزاد نام



 سیاوش کوچک عموی این با زیادی برخورد. گیردمی خنده طرح

 او از احترام جز هم کوتاه برخورد دو یکی همان در اما ام نداشته

 گوشی سیاوش، نیامدن و ویبره صدای تکرار با. ام ندیده چیزی

 به از سیاوش لحظه همان. خیزم برمی جا از و زده چنگ را

 دستم درون گوشی به سر با. شودمی خارج بهداشتی سرویس

کیه؟: پرسد می و کرده اشاره  

فرزاد نوشته: گویممی و کنممی دراز طرفش به را دستم  . 

 لبانش روی رنگی کم لبخند و شده باز ابروهایش گره 

دهد می پاسخ را تماس و گیرد می دست از را گوشی. نشیندمی . 

- خوبی؟ فرزاد، عمو سالم  

 کردن دم چای ی بهانه به. دانم می ادب از دور را آنجا در بودن 

 گوش به همچنان صدایش. برم می پناه کوچکم ی آشپزخانه به

 سخن محبوبش فرزاد عمو با صمیمی و گرم آنقدر. رسدمی

 هم من. نخورم را شان صمیمیت حسرت توانمنمی که گویدمی

 قرار اسم چند پشت که هایی نسبت. دایی و عمه عمو،. دارم عمو

 که بزرگ امای یک. کندمی خراب را کار اما همین... اما گیرندمی



 زیادی های بتنس. است داده قرار شعاع تحت را ام زندگی تمام

 یک و هزار اما گیرند می قرار گوناگونی های اسم پشت من برای

 توانند نمی هایشان بعضی. است کرده دور من از را آنها اما،

 مسلما توانند، می که هم آنهایی و بردارند برایم قدمی

 بیوه اتفاقاً که ساله چند و سی دختر یک به کمک با خواهندنمی

 کنند، درست دردسر خودشان برای هست، هم پیرمرد یک ی

 پای زیر شان دار نیش زبان و پوسیده افکار با خودشان اگر حتی

 از که باشند کرده هدایت راهی سمت به را او و کرده خالی را او

ندارد شکست جز به ای نتیجه است مشخص اول همان . 

 وسایلی. زنم می خودم دور چرخی و گذارم می گاز روی را کتری

 تلنبار هم روی یخچال کنار ام خریده حلوا ختپ برای که

 ولی دانمنمی هیچ سیاوش ی خانواده رسومات و رسم از. اندشده

 روممی سراغشان به. است مرسوم جا همه در مطمئنا پختن حلوا

 آماده را حلوا امشب باید. چینم می میز روی را آنها تک به تک و

 که نیست مهم دیگر. شوم همراه سیاوش با صبح فردا و کنم

 حال بودنم که همین. باشد ناخوشایند دیگران برای حضورم

کافیست برایم کند، بهتر را سیاوش . 



- طهورا؟ است آماده چاییت  

 تکیه در چهارچوب به و زده سینه به دست حالیکه در سیاوش 

 می و کرده اشاره کتری به سر با. پرسد می را این است، زده

کنم دم چایی تا کن صبر کم یه اومد، جوش آب االن: گویم . 

 از را گالب ی شیشه. شود می آشپزخانه وارد و کندمی تشکر 

چیه؟ واسه اینا: گویدمی آن به اشاره با و دارد می بر میز روی  

 از نگاه. گیردمی سرچشمه وجودم اعماق از کشم می که آهی 

حلوا پخت برای خریدم: گویم می و گیرم می منتظرش چشمان . 

. ندارد هم را شکستنش قصد. است سنگین زیادی سکوتش 

 زیر. نشیندمی آن روی و کشیده عقب خودش برای صندلی

 این در قطعاً هست، که جا هر حواسش. کنم می نگاهش چشمی

 رود، می صورتش سمت به که دستش. نیست مکان این و لحظه

 شاهد دیگر بار یک خواهد نمی دلم. گردم می بر گاز طرف به

 ولی گیرم می کتری شیر زیر را قوری. باشم هایش اشک ریزش

 سطحی و تند های کشیدن نفس کشیدن پی حواسم تمام

 به. شود می سخت چقدر هم بودن مرد اوقات گاهی. اوست



 می دلت و ای آورده کم سخت که هایی زمان همان خصوص

 ات زندگی کجای هیچ نیست قرار که دهی نشان همه به خواهد

 من چای که کشدمی طول آنقدر سکوتش. بزنی زانو و بیاوری کم

 روی وسایل. ریزم می رنگ خوش چای لیوان دو و کشیده دم

 روبرویش که را چایش لیوان. کنم می جابجا کمی را میز

 تا گنگش و گیج نگاه. خوردمی محسوسی تکان گذارم،می

 حالت باال را لبانش ی گوشه کوچکی لبخند. آیدمی باال صورتم

 می طوری میز روی را قندان و نشینم می میز شتپ. دهد می

باشد دسترسی قابل نفرمان دو هر برای که گذارم . 

 

 

# ۵۱پارت  

- میرم اینجا از دارم من . 

 ای لحظه دستم. شکند می ممکن شکل بدترین به را سکوت 

 چه انجام قصد رودمی یادم. ماند می حرکت بی و ثابت هوا روی

 می حسش بی ی چهره روی ام یسوال نگاه. ام داشته را کاری



 شروع با. است نکنده دل شکر و آرد هایکیسه از هنوز. نشیند

چرخد می من طرف به آرام آرام هم سرش اش بعدی ی جمله . 

 کتی مریضی خاطر به راستش. برم شهر این از کال خوام می -

 دیگه. کنم خالیش باید ماه سر. بفروشم رو خونه شدم مجبور

 میراث و ارث اگر. ندارم شهر این تو ندنمو برای هم جایی

 جمع ی خونه یه تونم می کتی سهم با بازم بشه، تقسیم آقاجون

 پول از مقدار یه فقط خالیه، دستم تقریبا االن ولی بخرم جور و

 خونه باهاش بشه که شه نمی قدری اون اونم که مونده خونه

 که یاپروژه همون سر شمال برم داد پیشنهاد امیرعلی. خرید

 هم ام روحیه برای دوری گه می. کردیم شروع پیش ماه چند

 دارم ای خونه نه وقتی. کنم می فکر طور همین هم خودم بهتره،

معنیه بی بودن اینجا باشه، خوش بودنش به دلم که کسی نه و . 

 کاش. خورم می فرو بغض کلی با را سوالم من و کندمی سکوت 

 زندگیتم کجای من پس: پرسیدم می و شد می باز دهانم مهر

 می چی من انتهای بی تنهایی تکلیف نباشی تو اگه سیاوش؟

 شه؟



 زیادی سیاوش یا و نیستند خوبی های نگهدار راز چشمانم یا 

 که کند می معذبش ام خیره نگاه گویی. است بر از را نگاهم خط

 اینجام وقتی که دونه می خدا: گوید می و انداخته زیر به سر

. موندنمه از بهتر رفتنم که کنم چیکار ولی وبهخ حالم چقدر

 خودم نگران. زیاده تو و من سر پشت حرف هم االن همین

 کلفت پوستم که ساله چند این تو خوردم حرف انقدر من. نیستم

. بشنوی گل از نازکتر خواد نمی دلم. حیفی تو ولی شده کلفت

 حداقل. شمال میرم مدت یه. راحته هم درآمدت و خونه از خیالم

 برگردم وقتی. بشه معلوم کتی میراث و ارث تکلیف که وقتی تا

میدم دومون هر زندگی به حسابی و درست سامون و سر یه . 

 که مطمئنم: دهدمی ادامه و انداخته خانه دور تا دور به نگاهی 

 تو زندگی مناسب دیگه اینجا اما شه می تنگ خونه این برای دلم

 از بعد بالفاصله. فروش برای ذارمش می امروز همین. نیست

 به نزدیک و جور و جمع واحد دو و میام خودم هم رفتنش فروش

 تنها مون هیچکدوم اینجوری. کنم می پیدا دوتامون برای هم،

 .نیستیم



: گویدمی و دوزد می مبهوتم و مات چشمان به را نگاهش بار این

. میرم دارم که خودته خاطر به کن باور ولی دلخوری ازم دونم می

 زندگی تو دارن عادت که آدمایی بهکا محله این تو زندگی

 شه می برات فقط منم بودن. سخته خیلی بکشن سرک همدیگه

 این قبل خوام می. دونم می خوب خیلی اینو خودم. سر درد یه

 این و کشور این تو هم با بودنمون چقدر بیارن رومون به همه که

. بگیریم رو بقیه هایحرف جلوی خودمون سازه، مشکل جامعه

 از باید. تو شرایط با کسی واسه مخصوصا سخته، اینجا بودن

 نسب و اصل تمام مردمش که ایمحله به بری. بری اینجا

بکشی راحت نفس یه تونی می اونوقت نباشن، بر از رو همدیگه . 

 اشاره انگشت با. گذارد می میز روی را کوچکی ویزیت کارت 

 فرزاد با هم کارت برای: گوید می و زند می آن روی ای ضربه

 به مشغول صحرا تولیدی تو بری تونی می گه می. کردم صحبت

 و ثابته حقوق حداقل ولی نباشه زیاد شاید حقوقش. شی کار

 رو ها مزون با همکاری تونی می هم کنارش در. داره هم بیمه

بدی ادامه . 

 



 ی هدهع از مغزم انگار. شود می تر سنگین لحظه به لحظه سرم

 این در شدن تنها تصور. آیدبرنمی کوتاه زمان در داده هم آن

 خرده هم او به توانمنمی. است دهنده آزار هم قدیمی خانه

 همه فکر. گذاردنمی مخالفت برای جایی هیچ حرفهایش. بگیرم

 دوش از را بزرگی بار تواند می خانه این فروش. است کرده را جا

 این از باید. بروم خانه ازین باید من. اوست با حق. بردارد من

. ببرم پناه شهر این در دنجی ی گوشه به باید. شوم دور محله

 زیبایم چندان نه زندگی ی صفحه به صفحه کس هیچ که جایی

 همسایگان از گرفتارتر مردمانش که جایی. باشد نخوانده را

 یک جوان ی بیوه تنفس برای هوا آنجا شاید. باشند من فضول

بروم باید. شود پیدا ساله ای خرده و هشتاد پیرمرد ... 

 

: پرسدمی و گرددبرمی فرزاد طرف به و زده سینه به دست بعد

عزیزم؟ نه مگه  

 مشت دستان و گرفته گر صورت دیدن با بودم او جای من اگر 

 می نشینی عقب کمی و کرده کیسه را ماستم  فرزاد ی شده



. نیستند من پای و ستد بی به که عالم زنان ی همه اما کردم

 لبخندی با و گرددبرمی طرفم به من، حضور از معذب فرزاد

 محیط با تا کارگاه سالن تو برین شما شه می: گویدمی ساختگی

رسم می خدمت دیگه ی دقیقه چند منم بشین؟ آشنا کار . 

 فرزاد. کندمی هردویمان نصیب پررنگی نیشخند صحرا هم باز 

 گردنش رگ و فشارد می هم روی محکم را چشمانش بار این

 از بیش کارزار این در ماندن. است شده مشخص کامال و برآمده

 را صحنه کمرنگی لبخند با و داده تکان سر. نیست من کار این

 سعی گویی و ایستاده من به رو همچنان فرزاد. کنم می ترک

 آن و ببندم اتاق در اینکه از قبل. کند کنترل را عصبانیتش دارد

 بغض پر صدای بگذارم تنها اند، انداخته راه به که دوئلی در را دو

لرزاند می را دلم صحرا . 

نه؟ خوشگله، خیلی -  

 

# ۵۲پارت  



 لرزش به کنم می سعی و نوشم می را چایم از جرعه آخرین

  زن این حرف پر نگاه زیر. است فایده بی. کنم غلبه دستانم

 روی وجودم بند بند گویی هیچ، که دوستانم. بود آرام تواننمی

 از ناتوان من و است حرف پر نگاهش. دارد قرار لرزه زمین گسل

 نگاهش توی ته که ترس و نگرانی بهت،. او حراف نگاه خط تعبیر

 مدت تمام در که وحشتناکی نفرت برق با کنار، به زند می دو دو

 و پررنگ لحظه به لحظه او چشمان در اتاق این در حضورم

 خودم معرفی برای بوده الزم هرچه کنم؟ چه ،شود می تر پررنگ

 به ظاهراً که نظری. هستم او نظر اظهار منتظر تنها حاال و ام گفته

 گرفتن قصد اتاق سنگین سکوت. شد نخواهد داده ها زودی این

 ی اجازه و گذاشته گلویم بیخ دست نفر یک انگار. دارد را نفسم

 روی را خالی یوانل. گیرد می من از را دردسر بی و راحت تنفس

 با او. کنم می قفل هم در چادرم زیر را دستانم و گذارم می میز

 میز روی را هایش آرنج ریزبینش، و مغرور ژست همان با همان

 دست دو با را اش قهوه کوچک فنجان که همچنان و گذاشته

. دارد نظر زیر مرا نوشد، می آن از ای جرعه گهگاه و گرفته

 نگاه مانند. است شکارش به شکارچی یک نگاه مانند نگاهش



 این من. دارد را قلمرواش به ورود قصد که کفتاری به شیری ماده

 چشمان در بارها و بارها کمتر، غلظتی با را نفرت از پر نگاه

 دهانم آب. شود می بیشترم ترس باعث همین و ام دیده کامبیز

 از کوچکم کیف برداشتن قصد به و دهم می قورت سختی به را

 او نگاه بار زیر از زودتر چه هر باید. شوم می خیز نیم میز، روی

. نکنم سکته ترس از جا همین که نیست تضمینی وگرنه بگریزم

شکند می اینگونه را سکوتش و فهمد می را منظورم . 

نیومدی؟ کار واسه مگه داری؟ عجله اینقدر چرا -  

 وبرویمر خالی لیوان به نگاهی. نشینم می جایم سر آرام خیلی

 جرعه آخرین تا چرا که کنم می نفرین را خودم دل در و انداخته

 لوت کویر به خشکی از که دهان این با حاال. ام خورده را چای ی

کنم؟ چه ماند،می  

شکند می را سکوت که اوست هم باز  . 

 سیاوش. واسم عجیبه. کرده معرفیت سیاوش گفت می فرزاد -

نبود دختری هیچ با رابطه اهل . 



 دیگه مرد، شمیم وقتی از: دهدمی ادامه و زند می پوزخندی 

 ما جلوی شایدم باشه، برده رو دختری هیچ اسم نمیاد یادم

داره برمی رو مثبتا بچه تریپ . 

 درباره تواند می تر مودبانه خیلی. پسندمنمی را صحبتش لحن 

 نگاه اولین در که مثبتی ی نکته تنها. کند صحبت شمیم فوت ی

 در گرنه و است چشمگیرش زیبایی کند، می او مجذوب ار انسان

 گستاخی و ادبی بی به زنی کنم اعتراف باید کوتاه برخود همین

 از گونه این را شمشیر من برای هم شایم. ام ندیده حال به تا او

 نمی خوب را نوازی مهمان رسم و راه من شاید یا است بسته رو

 خیز نیم کمی حداقل ورود بدو در داشتم انتظار همین برای دانم،

 بی دادنی تکان سر با تنها نه دهد پاسخ گرمتر را سالمم و شده

 حاال داشتم انتظار ادب ی عصاره این از که این مسخره و معنی

 مرا باال از و بنشیند میزش پشت رئیس یک مانند اینکه جای به

 به کمی کوتاهی ی سرفه با. باشد نشسته روبرویم کند، ورانداز

 زندگی جریان در من: دهم می پاسخ و شده مسلط مخود

. اینجا بیام کار برای خواست ازم فقط. نیستم سیاوش شخصی



. شناسین می رو سیاوش ی خانواده چقدر شما دونم نمی

بودم سرهنگ جناب همسر دوسال من راستش . 

. دهد می نمایش را اش حیرت و بهت اش، شده گرد چشمان 

 در اش قهقهه صدای و شده وضع یکباره به اش چهره حالت

 را چادرم و کرده دراز دست غیرارادی خیلی. پیچد می اتاق

 خواهمنمی. بگیرد را چشمانم روی تا که آنقدر. کشم می جلوتر

 را چشمانم اشک برق او خواهم نمی هم شاید بیفتد، او به چشمم

 نمی عادت هایش خوبی به قدر این مرا سیاوش کاش. کند شکار

 باشم، داشته خوبی همه آن انتظار هم آشنایانش از که داد

 ...کاش
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- تویی؟ زپرتی سرهنگ اون ی بیوه پس  

 هم بار هزار را این. است ادب بی است، ادب بی است، ادب بی 

 و سفید ی چهره به که صفتی. است ادب بی هم باز بگویم که

 بینی با حتی یا آید، نمی بلندش موهای و خاکستری چشمان



 نباید سنخیتی هیچ کوچکش دهان و ای قلوه های لب و ریکبا

 ظاهرشان روی از توان نمی را ها انسان که حیف اما باشد داشته

 لحنی با و شده خیره وقیحش نگاه به مستقیم بار این. شناخت

 سرهنگ جناب بله: دهممی پاسخ باشد، محکم کنممی سعی که

بودن من همسر سال چند . 

 دو انگشتان و کرده خم کمی راستش شانه روی را سرش 

 کج کمی را هایش لب. دهد می قرار هم روی مقابلش را دستش

 به اینقدر که خوبه: گوید می تمسخر از کوهی با هم باز و کند می

 رسیده بهت خیلی باید. کنیمی افتخار مسخرت ازدواج این

درسته؟ باشه،  

 خیلی. تاس توانم از خارج هایش کنایه و هاحرف تحمل دیگر 

 قصد به و اندازممی دوشم روی را کیفم. خیزم برمی جا از سریع

 هایش توهین به دادن پاسخ حتی. گردانم برمی رو اتاق از خروج

 پیکر و در بی دنیای در باید تنها را او. است من توان از خارج هم

 می چه دیگران جان از شود معلوم تا گذاشت تنها خودش

 .خواهد



دادی؟ تحویل رو حسینی کارگاه هایشسفار جان صحرا -  

 زیادی برایم اش چهره که مردی ناگهانی ورود و در شدن باز 

 و نیاورده باال را سرش هنوز او. شود می توقفم باعث آشناست،

 ندادن جواب با. است دستش درون های کاغذ زدن ورق سرگرم

 حضور متوجه که است موقع آن و برداشته ها برگه از سر صحرا،

 می شکل لبهایش روی آرام آرام مهربانی لبخند. شود می من

 از دل در من و اندازدمی سیاوش زیبای لبخند یاد به مرا که گیرد

 رود؟ می اش دایی به زاده حالل گویند می چرا: پرسم می خودم

 چقدر من و است دنیا انسان ترین زاده حالل من سیاوش

 ارث به عمویش از را لبخندش و نگاه حالت حتی که خوشحالم

 سالم و اندازم می زیر به سر بزند، حرفی اینکه از قبل. است برده

 مهربانی که لحنی و لبخند همان با. کنم می زمزمه لب زیر آرامی

 خیلی خیلی خانم، طهورا سالم: دهدمی را پاسخم بارد می آن از

 تشریف کی شما نگفت دقیق سیاوش ببخشید. اومدین خوش

رسیدم می خدمتتون زودتر دمخو وگرنه آرین می .  



 فرزاد نگاه. شنوم می سرم پشت از را صحرا بلند نیشخند صدای

 کمرنگ کمی لبخندش و شده دوخته طرف آن به ای لحظه هم

 چند برای هم رنگش انگار. شوند می نزدیک هم به ابروانش و تر

 تمام کنار از. گردد برمی اول حالت به زود خیلی و پرد می ثانیه

 از ممنون: گویممی او به پاسخ در و گذشته تفاوتبی تفاقاتا این

. کردن راهنماییم خانم صحرا بود، شده تموم دیگه کارم لطفتون،

شوممی مرخص خدمت از اجازه با . 

 می او به خطاب و کند می پرواز سرم پشت به دیگر بار نگاهش 

شن؟ کار به مشغول کجا باید گفتی بهشون صحراجان: گوید  

 کفش ی پاشنه صدای. شودمی سوالش جواب سکوت هم باز 

 مهلکه این از گریز فقط دلم. اندازد می خط اعصابم روی ای زنانه

. خواهدمی را است کرده گرفتارش مرا نخواسته سیاوش که ای

 و کرده طی را بینمان ی فاصله منظم و آرام هایی قدم با صحرا

 و رفت بار چند ام بین نگاهش. ایستد می فرزاد و من بین جایی

 می: گوید می من به اشاره با فرزاد به رو آخر در و دارد برگشت

 آقا این جای به چرا موندم فقط نیستا بد سلیقش سیاوش گم



 ژست این از حداقل. نذاشته پیش پا خودش مردنیش جون

 از داره حالم دیگه میومد، در گرفته که زنی هم به حال ریاضتی

خوره می هم به اش پوسیده افکار . 

 می صورتش روی دست هایش توهین تمام جواب در فرزاد 

 خشم از من پای تا سر. آورد می زبان بر تشروار را نامش و کشد

 جای به و کرده حلقه گلویش دوذ دست خواهدمی دلم. لرزد می

 را او گلوی اند، داده آزارم ناخواسته یا و خواسته که کسانی تمام

 عروسکی بینی کوچک های سوراخ زا جانش تا دهم فشار آنقدر

 آرامش با و کرده فرزاد به رو کار این جای به اما بیاید در اش

 کارگاه این تو من حضور با خانمتون ظاهراً: گویممی ساختگی

بشم مرخص خدمتتون از من باشه بهتر کنم فکر. مخالفن . 

 و پیچد می گوشم در که صحراست زیبای و ناز پر صدای هم باز 

کندمی خطی خط را اعصابم . 

. سیاوشی آقا سرم تاج شما برخورد؟ بهتون عزیزدلم، نه اوه -

برین اینجوری بذاره جونش عمو شه می مگه . 
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 را نفرت و حسادت همه این معنی. ندارد را حرکت توانایی پاهایم

 که ندارم یاد به. ام ندیده حال به تا را زن این من. فهمم نمی

 دیدارمان اولین در حاال و باشم شنیده او از هم حرفی وقت هیچ

 تیرهای و تازد می من به وقفه بدون که شوممی مواجه زنی با

 در پشت ایستادن. کندمی پرتاب طرفم به را حسادتش و کینه

 کرده عمل فرزاد ی گفته به. ندارد خوبی ی وجهه برایم اتاق آن

. روم می دارد قرار ریاست اتاق بروی رو که بزرگی در طرف به و

 سردوز و خیاطی چرخ میزهای طرفش دو که است بزرگی سالن

 لحظه یک بدون مطمئنا بود قبل دقیقه چند اگر. اند شده چیده

 برمی خانه به و کرده ترک همیشه برای را ساختمان این تردید

 برای کار این که درآمدی از جدا. دارم شک کمی حاال اما گشتم

 نیاز من است، کارساز برایم شدت به که ایبیمه حق و دارد من

 از فرار جای به دارم نیاز. باشم داشته حضور اجتماع در دارم

 به حداقل را خودم و بایستم شان رویروبه مردم، حدیث و حرف

 زن یک عنوان به من که کنم ثابت خودم به باید. کنم ثابت خودم

 و زنان جمع در حضور. ندارم خطری کسی هیچ برای مطلقه



 مشغولند، کاری به و نشسته میز یک پشت هرکدام که خترانید

 که سردوز و خیاطی چرخ چندین صدای. کندمی تازه را روحم

 هر برای شاید پیچد،می کارگاه سالن ی بسته فضای در همزمان

 می عشق صدا این با که منی برای نه ولی باشد آزاردهنده کسی

 یک دقیقه پنج هر شاید که آنقدر. باالست شان سرعت. کنم

 لباس روی کار جذابیت و تنوع به کارشان. شود آماده کار لباس

 نخواهم تنها دیگر اینجا در حضور با که همین اما نیست عروس

 سر همه آن بین در که کسی تنها. کند می ترغیبم ماندن به بود،

 که است سالی و سن کم دختر شود می من حضور متوجه صدا و

 با. کند می جمع را نخ و پارچه اضافات و چرخد می میزها بین

 سالم او به فاصله همان از. ایستد می جایش سر ای لحظه دیدنم

 آشنا برای. دهد می سرش دادن تکان با را جوابم او و کنم می

. ندارم او از کردن سوال جز ایچاره اینجا کار محیط با شدن

 و سر رخاط به. شوم می نزدیک او به و نشانم می لب بر لبخندی

برممی باالتر معمول حد از را صدایم سالن، زیاد صدای . 

شما؟ خوبی سالم، -  



 بی که کنم می فکر این به من و دهد می تکان سر تنها هم باز 

 زیر ادبی، بی آن به رئیس از. است مسری جمع این در ادبی

: پرسم می تری بلند صدای با. رود می انتظار چینی این دستی

کنی؟ راهنماییم اینجا محیط با اییآشن برای شه می  

 را هایم حرف از کلمه یک حتی انگار. کندمی نگاهم واج و هاج

 و شده نزدیک هم به ابروهایم تالشم علیرغم. است نفهمیده

 بچه این ادب بی رئیس از کافی اندازه به. کشد می پر لبخندم

است تکمیل تکمیل ظرفیتم دیگر ام، خورده حرف . 

 سرم پشت از بلندی صدای. شه نمی حرفات وجهمت الله، کرو -

 بلند چرخها از صدایی هیچ لحظه یک برای. پراند می جا از مرا

 و دقیق طوری. چرخد می من طرف به همه نگاه. شود نمی

 اولین. کنم می گم را پایم و دست که دارند نظرم زیر موشکافانه

مسال: گویم می همه به رو را رسدمی ذهنم به که ای کلمه . 

 افتند می خنده به نفری چند. پیچد می سالن در بلندم صدای 

 خیاطی چرخ صدای دوباره و دهندمی را سالمم جواب همه ولی



 و تنهایی تلخ حس و مانم می من باز. شود می بلند که هاست

دوستانه ظاهراً جمع این در غربت . 

فرستاده؟ رو تو صحرا -  

 می جا در من و آید می سر پشت از بلند صدای همان هم باز 

 این به تفریحانه که دارد این از نشان هایش لب روی لبخند. پرم

 به صدایی با و زنم می کوتاهی ی سرفه. کند می نگاه من حرکت

 آشنا محیط با گفتن آره،: دهممی پاسخ خودش صدای بلندی

بگن بهم رو کارم و بیان تا بشم . 

 دراز طرفم به را دستش. خیزد برمی جا از مهربانی لبخند با 

 همکار هم با قراره معلومه که اینجور پس: گویدمی و کندمی

خوشبختم شما با آشنایی از. است معصومه من اسم. باشیم . 

 و زده لبخند متقابالً. اندازممی اش شده دراز دست به نگاهی 

 ست، طهورا منم اسم ممنون،: گویممی و برممی پیش را دستم

 .خوشبختم

 نشینی خانه و تنهایی گویی. رسد نمی ذهنم به رفیح ازین بیش

 وارد دستم به فشاری. است کرده محدود هم را کلماتم ی دایره



: گوید می و زند می ام شانه روی ضربه. کند می رها را آن و کرده

 برات کارمون از هم و کنم آشنات دختر ی بقیه با هم تا بریم بیا

 .بگم

 هر کنار. شوم می قدم هم او با و کنممی استقبال پیشنهادش از

 نشسته میز پشت که شخصی و ایستد می رسیم، می که میزی

 یک ی اندازه به هم میز دو بین در. کند می معرفی من به را

 برایم شود، می انجام آن در که کاری و تولیدی ی درباره جمله

دهد می توضیح . 

 

# ۵۵پارت  

 حدود چیزی تولیدی، محیط با آشنایی و همکاران معرفی کار

 از کاملی نسبتا اطالعات من حاال و کشدمی طول ساعت نیم

 مختلف سفارشی های لباس دوخت تولیدی این کار. دارم کارگاه

 هایلباس تا آموزان دانش مخصوص فرم و کار لباس از. است

 چرخ بیست داشتن با. شود می دوخته گاه کار این در نوزادان

 بزرگی تولیدی گفت توانمی سردوز، چرخ ده و پیشرفته خیاطی



 اینجا خیاطان تمام که شدم متوجه کوتاه مدت همین در. است

 کنار در که آماده لباس سبدهای. هستند ماهر و زبده کارشان در

 یک پشت تنها. کندمی تصدیق را امر این است، موجود میز هر

 که دانممی هم نگفته. کندنمی کار آن با کسی و است خالی میز

 برای. کند می تایید را حدسم هم معصومه. آنجاست نم جای

 نکنم، ایجاد مزاحمت هم بقیه کار برای و نباشم بیکار که این

 هم خیاطی چرخ ی بدنه به زدن دست. ایستم می میز کنار

 از را چادرم. آن با کردن کار به برسد چه کند، می تازه را روحم

 یک را دستم. رمندا چادر با کردن کار به عادت. دارم برمی سر

 چرخ این با کردن کار برای دلم. کشم می خیاطی چرخ روی دور

 سبد دو از دانممی ام، دیده آنچه طبق. زند می پر ای، حرفه فوق

 خورده برش های پارچه مخصوص یکی دارد قرار میز کنار در که

 برش های پارچه سبد. است شده تمام کار مخصوص دیگری و

 پشت کسی که نیست زیادی مدت نییع این و است پر خورده

 می دست به که لباس از قسمت اولین. است ننشسته میز این

 کامل ی نمونه عکس به توجه با را آن. است آستین یک رسد،

 چرخ زیر است، شده نصب دیوار به میز کنار که کار ی شده



 من دانم نمی. دوزمش می شوق و ذوق کلی با و گذاشته خیاطی

 کوتاهی زمان در که باالست سرعتم واقعاً یا دارم ذوق خیلی

 هنوز البته. شودمی پر دوم سبد و شده خالی ها، پارچه سبد

 را شان طرف دو تنها که هایی تکه باید و است نشده کامل کارم

 کاملی کار لباس آنها از و کرده وصل هم به را ام دوخته هم به

 .دربیاورم

 سیاوش ندارین هم وزشآم به نیاز شما ظاهراً عالیه، کارتون -

 راستش ولی شین می آشنا به آشنا کار به زود خیلی بود گفته

کنه می اغراق داره کردم می فکر . 

 دلم رضایتش. کندمی غافلگیر میز کنار فرزاد ی یکباره حضور 

 چرخ صدای. گویم می آرامی ممنون جواب در. نماید می گرم را

 کارگاه سکوت که است فرزاد صدای تنها و شده قطع ها خیاطی

شکند می را . 

 و بود باردار. سرکار نیومده روزه دو ما های خیاط از یکی - 

 ما برای بزرگ سفارش یه االنم. شد مطلق استراحت به مجبور



. میندازه عقب خیلی رو ما کار ها خیاط از یکی نبود و رسیده

امتیازه یه ما برای بلدین رو کارتون شما اینکه . 

: دهممی را پاسخش بیشتری تسلط با و زده لبخندی بار این

اینجا باشم مفید اگه شم می خوشحال ازتون، ممنونم . 

 کنید لطف فقط. هستین حتما: گوید می و دهد می تکان سر 

 و کنم تنظیم قراردادو تا دفتر بیارید تشریف کارتون پایان از بعد

اجازه با. کنید امضاش . 

 فوت بیرون به شدت به ار نفسم. رود می بعدی میز سراغ به و 

 چرخانم می اطراف به سری. کشم می صورتم به دستی و کنممی

 پشت کس هیچ. بفهمم را غریب و عجیب سکوت این علت تا

 ته از نفر چند خندیدن و کردن صحبت صدای. نیست میزها

 می چک را ساعت ام گوشی به نگاهی با. رسد می گوش به سالن

 کار به مشغول ساعت چهار به نزدیک. پردمی باال ابروهایم. کنم

 در را سالن انتهای مسیر و کشم می جلو به را دستانم. ام بوده

 جمع هم دور ناهار صرف برای خیاطان ی همه. گیرممی پیش

 حتی که هایی جمع آن از. است صمیمی و شاد جمع. اند شده



 نمی غربت احساس باشی داشته حضور آن در ساعت یک اگر

. است غذایی ظرف نفر هر جلوی و اند نشسته هم دور همه. کنی

 همه و است یکی ها ظرف تمام محتوای که اینجاست جالب

 می بر جا از من دیدن با معصومه. اند آورده شکل یک غذای

 از دیدمش، که باری دو یکی این در که لبخندی همان با و خیزد

 داریم جان، طهورا بیا: گوید می است نشده محو لبانش روی

بخور قاشق تا چند هم تو بیا. خوریم می هارنا . 

 

# ۵۶پارت  

 و داردبرمی جمع وسط از بشقابی بگویم چیزی اینکه از قبل

 به دست بشقاب بعد. کندمی خالی آن درون را غذایش از کمی

. شوم می شریک آنها همه غذای در من و چرخد می دست

 را بشقاب وقتی که است جالب و شیرین برایم آنقدر کارشان

 که صدایی با. زند می حلقه چشمانم در اشک گیرد، می روبرویم

 می که ای کلمه تنها و کرده آنها به رو لرزد می بغض خاطر به

ممنون: گویممی را بیاورم زبان بر توانم  



 چشمم ی کناره از اشکی قطره هم باز کنممی که تالشی تمام با

 از را قاببش و کنم می پاک سریع خیلی را آن. گیردمی راه

 امروز، سبزی قورمه کنم اعتراف باید. گیرم می معصومه دست

 آن از. ام خورده حال به تا که است غذایی ترین خوشمزه

 طعم برنج، و لوبیا و گوشت طعم بر عالوه که است غذاهایی

 را مسائل خیلی جمعشان در حضور. دهد می انسانیت خوش

 و بیوه زنان یاطانخ اکثر کارگاه این در. کندمی روشن برایم

 و صحرا های مهربانی و خوب رفتار از همه. اند خانواده سرپرست

 ظاهراً. کندمی متعجب مرا موضوع این و گویند می همسرش

 همه و نیست شاکی او از کسهیچ. دارد مشکل من با تنها صحرا

کنند می یاد او از خوبی به .  

 است، سیدهر دستشان به روزها این که بزرگی سفارش خاطر به

 دیوار و در. این از بهتر چه. است همیشه از تر طوالنی کار ساعت

 که موضوعی. شد نخواهد تنگ برایم دلشان قطعاً من ی خانه

 که است ای بچه دختر حضور کند می جلب شدت به را نظرم

 ورود بدو همان از و رسدمی راه از ظهر از بعد چهار ساعت حدود

 معصومه. کندمی تکرار را "بابا" و "ماما" ی کلمه دو تنها



 شادی وای: گوید می شوق و ذوق کلی با و کرده رها را غذایش

اومد جونم . 

 تماشا را رفتنش و بنشینم جایم سر دهدنمی اجازه کنجکاوی 

 باالی. روم می او دنبال به هم متری چند و برخاسته جا از. کنم

 که رودمی یکودک ی صدقه قربان و نشیند می پا دو روی ها پله

. شودنمی طوالنی انتظارم. بینممی را بلندش موهای تنها من

 آغوشش در را ظریفی و کوچک ی بچه دختر ایستد می وقتی

 سال چهار یا سه دهدمی نشان کوچکش ی جثه. بینم می

 طرفم به بغل به بچه و خندان معصومه. باشد داشته نباید تربیش

 و خانم صحرا دختر خانم یشاد خانم، این: گوید می و آید می

فرزاده آقا . 

 دست و کرده دراز دست. یابند می انحنا پایین طرف به هایم لب

 شادی همان با معصومه. گیرم می دست در را شادی کوچک

 یاد چی امروز ما خانم شادی: گوید می شادی به رو محسوسش

 گرفته؟



 صورت به خیره اش خاکستری درشت چشمان آن با که شادی

 می خارج دهانش از نامفهومی اصوات جواب در است، همعصوم

 به. نشاند می او ی گونه روی داری آب ی بوسه معصومه. کند

 مسیر دو حالت به شادی گذارد، می زمین روی را او اینکه محض

 رس تیر از زود خیلی و گیرد می پیش در را ریاست اتاق

 را ایمباوره تمام معصومه بعدی ی جمله. شود می دور نگاهمان

برد می سوال زیر سیاوش مورد در . 

-  هنوز مریضه چون ولی مدرسه رفت می باید االن بیچاره، دختر

خوندن درس به برسه چه بزنه هم حرف تونه نمی . 

 جان به آتشی چه داند نمی و گوید می عمیقی حسرت با را این

 می آید، می بیرون چاه ته از گویی که صدایی با. اندازد می من

سالشه؟ چند مگه: پرسم  

: گوید می و گیرد می کرده طی شادی که مسیری از را نگاهش

سال شش . 

 کنم باور باید اینکه یعنی جمله این. گویم می آرامی وای لب زیر

 هشتاد پیرمرد یک با باید یا اول همان از من سیاوش نظر در



 فرزندی که شدم می عمویش زن هووی یا کردم می ازدواج ساله

 با شدت به دانم نمی که دالیلی به قضا از و ددار ساله شش

 که بخورد را این حسرت باید او چرا وگرنه دارد مشکل سیاوش

است نگرفته لقمه جوانش عموی برای مرا مادرش . 

 

# ۵۷پارت  

 در که را هایی پیاز و دارم می نگه گوشم و شانه بین را گوشی

 پیاز هب نیازی دیگر االن. زنم می هم را هستند شدن سرخ حال

 مانده من با قدیم از که است عادتی این اما ندارم آماده داغ

 چی همه اینجا: گویم می اش همیشگی سوال جواب در. است

خبر؟ چه خوبی؟ خودت جان، سیاوش خوبه  

 خاصی خبر خوبم، منم: دهدمی پاسخ و کندمی آرامی ی خنده 

 ما کالفه حسابی هوا بودن شرجی و گرم فقط نیست، اینجا هم

 هم تهران، بیام بیاد پیش فرصت یه خواد می دلم کنه، می

بکنم استراحتی به هم و ببینمت . 



 خواهمنمی که لبخندی با و کند می گرم را دلم هم آمدنش تصور

 خوبه خوب، بیا جوری همین: گویم می اش، بپوشانم توانمنمی و

دیگه ده می معنی چه تعطیلی رئیسی، خودت . 

 رو چی همه امیرعلی که بیام و کنم ول رو ارک باید دیگه، آره - 

کنه زهرمارم . 

 ای سرفه با را معرفتم بی دایی پسر نام شنیدن از بدم حال 

کنم می عوض را بحث و کرده پنهان . 

نشد؟ خونه فروش از خبری جان، سیاوش میگن -  

 مثل را حالم که دهدمی نشان دادن پاسخ در کوتاهش مکث 

گیردنمی را قبلی بحث ی دنباله مه او. است فهمیده همیشه . 

 بهم بنگاه از امروز بهت، بودم زده زنگ همین برای اتفاقا چرا -

 بساز شده، پیدا خونه واسه خوب مشتری یه ظاهرا زدن، زنگ

بسازه طبقه پنج آپارتمان یه و بکوبه رو خونه خواد می بفروشه، . 

رسه؟ می دستمون به کی پولش -  



 می سعی من پیگیره، خیلی گرفته، رو خونه این چشمش طرف -

کنیم یکسره رو کار که بیام پنجشنبه همین کنم . 

 می ناراحت نخرم خونه پولش با اگه: پرسم می تردید کمی با 

 شی؟

 کار خوب اقتصادیت فکر اینقدرم خودته، پول. نه که معلومه -

 بخوای اگه فقط. نکنم تصمیمت تو دخالتی هیچ من که کنه می

تو و دونم می من بدی ات تحفه برادر و خواهر اون به پولو . 

 جمله چند همین با او. زنم می اش هوشمندانه پاسخ به لبخندی

 کمکش و او روی صورت هر در توانم می که داد اطمینان من به

دهم می توضیح برایش را ام برنامه حوصله با. کنم حساب .  

-  ریمنخ خونه گم می اگه ندارم، تو جز رو کس هیچ االن من

 خوام می. دارم پول اون برای بهتری ی برنامه یه که اینه واسه

 چند که گذاریسرمایه یه. بکنم مطمئن گذاری سرمایه یه باهاش

کنه برابر چند رو پول این دیگه ساله . 

 می کنجکاوی با. است برده فرو فکر به هم اورا هایمصحبت 

هست؟ جاک کنی گذاریسرمایه قراره که جایی این حاال: پرسد  



 روش داری االن همین که ویالهایی از تا دو بشه اگه خوام می -

 که مونه می هم پول از مقدار یه. کنم خرید پیش رو کنی می کار

کنم رهن کوچیک آپارتمان یه باهاش تونم می . 

 چی دونم نمی: شکند می او را بینمان طوالنی نسبتا سکوت 

 سال دو یکی تو نه ولی دارن خوبی ی آینده ها ویال این. بگم

 پیشرفتش رو بشه تا بگذره سال پنج چهار باید حداقل. آینده

 نمی الزمت پول این مدت این تو که مطمئنی تو. کرد حساب

 .شه

- . باشم نداشته پول این به نیازی سال چند تا که دارم اونقدری

 رم می ماه این از که هم خودم. هست سرهنگم جناب حقوق

 می. دم می انجام قبلمو کار هم رو آزادم توق. کار برای تولیدی

 زحمت قراره کی تا. واستم خودم پای رو بعد به ازین خوام

باشه تو دوش رو منم زندگی . 

 گی می چی: گوید می عصبانیت با و کند می قطع را حرفم

چیکار من طهورا؟ ... 

کند کامل را اش جمله گذارم نمی . 



-  نمی تو و من که یکن قبول باید نخوای چه بخوای چه سیاوش

 یه اصال دیگه، ماه یه نه امروز. کنیم زندگی هم با ابد تا تونیم

 تو بیاد که زنی مطمئنم. کنی می ازدواج آخرش تو دیگه، سال

. کنی ساپورت هم منو شه نمی راضی باشه که کی هر زندگیت

 که برم باال اونقدر خوام می. واستم خودم پای رو خوام می

 االن تا. نیست بقیه پای و دست زیر جام که بفهمم خودم حداقل

 دلم و خودم واسه خوام می بعد به ازین کردم زندگی بقیه برای

کنم زندگی .  

-  و درس دنبال بری گرفتی تصمیم باالخره پس. طهورا ایول

ات؟ عالقه مورد ی رشته  

شود می ام خنده باعث لحنش هیجان .  

-  چیه ام عالقه مورد ی رشته و درس سیاوش؟ گی می چی

 کلی سر بشینم حاال که سالمه بیست من کردی فکر دیگه؟

 قبول پزشکی و بیارم شانس خیلی بعد و بخودن درس و کتاب

 قبول پزشکی هم امروز همین اگه. سالمه دو و سی من بشم؟

 تموم درسم تا کشه می طول سال هفت دانشگاه، برم و بشم



 باید اون بعد عمومی، پزشک یه شم می موقع اون تازه بشه،

 چند بشم قبول اول سال همون اگه اونم تخصص، برای بشینم

 تو من کن حساب خودت. بگیرم مدرک تا کشه می طول سال

 کجا از پول کنم؟ چیکار مدرکو خوام می سالگی پنج و چهل

الکیه؟ مگه خوندن درس بخورم؟ بیارم  

کنی؟ چیکار خوای می پس -  

 و سر رو ندگیشونز و خوندن درس همه مگه آدم همه این -

. بدم ادامه دارم، که رو رشته همین خوام می دادن؟ سامون

 دیگه چندسال که جوری یه. حسابی و درست و تخصصی

نشه بلند من دست رو هیچکس ... 

 

# ۵۸پارت  

 های جابجایی از اگر. است خوب زیادی دلم حال روزها این

 یرم،بگ فاکتور افتدمی اتفاق خانه وسایل در هاشب که مشکوکی

 هم باز سیاوش. گذردمی مرادم وفق بر چیز همه بگویم باید

 دو گرفته، خانه فروش از که پولی با و گذاشته تمام سنگ برایم



 خانه خرید جای به هم خودش. است کرده خرید پیش ویال

 کرده گذاریسرمایه شرکتشان ساز نیمه پروژه همان در را پولش

 رهن طبقه ده برج یک در هم متری پنجاه آپارتمان دو. است

 تهران به کشی اسباب برای هفته همین آخر است قرار و کرده

 ام ریخته خودم برای ذهنم در که جدیدی زندگی طرح. برگردد

 تولیدی در کار. دهد می من به راه ادامه برای زیادی ی انگیزه

 حضور. است داشته بسزایی نقش ام روحیه بهبود در هم صحرا

 باعث خودم، شرایط مشابه شرایط با رانیدخت و زنان جمع در

 به مرا کس هیچ ها آن بین در. شود می نفسم به اعتماد افزایش

 نیستم زنی من دیدشان از. بیند نمی کن خراب خانه یک چشم

. بسازد ها آن ی خانه های ویرانه روی را اش خانه است قرار که

دردیم هم تقریبا همه ما . 

 می دست در را کیفم و کرده رتبم سرم روی را چادر آینه جلوی

 هم آشپزخانه در از حتی ام، بسته را ها اتاق تمام درهای. گیرم

 که است این به امیدم. دارم دلهره هم هنوز اما ام نشده غافل

 جدید خانه به فردا و است خانه این در تنهایی روز آخرین امروز

 اتیاتفاق از ترس که است دلیل همین به. کرد خواهم مکان نقل



 می مغزم قسمت ترین کورسو به را افتد می گوشم بیخ که

 پله پایین که سیگارهایی ته. کنممی ترک را ساختمان و فرستم

 مسبب اینکه. کند می خالی را دلم ته اند، شده ریخته حیاط ی

 واقعیتی ندارد، هراسی شدن شناخته از خانه مشکوک اتفاقات

 او از را واقعیت اوشسی احتمالی واکنش ترس از. است هولناک

 برای دلیلی دیگر خانه این از شدن دور با. ام کرده پنهان هم

 ی خانه در هرگز خان کامبیز. داشت نخواهد وجود ترسیدن

 را خانه این کلید که این. رسید نخواهد من به هم دستش جدید

 کس هیچ خودش جز که است سوالی است، کرده پیدا کجا از

 شوممی بیدار وقتی که است روز چند. دبده را جوابش تواند نمی

 عکس هیچ االن تا. شوم می خانه وسایل جای تغییر متوجه

 از خان کامبیز اینکه فکر. ام نداده انجام اتفاقات این به العملی

 اقدامی هیچ ی اجازه باشد، آورده پناه من ی خانه به آوارگی سر

 حفاظت یبرا شب چند این در که کاری تنها. دهد نمی من به را

 آن دلیل. است بوده اتاقم در کردن قفل ام داده انجام خودم از

 او که است درست. دانم نمی را چشمانش در موجود نفرت همه



 هیچ اما دارد مشکل سیاوش با همسرش و شمیم قضیه خاطر به

نیست مربوط من به قضایا این از کدام . 

- دختر؟ اومدی پیاده باز تو طهورا، سالم  

 چندان نه مسیر که ام بوده خودم خیاالت و فکر غرق آنقدر

 خودمانی و گرم لحن. نیاید چشمم به اصال تولیدی تا خانه کوتاه

 جمعی هر در که است هاییآدم آن از. دارم دوست را معصومه

 نزدیکی باعث حضورشان که آنها از. است الزم وجودشان

 ی جمله با بلدند خوب که آنها از. شودمی هم به هاانسان

 را تولیدی در کار وقتی از. کنند عوض را دلت حال کوتاهی

 تا خانه مسیر کنممی سعی بتوانم که جایی تا امکرده شروع

 فضای و شوم می بیدار زودتر ها صبح. کنم طی پیاده را تولیدی

 برای جایی و بود راهی اگر شاید. کنم می ترک را خانه هولناک

 جواب در. ماندم نمی خانه نآ در هم را ها شب داشتم، خوابیدن

بود عبوس توان نمی خندان، همیشه ی معصومه . 

 طوالنی خیلی مسیرم دیگه آره خوبی؟ جان، معصومه سالم -

 .نیست



 ساعت تا دقیقه چند هنوز. شویممی تولیدی وارد هم با همراه 

 و صحرا رفتار از آنقدر اینجا کارکنان. است باقیمانده کار شروع

 از دیرتر کسی آید می پیش کم خیلی که ندهست راضی شوهرش

 برای هم هنوز صحرا هرچند. شود حاضر تولیدی در مقرر زمان

 از بتواند که جایی تا. است بددهن و بداخالق زن همان من

 با که نیستم بیدی من اما دهد می آزارم و گیرد می ایراد کارهایم

 .بایستم ممحک باید کنم پیشرفت باشد قرار اگر. بلرزم بادها این

نکنند خم را زانوانم راهم سر های سختی که محکم آنقدر . 

 داده تحویل موقع به گفت می آن از فرزاد که بزرگی سفارش 

. کردیم شروع را جدید سفارش روی کار آن از بعد بالفاصله. شد

 هم تنهایی. فهممنمی را روزها گذر که است شلوغ آنقدر سرم

 کار مشغول هم را ام بیکاری ساعات. دهدمی نشان خودی کمتر

 بیشتر شان تعداد روز به روز که هستم عروسی های لباس روی

 در نیاز روی از نه و است عالقه روی از کارم اینکه. شود می

 سعی تمام. است داشته بسزایی تاثیر کارم کیفیت رفتن باالبردن

 جایی تا باید. شود قبل از بهتر روز به روز کارم که است این ام



 من به دستش کسی که آنقدر. شود بزرگ. کنم رشد توانم می هک

کنم تالش باید. نرسد جایگاهم و ... 

 

# ۵۹پارت  

 زودتر باید که هایی عروس لباس و زیاد کار خستگی خاطر به

 که مفصلی ناهار. گردمبرمی خانه به آژانس با دهم، شان تحویل

 را خوردن شام شودمی باعث خورم می همکارانم جمع در

 می را هایم خستگی کل دم، تازه چای لیوان یک. کنم فراموش

 سابقه اتاق به را کارم وسایل خان کامبیز حضور ترس از. شوید

 پدربزرگش وسایل تمام سیاوش. امکرده منتقل سرهنگ جناب

 شان خالی جای اما دانمنمی را کجایش. است برده خانه این از را

 روی اختیاری که دانمنمی هم را این. آید می چشم به سخت

 ی اجازه سرهنگ جناب فرزندان اگر نه؟ یا دارم خانه این وسایل

 برای باید زیادی پول ندهند من به را پدرشان وسایل از استفاده

کنم هزینه زندگی اولیه وسایل خرید .  



. گذارم می دستم زیر عروس لباس روی کار روی را تمرکزم تمام

. شود می تمام کارش که است گذشته شب یک از ساعت

. است نشده خان کامبیز از خبری امشب حداقل که خوشحالم

 روز فردا. شوممی حاضر خواب برای و کرده جمع را وسایلم

 امتیاز برایم تولیدی تعطیلی. جدید زندگی یک با است جدیدی

 بتوانیم تا آمد خواهد زود صبح فردا هم سیاوش. است خوبی

شویم ستقرم مان جدید ی خانه در زودتر . 

 اطرافم از درستی درک و هستم بیداری و خواب دنیای در 

 پشت از ای سایه عبور متوجه بازم نیمه چشمان الی از. ندارم

 دو حتی که خواهد می خواب دلم آنقدر. شوم می اتاق ی پنجره

 تواندنمی هم کنندمی نگاهم پنجره ی گوشه از که چشمی جفت

 به و کشم می باالتر خودم روی را پتو. دارد نگه باز را چشمانم

 می گوشم نزدیک فردی کشیدن نفس صدای. غلتم می پهلو

 چهره. کندمی سخت را کشیدن نفس هم سیگار و دود بوی. آید

. تکانم می هوا در دستی بو شدن دور امید به و کشم می هم در

 بلند که آرامی آخ صدای و نرم جسمی با انگشتانم نوک برخورد

 مغزم هنوز. کند می گشاد حد آخرین تا را انمچشم شود، می



 کافی فکر کمی. است نکرده پردازش را بینم می آنچه درست

 حرکت. شوم خیز نیم جایم در و آورم یاد به را وضعیتم تا است

 صدای و شده سختی جسم با ام پیشانی برخورد باعث ام یکباره

 است درد چه هر. شودمی ادغام ای مردانه صدای در گفتنم آخ

 سرم باالی میانسالی مرد است؟ خبر چه اینجا. رودمی یاد از

 او شک بی. دارد قرار اش پیشانی روی راستش دست و ایستاده

 برای. است کرده برخورد آن با سرم که است سختی جسم همان

 هم مثبتی ی نکته هیچ. ندارم وقت قناسش اندام و چهره آنالیز

 به ایلحظه برای شده حتی را توجهم که ندارد وجود آنها در

کند جلب خود . 

کنی؟ می نگاه چی به دختر هی -  

 آن با مرد این. پراندم می جا از ایمردانه خشن و کلفت صدای 

 لحظه که باشد همانی باید رفته در بناگوش از سبیل و بلند قد

 جمع خود در ترس از. خورد صورتش به احتماالً دستم پیش ای

 ی خونه تو شما: گویممی لرزانم های لب بین از زحمت به و شده

کنید؟ می چیکار من  



. گیرد می قرار ام چانه زیر دستش و شده نصیبم نیشخندی 

 کار. شوم دور او از کنم می سعی و کشم می عقب کمی را خودم

 به انگار مغزم که ام شده غافلگیر آنقدر. است ایبیهوده

 لحظه به ظهلح پایم و دست لرزش. است رفته مطلق استراحت

 می راست و چپ به تالشی کمترین با را صورتم. شود می بیشتر

 نگرد، می اش شده خریداری جنس به که کسی مانند و چرخاند

گذراندمی نظر از را ام چهره جای جای . 

 کردم می فکرشو که اونی از یعنی نیستی، هم مالی بد نه -

هاشم؟ نه مگه بهتری،  

 و گفته سرم باالی کچل چاق مرد همان به رو را آخرش ی جمله 

شنود می پاسخ اینگونه . 

 ای ننه همچنین کامبیز کردم نمی فکر المصب، مالیه بد آره -

باشه داشته . 

 مرد. افتند می قهقهه به اش مسخره شوخی با نفرشان دو هر و 

 پتویم بند را دستش لبش ی گوشه کریه لبخند همان با بلند قد

کشدمی روین از را آن حرکت یک با و کندمی . 



کردی؟ قایم زیر این چی ببینم بذار چیزیه، خوب که صورتت -  

 شدن سفید و سرخ وقت که است شدید حدی به حرکتش شوک

 جایم سر و بزنم جیغ توانممی تنها. گیرد می من از هم را

 کامبیز که شود نمی باورم. بگیرم آغوش در را خودم و بنشینم

بگیرد من از را ام نکرده گناه انتقام بخواهد گونه این خان . 

خواین؟ می چی من جون از -  

 

# ۶۰پارت  

 روی. لرزاندمی هم را خانه دیوارهای شان بلند های خنده صدای

 را عمیقم آه تخت تاج با برخوردم. کشم می عقب را خودم تخت

بیاورند؟ سرم به بالیی چه است قرار. دارد دنبال به  

 کامبیز حضور ترس از شب هر که ای روسری شدن کشیده با 

 نشان ضعف. آیم می خودم به تازه اندازمشمی گردنم دور خان

 و خود از باید. نیست من کار ی چاره شرایط این در هم آن دادن

 دیدم و ریخته صورتم طرف یک بلندم موهای. کنم دفاع حیثیتم

 می که جایی تا پاهایم و دست حرکات با. است کرده مختل را



 که مردی دو زور و کجا من زور اما کنم می دفاع خود از توانم

 االن تا که بلند قد مرد کجا؟ هستند، هم هوسشان درگیر

 دو حرکت یک با داشت، نظر زیر مرا هیستریی حرکات تفریحانه

  به رو. بردمی سرم باالی را آنها و گرفته مشتش در را دستم

 ندم،بب رو دستاش تا بیار رو سریش رو اون: گوید می هاشم

ندازه می جفتک کمتر اینجوری . 

 انرژیتو بهتره: گویدمی هوسناکی لحن با و کرده من به رو 

بود گفتن من از داری، الزمش حاالها حاال جون، دختر نگهداری . 

 چیز هیچ دیگر برود باد به حیثیتم اگر. کشمنمی تقال از دست 

 تالش همه آن ی نتیجه. داشت نخواهم دادن دست از برای

. شود می او قدرتمند دستان بین از دستم یک کشیدن رونبی

. شود می بسته تخت باالی و شده کشیده بند مبه دیگر دست

 هدفدار ضرباتم کنممی سعی و دهممی تکان تند تند را پاهایم

 سینه در را نفسم افتد،می پاهایم روی که سنگینی جسم. باشد

 روی را ودشخ مانندش بشکه هیبت آن با هاشم. کند می حبس

 با. است کرده مهار را پاهایم راحتی به و انداخته نحیفم جسم



 بعد ای لحظه. نیست ساخته من از دی زیا کار دیگر دست یک

 جدا تنم از روح و پیچد می اتاق در لباسم شدن پاره باال صدای

کنم؟ چه باید وحشی تشن غول دو این با من. شود می  

 چشمانم معرض در کمتر تا گیرم می بدن جلوی را راستم دست 

 و نشسته هاشم لبان روی چندشی ی خنده. باشد شان حریص

 آب. کشد می رخم به را نبودش یکی بود یکی و زرد های دندان

 هم او که دوستش به رو. است افتاده راه به اش لوچه و لب از

 و کند می نگاه اش طعمه به شکارچی مانند و ایستاده سرم باالی

 سال یه تا کامبیزه حق یعنی شهاب، لعبتیه چه ببین: گویدمی

بسازیش مجانی . 

 دست در را راستم دست و زده مغرورانه لبخند هم شهاب 

 از را ام باالتنه حجابی هیچ زیرم لباس جز به دیگر حاال. گیردمی

 به شهاب صورت شدن نزدیک. پوشاند نمی آنان بیمار دید

 را وجودم تمام ،شود می شلوارم بند که هاشم دست و صورتم

 آب که است این است ساخته من از که کاری تنها. لرزاند می

. کنم تف شهاب صورت روی حرص کلی با را ام شده جمع دهان



 صورتش دست پشت با و رفته درهم چندشی حالت به اش چهره

 را نفسم دهانم، روی دستش سنگین ی ضربه. کند می پاک را

 حس که آنقدر. بارها و بارها ند،کمی تکرار را کارش آورد،می بند

 برایشان درد دیگر و اند شده حس بی کامال هایم لب کنم می

 در و کرده جدا من از را او سختی به هاشم. ندارد معنی هیچ

 در پیچیده درد به کردن فکر وقت. کندمی صحبت او با گوشی

 روی را خودم. شود می باز سختی به چشمانم. ندارم را صورتم

 فراری راه هیچ. سنجم می را ام موقعیت کمی و کشیده باال تخت

 ولی بود امیدی هم باز کنم باز توانستم می را دستانم اگر. نیست

 قرار ام شانه روی دستی. بسپارم خدا به را خودم باید تنها االن

 درب ی قیافه همان با که است هاشم. پراند می جا از مرا و گرفته

 را بختش خواهدمی او بار این و ایستاده تخت کنار داغانش و

 کجا از یکباره به بدنی انعطاف و قدرت همه آن دانمنمی. بیازماید

 ب ضربه و کرده جمع شکم در را پاهایم آنی به. آیند می

 حالت در که بخورم قسم حاضرم. کوبم می صورتش به محکمی

 زیادی فرصت. بیاورم باال آنقدر را پاهایم بتوانم بود محال عادی

 نه اما افتد می جانم به هاشم بار این. کنم آزاد را دستانم تا دارمن



 کوبیده بدنم و صورت به هم پشت که است لگد و مشت. سیلی با

 تمام خواهدمی انگار که زندمی ضربه حرص با چنان. شود می

 هایم گوش. کند صاف من بدن و تن با را عالم از هایش بدهی

 خوشحالم. گیردمی شکل انملب روی لبخندی و شودمی سنگین

 از قبل کاش. شودمی نزدیکتر من به قدم به قدم دارد مرگ که

 آن از یکی بدهد، شهوتش به تن و شده خسته زدنم از اینکه

کاش بگیرد، را جانم و خورده سرم به دارش جان های لگد ... 

 

# ۶۱پارت  

-  باشید، نداشته بهش کاری نگفتم مگه المصب؟ کنی می چیکار

دم؟ می رو پولتون خودم  

 یک که است خوب. گیرم می جان و شنوممی را آشنایی صدای 

 ام بدبختی عامل خودش اگر حتی است، رسیده من داد به نفر

. کندمی رهایم و زده صورتم به محکمی لگد هاسم. باشد

 چشمانم. اند ریخته دهانم درون دندانهایم تمام کنممی احساس

 برای مثالً که بینممی را خان مبیزکا و کرده باز کمی بسختی را



 پاهایش روی سختی به هم خودش اما است آمده من له کمک

 را او و است شهاب قدرتمند دستان اسیر اش یقه. است ایستاده

 سنگین آنقدر گوشهایم. کشد می فریاد و دهدمی تکان محکم

 کامبیز. بینممی را لبهایش حرکت تنها فریادهایش از که است

. کند نمی مقاومتی هیچ برابرش در که است الجان درآنق خان

 کم شهاب از چیزی قد نظر از. شود می خارج دلم ته از آهی

 که است داده بدنش و تن خورد به زهرماری آنقدر اما ندارد

 به افتد می من به که نگاهش. بایستد پا سر حتی تواندنمی

 می سرش به را دستش دو و زده کنار را شهاب دستان سختی

 و بخوابم میترسم ترسم، می اما خواهد، می خواب دلم. کوبد

 شده نزدیک من به قدم به قدم خان کامبیز. برود باد بر حیثیتم

 بیابانی غول دو آن یا و من با که دهدمی نشان لبانش حرکت و

 تمام و کرده ریز را چشمانم. شنوم نمی هیچ من اما زندمی حرف

 و شود فرجی شاید تا دهم می لبهایش حرکت به را حواسم

 صدایش توانم می ایستد می که سرم باالی. گویدمی چی بفهمم

بشنوم را . 



 همه که برسه سر سیاوش اگه نامردا؟ آوردین سرش بالیی چه -

کشته مونو ... 

خریه؟ کدوم دیگه سیاوش -  

. پرسد می را این درهم ابروهای با و ایستاده او کنار شهاب 

 من دستان کردن باز مشغول و شده خم که همانطور خون کامبیز

دهدمی را پاسخش است، . 

 تو االنم زنه، می سر بهش اینجا میاد همیشه که مه خواهرزاده -

 .راهه

دونی؟ می کجا از تو -  

 او. است انداخته شماره به را نفسش دشوار چندان نه کار همان 

 به کمی را پیراهنم طرف دو و شده خم. من دادن نجات به چه را

 سر از وقتی. زدم زنگ بهش: گوید می و کند می نزدیک هم

 شد خبردار شستم نیست ازتون خبری دیدم و شدم بلند بساط

 چقدر ببینم که زدم زنگ بهش ای بهونه یه به. اینجا اومدین که

زدین که گندی کردن جمع برای داریم وقت . 



 و زند می اش سینه قفسه به آرامی چندان نه ی ضربه شهاب 

 جنس. باشی داشته مارو هوای باید دونی می که خوبه: گوید یم

 ی دفعه. کنی تسویه باید رو اش بقیه ولی منی مهمون امشبتو

کنم می ناکار خودتو ، ندارم کاری جونت مادر این با دیگه . 

 رو و زند می خان کامبیز بینی به ای ضربه و گوید می تمسخر با 

 روزی به را او مواد. سوزد می خان کامبیز برای دلم. گرداند برمی

 پا و سر بی جوان یک از باید سال و سن این با که است انداخته

نزند دم و بخورد حرف . 

 دور چرخی و برخاسته جا از را خان کامبیز شان رفتن با 

 وحشتناکی درد از و ام شده جمع خود در من. زند می خودش

 باالی ایلحظه. پیچم می خود به است گرفته فرا را بدنم تمام که

 دیده آنها اشک برق حاال که چشمانی با و ایستد می سرم

 توروخدا: گوید می آرامی صدای با. کند می براندازم شود،می

 فکر همه که اونقدر من بیفته، اتفاق این نبود قرار ببخش، منو

نیستم بدی آدم کنن می . 

آید می خود به تازه او و کشم می هم در چهره درد از  . 



کمکت بیاد بدم خبر سیاوش به باید کجاست؟ تلفنت - . 

 آمده حرف به دوباره. کنم می نگاهش بازم نیمه چشمان الی از 

 کاری که من گفتم، دروغ تشن غول تا دگ این به: گوید می و

 بیاد بگم سیاوش به الاقل بزار بدم، انجام برات نیست ساخته ازم

کردم پیداش... آهان کنه، جمعت . 

 همراهم تلفن به را خودش و گفته را آخرش ی جمله هیجان با 

 گوشم کنار آخر در و کرده پایین و باال را آن کمی. رساند می

 گوشم به که سیاوش سرحال و گرم صدای. داردمی نگهش

 دردناکم لبانم بین از. کندمی پیدا را خودش راه اشک خورد،می

کمک: نالم می  

 آخر آخر. باشد خرشآ اینجا کاش. فهمم نمی هیچ دیگر و 

کاش. آخرش ... 

 

# ۶۲پارت  

 کند می ام حالی کردنم جابجا برای خان کامبیز حاصل بی تقالی

 من از دنیا تا مانده هنوز نیست، هم ها راحتی این به مرگ که



 را دستم دو که شودمی ناامید کردنم بلند از گویی. شود سیر

 بدترین مبگوی باید ولی دانم نمی را قصدش. کشد می تخت روی

 می شکنجه به کارش. است کرده انتخاب من به کمک برای را راه

 .ماند

 یه به برسونمت باید خودم. بیاد کی نیست معلوم سیاوش -

دیگه، کن همکاری خودتم. جایی  

 می ردیف هم پشت را جمالتی و زندمی نفس نفس خان کامبیز 

 مهه این جای به خواستم می او از داشتم را جانش اگر. کند

 خوابم به هم من بگذارد و بگیرد را پانزده و صد شماره تالش

 همه آن حاصل. است نمانده برایم انرژی که حیف اما برسم

. شود می نرمی نسبتا سطح روی تخت روی از من افتادن تالش،

 جابجا مرا آن با خواهدمی و است کرده پهن زمین روی را پتو

 و شود می کشیده تاقا نرم چندان نه فرش سطح روی پتو. کند

. کندمی جدا هم از را وجودم بند بند دارد یکی کنممی حس من

 ضربه چپم چشم مطمئنم. کنم باز درست توانمنمی را چشمانم

 خان کامبیز. باشد آن زیر باید بزرگی کبودی و خورده سنگینی



 تکرار را جمله یک مدام کشد، می را پتو سختی به که همانطور

نمیر داتوروخ". کندمی " 

 پتو. کنممی حس گلویم به را مایعی هجوم اتاق، در از عبور با 

 به و گیرد می آهن طعم دهانم چرخد می خروجی طرف به که

 می زانو دو روی مقابل و کرده رهایم خان کامبیز. افتم می سرفه

 دست او. ریزد می بیرون دهانم از شدت با غلیظی خون. نشیند

 می سرش بر محکم را دستش دو و کرده گم حسابی را پایش و

 اش وقفه بی ی گریه. ماند می هذیان به بیشتر صدایش. کوبد

 حالم دانمنمی. دهدنمی من به را هایشحرف فهمیدن ی اجازه

 چرخی و برخاسته جا از وحشت با بعد ای دقیقه که است چگونه

 خیال به من و رودمی خروجی در طرف به. زند می خودش دور

بندم می چشم ارهدوب رفتنش . 

 افتم،می گیر خودم اورژانس به بزنم زنگ اگه تو؟ با کنم چیکار -

کنم؟ چیکار تو با من. برسه کی نیست معلوم که سیاوشم  

 اشکبار چشمانی و پریده رنگی با او روی به کمرنگی لبخند 

برو: زنم می لب و پاشیده است، ایستاده سرم باالی مستاصل،  



 گیجی با و شودمی متوقف اش عجوالنه و هراسان حرکات تمام 

 اینکه از قبل باید. شود گرفتار خواهدنمی دلم. کندمی نگاهم

 این. باشد دنیا به عمرم اگر البته کنم، آرامش ببیند را سیاوش

 او وضعیت این در اگر سیاوش مطمئنا اما دارد کمک به نیاز مرد

. شتدا نخواهد حاصلی هیچ شخصیتش تخریب جز ببیند، را

 در که است بلند چنان حیاط در و ساختمان خروجی در صدای

 سنگین چشمانم. آوردمی درد به را سرم و پیچد می هایم گوش

 سفید ای هاله تنها چشمانم کردن باز با دیگر حاال. است سنگین

 می مرگ من مثل آدمی برای. نخندم توانمنمی. بس و بینم می

 و بندم می آرامی به را چشمانم. باشد عسل شیرینی به تواند

 لبم ی گوشه از همچنان که خونی ی باریکه به کنم می سعی

باشم توجه بی شود، می خارج . 

 

** 

 هوشیار کمی شود می باعث رسد، می گوشم به که صدایی و سر

 بی ی سرفه شدن، جا ای ذره با. کند می درد بدنم تمام. شوم

 که است خون زنممی که ای سرفه هر با. افتد می جانم به موقعی



 داخل که شکسته دندان دو. ریزد می بیرون دهانم ی گوشه از

 صدای. کنم می تف بیرون به زحمت کلی با را اند مانده جا دهانم

 مان آشنایی مدت تمام مثل. آوردمی لبم به لبخند سیاوش

 بینم می را هراسانش هایقدم بعد ای لحظه. است شده نگرانم

 مرا ی شده مچاله جسم دارد حق. ودد می خانه داخل به که

 هایم استخوان تمام کنممی فکر که ام خورده کتک آنقدر. نبیند

 های قدم که شود می چه دانمنمی.اند شده خرد و شکسته

 به قبل از تر آرام بعد و ایستاده حرکت از ای لحظه سیاوش

 که دارم درد آنقدر. شود می کشیده هستم، من که جایی سمت

ببینمش و گرفته باال را سرم توانمنمی . 

آوردن؟ سرت بالیی چه عزیزم، طهورا، -  

 شدن کشیده همین و نشیند می لبانم روی تلخی لبخند 

رساندمی لبم به را جانم هایم، لب مختصر . 

کردی؟ پیداش سیا، شد چی -  

 در اتفاق بدترین او حضور. افتندمی هم روی درد با چشمانم 

 اینکه بدون و کرده تند قدم سمتم به سیاوش. است لحظه این



 قرار مخاطب را او فریادی با بردارد، ام شده خرد جسم از چشم

دهدمی . 

 - بیرون بیارمش تا بمون همونجا امیر، تو نیای ... 

 عریانم و جان بی تن روی و کنده تن از را اش بهاره پالتوی و 

 آغوشم در و انداخته پاهایم و سر زیر دست احتیاط با. اندازد می

 بدنم، های استخوان تک تک درآمدن صدا به وجود با. کشدمی

 می لب گوشش کنار. کنم نمی عوض دنیا با را آغوشش امنیت اما

 می حراج به رو تنم داشت خونت هم وقتی بودی کجا: زنم

 ذاشت؟

 کند می خنک کمی را دلم گردنش ی زده بیرون رگ زدن نبض

 مرد این. کند می زهر را دلم خنکای هایش شانه خفیف لرزش اما

 یاد به با. است کرده تالش من برای سهمش از بیشتر خیلی

چادرم: زنم می لب وضعیتم آوردن  

 لب به را گوشش و شده خم کمی. فهمد نمی را منظورم سیاوش

 حرکت. کنم می تکرار دوباره را ام خواسته. کند می نزدیک هایم

شود می متوقف پاهایش . 



اما است مضطرب و هراسان  

 

# ۶۳پارت  

 دانممی خوب که را دیگری شخص با سیاوش زدن حرف صدای

 چشمانم کردن باز برای تالشی هیچ دیگر. شنوممی را کیست،

 بیش دلش و ببیند وضعیت این در مرا خواهد نمی دلم. کنم نمی

شود خنک باید، آنکه از . 

اومده؟ سرش بالیی چه خدا، یا -  

 صدایش نظرم به اما نه یا است درست احساسم دانمنمی 

 امیرعلی که زنم می گول را خودم دارم من هم شاید. لرزدمی

 ظاهرا. است شده نگران من برای شده که هم بار یک سنگدل

 که اند بوده کاری زیادی خورده صورتم و سر به که ضرباتی

 پیرمردی پیشکش مرا خودش او مگر. ام شده خیاالتی اینگونه

 باشد؟ چه برای باید اش نگرانی ناال پس نکرد ساله هشتاد

 و گذارد می عقب صندلی روی را الشم و آش جسم سیاوش

 اول مطبوع هوای. کند می مرتب ام برهنه بدن روی را چادرم



. کند می گرمم کمی سیاوش کت. اندازدمی جانم به سرما صبح،

شنوم می را سیاوش بلند صدای جلو در شدن باز با . 

- بیمارستان بریم باید نیست، خوب لشحا علی، امیر شو سوار . 

هستم من اش بعدی جمالت مخاطب  . 

 نگاه منو فقط بخوابی نباید. ببین منو طهورا، کن باز چشاتو -

 .کن

 میل رغم علی کند می مجبورم که دارد خواهش آنقدر صدایش 

 و کرده باز را سنگینم های پلک الی آیه و قسم کلی با ام باطنی

. اندازدمی جانم به درد اتومبیل، شدید یها تکان. کنم نگاهش

کشم می هم در چهره و شده خارج لبهایم بین از ضعیفی آخ . 

باشه ها چوله چاله به حواست علی، امیر برو آروم - . 

 دانم می خوب. است شده نگرانم همیشه مثل که است سیاوش 

 بی دارم لحنش در موجود شدید نگرانی از که شادی حس که

 شده نگرانم اینگونه که دارم را نفر چند من مگر ماا است انصافی

کردم؟ می چه نداشتم را او اگر بخورند؟ غصه بدم حال برای و  



 خودم دستای با خودم. بشکنه دستش طهورا؟ داری درد -

غیرتو بی ی مرتیکه کنم می خفش ... 

 حاالها حاال که باشد ترسیده آنقدر خان کامبیز کنم می آرزو

 صحبت بلند بلند سیاوش. نزند سرس به شدن آفتابی هوس

 بر بالیی چه هایم، گوش در صدایش پژواک داندنمی و کندمی

 هر و است شده متورم مغزم کنم می احساس. آوردمی مغزم سر

بیابد خروج برای راهی و بشکافد را ام جمجمه است ممکن آن . 

 یاد از را بدنم اعضای ی بقیه درد که است زیاد قدر آن دردش 

 حال. شود می دورتر و دور دارد هم باز سیاوش صدای. برم یم

کندمی دراز طرفم به را دستش و فهمد می مرا . 

طهورا بده دستتو - . 

 کمی را دستم. چیست هدفش دانمنمی. بینم می تار را دستش

 هم باز. دارد او دست با زیادی فاصله هم هنوز اما آورم می باال

 دستم و کشیده عقب به کمی را خودش و شود می حالم متوجه

. کند می قفل دستانش بین را آن. گیرد می انگشتانش نوک با را

 هم ندیده. سوزاندممی دارد حرارتش. است داغ امیرعلی نگاه



 زیر مرا حرکات و کرده تنظیم صورتم روی را آینه که فهمم می

 دستم: گویدمی و داده دستم به تکانی سیاوش. است گرفته نظر

داری توان که جا هر تا بده، فشار رو . 

 می انگشتانم بند بند در درد و کنممی عمل اش خواسته به 

 خیالش کمی اینکه برای. دارد نمی بر من از نگاه سیاوش. پیچد

 نتیجه تالشم انگار. کنم می نثارش جانی کم لبخند کنم راحت را

 هق دل ته از اشک ای قطره بدون او که است داده معکوس ی

 صدای و شودمی شل انگشتانش دور از کم کم دستم. زند می

پیچد می اتومبیل اتاقک در او فریاد . 

 دیگه ی دقیقه پنج فقط نخواب، خدا تورو طهورا، نخواب -

رسیممی االن کن، تحمل . 

 برو تندتر: غردمی امیرعلی به رو و شده عوض مخاطبش 

برو تندتر المصب، ... 

 به مرا که هستند بدنم اعضای اولین هایم گوش. شود نمی دیگر 

 من و افتدمی پایین دستم سپس کند،می دعوت خبری بی عالم

 به را خودش که بینممی را سیاوشی بازم، نیمه هایپلک الی از



 هم روی با. بگیرد مرا خوابیدن جلوی تا کوبد می دیوار و در

 زیبایی سکون و شده محو هم تار تصویر آن هایم، پلک افتادن

 این لحظه این در ام خواسته تنها. گیردمی فرا را نیایمد تمام

 عذاب سیاوش مردم، و کرد من به نظری خدا اگر که است

 اتفاقاتی ی زنجیره در فرد ترین گناه بی او. باشد نداشته وجدان

 لحظه این و امروز به مرا و داده هم دست به دست که است

 اگر که کنند یم عهد خدا با بیماری اوج در همه. اند رسانده

 مثل کی من اما ببخشند را بدشان حال مسببان شوند، خوب

 که بندم می پیمان خدا با دلم ته ته از. باشم بار این که بودم همه

 که عمرم ی لحظه لحظه انتقام ایستادم، سرپا دوباره روزی اگر

 بگیرم ام خوشبختی قاتالن از را نفهمیدم آن از هیچ و شد تلف

باشم خودم حالم، مقصر ینبزرگتر اگر حتی . 

 

# ۶۴پارت  

 به هم را راستم دست و است گرفته را چپم بازوی زیر معصومه 

 وبال و شکسته چپم دست. بروم راه بتوانم تا ام گرفته دیوار



 و ام آمده هوش به که است روز ده به نزدیک. است شده گردنم

 ماس اگر. گذارد نمی تنهایم ای لحظه معصومه مدت این تمام در

 بشود را سیاوش با سیاه شب آن در تلخ ای دقیقه چند دیدار آن

 به نزدیک من بیهوشی، روز چهار احتساب با االن گذاشت دیدار

 می تماس بار چندین روزی. ام ندیده را سیاوش است هفته دو

. دیدن مانند بود کی شنیدن اما پرسد می را حالم و گیرد

 اینکه به فکر با را خودم لیو نیستم دلگیر او از بگویم توانمنمی

 ندیدنش تا کنم می قانع ندارد من به نسبت ای وظیفه هیچ او

 بار دو با که چشمی و شده له ی کلیه یک. نزند قلبم به نیش

 که شده علت بر مزید هم است یافته بهبود حدودی تا عمل

 فضای از دارد حالم دیگر. نریزد همم به زیاد سیاوش نبودن

 در طاها و طنین طاهر، روز هر که این. خوردمی مه به بیمارستان

 همه از بیشتر کنند می اتاق مهمان را خودشان مالقات ساعات

 با حتی. ندارد تاثیری رویشان هم هایم محلی بی. دهدمی زجر

 خواب به را خودم اتاقم، در حضورشان زمان تمام در اینکه وجود

 هاآن به راست و رک تا انگار. شود نمی کم رویشان هم زنم می

 نخواهند را دلم حرف دهد می آزارم چقدر بودنشان که نگویم



 آزارشان نخواهم و باشد سخت برایم گفتنش که این نه. فهمید

 چشم از آنقدر فقط نه، بشکنم، را دلشان نکرده خدای یا بدهم

 بی ندارند، هم گذاشتن انرژی ارزش دیگر نظرم از که اند افتاده

است خیالم آرامش برای راه بهترین اآنه به کردن محلی . 

 کمک به بخش، راهروی در طوالنی چندان نه رفتن راه از خسته 

 بیشترین. کنم می تازه نفسی و گرفته جا تختم روی معصومه

 به شب همان چپم ی کلیه. است دیده بدنم چپ سمت را آسیب

 کلیه یک با تنها باید حاال من و گردید خارج پزشکان تشخیص

 ام آورده که شانسی بزرگترین است معتقد پزشکم. گذرانمب عمر

 ام ریه یا قلب به ام شکسته ی دنده چهار از یکی که بوده این

 توجیهش کسی. ندارد تقصیری هم او. است نرسانده آسیب

زند می له له مردن ای لحظه برای بخت نگون طهورای که نکرده .  

- جان؟ طهورا نداری الزم چیزی  

 آرزو قلبم ته از و پاشم می لبخند مهربانم ی همعصوم روی به 

بنویسد او برای خدا است خیر هرچه کنم می . 



 بیمارستان این و من گرفتار همش روزا این شرمنده عزیزم، نه -

بودی لعنتی . 

 چه این: گویدمی مصلحتی اخمی با و کشیده درهم چهره 

 مه استراحت یه. پیشت بیام خواستم خودم زنی، می که حرفیه

کردم خیاطی بس از شده ضعیف چشمام. دادم خودم به . 

 این دانم می خوب. کند می اش جمله ی ضمیمه هم چشمکی 

. است خیاطی عاشق او گرنه و زند می من دلخوشی برای را حرف

 آورده فشار وجودم به عجیب روزها این کسی بی و تنهایی

 .دارد کردنم خفه در سعی و انداخته گلویم دور دست. است

 که است بزرگی بغض تنهایی، همه این تالش به العملم عکس

 روی به. ندارد هم شکستن قصد و گرفته را گلویم راه روزهاست

 اگه عزیزم، ممنونم: گویممی و زده آلودی بغض لبخند معصومه

 نمی پا جام از دیگه امروز. بکنم باید چیکار دونستم نمی نبودی

 استراحتی یه و خونه برو هم تو. کنه می درد بدنم تموم. شم

افتی می پا از اینجوری. بکن . 



 منظورش. کند می اشاره اتاق ی گوشه تاشو صندلی به دست با 

 دیگه برو: دهممی ادامه بگوید، چیزی اینکه از قبل و فهمممی را

 خوام می کن، استراحت خوب. برنگرد هم فردا تا جان، معصومه

کن مرخصم که کنم کاری یه و برم راه کلی فردا . 

 می خدا فقط. کند می نگاهم مردد و آوردمی پایین را دستش 

خوشحالم حضورش خاطر به چقدر که داند . 

نداری؟ کاری که مطمئنی -  

 عزیزم، آره: گویممی و زده اش خواهرانه نگرانی به لبخندی 

 برای تا بخوابم بگیرم االن خوام می شدم، خسته خیلی امروز

مباش داشته انرژی فردا . 

 آخه: گویدمی تردید با و دوزد می اتاق از بیرون به را نگاهش 

بخوابی؟ خوای می حاال از نشده، سه ساعت که هنوز  

 اما خواهدمی را بودنش دلم. دهم می تکان سر تنها جوابش در 

 باید. است کرده لطف کلی هم جا همین تا که دانم می خوب

. کنم آماده است، مانتظار در که سنگینی تنهایی برای را خودم

 خصوصی اتاق برایم و کرده لطف من به خودش خیال به طاها



 اگر شاید. زندمی دامن ام تنهایی به بیشتر این و است گرفته

گذشت می زمان ترراحت داشتم اتاقی هم یک . 

 

# ۶۵پارت  

 خواب ولی ام کشیده دراز تخت روی که است ساعت نیم از بیش

. فرستادم خانه به میلش برخالف را معصومه. آید نمی چشمانم به

 خوابیدن شب یک از بهتر خیلی خانه در ساعته چند استراحتی

است بیمارستان در . 

 بیرون آمد و رفت توانم می و دارد قرار پنجره به نزدیک تختم 

 کم کم چشمانم. دارم که است سرگرمی تنها این. ببینم را اتاق از

. دهم می را ساعته چند خوابی نوید خودم به من و شود می گرم

 آخرین تا را چشمانم زند می آشنا حد از بیش که مردی دیدن

 و اندام این ولی نیستم مطمئن. پراند می را خوابم و کرده باز حد

 را صورتش. باشد سیاوش به متعلق باید نظرم به ها لباس

 میز روی دست. کنم می حس را حضورش عجیب اما بینمنمی

 را سیاوش ی شماره. دارم برمی را ام وشیگ و کشیده تخت کنار



. مانم می اتاق بیرون آشنای مرد واکنش منتظر و گیرممی

. رودمی جیبش طرف به دستش و ایستند می حرکت از پاهایش

 معرض در حاال رخش نیم. است خورده زنگ هم گوشیو گویی

 می افتد، می مخاطب ی شماره به که نگاهش. دارد قرار من دید

 طرف به کامالً. ببینم را اش رنگ پر لبخند فاصله همین از توانم

پیچد می گوشی در سیاوش صدای و چرخد می من . 

داشتی؟ کاری جان، طهورا جانم -  

 در اشک و شود می دوخته چشمانش به چشمانم دوهفته از بعد 

 همین. است گفته دروغ من به هم مرد این. زندمی حلقه آنها

 خاطر به تواندنمی و افتاده کار در که گرهی از پیش ساعت چند

. است ایستاده روبرویم حاال و بود گفته برایم بیاید دیدن به آن

 روی اشک ی قطره اولین و افتد می تخت روی دستم از گوشی

 از دستش. نیست خبری هم او لبخند از دیگر. چکد می ام گونه

 از بیش. کند می نگاهم باز دهان با و آمده پایین گوشش کنار

 و گردانم برمی را رویم. است متعجب او شوم، غافلگیر من آنکه

 و خواهر آمدن تا چیزی. دهم می باریدن ی اجازه هایم اشک به



 باید روز و حال این با دیدنم. است نمانده مهربانم برادران

 اتاق در به ای تقه که کشد نمی طولی. باشد بخش لذت برایشان

 نمی باز را چشمانم. شودمی باز در کوتاهی تاخیر با و خورده

 برایم را او هویت چیزی هر از قبل سیاوش سرد و تلخ عطر. کنم

 جلوی تا فشارم می هم به ترمحکم را چشمانم. سازد می برمال

 پیچد می گوشم در که گرمش صدای. بگیرم را دیدنش وسوسه

برممی پی ام دلتنگی عمق به . 

