
ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی رنج اساس بر داستان این  در که شده نگاشته عمیق 

ی روزگار ی رد اما .گذشتیم عزیزی کنار از امنوجوان   در پان 

  .ندارد واقعیت

 

ی از پس و باشدیم عضویت حق دارای داستان  به مدن 

 .شودیم منتقل خودش مخصوص کانال

 

ی  .باشدیم نویسنده تخیل اساس بر داستان هایمکان برخ 

 

 به تقدیم

ی ی پانزده که دخت 
 
 ...نرسید هرگز اشسالگ

 

  

 حفره که راهرو وسط های میله روی گذاشت را دستش

ک مانند دایره ی یم محافظت را طبقات تمام بی  ی مشت 
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 شب 12 ساعت در کرد نگاه همکف  به و شد خم .کرد

 انداخت گلویش به را صدا .بود کور و سوت تقریبا

 :شود شنیده طبقه سه ی فاصله از طوریکه

 ...هو نووورالیه .نورالیه-

ی پرس به و کرد صاف را کمرش ی انگشت با که جوان   بین 

 :کرد نگاه بود رفته هم در صورتش و گرفته را اش

 تریم؟ چس-

 .داد تکان نفهمیدن نشان به را رسش پرس

؟ اویل ترم میگم-  هسن 

ی تو صدای با پرس  :داد جواب دماغ 

 .آره-

ی یم عادت-  .کن 

 :شد خم دوباره و خندید

 .نورالیه-

 را باال حالیکه در .شد ای دایره کادر وارد مردی بزرگ شکم

 :گفت کرد یم نگاه
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 !شبه 12-

 .روانه آب رو ها بچه محصوالتی .باال زد دوباره که بیا-

 : داد تکان رسی .کرد اخم مرد

 .کی  ی درست بیان میگم صبح خب خییل-

ی-  .اتاقامون تو اومده صبح تا !خیال ن 

 که آشنایش بلند صدای با و کرد صاف دوباره را کمرش

 یم غدیر ی طبقه سه خوابگاه در ها وقت این همیشه

 :زد داد پیچید

یف برادرا- ن کی  ی جدا رو محصوالتشون بیارن ترسر  .بت 

 .خندید بود ایستاده آنجا که پرسی

 برندارید هم مال از .صف تو . کنید شلوغ کنید لطف-

 .میاد در صداش گیت جلوی

 .شد شنیده شدند یم رد که پرسی چند ی خنده صدای

 :آمد یم تر پایی  ی طبقه دو از چاق مرد صدای

وع دوباره ! شاپور .شاپور-  ها بچه .شبه 12 کردی؟ رسر

 .خوابن
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 :انداخت پایی  ی به نگایه شاپور

 خوابن؟-

 :زد کمر به دست

ی هنوز من-  .که نزدم خاموشر

 :انداخت گلو به صدا دوباره

لفتا .بخوابن ها موجه جوجه ها بچه-
ُ
 .بیدارن ک

 :آمد پایی  ی از دوباره صدا

 ! شاپور-

 :کرد نگاه پایی  ی به شود خم اینکه بدون

 .کنیمیم اعتصاب باشه نشده درست صبح-

یم اتاقش طرف به حالیکه در و آورد پایی  ی را صدایش

 :کرد زمزمه  رفت

 .ریدن اعتصاب-

 :زد عربده تقریبا و برد باال را مشتش .خندید خودش با

وزی تا جنگ جنگ-  .پت 
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 خودش صدای و رس به همه تقریبا .کرد باز را اتاقشان در

ی هم و  تنها .313 اتاق .داشتند عادت هایش اتاق 

 دانشگاه قدییم خوابگاه در که سویم سال دانشجوهای

ی  .بودند مانده باق 

 . کنید جمع پاشید-

یم پخش که فیلیم صدای با همراه قلیان قل قل صدای

 :شد قطع همزمان شد

ه چه-  ؟ خت 

 .باال میاد نورالیه االن-

ی روی انداخت را خودش  به و بود پنجره زیر که تخن 

 :کرد نگاه پنجره درز بی  ی شده مچاله یمرده چرک زیرپوش

 .دوباره باال زد فاضالب-

 که پرسی دست از را قلیان شیلنگ و کشید را دستش

ون بود نشسته تخت جلوی  :کشید بت 

 .اینجا پکیده انقدر پایی  ی میاد خوابگاه کل دیگه روز دو تا-
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 فوت پرس صورت به را دودش و گرفت عمیق دم چند

 :کرد

 .خوابگاه ییک اون رفتیمیم باید ما هادی-

 :گرفت پس را شلنگ هادی

 .خوبه جاهمی  ی-

 :گفت بود خوابیده دیگری تخت روی که پرسی

 .خوبه جاسازش بابا آره-

 :خندید شاپور

 ما جدی جدی کی  ییم فکر گفتید یه رو همینا اسکال-

ی ش تو کشیده ومن نورالیه پریشبا .ایمساق  بچه گهیم دفت 

 .میاد پز و پخت بوی اتاقتون از گفی  ی ها

 شاپور .شد بلند هم با چهارنفر هر یخنده شلیک صدای

ی ته و چانه زیر  :خاراند بود شده پر که ریشر

ی تو حاال گفتم- ییم خ  یم بگو زن   زدییم کارد .برات بت  

 .اومدنیم در خونش
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ی شما شده شایعه گفت من به نبود اونرسی مگه-  دخت 

 .اتاق تو شبونه آوردید

 به میگه میاد چرا ست؟ساده انقدر چرا این پرس-

 خودمون؟

 .خندیدند هم با نفر چهار هر دوباره

ی و صلح در از خوادیم- ی وقت یه اگه شه وارد دوسن   خت 

 .بدیم خودش به هم رایه یه اتاق تو بود

ی .آره-  .باال آوردیم یخچال کارتن تو بودیم گذاشته دخت 

 :گذاشت پایی  ی را قلیان شلنگ هادی

 .کنه پر رو التیش خوادیم . کنهیم درست شایعه میثم این-

 در و گذاشت رسش زیر دست .چرخید پهلو به میثم

 :گفت خندیدیم حالیکه

ن حساب بذار بابا خوبه-  .ازمون بت 

ه شبا افتهیم راه- ی یکیا ترم به بدنسازی سالن تو مت   و رسر

 تا شبا ما بود گفته یکیشون به اونرسی .میده تحویل ور

 ....یکیشون یخچاال دزد واسه دیمیم کشیک صبح
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 :پرید حرفش میان شاپور

 .داده پیام کاکاوند میثم-

ی نور  : بود افتاده صورتش روی گوشر

 .تونه نیم باشه یکیا ترم امتحان مراقب بره بوده قرار فردا-

 برید؟ تونید یم شما میگه

ی میثم  :کشید باال را اشبین 

 .صد در صد بگو-

 :گذاشت پایش روی را تاپ لپ هادی

ای دوباره-  .شد بیخود خود از هول این اومدن جدید دخت 

 .برات کنم هماهنگ رو دوستاش اینبار میدم قول-

ی شاپور  :بالش زیر گذاشت را گوشر

 .هادی کن پیل .5 کالس 10 ساعت-

 تنگ هایشچشم یگوشه و تاپ لپ یصفحه به زد زل

 .شد

**** 
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 و هاآینه به صبح هر مثل که دیدیم را یارس باال این از

 بود رسدی صبح .کشیدیم دستمال ماشی  ی جلوی یشیشه

 پهن خانه باغ و حیاط در را خودش درست هنوز آفتاب و

 را طرفش دو هایعمارت و بزرگ باغ سکوت .بود نکرده

ی نوزاد یک یگریه صدای  .شکاندیم قرارن 

 .رفت ور مقنعه به بار آخرین برای و آینه سمت چرخید

 تا کرد جا به جا را بلند یشده بافته موهای . کرد مرتبش

 چادر تا کرد دراز دست .بیفتند جا مانتو ییقه در خوب

 روی که گرفت عکش به چادر .بردارد صندیل پشت از را

 هایصورت با عکس هایآدم .افتاد پایی  ی عکس و بود مت  ی

ی زور از شده خشدار  ارواح عالم از انگار کلید، شبیه چت  

ون  .بودند زده زل او به نداشته هایچشم با و آمده بت 

 سالم عکس در خودش فقط .برداشت را عکس و شد خم

ک و خودش . بود
َ
 .ناز

 .بخور رو تصبحانه بیا-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی که چادری هایچی  ی میان را عکس اضطراب با

 :کرد پنهان بود دستش

 .میام االن-

ینیم تو-  چشه؟ نازی دون 

 چشه؟ .نه-

 شده چشماش .مدرسه رمنیم نیست خوب حالم میگه-

 .کرده گریه بس از نخود تا دو اندازه

 .دونمنیم-

 .دانستیم خوب را چت  ی همه .دانستیم

 .پایینه یارس .بخور صبحانه بیا پس-

 ...عمو زن...ام-

 کار هزار یعجله همیشه مثل .برگشت را نرفته راه زن

ی دل هزار و فکر هزار .بود صورتش در نکرده  .نگران 

ی-  .هیچ 

 .هللا بسم-

ی  .کرد پنهان کتاب یک میان را عکس عجله با رفت وقن 
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 هایچراغ به کشیدن دستمال یارس .آمد پایی  ی هاپله از

 .بود کرده تمام تازه را ماشی  ی

 .سالم-

؟ پس-  نازنی  

 .امروز نمیاد-

 رسش پشت از عمو زن صدای بیاورد دلیل آنکه از قبل

 :شد شنیده

 .یارس آقا-

ی چادر
 

ی با و بود پیچیده خودش دور محکم را رنیک  دمپان 

ی  به آسمان .آمدیم راه تند تند بود کوچک برایش که هان 

درخت بلندی هاگنجشک .بود شدن روشن حال در آرایم

 صدایشان با را حیاط وسعت و باغ طرف دو کاج های

ی .بودند کرده فتح ی روز یک رسمای حن  نیم هم پایت  

ی توانست د هاآن از را دوباره صبح یک خوشر  .بگت 

ی صبح سالم-  .بخت 

 پایی  ی را رسش .کرد گلوله دستش میان را دستمال یارس

 :انداخت
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 .عمو زن ماست از سالم-

ی صبحت- ی این .بخت   تب انگار .مریضه امروز من دخت 

 .چشه ببینم بمونه فعال .داره

 .نیست ایمساله باشه-

ی اینم-  .ما ماه این پرداخن 

ون دستش چادر زیر از  یارس سمت کوچیک فیش و آمد بت 

 :گرفت

 .بشم مزاحم نیام گفتم بود وقت دیر دیشب-

 .عرص همون برام اومد پیامکش بله .دارید اختیار-

 .انگار نداره خواب که هم بچه این .سالمت به برید خب-

ی نفس یارس  :کشید عمیق 

ی ساعت یک دیشب از .داره درد دل-  .نخوابیده بیشت 

م حاال .طفیل-  .بهش زنمیم رس یه مت 

ی  هایدرخت پشت آسمان فرمان پشت نشست یارس وقن 

ی به رو  بلند ی هایلکه .رفت یم شدن نارنچ   را ابر خاکست 

ی تند رنگ  .بود گرفته بغل نارنچ 
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 میشه؟ تموم یک کالست-

 .عرص-

ی در سمت به آرایم به عقب یدنده با ماشی  ی یم باغ خروخ 

 .رفت

 .دنبالت میام-

 .شیخ چهارراه رس میاره .دانشگاه از هست رسویس ...ام-

 .برهیم همونجا از هم هاصبح

 :کرد صاف را ماشی  ی بعد و پایید را کوچه بغل آینه از یارس

 .هستم خودم فعال-

ی که دانستیم .کشید شستش انگشت به ناخن با  شدن 

 .نیست

 .ترهراحت اینطوری ...خب-

 :کرد عوض را حرف یارس

یم اذیت بچه .بخوابه یکم اونم که خواهرت کمک بیا روزا-

 .کنه
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 فر سیاه موی چند .کشید گوشش یکناره به دست

ون حال آشفته ی .بودند خزیده بت  ی وقن   یارس نگفت چت  

 :داد ادامه دوباره

 .ستحامله-

 خورده واکس مشیک هایکفش .کرد نگاه هایشکفش به

ی که
 

یک  در های انگشت با .پوشاندند یم را هایشجوراب تت 

بچه و ماهه 2 نوزاد بی  ی که کردیم حساب شده قفل هم

 خواهد فاصله چقدر بود خواهرش شکم در حاال که ای

 افتاد؟

 .باشه-

ی زیر آنقدر را باشه  یارس دانست یم بعید که بود گفته لن 

 به که نخواهد .نشنود داشت هم آرزو .باشد شنیده

 به رو هایعمارت .باغ طرف آن اصال .برود حورا دیدن

ی ی .رون  همی  ی و ایوانش روی نشستیم سادات که جان 

ی را خوانش قران قلم صوت صدای که طور  دادیم تغیت 

 .داشت نظر زیر را آمدها و رفت یهمه

 .بده پیام شد تمام کالست-
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 .باشه-

 :شنید را یارس صدای ببندد را در آنکه از قبل

ا-  ...خرص 

 با یارس .کرد نگاه را داخل ماشی  ی یپنجره واز شد خم

 روی خیایل خیط .کرد اشاره چادرش و مقنعه به دست

ا .داد یم نشان را آوردن جلوتر که کشید هوا  کف خرص 

 به آرام و داد تکان رسی . گذاشت مقنعه روی را دست

 .رفت دانشگاه ورودی طرف

**** 

 

  

لفتا شن، بیدار هاموجه هاجوجه-
ُ
 !بخوابن خوانیم ک

 صدای .پیچید خوابگاه صبح آمد و رفت میان صدایش

ی
 

ی به .خورشید طلوع وقت همیشیک ی از غت   تازه که پرسهان 

 ماجرا این به بقیه گذشتیم شدنشان دانشجو از ماه دو

 .داشتند عادت
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 از ییک به .داد فشار را هاچشم و کشید صورتش به دست

یپرس ی از عجله با که هان  ون سه طبقه دستشون   زده بت 

 :کرد رو بود

 نشده؟ درست هنوز-

 .داد تکان رس پرس

 .پایی  ی نیام فقط نورالیه .خوابگاه این به برینه سگ .اه اه-

ی دیگه امروز کن کمکم خدایا  .نریزم خون 

چشم به و ایستاد آینه جلوی .خندید خودش به خودش

 بود بسته را هاچشم از ییک .کرد نگاه آلودش خواب های

ی نور تا  .نکند اذیتش آینه باالی مهتان 

؟ چطوری-  استفان 

د هم روی را دیگر چشم و باز را بسته چشم  :فرسر

م گزاری خدمت در-  .ارباب حاض 

ی یک-  .پکریم .امروز کن تور برایمان خوب دخت 
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 بوی .پاشید صورتش به آب مشت یک و زد پوزخند

 هم در را صورتش زده باال فاضالب یکننده مشمت  ی

 :کشید

 ...نورالیه-

 ده به نزدیک پریده رنگ رنگ ست  ی های نرده به رسیدن تا

 با که نورالیه .بود زده صدا را نورالیه بلند صدای با بار

 هن هن به تقریبا سوم طبقه به رسیدن تا بزرگ شکم آن

 :بود داده تکیه ها نرده به را تنش بود افتاده

 ! بسه-

 بودی؟ راه تو حاال تا دیشب-

ی تذکر ایندفعه .نکن صدا و رس انقدر-  ...بگت 

 .بار صد این .کن آب اینو-

 به حالیکه در . کرد اشاره مرد بزرگ شکم به انگشت با

 :گفت رفتیم اتاقشان طرف

 .اوف ای عضله پک سیکس .بسازمت سالن بیا شبا-
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 فرهاد پف و خر صدای کرد باز که را اتاق در خنده با

 :شد شنیده دیگری صدای هر از زودتر

ی یا- ته؟ چه .پیغمت  ررته؟ چه خت   خت 

 و بود آینه پای که کرد نگاه میثم به .تخت یلبه نشست

یم موهایش میان را دهنده حالت ژل هایشپنجه با داشت

 .کشید

 خوابیم؟یم این صدای با چطوری ما-

ی میثم ی باالی آب شت   :کرد باز را ظرفشون 

 .کنهیم خواب تو .باالخره کنه کوه فرهاد-

 :کوبید پایش به شاپور

 .بابا پاشو-

ه جی  ی شلوار یکناره به کشید را خیس هایدست میثم تت 

 :اش

 توشون میکه تیکه خییل جدید هایورودی این گهیم عیل-

 .پاشو .شاپور هست

 :بست را راستش چشم شاپور
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ی-  . استفان 

 :بست را چپ چشم و کرد باز را راست چشم

 .ارباب شماست منتظر و رزرو شما یتیکه-

 :خندید میثم

ی زارت-  .جان استفان 

 کنار از رسعت با خیابان طرف دو خشک هایدرخت

 شکوه پر پایت  ی به شاپور  .گذشتندیم اتوبوس هایپنجره

 هابرگ ریخی  ی فرو و کردن زرد در که کردیم نگاه شهر

 آمده کوچک شهر این به که بود سال سه .داشت شتاب

 .شود تمام درسش زودی این به رسیدنیم نظر به و بود

 را درس امروز همی  ی نبود رسش پشت تهران ماجراهای اگر

 .گشتبریم و کردیم رها

 .کنهیم حذفمون نریم هم امروز رو مظفری کالس شاپور-

ی منم جای به-  .بزن حاض 

 کوتایه فرصت پنج کالس تا دانشکده هایپله یفاصله

اخم و داد باال را رسش .کند جور و جمع را خودش که بود

 تحویل را امتحان هایبرگه میثم .کشید هم در را هایش
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 باز را کالس در شاپور .انداختیم تخته شلنگ و گرفته

 :شد کالس وارد محکم هایقدم با و کرد

 ...بیاره باال برگه روی از را رسش کش-

 به کرد رو .گذاشت صندیل پشت و آورد در را کتش

 اسکن ذهنش در کالس کل فوری نگاه یک در .دانشجوها

 .بود شده

ی...دمیم جر رو شبرگه-  .کنمیم پاره...چت  ی...یعن 

وع آرام دانشجوها  .کردند خندیدن به رسر

**** 

 

 تا رنگ سیاه مانتوی به کشید را خیسش هایدست

 روی به رو که کرد نگاه هایشهمکالش به .شود خشک

 کدام هر .بودند برداشته را هامقنعه و ایستاده هاآینه

ی آرایش تجدید برای  تصویر به و داشت دست به چت  

 با که حال عی  ی در .بود زده زل خودش رنگ و آب خوش

 .زدندیم حرف هم با کردندیم آماده را خودشان مهارت

ا-  آی؟نیم تو خرص 
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ا  ی به و برداشت آویز از را چادرش خرص   کرد نگاه دخت 

 . زدیم ریمل را اشخورده تاب بلند هایمژه که

 کجا؟-

ون بریم امتحان بعد- ی ناهاری .بت   این که ما .بخوریم چت  

 همی  ی اهل که بیای تو گفتیم نیستیم بلد زیاد رو شهر

ی  .جان 

وع قلبش  انقباض و تپش این به .کرد کوبیدن به رسر

ی عضالت، ی نم حن   نشست یم گردنش پشت که عرق 

ی از .داشت عادت  بتواند که بود شده بزرگ آنقدر وقن 

ون به رایه  کم را هالحظه این باشد داشته خانه از بت 

 .بود نچشیده

 .خواهرم پیش برم باید ...من-

 روتی  ی .حرف کردن عوض .نگاه دزدیدن .زوریک لبخند یک

ی
 

 .حاال تا مدرسه از همیشیک

س... من خوندید؟ خوب شما-  .دارم است 

ی ماجرای به زود خییل و شد عوض حرف  که افتاد امتحان 

 مرتب آینه جلوی را چادر .شدیم برگزار دیگر دقیقه ده تا
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ی سبک و نرم هایکرک به .کرد  به .کرد نگاه اشپیشان 

ی و نشده تمت  ی ابروهای ی برابر در که صورن  ها باق   دخت 

ی و ساده  ایمنظره از سفید و سیاه تصویری .بود رنگ ن 

ی هر از توانستیم که
 

 .لطیف .نوازچشم .باشد پر رنیک

ی دوست  .داشتن 

ا اتفاقا" یم پیدا شکلش تازه بیفته صورتش به که بند خرص 

 "میشه تر درشت هم االن از چشماش .شه

 که تکراری هایحرف .بود گوشش در عمو زن صدای

 گذاشتیم او از که ایمایه .گفتیم نازک کردن آرام برای

ی یقاعده از خارج هایخواسته تا  رام را اشساله 15 دخت 

 .کند

 کالس کنج .کرد انتخاب را پنجره زیر کالس آخر صندیل

ی رس از همیشه مثل که جان   با .بود دور کش هر نگاه تت 

 را اسمش صندیل یدسته چوب روی بار چند خودکار

 منتظر جویدیم را لبش .بود کرده خیط خط و نوشته

ها با اگر .استاد رسیدن  برای ساعت دو ییک و رفتیم دخت 

 هم هاآنقدر شهر .فهمید نیم کش چرخیدیم خودش

 در کش نبود قرار و رفتنیم را کالس یک .نبود کوچک
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 با زیست امتحان از بعد که روزی همان مثل .باشد جریان