- باهام؟ قهری خانوم، طهورا  

 و خواهد می را دیدنش دلم. دهممی نشان عملیال عکس هیچ 

 شده خیانت احساسش به که دارم را کسی حس. خواهد نمی

 مردان به حد از بیش اعتماد چوب عمرم تمام در من. است

اند داده را اعتمادم جواب خوبی به آنها. ام خورده را ام زندگی . 

بدم توضیح برات بزار طهورا، کن نگاه منو - . 

 دیگه نگفتم بهت مگه مرتیکه؟ کنی می غلطی چه اینجا تو -

بپلکی؟ دوروبرش نداری حق  



 نظر به ممکن غیر چشمانم بستن دیگر طاهر، ی خفه فریاد با 

 است؟ خبر چه اینجا. است باورنکردنی بینم می آنچه. رسد می

 می او به جانب به حق و گرفته دست در را سیاوش ی یقه طاهر

 که است موافق طاهر با انگار. کند یم نگاه تنها هم طاها. توپد

 می نگاه تنها و کرده چلیپا هم در اش سینه جلوی را دستانش

 حد از را وقاحت نفر دو این. بنشینم ساکت توانم نمی دیگر. کند

 رها خود حال به مرا سال دو از بیش. است دارخنده. اند گذرانده

 به که رطاه دست. کند می باد برایم گردنشان رگ حاال و کرده

ریزد می دلم رود، می باال سیاوش صورت در شدن کوبیده قصد . 

کنی؟می کارچی داری -  

 هوا در را طاهر دست که همین ولی نیست بلند زیاد صدایم 

 را تخت کنار ی نرده سختی به. است کافی برایم کند، متوقف

 این در اهمیتی هیچ نپوشیدن یا پوشیدن کفش. دهم می پایین

. برسانم سیاوش به را خودم خواهد می دلم فقط ،ندارد لحظه

 که دردی به توجه بی و شود می همراه قلبم با بدنم اعضای تمام

 نمی طولی. آیم می پایین تخت از پیچد می بدنم چپ سمت در



 خشمگین چشمان به. ایستم می سیاوش و طاهر بین که کشد

 آنها زا هاسال که است چشمانی همان اینها. شوم می خیره طاهر

 ذره نگاهش در هم بار یک حتی که ندارم خاطر به. ام ترسیده

 همیشه او. کند گرم را دلم کمی تا باشد ریخته مالطفت ای

 برای فقط که منطق بی و خودخواه انسان یک است، بوده همین

 کنم می مشت را دستانم. داردبرمی قدم خودش فقط و خودش

. نیایند فرود اش غهتی شش صورت روی قلبم ی خواسته طبق تا

نرود باالتر حدی از صدایم که است این تالشم . 

 - کنی؟ می بلند دست سیاوش روی حقی چه به تو  

 هه،: گویدمی نیشخندی با و شود می گرد تعجب از چشمانش 

 به جون نبود حواسم. دم می چاک یقه کی واسه دارم باش منو

بودی که هستی لیاقتی بی همون تو کنن جونت . 

 نوش را تندترش این از که من برای نه ولی دارد زهر مشکال 

 کوبم می اش سینه روی بار دو را ام اشاره انگشت. ام کرده جان

 به منفعتی چه روی از نیست معلوم که رو کاری منت: گویم می و

 من جلوی دیگه حنات نذار، من سر دادی انجام خودت خاطر



 بدون تو که مدون می خوب من ندونه کسی هیچ. نداره رنگی

دارینمی بر قدم از قدم من برای داشت چشم ... 
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 ...طهورا-

 با تا گوید می بلند را نامم. است طاهر ی جبهه در هم طاها 

 انبار امروز من که داند نمی او. بیاورد خود به مرا خودش خیال

... مرد: گویممی و گردمبرمی طرفش به. انفجار ی آماده و باروتم

 گوشه یه غیرتش خوش برادرای که روزی همون. مرد طهورا

 پیرمرد یه عروس جوری چه که کردن نگاه فقط و واستادن

شما برای حداقل مرد، شه، می ساله هشتاد ... 

 طاهاست. رودمی باال من کردن ادب برای بار این طاهر دست 

 می اش شده کلید هایدندان بین از طاهر. کند می آرام را او که

 وگرنه سوزه می حالت به دلم و مریضی کن شکر را خدا روب: غرد

 یکی تو برابر در وایستادن ساکت آدم من که دونی می خودت

 .نیستم



داداش خان رسیده زیاد ما به شما از: گویممی نیشخندی با . 

دارد داری میان در سعی طاها  . 

 می تو نگفتیم، چیزی که ما جان، طهورا کنی می اینجوری چرا -

 خوایم می همین واسه. داریم قبول هم ما گذاشتم کم راتب گی

کنیم جبران . 

رودمی باالتر معمول حد از صدایم  . 

 که عمرمو سال چهارده کنین؟ جبران چیو خواین می دقیقا -

 برم تونی می کنی؟ جبران تونید می شد تلف شماها برای

 برادرم و خواهر که کنی حالی بهم و سالگیم نوزده به گردونی

 کنی کاری تونی می ندارن؟ رو خودگذشتگی از دقیقه یه لیاقت

 زمین سر و تراکتور پشت عمرمو و دانشگاه برگردم دوباره که

نکن؟ تلف کشاورزی  

 کاری تونی می: دهممی ادامه و گرفته رویش به رو را دستم دو م

 این نه سالگیم نوزده لطیف و نرم دستای همون بشه دستام کنی

 هشتاد هفتاد، پیرزن یه مال کنه می فکر بینهب هرکی که دستا

 و برو برو، االن همین نه اگر اهلل، بسم تونی می اگه است؟ ساله



 و خودم به نداشتم برادری کنم فکر بزار. نباش من دوروبر دیگه

نیاورده در سرم رو مسخره بازی این سرنوشت که کنم قانع . 

 صدای. رودمی فرو اش یقه در بیشتر لحظه به لحظه طاها سر

 آنقدر. اندازد می خط ام نداشته اعصاب بر ای زنانه ی گریه

 اصالً که امشده مهربانم برادران خرکی غیرت رجوع و رفع درگیر

نشدم مهران و افسون نگار، طنین، حضور متوجه . 

 واسمون که کارهایی از که افتادیم چشمت از اینقدر یعنی -

پشیمونی؟ کردی  

 را لحنش. پرسد می را سوال این غیدما تو صدای با طنین 

 خوابیده طلبکاری کلی دلخورش لحن ته. شناسم می خوب

 پاره همینجا را پردردسر پیوند این پوسیده ی رشته باید. است

 .کنم

 به رو محاله عقب برگردم اگه باش مطمئن که پشیمونم اینقدر -

 بی برادر و خواهر داشتن نگه واسه کنم سپر سینه روستا یه روی

 هر هم طاها و عمه ی فرزندخونده شدی می تو وقت اون. معرفتم

کرد می شب عموها از یکی ی خونه رو روزش . 



 ادامه رحمانه بی من و گیردمی ناباوری رنگ طنین نگاه 

 طهورای دیگه ولی شد، نمی عوض براتون زیادی چیز: دهممی

 ی خونه کلفتی باید تو. بکشه تونو همه جور که نبود ای ساده

 و نباشه سرت دن، می بهت که نونی منت تا کردی می رو عمه

 می بیل عموهاش از یکی زمین سر باید روز هر دکترتونم آقای

 حسرت برای حاال که حیف ولی شد می قشنگی زندگی. زد

دیره خیلی خوردن ... 

 

# ۶۶پارت_ادامه  

 با ولی گردمبرمی طرفش به سیاوش از خواستن کمک قصد به

 پلک ی گوشه. ماسد می دهانم در حرف هم صورتش دیدن

 نگفته. است کبود چشمش دو زیر و خورده بخیه چند راستش

 دارد عادت او. است طاهر کار کار که دانم می خوب هم

 طرف حالی پراکنی لگد و مشت با زبان، جای به را هایشحرف

 اشک. نفهمند زبان خودش مانند همه کندمی فکر. کند مقابلش

 این در سیاوش شدن پنهان دلیل حاال. زند می هحلق چشمانم در



 او ی شرمنده  که منم این باز و است شده روشن برایم هفته دو

: گویممی برگردم، آشنا های غریبه آن طرف به اینکه بدون. شدم

 خوب شماها ندونه کسی هیچ. دارم من که کسیه تنها سیاوش

 دم، می جونمم عزیزن واسم که کسایی برای من که دونین می

 می منه، کار و کس تمام سیاوش کنید جمع رو حواستون پس

 رو خودش غیرتی بی تقاص بخواد و بره هرز که را دستی شکنم

بگیره سیاوش از . 

 سیاوش کبود چشمان زیر انگشتانم سر با و گذاشته جلو قدمی

 صدای با. کند می بدتر را حالم مهربانش لبخند. کنممی لمس را

 این از داره حالم سیاوش، ببر اینجا از منو: مگویمی آلودی بغض

خونه ببر منو خوره، می هم به آدماش و بیمارستان ... 

 

# ۶۶پارت  

 ...طهورا-

 با تا گوید می بلند را نامم. است طاهر ی جبهه در هم طاها 

 انبار امروز من که داند نمی او. بیاورد خود به مرا خودش خیال



... مرد: گویممی و گردمبرمی رفشط به. انفجار ی آماده و باروتم

 گوشه یه غیرتش خوش برادرای که روزی همون. مرد طهورا

 پیرمرد یه عروس جوری چه که کردن نگاه فقط و واستادن

شما برای حداقل مرد، شه، می ساله هشتاد ... 

 طاهاست. رودمی باال من کردن ادب برای بار این طاهر دست 

 می اش شده کلید هایدندان بین زا طاهر. کند می آرام را او که

 وگرنه سوزه می حالت به دلم و مریضی کن شکر را خدا برو: غرد

 یکی تو برابر در وایستادن ساکت آدم من که دونی می خودت

 .نیستم

داداش خان رسیده زیاد ما به شما از: گویممی نیشخندی با . 

دارد داری میان در سعی طاها  . 

 می تو نگفتیم، چیزی که ما جان، راطهو کنی می اینجوری چرا -

 خوایم می همین واسه. داریم قبول هم ما گذاشتم کم برات گی

کنیم جبران . 

رودمی باالتر معمول حد از صدایم  . 



 که عمرمو سال چهارده کنین؟ جبران چیو خواین می دقیقا -

 برم تونی می کنی؟ جبران تونید می شد تلف شماها برای

 برادرم و خواهر که کنی حالی بهم و گیمسال نوزده به گردونی

 کنی کاری تونی می ندارن؟ رو خودگذشتگی از دقیقه یه لیاقت

 زمین سر و تراکتور پشت عمرمو و دانشگاه برگردم دوباره که

نکن؟ تلف کشاورزی  

 کاری تونی می: دهممی ادامه و گرفته رویش به رو را دستم دو م

 این نه سالگیم نوزده یفلط و نرم دستای همون بشه دستام کنی

 هشتاد هفتاد، پیرزن یه مال کنه می فکر ببینه هرکی که دستا

 و برو برو، االن همین نه اگر اهلل، بسم تونی می اگه است؟ ساله

 و خودم به نداشتم برادری کنم فکر بزار. نباش من دوروبر دیگه

نیاورده در سرم رو مسخره بازی این سرنوشت که کنم قانع . 

 صدای. رودمی فرو اش یقه در بیشتر لحظه به لحظه اطاه سر

 آنقدر. اندازد می خط ام نداشته اعصاب بر ای زنانه ی گریه

 اصالً که امشده مهربانم برادران خرکی غیرت رجوع و رفع درگیر

نشدم مهران و افسون نگار، طنین، حضور متوجه . 



 ونواسم که کارهایی از که افتادیم چشمت از اینقدر یعنی -

پشیمونی؟ کردی  

 را لحنش. پرسد می را سوال این دماغی تو صدای با طنین 

 خوابیده طلبکاری کلی دلخورش لحن ته. شناسم می خوب

 پاره همینجا را پردردسر پیوند این پوسیده ی رشته باید. است

 .کنم

 به رو محاله عقب برگردم اگه باش مطمئن که پشیمونم اینقدر -

 بی برادر و خواهر داشتن نگه واسه کنم رسپ سینه روستا یه روی

 هر هم طاها و عمه ی فرزندخونده شدی می تو وقت اون. معرفتم

کرد می شب عموها از یکی ی خونه رو روزش . 

 ادامه رحمانه بی من و گیردمی ناباوری رنگ طنین نگاه 

 طهورای دیگه ولی شد، نمی عوض براتون زیادی چیز: دهممی

 ی خونه کلفتی باید تو. بکشه تونو همه رجو که نبود ای ساده

 و نباشه سرت دن، می بهت که نونی منت تا کردی می رو عمه

 می بیل عموهاش از یکی زمین سر باید روز هر دکترتونم آقای



 حسرت برای حاال که حیف ولی شد می قشنگی زندگی. زد

دیره خیلی خوردن ... 

 

# ۶۶پارت_ادامه  

 با ولی گردمبرمی طرفش هب سیاوش از خواستن کمک قصد به

 پلک ی گوشه. ماسد می دهانم در حرف هم صورتش دیدن

 نگفته. است کبود چشمش دو زیر و خورده بخیه چند راستش

 دارد عادت او. است طاهر کار کار که دانم می خوب هم

 طرف حالی پراکنی لگد و مشت با زبان، جای به را هایشحرف

 اشک. نفهمند زبان خودش دمانن همه کندمی فکر. کند مقابلش

 این در سیاوش شدن پنهان دلیل حاال. زند می حلقه چشمانم در

 او ی شرمنده  که منم این باز و است شده روشن برایم هفته دو

: گویممی برگردم، آشنا های غریبه آن طرف به اینکه بدون. شدم

 خوب شماها ندونه کسی هیچ. دارم من که کسیه تنها سیاوش

 دم، می جونمم عزیزن واسم که کسایی برای من که دونین می

 می منه، کار و کس تمام سیاوش کنید جمع رو حواستون پس



 رو خودش غیرتی بی تقاص بخواد و بره هرز که را دستی شکنم

بگیره سیاوش از . 

 سیاوش کبود چشمان زیر انگشتانم سر با و گذاشته جلو قدمی

 صدای با. کند می بدتر را حالم مهربانش لبخند. کنممی لمس را

 این از داره حالم سیاوش، ببر اینجا از منو: گویممی آلودی بغض

خونه ببر منو خوره، می هم به آدماش و بیمارستان ... 

 

 

# ۶۷پارت  

 به هم مرا های لب فرزاد و سیاوش دل ته از و بلند های خنده

 را خیالم بینشان صمیمی و خوب ی رابطه. کندمی وادار خنده

 از که روزی چند این در. کند می راحت سیاوش تنهایی زا کمی

 که کسانی تمامی تقریبا صحرا، جز به شدم مرخص بیمارستان

 مرا بودنش با هم باز معصومه. اند آمده دیدنم به شناختم می

 کلی با امروز باالخره. کرد حدش از بیش مهربانی ی شرمنده

 چادر. برگردد اش خانه به که کنم مجاب را او توانستم اصرار



 به و کشممی سر روی دست یک با را هایم شانه روی افتاده

 رفتن راه موقع که دردی هم هنوز. آیم می پایین تخت از آرامی

. کند می دشوار برایم را رفتن راه پیچد، می چپم پهلوی در

 آپارتمان و بودم بستری من که روزی چند همان در سیاوش

 جناب ی خانه از که وسایلی اتنه. است کرده کشیاسباب جدید

 را ها عروس لباس. باشد می هایم لباس آورده اینجا به سرهنگ

 کوچکی وجود با آپارتمان این. برگردانده مزون به خودش هم

 حیاط و حیاط از خبری اینجا. دارد خوب حس کلی من برای اش

 زیبا، نقلی و کوچک آشپزخانه کوچک، اتاق یک. نیست خلوت

 مشترک، حمام و بهداشتی سرویس و جور و جمع پذیرایی

 من برای هم بودنش کوچک. است کرده پر را آپارتمان فضای

 برای هم کمتری وسایل کوچک ی خانه. شودمی محسوب حسن

. خواند می بهتر من خالی تقریبا جیب با این و دارد نیاز شدن پر

 که است دالیلی از دیگر یکی هم خان کامبیز بیگاه و گاه حضور

 دری اینجا، حسن مهمترین. باشم راضی اینجا به مکان نقل از

 در خود البته. دارد قرار من آپارتمان در روبروی دقیقا که است

. باشد می عزیز برایم روبرویم آپارتمان ساکن نیست، نظرم مد



 را دلم حال کشد، می نفس من از کوتاه ایفاصله با سیاوش اینکه

کند می خوب . 

- کمکت؟ بیام نزدی صدام چرا ری؟ می ریدا کجا جان طهورا  

 در و ورودی در طوالنی چندان نه ی فاصله جمله این با سیاوش 

. رساند می من به را خودش و کرده طی بلند قدم چند با را اتاق

 لبخندی شودمی دراز سمتم به من، به کمک قصد به که دستش

 کمکم باید جان، سیاوش خوبم من: گویم می و داده تحویلش

بیام بر کارام ی عهده از بتونم . 

 ذاشتی می کاش: گوید می نگرانی با و زند می کمر به دست 

 دلم تو دل من هستی که تنها بمونه، پیشت امشب معصومه

 .نیست

 االن. ببندازم زحمت تو اونو قراره کی تا چی؟ که آخرش -

 ترسم می. نرفته هم تولیدی. منه گرفتار روزه بیست نزدیک

بخواد رو عذرش صحرا . 

 تو اونقدر معصومه باشی، خودت سالمتی فکر بهتره شما -

 براش نخوان نبودنش روز چند با که داره جایگاه تولیدی



 رو کسی بخواد کنه می بیجا خیلی هم صحرا بیارن، جایگزین

کنه اخراج تو به کمک بابت . 

 شک که راند می زبان بر غیظ با چنان را آخرش ی جمله 

 که بار هر. باشد خودم خندان همیشه سیاوش همان او کنممی

 سیاوش. امبوده سیاوش و اسو رفتار متوجه آمده اینجا به فرزاد

 که حالی در است نپرسیده او از را صحرا حال هم بار یک حتی

 ی عالقه از نشان چشمانش برق کندمی صحبت شادی از وقتی

دارد او به زیادش . 

شدم عصبی یکم ببخشید - . 

 نفس چند. دوزم می ش عصبی حرکات و او به را بممتعج نگاه 

 و باال صورتش روی بار دو یکی را دستش و کشد می عمیق

 تمام با سیاوش. فهمم نمی را رفتارش این معنی. کند می پایین

 شده شناخته من برای آنقدرها هم هنوز بودنش ساده و صاف

 مدانمی خواسته خودش که را قسمتی تنها اش گذشته از. نیست

است آگاه من زندگی لحظه به لحظه از او که حالی در . 



 می آشپزخانه وارد و کرده عبور کنارش از حرفی هیچ بدون 

 از بیش را او تا بردارم محکم را هایم قدم کنم می سعی. شوم

 به باید اما دهد می آزارم دارد دستم گچ. نکنم نگران باید آنکه

 همه است قرار یگرد ی هفته دو حداقل چون کنم عادت هم آن

 ثابتش نگاه و ایستاده همانجا که سیاوش به رو. باشد همراهم جا

 سیر دیگری دنیای در دهدمی نشان نامعلوم ای نقطه روی

بخوریم بیار چایی یه جان سیاوش بشین: گویممی کند،می . 

 چشمانش در که برقی. چرخد می طرفم به مکث کمی با نگاهش 

 بار یک نیست؟ آن در غلتیده اشک خاطر به که شود می دیده

 برق آن از اثری دیگر حاال. کشد می صورتش به دست دیگر

 نمی: گوید می و راند می لب بر ایخسته لبخند. نیست مشکوک

ریزم می خودم بشین، برو تو بیا جان، طهورا خواد . 

 با را خودم و چرخیده گاز طرف به ش، جمله به توجه بدون 

 که است آن از تر فکری هم او. نمک می مشغول چای ریختن

 به نسبت هایش العمل عکس و حرکات. بکند کارم به اعتراضی

. کرده مشغول شدت به مرا که است غریب و عجیب آنقدر صحرا



 می دلم امشده آشنا او به که مدتی طول در بار اولین برای

 در و االن حداقل. توانم نمی ولی کنم کنجکاوی کمی خواهد

 زمانی به را آن پس. نیست جایش بینم می او از که روحی شرایط

 و باشد االن از بهتر او حال هم که زمانی. کنم می موکول دیگر

تر نزدیک و تر صمیمی هست که این از مان رابطه هم ... 

# ۶۸پارت  

. پراند می شیرین خواب از مرا آپارتمان در شدن کوبیده صدای

 امان ای لحظه که دارد عجله قدر آن است در پشت که کسی

 گیج. لرزاندمی را بدنم و تن و زند می در تند تند. دهد نمی

 چادری. نباشد پوششم به حواسم که آنقدر نه اما هستم خواب

 بلندترین با و زده چنگ تخت کنار صندلی روی از را ام رنگی

 تیر چپم پهلوی. روم می در طرف به است توانم در که هاییقدم

 شخص یعنی دهم نمی آن به اهمیتی. دده می آزارم و کشد می

 و برسم دیرتر کمی ترسم می که دارد عجله قدر آن در پشت

 را کودکی که حالی در سیاوش در بازشدن با. شود ریخته خون

 طرف به که همانطور. شود می وارد و زده کنار مرا دارد آغوش در



 خواب از. جان طهورا ببخشید: گویدمی رود،می خوابم اتاق

 این فرزاد و شده بد صحرا حال. نبود ای چاره ولی کردم رتبیدا

 اونقد اما بیمارستان بره خودش مثالً تا من پیش آورد رو بچه

 یه. ماشینه تو پایین االنم. بره تنها بزارم ترسم می که بده حالش

 برم فرزاد با منم تا باشه شادی به حواست و بکن لطفی

 زودتر کنم می سعی. کنه ینم اذیتت آرومیه، ی بچه. بیمارستان

 معصومه به زنگ یه نمیای بر اش عهده از دیدی اگه ولی بیام

داره نگهش چجوری دونه می خوب و دستشه بچه این قلق. بزن . 

 به را شادی دارد او و ایم ایستاده هم روبروی اتاق، در جلوی 

 خوابیده تخت روی حاال که شادی و او بین نگاهم. سپارد می من

 بیچاره ی بچه. چرخد می است، شده کشیده رویش نم پتوی و

 بیدارش هم صدا و سر همه این که است سنگین خوابش آنقدر

 من و کند می ترک را خانه کوتاهی خداحافظی با سیاوش. نکرده

 شناخت هیچ و ندیدمش بیشتر بار یک که ای بچه و مانم می

 نجاهما منگ و گیج ایلحظه. ندارم اخالقیاتش و او از درستی

 چراغ نور زیر معصومش ی چهره. کنم می نگاهش و ایستم می

 به نسبت کنم می احساس. رسد می نظر به تر معصومانه خواب،



 بلند موهای. است شده تر الغر کوتاه، دیدار همان و قبل ی دفعه

 آن یاد به. اندازدمی چهارساله طنین یاد به مرا زیبایش، و

 تنش صورتی بلند پیراهن قشو و ذوق کلی با مادر که روزهایی

 او و بست می سرش طرف دو را مجعدش و بلند موهای و کرد می

 بلد خوب اول همان از را دلبری رسم. کرد می سیر ها آسمان در

 با طاهر حتی ابهت همه آن با پدر که کند چه دانست می و بود

 درست. شوند او شیدای و عاشق!!! ش ذاتی مهربانی حجم آن

 به ای ذره که کنم کاری نتوانستم وقت یچه که من برعکس

ببیند مرا هم او و بیایم طاهر چشم . 

 احتیاط با. شوم می خارج خیال و فکر از شادی کوتاه ی ناله با 

 ی شده خشک رد. نشینم می آن آرامی به و رفته تخت طرف به

 گذشته او بر چه نیست معلوم. شودمی دیده صورتش روی اشک

. زند می هق دقیقه چند هر هم سنگین خواب این در حتی که

 لبخند افتد، می تختم کنار درست او کوچک ساک به که نگاهم

. است اطرافیانش فکر به حال همه در سیاوش. آید می لبم بر

 زنی مقابلش طرف نیست مهم حاال  اوست ذات در بودن حامی

 تخت. شادی مانند رنجور و بیمار کودکی یا باشد من مانند تنها



 ظریف و تر کوچک شادی اما نیست بزرگ آنقدرها ام رهنف یک

 را او سیاوش. شوم شریک او با را تختم نتوانم که است آن از تر

 دراز کنارش توانم می من و گذاشته تخت قسمت ترین گوشه در

 سقوط احتمال از را خیالم دیوار به تخت بودن چسبیده. بکشم

 زیر را دستم ،کشیده دراز راست پهلوی به. کند می راحت او

 ظریف او. گذارممی نظر از را او چهره جای جای و گذارممی سرم

 دانم نمی. دارد سن سال شش که شود باورم که است آن از تر

 این وجود پایین تا باال از چشمانم بار چند و گذرد می چقدر

 مرا و آمده چشمانم به خواب کمکم که کندمی طی را زیبا کودک

بردمی یخبربی دنیای به . 

 

 

 

 

# ۶۹پارت  



 مواظب من بود خواسته و گفته آن از سیاوش که ساعتی چند

. نیست او از خبری و شده روز سه باشم، عمویش کوچک دختر

 بار چند روزی نه، باشد، گذاشته خدا امان به را ما کل به اینکه نه

 ردیف شادی و من برای هم پشت سفارش کلی و گیرد می تماس

 دوباره و دوباره و شود نمی راحت خیالش هم باز ولی کند می

 آن از تر آرام شادی. کندمی تکرار را هایش حرف و زند می زنگ

 زند، نمی حرف. بربخورم مشکل به اش نگهداری برای که است

 اصال انگار کنم می صحبت او با من که هم زمانی. کلمه یک حتی

 چشمان آن با تا کنم خود متوجه را او ای گونه به باید. شنود نمی

 خودنمایی فرصت و بلند های مژه زیر که زیبایش و درشت

 دلم. بفهمد را منظورم و بدوزد چشم دهانم به کند،می

 اش شنوایی کنم می فکر اما باشد درست حدسم خواهدنمی

 هم معصومه از. دهدمی نشان را این که حرکاتش. دارد مشکل

 نبود دانممی و مهست ارتباط در تلفنی هم او با. نیست خبری

 مسئولیت و است شده کار شدن سنگین باعث فرزاد و صحرا

 است مسلم زجر برایم دست یک با کردن کار. اوست با چیز همه

 ی اجازه سیاوش. م کن عادت باید و نیست ای چاره فعالً اما



 و شام و ناهار برای ساعت، سر. دهدنمی من به کردن آشپزی

 را آن ی دغدغه گذاردنمی و ادهد غذا سفارش شادی و من شام

 موهبت یک تنهایی روزهای این در شادی بودن. باشم داشته

 یک همان دیگر. شده بهتر من با اش رابطه روز، سه از بعد. است

 خیلی خیلی ام جسمی حال. ندارد هم را اول روز ناآرامی ذره

 به توانستم می حتی شد نمی مانع دستم اگر. است شده بهتر

 زیاد فشار پزشکم.  باشم معصومه دست کمک و رگردمب تولیدی

 به من برای این و است کرده منع را اک دیده آسیب چشم به

باشد می هدفم به رسیدن برای بزرگ ترمز یک ی منزله . 

 پیشانی به ای بوسه با من و رسد می گوش به در زنگ صدای 

 آنقدر. خیزم برمی جا از است، دیدن کارتون مشغول که شادی

 که کند می دنبال را پاتریک و اسفنجی باب حرکات شتاقانهم

 یک اش شنوایی مشکل ی فرضیه که باشم امیدوار توانم می

است محض اشتباه . 

 رویش و سر از خستگی که ریخته هم به ای قیافه با سیاوش 

 چشم زمین روی نامعلوم زده تکیه در چارچوب به ریزد می



 تکان در، شدن باز با هک است مشغول فکر قدری و است دوخته

 می صاف و نشانده لب بر ای خسته لبخند. خوردمی محسوسی

 طهورا سالم: گویدمی و کندمی شاره خانه داخل به سر با. ایستد

ببرم رو شادی اومدم خوبی؟ جان، . 

شه نمی دیر شادی بردن واسه بخور، چایی یه سیاوش، تو بیا - . 

 دیدن با. کند مخالفت ام خواسته با که است آن از تر خسته

 رساند او به را خودش بلند قدم دو با و شکفت گلش از گل شادی

 که شادی. کشد می آغوش در را او و شودمی خم مبل پشت از و

 مهربانی لبخند کند، می نگاه او به اش ترسیده درشت چشمان با

 بی ی خنده. کند می اش گونه روی ای بوسه و نشانده لب بر

 اش بینی سیاوش،. دارد اش کودکانه ذوق از نشان شادی صدای

 با بهتره کوچولو، خانم شادی: گویدمی و زده شادی ببینی به را

 ذره یه برات دلش فرزاد باب که کنی خداحافظی طهورا خاله

 .شده

 تنها هم با را دو آن. آوردنمی میان به صحرا از نامی هم باز 

 گوش به همچنان سیاوش صدای. روممی آشپزخانه به و گذاشته



 ستودنی سیاوش پشتکار. آید نمی شادی از صدایی  رسدمی

 حرف تمام او گویی گوید، می سخن شادی با ذوق با چنان. است

 وقتی. دهدمی نشان واکنش آنها به و شده متوجه را هایش

 با بازی مشغول شادی گردم، برمی پذیرایی به دست در سینی

 روی سیاوش  آورده انهخ این به همراهش که است هایی لگو

 و گذارم می میز روی را سینی. دارد نظر زیر را او و نشسته مبل

: پرسممی او از را است کرده مشغول خود به را ذهنم که سوالی

سیاوش؟ آرومه اینقدر بچه این چرا  

 دارد انتظار گویی د. کن می نگاهم و کند می دل شادی از 

 قصد هم من. بگیرم زشرا و رمز پر چشمان از را سوالم جواب

 به راجع بیشتر کمی باشد حقم کنممی گمان. ندارم آمدن کوتاه

 من چشمان به مستقیم نگاه از دل باالخره. بدانم اطرافیانش و او

 خم جلو به کمی. گذارد می پاهایش روی را هایش آرنج و کنده

 خیزد، برمی اش چای لیوان از که بخاری به خیره و شود می

 یک مادریه مهمترینش که داره مشکل کلی بچه نای: گویدمی

خواد نمی اونو ... 

 



# ۷۰پارت  

دوزد می من به چشم باز و گرفته سینی از نگاه . 

-  بی مادر جز نیست کسی مسببش که داره هایی مریضی

دونه نمی هیچی مادری از که مسئولیتش . 

 یک. کند می ام عصبی از زدنش حرف گونهاین. کندمی سکوت 

 و شودمی پدیدار ذهنم در جدید سوال کلی و گوید می جمله

: پرسم می و داده جرات خودم به. شود می ساکت او بعد

 این با تو که کرده چیکار صحرت مگه سیاوش؟ چیه منظورت

 می فکر خودم با دارم همش نمیاری؟ اسمشو حتی محبتت، همه

 خوبی همه این با سیاوش که باشه کرده چیکار باید صحرا کنم

 می منو سال دو فقط که منی به کمک برای که تو متنفره؟ ازش

 صحرا به نسبت چطور کنی، نمی دریغ کاری هیچ از شناسی

چرا تفاوتی؟ بی اینقدر ... 

 جلویم را اش اشاره انگشت. دهم ادامه را ام جمله گذارد نمی 

 دختر اون با خودتو که بود آخرت  دفعهی: غرد می و داده تکان



 فقط ذره یه اگه هم تو که باش مطمئن. کنی می مقایسه ادعا پر

اومدم نمی طرفت اول روز همون از بودی، صحرا مثل اگه ذره یه . 

 چرا باشه... باشه: گویم می لبخند با و آورده باال را دستم دو 

نگفتم چیزی که من شی؟ می عصبی اینقدر . 

 از عمیقی نفس. شود می خاموش آنی در چشمانش خشم برق 

دهد می نبیرو سینه . 

 با زن این کنممی فکر وقت هر. جان طهورا خوام می معذرت -

 به اعصابم آورده معصوم طفل این سر بالیی چه خودخواهیاش

دم می دست از کنترلمو و ریزه می هم . 

- کرده؟ چیکار مگه  

 عجیب عمری از بعد امروز که کنجکاوی از امان اما بپرسم نباید 

 به دور یک سیاوش محبت از پر نگاه. است گرفته را گریبانم

گیردمی هدف مرا باره دو و رفته شادی طرف . 

 سقطش خواست،می. خواست نمی رو معصوم طفل این مادرش -

 با شد موندگار شادی بازم ولی کرد مصرف دارو و قرص کلی کنه،

 کمی فقط سمعک کمک با که گوش دو با. درمون بی درد کلی



 آسیب تنفسی مشکل خاطر به تازه هم اش حننجره. شنونمی

 بچه این خالصه داره، هم کلیوی و قلبی ناراحتی دیده،

 خیر که زنیه هم مشکالتش ی همه مسبب.. درده کلکسیون

است بچه همین مادر سرش . 

 برایم قساوت از حجم این باور. ماند می باز تعجب از دهانم 

 همه این نباید ظاهری ظرافت همه آن با صحرا. است سخت

 طرف به ترحم و دلسوزی کلی با اینکه از قبل. اشدب زمخت

دهد می اخطار سیاوش بگیرم، آغوش در را او و بروم شادی . 

 چیزم همه ولی مریضه درسته بچه این طهورا، باشه حواست 

 مریضه. نداره ترحم و دلسوزی به نیاز اون. کنه می حس خوب

 ی ازهاند به فرزاد. ترحم نه خواد می محبت و مراقبت فقط ولی

 می دل و کشهمی زحمت براش بچه این بر و دور آدمای تمام

. کنی برخورد باهاش ترمنطقی خوام می تو از ولی سوزونه،

 از بیشتر وقت هیچ  کنم می تاکید... هیچوقت باشه حواست

 فعال چون نپرس هم دلیلش. نشی نزدیک بچه این به باید اینکه

برسه بهت آسیبی خوام نمی ولی بگم بهت تونم نمی ... 



 متوجه که اممانده گرهش پر جمالت این خم و پیچ در آنقدر 

 می خود به زمانی. شوم نمی خانه از خروجش و او خداحافظی

. نیست هم شادی از اثری. بندد می سرش پشت را در که آیم

 دانمنمی. کنم رمزگشایی را هایش حرف و بنشینم صبح تا باید

 سرعت این به من، سواالت از ارفر برای سیاوش کنممی فکر چرا

 مورد در من به التهاب همه آن با که این. کرد ترک را خانه

 نه، که کمی بدهد هشدار آزار بی کودک یک به شدن نزدیک

 به جدیدی جواب بی سوال هم باز. است مشکوک حد از بیش

 سیاوش خود جز به کس هیچ و شده اضافه سواالتم کلکسیون

باشد آن پاسخگوی تواندنمی . 

 

# ۷۱پارت  

 اما نیست راحتی کار اصال دست یک با هم آن الگو، کشیدن

 نادیده را هادشواری تمام باشد، حرکتت هر پشت هدفی وقتی

 تبحر عروس های لباس روی دست کار انجام در شاید. گیری می

  من و است دیگری بحث عروس لباس دوخت اما باشم داشته



 مریم بلند های خنده صدای. گیرمب یاد نحو بهترین به را آن باید

 بر را تمرکزم و پیچد می سالن در کارآموزان از دیگر نفر چند و

 این چه برای خیالبی و سرخوش دختر این اممانده. زندمی هم

 برای تالشی هیچ که حالی در دهد،می را کالس ی هزینه همه

 آموزان کار تعداد. کند نمی شده ارائه های آموزش یادگیری

 هم اندک تعداد همین با هنوز من اما رسد نمی نفر ده به سکال

 دهممی ترجیح د. امنکرده برقرار ارتباط هنوز برقرار ارتباط

 هم را مریم نام. آنها با زدن حرف تا بکنم یادگیری صرف را وقتم

 کرد را تالشش تمام اول روز همان از او. امشنیده خودش زبان از

 اما بود عجیب برایم رفتارش. کند نزدیک من به را خودش که

 دیدم، کالس اعضای تک تک با را او صمیمیت که روز چند از بعد

 جمعی هیچ در تواندنمی و اوست ذاتی خصلت این شدم متوجه

 را آن به مربوط هایآموزش و کشممی را الگو آخرین. بگیرد آرام

 او از همه این که م مربی که امیدوارم. نویسم می دفترم در هم

 فوت همان حتی باشد گفته را مهم نکات ی همه شنیدم تعریف

را معروفش گری کوزه . 



 تا کنم می رد گردنم از را خیاطی وسایل مخصوص بزرگ کیف 

 را دستم گچ است قرار فردا. نباشد راستم شانه روی تنها فشار

 کنم شروع را تولیدی در کار دوباره توانم می یعنی این. کنم باز

 خانم با. نخواهد مرا عذر قشنگش اخالق آن با صحرا اگر البته

 است برخورد خوش و افتاده جا زنی که مهربانم مربی عامل

 که مثبتی انرژی. شوممی خارج آموزشگاه از و کرده خداحافظی

. کافیست وقفه بی کردن کار هفته یک برای کنممی دریافت او از

 روی زیبای چال دو آن و دودی کوتاه موهای آن با هم آن زن این

 زن آن از. است موفق زن یک از کاملی ی نمونه هایش، گونه

 و او از قدم به قدم و دهی قرارشان الگو تواند می که هایی

است صد در صد موفقیتت باشی مطمئن و کنی پیروی اصولش . 

-  ری؟ می داری و پایین انداختی سرتو کجا قشنگ، چش هی

بیام منم بزار . 

 ای چاره اما ندارم خستگی همه این با هم آن اورا ی حوصله 

 او که است داده نشان او با برخورد در کوتاهم ی تجربه. نیست

 بدون هم بار این. ندارد مجوز به نیاز من با شدن همراه برای



 طرف دو به نگاهی. شودمی همراهم من آویزان های لب به توجه

کجاست؟ خوشگله اون پس: گوید می تعجب با و انداخته خیابان  

پرندمی باال تعجب از ابروهایم  . 

کیه؟ منظورت -  

 که نگو. کالس رسوندت می روز هر که خوشتیپه پسر همون -

زنیش مخ واسه ریختم برنامه کلی چون نمیاد . 

 نمایش به را مرتبش سفید دندانهای اى مسخره لبخند با بعد و 

 حرفش بفهمم که ندارم شناخت روش از آنقدرها. گذارد می

 کمی اش سبکسرانه بظاهر رفتار. کند می شوخی یا است یجد

 مسئول روز چند این در سیاوش. است کرده منفی او به را دیدم

 مانند دختری که نیست عجیب و بوده آموزشگاه به من رساندن

 دندان لبخند به جوابم. شود او جذاب قیافه و تیپ جلب مریم،

شود می ای حوصله بی لبخند او، نمای . 

 نیست، زیادی راه هم خونه تا اینجا از. نمیاد داشت، کار وزامر -

رم می و میام پیاده فردا از احتماال . 



 ی وارفته ی قیافه دیدن اما است بعید من از بدجنسی همه این 

 ایذره بدون ام،گفته دروغ. طلبد می جانانه ی قهقهه یک او

 او برای من. است حیف دختر این برای سیاوش. گناه احساس

 و باشد برادرم تنها است قرار که حاال. دارم بهتری های برنامه

 امتیاز این از خواهممی است، کرده قبول خواهری به را من

 برادرانم زندگی در نقشی هیچ من. ببرم را استفاده نهایت

 برادرم، از تر عزیز این برای خواهد می دلم حاال و ام نداشته

بگذارم تمام سنگ . 

 

# ۷۲پارت  

- نباشید خسته خانوما، سالم . 

 است جالب. کنم می بلند سر آشنایی و گرم صدای شنیدن با 

 همه این صدای وجود با حتی که است بلند آنقدر صدایش که

 در سالن ای لحظه برای و رسد می گوش به هم باز خیاطی چرخ

 سالن وارد ای خسته لبخند با فرزاد. رودمی فرو کامل سکوت

 با. است تولیدی کارکنان تکتک با والاح و حال مشغول و شده



 خواهدمی دلم. شود می کالم هم کوتاهی سالم حد در هم من

 که گذرد می کنارم از زود آنقدر او اما شوم جویا را صحرا حال

 برای که کوتاهی زمان این خالف بر. یابمنمی کاراین برای فرصتی

 و کرده تصحب ایدقیقه چند کارکنانش ی بقیه با گذارد، می من

 و انداخته باال شانه. کندمی نظارت کارشان به باالیی دقت با

 کارم که است هفته یک به نزدیک. نشینم می میز پشت دوباره

 بیماری ظاهراً. نیست صحرا از خبری. کردم شروع را تولیدی در

 اطالعی هیچ. یابد بهبود هاراحتی این به که بوده آن از تر جدی

 و او درباره ایکلمه هم سیاوش. ندارم وا بیماری جزئیات از

 زیاد هم او حال گویی روزها این. گویدنمی سخن من با احوالش

 ساعتی خودش، آپارتمان به رفتن از قبل شب هر. نیست خوش

 آمدنش برای من که ساعتی. گذرانیم می وقت هم کنار در را

 است، عالی نه، که خوب سیاوش با بودن. کنم می شماری لحظه

 این به هم او کنم می احساس. باشد غمگین و گرفته اگر یحت

 شاد رنگ هایش خنده روزها این. است کرده عادت ها بودن باهم

 حال و زند می سوسو مدام غم یک چشمانش ته. ندارد را قبلی

 نقطه یک به طوالنی دقایقی هاوقت بعضی. کند می بد هم مرا



 بلد اینکه خاطر به من و رودمی فرو فکر به و شودمی خیره

 خوب همیشه او. آید می بدم خودم از کنم خوب را حالش نیستم

 حال تا کند چه باید و است نیاز وجودش به کی و کجا داند می

 برای تالشم تمام با روزها این من و شود خوب مقابلش طرف

کنم می ناتوانی احساس هم باز او، حال بهبود . 

 فاصله کمی با حاال. گردد برمی فرزاد طرف به دیگر بار نگاهم 

 او کار و ایستاده دارد، قرار من میز چپ سمت که زهرا میز کنار

 ی برادرزاده شبیه کامال پشت از هیکلش. کند می برانداز را

 بین که است بیشتری سفید موهای تفاوتش تنها. است مهربانش

 فهمید توانمی دقت کمی با. کند می خودنمایی سیهش موهای

 موهایش رنگ کم کم و است شده قبل از بیشتر نتعدادشا که

 تر الغر وضوح به مان قبلی دیدار از. شود می گندمی جو دارد

 است رفتن آب حال در روزها این که سیاوش مانند درست شده

 درش پا از دارد گونه این که دردی فهمیدن از ناتوان من و

آوردمی . 

نشده؟ بهتر صحرا -  



 پرسد،می فرزاد از معصومه که سوالی شنیدن با هایم گوش

 مشغول دقیقم خیاطی چرخ تنظیم با را خودم. شود می تیزتر

 عمیق آه فرزاد. بشنوم را صدایشان بهتر بتوانم تا کنم می

 که اینجاست مشکل نکرده، فرقی زیاد: گویدمی و کشیده

 سرلج، افتاده کنه، نمی همکاری پزشکش با وجه هیچ به خودش

 شادی با باید من بیاد سرش بالیی اگه نهک نمی فکر هم اصال

کنم چیکار . 

 شروع رو درمانش و بیاد پایین شیطون خر از زودتر شااهلل ان -

چطوره؟ کوچولو شادی راستی کنه،  

 است ممکن چطور کنم می فکر خودم با من و خنددمی فرزاد 

 در هایشان لب انحنای حتی که باشند هم شبیه همه این نفر دو

 در است سیاوش همان فرزاد. نزند مو یکدیگر با نخندید زمان

آینده سال ده . 

بشه مرخص فردا احتماال. شده بهتر حالش خوبه، هم شادی - . 

 ام شوکه اش جمله. چرخد می دو آن طرف به اختیار بی سرم 

 که وقتی داریست انتظار خبرم؟ بی من و است بیمار شادی. کرده



 دختر آن با درمانی و درست نسبت هیچ دانم می خوب خودم

 دو همان انگار. شود نمی ش حالی حرف دلم اما ندارم زیبا ظریف

 حاال که است کرده اش خیاالتی گذراندم وقت او با که روزی سه

 از ناراضی. باشد او زندگی اتفاقات تکتک جریان در دارد انتظار

 کار به مشغول دوباره امآورده دست به که ناقصی اطالعات

 مرا فکر شدیداً صحرا بیماری و زندگی ولی چرا دانمینم. شوممی

 آوردن دست به برای اینکه و است کرده مشغول خود به

 ام کالفه نیست، بند جا هیچ به دستم او ی درباره کافی اطالعات

 شاید تا شوم زمان گذر دامان به دست باید هم باز. کند می

 دچار آن به روزها این که ایگونه مرز کنجکاوی برای درمانی

بیابد ام،شده . 

 

# ۷۳پارت  

 صحرا ی درباره من از بیشتر معصومه اینکه ولی است دار خنده

 که دارد معنی چه اصال. شود می حسادتم باعث داند،می فرزاد و

 همسرمرحومم دختر شوهر ی خانواده در آنچه از اینقدر من



 ارافک این از را حواسم هم کردن خیاطی. باشم خبربی گذرد،می

 همسرش، و صحرا با نسبتم به فکر. کند نمی پرت معنی بی

 را تالشم و داده تکان نامحسوس را سرم. دارد پی در را ام خنده

 معصومه و فرزاد آرام های صحبت از حواسم کردن پرت برای

 روی بیشتری دقت با است کافی فقط نیست، سختی کار. کنممی

 برایم زیاد است ستمد زیر که روپوشی طرح. نمایم تمرکز کارم

 شدن پرت برای. دارد تغییراتی به نیاز نظرم به. نیست جذاب

 می جان به را آن طراحی در اساسی تغییرات ریسک حواسم

 شاید و کرد خواهم پرداخت که است خسارتی نهایتش. خرم

 اصلی طرح. نیست سخت زیاد برایم که کاری اضافه ساعت چند

 های بچه برای. کنممی اش یبررس دقیق و گذارممی جلویم را

 دست به خودکار. رسدمی نظر به خانمانه زیادی ابتدایی مقطع

 های جیب. کشم می خط را کنند تغییر باید که جاهایی و گرفته

. کنم می عوض اریب تر زیبا های جیب با را آن ی ساده و بزرگ

 رنگ. شود می دوخته زرشکی و ای سورمه رنگ دو در روپوش

 شدن، زیباتر برای ها قسمت بعضی و است پایه گرن ای سورمه

 هم با و است خوب ها پارچه رنگ. شوندمی دوخته زرشکی با



 است، خردلی و ای سورمه به ترجیحم من ولی دارند همخوانی

 با رنگ دو این کنم می فکر. سن این به هاییبچه برای هم آن

 آن از را مانتو پایین. دارد بیشتری تناسب آنها لطیف ی روحیه

 نیم حالتی به است شده قدیمی من دید از که پرچین حالت

 به سانتی دو نوار یک هم اش سینه زیر. کنم می عوض کلوش

 را مانتو. باشد داشته بهتری ی جلوه تا کشم می زرشکی رنگ

 کنی می گمان ببینی را آن دور از اگر که کنم می طراحی طوری

 و هستند جدا هم از پایینش قسمت و زرشکی نوار باالی قسمت

 سارافون یک روی که است کوچکی ی تنه نیم کت باال ی تکه

. کنممی طراحی زرشکی رنگ به هم را اش یقه. است شده سوار

 سر فقط و شده طراحی ای سورمه رنگ همان با هم ها آستین

 کوچک پاپیون. دارد زرشکی رنگ از سانتی یک نوار آستینش

. گیرممی نظر در ها آستین سر دوختن برای هم رنگی زرشکی

 بهتر باشد، تر لطیف و نرم کمی اگر نظرم از هم اش پارچه جنس

 خیر از کنند، سر آن با ماه نه باید هابچه که آنجایی از اما است

 زیبا گل یک با ام شده کامل طرح. گذرممی آن کردن عوض

 موبایلم ساعت به نگاهی با. شودمی دیدنی اش سینه چپ سمت



 حداقل. ندارد سختی الگوی. کنممی شروع را لباس تدوخ کار

 روستای هایبچه ساده مانتوهای به سال چند که منی برای نه

 کیفور حسابی آنها شادی و ذوق از و ام داده زیبا های طرح مان

 به و شده تمام کارم تا کشد می طول چقدر دانمنمی. ام شده

 می جلو به را دستانم و کنم می راست کمر استراحت کمی قصد

 آزارم چپم دست درد. کشندمی تیر شدت به گردن و کمر. کشم

 کارم ماحصل دیدن اما است شده تار کمی هم دیدم. دهد می

 آنچه از شدم طراحی روپوش. دارد را اتفاقات این تمام ارزش

 ب دختربچه یک باید فقط االن. است شده زیباتر کردم می فکر

 حض او به روپوش این پوشاندن اب و کنم پیدا ساله ده حدوداً

کنم در خستگی و ببرم . 

کردین؟ طراحی خودتون عالیه، -  

 می فرزادی به را ام ترسیده چشمان و کشم می بلندی هین 

. کند می بررسی دقت با را روپوش و ایستاده کنارم که دوزم

 دو کنار که ریزی چین از را این. شود می اش خنده باعث حرکتم

 نکرده تغییری هیچ لبانش حالت اما فهمم یم افتاده، چشمش



 انگار. بدهم را جوابش و بیایم خودم به تا کشدمی طول. است

نیست خاطرم در چیز هیچ و اند کشیده ته کلماتم ی دایره . 

 می رو طرح این کارمون شروع از قبل کاش خوبه، خیلی -

 .کشیدین

 در لرزشی کنممی سعی. ام شده تر مسلط خودم به کمی 

نباشد دایمص . 

 یه کار لباس دوخت امروز تا من، دست زیر اومده تازه این -

 بهم رو این طرح شد تموم که کارم بود، دستم زیر فود فست

 ...دادن

 

# ۷۴پارت  

 بی اما دانمنمی هم خودم را دلیلش. برمنمی معصومه از نامی

 است بوده معصومه این بگویم خواهدنمی دلم خاصی علت هیچ

 تا او ی خواسته طبق من و رسانده دستم به امروز را کار که

 من از باالتر او اینکه از. امکرده تمرکز دیگری لباس روی امروز

ندارم خوبی حس باشد .  



 چرخ صدای. کندمی نگاهش تردقیق و برده باال را روپوش

 سمت این به هم بقیه توجه است مشخص و شده کم ها خیاطی

است شده جلب . 

بیارین تشریف لحظه یه شه می ناه،پ خدا خانم - . 

 اتفاقات تمام جریان در او. کندمی احضار را معصومه هم باز 

 را پوش رو معصومه رسیدن با. من برعکس درست هست تولیدی

 کنم می فکر شده، خوب چه ببینید: گویدمی و گیردمی او به رو

کنیم استفاده این از و کنیم عوض رو قبلی طرح بهتره . 

 می شرمنده مرا و دودمی معصومه چشمان در حسینت برق 

 دل در من و است راضی من پیشرفت از صادقانه اینقدر او. کند

داره خجالت جای واقعاً خوردم،می غبطه او حال به . 

- طهورا؟ کردی طراحی تو اینو عالیه، خیلی  

 دارم االن که حسی. دهم می تکان سر و زنممی کمرنگی لبخند 

امگرفته نفر دو این رضایت از که است وافری نفس به اعتماد . 

کامرانی جناب هست مشکلی یه فقط - . 



 شده ریز چشمان با و شده نزدیک هم به کمی فرزاد ابروهای 

مشکلی؟ چه: پرسد می  

 تکمیل هم تایی پنج و خورده برش روپوش تا پونزده حدود -

 نیمک عوضش بخوایم اگه بازم ولی کردیم شروع امروز کارو شده،

 و ضرر باید ثانی در بذاریم، جریان در رو مدرسه مدیر باید اوال

کنیم تقبل هم رو تا پونزده این زیان . 

تاست؟ چند سفارش کل -  

 - تا چهارصد حدود   

-  ندید رو تا پونزده ضرر شه می نیست، مشکلی پس خوبه،

 .گرفت

کنم می قطع ببخشید یک با را صحبتشان  . 

 اونا تونم می من بگذریم، مانتو پونزده این خیر از نیست نیازی -

 برش و داره نیاز کمتری ی پارچه طرح این. کنم درست هم رو

 درستش دستکاری کمی با شه می هم رو قبلی طرح ی خورده

نباشید نگران. کرد . 



 سر دلیل دار،د لب بر که لبخندی و فرزاد چشمان تحسین برق 

 که مردمی ینب در و روستا در زندگی. شود می شدنم زیر به

 یاد من به بودند محتاج هم شبشان نان برای حتی هایشان بعضی

 روی زیباتر و جدیدتر طرحی لباس یک زدن برش با چطور داده

: گویدمی و گذاردمی میز روی را روپوش فرزاد. کنم پیاده آن

 می رو شما دست هم مدرسه مدیر با هماهنگی. عالیه اینکه

 چایی. دارن نگه دست فعال بگید هم یهبق به. پناه خدا خانم بوسه

 تکلیف کسب شما تا بخورین چایی یه نفری بهتره است، آماده

 بهشون روپوش طرح تغییر ی قضیه جز به کنید لطف فقط کنید،

 کار نهایی ی هزینه و بره می کمتری ی پارچه طرح این که بگین

 طرح شدن عوض با ترراحت مطمئناً اینجوری شه، می کمتر هم

میان ارکن . 

 تمام مقابل در و سپرده گوش او حرفهای به دقت با معصومه 

 آنها که رودمی بقیه طرف به و کندمی زمزمه ی حتما چشم آنها

بگذارد کار جریان در را . 



 به راجع شما با کاری هر شروع از قبل بعد به این از باشه یادم -

کنم مشورت کار اون طرح . 

 ی خانمانه زیادی های قدم از را نگاهم خط جمله این با فرزاد 

 به گرمی لبخند. کندمی خودش به معطوف و بردمی معصومه

 قلبم کنم می احساس. رودمی دفتر طرف به و پاشد می رویم

 که بزرگی لبخند شودنمی کنممی تالش چه هر. است شده گرم

 است داده انحنا ممکن حد باالترین تا را آنها و نشسته لبانم روی

 دلم که خوب آنقدر. ام برداشته خوب را قدم اولین. کنم ارمه را

 "توانم می من" ی جمله. شود تکرار بارها و بارها خواهدمی

. است کرده پیدا نمود برایم همیشه از بیشتر که است ای جمله

توانم می من ... 
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 سعی هرچه که است بلند آنقدر صحرا و فرزاد بحث و جر صدای

 کاش. باشد می فایده بی بگیرم، را شنیدنش جلوی کنم می



 اینگونه نبود نیاز وقت آن داشت مانندپلک محافظی هم ها گوش

 گویی صاحبش که صدایی نشنیدن برای بکوبم دیوار و در به

 دهن بد حد این تا زنی اینکه. ندارد شدنش شنیده از باکی هیچ

 ار همسرش کار، محل در کارکنانش حضور به توجه بی که باشد

 برایم دهد، قرار وحشتناکش و رکیک ناسزاهای و ها فحش آماج

 زناشویی زندگی تعجب همه این دلیل شاید. است هضم غیرقابل

 با زندگی در من. ام گذاشته سر پشت که است معقولی چندان نه

 به کارمان که ام نشده دیده آنقدر وقت هیچ سرهنگ جناب

 الفاظ با که بود هنگسر جناب این اوقات بعضی تنها. بکشد دعوا

 به نزدیک ساعت. کرد می مستفیض مرا زیبایش های ناسزا و

 کرده قبول فرزاد که سنگینی سفارش خاطر به و است عصر پنج

 یکی جز به هستند همه تقریبا. ایم شده کاری اضافه به مجبور

 تنها روزها این من کار. داشتند مشکل ماندن برای که نفر دو

 گیردمی تحویل که را سفارشی هر رزادف. نیست دوز و دوخت

 را کارم این و شود می جویا را نظرم حتما طرحش ی درباره

 کم باعث لباس طراحی خواهد نمی دلم. است کرده قبل از زیادتر

 برای را لباس طراحی کار دلیل همین به. شود تولید در کاریم



 دارم کالس خودم هفت ساعت چون امروز اما گذارممی خانه

 از و بمانم تولیدی در هم کاری اضافه ساعت از بعد ورممجب

 و گذاشتم ام برنامه جریان در را معصومه. بروم کالس به همانجا

 گذاشته اختیارم در را تولیدی کلید اش ذاتی خوشرویی با او

 تولیدی. کنم باز را در خودم و بیایم زودتر فردا است قرار. است

 نیم که فرزادی و صحرا و مانم می من و شود می خلوت کم کم

 در بودن. است شده قطع شان بیداد و داد صدای است ساعتی

 خریدی مرکز در را وقتم باشد بهتر شاید. کند می معذبم اینجا

 لباس طراحی خیر از و بگذرانم دارد، قرار ها نزدیکی همین که

 نمی طرفی از. ندارم را تولیدی دفتر به رفتن روی. بگذرم جدید

 نه یا هستند تولیدی در من حضور جریان در صحرا و دفرزا دانم

 همین تولیدی کلید است ممکن اینکه به فکر دیگر طرف از و

 باشند، نداشته دیگری کلید آنها و است من دست که باشد یکی

 را فضا که مطلقی سکوت. است کرده دلم دو ماندن و رفتن بین

 و گیرممی را تصمیمم باالخره. کند می خالی را دلم کرده پر

 است بهتر. بخشم می لقایش به را محیط این در طراحی عطای

 حضور از را صحرا و فرخزاد اگر. کنم ترک را اینجا زودتر چه هر



 بروم باید باشند، داشته سازی حماسه قصد و بوده اطالع بی من

 تند تند و نشیندمی ام پیشانی بر شرم عرق فکر این با. بمیرم

 تنها تا دو آن با عقلی چه با من اصالً. نمک می جمع را وسایلم

 در ام داشتنی دوست کار کیف. دانم نمی هم خودم ام، مانده

 چه که نیست مهم برایم اصال. شودمی پر دقیقه دو از کمتر عرض

بروم اینجا از زودتر هرچه باید فقط دارم، می بر . 

شد؟ چی عزیزم، صحرا صحرا، -  

 حرکت از دستانم و شود می ارهپ دلم بند فرزاد بلند صدای با 

 خارج اتاق از هراسان هم خودش که کشد نمی طولی. ایستد می

 توقف. رودمی هاپله طرف به و انداخته من به نگاهی نیم و شده

 از تعجبش ی دهنده نشان من طرف به چرخیدنش و ناگهانی

 نفس و رسانده من به را خودش قدم چند با. آنجاست در حضورم

 تا کنید کمکم لطفاً شه می اینجایید، شما: گویدیم زنان نفس

بیمارستان ببریم رو صحرا . 

. ایستادم جایم سر گیج ای لحظه. شود می اتاق وارد خودش و 

شوم نمی داده رخ آنچه متوجه اصال . 



کنید کمکم لطفاً خانم، طهورا - . 

 به و خورده سختی تکان اش پاچه دست و بلند فریاد صدای با

 هین صحرا، انگیز رقت وضعیت دیدن با. روم می اتاق طرف

گذارم می دهانم جلوی را دستم دو و کشم می بلندی . 

بزنم زنگ اورژانس در من تا دارید نگه محکم رو این - ... 
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 بهت در گذارد نمی اش خواهشی و بلند صدای با هم باز فرزاد

 به خون که حالی در افتاده دراز به دراز اتاق وسط صحرا. بمانم

 را زیادی فضای و کند می فوران بیرون به سرش از شدت

 و رسانم می فرزاد به را خودم لرزان های قدم با. است پوشانده

 سفیدی پارچه با که دستش به سر با. نشینم می رویش به رو

 می پس را ترسم. کند می اشاره دارد، قرار سرصحرا زخم روی

 فشار. شود می خون از رپ دستم آنی به. برممی پیش دست و زنم

 تند که شنوم می را او ی مکالمه صدای. کنم می بیشتر را دستم

 صد اپراتور گویی که شخصی برای را تولیدی آدرس استرس با و



 که است دستپاچه و هول آنقدر. کند می تکرار است، پانزده و

 آوردنش یاد به برای ای لحظه و کرده فراموش را آدرس انگار

. کندمی اصالح را آن و داده آدرس اشتباه هم باز و کند می مکث

 در او به حسم. کند می بد را حالم وضعیت این در صحرا دیدن

 این است مهم االن که چیزی تنها و ندارد اهمیتی هیچ لحظه این

 مادرش او اینکه آن از ترمهم و است انسان یک او که است

 از ورژانسا مامورین که کشد نمی طولی. است من کوچک شادی

 اشک. زنندمی کنار زده، خشکم جا همان که مرا و رسندمی راه

 این از ای لحظه تا کنم می پاک را اشکهایم تند تند و کرده تا را

 آنها اینکه از قبل فرزاد. ندهم دست از را دردناک ی صحنه

 زمزمه نفرشان دو گوش زیر را ایجمله کنند شروع را کارشان

 از بعد. بینم می را هم به آنها غریب و یبعج نگاه من و کند می

 می هم روی آنها از کدام هر که است دستکش الیه چند آن

 احتیاط. شوند می نزدیک صحرا به احتیاط کلی با و پوشند

 صحرا از گرفتن رگ. کند می بد را حالم شان گونه وسواس

 پس از بتوانند کردن تالش بار دو یکی با که است آن از تر سخت

 خبره و کاربلد اورژانس پرستار که است مشخص. رآیندب آن



 یا چهار. اند شکننده و خشک زیادی صحرا هایرگ ولی است

 باالخره است، اطفال مخصوص و رنگ آبی که آنژیوکت پنجمین

 نفس. شودمی جاگیر صحرا رگ درون و کرده همکاری آنها با

 با هم را او سر. کند می متعجبم کشند می مرد سه هر که راحتی

 تا و شود مهار اش خونریزی کمی تا بندندمی باند الیه چند

 تلفن صدای آخر ی لحظه. بیاورد دوام بیمارستان ترین نزدیک

 آن صفحه روی شماره به نگاهی با او و شودمی بلند فرزاد همراه

 شخص که کندمی مشخص برایم اش مکالمه. دهد می پاسخ

 او برای را جریان ادفرز. نیست سیاوش جز به کسی خط پشت

 می راهی برانکارد دنبال به و کند می خالصه کلمه چند در هم

 خبری. افتم می راه سرش پشت تعللی هیچ بدون هم من. شود

 شوم مطمئن خواهم می تنها نیست ام کشنده کنجکاوی حس از

 برمی تولیدی به سالم و سرحال زودی به و است خوب صحرا

 تولیدی در. کند نگاه پدرش قاتل مچش به من به اگر حتی گردد،

 کنارش بمانم فرزاد تعارف منتظر اینکه بدون و کنم می قفل را

 طرفم به که اش متعجب نگاه. نشینم می جلو صندلی روی

 می دندان اسیر را لبم و ام کرده چه فهمم می تازه گردد،برمی



 حرکت آمبوالنس پشت سریع خیلی و زندنمی حرفی هیچ. کنم

کند می . 

 رو دستاتون بفرمایید انداختم، زحمت تو هم رو شما ببخشید، -

کنید پاک . 

 آن تازه من و دهد می تکان جلویم را کاغذی دستمال ی جعبه 

. شوم می دستانم بودن آلود خون و کثیفی متوجه که است موقع

 خون سختی و کشممی بیرون جعبه از کاغذی دستمال چند

 تمیز باید که طور آن دهرچن. کنم می پاک را دستانم روی

 به رسیدن تا. است قبل از بهتر خیلی هم باز اما شوندنمی

 باری چند. شودنمی بدل و رد ما بین دیگری حرف بیمارستان

. است پریشان و آشفته. گیرممی نظر زیر را فرزاد چشمی زیر

 خیس بار چند چشمانش گوشه و پریده کمی هم صورتش رنگ

 رفته آن جدال به انگشت نوک با یعسر خیلی چند هر. شود می

 ذره یک همان من هم باز اما گذارد نمی باقی نمی کوچکترین و

 او بخاطر صحرا کنم می دعا دل در و بینم می را سرکش اشک

یابد بهبود زودتر شده که هم . 



 

# ۷۷پارت  

 می اورژانس طرف به دستپاچه و هراسان که بینممی را سیاوش 

 که مدتهاست مرد این. کند می چالهم را قلبم بدش حال. دود

 گذارد نمی اش ذاتی مهربانی. است ندیده را زندگی خوش روی

 نامش آوردن که صحرایی حتی بماند کس هیچ درد به توجه بی

 می و رسانده فرزاد به دو با را خودش. است کرده غدقن هم را

شده؟ بد چی واسه صحرا حال باز؟ شده چی: پرسد  

 اش قدمی چند در من حضور متوجه که است پریشان آنقدر 

 او برای را صحرا کلی وضعیت لرزان صدای با فرزاد. شود نمی

 را نامم که هستم او تعاریف کجای من دانمنمی  و دهد می شرح

 می تعجب با و شود می گرد سیاوش چشمان. شنوم می زبانش از

بود؟ اونجا طهورا: پرسد  

: گویدمی و کندمی رهاشا هستم من که جایی به سر با فرزاد 

اومدن باهامون و کشیدن زحمت. اینجان هم االن . 



 می نظر از را پایم تا سر و چرخد می من طرف به سیاوش سر 

 طرف به آشفته باحالی دوباره و داردبرمی طرفم به قدمی. گذراند

است قبل از بلندتر صدایش. گرددبرمی فرزاد . 

- شده؟ هم زخمی صحرا  

 می باال و پایین سر تعلل کمی با و پردمی یآن به فرزاد رنگ 

 حضور از ناشی که مرا لبخند سیاوش، بلند وای صدای. کند

 زیر به سر فرزاد است؟ خبر چه اینجا. بردمی بین از اوست،

. کشد می باال را نگاهش زده، کمر به دست سیاوش و اندازدمی

. دارم نظر زیر را آنها غریب و عجیب رفتار سردرگم و گیج

. شودمی ظاهر رویم روبه بلند قدم چند با بار این سیاوش

 می عقب قدمی اختیار بی که است ناگهانی آنقدر حرکتش

دهد می بدنم به تکانی و گیردمی دست در را بازوانم. گذارم . 

درسته؟ نزدی، دست صحرا به به تو -  

 را آن جوری. است سوالی چه دیگر این. شود می گرد چشمانم 

باشد منفی جوابم باید انگار که ندک می ادا . 

- سیاوش کن گوش ... 



 باعث و گرفته باال را دستش برگردد فرزاد طرف به اینکه بدون 

 می باال به دستانم اینبار. شود میخکوب جایش سر او شودمی

 فهمم نمی. کندمی بررسی وسواس کلی با را آن جای جای و برد

دکنمی نگرانم هست هرچه اما چیست دنبال . 

- طهورا؟ نیست زخم که دستات   

 همه این برابر در باید دانمنمی. شوم می گیج بیشتر لحظه هر 

 باراین و دوباره را سوالش. دهم نشان واکنشی چه او استرس

 تکان سر قرمزش چشمان به خیره. کندمی تکرار قبل از بلندتر

 نبیرو به را نفسش. شودمی خارج لبانم بین از آرامی نه و داده

 گرفتار که فرزاد ی یقه. رود می فرزاد طرف به و کرده فوت

 دهانم جلوی دست و کشم می بلندی هین شود، می او دستان

 و بوده زدنیمثال برایم همیشه آنها خوب ی رابطه. گذارم می

 به خشمرو با سیاوش. نداشتم را کار این انتظار اصالً حاال

 رو طهورا نداری حق گفتم بهت: غردمی فرزاد گریزان چشمان

 گفتم. ندارم هیچکسو طهورا و تو از غیر گفتم. بگیری ازم هم

 میاد گفتم. باشه طهورا به حواست حدّاقل کردی نابود که خودتو



 بهت بار صد رو اینا. بشه نزدیک صحرا به نده اجازه ولی تولیدی

نگفتم؟ گفتم،  

 انگریز نگاه همان با و گرفته دست در را سیاوش دستان فرزاد 

گفتی رو همه: وید می آرام و دهد می تکان سر   

 به تکانی دوباره و کند نمی رها را او. نیست بردار دست سیاوش

نگفتم؟: غرد می بلندتر و داده او  

گفتی: گوید می قبل از تر بلند و گیرد می آسمان به سر فرزاد  . 

 اش سینه به ضربه سه دست پشت با و کرده رها را او سیاوش 

 اش کلمه به کلمه هم تو و گفتم رو همه اگه: گوید می و زند می

 با تو زن که وقتی اونم کنه، می چیکار اینجا طهورا االن یادته رو

خوابیده؟ اتاق اون تو وحشتناک خونریزی یه  

 می اشاره است آن در خوابیده بیمار تنها صحرا که اتاقی به و

 .کند
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 ناالن و درمانده سیاوش و افتدمی زیر به قبل از بیشتر فرزاد سر

 روی محکم را آنها بعد و کند می فرو موهایش در را دستش دو

 برای تالشی هم کس هیچ. فهممنمی را حالش. کشد می صورتش

 یکی حاال ام مجهولی چند ی معادله. کند نمی من کردن روشن

 آن حل برای که کدهایی وجود با من و دارد جدید مجهول دو

 می ششم حس. زنم می نفهمی به را خودم توانم تمام اب ام،یافته

 بروم، معادله این جنگ به ام واقعی هوش با باشد قرار اگر گوید

 که است این ترجیحم. شد نخواهد دستگیرم جالبی ی نتیجه

 که هاییصحنه تماشاچی و بایستم ای گوشه سینه به دست

باشم دیگرانند، بازیگرانش . 

 آمپول بشی مجبور شاید بشی معاینه باید طهورا بیا من با -

 .بزنی

 با را جمالت این و ایستاده روبرویم بدش حال همان با سیاوش 

 گریزانند، طرف هر به و نیست بند جا یک ثانیه که چشمانی

 با. سوزد می دلیلش بی شرمندگی برای دلم من و کند می تکرار

 اقعیتو رنگ گذردمی فکرم در آنچه واقعاً اگر اندیشم می خود



 تفکرات ی نتیجه نیشخندی. است مقصر کسی چه بگیرد

 باید کند تا بد من با سرنوشت هم بار این اگر. شودمی پایانمبی

 مورد این در تواندنمی سیاوش. بس و بیاورم ایمان سیاه بخت به

باشد داشته وجدان عذاب عمر آخر تا هم . 

 از یاوشس فکر اورژانس بخش از صحرا حامل برانکارد خروج با

 همراه به و شده منحرف باشد افتاده است ممکن که اتفاقی و من

 ی ویژه وضعیت خاطر به. افتد می راه به برانکارد پشت فرزاد

 او به درستی توضیح که هستم کسی تنها ظاهراً من که صحرا

 بخشی. کنند می بستری ای ویژه بخش در را او است، نشده داده

 و فرزاد. دهندنمی را آن به ورود ی اجازه کداممان هیچ به که

ندارند آنجا به رفتن برای اصراری هیچ هم سیاوش . 

-  آمپول و کنه معاینه هم رو شما دکتر بهتره خانم طهورا

 می راحتتر هم من و سیاوش خیال اینجوری. بزنید مخصوص

 .شه

 است دری به خیره هم هنوز. چرخد می سیاوش طرف به نگاهم 

 بتوانم را هرچه. است کرده عبور آن از قبل دقایقی صحرا که



 و حال. عاجزم او غریب و عجیب حال درک از هم باز کنم، درک

 یک به ای لحظه هر که این. دارد تازگی برایم اش بهاری هوای

. کند می گیجم است، بینی پیش غیرقابل کارهایش و است رنگ

 قدرآن خانم کتایون اینکه از قبل تا حداقل. نبود اینگونه سیاوش

 به ماه دو به نزدیک گذر با. بگذارد تنها را او تلخ و ایدفعه یک

کنم حس را او گیری گوشه و افسردگی توانم می خوبی . 

 کنم می سعی و روم می اتاق آن به اتاق این از فرزاد دنبال به 

. نیست شیرین هم همیشه فهمیدن. بماند بسته گوشم و چشم

 برف متر نیم زیر را سرم خواهد می دلم من که لحظه همین مثل

 رخ دوروبرم دارد تلخی اتفاقات چه نشوم متوجه ولی ببرم فرو

 سینه و فرزاد پریشانی صحرا، بد حال دلیل نفهمم. دهد می

چیست سیاوش دادن چاک .  

 خوبی؟

 سر و زده کمرنگی لبخند من ی مسخره سوال جواب در سیاوش

 غم و بارد می رویش و سر از خستگی. کند می باال و پایین

. گوید می دیگری چیز زبانش اما گیرندمی را آدم جان چشمانش



 منعطف گوشت گرم چند. نیست حناق که دروغ خودش قول به

 میان رقص ی نتیجه از و چرخاند جهتی هر به توانمی راحت را

برد لذت براق، مرواریدهای میان آن . 

- خونه بریم . 

 در را دستش دو و ویدگمی را جمله این من به کردن نگاه بدون 

 به سینه. افتد می راه زودتر خودش و برده فرو شلوارش جیب

 لحظه و ایستد می ایستاده، ما از فاصله کمی با که فرزاد ی سینه

 هم با زیادی تفاوت هم هیکل و قد نظر از. کندمی نگاهش ای

 کمی و است بلندتر سانت پنج حدود چیزی فرزاد فقط. ندارند

 و کرده خارج جیبش از را راستش دست سیاوش. دارد شکم هم

 می او چشمان به خیره. کند می مرتب نمایشی را فرزاد ی یقه

 چیکار ولی نباشه تنت به سر خواد می دلم االن درسته: گوید

 بهت نیاوردم، ماشینمو باالست، سر تف بگم هرچی که کنم

 جوش تازه دم کهنه چای یه و خونه برسونی مارو دم می افتخار

کنم مهمونت . 



 سر قبل از بهتر مراتب به باحالی فرزاد. گذردمی کنارش از و 

 تازه من دو آن خروج با. کند می او نثار پررویی بچه و داده تکان

شوم می روانه سرشان پشت و آیم می خود به . 

 

 

 

 

 

# ۷۹پارت  

 کشیدن نفس جرات حتی که است سنگین آنقدر بینمان سکوت

 و نشسته جلو صندلی روی سینه به دست سیاوش. ندارم هم

 با چنان هم فرزاد. است زده تکیه صندلی پشتی به را سرش

 ساعت دو را همسرش که انگار نه انگار کندمی رانندگی دقت

 گذاشته تنهایش و رسانده بیمارستان به خون در غرق پیش

 هم فرزاد سیاوش، قبلی ی گفته طبق رسیممی که خانه به. است

 زن، هم به حال سکوت همان با هم با سه هر. شودمی همراه ما با



 دو بین راهروی در. رویممی سوم ی طبقه به آسانسور با

 می شکسته سیاوش توسط سکوت طلسم باالخره آپارتمان،

 .شود

 ریم می ما بکشی، رو چای زحمت شما شه می جان، طهورا -

بزنیم رومون و دست به آبی یه من آپارتمان . 

- حتما باشه . 

 هم فرزاد و روم می خود آپارتمان به من. شویم می جدا هم ازً 

 سیاوش سر پشت است، مادرش دنبال به که ای جوجه مانند

 ایلحظه در پشت و بندم می را در. شود می او آپارتمان وارد

. گذارم می هم روی را چشمانم آن، به تکیه با. کنم می توقف

 و گیردمی نجا پلکم پشت اسفبار وضعیت آن در صحرا تصویر

 رفته آشپزخانه به درنگ بی. کنم باز چشم فوراً کندمی مجبورم

 با مبارزه. گذارمش می گاز روی و کنم می پر آب از را کتری و

. است فایده بی دارم، دستانم و ها لباس از که چندشی حس

 سریع. کرد خواهد بهتر را حالم کوتاه، شب دوش یک شکبی

 سبد درون را هایملباس تمام. کنمیم تجربه را عمرم حمام ترین



 مهمان ایدقیقه چند دوشی به را تنم و اندازممی چرک لباس

 با را موهایم نم. برد نمی زمان زیاد هم لباس پوشیدن. کنم می

 می سرم باالی خیس طور همان را ها آن و گیرممی ام حوله کاله

 تاس خوب. شود می آزاردهنده دارد کم کم شان بلندی. بندم

 نخواهد ام بیماری باعث موها بودن خیس و است تابستان که

. بکنم آنها حال به فکری پاییز از قبل تا باشد بهتر شاید. شد

 حال و شده رد آنها تار تار بین از تا نباشد نوازشی دست وقتی

 کسی باشد، هم زیرگوشم تا اگر شان بلندی کند، خوب را دلم

کرد نخواهد اعتراض . 

 به دوباره وقتی و شده تمام دقیقه ده عرض در مکارهای تمام 

 حاال. است نیامده جوش کتری آب هنوز گردم، برمی خانه آشپز

 دم که چای. دهممی انجام بهتری حال و حس با را کارهایم

 مکانی ی درباره حرفی سیاوش. کنم چه باید دانمنمی کشد،می

 باید دانمنمی من االن و نگفته من به خورندمی چای آن در که

 من آپارتمان به چای خوردن برای آنها یا ببرم آنجا به را چای

 را وقتم موضوع، این به فکر جای به دهممی ترجیح. آمد خواهند

 سه آستین نفتی آبی بلوز. کنم مناسب لباسی پوشیدن صرف



 هم را ام خردلی آبی روسری و پوشم می دست ساق با را ربعم

 شلوار از دامن جای به پذیرایی، در بودن راحت برای. زنم می سر

 دست در هم را ام رنگی چادر و کنم می استفاده ساده مشکی

 و گذردمی هم دیگر ربع یک. باشد دسترسم در تا گیرممی

 می چای لیوان سه و گیرممی را خودم تصمیم. شودنمی خبری

 خارج آپارتمان و خانه آشپز از چادرم کردن سر با و ریزم

 صحبت صدای و است باز سیاوش آپارتمان ورودی در. شوممی

 فشردن با تا کنم می بلند را دستم. رسد می گوش به نفرشان دو

 فرزاد زبان از نامم شنیدن. بگذارم ورودم جریان در را آنها زنگ

 به وادار مرا ام نشده درمان کنجکاوی. شود می کار این مانع

 محل از ارتمانآپ ورودی کوچک راهروی. کند می آنجا به ورود

 که است آن از تر بلند آنها صدای اما ندارد دید مبلها گرفتن قرار

 از و ایستم می ورودی در کنار جا همان. بروم جلو زیاد باشد نیاز

دهم می گوش شان صدای به در بازی . 

 شدن مبتال احتمال گفت دکتر که خوشحالم چقدر دونی نمی -

 اومد می سرش بالیی نکرده خدای اگه. صفره تقریباً خانم طهورا

بخشیدم نمی عمر آخر تا خودمو . 



-  و من به طهورا. شم می دیوونه دارم. نیست تو از بهتر منم حال

 اتفاقی براش اگه فرزاد وای افتاد، می اتفاقی اگه کرده، اعتماد تو

افتاد می ... 

 و کندمی ادا را جمالت این صدایش در نهفته غمی با سیاوش 

رودمی اش حمایتگرانه حال و حس برای من دل . 

 شدم شادی و صحرا درگیر روزا این اینقدر منه، تقصیر همش -

 طهورا با ولی دلیلی چه به دونم نمی صحرا. رفته یادم خودمم که

 دست اگه. است تشنه خونش به انگار. داره مشکل شدیداً خانم

 هم ولی نیاد تولیدی مدت یه خواستم می خانم طهورا از بود من

 بکنم هم رو کار این اگه دونم می که این هم داریم، نیاز شبه

 درک دیگه و زده مغزش به مریضیش انگار. نیست کن ول صحرا

 و خواد نمی منو گه می طرف یه از. نداره برش و دور از درستی

 طرف از بکشه، پیش رو طالق حرف که است بهونه دنبال مدام

 زمین که اونوقته ه،بش نزدیک بهم یکم جوون زن یه کافیه دیگه

 کم دارم دیگه. کنه می عصبیم و دوزه می به هم به رو زمان و

 ...میارم



 

# ۸۰پارت  

شکند می سیاوش را شان بین کوتاه سکوت . 

 بهتره چی؟ که آخرش ولی قبول همه حرفات فرزاد کن گوش -

بکنی فکری یه ات آینده برای . 

-  آینده بشم نزدیک خانم طهورا به اگه نظرت به مثال؟ فکری چه

است؟ شده تامین م  

 -  بخوای تو که خوبی ویژگی هر مهربونه، صبوره، خوبه، طهورا

 می و دستم رو مونده که داره برت خیاالت نیست قرار ولی داره

 ولی هستم هم نوکرش دنیا ته تو خودم کنم، بازش سرم از خوام

 خودخواهی و صحرا پای رو عمرت که تو. حیفید دوتون هر شما

 بعد و برادرش و خواهر پاسوز عمر یه هم طهورا و ذاشتیگ هاش

 خوب خیلی شماها کنممی فکر. شد بیامرزم خدا جون آقا هم

باشه دیگه هم به تون حواس و کنید درک همدیگرو تونید می . 

 انحنا باال به رو لبم و کند می گرم را دلم سیاوش حمایت 

 به فکر ولی مکن فکر جمالتش منظور به خواهد نمی دلم. دهدمی



 خسته ی خنده فرزاد. کند می آب دلم در قند اش جانانه حمایت

 نگاه یه سیاوش؟ میگی چی فهمی می: گوید می و دهد می سر

 ای دیگه کس به تونم می شادی و صحرا وجود با من. بنداز من به

 و مشخصه شادی وضعیت و صحرا مریضی که درسته کنم؟ فکر

 به من کردن فکر ولی افته می نباید، که اتفاقی زود یا دیر

شه می حساب خیانت صحرا جز به هرکسی . 

-  و چشم بی دختر این پاسوز خودتو نباید اولم از تو خیانت، هه،

 ول خودتو زندگی و کار حسابی چه رو موندم فقط کردی، می رو

فکستنی تولیدی این به چسبیدی اومدی و کردی . 

 

 می سرنگ تا چند زنت کیف تو و بودی من جای اگه هم تو -

. کردیمی خطر احساس رو، وحشتناکش روحی حال بعد و دیدی

 و بیفته اتفاق چه بود ممکن کنممی فکر وقتی لرزه می تنم تمام

 صحرا برابر در من. بشن صحرا ی مسخره انتقام قربانی نفر چند

 آسیب نفر یه به حتی اگه. باشم جوابگو باید و مسئولم کاراش و

 صحرا خواستم نمی من. داره وجدان عذاب عمر هی برام برسونه،



 جور همه ولی چیه مریضیش دونستم می. بشه گیرگوشه

 خودش که جور اون بتونه تا گذاشتم اختیارش در امکانات

 دل به آرزو خواست نمی دلم بشه، دیده جامعه تو داره دوست

 و منه زن صحرا این، از جدا آدمه، اونم ولی مریضه درسته بمونه،

 تا بسازم براش تنشی از بدور و آروم محیط که منه ی وظیفه نای

باشه داشته آرامش رو کنه زندگی قراره که سالی چند اون . 

 خصوص به. بردمی خلسه به را آدم مهربانش، و گرم صدای 

 حیف فقط دهد، می قرار هم کنار زیبایی این به را ها واژه وقتی

 طعنه زهر به تلخی از خوابیده، هایش واژه پشت که مفهومی که

زند می . 

 

 خاطر به خودتو تو. بود اشتباه تو کار گم می هنوزم من ولی -

کردی قربانی سهراب و صحرا . 

- داد نتیجه که چقدرم . 

 می وارد و زده در به تقی شودمی طوالنی که شان بین سکوت 

 طرح لبانش به کندمی سعی و ایستد می دیدنم با سیاوش. شوم



 اشاره دستم سینی به. نیست موفق هم زیاد چندهر. بزند خنده

آوردم چایی براتون: گویممی و کرده . 

 کنم می دعا و نشیند می چای های لیوان روی هم خودم نگاه 

 با. باشد نیفتاده دهن از چای و نشده طوالنی زیاد ام فضولی که

 راحتی نفس و کرده لمس را آنها از یکی ی دیواره شست انگشت

 به هم فرزاد. اند نیفتاده حرارت از ها چای هم وزهن.  کشممی

 ادب. کند می دعوت نشستن به مرا و شده خیزنیم من احترام

 اما برگردد آپارتمانم به و بگذارم تنها را آنها که کندمی حکم

 حضور در که دانم می خوب. است دیگری چیز کنجکاوی حکم

 ولی شود بدل و رد نفر دو این بین مهمی حرف نیست قرار من

 از بعد. ماند نمی زیاد فرزاد. است فرزاد رفتن از بعد به امیدم

 ی بهانه به کشد، نمی طول هم زیاد که چای لیوان همان خوردن

. گذارد می تنها را ما و کندمی خداحافظی شادی به رسیدگی

 را او به نسبت خاصی احترام حس ام شنیده او از که حرفهایی

 هایی حرف خاطر به خواهد می دلم. است کرده زنده وجودم در

 او کار این. شود نمی اما کنم محلی کم سیاوش به ام شنیده که

 داشتم که سمعی استراق به باید من و کرد خواهد کنجکاو را



 مغزم قسمت ترین گوشه به را ها خیال و فکر تمام. کنم اعتراف

روم می مطلب اصل سر یکراست و فرستاده . 

سیاوش؟ چشه صحرا -  

 

# ۸۰پارت_ادامه  

 با نیشخند. کند نمی تعجب سوالم از سیاوش که است جالب

 که لعنتی سکوت. سکوت هم باز و شود می سوالم جواب صدایی

 سیاوش که دیواری و خودخوری همه این. کند می بد را حالم

 می در پا از را او دارد است، کشیده هایش دانسته و خودش دور

 که شاید شوم رد دیوار این از که آنم از تر عرضه بی من و آورد

بیابم دردش برای تسکینی . 

چشه صحرا... چشه صحرا... چشه صحرا - ... 

 بار هر و کندمی تکرار را جمله این هم سر پشت بار چند 

 دست. است انکار غیرقابل چشمانش نم. رودمی باالتر صدایش

 آن ایکلمه دو ی جمله این تکرار بار هر با و کرده مشت را چپش

 دانممی که دردی برای من دل و کوبد می راستش دست کف را



 که دلش درد به برسد چه گیردمی آتش پیچد، می دستش دو در

. کند باز دهان ندارد قصد ظاهراً هم خودش و اطالعم بی آن از

 و رود می رو قدم را پذیرایی کوچک فضای. ندارد تاب جا یک در

شکندمی را سکوتش طلسم باالخره . 

 کرده، بدبخت رو خودش صحرا داره، درمون بی درد صحرا -

 برادرشه، قاتل صحرا کرده، بدبخت منو ی بیچاره عموی صحرا

منه قاتل صحرا خودشه، قاتل زهرا شه، بچه قاتل صحرا ... 

 

 

 

# ۸۱پارت  

 ی گوشه از اشک. شود بلندتر صدایش جمله هر با و گویدمی

 فرود زانوانش روی خرآ ی جمله گفتن با. گیرد می راه چشمانش

 به سر. کند می حلقه گردنش پشت را دستش دو و آید می

 مبهوت و مات. ریزد می اشک دل ته از و گیرد می آسمان

 حرکات. دارند درد هایش حرف ی کلمه به کلمه. کنم می نگاهش



. دارد اش روحی بدی حال از نشان اش، بیمارگونه و هیستریک

 به را خودم خواهد می دلم یعنی نفهمیدم، هیچ حرفهایش از

 به نیاز که است آن از تر عیان چیز همه وگرنه بزنم، نفهمی

 حال در وار خوره که فکری به بخواهم اگر. باشد رمزگشایی

 نخواهم دست به جالبی نتایج دهم، بال و پر است مغزم خوردن

 افکار تا دهم می تکان را سرم و بندم می درد با را چشمانم. آورد

 گول اوقات بعضی. دارند بر سرم از دست ام قواره دب و زشت

 را جانت که است واقعیتی کردن قبول از تر راحت خودت زدن

 می جان دارد سیاوش که لحظه همین مثل درست گرفت، خواهد

 دلم من و است آمده صحرا زندگی سر بالیی چه کند م حالی کند

خواهد می نفهمی زیاد خیلی نه، که کمی . 

 -  ولی بود بزرگتر ازم سال ده. فرزاد و بودم من ادمهی وقتی از

 جز به فرزاد. باشم دور ازش شدنمی که بودم وابسته بهش اونقدر

 هوس پیری سر مادربزرگم و پدربزرگ. نداشت رو هیچکس بابا

 سالش ده فرزاد وقتی و باشن داشته دیگه پسر یه بودن کرده

 خودش بال و پر زیر رو اون بابا. نداشت رو کدومشون هیچ بود

. بود ما ی خانواده عضو فرزاد هم ازدواج از بعد حتی گرفت،



 اونقدر فرزاد البته. داشت دوست خیلی رو فرزاد هم مامان

 به. باشی نداشته دوستش شد نمی که داشت خوب اخالقای

 تصمیم و شد قبول دانشگاه وقتی حتی که بود محبت با قدری

 و نیاورد طاقت بیشتر هفته ود مامان کنه زندگی ما از جدا گرفت

 رو پدرش ی خونه فرزاد خاطر به بابا. فرزاد دنبال رفت خودش

 به رو پولش و داد اجاره بود، مونده براشون که بود ارثی تنها که

 شرط ما ی خونه به برگشتن برای فرزاد. ریخت می فرزاد حساب

 این. کنیم زندگی پدربزرگ ی خونه بریم هم با همه که گذاشت

 بودم بچه خیلی من. کردن قبول رو اشخواسته مامان و بابا ربا

 بمونه مون پیش همیشه فرزاد قراره دونستم می که همین ولی

کنم زندگی کجا کردنمی فرقی برام و بودم خوشحال . 

 

 پشت مبل ی دسته به بریده و خسته تنش، لحظه چند از بعد 

 را چپش ایپ و کندمی دراز را راستش پای. زند می تکیه سرش

 بلند زیاد صدایش. است داده قرار دستش راست دست گاه تکیه

 ترراحت برایم را آن شنیدن خاته سنگین سکوت اما نیست

 زند می کوچکی لبخند زیبایش، خاطرات مرور خاطر به. کندمی



 فرزاد و من ی رابطه بزرگم پدر ی خونه به رفتن: دهدمی ادامه و

 گرم ها رابطه قدیمی، ی محله اون تو. کرد بهتر بود که اونی از رو

 دوست همین واسه و کردیم می زندگی ما که بود جایی از تر

 فرزاد دوست ترین صمیمی. بود ترراحت خیلی کردن پیدا خوب

 ویالیی ی خونه. بود سهراب اسم به خودش سن هم پسر یه

 و فرزاد های دورهمی برای خوبی جای پدربزرگ بزرگ

 سهراب و فرزاد. بودم فرزاد همراه همیشه مه من. بود دوستانش

 داشت مادر یه فقط دنیا دار از سهراب. بودن دانشجو هردوشون

. اومد می سهراب همراه معموال اونم که کوچکتر خواهر یک و

 هم با اونقدر. داشت شناخت خانواده این روی قبل از فرزاد

 و من و رفتندمی بیرون دوبار یکی ای هفته که بودن صمیمی

 صحرا. چسبوندیم می بهشون رو خودمون معموال هم صحرا

 کوچیکتر سهراب و فرزاد از سال شش و بزرگتر من از سال چهار

 جورایی یه بود شده باعث بودنش بزرگتر سال چهار همون  بود

 خودم به تا که داشت هوامو اونقدر. باشه بهم حواسش جا همه

 عمرم تمام رایب خواد می دلم که دختریه تنها دیدم اومدم

داشت باد حسابی سرم و بودم جوون.  باشمش داشته . 



 

# ۸۲پارت  

 تو شدن عاشق: گوید می و دوخته چشمانم به را حرفش پر نگاه

 زیر از وقت هیچ اول عشق شیرینیه ولی داره ای مزه یه سنی هر

 هیچ رو روزا اون منم باشه، نرسیدن تهش اگه حتی نمیره زبونت

 رابطمون. بود شده زندگیم تمام صحرا. نکردم فراموش وقت

 پشت و گرفتم گواهینامه که روزی همون از که بود خوب اونقدر

 از و بردمش می خودم بره خواست می که هرجا نشستم، ماشین

 صحرا. نبود ای ساده کار. بردم می رو لذت نهایت کنارش بودن

 کالس دانشگاه،. بود کرده پر ها کالس انواع با را روزش تمام

 بود فعال و باهوش دختر یه خالصه... و استخر باشگاه، خیاطی،

 خاطر به وقتا بعضی. داشت برنامه روزش ثانیه به ثانیه برای که

 نفس ولی بزنم خودم کارهای از بودم مجبور باهاش بودن

. داشت رو ارزشش کشید می نفس اونم که هوایی تو کشیدن

 جور های تگارخواس کله و سر که وقتی تا بود خوب چیز همه

 حس که کردممی فکر خودم خام خیال به. شد پیدا صحرا واجور

 خوامش می من که قدر همون هم صحرا و متقابله صحرا و من



 توافق به تقریباً خواستگاراش از یکی با وقتی ولی داره دوستم

 کنند، آمد و رفت هم با بیشتر آشنایی برای شد قرار و رسید

 سال دو یکی و بیست. دراومد داص به برام بزرگی خطر زنگ

 خوندندرس داشته که هنری تنها که دانشجو یه. نداشتم بیشتر

 دوستش چقدر که فهمید می باید صحرا. نبود مهم برام ولی بوده

. نداشتم رو بگم فرزاد حتی یا و بابا و مامان به اینکه جرات. دارم

 مراهه که صحرا با زدن حرف. بذارم پیش پا خودم گرفتم تصمیم

 تهش که زدنی حرف. برام بود ترراحت همه از بود م همیشگی

 سرش به سر دارم کردمی فکر که صحرا دل ته از ی خنده شد

 از خبری هیچ جدیه جدیه حرفام شد متوجه وقتی. ذارم می

 گذاشت تنهام متاسفم یه با و کرد نگاهم مات و گیج. نبود خنده

 آمدن کوتاه آدم. دبو متاسف چی از نفهمیدم وقت هیچ من و

 تهدیدم صحرا اینکه تا کردم، تکرار حرفامو بارها و بارها. نبودم

. گه می فرزاد به رو چیز همه ندارم بر سرش از دست اگه که کرد

 فرزاد فهمیدن. باشه مهم برام چیزا این که بودم اون از تر عاشق

 درگیری یه روزا اون فرزاد. کنه عوض رو چیزی نتونست هم

 از یکی. باشه من همراه تونست نمی زیاد و شتدا جدید



 ولی چرا دونم نمی. بود برگشته کشور از خارج از تازه دوستاش

 تو آورد خودش با رو اش رسیده راه از تازه دوست باری چند

. کردم حفظ باهاش رابطمو بازم اما بودم دلخور صحرا از. ما جمع

. شدمی بسته نفسم راه نبود وقتی. برام بود اکسیژن مثل صحرا

 زیر رو حرکاتش ریز به ریز اونقدر. بود من با آمدش و رفت هنوز

 دور چشمم از رفتارش توی تغییر کوچکترین که داشتم نظر

 دو یکی عرض در صحرا بفهمم تونستم می راحت خیلی. نمونه

. رسید می خودش به قبل از بیشتر خیلی. شده عوض چقدر ماه

 و ناز جورایی یه داشت همیشه که ای دخترانه ظرافت بر عالوه

 اینکه وجود با. بود شده اضافه رفتارش به هم جدید اداهای

 بهش عالقم از و شدم می سبز راهش سر مدام سال دو از بیشتر

 بود لوحانه ساده داد، نمی دلم به دل وجه هیچ به اون و گفتم می

 به من حس فهمیدن خاطر به تغییرات این کردممی فکر اگه

 ی عالقه مامان. بود فراری و کردمی دوری ازم شدت به. خودشه

 بود مناسب موردهای دنبال براش مدام و داشت فرزاد به عجیبی

 بیشتر. نبود شدن عاشق آدم فرزاد. کنه بند جا یه رو دستش تا

 کار به دست خودش هم مامان. گرفتمی تصمیم منطق روی از



 خاطر به رزادف. داد پیشنهاد رو دوستاش از یکی دختر و شد

 مند عالقه دختر اون به کم کم و کرد قبول چرا و چون بی مامان

 می که داشت زیادی مثبت هایویژگی هم فرزاد خود  شد

 دکترای مدرک. کنه جذب خودش به رو دختری هر تونست

 ظاهری نظر از. بود دانشگاه علمی هیئت عضو و داشت رو حقوق

نداشت کم هیچی هم ... 

# ۸۳پارت  

 از بعد. دوزد می من به را حرفش پر نگاه و گرددبرمی مطرف به

 که نبود خوب اونقدر زندگیمون: دهدمی ادامه کوتاهی مکث

 که هرچی ولی بودیم دنیا های آدم ترین خوشبخت بگم بتونم

 دفعه یه که کردنمی حسادت وضعیت به همون به هاخیلی بود

 هیچ دیگه صحرا و فرزاد دوست رامین. برگشت زندگیمون ورق

 مدار و قرار. نداشتن شون رابطه کردن علنی از ترسی

 مخالف کس هیچ من جز به و بودند گذاشته هم رو خواستگاری

 زندگی گفت می. نبود شون رابطه موافق زیاد سهراب. نبود

 صحرا حد از بیش خوشحالی ولی مجهوله براش رامین ی گذشته



 از خواستگاری رایب رامین ی خانواده شد قرار و کرد قانع اونم

 حال که بودم من فقط وسط این. برسونن رو خودشون صحرا

 مون خودمونی جمع از روز به روز. نداشت تعریفی هیچ روحیم

. کردم می کار درگیر بیشتر رو خودم و گرفتم می فاصله

 با هم شمیم و شد تر نزدیک و نزدیک بهم روزا همون امیرعلی

. کنه باز خودش برای دلم وت جایی یه کرد می سعی وجود تمام

 به م عالقه. نبودم سختی آدم من. شد موفق هم زود خیلی

. بود حیف شدن بازیچه برای هم شمیم ولی بود سرجاش صحرا

 کم و دادم دلش به دل نداشتم صحرا به رسیدن به امیدی وقتی

 دوست و مهربون بود، پاک شمیم. شدم مند عالقه بهش کم

 مامان. گذشت راحت شد نمی هم ظاهریش قشنگی از. داشتنی

 مشکل دایی زن با طرف یه از. نبود موافق مون رابطه با اولش

. کرد می بهونه رو دوتامون کم سن دیگه طرف از و داشت

 ما ازدواج ترسید می. شناختمی خوب رو خودش ی خانواده

 دایی و کامران دایی باشه خانواده تو جدید مشکل یه شروع

 و نچسب عضو اونو همیشه و نیومدن کنار بابا با وقت هیچ کامبیز

 هم هیچکدومشون. آوردن می حساب به خودشون بین اضافه



 باعث شونمالی وضعیت. بیاد کوتاه خودش موضع از نبود حاضر

 با خواد می دلشون که هرجور بدن اجازه خودشون به بود شده

 و بود بابا پشت همیشه مامان. کنن برخورد من بابای و مامان

 خاطر به هم شمیم و من. برن فراتر حدشون از داد نمی جازها

 تر جدی که فرزاد ازدواج. داشتیم نگه دست مدت یه بابا و مامان

 ما و بزاره فرزاد برای رو پدری ی خونه گرفت تصمیم هم بابا شد

 تونسته کاری اضافه و قناعت کلی با. دیگه ی خونه یه به بریم

 راضی فرزاد. کنه جور رو چیککو آپارتمان یه خرید پول بود

 تنها شاید. بود خوبی و آروم خیلی دختر نامزدش. شدنمی

 تونست پافشاری کلی با فرزاد. داشت رو فرزاد لیاقت که دختری

 هر و فروش برای بذارن رو بابابزرگ ی خونه که کنه راضی رو بابا

 ی سرمایه که شد اینجوری. بردارن رو خودشاکون سهم کدوم

 از. شد هموارتر شمیم و من برای راه و اومد بابا دست خوبی

 رفته مدت یه رامین که دونستم می. نبودم خبر بی هم صحرا

 امیرعلی با من. بیاره خواستگاری برای رو اونا تا اشخانواده پیش

 چهار و بیست حدود موقع اون. بودیم شرکت تاسیس مشغول

 قرار و قول. یامبرب خودم ی عهده از تونستم می بهتر و بود سالم



 خواستگارش منتظر هم صحرا و بود شده گذاشته فرزاد ازدواج

 صحرا گرفتن سامون و سر رو خودش ازدواج شرط سهراب. بود

 دفعه یه. باشه راحت صحرا از خیالش خواستمی. بود گذاشته

 خبرش. شد رو اون به رو این از مون همه زندگی. برگشت ورق

 زودتر چه هر قراره و برگشتن اشهخانواد و رامین که داشتم رو

 و بود شنبهسه یادمه دقیقا. بشه مشخص رامین و صحرا تکلیف

 بودن اومده شام برای نامزدش با نداشت کالس عصر چون فرزاد

 خودش ی بچه انگار که بود خوشحال اونقدر مامان. ما ی خونه

 فرزاد تلفن که بودیم شام میز سر. گیره می سامون و سر داره

 همه زندگی شد، داده بهش خط پشت که خبری. خورد زنگ

کرد رو و زیر رو مون ... 

 

# ۸۴پارت  

 چشمانش و زده تکیه مبل ی دسته به را سرش. کشد  می آهی

 چه خاطراتش مرور ی ادامه از که است مشخص. بندد می را



 آشپزخانه به ته دهد می فرصتی من به سکوتش. کشد می دردی

بیاورم برایش آب لیوانی و بروم . 

 -  برای. کن استراحت برو و بخور رو آب لیوان این جان سیاوش

کافیه دیگه امشب . 

 با. کشدمی سر نفس یک را آن و گیرد می دستم از را لیوان 

. ندارم استراحت به نیاز: گویدمی و کرده تشکر کمرنگی لبخند

 یه خوام نمی. بگم رو آخرش تا خوام می گفتم اینجا تا که حاال

کنم مرور رو نحس روزای اون باشم مجبور هم یگهد روز . 

 می نگاهش سکوت در ای لحظه حالش از شدن مطمئن برای 

 سر دوباره و داده تکان سر. شود می تر پررنگ لبخندش. کنم

 نقطه به خیره و گذارد منی منتظرم زیاد. نشینم می م قبلی جای

کندمی صحبت به شروع نامعلوم ای . 

 از. ممکن شکل بدترین به اونم بود، هکرد خودکشی رامین -

 تکه تکه بدن و بود کرده پرت رو خودش پیاده عابر پل باالی

 آخرین با چون. بودن کشیده بیرون ماشین زیر از رو اش شده

 زنگ فرزاد به هم بیمارستان از بود، فرزاد داشت تماس که نفری



 دیگه صحرا اینکه از بودم می خوشحال باید. دادن خبر و زدن

 برعکس ولی بشم نزدیک بهش دوباره یتونم م و نداره کسو هیچ

 عشق از اونقدر. داشتم رو شمیم من. بودم ناراحت هم خیلی

 عشق سراغ برم و بگذرم ازش تونستم نمی که کرد می سیرابم

 افتاده رامین برای که اتفاقی از که صحرا. م قدیمی ی طرفه یک

 هفته. نبود جلودارش سهیچک. کرد پا به قیامت شد، خبر با بود

 اومد می هوش به که بار هر و بود سرم زیر همش رو اول ی

 زور به دوباره شدند می مجبور که کردمی قراریبی اونقدر

 خوب کس هیچ حال. بودن شوکه همه. بخوابوننش آرامبخش

 رامین ی جنازه تشییع روز از که بود فرزاد هم همه از بدتر. نبود

 فکر مون همه. کرد بیشتر نامزدش با رو اش فاصله روز روزبه

. کنه می برخورد اینجوری داره رامین فوت خاطر به کردیممی

 کنه کمکش و بشه نزدیک بهش کرد تالش خیلی نامزدش سیما

 دفرزا انگار. بود فایده بی ولی بیاد کنار بود افتاده که اتفاقی با تا

 ود. نشه نزدیکش هیچکس که بود کشیده دیوار خودش دور

 سهراب ی خونه به فرزاد آمد و رفت رامین فوت از بعد هفته

. زد می حرف صحرا با رو ساعت چند و رفت می روز هر. شد زیاد



 که اتفاقاتی تمام از اما بودم کشیده کنار رو خودم درسته

 خیلی اوایل صحرا که دونستم می. داشتم خبر افتادمی

 اون های ترکش و تیر از هم فرزاد و بود شده عصبی و پرخاشگر

 اصرار کرد وارد شوک همه به خیلی که موضوعی. نبود مصون

 بدتر. شد نمی باورش کس هیچ. بود صحرا با ازدواج برای فرزاد

 کلی. بود مونده دوستش دختر و فرزاد بین که بود مامان همه از

 عوض نظرش دفعه یه چرا بفهمه حداقل تا کرد صحبت فرزاد با

. داد نمی پس نم فرزاد ولی زده رو سیما با ازدواج قید و شده

. شده خیانت بهم کردم می احساس. بود گرفته خیلی منم حال

 خوب. داشت خبر صحرا به من حس از که بود کسی تنها فرزاد

 اگه چون برادری و خواهر جز نداره صحرا به حسی دونستم می

 چیزایی یه حتما ش زندگی به سیما ورود از قبل داشت حسی

. کردم نمی درک رو صحرا با ازدواج برای اصرار ولی گفت می

 هنوز. نکشید طول بیشتر روز بیست هم صحرا کردن راضی

 یه تو و گرفت رو صحرا دست فرزاد که بود نشده رامین چهلم

 و صحرا مادر بابا، مامان، شمیم، من،. کردن عقد کوچیک محضر

 شرکت کوچیکشون مراسم تو که بودیم کسانی تنها سهراب



 بهش راحت خیلی که بود دلخور فرزاد از قدری به مامان. ردیمک

 بعد به روز اون از و میده انجام براش که کاریه آخرین این گفت

 سیما روحی حال. کنه باز تونه نمی ما روی حسابی هیچ دیگه

 می اون بد حال مقصر رو خودش مامان و نداشت تعریفی هیچ

 .دونست
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 اتفاقی هر آوردن یاد به با و شده شیرین و تلخ خاطرات در غرق

 می اخم گاه خندد، می گاهی. دهدمی نشان متفاوتی اکشن ری

 که دلی ته از و عمیق هاینفس. بندد می چشم ای لحظه و کند

 تمام در که حسی. شوند می تکرار بارها و بارها هم کشد می

 خط به خط از توانممی راحتی به خاطراتش مرور لحظات

 را هایش روز آن تلخی که است بزرگی غم بفهمم، یشهاحرف

 نیشخند با و شده من نگاه سهم بار این نگاهش. زند می فریاد

 درشت و ریز اتفاق همه این تو دونی می هه،: گوید می بلندی

 سیما اینکه کرد؟ جلب خودش به منو نظر همه از بیشتر چی

 ثالًم عشق اون برای نشینیش چله مون همه انتظار برخالف



 که عقدش دعوت کارت. نرسید هم روز ده به فرزاد به آتشینش

 کارت انگار. بیفته پس بود نزدیک مامان مون، خونه جلوی اومد

 و من. نداشت قرار و آروم پرکنده مرغ مثل. باشن داده بهش عزا

 از و است وابسته فرزاد به چقدر مامان که دونستیم می خوب بابا

 باشدش، رونده خودش از و باشه کرده قضاوتش اشتباه به که این

 تو من. بیاد کوتاه نبود حاضر بازم ولی داشت وجدان عذاب

 برگشتن وقتی و رفتن مامان و بابا. نکردم شرکت سیما مراسم

 از یکی هم فرزاد ظاهرا. بود بدتر رفتن موقع از دوشون هر حال

 و فرزاد بین اتفاقی چه نفهمید هیچکس. بود مراسم مهمونای

 بعد و کرد انتخاب رو خودش راه کدوم هر که بود افتاده ماسی

 بار چند فرزاد. نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کردند برخورد طوری

 مامان ولی شد قدم پیش قشنگمون ی رابطه برگردوندن برای

 از روز بیست هنوز وقتی اونم صحرا حاملگی خبر. زد پس و اون

 فرزاد اسم شد نمی یحت دیگه پیچید، که گذشت نمی عقدشون

 داشت اعتماد فرزاد به بیشتر چشماش از. آورد مامان جلوی رو

 افتاده وقت چند همون تو غریب و عجیب های اتفاق اینقدر ولی

 مثل من. کنه برخورد منطقی داشت انتظار ازش شدنمی که بود



 که دیدم می. داشتم نظر زیر رو بقیه زندگی دور از تماشاچی یه

 عین در چیز همه ولی کنن، می زندگی همیشه مثل دارن همه

 و فرزاد که منی برای اونم بود، عادی غیر شدیداً بودن معمولی

 قصد انگار بد خبرای. شناختم می خودشون از بهتر رو صحرا

 بعد، روز دو یکی فوتش و سهراب قلبیه ی سکته. نداشت تمومی

 قلبی تیناراح سهراب که دونستم می. بود اخبار ی نوبرانه دیگه

 از عادی اتفاق یه با بخواد که نبود شدید اونقدر ولی داره خفیفی

 قلب اینجوری که داده رخ فاجعه یه بودم مطمئن. بندازتش پا

 صحرا و فرزاد از دلخوریم. انداخته تپش از رو سهراب بندنیم

 برام سهراب. نذارم تموم سنگ سهراب مراسم تو نشد باعث

 گردنم به قدر اون بازم ولی فرزاد ی ازهاند به نه. بود عزیز خیلی

 به رو اونا و ببندم بقیه خطای رو چشم کنم سعی که داشت حق

 توی تقصیرو کمترین شاید و کوتاهه دنیا از دستش که کسی پای

ننویسم داره اتفاقات این . 

 به تقریباً فرزاد با مون رابطه داد مامان که اولتیماتومی طبق 

 برادرش از نبود حاضر که بود کسی هاتن بابا. بود رسیده صفر

 که روزی. نداشت توقعی همچین ازش هم کسی. بکشه دست



 به مثالً تا خونه اومد شوق و ذوق کلی با بابا آمد، دنیا به شادی

 مامان چشمای تو رو خوشحالی برق من. بده خبری خوش مامان

. کنه تموم رو ها فاصله نشد حاضر و نیومد کوتاه بازم ولی دیدم

 برای وقتی که بود شده زندگی و زن درگیر قدری به هم فرزاد

 وضعیت به همه و گذشت می ها ماه. نداشت التماس و خواهش

 نبوده فرزادی وقت هیچ انگار اصالً. بودند کرده عادت آمده پیش

 هم من زندگی. کنه اذیت رو کسی خالیش جای بخواد حاال که

 خالی جای به حتی که بود شده پر وجودش و شمیم از اونقدر

 دست که زمانی تا البته. کردم نمی هم فکر صحرا و فرزاد

 رو نداشتم و داشتم چی هر و چسبید منو خر محکم سرنوشت

 نه و داشتم رو بابا نه که وحشتناکی های روز همون. گرفت ازم

رو شمیم ... 
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 و باال. بندد می را چشمانش و دهدمی تکیه مبل ی دسته به سر

 تالشش تمام که دارد بغضی از نشان گلویش سیبک شدن نپایی

 هم به حال به العملی عکس اینکه از قبل. است آن زدن پس



 با و خیزد برمی جا از حرکت یک با دهم، نشان اش ریخته

 سرش پشت در. رودمی بهداشتی سرویس طرف به ببخشیدی

 نمدا نمی دیگر حاال. ماندمی همانجا من نگاه اما شودمی بسته

 فوت از پس که من. ایم داشته تری سخت ی گذشته کداممان

 کوچکترم برادر و خواهر وقف را ام زندگی تمام مادرم و پدر

 دست از کوتاهی مدت در را اش معشوقه و پدر که او یا ام کرده

. است مانده یادگار به هم بزرگی وجدان عذاب برایش و داده

 و سکوت این به من یول شود می انتظارم از ترطوالنی آمدنش

. دارم احتیاج ام شنیده چه آن پردازش برای اطرافم سکون

 سرخی با دارد، لب بر سرویس از خروج هنگام که لبخندی

 نم هم موهایش صورتش، بر عالوه. است تناقض در چشمانش

 خیس هم دارد تن بر که مشکی تیشرت باالیی قسمت. دارد

 آب زیر ای حظهل را سرش که کسی مانند درست. است خیس

 نشستن جای به که شده مسلط خودش به انگار. باشد گرفته

 برای را روبرویم مبل بار این درمانده، حالت آن به زمین روی

 بدنش گاه تکیه ها تکیه را هایش آرنج. کندمی انتخاب نشستن



 و کوبد می هم به را دستش دو. شود می خم جلو به کمی و کرده

بودیم؟ کجا خوب، خوب،: گویدمی  

 

 چند که کسی مانند اصال رفتارش. پردمی باال تعجب از ابروهایم 

 است، کرده مرور را اش زندگی روزهای بدترین پیش ی دقیقه

 سیاوش، دیگه بسه: گویم می و کرده ناباوری ی خنده. نیست

 اذیت کافی ی اندازه به امشب. دیگه شب یه واسه باشه ش بقیه

 .شدی

 ی گوشه راستش، دست ی شارها و شست انگشت دو با 

 دیگه، شد تموم هاش سختی: گویدمی و فشارد می را چشمانش

فیلمه یه خنثی هایصحنه مثل اش بقیه . 

 

کندمی صحبت به شروع و دهدمی تکیه مبل پشتی به بعد  . 

. بشه نزدیک ما به داشت سعی قبل از بیشتر فرزاد بابا، از بعد -

. داد نمی دخالت مون رابطه تو رو شادی و صحرا هم وقت هیچ

 چند از بعد که روزی تا. بود قبل مغرور و لجباز آدم همون مامان



 اشتباه کردم می فکر اول. افتاد گوشیم رو صحرا ی شماره سال

 گوشم تو اش گریه صدای دادم جواب که رو گوشی. کنم می

 داره فرزاد بیا، سیاوش". کرد می تکرار هی رو جمله یه  پیچید

 به منگ و گیج. کرد قطع رو گوشی و گفت بار چند "میره می

. رسید شمارش از پیام یه که بودم شده خیره دستم گوشی

 اونجا به رو خودم جوری چه نفهمیدم. بود بیمارستان یه آدرس

 سی کردن راهنمایی منو و گفتم رو فرزاد اسم وقتی. رسوندم

 پاش دبخوا که نداشت سنی فرزاد. شد جدا بدنم از روح یو، سی

. بود نشسته در جلوی صحرا. بشه باز ویژه هایمراقبت بخش به

 یادش انگار بعد اومد، طرفم به قدم چند خنده با اول من دیدن با

 لبخندش و واستاد همونجا آورده، سرم بالیی چه باشه اومده

 زن بود که هرچی ولی نداشتم بهش حسی گم نمی. پرکشید

 بودم سیراب شمیم عشق از اونقدر منم شد، می حساب عموم

 های محلی بی هوس بودم عزادارش هنوز که روزایی تو نخوام که

 روز سه دو و بود کرده خفیفی ی سکته فرزاد. بکنم رو صحرا

 شرمنده منو که زد هایی حرف اومدنش هوش به با. بود بیهوش

کرد بزرگش روح و مردانگی ... 
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 یک روز، ده روز، دو روز، یک است، گذشته چقدر دانم نمی

 هست که چه هر. سال یک شاید یا و ماه یک هفته، دو هفته،

. ندارد هم تمامی و کشیده طول قرن چند ی اندازه به من برای

 آن از نه. ساعت هر و روز هر. ام مرده بارها و بارها مدت این در

 می سینه و سر بر و ایستند می سرت باالی ای عده که ها مرگ

 متری چند عمق در را جسمت که هایی مرگ مدل آن از نه. زنند

 من. نه کنند، می دفنت خاک خروارها زیر و گذارند می زمین

عادی مرگ یک از بدتر مراتب به مرگی. ام مرده خودم درون .  

. کاست و کم بی و دقیق دهم، می انجام ساعت سر را هایم کار

 یدیتول به. خورم می مفصل ای صبحانه. شوم می بیدار موقع سر

 عصرها. گذارم می دوستانم سر به سر همیشه از بیشتر. روم می

 هم مریم با حتی. شوممی حاضر هایم کالس در انرژی کلی با

 با را سیاوش به راجع هایش حرف و کنممی برخورد قبل از بهتر

 خانه به رسیدن محض به. دهم می جواب قیدانه بی های خنده



 گرم تا کنم، می آماده را شام بساط و گذارم می گاز روی را کتری

فقط. باشم سیاوش میزبان زمانی هر از تر ... 

 نیست مهم برایم دیگر. پرسم نمی را کس هیچ حال دیگر فقط

 هم مرا تلخشان سرگذشت که آمده شوهری و زن سر بر چه

 دلم. محتاجم خبری بی این به من. کشد می خودش کام به دارد

 به را وحشتناک های سلول آن که کسی بدانم خواهد نمی

کرد خواهد تجربه را حاالتی چه است نشسته میزبانی .  

 نقاب است روز پنج دهدمی نشان م گوشی که تاریخی طبق من 

 کوفتم دیوار و در به را خودم است روز پنج. ام کشیده چهره بر

 چه فرزاد و صحرا به من کردن نزدیک با سیاوش نیاورم یاد به تا

 را تالشم تمام است روز پنج. است کرده ما زندگی روی قماری

 ذهنم از تا امبرده کار به سیاوش های صحبت نکردن مرور برای

 برای پلی من از اطرافیانم تمام مانند هم سیاوش که نگذرد

 من بر خواب است روز پنج. است ساخته اهدافش به رسیدن

 جان پلکم پشت آلود، خون صحرای تصویر نگذارم تا شده حرام



 احتمالی های مبادا تمام باید برسم صحنه آن به اگر که. ردبگی

ها مبادا این از وای و بخرم جان به هم را بعدش ... 

 تالش بیشتر چه هر. است فایده بی. بندم می درد با را چشمانم 

 به کشنده، منفی افکار. میدشوم موفق کمتر نکنم، فکر کنم می

 از ثانیه از کسری در ناجور فکر هزار. ترند قوی من از مراتب

 های سلول از یکی فقط یکی، اگر اینکه به فکر. گذرد می ذهنم

 شده خونم وارد پوستم دروزهای و درز البالی از صحرا، بیمار

 آن از بدتر. کافیست عمر یک کردن خراب برای تنهایی به باشد،

 مهم کسی چه برای شوم بیمار واقعاً اگر که است این به فکر

 کس بی من. شود می سوالم جواب تلخی خندنیش بود؟ خواهد

 سر ی اندازه به حتی کس هیچ. ام خاکی ی کره این انسان ترین

 بی. ندارم امیدی دیگر هم سیاوش به. شد نخواهد نگرانم سوزنی

 آنقدر ولی دانم می هرکسی از بهتر خودم را این و است انصافی

 امروز و گذشته تلخ اتفاقات آنقدر و شده برهم و درهم چیز همه

گذارد نمی بینی خوش برای جایی که اند خورده گره هم به . 



 درون آب ای قطره چکیدن صدای خانه سنگین سکوت در 

 کشیده ساعت طرف به نگاهم و آوردمی خود به مرا سینک،

 چه هر. است نمانده سیاوش آمدن تا بیشتر ساعت نیم. شودمی

. شودمی ربیشت اضطرابم شوم می نزدیک آمدنش ی لحظه به

 جواب اگر. کنم می پنهان شان کردن مشت با را دستانم لرزش

بریزم؟ سرم بر باید خاکی چه باشد مثبت آزمایش  

 کند می خودنمایی همیشه از بیش روزها این که تلخند همان با 

دهم می تکان طرف دو به سر . 
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 ممحک مرا که دارم امنی آغوش به نیاز بیشتر روزی هر از امروز

 بگوید. بگوید اش همیشگی همراهی از گوشم در و بگیرد بر در

 و مرد بگوید. بگذارم تنهایت نیست قرار وقتی هستی چه نگران

 زن من بگوید. ام ایستاده ات زنانه مشکالت تمام پشت مردانه

 به دستی. دید نخواهم ات علیه بر ای حربه هرگز را بودنت

 طوری. گرم و آرام کند، نجوا را عشق گوشم زیر و بکشد موهایم



. نماید شیرین را کامم و بنشیند جانم پود و تار به ذره ذره که

 بعد لحظه چند. شود می تبدیل صدا با های خنده به ام خنده

 دیوار و در به. پیچد می کوچکم ی خانه در ام قهقهه صدای

 من صوتی تو تارهای آنچه از تر قوی دوباره و کند می برخورد

 اتم به اتم انگار. گرددبرمی هایم گوش به کند، ادایج توانسته

 روز و حال به و اند کرده خود ی مضحکه مرا خانه وسایل

 که بد آنقدر. خراب خراب. است خراب حالم. خندند می پریشانم

 از که خندم می آنقدر. بود نخواهد من درد دوای هم دادن جان

 می مبل روی را پاهایم. گیرد می راه اشک چشمانم ی گوشه

 در محکم را خودم و پیچم می خودم دور به را دستانم و گذارم

 دستان همین با گرم، چندان نه آغوش این. گیرم می آغوش

 همان از درست. است بوده من مامن تنها که است عمری کوچک

 ام ایستاده روزگار های سختی تمام پای استوار و زنانه که روزی

 که روزهایی همان  کردم سپر سینه شان تک تک برابر در و

 و داده قرار بهانه را سنم بودن، زن جرم به ام زندگی مردان

 و کنند بلند سر تر راحت اینگونه تا کردند تبعیدم به محکوم

 دستانم ی حلقه. کند کر را فلک گوش شان مردانگی ادعای



 تکان تکان را خودم و زنم می قهقهه وار دیوانه. شودمی ترمحکم

 از تر محکم سدی دوم می هرچه چرا ندارد؟ تمامی چرا. دهم می

گیرد؟می قرار رویمروبه قبل  

 در تلنگری مانند و آید می در صدا به آپارتمان در زنگ صدای 

 ریزم نمی اشک دیگر حاال و کند می ایجاد ترک بغضم ی دیواره

 خود از سالها عزادار. عزادارم من. کنم می گریه خون بلکه

 در تنها که برادرانم نداشته مردانگی عزادار .نتیجهبی گذشتگی

 هرگز که مهری عزادار. بس و شد می خالصه من کبود بدن و تن

 حاال که سیاوشی محبت عزادار آخر در و امندیده خواهرم از

 تمام دارد است، بوده آن پشت احتماالً که غرضی ی خوره

خورد می را وجودم . 

 نفسم که طوالنی آنقدر .طوالنی و عمیق خواهد، می خواب دلم 

 و رویا و خواب هیچ که عمیق آنقدر. نیاید باال دیگر و بزند یخ

 نه. خواهد می مرگ ای جرعه تنها دلم. نیابد راه آن به کابوسی

 هیچ کس، هیچ ببرم یاد از که اندازه همان به تنها زیاد، خیلی

 م کسی بی م، تنهایی من، نگران پیکر، و در بی دنیای این کجای



 می مرگ ای جرعه دلم فقط من خدایا... بود نخواهد م بیماری و

 ...خواهد
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 صدای شنیدن برای مانعی تواندنمی هم ام گریه بلند صدای

. باشد شود، می کوبیده در به که ای وقفه بی های لگد و مشت

 لگدهای و مشت این صاحب دانممی تردیدی هیچ بدون که این

 بدتر را حالم سیاوش، جز باشد دتوان نمی شخصی قدرتمند

 را کسی هیچ او جز پیکر و در بی دنیای این در من. کندمی

 روی چشم و کرده قبول همینطور را او حضور اگر البته ندارم،

ببندم چیزها خیلی . 

 یا متاسفانه. دارد را درمان و درد حکم برایم روزها این سیاوش 

 همدیگر ختیارا در را آپارتمانمان یدک کلید خوشبختانه

 همان سیاوش دید از امروز ظاهراً که مبادا، روز برای گذاشتیم

 دورم قدرتمندی دستان که فهمم می وقتی را این. است روز



 گوشم در سیاوش مهربان همیشه و گرم صدای و شود می حلقه

پیچد می . 

 می هاتو غصه تمام داری تنها تنها چرا دختر؟ خبرته چه -

 غصه و غم خودتو نوکر دنیا ته تا خودم مردم؟ من مگه باری؟

بدی ندا یه کافیه فقط هاتم، . 

 دیوانه تناقض این و خواهم نمی و خواهم می را گرمش آغوش 

 و مانده نتیجه بی آغوشش از خروج برای تقالیم. است کننده

 دستانم ی حلقه هم هنوز. شودمی حلقه دورم ترمحکم دستانش

 دست ای لحظه سیاوش. است هشد پیچیده محکم زانوانم دور به

 شانه روی را سرم آن کمک با و برداشته کمرم دور از را راستش

 در مرا تمام مرا تمام قبل، از تر مسلط گونه این و گذارد می اش

 بدل و رد بینمان حرفی هیچ. کند می گم اش مردانه آغوش

 با او و ریزم می بیرون چشمانم از را هایم گالیه من. شودنمی

 ام گریه صدای. دهدمی ام دلداری بازوانم، بیگاه و گاه فشردن

 ی حلقه سیاوش. افتم می سکسکه به و شده قطع کم کم

. دهد می فاصله خود از کمی مرا و کرده باز دورم از را دستانش



 می فشرده هم روی سفت را لبانش و دارد لبخند برق چشمانش

 که این از قبل. زند می دامن ام دلخوری به رفتارش این. شود

 به و گیردمی هم مرا دست و برخاسته جا از دهم نشان واکنشی

 می سرپا عجیبش ی خواسته از گیج. کند می ترغیبم برخاستن

 طرف دو را دستش دو. گیرم می نظر زیر را حرکاتش و ایستم

 سرشانه به زور به قدم. تماسی هیچ بدون کند،می باز بازوانم

. کندمی نگاهم خوب و ودرمی عقب قدمی. رسد می هایش

. بیند می مرا که است اول بار انگار که است گرم آنقدر نگاهش

اند گرفته حالت باال سمت به هم لبانش دیگر حاال . 

 -  طهورا بگم باید بعد به این از بودی، کماندو طهورا حاال تا

کمند گیسو . 

 سینه برادرانم مقابل که روزی از که است لقبی کماندو طهورا

 دوم قسمت معنی اما است گذاشته من روی ام، کرده سپر

دهد می توضیح و شده ام گیجی متوجه. فهممنمی را اشجمله . 

 داشته خوشگلی این به موهای خواهرم دیدم نمی خوابم تو -

بلندی این به و دریا موج مثل مواج پرکالغ، مثل سیاه باشه،  ... 



. اندازم می زیر به سر او نگاه زیر. شودمی بلند نهادم از آه

. برم می دندان زیر به را پایینم لب و بندم می محکم را چشمانم

 ی قاعده به که دهانی با ساعت نیم مدت به بار اولین برای من

 معنای به نه که گریه حالیکه در است، شده باز آبی اسب دهان

 جلوی نخی دامنی بلوز و پریشان موهای با زدم، می عر واقعی

 مرا و کند باز دهان زمین خواهدمی دلم. امشده ظاهر سیاوش

 شده آفریده من. هایم غصه و غم ی تخلیه به چه مرا اصال. ببلعد

 هم کردن گریه. کنم تلنبار هم روی را هایم غصه اینکه برای ام

 هوس و گرفت دلم که بعد ی دفعه باشد یادم. است نیامده من به

 چنین این تا بپوشم اداری شلوار مانتو اول کردم، مویه و گریه

نشوم زدهخجالت . 
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-  همه از بهتر خودت خوبه. ها باشه شرمنده خانمم آبجی نبینم

 گذاشتیم قرار دومون هر اون جدای و محرمیم هم به ما دونی می

 واسه دلم فقط نداره، خجالت همه این پس. باشیم برادر و خواهر



 بده نجاتت من بت مثل بود اومده مثالً که سوزه می بدبختی اون

زد خشکش کال دید اینجوری که رو تو ولی . 

 ام حواله چشمکی. گیرم می باال سر و شودمی فراموشم خجالت

: گوید می آرام صدایی با سوالم پر چشمان جواب در و کرده

 جدیدمو ی خونه بود اومده سرش خیر گم، می رو امیرعلی

 به افتاد ها دیوونه مثل شنید که تو گریه صدای. بگه تبریک

 دوام و نشکست که داشت جونی چه در این موندم فقط در، جون

 .آورد

 و است سکوت همان علی امیر حضور خبر به العملم عکس تنها 

 قبال. لرزاند نمی را دلم نامش شنیدن دیگر هاستمدت. سکوت

 است زیادی های درگیری ی نتیجه حسی بی این کردممی فکر

 حاضرم نیست مشکل همه آن از خبری ردیگ که االن اما دارم که

. نیست هیچ مطلق، حسی بی یک جز او به حسم که بخورم قسم

 هیچگونه حق مطمئنا و شده من حال این باعث خودش امیرعلی

داشت نخواهد را ای گالیه . 



 پرروییه دونم می. منفیه خدا شکر. گرفتم آزمایشاتو جواب -

 روزی از فرزاد. شیببخ رو فرزاد هم من، هم خوام می ازت ولی

 تورو داروهای ساعت بس از کرد دیوونه منو افتاده اتفاق این که

 بهت چرا که کنه می سرزنش خودشو همش. کرده یادآوری بهم

 موضوع این روی صحرا. کنی جمع باید خیلی رو حواست نگفته

 بیماریش ی درباره چیزی کارش محل تو کسی که حساسه خیلی

 رفته یادش و کرده گم پاشو و دست ظهلح اون هم فرزاد. ندونه

 رو کرده که کاری هیچکدوم حرفا این دونم می. بگه بهت باید

 من خاطر به بارو یه این و کن خانومی تو ولی کنهنمی توجیه

 یه من چل و خل عموی این بذار و شو توجیه الکی جوری همین

 چند که دردی این و خودش زندگی به بچسبه شده که هم بار

 من طهورا؟ بشی توجیه شه می. بشه کم کرده، گیرشمینز روز

 ی همه شم می تنه یه خودم. ندارم رو محلی بی همه این تحمل

 یه این فقط تو. هات غصه و غم جنگ به رم می و کارت و کس

شو توجیه الکی الکی رو بار ... 

 من از مظلومیتی چنان با و کرده خم چپ ی شانه روی را سرش 

. نبخشمش توانم نمی هم بخواهم اگر که رددا بخشش درخواست



 معصوم اوقات گاهی اش متری دو حدود ی جثه همین با مرد این

 در صدای. ام دیده حال به تا که شود می ای بچه پسر ترین

. گیرم می اش خالی جای از نگاه شود می بلند که آپارتمان

 لباس پرو برای که قدی آینه روبروی و زنم می خودم دور چرخی

 چند اتفاق به دانمنمی. ایستم می ام، کرده نصب هایم روسع

 گریه هایم بازی خنگ و خودم حال به یا و بخندم قبل ی دقیقه

 حوله کمک با حمام از بعد را موهایم نم که آید می یادم. کنم

 از هایشگره کردن باز قصد به را درشتم دندانه ی شانه و گرفته

 خود به خود تا کردم رها را ها آن جور همان و کردم رد آنها بین

 با االن من و رسدمی کمرم پایین تا موهایم بلندی. شوند خشک

 می افتخار خودم به کشیدن خجالت جای به حیایی بی کمال

 پوشیدن به عادت که این. دارم زیبایی این به موهایی که کنم

 ی شاخصه یک هم ندارم، غریب و عجیب خانگی های لباس

 هم دامنم و بلوز. خورده دردم به حسابی زامرو و است خوب

 از نامی کاش. آبروداری حداقل یعنی این و است مرتب و پوشیده

 تا شدنمی کشیده خوبم نسبتاً حال و حس میان به امیرعلی

 ی خواسته و سیاوش به و بنشینم ها ساعت توانستممی



 دارم محبت کمبود چقدر من که راستی به. بیاندیشم شیرینش

 این دارد، را برادر حکم برایم که شخصی بخشش تقاضای از که

پروازم حال در عرش راه نیمه در و شده مسرور چنین . 

 

# ۹۱پارت  

. است برگشته اش عادی روال به انگار زندگی و گذردمی روزها

 امر این در صحرا نبود گویی و گرفته بیشتری رونق تولیدی کار

 ارباب با معصومه ی محترمانه و گرم برخورد. نیست تأثیربی

 دلیل فهمم می حاال. است رونق این مهم دالیل از یکی رجوع،

 لبخند آن با معصومه. چیست او به فرزاد طرف از اعتماد همه آن

 را اش النه از مار کشیدن بیرون قابلیت لبانش، روی شده حک

. است قبل از تر رنگ پر روزها این تولیدی در من نقش. دارد

 دو یکی مدت این در. سایه یک مانند. رودمی و آیدمی هم فرزاد

 خود به را ام توجه که اینکته هم بار هر. ندیدمش بیشتر بار

 درد و شد می مشت اش سینه روی که بوده دستی کرده، جلب

 چند. است گریزان نگاهم از نگاهش. دادمی نشان را کشیدنش



 اام است کرده عذرخواهی من از غیرمستقیم و مستقیم باری

 عموی او. کند نمی متعجب رفتارش. نمیدشود خوب حالش انگار

 برایم جوره همه را اش مردانگی مدت این در که است سیاوشی

 می معصومه. نیستم خبر بی صحرا حال از. است رسانده اثبات به

 به شدن نزدیک سیاوش. است کرده صحبت او با تلفنی گوید

 می خوبی به را یلشدل دیگر حاال کرده، قدغن را شادی و صحرا

 ممکن که خطری برابر در من از دارد قصد هم باز سیاوش. دانم

 مردانگیش دیدن با دیگر حاال. نماید حفاظت کند، تهدیدم است

. ماند نمی حسرت برای هم جایی البته خورم،نمی حسرت

 با شدن مقایسه لیاقت حتی که اند کرده ثابت من برادران

 و کرده خالی را پشتم هم باز که برادرانی د.ندارن را سیاوش

 از است قرار کی و است گرم کجا به سرشان نیست معلوم

 صدای با. بریزد هم به را زندگیم بازهم و آمده بیرون الکشان

 کالفه پوف. شود می کشیده آن سمت به نگاهم ام گوشی زنگ

 را تماس که آن بدون. گیرم می دست در را گوشی و کشممی ای

 دست از ام مانده. کوبم می لبانم روی بار چند را آن کنم، برقرار

. ببرم پناه کسی چه به آشنا، شدت به ی شماره این مالک



 لیست. است من میز روی ی گزینه تنها همیشه مثل سیاوش

 او جز کس هیچ سمت به فکرم که است خالی آنقدر نزدیکانم

 و گاه های تماس این درگیر را سیاوش ندارم قصد فعالً. نرود

 برایش دلم که است زیاد آنقدر او های درگیری. کنم بیگاه

 وجدانش به من وضعیت خاطر به که زخمی جای هنوز. سوزدمی

 بیماری و فرزاد ناخوش حال. کند می درد است، آمده وارد

. نماید می سنگینی اش شانه روی هم شادی و صحرا العالج

 و کرده سایلنت را گوشی حوصله، بی من و شودمی قطع تماس

 دست امیرعلی. دهم می سر کیفم کوچک جیب درون را آن

 را خودم با کردن صحبت برای اصرار همه این علت. نیست بردار

 فدای دیگر بار یک را ام نسبی آرامش ندارم دوست. دانم نمی

 داشت من وضعیت از درستی درک اگر او. کنم او خواهی خود

 دارد مریزش و دار کج رفتار. کردنمی برخورد خودسرانه اینقدر

 او متناقض رفتارهای برابر در باید دانم نمی. کند می ان عصبی

 مشخص هم خودم با تکلیفم. دهم نشان العملی عکس چه

 هیچ وجودم در آتشین عشق آن از که دانم می خوب. نیست

. ندارد من در اثری هم اش عاشقانه های پیام. است نمانده اثری



 من شرایط با شخصی برای امیرعلی ،ندارم تعارف که خودم با

 همان او کنم؟ چه را ام خورده زخم غرور اما است آلایده زیادی

 له پاهایش زیر را شخصیتم و من بارها و بارها که است کسی

 بگیرم دست در محکم را افکارم افسار کنم می سعی. است کرده

 طرف از بارها که کالمی نیش سمت به مثالً. نرود ناکجاآباد به تا

است ریخته جانم به زهر مادرش . 

 

# ۹۲پارت  

 که زمانی تا که گیجم آنقدر. پراند می جا از مرا در زنگ صدای

. ندارم اطراف از درستی درک آید،می در صدا به زنگ دیگر بار

 دوم، زنگ از بعد بالفاصله. دارد عجله شدت به در پشت شخص

 در را خودم یپا تا سر. خورد می آپارتمان در به محکمی ضربات

 وضع آن با که روزی از. روم می در طرف به و کنم می چک آینه

 چادر دیگر ام، کرده پیدا سیاوش آغوش در را خودم فجیع،

 آستین بلوز. آید می ای مسخره کار نظرم به او جلوی پوشیدن

. رسد می نظر به خوبی انتخاب پایم، مچ تا بلند نخی دامن و دار



 هیچ مطمئنم. است ام خانگی تیپ ی کننده تکمیل هم روسری

 می باز که را در. زد نخواهد مرا ی خانه در زنگ سیاوش جز کس

 را سرش سیاوش. زند می خشکم روبرویم ی صحنه دیدن از کنم

. زند می ضربه دیگر طرف به چپش دست کف با و زده تکیه در به

 مزبان. رود می نشانه طرفم به را دردش پر نگاه شود می باز که در

 می جانم به ظاهرش و نگاه از که حسی تنها. است آمده بند

 ی الیه. است سرخ سرخ چشمانش. درد و درد و است درد ریزد،

 در هایش چشم مردمک انگار. پوشانده را آنها روی شفافی

 هم دیگر بار یک را او بد حال این من. شناورند خون از دریایی

. شنیدم را خانم کتی فوت خبر که روزی همان درست. امدیده

 تمام. شویم می خیره هم به حرفی هیچ بی همانطور لحظه چند

 ی اجازه یعنی دهد، نمی قد جا هیچ به فکرم. است زده یخ بدنم

 جاهای به کنم رهایش اگر. دهم نمی او به را گرفتن بال و پر

 از که کاری تنها. خواهم نمی را این من و رسید خواهد ناجوری

 راهی تا شوم جاجابه جایم در کمی که است این است ساخته من

 لبانش روی تلخی لبخند کارم این با. شود باز او ورود برای

. گذاردمی خانه داخل به پا و انداخته پایین سر. نشیندمی



 در بزرگی غم بار زیر. اند افتاده هایش شانه کنم می احساس

 ذهنم به که فکری اینکه از قبل. است کردن خم کمر حال

 سیاوش. گیرم می گاز را زبانم نوک شود، تبدیل کالم به سیده،ر

 به را خودش شوند، می کشیده زمین روی وضوح به که پاهایی با

 گذرد می دقیقه چند. شودمی آوار آن روی و رسانده مبل اولین

 می تند قدم آشپزخانه طرف به. شوم مسلط خودم به کمی تا

 این در که است ای هگزین تنهام گالب شربت لیوان یک. کنم

 داشته انتظار که نیست حالی در سیاوش. رسدمی ذهنم به وضع

 بردارد، سینی روی از را خودش لیوان و کرده دراز دست باشم

 و گذارم می میز روی را سینی. شوم می کار به دست خودم پس

 روی را آن اینکه از قبل. گیرممی دست در را شربت از لیوان یک

گیرد می را جانم غمگینش و گرفته شدت به ایصد بگذارم، میز . 

 رفتن و واستم قراره کی تا طهورا؟ شه نمی تموم روزا این چرا -

 رو شون رفتن فقط که کلفته اونقدر هم پوستم ببینم؟ عزیزامو

 به خوش شمیم، حال به خوش بابا، حال به خوش. کنم می نگاه

 مرگ اشک. میارم کم دارم چجوری ندیدن و رفتن کتی، حالت



 رفتن پیش وقت خیلی من اونوقت. بود آدم خود انتخاب به هم

کاش. دادم می ترجیح موندن بر رو ... 

 

 دل در من و ماندمی ناتمام اش مردانه بغض شکستن با حرفش 

 حالی بتوانم کاش. نشینم می سوگ به کلماتش البالی درد برای

 تنها به کردن فکر حق حتی ندارد، رفتن حق که کنم اش

نیستم هیچ او بدون من مرا، گذاشتن ... 

 

# ۹۳پارت  

 لبانم بین از صدایی هیچ اما شود می بسته و باز بار چند دهانم

 گم اش مردانه هق هق بین در را کلمات. گردد نمی خارج

 می آنها روی نگاهش و گشوده هم از را لرزانش دستان. امکرده

لرزاندمی را وجودم بند بند دردش پر صدای. لغزد . 

 دویدم اورژانس خود تا بیمارستان جلوی از که دونه می خدا -

 که است دقیقه ده حداقل گفت اورژانس دکتر. بود فایده بی ولی

کرده تموم  ... 



 هایش شانه لرزش. آید می فرود صورتش روی بار این دستش دو

 به راه تا زنم می سد افکارم جلوی هم باز من و شود می شدیدتر

نبرد ناکجا . 

بدم چی رو فرزاد جواب... بدم چی رو فرزاد وابج - ... 

 تکرارش بار هر با و کندمی تکرار بار چندین را جمله همین 

 می گوش به قبل ی دفعه از ترسخت و رفته نزول به رو صدایش

 .رسد

شد چی - ... 

 علت خواهممی و شده مسلط خود به کمی کندن جان کلی با 

 من حرف اش گوشی زنگ صدای با ولی بپرسم را خرابش حال

 به را اش گوشی و شود می خیز نیم مبل روی. ماند می تمام نیمه

 رنگ. کشدمی بیرون چسبانش جین شلوار جیب از سختی

 به قبل از بیشتر گوشی روی ی شماره دیدن با اش پریده

 به و کنده گوشی از را اش زده وق چشمان. زند می سفیدی

 بزاقش دادن فرو با گلویش سیبک. دوزد می من نگران ی چهره

 حرفی هیچ بدون و کرده وصل را تماس. رودمی پایین و باال



 که است کم آنقدر مان فاصله. چسباند می گوشش به را گوشی

 تشخیص را ای مردانه دل ته از ی گریه صدای بتوانم راحتی به

. کنندمی پیدا را خود راه دیگر بار هم سیاوش های اشک. دهم

 گداز و پرسوز سوگواری به فقط و زندنمی حرف کدام هیچ

 است غمگین آنقدر آمده وجود به جو. دهندمی گوش یکدیگر

 چه بدانم آنکه بدون ریزم می اشک آنها پای به پا هم من که

است افتاده انفاقی . 

. شد چی نفهمیدم اصال. نبودم خوبی امانتدار فرزاد، ببخش -

 حتی بود، راهمهم اکسیژنش کپسول. خورد هم به حالش یهو

ولی دادم هم قلبی ماساژ ... 

 عذرخواهی و زند می حرف فرزاد برای گداز و سوز با سیاوش 

 اتفاق آنچه به راجع صحبت گویی رودمی جلو هرچه. کندمی

 گوشی و کرده قطع را کالمش که شود می تر سخت است، افتاده

. نمک چه ام مانده وسط این من  آورد می پایین گوشش کنار از را

 برای میترسم طرفی از. نیستم اطالع بی فرزاد بیمار قلب حال از

 بینم می سیاوش از که حالی دیگر طرف از و بیفتد اتفاقی او



. ام ندیده درمانده حد این تا را او امروز به تا. است کننده نگران

 اینکه. کوبدمی اشپیشانی به بار چند و کرده مشت را دستش

 العمل عکس یک گیرد،می قرار اش شده مشت دست روی دستم

 می چشمانم سمت به که دردش پر نگاه. است ارادی غیر کامالً

 خودت با سیاوش توروخدا: نالم می ضعیفی صدای با لغزد

کنی می دیوونم داری. شده چی بگو من به حداقل. نکن اینکارو . 

 

 لبخند. گیرد می راه چشمش ی گوشه از درشتی اشک قطره 

 مانده چشمانم به خیره که همچنان. نشیندمی شلبان بر تلخی

رفت شادی: زند می لب ... 

. کنم می خم چپ ی شانه روی را سرم و ریز را چشمانم 

دهدمی ادامه و شده ام گیجی متوجه سیاوش . 

 نتونستم دویدم چی هر. رفت همیشه واسه. طهورا رفت شادی -

 نبد. بود داده جون خودم دستای رو. برسونمش موقع به

 براش نتونستم کاری هیچ عرضه بی من و زد یخ کوچیکش

 ...بکنم



 

# ۹۴پارت  

 می رویش به رو سنگ به که ایضربه اما شنوم نمی را صدایش

. دارد برخاستن قصد که فهماند می من به شدنش خیز نیم و زند

 را ام سنگینی است دقیقه چند که توتی درخت از را ام تکیه

 را تالشش. دارم برمی قدم او فطر به و گرفته کندمی تحمل

 به. نیست موفق زیاد اما نماید پنهان را اش ناتوانی که کندمی

 با تا شوندمی خم. دهممی سرعت هایم قدم به او به کمک قصد

 را حرکاتم که تیزش و تند نگاه. کنم اش یاری بازویش گرفتن

 و او که است ماه چند. زند می خشکم جا در کند می شکار

 به که روزی همان از درست. دارم نظر زیر را حرکاتش تکتک

 سیاوش و داد دست از را همسرش و دختر ساعت چند ی فاصله

 باعث سیاوش، ناگهانی سفر. شود خانه هم او با کرد مجبورش

. بیفتد من دست به روز چند برای او از مراقبت مسئولیت شده

 است قدمعت و نیست راضی اتفاق این از اصال خودش که البته

 دستی. شود نمی سیاوش حریف اما ندارد کس هیچ کمک به نیاز

 دلیل هم شود می اش سینه قفسه چپ قسمت در گاه گه که



 برخورد او با زیاد قبال. اش نگذاشتن تنها برای است محکمی

 به. است نبوده تلخی این به رفتارش گاه هیچ مطمئنم اما نداشتم

 که عصایی. ندارد را وا به شدن نزدیک جرات کسی سیاوش جز

 اصال. آید نمی او به عجیب شده، اش همیشگی همراه روزها این

 میان جایی دیدنش که ساخته ریخت بی تابلوی یک او از انگار

 در سفید موی تار چند جای به هایش شقیقه در. زند می را قلبت

 برف میان سیاه موی تار چند موهایش، مشکی جنگل بین

 زیر. خورد می چشم به است نشسته شموهای بین که سنگینی

 بیرون اش گونه های استخوان و افتاده گود شدت به چشمانش

 همان از. نیست خبری هم شکم ذره یک آن از دیگر. اند زده

 شد بستری بیمارستان در قلبی ی حمله خاطر به که روزی چند

 چند هر. کرد تجویز او برای را سختی غذایی رژیم پزشکش

 ضعیف جلوی تا نداشت غذا به میلی او نبود هم آن اگر حتی

بگیرد را شدنش . 

کنار؟ برین شه می -  



 کفشم به عصایش نوک با که کوچکی ی ضربه با اش جمله 

 اش کشیده هم در ی چهره و کالم جدیت. شودمی همراه زند،می

 اش جلو از سریع خیلی. دهد نمی را او برابر در مقاومت ی اجازه

نشینم می شادی و صحرا قبر نگیس کنار و رفته کنار . 

 دورم چندان نه خاطرات به کردن فکر ی نتیجه دل ته از آهی 

 های اخم همان برای. است شده تنگ صحرا برای دلم. شود می

 در که هایی زبان زخم برای. نشدنی تمام های زدن غر و درهم

 صفتی تنها مظلومیت. شد نصیبم محدودمان دیدار چند همان

 هم عشق جرم به که دختری به. بدهم او به وانمتمی که است

. بریدند العالج بیماری یک را حکمش و شده معشوق پای

 آن از تر سخت. داشت همراه به آبرویی بی که العالجی بیماری

 بودن مثبت وی آی اچ داغ خبر شنیدن اثر بر برادرش تنها مرگ

بود خواهرش . 

. خیزم برمی جا از و زنممی قبرش سنگ به کوچکی ی ضربه 

 قدم. است شده دور اینجا از خیلی ضعیف پاهای همان با فرزاد

 و تند اخالق. برسانم او به را خودم تا دارم می بر تند تند را هایم



 او. نیست گذاشتنش تنها برای دلیلی اما زند می را دلم تیزش

 بینم می کنم می که فکر. است شده اسطوره یک به تبدیل برایم

 یک آبروی خاطر به که مردی. است تنهاتر من از ارهاب و بارها او

  دارد را شدن الگو ارزش گذرد، می هایش داشته تمام از دختر

 باز خودش دست به تنها که هست اشگذشته در هاییگره هنوز

 خبر روزها آن اتفاقات از بعضی چون و چند از کسی. شودمی

 کرده تعریف برایم دانسته می که را آنچه تمام سیاوش. ندارد

 .است

 

# ۹۵پارت  

 یک زندگی یک از سر صحرا و فرزاد چطور دانم می دیگر حاال

 را آن علت اینامه در خودکشی از قبل رامین. انددرآورده دیگر

 فرزاد. است رسیده فرزاد دست به همه از اول نامه این و نوشته

 چون دانست، می صحرا ی آینده و زندگی مسئول را خودش

 نامه در شده نوشته جزئیات. بود شده رامین با او یآشنای باعث

 بداند فرزاد که است بوده شفاف آنقدر بوده چه هر اما دانمنمی را



 و فرزاد بین که اتفاقاتی از. دارد کمک به نیاز حد چه تا صحرا

 تنها و ندارد اطالعی خودشان جز به کس هیچ افتاده سیما

 جدایی که است این است مطمئن آن از سیاوش که موضوعی

 برده آن از بیشتری نفع سیما شاید حتی و بوده توافقی شان

 سهراب با دوستی حرمت به سال چند این تمام در فرزاد. است

 ترین گناه بی شادی. است شده او ی خواهرزاده و خواهر حامی

 بد وضعیت دلیل به که دختری. است تاریک ی گذشته این فرد

 از بعد و داد دست از را حمر در درمان شانس مادرش روحی

 سیاوش آغوش در مشقت، پر و سخت زندگی سال ده به نزدیک

 خیلی خیلی را سنش او نحیف و کوچک ی جثه. سپرد جان

دادمی نشان واقعیت از کمتر . 

دارم کار هزارتا من خانم، بیا تندتر - . 

 غلیظ اخالق بد یک دل در من و غردمی دیگر یکبار او 

 می را اش زندگی هایسختی تمام طلب انگار. دهممی تحویلش

 پاهایش وضعیت بخاطر. کند وصول من با اخالقی بد با خواهد

. هستم او ذهاب و ایاب مسئول من و کند رانندگی تواند نمی



 بدون. گذارممی اتومبیلش عقب صندلی روی و زده تا را چادرم

 وارس هم او مانممی منتظر و نشینممی فرمان پشت او به توجه

 پیکر غول اتومبیل این بر شدن سوار که دانم می خوب. شود

 کمی دلم اما است دشواری کار توان کم های پا آن و او برای

. نکند برخورد تند من با دیگر که باشد او تا خواهد می لجبازی

. مانم می رویم به رو به خیره و کرده قفل فرمان روی را دستانم

 او طرف به تا ام گرفته ستد در سختی به را نگاهم افسار

 می دنبال چشمی زیر را شدن سوار برای تقالیش. نشود منحرف

 بگذارد اتومبیل درون را پایش یک کندمی سعی بار چند. کنم

 دستانم. کند می خیس را چشمانم تالشش. است ناموفق اما

 به هایم دندان زیر پایینم لب و فشارند می تر محکم را فرمان

 است پر اش وقته چند های اخالقی بد و او از لمد. افتد می خون

 زننده و تلخ او مانند شخصی برای ناتوانی همه این دیدن ولی

 .است

 گام او طرف به ببندم را در اینکه بدون و شده پیاده اتومبیل از 

 نفس نفس. است بدتر مراتب به اوضاع زاویه این از. دارم می بر

 راه هایش شقیقه از که عرقی درشت های دانه و هایش زدن



 بازویش زیر که دستم. است ساخته درمانده مردی او از گرفته،

 درست و دوزد می چشمانم به را نگاهش ایلحظه نشیندمی

 ها ساعت دلم. دهدمی رخ قلبم میان مهیبی انفجار لحظه همان

 برایم فحش هزار از چشمانش در نشسته اشک. خواهد می گریه

 در خیره مغرور مرد این که ام کرده چه او با من. است بدتر

 از درشتی اشک قطره و شکندمی را مقاومتش سد من چشمان

گیردمی راه چشمش ی کناره ... 
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 او. گذرانیممی سنگین سکوتی در را خانه تا زهرا بهشت مسیر 

 تر تمام چه هر دقت با من و برگردانده پنجره طرف به را رویش

 اش نادیده خواهم نمی و توانم نمی .هستم رانندگی حال در

 چین و کرده مشت اش سینه قفسه روی را راستش دست. بگیرم

 که دارد دردی از نشان است، افتاده چشمش کنار که ریزی های

 خانه به حاالها حاال یعنی این و است سنگین ترافیک. کشد می

. بدهد دستم کار و شده بد حالش ترسم می. رسید نخواهیم



 داروهاتون: پرسم می و کرده صاف ای سرفه با را صدایم

نیست؟ همراتون  

 مرا دقت با و رفته باال ابروهایش. گردد برمی طرفم به کامل 

 گم را پایم و دست و شده هول اینکه جای به. کند می برانداز

 کند می نگاهم طوری. گیرد می ام خنده دقیقش نگاه زیر کنم،

 هایم لب روی را دستم. ددار کار و سر فضای موجودی با انگار

بگیرم را آنها های کناره رفتن باال جلوی تا کشم می . 

کتمه جیب تو چرا، -   

 تعجب با من بار این. گیرد نمی نگاه ولی دهد می را جوابم

 و بردار داروهاتو خوب بگویم خواهد می دلم. کنم می نگاهش

نیست تنش کتش شوم می متوجه اما بخور . 

عقبه صندلی رو - . 

 نگاهش چشمی زیر سرم خیر. شودمی گم موهایم میان روهایماب

 بدون. حرفاست این از تر تیز او ولی نشود متوجه تا ام کرده

 از و کرده پارک اتوبان کنار پارکینگ اولین در حرفی هیچ

 می دلم رود می کتش سمت به که دستم. شوممی پیاده ماشین



 قرص و ردهک آن جیب در دست اخالقی آداب خالف بر خواهد

 جیبش طرف به ای لحظه هم دستم. بکشم بیرون را هایش

 در و گرفته دست در را کت. شوم می پشیمان آخر در اما رودمی

 قرص خودش تا دهم می دستش به را آن. کنم می باز را او سمت

 هایش قرص که بریده را امانش درد ظاهراً. بیاورد بیرون را هایش

 در همیشه که بطری از آب مقداری با و اندازدمی دهانش در را

بلعد می را آنها است، موجود اتومبیلش . 

 می فرمان پشت و برگردانده عقب صندلی به دوباره را کت 

 اتومبیلش کوچک چندان نه کابین در سکوت هم باز. نشینم

 قرص. است راحت تقریبا او حال از خیالم. شودمی حکمفرما

 پشتی به را سرش. شود آن از بدتر حالش دهد نمی اجازه هایش

است بسته را چشمانش و زده تکیه صندلی . 

 جلوی که زمانی که شودمی تمام کند و طوالنی قدر آن مسیر 

 ریموت. اند شده منظم و آرام هایش نفس کنم، می توقف خانه

 این اینجا خوبی. شوم می پارکینگ وارد و گرفته دست به را در

 و دارند پارکینگ اوشسی واحد هم و من واحد هم که است



 در را اتومبیل. آورد نمی وجود به جا مشکل اتومبیل دو داشتن

 او طرف به و کنم می پارک خودم واحد پارک مخصوص جایگاه

 اش چهره نزدیک ی فاصله این از که است بار اولین. گردم برمی

 مرد یک برای بگویم باید اما ندارد خاصی زیبایی. بینم می را

است جذاب اش چهره . 

خالی صحرا جای - ... 

 قفسه روی دست و گفته خفیفی هین. ترساندمی مرا صدایش 

گذارم می ام سینه . 

بترسونمتون خواستم نمی ببخشید، - . 

 شیطنت از آشکاری برق بازش چشمان. گردد می بر طرفم به 

 اتفاقات این از قبل. دارد تازگی برایم مهربانش لبخند. دارند

 کنم قیاسش سابقش های خنده با بخواهم که ماندیده را او آنقدر

است دلبازانه و دست و مهربان زیادی امروزش حال برای اما . 

. خورم می سختی تککان شودمی بسته محکم که اتومبیل در 

 چقدر نیست معلوم. کندمی کجیدهن من به اش خالی جای

 و کشیده را راهش و شده خسته تا ام کرده نگاهش خیره خیره



 که دانم می خوب. گیردمی حرصم کارش این از. است رفته

 و شودمی عصبی که زمانی تنها و ندارند خاصی مشکل پاهایش

 می راه نیمه رفیق و آورده در بازی قلبش کندمی افت فشارش یا

 اش سینه ی قفسه شدید درد و ضعف مواقع جور این. شود

 او از هم را روزمره ی ساده کارهای انجام توان و برد می را امانش

گیرد می . 
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 من کمک به دیگر و است خوب االنش حال داروهایش لطف به

 آیم می خودم به زمانی من که است سرحال قدر آن. ندارد نیاز

 پارکینگ در مرا خان فرزاد جناب و شده بسته آسانسور در که

 و بیاندازم زمین روی را کتش خواهد می دلم. است گذاشته جا

 خواهد خوب را حالم عجیب کار این. کنم بپربپر آن ویر چندبار

نگذارد قال مرا که باشد او تا. کرد . 

 - نمیارید؟ تشریف  



 از متر چند قد تمام. کنمنمی اکتفا خفیف هین یک به بار این 

 شودمی باعث هم بنفشم جیغ. روم می عقب قدمی و پرم می جا

 با تا بفشرد هم به را هایش لب و ببندد محکم را چشمانش او

نکند ام عصبی وقتش بی خندیدن . 

 سرش. دهم می فشار را آن کلید و شده آسانسور وارد حرص با 

 خشم با. خورد می تکان هایش شانه و انداخته پایین را

باشید راحت: غرممی ای فروخورده . 

 داخل بلندش های خنده صدای و فهمد می مرا ی جمله معنی 

 دو یکی عرض در تغییر همه این رباو. پیچد می آسانسور کابین

 این در که اند کرده جادویش ها قرص شاید. است سخت ساعت

 این های بدخلقی تالفی دارد و شده عوض حد این تا کوتاه مدت

 مدت این تمام در من چند هر. آورد می در یکجا را وقتش چند

 شاید. ام نداشته برخوردی او با کوتاه مالقات چند جز به

است دیگری شکل به سیاوش مقابل در اخالقش . 

 ی گوشه که خندد می قدر آن آسانسور توقف زمان تا 

 دست ی اشاره انگشت نوک با و شوند می خیس چشمانش



 می منتظر شود، می باز که آسانسور در. گیردمی را آن نم چپش

 ام، شده گرد چشمان بر عالوه حاال. شوم خارج من اول تا  ایستد

 زمانی او که این در. گذارد می نمایش به را متعجب هم بازم دهان

 اطرافیانش فدای را خودش و بوده معنا تمام به جنتلمن یک

 که است چیزی مهربان قلب و خوش اخالق اما نیست شکی کرده

ام ندیده او از مدت این در من . 

جیبشه تو کلیدا بدین، رو کتم میپشه - . 

 در عجله با را کت باشد کرده خطایی کار که کسی مانند 

 حفظ را ظاهرش اما گیردمی  اش خنده. اندازم می آغوشش

 وارد و کندمی باز را در. کشدمی بیرون جیبش از را کلید و کرده

 نگاه. است زده خشکم جایم سر همچنان من و شودمی خانه

 که است حرف کلی نگاهش در. کند می ام دستپاچه اش خیره

 خوای می چی. دیگه کارت پی برو " است این آنها بارزترین

 "اینجا؟

 استراحت یکم شما تا: گویممی بپرسد، را سوالش اینکه از قبل 

میارم براتون و کنم می درست ناهار هم من کنین . 



 از را واحدم کلید باشم او سمت از جوابی منتظر اینکه بدون و 

کنم می باز را در و کشیده بیرون کیفم . 

خانم طهورا - ... 

 و ایستاده ورودی در ی آستانه در هنوز. گردم یبرم طرفش به 

 دقیقا است نشسته لبش روی که مهربانی لبخند. کند می نگاهم

 سیاوش ی چهره در بارها را شبیهش که است لبخندی همان

امدیده . 

 دونم نمی. کشیدین مدت این تو که هایی زحمت بابت ممنون -

 ی مندهشر حسابی بدونین خوام می ولی کنم جبران بشه کی

 خوبیاتونو بتونم که هستم روزی منتظر و هستم شما محبت

کنم جبران . 

. کند می سکوت ای لحظه. گوید می سخن چشمانم به خیره

 و سبک را هایشحرف تا بدهد زمان من به خواهد می گویی

اجازه با: دهد می ادامه گرم لبخند همان با بعد. کنم سنگین ... 

 به تازه شود می بسته سرش تپش که در. شودمی خانه وارد و

 مرد این. آورد می لبم روی لبخند جمالتش مرور. آیم می خود



 شاید. است متفاوت آسمان تا زمین دهدمی نشان آنچه با هم

شاید. باشم هم او جانب از جدیدی های غافلگیری منتظر باید ... 
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 با روغن از رویم و رنگ خوش کتلت آخرین کشیدن بیرون

 سبد داخل را ها کتلت. شود می همزمان بخارپز دستگاه صدای

 طرف به بعد و شود کشیده شان روغن تا گذارم می استیل

 درونش بخارپز سبزیجات و مرغ ی قیافه و شکل. روممی بخارپز

 است قرار که فرزاد برای دلم. دهدمی انحنا پایین به را هایم لب

 شان پخت در. سوزدمی بدهم، خوردش به ناهار عنوان به را آنها

 طعم تنها. نمک بلوری حتی نه و شده استفاده روغن ای قطره نه

 و زنم می برشش وسط از که است درشتی لیموی آنها ی دهنده

 نمی هم را نانی هر. گذارم می سبزیجاتش بزرگ بشقاب کنار

 پز آب مرغ ی سینه کنار هم کوچکی گرد باگت نان. بخورد تواند

 کنار و کرده حلقه حلقه خام طور همان را ها گوجه. گذارم می



 ی مزه. اش مزه از امان ولی ندارد بدی ظاهر. چینم می بشقاب

دهد نمی هم آه . 

 موفق زیاد هم باز غذاهایش، به دادن تنوع برای تالشم وجود با 

 را دستانم این و است ممنوع او برای ها خوراکی خیلی. نیستم

 را رویش و کشم می ایشبر هم ماست کوچکی ی کاسه. بنددمی

 ایده هیچ ها این غیر به. کنممی تزئین محمدی گل پودر و نعنا با

 نظرم به اش رژیمی شدت به غذای تزیین برای دیگری ی

 گاز طرف به و گذارم می میز روی را او غذای سینی. رسدنمی

 غذای طعم هایم، کتلت خوش عطر کشیدن بو با تا گردم برمی

 لبم روی رضایتی لبخند. کنم دور ذهنم از را فرزاد ی مزه بی

 با را تنم تیشرت و شده خارج آشپزخانه از. گیردمی شکل

 سارافون. کنم می عوض رنگ سفید نخی دار دکمه پیراهن

 تن آن روی هم را رسد می پایم مچ تا آن بلندی که ای سورمه

 و کردم طراحی پیش هفته چند خودم را لباس این. زنم می

 را آن کرد تشویقم که شد زده ذوق قدر آن دنشدی با سیاوش

. برسم خانه در کارهایم به تر راحت تا کنم چادر جایگزین



 برای خوبی شروع این و پسندید خیلی خیلی را آن هن معصومه

شدمی محسوب من . 

 بدون. شوممی خارج خانه از و دارم برمی را فرزاد غذای سینی 

 و رفته سیاوش واحد فطر به ببندم را خودم واحد در اینکه

 یعنی این و شود می باز انتظارم از زودتر در. زنم می را زنگ

 شلوار با را هایش لباس. است بوده غذایش منتظر شدت به فرزاد

 الغر. است کرده عوض رنگی قرمز شرت تی و توسی ورزشی

شودمی مشخص بهتر ها لباس این در شدنش . 

 دیر ببخشید ناهارتون، اییدبفرم: گویممی و آورده باال را سینی 

 .شد

 یک نگاهش. شود می آویزان کمی هایش لب کنم می احساس 

: گوید می ناباورانه و چرخد می سینی محتویات تمام روی دور

اینه؟ ناهار  

 شک به مرا سوالش. گذرانممی نظر از دیگر بار یک را سینی

 م.کنمی مرور را آوردممی باید هرچه ذهنم در. است انداخته



 رژیمی غذای: گویممی و داده تکان سر. نیست کسری و کم هیچ

خواستین؟ می ای دیگه غذای دیگه، همینه شما  

 اومد، می خوبی بوهای آخه: گویدمی و کندمی اشاره من واحد به

بخوریم کتلت قراره کردم فکر . 

 راه به که بویی به حواسم اصال. کشم می خجالت خودم از 

 انجام که کاری به کردن فکر ی اجازه یگرسنگ. نبود انداختم،

دادنمی را دادممی . 

- بود خودتون غذای آهان، ... 

 لب. است شده متوجه درست یعنی نیست، سوالی اش گفته 

برم می دندانم زیر را پایینم . 

بخورم؟ کتلت منم امروز شه می -  

 اش چهره. کشد می باال سمت به را نگاهم اش مظلومانه لحن 

 تا ریخته چشمانش در را معصومیت که شده ای هبچ پسر مانند

 لبخند. شود واقع قبول مورد مادرش جانب از اش خواسته

 و قرمز گوشت گفته دکترتون آخه: گویممی و زنممی کمرنگی

نیست خوب واستون کردنی سرخ . 
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 را در. شود می خارج خانه از و زندمی کنار کمی دست ی پره با

. گه می خودش واسه دکتر: گویدمی و بنددمی سرش پشت

 که مادرزادیه بیماری یه. نیست دیروز و امروز مال من مریضی

بود پوسیده استخونامم االن تا بیاره سرم بالیی بود قرار اگر . 

 قبل. رود می من واحد طرف به من مبهوت چشمان مقابل در و 

: یدگو می و زند می اش پیشانی به ضربه آپارتمانم به ورود از

 شریک ناهارتون تو منم شه می. نبود حواسم اصال ببخشید،

 باشم؟

 مهمان را خودش خودش که حاال که دارد؟ من از انتظاری چه 

 وقت آن شد؟ نخواهم شریک او به را غذایم بگویم او به کرده من

 لحن برابر در که شد نخواهد نازل سرم بر سنگ خدا آسمان از

ام؟ داده منفی جواب النهسنگد او تمنای و خواهش از پر  

 ذهنم از خانه جای جای ای ثانیه در و داده قورت را دهانم آب 

 وسایل جز به. آیدنمی خاطرم به چنانی آن شلوغی. گذردمی



. کند شروع را خانه بخواهد که ندارم دیگری ی وسیله کارم

. کنم ریست و راست یا بهانه به توانممی هم را آنها شلوغی

 اشاره خانه داخل به دست با. بزنم خنده طرح لبانم به کنم سعی

 خدمتتون در شم می خوشحال حرفیه، چه این: گویممی و کرده

 .باشم

 آخر. کنم می خودم نثار "گی می راست که تو" یک دل در و 

 را او از پذیرایی استرس باید که دارم صنمی چه مرد این با من

 زایل را عقلش گرسنگی هم ها قدر آن گویی کنم؟ تحمل هم

 اول شما: گویدمی و کشیده عقب را خودش که است نکرده

  بفرمایید

 ریخته هم به خانه اگر دهممی ترجیح. نیست تعارف برای جایی

ببینم را آن اول خودم است . 

 نگاهم بین ذره زیر از را خانه جز به جز سرعت آن به حال به تا 

 می تر واقعی کمی لبخندم و کشیده راحتی نفس. امنگذرانده

 استرس. بندد می را در و شود می وارد سرم پشت فرزاد. شود



 می و کرده اشاره تلویزیون جلوی مبل به. دارم را او با بودن تنها

بچینم میزو من تا بشینید بفرمایید: گویم . 

. کند تعارف و بکشد خجالت کمی باید که آمده یادش تازه انگار 

 اصوال من شرمنده بازم: یمگو می و کشد می موهایش به دستی

 روغن بی غذاهای قدر اون چندماه این ولی نیستم پررو قدر این

 خورد بینیم به کتلت بوی وقتی که خوردم رژیمی ی مزهبی و

باشم دار خود نتونستم . 

 تحمل هم هفته یک بودم او جای اگر من. سوزدمی برایش دلم 

 حرفیه چه: ویمگ می و کنم می اشاره مبل به دوباره. کردم نمی

 زیاد هم خیلی اتفاقاً کردم درست غذا که من. زنین می که

بخورم غذا تنها نیستم مجبور که خوشحالم کردم، درست . 

 مبل به قدمی. نشیندمی رضایت لبخند هم او های لب روی 

 می طی را خانه آشپز مسیر قدر آن هم من و شودمی نزدیک

شود می بلند دوباره صدایش که کنم . 

گم می - ... 



 سخت برایش گویی حرفش ی ادامه. کنم می نگاهش منتظر 

 شانه روی را سرش. کشد می موهایش به دست دوباره. است

دارین؟ هم گوجه و خیارشور: گوید می و کند می خم راست  

 و خواستنی بودن، پررو حین در تواند می چقدر گاهی مرد یک 

 دلسوزی نه و ترحم نه دارم او به االن که حسی باشد؟ مظلوم

 به خدا لحظه این در که دارم را فرشته یک حس من االن. است

 بنده آرزوهای خیل بین از کوچکی آرزوی بتواند تا کرده نظر او

 آخه: گویممی تأسف با و داده تکان سر. کند برآورده را اش

 ...دکترتون

شه نمی بار هزار که بار یه - ... 