ستانش دوستان ی یه به بود رفته دبت   .شهر وسط شاپ کاق 

 چت  ی هیچ اضطراب از خودش فقط بود نفهمیده هیچکس

ی از  .بود نفهمیده کردندیم حس بقیه که خوشر

 پرس دو ورود را درهم و شلوغ هایزدن حرف صدای

 .شکست

 ....باال بیاره برگه از رو رسش کش-

ها از ییک نجوای صدای  :شنید جلو صندیل از را دخت 

 خدا به .بکن چشماش نگاه .گفتم که ستپرسه همون-

 .کشیده چشم خط

ا  .زد خط صندیل روی را اسمش بار آخرین برای خرص 

**** 

 

  

 استاد صندیل روی بود نشسته .بود گذاشته هدفون میثم

 شاپور .دادیم تکان شنیدیم که موزییک صدای با را رسش و
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 به بود داده تکیه .در کنار بود ایستاده سینه به دست

ی بی  ی و ستون  افتاده پچ پچ به آرام آرام که دانشجوهان 

 . کرد اشاره میثم به دست با .چرخاند یم نگاه بودند

ه چه عالمت به را دستش  میثم .داد تکان هوا روی خت 

ی صدای  .کرد کم را گوشر

ی یبرگه روی زد انگشت .افتاد راه شاپور  صندیل که دخت 

 صندیل با کردنش پچ پچ بی  ی ثانیه چند هر و نشسته اول

 :زدیم لبخند او به بغیل

 .باشه خودت برگه به حواست-

ی  آرام .کرد گره پشتش را هادست شاپور .خندید ریز دخت 

ها کفش به .زد یم قدم رنگ و هاطرح به .کردیم نگاه دخت 

 .ها

 قشنگ کفشش اگه .شناخت باید کفششون از رو هازن"

 "زندگیه زن بود تمت  ی و

 .لبش روی نشست لبخند پدرش حرف این یادآوری با

 .دیوار به داد تکیه و کالس آخر ایستاد

 !باش راحت نکن تعارف .رو شبرگه بهش بده .هیس-
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 :برداشت را هدفون میثم .شد بلند دوباره خنده صدای

ی کاپشن پرس این برگه شاپور-  .کن پاره رو آن 

 .شد نیم قطع ها خنده

 خون خر .حاال تا اونوقت از خودشه برگه رو رسش-

 کالش؟

 :افتاد راه دوباره شاپور ها خنده صدای میان

 .دیگه بسه .هیس-

ی ی صفحه به  :کرد نگاه اش گوشر

 .دیگه دقیقه بیست-

 و گذاشت گشاد هم از را پاهایش . در کنار ایستاد دوباره

ی مثل ها باالی از نگاه شکار وقت عقان   خوب .گذارند دخت 

 نبودند خوب آنقدر هیچکدام .کم اما میل باب بود زیاد

ی .بلرزانند را دلش ته که ی برای حن   باالی .خوشگذران 

ی رس باالی رفت دوباره .خاراند را ابرویش  .اول ردیف دخت 

 :کنارش شد خم

ی داری خییل- ی شیطون   .هامیکن 
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ی  :کرد نجوا آرام و گرفت دهان به را خودکارش ته دخت 

ییم پاره-  و؟برگم کن 

 :زد لبخند شاپور

 .گفتم کار اول که همون . نه-

ی  صورتش به اش خنده تا داد فشار بهم را هایش لب دخت 

 کالس آخر و رفت .کرد راست کمر شاپور .نکند درز

 یم یط را کمرها قوس هامقنعه باالی از نگاهش .ایستاد

 ترین پایی  ی .آمد یم پایی  ی پاها ی پوشیده ساق از و کرد

ی سیاه هایکفش نقطه  چپش سمت درست که بود دخت 

 پاها از ییک. بود گرفته را پاهایش دور چادر .بود نشسته

 میان در خودکار .خورد یم تکان شدت به و بود پنجه روی

ی دستش انگشتان  ها تست از نییم . بود شده حرکتن 

 رسش باالی ثانیه چند .بودند نشده داده جواب هنوز

ی .نبود دیگری چت  ی پا تند حرکت جز .ایستاد  صورتش حن 

 دوباره . گرفت هایش دست و ها کفش از نگاه .نبود پیدا

 خوان درس نظر به که پرسی کنار ثانیه چند .کرد حرکت

 .رفت جلوتر و کرد نگاه اشبرگه به ایستاد رسید یم ترین

ی نزدیک از  تنها .ببیند را کالس آخر توانستیم درب  هت 
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ی  حاال و بود پایی  ی رسش .بود نشسته آخر که دخت 

 .جوید یم را ناخنش داشت

 .یواش .هیس-

ی  رسی    ع کردند عوض را هایشان برگه که پرسی و دخت 

ی کنار آرایم به شاپور .شدند نوشی  ی به مشغول  دخت 

 دوبار را انگشتش .بود برگه روی همان هنوز .برگشت

ی .زد جیم ی گزینه روی  ی متوجه ناگهان انگار دخت 

 .کرد نگاه را باال و چرخید خورد تکان باشد شده حضورش

 اش برگه روی و دزدید را نگاهش رسی    ع رسعت همان با

 کردن پر منتظر .کردیم نگاه دستش به شاپور .شد خم

 .جیم ی گزینه جلوی کوچک مرب  ع

ی ی آرامیانگار به دخت  ی را مرب  ع باشد زده خجالت نهایتن   آن 

 که دادند یم فشار چنان را خودکار هایش انگشت .کرد

 .بود پریده رویشان از رنگ

 :آمد تر پایی  ی هم زمزمه از شاپور صدای

ی- ی چت    .ننوشن 

 .برد باال را صدایش بعد
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ی کاپشن .هیس .دیگه دقیقه ده-  عوض رو جات پاشو آن 

 ...شما پاشو .کن

 :بغیل پرس ی شانه روی زد دست

 .اینجا بیا تو .اونجا برو-

ی کاپشن با پرس  طرف به و کرد جمع را کیفش . ایستاد آن 

 :آمد در شاپور صدای .رفت میثم

 .اینجا بیا میگم-

 .بدم تحویل خوام یم .کردم تموم-

یم نیم رو کش برگه جلسه آخر تا .بیخود-  بشی  ی بیا .گت 

 .پایی  ی رسا .اینجا

 :برگشت سالنه سالنه پرس

 ...کرد تموم-

 .نکن صدا و رس بشی  ی-

ی با صندیل روی پرس  روی را اش برگه .آمد فرود مییل ن 

 بعد .کرد نگاه هایش جواب به شاپور . گذاشت صندیل
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ی سواالتی صفحه روی انگشت آرام  ی گزینه .گرداند دخت 

 .د گزینه .الف

ی کرد فکر . رفت قدم چند  باید که فهمد یم خودش دخت 

 ورودی در کنار از اما .کند نگاه پرس ی برگه روی از

ی که دید یم کالس  زده زل خودش ی برگه به هنوز دخت 

 چرا" .کرد نگاه او به و آورد باال را رسش لحظه یک .است

ی "درشت؟ انقدر  گرفته شکل یکباره ذهنش ته که چت  

ی چشم .بود سوال این بود  را صورت کل انگار که هان 

 .رفتند پایی  ی رسعت با بودند گرفته

 داد نشانش انگشت با را ها گزینه تک تک .برگشت شاپور

 :آمد کالس جلوی از میثم صدای .

 .بدید پس رو هم های برگه .تمام وقت-

 بار آخرین برای شاپور دانشجوها شدن بلند و خنده میان

 :زد انگشت برگه روی

ی رو اسمت-  .ننوشن 

ی  فوری بعد و کرد مکث ثانیه چند .چرخاند را برگه دخت 

 :نوشت
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ی خزر-  هاشمیان بن 

**** 

 

  

 همی  ی برای را روزها این .گشتبریم غروب و رفتیم طلوع

ین برای .داشت دوست ی کمت   .بود خانه این در که ساعن 

 با بود دیگری شهر در شدن قبول که آرزویش یهمه

ی .بود شده هوا باد رشته انتخاب روز رسیدن  عمو زن وقن 

 :بود گفته و اتاق در قاب بود ایستاده

ی رو همینجا هایدانشگاه فقط گفته یارس-  دیگه شهر .بزن 

 .نه

 مثل برود دانشگاه داشت اجازه که همی  ی این وجود با

ین  .بود دنیا برد بزرگت 

 ریخته بهم و شده وز موهای .برداشت رسش از را مقنعه

 به کشید دست .شدند بلند هوا روی مقنعه دنبال به

 و تفری    ح امروز حتما .تخت یلبه نشست و صورتش

ون های به رفی  ی بت   اشهمکالش رسخوش و شاد دخت 
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ی امتحان آن از بعد .بود گذشته خوش  هیچکدام که کذان 

 انتخاب را دانشگاه چرا اصال .فهمیدنیم را هایشسوال از

 داشت؟ عالقه خواندن درس به چقدر مگر بود؟ کرده

ی مدرسه مثل هم دانشگاه خواند؟یم چقدر  برای بود جان 

ون ی به بردن پناه .رفی  ی بت  ی جان   این بلند دیوارهای از غت 

 .همیشه .رفتیم بود هم دیگری جای هر .خانه

 اومدی؟-

 دستمایل .بود ایستاده اتاق در جلوی که کرد نگاه نازک به

ی و بود دستش  .کشید یم باال را اش بین 

 خوردی؟ رسما-

 .آره-

 به انگار وزنش زیر تخت .تخت لب نشست آمد اتاق به

 :آورد پایی  ی را صدایش .افتاد ناله

ی الگ بس از .نه-  .شد زخم کشید باال رو بین 

 اولته؟ بار .دیوونه-

 .برم داشتم دوست اینو .بود مهم برام خییل این ویل نه-

 دوستات پیش شب دو کن فکر .قشنگه خییل میگن
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ی  شهر این بیابون از .تفریچ رسست  ی منطقه یه تو بخوان 

ی خالص نکبت  .روز دو برای بشر

 .گذشت دیگه کن ولش-

 نیم اصال .میان دیگه روز دو .اردو رفی  ی ها بچه امروز-

 سوار مدرسه برم امروز بکنم رو تصورش تونستم

 .ببینم رو شدنشون

ی خودت .نرفی  ی که همه حاال-  کالس از نفر ده فقط گفن 

 .بودن شما

 فکر .باشه جزوشون هم گیل باید نفر ده اون از که آره-

 .توش نیست گیل که بشینم کالش رس برم کن

 بیاد؟ در صداش مامانت دوباره میخوای .هیس-

 جمع تنش زیر را پاهایش .برگرداند رو قهر حالت به نازک

 :داد تکیه دیوار به و کرد

 .حورا پیش رفته .نیستش-

ا ی خرص   :کرد آویزان و برداشت بود پایش روی که مانتون 

 .اینجا میاد صداش صبح تا .کنهیم گریه خییل ههبچه-
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ی چت  ی نداشت تعارف نازک با  برای .نداشتند هم از پنهان 

ی هر توانستیم نازک ی .بزند حرق   را خواهرش یبچه حن 

 همانطور .است غریبه پشت هفت انگار بزند صدا "بچه"

 .بگوید او با داشت دلش در چه هر توانستیم نازک که

 دوست را نازنی  ی اسم که همی  ی .بودنش نازک همی  ی

 .نداشت

 .ستحامله دوباره حورا گفتیم مامان تازه آره-

ا  که همی  ی .زد آویز به را مانتو .کرد باز را کمدش در خرص 

 پیدا کمد دیوار روی ظریفش ینوشته خورد ورق هالباس

ی ده خط دست "خزر"شد
 
 .سالگ

 .آره-

؟ یم-  دونسن 

 .گفت یارس-

 هر بی  ی هم بازی واال .بکشن نفس یه حداقل ذاشتیم-

 .داره تنفس نیمه

ا  های وقت برای خصویص های حرف این .خندید خرص 

ی ی چهار پاهای با که روزی از .بود شان نفره دو تنهان 
 
 سالگ
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 در که کش تنها و بود آمده بزرگ ی خانه این به اش

ی حجم برابر  زده لبخند او به بقیه نفرت تحمل قابل غت 

ی همی  ی بود  هم .بود افتاده راه تازه زمان آن که بود دخت 

 .خواهر دوست، بازی،

ی نور ی نارنچ 
 

 درخت یسایه و پنجره یبینه به افتاد رنیک

 پشت ایستاد .پرید جایش از نازک .کمد تا کشید را کاج

 نگاه بغیل عمارت بام پشت یشده روشن چراغ به .پنجره

 :کرد

 .اومد یاسی  ی-

 :درخشید یم همیشه مثل هایش چشم

 .بوم پشت رو اومد-

ا  .کرد باز را موهایش بافت خرص 

ی شام گفت مامانت-  کنیم؟ درست خ 

 .خارجیه و بور انگار قشنگ موهاش تو میفته که نور-

ی اسمش .بازیگره اون انگار  .بود خ 

ا  :کرد مرتب را گلدانش توی اوریگایم کاغذی های گل خرص 
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 شنیدی؟-

 .مادریم خونه شام آهان هان؟-

ا دل در بزرگ غم  را پایش و دست و خورد تکان خرص 

 .کشید

م من-  .حمام مت 

ی" فهمهیم نظرت به-  داره؟ وجود خونه این تو هم "من 

 .میاد بابات االن پنجره پشت از طرف این بیا-

 کند پر بخار را حمام آنکه از قبل کرد باز که را آب دوش

ی میان شده کار ی آینه در خودش صورت به  های کاشر

 .کرد نگاه قدییم

ی خزر .خزر" ی هاشمیان؟ بن   رو اسمت چرا هاشمیان؟ بن 

؟ اینطوری ا نوشن   رو الفش نویسن؟ یم ز این با رو خرص 

ی جا هم  .دریاست اسم .خزر میشه اینطوری .انداخن 

 "نشنیدی؟ خزر دریای

 ".دونم یم .خانوم بله"
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؟ ز این با که مگه اویل کالس" ی نوشن   کن تمرین بیشت 

ی  "امتحانت این از نبودم رایص 

ا نه خزره اسمم میگه خانوم"  "گذاشته خزر مامانم .خرص 

کالشهم جمالت این شنیدن از بعد را معلم صورت هنوز

 از ها چشم کشیدن رسک و ابروها رفی  ی باال .دید یم اش

ی .عینک های شیشه پشت  .بود صورتش روی که تعجن 

ی شبیه درست  امروز که بود پرسی صورت در که چت  

 .بود گرفته دستش از را برگه

**** 

 

  

 .کنید کم رو صدا-

 کوچیک سالن در به رو پرید پایی  ی تردمیل از زودتر هادی

 راه خوابگاه همکف یطبقه ورزش سالن عنوان به که

 بسته چشم یک با خوابگاه مسئول .رفت بودند انداخته

 بلند صدای با باشگاه .ببیند را داخل تا بود کشیده رسک

ی موزیک یک  .بود شده کنده جا از تقریبا کوبنده خارخ 
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 .نورالیه آقای تو بیا-

ی عرق  :کرد خشک بود دوشش روی که ایحوله با را پیشان 

 کردی؟ کارچه رو چشم-

 :کشید بود بسته که چشیم به دست نورالیه

ر-  .رو صدا کنید کم .لت  

ی هارتل چهارتا بیای خواستمیم .بابا ای-  خییل .پس بزن 

اشن بدی دماغم .بابا عینک چیه .کردی کاری خوب  بت 

 .حله یکم

 :کشید رسک دوباره اخم با نورالیه

 کرد؟ ورزش نمیشه کم صدای با-

ی اصال-  .نیست شدن 

 همون بردید یم رو پخش و ضبط دستگاه و دم این-

 . جدید خوابگاه

 نیم رو اینا من .نورالیه آقای هرگز تو بدون شاهده خدا-

 .موندم شما روی گل دیدن عشق به ییک من ویل دونم
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 را پرسها یهمه دور یک .داد تکان تاسف به رسی نورالیه

 رسعت با که کرد نگاه شاپور به آخر دست و کرد چک

گوش در هدفون و پایی  ی رسش حالیکه در .زدیم دوچرخه

 :گفت بلند صدای با خندید هادی . بود هایش

 .المپیک بفرستیمش قراره-

 .نکردم قطع رو برق تا کنید کم رو صدا-

 پخش سمت به کرد یم غر غر لب زیر حالیکه در هادی

 تجهت  ی خودشان رو سالن این که بود این درستش .رفت

ی و بودند کرده  باشد خوابگاه به مربوط اینکه از بیشت 

 و نشسته آینه کنار که میثم کنار از.بود آنها به مربوط

ی  در با میثم.شد رد بود داشته نگه اش شانه رس با را گوشر

 هادی .زد یم حرف کیف رس و کرد یم بازی آبش بطری

 :گفت لب زیر بعد کرد نگاهش و ایستاد

 زدی؟-

 .کرد هم در را هایشاخم میثم

 زدی؟ .رو مخ-
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 راست و چپ را رسش لذت با و بست را هایشچشم میثم

ی دستش با بعد .کرد  هادی .داد نشان هوا روی عالمن 

 :خندید

 .حمالت رس بر خاک-

 با کماکان شاپور پاهای زیر که رفت ای دوچرخه سمت به

 .چرخید یم شدت

 .بازیکن این کنه یم چه .آفرین-

ی شاپور  و بود هم در هایش اخم چنان .نداد اهمین 

ی بخواهد رسید نیم نظر به که زدن رکاب مشغول  اهمین 

ی به  .بدهد غت 

 یه رو تو .عضالت این به جون .وخودش کنه یم پاره داره-

 .خوامیم رب  ع

 دوشش رس از را حوله .کرد آرام را زدن رکاب شاپور

 :برداشت

 .خفه-

 زده؟ رو یک مخ دوباره میثم امروز-
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 به حالیکه در .انداخت میثم سمت به نگایه نیم شاپر

 :گفت رفت یم سالن در سمت

 .کنه درست شام وخودش کنه جمع بگو-

 هست؟ چت-

ی صدای .رفت ها پله طرف به .نداد جواب شاپور ر ری غت   غت 

ی هایکفش ی میان اش ورزشر  خوابگاه آمد و رفت شلوغ 

 .شدیم گم

 "مامان؟ تهران رس یه آینیم"

 نیم .کرد نیم فکر دیگری چت  ی به گرم دوش یک جز

 نیم .کرد نیم رهایش مادرش صدای اما کند فکر خواست

ی در را خودش همیشه مثل گذاشت  راندن پس و فکری ن 

 .کند رها اتفاقات

ی"  "خب نیومدی وقته خییل هیچ 

ی صدای  انگار لحظه هر کردیم خشدار را صدا ته که بغض 

 .شد یم تکرار رسش در دوباره

ی آخه مامان نه"  " .خوبن همه .باشه شده خ 
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ی رفت یم باالتر طبقات چه هر سیگار بوی  یم حس بیشت 

ی با پرسها .آواز و آب صدای .ها اتاق باز در .شد  دمپان 

ی  .بغل زیر کشیده آب های لباس سبد و پاره هان 

 " .بشینه باال طبقه بیاد خوادیم شهرناز"

 جمله بغض شدن پاره جمله ته بود نشسته فعل که همی  ی

 .بود کرده زهر از پر را مادرش ی

 ".بشم جا به جا باید .شاپور بمونم تونمنیم اینجا من"

 الیه تمام کرد یم احساس مادرش ی گریه صدای برابر در

ی مغزش های  .کرد باز شتاب با را اتاق در .کشد یم تت 

 :پرید جا از فرهاد

 حیوون؟ چته .هووَشی-

ون را ها کفش  :رفت حمامش حوله سمت نیاورده بت 

 کن رزرو بود اگر .امشب هست تهران برای بلیط ببی  ی-

 .کنم یم حساب .من برای

 بری؟ خواییم-
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 زیر برای گذاشت را فکرها ی بقیه و بست را اتاق در

 و تهران مرکز به رسید یم که آینده ساعت ده برای .دوش

 .آورد یم پایی  ی را شهرناز فک مشت با

**** 

 

  

ی نباید دیگه رو بچه این- ی .بهش بدی شت  ی شت 
 
 دهن حاملگ

 .نذار بچه

سینه روی و برداشته چشمش از را عینک سادات خانم

 آویزان رنگ مشیک نازک بند از عینک .بود انداخته اش

ی روی آرام پنجره سمت به ویلچر حرکت با و بود  درشن 

 .خورد یم تکان ها سینه

 انگار بزند آروغ تا شانه رس بود گذاشته را بچه که حورا

 :گفت اتاق طرف آن از عمو زن .شد جمع خودش در

ت دیگه .بزرگ خانم میگن راست-  .براش نیست خوب شت 

ش خواهر .کرد نگاهش خزر  نیم را فکرش احتماال . بزرگت 

 رفته خود در .بدانند را دومش بارداری ماجرای بقیه کرده
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ه ی هاله .رسید یم نظر به خسته و ی ی تت 
 

 دور همیشیک

 .آمدیم رفته گود و تر سیاه نظر به چشمش

ی عاطفه  بده- خشیک اینطوری .بده بهش شت   هم شت 

 بزرگ؟ خانم نه .نمیشه

 میان که بادی به و گذاشته چشمش به را عینک سادات

 :کرد یم نگاه پیچید یم ها درخت

 چرا ببی  ی بزن زنگ .نکنید محرم هم به الگ رو ها بچه-

 .نیومد عیل

 :شد رسپا زود عمو زن

 صدا هم رو نازنی  ی برم .شدم دلواپسش هم خودم اتفاقا-

 .بزنم

 بشوره هم رو دستاش .بیاد بگو بزن صدا هم یاسی  ی-

 .درست

ی .ایستاد پا رس حورا  کرده اش کالفه بچه های قراری ن 

 با و شانه رس بود ریخته را شده بافته موهای خزر .بود

 .نه یا برود جلو کمک برای که رفت یم کلنجار خودش
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 از بیار در پالستیکم اون .بده تکونش پات رو بذارش-