 بار یک بگذار. شود نمی بار هزار که بار یک. گوید می درست 

 سینه قفسه درد کوچک توجه همین شاید بیایم، راه او دل به هم

 را مشتش وقت بی و وقت نباشد مجبور دیگر و کند کمتر را اش

بفشارد آن روی . 
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 یک گفته بار اولین برای که را کسی حاال همین خواهد می دلم

 الیه چند را شدهان و کنم پیدا را شود نمی شب هزار که شب

 چشم به خودم من. کنم اش آسترکشی حسابی و بگیرم کاهگل

 و شیک خیلی ولی نه، که شب هزار شب یک که دیدم خویشتن

 دقیقا امروز. نرفت رو از فرزاد هم باز و شد روز دوازده مجلسی

 و است من مهمان ناهار برای فرزاد که است روزی دوازدهمین

 وعده آخرین عنوان به امروز. ما کرده بزرگ پرهیزی نا یک من

 کرده درست الزانیا شود، صرف نفره دو است قرار که غذایی ی

 به فرزاد خوش روزگار دیگر سیاوش برگشتن با دانم می چون ام

 خودش و آید می باالخره فردا سیاوش. رسید خواهد اتمام

 و استرس این از هم من. گیردمی دست به را چیز همه مدیریت

 رویم و بر خوش الزانیای. شد خواهم رها فرزاد اریبیم اضطراب

 ظرف. گذارم می میز روی را آن و آورده بیرون فر داخل از را

 را محلی دوغ. گذارم می الزانیا ظرف کنار را گوجه و خیارشور

 می میز روی سفالی لیوان دو با و ریزم می سفالی پارچ درون

 اضافه میز هایداشته به هم را مایونز سس و کچاپ سس. گذارم

 سبز زیتون های دانه درونش که کوچکی ظرف آخر در. کنم می



. گذارم می وسایل ی بقیه کنار را اند شده ریخته نظمبی سیاه و

 روی کوچکی لبخند زیتون، مورد در فرزاد ی نظریه آوردن یاد به

 با بعد و بخورد چیز همه تواندمی که است معتقد او. آورد می لبم

 تمام باشد، هم شورش نوع از باید قضا از که تونزی چند کمک

 از دقیقاً نظریه این دانم نمی من. کند دور بدنش از را مضر مواد

 فکر که ای نظریه. است سربرآورده سوادیبی پزشک کدام مطب

 و کرده قبول را آن سر با برسد که پزشکی هر گوش به کنم می

 زیتون اندک جایش به و کندمی جمع را اش دستک و دفتر

شورش نوع از هم آن اندازد،می راه فروشی ... 

 دقیقا که دیواری ساعت به و گرفته باال سر در، زنگ صدای با

 یک ساعت سر. کنم می نگاه ام،کرده نصبش آشپزخانه روبروی

 روی از را ام روسری. روز هر مثل درست است، آمده نیم و

 را آن روم، می در کردن باز برای که همانطور و زده چنگ صندلی

 روز مثل دیگر روزها این فرزاد حضور. کنم می مرتب سرم روی

 از. نیست غرضی و قصد هیچ نگاهش پشت. کند نمی معذبم اول

 اندازد می اش همنوع به مرد یک که است هایی نگاه دست همان

 در را او و کنم می باز را در. کند می قرص او جانب از را دلم این و



 با تیره، آبی جین شلوار این با. بینم یم جدید هیبت یک

 دکمه که حالی در روشن، آبی لی پیراهن با همراه سفید تیشرتی

. شود می دیده تر سن کم خیلی است، گذاشته باز را هایش

آید می چشم به کمتر هم مرتبش و کوتاه موهای سفیدی . 

 زحمت تمام مدت این شرمنده خانم، طهورا نباشید خسته -

 رستوران به بزنم زنگ خوام می هی. شما گردن ادهافت من های

 من کار شما ی خوشمزه های غذا خیر از گذشتن بینممی ولی

 .نیست

 گذاشته سرش پشت که است دستی به من حواس و گویدمی او 

 که زمانی را کار این. خاراند می را آن اش اشاره انگشت نوک با و

 الک در یا و اوردبی کارهایش برای موجهی غیر دلیل خواهدمی

 به دست با. دهدمی انجام برود، فرو وجودش تخس پسربچه

 جمالتش شنیدن از پس که لبخندی با و کرده اشاره خانه داخل

 من زحمتی، چه دارید اختیار: گویممی است، نشسته لبانم روی

 بیشتر نفر یه برای کنه نمی فرقی کنم می درست غذا دارم که



 غذا تنها گم می بهتون دارم هم روز هر کنم، درست بخوام هم

چسبه نمی بهم خوردن . 

 جمالتم روم، می آشپزخانه طرف به فاصله قدم یک با که حینی 

 می میز طرف به و شده آشپزخانه وارد. آورممی زبان بر هم را

 فردا پختم، الزانیا امروز: گویم می و نشینم می میز پشت. روم

شه می شروع ظامین حکومت دوباره و گرده برمی سیاوش ... 
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 میز سر الزانیا زدن برش برای که چاقویی با و کنممی دراز دست

 کرده جدا را آن از بزرگی ی تکه. افتممی آن جان به ام، گذاشته

 روی او بشقاب گذاشتن از پس. گذارممی فرزاد بشقاب روی و

 از راضی. شوم می آشپزخانه به ورود برای او تعلل متوجه میز،

 می نگاه فرزاد ی چهره به و گرفته باال سر الزانیا منسجم بافت

 رفته رفته لبخند پریشانش، ی چهره و پریده رنگ دیدن با. کنم

شود می خشک لبم روی .  

- شده؟ چیزی  



. شود جاری لبانم بر ای کلمه دو ی جمله همین تا کنم می جان 

 می مصورت روی و شده کنده میز از مکث کلی با هم او نگاه

. حرف ای کلمه از دریغ اما شود می بسته و باز دهانش. چرخد

 پاهایش از جان است ممکن آن هر انگار داردبرمی قدم طوری

 می پرت صندلی روی را خودش. شود آوار زمین روی بر و برود

 شقیقه از عرق درشت های دانه. کشد می عمیقی نفس و کند

 و هستم سوالم وابج منتظر همچنان من. است گرفته راه هایش

 دست در را چنگال و کارد لرزند می وضوح به که دستانی با او

 دهانش طرف به و کند می جدا را الزانیا از کوچکی برش و گرفته

 گلویش سیبک بار چندین اش لقمه بردن فرو زمان تا. برد می

 فرو بغض خروار خروار که کسی مثل درست. رود می باال و پایین

 گوشه از درشتی اشک قطره نداده، و داده فرو ار لقمه. دهدمی

 صورتش روی محکم را راستش دست و گیردمی راه چشمش ی

 معنی هیچ و کنممی دنبال را حرکاتش مبهوت و گیج. کشد می

 بگویم چه باید االن دانم نمی حتی. یابم نمی شان برای درستی

 که چپش دست روی تا رودمی جلو چندبار دستم. بپرسم چه یا

 زند، می سفیدی به فشار، شدت از و فشارد می محکم را چنگال



 بین از که بلندی نسبتاً آخ. کنم می خودداری هم باز اما بنشیند

 سمت صورتش جای به بار این راستش دست و شده خارج لبانش

 برایم بزرگی تلنگر فشرد، می محکم را اش سینه ی قفسه چپ

 داروهایش ساعت به حواسم روز چند این در. شودمی محسوب

برود پیش قلب سمت به دستش امندیده و بوده . 

 قرصاتون: گویم می لرزانی صدای با. ام کرده گم را پایم و دست 

  کجاست؟

 به که صدایی با. دهدنمی او به هم را کردن صحبت ی اجازه درد،

سیاوش... ی خونه: گوید می شود، می داده تشخیص سختی ... 

 از قبل. شوممی خارج آشپزخانه از و خیزم برمی جا از هراسان 

 می مشت در را آن و زده چنگ کلیدم دسته به خانه، از خروج

. طلبد نمی زیادی وقت فرزاد، های قرص کردن پیدا. گیرم

 ی خانه کانتر روی احتیاط محض آنها از بسته یک همیشه

. گردمبرمی خانه به دوباره و دارمبرمی را آن. است سیاوش

 این در اما پیچد می راهرو در سیاوش واحد در بیدنکو صدای

 به مرا فکر تواند می که است موضوعی ترین اهمیت کم لحظه



 قلبش، روی فرزاد ی شده مشت دست تصویر. کند مشغول خود

رود نمی کنار چشمانم پیش از ای لحظه ... 
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 و کشم می باال اش سینه قفسه روی تا را نازکی مسافرتی پتوی

 شکر خدایا یک دلم در. کنم می نگاهش فاصله همان از ایحظهل

 به باید فرزاد بد حال صورت در که جوابی به فکر. گویممی بلند

 جا از و کرده فوت را نفسم. است کننده دیوانه دادم، می سیاوش

 خش و آرام صدای شوم خارج اتاق از اینکه از قبل. خیزم می بر

رسدمی گوشم به دارش . 

 نظرت به شون بشنوی اگه که کوچی قدر اون دردها بعضی -

 امان کوه، یه بشن دردا همون که روزی از امان ولی میاد مسخره

 از امان تنها، و تک بمونی تو و بیاد درد روی درد که روزی از

 حتی کنی می پایین و باال تو گوشی مخاطبین چی هر که روزی

 اونی که روزی از ناما نکنی، پیدا ساده دل درد یه واسه نفر یه



 موردش در نتونی و دردت بزرگترین بشه باشه، درمونت قراره که

بزنی حرف هیچکس با ... 

 ادامه چشمانم به خیره و دارد برمی چشمانش روی از را دستش 

 عمر تا گهمی سیاوش. کشیدین زیاد سختی شنیدم: دهد می

 رو زنی هیچ کتایون جز به من تونه، خوبی ی شرمنده داره

 بشم خوبیش ی شرمنده که باشه داشته اینو لیاقت که دیدمن

 حرفای مطمئنم دیدم، ازتون روز چند این که چیزایی با ولی

 اگه زیادیه توقع نظرتون به االن. بوده درست اش همه سیاوش

 صبورم سنگ و کنید تموم حقم در رو خوبی امروز یه بخوام

 بشین؟

 می و زده ضربه اش سینه قفسه روی دوبار راستش دست با 

 اگه که توش شده تلنبار درد قدر اون ترکه، می داره اینجا: گوید

 واسم صحرا ی خونه کنار خونه یه باید روزا همین نگم کسی به

 ...بخرین

 همراه لبش روی کوچکی لبخند با که آخرش ی جمله جواب در 

 برگشته اشچهره رنگ. کنم می زمزمه آرامی ی نکنه خدا است،



 هم هنوز ولی شودنمی دیده آن در قبل دقایقی درد از اثری و

 جواب در. نماید می رخ اش پیشانی روی عرق ریز های دانه

 صندلی طرف به که حالی در و زده لبخندی کوچکش ی خواسته

 به. ام خوبی صبور سنگ من اتفاقا: گویممی روم،می تخت کنار

 وتسک صدای سرهنگ جناب ی خونه تو که سالی دو ی اندازه

بدهکارم گوشام به جمله و کلمه پیچیده، گوشم تو . 

گذشت؟ سخت خیلی -  

. دهم می سر اش دلسوزانه سوال جواب در صدایی با ی خنده 

 گونه این سرگذشتم شنیدن با غریبه یه که کشیده کجا به کارم

ها خودی وقت آن سوزاند، می دل برایم ... 

 سرهنگ جناب ی خونه تو زندگی: گویممی و انداخته باال سر 

 پدر از دارم مثالً که بودم آمده کنار خودم با نبود، سخت اصال

 که بود خوب وقتی تا اینا ی همه البته کنم می پرستاری خودم

 نشنیدن به رو خودم و بستممی بقیه حرفای روی به رو گوشام

 می قلبت رو عمر آخر تا زخمش حرفا بعضی شنیدن. زدم می

 .مونه



کنم می کالمم چاشنی شیطنت کمی و کشم می عمیقی نفس  . 

 سنگ نقش فقط و فقط االن من. نکنید منحرف رو بحث بهتره -

 همین واسه دارین که کنید تصور تونید می. دارم رو صبور

 منم اومد در اون از حرف اگه دم می قول. زنید می حرف صندلی

کنم قطع رو حرفاتون ... 

 و زنم می رفح من نیست، خوب سکوت حد اون تا دیگه نه -

باشه؟ کنید، نظر اظهار دیدین الزم جایی اگه هم شما  

چشم باشه - . 

 و سر را جمالتش و کلمات دارد گویی. کند می سکوت ای لحظه 

شوند جاری زبانش روی جا به و منظم تا دهدمی سامان . 
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 خودکشی رامین که گفتن و زدن زنگ بیمارستان از که روزی

 و عجیب قدر این چیز همه که کردم نمی فکرشو اصال کرده

 بشم متوسل روشی هر به بشم مجبور من و بپیچه هم به غریب



 رامین همراه که ای نامه. کنم باز رو هاش گره از گره یه بتونم تا

 می فقط من و بود رفته رامین. کردمی مشخص چیزارو خیلی بود

 برای کاری. باشم صحرا فکر به رو روزا اون باید که دونستم

. داشت امید جای هنوز صحرا زندگی ولی کرد شدنمی رامین

 کافی اندازه به رامین فوت. بود افتضاح صحرا روحی حال

 رامین مریضی درباره باهاش راحت شدنمی و بود کرده داغونش

 رو چیز همه سختی کلی با. نبود ای چاره ولی کرد صحبت هم

 رو بود ممکن اصحر. آزمایش بیاد کردم مجبورش و گفتم بهش

هرگز من حرف رو ولی بزنه حرف سهراب حرف . 

 صحرا که چی هر راحت که داشت دوستش قدری به سهراب 

 بعد یه صحرا، به من ی عالقه ولی اومدمی کوتاه خواست می

 روی از هایخواسته با بود محال. داشت هم منطقی بزرگ

 ایبر قلبم اومد که صحرا آزمایش جواب. کنم موافقت احساسش

 همچین یه صحرا شد نمی باورم اصالً. ایستاد کار از لحظه یه

 یه فقط من برای صحرا. شکست کمرم. باشه کرده بزرگی خبط

 شیطنتاش پای به پا عمر یه که بود کوچیکی خواهر. نبود دوست

 که فکری اولین فهمیدم رو قضیه وقتی. باشم مواظبش تا رفتم



. کنم دور شهر این از رو صحرا باید که بود این رسید ذهنم به

 این تو جایی یه روزی یه نیاد یادش هیچکس که دور قدر اون

 دوست عاشق روز یه قضا از و کرده می زندگی نامی صحرا شهر

 صحرا حاال و رفته رو رابطه یه ته تا باهاش و شده من نامرد

 آدمو بدن و تن اسمش حتی که وحشتناک مریضی یه و مونده

لرزونه می . 

 می که کسی تنها که دونستم می خوب. کاراش دنبال افتادم 

 کنه، قانع دیگه کشور یه به صحرا فرستادن برای رو سهراب تونه

. نبود هم ای عجله. شدمی دور باید فقط نبود مهم جاش. خودمم

 رو رفتنش کارهای من و باشه نظر تحت جا همین بود قرار

کنم درست . 

 یه رامین فهمیدم که افتاد تند دور روی چیز همه روزی 

 مثل فهمیدنش. گذاشته صحرا واسه خودش از کوچولو یادگاری

 سقطش بخوام صحرا از که داشتم اینو دل نه. بود خالص تیر یه

. داره نگهش که بخوام و بدم دلداری بهش اینکه جرات نه و کنه

. داشت قلبی ناراحتی سهراب. بود شده شروع زندگیم کابوس



 رو ریسکی هیچ ی اجازه بندش نیم قلب که دونستم می خوب

 شد، نمی انجام ها زودی این به صحرا رفتن کارای. ده نمی

 بوم از رسواییش طبل و بیاد باال شکمش اینکه قبل نه حداقل

  .بیفته

 روز شبانه تمام تونستم نمی. بود شده کنترل غیرقابل صحرا 

 ترسیدم می. کرد می بدتر رو وضع هم سیما بودن. باشم کنارش

 شدم متوجه که روزی. قوز باال قوز بشه هم اون و بشه حساس

. کردم خطر احساس بکشه شو بچه تا خورده قرص کلی صحرا

 هنوز که نبود مهم. گشتم می درست ی چاره راه یه دنبال باید

 یه باید فقط موقع اون. نگذشته رامین مرگ از هم هفته دو یکی

 رو صحرا دگیزن که گندی کردن جور و جمع برای چاره راه

 یه برام بلبشو اون تو سیما حضور. کردم می پیدا بود، گرفته

 یه. داشتم دوسش ولی نبود عشق سیما به حسم. بود نعمت

 و وقار. بود چسبیده داشتنم دوست تنگ هم خاص احترام

کنم فکر حتی نبودنش به ذاشت نمی متانتش .  



 درد رو درد قدر اون. خورد منم بیماری هایجرقه اولین روزا اون

 درمان بود قرار سیما. شد می تنگ نفسم وقتا بعضی که بود شده

ولی بشه دردام ی همه ... 

 اش منقطع های نفس. فشارد می هم روی محکم را چشمانش 

 برایش گذشته از گفتن لحظه به لحظه گویی. ترساندمی مرا

 و شده تحریک بیشتر نیز من کنجکاوی حس. شود می تر سخت

 روی که قطوری های پرده زودتر خواهممی. دهدمی نشان خود

 فرزاد ناخوش حال از امان اما بروند کنار اند،پوشانده را واقعیت

گذارد نمی ریسک جای که . 
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 اش اشاره انگشت با و شده مسلط خودش به عمیق نفس چند با

 می دارد، را چپش پلک سد از خروج قصد که را اشکی قطره

 ماه چند متوجه صحبتش شروع با و کرده فوت را نفسش. گیرد

 فاکتور را تر سخت روزهای انگار. شوم می خاطراتش بین فاصله

باشد گرفته . 



 صحرا مامان بود، راضی صحرا و من ازدواج از که کسی تنها -

 کاسه نیم زیر ای کاسه یک بود فهمیده هم سهراب حتی. بود

 راه چه شدم جهمتو انگار تازه سقف یه زیر رفتیم وقتی. هست

 نگاهت عمر یه که دختری با زندگی. کردم انتخاب رو سختی

 یه برای کار ترین سخت همسر عنوان به اونم بوده برادرانه بهش

 اول روز همون از. نبود من از بهتر هم صحرا اوضاع. مرده

 هیچ بود، صحرا جهاز برای که ای نفره دو تخت. شد جدا اتاقمون

 و بود خوابم اتاق من، کار اتاق اتاق. شدن دونفرمون میزبان وقت

 می خوابمونه اتاق کردندمی فکر همه که بزرگی اتاق تو صحرا

. گذاشتیم اتاق همون تو کوچک تخت به هم شادی برای. خوابید

 انتظار دیگه هم از که بودیم کرده توافق اول همون صحرا و من

 هم، با مانهز جبر به که بودیم آدم دوتا ما. باشیم نداشته زیادی

. شد بدتر خیلی ازدواجمون بعد صحرا ی روحیه. شدیم خونه هم

 هم رو شادی. کنه عزاداری رامین برای بود کرده وقت تازه انگار

 از یادگاری یه داشت دوست. خواست نمی هم و خواست می

 و فکر و شد می تنها خودش با شبا وقتی ولی باشه داشته رامین

 مریضی هر به مبتال بود ممکن که ای بچه عاقبت از کردمی خیال



 در اما بودم مخالف بچه سقط با اوایل من. داشت وحشت باشه

خودش ی عهده به گذاشتم رو تصمیم آخر . 

 سرش دادن تکان با و کشیده صورتش به دور یک را دستش 

 انتظار شد نمی صحرا از بود، سختی روزهای: دهدمی ادامه

 اصالً که بود این اصلی مشکل. بگیره تصمیم منطقی داشت

 شکمش توی جنین سالمت از شدن مطمئن برای شد نمی حاضر

 گذاشت شرط برام گرفت رو قطعیش تصمیم که روزی. دکتر بره

. باشه بیمارستان و دکتر راه تو مدام باشم نداشته انتظار ازش که

 گفت می. باشه مریض که بهتر چی خواد، می رو بچه گفت می

 می مادر، و پدر بدون پیکر، و در بی دنیای این تو سالم ی بچه

 می  خودش برای فقط رو رامین یادگاری کنه؟ کار چی خواد

 مراقبت ازش بتونه و باشه زنده خودش که زمانی تا اونم خواست

 شادی. نکرد اعتماد باید که اونجوری من به وقت هیچ صحرا. کنه

 بغل نم ذاشت نمی بود، ندار حال خیلی که مواقعی در مگه رو

 تولد روز. بود گرفته عهده به خودش رو کارهاش تمام. کنم

 داشت درد براش. بود شده مشکوک چیز همه به سهراب شادی،

 که صحرا. کنه زایمان ازدواجش، از بعد ماه شش خواهرش که



 در دهنش از چی هر و. شده گالویز من با بود زایمان اتاق توی

 زایمان یه. نبود معمولی نزایما یه صحرا زایمان. کرد بارم اومد

. کرد می کنجکاو رو همه که بود خاص بیمارستان یهی تو خاص،

 با دیگه صحرا زایمان از بعد. بود داغون و ریخته هم به سهراب

 بعد روز چند و کنه تحمل نتونست هم آخرش. نشد کالم هم من

 وضعیت خاطر به. مون خونه اومد پر توپ با صحرا، زایمان از

 بیاد، پرستاری برای آشناهامون از کدوم هیچ ندادم هاجاز صحرا

 من کار و کس تمام. بود نمونده برامون هم آشنایی دیگه که البته

 طردم جورایی یه ازدواجم از بعد و بودند سیاوش ی خانواده که

 با. نداشت رو کسی مادرش و سهراب جز به که هم صحرا کردن،

 با روزمون اون حثب. بود کرده رابطه قطع هم دوستاش تمام

 متوجه صحرا اینکه بدون نتونستم. شد تموم تلخ خیلی سهراب

 و سهراب بلند صدای صحرا، که وقتی. کنم صحبت باهاش بشه

 طرف و کنه دفاع من خواستمی مثال شنید هاشو بیداد و داد

کرد بدتر خیلی خیلی چیزو همه دخالتش اما بگیره منو .  

 کوبید رو واقعیت تمام زمان رینبدت تو و لحن بدترین با صحرا 

 به که گلی دسته دادن شرح درگیر قدر اون و سهراب صورت تو



 لحظه به لحظه سهراب صورت رنگ نفهمید که شد بود، داده آب

 منظم ریتم دیگه بعد به جا یه از نفسش و شد می کبود بیشتر

 تو اورژانس مأموران رسیدن از قبل سهراب فوت. نداشت رو قبل

 نبود حاضر دیگه صحرا. کرد قبل از تر تلخ رو زندگی ما، ی خونه

 وسایلش کل با رو خونه که بود این. کنه زندگی خونه اون تو

 هم نفره دو تخت اون از دیگه جدیدمون ی خونه تو. فروختم

 هم کنار از گاه گه فقط که همسایه دوتا شدیم. نبود خبری

 اجازه ادزی من. پرسیدیم می رو همدیگه حال و گذشتیممی

 برای فقط و فقط رو شادی صحرا. بگیرم گرم شادی با نداشتم

خواست می خودش . 
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: گویدمی لرزانی لحن با و شده ترپررنگ لبش ی گوشه تلخند

 عنوان به منو نبود حاضر حتی صحرا که شد شروع وقتی فاجعه

 برای زنم که مردم روزی من. کنه قبول خودش کنار دوست یه

 بغل رو بود عشقش زمانی که غریبه پسر یک لباس دن،ش آروم



 می بدتر روز به روز جسمیش وضعیت. ریختمی اشک و کرده

 من از خودش درمان برای حتی داد نمی اجازه غرورش ولی شد

 کلی از بعد و شدم مشکوک بهش که شکستم روزی. بگیره پول

 چهارراه سر داشت که دیدمش حالی در بازی کارآگاه

 دانشگاه، برتر استاد کامرانی، فرزاد من، زن. کرد می یدستفروش

 جلوی بود شده حاضر دخترش و خودش خرجی درآوردن برای

 باز حساب براش. نکنه دراز من جلوی دست ولی بشکنه همه

 که بود اینجوری  کردنمی خرج ازش قرون یه ولی بودم کرده

 معروف قول به. بود هنرمند صحرا. دادم کردن کار پیشنهاد بهش

 با از تونست می راحت خیلی. ریختمی هنر یه انگشتش هر از

. بیاد بر دخترش و خودش زندگی ی عهده هنرش از استفاده

 هم خونه یه. خریدم کوچیک جای یه براش و فروختم رو خونه

 ی اجاره ی عهده از اگه حتی صحرا که دونستم می. کردم اجاره

 ی اجاره ولی بگیره ککم من از شه نمی حاضر برنیاد، تولیدی

 کردن کار. بود ترراحت خیالم و بدم تونستم می خودم رو خونه

 اینکه واسه براش شد ای انگیزه. بود خوبی خیلی ی ایده صحرا

 امید یه دیگه روز اون از. باشه بیماریش عوارض درمان پیگیر



 قبل مثل هم مون رابطه. داشت عمرش شدن تر طوالنی برای

 باشه حاضر صحرا یا باشه شده یکی اتاقمون کهاین نه. نبود سرد

. گرفتنمی جبهه مقابلم در قبل مثل فقط نه، کنه، دل درد باهام

قدیمی دوستای همون بودیم شده تقریباً . 

 دو. ریخت هم به دوباره چیز همه اتفاق یه خاطر به اینکه تا 

 باالخره داره زندگی کردممی فکر که وقتی درست پیش سال

 ورق دیگه بار یه ده، می نشون من به رو ششخو روزهای

 از یکی اسم صحرا بحثی، چه سر و کی دونم نمی. برگشت

 عصبیش خیلی این و بود شنیده زبونم از رو خانومم همکارای

 توی روز اون که بیدادی و داد صدای هنوزه که هنوز. کرد

 حراست کارمندای از نفر چند. گوشمه تو بود شده بلند دانشگاه

 یه به داشت بلند صدای با صحرا و بودن گرفته رو صحرا گاهدانش

 فکر با صحرا ولی نظرم به بود مسخره خیلی. کردمی فحاشی نفر

 از پر سرنگ یه با هست سری و سر خانم اون و من بین اینکه به

 من سر از دست که کنه تهدید اونو تا کارم محل بود اومده خون

 زود خیلی. شد بزرگ روریزیآب یه من واسه موضوع این. برداره

 به. نموند من برای آبرو و پیچید دانشگاه تو گوش به گوش قضیه



 نشد درست برام خاصی مشکلی داشتم که خوبی ی سابقه خاطر

 برام قضیه این. کنم کار دانشگاه اون توی نتونستم دیگه ولی

 من اطرافیان تمام به صحرا. بود بزرگ خطر زنگ یه مثل

 بودم کسی تنها من مادرش و سهراب فوت اب. کرد می حسادت

. بذارم تنهاش که داشت اینو ترسی همیشه. بود مونده براش که

 آخر تا حتی. بمونم دانشگاه تو نتونستم زیاد منم اتفاق این بعد

 من. گرفتم مرخصی سال یک برای و نکردم صبر ترم اون

 و صحرا. بودم گرفته جدی زیادی رو زندگی صحرا برعکس

 برای بودم حاضر و بودن من زندگی افراد همترینم شادی

 و شدم صحرا همکار هم مرخصیم بعد. بکنم کاری هر رفاهشون

 رو گذاشتنش تنها جرات. بده توسعه رو کارش تا کردم کمکش

 من و گذره می روزا اون از که سال دو به نزدیک االن. نداشتم

نه؟ یا اهدانشگ برگردم که دارم رو این توانایی حاال دونم نمی  
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 از وزن تن چندین انگار. شود می کالمش ی خاتمه راحتی نفس

 در که است من کمر این و است شده برداشته هایششانه روی

است شدن خم حال . 

- ریزی؟ می اشک اینجوری چرا دختر؟ تو چته   

 متوجه را من و آورد می زبان بر مهربانی لبخند با را اش جمله

 او خاطرات در سیر کجای از دانمنمی که کند می هایی اشک

 تاج به و شده خیز نیم جایش در. اند گرفته راه هایم گونه روی

: دهد می ادامه لبش روی لبخند همان با. زند می تکیه تخت

 نمی فکر ولی هستی مهربونی و خوب دختر گفت می سیاوش

 هیچ وقت هیچ دونی می آخه باشی، رحم دل حد این تا کردم

 بهتره یعنی بسوزونه، دل برام اینجوری که نبوده زندگیم تو کس

کنم مشکالتم درگیر رو بقیه نخواستم خودم بگم . 

 هق هق و شود می غمگین آخرش ی جمله گفتن با او لبخند 

 می اتاق سقف در نامعلومی ی نقطه به را نگاهش. شدیدتر من

تنیس خنده از نشانی هیچ هم او های لب روی دیگر حاال. دوزد . 



 -  همیشه هم وش سبا و کتی بود، داداشم. بودم تنها عمر یه من

 خیلی و بود مرام ته داداشم. بود منت بی هم بودنشون. بودن

 بود زنی ترین مهربون بگم تونم می جرئت به کتی. داشت هوامو

 حاضر ای بهونه و عذر هیچ بی که این. بودم دیده عمرم تو که

 و من پیش رو قربش و اجر کنه، قبول برادرم کنار منو شد

 دل ته از نبود، ظاهری خوبیاش. بود کرده برابر هزار داداشم

 به توجهش که نشد باعث هم سیاوش تولد حتی. داشت دوستم

 به قدر اون. بود من به حواسش همه از قبل همیشه. بشه کم من

 داشتم مادر اگه دارم شک که بود حساس هم خوراکم و خورد

 که بود چشم تو و زیاد قدری به محبتش. داشت هوامو قد همون

. داشت دوستم هم سیاوش.بود آورده در رو سیاوش صدای بارها

 کرده عادت هم به هردومون. برادر یه از بیشتر خیلی خیلی

 درد هم با نتونیم که نبود اونقدری سنی تفاوت سال ده.  بودیم

 تموم بد من برای همه از بیشتر هم از شدنمون دور. کنیم دل

 وقت هیچ هام بدی تمام با بود، برادر بود که هرچی داداشم. شد

 که بود ما بین احترام اسم به سدی همیشه البته نذاشت، تنهام

. بشه شکسته سد اون خواستم نمی مشکالتم، از نگفتن با من



 اگه دونستم می خوب ولی بود دلخور ازم سیما خاطر به کتی

 کنه، نمی دریغ نذاره، متنها بخوام کمک ازش و بگم رو واقعیت

 اینکه وجود با که نفر یه. دید می خائن یه چشم به منو سیاوش

 گذاشت صحرا روی دست بازم داشت خبر صحرا به اون عشق از

 از بزنم رو بهش اگه بودم مطمئن اینو اما کرد خودش مال انو و

 می رو اینا. کنه آرومم تونه می بهتر و تره رفیق رفیقی هر

. کنم مزخرفم زندگی درگیر رو بقیه نخواستم خودم اما دونستم

 و ببینه منو داغون و درب زندگی که نبود محکم قدر اون کتی

 کل در و بود خواهرم بود، مادرم نبود، داداشم زن. بیاره دووم

 به منم زندگی غم نداشتم دوست. بود زندگیم زن ترین مهم

 اگه تشکس می اون از بدتر هم سیاوش. بشه اضافه هاش غصه

 شنیدمی هم غریبه اگه منو زندگی ی قصه. دید می منو شکستن

 خودش. بگم تونستم نمی هیچی برادرم به. باال سر تف شد می

 سال ده از بیشتر من که شد این. داشت مشکل کافی ی اندازه به

 کسیم بی. نزدم دم ولی شدم زنده و مردم و شکستم خودم تو

 بی در به رسیدم می زدم می دری هر به که بود وسیع اونقدر

 و داشتم نگه دلم تو رو زندگی های اتفاق بدترین سال ده. کسی



 رو غریبش و عجیب کارهای و صحرا هایمحلی بی. نگفتم هیچی

 شادی و صحرا رفتن با. نبود ساخته دستم از کاری ولی دیدم

 رو اومد عالم های غم تمام روز همون. شد فیکن کن دنیام انگار

 نبود به. کنم فکر کتی و برادرم نبود به بودم کرده وقت تازه. دلم

 خودم هایبدبختی گرفتار قدری به رفتنشون موقع که کسایی

 سفید موهای. گذاشتن تنهام که شد چی نفهمیدم اصالً که بودم

 کوبیده دهنم تو که بود مشتی مثل سیاوش، های شقیقه کنار

 صحرا داغ. ونهجو زیادی شدن، پیر اینجوری برای سیاوش. باشن

 زدم خودم که غیرتی بی مهر ولی نشکست رو کمرم شادی و

 فقط امخانواده از شدن دور با من. کرد داغونم پیشونیم، روی

 ی جرقه که سوزوندم آتیشی تو رو همه نکردم تنبیه خودمو

بودند زده صحرا و رامین رو اولش ... 
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 اش پیشانی روی پی در پی دوبار و کرده مشت را راستش دست

 رو سیاوش احمق من: دهدمی ادامه و کشد می آه. کوبدش می



 خواستم می سرم خیر. گذاشتم تنها زندگیش روزهای بدترین تو

 کردم نمی فکرشم نکنم، مشکالتم درگیر رو اونا موندنم دور با

 برای رو مشکالتشون هم اونا و شه می طرفه دو دوری این که

 ی هزینه برای سیاوش که این به فکر. دارن می نگه خودشون

 روزا همون من که حالی در فروخته رو چیزش همه کتی درمان

. کنه نمی رهام لحظه یه دادم، می توسعه رو تولیدی داشتم

 شادی و صحرا زندگی ی خوبه آدم فقط من ولی سخته اعتراف

 زندگیم کسای عزیزترین و خودم برای. ارفاق کلی با اونم ام،

 وقتی که کوچیک اونقدر. پررنگ سیاه کوچیک ی نقطه یه شدم

. بود شده تمام چیز همه که گرفته کبدی سیروز کتی فهمیدم

 از زودتر که منه حق که بود نرسیده خیالش به حتی کس هیچ

. میاد سرش داره بالیی چه زندگیم زن عزیزترین بفهمم بقیه

 یه رفتنش. شدم نابود نشدم، شوکه رسید بهم خبرش که روزی

 اصال که سیاوشی. بدم سیاوش به بیشتر رو حواسم تا شد نگرتل

 اگه که بود مونده جسم یه فقط ازش. نبود هیچی به حواسش

 فهمیدم که بود روزا همون. کرد می نابود همونم کردی می رهاش

 هرکی از. برسه بهش من دست که اونیه از تر دور سیاوش



 بی تمام جای که نامی طهورا. نام طهورا یه به رسیدم پرسیدم

 سختی خیلی سیاوش. بود کرده پر رو سیاوش های کسی

 ولی نزده دم و کشیده دوش به تنه یه رو ها خیلی جور. کشیده

 شما زندگی با که کاریه خاطر به عذابش بزرگترین که دونم می

 .کرده

 خط. کندمی نگاهم دقیق و باز یکباره به را اش بسته چشمان 

 آن سیاوش به شباهتش. نیست قبلی ناخوانایی به دیگر نگاهش

 بدون. باشد داشته شباهت او به هم نگاهش خط که هست قدر

 چقدر هر شما: گویدمی بردارد، چشمانم روی از را نگاهش اینکه

 حس بازم ولی نکرده بد بهتون که بدین اطمینان سیاوش به که

. دونم می کسی هر از بهتر من اینو شه، نمی کم وجدانش عذاب

 اجازه و کنید لطف خوام می. بکنم خواهشی یه ازتون امخو می

 در ناخواسته که رو ظلمی خواد می خودش که اونجور بدین

 ام اونی از تر غریبه من که دونم می. کنه جبران رو کرده حقتون

 قبل خوام می ولی کنم نصیحت رو شما باشم داشته حق که

 شنیدن و شاومدن با تا بگم بهتون رو چیزایی یه سیاوش اومدن

نشین شوکه زیاد حرفاش . 



 به ام کنجکاوی. اند شده خشک که است وقت خیلی هایم اشک

 را حرفش زودتر دارم دوست. است رسیده خودش اعالی حد

 جانم بر گذشته شنیدن با که عذابی درد. کند خالصم و تمام

 شنیدن از مبهم ترسی به را جایش و شده کمرنگ نشسته

 ام زندگی تواند می حد چه تا دانم نمی که است داده هاییحرف

بریزد هم به را . 

گرده برمی امیرعلی با داره سیاوش - ... 

 ای مسخره طرز به اش خبری ی جمله شنیدن از پس باید االن 

 مضحک لبخند طرح همان با و بدهم انحنا باال به را هایم لب

 به انگار را هایم لب اما "اینجاست همیشه که امیرعلی" بگویم

 وجدان عذاب. دارد پشتش خبر کلی جمله این. اند دوخته مه

 که است ریسمانی و آسمان همان امیرعلی، آمدن و سیاوش

 که جایی همین به دقیقاً. برسد اینجا به تا بافته هم به فرزاد

 همین چیست؟ ام زندگی و خودم با تکلیفم دانم نمی درست

. تپد ینم امیرعلی اسم به شخصی برای دلی دیگر که جایی

 ی عالقه یاد به که مردی برای دارد دلم هنوز که جایی همین



 تلخش زندگی سنگین غم دچار مرا الزانیا، به اش خوانده دختر

زند می دل کرده، . 

 دستور هایم قدم به و آورم نمی تاب را منتظرش و خیره نگاه 

 آدم از. بگریزم هایشآدم و خانه این از باید. دهم می حرکت

 به ایپارچه بارها و بارها دهند می حق خودشان هب که هایی

 به قیچی با بزنند، اندازه کرده، انتخاب برایم خودشان ی سلیقه

 بی و شکل بدترین به و گرفته دست به سوزن بیفتند، جانش

 مضحک تالش حاصل بعد و بدوزند را آن ها کوک ترین قواره

 خانه این نه، اما بروم، خانه این از باید. بپوشانند تنم به را شان

 چشم و شده کار به دست خودم باید شاید. کندنمی کفایت تنها

باید شاید. بروم دنیا این از و ببندم هایم نداشتن همه روی ... 
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 های بشقاب ی بقیه روی و کرده خشک هم را بشقاب آخرین 

 سنگ روی را نمداری دستمال. گذارمش می کابینت داخل

 از را قوری. شوم مطمئن آن بودن تمیز از ات کشممی کابینت



 که هایی فنجان از یکی داخل چای کمی و دارم برمی کتری روی

 آن کشیدن دم از تا ریزم می ام، چیده سینی روی قبل از

 انجام طمأنینه با و آرام آنقدر را کارها این تمام. شوم مطمئن

. داردبر اش خیره نگاه از دست و شده خسته او شاید تا دهممی

 به نزدیک قدر این وقتی انگار. دلگیر از دلگیرتر. دلگیرم او از

 هوا کند،می رصد را حرکاتم جز به جز نگاهش با و نشسته من

 است، رسیده است ساعتی چند. آورممی کم کشیدن نفس برای

 نه مهمان همراه به آمده او. باشد می بهتری فعل اندرسیده البته

 دیگر بار یک مرا سرشان خیر تا اندهآمد. اش ناخوانده چندان

 همان از امیرعلی چشمان برق. کنند ترغیب دوباره شروع برای

 نه و رود می پایین نه است، مانده دلم روی رسیدنشان ی لحظه

 لحظه همان داشتم را توانش اگر. دارم را آوردنش باال توان

 نگاهی همان نگاهش. کردم می اش حواله آبداری ی کشیده

 از مان کوتاه محرمیت از پس دیدار اولین در پیش سالها هک است

 شوهر و جنبه بی دل که ای مسخره نگاه همان. بودم دیده او

 نه که حاال. کرد مهمان ریشتری هشت ای زلزله به مرا ی ندیده



 به که برگشته عاشقی و عشق دماغ و دل نه و مانده برایم حسی

کند ام هوایی باز خودش خام خیال . 

 - باهات دارم حرف بشینی دقیقه یه شه می جان وراطه . 

ببر بشن سرد اینکه از قبل رو سینی این بگیر. ریختم چایی - ... 

 برای تمایلم عدم متوجه را او که است آن از تر سرد لحنم 

 به اینکه از قبل. گذارم می میز روی را سینی. کند کردن صحبت

 راستش دست اب را دستم دو و شده خیز نیم برگردم گاز طرف

گیرد می . 

طهورا ببین منو - ... 

 فشاری. ندارد جابجایی قصد و مانده دستانمان گره روی نگاهم 

 طهورا، کن نگام: گوید می ملتمسانه و کندمی وارد دستانم به

کنی محلی بی اینجوری که نیومدم هفته دو بعد . 

 منظورم آنچه. چسبد می چشمانش ی کره به چشمانم مردمک 

. بندد می چشم و کند می دریافت نگاه همان با را است

 کلمات از استفاده به نیاز دلم حرف فهماندن برای که خوشحالم

است من نگاه خط خواندن استاد او. نیست . 



 ازم همه این لندهور اون آوردن کردممی فکر اگه کن باور -

 نمی. بکنم اینکارو که خندیدم می خودم گور به کنه می دورت

 می راه مخم رو داره رفتیم که روزی از. کرد التماسم چقدر دونی

 مستقیم غیر و مستقیم که وقته چند. بود همین هم قبالً البته ره

 امتحان رو شانسش دیگه بار یه خواد می که گه می بهم داره

 یه حداقل حقشه که کردم فکر که خوند سرم تو انقدر. کنه

 بهش هنوز کنهمم هم تو کردم می فکر. بدی بهش کوتاه فرصت

 اومدنش با کردم می فکر درصدم یه اگه. باشی داشته حس

 می جوابشو خودم شه می خاموش چشاتم برق ذره یه همون

 .دادم

 اسیر را دستانم از هرکدام و آورده جلو هم را دیگرش دست 

 االن: گوید می و شده خم جلو به کمی. کند می دستانش از یکی

 کردم غلط بگم نباشه؟ درد چشات تو اینقدر که کنم کار چی بگو

 رو کسی هیچ تو غیر به دنیا تو بگم گرده؟ می بر چشمات برق

 غلط... کردم غلط قدیم؟ طهورای همون شی می باز ندارم

کردم غلط... کردم ... 
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-  انجام رو کاری یه خوای می وقتی فقط نگو، اینو... سیاوش نگو

 رسید من به کس هر بس از شدم خسته بپرس، منم نظر بدی

 روز یه اگه من. نیاورد حساب به هیچی منو و کارمو همه شد

 یا خوب بود، خودم تصمیم کردم برادرم و خواهر وقف رو خودم

 رسیدم نتیجه این به چون گذشتم خودم از. خواستم خودم بد

 پشیمون االنم مهمتره، برام خودم ی آینده از اونا ی آینده که

 نباشه، سخت هاشون معرفتی بی و محلی بی برام که نه. نیستم

 خودم. بود خودم انتخاب گم می خودم با اش همه ولی نه،

 رو روزایی همچین یه فکرم ته ته هم روزا همون حتی. خواستم

 رسه، می اینجا به که بودم مطمئن گم نمی. کردممی بینیپیش

 که این. داشتم اعتماد برادرم و خواهر محبت به چون نه،

 استدالل هیچ که بود محال حدس یه بندازن دورم اینجوری

 بگیرند تصمیم برام بقیه به اینکه از ولی نداشت پشتش محکمی

. نبود من خوشایند وقت هیچ بزرگت پدر با ازدواج. متنفرم

 باهاش شدن محرم ولی نداشتم پیرمرد یه از پرستاری با مشکلی

. نداشت مرگ از کم برام کشیدن یدک رو همسرش اسم و



 جور یه انتخاب اون. اختیار روی از نه ولی بود خودم نتخابا

 کس هیچ. تنهایی به بودم محکوم من. بود اجباری خودکشی

 می که هاییآدم تمام. کنه پر رو زندگیم بزرگ خال که نبود

 و عمه. شن راحت دستم از خواستن می جوری یه شناختم

 زمینا و هخون فروش و طنین و طاها رفتن با ترسیدن می عموهام

 وابسته از خوبی ی خاطره هیچ من سیاوش. بشم بارشون سر

 روی بار شدم کنی می فکر اگه خدا تورو. ندارم بقیه به بودن

 و رم می خودم کنی اشاره یه کن باور بگو، بهم خودت دوشت

بینی نمی من طرف از دردسری هیچ دیگه ... 

. ومشن می را هایم استخوان صدای که کشد می آغوشم جوری 

... هیس: گوید می لرزانی لحن با و فشرده اش سینه به را سرن

 تو گفته کی. که برداشت آب رو جا همه دختر؟ خبرته چه

 حاال. هستم نوکرتم دنیا آخر تا خودم. سرمی تاج تو. سربارمی

 عمر آخر تا باید گم می ام عالقه مورد دختر به شد اینطور که

 راستش و چپ هم کرد گله بار هر. بده جا سرش رو منو خواهر

بدونه خودشو حد که کنممی ... 



 به فکر حتی. پرندمی سرم از است فغان و آه و اشک چه هر 

 به برسد چه است شیرین هم ببندد کسی به دل سیاوش اینکه

 کرده اشاره آن و صراحت این به خودش و داشته واقعیت اینکه

 را شستش انگشتان و گرفته قاب را صورتم دستش دو با. باشد

 چیه،: گوید می و زند می مهربانی لبخند. کشد می چشمانم زیر

 این کنم ازدواج باهاش خوام می و دارم دوست رو یکی اینکه

شده، گرد همه این چشات که عجیبه قدر  

- شناسمش؟ می من... کنی؟ نمی که شوخی  

. شود می باال و پایین به سرش تکان و بزرگ لبخندی جوابم

 نه. خوردمی چرخ نفر یک روی تردیدی و شک هیچ بدون فکرم

 نظرم به ولی نه نباشد، مان اطراف در دیگری دختر که این

 و است معصومه شناسم می روزها این که دختری ترین شایسته

 ...بس
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بعد ماه چند  



 

 در حاضر افراد هیاهوی از فرار برای و بندم می را اتاقم در

 زنانه خاص لباس دو به کردن نگاه. برم می پناه خلوتم به شرکت

 تمام تا کافیست امبوده خودم خیاطش و طراح که ای مردانه و

 اگر زیبا لباس طرح همه آن بین از. ببرم یاد از را هایم خستگی

 به من برای هم بگیرد قرار عموم اقبال مورد آنها از یکی تنها

. ام هکشید ماه چند این در که است هایی سختی پاداش ی منزله

 می چشم و گیرم می دست در را زنانه لباس حریر ی پارچه

 خاطر به هرچند. است خوابیده آن پشت خوب حس کلی. بندم

 ولی نرفت پیش خواستم، می که آنطور امروز امیرعلی بدقولی

 فاصله از و رفته عقب قدمی. دارم امید کارهایم ی بقیه به هم باز

 امیرعلی و خودم تصور. انمگذر می نظر از را ها لباس بیشتری ی

 دهانم از ناخواسته آهی. آورد می لبم بر لبخند ها لباس این در

 همه و آمدنمی پیش کار امیرعلی برای امروز اگر. شود می خارج

. بودیم ها مدل جمع ستارگان من رفت،می پیش برنامه طبق چیز

 ی جرقه است قرار شو این و هستند زوج همه که هایی مدل

باشد لباس طراحی و مد ی عرصه رد بزرگی . 



خوردن منو سر اینا طهورا، بیرون بیا - . 

 

 کالفگی برای دلم. پیچد می شرکت فضای در فرزند بلند صدای 

 من پای به پا را مدت این تمام هم او. سوزد می لحنش در موجود

 به سابقش کارمندان همان با روزها این او تولیدی. است آمده

 مزون های لباس دوخت مسئول دیگران، سفارشات تولید جای

 می محسوب کاری شریک هم با تقریباً او و من حاال و است من

 همین و است قبل از بهتر بارها و بارها اش روحی حال. شویم

است کافی سیاوش و من برای . 

 به ای بوسه زدن با و گیرممی دست در را علی امیر کت آستین

 روز ترین حساس شاید امروز. کنممی دل کوتاهم آرامش از آن

باشد عمرم . 

 را چشمانم بینم می اتاق از خروج از بعد بالفاصله که ایصحنه 

 یک با ناهنجارش و تپل هیکل آن با مریم شوهر. کند می گرد

 بدتر. است لباس تعویض مشغول و ایستاده سالن وسط زیر لباس

 و فتهگر او روبروی را نازکی حریر ی پارچه که است مریم آن از



 را شوهرش قناس هیکل شدن دیده جلوی دارد سرش خیر

 لباس شوهای دیگر با شو این دیگر هایتفاوت از یکی. گیردمی

 های هیکل تمام برای اینجا در نیست قرار ما. است همین هم

 ما های لباس. کنیم طراحی لباس حسابی و درست و تراشیده

 ی حوصله. یندنش می تیپی جور همه تن به که است هایی لباس

 و شناسندمی را آنها خوب همه. ندارم را آنها به دادن تذکر

 جایی شانبرای. ندارند نظیر حیای بی در نفر دو این که دانندمی

 دارند که خوبی تنها. است نشده تعریف نفره دو خلوت اسم به

 و بینند نمی خوابشان اتاق حد در را عمومی فضای که است این

 که حال به تا حداقل کشد،نمی باریک خیلی جاهای به کارشان

است بوده طور این . 

 جوری این که داره چی بشکه اون خانم؟ شدی خیره چی به -

 حق از امروز، ببینی داداشتو خان باید فقط تو شدی؟ محوش

جمعتون ستاره شدم نگذریم ...  

 پایش و دست حرکات با زند می حرف که همانطور سیاوش

 تواندمی امروز او. اوست با حق. گیرد می هم مختلفی های فیگور



 مانند زیبایی بانوی است قرار که خصوص به. باشد جمع ی ستاره

کند اش همراهی معصومه . 

 چشم به دیگه تو هستم من که جایی بچه، نزن مفت حرف -

آینمی ... 

# ۱۱۱پارت  

 ماساژ را است زده سرش پس به فرزاد که ای ضربه جای سیاوش

 که تو خوب؟ زنی می چرا: گوید می آویزان های لب با و داده

سن روی بیای نیست قرار ... 

 

 را آن خاصی ژست با و گرفته دست در را کتش طرف دو فرزاد 

 که بیام اگه: گویدمی و انداخته غبغب به بادی. کشد می جلو

بینه نمی رو شما کسی ... 

 من به رو و دهدنمی سیاوش به العملی عکس هیچ ی اجازه 

. نمونده روت به رنگ دختر؟ شدی اینجوری چرا تو: پرسدمی

 از بهتر چیز همه. باش نداشته استرس اینقدر گفتم بهت بار هزار

باش مطمئن اینو. ره می پیش بکنی فکرشو که اونی ... 



 سرجای و درست چیز همه که هم چقدر هر. نیست خودم دست

 از ادفرز منظور. کند نمی رهایم کشنده ترس این باشد خودش

 من که داندمی خوب او. فهمممی را زده هم به را خلوتم اینکه

خورد خواهم را خودم درون از باشم تنها لحظات این در اگر . 

نشد؟ خبری امیرعلی از -  

رسوند می خودشو حتما وگرنه گرفتاره خیلی کنم فکر نه - ... 

 هایم گفته از هم خودم که حالی در دهممی را سیاوش جواب 

 توانست می بود گرفتار هم چقدر هر امیرعلی. نیستم مطمئن

 به کردن فکر وقت. باشد داشته کوتاه تماس یک حداقل

 تمام به باید. ندارم را روزهایش این غریب و عجیب رفتارهای

 شان آمادگی از و بزنم سر نیستند ای حرفه هم زیاد که ها مدل

 به ای رفهح تقریبا های مدل که نفر دو یکی جز به. شوم مطمئن

 و فرزاد من، آشنایان و دوستان از آنها ی بقیه آیند، می حساب

هستند برادر و خواهر یا و شوهر و زن اکثراً. هستند سیاوش . 

 نبود موقعش بی گرفتاری و امیرعلی اگر که نفر چهار و بیست

 خیلی نبودنش شنیدن از اول. نفر شش و بیست شدیممی



 در که دارم شک حاال اما شدم ناراحت و خورده جا خیلی نبودش

کنم تحمل نیز را جدیدی استرس توانستم می او حضور صورت . 

-  خودمون اصراریه چه دونم نمی. ببند منو کراوات این بیا طهورا

سن رو بیام خوام نمی که من. بزنیم دار جوری این رو ... 

 همه دارم اصرار من که کراواتی به و زند می غر همچنان فرزاد 

گوید می بیراه و بد کنند، استفاده آن از امشب مان روهگ مردان .  

 گذشته سخت و سفت آدم آن برایم او دیگر که هاست مدت

 دارد میانسالی سن در که است دوست یک بیشتر حاال. نیست

 مثل درست گیرد،می پس زمانه از هم را نکردنش جوانی تالفی

 که هایی آدم. ایمشده مان واقعی خود روزها این دو هر ما. من

 دل برای فقط و فقط و است اهمیت بی دیگران حرف شان برای

کنندمی زندگی خودشان . 

 

 می سیاوش این به هرچی. شده تابلو خیلی شکمم ببین منو -

 می. ده نمی گوش حرف روش، بندازم رو شالم ی دنباله بذار گم

ببینن مو بچه همه خواد می دلم گه . 



 طرف به و کنم می مرتب را فرزاد کراوات مخصوص ی گیره

 از بزرگتر کمی شکمش. اوست با حق. گردمبرمی معصومه

 تنها. زندب ذوق توی که آنقدر نه اما است شده قبل روزهای

 رخ به او بطن در را سیاوش ی ماهه پنج ی کرده عزیز حضور

 عمه: گویم می لبخند با و گذاشته شکمش روی دست. کشدمی

 که تو شکم. گه می درست سیاوش. هبر کوچولوش تربچه قربون

 طراحی باردار خانم یه برای لباس این بعدم. نیست معلوم هنوز

تو از بهتر کی. شده ... 

 گیرممی فاصله او از و زده خجالتش از سرخ ی گونه به ای بوسه 

 آغوش در برای سیاوش تمنای پر چشمان بگویم است بهتر یا

 آنها کنار در این از بیشتر دهد نمی اجازه اش معشوقه کشیدن

 می وسعت به مرا لبخند سیاوش لبی زیر ممنون ی زمزمه. بمانم

 اش خوشی برای باید. است کم حال این برای خوشحالی. بخشد

 است عطفی ی نقطه همان معصومه و سیاوش ازدواج. کنم پرواز

است نیاز پیشرفت برای زندگی هر در که . 

 

❤️🌿❤️🌿❤️ 
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 این زودتر چه هر خواهد می دلم. گذرد می کندی به دقایق

. شوم راحت کشنده اضطراب این شر از من و شده تمام مراسم

 این دعوت. اند آمده ام، شده دعوت مهمانان ی همه تقریباً

 شوی اولین برای هم آن مشهور، افراد و طراحان از زیاد تعداد

 می ما ی همه را این. است بزرگی ریسک شکل این به لباس

 لبخندی با تنها امیرعلی. دادم خودم را آن انجام پیشنهاد. یمدان

 هایم، توانایی به شک یا بود رضایت روی از نفهمیدم هم هنوز که

 و دقت با مدت این تمام مثل فرزاد و سیاوش و کرد نگاهم

 ام راهنمایی و کرده ارزیابی را کارم بد و خوب زیاد وسواس

 دو هر باشد چه هر تصمیمم که کردند تاکید هم آخر در. کردند

 و بارها مدت این در که کاری. هستند پشتم کوه مثل نفرشان

دادند انجام برایم بارها . 

 رو مراسم شروع و بری بهتره طهورا، است آماده چیز همه -

کنی اعالم . 



 یک. دهم می تکان سر فرزاد جواب در و کشم می عمیق نفس 

 لبخند آن و کار این اب. کند می باز و بندد می را چشمانش بار

 است بلد خوب. کند بهتر را حالم دارد قصد لبش روی مهربان

 گامی خوبم حال برای و بخواند را دلم حرف نگاه یک با چطور

 چه هر کنم می سعی و دارم برمی قدم او ی شانه به شانه. بردارد

 بایگانی مغزم پستوهای در جایی را است کشنده خیال و فکر

 امکرده طراحی مهمانانم به خوشامدگویی برای که لباسی. کنم

بروم سن روی آن با امیرعلی با بود قرار که است لباسی از جدا . 

 کمی کمر از که است بلند ساتن مشکی مانتوی یک االنم لباس 

 طورهمین هم هایش آستین. آید می پایم روی تا و شده گشاد

 و شده کار زیبایی گیپور مانتو، پایین و ها آستین سر. هستند

 از هم را ام روسری. است شده دوخته صورتی ساتن یک آن زیر

 لباسی. امکرده انتخاب مشکی های طرح با صورتی همان رنگ

 .است نامزدی مانتوی شبیه بیشتر بپوشم امیرعلی با بود قرار که

 روی و کمر تا که برجسته گل حریر با رنگ شیری مانتویی

 شیکی و ساده حریر لباس ی بقیه و پوشانده را هایش آستین

 زیبایی و عالی پوش تن. شود می کلوش تقریباً آن پایین. است



 یاد از کنم می سعی. کند می خیره را ای بیننده هر چشم آن

 حضور در مراسم این در و امروز خواستمی امیرعلی که ببرم

 عمل در را آنها و کرده خواستگاری من از خواهرانش و مادر

دهد رقرا شده انجام . 

 ی عهده از راحتی به و کند می دلگرم کنارم در فرزاد حضور 

 می نشان امر ظاهر. آیممی بر گویی آمد خوش کوتاه سخنرانی

 وجود با سیاوش. است گیر نفس همه برای لحظات این که دهد

 هم باز کند،می حالش دادن نشان عادی برای که تالشی

 و ایستد نمی حرکت از یالحظه راستش پای. بزند گولم تواندنمی

 سن روی به دوستانم رفتن از قبل. زندمی ضربه زمین به تند تند

 هیچ بدون خواهم می و کشم می آغوش در را هاخانم تک تک

. کنم منتقل آنها به را هست وجودم در خوب حس چه هر حرفی

کند می آقایان با را کار همین هم فرزاد . 

. روند می سن روی که تندهس نفراتی اولین معصومه و سیاوش 

 سیاوش و شود می حلقه سیاوش بازوی دور معصومه دست

. کند می قفل کتش ی لبه روی خاصی ژست با را دستش



 مدت این در که اصولی طبق ترتیب به هم بعدی هایزوج

 بهتر چیز همه. گذارندمی نمایش به را هایشانلباس اند، آموخته

 سالن در حاضر افراد دانخن های لب. رود می پیش تصورم است

 دید ایمایستاده که اتاقی داخل از. کندمی تایید را نکته این

 بهتر هیچی از هم باز اما ندارم مراسم این در حاضرین به کاملی

 تنها ولی بینم می جمعیت بین در را علی امیر ای لحظه. است

 خبری چرخانم می چشم هرچه آن از پس و است لحظه همان

تنیس که نیست . 

. ندارم را آن با مقابله تاب که زندمی جرقه سرم در فکری 

 و رفت سالن در حاضر جمعیت و خودم کار اتاق در بین نگاهم

 سالن به دری. دارد در دو هستیم آن در که اتاقی. دارد برگشت

 در و شود می باز دارد، قرار کارمان های اتاق آن در که شرکت

 مغزم و قلب باالخره. است شو اجرای مخصوص که سنی به دیگر

 تند. روم می اتاقم طرف به و شده خارج پشتی در از و شده یکی

 لباس تعویض اتاق به دوباره را خودم و کرده عوض را لباسم تند

 قسمت برای باید و اند آمده همه تقریباً. رسانم می افراد بقیه



 لباس آن در دیدنم با سیاوش چشمان. شویم حاضر مراسم آخر

زند یم برق . 

 

# ۱۱۳پارت  

-  برا و دور این شلخته آبجی یه من خانم اینجاست؟ کی ببین اوه

ندیدینش؟ احیانا شما داشتم   

. زندمی سوتی دیدنم با است شده اتاق وارد لحظه همان که مریم

 خانم طهورا: گویدمی و دهد می قری خودش خاص خیالی بی با

 من دادی می واین نامرد خوب کرده، دیوونه رو همه کرده، چه

 .بپوشم

 که کاری دانمنمی. است کوتاهی لبخند نفرشان دو هر به جوابم 

 این از علی امیر حضور بدون که این. غلط یا درست کنممی

 را آن که حاال و نبوده من ی برنامه در اصالً کنم نمایی رو لباس

دارم شک کارم درستی به ام پوشیده . 

سن رو بریم هم با همه یدبا اومدن، همه بیایی؟ خوای نمی - . 



 دیگر. اند آمده همه. شوم می اطرافم متوجه فرزاد صدای با 

 به را دستانم و کرده جمع به رو. است نمانده تردید برای جایی

 همه از ممنون: گویم می و کشم می عمیقی نفس. کوبم می هم

 برای بریم این آماده. کردین روسفیدم. بود عالی کارتون تون،

آخر؟ غول  

 خبری اولیه استرس آن از دیگر. است برگشته همه روی و رنگ 

 این. است شان خوب حال گواه هایشان لب روی لبخند. نیست

 اتاق از همه از جلوتر کار خیاط و طراح عنوان به فرزاد و من بار

 قانونی برای است استتار جور یک این اصل در. شویممی خارج

 است ممکن که هایی گور و گیر از فرار و کارمان دادن جلوه

 ها خانم. آیندمی سرمان پشت دیگر های زوج. شویم گرفتارش

 سوت و دست صدای. گیرند جامی فرزاد کنار آقایان و من کنار

شودنمی قطع ایلحظه . 

 نظر از را همه لبخند با و چرخانممی جمعیت بین را نگاهم 

 و بینم می ونافس و طاها کنار در را علی امیر بار این. گذرانممی

 لب روی لبخند ولی نیستم مطمئن زیاد. شود می بزرگتر لبخندم



 دسته تعظیمی با. است مصنوعی زیادی نظرم به امیرعلی های

 طور آن و شود می خارج اش رسمی شکل آن از مراسم جمعی،

 حاضر جمعیت بین در دو به دو ها زوج امخواسته خودم که

 ها لباس دوخت و پارچه نسج با نزدیک از مدعوین تا شوندمی

 شوم ملحق آنها جمع به هم خودم اینکه از قبل. شوند آشنا

 می هایمطرح از شوق و ذوق با و گیرند می را دورم ایعده

 نزدیک متوجه چشم ی گوشه از اما هستم آنها درگیر. گویند

 فکر که استرسی آن. شوم می هم همراهانش و علی امیر شدن

 به سرعت با است رفته دورتر کیلومتر انهزار جایی به کردممی

 بروز فرصت تا ایستم می مقابلش سخت من و گرددبرمی وجودم

 می امروز. بدهکارم خودم به او، به اعتنایی بی کمی. نیابد

رساندمی را خودش زودتر اگر باشد این از بهتر خیلی توانست . 

 مادرش دیدن. گردم برمی طرفشان به شود می خلوت که دورم 

 خدا از توانم می خوب روز این در که است اتفاقی آخرین

 می پیش قدم و کرده باز را صحبت سر که اوست خود. بخواهم

 .گذارد



 -  زن خوبی جون، طهورا سالم. اینجاست کی ببین وای ای

پیشرفتت از شدم خوشحال چقدر دایی؟ . 

 امکان که خورم می افسوس کلی و شود می گرد چشمانم 

 برایم افسون خوشحالی ابراز. ندارم را اراجیفش به زدن قهقهه

است تر طبیعی و تر دلنشین . 

 کلی کردی پیشرفت اینقدر شنیدم وقتی. طهورا باشه مبارکت -

دختر اینه از بیشتر خیلی حقت. شدم خوشحال برات ... 

 می که لبخندی ترین مهربان او، ی صادقانه تبریک جواب در 

 متکلم باز زندایی. کنممی رتشک و نشانم می لب بر را توانم

شود می وحده . 

 حتماً گفتم امیرعلی به خبره، چه اینجا امروز شنیدم وقتی -

 همچین یه دنبال هم ما آخه. خرید برای اینجا بیاره رو ما باید

خوایم می داماد و عروس لباس. گشتیممی مزون . 

 دامادی به اش قیافه. دوزم می چشم امیرعلی گریزان نگاه به 

. خورد نمی برده، فرو گریبان سردر اشخواسته گفتن شرم از که

 را شرمندگی دنیا دنیا که است خطاکاری انسان به شبیه بیشتر



 را بالتکلیفم قلبم تکلیف دایی زن. کندمی حمل خودش با

کندمی یکسره . 

جونه عاطفه و امیرعلی نامزدی هفته آخر آخه - ... 

 دیگر یکبار تا شده اهنگ وجودم تمام. شنوم نمی هیچ دیگر 

 اشسینه به سرش. کنم ثبت را علی امیر دست به شکستنم

 این ثانیه به ثانیه باید. زندمی ضربه زمین به پایش با و چسبیده

 خانه آب روی دیگر که بماند یادم تا بسپارم خاطر به را لحظات

 من و گزیده مرا بار یک که است ماری همان امیرعلی. نسازم

 همین من مثل دلی ساده انسان حق. امگرفتهن عبرتی درس

 تمام ی ریشه تنهایی به و بردارد تیشه نفر یک که است

 می حس کنارم در را نفر دو حضور. بزند بن و بیخ از را اعتقاداتم

 دیگری همراه فرزاد و سیاوش جز به دانممی هم ندیده. کنم

 زن بلمقا در هم آن شد نخواهر گرم آبی طاها از. داشت نخواهم

 و تند های نفس فرزاد و سیاوش. جانش از عزیزتر مادرزن و

 بودنش و شنوم می گوشم زیر را فرزاد صدای. کشند می عصبی

گرداندبرمی وجودم به را جان . 



 خم پاهات بچکه، اشکت بلرزه، لبت بپره، رنگت کافیه فقط -

 بچه این مادر نکن شک وقت اون بگیره، رعشه دستت یا و بشه

شونممی عزاش به رو زاریدو قرتی ... 
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- . خوشبختم آشناییتون از خیلی خیلی شمایید؟ خانم طهورا

 گفتن که اونی از خودتون ولی شنیدم زیاد روزا این تونو تعریف

زیباترین هم . 

 سبک نه و است لوس نه متاسفانه ولی باشم متنفر او از باید 

 یک که من که یدگو می سخن مالحت با و خانمانه نقدر  آ. سر

 او که دهم می حق امیرعلی به و شوم می زدنش حرف جذب زنم

 با نه و هستم آرایش اهل نه که منی. کند ساده من جایگزین را

 چند هر لبخندی نشاندن برای تالشم. دارم ای رابطه زنانه ناز

 او. نیست ثمر مثمر چندان ام، شده خشک لبان روی کوچک

. طالست بزرگ مدال با برنده یک او. نیست رقیب من برای دیگر

 سانتی چند از حتی و نرفته هرز تا زنم می افسار نگاهم به



 هر. است شده ممنوعه من برای دیگر او. نکند گذر هم امیرعلی

 به احمق یک که امکرده ثابت او به دوباره دادن میدان با من چند

 را دستم. است حقم بیاورند، سرم به چه هر و هستم معنا تمام

 انگشتان بین در دستم تمام حبس. کنم می دراز جلو به کمی

 هیچ مقصر او،. آورد نمی ارمغان به برایم بدی حس هم او گرم

 نگاه جرات. است سنگین زیادی بینمان جو. نیست بدی اتفاق

 باز مطمئناً سیاوش. ندارم را سیاوش و فرزاد چشمان به کردن

 خشمگینش چشمان با فرزاد و داند می مقصر را خودش هم

 عاطفه. بود من با حق دیدی که کشد می نشان و خط برایم

شکندمی را بینمان سکوت . 

 محضر برای خیلی جون طهورا تن مانتوی امیرعلی، گم می -

نیست؟ اینطور مناسبه،  

 های گوشه از قلبم ی شکسته های ذره تا بندم می را چشمانم 

است لرزان یکم و دار خش او آرام صدای  نکند تراوش آن . 

باشه مناسب کنم فکر - . 



 لباس این من. خاصن خیلی ما های لباس ولی خانم ببخشید -

 که اینه خانم طهورا با قرارمون. خریدم نامزدم برای قبالً رو

 لباسش بودن تک روی خیلی من نامزد چون باشه، دونه یه همین

 .حساسه

 بین. کند می گرد را چشمانم فرزاد حرصی و محکم لحن 

 گوید می سخن اطمینان با طوری. ام مانده گریه و خنده دوراهی

 ی شانه روی را سرم. است افتاده اتفاق توافقی چنین واقعاً انگار

 او چشمان به تا کنممی نگاه را باال قدر آن و چرخانم می چپ

 امیرعلی چشمان به خیره سخنانش خالف بر نگاهش. برسم

 حاشیه در همیشه مثل اطاه. بارد می آتش چشمانش از. است

 و او من،. کند می نظاره را رویش به رو تلخ نمایش و ایستاده

 هر در کنند می گمان آنها. امکرده عادت بد شدیداً را طنین

 مان روابط کردن بهتر برای که است من ی وظیفه این موقعیتی

 کور را بار این اما نباشم چه و باشم مقصر چه. بردارم قدم

 خام هم باز بودن سیاوش سربار از فرار برای که منی. اندخوانده

 این از بیش نیست قرار دیگر ام،شده امیرعلی ی نداشته عشق



 باقب من از چیزی دیگر. کنم کوچک آنها برابر در را خودم

کند خیر به را بعد به این از خدا. است نمانده . 

 - باشه؟ یکی فقط لباس مدل یه از شه می مگه حرفا، چه واه  

بانو شده که حاال - ... 

 دهدمی نشان دایی زن و عاطفه به فرزاد تیز و تند های جواب 

 امکانش که حیف. است بسته رو از حسابی را شمشیرش که

 باران بوسه را صورتش و گرفتم می آغوش در را او وگرنه نیست،

کردمّ می  

 بدین، نشون من به دیگه نامزدی مخصوص مانتو مدل یه خوب -

خوایممی هم شلوار و کت و عروس لباس . 

 تیر بار این دهم نمی اجازه گیرند، می فاصله هم از فرزاد لبهای 

 نشانده برلب کمرنگی لبخند. نماید پرتاب آنها سمت به را هایش

کنم می اشاره اتاقم به و . 

 لباس. بدم نشونتون رو کامل ژورنال تا اتاقم تو بفرمایید -

 اگه ولی کردیم جمع وزامر شوی خاطر به رو هامون عروس

کنم کمکتون تونم می کنید انتخاب . 



 در دم. شود می اتاق وارد همه از جلوتر پررویی کمال با فرزاد 

 و امیرعلی. شوند وارد همراهانش و دایی زن تا ایستم می

 به نگاهی ورود از قبل. خورند نمی تکان جایشان از سیاوش

 برای شخشمگین چشمان با سیاوش. اندازممی سمتشان

 ی رفته فرو یقه در سر که حیف. کشدمی نشان و خط امیرعلی

کند می دور او چشمان از را سیاوش آتش های شراره امیرعلی، . 
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-  امیرعلی تن تو باید خیلی این شیکی، شلوار و کت چه وای

باشه قشنگ . 

 تورش در نایابی در گویی که کند می ذوق چنان ساده دخترک 

 امیرعلی برای که شلواری و کت به نگاهی. است شده گرفتار

 شلوار و کت این. است عاطفه با حق. اندازممی ام،کرده طراحی

 و کت نباشد امیرعلی وقتی. نشیندمی خوش امیرعلی تن در



 من، های لب شدن باز با بار این. خوردنمی من درد به شلوارش

شود می بلند فرزاد صدای . 

-  اونم هست مشکلی یه فقط خانم، نای سلیقه خوش خیلی شما

تکه خانم طهورا تن لباس مثل شلوار و کت اون که اینه ... 

شمایی؟ دومادشم حتما -  

- هست؟ مشکلی شما نظر از بله،  

 به نگاهی. بندد می را دایی زن دهان تندش لحن با باز فرزاد 

 وقف را عمرم از سال همه آن او جای به اگر. اندازممی طاها

 این از اوضاعم االن بودم کرده زمینی سیب اشتبرد و کاشت

 و داده تکان برایش تاسف به سری نگاهمان تالقی با. بود بهتر

 را لبانش که بزرگی لبخند ی ریشه. دهم می تحویلش نیشخندی

شود می خشک جا در است، داده کش باال به رو . 

 بهشون نگاهی یه تا بیارید رو ژورناالتون نیست، مشکلی -

 .بندازیم

 ...متاسفانه -



لطفاً جان فرزاد - ... 

 شده منفجر عصبانیت از دایی زن اینکه از قبل دهممی ترجیح 

 از و کنم داری میان بگیرد، را فرزاد دامن اش کینه های ترکش و

 امروز که مردی گویی اما کند مالحظه کمی بخواهم فرزاد

 و بینی پیش غیرقابل. نیست همیشگی فرزاد ایستاده روبرویم

 صورتم توی بلکه کندنمی نشینیعقب تنها نه. است شده غریبه

 قدر این چرا شما جان؟ طهورا شده چی: گوید می و شده براق

 کارهای این وقت شرکت اوضاع این توی االن کنی؟ می تعارف

 و ها معروف آدم همه این که وقتی اونم است، افتاده پا پیش

 سفارش و ببینن رو ما هایطرح تا اومدن یک درجه های طراح

 بدن؟

: دهدمی ادامه و انداخته درشتش صفحه ساعت به نگاهی بعد 

 کردیم تعیین شو واسه که زمانی از ساعت یک از بیشتر هنوز

 آخر تا باید متعهدی، واستادن بیرون که هایی آدم به شما مونده،

 کم و دستی دم های سفارش برای نیست قرار. باشی پیششون

بدیم دست از رو خوبمون های مشتری ارزش، . 



-  و دستی دم من عروس و پسر های سفارش که اینه منظورتون

ارزشن؟ کم  

 و اندازدمی تام یاد به مرا دایی زن خشم از شده سرخ ی قیافه 

 و بدبخت ی گربه آن مانند لحظه همین اگر کنم می فکر خودم با

 بخار دیگ مثل شود، برداشته سرش ی کاسه از ای تکه بالکش،

 روی رودمی صحنه این تصور با که لبخندی. کشید خواهد سوت

 می خفه دم در را بیندازد خطر به را جانم و گرفته شکل لبانم

 کامرانی آقای منظور جان، زندایی نه: گویم می دلجویانه و کنم

 امروز. آوردین تشریف بدی وقت شما متاسفانه. نیست این اصالً

 رو وقتم باید من االن دارند، حق ایشونم. حساسیه روز ما برای

 و عروس لباس هم ما کار. کردیم دعوت که کسایی برای بزارم

 ولی باشیم نداشته ها لباس این از که این نه. نیست داماد

 دوختن عروس لباس وقت که اونیه از تر سنگین خیلی کارمون

 و هستیم استثنا من برای شما باشید مطمئن شما. باشیم داشته

 تحمل باید ساعت دو یکی ولی دیم می انجام رو نکارتو حتماً

 .کنید

 



 می هم روی را هایش دندان همچنان اما است شده آرام کمی 

 با که امکرده فکر که است آن از تر عزیز ظاهراً عاطفه. فشارد

نشیند می عقب موضعش از و کندمی قانع را او جمله یک . 

 هم اب عجله .اومدیم موقع بد ما جان، مامان گن می درست -

ببینیم رو شون ها مدل ی بقیه و بیرون بریم بهتره. نداریم . 
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 نشان و خط هم برای نگاهشان با که همانطور فرزا و دایی زن

 پشت هم عاطفه و افسون. کنندمی ترک را اتاقم کشند،می

 و ها طرح کردن پایین و باال با را خودم. شوند می راهی سرشان

 هم طاها با نشوم مجبور تا کنم می سرگرم یزمم روی الگوهای

 خم بیشتر سرم و کنم می حس را نگاهش سنگینی. شوم کالم

 پوست خواسته آنچه به او رساندن برای بارها و بارها من. شود

 های آه. نکرد که نکرد برادری برایم هم بار یک او اما ام انداخته

 آه آنقدر ربگذا. گذارم می جواب بی هم را کشد می که عمیقی



 جذابیتی هیچ او های حرف. شود تمام اتاق اکسیژن که بکشد

باشد داشته برایم تواند نمی . 

 ...طهورا -

 به را خودم تا است بهانه بهترین همین و است آرام صدایش 

ندارد آمدن کوتاه قصد هم او اما بزنم نشنیدن . 

جان طهورا - ... 

 می هومی و کرده نگاهش چشمی زیر. دارد هم عجز صدایش 

 اسن به من زندگی رساندن در طاهر ی اندازه به هم او. گویم

 اگر. است تر موجه برایم باشد چه هر طاهر دلیل. دارد نقش نقطه

 کسانی افسون و طاها است، رسانده پرتگاه ی لبه به مرا او

 و اند داده هل امیرعلی با رابطه پرتگاه داخل به مرا که هستند

. برندمی لذت ام زندگی تلخ وضعیت از که کنم می فکر حاال

 جواب. اندشده مشت بدنش طرف دو که بینم می را دستانش

سکوت و است سکوت امگفته که هومی . 

 زودتر دارم دوست. ام شده خسته ها برگه کردن پایین و باال از 

 بزرگترین گویی که ام رفته فرو نقشم در قدر آن. بگذارد تنهایم



 دستان. جویم می ههایم نقش و ها طرح بالیال را در را امگمشده

 خارج دهانم از خفیفی هین کشند می حصار دورم که ای مردانه

 تا کشدمی طول کمی. اندافتاده بدنم طرف دو دستانم. شود می

 تنگ چنین این مرا کسی چه ببرم پی و کرده درک را موقعیتم

 مدل آلودش بغض صدای شنیدن با. است کرده دعوت آغوشش به

کندمی تجربه را حسابی ریزش یک . 

 طنین و تو و من که روزهایی برای دلم شده، ذره یه برات دلم -

 برای دلم. زده لک کردیم می زندگی روستایی ی خونه همون تو

 برگردون دور زندگی کاش. زنه می پرپر ات خالصانه های محبت

 برمی و زدم می دور دوربرگردون تریننزدیک از اونوقت داشت،

 تو دور تونستم می تا و سالگیم شونزده پونزده، همون به گشتم

 شد می و بود بزرگ کنپاک یه کاش. گشتم می خوبیات و

 روزهای تمام و داشتم می برش اونوقت کنی، پاک اشتباهاتو

 علی امیر برای تو حیفی، تو. کردم می پاک زندگیمو اشتباهی

 برای. بودی حیف طنین و من زندگی برای که همونطور. حیفی

 از یکی االن و خوندی می درس باید تو. بودی حیف شدن فدا

نبود زندگی این حقت. شدی می شهر های پزشک ترین موفق . 



 چشمان. گیردمی فاصله کمی و گرفته دستش در را بازوانم 

 و کشد می آهی. کندمی رصد را صورتم دور یک آلودش اشک

 می رو اینا ی همه. شدم نامردی چه یبینی  م: دهدمی ادامه

 یه من. بردارم قدم از قدم برات کنم نمی جرات ولی دونم

 کردم، خالی رو پشتت داشتی نیاز جا هر که م عرضه بی ترسوی

 تو. داری خبر ما زندگی از چقدر دونم نمی. تو برعکس درست

. بدونی چیزی دارم شک که شدیم دور هم از قدر اون مدت این

 طاهر که آتیشی تو که طنین و نمم مقصر. نیستی تو مقصرم

 طاهر. سوزوندیم زندگیتو و ریختیم هیزم کرد، روشن برعلیهت

 جایی یه و گرفته طنین و من از رو نداشتیم و داشتیم هرچی

 این وقت هیچ نیست معلوم اصالً که جایی. کرده گذاری سرمایه

 ای سرمایه هیچ هم دوتا ما االن. نه یا برسه دستمون به پول

 تو همت به که مدرکیه دومون هر ی سرمایه تنها و منداری

 .گرفتیم

 زندمی تلخی لبخند. کندمی پاک را هایش اشک دست پشت با 

 که اینه من زندگی خوبی. آورده در منو پدر دایی زن: گویدمی و



 اجازه و بگیره رو حقش بلده خوب بودنش زن وجود با افسون

امیرعلی عکس رب درست کنه، دخالت زندگیش تو کسی نده ... 
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فشارد می هم به را هایش دندان و شود می سفت فکش . 

 اصرار خاطر به و شدم امیرعلی خام بازم که تم شرمنده من -

 بهش دیگه فرصت یه خواستم ازت و گذاشتم پیش پا افسون

 خاطر به هم منو دایی زن. نداشت رو لیاقتش علی امیر. بدی

 هیچ. منه مدرک نیستم، من دایی زن داماد. خواد می مدرکم

 از داره حالم دیگه. بودم دکتر آقای همیشه نبرده، اسممو وقت

. خوره می هم به اومده اسمم پشت که مسخره پیشوند این

 نه که بگیره رو میونه جوری چه بلده خوب. عاقلیه دختر افسون

 امیرعلی ولی بشه دلخور زندایی نه و بخوره لطمه من غرور به

 غالم یه دایی زن مقابل در و بینه دهن شدت به  نیست یاینجور

 دونم می شکسته، دلت دونم می. نیست بیشتر گوش به حلقه

 به حسو همین هم خودم بدونی خوام می. دلخوری ازم خیلی



 یه خوام می. خوره می هم به عرضگیم بی از حالم  دارم خودم

 گم ینم منه، زن افسون. بردارم قدم یه برات شده که بارم

 باشه نامردی شاید. دارم دوسش خیلی که مطمئنم ولی عاشقشم

 کارهایی تاوان به اونم بزنم افسونو قید حاضرم بخوای تو اگه اما

علی امیر که ... 

 که را دستی لحظه همین اگر. شود نمی تر گرد این از چشمانم 

 ادامه را اش مسخره صحبت دیگر تا ام گذاشته دهانش روی

 بکوبم گوشش به را عمرم سیلی ترین محکم و کنم بلند ندهد

 ی نانوشته قوانین بعضی طبق چرا که ام مانده ام؟ کرده بدی کار

 پشت مغرورانه، ژستی با بعد و کنند گناه که آزادند مردان دنیا

 قول به جنس یک از را چیز همه تقاص و شوند پنهان زن یک

 نامردی قربانی که زنانی حال به وای و بگیرند ضعیف خودشان

 فداییه عمری و رود می بسی خون به یکی. شوند می مردانشان

 ای زندگی پای مردانه دیگری شود،می اجبار سرتاپا ی رابطه یک

 و است زده گند آن زوایای تمام به روزی همسرش که ایستد می

 من مانند یکی کند، فداکاری فرزندانش برای است مجبور او حاال



 به وای و دهد می پس را رادرانشب ی نداشته مردانگی تقاص

بسازم افسون از دیگری طهورای شوم راضی اگر من حال . 

 خودم از که لحنی ترینمحکم با و کشیده درهم را ابروهایم 

 گناه که شدی مرد قدر اون که خوبه خیلی: غرم می دارم سراغ

 خودت ی خونه خانم قضا از که گناهش بی خواهر پای برادرو یه

 تا نیستند مادرمون و پدر که حیف فقط یسیبنو هست، هم

 من. کنن حلواشون حلوا و بذارن سرشون روی رو پسراشون

 و خواهر و تو روی زندگیم تو نباید فهمیدم که وقته خیلی

 بدبخت یه خرج تو دلسوزی بهتره هم تو. کنم حساب برادرت

دکتر جناب کنی دیگه ... 

 می اش سینه قفسه روی ام اشاره انگشت با و زنم می حرف

 شوم دور اینجا از باید. رودمی باالتر لحظه به لحظه صدایم. کوبم

. ببرد پیش از بیشتر را آبرویم و بردارد ترک بغضم اینکه از قبل

 از و کشم می را راهم اش باخته رنگ ی چهره به توجه بدون

 اشزندگی زنان پشت که این به او ظاهراً. شوممی خارج اتاق



 زشت عادت این مقصر متاسفانه و است کرده تعاد بگیرد سنگر

نیست خودم جز کسی . 

 

 یه با خودم بکه بگو کنه می اذیتت اینجا پسره این بودن اگه -

بیرون بندازمش تیپا ... 

. ندارد وجود قبل ساعتی سرزندگی از اثری هیچ اش چهره در 

 به تن به تن جنگی در که است سربازی شبیه بیشتر او حاال

 اتاقم در کنار دیوار به. است خورده شکست ممکن شکل بدترین

 شلوارش های جیب درون کتش، زیر از را دستش دو و زده تکیه

 شل را کراواتش گره و ریخته هم به کامالً موهایش. است گذاشته

. کند باز کمی را اش تنفسی راه بخواهد که انگار است، کرده

 اینکه وجود با که رسم می اویی به و کرده دنبال را نگاهش مسیر

 غیرطبیعی هم باز اما دهد نشان خیال بی را خودش دارد سعی

 به محبتش. زندمی ذوق توی شدت به حرکاتش و لبخندها بودن

 مصنوعی آنقدر است، عاطفه نامش دانم می حاال که دختری



 اما نه نکند، تحریک اینکه نه را حسادتم حس که است

دهد ارمآز که است آن از کمتر اش برانگیختگی . 

 سیاوش نه: گویممی و زده سیاوش درهم ی قیافه به لبخندی 

 هدفش به هم بار این کنه فکر دایی زن بذار باشه، بذار جان،

 پیش بری بهتره هم تو. کنم بازی نقش بلدم خوب من. رسیده

نیست خوب واسش واسته، سرپا زیاد نذار معصومه، . 

 آتیش تو وجودم ی همه تا نبودی خانم و خوب اینقدر کاش -

سوخت نمی . 

 در زدنی هم به چشم در و کندمی ادا را اش جمله بغض کلی با

 این در بزرگ کاش یک هم من. شود می ناپدید جمعیت بین

 شود تمام لعنتی مراسم این زودتر کاش. گذرد می دلم از لحظه

ببارم خودم تنهایی در را قلبم درد و ببرم پناه خلوتگاهم به تا ... 