 .بچه دهن

ون را پستونک فوری حورا  بلندی صدای با بچه .آورد بت 

ی حورا های تکان و کشید جیغ  .شد بیشت 

ی .کرد یم حس را مادربزرگش سنگی  ی نگاه خزر  در که زن 

ی ها سال این کل ی کمت   مخاطب را او بود کرده سیع وقن 

ی و حرف  شنیده ها پله از زینب صدای .بدهد قرار صحبن 

 :شد یم

ی یم گریه که عمه رو تو من بگردم-  سالم .سالم سالم .کن 

 .مادر

 چادر هنوز .رساند اتاق آنطرف به را خودش عجله با

 :بوسید را سادات دست و شد خم . بود رسش روی

 مادر؟ خوبی  ی-

 :ایستاد بعد

م وای .من به بدش- ؟ یم گریه چرا .برات عمه بمت   کن 

ی و پریده رنگ لبخندی با حورا  آغوشش به را بچه جان ن 

 .داد
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 حورا؟ چطوری-

 دور عمال و داد یم تکان تند تند را بچه که همینطور

 چراغ یک و رفت برق کلید سمت به چرخید یم خودش

 :کرد روشن دیگر

ی .باز ای حامله گفت یارس-  کردی یم رعایت یکم دخت 

 .آخه

 :آمد در سادات صدای

 ! زینب-

 .حداقل گرفت یم جون یکم .مادر گم یم بچه خاطر به-

 میاری؟ خدا خواست تو حرف دیگه خواسته خدا-

 .میشن بزرگ هم با هللا شا ان .بکنم غلط-

ی و تر حرف کم همیشه از .صندیل روی نشست حورا  ن 

ی تا .صداتر  روزی بود خانه هم عمو زن و خزر با وقن 

ی ون دهانش از جمله ده از بیشت   دو ییک این اما آمد نیم بت 

ی سال ی تارهای کش انگار اخت   .بود بریده را اش صون 

؟ چه-  چطوره؟ پاتون مادر خت 
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ی .نکرد نگاه خزر به  نیاورد رو به هیچ .نچرخید سمتش حن 

ی حال .هست اتاق در هم دیگری کس که
 

 .همیشیک

 کجاست؟ یارس-

 پشیمان بچه صدای و رس در قرآن خواندن از که سادات

 :برداشت را عینک و بست را کتاب بود شده

 برده؟ باد هم رو تو ایمون و دین .شهادته شب .مسجد-

 لباسه؟ رنگ چه این شهادت شب

 بود انداخته مبل روی و برداشته را چادرش تازه که زینب

 :کرد نگاه باال از لباسش به

 .مادر که نیست قرمز-

ی یم-  باشه؟ قرمز خواسن 

 .کنم یم عوض .ببخشید چشم-

 داشت که کرد نگاه او به چشیم زیر زینب که دید خزر

 .جویید یم موخوره دنبال به را موهایش رس

ی یه هولگ هول دیگه داشی  ی عجله آقا حسی  ی-  از چت  

 .پوشیدم برداشتم کمد
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 :راند جلو را ویلچرش سادات

 ببینم امشب بیاد جواد .محرمه هم دیگه هفته سه دو-

ی با کرد کار چه ی اصال که رو پارسال غذای . طباخ   رایص 

 .نبودم

 :مبل روی نشست زینب

ی مادر-  تموم .خوبه خییل هم آقا حسی  ی عموی حاج طباخ 

 .میده شام اون رو شیخ خیابون های هیئت

ی  سادات  پای رفت دوباره زینب های حرف به توجه ن 

 :کرد نگاه رو به رو به و پنجره

 .برنمیداره دست .بومه پشت روی هنوز پرسه این-

 .شد عوض حرف عمو زن برگشی  ی با

  

 سفید نور به بچه .بود گذاشته دوشش رس را بچه خزر

ی  هایش لب ثانیه چند هر و کرد یم نگاه رسش باالی مهتان 

 .گرداند یم رس مادر ی سینه دنبال به و داد یم تکان را

 12 از ساعت .بود وقت دیر .بود خوابیده مبل روی حورا

 در پستونیک با حورا .بود نیامده یارس هنوز و بود گذشته
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ی .بود برده خوابش مشت ی حن   از رسید یم نظر به بیشت 

 .کرد نگاهش و ایستاد لحظه چند خزر .است رفته حال

؟ یارس زن چرا"  از که کش زن ؟ شنوی یم صدامو بشر

 "متنفره؟ ما

 ".نیست من...از .نیست متنفر"

 "حورا؟ داره دوست رو ما یک اینجا"

 ".جداست...من حساب"

 شده تمام میانشان چت  ی همه جمله همان و روز همان از

ی .بود ی حن  هان 
 که خواهری مهر آن .نداشت وجود که چت  

ی شکل وقت هیچ ی .نداشت درسن   حساب حورا وقن 

 .بود کرده سوا او از را خودش

 ی بافته موهای از را بچه ی شده مشت های دست

ی این وقت هیچ .کرد جدا خودش ین نه کامش در تلچ   شت 

ی نه شد یم  .کم حن 

 

 .در سمت چرخاند رو خانه در شدن بسته و باز صدای با

ون را هایش کفش داشت که بود یارس  لباس .آورد یم بت 
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 نگاه خزر به .بود گردنش دور چفیه و بود پوشیده مشیک

 .داد تکان آرام رسی و کرد

ی و بچه ی گریه صدای وع کم کم اش قراری ن   شد یم رسر

 تا و شد خم خزر .بود شده عمیق انگار حورا خواب اما

 از را یارس صدای .بیاورد در دستش از را پستونک

خانه  :شنید آشت  

 .اونو بهش نده-

 خزر ی بافته موهای .گرفت خزر از را بچه و آمد جلو

 آرایم به خزر .شد بلند هوا روی بچه مشت با همراه

 سمت به حرف ای کلمه بدون .کرد جدا را موهایش

 داد یم تکان را بچه حالیکه در یارس .رفت اش رورسی

 :گفت

 نازنی  ی با گذاشی  ی مسجد توی جلسه یکرسی محرم قبل تا-

کت  .کنید رسر

 را باغ سکوت و شب حالیکه در .بست آرایم به را در خزر

ی صدای با  در روز ترین تاریک به شکست یم هایش دمپان 
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ی .کرد یم فکر اش مدرسه دوران  بود ایستاده مدیر وقن 

 :یارس جلوی

 .پدرش یا .بیان مادرش گفتم-

 .کردن فوت پدر و مادر-

 یارس ی بسته ی یقه به .بود کرده معناداری مکث مدیر

ون را نفسش آرام و کرده نگاه  .بود داده بت 

ی آقای شناسم یم رو شما یخانواده من-  .هاشمیان بن 

ا منتها ه خالف داره یکم خرص   .باشید مراقبش گفتم .مت 

ی-  مگه؟ شده خ 

ی هایدوره یکرسی- ی معلم آموزشر  رس گذاشته براشون دین 

 کنید ثابت من برای باید اول شما گفته معلمش به کالس

ی که  .داره وجود خدان 

 .کرد نیم فراموش را روز آن عرص وقت هیچ

**** 
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ی روی میثم پیام  :پیش ساعت نیم به مربوط .بود گوشر

 .کرد حذفت مظفری-

 "سوم بار برای" ی جمله و شد تا پایی  ی به رو هایشلب

 .شد تکرار ذهنش در

 :بست را یخچال در مادرش

ی اصال اونجا نیست معلوم .بذارم قرمه خوامیم-  چت  

ت ی بی  ی از خییل .نه یا بخوری میاد گت   .رفن 

 یپهنه در پدرش عکس به رو .مبل رو بود نشسته شاپور

 و شده رد عمیق ترک یک عکس زیر از .سفید دیوار خایل

 .بود کرده پنهان شوفاژ پشت را خودش

 تو .امروز داره بسکتبال کالس .کم کم میاد هم شاهی  ی-

 .گذاشی  ی براشون مدرسه

 انگشت آرایم به و بود گذاشته مت  ی روی را پاهایش شاپور

 گوش مادرش های حرف به .کرد یم بسته و باز را هایش

 با شدن رو در رو و نشسی  ی از واضچ طرز به که داد یم

 پیدا هایش چشم ورم خواست نیم .کرد یم خودداری او

ی مورد در باشد مجبور یا .باشد  به شاپور که چت  
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 این بود کرده قصد جد به .بزند حرف بود آمده خاطرش

احت یک پای بگذارد را شاپور آمدن شبانه و فوری  است 

ی و ارشدش پرس برای روزه چند  خوش او به کند سیع حن 

 .بگذرد

 شهرناز؟ به زدی زنگ مامان-

ی انگار کلماتش .ماند نصفه مادرش حرف  باشند شده قیچ 

ی اینکه بدون بعد .برید صدایش  صدای فقط بدهد جوان 

 .آمد یم ها کابینت در خوردن بهم و بشقاب و کاسه

 مامان؟ زدی زنگ-

 و اش چانه زیر کشید یم دست .داشت اخم شاپور

ی مادرش .کشید یم را اش نداشته غبغب پوست  را آب شت 

 :کرد باز

 خییل .باشیم هم دور شب بیاد شبانه بزنم زنگ خوام یم-

 ...برات دلش

ی...رو...شهرناز مامان-  بیاد؟...گفن 

ی  :شد بلند جا از شاپور .شد بسته آب شت 

 مامان؟ شنوی یم-
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 به و بود پایی  ی رسش .بود کرده سالن به را پشتش مادرش

ی ی درشت خال اینجا از .رفت یم ور چت    روی گوشن 

 .بود پیدا گردنش

 ...مامان-

 ....حاال شاپور-

 .اینجا بیاد االن همی  ی بگو بهش بزن زنگ مامان-

ی...بعدا . باشه حاال- ی...فردان  ی که تو...میگم وقن   هسن 

 ...حاال

 حذفم درسا از ییک امروز همی  ی .دارم امتحان من مامان-

 .کالس رس نرفتم چون کرده

 .گلدارش بلند دامن به کشید را خیسش های دست مادرش

 .بگردم دورت-

ی با ی چشم و افتاده ابروهان   های حباب لحظه هر که هان 

 :شاپور به زد زل ترکید یم تهشان مادرانه عشق

 .شدی باز درست از اومدی من خاطر به-

 .اومدم خودم خاطر به-
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ی هر از شاپور فرزندش چهار از  برایش دنیا این در چت  

 جای .داشت را هوایش همیشه که پرسی .بود عزیزتر

 .بود رفته زود خییل که مردی خایل

ی چه کن تعریف برام یکم بشی  ی بیا حاال باشه-  از خت 

 .دانشگاه

 :گرفت را مادرش دست مچ شاپور

 به بزنم زنگ خودم اگه چون .مامان بزن زنگ بهش لطفا-

ی هر و زنم یم زنگ قرمساقش شوهر  بیاد در دهنم از خ 

 .گمیم دوباره

 .شد تر افتاده مادرش ابروهای

 ...فقط .زنم یم باشه .باشه-

 با که داشت نظر زیر را مادرش بعدی ی دقیقه چند در

ی ی باشد فرار راه دنبال به انگار خانه تلفن گوشر  جهت ن 

 .کرد یم تعلل شماره گرفی  ی در و زد یم قدم

 .... خواد یم .اومده شاپور...شهرناز-

 .باشد داشته دعا التمالس انگار .کرد نگاه شاپور به
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 .بیای...گفت .بزنیم حرف خواد یم-

 و ابروها میان که آنقدر .شد رفته هم در شاپور های اخم

ی پوست  رسیدن تا .کرد یم حس گزنده دردی پیشان 

 .چرخیدیم خانه دور ایستاده همانطور کوچکش خواهر

  

 دست را مانتو آستی  ی یک .برود که بود شده بلند شهرناز

 یم بعدی آستی  ی دنبال به هوارش و داد میان و بود کرده

 :گشت

 .دیگه دادم رو جواب .نداره ربیط هیچ تو به-

ی شاپور  خون هجوم از صورتش .بود ایستاده عصبان 

 بود کرده کف دهانش ی گوشه .بود شده قرمز عصبانیت

ی چنان صدایش و  دیوار که بود گسیخته افسار و وحشر

 .لرزید یم خانه های

 فهمیدی؟ .تو خوردی گه-

 سینه روی را هایش دست .بود ایستاده جلویش مادرش

 یم صدایش بند یک .بدهد هلش عقب تا بود گذاشته اش

 :آمد
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 .مامان کن ولش رسم به دردت .برم قربونت .مامان شاپور-

 :گرفت را مادرش های دست مچ شاپور

ی- ی خ 
 

ی مامان؟ مییک  از حرف کرده غلط کنم؟ ول رو خ 

اث و ارث و سهم ی زده مت  ی هنوز تو وقن   رو گردنش .هسن 

 .شکنم یم

 :بود کرده پیدا را مانتویش آستی  ی باالخره شهرناز

ی یک سگ-  .باشر

د طرفش به کرد سیع دوباره شاپور  .بت 

 اون ییک خودت گردن رو میذارم رو پام یه .میدم نشونت-

ی پفیوز شوهر  .چت  ت همه ن 

 :انداخت دوشش روی را کیفش شهرناز

ی و پفیوز حاال-  بود قرار که اونوقت شد؟ چت  ی همه ن 

 تو میذاشت تومن پنجاه روزی و بشه مامانت شوهر

 نبود؟ پفیوز بالشت زیر تومن پنجاه  جیبت

 را صورتش ناچاری و ترس اشک .سمتش چرخید مادرش

 :بود کرده پر
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ون برو .شهرناز دیگه شو خفه-  .بت 

 مامان .ندارم مامان به کاری االنم .دارم سهم اینجا من-

م ما باشه جا همی  ی  .باال ی طبقه مت 

 :غرید بلندتری صدای با شاپور

ی یم غلط-  .خودته گرن خونت اینجا برسه پات .تو کن 

 :چکید شهرناز چشم از اشک

 

ی یم غلط تو- ی . همتون .کن   کشیدید خط رو من دور وقن 

 .کردید یم هم رو اینجاهاش فکر باید

 در طرف به بماند حرف دیگر ای کلمه برای اینکه بدون

 :کرد اش بدرقه شاپور صدای .رفت

 تونه یم نیستم تهران من نکنه فکر بگو قرمساق اون به-

 برات کی  ی ششقه شقه شبونه بدم دارم آدم .برداره دور

 .بفرسی  ی کادو
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 ی بقیه تا شاپور دهان روی گذاشت را دستش مادرش

 صدای با خانه در .شوند خاموش تهدیدهایش و کلمات

 .خورد بهم بلندی

 :گرفت را شاپور بازوهای مادرش

 ...برم قربونت .نکن-

 سینه روی را رسش .لرزاند یم را کلماتش هق هق صدای

 :گذاشت شاپور ی

 .بده مرگ منو خدا .بگردم دورت-

ی گشاد های سوراخ از .جوید یم را هایش لب شاپور  بین 

ی .گرفت یم دم ی مادرش هق هق وقن   دست شد بیشت 

ی را خودش های لب و دورش انداخت  .گرفت گاز بیشت 

 .شد پیدایش در میان شاهی  ی و شد باز در وقت همی  ی

 :داد تکان را شاپور های لب جان کم و مرده لبخندی

 .اومد بسکتبالیستمون .به به-

 پونگ پینگ بزرگ توپ یک دادن فرو مثل را خشمش

 نباشد چه هر .بزند لبخند تر عمیق کرد سیع و داد پایی  ی
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ی .بود خانه مرد حاال  بیست تازه دیگر ماه بود قرار اگر حن 

ی سال یکمی  ی و
 
 .شود تمام اش زندیک

**** 

 

  

 ورودی قرارمون شش ساعت صبح فردا پس .هابچه اویک"

 ".کوه

 که تاییدی هایعالمت به .خواند گروه در را پیام خزر

 عکس .کرد نگاه بودند فرستاده کالس های بچه اغلب

ها پروفایل  به زد یم زل ای دقیقه چند و کرد یم باز را دخت 

 شاد لبخندهای و ژست .موهایشان رنگ .هایشان صورت

 یم را ها پیام ی ادامه و گشت بریم بعد .رسمستشان و

ک دورهیم اولی  ی .خواند  پیام .او حضور بدون کالس مشت 

 .رسید خودش پیام به و برد باال را ها

ل من"  ".بیام تونم نیم .هستم دعوت مادربزرگم مت  

 از گنگ طرخ با .بود خایل پروفایل یک خودش عکس

ی گردن و رس یک  زودی به .مجازی واقعا آدم یک .رنگ آن 
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ستان مثل هم دانشگاه  نیم دعوتش دیگر .شد یم دبت 

 بهانه کم کم .آید نیم جا هیچ که دانستند یم و کردند

 از دست باید که فهمیدند یم بقیه و کشید یم ته هایش

 .بردارند رسش

ی  نازک صدای .کرد باز را کتابش و گذاشت کنار را گوشر

ون از را  :شنید یم اتاق بت 

 زن واسه اگه این .بردم رو جواد عمو سهم من مامان-

 .برمیم من ستپروانه  عمو

خانه از مادرش صدای  :شد بلند آشت  

ا میدم .نیست الزم نه- ه خرص   .بت 

 !مامان وا-

 برش کوچه تو رفته دوباره داداشت این ببی  ی برو !یامان-

 .داره امتحان فردا .بیار دار

ی مامان- ی یعن   رفتار؟ این خ 

 .بهت گفتم برو-

 .شد یم نزدیک اتاق به که آمد یم هایشقدم صدای
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ا-  خانم؟ پروانه برای بری یم رو این عمو زن...خرص 

ا ی ظرف به .چرخید اش صندیل روی خرص   که حلوان 

 .کرد نگاه بود دستش

 .بله-

 :شد ظاهر مادرش پشت نازک

 !مامان !مامان-

 چته؟-

؟ یم اینطوری چرا-  کن 

ی نه .نه گفتم-  .اونور نری گفته بابات .نه یعن 

خانه سمت به دوباره  اردک جوجه مثل نازک .رفت آشت  

 :دوید دنبالش

ی واسه-  اونوقت؟ خ 

س خودش از برو-  .بت 

 نیفته؟ من به یاسی  ی چشم اینکه واسه-

 رسوای خواییم یا قصه این از دارییم بر دست نازنی  ی-

؟ خلق  بشر
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 اینطورین؟ شماها چرا مامان؟ ای قصه چه-

ی .بهت گفتم که همون-  حرف بابات با برو اینم از بیشت 

 .بزن

 .بست یم را مانتویش های دکمه که کرد نگاه خزر به نازک

ا با باشه-  .رمیم خرص 

 دار برش کجاست وامونده این ببی  ی برو گفتم !نازنی  ی-

 .بیارش

ی بابا اون مورد در-  دستور من مورد در فقط گهنیم چت  

 میشه؟ صادر

ی تو .بله .بله-  .اون با داری فرق دخت 

 :خزر سمت گرفت را حلوا ظرف

 .عمو زن نکنه درد دستت-

 یم زمی  ی روی را پاهایش عصبانیت با حالیکه در نازک

 :رفت اتاقش سمت به کوبید

 .کنم یم فرار خونه این از روز یه باالخره من-

 :گذاشت خزر کمر پشت دست عمو زن
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ی .بیا بده برو-  مسعود اگه کن نگاه هم در دم زحمت ن 

 دست از کنمیم سکته آخر .تو بیاد بگو ستکوچه توی

 .اینا

 خانه جلوی ایوان های پله از .برداشت را حلوا ظرف خزر

ی ی شده زرد های برگ را باغ .آمد پایی  ی  کرده پر پایت  

 کشیدن آغوش به برای غروب و آمد یم رسدی باد .بود

 .داشت عجله شهر

ق قدییم عمارت سمت به آرایم به  خانه با که رفت باغ رسر

 نور همیشه و بود درجه نود ی زاویه یک در ها آن ی

 هم حاال نوری همان .کرد یم روشن را او اتاق بامش پشت

 یاسی  ی هنوز چند هر بود کشیده باغ وسط تا را خودش

 دست با افتاد ظرف روی که خشیک برگ.بود نیامده

 باال ایوان جلوی های پله از .انداخت پایی  ی و برداشت

 :آمد رسش باالی از صدای .کوبید در به انگشت با و رفت

 بله؟-

 بام پشت ی لبه که دید را پروانه و آمد عقب قدم چند

ی نور .بود ایستاده  سفیدش صورت پشت بود افتاده نارنچ 

 .بود شده پیچیده بلند دسته رنگ ست  ی رورسی یک در که
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 .سالم-

 کرد احساس خزر همیشه مثل .داد تکان را رسش پروانه

 .شود نیم موفق اما کند یم تالش زدن لبخند برای که

ی انگار  وجود روانش و روح یا صورت در نام این به چت  

 .نداشت

 .دادن عمو زن واین-

 .کنمیم تمت  ی... دارم .باال بیا بازه در-

 .پیشخون روی...میذارم-

 .باال بیا-

 بزرگ یخانواده این عضو ترین زده یخ اون خزر از بعد

ی .بود ی 50 نزدیک زن 
 
 باطری قبل ها دهه انگار که سالگ

ی .بود شده تمام اش  دوم زن شوهرش بود فهمیده وقن 

ی دارد؟  شوهرش دست در دست که بود دیده را حورا وقن 

ش او حالیکه در داشت ی بود؟ باردار را دخت  ی آن وقن   خت 

 که بود ها شب یا روزها همان از ییک بود؟ رسیده هولناک

ی لبخند احتماال  در و زدند یم را حرفش همه که مهربان 
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 به .تارییک به .بود فروخته بود قدیمش های عکس تمام

ی
 
 .خانواده به .باغ بزریک

 نور فقط و بود تاریک خانه سالن .کرد باز را در خزر

خانه چراغ  .بود کشیده دیوار روی را ها مبل ی سایه آشت  

ی سمت به آرایم به  بام پشت به دانست یم که رفت پلکان 

ی و اتاق .رسد یم
 
 .یاسی  ی زندیک

 .سالم-

 .نکنه درد دستت .سالم-

ی نور .بود روشن بام پشت  ی باغچه روی بود افتاده نارنچ 

ی نسبتا
 
 قلوه و خاک .بود کرده پا و دست یاسی  ی که بزریک

 .درشت ها سنگ

 .بهت نپاشه آب-

ی پشت الک به .رفت کنار خزر  باغچه خاک روی که هان 

 دست میان کوچک های بچه .کرد نگاه بودند گرفته آرام

ی رسعت با تر بزرگ های پشت الک پای و  به بیشت 

 .رفتند یم النه سمت
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 بشی  ی-

ی ی کاناپه به پروانه  آفتاب که ای رفته در زهوار راحن 

 .کرد اشاره بودش پوسانده

 .برم باید .ممنون-

ی ا ا- ه داره که اون زحمت ن   بیار در سمت مت 

 الک و شد خم .کاناپه روی گذاشت را حلوا ظرف خزر

 قرمز رنگ یک الکش روی .برداشت را کوچک پشت

ی  .بود شده کشیده الک شبیه جزن 

 .نکنه درد دستت بقیه کنار بذارش-

 .شدن زیادتر-

 .تره روشن الکشون که اونا .یاسی  ی آورده جدید تا دو آره-

 .داره فرق نژادشون

 که کرد نگاه غذاهاشان ی شده شسته ظروف به خزر

 .شوند خشک تا بودند شده چیده دیوار کنار

 .اجازه با-

 چطوره؟ دانشگاه-
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 ها سال این در هزارم بار برای .کرد راست کمر پروانه

 هزار انگار که نگایه .خورد گره خزر نگاه با نگاهش دوباره

ی نگاه فقط نه .کشید یم دنبال به معنا  فرزند را او که زن 

ی با نگاه یک که بداند شوهرش دوم همرس یا هوو  معنان 

 .کرد نیم درک خزر که

 .خوبه-

 :داد تکان رس پروانه

 .کشیدی زحمت-

 هنوز .آمد خانه به یاسی  ی که بود باغ یمیانه به نزدیک

 روی همیشه مثل آرد گرد .بود تنش قنادی روپوش

 .رفتیم خانه سمت به عجله با و بود موهایش

**** 

 

  

 بزرگ خواهر .گلستان و گرمابه رفیق .غارش یار .شبانه

 .خونشهم و درد هم و همبازی .تر
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 .موهات شده خوب چه-

پنجه و رنگش ای نقره کوتاه موهای به کشید دست شبانه

ی از را موها ی  :زد کنار پیشان 

 .کردم کوتاه یهو رسم به زد .آره-

 .شده خوب-

 .کرد بارم چت  ی کیل مامان-

ی یم که گرد آنقدر .بود گرد صورتش ی تصور توانسن   کن 

 .است زده رقم پرگار با را او خلقت،

 .شده پر .شدن سفید خییل ویل-

 .اومده بهت-

 مرغان آبله یادگار .داشت راستش ی گونه روی لکه یک

ی .کودیک ی هم با دو هر وقن   .بودند شده درگت 

 .گرفتم بابا از بودکه من ارثیه اینم دیگه-

ی تنها شبانه .زد لبخند نرم شاپور  دنیا این در که بود دخت 

ی تنها .داشت دوستش عمیقا  قلبش اعماق از که دخت 
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ام رفتارش و حرف هر و حرکت هر برای  .بود قائل احت 

ی ی فاصله با خواهر یک از فراتر چت    .سال دو سن 

ی چه خب-  .کن تعریف دانشگاه؟ از خت 

 گرمای .گرفت دورش را هایش دست و برداشت را ماگ

ی  .رفت باال هایشاستخوان از و پوست روی نشست چان 

 شهرناز؛ با وحشتناک بحث و جر آن کردن یط از بعد

ی نیمه چنی  ی به خواهرکوچکش،  به .داشت نیاز شن 

 . خانه سکوت

ی- ی های نشدن پاس همون .هیچ 
 

 .همیشیک

ی رد روی کشید دست و خندید شبانه  مانده جا به چان 

 :مت  ی روی

ای تو- ی یم داری پیوسته خییل دکت   .گت 

 :سقف به زد زل .داد تکیه مبل پشت به را رسش شاپور

ی-  چطوره؟ مامان 

ی .رسه یم شگلخونه و ها گل به .خوبه اونم خوبه-  به گت 

ا ی .میده دخت  ی .کنه یم خشک ست    .اینکارا از .ندازهیم ترشر
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 داره؟ هاشو پرنده هنوز-

 .خوردن رو رسمون آورده مینا تا سه دو .برات نگم .اوه-

 تصویر .لبش روی نشست لبخند .کرد کج را رسش شاپور

 با دید یم مادربزرگش قدییم و بزرگ ی خانه از واضچ

ی و زیاد های اتاق  مرغ قفس اش خانه جای همه از که زن 

ی بوی زمینش زیر و بود آویزان فنچ و عشق  یم رسکه و گلت 

 آفتاب ی تیغه حالیکه در بند پشه در زود صبح یک .داد

ی ی لبه بود افتاده  خواندن آواز صدای و بند پشه باالن 

 گلستان به شب " .بود شده قایط ها عشق مرغ با پدرش

 "پیمودم تو هجر در ناکایم یباده بودم، منتظرت تنها

ین دوران ی شت 
 
ی پرس خودش آنکه از قبل .زندیک  بشود بالیع 

د پا و ی همه بگت   همان کردن جمع شبیه و شده تمام چت  

ی پستو، تارییک در دادنش هل و بند پشه ی های خوشر
 
 زندیک

 خانه بزرگ پرس او و بود رفته پدر .بود رسیده انتها به

ی .بود شده  پسش از خوب دانست یم که مسئولین 

 ی نقطه .آمد برنخواهد هم بعد به این از و برنیامده

ی تاریک
 
 .اشزندیک

 نیاوردیش؟ چرا-
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ا مراقب بمونه باید ییک- ی شب یه .باشه دخت   یه نباشر

 .زنن یم گندی

 نکردی؟ پیدا من برای را خوبش یه هنوز-

 .انداخت پا روی پا شبانه

 زدم یم حرف تصویری باهات داشتم پریشب اتفاقا-

ی بزن حدس .دیدت بود حیاط توی یکیشون  گفت؟ خ 

 کشیده؟ چشم خط داداشت-

 صدایش تا گرفت را دهانش جلوی بعد خندید بلند شبانه

 .نکند بیدار را مادرشان

ی یم چشم خط چرا .همی  ی دقیقا-  .خب زشته شاپور؟ کشر

 ما؟ های آرمان بود این

ی ی تیغه شاپور  را حرفش ی ادامه شبانه .خاراند را اش بین 

 :گرفت

ای از-  قبیل اون نکردی؟ پیدا رو کش هنوز دانشگاه دخت 

ی  شد؟ خ 

 :رسش پشت انداخت را هایش دست شاپور
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ه-  .بردش اومد باد بودم نزده گت 

 .باش جدی. مسخره-

ی شاپور  چطور که کرد یم نگاه شبانه به .بود حوصله ن 

 وقت همه برای چطور .بود حوصله و دل با همیشه

 را مادرش هوای هم .رفت نیم هایش لب از خنده .داشت

ی هم داشت
 
 داده دست از را فرزندش تنها که مادربزریک

انه خوابگاه نیمچه یک مسئول را خودش .بود  کرده دخت 

ی اتاق . بود های به مادربزرگش که هان   کرایه دانشجو دخت 

 مثل کرد یم آرزو .بود خانه مسئول شبانه و بود داده

 .بود او جای شبانه حداقل یا بود شبانه

 .شب رس بود اینجا شهرناز-

 کشید دست .کند حفظ را لبخندش کرد سیع شبانه

ی و گوشش پشت  و گرفت لباسش پایی  ی از نخ یک دلیل ن 

 :کشید

 .گفت مامان آره-

 بی  ی باید چرا کرد فکر .کرد نگاهش منتظر شاپور

 باشد؟ تفاوت حد این تا خواهرانش
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اث و ارث دنبال-  .اومده مت 

ی یه-  . گفته چت  

ی یه-  گفته؟ چت  

 :شد خم جلو به شاپور

ی اون .بشینه باال بیاد میخواد-  رس باالی بیاره رو ناموس ن 

 .دقش آینه بشه مامان

 :چسباند هم به را هایش دست کف شبانه

 .نباش نگران .نمیاد-

 .کرد نگاهش مشکوک شاپور

ی یم حرف باهاش-  نه؟ زن 

 .معلومه-

 :شد هم در شاپور اخم

 معلومه؟-

 .خواهرمه-

 :بود صدا پر شاپور پوزخند
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ی مفهوم عجب ! خواهر-  .عجین 

ی گذاشتنش تنها اینطور کنم نیم فکر من-  درست رو چت  

 .کنه

ی؟ بشه درست قراره مگه کنه؟ درست-  از که روزی چت  

ون رفت در این  رو ما فکر هیچوقت دیگه بهش گفتم بت 

 .نکنه

 .کردی اشتباه خب-

 :زد خودش ی سینه به دست با .پرید باال شاپور ابروهای

ی همه اینکه مثه کردم؟ اشتباه من-  .رفته یادت رو خ 

 ...ویل .نرفته یادم .نه-

 

ی رفته یادت .رفته یادت چرا-  اون واسه کرد خودکشر

 سه بار یه نه اونم .بود باباش جای که حرومزاده مرتیکه

 رو مامان چقدر .بودیم بیمارستان هفته ته هفته رس .بار

 .برد آشنا و دوست جلو رو آبرومون چقدر .داد عذاب

ون را نفسش شبانه  :داد بت 
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 ...شاپور-

 .کنه یم زاری گریه اونجا شینه یم میاد نه؟ .زده رو مخت-

ی موندم ی چرا مامان   . نمیگه هیچ 

 ...شاپور-

ی تو این بگو بهش- ی تو اون از نه بمت   .هاست بمت 

 .بشینه لرزش پای خورده بدم خورده خربزه

 .بود کرده ردش رو تهایم مامان-

ی در شاپور  :ماند ثابت نشسی  ی صاف مست 

 خب؟-

 .همی  ی...خب-

 برسه؟ مامانمون به نذاشت چرا که اینه ما مشکل-

 ...ما-

 حاال باشه؟ عن اون تن به رس خواستیم یم اصال ما-

 ناپدری؟ عوض شد دامادمون چرا که اینه ما دلخوری

 .بزنم حرف من نمیذاری اصال-
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ی چرند داری-
 

 این و بود زنده اگه هم بابا .چرند .شبانه مییک

 نه .نداخت یم شهرناز صورت تو تف دید یم رو ماجرا

 .نمینداخت اونم .تف حیف

 .کرد یم حمایت هاش بچه از بابا-

 را نشسته عرق و لبش پشت کشید دست .خندید شاپور

 :کرد پاک

 .اینور داره یار یه پس .خوبه .خوبه-

 .ایم خانواده ما آخه؟ چیه حرفا این-

 .وسالم .نداریم شهرناز خانوادمون تو ما-

 به که ست بهونه فهیم؟ نیم چرا .شاپور ست بهونه اینا-

 .بشه نزدیک ما

ی غلط- ی .کرده اضاق   .کرد یم اینجاشو فکر رفت یم وقن 

 .شده سالش 19 تازه .شاپور ست بچه-

 خاک و گرد چطور امشب دیدی یم باید بچه همی  ی !بچه-

ی تهایم اون بود هم بچه اگه .کرد یم ف ن   اژدها ازش رسر

 .ساخته
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 :داد تکان آرام را رسش شبانه

 بذار رو خودت .باشه کنارش دوباره مامان خواد یم-

 .جاش

 .زنم یم دار رو خودم خودم باشم آدیم اینطور من ؟ من-

ی تو برینم اینطور
 
 رو شاهی  ی .پول خاطر به مخانواده زندیک

ی این افرسده؟ و آروم انقدر بود؟ اینطوری دیدی؟
 

 جنیک

ی رو ما ی همه انداخت راه شهرناز که  حاال حاال .کرد روان 

 .بره چشمش تو دودش باید

 عادت به و سیگار دنبال به.انداخت پا رو پا و داد تکیه

ی شلوار اما زد جیبش به دست همیشه  خایل خانه راحن 

 :کرد نگاهش شبانه .بود

ی یم سیگار-  ؟ کشر

 .نداد جواب شاپور

 جاش که کرد یم صورتت خرج چک یه بود اینجا اگه بابا-

 .بمونه ساعت چهار و بیست تا

 صدای .رفت اتاقش طرف به و شد بلند جایش از شاپور

 :کرد اش بدرقه شبانه
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ی-  .ببینتت بیای فردا گفت مامان 

 .بست را اتاق در شاپور

**** 

 

 دوست همیشه مثل .زد یم حرف پر دهان با عیل عمو

 سفره کنار را خوردن غذا و بنشیند مت  ی پشت نداشت

 را اشمصنوغ پای بتواند که طوری .داد یم ترجیح

 گوشه همیشه خانواده از عضوی شبیه پا .بگذارد کنارش

  .بود سفره از ای

 .جورابش و پا

 .ببنده رو قنادی خواد یم گفته داداش زن به یاسی  ی-

 و زد برنج زیر آرام .شد شل کیم نازک دست در قاشق

 :توپید مسعود به نیاید چشم به حرکاتش اینکه برای بعد

 !نکن ملوچ ملچ انقدر-

 حرفش به بعد و کرد بدل و رد میانشان نگایه عموعیل

 :داد ادامه
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 .بده کنکور بخونه درس خواد یم گفته-

 :داد تکان رسی عمو زن

 هم خب .ست مغازه همی  ی از درآمدش همه زنم اون-

 نمیشه؟ بگردونه رو مغازه هم بخونه درس

 یادگار هم مغازه این .گفته بهش رو همی  ی هم داداش زن-

 دست بده گفتم .بفروشن نمیخوان .بیامرزشه خدا بابای

  .نرفته دستشون از حداقل .عاطفه شوهر

 :زد مسعود دست پشت عمو زن

 هم کار اهل همچی  ی عاطفه شوهر حاال .برندار دست با-

ی هر .نیست  .بدید تکونش هم خ 

ی بد که فهمید عیل عمو های اخم رفی  ی هم در با  را جان 

ی رس پشت زدن حرف .است رفته نشانه  داماد تنها و دخت 

ی  که کش هر رس پشت زدن حرف اصال .هاشمیان بن 

ی   .داشت ریشه هاشمیان باغ در جان 

 ور بفرستم رو مسعود تابستون امسال داشتم خیال-

ی یه یاسی  ی دست ه یاد چت    .بگت 

 :شکفت گلش از گل مسعود
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م حتما من بابا-   .مت 

 :کرد پر دوغ از را لیوانش نازک

 .بزنه رو مدرسه و درس قید خداشه از-

 :کشید عقب سفره از عمو

ی- ی هر .نخت   کار خود جای درس .داره خود جای چت  

 .شکر نعمتت و داده به خدایا .شکر الیه .خود جای

 لب زیر و کشید صورتش به را هایش دست همیشه مثل

 به زمی  ی روی و برداشت را پایش بعد .فرستاد ای فاتحه

  .رسید عقب مبل سمت

  .میشه شلوغ رسش .کمکش برو رو قربون عید این عجالتا-

 :شد سفره کردن جمع مشغول عمو زن

ی یه خانم پروانه-  از رفی  ی به راجع پیش روز چند هم حرفان 

  .مادرش پیش بره خواد یم گفت یم .زد یم اینجا

 نگاه عیل عمو به چشیم زیر ها بشقاب کردن جمع وقت

ه اخبار و تلویزیون به باشد نشنیده انگار عمو .کرد  خت 

 :چید پیشخان لب خزر کمک به را ها ظرف عمو زن .بود
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ی مادرم گفت یم- ی میخواد کمک شده پت   نمیشه هم حاض 

  .اینجا بیاد

 :کرد زیاد را تلویزیون صدای عیل عمو

ی یه .رو مادرش همینجا میاره- ی بریز چان   .زحمت ن 

 :انداخت باال شانه عمو زن

 ی آواره بری کاریه چه گفتم .بهش گفتم رو همی  ی منم-

ی روستا و در ی و حق یه اینجا باالخره.بشر  ول .داری حقوق 

ی ی برگردی فردا پس چکار بری کن   بچه و تره جا ببین 

ی نه .نیست   .سهیم نه هست عمارن 

 توی که چرخید عمو زن سمت به آرام عیل عمو رس

خانه  برای و کرد یم جمع را کثیف های ظرف داشت آشت  

  .زد یم حرف خودش

ی- ی یعن   خانوم؟ خ 

 :شد هل عمو زن

ی نه-  ...میگم یعن 

 خوریم؟ یتیم مال دزدیم؟ ما مگه-
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 ...باالخره...که بود این منظورم .بده مرگم خدا نه-

 خانواده همیچی  ی اگه ما .زن کن مزه دهنت تو رو حرف-

 بچه یه با رو شهید ی بیوه جوون زن رفتیم نیم بودیم ای

یم   .سالمون بیست داداش برای بگت 

 ...من بله-

  زنیه؟ همچی  ی من مادر-

 سینک داخل آرام را ها ظرف .شد ساکت عمو زن

ی  به کرد یم پاک را سفره درحالیکه خزر .گذاشت ظرفشون 

 .داد یم گوش آرام جنجال این

ی یه ها بچه جلوی- ی یم حرفان   .زن 

 :پرید وسط کند عوض را بحث اینکه برای نازک

 .نسیم شبکه بذارید .ستخندوانه امشب بابا-

ده وجودش از ای نقطه بد .داشت اخم اما عیل عمو  فرسر

ی هم آن و خانواده .بود شده  محله کل در که هاشمیان بن 

ی و   .بودند شده شناخته کوچکشان شهر حن 
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خانه در ها ظرف توروق ترق صدای  .بود شده کم آشت  

ی به خانه ی که بود رفته سکون   هم تلویزیون بلند صدای حن 

  .شکاندش نیم

 !نکن !مسعود نکن-

 و کرده او بلند موهای الی انگشت که را مسعود نازک

ی سوسک چه وای "کرد یم زمزمه لب زیر
 
 الی بزریک

 زنگ صدای وقت همی  ی .راند عقب "!وای ! موهاشه

  .شد بلند خانه ورودی بلبیل

 .کیه ببی  ی مسعو-

 باز را در . شد بلند جا از و پراند را لگدش آخرین مسعود

 :شد یم شنیده راهرو از صدایش .کرد

 .هست کلمم دلمه وای .نکنه درد دستت-

خانه از بود دلخوری از پر انگار که عمو زن صدای  آشت  

 :آمد

 .مسعود کیه-

  .آورده دلمه .یاسینه-
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 را چادرش عمو زن .شد جا به جا  آرام خییل نازک

 :گفت رفت یم در طرف به حالیکه در و برداشت

  .عمو زن تو بیا یاسی  ی-

 جا صدای .شد یم شنیده دیوار ازپشت یاسی  ی صدای

 سال هزار که مردی عاقله انگار .سنگی  ی کیم و افتاده

ی
 
 .باشد کرده تجربه را زندیک

 .بیارم براتون دادن رو اینا مامان .عمو زن ممنون خییل-

 کنار گذاشتم تربچه برگ یکم وایسا .کشیدی زحمت چرا-

  .پشتات الک برای

 :کرد نازک به رو خورد تکان جایش رس عیل عمو

ی یه پاشو-  در پامو من . عمو تو بیا یاسی  ی .کن رست خ 

  .آوردم

 قد دیوار پشت از بعد .آمد یاسی  ی گفی  ی یاهللا صدای

 دست .پایینش رس و خورده شانه موهای .شد پیدا بلندش

 :کرد یم نگاه را زمی  ی و کرده گره هم در را ها

  .عمو سالم-
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ی در و آورد باال را رسش  . گذاشت خزر از نگاهش مست 

 .گرفت جان عیل عمو دیدن با لبش روی کمرنگ لبخند

 .جون عمو تو بیا-

 

 تحویل رو ها جعبه چاپخونه برم باید .ممنون خییل-

م   .بگت 

 :برگشت ها تربچه برگ پالستیک با عمو زن

  .ست تازه اینا بیا-

ون پالستیک یک با اتاقش از نازک  حالیکه در .آمد بت 

ی چادر
 

 :بود گرفته گلو زیر تنگ را اش رنیک

  .سالم-

 :رسید راهرو ورودی به تا شد رد عجله با پدرش جلوی از

 پشت الک بودم گفته .دارن باغ .آورد دوستم ...رو اینا-

ی...داریم  .کاکتوسه .برام چیده داری شما یعن 

 :داد تکان رس لبخند با یاسی  ی

  .نکنه درد شما دست-
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 نازک ی انداخته گل لپ به اینکه بدون گرفت را پالستیک