 

# ۱۸۱پارت  

-  کار که این قبل ببر خونه این از رو پسره این پای گفتم بار هزار

 چیز همه به حواسم گی می و جلو دی می تو سینه بگذره، کار از



 گند گوشت زیر که بود چیز همه به جوری این حواست هست،

 افتادی راه االن. بود برف زیر سرت تو و دختر این احساس به زد

 برو و تو نمایی مظلوم بساط ینا کن جمع چی؟ که ما دنبال

 توی زندگی تو اومده که کرده گناهی چه بیچاره زن اون. خونه

موندی خودت مشکالت رفع تو که ... 

 عجیب آرامشی با و کنم می آویزان کمد داخل را ام مانتو 

 اتاق، در بودن بسته وجود با. شوممی هایملباس تعویض مشغول

 می سیاوش برای دلم. رسدمی گوش به بلند و واضح فرزاد صدای

 اش نشدنی انکار مظلومیت به حواسم اتاق به ورود از قبل. سوزد

 خبری دیگر. بود انداخته زیر به سر و زده تکیه ورودی در به. بود

 طعنه موال جنگل به موهایش. نبود هم ول و شل کروات همان از

 خلدا را کتش. بودند زمانی هر از تر افتاده هایششانه. زد می

 و سر دادن نشان مرتب برای رغبتی هیچ و گذاشته اتومبیل

 ما همراه خودش و رسانده خانه به را معصومه. نداشت وضعش

 آپارتمان همان با زیادی ی فاصله هم جدیدش ی خانه. بود آمده

 و کوچه یک ی اندازه به. نداشت مان جور و جمع و کوچک های

 ساکن سیاوش ازدواج زا بعد فرزاد. بودیم دور هم از خانه چند



 به نشد حاضر سیاوش و من اصرار وجود با حتی. شد او آپارتمان

. گذاشت من اختیار در کار برای را اش سرمایه و برگردد دانشگاه

 کارگاه و کوچک شرکت همان به را ما نفر سه هر زندگی حاال

 وقت آن برای دل و جان از هم مان همه. است وابسته خیاطی

 ام شده خرید پیش ویالی دو هر نداد اجازه اوشسی. گذاریم می

 بود، فروش قابل قبل از باالتر خیلی قیمتی با و تکمیل حاال که را

 با داشتم نیاز کارم شروع برای که را پولی عوض در. بفروشم

 یک کار این با و گذاشتند من اختیار در و کرده جور فرزاد کمک

دکردن خودشان محبت ی شرمنده مرا دیگر بار . 

خوبه؟ حالت جان، طهورا -  

. آوردمی خود به مرا سیاوش آرام چندان نه و نگران صدای

 کنده هستم، آن در که زمانی این از دقیقه چند نیست معلوم

 و مضطرب چنین این او که امشده گم زمان خم و پیچ در و شده

 به حال در و برداشته رگال روی از را ام روسری. است هراسان

میام االن: گویم می کشیدنش، سر . 



 یا او. اندازدمی خنده به مرا کشد می که عمیقی نفس صدای 

 دست زیادی را علی امیر به ام عالقه یا و دیده ضعیف زیادی مرا

 خودم دست کاری نکند که است نگران چنین این که گرفته باال

 ها سال که اتفاقاتی از بعد من. ندارم تعارف که خودم با. بدهم

 را امیرعلی شاید و باید که آنطور هیچگاه افتاد مانبین قبل

 کسی. بود عالی موقعیت یک برایم فقط او. نپرستیدم عاشقانه

 در شاید و بودم زده رقم او با را ام نوجوانی ناب های عاشقانه که

 های عاشقانه او با توانستم می که بود کسی تنها خودم خیاالت

کنم تجربه را میانسالی ناب . 

 در حتی گاه هیچ که قدر آن. زیاد خیلی داشتم، دوستش 

 نوجوانی اساطیری عشق آن از اما ام نکرده خیانت او به خیالم

 که هستم زنی عاقله من دیگر حاال. نیست و نبوده خبری دیگر

 امیرعلی با بندم نیم ی رابطه به پا که ای لحظه همان از

 ی سایه از ترس مدام. داشتم را روزها این هراس ام،گذاشته

 و نشد کم مان زندگی روی از گاه هیچ که دایی زن بزرگ

 عاشقانه به دل راحتی به داد نمی اجازه بود، همیشگی حضورش



 می همین از دلم. ببندم بسازد، برایم داشت سعی او که هایی

بستم دل دروغینش محبت و او به دانسته نادان، من که سوزد . 

 انگشت دو با و بینم یم آینه در را خودم بار آخرین برای 

 طرف به را آینه درون ی پژمرده دخترک های لب اشاره و شست

 نشسته جانش به که تحقیری و شکست بگذار. کشم می باال

 وجدان کافی ی اندازه به سیاوش. بماند خودش خلوت برای است

دارد درد . 
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 پذیرایی درون پا مسخره لبخند همان با و کنم می باز را در

 گذشته روزهای تمام برخالف امروز. گذارم می ام خانه وچکک

 آن ی نقطه به نقطه. ندارد وجود آرامش ای ذره هم خانه این در

 جزو پیش ساعت چند از که اندازدمی وفایی بی مرد یاد به مرا

 و عالقه و عشق خانه همین در است قرار و شده هایم ممنوعه

 دست در، شدن باز با .بسپارم ها خاطره به را داشتنش دوست

 آمده باال در مجدد کوبیدن قصد به که سیاوش ی شده مشت



 چشمانم مردمک به را نگاهش. افتدمی پایین مکث کمی با است

 به آنها طریق از خواهدمی گویی. ندارد کندن دل قصد و زده گره

 آن. نیست مصنوعی دیگر لبخندم. ببرد پی قلبم هوای و حال

 من از را بودن بد حق چشمانش داخل انهبرادر و خوب حس همه

 پیش آنچه با زودتر هرچه باید شده هم او خاطر به من. گیرد می

بیایم کنار آمده . 

 خوبی؟ -

 و هاطرح از استقبال حجم این با شه می مگه خوبم، که معلومه -

 قولی طبق تونم نمی که اینجاست مشکل فقط. بود بد لباسامون

 سفارش هم اون با. بدم استراحت تههف یه ها بچه به دادم که

 بازم کنم می فکر کنیم شروع رو کار امشب همین اگه جورواجور

بیاریم کم وقت . 

 

 چه: گوید می قبل از تر کالفه و کشد می صورتش به دستی 

 دونیم می مون همه وقتی اونم بپیچونی بحثو داری اصراری

نداره دادی تو که جوابی به ربطی هیچ من سوال . 



: گویم می لبخند همان با و کرده خم چپم ی شانه روی را سرم 

. لباسه شوی به مربوط دقیقا مشکل داره؟ ربط چی به پس

 دومادیه هایلباس باید امشب همین از من که اینه مشکل

 خیلی سفارشا دیدی، که هم خودت. کنم شروع رو امیرعلی

 محضر برای مانتو عروس، لباس دوماد، شلوار و کت. زیادن

 و شلوار و کت دوماد، محضر برای جدا شلوار و کت روس،ع

 خواهر پیراهن دوماد، مادر مخصوص لباس ساقدوشا، لباسهای

طاها شلوار و کت داماد، ... 

دهممی ادامه و کرده باز طرف دو به را دستانم  . 

بگم؟ بازم یا کافیه -  

 محکم را چشمانش و گذاشته هایش لب روی را دستش کف 

 به. ندارد او از کمی دست هم خودم حال. دهد می فشار هم روی

 دوز است قرار که امشده معتادی مانند. پریشانم و ریخته هم

. کند می درد وجودم تمام. برسانند هیچ به باره یک به را موادش

 گویی. فشرد می هم به محکم و گرفته مشتش در را قلبم کسی

 بیرون تانشانگش بین از را جانم ی مانده ته همان است قرار



 بود قرار سرم خیر. اند شده تر افتاده سیاوش های شانه. بکشد

 درد به را کشم می که عذابی بار تمام اما کنم آرامش کمی

 نفع به لحظه این در بودنش. ام افزوده بیدارش، همیشه وجدان

 کرده روی زیاده که فهمیده انگار هم فرزاد. نیست کداممان هیچ

 پیدا خودش برای ایگوشه صدابی و مآرا است دقایقی که است

نیست جانبش به حق لحن از اثری دیگر و کرده . 

 اما باشد کرده هدایت امیرعلی طرف به مرا است ممکن سیاوش 

 وجدانش و او برای عذاب همه این. نیست او اصلی مقصر مطمئناً

 را چشمانم زیر نم ام اشاره انگشت نوک با. است ثقیل زیادی

 بری بهتره: گویممی لرزانی بالحن و زده دیتلخن. گیرممی

 زمان یکم بذار. نیست خوب کدوممون هیچ حال امشب. سیاوش

 از تر کوتاه دیواری همیشه مثل و است تازه هنوز من داغ. بگذره

 زبونم اما نیستی مقصر تو که دونم می. نیست برم و دور تو

 به امروز. تنهاست هم معصومه. شده تیز و تند زیادی امشب

. باشی کنارش و خونه بری بهتره. داشته استرس کافی ی اندازه

 رو امشب فقط بشم خوب زود زود دم می قول. نباش منم نگران



 ناحق به که قلبی برای عزاداری شب یه کنم فکر. بده وقت بهم

نیست؟ باشه، حقم شکسته  

 

# ۱۲۰پارت  

 خانه افتاده سری با پرطمطراقم سخنرانی شنیدن از پس سیاوش

 صندلی از یکی روی که است زیادی زمان مدت. کند می ترک را

 بازی میز روی کوچک دان نمک با و نشسته آشپزخانه های

 مشخصی موضوع روی تمرکز ی اجازه ام فکری ترافیک. کنممی

 و بارها را گذشت که روزی ی لحظه به لحظه. دهدنمی من به را

 سعی بارها. رسم نمی خاصی ی نتیجه هیچ به و کرده مرور بارها

 اینکه وجود با. کنم ترسیم ذهنم در را علی امیر ی چهره کردم

 تصویر هیچ گذردنمی دیدارمان آخرین از بیشتر ساعت چند

 چهره واضح قسمت تنها. است نمانده امحافظه در او از واضحی

 می نقش فکرم در همیشه از تر پررنگ که است لبانش طرح اش،

 هم اش بینی و ها چشم جایگاه در حتی که پررنگ آنقدر. بندند

 این دلیلش شاید. کنم استفاده باریکش لبهای طرح از توانممی



 رفت می رژه چشمانم جلوی که مدتی طول تمام در که باشد

 باالتر لبهایش حوالی جایی از نگاهم که بود این سعیم ی همه

 .نرود

- بخوابی؟ خوای نمی شد، صبح  

. شودمی پرت دستم از شدت به نمکدان و کشم می بلندی هین 

 حتی که است بوده صدابی و آرام ساعت چند این در آنقدر

. خورد می جا من از بیشتر هم خودش. امنشده حضورش متوجه

 می گوشش روی را راستش دست و بسته را چشمانش از یکی

 آشپزخانه کف های سرامیک به نمکدان برخورد صدای. گذارد

 زمین به مجدداً و شده بلند زمین روی زا بار چند. شود می بلند

 ناهنجار صدای از شاکی که است فرزاد این باالخره و خوردمی

 موفق هنوز من. گیردمی دست در را آن و گذاشته پیش  قدم آن

بیابم را امگمشده پای و دست ام نشده . 

آید می گوشم کنار از دقیقا بار این فرزاد صدای  . 

رسیدی؟ت اینقدر چرا تو؟ خوبی -  



 جلو را سرش که همانطور و گرفته من صندلی به را دستش یک 

. گذارد می میز روی را نمکدان ببیند، را صورتم تا کشد می

 دهانم. کنم می بسته و باز بار چند را ام شده گرد چشمان

 ناهنجاری صدای و کنم باز دهان ترسممی. است خشک خشک

 از را لیوان زود یلیخ و فهمد می مرا حال. شود خارج گلویم از

 همان به هم باز. کند می آب از پر لبالب یخچال کن سرد آب

. گیردمی روبرویم را لیوان و شده خم سرم پشت از قبل ی شیوه

 دستپاچه کنند، می سیر صورتم روی دقیقاً که گرمش های نفس

 متوجه لیوان، گرفتن قصد به دستم آوردن جلو با. است کرده ام

 و داده دستم به را لیوان فرزاد. شوممی آن حد از بیش لرزش

 برای هم دیگرم دست از. نشیندمی من کنار صندلی روی خودش

 می لبانم به را آن سختی به و گرفته کمک لیوان داشتن نگه

 قدر این چرا: گویدمی و کشیده ای کالفه پوف فرزاد. رسانم

؟شده گچ مثل رنگت چرا. ام همیشه فرزاد همون من ترسیدی؟  

 را لیوان. کندنمی کفایت آب جرعه یک گلویم شدن تر برای 

 آب از باریکی راه که دارم عجله قدر آن. کشممی سر نفس یک

 پاک را صورتم دست پشت با. افتدمی راه به لبانم طرف دو از



 خیره محوی لبخند با فرزاد. گذارم می میز روی را لیوان و کرده

 محبت قدر آن. کند نمی ما دستپاچه نگاهش. است حرکاتم به

. نیست دهنده آزار شیرینش سنگینی که ریخته چشمانش داخل

شدی؟ بهتر: پرسد می و شده خم طرفم به کمی  

 حس او مانند توانم نمی بکنم هم کار هر من که دانم می خوب 

 این آید می بر دستم از که کاری تنها. ببخشم دیگران به را خوب

ممنون آره،: بگویم و زده کمرنگی لبخند که است . 

شدم حالت این باعث خودم کنی؟می تشکر چی واسه - ... 

 

# ۱۲۱پارت  

- خونه نرفتی هنوز رفت یادم کل به که بود پرت حواسم اینقدر . 

 رو سکته یه خودم که پریدی جوری یه معلومه، هم نگفته آره، -

کردم رد . 

 روی را دستش دو. نخندم توانم نمی شوخش، لحن جواب در 

: پرسد می قبل از تر جدی لحنی با و کرده قالب هم در میز

چیه؟ تصمیمت  



موردی؟ چه در: پرسممی و دهم می تکان سر  

- نامردت پسردایی قضیه همین ... 

 خاصی تصمیم هیچ: گویممی تفاوتیبی با و اندازممی باال شانه 

بزنم شو دومادی های لباس طرح امشب از بشینم قراره. ندارم . 

-  در قصر و بره راه راست راست همینطور بزاری ایخو می یعنی

 بره؟

 ترس اما اندازدمی خنده به مرا اش پرخاشگرانه و عصبی لحن 

 می تعجب با. کنم رها آزادانه را ام خنده گذارد نمی او واکنش از

 منو بیاد که بیفتم پاش به برم مثال؟ کنم چیکار باید: پرسم

 بگیره؟

 

 الزم: غرد می و کشیده درهم ابرو .است زمانی هر از تر بدخلق 

 سیاه ی دختره همون اون ارزش. ازدواج برای کنی التماس نکرده

است سوخته ... 

 بود ممکن عیب یک و هزار عاطفه. کنم می شک هایم گوش به 

 به کمی هایم ابرو. نبود سوخته سیاه مطمئنم ولی باشد داشته



 نیست تهسوخ سیاه عاطفه: گویم و گیرند می حالت باال طرف

بانمکه و سفید هم خیلی ... 

 برنده که زنی روی من اینکه جای به. است شده عوض ما جای 

 آرامم او و بگذارم عیب است شده امیرعلی با ازدواج میدان ی

است عاطفه تخریب حال در قوا تمام با که اوست این کند، . 

 نه هم سوخته سیاه حاال. چشم بگو است سوخته سیاه گم می -

 عرضه بی ی مرتیکه اون نامزد خاطر به باید چرا تو برنج، شیر و

کنی؟ بحث من با   

 جوابم بگویم عاطفه از دفاع در دیگر ای جمله اگر دارم شک

 و خوب دختر یک مانند و داده تکان سر  نباشد آبدار ای کشیده

کنم می تایید را هایش گفته کن، گوش حرف . 

 تو که چی هر و است سوخته سیاه گی می درست تو باشه -

 بزی دهن به باید علف که اینجاست مشکل فقط. هست بگی

اومده شیرین هم حسابی ظاهراً که بیاد شیرین ... 



 آدمیزاد، تا شبیهه بیشتر بز همون به وجود بی اون درسته -

 اومده، شیرین بزتون دایی پسر دهن به که نیست علف این البته

ردهک مزه حسابی دندونشون زیر علف شریف شغل ... 

- چیه؟ شغلش مگه  

 متخصص: گوید می باالخره و شودمی طوالنی کمی مکثش 

 ...قلبه

 نمی پیدا گفتن برای حرفی هیچ. شود می دوخته هم به لبانم 

 های شغل با دامادی و عروس یافتن برای تقال از حجم این. کنم

 و بلند های خنده صدای. است باور غیرقابل برایم پرکن دهان

 قرار باالخره امیرعلی. لرزاندمی را خانه یوارهاید هیستریکم

 درست کند، ازدواج داشت، دوست مادرش که مدرکی آن با است

افسون مانند ... 

 

 

# ۱۲۲پارت  



 از که خندم می آنقدر. کند می نگاهم تنها فرزاد و خندم می من

 می ام ساعته چند بغض بعد. گیردمی راه اشک چشمم هایکناره

 پیش در را ام چانه راه سرعت به و شکسته ماشکهای سد. ترکد

 می متوجه دارم تازه. شود می سرد کمکم دارد بدنم. گیرد می

 برای خودم جای به دلم بار این. است آمده سرم بر چه که شوم

 خاطر به که داشتم را شانس این الاقل من. سوزد می عاطفه

 عروس لیست از امیرعلی، مادر ی عالقه مورد مدرک نداشتن

 قول به که عاطفه حال به بدا. بخورم خط اش عالقه مورد های

 در امیرعلی عقد به است قرار مدرکش بلکه خودش نه طاها

 .بیاید

 خواسته کنی شرکت علی امیر مراسم تو من با بخوام ازت اگه -

زیادیه؟ ی  

 

 صدابی و آرام ی گریه یک هم آن گریه، ساعت نیم از بعد 

 ورم هایم پلک پشت. کنم باز لب از لب نتوانم که نیست عجیب

 کنار از که نگاهی نیم. شوند می باز سختی به چشمانم و کرده



. است ارادی غیر کامالً اندازم می دیواری ساعت به فرزاد سر

 پیدا سنگین خوابی به عجیبم تمایل برای هم دیگری دلیل حاال

 هم روی پلک هنوز من و است گذشته سه از ساعت. کنم می

 دوباره را سوالش و شده خم جلو به کمی فرزاد. ام تهنگذاش

 عجیبی برق. دوزم می چشم مصممش چشمان به. کند می تکرار

 همان با. کندمی قرص بودنش به را دلم و گذاردمی هاآن از

 قرار که تو: گویم می ماند، می گرگ ی زوزه به که گرفته صدای

بری نامزدت با بود ... 

 

 مترمیلی یک حتی اش خیره نگاه. گذاردمی اش چانه زیر دست 

 تفریحانه و داده حالت پایین به را اش چانه. ندارد جابجایی قصد

 مانتوی و شلوار و کت همون با و نامزدم با آره: گوید می

 ...معروف

 

 



 این. نخندید شیطنتش پر لحن و تخس ی قیافه به شودنمی 

 بود، انداخته راه به دایی زن با که سردی دوئل یاد به مرا جمالت

 عجیبی میل. زنم می تکیه صندلی به و سینه به دست. اندازد می

 حضور به توجه بی لحظه همین اگر نیست عجیب. دارم خواب به

 چندساعته خوابی به را چشمانم و گذاشته میز روی را سرم او

 او مقابل در که است خوب. بیند می مرا حال هم او. کنم مهمان

 و است خودش خود همیشه او. نیست کردن بازی نقش به نیاز

 خودت شود می او کنار. کنم می تشویق بودن خودم به هم را من

 است خوش عادت همین. نترسی نابجایی قضاوت هیچ از و باشی

 دستش دو. نکند معذبت وقت هیچ حضورش شود می باعث که

. دهد می عقب کمی را اش صندلی و گذاشته میز ی لبه را

 و سر به آبی یه پاشو: گوید می خیزد، برمی جا زا که همانطور

 هیچی به. شدن خون کاسه یه چشمات بخواب، و بزن صورتت

 و فکر واسه جایی هیچ امیرعلی و تو ی قضیه. نکن فکر هم

 که لیاقته سر بحث نیست، عالقه سر بخث. نداره الکی خیال

 با دوارمامی. نداره و نداشته رو تو لیاقت که علیه امیر این مطمئناً

. خداست روز هم فردا. نکنی داغون خودتو ته و سر بی فکرهای



 بسوزونی لیاقتبی اون به فکر با ساعتاتو که داری وقت اینقدر

 برای الزم انرژی که بخواب و برو االن فقط. دونه می خدا که

بخیر شبت. باشی داشته رو بعدت روزهای کردن حروم ... 

 از اینکه از قبل. رود یم آشپزخانه خروجی در طرف به و 

 به و ایستد می جا در. زنم می صدایش شود خارج آشپزخانه

 داشتنی دوست هم پایینش به باال از نگاه حتی. چرخد می طرفم

. ریزدنمی وجودش زوایای تمام از غرور امیرعلی برخالف. است

ایستم می ادب حسب بر . 

 دایی زن جلوی اینکه از چقدر دونی نمی هستی، که ممنون -

 می نابود امروز من نبودین سیاوش تو اگه. اومد خوشم واستادی

 که نبودم هستم االن که اینی وقت هیچ نبودین اگه یعنی. شدم

 و تو. کنم علم قد اشخانواده و امیرعلی طاها، جلوی بخوام

 کاری. کنین می کمکم دارین داشتی چشم هیچ بدون سیاوش

 جبران جوری یه شد می کاش. نکردن واسم برادرام حتی که

 ...کنم



. کند می نگاهم و برده فرو شلوارش جیب در را دستش دو 

 تعویض را هایش لباس هم هنوز او. کند می بیداد وجدانم عذاب

شکند می گونه این را سکوت. است نکرده . 

کنی؟ جبران خوای می مطمئنی -  

 دارد نیامد و آمد تعارف گویندمی. است عجایب روز امروز 

 باال و پایین سر جز به جوابش در. است من االن حال حساب

 و شده نزدیک من به قدمی. نیست ساخته من از کاری کردن

کن شرکت امیرعلی مراسم تو نامزدم عنوان به: دهد می ادامه ... 

 

 

# ۱۲۳پارت  

 قادر و زده خشکم. کند می ماتم و کیش کوتاه ی جمله همین با

 تا ایستم می جایم سر نقدرآ. نیستم العملی عکس هیچ انجام به

 فرزاد. آوردمی خود به مرا خانه، ورودی در شدن بسته صدای

 روی دوباره. است گذاشته تنها خیال و فکر دنیایی با مرا و رفته

 تا آن محتویات و سوزد می ام معده. کنم می سقوط صندلی



 من و است واضح زیادی فرزاد ی خواسته. آیدمی باال گلویم

 چند اگر شاید. کنم اطمینان آن بودن غرضانه بی هب توانمنمی

 بیشتری زمان که داد نمی پیشنهاد کنده پوست و رک پیش ماه

 خندیدم می اش خواسته به االن بگذاریم هم با شدن آشنا برای

 تلقی مهیجش و کننده سرگرم کارهای آن از یکی را آن و

 او برای آن انجام از هاسال شاید من نظر از که کارهایی  کردممی

 مردی همان فرزاد. نیست امکانش حاال اما است گذشته من و

 به بیشتر را خودش تا خواست فرصت من از قبل هاماه که است

بشناساند من . 

 جایی بد هم بار این امیرعلی. شوند می بسته درد با چشمانم 

 را فرزاد مانند آلی ایده مرد من که بد آنقدر. شد ام زندگی وارد

. دادم دوباره فرصتی امیرعلی به طاهر اصرار به و گرفته نادیده

 با ازدواجش مقدمات سازی آماده مشغول روزها آن سیاوش

 تنها مرا شدنمی حاضر هم دار و گیر آن در حتی. بود معصومه

. داشت همراه به وجدان عذاب کلی برایم موضوع این و بگذارد

 و کرد می صرف معصومه و خودش برای را وقتش باید سیاوش

 دلسوز برادران نقش در که طاهر. بودم هایش خوشی مزاحم من



 او که قدمی جبران به تا شدم وسوسه شد، پیدا اش کله و سر

 او به قدمی هم من است گذاشته پیش ها فاصله کردن کم برای

 ی خواسته طوالنی چندان نه دیدار دو یکی از بعد. شوم نزدیک

 در سعی که مرا دهان ایهگون به و کرد مطرح را علی امیر

 برادرانم و خواهر و خودم بین آمده وجود به ی فاصله برداشتن

 صبور سنگ بارها و بارها قبل از که هم سیاوش. بست داشتم، را

 از بود، شنیده را باالیش بلند عشق داستان و شده امیرعلی

 ابراز جریان در کس هیچ میان این در  کرد استقبال تصمیمم

 برخورد آن از تر عاقالنه هم او خود و نگرفت قرار زادفر ی عالقه

کند معذبم روبرویم آپارتمان در حضورش که کرد . 

 یک جایگاه در بیشتر را او بار این ولی بود همیشگی حضورش 

 لبخند همان با. دیدممی دلسوز و صمیمی دوست یا و برادر

 کتتک آنالیز مشغول آن پس در گویی که دقیق نگاه و مهربان

بود رفتارشان و اطراف هایآدم . 

 خواسته ترین غیرممکن خواب برهم و درهم های فکر این با

 انجام برای هم دیگری کار اما باشم داشته توانم می که ایست



 می اتاق به را خودم پریشان و خسته و برخاسته جا از. ندارم

 جزو دلیل چه به دانمنمی که ای نفره دو خواب تخت. رسانم

 و فکر چه هر. کندمی کجیدهن من به است شده ام خانه وسایل

 لحاف مهمان را خودم و گذارممی جا اتاق در پشت را است خیال

 گرم بکنم را فکرش آنکه از زودتر چشمانم. کنممی نرمم و گرم

 آن پس در شاید که خوابی. یابددرمی مرا سنگین خوابی و شده

 از تیرگی جز امروز به تا که بختی سفیدی و باشد امید روشنایی

ام ندیده آن . 
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 قادر و زده خشکم. کند می ماتم و کیش کوتاه ی جمله همین با

 تا ایستم می جایم سر آنقدر. نیستم العملی عکس هیچ انجام به

 فرزاد. آوردمی خود به مرا خانه، ورودی در شدن بسته صدای

 روی دوباره. است گذاشته تنها خیال و فکر دنیایی با مرا و رفته

 تا آن محتویات و سوزد می ام معده. کنم می سقوط صندلی

 من و است واضح زیادی فرزاد ی خواسته. آیدمی باال گلویم



 چند اگر شاید. کنم اطمینان آن بودن غرضانه بی به توانمنمی

 بیشتری زمان که داد نمی پیشنهاد کنده پوست و رک پیش ماه

 خندیدم می اش خواسته به االن اریمبگذ هم با شدن آشنا برای

 تلقی مهیجش و کننده سرگرم کارهای آن از یکی را آن و

 او برای آن انجام از هاسال شاید من نظر از که کارهایی  کردممی

 مردی همان فرزاد. نیست امکانش حاال اما است گذشته من و

 به بیشتر را خودش تا خواست فرصت من از قبل هاماه که است

بشناساند من . 

 جایی بد هم بار این امیرعلی. شوند می بسته درد با چشمانم 

 را فرزاد مانند آلی ایده مرد من که بد آنقدر. شد ام زندگی وارد

. دادم دوباره فرصتی امیرعلی به طاهر اصرار به و گرفته نادیده

 با ازدواجش مقدمات سازی آماده مشغول روزها آن سیاوش

 تنها مرا شدنمی حاضر هم دار و گیر نآ در حتی. بود معصومه

. داشت همراه به وجدان عذاب کلی برایم موضوع این و بگذارد

 و کرد می صرف معصومه و خودش برای را وقتش باید سیاوش

 دلسوز برادران نقش در که طاهر. بودم هایش خوشی مزاحم من

 او که قدمی جبران به تا شدم وسوسه شد، پیدا اش کله و سر



 او به قدمی هم من است گذاشته پیش ها فاصله کردن مک برای

 ی خواسته طوالنی چندان نه دیدار دو یکی از بعد. شوم نزدیک

 در سعی که مرا دهان ایگونه به و کرد مطرح را علی امیر

 برادرانم و خواهر و خودم بین آمده وجود به ی فاصله برداشتن

 صبور سنگ بارها و بارها قبل از که هم سیاوش. بست داشتم، را

 از بود، شنیده را باالیش بلند عشق داستان و شده امیرعلی

 ابراز جریان در کس هیچ میان این در  کرد استقبال تصمیمم

 برخورد آن از تر عاقالنه هم او خود و نگرفت قرار فرزاد ی عالقه

کند معذبم روبرویم آپارتمان در حضورش که کرد . 

 یک جایگاه در بیشتر را او ربا این ولی بود همیشگی حضورش 

 لبخند همان با. دیدممی دلسوز و صمیمی دوست یا و برادر

 تکتک آنالیز مشغول آن پس در گویی که دقیق نگاه و مهربان

بود رفتارشان و اطراف هایآدم . 

 خواسته ترین غیرممکن خواب برهم و درهم های فکر این با

 انجام برای هم ریدیگ کار اما باشم داشته توانم می که ایست

 می اتاق به را خودم پریشان و خسته و برخاسته جا از. ندارم



 جزو دلیل چه به دانمنمی که ای نفره دو خواب تخت. رسانم

 و فکر چه هر. کندمی کجیدهن من به است شده ام خانه وسایل

 لحاف مهمان را خودم و گذارممی جا اتاق در پشت را است خیال

 گرم بکنم را فکرش آنکه از زودتر چشمانم. مکنمی نرمم و گرم

 آن پس در شاید که خوابی. یابددرمی مرا سنگین خوابی و شده

 از تیرگی جز امروز به تا که بختی سفیدی و باشد امید روشنایی

ام ندیده آن . 

 

# ۱۲۴پارت  

 باال را سرگردانم شود،نگاه می ای مردانه دست اسیر که دستم

کند نمی خرجم نگاهی نیم حتی و تروبروس به خیره. دهم می .  

 هم به ابروانش شدن نزدیک به نیاز بودنش عصبی فهمیدن برای

اوست خشم شدت گواه بازویم روی دستش فشار. نیست .  

 سرش پشت لرزان پاهای آن با من و دارد می بر قدم تند تند

 دانم نمی و ام کرده گم حسابی را پایم و دست. شوم می کشیده

است غلط کاری چه و تدرس کاری چه .  



 که جمع این در. دهم نجات را خودم بیداد و داد با توانم نمی

 و من زوم ها نگاه بیشتر و هستند آشنایان از آنها از نیمی

کند می نما انگشت مرا نابجایی حرکت هر باشد، می رفتارم . 

 می بر ایم، گذاشته سر پشت که جمعیتی طرف به ای لحظه برای

 نگاه و فرزاد متوجه تا است کافی کوتاه انزم همان. گردم

. شوم چرخد، می طرف آن و طرف این به که سرگردانش

 شد، جاری بینمان پیش ساعت چند همین که تعهدی یادآوری

آورد می خود به مرا . 

 طاهر ی مردانه های دست بین از را دستم و ایستم می جایم سر

 نداشته رام حرکت این انتظار که است مشخص. کشم می بیرون

چربد؟ می او ی مردانه خشم به من ی زنانه زور کجا وگرنه است  

کردی؟ رم چرا مرگته؟ چه: غرد می و چرخید طرفم به طلبکارانه  

 انتظار و بوده ادب بی دارم یاد به که زمانی از یعنی. است ادب بی

ندارم او از را نزاکت با کردن صحبت . 

 من برای فقط را رانهطلبکا و تند لحن این که اینجاست جالب

دارد و داشته . 



 نرود باال زیاد کنم می سعی که صدایی با و کشیده درهم ابرو

 نیم و گرفتم دستتو که ببخشید مرگمه؟ چه من: دهم می پاسخ

کشمت می خودم دنبال تومبون کش مثل ساعت . 

 به رو گرفتن حالت من تا کشد می لبانش روی را دستش

 ها لحظه شکار استاد من باطل، خیال زهی اما نبینم را باالیشان

  .هستم

 زیر از را دستش یک. شود می مسلط خودش به سریع خیلی

 دست ی اشاره انگشت و زده کمرش به دوختش خوش کت

دهد می تکان مقابلم را دیگرش . 

_  تموم رو مسخره بازی این نعفته به طهورا، کن گوش خوب

شم کار به دست خودم اینکه از قبل کنی، . 

_  ی باز کدوم منظورت دقیقا کنی؟ صحبت تر واضح شه می

؟ است مسخره  

_  فکر دختربچه تو انداختی، راه که بازی نامزد و نامزد همین

 نامزد روزه یه بشه باورشون که هالوان خودت مثل همه کردی



 داری که باشه حواست فامیل؟ تو آوردی گرفتی دستشو و کردی

کنی می بازی ما آبروی با . 
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 سانتی چند به مان فاصله دیگر حاال. روم می جلوتر قدم یک

 مان قدی اختالف خاطر به بار اولین برای. رسد نمی هم متر

 مقایسه در ولی نه باشد، کوتاه قدم اینکه نه. خورم می افسوس

رسد می نظر به هیچ هم متوسط قد همان برادرانم با . 

 می و کنم می خشمش از سرخ چشمان ی حواله را تیزم نگاه

 توضیح برام حسابی و درست بار یه فقط بار، یه شه می: گویم

 قدمی هر عمره یه ره؟ نمی شما آبروی بکنم چیکار من بدی

 و بیکارن مردم کنین می فکر چرا. زدین آبروتون از دم برداشتم

 غیرتم خوش برادرای آبروی تا کنم می چیکار من ببینن منتظرن

 بریزه؟



 ام اصلی شخصیت و خودم دور که را ضخیمی ی پوسته دارم

 تغییر این از. عالیست نه، که خوب این و شکنم می ام کشیده

ام راضی . 

 کافی.آید نمی کارم به دیگر خور سری تو و مظلوم طهورای 

 و خانواده اعضای دراز همیشه پای و دست زیر چقدر هر است

ام شده خرد فامیل، . 

 آدم او که دانم می خوب. کشد می پوفی و گرفته باال را سرش

. دارد دیگری دلیل مطمئنا زند نمی حرفی اگر. نیست آوردن کم

است سخت گفتنش که حرفی شاید . 

_  در سر کارت از کس هیچ کنی می فکر و برف زیر کردی تو سر

آره نمی . 

_ چیه؟ منظورت  

 نماد این. است شده سرخ رنگش و آمده باال اش پیشانی رگ

 این دهد می خرج به غیرت وقت هر او. نیست زیادش خشم

شود می گونه . 

_ نکردی؟ عوض تو شناسنامه چی واسه دونم نمی کنی می فکر  



 و خجالت کوهی و بربسته رخت وجودم از است خشم چه هر

گیرد می را جایش ناباوری . 

. لق دهن معرفتِ بی نامردِ امیرعلی. معرفت بی نامردِ امیرعلی 

ثافتک لقِ دهن معرفتِ بی نامردِ امیرعلی ... 

 جریانش در او تنها که رازی از پرده اینکه. ام بوده ناموسش من

 ببندد، همیشه برای مرا پای و دست بتواند شاید تا بردارد بود،

است ناجوانمردی اوج . 

 محبت و عشق و بیاورم گیرش تنها ای گوشه خواهد می دلم 

بیاورم باال را دروغینش . 

 ترین خصوصی که دش وقیح و پست حد این تا کجا و کی او

بزند؟ جار اینگونه را بینمان اتفاق  

 برق بار اولین برای و چرخد می آبم پر چشمان در طاهر نگاه

 از آرامتر و شده خم طرفم به کمی. بینم می نگاهش در را محبت

 اگه البته بزنی، بهم پسره این با نامزدیتو بهتره: گوید می قبل

 اصال. کنم ساپورتت خودم دم می قول. باشه بوده نامزدی واقعا



 آماده برات. کوچیکه واحد یه پایینش ی طبقه. خودم ی خونه بیا

شن می خوشحال هم ها بچه و نگار مطمئنا. کنم می اش . 
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آید می چاه هت از گویی صدایم : 

_  عمرم تمام باشم مجبور بخاطرش که نکردم خطایی هیچ من

کنم زندگی تنها رو ... 

 فکر: گویدمی خیالیبی با و کندمی باز طرف دو به را دستش دو

 با که کنه ازدواج زنی با باشه حاضر مردی هیچ کنمنمی

شده زن سفید یشناسنامه ... 

 باد بر شخصیتم و غرور های تکه تکه و شوم می خرد شکنم،می

 چیز همه دهم؛ فرصتی زندگیم و خود به آیممی تا چرا. رودمی

شود؟می نابود ممکن شکل بدترین به  

 جا شلوارش های جیب درون دستش دو و ایستدمی صاف 

 او نیست؛ گردن سرو یک مانقدی تفاوت دیگر حاال. گیرندمی



 لبخند از نگاهم گیرممی باال را سرم هرچه که شده بزرگ آنقدر

رودنمی باالتر اشخبثانه . 

. نیست بیش آرزویی دیگر خندانش و حرف پر چشمان دیدن 

 تا شوندمی گوش وجودم تمام خورند؛می تکان که لبانش

شوم خرد ترراحت . 

 کسی کمتر بازم بود شناسنامت تو علی امیر اسم اگه چند هر -

 مرد اینکه مگه .کنه ازدواج باهات شرایط این با شدمی پیدا

 !نباشه

 مانند خواهدنمی دلم اندازد؛ می خط قلبم روی نیشخندش

 غیر هایحرف ینتیجه کالمم تندی امّا باشم؛ رحم بی خودش

اوست خود منطقی . 

خودت؟ مثل - ! 

چی؟ یعنی -  

 جان چشمانم جلوی نگار مهربان یچهره! دارم بدی حس

 خودمان یمسخره دعوای قاطی را او نیست حقش گیرد؛می



 برسد؛ سوالش جواب به نتواند که است آن از ترزرنگ طاهر. کنم

نداشتم خاصی منظور هیچی: گویممی و اندازممی باال سر پس . 

 برادر و خواهر ساعته یه شه؛ می حسودیم داره کم کم دیگه -

واردم تازه جمع این تو من انگار نه انگار و کردین خلوت !  

 جان لبانم روی مهربانش  دایص شنیدن با کمرنگی لبخند

 و کندمی شیرین را کامم تلخ، روز این در حضورش. گیردمی

آیندمی چشمم به کمتر امیرعلی و عاطفه یعاشقانه های نگاه .  

 که است آن از ترمشغول فکرش! خوردنمی تکان جایش از طاهر

 به را خودم و کرده استفاده غفلتش از. کند سازی ظاهر بتواند

رسانممی فرزاد . 

 شده قبل از ترگرم بارها و بارها رفتارش که ستساعتی چند 

 انگار اصالً. زنندمی تر گیرا چشمانش و ترمهربان لبخندش. است

 اش بدی و است گرفته را او جای دیگری شخص و رفته فرزاد آن

 که صحرای و گرفته را احساسم جلوی توانمنمی من که است این

 اینکه نکنم؛ حسادت است آرامیده خاک ها خروار زیر ماههاست



 جای امکرده پیدایش دیر اینقدر من و داشته را فرزاد عمر یک او

دارد هم حسادت . 
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 ساعته یه غیرتتون خوش برادر این بفرمایید شه می بانو خب -

کنه؟می زرزر  گوشتون دم چی  

 بازی کلمات با طوری. ستداشتنی دوست هم جدیدش ادبیات

 از که شخصیتی یدرباره را او دید توانمی راحتی به که کندیم

فهمید گوید،می سخن او . 

 هرچه. باشد سنش اقتضای هم شاید. نیست بلد را بودن رو دو 

 کج شاید و بردمی سر به اش زندگی یدهه پنجمین در او نباشد

باشد بوده معنی بی برایش کردن رفتار مریز و دار .  

 نگاه. کندمی ام شرمنده بدهم او به باید که ابیجو نه، که سوالش

نبود مهمی چیز: گویممی وار زمزمه و دزدممی . 

. کنم نگاه چشمانش به کندمی وادارم و گرفته دست در را بازوانم

است کرده نزدیکتر هم به را ابروانش کوچکی اخم .  



 آن ریزش جلوی تا کنممی جان من و شوندمی آب پر چشمانم

 زیر را شصتش انگشت و زده کمرنگی لبخند. گیرمب را ها

 پچ گوشم زیر و شده خم طرفم به کمی کشد؛می چشمانم

 ناجور فکرهای ات خانواده کنم بغلت جا همین اگه: زندمی

کنن؟نمی  

 را نگاهم و کشیده عقب دستانش الی از را خودم سریع خیلی

 نگاهمان کس هیچ ظاهر در. چرخانممی اطرافم فضای در

است مصنوعی زیادی لبخندهایشان امه کندمین .  

 ها خیلی جمع این در حضورم سال چند از بعد که نیست عجیب

 منو پیش ها سال که اتفاقاتی با مخصوصاً. باشد کرده کنجکاو را

افتاد علی امیر .  

 از گرمتر رفتارشان. دارند حضور جمع این در هم طنین و طاها

 امّا. است مستقیم رخواهیعذ از مانع غرورشان. است گذشته

 خیلی امروز اتفاقات. دارد دلجویی از نشان خودش برخوردشان

 هاینگاه از اگر البته. کردممی را فکرش که بود آن از بهتر

بگذریم علی امیر و زندایی یخصمانه .  



. رسدمی هیچ به مانفاصله و شده حلقه ام شانه دور فرزاد دست

. ندارم امنیت حس همه این به دتعا من. لرزدمی وجودم تمام

ریزدمی دلم به ترس خوشی، بجای حس این .  

 بعد احتمالی دوری از مرا مغزم و طلبدمی را بیشتر نزدیکی قلبم

است نمانده من برای حال به تا کس هیچ. ترساندمی آن از .  

 عیبی چه. زندمی سرم به کردن ناز هوس عمرم در بار اولین برای

 آن در که ایلحظه از آینده به فکر بدون شده که هم یکبار دارد

 خوش ایخاطره کوچک خوشی همین شاید. ببرم لذت هستم

کند آرامم آن به فکر روزی که باشد . 

 یسینه به را سرم اطرافیانم،  چشمی زیر نگاههای به توجه بی 

 هوای خونه، بریم شهمی: گویممی آرام و زده تکیه فرزاد ستبر

نگینهس زیاد اینجا . 
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 آب دادن قورت صدای. نیست درمان و درست هم او حال

 بین جایی و کشدمی عمیقی نفس. شنوممی خوبی به را دهانش

ندارد جان دیگر صدایش گیرد،می آتش امشانه و گوش . 

 خط دو همون خاصیت یا پروایی بی اینقدر همیشه تو -

خوندیم؟ که اییخطبه  

 توهینی کنم حس که نیست طوری حنشل امّا شوم دلخور باید

 از بعد که ماندمی مردی لحن به بیشتر. است نهفته آن پشت

 انفجار یآماده و شده طاق طاقتش حاال کشیدن ریاضت سالها

 .است

 ظاهرم. نیست کداممان هیچ نفع به جمع این در ماندن بیشتر 

 لباس عنوان به لباسم حتی. ندارد مشکلی هیچ خودم نطر از

هست هم پوشیده زیادی عزیزم، دایی پسر دینامز .  

 دیگر روزهای با تفاوتم تنها. شودنمی دیده هم موهایم از تار یک

 لعاب و رنگ امچهره به معصومه اصرار به که است ملیحی آرایش

 این نه بوده محضر در حضور برای فقط هم آن که است داده

 یدوستانه نچندا نه های نگاه امّا...  برق و زرق پر نامزدی



 احساس حرفشان پر نگاه زیر. گویندمی دیگری چیز اطرافیانم

ام ایستاده نامحرم فردی آغوش در عور و لخت کنممی . 

 تا ایستممی عاطفه و علی امیر روبروی فرزاد آغوش در که زمانی

 پایم و دست لرزش متوجه تازه بگویم، تبریک را پیوندشان

 هم حسادت از حتی تنیس دلتنگی از لرزششان. شوممی

باشد تواندنمی . 

 تباه واهی امید به که روزهای حسرت از لرزدمی پایم و دست 

 چگونه است قرار دانمنمی که ایآینده ترس از لرزدمی. شد

نباشم هایش خوبی و فرزاد الیق نکند اینکه از لرزدمی. بگذرد . 

 ملباس از همه چقدر دونی نمی جون، طهورا کردی لطف خیلی -

 بودین کرده طراحی شما که هایی لباس تمام یعنی. کردن تعریف

بود عالی . 

 آخر باید ام آورده دوام اینجا به تا که حاال. زدن لبخند به ناچارم

: گویممی و زده لبخندی. بنگارم خوب هم را علی امیر با امقصه

بشین خوشبخت امیدوارم بودین، راضی که خوشحالم خیلی . 



 صورت زحمت بی فقط کردین لطف خیلی. هعم دختر ممنون -

کنم تسویه زودتر هرچه  تا  افسون به بدین لباسارو حساب . 

 خوب توانمنمی او برابر در. شودمی او جواب تنها خشمگینم نگاه

 خودش او. شودمی فشرده فرزاد دست در دستم. کنم برخورد

 می عهده به را پررو همیشه امیرعلی به دادن پاسخ زحمت

 .گیرد

 شروع رو جدیدی زندگی دارین شما جان، امیرعلی نیست نیاز -

 شما نباشه هرچی. خانمتونه و شما برای ما کادوی اینم. کنیدمی

شیدمی محسوب جان طهورا دایی پسر تنها . 
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دارید؟ جان طهورا با نسبتی چه شما وقت اون  

 را صفت بدترین اگر که کندمی تلفظ غیظ با چنان را جان طهورا

بود تر بخش لذت برایم گذاشت،می اسمم ته جان آن جای به .  

 کشد؛می آغوش در مرا ای گونه به و شده نزدیکتر من به فرزاد

 من صورت به نگاهش حالیکه در و نشاندمی لب روی لبخندی



 برای باشید مطمئن. منه نامزد جان طهورا: دهدمی پاسخ است

 نامزدم دایی پسر شما باشهن هرچی. کنیممی دعوتتون جشنمون

 .هستین

 به توجه با که مرد دو تا ماندمی ها بچه پسر به بیشتر رفتارشان

 را این ظاهرشان هرچند شوند،می محسوب سال میان سنشان

دهدنمی نشان .  

 عاطفه: گویممی عاطفه به رو و رانده لب بر  مصلحتی ایخنده

 باید که دارم سفارش کلی. کنیممی زحمت رفع ما اجازه با جان،

برسونمشون دیگه یهفته به . 

 ظاهراً. ندارد تفاوتی من لبخند با زیاد هم او هایلب روی یخنده

 از جلوگیری برای. است شده اوضاع نبودن عادی متوجه هم او

 زخمی گرگ دو مانند که فرزاد و امیرعلی شدن یقه به دست

دهدمی رضایت رفتنمان به هستند حمله یآماده . 

 خدمتتون در بیشتر داشتم دوست هرچند. عزیزم باشه -

 مزاحمتون. نیست موقعیتش و دارین کار واقعاً اگر ولی باشیم؛

شم نمی . 



 که امیرعلی و او با سرسری خداحافظی با و کشممی راحتی نفس

 فرزاد. گیریممی فاصله آنها از کشد؛می زبانه آتش چشمانش در

 را هایش دندان  هم هنوز. برممی خودم با کشان کشان هم را

 امیرعلی با خواستهمی که طور آن اینکه از و فشاردمی بهم

 اویی با مرا عاقبت و آخر خدا. ناراضیست است، نکرده برخورد

 دربیاورد حسابی را اش نکرده جوانی تالفی است قرار ظاهراً که

کند بخیر . 

 ویروبر طنین و طاها با خداحافظی قصد به بعد دقیقه چند

 در نه و چهره در نه که اینجاست جالب. ایستیممی میزشان

 دیده قبل لحظات خشم از اثری هیچ آنها با فرزاد برخورد

 زود خیلی  تواندمی که اوست سن مزایای از هم این.  شودنمی

 را او شخصیت با مناسب رفتار هرکس با و شده مسلط خودش به

باشد داشته .  

 ما به گهگاه کندمی دعوت او از تیح و داده دست گرم طاها با

 تکرار را دوستانه یمکالمه همان تقریباً هم مهران با و بزند سر

کندمی . 



 روی مدت تمام مهران و طنین افسون، طاها، حرف پر نگاههای 

 زیر به سر کار خطا کودکی مانند من و کندمی سنگینی من

 و سیاوش. باشم  چشمانشان تیر اصابت مورد کمتر تا اندازممی

 ما با معصومه نرمال چندان نه وضعیت یبهانه به هم معصومه

شوندمی همراه . 
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 میزی دور چهارنفرمان بعد ساعت نیم از کمتر چیزی                  

 یمان ماهه چند پیوند سور است قرار که ناهاری آوردن انتظار به

ایم نشسته باشد، . 

 است، نرمال و طبیعی اوضاع دهیم نشان داریم سعی مانهمه 

 خودش جای سر چیز هیچ که دانیممی درستی به حالیکه در

  .نیست

 نامزدی مراسم برگزاری از قبل ساعت چند فرزاد و من اینکه

 طبیعی غیر خیلی از بیشتر خیلی شویم،می محرم بهم امیرعلی



 ماه چند پیشنهاد جریان در کس هیچ که وقتی هم آن. است

نیست فرزاد پیش .  

. تشویش و گالیه از پر. است سوال از پر هم سیاوش های نگاه

 او از اجازه کسب بدون دخترش که ماندمی پدری نگاه به نگاهش

باشد نشسته عقد یسفره پای . 

 هم باز باشد دوستانه هم چند هر فرزاد و سیاوش یرابطه 

 احترام ورای احترامی. است قائل او برای خاصی احترام سیاوش

کوچکش عموی به برادرزاده یک . 

. آیدمی کنار چیز همه با راحت خیلی همیشه مثل معصومه 

 وصال این منتظر قبل از انگار که ایستگونه به هم امروزش رفتار

است بوده .  

 خوردمی غذا اشتها با طوری. است مانجمع فرد شادترین فرزاد

 معصومه حتی من و سیاوش سرسربه خوردن غذا حین در و

 دلش مراد به که است ساله بیست جوانی انگار که گذاردمی

  .رسیده



 توجه جلب همه از بیش مداومش های توجه میان این در

 بالخره که هست من خوردن غذا به حواسش آنقدر. کندمی

آیددرمی سیاوش صدای . 

 میز یه سر بریم بگو مزاحمیم ما اگه نکن تعارف فرزاد گم می -

خانومت دهن بذاری رو غذا راحت تا دیگه . 

 جلوی را آن و زده چنگالش سر را جوجه یا تکه آرامش با فرزاد

 عموجان، نه: گویدمی سیاوش جواب در و داردمی نگه من دهان

 مشکلی خانومم نده بذارم غذا بخوام اگه من. نکن اذیت خودتو

ندارم شما حضور با . 

. دهدمی تکان تاسف به سری و خنددمی او پرویی به سیاوش

 از نشان هایش شانه لرزش و انداخته زیر به سر هم معصومه

شوممی سفید و سرخ شرم، از وسط این من و دارد خندیدنش .  

 خدا از که سنی سال اندی و سی تمام در ندارم هم تقصیری

 دهانم در لقمه مهربانانه پدر که کودکی دوران جز هب امگرفته

ام ندیده مردی هیچ از را محبتی چنین گذاشت،می .  



 و سیاوش حضور. خوریممی دوستانه فضای در را غذایمان

 وجود با فرزاد بینممی وقتی. است امتیاز یک من برای معصومه

 او اب ماندن تنها ترس کندمی برخورد من با پروا بی چقدر آنها

گیردمی فرا را وجودم .  

  این به تا آورد دلیل برایم هفته یک حدود طول در فرزاد

 است قرار که محرمیتی.  دهم رضایت ماهه چند محرمیت

باشد هم با ما بیشتر آشنایی اشنتیجه . 

 شده جاری بینمان محرمیت کوتاه یخطبه که ساعتی همان از 

 هیچ که جدیدی تشخصی. ام دیده را دیگری فرزاد من است،

ندارد شناختممی که ساله چند و چهل فرزاد با شباهتی .  

 دستان که هربار. ندارد ابایی هیچ دستانم گرفتن از  دیگر

 کل شودمی گم اش مردانه و کشیده انگشتان دربین کوچکم

کندمی پر امنیت حس را وجودم .  

. کنیممی طی سکوت در را سیاوش یخانه تا رستوران مسیر

 از هم معصومه و کنندمی کل کل هم با مدام فرزاد و یاوشس

 آنها. گذاشتند خود حال به مرا امّا ماندنمی امان در دستشان



 اتفاق الزمترین برایم سکوت لحظات این در که دانندمی خوب

است ممکن . 
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جان طهورا جلو بیا_                                               

 می او به و گرفته بیرون فضای از را گیجم نگاه فرزاد صدای با

 می مرا آن داخل از و کرده تنظیم من صورت روی را آینه. دوزم

نیست معصومه و سیاوش از اثری. بیند . 

_ . بود پرت حواست ولی دنکر هم خداحافظی باهات. باال رفتن

باال ببردش زودتر سیاوش گفتم بود خسته معصومه . 

. است کوتاه ی”آها“ یک شود می خارج دهانم از که ای کلمه تنها

خانم دیگه جلو بیا: گوید می و زند می مهربانی لبخند فرزاد . 

 می باز برایم را جلو در. آورد می لبم به لبخند اش جمله ته خانم

 گردد می بر طرفم به کامل نشینم، می که جلو یصندل روی. کند

کند می نگاهم و . 



. گیرم می آتش نگاهش گرما از دارم نه، که گرم.شود می گرمم

 گرمای. نیندازم زیر به سر توانم نمی کنم می تالش چه هر

 بسته خود به خود چشمانم نشیند می ام گونه روی که دستش

شوند می .  

 به من. شود می پخش صورتم روی نفسش حرارت بعد ای لحظه

دهم می فرو را دهانم آب سختی . 

 قصد و شده خم طرفم به که کنم حس توانم می اما ببینمش نمی

دارد را بوسیدنم . 

 هر خوب حس خورد، می او سمت ی شیشه به که ای تقه صدای

 طرف به و گوید می لعنتی لب زیر فرزاد. پراند می را دویمان

چرخد می شیشه . 

 از خورد، می سیاوش شیطنت از پر و خبیث نگاه به که چشمانم

 می و داده پایین را شیشه حرص با فرزاد. شوم می آب خجالت

داری؟ کار چی بله: گوید  

 می پاسخ و کند می دونفرمان به ای اشاره بدجنسی با سیاوش

شدم مزاحم موقع بد انگار عمو، خان شرمنده: دهد . 



 هم خیلی آره: غرد می اش شده چفت های دندان الی از فرزاد

 خونه بریم خوایم می که بگو رو کارت زودتر حاال بود، موقع بد

داریم کار . 

 می شده کنترل ای خنده با و پرند می باال سیاوش ابروهای

 می فقط نداشتم خاصی کار ام، شرمنده واقعا اوه اوه: گوید

. نشم دار عموزاده امشب همین باشه حواستون بگم خواستم

بعد باشه، فامیل چشم نور مدت یه من ی هبچ بذارید ... 

 ...سیاوش_

 کمال با اما فرزاد. چسبد می ام سینه به خجالت از من سر

 می نزدیک لبانش به را آن و گرفته دست در را دستم پررویی

 .کند

 ای بوسه سیاوش و من ی زده بیرون حدقه از چشمان جلوی

 کشیدن خجالت برای جایی دیگر که من. کارد می آن روی

ببلعد مرا و کند باز دهن زمین خواهد می دلم. ندارم . 

 سرم پیچد، می اتومیبل فضای در که فرزاد بلند ی خنده صدای

نیست سیاوش از خبری. گیرم می باال را . 



 که تو جون، بچه خب: گوید می اش خنده ی مانده ته با فرزاد 

 می من سر به سر چی واسه کشی می خجالت همه این خودت

یذار ... 
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 می بیشتر من استرس و کمتر لحظه به لحظه خانه تا مان فاصله

 ممکن غیر فرزاد کردن دک که دهد می نشان امر ظواهر. شود

 .است

. کند آب خجالت از مرا که کرده جزم را خودش عزم امشب او

 در روبروی حاال و رسیدیم خانه به بکنم را فکرش آنچه از زودتر

 را روز ساعات باقی است قرار دانم نمی و ام ادهایست آپارتمانم

بگذرانم؟ چگونه   

 خانه به را خودم زودتر و گذاشته تنها پارکینگ در را فرزاد

 باید که آمده یادم تازه. بگریزم او از بخواهم که انگار. ام رسانده

بکشم خجالت او از . 



_ بانو؟ واستادی اینجا چرا  

 بوده دودل ماندن و رفتن بین آنقدر. پراند می جا از مرا صدایش

است رسانده اینجا به را خودش او که ام .  

 لبانم به کنم می سعی و داده قورت را ام شده خشک دهان آب

بزنم لبخند طرح .  

 کیفم.گردم می کلیدم دنبال: است کنترل غیرقابل صدایم لرزش

کنم نمی پیداش شلوغه، . 

_ گی؟ می اینو  

 را آن و آورده باال چکمکو مجلسی کیف همراه به را دستش

دهد می تکان روبرویم . 

 می لبانم روی را دستم. شود می خارج لبانم بین از آرامی وای

بندم می چشم و فشارم . 

_ هست؟ اجازه  



 باشم، منظورش متوجه درست اینکه بدون و کنم می باز چشم

 را کلیدم دسته و کند می باز را کیف زیپ. دهم می تکان سر

کشد می بیرون .  

 دست با و کشد می عقب را خودش. کند می باز را آپارتمانم رد

کند می اشاره داخل به . 

 مستقیم، خط یک در برداشتن قدم. لرزند می شدت به پاهایم 

نماید می غیرممکن کاری . 

 بین گیجم نگاه. کند می دراز طرفم به را دستش جنتلمنانه

چرخد می باری چند صورتش و دست . 

 دست. کند می رفتن جلو به ترغیب مرا و زند می پلک یکبار

. گذارم می دستش درون را انگشتانم نوک و برده جلو را راستم

 دست. برود را راه بقیه خودش تا است کافی کوتاه تماس همین

. کشد می جلو به قدمی مرا و شود می گم دستش میان کوچکم

 می گم آغوشش در و شده حلقه هایم شانه دور دیگرش دست

 مانند حسی. نشاند می ام شقیقه روی آرام ای بوسه. شوم

نشیند می جانم در ام، شقیقه روی پروانه یک نشستن .  



 کرده همراهی مرا قدم به قدم. یابد می کاهش شدت به استرسم

شود می خانه وارد و . 

 انتخاب نشستن برای را نفره سه مبل رسیم، می که ها مبل به

کند می . 

 خودش. نماید می دعوت نشستن به مرا ام شانه به فشاری با 

 دستم و برداشته ام شانه دور از را دستش. نشیند، می کنارم هم

گذارد می دستش دو میان را . 

 جای جای چشمانش که فهمم می خوب اما کنم نمی نگاهش

خورند می چرخ صورتم . 

_ خوری؟ می چایی  
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 شتهدا را ای جمله هر انتظار. چرخد می طرفش به سرعت با سرم

این جز به ام .  



 نه، که کمی کردن طلب چای مان احساسی هوای و حال میان

 همان با و اندازد می باال ای شانه. نماید می عجیب خیلی

: گوید می نرفته، کنار صورتش از ای لحظه امروز که لبخندی

خواست چایی یهو دلم خوب، چیه . 

 و انداخته مبل ی دسته روی را کتش. خیزد می بر جا از و

اندازد می آن روی هم را کراواتش . 

 تا را پیراهنش های آستین و کرده باز را اش یقه باالی دکمه

شود می آشپزخانه وارد تعارف بدون بعد. زند می تا آرنج . 

 غنیمت را فرصت. است بلد خودم از بهتر را وسایلم تمام جای

روم می اتاقم به لباس تعویض برای و دانسته . 

 شدن، پوشیده یکبار همین با محبوبم نتویما خواهد نمی دلم

ا.شود نابود  

 دراور روی غیظ با را آن. ام نکرده فراموش را کیفم دیگر ینبار

نکند ضایع مرا دیگر باشد او تا اندازم می . 

زنم می تا مرتب و کشیده سر از را زیبایم کرم مشکی روسری . 



 یسمج موی تار.کنم می باز یکی یکی را مانتوام های دکمه 

 برداشتن قصد به. کند می ام عصبی و آید می صورتم روی مدام

اندازم می آینه به نگاهی صورتم، روی از آن .  

 می چه دارم من. شود می خشک مانتو سوم ی دکمه روی دستم

 همان از یکی بپوشم؟ چه مانتو این جای به امشب قرار مثال کنم؟

 پوشیده وشسیا و فرزاد حضور در حال به تا که هایی سارافون

 می ام حواسی بی به لعنتی و فشرده هم به محکم را ام؟چشمانم

پذیرفت نخواهد ها سارافون آن با مرا امروز فرزاد. فرستم . 

 درماندگی. کنم می پرت  تخت روی را خودم و رفته عقب قدمی

است من االن حال . 

 این پیشنهاد فرزاد. برم می سر به محض بالتکلیفی در هنوز

 این از دانم نمی من اما است داده را بیشتر شناییآ و محرمیت

خواهم؟ می چه ماهه چند محرمیت   

 خو او با زود خیلی هم شاید. نباشد وصالی هیچ آن ته شاید

 این است مسلم آنچه اما شود غیرممکن برایم نبودنش و بگیرم

است زود زیادی گیری نتیجه برای هنوز که است . 



_ است آماده چایی . 

. کنم می فرزاد فتوح پر روح نثار آبداری فحش و تمش را دستم

 خدمتی خوش برایم حاال و است انداخته مخمصه این در مرا او

کند می . 

 تعلل. شنوم می را هال میز روی سینی کردن جابجا صدای سرو

نیست جایز بیشتر . 

 تعویض برای و شده کار به دست خودش که آید می بر فرزاد از

شود اتاق وارد لباسم . 

 رو و زیر را هایم لباس یک یک و ایستم می لباسم کمد روبروی

 سردی ی بهانه به سال فصل این در من خوش شانس از. کنم می

کنم استفاده هم گرم لباس از توانم نمی هوا . 

 از نه نیست، بدی انتخاب مشکی ساپورت با ای سورمه شومیز 

ور این از نه و افتم می بوم ور آن . 

زنم می تن را ها آن سریع و دهبر باال را سرعتم . 



 ام بافته زیبایی طرز به معصومه کمک با صبح هم را بلندم موهای

است تحمل قابل و مرتب هم هنوز و . 

 را صورتی ریز های گل با ای سورمه رنگ به ای پارچه پهن تل

 آینه از شوم پشیمان اینکه از قبل و گذارم می موهایم روی هم

 می ترک را اتاق دارم پاشنه های لصند پوشیدن با و کنده دل

  .کنم

 با ها لباس کردن ست چاه و راه خوب که است این من کار خوبی

ام آموخته را هم . 

 می دل چند نه که دل دو رسد، می در دستگیره به که دستم

 .شوم

 مردی اینکه به فکر با. آید می پایین شدت به نفسم به اعتماد

 و کشیده عمیقی نفس باشد بین نکته زیاد تواند نمی فرزاد مانند

کنم می باز را در . 

_ خواب داشت دیگه ... 
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 دیدنم با بود، چرخانده طرفم به سر در صدای شنیدن با که فرزاد

 می بسته و باز بار چند دهانش. گذارد می تمام نا را اش جمله

شود نمی خارج لبانش بین از آوایی هیچ ولی شود . 

 با و کشم می عمیقی نفس. شود می سرخ پایم تا سر خجالت از

روم می او طرف به آرام های قدم . 

 دست از را حساسی ی لحظه ترسد می انگار. دارد نمی بر نگاه

 برای باید را کجا دانم نمی و ایستم می ها مبل کنار. بدهد

کنم انتخاب نشستن . 

 زند می نفره سه مبل همان روی خودش کنار به ای ضربه فرزاد 

بنشینم او کنار باید. کند می معلوم را متکلیف و . 

 پایم و دست بد حال به نیز لرزش شدن، سرخ بر عالوه حاال

است شده اضافه . 

 است قرار که اتفاقی هر بگذار. یکبار هم شیون و یکبار مرگ

بیفتد خانه همین در و امروز بیفتد . 

 سه مبل خوبی. ندارد را هیجان همه این گنجایش دیگر من قلب

 روی توانند می هم بیشتر ی فاصله با نفر دو که است این نفره



 نفر کشیدن آغوش در قصد نفرشان یک اگر البته بنشینند آن

باشد نداشته را دیگر . 

 کردن بغل به شدیدی میل انگار که است نفری یک همان فرزاد

 وقتی را این باشد، او جلودار تواند نمی هم من حاالت. دارد من

 توجهی بدنم لرزش به و فشرده آغوشم در محکم که فهمم می

کند نمی . 

 از طهورا، نلرز: کند می زمزمه و کشیده موهایم بین عمیقی نفس

 بده دلم به دل تو. برسه بهت نیست قرار آسیبی هیچ من طرف

 به کس هیچ حاال تا منو. خوای می تو که بشم همون دم می قول

. باش داشته مدوست تو و کن خانمی و بیا نخواسته، خودم خاطر

طهورا؟ باشه  

 

 می فکر خودم با. آورد می چشمانم به اشک لحنش، مظلومیت

نداشت؟ دوست خوبی همه این با را او شود می مگر کنم  

 و کوتاه موهای. ببینم بهتر را اش چهره تا کشم می عقب کمی

است کرده اش همیشه از جوانتر مرتبش .  



 می رنگ را شموهای سیاوش ی خواسته طبق بر اگر مطمئنم

داد می نشان جوانتر سال ده حداقل حاال گذاشت . 

_ باشی؟ داشته دوستم شه می  

 سرش. دهد می حالت باال به هم را او لبان لبانم، روی لبخند

 بسته خود به خود من چشمان و آید می نزدیکتر لحظه به لحظه

 احساسات تمام برانگیختگی یا شرم روی از دانم نمی شود؛ می

ام زنانه . 

 می نشانه را لبانم گرمش نفس که شود می کم آنقدر مان فاصله

پراند می جا از را نفرمان دو هر همراهش تلفن زنگ صدای. رود . 

 ای»  زند می غر نزدیک ی فاصله همان از او و شده باز چشمانم

مزاحم آدم چی هر روح تو .»  

 جا از. کنم می پنهان پایینم لب گرفتن گاز با را ام خنده

کشد می بیرون کتش جیب از را اش گوشی و ستهبرخا . 

 من به رو. گیرد می باال را آن و انداخته اش صفحه به نگاهی

 به. مزاحم خان سیاوش این بازم: گوید می و دهد می تکانش

بدم؟ فحشش نیست حقش نظرت  
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 !فرزاد_

_ فرزاد؟ جان  

 جوابی و کنم می ادا ناز با چنین این را نامش که باراست اولین

گیرم می احساس پر چنین این . 

 او. شوم می تبخیر دارم ؛است کم برایم شدن سفید و سرخ

 گرگرفتگی از فرار برای من و شود می سیاوش با صحبت مشغول

نوشم می آن از ای جرعه و برداشته را چای لیوان وجودم، . 

 کلکسیون به هم ام سوخته زبان هیچ، شود نمی بهتر که حالم 

شود می اضافه هایم سوختگی . 

 را آن دست با و کنم می باز را دهانم و فراموش را فرزاد حضور

است شده جمع چشمانم در اشک. زنم می باد . 

_  بود شده سرد قبلیا ریختم االن رو اونا تو؟ شدی چی

کردم عوضشون .  



 می قرار مقابلم که سردی آب لیوان. شود می آشپزخانه وارد و

 و گرم اثر در هایم دندان شکستن. کشم می سر الجرعه را گیرد

باشد می گلویم و زبان سوختن از تر تحمل قابل کردن سرد . 

 بهتری؟_

 که بار هر مثل. پرسد می را حالم و نشسته مبل روی کنارم فرزاد

است گرفته ام خنده کنم، می خرابکاری افتضاحی شکل به . 

 خوب، ندبخ راحت: گوید می و دهد می لم قبل از تر راحت فرزاد

شی می خفه داری . 

 حالی انگار هم او. پیچد می خانه در بلندم ی خنده صدای و

 دل ته از های خنده صدای بعد ای لحظه که دارد من مشابه

 کنم می فکر ذلیالنه مرد خیلی من و شود می بلند اش مردانه

 حال به تا که ایست مردانه های خنده زیباترین هایش خنده

ام شنیده .  

 را ام خنده رود، می نشانه را لبم ی گوشه اینبار که ای بوسه

کشم می لبم ی گوشه دست. کند می متوقف . 



 با ارتباط در اینکه نه. نیستم ندیده مهتاب و آفتاب دختری من

 کوتاه مدت همان اما نه نشناسم، را خودم مرز و حد ذکور جنس

 برای داغش، نه، که گرم طبع آن با امیرعلی با ام نامزدی

 به. است کافی روابط گونه این در بزرگ هایی قدم داشتنبر

 بر دخترانگی محرمیت، کوتاه مدت همان ی نتیجه دلیل همین

 آن ی واسطه به امیرعلی که است ضعفی نقطه و من ی رفته باد

 که کسی اینکه به فکر با من و شد نزدیک من به دیگر یکبار

 آینده برای کسی هر زا بهتر ام کرده تجربه او با را ها اولین تمام

 تحقیرم آن ی نتیجه و رفتم پایش به پا بود، خواهد مناسب ام

شد سیاوش و فرزاد مقابل در . 
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 جدیدی سنتی مانتو. کشد نمی طول زیاد ام دوباره شدن حاضر

 اولین برای ام کرده طراحی خودم برای شوق و ذوق کلی با که را

است مناسبی انتخاب ،ایم شده دعوت نفره دو که مهمانی .  



 زوج پاگشای را آن دلیل و کرده دعوت شام برای را ما سیاوش

 هستیم؛ فرزاد و من که زوجی. داند می پیشه عاشق و جوان

 است هنوز که هنوز و اند گرفته روزگار گرد موهایمان که درحالی

 برای حداقل ایم، کرده گیر عادت و عشق بین تردید دوراهی در

 تواند نمی پیشه عاشق و جوان زوج پس. است اینطور که من

باشد ما ی شایسته . 

 اصرار به که محدودی آرایش لوازم طرف به دستم ها مدت از بعد

 با را زیادی های اولین قبل، ها سال. رود ام،می خریده معصومه

 و اند گذاشته باقی برایم حسرت تنها امروز که ام داشته اویی

 .بس

. است رفته خودش آپارتمان به سلبا تعویض قصد به فرزاد

 نه سنی تفاوت اش، همیشگی بودن خوشتیپ و پوش خوش

پوشاند می را کممان چندان . 

 عطر از کمی و کرده مرتب سرم روی را رنگم و طرح پر روسری

ریزم می دستم مچ روی را محبوبم دانهیل . 

_ بذارم؟ کجا اینارو  



 سوال این و تادهایس اتاق ورودی در لباس از پر دستانی با فرزاد

کنم فکر سوالش جواب به که آنم از تر متعجب. پرسد می را . 

 ی چهره به چشمکی. اندازد می اش خنده به ام، مانده باز دهان

 بیای شی نمی حاضر تو دونستم می: گوید می و زده مبهوتم

 اینارو حاال. شدم کار به دست خودم همین واسه بمونی من پیش

بذارم؟ کجا  

 

 به. کنم می باز را بزرگم کمد در و بندم می را دهانم ثمک کمی با

 بزرگ آنقدر. است دار جا و بزرگ ،کمدش خانه کم متراژ نسبت

 نصف از بیش هم هنوز من، فراوان های لباس وجود با حتی که

است خالی آن . 

 می کنارم و ریزد می تخت روی را دستش های لباس فرزاد

 کمد به را شلوارهایش و کت یکی یکی و رفته کمکش به. ایستد

کنیم می منتقل . 

 تمام هم هنوز مطمئنم که است شلوار و کت دست پانزده از بیش

 هم به را دستش شود می تمام که کارش. نیست او های لباس



 زندگی برای. کوچیکه زیادی خونه دوتا این: گوید می و کوبیده

 جای هی فکر باید نیستیم نفر یه دیگه االن ما ولی خوبه نفر یه

باشم بزرگتر ... 
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 گرفته جدی را وصلت این فرزاد بکنم را فکرش که آن از بیشتر

شوم می بیدار سنگین خوابی از دارم مرور به گویی من و است  

.  عشق دارد حق او. نیست من تردید و شک همه این الیق فرزاد

 خودم با را تکلیفم زودتر باید. شود داشته دوست و بورزد

 به زدن ضربه جز به کردن رفتار مریز و دار کج این. نمک مشخص

 یک خودم با باید داشت، نخواهد ای نتیجه پاکش احساس و او

شوم دله . 

 حد داشتنم دوست اما نیست شکی هیچ دارم دوستش اینکه در

 بندهای باید. ماهه چند ی خانه هم یک ی اندازه به شاید. دارد

 مرد این بورزم عشق او به انهخالص و کرده باز را دلم پای و دست

هاست بهترین الیق . 



 حاضری؟_

 االن: گویم می لبخندی با و انداخته کیفم درون را کلیدم دسته

 .آره

. گیرد می طرفم به را بازویش ی حلقه و کتش ی لبه به را دستش

 تردیدی و مکث هیچ بدون بار این و شود می بزرگتر لبخندم

شود می حلقه بازویش دور دستم . 

 خارج خانه از هم پای به پا. است واقعی جنتلمن یک او شک بی

 دستش. کند می آب دلم در قند اش، منشانه آقا کارهای و شده

 دری هر از عبور برای مرا و گیرد می قرار کمرم پشت مدام

کند می همراهی . 

 یاری نشستن برای مرا و کرده باز برایم را اتومبیلش جلوی در

 در گرمی به را دستم باز هم خودش نشستن از بعد. کند می

کند نمی رهایش ای لحظه و گرفته دست . 

 طول تمام در. گذارد می من ی عهده به هم را موسیقی انتخاب

 به مستقیم چپم دست انگشتان نوک از که است عشق مسیر

شود می تزریق قلبم . 



 این به دو هر انگار. شود نمی وبدل رد مان بین خاصی حرف

داریم نیاز بیشتر رتفک برای فرصت . 

 ببینیم و کنیم مرور هم با است افتاده صبح از که را اتفاقاتی باید

 برای ساعت چند شاید. است شده عوض بینمان چیزهایی چه

 خیلی هم ساعت چند همین در اما باشد کم شناخت به رسیدن

شود می دیده مان وجودی پنهان زوایای از . 

 گل سبد ایستد، می سیاوش آپارتمان روبروی که فرزاد اتومبیل

 و دارم می بر پایم روی از را است فرزاد سفارشی که زیبایی

شوم می پیاده . 

. است روی زیاده دیگر کند، باز برایم را در او بمانم منتظر اینکه

 معصومه بخاطر که ای تازه دانمارکی شیرینی بزرگ ی جعبه

 و یستدا می کنارم و دارد می بر عقب صندلی از را ایم گرفته

 سال چندین اگر که زوجی از دونفره تصویر این نظرم در چقدر

 یا سه نفر، دو جای به باید االن گرفتند می قرار هم کنار از پیش

باشد زیبا تواند می شدند، می نفر چهار . 
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 می برخورد ما با صمیمی و گرم خیلی خیلی معصومه و سیاوش

است گینسرسن من با کمی سیاوش البته. کنند . 

 از دهد نمی اجازه. است بهتر هم خوب از معصومه با رفتارش

 کالمی محبت بینشان، موجود عشق. بخورد تکان جایش

 رفتار و کالم قالب در معصومه که احترامی و معصومه به سیاوش

 حسرتی آورد؛ می ارمغان به حسرت برایم کند، می سیاوش نثار

نمعزیزا برای خوشبختی دعای پی در شیرین . 

 آشپزی او از مجردی زندگی. هستیم سیاوش مهمان هم را شام

 است غذاهایی بادمجان کشک و داغ بشقاب. است ساخته قهار

کند می زنده را مرده عطرش که . 

 معصومه همراهی قصد به بعد و چیند می خودش هم را شام میز

 وقتی و گیرد می او به رو را چپش دست. شود می پذیرایی وارد

 دور را راستش دست گیرد، می قرار دستش در مهمعصو دست

کند می هدایت آشپزخانه به را او آرامی به و کرده حلقه او کمر . 



 آنقدر نه ؛دارد من آپارتمان دوبرابر حدود مساحتی شان خانه

 آنقدر نه و باشد کم کشیدن نفس برای هوا که است کوچک

کنند گم آن در را همدیگر نفر دو که بزرگ . 

 روبرویم که فرزاد دست. دارد جریان آن در وفور به هم عشق

. گیرم می معصومه و سیاوش رفتن مسیر از نگاه گیرد، می قرار

 با جوری یه: گوید می و داده دستش به دیگری تکان فرزاد

 بغلم اینجوری یکی خواست دلم منم که زدی زل بهشون حسرت

 .کنه

 شنیدن جز هب دلیلی به را سیاوش بلند ی خنده خواهد می دلم

 آن با که زنی شود، نمی باورم هم خودم. دهم ربط فرزاد صدای

 گذارد می روبرویش مرد دست در و برده پیش را دستش ناز همه

باشم بوده من شود، می گم او آغوش در بعد ای لحظه و . 

 این از: زند می پچ گوشم کنار و کرده تر تنگ را آغوشش فرزاد

 مخلصتم خودم. بخوری نداری حق رو چیزا این حسرت بعد به

 فقط. بلدم بخوای نوازش و ناز و بوس و بغل مدل هر. هستم

کنی تر لب کافیه . 



 دستانش ی برجسته های رگ روی من نگاه و کند می صحبت او

 نگاهم تیررس در پیراهنش های آستین زدن باال خاطر به که

چرخد می دارد، قرار . 

 مرا حمایت یارای کجا تا ها دست این اندیشم می خودم با

داشت؟ خواهند   

 با مرد این و باشد بوده درست طاهر حرف است ممکن یعنی

 است افتاده امیرعلی و من بین پیش ها سال که اتفاقی شنیدن

بکشد؟ پس پا همیشه برای  
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 خوردن بهم صدای را شام صرف حین در آشپزخانه سکوت

 می هم در معصومه و سیاوش تعارفات و ها چنگال و قاشق

 کلماتی تنها و است کرده سکوت عجیبی طرز به فرزاد. شکند

 معصومه و سیاوش به پاسخ در شوند می خارج دهانش از که

 .است



 و کشد می غذا برایم. هست من خوردن غذا به هم باز حواسش

 فکرش است مشخص اما گذارد می روبرویم را آب و نوشابه لیوان

کند می سیر اینجا از غیر جایی . 

. کند می ترک را آشپزخانه تشکری با غذایش شدن تمام از بعد 

 استراحت کمی تا فرستم می اتاق به اصرار به من هم را معصومه

 .کند

 منتظر. ترسم می او با تنهایی از که سیاوشی و مانم می من

ندارد ای عجله اما او هستم، ام محاکمه شروع . 

 این. چیند می سینک درون و کرده جمع را ها ظرف آرامش با

کند استفاده ظرفشویی ماشین از نیست قرار یعنی . 

 ترین کوچک سیاوش. بندم می خودم برای را معصومه بند پیش

کند نمی ها ظرف شستن به اعتراضی . 

 غذا مانده باقی گذاشتن و میز کردن مرتب از بعد هم خودش

 کشیده اسکاچ من که ظروفی و ایستد می کنارم یخچال، درون

گیرد می آب ام،زیر .  



 پیش. گوید نمی هیچ هم باز سیاوش و شوند می تمام ها ظرف

 من نیست ای دیگه کار اگه: گویم می و آورم می بیرون را بند

فرزاد؟ پیش برم  

 آب درون را ظرف آخرین. شود می نصیبم دارش معنی نگاه

 به زحمت به که را آشپزخانه های دستکش. گذارد می چکان

کشد می ونبیر است، کرده دست . 

: گوید می کردنش پر حین و دارد می بر گاز روی از را کتری

بزنیم حرف هم با باید طهورا، بشین . 

_ فرزاد ولی ... 

_ لطفا بشین  

 می بسته اعتراضی هر به دهانم و  گوید می تاکیدی و محکم

 .شود

 موجود آرامش. کنم می بازی انگشتانم با و نشینم می میز پشت

کند می ام بیعص بیشتر حرکاتش در . 



 روی. باشم ظاهری آرامش این پی در طوفانی منتظر باید انگار

 روی را کتری بعد و کشد می دستمال کدبانو یک مانند هم را گاز

گذارد می آن . 

 برای راهی کردن پیدا دنبال به فکرم و اوست حرکات به نگاهم

گردد می را جا همه ام یهویی تصمیم از او کردن قانع . 

 هم را دستمال. گیرد می دستمال با راهم سینک اطراف آب

اندازد می ظرفشویی ماشین درون . 

 با زندگی. نیست اش مجردی زندگی خاطر به دیگر کارها این

 این او، از محکمش و سخت مقرارت و قانون آن با معصومه

است ساخته را منضبط شخص . 

 هم اش خانه نقطه کورترین در که است هایی زن آن از معصومه

خورد نمی چشم به خاک و گرد از ثریا . 

 می جای میز پشت سیاوش و شده کشیده که روبرویم صندلی

 است قرار سیاوش یعنی. رسد می هزار به قلبم ضربان گیرد،

نماید؟ برخورد تصمیمم و من با چگونه  
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_ شنوم؟ می خوب  

 او دانم نمی من کلی سوال این با است؛ کرده شروع جا بدترین از

 توضیح او برای کجا تا باید من و هست وقایع جریان در قدرچ

 می لب بر ای مسخره لبخند داده، قورت را دهانم آب. دهم

چیو؟: گویم می و نشانم  

 هر: گوید می و کشد می سرش جلوی موهای روی را دستش کف

بدونم من الزمه کنی می فکر که چیزی . 

 می ادامه و فتهگر باال را دستش کنم، باز دهان اینکه از قبل

 نه و بینی می منو نه دیگه اونوقت بگی دروغ کلمه یه کافیه: دهد

رو معصومه . 

 و معصومه او، جز به دنیا این در که من. است کارساز تهدیدش

بکنم ریسک دادنش دست از سر که ندارم را کسی فرزاد البته . 

 بهم قبل وقته خیلی فرزاد: گویم می و اندازم می زیر به سر 

 ی کله سرو که موقعی همون. داد بیشتر آشنایی نهادپیش

 به دست مسائل سری یه. بود شده پیدا دوباره هم امیرعلی



 خوب بد، و خوب بین و کنم فکر درست نتونم که داد هم دست

 اصرار. امیرعلی سمت شدم کشیده دوباره و کنم انتخاب رو

 نظر از که دیگه دلیل تا چند و نبود تاثیر بی وسط این هم طاهر

 امیرعلی به خاطرشون به دیگه بار یه باید و بودن مهم خودم

 که تصمیمی از منو کرد که کاری با امیرعلی. دادم می فرصت

 باهام بارها و بارها فرزاد هم روز همون از. کرد پشیمون گرفتم

 اگه ببخش. بدم هردومون به فرصت یه کنه راضیم تا کرد صحبت

شد یهویی واقعا ولی نگفتم، بهت . 

_ داده؟ پیشنهاد بهت فرزاد نگفتی بهم موقع همون چرا  

_  درگیر تو. بود کرده واسطه طاهرو امیرعلی،. نتونستم نشد،

 بشم نزدیک طاها و طاهر به دوباره اگه کردم فکر بودی، اخراجت

بهتره واسم . 

ام کرده اش کالفه یعنی است؛ کالفه . 

 می انشدست بین را سرش و گذاشته میز روی را آرنجش دو

 .گیرد



 فقط بقیه جای به بار یه کاش: گوید می کند، نگاهم اینکه بدون

کردی می فکر خودت به . 

 جلوی و کند می مشت را دستانش اینبار و کرده بلند را سرش

 لحنش. دارد غم خروار خروار نگاهش. دارد می نگه صورتش

است زمانی هر از تر سوزان . 

 

_  اون به که نشستم پات رزی خودم. احمقه منه تقصیر اش همه

 تنهات هم زمان بدترین تو. بدی دیگه فرصت یه نامرد ی پسره

 بدون و بودی تنها حساس موقعیت تو همیشه مثل. گذاشتم

 .پشتوانه
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. کنم می لمس را اش خورده گره دستان و کرده دراز را دستم

 به بیا. گذشته ها گذشته: گویم می و نشانم می لب روی لبخندی

 به رو واقعیش خود دیگه بار یه امیرعلی که حاال کنیم، فکر امروز

 می خوب خودته؛ عموی هم فرزاد. داد نشون مون همه



 بهتر رو همدیگه تا خواسته ماهه چند فرصت یه شناسیش،

 از مشترک ی خواسته یه االن تا دو ما کنم می فکر. بشناسیم

التهمشک حالل زمان. آرامشه اونم. داریم مون زندگی . 

 برایش گفتنش گویی که دارد حرفی. کند می نگاهم زیرچشمی

است مشکل . 

: پرسد می چشمانم به خیره و گیرد می دستش دو با را دستم

خوای؟ نمی امیرعلی از انتقام برای که رو فرزاد  

 به تا کی از. است انصافی بی ته دیگر این. کشد می سوت سرم

از من حال  

باشد اش دومی فرزاد که امهکرد ابزاری ی استفاده بقیه .  

 به و کشیده بیرون سیاوش دستان بین از شدت به را دستم

 کند، می تار را دیدگانم اشک. زنم می تکیه صندلی پشتی

کنم می پنهان دستانم پشت را صورتم و یزنم م نیشخندی . 