 :گفت کرد یم نگاه پالستیک داخل به حالیکه در .کند نگاه

 .گرفتم پرینت براتون بودین خواسته که ای مقاله اون-

ید برید .میاد در آخرش صفحات داره  .بگت 

 باشد داشته فاعیل اینکه بدون .بود خزر به رو جمله این

 و کرد جمع را پالستیک .کیست مخاطبش بود مشخص

ی بیاورد باال را رسش اینکه بدون  که در .کرد خداحافیط 

 که افتاد دیوار روی عکس قاب به خزر نگاه شد بسته

 انگار .بود جبهه در یاسی  ی پدر و عیل عمو خندان صورت

 نگاه همان با باشد قاب این در یاسی  ی خود حاال همی  ی

ی شاید . لبخند همان .ها چشم همان  و ذوق همان حن 

ی استعداد همان .گفی  ی شعر برای قریحه  تو" .خطایط ذان 

 "...نگری یم باغ به ایوان بلندای از

**** 

 

راح شب
َ
 روز تمام که خایک بوی .دادیم خاک بوی *ق

 زیر حاال و داده جا هایش بیابان ی پهنه در را آفتاب
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ی ستاره پر ی برهنه آسمان  کرده پیدا بازدم برای فرصن 

  .است

ی خشک شهر این در که بود سال سه  دیگری آدم بیابان 

 را خودش شد یم پیدا که قراح تابلوی جاده، در .بود شده

 دیگری شاپور و ها صندیل همان روی گذاشت یم جا

ی اینجا .شد یم پیاده  مشکالت و خانواده مرد آن از خت 

 شاد و رسزنده شاپور تولد محل قراح .نبود درشت و ریز

 درس به و بود دار زنده شب که بود خوابگاه و دانشگاه

  .نداشت اعتقادی هیچ خواندن

ی شهر شبیه قراح  .نبود نقشه جای هیچ در که بود رویان 

ی داستان وسط در حفره شبیه ناگهان به که شهری
 
 زندیک

ی مادرش .ببلعدش تا بود شده باز  پشت بود ایستاده وقن 

 ریز را هایش چشم ببیند را اش قبویل ی نتیجه تا رسش

 :بود کرده

 نیاوردی؟ تهران کجاست؟ دیگه این قراح؟-

 رسدی ی همه با .بود شده اش خانه قراح اما بعدها

 و خشکیده رود با .تابستانش و بهار گریم و ها زمستان

 با .شخض های باغ از بود پر که رسست  ش ی منطقه تنها
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وکه کاروانرسای ی با میثم با که ای مت   روی سیاه است 

ی کم خودم"بودند نوشته دیوارش  هر هم تو دارم بدبخن 

ی روز  ادای حالیکه در و نشسته زیرش بعد و "شو خوشگلت 

 گرفته عکس خودشان از آوردند یم در را ها مست بد

  .بودند

ی آدم همان .فرهاد و هادی ، داشت را میثم قراح  که هان 

 این شبیه درست اما بودند آمده دیاری و شهر از کدام هر

ی هم با هم این از پیش سال سالهای که بود
 
 کرده زندیک

 به و کند رهایش خواست نیم که بود شهری اینجا .اند

ی یک دنبال
 

 بیابان خاک ی ذره ذره در عمیق دلبستیک

 .بود هایش

 

 قسمت تقریبا ایستگاه این .ایستاد دانشگاه ورودی اتوبوس

 شدند یم پیاده خوابگاه پرسهای تمام .شد یم خایل مردانه

 .بروند پیاده هایشان دانشکده تا را بعدی ی دقیقه ده تا

 :پیچاند گردنش دور را رنگ طوش شال شاپور

م من-   .رس یه انجمن مت 
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 :خندید میثم

ی خری کله چه دیگه تو بابا- ی یه بیا هسن   بزن حاض 

  .حداقل

 وطن بگو بهش .ندارم رو شهبازی ریخت حوصله اصال-

  .کن حذفم گفت دوست

ی-  ؟ ای نوشابه دوغ 

ام و عزت با بذار میفتیم آخرش که ما-   .کنار بکشیم احت 

ی راست-
 

 بذار .مدیونتم .شاپور کردی باز چشمامو .مییک

 .ببوسم پاتو

ی . بابا نکن-  .روان 

 :شد صاف بود شده خم رفی  ی راه حی  ی که میثم

  .بنویس جزوه قشنگ فرهاد .پس میام منم-

شان  :شاپور ی شانه پشت زد میثم شد جدا که مست 

 معلوم امسال گفت یم زدم یم حرف نورالیه با پریشب-

 یه همی  ی کن فکر پرس .نه یا بیارن نذر شبا محرم نیست

ی درست شام ه دستمون از خوردیم یم که هم حسان    .مت 
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  نه؟ هاته دنده زیر کال مغزت-

 .نافمه زیر اونکه نه-

 شاید کشید باالتر را کاپشنش زیپ میثم .خندید شاپور

ی رسد سوز  در کرد دست .کند نفوذ اش سینه به کمت 

 :هایش جیب

 باغستون؟ محله تو رفتیم هادی با شب یه یادته پارسال-

 یادته؟ .آوردیم شام داشی  ی مراسم باغا خونه این از ییک

 .انداخت باال شانه شاپور

 هر هم امسال بچینیم برنامه باید .بود عایل خییل اون-

ی ی روضه .رفته یادم رو اسمش .اونجا بریم شب  بود خ 

 .دوپالکه خونه میگفی  ی رو ش خونه آهان .نیست یادم

یم امسال  .اونجا مت 

ی به .بود خلوت ها صبح اغلب مثل انجمن  نفر چند از غت 

 در .نبود کش زدند یم حرف و ایستاده کنار گوشه که

ین واقع ی بیشت   از بعد عرص یا ناهار زمان برای شلوغ 

ی در شاپور .بود ها کالس ی سالن   .کرد باز را تمرین کوچک 

 :داد یم نا بوی
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ی این نیومدن هنوز-  یه به قشنگ .کی  ی درست رو آب نشن 

 .ورشونه

ی تارییک در قدم چند  و گرد حرکتش هر با .رفت جلو نسن 

  .رقصید یم فضا در غبار

 .میده آب داره هنوز شوفاژم نگا-

 و شود خم تا کشید را مرده چرک رنگ ای قهوه ی پرده

ی در ی روشنان   درست هنوز .ببیند را پنجره زیر شوفاژ بهت 

ون .کرد راست کمر دوباره که بود نشده خم  درست بت 

ی انجمن اعالنات بورد پای پنجره راست سمت  دخت 

ی اطالع و ها نوشته داشت و ایستاده  .خواند یم را ها رسان 

ی ی لکه یک در .شد خم جلو به کیم شاپور  کوچک چرن 

ی چادر شیشه روی مانده جا  به مات و برداشته موج دخت 

ی وقت همی  ی .رسید یم نظر  باشد شده متوجه انگار دخت 

 خییل شاپور .چرخید او سمت به کند یم نگاهش کش

 :شوفاژ پای نشست پا رس .کشید عقب را خودش آرام

ی باید اینو-  .دوباره کنیم هواگت 
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 خزر فامیل دنبال به داشت نفر یک رسش ته حالیکه در

 "....خزر ی...خزر ی".گشت یم

ی یم ایراد خییل-  یه اینجا که همی  ی .دوست وطن گت 

ی  آقای قال .کن شکر رو خدا برو دادیم بهت مسئولین 

 پور بنده

ی" ی .هاشمیان بن  ی خزر .هاشمیان بن   "هاشمیان بن 

 :ایستاد پا رس

 .آوردن در رو ش مسخره-

ون چشیم زیر و زد کمر به دست  ی لکه .کرد نگاه را بت 

ی کثیف و کدر  .بود شده خایل چادر موج جای از چرن 

**** 

 

 نویسنده تخیل در شهری قراح*

 

ی ی جعبه .کرد جا به جا دستش روی را بچه عاطفه ین   شت 

 از مدام و نبود بلند پا روی که مسعود به رو و برداشت را
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ون ها شمع استند پشت از قنادی بلند های شیشه  را بت 

 :گفت پایید یم

ی مردی داری دیگه مسعود-   .ها میشر

 سال و سن عادت .چرخاند یم لپش زیر را زبانش مسعود

  .افتاد نیم رسش از کرد یم کاری هر مادرش که داری

 برات بابات بگم شد تموم درست کار به بده رو حواست-

  .بزنه همینطوری مغازه یه

ون صندوق پشت از حالیکه در و داد تکان رس مسعود  بت 

 :گفت آمد یم

 ...عمه...عمه-

 .ایستاد راه وسط عاطفه

ی یم عمه- ی اینجا ساعت یک تون   یک .بیام و برم من بشین 

ی نه هم ساعت   .کمت 

 دار طرح ساتن رورسی یک تاق زیر که عاطفه ابروهای

 :پریدند باال بودند شده پنهان

  بری؟ کجا .وا-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .میام زود خدا به .میام زود-

ی نیم بکن رو کارت بشی  ی برو مسعود-  خدا بنده یاسی  ی بین 

 ...باید عیده شب شلوغه؟ رسش چقدر

 .میام ربعه یه عمه-

ون مغازه از بزند کندحرف فرصت عاطفه آنکه از قبل  بت 

 فضای در شدن بسته و باز با غروب رسد سوز .پرید

ی ین  ی شت   سمت .داد تکان رسی عاطفه .کرد یط را فروشر

 از نییم و شده خم یخچال در کمر تا که رفت یاسی  ی

ی میان صورتش ی های سین  ین   ثانیه چند هر و بود پیدا شت 

 مهارت با تند تند بعد و "بذارم؟ اینم از"آمد یم صدایش

ی ین   یم جعبه در مرتب و منظم های ردیف در را ها شت 

 .چید

م من عمه یاسی  ی-  پرس این .کمکت بیاد ییک بگم خونه مت 

 .رفت کرد ول

 کرد نگاه مغازه در به دوباره داد یم تکان را بچه حالیکه در

ی ی نوشته که  خاموش و روشن مدام اش شیشه روی نئون 
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ی"شد یم ین   ترازو روی را جعبه یاسی  ی "علوی رسای شت 

 :گذاشت

 .بیاد بود قرار مامانم-

 :کرد نگاه ساعت به

 و کیلو یک .جناب بفرمایید .نیومده هنوز کنم فکر-

  .شد دویست

 :رفت در طرف به عاطفه

م من-  .بود اگرخونه گم یم بهش مت 

 باز هم از هایش قدم شدن نزدیک برابر در ورودی در

 ی کوچه که اش پدری باغ خانه سمت به قدیم چند .شد

 کیم یارس ماشی  ی دیدن وقت هایش چشم.بود مغازه بغل

ی و روشن نور در .شد تنگ  شهرداری چراغ رنگ نارنچ 

  .شد پیاده ماشی  ی از که دید را خزر

 .سالم-

 با را ماشی  ی تا مانده قدم چند و داد تکان رس یارس برای

 : شد خم و داد جواب را خزر سالم .رفت عجله
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؟ که امشب .مبارک عیدت .عمه سالم-  مهدی آقا هسن 

 .کنید صحبت کار مورد در بیان میخواسی  ی

 :بود شده یله کنارش صندیل روی یارس

  .میام نماز از بعد .عمه میام-

ی با ماشی  ی  که خزر .رفت محله مسجد طرف به آرام رسعن 

 قدم با شود تمام هایشان حرف تا بود ایستاده بالتکلیف

 :شد قدم هم عاطفه بلند های

 بودی؟ دانشگاه-

 .بله-

ی اینو-  .بگت 

ی جعبه ین   دست روی را بچه .داد خزر دست به را شت 

 .گذاشت دیگرش

ی یم بود تنها دست مغازه تو یاسی  ی-  پای بری تون 

؟ یک صندوقش   ساعن 
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 .شد کند بودند رسیده خانه در به که خزر های قدم

 که رفت یم مغازه طرف به .داد عاطفه دست به را جعبه

 :شنید را عاطفه صدای

  .بیای گفتم من بگو-

* 

 یم .آمد یم تند را مغازه تا اتوبوس ی فاصله پروانه

 الزم کمک یاسی  ی و است شلوغ  عید شب که دانست

ی در و کرد یم مرتب رسش روی را چادر .دارد  روی که کیق 

ی بوی تا گشت یم ماسک دنبال به بود دوشش ین   و شت 

 به قناد یک زن کرد یم فکر کش چه .نکند اذیتش خامه

ی حساس شکالت و آرد و خامه بوی  را یاسی  ی باشد؟وقن 

 هم لحظه این تا و شده درست حساسیت این بود حامله

 .بود مانده

ی پررسعت ماشی  ی یک کنارش از  باال را خیابان رسباالن 

 .لرزاند یم را محله تمام تقریبا موزیکش صدای .رفت

 خواهد یم و گرفته را تصمیمش یاسی  ی که بود خوشحال

ی .بخواند درس  آن از خواهد یم که بود خوشحال حن 

 آید یم وقت هر نبود قرار دیگر .بکند دل باالخره مغازه
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ی و خامه بوی با باشد ساکت و خسته خانه ین   روی .شت 

 .کند ها پشت الک مشغول را خودش و برود بام پشت

 ی همه .رفتند یم هم اینجا از و دادند یم اجاره را مغازه

 و شود قبول دیگری شهر یاسی  ی اصال که بود این امیدش

 .وحشت بیایان این از شهر این از .بروند اینجا از هم با

 ماسک .بود کابوس چت  ش همه که پالکه دو ی خانه ازاین

 باز هم از مغازه درهای همینکه و گرفت مشتش توی را

ی بوی و شدند ین  ی توی شده زده ی خامه عطر و شت   بین 

 داشت و نشسته صندوق پشت که دید را خزر پیچید اش

ی فیش   .کرد یم مهر را مشت 

 را صورت مقتعه ی سایه و صورتش به بود افتاده نور

ی های المپ رنگ قرمز نور .بود گرفته قاب  هر مغازه نئون 

 یم خاموش و روشن را صورتش راست ی نیمه ثانیه چند

  .کرد

ی ی جعبه داشت که دید را یاسی  ی و چرخید  یم را مشت 

 ستون از خفیف لرزی .کرد نگاه خزر به دوباره بعد .بست

  .گذشت فقراتش
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ی .بود آشنا صحنه این چقدر ی صحنه عمر از اگر حن   بیشت 

ی و جنگ گرد و گذشت یم سال ش از  رویش بدبخن 

ی هنوز بود نشسته
 
 همی  ی خودش .داشت را روز همان تازیک

 بود آمده هم روز آن .یخچال پشت آنجا هاشم سید و جا

ی کتاب تا  توی که بدهد را هاشم خواهر راضیه ریایص 

 در .ماند جا خودش اما داد را کتاب .بود مانده جا کیفش

ی  .صحنه همی  ی نقطه همی  ی ی بود همینجا حن   برای وقن 

  .شد کشیده پیش محسن حرف بار اولی  ی

**** 

 

 1367 بهمن

 

 از و بود نشسته جا همه خاک .بود خاموش ها یخچال

 به ریخت یم نور های رگه کشیده های کرکره پشت

ی ین  ی شت    .بود رسپا روزگاری که فروشر

ی به .مغازه میان ایستاد بغل به یاسی  ی  سقف از که مهتان 

ی و شده آویزان  .کرد نگاه بود نمانده افتادنش تا چت  
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 نبود دیروز همی  ی بود؟ افتاده اتفاق رسی    ع اینقدر چطور

 راضیه کتاب تا بود آمده رنگ و آب خوش غروب یک که

 دیده یخچال پشت را هاشم سید بار اولی  ی برای بدهد؟ را

ی داشت که بود ی سین  ین   یم یخچال توی را تازه شت 

 :بود کرده تر سفت را چادرش .گذاشت

 .سالم .ام راضیه دوست من ببخشید-

 اش خنده بود آورده جمله آخر را سالم اینکه از هاشم

 .بود گرفته

 .بیاد و خونه رفت .االن میاد .سالم علیک-

 و کوبید یم اش شانه به رس یاسی  ی .چرخید خودش دور

  .بیاورد در دندان خواست یم تازه .کرد یم غر غر لب زیر

 بود؟ بسته اینجا وقت چقدر مگر خاک؟ اینقدر چرا

ار خاک و گرد از هاشم بود؟ گذشته چقدر  .بود بت  

 .کرد یم تمت  ی را جا همه و بود دستش دستمال یک همیشه

ی را مغازه کرد یم فکر گایه  یا .دارد دوست خانه از بیشت 

ی را هایش کیک   .او از بیشت 
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 رس .بود هم در اش چهره . بود آمده عجله با راضیه

 :گوشش کنار بود گذاشته

م یم درد دل از دارم .شدم عادت-  شب هم امشب .مت 

  .شلوغه عیده

 خم بار هر هاشم .دخل پشت بود نشسته راضیه جای به

ی تا شد یم ین   نگاه .کرد یم نگاهش بردارد یخچال از شت 

 بابت تشکر .کند تشکر خواست یم بار هر انگار .مهربان

 خانه سمت بدود دقیقه ده هر خواهرش تا نشسته اینکه

ی و  حساب خوب بود بلد اینکه از تشکر .برود دستشون 

ی و بود دار پا و دست .کند کتاب  یم راه تند را ها مشت 

 .انداخت

 .امشب کشیدید زحمت خییل .نباشید خسته-

 را چادرش داشت دوش روی بود انداخته را کیفش پروانه

 :کرد یم جمع

 خدمتتون باشه این... ببخشید...فقط .کنم یم خواهش-

ی ده یک  :مت  ی روی بود گذاشته تومان 
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 من برداشت  ها شکالت اون از یواشیک اومد ای بچه یه-

 .من حساب به باشه .بگم نخواستم ویل دیدم

ی ده گفت یم هاشم ی . برد را دلم تومان   آن پشت که معرفن 

  .بود شده تا کاغذ

 گرفت دست با را چادرش پر .یخچال روی نشاند را یاسی  ی

 بدون بود مانده مغازه حاال .شد دور بچه از قدم چند و

ی .هاشم  در بود مانده او .بود افتاده علوی اسم تابلوی حن 

 دنبال را شهید همرس اسم حالیکه در غریب شهر این

ی که ای اجاره ی خانه یک در .کشید یم خودش  تا چت  

 روستای برمیگشت باید .بود نمانده موعدش شدن تمام

 نیاورده تاب را شهر که مادری و پدر پیش .خودشان

 اما .کرد یم بزرگ را یاسی  ی آنجا و گشت بریم .بودند

 مغازه این کند؟ رها را اینجا چطور؟ هاشم بدون چطور؟

ی و ها یخچال این را؟  هاشم های دست که ها سین 

 بود؟ کرده لمسشان

ه به آرام  داشت یاسی  ی .کشید دست ها یخچال ی دستگت 

 یم ها یخچال ی بدنه به شتاب با را پستانکش آویز

  .کوبید
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ی به برگردد توانست یم چطور ی که جان   آمده آن از وقن 

ی شهر به بود  هاشیم بداند اینکه بدون بود مجرد دخت 

 هاشم عشق بار کوله با اما حاال .هست دنیا این در هم

 داشت؟ جا برایش روستا آن کجای .گشت بریم چطور

 نو از روز هر و کند پیاده را خاطرات این تا بود جا کجا

شان  کند؟ یادشان و کند تمت  

 پنجره های کرکره سمت برگشت .کرد بغل را یاسی  ی دوباره

ی و شد باز کرکره .کشید را نخشان آرام .ها  خیابان از نمان 

  .شد ظاهر رویش جلوی

 رنج تنها .بود شده تمام ها هراس .بود شده تمام جنگ

  .فقدان تاریک ی سایه و بود مانده

به صدای با ی ض   خورد یم وردی در به آرام که هان 

 آورده پایی  ی نیمه تا دوباره را ورودی های کرکره .چرخید

ی مشیک چادر پایی  ی حاال و بود  یاسی  ی . دید یم را زن 

ی .زد یم غر همچنان  کشید یم هم روی را هایش لثه قرار ن 

به شیشه به دوباره .بود جاری اش چانه از آب و  ض 

 .کرد روشن را کرکره آرام و رفت جلو قدم چند .خورد

ی خانم صورت  پیدا ها کره کره راه راه میان هاشمیان بن 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پوشانده را صورتش که چادری مثلث از هایش چشم .شد

 .زدند یم لبخند او به انگار بود

 

 .خاکه و گرد خییل اینجا ببخشید-

 خانم تا بود گذاشته و کرده پیدا ای گوشه از صندیل یک

 رزم هم پرسش عیل . بودند همسایه .بنشیند سادات

ی و بود رفته هاشم با .بود هاشم  برگشته پا یک و هاشم ن 

  .بود

 .اونا هسی  ی خدا ی آمرزیده که البته .بیامرزه رو سید خدا-

  .باشن ما جزای روز شفیع

 .داد یم تکانش مدام و بغل توی بود گرفته را یاسی  ی

 پیدا چروکش و چی  ی پر غبغب و بود شده رها چادرش

 .بود شده

ی همچی  ی ماشاال-   .گذاشته یادگار به برات پهلوون 

 انگار .چرا دانست نیم درست و داشت آشوبه دل پروانه

ی آنجا زن این نشسی  ی ی ترین منطق ن   شد یم که بود چت  

 .بیفتد اتفاق
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ی رفتم یم داشتم-  گفتم .مغازه تو میای داری دیدم نونوان 