 با دستانم. بقیه حال به وای باشد این قضاوتش سیاوش اگر

 ای سینه روی  سرم  و روند می کنار صورتم جلوی از مالیمت

پیچد می گوشم زیر سیاوش لرزان و گرم صدای گیرد؛ می ماموا .  



_  از دارم، اعتماد تو به باشم نداشته اعتماد هرکی به شاهده خدا

 و باشه اومده سر صبرت ترسم می ترسم، می ولی. بیشتر چشام

 مدادی بهت جنسام هم و من که هایی سختی تمام تالفی بخوای

 یه اون و باشی داشته رو تصمیمش اگه بگیری، مون یکی از رو

 اندازه به خودش فرزاد ولی کنم می هم استقبال باشم، خودم نفر

 می دلم. کشیده سختی خودش برابر ده شاید نه، که خودش ی

 همین بردارم قدم حسابی و درست برات بار یه قراره اگه خواد

 رو دنیا از سختیتون ی میهسه دوتون هر فرزاد و تو باشه، االن

 هرچی خوب، زندگی یه برای بده، فرصت خودتون به. کشیدین

 فراموشش و ببار من واسه جا همین هست کینه و غم و نفرت

 خورم می قسم. بخورم کتک هم علی امیر جای به حاضرم. کن

 امیر من، مثل هایی عرضه بی انتقام بده قول ولی نیاد در صدام

 این از که وقتی تا. نگیری فرزاد و خودت از رو طاها و طاهر علی،

 رو گذشته و بیای کنار خودت با که داری وقت بیرون ری می جا

 خیلی باید که ایآینده  به بچسبی و کنی فراموش کنی، فراموش

 اون  و من بخاطر نه کنی فراموش. بسازیش گذشته از بهتر خیلی

 که خودت خاطر به فقط و فقط خاصیت، بی غول نره تا چند



 امیر امثال واسه حیفی.غصه و غم و کینه همه این واسه حیفی

 .علی
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میرم می استرس همه این از شک بی امشب من . 

 را خودش طوری فرزاد و رسیدیم خانه به است ساعت نیم

 بوده خانه این صاحب است عمری گویی که کرد، من خانه مهمان

 .است

 ربع حمامی به را خودش و بیدطل من از دم تازه چایی لیوان 

کرد مهمان ساعتی . 

 گذاشته میز روی را دم تازه چای لیوان دو من که لحظه این در 

. است موهایش به دادن حالت و کردن خشک مشغول او ام،

 طرف دو از قسمتی که کوتاه موهای آن به رسیدگی ام مانده

 چطور است، شده ایام گذر دستبرد دستخوش هم اش پیشانی

برد؟ می وقت همه نای   

است بهتر شود تر طوالنی هرچقدر کارش من، نظر از هرچند . 



 برخوردی برای هنوز که دهد می نشان پایم و دست لرزش 

نیستم آماده او با خودمانی و نزدیک اینقدر . 

. است ربوده من از را آرامش ام، کرده پنهان سینه در که رازی

لرزد می دلم و دست و دارم استرس . 

 مشکل اما دانم می خوب را این. است منطقی انسانی زادفر 

 نامش که است گذرانده عمر زنی با سال چندین او که اینجاست

 می این و بوده دیگری شخص گرو در دلش و او شناسنامه در

دهد قرار تاثیر تحت من با را او برخورد تواند . 

 نزدیک او به حد این تا اینکه از قبل خجالت، خاطر به اینکه از 

پشیمانم ام نگفته او به را واقعیت شوم، . 

 تر قبول قابل برایم بود که هرچه خطبه، آن از قبل او برخورد 

 ساعت چند همین در او که احساس همه آن از بعد و حاال تا بود

است کرده مجهولم احساسات و من خرج . 

عزیزم گذاشتم منتظرت همه این ببخش - . 



 واژه. است راحت خیلی عاشقانه یها واژه از استفاده او برای

 می غریب و ناآشنا زیادی من گوشهای برای شنیدنشان که هایی

 .نماید

 با. نیست ساخته من از کاری لبخند، یک از بیش جوابش در 

نشیند می کنارم هیچ، اندازه به ای فاصله . 

 می آنها روی را هایش آرنج و کند می باز کمی را پاهایش 

 اش بینی به را آن و گرفته دست در را چایش لیوان. گذارد

 دارد عادت من مانند هم او که است جالب برایم. کند می نزدیک

بکشد مشام به را آن عطر چای، چشیدن از قبل . 

 می خشک توت یا و خرما قند، بدون را چایش از ای جرعه 

است شده طوالنی زیادی پایم با رانش تماس. نوشد . 

 بیرون آتش کم کم مان، بین تماس محل از کنم می احساس 

 من. افزاید می ام شرمندگی به او تکلف بدون برخورد. زند می

بگذارم؟ میان در او با را واقعیت چگونه است قرار  
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ساکتی؟ اینقدر چرا -  

بگم؟ چی -  

نوشد می را چایش از دیگر ای جرعه و اندازد می باال شانه  . 

بشیم آشنا بیشتر هم با قراره مثال دونم، می چه - . 

بدم جواب من بپرس، سوال شما خوب  - . 

 مراسم مال جواب و سوال کنی می اشتباه خانوم نه -

 وقت سر بریم باید االن. کردیم رد رو مرحله اون ما. خواستگاریه

 چه من یا داری دوست رنگی چه تو اینکه. بیشتر آشنایی

باشه داشته اهمیتی زیاد کنمنمی فکر غذایی، . 

 هم خواستگاری مراسم ما که اینجاست مشکل فقط  ستهدر -

باشیم داشته رو جواب و سوال این تا نداشتیم . 

خواد؟ می خواستگاری مراسم دلت -  

 از ردی هیچ او لحن ولی بود شوخی و شیطنت روی از من حرف 

پرسد می من از را ذهنش سوال ترین جدی انگار،. ندارد شوخی . 



 کامل. دهممی تکان طرف دو به یسر و شده تر رنگ کم لبخندم

است زده تکیه مبل ی دسته به و چرخیده طرفم به .  

 انجام حال در گویی دارد نظر زیر مرا حرکات دقیق چنان

است اش زندگی مناظره مهمترین .  

 دستم سرمای. گیرد می دست در را دستم و شده خم طرفم به

دارد او دست کف از زده بیرون حرارت با جالبی تضاد . 

 کن گوش: گوید می جدی لحن همان با و شده تر نزدیک کمی 

 داری، هرحرفی خوای، می چی هر لحظه این از خوام می طهورا،

 من. بگی بهم رودرواسی هیچ بدون رو میاد پیش برات سوالی هر

 دیگه بار یه نیست هم قرار. کنیم عمر سال هزار نیست قرار تو و

 حق بار یه بهمون خدا. ببندیم امید اون به که کنیم زندگی

 که چی هر به باید بار یه همون تو پس بار، یه فقط داده، زندگی

 البته. برسیم بیایم بر پسش از تونیم می و حقمونه کنیممی فکر

نباشه کسی ضرر به اگه . 

 



 امروز که فرزادی از من یا و است فیلسوفانه زیادی سخنانش یا

 سخنانی چنین ظارانت است، گذاشته سرم سربه دایم ازصبحی

ماند می باز ایلحظه دهانم که. نداشتم . 
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نگیر جدی - . 

 چیو؟ -

 رو زندگی. بهتره نگیری جدی رو هیچی تو نظرم به گفتم، کلی -

 و عددیه که کنه می فکر بیشتر اونم بگیری، جدی بیشتر چی هر

 ولی رسن می جمله این به روز یه همه. گیره می سخت بهت

 رفته دست از روزای جبران فرصت همه که استاینج مشکل

ندارن رو شون . 

 از او که ماند می ها چل و خل به زیادی ام قیافه کنم می فکر

شود می خارج جدی حالت . 



 را چایش خالی لیوان و نشیند می صاف ای شده کنترل لبخند با

 این گفتن یا عجیبه خیلی حرفام: گوید می و گذارد می میز روی

میاد؟ن بهم حرفا  

 لبخند. بندم می را دهانم و زده ام چانه زیر را ام اشاره انگشت

 تو رو انتظارش فقط کدوم، هیچ: گویم می و زنم می ای احمقانه

نداشتم زمان این . 

 شروع خودت داری رو انتظارش که رو بحثی همون شه می -

بدم؟ اش ادامه من تا کنی  

کنند می صحبت مغزم در همزمان نفر چند .  

یکبار شیون و یکبار مرگ گوید می یکی . 

 اگه: نالد می و کشیده دارش نم چشمان زیر دستمالی دومی

بده؟ اهمیت بهت اینجوری قراره کی بره فرزاد  

 دور زنجیری قدیم، های لوطی سبک به و زده نیشخندی دیگری

 در و کشیده اش بینی زیر را انگشتش. چرخاند می انگشتش

 بدبخت این. خوشه دلتون چقد شماها: گوید می دو آن پاسخ



 عمرش آخر روزای واسه که داشته رو کسی سن، این تا مگه

بخواد همراه . 

 همه او جمالت که است این اش بدی. دارد برمی ترک قلبم

 .درستند

 اند کرده کز ای گوشه نتیجه، بی بحث آن از بعد نفر سه هر حاال

 مغزم در مدام که ای جمله نها ت.هستند من تصمیم منتظر و

است معروف "یکبار شیون و یکبار مرگ"همان شود می تکرار .  

 همین باید بزنم حرف خواهم می اگر. ندارم دیگری ی چاره

کنم خالص اورا و خودم و بگویم امشب . 

 نذر چه هر لحظه یک در. پیچانم می هم در استرس با را دستانم

آید می زبانم نوک دارم نیاز و . 

بدهم دست از را فرزاد خواهد نمی دلم هیچ . 

 خودم به عمیقی نفس با کنم می سعی و بندم می را چشمانم

شوم مسلط . 

داره؟ داداشت امروز حرفای به ربطی بزنی، قراره که حرفی -  
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 با باید حاال که آید نمی یادم حتی من و پرد می گلویم به بزاقم

بدهم نجات خفگی از را خودم عمیق ی سرفه چند . 

 می پشتم به آرامی ی ضربه و کشیده طرفم به را شخود فرزاد

 .کوبد

 را او چشمان به کردن نگاه دل اما است بهتر ام جسمی حال

 .ندارم

 می باال را سرم و زند می ام چانه زیر دست و کرده کمکم او

 .آورد

کشی؟ می خجالت اینقد چی از بدونم شه می -  

 آوای یک از دریغ ولی شود می بسته و باز بار چند دهانم

 .کوچک

بینم می تار را او و شوند می تبدیل دریایی به دوباره چشمانم . 

گیرد می جان دوباره مهربانش لبخند . 



 تمام امروز من: گوید می و گرفته قاب دستش دو با را صورتم

شنیدم طاهرو های حرف . 

 سینه از خفیفی هق و گیرد می راه اشکم. افتند می هایم شانه

شود می خارج ام . 

 خشک را اشکم رد و شد کشیده چشمانم زیر شستش نگشتانا

کنند می . 

 سر تو و من با زندگی چرا دونم نمی: گوید می و کشد می آهی

 من. شدیم قربانی جور یه کدوممون هر. گذاشته ناسازگاری

 از امروز که برخوردی با ولی شناسم نمی زیاد تورو ی خانواده

 تکیه برا مطمئنی آدم وجه هیچ به شدم متوجه دیدم، برادرت

 کردم فکر اولش شدی، دور جمع از باهاش وقتی. نیست کردن

. بود بهتون حواسم دور از برادریه، خواهر ی ساده صحبت یه

. بدم تشخیص رو واقعیت حس تونستم نمی و بود من به پشتت

 نه یا دیدی منو تو دونم نمی برگشتی؛ جمع طرف به لحظه یه

. داری حسی چه بفهمم تا بود کافی نگاه یه همون من واسه ولی



 که بحث ازون جوری یه و جلو بیام گرفتم تصمیم همین واسه

بدم نجاتت کرد، می عصبیت داشت . 

 متوجه اول همون از داداشت اینکه عجیبه، واسم چی دونی می

 می مخصوصا انگار اصال. نکرد قطع حرفاشو ولی شد؛ من اومدن

بزنه من جلوی حرفارو اون خواست . 

است من جانب از توضیحی منتظر گویی و کند می کوتس . 

 مهربانی از. دوزم می چشمانش به را نگاهم و زنم می دریا به دل

است لرزان و گرفته صدایم. است نشده کم درونشان . 

بگم چی باید....باید دونم نمی اصال من...من - . 

نشاند می ام پیشانی روی ای بوسه و شده خم جلو به . 

 نگران بگو؛ رو بدونم من و بگی الزم کنی می فکر که چی هر -

باشه؟. نباش هم هیچی  
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زنم می رنگی کم لبخند و دهم می تکان سر چشمانش، به خیره . 



 را سرم. است سختی کار چشمانش به کردن نگاه بعد به اینجا از

 برایش کاست و کم بی را چیز همه کنم می سعی و انداخته زیر

  .بگویم

_  عالقه ابراز بهم بار اولین واسه علی امیر که بود سالم هجده

 همین بیفته؛ زندگیم تو تونست می که اتفاقی ترین عجیب. کرد

 مون فامیلی آمد و رفت به راضی اصال مامانش. بود خواستگاری

کنه وصلت ما خانواده با بخواد اینکه به برسه چه نبود، . 

 ی تورشته من نشد قبول کرد، می راضیش که دلیلی ترین مهم

 نداشتن؛ ازدواج این با مشکلی من ی خانواده. بود پزشکی

 واسه تونست می اش خانواده و علی امیر بودن که مخصوصا

 خیالشونو تهران، مثل بزرگی شهر تو اونم دانشگاه، به من رفتن

کنه راحت . 

 جای به من شد قرار دایی زن اصرار به و شد گذاشته قرارا و قول

 کرد، می اجاره امیرعلی که کوچیک سوئیت یه تو خوابگاه،

بشم ساکن . 



 امیرعلی و شد چی دونم نمی. بود صددرصد مخالف بابام

 اومدم،ذمن خودم به تا ولی کنه؛ راضی رو همه تونست چجوری

 شده محرم هم به ماهه چهار محرمیت صیغه یه با امیرعلی و

بعدم....بعدم خوب بودیم، .... 

 آنقدر فرزاد. آید می باال سختی به نفسم و لرزند می دستانم

 نیاز برود، خودش را گذشته در سیر راه ی بقیه که هست باهوش

نیست بیشتری کالبدشکافی به . 

شکنم می من را سکوت بازهم. است آور مرگ سکوتش . 

 خواستن ازم سیاوش و خانم کتی سرهنگ، جناب فوت بعداز -

. بود پیگیر خیلی سیاوش. ام شناسنامه تعویض دنبال برم که

 بهم ما که درسته. نداشتم رو بگم بهش رو واقعیت اینکه روی

 من که خواد می حیایی بی چیزا، سری یه گفتن ولی محرومیم

 این پی هم سیاوش که شد باعث خانم کتی مریضی. نداشتم

 ی درباره من از داد نمی اجازه اونم حیای. رونگیره قضیه

 نکردم؛ شرعی خالف کار من کن، باور. بپرسه سوال ام شناسنامه

 می خالصه امیرعلی وجود تو زندگیم تمام که بودم بچه دختر یه



 اتفاق یه با نبود قرار. دیدم می بودنش تو رو ام آینده تمام. شد

بریزه بهم چیز همه . 

 دو فرزاد. است کرده سرایت وجودم تمام به دستانم، لرزش

 امشب همین باید من کند؛ذاما آرامم دارد سعی و گرفته را دستم

کنم تمام را چیز همه . 

 دفاع حیثیتم و خودم از باید پس بدهم، دستش از خواهم نمی

باید. نمایم .... 
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شدم متوجه من. کن تمومش عزیزم، جان، طهورا - . 

 که کنی باور باید. بدونی چیزو همه باید تو. بگم بزار....نه....نه -

 قرار. بزارم کاله سرتو که نبود قرار. نداشتم رو تو فریب قصد من

 بعد. بودم بچه دختر یه فقط من. بزنم گولت کاری پنهون با نبود

 بالیی چه بره یادم که داشتم مشکل اونقدر امیرعلی رفتن از

 بخواد که بود ازین ترسوتر امیرعلی. گذاشته تنهام و آورده سرم

 اون بخاطر باری چند اوایل. واسته مادرش روی تو من بخاطر



 که بود رفته یادش انگار بعد ولی کرد عذرخواهی من از اتفاق

 سر زیر هم سرهنگ جناب با ازدواجم. گذشته چی بینمون

 اهمیتی دیگه االن داشت، ای برنامه چه دونم نمی. بود خودش

 امیرعلی ی کله و سر سرهنگ، جناب و من ازدواج با. نداره هم

 عاشق آدمای ادای حتی دیگه. شد پیدا زندگیم تو دیگه بار یه

 از چیزو همه که طلبکار آدم یه بود شده. آورد درنمی هم رو

 راه منم ولی داشت حق هم شاید دونم، نمی. دید می من چشم

 و طنین فدای خودمو هرگز بود امروز اگه شاید. نداشتم ای دیگه

 و بود سالش پونزده فقط طاها روزا، اون ولی کردم نمی طاها

 داشتی چشم بدون نبود حاضر کس یچه. سالش سیزده طنین

 در روهم بابام کشاورزی زمینای تمام اگه حتی. داره نگهشون

 یه که دونستم می خوب بازم ذاشتیم می وعموهام اختیاررعمه

برادرمه و خواهر و من سر رو منت عمر . 

 روی نامعلوم ای نقطه به نگاهش و اوست دستان در دستانم

 شده طوالنی ادیسکوتش،زی. است شده دوخته زمین

 می مرا این و کند آرامم کند نمی هم سعی حتی است؛دیگر

 .ترساند



لرزد می و گرفته صدایم. است نمانده ریختن برای اشکی . 

_  کس هیچ کمک بدون تونستم می. بودم زده رو ازدواج قید من

 با طاهر. بربیام زندگیم ی عهده از و بکشم آب از رو گلیمم

 خودش با هم رو طاها و طنین و بود هفروخت چیزو همه نامردی،

. نداشتم نیازی بهشون زندگیم گذران برای من ولی کرد همراه

 اون تو بودنم انگار ولی بگذرونم، زندگیمو خیاطی با تونستم می

 طاهر پای زیر عموهام. بود کرده تنگ رو عده یه جای روستا،

 ستارو تو تنها و تک خواهرتونو که مردونگیه از دور که نشستن

زندگیتون دنبال برید و کنید ول . 
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 به در و شد تنهاییم پیگیر بود، که هم ظاهرش حفظ برای طاهر

 ی ارثیه از من سهم. بشه راحت شرم از که بود راه یه دنبال در

 تو فقط برادرام و خواهر که بود اینجا مشکل ولی نبود کم پدری

 سال اون تو قوله و قرض و وام چی هر و بودند شریک ارثیه سود

 بدهیام، کردن صاف از بعد. من واسه موند بود، شده هم رو ها



 دوباره امیرعلی، ی کله و سر روزا همون. نموند واسم زیادی پول

 می فکر احمقانه خیلی من ولی باشه، مسخره شاید. شد پیدا

 فکر. کنم باز حساب امیرعلی روی دیگه بار یه تونم می کردم

 عالقه مونده، تنها رو ها سال اون تمام اونم نکهای دلیل کردم می

. بود گانه بچه تصور یه اش همه اما داشته من به که بوده ای

 ی قضیه که خانم کتی. بود برگشته کینه دنیا یه با امیرعلی

 رو پیشنهادش تردیدی هیچ بدون کرد، مطرح پدرشو ازدواج

 دیگه نه و داشتم موندن برا جایی نه طاهر، لطف به. کردم قبول

بود سرم پشت که حدیثی و حرف همه اون با مقابله توانایی . 

: گویم می ناکجاست، به خیره هنوز که او به رو و زده تلخندی

نداره گفتن دیگه که شم بقیه . 

 بی. فهمید توان نمی هیچ چشمانش از. کشد می باال را نگاهش

است حس بی حس . 

؟کردی انتخاب رو امیرعلی دوباره چی واسه -  

 با شد نمی حاضر کسی: دهم می پاسخ و داده تکان درهوا دستی

. داشت خبر چی همه از امیرعلی. طرفم بیاد من، وضعیت اون



 اینکه. کنم شروع نو از باهاش دیگه بار یه بتونم کردم می فکر

 می ترغیبم بیشتر بودن، امیرعلی موافق هم طاهر و سیاوش

 .کرد

دادی؟ منفی جواب من به احمقانه، فکر یه خاطر به پس -  

 دستخورده از طاهر که اطمینانی آن با. کنم می نگاهش گیج

 گفت می ام آورده ارمغان به برایشان که آبرویی بی و بودنم

است واضح زیادی نظرم به سوالش جواب . 

 می جمع را پایم و دست کمی من و شود می دار ادامه سکوتش

 او از است قرار که جوابی و توضیحاتم ی ادامه برای باید. کنم

باشم داشته انرژی بگیرم، . 
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بود؟ مسخره نظرت از دادم توضیح من همه این یعنی -  

 خم راستش ی شانه روی را سرش. کند می نگاهم و داده باال ابرو

 این به هم با کلت عقل داداش اون و تو یعنی: گوید می و کرد

 زاهد و عابد خترد یه امید به سن این تو من که رسیدین نتیجه



 سوار من تا باشه شده خشک اش خونه در به چشمش که بودم

 چی من به راجع ببرمش؟ و بگیرم دستشو و بیام سفیدم خر بر

واقعا؟ کردی فکر  

ب.است عصبی و کالفه. زند می کمر به دست و خیزد برمی جا از  

 آن به نه اما است شده ناراحت کردم، می را فکرش آنکه از یشتر

گذشت می طاهر و من فکر در که دلیلی . 

 در را ها آن و برد می کوتاهش موهای میان به را دستش دو

گیرد می مشت . 

آورد نمی ابرو به اخم او و آید می درد به من موهای ی ریشه . 

 مشخص نگاهش از دلخوری. نشیند می زانو دو روی پایم، جلوی

دانم نمی را دلیلش ولی است . 

 و زنند می برق رچشمانش.ام نداشته او زا را برخورد این انتظار

لرزد می بدجور صدایش . 

 دندونام همرنگ داره کم کم موهام. سالمه پنجاه نزدیک من -

 کی تا نیست معلوم و درمیاره بازی درمیون روز یه قلبم. شه می



 روش بخوام که ندارم اونقدسرمایه سن، این تو. کنه همراهیم

 خوش خوام می بعد به ازین دنیا، بابای گور بگم و کنم ریسک

 ساالی بهترین. نرسیدم جا هیچ به و دویدم عمر یه. بگذرونم

 بیشتر. نخواست منو وقت هیچ که کردم زن یه حروم عمرمو

 ی نتیجه. برسم حقمه که جایی به شاید تا خوندم درس عمرمو

 لطف به اونم که دانشگاه، تو میز یه شده دویدنام ی همه

 کردم، آبروش فدای رو خودم که زن همون ی مسخره حسادت

 که گذاشتم دخترش و صحرا واسه رو عمرم از دهه یه. شد نابود

 روزا همون رو چی همه قید من. کنم بغلش نداشتم، اجازه حتی

 دارم غریزه برت، و دور مردای تمام مثل مردم یه منم. بودم زده

 می و زدم سالمتیمو قید حتی. آوردم کم برابرش در بارها و

 مانع که بود اون ولی باشم صحرا با شده که هم بار یه واستمخ

شد می . 

 

# ۱۵۱پارت  



 به شاید: دهد می ادامه و کرده باز را دستش دو. ایستد می سرپا

 زنی هیچ با سن این تا من ولی بیاد مسخره و دار خنده نظرت

 که افتادم این فکر به بارها صحرا، بودن با. نداشتم ای رابطه هیچ

 این سیاوش یعنی باشم داشته نیازم رفع برای رو دیگه نفر یه

 به کردن خیانت آدم من. نتونستم ولی داد بهم رو پیشنهاد

 به صحرا بود،ولی صوری ازدواجمون هم چقدر هر. نبودم صحرا

 ناامید رو امیدش نبود قرار. من ی خونه تو بود اومده امیدی

 رابطه یه واناییت که دارم شک حتی واستادم، اینجا که راالن.کنم

 بکارت ی غصه داری تو وقت اون باشم، داشته رو کامل ی

 بار آخرین و اولین برای بار یه بزار خوری؟ می رو ات نداشته

 دلیالی و بدجنسی با اطرافیانمون چقدرم هر بگم، بهت

 دونم می خوب من بازم کنن، کوچیک رو تو بخوان مزخرفشون

. من نه تویی، باشه ناراضی داره حق که اونی ما ازدواج تو که

 سالتم پنج و سی هنوز تو ولی رفته باال هردومون سن که درسته

 تفاوت سال چهارده سیزده،. سالمه پنجاه نزدیک من و نشده

 تویی این رحاال.نیست کم نفر دو زندگی از ای دوره هیچ تو سنی

 جوابت اگه نه؟ یا خوای می منو ببینی و بگیری تصمیم باید که



 ی اجازه و نشده پر ام پیمونه که روزی تا دم می قول شه،با بله

 اگرم. بکنم خوشبختیت واسه تالشمو تمام دارم کشیدن نفس

 مثل نکردی پیدا رو زندگیت شریک که وقتی تا بازم نه، بگی

باش مطمئن نمیزارم، تنهات و مونم می کنارت قبل . 

 می دست در را دستم دو. زند می زانو رویم به رو دوباره

 همه این با منو بگو، تو حاال: گوید می چشمانم به خیره.گیرد

کنی؟ قبول میذتونی درد و زخم  

 سخت کشیدن نفس. است راذبسته گلویم راه بزرگی ی غده

 .است

 می من گریزان چشمان به منتظر و مشتاق چنین این او وقتی

ندارم کردن باز لب جرات نگرد، . 

ترکید خواهد حرفی کوچکترین با مطمئناً ام کشنده بغض .  

 چشمم گوشه از اشکی قطره همزمان و کنم می باال و پایین سر

گریزد می . 

چسباند می اش سینه به را سرم و نشیند می کنارم . 



 عاشقانه گوشم کنار. لغزد می موهایم بین آرام آرام دستش

باشم آرام که خواهد می و کرده زمزمه را هایش . 

 می گوشم کنار آمیزی شیطنت لبخند با شوم، می آرام که وقتی

شد مخملی گوشات پشت باالخره که خوشحالم: گوید . 
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 های صحنه زدن برهم استاد مرد این. کشد می سوت سرم

است عاشقانه . 

گیرم می فاصله او از و زده اش سینه به آرامی مشت .  

 اثری دیگر. است بهتر خیلی خیلی قبل ساعاتی به نسبت حالم

نیست وجودم در کشنده باضطرا آن از . 

 و لحظه هر در است بلد خوب فرزاد. است خوب خوب دلم حال

شود خوب اطرافیانش حال تا کند برخورد چطور زمان، هر . 

 باالخره خوب، خوب،: گوید می و کوبد می بهم را دستش دو

خوردنه شیرینی وقت حاال گرفتم، خانم عروس از رو بله جواب . 



 استفاده فرصت از. رود می آشپزخانه هب و برخواسته جا از بعد

رسانم می بهداشتی سرویس به را خودم و کنم می . 

 هایم مژه روی سخاوتمندانه که ریملی خاطر به چشمانم زیر

است شده سیاه ام، کشیده . 

. شوم می خیره رویم به رو تصویر به و شویم می را صورتم

 سال چند این در که تصویرهایی تمام از آینه، در موجود دخترک

رسد می نظر به تر سرحال ام، دیده آینه در . 

 حال از نشان چشمانش، برق اما است همیشه از الغرتر صورتش

دارد خوبش . 

 دارد، هم پذیرایی حکم که خانه کوچک هال به فرزاد با همزمان

گردم برمی . 

دارد قرار سنتی بستنی بشقاب دو دستش کوچک سینی روی .  

 می اشاره آن به اش چانه با گرفته، باال را سینی دیدنم، محض به

 همینو فعال. نکردم پیدا ای دیگه شیرینی: گوید می و کند

کنم جبران مفصل ناهار یه با فردا تا دریاب، . 



 امشب. روم می مبل طرف به سرش پشت و زنم می لبخندی

 هر به آید؛ می کوچک و نقلی نظرم به زیادی هم خانه فضای

 که کند می تالقی مشتاق چشم دو با نگاهم چرخم، می که طرف

دارد نظر زیر را حرکاتم تک تک . 

 بوسه و شود می حلقه ام شانه دور دستش مبل، روی نشستنم با

نشیند می گوشم کنار ای . 

. گیرم نمی ناگهانی های بوسه ازین لذت جز به حسی دیگر حاال

 بار هزار و شود نمی خالی اش، نزدیکی بار هر با دلم ته حاال

کنم نمی سرزنش ام کاری پنهان برای را دمخو . 

 برای نزدیکی این از کنم می سعی و گیرم می عشق فقط حاال

 برای و کنم استفاده فرصت از باید. کنم استفاده بیشتر آشنایی

بخواهم خوشبختی هردویمان . 

 

 

# ۱۵۳پارت  



 سی زیر گاه گاه های شوخی و فرزاد کنار در خوردن بستنی

 در. کند می دور اطرافم بد و خوب اتفاقات تمام از مرا سالش،

نیست خیال و فکر از اثری او کنار . 

 خوبتر و خوب را حالم چطور داند می. است بلد خوب را کارش او

 .کند

 

 کوبد می هایش ران روی را دستش دو اش، بستنی شدن تمام با

 خوش دوست سخن بگذریم چه هر از خوب، خوب،: گوید می و

چیه؟ نوبت حاال گفتی اگه. است تر  

کند می خالی را دلم سؤالش که دارند مورد هایش شوخی آنقدر . 

 تمام سوال، این با و گذاشته دهانم در را بستنی آخر قاشق

پرند می گلویم به دهانم محتویات . 

 به را خودش فرزاد. بکشم نفس کنم می سعی و زنم می سرفه

زند یم پشتم به جانانه ی ضربه چند و کرده تر نزدیک من . 

 کردن سوال جای به افتی می روز این به تو دونستم می اگه -

چیه وقت دادم می نشون بهت عملی ...  



 آب چشمانم کنار از که زنم می سرفه آنقدر. شود می بدتر حالم

گیرد می راه . 

گیرم می او از را گرفته جلویم فرزاد که آبی لیوان . 

 باال نفسم و شده کمتر و کم هایم سرفه آب، ای جرعه نوشیدن با

آید می . 

 و انداخته ام شانه دور دست. نیست آمدنی کوتاه هم باز فرزاد

 کند می پاک را چشمانم زیر انگشت نوک با. بوسد می را ام گونه

 تازه من باشی، خودت مواظب بیشتر حاال از بهتره: گوید می و

بگیریم جشن سالگیتو بیست و صد هم با قراره. کردم پیدات . 

 ادامه و فشرد می اش حلقه و اشاره انگشت دو بین را ما بینی

 قراره من که بود این منظورم کنی فکر اگه مدیونی: دهد می

کنم عمر سال چهل و صد باالی . 

 

 و آورم نمی تاب نگاهش گرمای زیر. کند می ام حواله چشمکی و

اندازم می زیر به سر . 



 دهش حلقه ام شانه دور که را چپش دست شست انگشت پشت

 زبانش جور دستهایش. کشد می ام گونه روی نوازشگونه را است

کشند می هم را . 

شود می تر گرم و گرم دلم و کند می نوازش آرام آرام  . 

 صورتم ی نقطه به نقطه دارد انگار. خندند نمی دیگر هایش لب

بماند خاطرش در تا کند می لمس دستانش با را . 

نگیری؟ ازم نگاهتو شه می -  

گیرم می باال را سرم و کنم می اجابت را اش خواسته . 

 می صورتم روی چشمانش اینبار و افتند می کار از دستانش

گر جستجو و دقیق. لغزند . 

 و شود می نزدیکتر که سرش. بندد می آرامی به را چشمانش

 به خود چشمانم خورد، می من صورت به هایش نفس حرارت

شوند می بسته خود . 

 ی بوسه کوتاه مکثی با و گیرد می ارقر هم روی هایمان لب

کند می شروع را آرامش . 



 مانند و پراند می را خوبمان حال خانه، تلفن زنگ صدای

 از است شده گرفته مچشان جرم، ارتکاب حین در که مجرمانی

گیریم می فاصله هم . 

 این بازم کن دعا فقط: گوید می و پراند می هوا در مشتی

 یه و وقتش سر رم می االن ینهم وگرنه نباشه فضول سیاوش

میارم سرش بالیی . 
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 می سرپا و چرخاند می ما سمت به سر که است نفر اولین مهران،

هستند هم افسون و طنین  طاها،. ایستد . 

 جایی قلبم،. ایستند می و کنند می سکوت همه ما، دیدن با 

کوبد می دهانم حوالی .  

 هم را فاصله هیچ همان هک کند می حس خوب را بدم حال فرزاد

 اگر مطمئنم. کند می نزدیک خودش به بیشتر مرا و کرد کمتر

شد خواهم آوار زمین، روی نباشد، گرش حمایت دستان . 



 می من به را خودش بلند، قدم چند با و ترکد می طنین بغض 

  .رساند

است گرفته اشتباه قبل، سالهای طهورای با مرا او . 

 فرد ترین کس بی خودش و بود مهه جورکش که طهورایی با 

  .عالم

. است نمانده باقی من در طهورا، آن از چیزی که است خبر بی او

 هم آن بسازمش، نو از دارم سعی و کوبیده خودم در را خودم من

 تازه طهورای معمار فرزاد، است قرار تنها، و تک قدیم، مثل نه

  .باشد

 فاصله کمی ادفرز کند، می رها آغوشم در را خودش که طنین

 شود، حلقه دورم به طنین، دستان که ای اندازه به فقط. گیرد می

بیشتر نه . 

 گرفته فرا را پایم سرتا وحشتناکی ضعف. لرزد می وجودم تمام

 فرزاد، گرم آغوش پناه در دوباره تا کند رهایم زودتر کاش. است

بگیرم ماوا .  



 آه. پیچد می کوچکم خواهر کمر دور به جان، کم و دیر دستانم

 نمود لبانم روی اینکه از قبل و آمده باال قلبم اعماق از بلندی

کنم می اش خفه کند، پیدا .  

 مسافت سخت، همه این دستانم که است گذشته قرن چند مگر

رسند؟ می هم به و کرده طی را کوچکم طنین پهلوی به پهلو   

 بود پیش سال چند بود، من به نزدیک چنین این کی بار آخرین

است؟ ناآشنا و غریب برایم اینقدر آغوشش که  

 خودشم ببین. برسه خواهرت بذار. باش آروم جان، طنین -

نیست خوب حالش . 

 

 تا. کند آرامش دارد، سعی و گوید می سخن او گوش کنار مهران

 ای مردانه دستان حصار در بگذارم، حسرت و آه بنای خواهم می

. رود می هوا به و هشد دود است، حسرت چه هر و شوم می اسیر

 خانواده اعضای حضور به توجه بی و ایستد می رویم روبه فرزاد

زند می ام شقیقه به ای بوسه و کشید آغوش به مرا ام، . 



 دختر شده دیوار گچ مثل رنگت: گوید می آرام گوشم، کنار 

 داداشتو حال بریم بیا. ما دونیم نمی هیچی که هنوز. خوب

ها گردنمت برمی جا همین از باشی، اینجوری بخوای اگه. بپرس . 

 کوتاهی قدم. کند می دلگرمم ترساندن، جای به هم تهدیدش 

کنم می همراه خودم با را او و دارم می بر .  

 طرفم به ام، ندیده او از هاست مدت که مهربانی لبخند با طاها

 طهورا سالم: گوید می و کشد می بازویم روی دست. آید می

خواهری؟ خوبی جان،  
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 و شود می بزرگتر لبخندش. دهم می تکان سر تنها جواب، در

 باختی خودتو اینقدر چرا. معلومه کامال آره،: دهد می ادامه

 نگرانی جای گفتم فرزاد آقا به که من نباش، نگران خواهری؟

 و بشه مشخص اتاقش منتظریم االنم خوبه، طاهر حال. نیست

کنن منتقلش . 

 



 در را او خواهد می دلم. نشسته تنش به خوش سفید، روپوش

 نداشت، ماوایی من جز که روزهایی همان مانند و کشیده آغوش

گذاشت نخواهم تنهایش که کنم ثابت او به .  

 تنها تصادف این در دانم،طاهر نمی حتی که افتد می یادم تازه

بوده؟ تنها: پرسم می و داده تکانی زبانم به سختی به. نه یا بوده  

 بار آخرین برای را دستش. بندد می محکم را شمانشچ طاها

 به سر. شود می آویزان بدنش کنار بعد و کشد می بازویم روی

یو سی آی بردن نگارو: دهد می پاسخ و داده تکان طرف دو . 

"  به کمی. گیرم می دهانم جلوی را دستم و گویم می "وای

ها؟ بچه: پرسم می دوباره و شوم می مسلط خودم  

 هنوز بودن؛ نگار بابای ی خونه: گوید می و اندازد می باال سر

 دو سفر یه برن نگار و طاهر بود قرار. دونن نمی تصادف از چیزی

 وضعیتش تا ندیم خبر نگار ی خانواده به گفت طاهر. نفره

بشه استیبل . 

بده؟ خیلی حالش: لرزد می صدایم  



 دایص با و اندازد می باال شانه وقتی دهد می مرگ بوی لبخندش

نشده رفع خطر هنوز: گوید می ضعیفی .  

 دستان. است نمانده سقوطم تا چیزی و شود می سست پاهایم

 می راهرو کنار صندلی سمت به مرا و آمده ام یاری به باز فرزاد

 .برد

 کنار فرزاد. بندم می چشم و زنم می تکیه دیوار به را سرم 

 نیام. بیام تا بشین جا همین: گوید می و شود می خم گوشم

بمون منتظرم. ها بخش تو افتادی راه ببینم .  

گیرد می پیش در را خروج راه بعد و . 

 خیالم حاال ولی کشت، می منو داشت وجدان عذاب االن تا -

شدی خوشبخت که راحته .  

 مطلب اصل سر مقدمه، بدون و نشسته کنارم که است افسون

 طرفش به ام زده تکیه دیوار به را سرم که طور همان. است رفته

ندارم اصال را او ی حوصله. کنم می نگاهش سوالی و گردم برمی . 

 هم امیرعلی ی چهره در شبیهش که چشمانی با وقتی بخصوص 

کند می نگاهم دارد، وجود . 



: دهد می توضیح افتاده زیر به سری با و نشسته جورتر و جمع 

 می خوب. دارم خبر امیرعلی و تو ی رابطه جزء به جزء از من

 باهاش هم خیلی کرده؛ نامردی چه حقت در داداشم دونم

 که اینجاست مشکل ولی داره، دوستت امیرعلی کردم، صحبت

 گرفته یاد فقط امیرعلی. بجنگد اش خواسته خاطر به نیست بلد

 می براش مامانم همیشه آخرو حرف. کنه خم سر مامانم، جلوی

 خیلی مطمئنم ،دیدم فرزاد آقا از امروز که رفتاری این با. زنه

 امیرعلی. کنه خوشبختت تونه می امیرعلی از بهتر خیلی

شدی می حروم امیرعلی، با تو کنم اعتراف باید ولی برادرمه، . 
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 حتی من، نظر از. بندم می چشم دوباره و زنم می نیشخندی

است کبیره گناه هم امیرعلی ی درباره زدن حرف .  

 حماقت جز به تواند نمی هم امیرعلی و فرزاد کردن مقایسه

است آسمان تا زمین از نفر دو این تفاوت. باشد .  



بیاد جا حالت بخور کم یه عزیزم، بیا - . 

 

 به را آن و ایستاده رویم روبه دست، در ای میوه آب با فرزاد

شود می زنده لبم روی لبخند. کند می نزدیک دهانم .  

 هم با بخواهم که است شبیه امیرعلی به مرد این کجای اصال

کنم شان مقایسه . 

 سر او، چشمان به خیره بدهم، دستانم به تکانی اینکه بدون 

 هلو ی میوه آب شیرینی. گذارم می دهانم در را نی و برده جلو

 آب از نیمی تقریبا. گیرم می جان شود، می سرازیر دهانم به که

برم می عقب سر و خورم می وضعیت همان در را میوه .  

 متوجه که مرا چشمان. کند می نگاهم مهربانش، لبخند با فرزاد

 لب و گیرند می حالت باال به بیشتر هایش لب بیند، می خودش

نوش: زند می .... 

 میوه آب همان ی قطره به قطره شود می جانم نوش خوب چه و

کوچک ی .  

  .آوردنش -



 اورژانس از که تختی طرف به همه از جلوتر و گوید می طنین

 می بیرون اورژانس از تخت پشت طاها. رود می ود،ش می خارج

  .آید

 وارد کی او ام نفهمیده که ام بوده غرق خودم دنیای در آنقدر

 نظر زیر را تخت حرکت و ایستم می سرپا. است شده اورژانس

ندارم را همراهانش و طاهر به شدن نزدیک جرات. گیرم می .  

 بزرگم برادر به را خودم طنین، مانند هم من خواهد می دلم

 را کار این ی اجازه ترس اما بگیرم، دست در را دستش و برسانم

دهد نمی من به . 

 به مرا هم باز اینکه از. ترسم می برادرم احتمالی واکنش از

دارم هراس براند؛ خودش از ممکن شکل بدترین .  

 می تالقی طاهر نگاه با نگاهم رویم، روبه از تخت شدن رد موقع

 می اشک، به چشمانش و راند می لب به خیتل لبخند. کند

  .نشیند

بیا: زند می لب او اما است آور شگفت .  



 کتفم دو بین را دستش. شود می او حرکت این متوجه هم فرزاد

دهد می هولم جلو، به کمی و گذارد می .  

 می باز و بندد می بار یک را چشمانش. اندازم می او به نگاهی

 دنبال به و دارم می بر جلو به قدمی او دست مجدد فشار با. کند

شوم می روانه طاهر تخت . 

 کارند، به مشغول بیمارستان، این در دو هر طاها، و طنین اینکه 

ماند نمی بسته رویمان به دری هیچ. کند می تر راحت را کارمان . 
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. کنند می منتقل ارتوپدی بخش در خصوصی اتاقی به را طاهر

است کار این دلیل لگنش و پا شکستگی . 

 را زیادی درد. شود انجام لگنش روی جراحی فردا، شده قرار 

 به برانکارد روی از انتقالش زمان در درد این و کند می تحمل

 کشد، می که فریادهایی از شود می را این شود؛ می بیشتر تخت

  .فهمید



 را جابجایی زمان در اتاق به ورود ی اجازه افسون، و طنین من،

 و رفته بیمارستان نیروهای کمک به مهران و طاها فرزاد،. ریمندا

کنند می شان یاری طاهر، جابجایی برای .  

 توی دل هم من. کشد نمی ریختن اشک از دست ای لحظه طنین

 این طاهر کشیدن درد کردم؛ نمی فکر وقت هیچ. نیست دلم

بریزد همم به چنین .  

 کس هر که سوزیدل و بزرگ برادر آن برایم، گاه هیچ طاهر

 دوستش هایش، مهری بی تمام با من ولی. نبود دارد، را آرزویش

دارم و داشته .  

. دارند او به حسی همچین شواهد، به توجه با هم طنین و طاها

 روی را دستش دو و نشسته راهرو کنار های صندلی روی افسون

. ام ایستاده در به همه از نزدیکتر من. است گرفته هایش گوش

 محکم را چشمانم و زده تکیه دیوار به در چهارچوب کنار درست

ام بسته . 

 کم برای که است کاری تنها کنم، می نجوا لب زیر که دعاهایی 

آید می بر دستم از برادرم، درد کردن .  



نشستین؟ اینجا چرا شماها شده؟ چی -   

 

 وضعیتم در تغییری هیچ اما. لرزاند می را بدنم هراسانش، صدای

 باالخره داداش، سالم: دهد می را جوابش افسون. دهم نمی

  اومدی؟

اینجایید؟ چرا شماها که، بینی می آره -   

کنن می جابجاش دارن. داخل بریم ما نداد اجازه طاها - .  

 کنار درست و شود می تر نزدیک و نزدیک هایش قدم صدای

ایستد می حرکت از گوشم .  

 بده اجازه قلدرت، زدنام اون کردم نمی فکر. عمه دختر سالم -

ات خانواده پیش بیای .  

 یاد به کنم می سعی و ایستم می سرجایم واکنشی هیچ بی

ام فرستاده صلوات چند دقیقاً بیاورم .  



 از قبل. شود می تر نزدیک من به قدمی و زند می نیشخندی

 هم از مرا فرزاد صدای و شود می باز در کند، باز لب دوباره اینکه

رهاند می منفور موجود این با کالمی .  

تو بیا عزیزم، جان، طهورا - . 
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. ام نشسته او با نزدیک ی فاصله این در که است بار اولین برای

 هیچ بدون شویم مایی او، و من که شود نمی باورم هم خودم

  .جنجالی

 نفس و کلمات الی البه از درد شود، می شروع که هایش صحبت

 کاش که کنم می آرزو من و زند می بیرون منقطعش های

 برادری برایم وقت هیچ که برادری کشیدن آغوش در جسارت

داشتم را نکرده .  

 و من دامن تو آه جایی یه روزی، یه گفت می همیشه نگار -

 از شما و مظلومه طهورا گفت؛ می. گیره می رو زندگیمون

کنید می سواستفاده مظلومیتش . 



 بی برادر خواهر پای به که طهورا جوونی حیف گفت؛ می 

 جوابشو نیشخند با هی من و گفت هی اون. شد هدر لیاقتش

داره و داشت خوبی ششم حس همیشه نگار. دادم .  

 متوجه رو ذکرش و فکر توی و ته تا کنه نگاه نفر یه به کافیه فقط

 خیلی خاک واسه من نگار خدا به. خوبه خیلی نگار طهورا،. بشه

جوونه و حیف .  

 باور. اندازد می تخت روی را خودش و ترکد می اش نهمردا بغض

 سختی کار شود، می بیان سوزناک لحن آن با وقتی هایش حرف

 .نیست

 می خم طرفش به کمی و گیرم می دستم دو بین را دستش 

بگیرم را هایم اشک شدن سرازیر جلوی کنم می سعی. شوم .  

 که هنوز کنی؟ می اذیت خودتو قدر این چرا جان، طاهر -

 شه، می خوب نگار. بیافته اتفاقی نیست هم قرار نیافتاده، اتفاقی

باش مطمئن . 



 می لرزان صدای با و کند می پاک را صورتش دست پشت با 

 نمی نفس آوردنش، بیرون ماشین از وقتی دیدم خودم: گوید

  .کشید

 تو گذاشتنش زود و کرد احیاش جا همون آمبوالنس پرستار

 منو تا کشید طول و ماشین تو بود کرده گیر پاهام. آمبوالنس

بیرون بیارن .  

 به حواسم ولی اومدم می هوش به و شدم می بیهوش هی درد از

 خراشم حتی اش دیگه جای هیچ سرش، جز به. بود نگار وضعیت

بود برنداشته .  

 سرت از دست باید گفت؛ وقتی.... اگه....اگه. منه تقصیر اش همه

 از ماشین کنترل کنم، توجیه رو خودم کردم نمی سعی بردارم،

 به ماشین از وحشتناک قدر اون نگار و شد نمی خارج دستم

شد نمی پرت بیرون .  

 ناخواسته هم باز اینکه فکر. لرزاند می مرا بدن و تن هایش حرف

 شود، باز ام، نداشته آن در نقشی هیچ که موضوعی به من پای

ترساند می مرا .  



 هایش اشک دوباره. ندارم را جدید مشکل یک کشش دیگر من

شود می تر مسلط خودش به کمی و کرد پاک را . 

 

# ۱۶۵پارت  

 به خیلی من. نگاره با حق بازم ولی بگم، اینو خواد نمی دلم -

 هر طنین، و طاها برای. تو به هم همه از بیشتر. کردم بد شما

کنم کمکشون کردم تالش براومده دستم از که چقدر .  

 و داشت دوستم که بوده کوچولویی واهرخ همون همیشه طنین

 ی همه تو هم طاها. کنه جا خودشو دلم تو چطوری بود بلد

شد تر نزدیک و نزدیک بهم و کرد می مشورت باهام کاراش . 

 دوتا شدن طنین، و طاها دیدم اومدم که خودم به روزی یه 

 نه، باشی مقصر خودت اینکه نه نبودی، تو. ام خانواده مهم عضو

 همدیگه داشتن از رو هردومون که بود خودم تقصیر اش همه

کردم محروم . 

 طهورا مثل خواهری که این از روزی یه گفت می همیشه نگار 

کنم قبول اینو خواستم نمی من و شی می پشیمون نداشتی، رو . 



 ولی بشه حسرت به تبدیل برام تو داشتن وقت هیچ نبود قرار 

 خواهر یه داشتن واسه دلم وقته چند که کنم می اعتراف

شه می تنگ خودساخته و عاقل کوچیک .  

 دونم می. باشم داشته طاها و طنین مثل هم رو تو خواد می دلم

 صبح، امروز همین تا که کنم اعتراف باید حتی. کردم بد بهت

 هام خواسته به و بشم نزدیک بهت جوری یه بود قرار هم هنوز

  .برسم

 نگار اگه. منه زندگی تمام نگار طهورا،. بود مخالف هم اول از نگار

 می تر دیوونه هستم که اینی از حاال تا مطمئنم نبود زندگیم تو

  .شدم

 عمل گیر سرعت یه مثل ام واسه منفیم، کارهای از خیلی تو نگار

برم پیش بیشتر نداده اجازه و کرده .  

 معنی هم او اینکه باور. دزدد می نگاه و داد قورت را دهانش آب

است سخت کمی بفهمد، را شرمندگی .  

 مون فاصله شاید. بزنم بهت قراره که حرفایی این با دونم می -

 اصالً دیگه شاید. بشه بیشتر خیلی خیلی هست که اینی از



 ولی بخوره، بهم ازم حالت شاید. باشی نداشته رو دیدنم چشم

 کامل آگاهی با ببخشی منو قراره اگه تا بگم، بهت باید بگم؛ باید

 .باشه

 از نتونی که اونه از بزرگتر خیلی روحت تو مطمئنم من 

 حرفامو خوب اول خواد می دلم بازم ولی بگذری منم اشتباهای

 که خواهری همون من واسه که بگیری تصمیم بعد و کنی گوش

نه یا شی می بشه، برادرش آرامش قراره .  

 شده، گوش وجودم تمام. اند گرفته من از گویی را تکلم قدرت

 هستم که این از است قرار ظاهراً که هایی حرف شنیدن برای

بریزد هم به بیشتر . 

 

# ۱۶۶پارت  

 وجود با من. درسته کشه، می رو خون خون گن می اینکه -

 هیچ ولی بیاد بدم تو از که کردم رو سعیم تمام همیشه اینکه

نبودم موفق وقت . 



 چقدر هر. بودی مهربون و برو دل تو بچگیت زمان همون از تو 

 تنهام مشکالتم، تو که بودی تو این بازم کردم، می اذیتت من که

ذاشتی نمی . 

 می رو خودت کمک واسه من، ی اشاره یه با که بودی تو این 

 بهم مادر یه مثل من آزارای و اذیت تمام با هم مامانت. رسوندی

کرد می خشکم و تر و رسید می .  

 هاش بچه که طاها و طنین و تو لباسای از همیشه من لباسای

 می پخته خونه تو که غذایی. بود تر گرون و تر مرتب بودین،

 دل به کینه من ولی بود من ی عالقه مورد غذای معموال شد،

  .داشتم

 مامانت. مامانت نه و بودی مقصر توش تو نه که اتفاق یه ی کینه

بیاره راه به منو تا کرد رو تالشش تمام .  

 اش واسه وحشتناک اتفاق اون تیوق که کرد مدارا باهام قدر اون

 نداشتن ی غصه باشم، ناراحت بابا واسه که اون از بیشتر افتاد،

خوردم اونو .  



 تو بخاطر بابا و مامان. جدید ی کینه یه شد من واسه هم مرگش

اومد سرشون بال اون و تهران بودن اومده . 

. بود تر عزیز مادر، از من واسه زن اون که نفهمید کس هیچ 

 حاال حاال داغتون گفتن، می و گفتن می تسلیت شماها به همه

شه نمی سرد . 

 تر سنگین این از داغی و شدین مادر و پدر یتیم گفتن می 

 بار واسه اونم مادر، دادن دست از داغ نفهمید کس هیچ. نیست

باشه شکن کمر تونه می چقدر دوم، .  

 بال یرز رو شما خواست می دلم. نیومد در صدام و شدم نابود من

 زندگی ی عهده از راحت خیلی تونستم می. بگیرم خودم پر و

بربیام مون همه .  

. بدم پیشنهاد بهت و جلو بیام مستقیم داد نمی اجازه غرورم

 و خودت از برادرت و خواهر خاطر به تو کردم نمی رو فکرش

بگذری امیرعلی . 



 خونه سر بردت و گرفت رو دستت امیرعلی، وقتی گفتم خودم با

 پیش برم می اونارو و طنین و طاها قیم شم می منم زندگیش، و

  .خودم

 باز حساب روم عده یه قراره و شدم مرد کردم می احساس تازه

 تمام حدت، از خارج خودگذشتگی از با بازم تو ولی کنن

ریختی بهم رو محاسباتم .  

 حاضر. نخواستی کمک ازم هم یکبار که بودی بریده ازم قدر اون

 کمک ازم هم بار یه ولی کنی فدا رو ات آینده و خودت شدی

 .نخوای

 انداختن سنگ کردم شروع. بودم میدون ی بازنده من بازم 

 بیشتر این روی همه هم، روستا تو و بودم مرد یه من. پات جلوی

تو تا کردن می حساب .  

 آب از هم آب و بفروشم چیزو همه تونستم می راحت خیلی

 کمر مشکالت بار زیر داری جوری چه که دیدم می. نخوره تکون

 قدم یه نخوای، ازم خودت تا بودم خورده قسم ولی کنی می خم

برندارم برات هم . 
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 بین از که بلندی نسبتاً آخ و خورد می تکان جایش در کمی

کند می اش چهره رنگ تغییر متوجه مرا آید، می بیرون لبانش .  

 و برم بزار. قدر این نیار ارفش خودت به: گویم می و شده خیز نیم

بزنه مسکن برات بیاد تا کنم  صدا پرستارو .  

 نه: گوید می عمیقی، نفس کشیدن از بعد و گیرد می را دستم

 قبل خوام می کنه، می اثر کم کم. زد مسکن برام االن. خواد نمی

باشم زده رو حرفام بخوابم، که این از .  

 کند، رها را دستم نکهای بدون. نشینم می جایم سر دلی دو با

 مقاوم تو انداختم، سنگ پات جلو من چقدر هر: دهد می ادامه

شدی تر .   

 طنین و خودت گلیم بود که طریقی هر به که شدی قوی قدر اون

 و شدن بزرگ طاها و طنین. بیرون کشیدی می آب از رو طاها و

شدی تر شکسته و شکسته پاشون، به پا تو .  



 برادرم و خواهرا زندگی بین جایی که دخور می بر غیرتم رگ به

 سرم پشت پالی تمام خودم. نبود ساخته ازم هم کاری. نداشتم

بودم کرده خراب رو .  

 افتادن، تو فکر به تازه همه و گذاشتن تنهات طاها و طنین وقتی

 مجرد سال همه اون اینکه کردم می فکر. امیرعلی سراغ رفتم

داره تو به که بوده ای عالقه خاطر به مونده، . 

 نزدیک خیلی من با اش رابطه ولی بود شما دایی پسر علی امیر 

 دارم، ازت من کرد می فکر که ای کینه حساب رو. بود طاها از تر

 و تو قید جوری چه. آورده سرت بالیی چه گفت؛ و کرد باز دهن

زده رو آبروت .  

 آن از تر واضح اش جمله. زند می بیرون حرارت هایم گوش از

باشم داشته نیاز سرشاری هوش فهمیدنش، برای که است . 

 می لقش دهان و امیرعلی نثار هجده، مثبت فحش کلی دلم در 

ندارد شدن ساکت قصد هم باز اما او. کنم .  



 خورد، می تا لگدام، و مشت زیر گرفتمش گفت؛ که اینو -

 یه مثل باهات کردم، می فکر وقتی. شد نمی خنک دلم. زدمش

شدم داغ بیشتر کرده، رخوردب چرک دستمال .  

 پیش خودش و واسته کارش پای که کردم تهدیدش و زدمش

 جلوی بخواد که هست و بود اون از ترسوتر امیرعلی. بشه قدم

 می حساب و ترسه می مامانش از هم قدر همون ولی واسته من

  .بره

 از بشی، سرهنگ جناب زن کردی قبول که رسید بهم خبر وقتی

 دهنم از چی هر و امیرعلی به زدم زنگ. شد بلند دود سرم

کردم بارش اومد، درمی .  

 دیده من که زنی اون از. مامانش گردن انداخت رو چی همه اونم

 یه با که بذاره موقعیتی تو رو تو اینکه. اومد برمی کاری هر بودم،

نبود چیزی که کنی ازدواج ساله هشتاد پیرمرد . 
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 می فکر خودم با. گیرد می راه چشمم رکنا از درشتی اشک قطره

 و امیرعلی مانند کسانی که ام رفته اشتباه را راه کجای من کنم،

 را ام جوانی های سال چنین این و کرده پیدا راه اقبالم به مادرش

اند سوزانده .  

 هم کنار که کلماتی با را اتاق آور مرگ سکوت که اوست هم باز

شکند می ،است زجر خود خود دادنشان، قرار .  

 حواسم. بود تر راحت ازت کمی خیالم تهران، به اومدنت با -

 ببرن ازت طاها و طنین بودم شده باعث خودم. بود بهت دور دورا

بمونم خبر بی ازت هم خودم اومد نمی دلم ولی .  

 نمی برات کاری هیچ و بگیرم خبری حالت از بود؛ احمقانه خیلی

 می هماهنگ رو خرجت و دخل سختی، به دونستم می. کردم

ذاشتم نمی پیش قدم بازم کنی، .  

 کمک آدم تو که بودم مطمئن من و بود برت و دور سیاوش

 قهرمان که تماشاچی یه مثل بودم شده. نیستی اونم از گرفتن

کنه مقاومت قراره کجا تا ببینه تا داره نظر زیر رو اش قصه . 



 بار هر. زنه ینم دم و ایسته می مشکالت برابر در کی تا ببینه 

 دنیا تمام به و جلو بدم مو سینه خواست می دلم دیدمت، می که

 جلوی اش خانواده بخاطر سال، و سن این با که زنی این بگم،

منه خواهر واستاده، دنیا .  

 اصالً. دیدی نمی منو حتی که بودی شده بزرگ قدر اون تو

 واسه عمر یه که کسایی روی تونی می بودی، کرده فراموش

کنی حساب هم کشیدی زحمت ونش .  

 و کردی برادرت و خواهر فدای رو جوونیت که بود رفته یادت

کنن جبران رو فداکاری همه اون از کم یه حقته حاال .  

 ظاهراً. من از بیشتر خیلی. داشتن دوستت طاها و طنین

 تو، سخت زندگی خیال بی داشتن و بودن کرده فراموشت

بود این غیر اقعیتو ولی کردن می رو شون زندگی . 

. خورد مشکل به خیلی شوهرش ی خانواده با تو خاطر به طنین 

 تو از شد نمی حاضر هرگز اومد، نمی میون به اش بچه پای اگه

 .بگذره



 می و بود وابسته من به زندگیش ی هزینه خاطر به هم طاها 

 ای سرمایه اون و بزنم قیدشو من بشه، نزدیک تو به اگه ترسید

بده دست از همیشه برای گذاشته، اختیارم در که رو . 
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دهد می تکان طرف دو به سر و زند می نیشخندی .  

 چه من که بودن فهمیده خوب خیلی کوچیکم برادر و خواهر -

شدم جونوری .  

 ی جامعه یه تو خالی دست با تنها و تک رو خواهرش که کسی از

داشت شه نمی ای دیگه انتظار کنه، می رها وحشی، .  

 ممکنه که آهی از منو بارها و بارها. بود مخالف کارام تمام با نگار

ترسوند باشه، زندگیمون دنبال .  

 شد؛ پیدا امیرعلی ی کله و سر دوباره کرد، فوت که سرهنگ

 بود اون از بزرگتر بود کرده که نامردی. ذاشتم نمی محلش اولش

نبود کن ول اونم اما بگذرم ازش بتونم که . 



 صبح امروز که حرفی با ولی باشی خبر بی تو کردم می فکر 

 کرده ازدواج عموش پسر با قبالً نگار که داری خبر مطمئنم زدی،

گرفته طالق بچه یه با بعد و بود .  

 که من برای بود داشتنی دوست و خوب قدر اون نگار شخصیت

 شناسنامه براش خودم اسم به و کردم قبول هم رو دخترش

  .گرفتم

 پسر. بودن مخالف من با نگار ازدواج و طالقش با نگار مادر و پدر

 هم اش بهونه و نکرد ازدواج نگار، دادن طالق از بعد عموش

داشت نگار به که بود عشقی .  

 بیمار عنوان به ازش ولی نشد منکرش وقت هیچ نگار که عشقی

 خونه دیواری چهار به محدود رو نگار که بیمار یه. کرد می یاد

بود کرده اش . 

 می باعث این و بود شکاک العاده فوق مرد یه نگار عموی پسر 

بگیره طالق اش مهریه گرفتن بدون و بشه زده ازش نگار شد .  



 و داره ادامه هم هنوز اش، خانواده با سابقش شوهر ی رابطه

 ازش من کوبوندن برای که پُتک یه شده خوبش، مالی وضعیت

کنن می استفاده . 

 ام، بچه و زن که دارم قدری اون. نیست بد منم مالی وضع 

بیاد بدش بیشتر پول از که کیه ولی کنن زندگی راحت .  

 گفت ای سرمایه از. ضعفم نقطه روی گذاشت انگشت امیرعلی

 کلی باهاش شد می و بود شده لوکس ویالی دوتا به تبدیل که

کرد پر رو چوله و چاله .  

 عشق به مثالً واستخ می امیرعلی. بذاریم کاله سرت نبود قرار

 پول با هم و بدم سامون و سر رو خواهرم هم من و برسه سابقش

 و طاها مثل درست. کنم گذاری سرمایه خواهرم، ویالهای فروش

نه؟ حیوونم خیلی. طنین  
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دارد؟ انتظاری چه من از   



 گفت نخواهند ".ندیدم حاال تا تو از تر حیوون آره،" بگویم مثالً

 نشده عایدم او از چیزی تحقیر، و ظلم جز که یبرادر درحق

ام؟ کرده بد است،   

 برافراشته سری با و برانم لب بر ای احمقانه لبخند اگر نه، یا

 تر آدم تو از زده؟ حرفی همچین کی جونم، داداشی نه " بگویم

ام؟ نکرده اجحاف خودم حق در ".ندیدم حاال تا   

 حد از بیش سوال و او به توانم می که جوابی بهترین پس

 بین از است بلد خوب هم او. بس و است سکوت بدهم واضحش

کند پیدا را پاسخش سکوتم، دردناک واژگان .  

 نکشی آه درک، به من: نالد می خواهشانه و دهد می تکان سر

. دنیاست زن ترین پاک نگار. بشه من خریت قربونی نگارم که

 به فقط و فقط ومده،نی م سفره سر حروم نون لقمه یه حاال تا اگه

 نبود این قصدم خدا به. بس و بوده نگار وقت اول نمازای حرمت

 پول مثل هم رو تو پول خواستم می فقط. بزارم کاله رو سرت

 کردم، بد بهت. بدم بهت رو سودش و کار تو بذارم طاها و طنین

 دعا و بگذر نگار از نه، من از. بگذر تو ولی دارم، قبول هم خودم



 امشب گه، می دکترش. کنه حفظش هام بچه و من اسهو خدا کن

 اینکه. خداست دست چی همه گه می. براش مهمه خیلی شب یه

 می معلوم امشب بیاد، سرش بالیی نکرده خدای یا بمونه نگار

بگذر.... طهورا بگذر.... بگذر خدا تورو. شه ....  

 می هیچ به و رود می سکوت به رو رفته رفته جانش کم صدای

 که مسکنی داروهای باالخره باالیش، مقاومت وجود با .رسد

. رود می فرو سنگینی خواب به و گذاشته اثر کرده، دریافت

کنند می سنگینی دوشم روی هایم شنیده .  

 باید. دارد خلوت و فکر ها ساعت به نیاز هایش، حرف هضم

 و سبک را هایش حرف دست، به چرتکه و کنم پیدا خلوتی

 کاری کم من او، زندگی ی قصه کجای ببینم، باید. کنم سنگین

افتد می ام شانه به هم او گناه بار کجایش و ام کرده .  

. شدم رو روبه طاهر از تازه ای وجهه با امشب کنم می اقرار

 اینگونه کسی نجات برای بود محال شناختم، می من که طاهری

 به مادرم، و من از بودند، شناسانده من به که طاهری. بزند زار



 جز به او به کس هیچ اینکه از ای گله هرگز و بود متنفر شدت

نداشت ای گله نداد، تسلی پدر فوت برای .  

 فکر که نکرد رفتار طوری وقت هیچ شناختم، می من که طاهری

 خواهد نزدیک قدم هزار بردارم، طرفش به قدم یک اگر کنم

 .شد
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 از که بود طانیشی و تخس ی بچه پسر همان من، خاطرات طاهر

 که پدری حتی و مادرم و من دادن آزار برای فرصت، کوچکترین

کرد می استفاده بود، هم خودش پدر .  

 قرار نوازش و لطف مورد پدر دست به که بار هر من، بلند موهای

 می در را جیغم و شد می کشیده او توسط بار ها ده گرفت، می

 .آورد

 در پا و دست بعد بود تخم و اخم دنیا یک ام، کودکی طاهر 

نکشید یدک را داداش وند پیش وقت هیچ من، طاهر. بود آورده .  

 هر اش صبوری تمام با مادر. بود معنا تمام به قلدر یک همیشه او

 شد، می تکه هزار طاهر، رکیک کلمات پای زیر دلش که بار



 از را او های حرف تک تک و کرد می کز آشپزخانه ی گوشه

 عاشقانه که پسری ببرد یاد از تا بارید؛ یم چشمانش ی گوشه

 کرده له پا زیر را شخصیتش و او چگونه کند، می مادری برایش

 .است

 او از که هربار و بود شده عاصی هایش نافرمانی دست از پدر 

 برق من و شد می بهتر و بهتر من با اش رابطه شد، می دلسرد

مکرد شکار طاهر چشمان در روزها همان از را کینه .  

 او غفلت از طاهر و بود باردار را طنین مادر، که روزها همان

 روزها آن پدر. آزرد می مرا توانست می تا و کرد می استفاده

 انتظار. بود داده دشوارش بارداری و مادر به را حواسش تمام

رفت نمی خانواده مرد عنوان به او از هم دیگری .  

 در که بود راستی دست همان نبود؛ اش خانه خانم فقط مادر

 مادر، شدن نشین خانه با. کرد می ایفا طاهر باید را نقشش اصل،

 این با. بود پدر دوش روی کشاورزی های زمین کار بار کل

 و حد بی آزارهای و اذیت و طاهر به حواسش کس هیچ حساب،

 با روزها همان. شدم زده طاهر از روزها همان من. نبود حصرش



 بزرگی برادر نیست قرار طاهر که کردم حس پوستم و گوشت

 همان من، برای طاهر. کنم تکیه او به عمری بتوانم که باشد

 پیشوند هیچ بی طاهر، فقط و شد طاهر به تبدیل ابد به تا روزها

پسوندی و . 
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. چرخد می طرفم به چشم جفت چندین اتاق، از خروجم با

 حس ام، ههمیش از تر سنگین های شانه روی را شان سنگینی

کنم می .  

 طرفم به فوراً و زده تکیه در چوب چهار به همه از نزدیکتر فرزاد

 نمی را کس هیچ دیگر کار این با. ایستد می رویم به رو و آید می

 می صورتم در دور یک چشمانش و گیرد می را بازوانم. بینم

بگیرد نظرم زیر بهتر تا شود می خم طرفم به کمی. چرخند .  

عزیزم؟ خوبی: گوید می امیآر صدای با  

: گویم می و گیرم می انگشتم نوک با را اشکم ی قطره آخرین 

خوبم دیگه االن . 



 را خیالش شود، می ام جمله ی ضمیمه که کمرنگی ی خنده 

 می ام شانه به شانه و رفته کنار جلویم از. کند می راحت کمی

چرخانم می جمع در را نگاهم. ایستد .  

 روت به رنگ جان، طهورا بشین بیا دین؟واستا اینجا چرا -

  .نیست

 نگرانم نزدیکانم، تمام از بیشتر همیشه، مثل که است سیاوش

است فکرم به و شده .  

 کنار صندلی طرف به مرا و گذارد می پشتم را دستش فرزاد

بنشینم کند می کمکم. کند می هدایت راهرو .  

 خونه، مبری نیست خوب حالت اگه: گوید می گوشم کنار آرام

کنی تحمل رو محیط این بخوای که نیست اجباری هیچ .  

 ظاهر کس هیچ جلوی و است حرف حرفش او که دانم می خوب

 آن کند، معذبش مکانی، در حضور کافیست. کند نمی سازی

کرد خواهد ترک را آنجا وقت فوت بی وقت .  



 نمی القا من به خوشی حال هیچ مکان این و جمع این در حضور

 لبخندم کنم می سعی. دارم اینجا تمام نیمه کار هنوز اام کند

باشه کننده قانع .  

ببینم هم نگارو برم باید خوبه، حالم نه - . 

ریم می بعد بشه بهتر حالت بشین، اینجا کم یه پس باشه، - .  

کنم می نگاهش دانی قدر با .  

 اشاره کافیه فقط داشتی کارم اگه. وایمیستم جا همین من -

 بالهایی تمام گرفتن تصمیم برادرت و خواهر امشب اًظاهر. کنی

کنن رجوع و رفع ببخشید، یه با رو آوردن سرت که .  

 مهمان را خودش طنین. کنم فکر حرفش معنی به کنم نمی وقت

. گیرد می من از را کاری هر فرصت و. کند می ام کناری صندلی

است گرفته گریه، شدت از صدایش .  

خوابید؟ طاهر -   

کنم می پایین و باال سر او، به نگاه بدون . 



. شده نور علی نور هم نگار ی غصه. کشه می درد خیلی بیچاره -

باشم داشته دوستش اینقدر کردم نمی هم فکرش وقت هیچ .  

 مدت. بدهم او به توانم می که است پاسخی تنها ام، زده یخ نگاه

 هم با دل، درد و گفتن برای حرفی او و من که زمانی از ها

گذرد می داشتیم .  

 وجود حتی کنم، می شک که نماید می دور قدر آن روزها آن

 در خوشی روزگار و ام شده خیاالتی من شاید. باشند داشته

کنم می تصور برادرم و خواهر و خود برای گذشته . 
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کنی؟ بغلم شه می -   

 بدون توانم نمی که خوابیده اش جمله پشت التماس، آنقدر

 کمی با و چرخم می سمتش به. شوم رد کنارش از واکنشی

 خودش با تکلیفش من خالف بر او کنم، می باز را دستانم تردید،

 به که اندازد می آغوشم در را خودش جوری. است مشخص

. است صدا بی بار این اش گریه. کنم می حفظ را تعادلم سختی



 ریمانخواه از که ها زمان همان مانند و ریزد می اشک آرام آرام

کشد می ام شانه به را صورتش بود، راضی .  

 در را هایم گونه راه باشد، بغض از خبری اینکه بدون هایم اشک

است بد و خوب حس چه هر از ام؛ شده تهی. گیرند می پی .  

 قرار وجودم در احساس از سنسوری وقت هیچ انگار اصالً

شود می شنیده گوشم زیر بغضش پر صدای. است نداشته .  

 واسه چقدر دونه می خدا. دارمت دوباره که خوبه چقدر -

 تا دادم جون من و نبودی عروسیم روز. خوردم غصه نداشتنت

 و کرد می گریه ام بچه. بودم تنها تنهای زایمانم، سر. بشه تموم

 بعد افسردگی پای تا. بگیرم کمک ازش که نداشتم رو کس هیچ

 دلم. شدم می دیوونه نبودن، افسون و طاها اگه و رفتم زایمان از

 دونم می ببخشی؟ منو شه می. زده لک هات خواهرانه واسه

. ساختی ما بدیای با و اومدی می کوتاه که بودی تو این همیشه

 شه نمی نباشی تو اگه. پررویی در به زدم همیشه مثل بارم این

 بد حقت در خیلی ما. بدتر هم شاید منه مثل هم طاها. طهورا

 بشه، مون خانواده بزار بارم این و کن یخوب تو ولی کردیم



 حداقل بار یک ای هفته مهران وقتی داره درد خیلی. خانواده

 ی خونه ره می شب چند و کنه می دعوت خونه شو خانواده

 یادشون طاهر و طاها شاید باشم منتظر باید فقط من و. مامانش

 یخیل افسون و نگار. بزنن سر بهم و دارن هم خواهری که بیافته

 دو تهش ته. شن نمی خواهر بازم ولی دلسوزن و مهربون. خوبن

 منم یاد گهگاه ترحم هم شاید و وظیفه سر از که داداشن زن تا

 نداشته ازت انتظاری دم می قول ببخشی، منو تو اگه. کنن می

 مامان جلوی سرم بزار. داشتنت به باشه گرم دلم بذار فقط. باشم

دارم کار و کس منم که باشه بلند مهران .  

. کند می نگاهم اشکش از خیس چشمان با و گرفته فاصله کمی

 که حاال: دهد می ادامه بیشتری ذوق با و زند می جانی کم لبخند

 تمام روی کردی ازدواج شخصیتی با و خوبی این به مردی با

شه می کم گفتن، بد سرت پشت که کسایی . 
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کردین خلوت خوب خواهرا - .  



 می را جمله این لبخند با و نشسته چپم سمت صندلی روی طاها

 شده خواهی عذر من از دلیل بی و دلیل با قدر آن امشب. گوید

 غرور بوده تا من، زندگی در. بیدار یا خوابم دارم شک که

بس و بوده اطرافیانم .  

 عذر من از غلظت همه این با و شکل این به کس هیچ گاه، هیچ

 و ماند می طاها ی خسته لبخند روی نگاهم. است نکرده خواهی

 عذر دلیل چه به من از است قرار او کنم، می فکر خودم با

کند؟ خواهی  

 کشیده باال به من با نیز دو آن نگاه و خیزم برمی جا از یکباره 

بگذارم چه پای باید دانم نمی را صدایم لرزش. شود می .  

نگار پیش برم باید من.... من - . 

 بدرفتاری طنین مثل باشد قرار هم طاها گرا. کنم فرار باید

 دیوانه کند، توجیه ناله و آه کلی و مسخره دلیل چند با را هایش

است حتمی شدنم .  

 فقط: گوید می ای گالیه پر لحن با و ایستد می رویم به رو طاها

نداری؟ وقت من حرفای واسه   



. مزنی می حرف هم با. پرم پر امشب طاها، برم باید نه.... نه -

تکمیله ظرفیتم دیگه امشب امشب، نه ولی باش مطمئن .  

 است شده خم برادرم، و خواهر اعترافات بار زیر که هایی شانه با

 ای لحظه. چرخم می پا ی پاشنه روی و برداشته عقب به قدمی

 حفظ را تعادلم و گیرم می دیوار به را دستم. رود می گیج سرم

کنم می .  

عزیزم؟ خوبی -   

 دستش گرمای. پرسد می را حالم و گرفته را مدست فرزاد

 سر مضطربش، چشمان به خیره. کند می وا را قلبم راه مستقیم

دارم برمی تر آرام را ام بعدی های قدم و کرده باال و پایین .  

 جلوی از. اند ایستاده راستم سمت سیاوش و چپم سمت فرزاد

 می شمگو در بلندش پوزخند صدای کنیم، می عبور که امیرعلی

 که کنم می درک. شود می فشرده فرزاد دست در دستم و پیچد

نشود یقه به دست او با تا کند می تالشی چه .  

 من روی از نگاهش تیزی. ندارد او از کمی دست هم سیاوش

 ترسم می. کشد می نشان و خط امیرعلی برای و کرده عبور



 ی گرفته جان تازه کار روی افتاد، امیرعلی و من بین که اتفاقاتی

 با و زمانی ی برهه این در هم آن. بگذارد تاثیر هم سیاوش

 خواهد معصومه و او زندگی در پا زودی به که جدیدی مهمان

 .گذاشت
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 گان. گیرم می را یو سی آی به ورود ی اجازه طاها، سفارش با

 در همیشه نگار آرامش. شوم می کوچک اتاقک وارد و پوشیده

 ترسناک زیادی آرامش همان امشب ولی بوده شستای قابل نظرم

رسد می نظر به .  

. کنم می حس نزدیکی، همین جایی را مرگ ی فرشته حضور

 نجات برای ما تقالی و ایستاده نگار های شانه از یکی روی انگار

 جلب برای تالشمان ببیند خواهد می گویی. دارد نظر زیر را او

 بی او و کند می پیدا راه کجا به خدا، جانب از چشمی گوشه

 ماست، بین از نگار بردن که دلش، مراد به یا و ماند خواهد نصیب

رسید؟ خواهد   



. زنم می آن به ای بوسه و گیرم می دست در را نگار سرد دست

 جسمش و اینجاست دلش که مردی از نیابت به ای بوسه شاید

است مانده جا ارتوپدی بخش های اتاق از یکی در .  

 دونم می جان، نگار سالم: کنم می زمزمه و برده ششگو کنار سر

 دارم حرف کلی. شناسی می منو خوب و شنوی می صدامو که

 نمی که افتاده غریب و عجیب اتفاقای قدر اون امشب. برات

 از بعد طاهر که اینه ترینش مهم. بگم برات کدومشو باید دونم

 تمام که نیست قدر اون وقتم. کرد دل درد برام عمر یک

 خاطر به بهت، که بدونی خوام می فقط. بگم برات حرفاشو

 خیلی مطمئنم. شه می حسودیم طاهر ی عالقه و عشق داشتن

 هیچ که منی به بدت حال خاطر به شده حاضر که داره دوستت

 تو خوام می. ببخشمش که کنه التماس نیومدم، چشمش به وقت

 طاهر، از هم گذشتم؛ ازش من بگو، بهش. بدی بهش خبرو این

 و رسیدم اینجا به امروز اگه گفت، طهورا بگو. طاها و طنین از هم

 به فقط پشتمه، برادرانه هم سیاوش و کنارمه فرزاد مثل مردی

 دلیل یه این و کردم تحمل که هایی تنهایی و گذشته خاطر



 زندگی و حال به بچسبم و کنم فراموش رو گذشته که محکمه

بجنگ طاهر و اته بچه خاطر به هم تو. ام آینده .  

 می ام رانی سخن ختام حسن اش، زده یخ ی گونه روی ای بوسه

 قبل از بهتر مراتب به حالم آیم، می بیرون که یو سی آی از. شود

  .است

بود؟ چطور حالش -   

 و آمده طرفم به در شدن باز از بعد بالفاصله سیاوش و فرزاد

 تکان طرف دو به سری. پرسند می را سوال این هم با هماهنگ

کنیم دعا باید فقط گه، می پرستارش: گویم می و داده . 

 خودش خدا: گوید می لب زیر و کشید صورتش به دستی فرزاد

کنه رحم هاش بچه به .  

است سیاوش به خطاب بعدیش، های جمله .  

 هر وضعیت، این تو خانمت. خونه بری شما بهتره جان سیاوش -

کردی لطف یلیخ هم االن تا. بهتره نمونه تنها چی .  



 نه: زند می لب و ماند می من روی ای لحظه سیاوش، مردد نگاه

بعد بشم مطمئن حالشون از بذار. هستم .  

 اینجا هم ما. بری بهتره  گه، می درست فرزاد. جان سیاوش نه -

گردیم برمی صبح فردا و خونه ریم می. نداریم کاری . 
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  واقعاً؟؟

 جمله ترین عجیب انگار. پرسد می را سوال این تعجب با فرزاد

است شنیده من از را ممکن ی .  

 در فرزاد و من حضور. بینم نمی جمله این در موردی اما من

داشت نخواهد نگار و طاهر حال در تاثیری هیچ بیمارستان، .  

 نمی بیدار فردا تا گرفته، که مسکنی همه اون با که طاهر آره، -

 دعا باید گن می وقتی. یستن مشخص وضعیتش هم نگار. شه

 زنیم می سری یه فردا. نیست حضورمون به نیازی یعنی کنیم،

  .دوباره



ندارم مشکلی من خوای، می جوری این تو اگه باشه، - .  

 طبقه به را خودمان ام، خانواده اعضای با خداحافظی قصد به

رسانیم می ارتوپدی بخش و سوم .  

 صندلی روی مهران، و امیرعلی. نیست طنین و طاها از خبری

 و کرده قطع را بحثشان ما دیدن با. اند صحبت مشغول و نشسته

خیزند می بر جا از .  

 می طنین دنبال اگه: گوید می من به رو خودشیرینی با مهران

اتاق تو رفت گردین، .  

 دور مرد این از آنقدر. دهم می آرامی "آهان" با را جوابش

 اگر حتی کنم، برقرار او با درستی ارتباط توانم نمی که هستم

است خواهرم همسر او که کنم گوشزد خودم به مدام .  

 با فرزاد. کنند می برخورد او با تصورم از تر گرم فرزاد و سیاوش

 با و کشد می او راست بازوی روی را چپش دست و داده دست او

 خیلی خیلی آشناییت از جان، مهران: گوید می خوشرویی

 داشته خانوادگی آمد و رفت شم، می لخوشحا. شدم خوشوقت



 اعضای شدن جمع از هم خانم طنین و طاها مطمئنم. باشیم

کنن استقبال هم دور خانواده .  

. خدامه از که من. حتماً: دهد می پاسخ و زده لبخندی مهران

 رو برادر و خواهر جای هم دوستی هیچ. تنهاست خیلی طنین

 حرفتون از که بشیم حمتونمزا قدر این بعد به این از. گیره نمی

عزیز باجناق بشی پشیمون .  

 دارد، مهران با که نسبتی از گویی. خندد می سرخوشانه فرزاد

 از را حواسم امیرعلی، و سیاوش های پچ پچ. است آمده خوشش

کند می پرت ها آن ی دوستانه گفتگوی .  

 سیاوش درهم های اخم اما گویند، می چه شوم نمی متوجه

نیست شیرینی گویگفت ی نشانه .  

 آن ی مکالمه از را حواسم کنم می سعی و کشم می عمیقی نفس

 برای جایی. است تکمیل ظرفیتم دیگر امشب برای. کنم پرت دو

ندارم امیرعلی های خودخواهی درک . 
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. شوم می طاهر اتاق وارد و گرفته فاصله ها آن ی مردانه جمع از

 و اند ایستاده سرش باالی اهاط و طنین. است خواب هنوز طاهر

کنند می نگاهش .  

. زند می هم بر را اتاق سکوت طنین، آرام های کردن فین فین

 می صحبت گوشش زیر آرام و انداخته اش شانه دور دست طاها

  .کند

 را ها صحنه این هاست سال. نیست خودم دست کردنم بغض

 است شده مخرج برادرانه گونه، این که را باری آخرین. ام ندیده

آورم نمی یاد به را .  

 به چیزی بگیرم، فاکتور را سیاوش های حمایت و ها مهربانی اگر

 گونه این هم مرا طاها که روزهایی از بیشتر یا و سال ده ی اندازه

گذرد می است فشرده آغوش در .  

 پا ی پاشنه روی طاها دارم، برمی سمتشان به که را قدم اولین

 مصرانه، که اشکی ی پرده پشت از. دکن می نگاهم و چرخیده

بینمش می تار دارد، فروپاشی قصد .  



 به سر با و کرده باز را آزادش دست. دارند نم  هم او چشمان

ندارد جایی دیگر تردید. کند می اشاره آغوشش .  

 برادر. اندازم می آغوشش در را خودم و کنم می پرواز سمتش به

 بتواند که شده بزرگ و کشیده قد قدر آن حاال کوچکم

بگیرد خودش بال پرو زیر را خواهرانش .  

 آغوشم در تقریباً و کرده تر نزدیک من به را خودش هم طنین

 کمتر مان فاصله و شده تر نزدیک هم به طاها دستان. گیرد می

هوا های مولکول مرور و عبور ی اندازه به چیزی شاید شود، می .  

 ریتم با هم طاها های نهشا. شود می بلندتر طنین ی گریه صدای

ندارد دو آن از کمی دست هم من حال. لرزند می آرامی . 

 چیز همه گویای هایمان اشک. زنیم نمی حرف مان کدام هیچ 

 می بلند در الی از فرزاد صدای و خورده در به ای تقه. است

  .شود

ره می داره سیاوش بیرون، بیای شه می جان، طهورا - .  



. کند می پاک را صورتش شده، شل ام هشان دور از طاها دست

. بینه بد ما به راجع خیلی شوهرت: گوید می و زند می لبخندی

بیاریم سرت بالیی ترسه می .  

 حاال تا: دهد می ادامه و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 خیال با نتونم که اونیه از مردتر مطمئنم ولی ندیدمش، زیاد

 بابت از خیالش و بری بهتره. بسپرم بهش رو خواهرم راحت

بشه راحت سالمتت . 
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 برخوردهایش از طاها که حسی و فرزاد های حرف خاطر به

کنم نمی شرمندگی و خجالت احساس وجه هیچ به گرفته، .  

 اش خوشی پی هایم، بدبختی اوج در که است برادری همان طاها

 او رسیدن یپا را ام جوانی که منی. گذاشت تنها مرا و گرفت را

کردم قربانی آرزوهایش به . 



 خو ها آن جدید رفتارهای با هم خودم تا کشد می طول مدتی

 آن خرج احساس زیادی هم، جا همین تا. کنم باورشان و بگیرم

ام کرده ها .  

 کمی دارم و گذاشته سر پشت را ام تنهایی های سال که حاال

 از بعد یدارو نوش همان حضورشان، کنم، می مزه را خوشبختی

است سهراب مرگ . 

 رو روحم بی و سرد خداحافظی شنیدن با طنین، چشمان برق 

است کرده باز حساب زیادی من گذشت روی. رود می زوال به .  

 زخم اش، غصه بزرگترین که هایی شب آن در داند می چه او

 می زمین سرگشنه چطور من بود، شوهرش مادر های زبان

 گذاشتم؟

 و کنی می فداکاری ای عده برای عمر کی وقتی داند می چه 

 ها سال باید شود، می نصیبت احترامی بی و تهمت کلی تهش

یابد؟ التیام هایت زخم تا بگذرد  

 نثار که است خالی و خشک نگاه یک تنها طاهر با وداع 

 رحم من. است سنگدل بگویند بگذار. کنم می اش بسته چشمان



 برخورد او با گونه همان اهمبخو حاال که ام ندیده او از مروّتی و

 .کنم

 از اثری. کنند می ترک را اتاق همراهمان، هم طنین و طاها 

 نبودش و بود برایم که دارم مشغولی دل قدر آن. نیست افسون

نباشد مهم .  

 ای کلمه بدون امیرعلی کنار از و کرده خداحافظی هم مهران با

 همین ،ام زندگی طول در او از من سهم کل. گذرم می حرف،

است بوده گذشتن و دیدن . 

 انگار. کشم می عمیقی نفس خورد، می صورتم به که آزاد هوای 

گیرد می جان هایم ریه .  

. بگیرین تماس باهام حتما بود، کاری اگه. برم من دیگه، خب -

ذارم می دسترس در رو تلفنم .  

 هم هیچی نگران. برس زندگیت به برو تو جون، عمو باشه -

 رو خانم نگار اومدن هوش به شیرینی فردا خدا، میدا به. نباش

خوریم می هم .  

جان؟ طهورا نداری کاری. امیدوارم -   



 هم معصومه به کردی، لطف خیلی هم جا همین تا ممنون، نه -

برسون سالم .  

خداحافظ فعالً حتما، باشه - .  

 صدایش و آورم می یاد به را ای نکته گیرد، می فاصله که کمی

زنم می :  

 سیاوش -

  جانم -

 بی حامله زن دعای گن می. کنه دعا نگار واسه بگو معصومه به -

مونه نمی جواب .  

 خانواده این عضو کنم ادعا هم چقدر هر. شوند می تر چشمانم

 دارم جمعی همان در ریشه من. شود نمی عوض واقعیت نیستم،

نخواستند مرا که . 
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 پای االنم معصومه مطمئنم چند هر. گم می بهش حتماً باشه -

کنه می دعا داره و نشسته جانمازش .  

دهد می تکان دستی و گوید می .  

شه می صبح داره کم کم دیگه، بریم هم ما بیا - .  

 روی انگار. فهمم نمی چیزی افتند، می که اتفاقاتی ی بقیه از

روم می ابرها . 

 حال در روحم و است نشسته فرزاد اتومبیل درون جسمم 

 خارج طنین و طاهر دهان از که است کلماتی تک تک جیحال

است شده .  

 که اینجاست مشکل. شود می پیچیده دارد زیادی ما داستان

چیست؟ ها آن به حسم دانم نمی  

 خون هم خاطر به باید که شوند می برادرانی و خواهر ای لحظه

 تبدیل بعد، ای ثانیه و ببرم یاد از را هایشان بدی تمام بودنشان،

 خودشان خوشی و زندگی فدای مرا که خودخواه های انسان به

است حقشان بیاید، سرشان چه هر و اند کرده .  



 و شده تنگ ام داشته ها آن با که خوشی روزهای تمام برای دلم

ترسم می شدن، زده پس تلخ ی تجربه تکرار از طور همین . 

 به شدن نزدیک پای دورم، چندان نه ی گذشته تلخ ی تجربه 

 نمی که اند کرده ثابت ها آن. کند می شل را ام خانواده اعضای

 می راحت خیلی و کرد باز حساب بودنشان خون هم روی شود

 ای مسئله کوچکترین خاطر به را هایت خوبی و تو قید توانند

  .بزنند

شی؟ نمی پیاده رسیدیم، جان، طهورا -   

. است من شدن پیاده منتظر و کرده باز را اتومبیلش در فرزاد

شوم می پیاده و نشانم می لب بر کمرنگی لبخند . 

. دهد می من به خوبی حس هم، خانه پارکینگ در حضور حتی 

 ها سختی که زنند می فریاد خانه این ی گوشه به گوشه انگار

راهند در خوش روزهای و گذشته .  

 نگاهم. کنم می لباس تعویض و شده آپارتمان وارد سکوت در

 چگونه است قرار امشب. ماند می نفره دو ختت روی ای لحظه

شود؟ صبح   



شدی اذیت خیلی امشب - .  

 را شدن هل این هم او شوم می هل صدایش، نزدیکی خاطر به

آورد نمی خودش روی به اما فهمد می .  

 است ساده ظاهر به خبری ی جمله یک نیست، سوالی اش جمله

شدی اذیت تو شدم متوجه من بگوید خواهد می که . 

 تمام با جمله این. بگذرم جمله همین کنار از ساده توانم نمی 

دارد پشتش خبر کلی اش، سادگی .  

 خوب و بود تو به حواسم من که است این هم مهمترینش

کردی تحمل را فشاری چه که فهمیدم . 
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بزنیم؟ حرف -   

 و تخت کنار صندلی بین نگاهش. شود می اتاق وارد و گوید می

 در هم آن نشستن، برای تخت انتخاب. کند می شگرد تخت،

کند می معذبم من، با فاصله ترین نزدیک .  



 هوس راه به راه بتوانم که ام نشده صمیمی او با قدر آن هنوز

بکنم را آغوشش .  

 طول و شده استارت ری مغزم شوم می دور او از کمی که بار هر

بیایم کنار او راحت برخورد با دوباره تا کشد می .  

بگی؟ چیزی خوای نمی -   

 خانواده اعضای قشنگ رفتار از ترسم می. ام زده قفل دهانم به

 از شود پتکی هایم حرف که برسد زمانی و کنم صحبت او با ام

او جانب .  

. دارم وحشت نیاورد رویم به را ام خانواده قشنگ رفتار اینکه از

 هیچ ام، کرده تجربه حال به تا که تلخی اتفاقات تمام وجود با

ام نکرده صحبت ها آن به راجع کسی با گاه .  

است نبوده دلم پایان بی دردهای برای محرمی هم شاید .  

 سکوت فقط ساعته دو که گذشته تو به چی بدونم نباید من -

دونی نمی هم ساده دل درد یه الیق منو و کردی .  



 غلطش قضاوت از را او تا دهم می نشان العمل عکس فوراً

نمک منصرف .  

 ی نکته هیچ شنیدم، امشب که حرفایی و من ی گذشته -

. کنی تلف رو وقتت شنیدنش واسه بخوای که نداره جالبی

 و من زندگی که احساسه روی از و گانه بچه تصمیم یه از صحبت

 بعداز حاال و گذاشته تاثیر تحت رو ام خانواده اعضای تک تک

کرد درست رو چیزی شه نمی اصالً سال همه این .  

 خودت کردن وقف احساس، روی از تصمیم یه از منظورت -

برادرته؟ و خواهر واسه   

 یه کنم می احساس. نیست اون فقط ولی همونه، ترینش مهم -

گرفتم تصمیم اشتباه عمر .  

 نوک با را گریزد می پلکم ی گوشه از که سرکشی اشک قطره

 هم زبا و اندازد می ام شانه دور دست فرزاد. گیرم می انگشت

کند می نزدیک خودش به مرا .  

 کنم نمی او به شدن نزدیک برای تالشی خودم که است درست

بیاید بدم او توسط شدن خواسته از که شود نمی دلیل اما .  



 از خیلی من ولی: گوید می و گذارد می ام شانه روی را سرش

چرا؟ دونی می ام، راضی تصمیمات این  
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مانم می اش جمله ی ادامه منتظر .  

 نمی زده همه از مرور به و گرفتی نمی تصمیمارو این اگه چون -

نبودم تو کنار اینجا هم من االن شدی، .  

 وحشتناک تنهایی یه. تنهام خیلی خیلی من تو، طهورا دونی می

 به چی فهمه نمی کس هیچ و پوسم می کنه، پیدا ادامه اگه که

اومده سرم .  

 تنها کتی. بودن کنارم اجبار روی از فقط من، زندگی زنای تمام

 عمرش، آخر ی دقیقه تا و خواست منو مادرانه که بود زنی

بود نگرانم .  



 بهم داشت رو تواناییش وقتی تا و کرد قبول اجبار به منو صحرا

 عالقه گفت می بهم روراست که بود این خوبیش ولی زد ضربه

خوردم سیما از رو ضربه بدترین. نداره بهم ای .  

 از که گذشته، چی سیما و تو بین دونه نمی کس هیچ چرا -

شدین منصرف هم با ازدواج !  

 ی خانواده نگیم، چیزی کسی به گذاشتیم قرار باهم چون -

نداشتن خبر هیچی از من ی خانواده اما دونم، نمی رو سیما .  

 کردن صحبت که شده قدیمی قضیه اون قدر اون که هم حاال

 نه و بپرس من از بهش راجع نه هم تو. بهگندا زدن هم مثل ازش،

 که شخصی و اتفاق از صحبت. کن مشغول خاطرش به رو فکرت

کردنه تلف وقت فقط نداره، ما زندگی تو تاثیری هیچ .  

 سیما و او مورد در دیگر که نیستم مطمئن زیاد اینکه با

کنم می سکوت دوباره و تایید را حرفش نکنم، کنجکاوی .  

 کشیدن حرف قصد. آید نمی خوش زیادی او اجمز به که سکوتی

نیست بردار دست نرسد، اش خواسته به تا و دارد را زبانم زیر از .  

بگی؟ چیزی برادرات و خواهر به راجع خوای نمی -   



 تو تاثیری که کسایی به راجع زدن حرف گفتی االن خودت -

کردنه تلف وقت ندارن، ما زندگی .  

 می و فشرد می اش اشاره و ستش انگشت دو بین را ام بینی

برنگردون خودم به منو حرف اوالً: گوید .  

 نداشته تاثیر زندگیمون تو نبود قرار اگه برادرت و خواهر دوماً

نبود این االنت حال که باشن .  

. بخوری غصه تنهایی نداری حق بعد به این از شما سوماً

 .کنی تقسیم من با باید هاتو غصه ولی خودت مال خوشیات

 افتاد؟

 خواسته محبت پر و محکم گونه این وقتی نیافتد شود می مگر

کند می مطرح را اش . 

 خوب: گوید می و کرده تلقی مثبت پاسخ معنای به را لبخندم 

 دل تا کنم پار و لت نفرو چند باید ببینم بگو. کن شروع حاال

بشه خنک خانمم .  

بهادرین بزن بودین نگفته - ...  



بودی نگفته و نه ینبود نگفته اوالً - .  

. خودم واسه بودم آرنولد زمانی یه من نگیر، کم دست آقاتو دوماً

گذره می سال چند و چهل موقع اون از که نماند ناگفته البته .  

 حریفش که کسی تنها. بودم مامانم شکم تو که زمانی از دقیقاً

 زا کی هر میاد، یادم و بود تا اون بعد. بود بیامرز خدا اون شدم،

کرد نثارم لگد و چک. شد رد کنارم . 
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 یک از که زمانی با فرقی هیچ لحنش ولی دارند درد هایش حرف

ندارد فرقی کند، می صحبت اهمیت بی اتفاق .  

 برانگیختن در سعی هایش حرف با که زمانی از ها مدت انگار

گذرد می داشت، دیگران ترحم حس .  

 برایم کند بهتر را حالم من، زا کشیدن حرف با خواهد می اینکه

است احترام قابل .  



 آن به این ولی دهد نمی نشانم را خرابش حال او که است درست

 حالش بهبود برای و نشده بدش حال متوجه من که نیست معنی

نکنم تالش .  

 تاج به که روم می عقب قدر آن و کشیده باال تخت از را خودم

برسم تخت .  

کنم می جمع شکم در را پاهایم و کرده مپشت گاه تکیه را بالشم .  

 کوچکی چشمک با را رضایتش. آید می دنبالم به فرزاد نگاه

نشیند می کنارم هم او و داده نشان .  

 آب هم تو: گوید می و کند می نشستنم پوزیشن به ای اشاره

 روشن، داداشات چشم. هستی ماهری شناگر وگرنه بینی نمی

 و کردی اغفال منو بگم چالقت داشدا اون به حتماً فردا باید

تختت تو کشوندیم .  

  فرزاد -

 دلبر جوری این کنی نمی منو قلب این فکر تو آخه. فرزاد جان -

 حسابیشم و درست رگ تا چهار همون گی نمی زنی؟ می صدام

دستت؟ رو مونم می و گیره می   



فرزاد؟ آقا -   

 منم و فرزاد گی می قشنگ قدر این که تو. نشد دیگه نه -

 چسبونی می آقا دیگه چی واسه دم می جوابتو اون از تر قشنگ

 از ساعت چهار و بیست هنوز. بگیر یاد من از اسمم؟ به

 هم مردم حرف تازه سرخونه، دوماد شدم نگذشته، محرمیتمون

نیست جام هیچ به .  

  فرزاد -

شود می لبم ی گوشه به ناگهانی و کوتاه ای بوسه جوابم بار این .  

 می ام، زده بیرون حدقه از چشمان دیدن با و برد می بعق سر

داری؟ انتظاری چه من از مثالً خوب؟ چیه: گوید  

 دختر یه جلوی سینه به دست کشیدن، ریاضت عمر یه بعد 

 واسم اسمم، کردن صدا با فقط بلده خوب هم خیلی که خوشکل

کنم؟ نگاش فقط و بشینم هست، محرمم قضا از و کنه دلبری   

 انبار االن من. رسوندن استحضار به اشتباه. عزیزم نه م،خان نه

 م آماده ایرانی، ایرانی جنس، اصل چینیا، باروت اون از نه. باروتم

بعدم و بزرگ انفجار یه برا ... 
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 شده، کمرنگ اش خنده که است چگونه رویم و رنگ دانم نمی

گیرد می دست در را بازویم . 

 خوب؟ دختر تو شدی چی: ویدگ می و دهد می تکان کمی 

شدی؟ روح مثل چرا. باهات کردم شوخی   

 ها شدن سرد و گرم این. دهم می قورت سختی به را دهانم آب

 سعی مدت تمام که فرزاد به برسد چه دهد می آزار هم را خودم

نماید حفظ تنه یک را مان رابطه گرمای کند می . 

. کشد می ینپای را خودش کمی و انداخته ام شانه دور دست 

کند می همراه خودش با نیز مرا . 

 قدر این که لحظه این به رفتم، می باال تخت از که موقع آن اگر 

 در هرگز کردم، می فکر ام، خوابیده او آغوش در تنگاتنگ

 تختم به و کرده خودشیرینی او برای که گنجید نمی ام مخیله

کنم دعوتش . 



 تر راحت خواب یبرا را هایمان بالش سختی به چپ دست با 

کند می جابجا . 

 نگاهم. ماند می من رخ نیم به خیره و چرخد می پهلو به کمی 

است سرم باالی سفید سقف به .  

 او هم باز و شمرم می بارها و بارها را اش نداشته های ترک تعداد

گیرد نمی چشم .  

 از من. را جراتش هم شاید ندارم، را برگردم طرفش به اینکه روی

ام نخورده ضربه کم ام دگیزن مردان .  

 تو و من نگیری؟ سخت چیزو همه قدر این شه می جان، طهورا -

کردیم صحبت هم با خیلی هم قبالً .  

 به رو بحث و نبودم پروا بی قدر این وقت هیچ که دارم قبول

شده عوض چیزایی یه که کن قبول هم تو ولی نکشوندم، اینجا .  

 که بشناسیم رو همدیگه ورادورد قبل مثل بود قرار اگه تو و من

نبود محرمیت به نیازی دیگه .  



 اینه فرقش فقط کنیم می زندگی هم با داریم ساله دو نزدیک ما

باشیم هم با قراره هم خواب موقع حاال که .  

 از بیشتر اتفاقی هیچ تو، رضایت بدون نیست قرار باش مطمئن

 به کنی دل درد باهام که دارم اصرار بینی می اگه. بیافته این

مونه رابطه شدن بهتر خاطر . 

 دوست. باشم همسرم گاه تکیه خواد می دلم. مردم یه من 

بده آزار رو تو و باشه بینمون ای نگفته حرفای ندارم .  

 همه، اون اگه حتی. کنم محافظت همه برابر در ازت خواد می دلم

 دست از رو زیادی فرصتای تو و من. باشن خودت ی خانواده

 .دادیم

 مال بعد روزای و امروز ولی. گردن برنمی دیگه که فرصتایی 

کنیم استفاده ازشون درست بذار ماست، .  

 حسرتش دیگه، سال ده دیگه، سال یه دیگه، ماه یه که جوری

نمونه مون واسه . 



 می قول کنی، تکیه بهم تو اما گذشته، ازم سالی و سن درسته 

 تجربه هم با یارودن خوب حسای تمام بذار. نکنم پشیمونت دم

 .کنیم
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 او که درست. شوند می منطقی زیادی اوقات گاهی هایش حرف

 برای من دلیل ولی خواهد می بودن، گاه تکیه دلش و است مرد

 تا خواهد می کوهی دلم و زنم من که است این کردن دل درد

 راحت خیال با را پاهایم و بگیرم سنگر پشتش مشکالت، هنگام

 نخواهد من به گزندی دارم را او تا باشم مطمئن و مکن دراز

  .رسید

 واسه بشینم کردن دل درد جای به باشه بهتر شاید امشب -

پره خیلی دلم ولی کنم دعا نگار . 

 تونم نمی نشه، خالی تا که بودن سنگین هام شنیده قدر اون 

کنم فکر کردن دعا به حتی .  



 دبیرستانم، دوران زا شاید. نکردم دل درد کسی با وقته خیلی

نه؟ یا داره حالم تو تاثیری دونم نمی اصالً  

. کنم امتحان حسشو خوام می. بزنم بهت حرفامو خوام می اما 

 از دور به سوم نفر یه عنوان به بعد و بدی گوش خوب شه می

بدی؟ راهکار بهم و کنی قضاوت غرض،   

 درق این که ببخش: گوید می و کارد می ام بینی روی ای بوسه

 داشت و بود شده قرمز ت بینی نوک آخه گرم، سواستفاده

 قضاوتت دم می قول بزن، حرفتو تو زد می چشمک حسابی

باش مطمئن بهت، گم می رسید عقلم به حلی راه اگرم. نکنم .  

 عمیق نفس با و کرده شیطنتش پر چشمان نثار ای غره چشم

کنم می صحبت به شروع .  

 سعی خیلی. نداشت رو دیدنم شمچ طاهر یادمه، که موقعی از -

بود فایده بی ولی بشم، نزدیک بهش کردم می .  

 مامانم از. بده دق بابامو و مامان که بود بسته همت کمر اون

 کرده پر رو گوشش مادرش، ی خانواده چون. اومد نمی خوشش



 که حالی در گرفته، اونو مرحوم مادر جای من مامان که بودن

بود طاهر مامان فوت از بعد سال چند بابام، و مامان ازدواج .  

 حاضر بابام. موقعم بد اومدن خاطر به گرفت دل به کینه منم از

 طالق رو مامانم پسرش، ی روحیه و آرامش خاطر به بود شده

 .بده

 بدو همون از من اینکه اش خالصه. شد مانع مامانم حاملگی 

 شتربی سرمنشا شد این و بودم کرده تنگ نفرو یه جای تولدم

 .مشکالتم

 و پایین چی هر چرا دونم نمی که زد حرفایی امشب طاهر 

کارم؟ تقصیر توش چقدر بفهمم تونم نمی کنم می باالش  

 عمر یه که برادری شدم می متوجه باید چطور بفهمم تونم نمی

 به که بوده من طرف از اشاره یه منتظر بسته، من آزار به کمر

بیاد؟ کمکم  
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 وجدانش عذاب بار چجوری بلده خوب طاهر. ارمند خوبی حس

 بود این سعیش تمام بود زنده مامانم تا. بقیه دوش رو بندازه رو

ذاره می فرق ما و اون بین نکنه احساس طاهر که .  

 طنین، و طاها و من های خواسته که داشت هواشو قدر اون

شد می گرفته نادیده وقتا خیلی .  

 وقت اون. نشده فراموشم مانمما با طاهر زشت رفتارای هنوز

 خودم مامان از رو تو مامان من که ریخت اشک ریز یه امشب

شدم اذیت خیلی فوتش از و داشتم دوست بیشتر .  

 تو مامانم افراطی های توجه زور به که ای عاطفه ذره یه اون منت

 از دلم دونی می. ذاره می من سر هم رو بود، زده ریشه وجودش

سوزه؟ می چی  

 سرش خیر دلیاش، سنگ تمام وجود با برادرم فهمیدم امشب 

 کمک ازش و بزنم غرورمو قید تا بزنه تلنگر من به خواسته می

 .بخوام



 می غرور اگه من حسابی، مرد بگه بهش یکی نیست آخه 

 نمی قبول رو مردونه کار هزار نون لقمه یه خاطر به که فهمیدم

دلم؟ زخم رو شده نمک چی دونی می. کردم  

 واسطه و شده نزدیک بهم ام سرمایه خاطر به فقط طاهر نکهای 

کرده رو امیرعلی و من رابطه گری . 

 چقدر مگه برادر یه اینکه به فکر از شه، می سوراخ داره مغزم 

 مثل نامرد یه با خواهرش زندگی سر که باشه معرفت بی تونه می

کنه؟ معامله امیرعلی   

 قدیمیش ی کینه همون به استناد با تونم می رو طاهر حرفای

 توجهی، بی همه اون از بعد طاها و طنین اینکه ولی کنم فراموش

 واسم بدونن، شده حل خواهی معذرت یه با چیزو همه بخوان

هضمه قابل غیر .  

 و دانشگاه و درس سرگرم اونا که سال چند این تو من

 خاله حرف چهارتا شون دغدغه بزرگترین و بودن ازدواجشون

انداختم پوست شنیدن، هک بوده زنکی .  

نشد که نشد ولی قدیم، طهورای همون بشم تا کندم جون .  



 اون من: گویم می بغض دنیا دنیا با و کرده اشاره پایم تا سر به

عرضه بی و پا و دست بی قدر این. نبودم این روزا، . 

 دو ی رتبه. بودم کالس شاگرد بهترین تحصیلم ساالی تموم

 دستم از که بود کاری ترین آسون شکی،پز قبولی و کنکور رقمی

بود ساخته . 

 اعتماد تواناییام و خودم به اونقدر هم بابام و مامان فوت از بعد

 اداره زندگیمونو و بمونم طاها و طنین پشت تنها و تک که داشتم

 .کنم

 اون ی گوشه ارزش بی موجودی یه مثل منو اینکه از بعد

 دیگه گذاشتن، اتنه حدیث و حرف کلی با کوچیک روستای

نشدم قبل طهورای . 

 از حتی و کشتن منو اونا. نفس به اعتماد از بود پر که طهورایی 

 به اعتماد کوه اون از اثری هیچ دیگه. نگذشتن مم جنازه خیر

نبود نفس .  

. ترسه می هم خودش ی سایه از حتی که بزدل زن یه بودم شده

شد بدتر چی همه سرهنگ، جناب با ازدواجم با .  



 شبانه تو که غرغرو پیرمرد یه با قدیمی ی خونه یه و بودم من

 و فحش هشتاش و چهل اونم زد، می حرف کلمه پنجاه شاید روز

بود وری دری . 

. بود خانم کتی و سیاوش گاه بی و گاه حضور دلخوشیم تنها 

 که دونستم می خوب خودم ولی ندم نشون کردم می سعی

شدم افسرده .  

 شک و حرف جای گرفتم، نمی افسردگی اگه وضعیت اون با البته

 .بود
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 گوشه از روزها آن تلخ خاطرات یادآوری با که بزرگی اشک قطره

کنم می پاک انگشت نوک با را است گرفته راه چشمم ی . 

 زن خیلی کنه می فکر طنین: دهم می ادامه و گیرم می نفس 

 رو رششوه مادر زبونای زخم شده مجبور که ایه کشیده درد

کنه تحمل . 

 بذاره، زمین سرگشنه شب بیست ماهی بود قرار اگه دونم نمی

 ته کردم، بزرگ من که طنینی اون کرد؟ می زاری و ناله چقدر



 هم پشت شیفت تا چند و امتحان واسه خوندن درس تحملش

 .برداشتنه

 مجبور اگه کنم می فکر دارم شاکیه، زایمانش از بعد تنهاییاش از

 بشوره، دست با رو ملحفه و لباس کلی گرما، و سرما تو بود

آوردیم؟ می در دلش از سختیارو باید چجوری   

 نشسته، نیمه حالت به و داده راستش آرنج به را اش تکیه فرزاد

کند می نگاهم باال از .  

 حس که دهد می گوش را هایم حرف کلمه به کلمه دقت با چنان

مهمم زیادی کنم می .  

کشد می او را بعدی اشک قطره کردن پاک زحمت .  

 تموم سختیام تقریباً که حاال مخصوصاً کنم ناشکری خوام نمی -

 تا اینکه به فکر ولی زندگیم شیرین جاهای به رسیدم و شدن

کنه می عصبیم دونن، می ارزش بی و دستی دم منو حد این .  

 دونم می هم نگفته چند هر. بگه چیزی ندادم اجازه طاها به تازه

ندارن طنین و طاهر حرفای با چندانی رقف حرفاش . 



 انگار. اند کشیده ته کلماتم ی گنجینه انتظارم، از زودتر خیلی 

 جاری زبانم روی و آمده باال قلبم ته از ها آن ی کلمه به کلمه

کنم می بالی سبک احساس حد این تا که اند شده .  

 زیر از را راستش دست و کشد می دراز تخت روی دوباره فرزاد

کند می حلقه کمرم دور را چپش دست و کرده رد سرم . 

 امن آغوش این به روحم گرفتن آرام برای. کنم نمی مقاومت 

شوم می فشرده اش مردانه بازوان میان. نیازمندم .  

 دست و چرخد می کمرم روی دورانی صورت به چپش دست

است گرفته هدف را بلندم موهای ی ریشه راستش، .  

 هایم اشک و شوم می تر نزدیک او به که نیست خودم دست

یابند می شدت .  

 همین در که است من زندگی نشدنی جدایی جزء انگار حسرت،

 می نفس دستانش ی مردانه وسعت در اینکه وجود با و لحظه

کند می بیداد دلم در نداشتنش روزهای حسرت کشم، . 
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 قدر آن. ایستند نمی حرکت از دستانش اما زند، نمی حرفی

 زدن هق و شده خشک اشکم ی چشمه که کند می نوازشم

بس و ماند می خفیفی .  

: گوید می مهربانش لبخند با و کرده باز کمی را دستانش حصار

شدی؟ بهتر  

کنم می زمزمه "اوهومی" و گیرد می رنگ هایم گونه  . 

 نمی رویم به را ام پروایی بی که است شریفی انسان خیلی 

  .آورد

 حرف کلمه چند خاطر به قبل دقایقی که هستم یکس همان من

 خودم است ساعت نیم از بیش حاال و گرفتم جبهه برابرش در او،

ندارم هم نشینی عقب قصد و کرده ولو آغوشش در را .  

 سر زیر را آن و کشد می بیرون سرم زیر از را راستش دست

گذارد می خودش .  

 تا رود می عقب کمی و گذاشته بازویم روی هم را چپش دست

باشد داشته اشراف صورتم به بهتر .  



 با باید که برخوردی ی درباره را او نظر تا منتظرم صبرانه بی

بشنوم باشم، داشته ام خانواده .  

 و کنی فکر بهش خوب خواد می دلم پرسم می ازت سوال یه -

باشه؟ بدی، رو جوابم   

نه که چرا حتماً، - .  

 زندگیته؟ کلی نمای منظورم تی؟هس راضی زندگیت از واقعاً تو -

 باهاش که کسی تنها و کنیم زندگی هم با خونه همین تو اینکه

باشه سیاوش باشیم، داشته آمد و رفت .  

 گذرونیمون خوش تنها و بگذره مزون تو وقتمون بیشتر اینکه

 اگه یا و بیرون بریم هم با تونیم می که باشه هایی هفته آخر

 هم اونا بیاد باهامون بتونه ککوچی ی بچه وجود با سیاوش

باشن همراهمون .  

 کنی نگاه بهش خوشبینانه خیلی. بریم هم مسافرت تونیم می

گذرونیم می سفر تو رو روز ده ماه، شش هر .  



 شرکت های بچه. باشیم تنها هم شاید باشه سیاوش شاید بازم

 توقع ازشون که نیستن مون خونواده اعضای ولی هستن هم

باشیم داشته .  

بیای؟ کنار وضع این با حاضری ببینم بگو حاال  

شی؟ نمی خسته   

نمیاری؟ کم تنهایی همه این از    

 چرخی می که طرف هر و ببینی منو ساعته چهار و بیست اینکه

کنه؟ نمی ات زده دل و خسته من، و باشم من فقط   

نمیشه؟ تنگ فامیلی رفتنای مهمونی و دادن مهمونی واسه دلت   

 خونه بریم و بگیریم همدیگرو دست عید به عید خواد نمی دلت

 بشینیم خوشبخت شوهر و زن یه مثل هم بعد و طاهرت داداش

مون؟ دیدنی عید بیان برادرات و خواهر تا منتظر  
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 تجسم سرم در را اتفاقات این ی لحظه به لحظه من و گوید می او

کنم می .  

 را خودم. قعیتشوا حال به وای زیباست قدر این تصورش وقتی

 تصور بزرگ، خیلی نه و کوچک خیلی نه ای خانه بانوی عنوان به

کنم می .  

 خواب اتاق سه یا دو. بزرگ نسبتاً پذیرایی یک با ای خانه شاید

 مهمانانم از پذیرایی بساط آن در بتوانم تا بزرگ ای آشپزخانه و

کنم علم را . 

 شادتر لحنش و کند می شکار را لبانم روی نشسته لبخند فرزاد 

شود می .  

 کن باور. شیرینه برات هم تصورش حتی عزیزم، بینی می -

نداره رو ریختن اشک و خوردن غصه ارزش زندگی .  

 اجازه خودم به نه و بگذر برادرات و خواهر از بگم تونم می نه من

برونی خودت از اونارو سنگدالنه بخوام ازت که دم می .  

 چجوری ببین. کن فکر خودت به فقط و فقط که اینه من حرف

خوشه؟ دلت حال  



 و خواهر از حرفی دیگه که بگیری تصمیم االن همین تونی می 

 آخر تا و کنم می استقبال منم. نیاد مون زندگی تو برادرات

درنمیاد دهنم از ات عرضه بی برادرای و خواهر اسم عمرم .  

 آینده واسه کنی سعی و بگیری نادیده هم رو گذشته تونی می

برداری قدم تر شده حساب .  

 خدمت بهشون توقعی هیچ بدون قبل مثل که اینه منظورم

جلو برو قدم به قدم. نکنی . 

 دوباره و بشن نزدیک بهت نتونن که شو دور ازشون قدر اون نه 

 دم و دسترس در اونقدر نه ندیدنت، واسه دستشون بیاد بهونه

کمکشون به بری سر با کنن اراده تا باش دستی .  

. خودته با اش بقیه بکنم بهت تونم می من که کمکیه تمام این

 و پذیرم می میل کمال با من بگیری تصمیمی هر که بدون اینو

بود خواهد تصمیم بهترین مطمئنم . 

 وقت هیچ که خوب قدر اون. بکن فکراتو خوب اول فقط 

باشه؟ نشی، پشیمون   



 می آرزو. هاروز این لبخند ترین طبیعی لبخندم، و است گرم دلم

 از متقابالً هم او گیرم می او از که را خوب حس همین که کنم

کند دریافت من وجود .  

 از بیرون به نگاهم شود، می بلند اش گوشی از که اذانی  صدای با

شود می کشیده اتاق ی پنجره .  

رسد می صبح به دارد هم طوالنی شب این باالخره  
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 رو نمازمون االن بهتره: گوید می و نشیند می تخت روی فرزاد

 طاها به زنگ یه بعد. کنیم دعا هم داداشت زن واسه و بخونیم

بپرس رو حالشون و بزن .  

 می بلند کمکش با و گذاشته دستش در میل کمال با را دستم

 و بیست از کمتر در چطور که است سخت برایم باورش. شوم

 کرده پررنگ حد این تا را ام زندگی در حضورش ساعت، چهار

  .است

 حال و حس فرزاد سر پشت وقت، اول هم آن خواندن نماز

دارد دیگری .  



 او به اینکه ولی ام بوده خواندش نماز شاهد بار چندین هم قبالً

 در دلنشینش قرائت صدای نزدیک ی فاصله این از و کنم اقتدا

است عسل شیرینی به بپیچد گوشم .  

: گویم می و شده خم جلو به کمی دهد، می که را نمازش سالم

باشه قبول .  

باشه قبول هم شما از. خانم باشه حق قبول - .  

  .ممنون -

ان وضعی چه تو خانمش و طاهر ببین بزن، طاها به زنگ یه - .  

. روم می ام گوشی سمت به و کرده استقبال پیشنهادش از

 می سرازیر جانم به استرس کلی گیرم می که را طاها ی شماره

  .شود

 خورد می زنگ تلفن. ترسم می بشنوم، است ممکن که خبری زا

ترساند می مرا بیشتر این و نیست جوابگو کسی و .  

 را قرمز ی دکمه اینکه قبل. شوم می ناامید او دادن جواب از

پیچد می گوشی در او آلود خواب صدای بزنم .  



بفرمایید الو - .  

کردم بیدارت خواب از ببخش، جان، طاها سالم - .  

 جانم. سرم خیر شیفتم شدم، می بیدار باید دیگه بابا، نه -

داشتی؟ کاری طهورا،   

بپرسم رو طاهر و نگار حال زدم زنگ - .  

 براش داشت درد خیلی شد، بیدار بار یه خوبه، که طاهر -

 فرقی زیاد قبله، مثل تقریباً هم نگار. خوابید باز زدن مسکن

  .نکرده

 تا فرزاد و من داداشم، باشه: گویم می و کشم می عمیقی آه 

 بی مارو شد ای تازه خبر اگه بازم. بیمارستان میایم ده ساعت

نذار خبر .  

طهورا فقط. زنم می زنگ بهت حتماً. راحت خیالت عزیزم، نه - ...  

  .جانم -

 همه اون ما مثل. پاکه دلت تو کنی، دعا شون واسه نره یادت -

 مستجاب دعات مطمئنم. نکردی تلنبار توش دوستی مال و کینه



 حتماً و کردی می دعا ما واسه که ساالیی همون مثل. شه می

داد می جواب . 
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 که آنم از تر گیج من هم شاید. کند می قطع را تماس و گوید می

باشم شنیده را سخنانش ی ادامه .  

چطوره؟ حالشون شد؟ چی -   

آورد می خود به مرا فرزاد صدای .  

کنیم دعا باید فقط گه می نکردن، فرقی - .  

 کردن جمع حین در و گذارد می مهرش دور را تسبیحش

 یه عنوان به خوندم، دعامو سهم که من: گوید می جانمازش

 گفتن، ذکر تسبیح یه از بیشتر روزه، یه شوهر خواهر شوهر

شه نمی سهمم .  

 دعا بعدی ژانر واسه بخوابیم کم یه بریم تا بخون همونو هم شما

باشیم داشته انرژی و جون . 



 گیرد می شوخی به را چیز همه که اوست خصلت این دانم نمی 

 مشکلی آن با تنها نه هست چه هر. باشد می سنش اقتضای یا

است دلنشین هم خیلی نظرم به ندارم .  

 می را "یجیب من ام" تسبیح یک همان او از تبعیت به هم من

 فرزندان دل به نظری خواهم می خدا از قلب صمیم از و خوانم

بیاندازد نگار .  

 زمانی طاها قول به که هایی همان از درشت و ریز نذر چند

 مراتب به حالی با و چسبانم می دعایم تنگ نداشتند، ردخور

خیزم می بر ام سجاده سر از قبل، از بهتر .  

 چشمان به لبخندی. است کشیده دراز و زده مسواک فرزاد

شوم می دستشویی وارد زدن مسواک قصد به و زده اش بسته .  

 به را کارهایم برد، می سر به سنگینی خواب در اینکه خیال به

دهم می انجام ممکن شکل ترین آرام .  

 گلویم زیر تا را نازکم مسافرتی پتوی و کشم می دراز تخت روی

آورم می باال .  



. شود می حلقه دورم دستی که اند نرسیده بهم هایم پلک هنوز

مانم می حرکت بی و کشم می بلندی "هین" .  

 ام گونه روی ای بوسه با و کرده نزدیک من به را خودش فرزاد

 بوسه و ماچ بدون همسرت کنار که شبی داریم، روایت: گوید می

 چقدر هر بوسه اون. شه نمی بخیر وجه هیچ به خوابی، می

 رد رو مخصوصم ی بوسه حاال. بیشتره خیرش باشه، تر عاشقانه

بیاد کن .  

نشه زیادیتون - .  

 رو ها بوسه دوز داره، سنسور من بدن نباش، من نگران تو -

کنه می متعادل . 

 

# ۱۹۱پارت  

 پرانرژی و شیطان حد این تا سن این در که او بدانم کنجکاوم

است؟ بوده ای اعجوبه چه اش جوانی در است  

 خان پیر، اوالً: گیرم می جواب اینگونه و کرده مطرح را سوالم

 .داداشته



بانمکم خیلی فقط من شیطونم، من گفته کی دوماً  .  

داداشته پیر، سوماً . 

 من امثال تورم، از حجم این با زمونه این تو دیگه چهارماً 

  نوجوانا، و جوونا رنج تو میان شن، نمی حساب میانسال

داداشته پیر، بازم پنجماً .  

 ربیشت دوئبار یکی خوبه شما، داری من داداشای از حرصی چه -

  .ندیدیشون

. ان هایی اعجوبه چه بفهمم که بود کافی بار دو یکی همون -

 دلزده خودش از و عاصی رو صبر همه این با تو بتونه که کسی

 یه درصد صد. نیست شناختش واسه گذاشتن وقت به نیاز کنه،

معناست تمام به وجود بی .  

ها داداشامن - ... 

 نمی اشتباه ،خودم بیامرز خدا داداش با هم گفتی نمی -

 بزنه حرص از فشارم اینکه قبل بخواب بگیر هم حاال گرفتمشون،



 پا زیر رو خانوادگی آمد و رفت به راجع باال بلند نظریه اون و باال

نخور؟ درد به قدر این مردم. بزنم رو شون همه قید و بذارم   

 هایش حرف. نخندم توانم نمی که گوید می سخن حرص با چنان

دهد توضیح را کلماتش تمام نیست نیاز دارم، قبول را . 

 کارهای مدام بخواهم و بخواهد اگر که است این منظورش 

 نصیبمان آسایش تنها نه کنیم؛ یادآوری را ام خانواده اعضای

ماند می برایمان دلخوری و غصه کلی فقط بلکه شد، نخواهد .  

 ارزیابی فرصت او و خودم به و کرده عمل هایش حرف به باید

بزنم آب به گدار بی نباید. بدهم را افتاده که اقاتیاتف .  

 شده رد را مردانگی امتحان شکل بدترین به یکبار که کسانی

است زیاد لغزیدنشان دوباره امکان اند، . 

 

# ۱۹۲پارت  

 قبل از تر محکم را چشمانم. زند می هم بر را آرامشم صدایی

نیست شدنی قطع صدا اما فشرم؛ می هم روی .  



 دستم و افتاده کار به کمی مغزم. شود می تکرار دوباره و دوباره

کشم می پاتختی روی همراهم تلفن جستجوی به را . 

 قسمت. زنم می زل اش صفحه به و گیرم می دست در را گوشی 

 ی دکمه و کرده تحلیل را موقعیت بتوانم که است این کار اصلی

کنم انتخاب را درست . 

 دانم نمی اصالً. نماید می غریب و عجیب شی برایم گوشی 

کرد قطع را صدایش شود می چطور .  

 و شده دراز ای مردانه دست کنم؛ می حس دستم کنار تکانی

گیرد می دستم از را گوشی . 

 با که مردی ی چهره. شوند می گرد حد آخرین تا چشمانم 

 اما آشناست، برایم است کشیده دراز من تخت روی راحت لباس

مشدید کجا آید نمی یادم . 

 جوانی پسر همان شاید یا و باشد مزون مردهای از یکی شاید 

هم شاید. بود زده زل من به مترو از پیش روز چند که است ... 

 مهم ی نکته. است کاره چه و هست که او دارد اهمیتی چه اصالً

کند؟ می چه اینجا او که است این االن   



. رسم ینم درستی ی نتیجه هیچ به و روم می کلنجار خودم با

 خودمانی خیلی و دارد دست در را ام گوشی الهویه، مجهول مرد

گوید می سخن خط پشت فرد با . 

 که صدایی با و گردد برمی طرفم به شود می تمام که صحبتش 

 نگار گفت بود، طاها: گوید می است شده دورگه خواب خاطر به

 یا بیمارستان بریم االن. ظاهراً شده رفع خطر. اومده هوش به

  بعداً؟

 که گوید می که نگار و طاها این حاال. شد تا چند مشکل خوب

کنند؟ می چه بیمارستان در و هستند   

 به لحظه که مجهولی چند ی معادله این حل کشش دیگر مغزم

 بی پس ندارد، را شود می افزوده هایش مجهول تعداد به لحظه

کشم می دراز تخت روی دوباره و شده ها آن تمام خیال . 

اندازد می خش اتاق سکوت روی مرد دایص  .  

 ساعت دو یکی بخواب؛ بگیر. کنم می مشورت کی با باش منو -

بیاد باال تر راحت ویندوزت شاید دیگه .  



 زن و مرد چند. گیرد می جان پلکم پشت گنگی تصویرهای

 میان از نامفهوم کلماتی و آمیزند می هم در صداهایی جوان،

شود می جاری لبانی .  

 خوابیده زنی تصویر فقط و شده محو تصویرها تمام بعد ای هلحظ

 تا چشمانم. ماند می باقی دستگاه و سیم کلی زیر تخت روی

نشینم می جایم در و شده گشاد حد آخرین . 

 

# ۱۹۳پارت  

باز؟ تو شدی چی -   

 بلکه نیست؛ مجهول و تار تنها نه دیگر حاال دستم کنار تصویر

است شده شناخته کامالً .  

 لحظاتی آورم نمی خودم روی به و زنم می راه آن به را دمخو

 نگار: پرسم می هیجان با ام؛ آورده در ضایعی بازی گیج چه قبل

شده؟ چی   

 شدی لود: گوید می و کشد می موهایش میان دستی فرزاد

شی؟ می من حرفای متوجه کامل االن. خداروشکر   



کنم می نگاهش چپ چپ . 

 ما نکشی باشه، خوب خیله: گوید می و برد می باال را دستانش 

 گن می جوونا که بودم شنیده فقط حاال تا. چشات اون با رو

 توفیقش خدا شکر که بودم ندیده ولی داره سگ طرف چشمای

شد حاصل .  

گفت؟ چی طاها ببینم بگو. کنار بذار رو شوخی جان فرزاد -   

 به نگار گفت: دهد می پاسخ و اندازد می تخت روی را خودش

 گوش خواسته می فقط خدا ظاهراً. شده رفع خطر و اومده هوش

شه آدم کم یه شاید بپیچونه رو شما داداش خان .  

کشم می عمیقی نفس و گویم می دلی ته از خداروشکر .  

 و کرده خم آرنج از را راستش دست و بسته را چشمانش فرزاد

است گذاشته ها آن روی .  

بیمارستان؟ بریم -   



 هایی نگاه همان از. کند می نگاهم دقیق و دارد می بر را دستش

 چیز هیچ توان نمی و آورد درمی را آدم حال و حس بم و زیر که

کرد پنهان آن از را .  

نیستی؟ خسته بریم؟ داری دوست -   

 ولی خوابیدیم که نشده ساعت دو هنوز آخه. هستم که خسته -

بیمارستان بریم خواد می هم دلم .  

 آنم از تر خسته. کشد می خودش طرف به مرا و گرفته را دستم

کنم مقاومت برابرش در که .  

گذارم می بازویش روی را سرم و کشم می دراز . 

 زن وضعیت: گوید می و کرده حلقه دورم را چپش دست 

 هم خیلی. بعده به ده ساعت هم طاهر عمل خوبه؛ که داداشت

 وت عملش آخر تا باشی داشته جون که بخواب. کشه می طول

بمونی بیمارستان .  

 آمده او انگار اصالً. کنم می استقبال شدت به پیشنهادش از

 تصمیم در و کند یکی مرا روی پیش های دوراهی تمام تا است

نماید کمکم ها گیری . 



 

# ۱۹۴پارت  

رسیم می بیمارستان به که است صبح نه ساعت .  

 انجری در و است تماس در مهران و طاها با لحظه به لحظه فرزاد

دارد قرار اتفاقات تمام . 

 کنترل او دهم می اجازه و کشیده کنار را خودم او، ی توصیه به 

بگیرد دست به را اوضاع . 

 این قسمت مهمترین هم ام خانواده اعضای با رابطه چگونگی 

است اوضاع . 

شدم بدخواب سیاوش تماس خاطر به دیگر یکبار زود صبح  .  

 به آمدن خیر از که مکن قانع را او توانستم سخت خیلی

بگذرد بیمارستان . 

 بتواند که است آن از تر حساس معصومه و او برای روزها این 

بکند شان دونفره های خلوت جایگزین را دیگری اتفاق .  



. چرخد می فرزاد سمت به نگاهم سیاوش، شدن پدر به فکر با

 زندگی پنجم دوره در حتی باشد شیرین زیادی باید او شدن پدر

 .اش

 آدم وجود تار به تار در را بودنش حامی چطور است بلد خوب او 

کند پا و دست خودش برای ثابتی جای و بزند رج .  

 آشنا باهام اینکه واسه داری و تیپم خوش خیلی دارم قبول -

 به فکر باید کنم فکر ولی کنی می افتخار می خونه خانم و شدی

 آخه بعد، سهوا بذاری رو شده نصیبت که افتخاراتی ی بقیه

  .رسیدیم

 محوطه در اتومبیل. کند می اشاره رو به رو به سر با و گوید می

 بوده خودم دنیای در غرق آنقدر من و شده پارک بیمارستان ی

نشدم متوجه که ام .  

 واسه کم یه کردی وقت: گویم می کمربندم کردن باز حین در

متشکر خود از آقای کن باز نوشابه خودت .  

 بخواه جون شما دلم؛ عزیز چشم: گوید می و ندز می چشمکی

بده؟ که کیه   



 سری. ندارد خودم آوردن کم جز به ای نتیجه او با کردن کل کل

شوم می پیاده و داده تکان برایش تاسف به .  

 نیست، من به نگاهش اما است؛ ایستاده منتظرم جلوتر قدم چند

کنم می حلقه بازوش دور دست و رفته طرفش به .  

 گرد چشمانش. گردد برمی طرفم به و خورد می محسوسی تکان

حالتند بی هایش لب و شده .  

. است متعجب ای مسئله از شدت به که کسی مانند درست

 اضطراب و درد نگاهش ته. شود می پایین و باال گلویش سیبک

زند می دودو .  

فرزاد؟ خودتی بینم، می درست -   

 تا گردم می بر. وندش می فشرده هم به محکم چشمانش بینم می

 روبرویم موزون، و کشیده قامتی با زن یک. ببینم را صدا صاحب

است ایستاده .  

 و صورتش صاف زیادی پوست اندامش، زیبای هماهنگی جز به

 می ربا دل و خاص را اش چهره خاکستری، رنگ به چشمانی

  .کند



 هالب را انگشتانش و کرده خارج انگشتانم بین از را بازویش فرزاد

دهد می جای انگشتانم الی . 

 

# ۱۹۵پارت  

 زیبای برق دیگر چشمانش و است قبل از تر تیره اش چهره رنگ

ندارند را قبل .  

 خانمته این: گوید می شوق و ذوق با و ایستد می روبرویمان زن

. بودی شانس خوش اولم همون از تو. خوشکله چقدر وای فرزاد؟

شد می نصیبت بود، خوشکل دختر چی هر .  

طهورا جز به نرسید بهم خیری هم کدومشون هیچ از - .  

 آن هر کنم می حس که فشارد می هم به را هایش دندان چنان

بریزند زمین روی و بشکنند شان دانه به دانه است ممکن . 

 اوضاع اینکه اما گذرد می چه دوروبرم که آورم نمی در سر 

کند می عیان فرزاد حال را نیست خوب .  



 فشردن مشغول که راستش دست بازوی روی را راستم دست

 زیر و کرده وارد آن به آرامی فشار. گذارم می است، انگشتانم

عزیزم باش آروم: گویم می لب .  

 را فرزاد لبان روی کوچک لبخند اما گیرم نمی زن از نگاه

شود می کم هم انگشتانش فشار. کنم می احساس .  

 کرده را اش همیشگی ی معجزه "عزیزم" ی کلمه یک همان

است نمانده زن ی چهره در خنده از اثری دیگر. است .  

 دیده چشمانش در اشک برق و کرده سقوط پایین به هایش لب

شود می نزدیکتر قدمی. شود می . 

 حالتی با. شود می زیاد فرزاد بازوی روی ناخواسته دستم فشار 

کند می نگاهم و گردد برمی عجیب . 

 حمایتگرانه را چپش دست که تاس چگونه ام چهره دانم نمی 

گذارد می دستم روی .  

 خیلی هم متین. باشیم داشته هم با صحبتی یه داری وقت اگه -

کردم پیدات که بفهمه اگه شه می خوشحال .  



 فشار انگار کنم؛ می حس را کشد می فرزاد که عمیقی نفس

 چیزی ناشناس، زن خواهد نمی دلش و کند می تحمل را زیادی

اندبد حالش از .  

خانمم برادر مالقات برم باید االن دیگه، وقت یه باشه - .  

افتاده؟ اتفاقی دکتر آقای واسه وای -   

 خواهد می دلم. شود می تر جالب دارد لحظه به لحظه چیز همه

شناسد می هم را طاها بلکه من، تنها نه که کیست زن این بدانم . 

 سعی و دهکر تفسیر را نگاهمان زود خیلی. است باهوشی زن 

کند می آمده وجود به ابهامات رفع در . 

 

# ۱۹۶پارت  

 جناب که موقعی. حسابداری قسمت کنم، می کار جا همین من -

 تخت اش واسه  خواست من از جون کتی بود، مریض سرهنگ

کنم پیدا یو سی آی .  



 اومد سیاوش که دادم می انجام رو هماهنگیش کارای داشتم منم

 جناب به زدن سر واسه بار ندچ من. شدن پشیمون گفت و

دیدم اونجا رو جان طهورا و اومدم سرهنگ .  

 رو طنین. جانه طنین خواهر  ظاهراً گفتن؛ می بخش پرستارای

 و اینجاست پزشک هم برادرش که دونم می و شناسم می خوب

 پیش رفت فکرم مریضه، خانمت برادر گفتی شما وقتی خوب

دکتر آقای .  

 او شناخت دلیل. است پیچیده زیادی سادگی، حین در چیز همه

 این مانده که مهمتری سوال ولی ام فهمیده را ام خانواده و من از

گیرد؟ می تنشا کجا از فرزاد و او آشنایی که است   

 وقت هیچ شما ی خانواده با کتی ی رابطه که نبود حواسم اصالً -

بودم تنها و تک و بریدن ازم همه که من برعکس نشده، قطع .  

 امید حال در را او همیشه. دارد تازگی برایم فرزاد کردن گالیه

 و بخندد همیشه ام کرده عادت. ام دیده دیگران به دادن

  .بخنداند



. کند می غریبه برایم را او گفتن، سخن غصه و غم با گونه، این

بود خواهد چه زن العمل عکس ببینم که است مهم برایم .  

 گونه روی اشک ای قطره و دشو می فشرده بهم هایش دندان 

کنم دنبال را آن مسیر دهد نمی اجازه. چکد می اش .  

 رو دست و گرداند می بر بیمارستان ساختمان طرف به را سرش

 روی اشک از اثری گردد، برمی که ما طرف به. کشد می چشمش

غم و دارد بغض بخواهد دلت تا صدایش و نیست اش چهره .  

 من، هم. فرزاد مردونگیتم و تو ی هشرمند دنیاست دنیا تا من -

 خوبیاتو بتونم که برنمیاد برات دستم از هم کاری. متین هم

کنم تالفی .  

 گالیه چی هر مامانم. شدی اذیت چقدر من خاطر به دونم می

 پیدا تو از تر کوتاه دیواری جونم کتی و کرد جون کتی به داشت

ببری منو آبروی نشدی حاضر بازم دیدم ولی نکرد .  

 تو مثل من. ترسیدم اما بگم؛ رو واقعیت و بیام خواستم بار چند

مردم می شدن می دلگیر ازم ام خانواده اگه. نبودم خودساخته .  



 ازم که ام کاری تنها. کشیدی زیاد سختی سال همه این دونم می

چی همه بخاطر. متاسفم بگم که اینه ساخته، .  

 مرگ ی اندازه به یدشا. دارد مرگ طعم فرزاد، لبان روی نیشخند

 مرگ مسبب زن این دلیل چه به دانم نمی که لحظاتی تک تک

است شده شان .  

 چیزو همه هم تو که شم می ممنون. چی همه از. گذشتم من -

بود سرنوشتت تو هم فرزادی زمانی یه بره یادت و کنی فراموش . 

# ۱۹۷پارت  

 می خودش سر پشت هم مرا. افتد می راه به دوباره و گوید می

 زن و گردم برمی عقب به شویم؛ می دور که قدم چند. کشد

بینم می را بیمارستان ی محوطه وسط شده خشک . 

 کننده مجاب با و ایستم می جایم سر. سوزد می برایش دلم 

 می هم دل بیخ را کلمات دارم، سراغ خودم از که لحنی ترین

  .چینم

 صحبت خانم اون با کلمه چند برم من بده اجازه. جان فرزاد -

نیست خوب حالش کنم، .  



. آورد می درد به را دلم عمیقش "آه". گردد برمی عقب به هم او

برد می موهایش میان را دستش دو و کرده رها را دستم .  

 االن طاهرو. برگرد زود فقط برو،: گوید می و دهد می تکان سر

عمل اتاق برن می .  

 می زن به را خودم و کرده تند قدم باالیش، درک از خوشحال

کند می بد را حالم فرزاد روی حسرتش پر نگاه. رسانم . 

 می مرا تازه انگار. شوم زدنش دید مانع که ایستم می طوری 

کشد می چشمانش زیر به دست و زده خجلی لبخند. بیند . 

 کنم می تالش گیرم؛ می نگاهش از که بدی حس خالف بر 

کنم روبراه کمی را حالش .  

 کجا از رو جان فرزاد شما دونم نمی اصالً من. خانم ببخشید -

 از خواد نمی دلم ولی نیست مهم هم زیاد برام شناسید؛ می

باشید ناراحت دستش .  

. ندیدمش اینجوری حاال تا من. نیست خوب حالش االن فرزاد

ببخشید رو تندش برخورد امیدوارم .  



 فرزاد من. شم می بدش حال باعث وقته خیلی من. دونم می -

 که کردم بدی بهش قدر اون. شناسم می کسی هر از بهتر رو

حقمه اینا از بیشتر خیلی .  

 من: دهد می ادامه و کشد می وار نوازش بازویم روی را دستش

مرده خیلی فرزاد. نباش جور این تو ولی بدشم حال باعث .  

 هر کن سعی. بکنی رو فکرش که اونی از بیشتر خیلی خیلی

 رو ارزشش اون. کنی جبران براش وت کردم بد بهش من چقدر

  .داره

 هم من. شود می گم جمعیت بین در و کرده کامل را اش جمله

کنم نمی کردنش پیدا برای تالشی . 

 او. بزنم حدس را او هویت توانم می ام، دیده و شنیده آنچه با 

 رفته و آمده فرزاد زندگی در که است افرادی ها ده از یکی هم

  .اند

 کرده ترکش و زده دلش بر نیش تمامشان تقریباً که هایی همان

 به دارند؛ قلبش اوضاع وخامت در سهمی هم کدامشان هر. اند

قلبش های رگ از یکی گرفتگی ی اندازه . 



. گردم می بر فرزاد سمت به و گیرم می زن رفتن مسیر از نگاه 

 تلنگری است، شده مشت اش سینه ی قفسه روی که دستی

 قرار کی گذشته این. کنم پرواز سمتش به شود می باعث و شده

داند می خدا کند، رها را او و من است . 

 

# ۱۹۸پارت  

 روی نگاهمان و ایم نشسته عمل اتاق ی بسته درهای پشت

 به ها ثانیه رود؛ می شمار ثانیه ی عقربه ی کشنده و کُند حرکت

 طاهر از خبری ولی شوند می تبدیل ساعت به ها دقیقه و دقیقه

رسد مین ما به . 

 قرار که است اتاقی به نگار انتقال کارهای انجام درگیر طاها 

رود می و آید می هم طنین. باشد مشترک طاهر اتاق با است .  

 مغز روی مته مثل ریزش، یک های اشک با و اینجاست ای لحظه

رساند می نگار به را خودش عجله با بعد و کند می کار ما . 



. گذرد می برم و دور که هستم تیاتفاقا گر نظاره تنها هم من 

 تحمل و تصور از خارج که افتاده زیادی اتفاقات روز دو این در

اند بوده من .  

 اتفاقات تک تک کردن باال و پایین برای دنجی ی گوشه دلم

 مرد امن آغوش دنجی به ای گوشه شاید. خواهد می را دوروبرم

 چندان نه زن آن دیدن از بعد دقیقاً که دستم کنار مسکوت

 او به شود می سخت و رفته فرو خود تنهایی الک در غریبه،

شد نزدیک . 

 گرفته فاصله صبح، صمیمی مرد از بارها و بارها کنم می حس 

 این پرسید که سوالی تنها او، به رسیدن و زن رفتن از بعد. است

 .بود

  شناختیش؟ -

 همه آن با زن آن. بودم کرده باال و پایین سر جواب در من و

باشه سیما جز به کسی تونست نمی مطمئناً جدید، اطالعات .  



 زمان اتفاقات او، مورد در جواب بی سوال کلی که سیمایی

 در او، زندگی از دلیلش بی رفتن و فرزاد زندگی در حضورش

ای منطقی جواب کوچکترین از دریغ و خورد می چرخ سرم .  

 بی من و کند می بد را حالم فرزاد ی رفته فرو خود در ی چهره

نیستم بلد را  اش گرفته حال کردن خوب راه عرضه . 

 از ای لحظه که است این است ساخته من در که کاری تنها 

 بین نیست حاضر که کسی بار این. نخورم تکان کنارش

او نه منم بیافتد، فاصله دستانمان .  

 مان رابطه بهبود برای که باشم من این هم، یکبار خواهم می

 کنم می سعی او، حال بهبود برای تالشم کنار در. ندک می تالش

نکنم فراموش هم را اش گذشته شب سخنان .  

 همه به کنم، فکر خوب که خواست من از خانه از خروج از قبل

 روزها این به و برگردم دیگر سال چند وقتی که قدر آن. چیز

 امروز، من و نماند باقی خوردن حسرت برای جایی بیاندیشم،

 اعضای جانب از حرکتی کوچکترین تا ام شده چشم تماماً

نکند فرار نگاهم زیر از ام خانواده . 



 فرزاد برای فقط را امروز تا ام گذاشته دستانمان میان را قلبم 

نباشد عقلم گیر پا و دست و بتپد .  

 عقالنی تصمیم یک ببخشم را ام خانواده اعضای بخواهم اینکه

باشد ندتوا نمی عاطفه و قلب کار و است . 

 

 

# ۱۹۹پارت  

بزنی؟ سر داداشت زن به بری خوای نمی -   

 نسبتاً ای جمله مخاطب ساعت، چند از بعد اینکه از خوشحال

 پنهانش توانم نمی که لبخندی با ام، بوده او جانب از طوالنی

 نظر تحت شونو همه فقط مدت یه خوام می نه،: گویم می کنم،

 قراره باشمشون، داشته خوامب دوباره اگه ببینم خوام می. بگیرم

برسم؟ کجا به   

کنی می کارو بهترین عالیه، - .  

داشتم خوبی استاد خودتونه، از بودن عالی. دارید اختیار - .  



 الزم. او از کوتاهم تعریف مزد شود می دستم پشت ای بوسه

است؟ بهتر همیشه از او کنار حالم که بگویم هزارم بار برای است   

 اتاق تو داداشش. شه نمی حالیشون حیا دیگه االن، جوونای -

 نرم پنجه و دست زندگی و مرگ با داره هم داداشش زن و عمله

 دل و نامزدش دل ور چسبیده راحت قدر این وقت اون کنه، می

که واقعاً. بهم دن می قلوه و .  

دارد را ام نابودی قابلیت هم صدایش. پرم می جا از جت مثل .  

 می بر و گذرانده نظر از را پایش سرتا عجیب آرامشی با اما فرزاد

اندازم می زیر به سر و کنم می سالم آرام. خیزد . 

 پیدا و کنم می گم اش خصمانه نگاه زیر از را پایم و دست 

نیست ممکن حاالها حاال کردنشان .  

 زن سالم: گوید می او به رو و کرده نزدیکتر خود به مرا فرزاد

؟....ءاشا ان هستید خوب. جان دایی   

 اش همه گم می که من بود؟ خوب شه می بیاری بد این با مگه -

 نشون رو نحسیشون باید جوری یه بار هر بعضیاست؛ پاقدم از

  .بدن



گذارد می هایش لب روی را دستش و زند می پوزخندی فرزاد . 

 بر. بدهد امیرعلی تندی به هم را دایی زن جواب ترسم می 

گیرد می یدند کل به را او تصورم خالف . 

 امروز هستید؟ خوب. خانم عاطفه سالم: گوید می عاطفه به رو

نامزدیتون از بعد روز اونم نبود اینجا شما جای .  

 نحوه فرزاد. شود می تر سرخ قبل از دایی، زن رنگ که بینم می

است بلد خوب را او به دادن پاسخ ی .  

 ،غرضی بی لبخند جز به خودش ی چهره در که اینجاست جالب

 صندلی روی دوباره مرا و کشد می را دستم. شود نمی دیده هیچ

نشاند می خودش کنار .  

 شنونده من فقط که طوری لب؛ زیر و زده تکیه دیوار به را سرش

 آبادش ناکجا تا ات، خنده دیدن با بذار بخند،: گوید می باشم،

  .بسوزه

 و حرص پر ی چهره آوردن یاد به با اش خواسته کردن عملی

نیست سختی کار دایی زن بیعص .  



 خوشبخت زوجی نقش اجرای در فرزاد با دیگر یکبار و خندم می

 عجیبی طرز به امروز که عاطفه و دایی زن. شوم می همراه

نشینند می ما از دورتر کمی است، شده زیر به سر و ساکت .  

 می گوش به همچنان دایی، زن لبی زیر های زدن غر صدای

دارد معنی چه لحظه این در و اینجا شحضور دانم نمی. رسد .  

 اگر. نیست خوش من حال شود مطمئن تا است آمده تنها انگار

 به زدن زخم خطیر مسئولیت خودش شد، ثابت امر این خالف

بگیرد عهده بر را دلم . 

 

# ۲۰۰پارت  

 دایی، زن و کشد می طول ساعت پنج حدود چیزی طاهر، عمل

 مشغول عمل، اتاق ی بسته درهای پشت حضورش مدت تمام

است نفرین و ناله .  

 فقط. باشد من جز کسی تواند نمی مخاطبش که هایی نفرین

 آید، می طاهر وضعیت از گرفتن خبر برای طاها که هایی زمان



 می شروع هایش زمزمه دوباره او رفتن با و شده قطع صدایش

 .شود

 ار بیمارستان زود خیلی امیرعلی بودن تنها ی بهانه به عاطفه 

 اتمام از پس مالقات، ساعت بودن نزدیک خاطر به. کرد ترک

  به نزدیک رستورانی در ناهار صرف پیشنهاد فرزاد عمل،

پذیرفتم را پشنهادش خواسته، خدا از من و داد را بیمارستان .  

 است، اهمیت بی برایم طاهر حال کردم می تظاهر هم چقدر هر

بود این خالف واقعیت هم باز . 

 نمی که بود واقعیتی این و ماند می بزرگترم برادر ههمیش طاهر 

شد منکرش توان .  

گرفتی؟ رو تصمیمت -   

چی؟ به راجع -   

ات خانواده با برخورد - .  

 از. گذارم می بشقابم روی را قاشقم و نوشم می آب ای جرعه

هستم سوال همین منتظر صبح . 



 ایمبر کنم؛ فکر که داده وقت من به بیشتر ساعت چند اینکه 

 خودم با صبح از که هایی حرف کنم می سعی. است احترام قابل

بیاورم خاطر به را ام کرده مرور .  

 به وقتی مخصوصاً. سخته برام واقعاً گرفتن، تصمیم راستش -

 اونا خاطر به رو زندگیم از سال چند بار، یه که کنم می فکر این

دادم دست از .  

 تکرار برام گذشته تلخ تاتفاقا ی همه خواد نمی دلم طرف یه از

ندارم را غریب و عجیب اتفاق همه اون کشش واقعاً من. بشه .  

 بخورم اینو حسرت دیگه سال چند خواد نمی دلم دیگر طرف از

 داشته هم کنار مو خانواده اعضای دیگه بار یه تونستم می که

نخواستم خودم ولی باشم . 

 سخت کردم یم رو فکرش که اونی از انتخاب. بزرگیه راهی دو 

 که قدیم جورکش همون بشم دوباره و ببخشم ترسم می. تره

داره نگه راضی رو همه که کرد می رو تالشش ی همه باید .  

 بگم باید: دهم می ادامه استیصال با و کرده باز را دستم دو

بود قبالً که هیچی همون شده تهش. خورده بست بن به فکرام . 



 

# ۲۰۱پارت  

. کند می پاک هیچی از دستمال با را هایش لب خاصی ژست با

گذارد می میز روی و کرده خم آرنج از را دستش دو .  

 گرمی. شود می خم جلو به کمی و خورده گره هم در دستانش

 مردانه و زیبا ژست از را حواسم که است زیاد قدر آن صدایش

کند می پرت اش .  

 حتی خواد نمی دلم. دارم قبول حرفاتو ی همه منم. داری حق -

 رو همه دور گم می باشه، من به اگه. ببینی ضربه هم درصد یه

بس و باش من مال فقط بیا و بکش خط .  

 یه من. نکنی کسی بی و تنهایی حس تا ریزم می پات به دنیارو

 هر از که ام گزیده مار یه هم حاال. خوردم ضربه اطرافیانم از عمر

ترسم می رنگه، هزار طناب چی . 

 ازت خیلی و شناختی دیدیم، صبح که رو زنی که دونم می 

 کنار خودم با خودم دادی اجازه و نکردی کنجکاوی که ممنونم

بشه بهتر حالم و بیام . 



 و صبور قدر همین. باشی جور همین همیشه خوام می ازت 

 .عاقل

 فکر بهش خواد نمی دلم اصالً که مه گذشته از قسمت یه سیما 

 بهم رو ضربه بدترین اون .داره رو خودش جای که دیدنش کنم،

کنم فراموشش راحت برام سخته زده، .  

 هیچ منم و کرد ولی کنه اذیتم اینقدر دیدنش کردم نمی فکر

 می سرم بالیی یه مطمئنم نبودی، اگه. نبود ساخته ازم کاری

  .اومد

 و زده لبخندی. گیرد می دست در را دستم و شده خم میز روی

 تو. تنهام خیلی من. طهورا باش همینجور همیشه: گوید می

نذار تنهام دیگه .  

 ممکنه. بریزم بهم گذشته اتفاقای بعضی مرور با ممکنه من

 تو ولی نزنم حرف و باشم ساکت روز یه ممکنه بشم، عصبی

نذار تنهام . 



 دل ته از داره وقتی کنارت زن یه بودن دونستم نمی امروز تا 

 داشته تونه می حسی چه کنه، کم رو غمت که کنه می تالش

  .باشه

 یه کنم می احساس. است معرکه بودنت. دونم می خوب ولی االن

خواد می خودم خاطر به فقط منو که نفر یه دارم، پناه .  

 بهت باید میلم خالف بر ولی. وقت هیچ ذارم، نمی تنهات منم

 چند بگذری، اگه مطمئنم نیستی؛ خانواده از گذشتن آدم تو بگم

شی می پشیمون دیگه سال .  

 که بار هر اما کن، آمد و رفت باهاشون. نکن فراموش ولی ببخش

 دیگه و شد حروم خاطرشون به ها سال چه بیار یادت دیدیشون

نیست جبران قابل .  

 وقت چند همین تو من ولی بیاد مسخره نظرت به شاید حرفم

 اتفاقای همون دیگه، بار یه اگه تو بدونم که شناختمت قدر اون

بگذری برادرات و خواهر از نیستی حاضر هم باز بیافته گذشته . 

 نمی هم بخوای اگه. شدی آفریده خودگذشتگی از واسه تو 

کنی رفتار اطرافیانت ی خواسته خالف بر تونی .  



 احساساتت بتونی جوری این شاید کن مرور هاشونو بدی گم می

 واسه و ندی بها بهشون باید که اونی از بیشتر و کنی کنترل رو

نکنی خودگذشتگی از شون، . 

 ازت دارن داداشات کنم حس کافیه. هستیم هم سیاوش و من 

 که درمیام خجالتشون از جوری یه اونوقت کنن، می سواستفاده

نره یادشون دارن عمر تا . 

 

# ۲۰۲پارت  

 را هایش حرف. اندازد می ام خنده به کالمش در موجود حرص

 پیراهن چهار رفط گویند؛ می که این فهمم می حاال. دارم قبول

چه یعنی است کرده پاره بیشتر .  

 من از خیلی بیشتر، پیراهن چهار همان خاطر به واقعاً فرزاد

کند کنترل و درک را اوضاع تواند می بهتر و است جلوتر . 

 مغزم کنج ترین گوشه در را سیما ی درباره ذهنم سواالت 

نشوم حالش مجدد شدن بد مسبب تا کنم می بایگانی .  



 خم راست ی شانه روی را سرم. پاشم می رویش به دیلبخن

کشم می بیرون دستش زیر از را دستم و کرده .  

 وارد انگشتانش به فشاری. دارد قرار من دست زیر او دست حاال

 قول. درسته همه حرفات. جان فرزاد ممنون: گویم می و کرده

نکنم فراموش ولی ببخشم دم می .  

 من فقط. خوب دختر آفرین: یدگو می و کرده ام حواله چشمکی

 حاصل گفتم که اینایی. دم نمی مشاوره کسی به راحتی همین به

کنی جبران واسم باید. خوردنه جگر خون عمر یه .  

 بکنم باید کار چی تون واسه بفرمایید: گویم می و درانده چشمی

  قربان؟

 ی خواسته: گوید می قبل از آرامتر صدایی با و شده خم جلو به

 تو بریم زودتر بهتره. نیست جاش اینجا ولی ندارم، زیادی

  .ماشین

 است، مانده باقی نصفشان از بیش که غذاهایی به توجه بی و

رود می صندوق سمت به و گیرد می را دستم .  



 نمی بدی حس هیچ ولی شوم می شوکه اش ناگهانی حرکت از

 کی چه حاال خواهم، می عمرم ی باقیمانده برای را او من. گیرم

سال ده چه روز، .  

 و معقول های خواسته تمام با. بخواهمش وجود تمام با باید پس

معقولش غیر .  

 می بر قدم طوری نمیکند؛ رها را دستم اتومبیلش، به رسیدن تا

شود می دیر انجامش برای که دارد مهمی کار انگار دارد . 

 می و گردد می بر طرفم به ننشسته، و نشسته اتومبیل داخل 

بده بدهیمو خوب: گوید .  

 رو منظورت چی؟ بدهی: گویم می خنده با و دهم می تکان سر

فهمم نمی .  

گیرد می سمتم به را اش گونه و شده خم طرفم به . 

 جا این الحساب علی: گوید می و کرده اشاره آن به انگشت با 

کاری اصل سراغ بریم بعد تا ببوس رو .  



 حداقل. نیست کس هیچ ،گذرانم می نظر از نگاه یک با را اطراف

بیند نمی را کسی من چشمان . 

 را هایم لب. کشم می جلو اش گونه بوسیدن قصد به را خودم 

رسانم می هیچ به را فاصله و کنم می غنچه . 

 تا چشمانم شود، می اسیر لبانش گوشتی حجم بین که هایم لب 

لرزد می وجودم تمام. شوند می گشاد حد آخرین .  

 ناگهانی و کننده شوکه قدر آن اما شود؛ مین طوالنی اش بوسه

بزند خشکم ای لحظه برای که است بوده . 

 در که صدایش. کشد می عمیقی نفس و گرفته فاصله کمی 

 این از باید چطور اندیشم می خودم با پیچد می اتومبیل کابین

کنم نگاه چشمانش به بعد به .  

 قدر این لبات دونستم می اگه. چسبید خیلی که الحق آخیش، -

 می متوسل بهشون شدنم آروم واسه صبح کنن، می معجزه

 .شدم

 

# ۲۰۳پارت  



 بسته او دهان شاید تا بکوبم سرش به را سرم خواهد می دلم

شود خالی بوسه، آن شدن تکرار به فکر از هم من سر و شده .  

 مختص بوسه، یک از گرفتن خوب حس همه این کردم می گمان

کند می ثابت را دیگری چیز نماال حال اما است پایین سن . 

 از باید لحظه همین در و االن من ولی باشد آور شرم شاید

 مختلف جاهای در را بوسه این دارم شوم، سفید و سرخ خجالت

کنم می تداعی ذهنم در بیشتری حس و عمق با و .  

 در به زدن زل جای به آسانسور در اگر کنم می فکر خودم با مثالً

 زود زمان چقدر شوند، آغوش هم هم، با ایمانه لب آن، دیوار و

گذشت خواهد .  

 از بعد بالفاصله او و بیایم بیرون از کوفته و خسته اگر مثالً یا

 کام هایم لب از و کرده اسیر در و خودش بین مرا خانه، در بستن

شد؟ خواهم حالی چه بگیرد،   

 لب بینمان، بحث و جر به دادن خاتمه برای که ای بوسه اصالً یا

دارد؟ صفایی چه بدوزد، هم به را هایمان  



 قرار که ای بوسه طعم به حتماً باید بگذریم، اینها ی همه از اصالً

 فکر بچینم، او های لب از حوصله و صبر سر از و تخت روی است

 از تر شیرین خیلی شاید. بود خواهد شیرین مطمئنم. کنم

  .تصورش

 فرزاد چشم از خندانم های لب تا اندازم می زیر به بیشتر را سرم

 که وقتی حال به وای. رقصد می نزده، هم همینطور او. بماند دور

 خواهد ممکن غیر کردنش کنترل دیگر. ببیند مرا خوش حال

  .بود

کند می تر وسیع را لبخندم نشاند، می دستم پشت که ای بوسه . 

 می اگه: گوید می شاد لحن با و داشته نگه دستش در را دستم 

 دادی بهم خوبی حال چه ات، بوسه چه نیم همین با تیدونس

کنی نمی محروم چشمات دیدن از منو جوری این وقت هیچ .  

 می نگاهش و گرفته باال را سرم اش، صادقانه اعتراف تاثیر تحت

 از بیشتر اش چهره طراوت انگار. زنند می برق چشمانش. کنم

است شده قبل .  



 دیگر، حاال. گیرد می دست در هم را راستم دست و شود می خم

ایم گرفته قرار هم روبروی .  

 من و رود می نشانه را انگشتانم تک تک اش بعدی ی بوسه

 تک تک چشمانش با و بوسد می. کنم می سیر ابرها روی جایی

بلعد می را حرکاتم .  

 زندگی ی همیشه از لحظه همین در االن که بخورم قسم حاضرم

 سر از تنها غلتد، می ام گونه یرو که اشکی قطره و شادترم ام

بس و است شوق .  

 می هم را صورتم روی اشک رد و کشیده جلو را خودش فرزاد

 دنیایی با مرا تا آمده سن، سال پنجاه به نزدیک با مرد این. بوسد

کند آشنا جدید .  

 باشم کسانی از یکی هم من کردم نمی تصور گاه هیچ که دنیایی

 عشاق مختص فقط که دنیایی. کنم کسب را اش تجربه اجازه که

وخوشبختی سعادت از پر دنیایی. بس و است . 

 

 



# ۲۰۴پارت  

_  لحظه چند همین تا. بانو طهورا اومدی خوش من سرنوشت به

 دیگه االن ولی داشت شک جای برام همیشگیت بودن پیش،

شدی موندنی که مطمئنم .  

 زا. مون رابطه کردن رسمی واسه بذارمت فشار تحت خوام نمی

 بهت ولی قانونیه و رسمی مون رابطه هم االن همین من نظر

 رو همدیگه خوام می و خوای می که اونجور تا دم می فرصت

  .بشناسیم

 صالح که جا هر داری؛ رو آمادگیش کردی فکر خودت وقت هر

کنم می خواستگاریت بخوای، خودت که کسی هر از و بدونی .  

 سروقتم؛ بیاد عزرائیل ینکها از قبل بده قول اما زیاده صبرم من

برسونی دلم مراد به منو .  

 می ادامه قبل از شادتر او و کرده زمزمه لب زیر ای نکنه خدا

 بریم خجالت از بشی آب اینکه از قبل بهتره هم حاال: دهد

  .بیمارستان



 دار نم و داغ صورتم. گذارم می ملتهبم ی گونه روی را دستم

 از فرزاد، قول به زودی به دبرو پیش منوال همین اگر،. است

شد خواهم آب خجالت .  

کنم می استقبال فرزاد جانب از بحث کردن عوض از .  

گرفتی؟ رو تصمیمت بپرسم، درست رفت یادم -   

چی؟ به راجع -   

نه؟ یا باشیشون داشته خوای می. ات خانواده -   

 دوباره باهاشون خوام می. آره: دهم می را جوابش عمیقی نفس با

 باید فقط. گفتی شما که شرایطی همون با ولی باشم داشته هرابط

کنی؟ می کمکم. کنی کمکم هم خودت   

 و کرده ام حواله نگاهی نیم. فشرد می را دستم و زده لبخندی

کنم کمکت تا اینجام من اصالً. نه که چرا حتماً،: دهد می پاسخ .  

 تزریق وجودم به امنیت، تا است کافی کوتاه ی جمله همین

 دور خودم از را منفی فکرهای تمام و گفته اهلل بسم دلم در. ودش

کنم می . 



 سختی از چقدر مسبب برود یادم مجدد، شروع یک برای باید 

اند بوده برادرانم و خواهر ام، کشیده که هایی .  

 را شکست هم در مرا بار چند که مردی با ها آن نسبت باید

 کورترین در را ام سیک بی و تنهایی روزهای باید. کنم فراموش

 تلخ را کامم اش خاطره و یاد تا کنم بایگانی مغزم ی نقطه

  .ننماید

 به مدام فرزاد قول به باید باید باید بایدها، این ی همه از بعد

 یکبار را خودم نیست قرار و انسانم هم من که شوم یادآور خودم

بکنم دیگران زندگی فدای دیگر، .  

 احساساتی تا بکشم قلبم دور کیناز حصار شوم مجبور شاید

ندهد دستم کار دوباره بودنم، .  

 باز حساب فرزاد کمک روی شایدها و باید این تمام انجام برای

 مردان دیگر مانند که هست مرد آنقدر او مطمئنم و کنم می

نکند خالی را پشتم ام، زندگی .  

 بریم زودتر بهتره نمونده، مالقات ساعت از بیشتر ساعت نیم -

  .باال



 دیدن با توانم می تر راحت است معلوم خودم با تکلیفم که حاال

است سخت لحظه، یک و روز یک در تغییر. بیایم کنار ها آن .  

 به برگشتن برای کنم حساب تر طوالنی زمانی روی توانم می من

 و دارم نیاز زمان کمی. موفق و نفس به اعتماد با طهورای آن جلد

بس و همین. انگیزه . 

 

# ۲۰۵پارت  

بعد ماه دو   

 را زمان گذر دلیل، همین به شاید. است خوب زیادی چیز همه

 از دوماه از بیشتر زودی، همین به شود نمی باورم. کنم نمی حس

باشیم کرده سپری را محرمیتمان .  

 کردن دل درد صرف هایمان شب آخر گذشته، روزهای تمام مثل

 همیشه از بهتر  ن،مزو اوضاع. شود می روزانه اتفاقات مرور و

  .است



 باالی حجم وجود با. دهد گسترش را تولیدی دارد تصمیم فرزاد

 لباس روی کار مشغول. است تصمیم بهترین این سفارشات؛

هستم ایم، گرفته سفارش تازگی به که عروسی .  

 از. پراند می جای از مرا و پیچد می شرکت در تلفن زنگ صدای

 می جواب را منشی میز روی فنتل گوشی و شده خارج کارم اتاق

  .دهم

 مهمان خنده به را لبانم هم، دور ی فاصله همان از گرمش صدای

کند می .  

خوبی؟ خانمم، سالم -   

خوبی؟ شما. ممنون عزیزم، سالم -   

 می نفس سرحالم، خوبه، حالم. ببینی چی رو بودن خوب تا -

 اش همه. تنگه خیلی دلم فقط. ندارم جسمی درد هیچ و کشم

 ی کوچیکه انگشت ناخن ی اندازه دلم ولی ندیدمت، ساعته چند

شده تنگ ات واسه پشه، پای .  

دارن؟ ناخن و انگشت ها پشه مگه -   



. باشه تنگ قدر همون خواد می دلم من ولی دونم، نمی اونو -

کنی حساب خواد می دلت جور هر شو اندازه مختاری تو حاال .  

واشه؟ یکم دلتون که کنم چیکار بفرمایید حاال خوب -   

شه می حل کارام گور و گیر تمام باش، من نزدیک فقط شما - .  

 خیلی سنش از هایش حرف. کنم می رها آزادنه را ام خنده

 دانشگاه، در تدریس ها سال گوید می خودش. کوچکترند خیلی

 حسن به را آن من اما است آورده بار به برایش عواقبی چنین

کنم می تعبیر . 

 اثر هم من روی اش دلتنگی. است قبل از بهتر بارها اش روحیه 

 کجا هر گیرم؛ می تصمیم لحظه در. تپد می برایش دلم و کرده

برسانم او به را خودم هست، .  

بیام تا کجایی بگو خوب - .  

 این به عادت من. دارد هم حق. کند می سکوت ای لحظه

 بر درست ،است من اول اولویت معموالً کارم. ندارم ها ناپرهیزی

فرزاد عکس . 



 اوست این کنی، خرد اعصاب طرز به اما است سختی اعتراف 

 برای را تالشش تمام و شده مان زندگی کشتی دار سکان که

کند می مان رابطه کردن تر محکم .  

 به تکانی هم من که رسیده آن وقت دیگر حاال کنم می حس

بدهم خاصیتم بی تنبل وجود . 

# ۲۰۶پارت  

لرزد می هیجان شدت از صدایش .  

من پیش بیای و بزنی کارت از خوای می شه نمی باورم - .  

 عمرمان، ی شده سپری های سال. سوزد می هردویمان برای دلم

 را احساسمان کمتر، که ساخته منطقی شدت به انسان دو ما از

 هم کنار لحظه به لحظه دلمان کنیم؛ می مان زندگی چاشنی

 برخورد منطقی هم مان نگیت دل با کنیم می سعی اما است

 .کنیم

 آدرس. میام آره: گویم می لرزان صدای با و داده قورت را بزاقم 

  .بده



 خوام می. جدید کارگاه برای جا یه دیدن واسه اومدم من -

 هم اینجا، بیا داری وقت اگه. باشه خودمون کارگاه از بزرگتر

دلم دو خیلی من. بده نظری یه هم بینیم می رو همدیگه .  

افتم می راه کنم، جور و جمع رو اینجا کم یه من باشه، - .  

نداری؟ من با کاری. فرستم می برات آدرسو. عزیزم منتظرم -   

خداحافظ. باش خودت مواظب نه، - .  

خدانگهدارت طور، همین هم تو - .  

 ام، گوشی صدای. کنم می نگاهش و کرده دور گوشم از را گوشی

دارد فرزاد پیام رسیدن از نشان .  

 هم بعد را عروس لباس کار. چرخانم می اتاقم دور دورتا را نگاهم

 ی مردانه و امن آغوش هوای دلم فقط فعالً. دهم انجام توانم می

است کرده را فرزاد .  

 کنم؛ می جور و جمع کمی را میزم و گذاشته کاور داخل را لباس

است عادی موضوعی اینجا شلوغی چند هر .  