  .ببینمت بیام

ی کم لبخند پروانه
 

 یاسی  ی به و بود ایستاده پا رس .زد رنیک

 انگار بار هر سادات خانم های تکان با که کرد یم نگاه

 نگاهش و آورد باال را رسش سادات خانم .گرفت یم رعشه

 .مادرانه لبخندی با .خریدار .کرد

 برات جایگایه چنی  ی که داشته دوستت خییل خدا-

ت .خواسته   .کرده امتحان رو صت 

ی ها حرف این از  یم را هاشم فقط .فهمید نیم چت  

ی .خواست
 
ی و آرامش .خواست یم را اش زندیک  .آینده روشن 

 که هم پرست .بری یم خودت با برکت بذاری پا جا هر-

ی   .ست همه چشم تخم روی جاش .مرده شت 

 همی  ی خواست یم بود؟ چه برای ها حرف این .فهمید نیم

 عجیب حس این .برود اینجا از و بردارد را یاسی  ی حاال

ی   .بدود خانه تا و بگذارد رس پشت را ناامن 

 مرد یه ی سایه باید .هست زیاد گرگ شهر این توی-

ی هر رس باالی  .باشه زن 
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 دلش ته نفس باشد کوبیده شکمش به مشت کش انگار

 .بود پیچیده

 شهید همرس که مرد یه برای این از باالتر افتخاری چه-

 .حتمیه آخرتش و دنیا ثواب .باشه داشته

 ها تکان .کرد یم نگاه او به گیج که کرد یم نگاه یاسی  ی به

  .بود کرده آلودش خواب و خسته

  .بودن سید رزم هم ما آقای عیل-

 ویل نبود یادش زنش اسم .دارد زن که عیل .نه ! نه عیل؟

 و نشسته هم کنار بارها مسجد توی که دانست یم خوب

 .بودند کرده بندی بسته لباس و خوراک جبهه برای

 دلواپس خییل سید گفت یم .شناسن یم رو شما دورادور-

  .بوده پرسش

 یاسی  ی .آمد فرود هایش دنده میان دیگر مشت یک

 مرخض برای هاشم بعد روز 15 و بود آمده فروردین

  .آخر و اول بار برای .بود دیده را پرسش و آمده

ی روحش- ی اش بچه و زن نمیشه رایص   باشن کار و کس ن 

 .خدامونه از هم ما .شهر این تو
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  .پروانه روی به رو آمدن ایستادنش با گشادش لبخند

یک ثواب این تو منم پرس-   .بخر رو آخرتش .کن رسر

ی دست با  .بود گرفته پس را یاسی  ی لرزید یم که هان 

 .میشیم مزاحمت آقا عیل و آقا حاج با جمعه شب-

 منگ و گیج .بود گرفته نشانه را رسش فرق آخر مشت

  .زد یم زار که ای بچه با بود مانده خایل ی مغازه میان

***** 

 

ی کوچک ی پنجره از را رسش شاپور  داخل خوابگاه دفت 

 :کرد

 .بزنیم دوری یه بریم بیا نورالیه آقای-

 داد تکان رسی .داد یم آب را هایش گلدان داشت نورالیه

ی خودش با لب زیر و   .کرد زمزمه چت  

ی دیگه عینکم .جاش رس میاد تحوصله بیا-  برداشن 

ی یم تر قشنگ شهررو  .شدن شفاف دافا و در .بین 
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ی نورالیه  رف ی لبه های گل به و برداشت را آب است 

 :پاشید

 تو باید .باشم گفته .کنم نیم باز درو برگردید شب نصفه-

 .بخوابید ماشی  ی همون

  ؟ عیدی شب ا ی ا ی-

 تچ نورالیه .شد زیاد ناگهان به کوچه از موزیک صدای

 :گفت بلندی

  .کنه کمش بگو برو-

 .بفهمن همه خواد یم آورده ماشی  ی .داره ذوق کن ولش-

 .کنه کمش بگو میشن شایک ها همسایه-

ی .ها میومدی .چشم- ون؟ از نمیخوای چت    بت 

ی در سمت به خندید یم حالیکه در  206 .رفت خروخ 

 رگه آخرین .بود خوابگاه اول طبقه های پنجره زیر ای نقره

ی جان کم آفتاب های  را نور و شده رد سقفش از پایت  

 . بود نشسته فرمان پشت فرهاد .کرد یم منعکس

  .فرهاد کن کمش-
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ی عینک میثم .کرد باز را جلو در ی و زده آفتان   روی توجه ن 

  .کند نگاه شاپور به اینکه بدون داد یم تکان گردن موزیک

 .عقب بفرما .نده تکون خرو کله-

 ی ترانه کرد یم سیع تالشش تمام با .نکرد توجیه میثم

ی  .کند زمزمه را خارخ 

 .بودم تو با-

ی- ی خ 
 

ی چند خیط تاکش داداش؟ مییک  .بفرما .باالتره مت 

 .عقب برو بیا-

 :کرد فرهاد به رو میثم

 شناسید؟ یم رو ایشون شما-

 :گرفت پلیورش ی یقه به دست شاپور

 .ببینم عقب برو بیا-

  .نوئه لباس کن ول کن ول-

 :کرد یم غر غر لب زیر شد یم پیاده حالیکه در

ی- ی آمازون    .وحشر
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 : بست را عقب در و نشست

 شاپور ببی  ی .داره ذوق بشینه بچه این بذار اینرسی فرهاد-

 .بابا ماشی  ی میگن این به جان

 :کرد نگاه میثم به آینه از فرهاد

؟ بچه صندیل رو نگفتم مگه-  بشی  

 رس ماشی  ی کردن حرکت با .داد نشان انگشت برایش میثم

 صندیل دو میان را خودش و داد هل را هادی .آمد ذوق

 :رساند

 .شهر باال بریم آقا-

 :خندید شاپور

 اینجا؟ داره شهر باال-

 رستوران .مثال شهرشه باال .باغستون برو .همون حاال-

 ماشی  ی مناسبت به میخواد فرهاد .هست زیاد توش خوب

 .بده شام

 :انداخت اصیل خیابان به کوچه از فرهاد

 .آوردم وننم ماشی  ی رفتم بدم؟ شام که خریدم ماشی  ی-
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ی هر حاال-  ماشی  ی با فردا از .میشه همون ما واسه .خ 

یم ی دانشگاه مت    .میاریم زنیم یم بار دخت 

 یم بررش را اش زده ژل موهای و داده پایی  ی را آینه شاپور

 :گفت و کرد راست و چپ را رسش .کرد

ی هم ییک حاال تا هویل انقدرکه- ی تور درست نتونسن   .کن 

 :خندید عقب از هادی

  .خورده جر تورش-

ی میثم  :کشید باال را اش بین 

ه این پرس-  رس که همون .بود خوب خییل ییک ترم دخت 

 حرف شب سه دو بود اویک .بودیم مراقب امتحانشون

 .خوریم نیم بهم ما ببخشید گفت یهو زدیم

ی ادای آوردن در از شاپور  میثم .گرفت اش خنده دخت 

 :داد ادامه

تت خواست یک حاال-  یم .بخوریم بهم باید که بگت 

  .نباشم تنها زمستون بلند شبای خواستم
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ی چشم .بست سیاهش های چشم روی را آینه شاپور  هان 

 نقطه .رسیدند یم نظر به کشیده رسمه خدادادی که

  .ها آدم با برخورد اولی  ی در اش چهره عطف

ی یم فقط همی  ی- ی تنها خواسن   شش از خرابت ذات .نباشر

ی   .زنه یم داد فرسچ 

  .دونن نیم رو موقعیت قدر .خنگن اینا بابا-

 :خندید فرهاد

ی بسیار موقعیت که هم واقعا-  .میدن دست از رو شگرق 

 .خرن خییل اصال !دار مایه بلند قد تیپ خوش

 :کرد عوض را موزیک شاپور

ی کماالتی با و فهمیده-  .حن 

 :گذاشت جلویش های دندان میان را ناخنش میثم

ی-  مشاهده به تمایل اگر .دارم باشم داشته باید که اون 

  .بغل بزن دارید

 :کرد عوض را بحث و زد پوزخند شاپور

  .بدی شام باید جدی ویل فرهاد-
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 .میدم دارم-

 :داد پایی  ی را خودش سمت ی شیشه هادی

ی یه حداقل نکبت- ین    .بده شت 

 خریدم؟ ماشی  ی مگه بابا-

 خیط ی لکنته اتوبوسای از رو ما که همی  ی باالخره-

 .بزرگه حرکت یه خودش دادی نجات

ی یه باید شماها پس خب-  .بدین من به چت  

 :صندیل به داد تکیه میثم

ی من .بغل بزن گفتم که من-
 

 کنم یم اعالم رو خودم آمادیک

  .بدم بهت خوب چت  ی یه

 های خیابان معدود از .افتاد باغستان خیابان به ماشی  ی

 رس و شده کاری درخت طرفش دو که قراح اصیل و بزرگ

  .بود بزرگ و کوچک های باغ خانه رسش تا

ی کنیم کرایه ما بدن باید رو باغا این از ییک پرس-  پارن 

یم خوایم یم تولد یه .پوسیدیم .کنیم  مثقال چس تو بگت 

  .نر مشت یه با اتاق
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ی در ماشی  ی  های برگ .ماند قرمز چراغ پشت رسباالن 

 زیر شاپور .ریختند یم ها ماشی  ی روی باد هر با خشک

 :خاراند را گلویش

ی یه چهارراه اونور- ین  ی شت    . هست فروشر

ی شاپور بابا- ین   خوایم یم شام چیه شت 

 .غنیمته کندن خرس از مو یه-

 :گرفت بغل و شد رد چهارراه از فرهاد

  .برو خودت نیست پارک جا-

 :گرفت سمتش را دستش کف شاپور

 .کارت-

 .بعد کنیم یم حساب دیگه برو بابا-

  .کنه یم درد قبلیت های کنیم یم حساب جای هنوز-

ی خییل-  .شاپور عن 

 را پولش کیف تا کرد بلند صندیل روی از را گاهش نشیمن

 :بردارد عقب جیب از

ی کیلو نیم- ی بیشت   .نگت 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی تچ میثم  :کرد تچ 

ی- ه دونه تا چهار خوای یم .رست بر عالم خاک یعن   یه بگت 

 نیاد؟ اضافه وقت

 

 آب جوی روی کوچک پل روی از . گرفت را کارت شاپور

ی درهای . شد رد ین  ی شت   باز برایش زودتر علوی فروشر

  .شدند

**** 

 

ی  یا اطرافش جا هر همیشه .شد یم هول بود پروانه وقن 

رس در  گم را خودش دید یم را پدرش اول زن نگاهش تت 

ی انگار .کرد یم  اندی و بیست این در آنچه ی همه تقصت 

 به های نگاه آن با پروانه .بود او گردن  بود داده رخ سال

  .خصوصش

 روی گذاشت یم را دستش کف بار ده دقیقه هر خزر

 پروانه .کشید یم جلو هم با را مقنعه و چادر و رسش فرق

ی و بود زده ماسک ی با را شده خایل های سین  ین   های شت 
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 او به یخچال از شد یم خم بار هر .کرد یم جا به جا تازه

ی فیش که کرد یم نگاه  کارت و کرد یم مهر را ها مشت 

  .کشید یم دستگاه به را هایشان

 یک های جعبه داشت .دستش کنار بود رسیده پروانه

ی ی دو و کیلون    .چید یم هم روی را شده تا تازه کیلون 

  .هستم خودم من خونه برو ای خسته اگه-

  .کشید جلو را چادرش هزارم بار برای خزر

 .نیستم خسته نه-

ی رسیدن ی فاصله در  یاسی  ی نگاه با نگاهش بعدی مشت 

  .شد ییک لحظه یک برای

  .کردم دعوت رو ها بچه .اونجا بیا شام برای شب فردا-

 معنای هیچوقت .چسباند دهانش سقف به زبان خزر

 های بچه کنار در هم را او اینکه برای را پروانه اضار

 عروسش حورا آنکه از قبل تا .کرد نیم درک ببیند خودش

 یم اش خانه در کوچیک دورهیم یکبار مایه حداقل شود

 سادات صدای باالخره تا کرد یم دعوت را آنها و گرفت

ی وقت هر مادر خانم پروانه"بود آمده در ی خواسن   مهمون 
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ی ی همینجا بیا بگت   .باشیم هم دور .من با هم خرجش بگت 

ی رو غریب و نامحرم های بچه ویل ی "سقف یه زیر نت   شن 

ی یا عید یک .بود شب همی  ی شبیه  یمن خوش که چت  

ی چادر پروانه .بود
 

 کرده جمع صورتش توی را اش رنیک

 نیم خزر "هسی  ی منم های بچه محسن های بچه"بود

 روح یک شبیه پروانه .فهمید نیم هیچوقت .فهمیدش

ی و آرام ی صد چند عمارت آن در بود صدا ن   مثل که مت 

 چرا که کرد نیم درک هیچوقت .رفت یم و آمد یم نسیم

 خودش های بچه مثل را هوویش های بچه خواهد یم

ی با سادات .بداند  خانیم از اونکه "بود زده لبخند مهربان 

ا این . شدن بزرگ یاسی  ی و یارس باالخره ویل .توئه  هم دخت 

 اش چهره حالت اینکه بدون پروانه "نیست درست .بزرگن

 خواستم یم اتفاقا"سادات به بود زده زل شود عوض

م اجازه ازتون بیام شبا همی  ی  یارس برای رو حورا بگت 

 ".کنم خواستگاری

 صورت برگ و شاخ الی بود پیچیده طوفان مثل که شویک

 نیم خزر چشم پیش از هرگز سادات ی افتاده و چروکیده

ی .رفت ی رنگ حن 
 
  .بود هیچ برابرش در حورا پریدیک
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ن که هم ش بچه و زن و آقا عیل. عیده-  خونه مت 

ی تنها .مادرش  .نباشر

 نفس خزر .بیاورد را جدید های جعبه تا انبار سمت رفت

ون را اش شده حبس ی به  .داد بت   خم که کرد نگاه مشت 

ی و بود شده ین  ی شت   یادآوری یاسی  ی به خواست یم که هان 

ی فیش حالیکه در .بچیند برایش تا کرد یم  یم مهر را مشت 

 ساعت چند برای امیدش تمام که کرد یم فکر این به کرد

 .بود شده آب بر نقش دعوت این با خانه در بودن تنها

 :گرفت را کارت

 رمزتون؟-

 .سالم-

 ...رمز .سال-

 پرس .شناختش لحظه در .آورد باال لحظه یک را رسش

 یم را او مدتها انگار داشت لبش روی آشنا لبخند یک

 .شناخت

 .سالم-

 .بود شده گلوله دهانش در آب
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 اومد؟ امتحانت جواب-

 خزر کنار در چید یم را ها جعبه داشت که پروانه

 همینطور کارت .زد یخ خزر های دست .شد کند حرکتش

 رقیم چهار اعداد منتظر دستگاه و بود مانده دستش میان

 .بود رمز

  شد؟ خوب ت نمره .4942-

 .بله-

ی کوبش پرفشار موج در را خودش صدای  در که قلن 

 روی دستگاه .شنید زور به شد یم شنیده هایش گوش

  .ماند پردازش عالمت

 آره؟ . بوده 18 باالی ها نمره همه گفی  ی یم هاتون بچه-

 .تقلب ی معجزه

 فرق دوباره را دستش خزر .خندید خودش حرف به پرس

ی ی همه کرد یم احساس حاال .گذاشت رسش  ها مشت 

 .اند مکالمه این کردن دنبال و او به کردن نگاه مشغول

ی شاید ی ها، کیک حن  ین  ی ها، شت   خش خش .ها سین 

 .کرد حس صندوق سمت به را پروانه حرکت
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 .بکش کارت دیگه یبار .ناموفق تراکنش-

 .کشید دستگاه به را کارت آرایم به خزر

 .بکش رسی    ع-

 :آمد شان مکالمه میان پرس صدای

ی لحظه چند یه-   .دارم سفارش بازم کنید صت 

 در به را چسب یاسی  ی .رفت ها یخچال به رو و چرخید

ی ی جعبه  کش پرس تا صندوق از نگاهش و زد یم مشت 

 :برداشت را کارتخوان دستگاه پروانه .آمد

 .گرفته بازیش دوباره-

ی تمام بود مطمی  ی خزر و کرد خاموشش  منتظر که زمان 

 چشیم زیر را او بود رمز کردن وارد و دوباره شدن روشن

 بود جورواجوری های شکالت به خزر نگاه .کرد یم نگاه

 :شنید یم را پرس صدای .بود شده چیده صندوق کنار که

 ... یه کنم فکر دقیق تعداد .خوام یم خوابگاه برای آره-

  .بذار کیلو ده شما
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  پرس ی چهارشانه و بلند قد شدیه منعکس تصویر خزر

 بلندی .دید یم یخچال ی شیشه در چشم ی گوشه از را

  .بود پیدا پاهایش میان از رنگش طوش شال

 .بفرمایید-

  .خزر به رو گرفت را فیش

 دستگاه؟ شد درست-

 :داد جواب جایش به پروانه

  . بفرمایید رو رمزتون .بله-

 اما کوبید مهر .بکوبد فیش روی تا برداشت را مهر خزر

ی
 

 :خندید پرس .نداد رنیک

 .نیست قسمت انگار-

 .بود شده رسد عرق تنش تمام حاال .کرد تالش دوباره خزر

 

ی زیاد خوبیه استاد شمس-  ییک اینحال با .نیست نمره درگت 

 این کال .شاخشه رو شدن پاس بدی خوب مقاله تا دو
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 نیم خوندن درس امتحان واسه خییل اینطوریه دانشگاه

  .شد اینکه مثل خب .خواد

  .گرفت را شده مهر فیش

  .مرش مرش-

ی بعد دقیقه چند و گرفت پس را کارتش  جعبه چند با وقن 

ی بزرگ ی ین   دم لبخند با شد یم خارج در از هم روی شت 

 :ایستاد صندوق

ی- ی ای دوره خوای یم اگه هم انجمن برای راسن   چت  

کت ی رسر   .کنم یم پیشنهاد رو ادبیاتش و شعر من کن 

 کرده پنهان مت  ی زیر را اش شده مشت های دست خزر

 .بود

 .ممنون خانم .ممنون-

 کنار همچنان که بود گفته پروانه به رو را آخر ممنون

ی در .بود ایستاده صندوق ین  ی شت   بسته آرایم به فروشر

  .شد

 کرده رسخ را دست کف گوشت خزر کوتاه های ناخن

  .بودند
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  .دیگه میشینم خودم من شدی خسته-

 نگاهش که شد پروانه چشم در چشم . شد بلند آرام خزر

  .رفت یم جلو و شکافت یم همیشه مثل

***** 

 

 :شد بلند همکف طبقه از شاپور صدای

 .گرفی  ی جشن کلفتا پایی  ی بیان ها موجه جوجه-

 گرفته باال طبقات بی  ی خایل و گرد ی محوطه از را رسش

  .زد یم داد تقریبا و

 .نیاد کش هم خایل دست .عیده شب-

ی سمت به برگشت  و گذاشته سالن کنار نورالیه که مت  

ی میثم کمک به داشت ین    .چید یم را ها شت 

ی رو دستات نورالیه آقای-  هللا؟ شا ان که شسن 

 :آمد باال از فرهاد صدای وقت همی  ی

ی من-  .حرومه .دوستان نیستم رایص 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خایل فضای زیر و برگشت را آمده قدم چند دوباره شاپور

 :کرد نگاه باال به و داد عفب را گردنش .ایستاد

 .زاده گدا .گمشو برو-

 :شد خم پایی  ی به رو فرهاد

  .شاپور زنم یم آتیشت-

 :انداخت گلویش به صدا دوباره شاپور

 جشن پازویک فرهاد آقای سوران ختنه جشن مناسب به-

یف دانشجو آقایون .گرفتیم   .پایی  ی بیارید ترسر

 .آمد یم رسش پشت از نورالیه گفی  ی شاپور شاپور صدای

ی از پر دهان با میثم ین   :خندید شت 

 .کنه یم سکته امشب-

ی پرس چند به .صندیل روی نشست شاپور  از که جوان 

ی مت  ی سمت به و گشتند یم بر حیاط  آمدند یم پذیران 

 :کرد اشاره

 اومدین؟ کادو بدون-
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 به را نوچش های دست میثم .کردند نگاه هم به پرسها

 :کشید شلوار

 و آقام برای بخونید فاتحه یه .جون نوش .برید آقا برید-

  .آقاش

 کف انداخت را چانه .مت  ی روی گذاشت را آرنجش شاپور

ی دیدن .آمدها و رفت به زد زل و دست ی در دخت  ین   شت 

ی ی عجیب حال آن و فروشر  وجناتش ی همه از که اضطران 

 رس به شبیه حش .بود آورده کیفش رس انگار بود پیدا

ی خوردن  . ارتفاع یک از ناگهان 

 .من کمک بیا شاپور-

 :رفت نورالیه دنبال نگاه با شاپور

 خندیدم؟ من دوباره-

  .کنیم عوض سوخته پایی  ی های حموم از تا چند المپ-

 : شد بلند شاپور

ی برای حقوق- ی یم خ   جدی نه هان؟ نورالیه؟ آقای گت 

ی .کنم یم عوض من که رو المپا .دارم سوال  آب شت 
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خونه  دو پریشب هادی .کرد کمکت فرهاد که رو ها آشت  

 ...جات نشست ساعت سه

  .رو ها المپ بیار بردار نزن حرف انقدر-

 یک با و حمام تاق به بود انداخته را موبایلش نور نورالیه

 .کند عوض را المپ شاپور تا بود گرفته را چهارپایه پا

ری صدای ری قت   بود شده باعث ها المپ شدن بسته و باز قت 

  .بکشد هم در چهره شاپور

 شدی؟ عاشق حاال تا تو نورالیه-

 .بکن کارتو-

 .نورالیه سمت گرفت را سوخته المپ

 هست؟ سالت 80 سالته؟ چند االن .میگم جدی نه-

 .بندازی جا درست کن نگاه-

ی .نشدم عاشق حاال تا من- ی اون غت   یواشیک که دخت 

 .البته باال بردیم یخچال کارتن تو گذاشتیم

ون عمیق را بازدمش الیه نور .خندید خودش حرف به  بت 

 :داد
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 .هللا اال هللا ال-

م زن قراح از دارم تصمیم من-  قراحیا؟ این چطورین .بگت 

 ما؟ به رو زناشون میدن

ش باشه گرفته گاز رو مغزش خر کش مگه-  به بده ودخت 

 .تو

؟ یم جدی-
 
 یک

  .شد روشن المپ و زد را برق کلید نورالیه

 .خوبه پایی  ی بیا-

ی- ی اگه تو یعن  ی دخت   من؟ به دادینیم داشن 

ون برو-  .برو بت 

ی هاینوه تونستمیم من-
 

 کم روی که بیارم برات قشنیک

 .بپوشونه رو خودت تولید در خدا کاری

 را پایه چهار .بخورد را اش خنده کرد یم سیع نورالیه

 :رفت یم آخر حمام طرف به و برداشته

ی بوی هنوز دهنت .حرفا این زوده تو برای حاال-   .میده شت 

 :چهارپایه روی گذاشت را پایش شاپور
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ییم راست-
 
  .ندارم هم خونه .یک

 زن خودت دیار از بعدم .خونه تا کاری یه رس برو فعال-

ی  .بگت 

م خونه که کنم جمع پوالمو بیام تا کار رس رفتم اگر-  بگت 

ی ی ردیف میتون    اینجا؟ بیارمش ها هفته آخر حداقل کن 

 المپ پیچاندن مشغول هایش دست حالیکه در باال از

 :کرد نگاه نورالیه به بود سوخته

 به .نبینه کش که قبیل یخچال کارتن همون تو میذارمش-

 .گوشه اون افتاده خایل وقته چند خدا

 :داد تکان را چهارپایه عمد از نورالیه

 !پایی  ی بیا-

  .یخچال کارتن به بدی دیه باید میفتم تو جون نکن-

ون ها حمام از حالیکه در  :گفت آمد یم بت 

 دریا و رودخونه از رو هاشون بچه اسم رسمه قراح تو-

 دارن؟بریم مریا

 :انبار داخل داد هل را چهارپایه نورالیه
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ی- ییم خ 
 
 انقدر؟ تو یک

 .مارونه اسمش ما کالس پرسای از ییک...و مارون و ارس-

 یه گم یم جدی .نورالیه فارس خلیج بذار تو .عمان دریای

 مودخونه رودخونه که اینا همه روی داره دیگه عظمت

 .میشه کم هم گذاشی  ی

 :گفت رفت یم باال اتاقشان سمت به ها پله از حالیکه در

  .قشنگه هم خزر-

**** 

 

 که کردیم نگاه باغ به و بود نشسته پنجره پشت سعادت

 از  .کرد یم روشنش محسن و خودش عمارت نور فقط

ی  هایسال بود آمده باغ این به عروس نو شکل به وقن 

 آتش از که بود خشیک باغ زمان آن . گذشت یم زیادی

ی کارگاه سوزی  برده در به سالم جان بزرگ هاشمیان بن 

 جا .هرز علف از بود پر و داشت کوچک آلونک یک .بود

 پا بار هر اینحال با بود ریخته مرده و سوخته ملخ جا به

 .پرید یم هوا به رنگ خایک ملخ یک زمی  ی روی گذاشت یم
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ی را عمارت این بعدها ی کم کم و ساخت حاخ   دیگر وقن 

 کش قراح در خودش برای و رسید یم دهانش به دستش

 .ساخت ساختمان یک پرسها از کدام هر برای بود شده

  .محسن و عیل جواد،

 که بود حاال همی  ی انگار .کرد نگاه محسن عمارت به

ده ده هنوز پرسها  و رس از باغ وسط . بودند ساله ست  

 برداشی  ی و قلمرو تعیی  ی برای و رفتند یم باال هم کول

ین ی عمارت بزرگت   .بریزند را هم خون بودند حاض 

 به تسبیح چرخاندن .هایش لب روی نشست نرم لبخندی

ی و رس و پر باغ روزگاری .رسید آخر  از بود پر . بود صدان 

 و شاخ پر و دار جان هایش درخت .هیئت از پر .مهمان

ی و بودند برگ ی انگار ها گنجشک حن  ی جان   در این از بهت 

 پرسها از کدام هر اینکه با ...حاال اما .شناختند نیم قراح

 را سابق رونق باغ اما بودند آورده برایش نوه چندین

 ها کالغ و بودند رفته ها گنجشک .نداشت صفا .نداشت

 بود افتاده مرگ ی سایه .بودند کرده فتح را باغ جایش به

  .باغ روی
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ی از  سمت به عجله با که دید را پروانه نگاهش مست 

 و بود دستش خرید پالستیک چندین .رفت یم عمارتش

  .بود گرفته دندان با را چادرش

 .پروانه .پروانه .پروانه

ی که دیروز همی  ی .بود دیروز همی  ی   همی  ی خشم با حاخ 

ی   .بود آمده خانه سمت به را مست 

 !خانوم حاج-

ی هنوز که کرد یم فکر .در سمت چرخید سعادت  در حاخ 

 تک تک و است رسخ صورتش رنگ .ایستاده در ی بینه

 .لرزد یم خشم از سفیدش و سیاه های ریش

 .نباشید خسته .سالم .بله-

 رو پرست باالتر بذار رو کالهت خانم حاج خسته؟-

ی هر .گرفته کمیته  باد به سال همه این کردم جمع آبرو خ 

 .رفت فنا

 بود یادش .بود آمده پایی  ی و خورده رس در کنار همانجا

خانه به بود دویده خودش که  .قند آب دنبال به آشت  
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 آنجا اصال که را عیل و جواد .زد یم صدا را عاطفه

  .نبودند

  . بده مرگ ومن الیه خدا .آقا حاج بخورید-

ی چه- ؟ بچه این دهن شت  ی؟ چه گذاشن   شت 

ی نخورین حرص .بخورین-  .کنید یم سکته نکرده خدان 

م کاش کنم سکته کاش-  بوده من گناه کدوم عقوبت...بمت 

 ...الناس ایها .پرس این

ی- ی...حاخ   ...حاخ 

ی ریش زبری از هم حاال همی  ی دستش کف  آن که حاخ 

  .سوخت یم بود کرده لمس کردنش آرام برای روز

ای دنبال .کنه یم جا به جا ویدئو-  این .کنه یم مردم دخت 

 .... دیگه دفعه

 باال ها پله از عجله با عیل شود کامل حرفش اینکه از قبل

 :بود آمده

 ...جون آقا-
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 میدان مرد .داشت را پایش دو هر عیل هنوز ها وقت آن

 نصف همیشه .میگشت بر و جبهه رفت یم .بود شده

ون عیل برای قلبش  .باغ سمت چرخید دوباره .تپید یم بت 

 بود عید شب شاید .بود روشن محسن عمارت های چراغ

ی یا   .پا بدون .بود آمده عیل که آن شبیه شن 

ی به بیفته رسش .بده زنش رو محسن مادر-
 
 درست زندیک

 .میشه

 پشت .خیابان نبش محسن داشت نقیل عکاش یک

ینش  پشت موهای با بود خودش از بزرگ عکس یک ویت 

 های چشم کنار .داشت اخم .آمده جلو تاق و بلند

 تراشیدن برای تیغ رد و بود افتاده ریز خط چند درشتش

ی به صورتش ی .شد یم دیده خون   یم بار هر که محاسن 

 .داشت یم بر قشقرق را باغ تراشید

ی یه. خوب زن یه-   .ترکستانه به ره این .کنه جمعش که زن 

 زن از حرف عیل .بود کرده باز اینجا به عیل را پروانه پای

ی ین  ی و بر خوش جوان زن .بود زده محله فروش شت   رون 

 شده پایبند اینجا .بودند آمده شهر به جنگ وقت که بود
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ی چه .بچه یک با بود مانده حاال و بود  باالتر؟ این از ثوان 

ی باید محسن   .شد یم هم با بچه و زن درگت 

 .کرد نگاه را پایی  ی شنید که را یارس ی بچه ی گریه صدای

 تنها .رفت یم پروانه عمارت طرف به بچه و زن با یارس

ی محسن خود با کوه تا کوه که محسن پرس  .داشت توفت 

 مثل نگاهش ته نه داشت را محسن های شیطنت نه

حرام هزار برای پدرش  ی دقیقه چند .زد یم دو دو چت  

ی و آمد یم زینب حتما هم دیگر  یم تکمیل پروانه مهمان 

های .شد ی و کرد یم دعوت را هوویش دخت   و مهربان 

 که روزی همان مثل .کوبید یم او صورت به را اش خانیم

ی آن گرفت تصمیم ی الغر دخت  د را حرف کم استخوان   بگت 

 چشم ته حالیکه در و جلویش بود نشسته .یارس برای

 :بود گفته داشت زهرخند انگار هایش

ی .تنهاست .خانم حاج داره ثواب-  درست .کاره و کس ن 

 ...خونه این تو غریب شهر این تو نیست

ای یارس برای- ی خییل دخت   .هست بهت 

 رو پرسم خوام یم .داره ثواب .یتیمه بچه .پسندیده یارس-

ی کار این تو یک خت   .بخرم رو آخرتش .کنم رسر
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 نگاه و سکوتش .ترسید یم خییل گایه .ترسید یم پروانه از

 .کرد یم سوراخ را آدم که بود ای مته انگار هایش

 

 را پروانه با مبارزه یارای اما داشت زیاد آرزو یارس برای

های رس بر پروانه با جنگیدن یارای .نداشت  را ایران دخت 

ی یک اما کجا دانست نیم .نداشت  پروانه به انگار جان 

ی همان .اینجا شاید .داشت بدیه  حرف محسن که وقن 

 :بود زده را ایران

ی یک .کردم صیغه رو بیوه زن یک من مادر-  .داره دخت 

ی .مرده تصادف تو شوهرش  حرف پروانه با .کاره و کس ن 

 .بده رضایت بزن

ی زخم آنکه با خودش و  داشت دیگر شهری در که هوون 

 کرده پروانه به رو .بود کرده قبول بود باز دهانش هنوز

 :بود

ع خالف- ی به من به اومده که همی  ی .نکرده رسر  به حاخ 

ی گفته خودت ه نیتش یعن   بچه و زن یه بال و پر زیر .خت 
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ه خواسته رو یتیم ی سخت شمام .بگت   روی شما جای .نگت 

 .ماست ی همه و محسن رس

 از تکه یک بار هر و بود شده میخ روز آن از پروانه نگاه

  .کوبید یم دیوار به را او گوشت

ی ییک آن .شد باز عیل ی خانه در  پایی  ی ها پله از آرام دخت 

 طرف به حالیکه در و پوشید ایوان روی را چادرش .آمد

 به و آورد باال را رسش لحظه یک پیچید یم پروانه عمارت

  .کرد نگاه او ی خانه

ا و حورا .بود پروانه رس زیر هم آمدنشان اینجا  .خرص 

های ی .ایران از مانده جا به دخت  ی که ایران 
 
 روی را زندیک

ی سیاه ابر همان ایران .بود کرده آوار رسشان  که بود نیسن 

 نه هیچوقت نظر به و انداخته سایه باغ روی بود سالها

ی تا .رفی  ی نه داشت شدن سبک و باریدن قصد  این وقن 

ها  داغ و تر سنگی  ی ایران ی سایه روز هر بودند اینجا دخت 

  .شد یم تر عمیق محسن

**** 

 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی کتاب . راهرو یپنجره رف روی بود نشسته شاپور

 جلوتر 54 ی صفحه از پیش ساعت یک از و بود پایش

ون به داشت .بود نرفته  که تندی باران به .کرد یم نگاه بت 

ی را عرص  و خوابگاه ی محوطه .بود کرده تاریک و دلگت 

 و نورالیه .دید یم مواج و تار باران، رد در را والیبال تور

ی پالستیک با کارگر دو  برای بودند کشیده رس روی که هان 

  .بودند تکاپو در حیاط فاضالب کردن باز

؟ یم کابوس" ؟ نیم خوب کال یا بین   "خوان 

ی های حرف به  از بعد که روانشناش به .کرد یم فکر دکت 

ی دیگر اتاقش در اولماندن ی دقیقه ده  برایش حرق 

ی و نداشت  .داد نیم گوش هایش حرف به هم خوب حن 

ی و پوچ یکباره به چت  ی همه انگار   .شد یم فایده ن 

 کابوس...و کمه خوابم ساعت .خوابم نیم شبا اصوال"

 "گایه...هم

ی دیگری مطب هر یا اینجا آید یم چرا دانست نیم  وقن 

ی ی و درست نداشت دوست حن   . بزند حرف حسان 

ی پس اضطرابت"  "درسته؟ هاست شب بیشت 
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ی . ها شب ی .شد یم ساکت خوابگاه وقن  ی وقن   بچه حن 

ی خوابیدند یم هم اتاق های ی ی دلهره یک از موخ   پایان ن 

  .افتاد یم جانش به

ی"  "وقتا بعض 

ی مبل روی داد یم لم  و انداخت یم پا روی پا طوری و دکت 

ی با ی ن  ی انگار داد یم جواب تفاون   .کرد یم مسخره را دکت 

ی بودن راست رو این   .داد یم آزارش غریبه یک جلوی حن 

 "چطوره؟ تخانواده با ترابطه"

ی کرد یم فکر خانواده به روز تمام ی حن   خواست نیم وقن 

ی رورسی آن و مامان به .کند فکر  هیچ که احمقانه فروشر

ی درآمد ، به .نداشت درسن   بلوغ به سکوتش به شاهی  

ی  آن به .شهرناز به شبانه به .رسید نیم کاش که لعنن 

 ساله 18 خواهر قاپ که ناموس دزد ی حرامزاده مردک

 در اینجاست خودش چرا اینکه به . بود دزدیده را اش

 کردن کار برای فکری نه خواند یم درس درست نه حالیکه

ی نه دارد   .برگردد خواهدیم دلش حن 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  
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ی یکبار وقت چند .خوبه تخانواده با ترابطه پس"  مت 

 "خونه؟

 "بار سه...شاید بار دو مایه"

 به .گفت یم دروغ خوب .بار یک مایه زور به شاید

ی به خودش  بد حال به کش که بود نشسته آنجا .دکت 

 روی نقاب توانست نیم چت  ی هیچ اما کند کمک درونش

ی را صورتش ی ی زنده رس رسحال پرس نقاب .اندازد ن   ن 

 .خیال

ی لحاظ از" ی عاطق  ی خایص درگت   به منجر که داشن 

 "باشه؟ شده شکست

ی  خودش به شاپور .کشید یم دهانش از حرف زور به دکت 

ی برای خب"توپید یم ی اما "پس؟ اینجا اومدی خ   جوان 

ی عمیق حس یک فقط .نداشت
 

ی و خستیک  کشانده پوخ 

ی .مطب آن به بودش  بازی این از رسید یم نظر به بیشت 

ها و مشاور تالش این از .است آمده خوشش  برای دکت 

  .بشکافد را جلدش کش گذاشت نیم که او واکاوی
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ی دوست شکست؟" ی چند داشتم دخت   جدی ویل تان 

 "تفری    ح حد در .هیچکدوم نبودن

 شب چند حد در که آخر مورد اگر .نبودند هم چندتا

 سه جدی طور به آورد یم حساب به بود زدن پیامک

ی ی رابطه .بودند رابطه در او با دنیا این در دخت   که هان 

ها بی  ی .شد نیم هم ماه یک عمرشان درازای  دنبال دخت 

ی   .ندارد وجود رسید یم نظر به که گشت یم چت  

ییم احساس"  به داری؟ تر جدی یرابطه یه به احتیاج کن 

 "کنه اغنات که ای رابطه

ی که بود جلسه آخر ی دقیقه ده  وسط بود کوبیده دکت 

 و نقطه این به بود رسیده کردن باال و زیر تمام .سیبل

 کرده تا پایی  ی به رو را هایش لب .بود آمده بدش شاپور

 :بود

ی چندان...کال .نیست مهم برام خییل" ا درگت   ".نیستم دخت 

 یک این .ابرو باالی بعد و بود خارانده را گوشش کنار

 آنقدر کش خواست نیم و بود خودش به مربوط بخش

 به .نقطه این به برسد که کند باز را وجودش های الیه
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ی را کش .شود عاشق داشت دوست چقدر اینکه  اندازه ن 

 که شود غرق رابطه آن در طوری و باشد داشته دوست

 کند فکر این به هایش چشم کرد باز محض به صبح هر

 یک .اوست مال فقط دنیا این در خصوص به نفر یک که

 زود خال .کند پر را خالهایش ی همه توانست یم که نفر

ی دوران از کندن دل و شدن بزرگ   .نوجوان 

ون مطب از طوری آن از بعد  یم انگار که بود آمده بت 

ی به خواست  هیچ اصال و نکردی کمیک هیچ بگوید دکت 

ی نیم چت  ی د دیگری نوبت تا بود نایستاده .دان   دور .بگت 

ی قراح های خیابان  فکر و بود رفته راه یکساعت از بیشت 

 و رود؟ نیم راه کنارش کش حاال همی  ی چرا که بود کرده

 یا فرهاد مثل چرا که بود کرده رسزنش را خودش بعد

ی هادی  یک نبودن یا بودن که نیست میثم مثل حن 

 زندگیشان های برنامه جای هیچ در خصوص به شخص

ی  دیگه ییک منتظری"بود توپیده خودش به .نداشت جان 

 شاپور آن اما "زندگیت؟ به برینه دیگه طرف یه از بیاد

 آرام و گرفته عیمق دم دلش دیوار کنج کرده کز ی خسته

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باید بیاد یادم شم یم بیدار که صبح که ییک "بود نالیده

م براش پاشم  "بمت 

 بخار پشت .بود گرفته بخار شیشه نفسش گرمای از

 طرف به فاضالب شدن باز از بعد که دید یم را نورالیه

 یم تارییک به رو هوا و شده تندتر باران .دوید یم خوابگاه

 عشق"نوشت ناخوانا و هم در شیشه بخار روی .رفت

 ."است خر

**** 

 

ی به شد یم تبدیل باغ هاوقت این همیشه .آمد یم باد  جان 

 چراغ خزر .دارد مبهم صداهای اندازه از بیش که هولناک

 ی خانه سکوت بود گذاشته . بود نکرده روشن را خانه

ی .ببلعدش عیل عمو  یم نصیبش یکبار ای هفته که چت  

 انداخته بود رسش هم خانه در همیشه که رورسی .شد

 کرده باز را موهایش بافت و صندیل ی دسته روی بود

 را خودشان خوران تاب و پیچ ضخیم مشیک موهای .بود

 .بودند رسانده کمر گودی تا
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 های درخت خوردن تکان به و بود ایستاده پنجره پشت

 میان باد صدای عجیب هوهوی به .کرد یم نگاه بلند

 برایش را قدییم تلخ ی خاطره یک که خشک های شاخه

  .کرد یم زنده

ی اولی  ی ی .بود خوابیده باغ این در که شن   .مامان بدون شن 

ی جهان و آمد یم باد هم شب آن ی .بود تاریک اندازه ن   حن 

 ته اینجا انگار .ترساندش یم خانه در ها آدم رفی  ی راه صای

 اندازه از بیش نظرش به ها آدم . کهکشان آخر .بود دنیا

  .مردها .مردها .بودند وحشتناک و بلند

 ی چهره کرد سیع .گذاشت هم روی را هایش چشم

ی وقت همیشه .بیاورد یاد به را مامان  کار این تارییک و تنهان 

ی نور زیر .کرد یم را  کرد یم سیع بسته های پلک نارنچ 

ی اما بسازد دوباره را تصویر ی کمت  ی .شد یم موفق وقن   کمت 

ی  آمد یم یادش دیدیم که ایآشفته های خواب جز وقن 

  .داشت شکیل چه مامان

 هیچ .جا هیچ .نبود خانه این در مادرش از عکش هیچ

 ی منطقه .بزند حرف اش درباره نداشت اجازه کس

ی که بود ای ممنوعه ی کش کمت   خواست یم دلش حن 
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 یک ها عمارت تمام در اما آن جای به .شود نزدیکش

  .بود پدرش که بود دیوار روی مردی از عکس

 ای گربه .افتاد پایی  ی و شکست درختان از ییک ی شاخه

 رسعت به و ترسید رفت یم راه آرایم به درخت زیر که

 های پالستیک با که پروانه پاهای کنار از .کرد فرار

  .شد رد رفت یم اش خانه سمت به رسعت به خریدش

ی زودی به وع مهمان   و یارس بعد و آمد یم زینب .شد یم رسر

 خانواده یک ادای کردند یم سیع که پاره هزار جمیع .حورا

 .بیاورند در را

 اتاق تارییک در خودش صورت به و آینه جلوی نشست

 دوباره .کشید صورتش های کناره به دست .کرد نگاه

ی در پرس آن و غروب .آمد یادش به دیروز غروب ین   شت 

ی  و لحن آن فکر از هنوز "شد؟ خوب امتحانت" .فروشر

ی درست صمییم کلمات  و ایستاده کنارش پروانه وقن 

 ی معجزه" .کرد یم یخ بدنش بود رویش به رو یاسی  ی

 یم فکر اگر بود دانشگاه این به امیدش ی همه "تقلب

 مانع که کش اولی  ی کند یم قاعده خالف کاری کردند
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 پروانه اضار به که کش همان بود یارس شد یم رفتنش