 اینجا. ندارد را زدن برق انتظار ما، لباس روی کار اتاق از کسی

کنی گله زیاد نباید رفت، پایت به سوزنی اگر حتی .  

 امکان که است مشخص و است پارچه و سوزن و نخ با ما کار

 اصالً. باشد زیاد کارمان محیط در پارچه های تکه و نخ ریختن

است زنده هایش، بودن شلوغ همین به اینجا . 

 ای عده قبل ساعاتی دهد می نشان که میزهایی شلوغی 

 به قیچی با و بوده کار به مشغول شان، سلیقه تمام با و خالصانه

بودند افتاده ها پارچه پود و تار جان .  

 و زده چنگ میز روی از را کلیدم دسته آژانس، با تماس از پس

 در، دم قدی ی آینه جلوی. اندازم می ام شانه روی را کیفم

اندازم می ظاهرم به نگاهی . 

 مدت این که دهد می نشان و افتاده گود کمی چشمانم زیر 

 بیرون کیفم از را ام گلبهی لب رژ. ام بوده فشار تحت چقدر

کشم می هایم لب روی دور دو را آن و کشیده .  



 گونه روی گونه رژ عنوان به را رژ همان از کمی انگشتم نوک با

 دیگر حاال. بگیرم لهفاص کمی ارواح عالم از تا مالم، می هایم

هستم یار دیدن برای پرواز ی آماده . 

 

# ۲۰۷پارت  

 می گیرتر چشم و تر شیک ها ساختمان رویم، می پیش چه هر

ام آمده دیگری شهر به کنم می احساس کم کم. شوند .  

 هایی کوچه پس کوچه از تر مدرنی و زیباتر بارها و بارها شهری

ام گذرانده ها آن در را عمرم از سال چهار به نزدیک که .  

 از دهانم. کند می توقف نوساز های برج از یکی جلوی اتومبیل،

 پرداخت را آژانس ی هزینه. است مانده باز برج، ابهت دیدن

شوم می پیاده و کرده .  

 باالی تا را برج سرم، گرفتن باال با بتوانم تا روم می عقب قدمی

شیک و بزرگ. است بزرگ زیادی. ببینم باال .  



 حاال باشد؛ کارگاه برای مناسبی جای تواند نمی که شیک نقدرآ

 ی اجاره بگویم توانم می سرانگشتی حساب یک با. شاید شرکت

است سنگین خیلی خیلی ما برای اینجا . 

 دیگر بار یک را آدرس و کشیده بیرون کیفم از را ام گوشی 

 ام آمده جابجا را خیابان نه. است درست چیز همه. کنم می چک

ام گرفته اشتباه را برج نه و . 

 فرستاده را آدرسش برایم فرزاد که است جایی همان اینجا، 

 برای افتد؛ می ام گوشی ی صفحه روی که فرزاد ی شماره. است

کنم نمی درنگ ای لحظه دادن، جواب .  

 که بیرونش. ببینم را ساختمان این داخل زودتر خواهد می دلم

باشد تماشایی باید داخلش است، این .  

رسیدی؟ جان الوطهورا -   

 یه اینجا ولی اومدم، رو دادی که آدرسی آره،. عزیزم سالم -

  .جوریه

مثالً جوری چه - !  



زد بشه کارگاه توش نمیاد بهش اصالً. دونم نمی - .  

 از داخلش. تو بیا شما. خانمم دونم می: گوید می خنده با

تره دیدنی بیرونشم .  

سنگینه خیلی ما واسه اینجا کردی؟ پولشو فکر - .  

دیگه گردیم برمی نبود خوب اگه باال، بیا مجانیه، دیدنش - .  

 آن است حیف ام؛ آمده اینجا تا که حاال. است منطقی حرفش

برود هدر دادم آژانس ی راننده به که پولی همه .  

. تماشا هم و است فال هم پیکر، غول ساختمان این داخل دیدن

 و کرده خداحافظی فرزاد از. ندارد هم خرجی فرزاد، قول به

دارم می بر جلو به قدمی .  

 صحنه ترین جزئی خواهد نمی دلم. شود می چشم وجودم تمام

 روح پر و زیبا سبز فضای برای رود می دلم. بدهم دست از را

برج اطراف .  

 ورود، از قبل. باشد دیدنی باید فضا این در باران، زیر زدن قدم

بینم می برج یا شیشه در در را خودم . 



 اما اند ساده زیادی مکان، این برای هایم لباس کنم می احساس 

 در به و کشم می عمیقی نفس. نیست ساخته دستم از کاری االن

شوم می نزدیک .  

 باز. کشد می خودش را کردنش باز زحمت و است اتومات در

کند می سلب من از را تردیدی گونه هر امکان آن شدن . 

 

# ۲۰۸پارت  

. دارد وجود البی بزرگ فضای وسط در مُدوری و کوچک قکاتا

کند می سالم مودبانه و خیزد برمی جا از دیدنم با من البی .  

 قلم لفظ آنقدر. کند می ام دستپاچه اش، جنتلمنانه زیادی رفتار

شود می فراموشم هم زدن حرف که گوید می سخن .  

 این اننگهب هستم، علیزاده من. خانم سرکار شد عرض سالم -

 در شم می خوشحال است، ساخته ازم کمکی اگه. برج تایم

باشم خدمتتون .  



 و ادب همه آن جواب در نشسته، لبم روی که لبخندی دانم نمی

 اما. نه یا است موقع به و جا به کلماتش پشت خوابیده احترام

آید می بر من از که است کاری تنها .  

 ی طبقه تو من همسر .لطفتون از ممنون. علیزاده آقای سالم -

هستند منتظرم دوازده .  

 من با ایشون. هستید کامرانی جناب همسر شما بله، بله، -

کردن هماهنگ .  

 بیرون کلیدی دسته روبرویش کشوی درون از و شده خم سپس

 شما، خدمت: گوید می و گیرد می من طرف به را آن. کشد می

چهار و بیست واحد دوازده، ی طبقه واحدتونه، کلید دسته این .  

 نباید االن کلید، دسته این مگر. کنم می نگاه دستش به تعجب با

باشد؟ فرزاد دست   

 توضیح خودش قطعاً. گیرم می را آن و کنم می دراز دست

کنم می تشکر علیزاده از. داد خواهد من به درستی .  



 یادم تا خانم، کار سر: آید می حرف به دوباره شدنم دور از قبل

 دوتا اون شما واحد آسانسورای که کنم عرض متتونخد نرفته،

هستند راست سمت آسانسور .  

 اش، ادبی سخنان و لحن همان با او و کنم می تشکر هم باز

 راست سمت آسانسورهای از او ی گفته طبق. دهد می را پاسخم

کنم می استفاده . 

 است شده متوقف طبقه همین در ها آن از یکی خوبم شانس از 

 جناب گرم برخورد تاثیر دانم نمی. شوم نمی طلمع زیاد و

 مکان این حصر و حد بی زیبایی یا است مودب زیادی ی علیزاده

 ام، اولیه بیگانگی و بودن معذب حس آن از که گرفته را چشمم

نیست خبری دیگر .  

 آینه در را خودم دوازدهم، طبقه در آسانسور توقف زمان تا

 فرزاد پیشنهاد به وقت چند نای که تمریناتی. کنم می برانداز

 دیگر و است برده باالتر کمی را نفسم به اعتماد ام داده انجام

گیرم نمی کم دست را خودم .  



 پوشاک برند صاحب نیستم؛ کسی کم االن من فرزاد، قول به

 ویژه سفارشات معروف، افراد از خیلی که هستم معتبری نسبتاً

دارد پی در افتخار کلی خودش همین و دهند می من به را شان .  

 اندازم می خودم به آینه در را آخر نگاه شود، می باز آسانسور در

بزنم لبخند کنم، می سعی و . 

# ۲۰۹پارت  

 ردیف که رنگ سفید بزرگ های سنگ با روبرویم راهروی

 شده نواز چشم است، طالیی های طرح با سرامیکی وسطشان

  .است

 که خورد می چشم هب آسانسور قدمی چند در رنگی، سفید در

 چسبانده رویش برجسته، و طالیی رنگ با چهار و بیست عدد

است شده .  

 دانم نمی. اندازم می دستم کلید دسته به بعد در، زنگ به نگاهی

 بمانم فرزاد منتظر و بزنم را در زنگ باید است؛ کدام درست کار

 وارد صدایی و سر هیچ بدون و کنم استفاده کلید دسته از یا

شوم؟ تمانآپار   



 احترام من به فرزاد حاال. نیست مودبانه زیاد دوم راه نظرم به

 نیست قرار که من رسانده، دستم به را کلید دسته و گذاشته

کنم حساب خانه صاحب را خودم و بیارم در بازی بدید ندید .  

 پی دوبار و گذارم می زنگ روی را دستم درنگ ای لحظه بدون

 همچنان در. گذرد می دقیقه چند. دهم می فشار را آن پی در

ماند می بسته .  

. شود نمی باز در هم باز. کنم می تکرار را کار این دیگر بار یک

زند می چشمک من به شدت به دستم کلید دسته .  

 در را کلید. کنم استفاده آن از باید. نیست دیگری ی چاره ظاهراً

 می فرا را وجودم مبهمی ترس آن شدن باز با و چرخانم می در

کنم؟ می چه اینجا من. گیرد  

کشد؟ می را انتظارم چیزی چه در این پشت    

 می االن داشتم، سرها در سری و بودم کسی خودم برای اگر

 تماس من با باشند کرده مجبور تهدید با را فرزاد که ترسیدم

بکشاند اینجا به مرا و بگیرد .  



 طرف دو به ریس. آورد می هایم لب به لبخند احمقانه، فکر این

 بعد بالفاصله انفجار مانند صدایی. کنم می باز را در و داده تکان

 خرد های زرورق و رنگی کاغذ کلی و شود می بلند ورودم از

ریزند می سرم روی شده .  

 نصب ورودی در باالی که بزرگ بادکنک ترکیدن بلند صدای از

کشم می بلندی جیغ و پرم می جا در شدت به است؛ شده .  

 متوجه که است موقع آن تازه من و شود می بلند خنده دایص

شوم می ام خانواده اعضای و دوستان از جمعی حضور . 

 حتی همکارانم، تمام تا گرفته برادرانم و خواهر از هستند؛ همه 

دارند حضور ها آن جمع در هم عاطفه و امیرعلی . 

 که ماند می مردی روی آخر در و گذرد می همه روی از چشمانم 

شده ام زندگی و فکر تمام است مدتی . 

 بخشد، می جال را جانم که لبانش روی مهربان لبخند همان با

دارد دست در رنگی چند رز گل شاخه و ایستاده همه جلوی . 



 بگیرم را پایم و دست جلوی موقعیت این در است سخت چقدر 

 .نکند گردنش از شدن آویزان و او سمت به پرواز به مجبور مرا تا

زند می لب و گذارد می جلو قدمی .  

من طهورای مبارک تولدت - .  

 می انگشت نوک با است کرده دار نم را هایم مژه که اشکی قطره

 دلم از که است کلمه و جمله کلی. گویم می آرامی ممنون و گیرم

 تمام مانند او کند خدا. گیرد می جان چشمانم در و گذرد می

بخواند را نگاهم خط مدت، این . 

# ۲۱۰پارت  

 سورپرایز فهمیدیم مون همه طهورا؟ واستادی اونجا چی واسه -

بابا نیار در شورشو دیگه شدی، .  

 مرا و ایفا خوبی به را پارازیت نقش همیشه مثل که است مریم

 احوالپرسی و سالم جواب و کرده جمع به رو. کند می شرمنده

کنم می تشکر ها آن از و دهم می را تکشان تک .  



 را دستم رود؛ می فرو مهربان خواهر نقش در و آمده جلو طنین

: گوید می کند، می همراه خودش با مرا که حالی در و گیرد می

کردم آماده لباس ت واسه. خانم آبجی بریم بیا .  

 و بزرگ پذیرایی راست سمت در که کوچکی راهروی سمت به و

 رس دهم، می قول خودم به. رود می دارد، وجود خانه دلباز

 دقت با را کوچک چندان نه ی خانه این ی گوشه گوشه فرصت،

  .ببینم

 در بازی بدید ندید شود نمی چشم، جفت چندین جلوی و االن

شود می دیده در چندین راهرو، اطراف در. آورد .  

 است تر شکیل و بزرگتر ها آن میانی که در سه راست سمت در

دارد قرار تر ساده و جورتر و جمع آن، طرف دو در دو و .  

 در ی اندازه هم و شکل هم در دو هم راهرو چپ سمت در

 را راست سمت در که طنین. است موجود راست سمت وسطی

 زدن دید فرصت دهد، می هل اتاق داخل به مرا کند، می باز

شود می سلب من از بیشتر .  



. براش کشیده زحمت کلی بیچاره فرزاد آقا. بپوش طهورا بیا -

 عجیبه، م واسه که چیزی ولی خودته، مال گه می که طرحش

داده انجام خودش رو دستش کار و دوخت که اینه .  

 رو اینا: دهد می ادامه تر آرام و آورده گوشم کنار را سرش بعد

 رومانتیکی این به شوهر. حالت به خوش گفته، بهم معصومه

واال نوبره .  

 یفح فقط محشره شم سلیقه. ریزه می هنر یه انگشتش هر از

 بشه کور تا. عالیه بازم ولی دستش کار است مردونه زیادی که

لیاقت بی امیرعلی اون چشم .  

. گیرد می فاصله کمی و گوید می حرص با را آخرش ی جمله

 را چشمانش ابری حال و حس من و دزدد می من از را نگاهش

شناسم می خوب .  

تو؟ بیام تونم می -   

شد آب دلش خدا بنده که بیرون برم من - .  

. کند می ترک را اتاق سریع خیلی و شده دار جان لبخندش

شود می اتاق وارد طنین، خروج با و ایستاده در پشت فرزاد، . 



 دعوت یار وصال به را دستانم و رسانم می هیچ به را مان فاصله 

است من العمل عکس همین منتظر گویی هم او. کنم می .  

 روی به سرش و آمده رد دستانش اسارت به کمرم سریع، خیلی

کنم پنهان را خوبم حس توانم نمی. شود می خم ام شانه . 

 را لباسش و ریزند می فرو دیگری، از پس یکی هایم اشک 

زند می سرم روی پی در پی ی بوسه چند. کنند می خیس . 

 با تا کنم می جان. کند می دور خود از مرا و گرفته را هایم شانه 

 او به را حسم نحو، بهترین به ریده،ب بریده و لرزان صدای آن

کنم منتقل .  

 همچین که وقته خیلی. ممنونم خیلی خیلی. فرزاد ممنونم -

 به خودتو قدر این من خاطر به شه نمی باورم. نداشتم حسی

باشی انداخته زحمت . 

# ۲۱۱پارت  

 می بلند هقم هق و گیرد می قرار اش شانه روی دوباره سرم

 کنی می گریه چرا. عزیزم باش آروم :گوید می گوشم کنار. شود

 آخه؟



 دلخوشیم بزرگترین. مه وظیفه کنم می بخاطرت کاری هر من 

بکنم کردنت خوشحال واسه کاری یه بتونم که اینه .  

 شر از و کنیم تموم رو مراسم تا بیرون بیا و بپوش لباستو زودتر

دارم کار کلی باهات من. بشیم راحت مهمونامون .  

 زیبایی سفید مانتوی. روم می تخت سمت به و رفتهگ فاصله او از

گردم می بر طرفش به و دارم می بر را است تخت روی که . 

 واسه رو طرح این تو: گویم می لبخند با و گرفته روبرویم را آن 

 و داشتی عجله قدر اون چی واسه بگو خواستی؟ می خودم

ببیندش نباید کس هیچ گفتی .  

 طراح یه که لباسی تولدت برای خواست نمی دلم. خوب آره -

 نگاه یه شه می استاد حاال. بپوشی رو کرده طراحی دیگه

نه؟ یا بوده خوب کارم ببینی بندازی؛   

 می ادامه و خاراند می را سرش پس اش اشاره انگشت نوک با

 کار ولی کنم می کار ساله چند چون مطمئنم، دوختش از: دهد

 مردونه ام سلیقه. نه یا شده خوب دونم نمی زدم، دلی رو دستش

دیگه است .  



 می آن روی را صورتم و گردانم می بر خودم طرف به را لباس

 ادا و ناز و پوشیدن برای دهد می جان اش، پارچه نرمی. گذارم

  .آمدن

 بود، قرار مثالً. فرزاد اصرار به هم آن. ام کشیده خودم را طرحش

شود دوخته دوستانش از یکی نامزدی لباس برای .  

 باعث تولیدی، ی اداره سال چند. است فرزاد خود کار دوختش

 زیاد حجم خاطر به. باشد داشته خیاطی در دستی شده

 کار خودش، اصرار به وقت، چند این پرکار و خاص سفارشات

 کمک بتواند که حدی در ولی ای حرفه زیاد نه هم را دست

ام داده آموزش او به باشد دستم .  

 کننده امیدوار باشد، خودش کار واقعاً گرا لباس این دست کار

 همان با و آورده در ریز های گل را اش سینه راست سمت. است

است شده تکرار مانتو چپ سمت پایین قسمت هم کار . 

 دو در هم مانتو پایین. است شده دوزی کش هایش، آستین مچ 

. دارد بزرگ چاک دو باسن پایین کمی از چپ و راست طرف

شکیل و زیبا سادگی، ینع در مانتویی . 



 مردانه ی سلیقه همان بگذارم، آن روی توانم می که عیبی تنها

است کوچک و ساده زیادی دستش کار. است آن ی . 

 کمی را آن های برگ کردم، می کار آن روی خودم اگر شاید 

 فرزاد که است زحمتی برایم مهم هم باز اما زدم می تر کشیده

است کشیده . 

بیا ودترز. بیرونم من - .  

 را خودم مانتوی و اندازم می تخت روی را مانتو فرزاد، خروج با

 ست رنگ، سفید دامنی شلوار یک با مانتو. آورم می در تنم از

است شده .  

 ساده موهایم. ایستم می آینه جلوی و زده تن را شلوار و مانتو

 به نیاز تولد، بودن مختلط خاطر به و اند شده بسته سرم پشت

ندارد یدستکار . 

 هنر. زنند می چشمک من به دراور، روی آرایشی لوازم 

 که ساده، آرایش یک حد در اما ندارد تعریفی ام آرایشگری

برسم خودم به توانم می است، ریمل و رژ همان شامل . 
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 برایم فرزاد، سلیقه به که طالیی دور مشکی سفید روسری

 دو و زنم می گره مگلوی زیر ساده خیلی را است شده انتخاب

کنم می رها هایم، شانه روی را طرفش .  

 از که است این بر تالشم. ندارم را هایم ضعف به کردن فکر حق

 در حاضرین جمع در ام زندگی خوب روزهای قاتل ببرم؛ یاد

است خانه همین پذیرایی .  

. شوم می خارج اتاق از و اندازم می خودم به آینه در را آخر نگاه

است ایستاده راهرو ورودی در و جلوتر قدم دچن فرزاد . 

 براندازم لبخندی، با و گردد می بر طرفم به اتاق از خروجم با 

کند می اشاره بازویش به سر با و شده بزرگتر لبخندش. کند می .  

 هورای و جیغ و دست صدای رسد؛ می پذیرایی به که پایمان

کند می زده خجالت را ما نوعی به کسی هر. شود می بلند جمع، . 

 همراه به طنین و طاهر و طاها. شادند مان، شادی از اکثرشان 

کنند می ایفا را مجلس صاحبان نقش همسرانشان، .  



 خصوص به هست؛ چیز همه به حواسش همیشه مثل هم سیاوش

 های بدبختی تمام طلب انگار که امیرعلی، زهرآگین های نگاه به

کند صاف ما با امشب است، قرار جا یک اش نکشیده و کشیده .  

 را حواسم تمام فرزاد. نیست سختی کار دیگر او، گرفتن ندیده

دهد نمی سرکشی ی اجازه و کرده خود به معطوف . 

 برگزاری برای را خانه این چرا بپرسم او از اینکه فرصت هنوز 

 آن از بهتر چیز همه. ام نکرده پیدا کرده، انتخاب تولدم جشن

رود می شپی بگنجد، تصورم در که .  

 بریز و ها مهمانی چنین به عادت که کسی تنها جمع این در انگار

 که ای نفره دو مبل روی. هستم من ندارد، هایی بپاش و

 این در حضور از و ام نشسته شده، گذاشته فرزاد و من مخصوص

برم می لذت جمع .  

 عنوان مردی که کنم گوشزد خودم به مدام شود می مگر اصالً

 همه این ام، شادی و من خاطر به کشد؛ می یدک ار ام همسری

نشود؟ آب قند کیلو کیلو دلم در و انداخته زحمت به را خودش   



 که است هایی پیام کند، می ام آشفته کمی که ای نکته تنها

شوند می ارسال روبرویم طلبکار مرد طرف از دانم می ندیده . 

 وجود با. است گرفته سر از را هایش مزاحمت است روز چندین

 رو از او ام، نخوانده را هایش پیام از کدام هیچ حتی من، اینکه

کند می تکرار را کارش مدام و رود نمی .  

 از من ترس. بدانم خواهم می نه و خواهد می چه دانم می نه

 باشد، منطقی هم چقدر هر او. است قضیه این با فرزاد برخورد

نیست امیرعلی با آمدن کنار آدم .  

 کمک به جشن، کارهای انجام و پذیرایی برای را نفر دو فرزاد

است شده سبک خیلی خیلی کارمان و آورده . 

 را اینجا باید مراسم اتمام از بعد اینکه به فکر با دیگر حداقل 

شود نمی تلخ شبم بدهیم؛ صاحبش تحویل و کرده مرتب .  

 سرویس، سلف صورت به هم شام. ندارد نقصی هیچ اش پذیرایی

 و کشیده را خودش ی عالقه مورد غذای کس هر. شود می سرو

است خوردن مشغول ای گوشه .  



 سفره بدون توانند می ای عده چطور که بود سوال برایم همیشه

 زیادی تعداد از پذیرایی ی عهده از نفره چندین میزهای و

برآیند مهمان .  

 به کردن فکر. ام گرفته راحتی به امشب را جوابش که سوالی

 پایین سن افراد بیشتر که ای ساده کارهای از ماندن ردو همین

 که باشد کارهایی از یکی تواند می دهند، می انجام من از تر

 خواهد نمی دلم وجه هیچ به که اتفاقی. کند می خراب را شبم

بیافتد امشب . 
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 طاها، که مهمانانمان آخرین که است گذشته شب یک از ساعت

 را خانه و کرده خداحافظی هم هستند سیاوش و طاهر طنین،

کنند می ترک .  

 همه. ندارد وجود خانه این در ما ماندن برای دلیلی دیگر نظرم به

نداریم انجام برای کاری و است تمیز و مرتب جا .  



 راه هم االن همین اگر. کنم جمع را وسایلم تا شوم می اتاق وارد

 خانه به را مانخود تا کشد می طول ساعت نیم حداقل بیافتیم،

  .برسانیم

برداشتی؟ وسایلتو چی واسه -   

 جا اتاق کمد داخل را ها آن و آورده در را کراواتش و کت فرزاد

دهد می .  

 ها، اومده خوشت خیلی: گویم می لبخند با سوالش جواب در

 که بریم زودتر. خود ی خانه رود که هر نخود نخود دیگه ولی

بخوابیم ساعتی چند بتونیم .  

وقت؟ اون کجا -   

مون خونه - .  

کجاییم؟ مگه االن -   

 می و دهم می تکان سر. کنم می شک هایم گوش به ای لحظه

چی؟: پرسم   

مون؟ خونه بریم قراره که کجاییم االن مگه گفتم. هیچی -   



 پاشو گرفتی؛ جدی چیزو همه زیادی انگار خوبه؟ حالت فرزاد -

وابمخ هالک که بریم زودتر کن، جمع وسایلتو .  

 می کمد داخل هم را آن و کرده باز را پیراهنش های دکمه فرزاد

 کشیده بیرون کمد پایین کشوی از شلوارکی و شرت تی. گذارد

 شاخ کارهایش، این از دارم. پوشد می را ها آن کمد در پشت و

آورم می در .  

 باز چشمام. ام خسته خیلی من فرزاد؟ کنی می کار چی داری -

مونه نمی .  

نداره کاری که این. بخوابیم بیا کن عوض لباساتو هم تو خوب - .  

 می تخت روی را خودش من، های کردن ولز و جلز به توجه بی او

  .اندازد

 خستگیمو خوای نمی. شدم هالک صبح از امروز من. دیگه بیا -

کنی در .  

لباسا؟ این با آخه -   



 اسلب توش از االن من که کشویی کنار کشوی عزیزم، نه -

بپوش و بردار لباس یه خودت واسه بکش، رو برداشتم .  

 ولی درست، کردی کرایه حاال رو مردم ی خونه فرزاد -

کنیم استفاده شه نمی دیگه که رو لباساشون .  

 که بیا و کن عوض لباساتو برو. خریدم لباس ات واسه نترس -

دارم کارت . 
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. کنم بحث این از بیشتر رفتنمان و ماندن سر که آنم از تر خسته

 که کشویی همان سروقت و گذاشته کمد داخل را هایم لباس

روم می گفت، فرزاد .  

 را خیالم آن روی اتیکت. دارم می بر زانو زیر تا شلوارکی و تاپ

 کمد، در پشت فرزاد، سبک به. کند می راحت بودنش نو از

کنم می عوض را لباسم .  



 ممکن که افرادی از را فکرم. است نو نوی ظاهراً هم تختی رو

 طرف و کرده منحرف باشند، خوابیده آن روی ما از قبل است

کنم می اشغال را تخت دیگر .  

. دارم زیاد گفتن، برای حرف. کشم می دراز فرزاد به رو پهلو به

دارد را جانانه تشکر یک ارزش داده، انجام برایم امروز که کاری .  

. کند می باز را دستش و شیدهک دراز پهلو به من مانند هم او

گذارم می بازویش روی را سرم و فهمم می را منظورش .  

 و کشیدم جلو را خودم. شود می حلقه کمرم دور دیگرش دست

کارم می اش چانه زیر ای بوسه . 

 با تواند می زن یک که است لحنی ترین صادقانه لحنم گمانم به 

 ام واسه واقعاً زامرو. فرزاد ممنونم: بگوید سخن همسرش با آن

 هاست سال. بودم کرده فراموش رو تولدم کل به. بود خوبی روز

 چه بگیره، ام واسه هم کوچیک تولد یه که نداشتم رو کسی

بپاش و بریز و زحمت همه این به برسه .  

 خودش به بیشتر مرا و کرده حلقه پاهایم دور را پایش یک

 مشغول آرامش با و آورده باال را راستش دست. کند می نزدیک



 می ام، پیچیده آن دور محکم که کشی بند از موهایم کردن آزاد

  .شود

 تونستم می که بود کاری کمترین این. عزیزم کنم می خواهش -

 خودت خانمی به بود کسری و کم اگه. بدم انجام ات واسه

کنم جبران دیگه سال دم می قول ببخش، .  

 و نگار و طنین. بود عالی چی همه. کسری و کم چه بابا، نه -

 با شناسی، می که رو مریم. کردن می تعریف ازت مدام افسون،

 کشیدی که زحمتایی و پذیرایی از کلی. ندارد تعارف کس هیچ

کرد تشکر .  

 خوای نمی ببینم بگو حاال. نداشت را خودم بانوی طهورا قابل -

ببینی؟ کادوهاتو   

 تولد کادوی سابح به را کارها این فرزاد اینکه گمان به طنین

 دلیل، و بهانه کلی با او، کادوی نبودن دلیل به است، گذاشته من

نشود باز کادوها که کرد مجاب را همه . 



 کردن باز اینکه بر شد دیگری دلیل هم ها مهمان خستگی 

 دارد دیگر بار یک او حاال. دهم انجام تنهایی به را کادوها

کند می غافلگیرم .  

کشیدی زحمت همه این دیگه؟ چی کادوی - .  

 به گرفتن تولد ی مزه اصالً. حتماً بدم باید که رو کادو دیگه نه -

  .کادوشه

. کشد می بیرون ای جعبه تختی، پا کشوی از و شده خیز نیم بعد

 زندگی کادوی اولین: گوید می و گرفته طرفم به را آن

بیاد خوشت امیدوارم مشترکمونه، .  

 جعبه ظاهر. ام گرفته سترسا ساله، چهارده دخترکان مانند

باشد طال باید محتویاتش که دهد می نشان . 

 سرویس کنم؛ می باز را جعبه در و گیرم نمی او چشمان از نگاه 

 سنگ با ظریف، سرویسی. زند می چشمک من به زیبایی جواهر

دارد بودنشان اصل از نشان برقشان، که هایی . 
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. کشم می بیرون را نبندشگرد و گذارم می تخت روی را جعبه

 مرده وجودم در بودن زن حس کردم می فکر که بود ها سال

 خالف اند، گرفته را چشمم شدت، به که طالها این برق اما است

کند می ثابت را آن .  

نکنه درد دستت قشنگه، خیلی این فرزاد وای - .  

نداره قابلتو. عزیزم کنم می خواهش - .  

 می. بیاندازم گردن به خانه در را زیبایم سرویس آید نمی دلم

گیرم می دست دو با گردنم، دور را گردنبند و نشینم . 

 با دختری تصویر. دهد می نشان زیباتر آینه درون تصویرش 

 آن به زیادی اند؛ شده رها هایش شانه روی که بلند موهایی

آید می زیبا گردنبند .  

ببندمش؟ واست خوای می -   

بست باید چنانی آن مهمونیای اسهو فقط اینو. حیفه نه - .  

 متوجه و رفت عمرمون که توییم و من حیف. ببینم من بده -

باشم گفته بهت بندازی همیشه باید اینو. نشدیم .  



 می پشت به مرا مالیمت با و اندازد می ام شانه دور دست

 و بندد می گردنم دور رفتن، کلنجار کمی با را گردنبند. چرخاند

اندازد می هایم گوش داخل را اه گوشواره بعد . 

 و گیرند می آرام انگشتم، و دست دور هم انگشترش و دستبند 

شوم می لذت غرق من .  

خوشکله چقدر فرزاد وای - .  

 باشه، اون غیر. کنی می استفاده ازش داری تو وقتی خوشکله -

ارزشه بی فلز تیکه یه فقط .  

 بی قلب چطور هک متعجبم. باالست زیادی اش، جمله معنایی بار

ایستد نمی کار از احساس همه این بار زیر ام، جنبه .  

 بهم خوام می خدا از: گوید می و زده بوسه چشمانم روی فرزاد

 ذوق سر از فقط چشما، این کنم کاری بتونم که بده قدرتو این

بریزن اشک .  

 بدون صورت هم، پشت بار چند و شوم می آویزان گردنش از

خندد می صورتش اجزای تمام. نمز می بوسه را مویش .  



 در پروا بی گونه، این که باشم من این شود؛ نمی باورش شاید

 قرار روبرویم که دیگری ی جعبه. ام شده همراه او با بازی عشق

چیه؟ دیگه این: پرسم می گیرد، می   

کن بازش - .  

 و دهم می تکان سری. اند شده چیده جعبه داخل سکه، چهارده

چی؟ واسه ااین: پرسم می   

 باطل رو صیغه خوام می. است صیغه ماه چند این ی مهریه -

  .کنم

 تا دوماه هنوز. روند می هوا به و شده دود هایم خوشی تمام

 بسته و باز بار چند هایم لب. است مانده باقی محرمیتمان پایان

شود نمی خارج آن از ندایی اما شوند می .  

 ام کشنده بغض و بزنم فحر ترسم می. ندارم گفتن برای حرفی

کند رسوایم . 
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 می. شدم خسته وضع این از دیگه. کنیم می باطل رو صیغه فردا

 فردا باشی، موافق اگه. کنم رسمی چیزو همه زودتر چه هر خوام

عقد واسه بریم عصر .  

 حالجی را هایش حرف بتوانم زودی این به که آنم از تر شوکه

 است؛ شده خسته من از زودی همین به هم او اینکه به فکر. کنم

است کرده موقت فلجی دچار مرا .  

 خیلی معصومه محرمیت، آخر واسه واستیم اگه چیه؟ نظرت -

بیاد عقدمون واسه نتونه هم سیاوش ممکنه و شه می سنگین . 

 رو همدیگه بهتر تا شدیم محرم هم با ما دیگه، طرف از 

نباشه الزم دیگه نای از بیشتر شناخت کنم می فکر. بشناسیم . 

 هم طاهر. بهتره همه واسه بشه معلوم تکلیفمون زودتر چه هر 

 که فهمه می. نمیاره در رو بزرگ زنای برادر ادای من واسه دیگه

بشیم جدا هم از نیست قرار و منه با دلت جوره همه .  

 مسلط اوضاع به تا کند کمکم شاید تا کشم می عمیقی نفس

 فرزاد بدون مطمئنم دیگر حاال. ندارم کردن فکر به نیاز. شوم

شود نمی .  



 می لب بر لبخند. دارم نیاز عمر آخر تا هایش حمایت و او به من

 آغوش در مرا که اوست بار این. کنم می باال و پایین سر و نشانم

کند می بارانم بوسه و کشیده .  

 همه پیش منو دونستم می. دلم عزیز ممنون. خانمم ممنون -

نیک نمی خراب .  

  چی؟ -

 هیچی،: گوید می دستپاچگی با و دهد می قورت را دهانش آب

نداشتم خاصی منظور .  

 پشت خاصی منظور حتماً مطمئنم دیگر واکنشش این با

 با و کشیده بیرون آغوشش از را خودم. است خوابیده جمالتش

بگو رو خاصت غیر منظور همون: پرسم می شده ریز چشمان .  

 ی همه و شدم گیر جو بیای، اینکه بلق راستش خوب خوب، -

 داریم تصمیم که گفتم. کردم دعوت شب فردا واسه مهمونارو

 از. بود مخم رو خیلی امیرعلی پسره این. کنیم رسمی مونو رابطه

 خواستم می مثالً منم. گرفت ایراد چی همه از هی اومد وقتی

کنم کم روشو .  



 آرام و اندازد می پایین را سرش کار، خطا پسرکان مانند بعد

کند می زمزمه :  

 ...ببخشید -

 کند، برخورد منطقی من خیال به و برود باال سنش هم چقدر هر

 مکار و نامرد قدر آن هم امیرعلی. مردانه غرور کلی با است مرد

نگذارد مقابلش طرف برای سالم عقل رفتارش، با که هست .  

کادوته آخرین اینم ببین دیگه، نکن اخم - .  

 فراموش را چیز همه کل، به. دارد دست در دار نگولهم سندی

چیه؟ دیگه این: پرسم می و کرده   

ببین خودت بیا - .  

 با. دارد برگشت و رفت صورتش و دست بین دور یک نگاهم

 را تعجبم کردنش باز. گیرم می را سند و کرده دراز دست تردید

کند می بیشتر .  

 را مالک نام. هستیم آن در که ایست خانه همین به متعلق سند

گذرد می تعجب از کارم بینم می که .  



 سند اینکه..... این: گویم می و کرده نگاه براقش چشمان به

منه؟ اسم به چرا جاست، همین  
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 مونه خونه سند خوب، آره: گوید می و گیرد می مغرورانه ژستی

بدم بهت مهریه عنوان به خواستم می اینو. دیگه .  

 نامت به عقد قبل کنه نمی فرقی. کنیم عقد قراره هک ما گفتم

 بار یه فقط هم رو سند انتقال ی هزینه جوری این. بعدش یا بشه

دیم می .  

کیه؟ مال خونه این فرزاد -   

توئه خود خود مال وسایلش تمام با خونه این جان طهورا ـ .  

کنی؟ می شوخی ـ !!!  

 نمی که ام عرضه بی قدر این یعنی. بود کجا شوخیم بابا نه -

براومدم؟ اینجا خرید پس از کنی باور تونی   



 می تر آرام لحنی با. دارد پی در را ام نشینی عقب اش دلخوری

 باید خیلی منطقه این تو خونه، این ولی نه، که معلومه: گویم

باشه گرون .  

 همون تو هم عقدمون بعد نداشتی که انتظار. موت تار یه فدای -

 بزرگ جای یه رفاهت واسه بود ام وظیفه. کنیم زندگی جا ذره یه

کنم تهیه بهتر و تر .  

 بوده، ناظرش مهندس خودش. داد پیشنهاد سیاوش رو اینجا

 شدنش کامل موقع تا کرده خرید پیش که دوستاشه از یکی مال

بفروشه خوب، سود یه با . 

 تعریف ساختمون استحکام و مصالح کیفیت و نقشه از قدر این 

 دل نتونستم دیگه دیدم، وقتی. ببینمش شدم سهوسو که کرد

  .بکنم

 چیدمانش و وسایل خرید واسه. خریدمش نیست بیشتر هفته دو

کردن کمکم افسون و نگار و طنین و معصومه هم .  

 گفتم طرفی از ولی کنی انتخاب وسایلو خودت خواست می دلم

دیگه ببخش. بهتره کنم سورپرایزت .  



 معنا تمام به ی فرشته یک او. است گذشته بودن خوب از او کار

 .است

 فرزاد، وای: گویم می و پرم می جا از موضوعی آوردن یاد به با 

ندیدم حسابی و درست رو خونه حتی من. نگفتی زودتر چرا .  

 ی خنده صدای. کنم می ترک را اتاق و آمده پایین تخت از و

 از مکن می فکر و ایستم می اتاق در جلوی. شود می بلند فرزاد

است؟ بهتر کنم شروع کجا  

 می باز را اتاق کنار کوچک در و چرخم می راست سمت به اول 

 و دستشویی درهای دو، این زدم می حدس که همانطور. کنم

هستند حمام .  

 سرامیک وسط در ردیف یک با سفید دویشان هر های سرامیک

هستند طالیی ی برجسته طرح با سفید های . 

 نمی دلت که است باکالس قدر آن شانچیز همه مریم قول به 

ببری را معمولشان ی استفاده ها آن از آید . 



 حمام داخل ای نشده استفاده خمیردندان و مسواک و ها حوله 

 زیادی زمان ها آن دیدن برای. شوند می دیده دستشویی و

است تر تماشایی قطعاً روبرو، درهای پشت. کنم نمی صرف  
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 ندادم اجازه اتاقو دوتا این: گوید می و ایستد می کنارم فرزاد

 انتخاب باید خودت دیگه رو خوابمون اتاق وسایل. بچینن ها بچه

  .کنی

 خواب اتاق به فکر با بخوابم آغوشش در سال چند اگر حتی

 باز را ها اتاق از یکی در. شد خواهد اناری هایم گونه مشترکمان،

کنم می . 

 چرخ میز و پرس اتو یک فقط. ندارد وجود داخلش زیادی چیز 

خورد می چشم به آن ی گوشه خیاطی .  

 و کرده باز را آن. دارد وجود اتاق راست سمت دیوار روی دری

 از بزرگتر. خالیست خالی اتاق این. شوم می بعدی اتاق وارد

است همین اصلی خواب اتاق قطعاً و هاست اتاق دیگر .  



 جان که وانی با رگبز حمام یک. است آن داخل هم کوچکی در

زند می چشمک در پشت کردن، در خستگی برای دهد می .  

. شود تبدیل بخش آرامش خوابی اتاق به تواند می اتاق این قطعاً

. است قاصر زبانم فرزاد از تشکر برای. ام کرده گم را ها واژه

ممنونم او از چقدر دهم نشان تا کنم می را تالشم اماتمام .  

 به زندگیم روز یه دیدم نمی خوابم تو. عالیه اینجا فرزاد وای -

 می فکر.... کردم می فکر. برسه واقعی های خوشی این و اینجا

 بخورم رو ساده زندگی و خونه یه حسرت عمر، آخر تا باید کردم

اینجام االن اما .  

 گم رو پام و دست افتاده اینا به تا چشمم مو جنبه بی نکنی فکر

خوشه تو داشتن به دلم بزرگیش، و ااینج از بیشتر. نه کردم، .  

 می چون کنم زندگی کوچیک آپارتمان همون تو باهات حاضرم

 زندگی جا هر که هست واقعی قدر اون ات عالقه و عشق دونم

کنی می سیراب عشق از منو کنیم .  



 به فرزاد. است شده خارج دستم از شوقم، سر از های گریه آمار

 سر از فقط چشمانم که است شده باعث و کرده عمل قولش

روم می فرو فرزاد آغوش در دوباره. ببارند عشق و شادی .  

 بخوابیم بریم بیا. خوب دختر کالً شدی آب که تو. دیگه بسه -

 خوام نمی آلو خواب و خسته عروس من. داریم کار کلی فردا که

باشم گفته ها، .  

کیه؟ مال پس اتاق این: پرسم می اتاق در جلوی   

 هیچ، که فردا. شدیم مهمونش هم امشب. مهمانه تاقا اینجا -

کنیم آماده رو اتاقمون و خرید واسه بریم باید فردا پس ولی .  

فروختی؟ رو صحرا خودتو ی خونه: پرسم می تردید کمی با   

 می و کشد می آهی. شود می کم ام شانه روی دستش فشار

ودب خاطره ام واسه فقط خونه اون. فروختمش می باید: گوید .  

 یه قراره اگه خوام می. میکنن بد حالمو خیلیاش که هایی خاطره

باشه تنشی هیچ بدون باشم، داشته دوباره شروع . 



. بشن تموم هم بدش و خوب های خاطره بذار رفته، صحرا 

 روانم، و روح ریختگی بهم جز کنم، مرورشون خودم با هی اینکه

نداره ثمری هیچ . 
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 چراغ جز به. کشیم می دراز تخت روی بلق شکل به دوباره

 است، بخش آرامش واقعا اش آبی نور که کوچکی دیواری خواب

نیست خانه در نوری هیچ . 

 می اش سینه روی را سرم و کشیده آغوش در مرا دوباره فرزاد

 یه خوام می: گوید می و کارد می سرم روی ای بوسه. گذارد

 تونم نمی. نیار باال سرتو ،حرفام آخر تا لطفا. بگم بهت رو چیزایی

بگم حرفامو جوری اون . 

. آید می باال سرم وار اتوماتیک و کند می کنجکاوم هایش حرف

 می سرم مامن اش، سینه دوباره کوچکی، فشار با و زده لبخندی

 .شود



. کردم شکافی کالبد برات مو گذشته تمام تقریبا مدت این تو ـ

 قراره که حاال اما گفتم، بدونی، الزمه کردم می فکر که چی هر

 ی نقطه اون باید کنم می فکر بشه قبل از تر رسمی چی همه

بگم بهت رو نداره خبر ازش کس هیچ که مو گذشته تاریک .  

 نمی هم رو فکرش چون بود شده تموم واسم سیما و من موضوع

بشه سبز راهم سر جایی یه روزی، یه کردم .  

 تر کوچیک خیلی دنیا فهمیدم دیدمش، بیمارستان تو که روزی

 که بودم کرده پاک زندگیم از جوری یه رو سیما. منه تصور از

 رسوندمش ها موقع همون بار چند که اومد نمی یادم حتی

کار برای بیمارستان .  

 کلفت گردن پارتی یه عموش. بود کارآموز فقط موقع اون البته

کنه بند رو سیما دست جا همون تونسته ظاهرا که داشت . 

 با افتاد، بیمارستان به گذرت وقت هر بعد به این از خوام ینم 

 تو و گم می بهت چیزو همه من. کنه مشغول رو فکرت حرفاش

 درباره که باشه جایی آخرین و اولین زمان، این و اینجا بده قول

باشه؟. کنیم می صحبت اش  



 می زمزمه آرامی ی باشه و کرده باال و پایین سختی به را سرم

  .کنم

 کلی کتی. نبودم ازدواج اهل من. بود خوبی خیلی دختر سیما ـ

 هم سیما و بود کرده پیدا برام خودش حساب به خوب موردای

بود همونا از یکی . 

 ولی گرفت می مهمونی خیلی کتی. بودمش دیده مهمونی یه تو

 در مهمونیاش به رفتن بار زیر از جوری یه بار هر سیاوش و من

رفتیم می .  

 سیما و بودیم مهمونیاش از یکی تو بار یه که شد یچ دونم نمی

 شدم عاشقش نگاه یه تو گم نمی. داد نشون بهم جا همون رو

بود چشم تو خیلی اش خانمانه و سنگین اخالق و زیبایی ولی . 

 و شد کار به دست زود خیلی. شم می نرم دارم که فهمید کتی 

 سیما یدمفهم نامزدی از بعد. شدیم نامزد ما ماه یک عرض در

تصورمه از بهتر خیلی .  



 دلش که کنه تا چطور مرد یه با بود بلد خوب. بود متین و وقار با

 شناخت به تا بمونیم نامزد ماه چند بود قرار. بیاره دست به رو

برسیم بیشتر . 

 به کردم می فکر. سراومد من صبر گذشت، که ماه دو یکی 

بود مخالف هامبا اول سیما. شناختم رو سیما کافی ی اندازه . 
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 زودی همین به بگه اش خانواده به کشه می خجالت گفت می

 من پیشنهاد از بعد روز چند اینکه تا. گرفتیم رو تصمیممون

 مراسم زودتر تا کرده مجاب رو اش خانواده گفت و زد زنگ

  .بگیریم

. آوردم می در بال داشتم. بود کم روزم اون حال واسه خوشحالی

 لباس و آرایشگاه و تاالر. رفت پیش سریع خیلی چی همه

خواستیم می که بود همونی عروس .  



 اتفاق کلی. کنیم تقسیمشون بود قرار و گرفتیم هم رو کارتا

 رفت و شد دود آرزوهامون و افتاد هم پشت نشده بینی پیش

من آرزوهای بگم بهتره البته هوا .  

 ی شماره و وردخ زنگ تلفنم. بودیم مهمون کتی ی خونه روز یه

 سهراب و اون از وقته خیلی که اومد یادم تازه. افتاد روش رامین

خبرم بی صحرا و .  

 حرفای با بود، لبم رو گوشیم دادن جواب موقع که لبخندی

 به رو خودم چطور نفهمیدم. کشید پر خط، پشت پرستار

رسوندم بیمارستان . 

 با نامه یه موند ازش که چیزی تنها و بود کرده خودکشی رامین 

 اینکه به فکر با رامین مرگ سختی. بود وحشتناک محتوای

 سهراب یا خودش به رو صحرا احتمالی مریضی خبر باید چطور

شد کم خیلی بدم، .  

 رفتم. بود سیما کنه کمکم بتونه رسید نظرم به که کسی تنها

 شاپ کافی یه آدرس و نیست خونه گفت مادرش ولی شون خونه

داد روبهم . 



 دو تیر یه با و برم بود قرار. دوستاشه و سیما پاتوق فتگ می 

کنم سورپرایزش هم و بگم بهش خودمو درد هم. بزنم نشون . 

 که بودم خودم ولی: گوید می عصبی لحنی با و زده نیشخندی

طهورا؟ دیدم چی دونی می. شدم سورپرایز   

 وقتی شاپ کافی همون تو من. دونه نمی کس هیچ. دونی نمی نه

 گرفتن قلوه و دادن دل حال در غریبه پسر یه بغل تو مونامزد

بود؟ چی اون از بدتر دونی می. مردم دیدم،  

 گرفتم، رو پسره ی یقه وقتی. نرفتن رو از هم من دیدن با اینکه 

 یه با و واستاد روبروم بگیره، منو طرف اینکه جای به نامزدم

ندارم زندگیش تو جایگاهی هیچ کرد حالیم سیلی .  

 اون و سیما. شد بسته جا همون سیما و من زندگی ی ندهپرو

 رو همدیگه پیش وقت خیلی از بود، اش عمه پسر ظاهرا که پسر

 شوهر خواهر ی مسخره اختالفای همون بخاطر ولی خواستن می

کنن ازدواج هم با تونستن نمی داداشا، زن و .  



 بین که بود این رسید فکرم به که کاری تنها اتفاق، اون از بعد

 عمه پسر و سیما به راجع. کنم قربانی رو خودم نفر، چند اون

نکردم صحبت کس هیچ با هم اش .  

 دروغ هم کسی به. بسوزیم نفرمون دو هر خواست نمی دلم

خواستم نمی رو سیما دیگه روز اون از بعد من. نگفتم . 

 دلیل. بدونن بقیه بود الزم که بود واقعیتی ترین مهم این 

 که بود این از تر بزدل اونم و بود سیما و خودم ینب فقط تصمیمم

. برداره من دوش از تهمتو همه اون بار و کنه اعتراف اشتباهش

نجس سر دو چوب شدم من که شد این .  

 با و گرفته فاصله او از. کند می شل دورم از کمی را دستانش

 ام بینی به ای ضربه لبخند، با. کنم می نگاهش خیس چشمانی

 که وصله دریاچه کدوم به دقیقا تو چشمای این: گوید می و زده

شه؟ نمی خشک آبش وقت هیچ  

 منم این کردم می فکر همیشه: گویم می تلخندی با و زده هق

فرزاد؟ کشیدی چی تو دلمه، رو عالم تمام درد که  



 تنگ دستانش ی حلقه. دهم می ادامه ام گریه به بلند صدای با و

شوند می شروع دوباره هایش بوسه و شده تر . 

 دردای تموم: کند می زمزمه و کرده نزدیک گوشم به را سرش 

 خوشبخت لحظه، همین تو و االن باشم، کشیده که هم رو عالم

 واسه که زنی مطمئنم حاال چون نداره، وجود دنیا تو من از تر

عالمه زن ترین همراه و بهترین کردم، انتخاب عمرم مابقی . 

 

# ۲۲۱پارت  

 می طی غریبی و عجیب وحال حس با مانمحرمیت آخر شب

 یادآوری که ای گذشته. بد و خوب خیال و فکر از پر شبی. شود

 به آجر است قرار که ای آینده و غم هم و آورد می شادی هم اش

 حس این عامل شود، بنا متقابل اعتماد و عشق اساس بر آجرش

است هردویمان بهاری حال و .  

 کم. کنم می دریافت ختلفم حس کلی آغوشش در صبح خود تا

 می نشانم را حالش و حس تغییر دستانش فشار شدن زیاد و

  .دهد



 می و است بیدار که دانم می. گوییم نمی سخن کداممان هیچ

 دنیای در کدام هر. نیست من خوابیدن شب امشب، داند

کنیم می سیر خودمان . 

 تا کند می کنکاش را اش گذشته دارد من مانند هم او شاید 

نکند تکرارشان ودیگر بیابد را اش احتمالی شتباهاتا .  

 همان در شود، می بلند که اش گوشی اذان بخش آرام صدای

 است قرار که بندیم می نماز به قامت و خیزیم می بر سکوت

باشد خوشبختی برای محکممان های قدم اولین طلوع .  

 شآرام و زیاد خستگی. او آغوش و هستم من هم باز نماز از بعد

برد می خبری بی دنیای به را ما نماز رکعت دو همان از حاصل .  

داریم کار کلی. خانمم دیگه پاشو جان، طهورا - .  

. ایست خاطره هر از خالی مغزم بیداری، ی لحظه همیشه مثل

نیست تاثیر بی فراموشی، این در هم اطرافم ی غریبه فضای .  

 شرکت، بریم رس یه و بخوریم چیزی یه پاشو. خانمم بیداری -

داریم کار کلی عصر واسه .  



 را موقعیتم و خودم و آید می باال باالخره ویندوزم فرزاد قول به

است دیده تدارک مفصلی ی صبحانه فرزاد. کنم می پیدا . 

 می انتخاب را چای گذاشته، جلویم که پرتقال آب و چای بین از

 کانتر هب نزدیکتر که فرزاد شده، بلند همراهم تلفن صدای. کنم

دارد می بر را گوشی و شده خم اش صندلی روی همان از است .  

 می دستش از را گوشی. ندارد من کار در کشیدن سرک به عادت

 و پرد می رخم از رنگ افتد، می اش صفحه به که نگاهم. گیرم

گویم می خشمی پر "اَه" .  

 مدت این در. کند می نگاهم و گرفته پایین را چایش لیوان فرزاد

 یعنی نگاه این بدانم که ام کرده پیدا او روی شناخت قدر نآ

بده توضیح و باش داشته شعور تو ولی پرسم نمی من" ".  

 نمی. امیرعلیه: نالم می و گیرم می روبرویش را گوشی ی صفحه

 پیام و زنه می زنگ هی روزه چند خواد، می جونم از چی دونم

 ره نمی رو از اره،ند فایده دم، نمی محلش هم چی هر. فرسته می

  .که



 روی را آن کردنش، خاموش از بعد گیردو می دستم از را گوشی

 متورم رگ اگر. کنم می نگاهش واج و هاج. گذارد می میز

 اصالً کردم می شک نبود، اش کرده گره های مشت و پیشانی

باشد شده هایم حرف متوجه .  

بخور تو صبحانه - . 

 

# ۲۲۲پارت  

 بر من ی البه و عجز همه آن جواب در که ایست جمله تنها این

 که حالی در بخورم صبحانه خواهد می من از. آورد می زبان

 از سریع خیلی و داده دست از را اشتهایش وضوح به خودش

خیزد می بر میز پشت .  

 با تیزش و تند برخوردهای از که ای پیشینه با. کنم نمی درکش

 تنشی بدون و نرم دبرخور چنین دارم، یاد به مادرش و امیرعلی

است ممکن غیر او از .  



 وسایل. ندارم مفصل ی صبحانه خوردن برای اشتهایی هم من

 آب سریع را شده کثیف ظرف دو یکی و کرده جمع را میز روی

کشم می .  

 االن همین ریخته، امروزمان برای فرزاد که ای فشرده ی برنامه با

 سفارش مهه آن با بخصوص. آوریم می کم وقت ساعت چند هم

اند مانده نیمه و نصفه که درشت و ریز . 

 اینجا به هم مرا های لباس تمام و کرده را جا همه فکر فرزاد 

 و کوچک آپارتمان همان برای دلم که دانم می خوب. است آورده

 نبوده خانه یک تنها من برای جا آن. شد خواهد تنگ خاطراتش

ماست نوپای عشق زادگاه جا آن. است . 

 کمد از فرزاد برای آسمانی آبی پیراهن با ای سورمه وارشل و کت

 سر که بلندم ای سورمه مانتوی هم خودم برای و کشیده بیرون

اندازم می تخت روی دارد، آبی دست کار کمرش و ها آستین .  

 را آن زحمت که دانم می. ام ندیده را امشب مراسم لباس

 که سته خوب قدر آن کارشان. اند کشیده مریم و معصومه

باشد راحت لباسم بابت از خیالم .  



کنیم باطل رو صیغه بریم اول بهتره - .  

کنیم می باطلش عقد ی خطبه قبل گفتی که تو چی؟ واسه - .  

بهتره کنیم، باطلش االن. شد عوض نظرم - .  

 فهمیدن پی پا بیشتر گذارد نمی اش گرفته و جدی ی چهره

 مجاب برای تالشی دیگر هم او. شوم اش ناگهانی تصمیم دلیل

کند نمی کردنم .  

 او. کند می ترک را اتاق و برداشته تخت روی از را هایش لباس

 ام، نتیجه بی کنکاش از خسته. نیست قبل ساعت چند فرزاد

کنم می عوض لباس و گیرم می رفتنش مسیر از نگاه .  

 از کل، به انگار. زند نمی شب مراسم از حرفی هیچ فرزاد

 در که محضری اولین به هم با. است هشد منصرف تصمیمش

 می باطل را محرمیتمان ی صیغه و رویم می دارد وجود مسریمان

  .کنیم

 این در حال و حس تغییر همه این. است افتاده فرزاد های شانه

باشد دلیل بی تواند نمی کوتاه، زمان .  



 پس اتفاق بدترین کنم، نمی حس را دستانش گرمی دیگر اینکه

 نشینم، می که اتومبیلش داخل. است محرمیتمان شدن باطل از

آورد می بیرون را ام گوشی و کرده کتش جیب در دست .  

 می طرفم به را آن. کشد می را کردنش روشن زحمت خودش

 قرار یه باهاش و بزن زنگ امیرعلی به بگیر،: گوید می و گیرد

بزنه رو حرفاش و بیاد بگو. بذار دیگه ساعت یه واسه .  

 ی خیره باز، دهانی با. شنوند می اشتباه شک، بدون مهای گوش

 می تکان روبرویم را گوشی. مانم می اش شده دراز دست و او

 .دهد

 می دستش از کثیف ای شی مانند را آن و کنم می دراز دست 

 نشدنی کنترل صدایم خشم. اندازم می داشبورد روی و قاپم

 .است

 

# ۲۲۳پارت  

 چی تا مالقاتش برم و بزنم نگز نامرد اون به چیه؟ منظورت -

شدم؟ اون محتاج و آوردم کم دیگه بار یه کنم ثابت بشه؟   



 بگو دی؟ می دشمنم حواله منو چرا شدی سیر ازم اگه خوب

نکنم نگاه هم سرم پشت و برم خودم .  

 حواله رو تو من چیه؟ شدن خسته گی؟ می چی هست معلوم -

ریبگی تصمیم خودت خوام می فقط ندادم، اون ی .  

 و صبر کم یه با تونستی می اینکه ی غصه همیشه تا خوام نمی

 دلت رو بسازی، تو آینده امیرعلی، مثل کسی با دوباره، فرصت

  .بمونه

 دیگه مرد یه عاشق که زنی با زندگی ی ضربه بار یه من طهورا

ببینش برو. ندارم رو تکرارش کشش دیگه خوردم، رو بود .  

 جز هم هیچی به. داره نمی بر سرت از دست که مرگشه چه ببین

نیست ما بین تعهدی هیچ االن. نکن فکر خوشبختیت و خودت .  

 زندگی و خودم اسیر سن، این تو اینکه وجدان عذاب منم بذار

باشم نداشته رو کردمت سرم درد و مریضی از پر .  

 مشغول و دارد می بر را ام گوشی باالیش، بلند سخنرانی اتمام با

 سر در چه دقیقاً بفهمم که آنم از تر گیج. شود می نآ با کار به

  .دارد



 دفتر نزدیک شاپ کافی تو دیگه ساعت یه دادم پیام بهش -

 حرفاتو و بشنو حرفاشو و برو. مونم می ماشین تو من. منتظرته

 .بزن

 بهش گرفتی تصمیم اگه. باشه راحت من جانب از خیالتم 

 عاطفه به. ذارم می احترام تصمیمت به من بدی، دوباره فرصت

نکن فکر هم . 

 به فقط و فقط تو. باشه دوروبریاش نگران امیرعلی خود بذار 

 نخواهد راحت اصالً من واسه امیرعلی با رفتنت. کن فکر خودت

 یادت وقت هیچ اینو. خوام می رو خوشبختیت فقط من ولی بود

  .نره

 دانم نمی. آید نمی حرفم دهم، نمی نشان العملی عکس هیچ

 ام زندگی وارد مردی که کنم افتخار یا شوم دلخور او از ایدب

گذارد؟ می احترام هایم خواسته و من به حد این تا که شده  

 پشتی به را سرم کوتاه، خوابی امید به و بندم می را چشمانم 

 هیچ هایم پلک پشت خوشبختانه. دهم می تکیه صندلی



 سنگین انمچشم زود و خالیست خالیه هم مغزم. نیست تصویری

شود می .  

رسیدیم جان طهورا پاشو - .  

 نه و ام کرده گم را فضا نه. هوشیارم هوشیار بار این متاسفانه

 می دستگیره به دست و اندازم می ام شانه روی را کیفم. را زمان

  .گیرم

 پای را سکوتم فرزاد. شناورم مطلق حسی بی آن در هنوز

 کنی فکر اگه مدیونی :گوید می دلجویانه و گذاشته ام دلخوری

کردم شبهه و شک روی از و خودم واسه کارو این .  

 فاصله. گذارم می جواب بی را او هم باز و کشم می را دستگیره

رسد می طوالنی زیادی نظرم به شاپ کافی تا قدمی چند ی .  

 می بر سختی به قدم چند. شوند می کشیده زمین روی پاهایم

 اتومبیل طرف به مرا قوی رویینی. گردم می بر عقب به و دارم

خواند می . 

 به برای دلم. است گذاشته فرمان روی سر که بینم می را فرزاد 

دارم می بر او طرف به قدم یک. رود می موهایش ریختن هم . 



# ۲۲۴پارت  

رسیدیم هم با که خوب چه. طهورا سالم - .  

 و ایستاده روبرویم امیرعلی. شود نمی این از بیشتر بدبیاری

گذارد می خودش آمدن برای انتظارم پای به مرا تعلل ماالًاحت .  

 توانم می تا و کنم حلقه گردنش دور را دستانم خواهد می دلم

 که عمری و شد حرام که هایی سال خاطر به نه. بفشارم را آن

 شاهد عشق، جرم به که مردی های شانه خاطر به رفت،

بودم افتادنشان .  

 داشته مهمی حرف بهتره: گویم می و کرده اش حواله تندی نگاه

 حرومش الکی ندارم دوست. قائلم ارزش وقتم واسه من. باشی

  .کنم

 هستم من این شود نمی باورش گویی. است دیدنی خوردنش جا

ام ایستاده روبرویش پر توپ با گونه این که .  

 اینجا. داخل بریم بهتره: گوید می و کرد جور و جمع را خودش

تنیس زدن حرف جای .  



 سمت ی شیشه بودن پایین. کنم می نگاه فرزاد به دیگر بار یک

 می خودش روی که را نگاهم. بشنود را ما صدای شده باعث من،

برو زند، می لب و زده لبخند بیند؛ .  

 به را خودم و گذاشته قال را امیرعلی االن همین باشد من به اگر

 امیرعلی با کند می مجابم که دلیلی تنها. رسانم می فرزاد

است فرزاد حساسیت کنم، صحبت .  

 بار یک را رابطه یک در بودن اضافه بر حس خواهد نمی دلم

 شاپ کافی طرف به امیرعلی از جلوتر قدمی. بدهم او به دیگر

روم می .  

 ترین دنج. کنند حفظ را فاصله که کنم می التماس پاهایم به

کنم می انتخاب نشستن برای را کافه جای .  

خوری؟ می چی -   

 و او ی مرده کشته، من شده باورش انگار. او دارد خوشی دل چه

هستم شمایلش و شکل . 

 اینجا شکمم کردن سیر واسه: گویم می و انداخته باال سر 

بشه معلوم تکلیفمون و بزنیم حرف کلوم دو اومدم. نیومدم .  



 اسم به مشکلی دیگه بیرون، رم می در این از وقتی خوام می

نباشه زندگیم تو امیرعلی .  

 فقط اتفاقاً. نیومدم جنگ واسه من. عمه دختر پره توپت چقدر -

کنم مصالحه اومدم .  

 که فهمی می یا تهش که جنگ یه. اومدم جنگ واسه من ولی -

 اسمت همیشه واسه یا هستی دایی پسر یه فقط و فقط من واسه

زنم می خط زندگیم از رو .  

دارین؟ میل چی -   

 کردن نگاه بدون امیرعلی. ایستد می میز کنار جوانی، من کافی

دهد می سفارش کیک و چای هردویمان برای منو، به .  

 بده اجازه: گوید می و شده خم جلو به کمی من، کافی رفتن با

رسید نظرمون به هم سومی راه شاید بزنم حرفامو من .  

 طرز به. کند می خشک را اش پیشانی و دارد می بر دستمالی

است ریختن عرق حال در مشکوکی .  



 وجود ثباتم بی دایی پسر این ی کاسه نیم زیر ای کاسه مطمئنم

است شدن آب حال در اینگونه که دارد . 

 

# ۲۲۵پارت  

_ . کنم می فکر دارم که ساله چند. کردم فکر خیلی من طهورا

شه نمی ولی کنم فراموشت خواستم بارها و بارها . 

 می. میاد بدت ازم دونم می. نیست من کار کردنت فراموش 

 فوت بعد که اتفاقایی خاطر به بدهکارم بهت توضیح کلی دونم

افتاد مادرت و پدر . 

 که دارم حرفی نه بازم ولی دلخوری خیلی خیلی ازم دونم می 

بگذرم ازت توانم می نه و کنم توجیه هامو کاری کم بشه .  

 ضعف نقطه بزرگترین مادرم که دونی می کسی هر از بهتر تو

 که بود بار اولین تو با ازدواج سر. بگم نه بهش تونم نمی. منه

واستادم جلوش .  



 هاشو بچه خوشبختی خواد می دیگه مادرای تمام مثل مامانم

 دکتر یه با ما که همین کنه می فکر. نیست بلد راهشو ولی ببینه

شه می حل چی همه کنیم ازدواج . 

 از شتربی من شدی، قبول پزشکی تو پیش، سال هفده وقتی 

 راضی مامانو شد می که بود راهی تنها این. شدم خوشحال همه

بذاره پیش پا کرد .  

 روزای بهترین. بودم نکرده هم فکر بهش اصالً من که راهی

 تو با هامو اولین ی همه من. بود نامزدیمون روزای من زندگی

دارمت شد نمی باورم که بودی مهربون و خوب قدر اون. داشتم .  

 ی مسخره های اولین یادآوری خاطر به شدن سفید و سرخ وقت

بایستم او جلوی سخت و سفت باید. نیست او .  

 رو پشتم اومد، پیش من واسه مشکل تا که بود همین واسه -

کردی؟ خالی   

 شدی قایم بزرگترات سر پشت ترسو یه مثل که بود همین واسه

 بهم خبرش و نشد پیدات محرمیتمون کردن باطل واسه حتی و

بخشیدی؟ بهم رو صیغه مدت ی بقیه که رسید  



 سیاوش پدربزرگ کش پیش منو خوبت حس همین واسه 

  کردی؟

 تنها نه. کردم بدی خیلی بهت من. داری حق بگی، که چی هر -

کردم ظلم هم خودم به تو، به .  

 حرف شنیدن به اشتیاقی. کند می سکوت سفارشاتمان، آمدن با

 کم شرش زودتر خواهم می فقط. ندارم غازش یک من صد های

برسانم فرزاد به را خودم تا شود .  

 مدت اون شدم مجبور مامان احترام به من گفتم؛ می داشتم -

 درد کشی، می سختی داری دونستم می اینکه. کنم ترکت

نبود ساخته دستم از کاری ولی داشت .  

 واسه رو تالشش تمام داره دونستم می. بودم ارتباط در طاهر با

 خوشحال شد ازدواجت صحبت وقتی. کنه می کردنت اذیت

  .شدم

 مامانم دونستم می. ذارم می پیش پا و میام دیگه بار یه گفتم

 برات مامان رضایت که نبود جوری هم تو وضعیت. کنه نمی قبول

باشه مهم . 



. کنه استقبال پیشنهادم از کردم می فکر کردم، صحبت طاهر با 

کرد بارم حرف و زد کتکم کلی و شد عصبی برعکس .  

 سر از زد، پدربزرگش واسه خوب زن یه از حرف که سیاوش

بود خونه روز اون هم مامان. کردم معرفی تورو لجبازی .  

 به چی بفهمه تا شد کنجکاو شنید، ما حرفای تو رو اسمت وقتی

کرد صحبت خانم کتی با و گذاشت پیش پا خودش هم بعد. چیه . 

 

# ۲۲۶پارت  

 با ازدواجت بعد دهد؛ می ادامه و نوشد یم چایش از ای جرعه

 که شد می پی پا مدام مامانم. شد بدتر حالم سرهنگ، جناب

کنم ازدواج .  

 صبایی چند سرهنگ جناب دونست می. بود کرده خطر احساس

بشم وسوسه داشتنت برا بازم ممکنه من و کنه نمی عمر بیشتر .  

 هم با مدت یه شد قرار. کرد معرفی بهم ها موقع همون رو عاطفه

 ازدواج هم با اومد خوشمون همدیگه از اگه و کنیم آمد و رفت

  .کنیم



 و طاهر با کلی. نداشتم قرار و آرام سرهنگ جناب فوت با

 و تر مهربون سیاوش. بکنن رو وساطتم تا کردم صحبت سیاوش

طاهر از امان ولی کنه کمکم نخواد که بود اون از تر ساده . 

 عوض من که کرد نمی قبول اما کردم، یباز نقش اش واسه کلی 

کنم زندگی باهات خوام می و شدم .  

 هم چقدر هر طاهر. بکشم وسط رو پول پای شدم مجبور آخرش

 اسم به بزرگی ضعف نقطه یه بازم داشت، دوستی خانواده ادعای

زد گولش باهاش شد می راحت که داشت پول .  

 دادی، فرصت بهم دیگه بار یه که این دلیل دونستم، می خوب

 چراغونی دیدنم با قبل مثل دیگه چشمات. نیست خوشی دل

شد نمی .  

 سراغم سراغت، اومدم نمی خودم تا. کردی نمی دل درد واسم

 دوستت کردنات، دوری این تمام با من ولی گرفتی نمی رو

  .داشتم



 به عاطفه کم کم و داشتیم آمد و رفت قبل، مثل. بود هم عاطفه

 خیلی منم مامان البته داریم تفاهم هم با ما هک رسید نتیجه این

دارم تفاهم زیادی عاطفه مدرک با بود فهمیده قبل وقت .  

 ازدواج کاغذ ورقه یه با قراره من: دهد می ادامه و زده نیشخندی

  .کنم

 این را حرفش ندارم؛ را اش طوالنی ی قصه شنیدن ی حوصله

کنم می قطع گونه .  

 برام افتخار با داری که شتناکیوح های خاطره این ی همه -

کردم حس خونم و گوشت با من رو کنی می تعریف .  

 برات فقط که بگی و بدی جلو سینه واسم جوری این نیست نیاز

 چون بشم زنت رسما وقت هیچ نبود قرار و بودم تفریح زنگ یه

 حقی چنین وقت هیچ تو و کنه می انتخاب جونت مامان رو زنت

نداشتی رو . 

 واسه االن من. مطلب اصل سر  برو. برم از رو اینا ی مهه خودم 

اینجام؟ چی   



 سخت گفتنش که دارد حرفی. کشد می صورتش به را دستش

  .است

 خیلی دونم می. شه نمی تو بدون طهورا، کردم فکر خیلی من -

. بدیم فرصت هم به دیگه بار یه بیا ولی شدی دلسرد ازم

داره دوباره رو کردن ریسک ارزش عشقمون .  

زنی؟ می حرف عشق کدوم از داری دقیقاً -  

. ندیدم هیچی تو از ضعف و دورویی جز سال چند این تو من 

 وجود مون رابطه تو عشق اسم به چیزی هم  اول از دارم شک

باشه داشته .  

 دلت ی خواسته به عاشقی و عشق اسم از سواستفاده با فقط تو

بس و مینه رسیدی، بود گذر زود هوس یه اش همه که . 

 

# ۲۲۷پارت  

. خیزم می بر جا از و گذاشته اش شرمساری پای به را سکوتش

کند می ماتم و کیش اش جمله با که ام برنداشته قدم از قدم .  



کن ازدواج من با - .  

 خیره و شوم می خم جلو به کمی. نشینم می صندلی روی دوباره

 یه نتظرم. دلم عزیز حتماً باشه: گویم می پروایش بی چشمان به

بودم ات اشاره . 

 حرص کلی با و دهم می تکان روبرویش را ام اشاره انگشت 

 امیرعلی ندیدم، عمرم تو حاال تا تو از تر رو پر: دهم می ادامه

وارسته خان . 

 این که هستی کی کردی فکر. کردی کم هم رو پا سنگ روی تو 

 از و دی می جلو سینه و شینی می من جلوی میای جوری

گی؟ می تتافتخارا   

 صدای گوشام که بود موقع همون اونم. بودم خر زمانی یه من

 کارات تمام فهمیدم نمی. کرد تعبیر بازی عشق به رو تو ی نکره

کنه می ریزی برنامه برات مامانت رو .  

 به کجاش کنی، زندگی من با پنهونی داشتی تصمیم تو که این

 االن. کوبیش می صورتم تو جوری این که مباهاته ی مایه نظرت

خوای؟ می من جون از چی بگو، بهم دقیق   



 مادرت قضیه دیگه. داری زن تو بفهم امیرعلی، داری زن تو

بیام کنار چی همه با مجبورم آبروم خاطر به بگم که نیست .  

 برای بار یک پس. زندگیت تو گذاشته پاشو امیدی به دختر اون

 منم بذار. بمون گرفتی که تصمیمی پای و باش مرد همیشه

بکنم زندگیمو .  

 نگران است، عاطفه مشکلت اگه. تونم نمی. طهورا شه نمی -

 واسه سیاوش از دور خونه یه. نفهمه هیچی دم می قول. نباش

بزنم سر بهت بتونم راحت تا گیرم می ات . 

 قرار اسمت. مونه می خبر بی هم سیاوش بخوای، اگه حتی 

گرانین قدر این که ام شناسنامه تو بره نیست ... 

 عمرم، در بار اولین برای هم شاید یا کند نمی کار درست فکرم

 چای فنجان او، سخیف سخنان به واکنش در و کند می کار عقلم

کنم می خالی صورتش روی و دارم می بر را گرمم نیم .  

 صبح یازده ساعت اصوالً. رود می فرو محض سکوت در کافه

 جا این امیرعلی، خوش نسشا از اما باشه شلوغ شاپ کافی نباید

است مستثنی قائده این از امروز .  



 پاک صورتش از را آب قطرات دست، با. پرد می جا از امیرعلی

کند می . 

 یه با منو باشه، آخرت ی دفعه: گویم می و ایستم می روبرویش 

گیری می اشتباه کار و کس بی و آواره دختر .  

 بچسب و جونت نماما ی خونه برو االن همین شنوی می من از

 که ببوس رو عاطفه دست هم بار ده روزی. ات مسخره زندگی به

کنه تحمل رو تو مثل شعوری بی آدم شده حاضر . 

 طرف من با دیگه بیافته، گوشیم رو اسمت اگه هم بعد به این از 

کن جمع خوب رو حواست پس. قانون و شوهرمه طرفت. نیستی .  

 گم زندگیم از رو رتگو که ممنونم ازت خیلی خیلی ضمن در

بشم آشنا فرزاد مثل مردی با شدی باعث و کردی . 

 تبریک مزخرفش تربیت بابت هم جونت مامان به من طرف از 

وارسته خان امیرعلی بگو، . 
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 کرده اشغال را برمان و دور میز چند که جوانان ی خنده صدای

 آن کشیدن سوت و زدن دست صدای هم بعد. شود می بلند اند،

اند شنیده را سخنانمان صدایمان، بودن بلند خاطر به که هایی . 

 زدم، که هایی حرف. شوم می خارج شاپ کافی از بالی سبک با 

بس و است امیرعلی به ام واقعی حس .  

 فنجان آن کاش که است این مانده، باقی برایم که حسرتی تنها

 نمی مک زودی این به هم حرارتش و بود بزرگتر لیوانی کوچک،

  .شد

 می بر فرمان روی از را سرش فرزاد نشینم، می که صندلی روی

است خوشش چندان نه حال گواه قرمزش، چشمان دارد؛ .  

 می را اش گونه سریع و کشم می جلو صندلی روی را خودم

 بهتره: گویم می و کرده مبهوتش نگاه ی حواله چشمکی. بوسم

ریمدا کار کلی دوماد، آقا بیافتی راه زودتر .  

 برق و شوند کشیده باال به لبانش تا کشد می طول کمی

کند می روشن را اتومبیلش. بگیرد سو دوباره، چشمانش . 



 و اندازد می آینه به نگاهی شود، خارج پارک از اینکه از قبل 

جوریه؟ این چرا این: گوید می   

 خالف بر که رسم می امیرعلی به و کنم می دنبال را نگاهش رد

 در بودن کشیده اتو از نشانی هیچ شاپ، کافی به رودو ی لحظه

شود نمی دیده او . 

 سرش کف به موهایش و کند می چکه صورتش و سر از آب

 قسمت و شده رنگ دو حاال هم سفیدش لباس. اند چسبیده

 خشمگینش و عصبی ی چهره. است رنگ بد و زرد آن باالی

دارد دیدن واقعا . 

 زیادی کنم فکر. کن ولش: مگوی می و کرده اش حواله چشمکی 

چیده رو بالش محترمی، خانم یه برداشته، دور .  

قربون خودمو محترم خانم. بابا نه - .  

شوم می متوجه را قصدش. آید می کش طرفم به دستش .  

 دستتو آی، آی آی: گویم می و کشیده عقب را خودم شیطنت با

 من به که ساعته یه شما بگم باید اطالعتون محض. جناب بکش

 آخر تا شرکت، نرسونی منو هم دیگه ساعت نیم تا اگه. نامحرمی



 را حرفم.باشم گفته. مونه می نامحرما لیست تو اسمت عمرت،

 ی بوسه. کند می حلقه ام شانه دور دست و گیرد می نشنیده

نشیند می ام گونه روی دارش آب .  

 همین اگه. اومد حال دلم که وای: گوید می و گرفته فاصله کمی

 تا االن از تو و من. خدا به شدم می دیوونه بوسیدمت نمی االن

 هم آیینی و دین هیچ. همیم به دنیا حالل ترین حالل دنیا آخر

بگه رو خالفش تونه نمی . 

 امروز. شود می گرم دلم و گرفته قرار دستش میان دستم هم باز

 آخر تا بماند خاطرمان در باید که روزی. ما روز اوست، و من روز

مرع . 

# ۲۲۹پارت  

 و بلند مانتوی این با هم آن بیمارستان های رو راه در دویدن

 جان کاری سانتی هفت ی پاشنه با هایی کفش و گیر پا و دست

 .فرساست

. گیرم می دست در و درآورده پا از را هایم کفش و شوم می خم

شود می راست کمرم و کشند می نفس کمی پاهایم . 



یکم کنی استراحت خوای می. خانمم شدی خسته ـ . 

 بریم. تنهاست دست سیاوش بیچاره چی؟ ی خسته بابا، نه ـ

بهشون برسیم زودتر . 

 دست گی می جوری یه: گوید می و ساید می هم به دندان

 پرستار و دکتر کلی. بزائونه زنشو خودش قراره انگار تنهاست

  .اینجان

 مثل دخترم این یا زایمانشه وقت واقعا نیست معلوم هنوزم تازه

بریزه هم به رو ما عیش اومده فقط باباش ... 

 از جوری چه معصومه طفلی ندیدی حرفیه؟ چه این جان فرزاد ـ

 و خودش واسه اتفاقی که کنه خدا پیچید؟ می خودش به درد

بخشم نمی خودمو وگرنه نیافته اش بچه . 

 که دونستیم می ما مگه من؟ عزیز آخه نبخشی خودتو تو چرا ـ

 از قراره و رفته مزاحمش بابای به حد این ات هم بچه این

بیاد؟ دنیا به ما مراسم تو دقیقا زودتر، ماه دو فضولیش  

تو دست از فرزاد وای ـ ... 



. کند می کور را نطقم زایشگاه جلوی پریشان سیاوش دیدن

 موعد از پیش زایمان درد. بارد می رویش و سر از استرس

است داشته ییسزا به تاثیر اضطراب، این روی معصومه .  

 عقد مراسم وسط درست هم آن اتفاق این آمادگی کداممان هیچ

 عقدمان ثبت از بعد درد این که آوردیم شانس. نداشتیم را ما

شود طرف فرزاد با توانست نمی کسی وگرنه شد شروع . 

 بد زمان و زمین به مراسم، ماندن تمام نا بخاطر هم االن همین 

 و کرد ترک را مراسم سریع یخیل سیاوش. گفت می بیراه و

رساند بیمارستان به را معصومه . 

 

# ۲۳۰پارت  

 و مهمانان وضعیت به دادن سامان و سر از بعد هم فرزاد و من

شدیم خارج خانه از طاهر، و طاها به مراسم ی ادامه سپردن .  

 و گرفت تماس سیاوش که بودیم نیامده را راه از نیمی هنوز

 بیمارستان برای معصومه که کیسا برداشتن برای تا خواست



 از دیرتر خیلی ما که شد این برویم، اش خانه به بود کرده آماده

رسیدیم بیمارستان به او .  

نشد؟ خبری سیاوش؟ شد چی ـ  

 اگه. شد خراب مراسمتون. خدا رو تو ببخشید. شما اومدین ـ

شدم نمی شما مزاحم داشتیم کاری و کس . 

 غرورش اگر کنم می حس. دکن می داد بی کلماتش میان بغض

زد می زار و نشست می زمین روی جا همین داد می اجازه .  

 درد به فامیل تنها. ندارند را کس هیچ ما مانند هم معصومه و او

 گیر زمین و پیر مادری فقط معصومه و است فرزاد سیاوش، بخور

دارد مراقبت به نیاز خودش که دارد . 

 نزن مفت حرف: گوید می و هزد او ی شانه به آرامی مشت فرزاد

بگی؟ بهش که کیه تر نزدیک ما از مثال. بچه   

 کشم می حلقومت از شو هزینه تمام. نباش هم ما مراسم نگران

 پنجاه تو عقدم مراسم خوردن هم به اینکه برای ضمن در. بیرون

 خودت ی هزینه با رو طهورا و من باید دربیاد، دلم از سالگی

عسل ماه بفرستی . 



. دیگه خودته عموی. نگیر دل به رو فرزاد حرفای جان وشسیا ـ

گیره می شوخی چیزو همه که دونی می و شناسیش می خوب . 

 کم خورده هم به عقدم مراسم. ام جدی جدی االن اتفاقا، نه ـ

نیست که اتفاقی . 

 هوای و حال از اش تصنعی عصبانیت و فرزاد لطف به که سیاوش

 می خنده با شده، خارج صومهمع خطر پر زایمان و بیمارستان

 به سالم ام بچه و زن کن دعا تو. دیگه فهمیدم بابا، باشه: گوید

 شاید اصال خوبه؟ شمال بفرستمتون دم می قول بیان، دنیا

اومدیم خودمونم و شد قسمت . 

مزاحم بدون ولی هستم رو شمال ـ  

فرزاد ـ ... 

 

 

# ۲۳۱پارت  

 بار چند که خودش. هندار راه کمتر این از خدا به فرزاد، جان ـ

 پا قشنگ دخترش که هم حاال. نزدم دم شده، خلوتمون مزاحم



 ریختم برنامه اش واسه کلی که مراسمی و باباش پای جا گذاشته

زده هم به رو داشتم آرزو و . 

 و زن خودشو قراره که شمال سفر یه با داری انتظار وقت اون 

. نیست خبرا این از. عمرا بیام؟ کوتاه باشن، ما آویزون اش بچه

والسالم. توئه و من مال فقط عسل ماه . 

 کند پیدا فرصت اینکه از قبل. کند می رها را اش خنده سیاوش

 آن از نفر یک و شده باز زایشگاه در بدهد را فرزاد جواب و

شود می خارج . 

احمدی؟ معصومه همسر ـ  

بله: گوید می و کرده تند قدم طرفش به سیاوش  

 هر نگاه و شده خارج زایشگاه از رستارپ سر پشت کوچکی تخت

کشد می خودش سمت به را نفرمان سه .  

. شود می دیده آن درون صورتی پتویی در پیچیده نوزادی

 را خدا دل ته از و گیرد می آسمان به رو را دستش دو سیاوش

کند می شکر . 



 او و گیرند می راه چشمانش های کناره از اشک درشت قطرات 

دهد می میدان ها آن به خجالت بی بار اولین برای .  

 با که است اعجازی تولد،. ندارد او از کمی دست هم من حال

 دست از را بودنش خاص و زیبایی وقت هیچ بودن بدیهی وجود

دهد نمی . 

 خون این از بیشتر سیاوش دل و اومد دنیا به زود آورد شانس ـ

 شسیاو خوردن غصه و مراسم خوردن هم به تالفی وگرنه نشد

آوردم می در سرش روز یه رو . 

 من به و کند پنهان را بغضش دارد تالش که لحنی با گوشم کنار

 حدقه در چشم و زند می حرف گوشم کنار است، شاد بفهماند

چرخاند می . 

 

# ۲۳۲پارت  

 رویش به را گرفته را چشمانش مردمک روی که آبی ی چشمه

 پنهان را اشکش توانسته کند خیال دهم می اجازه و آورم نمی

  .کند



 دیدنی باید هم است خودش فرزند تولد منتظر که زمانی او حال

 در است بلد خوب من جوان دل ی گذاشته سن به پا مرد. باشد

کند دلبری چطور حالی هر .  

 دل ته از و کشم می سیاوش دختر کوچک ی چهره روی دست

 این شاید. کنیم تجربه را روزی چنین هم ما که کنم می آرزو

است نشده برآورده هنوز فرزاد حضور با که باشد آرزویی هاتن . 

**** 

 می دور رویایی برایم زمانی که ام ایستاده جایی در امروز من

ممکن غیر و نیافتنی دست رویایی. نمود .  

 زده طعنه کوه به استقامتش که گذرانم می عمر مردی کنار در

 هیچ و مسوخت دیگران پای به پا عمری که هستم زنی من. است

نکرد جمع را خاکسترم کس .  

 زمانه های سختی حریف که بودم آن از تر خسته هم خودم

سپردم باد به را ام زندگی و خودم پس شوم، .  

 پس نهایت در و شد می هدایت خدا قدرت پر دست به که بادی

رساند آرامشش ساحل به مرا زیادی، های بلندی و پستی از .  



 امروز که کودکی برای را خاطراتم هک رسید خواهد روزی مطمئنا

 ما رخ به را خدا حضور ی معجزه موقعش، بی تولد همین با

بگویم خدا به توکل های زیبایی از و کنم تعریف کشید، .  

 بوده ام زندگی و من نصیب چشمش گوشه همیشه که خدایی

باشند بوده عاجز دیدنش از من چشمان اگر حتی است ... 

است یکینزد این در که خدایی و ... 

 پایان

29/7/1398 

23:50 ساعت  

سلام