ی   .بخواند درس شهر همی  ی در بدهد اجازه بود شده رایص 

 این و خانه این در .نبود اینجا کاش .کشید عمیق نفس

های ی بقیه مثل کاش .خانواده  آن مثل .بود دانشگاه دخت 

ی آن .باشد داشت دوست که خزری  پستوی در که دخت 

 پوشید یم مانتو که خندان خزری .بود کرده پنهان ذهنش

های با و زد یم لبخند .رفت یم راه بلند های قدم با و  دخت 

ی یک از و خندید یم بلند .بود دوست زیادی  پرسها فرسچ 

ی دوست خزر آن احتماال .کرد نیم فرار  ذهنش داشتن 

ی مغازه صندوقدار صندیل روی دیروز  یم باال را رسش وقن 

 به و خندید یم .گرفت یم تحویلش دید یم را پرس و آورد

 .شد یم ممنون رساندش تقلب خاطر

 ".بودم نخونده خوب من .کردی کمک خییل مرش واقعا"

 از بگوید دانشگاه از .بزند حرف پرس با کیل داشت وقت

 کل که ای دلهره هیچ بدون و کند استفاده تجربیاتش

 آرامش نهایت در و برگردد خانه به کند تهدید را اش آینده

  .بخوابد
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 مقاله یه من .بودی ما امتحانای مراقب همیشه تو کاش"

 یا میکنه قبول چطوریه ببینم برم استاد برای کردم پیدا هم

 " .نه

ی خزر آن با آنقدر را ها دیالوگ ذهنش در  اش خواستن 

 .شود اغنا روحش تا .کند آرامش احساس تا داد یم ادامه

 .است کرده تجربه واقعا را لحظه آن انگار

 

 فقط الگ میگن ها بچه نظرت؟ به خوبه شعر انجمن"

ی شدن جمع دورهم واسه  که بدم آره؟نه .پرساست دخت 

 هم تو .دارم دوست خییل شعر واقعا من آخه ویل نمیاد

 ببینمت بیام حتما باید پس جدی؟ داری؟ دوست شعر

 ".اونجا

ی و عایل چت  ی همه  یم ذهنش خزر احتماال .بود نقص ن 

 .بدهد گوش شعر و بنشیند بعد و کانون برود توانست

 تا بعد و پرس همان با شاید بزند گپ همه با ها ساعت

 تا .شیخ خیابان تا .بزنند قدم هم با اتوبوس های ایستگاه

 تا .شهر وسط ی خشکیده رود تا .نمدی کوه تا .شهد باغ
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 کافه و ها رستوران .تکراری های فیلم و بزرگ سینماهای

  .برق و زرق پر های

 برای توانست یم صورت این چقدر .کرد نگاه آینه به

 داشت را این شانس چقدر باشد؟ جذاب امروزی پرسی

 بدهد؟ نجاتش اینجا از ابد برای متفاوت ازدواج یک که

ی دوست نحس عدد .صفر .صفر  .نداشتن 

 باید نهایت در آنها بود؟ شانس چقدر حورا برای مگر

 دوخته و بریده برایشان قبل از که پوشیدند یم را لباش

 روزی چنی  ی رسیدن از قبل داد یم ترجیح .نه .بود شده

 .باشد مرده

 

ی ی روی که گوشر  دوست که موزییک و برداشت و بود مت  

 تارییک در حاال را خودش .کرد پخش آرام صدای با داشت

 شانه رس ریخت را حجیم موهای .دید نیم آینه در درست

 و رسید چشمش ی گوشه از اشک .برداشت را برس و

 .آمد فرود لبش روی

 "نیست قسمت اینکه مثل"
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 :آورد باال را رسش دلش، خزر ی .کوبید نیم مهر

ی تو"
 
 " .نبود قسمت چت  ی هیچ وقت هیچ من زندیک

 بود ذهنش ی نقطه ترین تاریک در که دلش محبوب

 با بود قد بلند مردی نقطه؛ آن به برسد کش دست مبادا

ی ی دست .مهربان لبخندهان    .فراخ ای سینه و گرم هان 

ی گفت طبیبم"  "مهجوری درد ندارد درمان 

ی مرد آن لبخندهای  با .کرد نیم عوض دنیا با رو رویان 

 کابوس این ی همه و آید یم که روز آن به کردن فکر

ی  .کشید یم نفس رسد یم پایان به طلوع های رگه با طوالن 

وع و کرد موهایش بی  ی پنجه  .کرد بافی  ی به رسر

 "کردم خود جانان رخ از دور خود جان با ها چه"

 بازی اینحال با بود شده تلخ دهانش . چکید دوباره اشک

ی و دلخوش ذهنش های آدم ی قصه با   .کرد یم اش رایص 

 "دارم دوستت .خزر دارم دوستت"

ی خزر های لب روی نشست امیدوار لبخندی  پروای ن 

 تارییک دل از را رویایش مرد و آورد باال را رسش .رویایش
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ون  چه مرد های چشم به خدادادی یرسمه .کشید بت 

  .بود نشسته خوش

* 

 

 :مبل وسط گذاشت را میوه ظرف پروانه

 .دستت روی بندازش شکم به حورا-

 یم عوض را ها شبکه و تلویزیون به رو بود نشسته یارس

 :کرد

؟ بیاد خواد نیم یاسی  ی مامان-  پایی  

  .کرد دیر هم زینب .االن میاد-

؟ نیم براش فکری یه-  حیوون این از دست بده زنش کن 

 .برداره بازی

 :زد اجباری لبخندی پروانه

شون خوب زن تو مثل که همه-  .نمیاد گت 

ی لبخندی  خم پروانه .حورا های لب روی نشست رنگ ن 

 :گرفت حورا از کرد یم گریه که را بچه و شد
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ی .عزیزم بیا- ؟ شده خ  احت اتاق توی برو حورا مامان   است 

  .حتما نخوابیدی هم دیشب .کن

ی ی شبکه روی یارس  :ماند خت 

  .بخوابیم نمیذاره .کنه یم گریه صبح تا-

ی یه . یکم بچرخونش پاشو خب- بن  ی رسر  پستونکش .چت  

 .کو

 .مامان بهش نده پستونک-

ون حورا ی بسته مشت ا را پستونک و شد خم پروانه  بت 

 :کشید

ی سه تا خودت-
 
 من بده .بود دهنت تو پستونک سالگ

  . ببینم

 صورت پروانه .شد آرام زود خییل پستونک مکیدن با بچه

  . پنجره پشت ایستاد .چسباند خودش صورت به را بچه

 .کجاست زینب ببی  ی بزن زنگ یه-

 .آمد یم ها آن ی خانه سمت به آرام که دید یم را خزر 

ان و افتان  این از .داد یم هلش اجبار به کش انگار .خت  
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 شبیه .رود یم راه ایران شبیه چطور که دیدش یم باال

 عرص امروز همی  ی .داد تکان را بچه  . کند یم نگاه محسن

ی بود کرده فکر و بود بسته ایران عکس روی را آلبوم  یعن 

  است؟ رسیده وقتش

**** 

 

 ۱۵ خاطر به ، مردن که رویاهات یهمه خاطر به

وزی جشن مغزت توی که سالگیت  تنت روی و بود پت 

ی .پوشیدیش آخر و...بودن دوخته برات که لباش  همون 

ینیم که  ....خواسن 

 

ی ی از حورا زدن عق صدای وقن   بقیه هنوز آمد یم دستشون 

ی کش اینحال با .بودند سفره رس  و قاشق .خورد نیم چت  

ی تقریبا ها چنگال  های دانه به خزر .بودند شده حرکت ن 

 بلند سفره پای از پروانه . کرد یم نگاه برنج ی کشیده قد

 :شد

ی پا جات از .یارس تو مردی به ماشاهللا-  .نمیشر
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 سمت به مادرش رفی  ی شده گشاد های چشم با یارس

ی  :کرد دنبال را دستشون 

 خب؟ کنم کار چه-

 :در پست ایستاد پروانه

؟ حورا-  خون 

 آنکه از قبل داد یم تکانش آرایم به و برداشته را بچه زینب

ی این به هایش عربده صدای  .شود اضافه ناموزون سمفون 

  .دیگه ستحامله .مامان خب طبیعیه-

ی چادر .کرد باز را در حورا
 

 اش شانه رس بود افتاده اش رنیک

ون رورسی زیر از آشفته موهایش و  به رنگ .بود زده بت 

 :گرفت را بازویش زیر پروانه .نداشت رو

  .بیارم برات نبات یکم تا بکش دراز اتاق توی برو-

ی  روی آرایم به خزر شدند فارغ ها ظرف شسی  ی از وقن 

 بلند موهای .داشت بغل به بچه هنوز زینب .نشست مبل

 :کرد خزر به رو .شانه رس بود ریخته اش شده رنگ

ش دقیقه یه-  .بگت 
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 :گفت بلند گذاشت یم را بچه حالیکه در

وع رو تمرین-  .نمیشه خوندن درس که همش .دیگه کن رسر

ون بچه چنگ از را موهایش بعد و زد لبخند زور به  بت 

 .آورد

 ابروهاش نگا مامان؟ نه .شده خودت کپ کوثر یارس-

  .خصوصا چشماش .بکن

 :کرد صاف را کمرش

  .شکر را خدا-

 :گفت گذاشت یم ها مبل وسط را میوه ظرف که پروانه

 .دوشونه هر شبیه-

ی .مامان نه وا- ه حن   که حورا .رفته یارس به هم بودنش ست  

  .یارس انگار قشنگ بازه که چشماش .گندمیه

 :مت  ی روی گذاشت را چاقوها پروانه

  .یارس انگار هم محمدیش اخالق-

 :خندید .بود انداخته پا روی پا یارس
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ی من گفت یم همیشه بابا یادمه من مامان-  بارم یک حن 

 .نکردم گریه صبح تا شب

خانه سمت حالیکه در داد تکان رس آرام پروانه  یم آشت  

ی زیر رفت  :گفت لن 

ا .شنید یم بود بیدار اگه- ی خرص   بری یم رو اینا زحمت ن 

؟ به بدی باال  یاسی  

  .ایستاد بغل به بچه خزر

ی ته-   .هاست ست  

 :آمد در یارس صدای

 .نمیادا بدت هم خودت .رو داستان این کن ول مامان-

 همش هم تو .باال اون کرده درست وحش باغ . بابا چیه

 رو میاد اینجا تاق فردا پس .میشوری داری دستته شیلنگ

 .رست

ی پروانه  و گرفت خزر های دست از را کوثر .نداد اهمین 

 .داد دستش به را پالستیک

ی بیاد بگو هم بهش-   .بخوره چان 
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 مکالمه صدای هنوز اما رفت یم ها پله سمت به خزر

 .شنید یم را شان

ی یم هم حسی  ی جلوی بار هر رو حرفا این-  صد .یارس زن 

 .نزن حرف تخانواده رس پشت غریبه جلوی گفتم دفعه

 :آمد در زینب صدای

 بیاد نتونست امشب یه ست؟غریبه حسی  ی ! مامان وا-

 شد؟ غریبه

 باز نیمه بام پشت در .رفت باال آرایم به ها پله از خزر

 خورده آب خاک بوی و ها پله توی آمد یم رسدی باد .بود

 بود نشسته پا ی پنجه روی یاسی  ی .آورد یم خودش با

ی ی باغچه کنار
 

 یم مرتب را ها سنگ داشت و اش ساختیک

 .کرد

 .دادن مامانتون رو اینا-

 روی بود افتاده بام که پشت نور .چرخاند رس یاسی  ی

 یم نشان کمرنگ را اش مشیک پشت پر ابروهای صورتش

ی را ریشش ته نور و بود چشمش زیر سایه هالل .داد  حنان 

 .داد یم نشان
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  .نکنه درد دستت-

 آخرین یاسی  ی .باغچه کنار گذاشت را پالستیک خزر

 :کرد مرتب را سنگ

ن دارن .دیگه نمیخورن- ی خواب مت   .زمستون 

 گودال خاک دل در جا به جا .کرد نگاه باغچه به خزر

  .بود شده کنده کوچیک های

ی بهار تا دیگه-  .خورن نیم چت  

 :چسباند هم به را هایش دست خزر

ی بیاین-   .بخورین چان 

 :کرد کامل را حرفش خزر کرد نگاهش که یاسی  ی

 .گفت مامانتون-

ی پایی  ی وقت همی  ی  آغوش در و گرفته آرام تقریبا کوثر وقن 

 پروانه به را خودش یارس بود رفته خواب به اتاق در حورا

ی که رساند خانه دور جهت ن   دستمال و رفت یم راه آشت  

 .کشید یم

 زدی؟ حرف یاسی  ی با مامان-
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 روی مصنوغ گل گلدان به کرد فوت نداد اهمیت پروانه

 رویش پیش ساعت دو از خایک و گرد هیچ که پیشخان

 .بود ننشسته

 ...مامان-

  .بلدم رو کارم وقت خودم-

 .سالشه ش-

 !باشه سالش صد-

 :یارس های چشم به زد زل پروانه

ا این شدی؟ زنک خاله انقدر چرا تو-  چه تو به چت  

  .مربوطه

 :شد تا پایی  ی به رو یارس های لب

ه یم قلوه میده دل داره نگاهش با همینطوری اینکه-  گت 

  .کن حاللش خب

ا این نگران خواد نیم تو- ی چت    حالل خودش یاسی  ی .باشر

  .حالیشه حروم

ی من فقط اینجا-  نه؟ نبود حالیم هیچ 
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 :یارس به زد زل پروانه

ی نبش رو قبل حرفای خوای یم دوباره- ؟ قت   کن 

 :پیشخان به بود داده تکیه سینه به دست یارس

ی خوای یم ثواب ویل .نه-  .نشده دیر تا بکن زودتر بکن 

ی فرستیش یم یا راه به راه بهونه با یه که شما ین   شت 

ی ت بوم پشت رو یا دستش ور فروشر  عقده؟ خطبه یه گت 

ه بود دستش که دستمایل به پروانه  به پشتش .ماند خت 

 انگار یارس .کرد یم قروچه دندان داشت و بود یارس

 :زد پوزخند باشد دیده مناسب را فرصت

ی خونش هم شاید-
 

 .بچگیا عی  ی .تره رنیک

 :چرخید پروانه

ی- ی خ 
 

 داری بچه داری زن شدی بزرگ یارس؟ تو مییک

  حسودی؟ بچگیات عی  ی هنوز راهه تو دومیش

 :زد پوزخند یارس

 خاندان کل سبد رس گل به داره جرات یک .بکنم غلط من-

ی  ... میگم من .بکنه حسادت هاشمیان بن 
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ی از دلت- ی وایسادی اینجا پیش سال دو هان؟ پره خ   گفن 

 ... خوام یم زن من

ی به صدایش مبادا آورد پایی  ی را صدایش  و حورا که اتاق 

 :برسد بودند آن در زینب

ی .باشه گفتم-  یم هم خوب  باشه گفتم حورا گفن 

ی  ...خواستش یم یاسی  ی که  دونسن 

 ی لبه به و برگرداند را رویش .رفت هم در یارس صورت

 :کرد نگاه پیشخان

ت رو دست مامان-  .نذار من غت 

ی دنبال االن .برات گرفتمش دیگه؟ چته خب-  گردی یم خ 

؟ آروم بدم زن رو یاسی  ی دیگه؟ ا میشر م رو خرص   بگت 

 اتاقش؟ ی شیشه به زدن سنگ این میشه تموم براش

 .... من استغفرهللا...مامان-

 حرف .بودند خشکیده پروانه دهان در زیادی های حرف

ی  عی  ی ذاتت"برمیگشتند و آمدند یم زبان نوک تا که هان 

 ".باباته

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی- ی مادر عمارت پایی  ی طبقه برم خوام یم گفن 
 

 کنم زندیک

ی .برو گفتم  ...خوام یم گفن 

 یم که خرم خوبه؟ .یاسینم فکر که خرم من !بسه مامان-

ت من بابا .نیفته حروم به خوام  خواهر ییک اون .دارم غت 

ی منه   .رسم خت 

 خیس ی لبه به کشید غیظ با را دستمالش پروانه

ی  :کرد پچ پچ خودش با لب زیر .ظرفشون 

 !فقط دادن یادت برادری از وهمی  ی-

 .شد آرام یارس

  داری؟ رس زیر یاسی  ی برای رو یک-

ی روی کوبید را دستمال پروانه ی قطرات به و ظرفشون   آن 

ی لباسش به پاشید که  :کرد توجیه ن 

ی-   ! خان اتول دخت 

 :بود شده گم انگار ریشش بی  ی یارس پوزخند

ی اون باالخره .نیست بعیدم-  
 تحفه ما هاشمه سید یاسی  

 .بریم دیگه پاشو حورا...حورا .محسن های
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 از حالیکه در کرد یم نگاه اتاق طرف به را رفتنش پروانه

ی ها سال این تمام .لرزید یم خشم  با یارس جنگ درگت 

ی تمام جنگ و ها حرف همی  ی .بود یاسی  ی  را یاسی  ی نشدن 

ی بام پشت باالی اتاقک به بود کشانده  یارس که حاال حن 

 مظلومیت برای پروانه دل و .آمد نیم پایی  ی هم بود رفته

ی "بود آشوب همش که دیل .بود خون یاسی  ی  بی  ی من یعن 

  "گذاشتم؟ فرق هام بچه

 

 :ایستاد پا رس یاسی  ی

 خوبه؟ دانشگاه-

 .بود کرده قفل هم در را هایش انگشت خزر

 .خوبه-

  .بدم کنکور امسال قراره منم-

  .داشت نیم بر باغچه از چشم خزر

 هنوز؟ داری رو تستت کتابای-

 .بله-
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 .خرم یم ازت من خوایشون نیم اگه-

ی چهار و بلندی برابر در .آمد باال خزر رس
 

 یاسی  ی شانیک

 :بود رفته فرو خود در خیس ی جوجه یک شبیه

  .براتون میارم باشه-

ی تفاوت سال دوازده با .زد لبخند یاسی  ی  یاسی  ی انگار سن 

ی اندازه از بیش  .بود ها حرف این از بزرگت 

  .البته بیارم اگه .بزنم تهران خوام یم-

ی خزر ون هایش لب بی  ی از آرام خوبه یک .نگفت چت    بت 

  .آمد

ا-  ...خرص 

 .چرخیدند بام پشت در سمت به دو هر یارس صدای با

 :بود هم در یارس های اخم

مت زود صب رسم نیم فردا-  .بازار برم باید .دانشگاه بت 

 .برمت یم مغازه بیا ده بر و دور

 :گفت و انداخت یاسی  ی به نگایه

 .بشه کامل مجموعه .بیار هم گربه و سگ تا چند یه-
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ی یا جواب منتظر اینکه بدون  پایی  ی و چرخید بماند حرکن 

 دهان در "دارم امتحان 8 ساعت فردا" ی جمله .رفت

 .ماسید خزر

**** 

 

 با همراه رسد سوز کرد باز را خوابگاه ورودی در نورالیه

 .شد وارد هم با شاپور و فرهاد

 بود؟ چش-

 گرفته آماده شاپور از حمایت برای را دستش که فرهاد

 :گفت بود

  .بود شده تنگ پرستارا برای دلش-

 : برگشت رفت جلو که قدم چند

  .سنگ تن سه دو .کلیه سنگ-

 دردی شدت از .نشست طبقه همان نیمکت روی شاپور

 طلوع تا ساعت 2 فقط که لحظه آن تا شب رس از که
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 نورالیه .نداشت رو به رنگ بود کشیده مانده خورشید

 :رسش باالی ایستاد

 .داشتم قبال .سنگه گفتم من . بخوری مایعات باید-

 :انداخت شاپور دور را کاپشن فرهاد

؟ یک- ی رفتیم نیم الگ ما بودی گفته اگه گفن   .که دکت 

 .خودت مطب میومدیم

ی باید هم روی پیاده-  .بکن 

  .برگرده و بره پیاده قراح آخر تا اول از قراره فردا از بله-

 حجم .کرد یم نگاهشان شده تنگ های چشم با شاپور

 زدن حرف نای که بودش پیچیده هم به جوری درد

 :زد کمر به دست فرهاد .نداشت

 فشارش .آزمایشگاه مسئول بغل تو کرد غش آزمایش بعد-

 .بود افتاده

 :پرید باال نورالیه ابروهای

 .بوده درد شدت از-
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ی هر آره- ی بغل از بابا پاشو میگم بهش خ   کش مردم دخت 

  .که نمیشد بلند افته نیم فشارش ادرار آزمایش بعد

ی شاپور های لب  نفس ته با .خوردند تکان خنده به حال ن 

 :گفت لب زیر اش خسته های

ا این دیگه بیفته فشارم من-  .نیست حالیم چت  

 :داد تکان رس نورالیه

احت برو .باال برو پاشو-   .کن است 

 ترین آمد و رفت پر خوابگاه ی کوچه همیشه زود صبح

 و اتوبوس به رسیدن برای پرسها .بود حوایل آن ی کوچه

 رسد هوای .کردند یم حرکت عجله با دانشگاه رسویس

  .کرد یم برده فرو یقه در رس و ساکت را همه قراح

 داشت که شاپور .شد شنیده فرهاد ماشی  ی بوق صدای

 :داد پایی  ی را شیشه میثم . چرخید رفت یم پیاده

  .هرگز تو بدون شاپور-

 دور شده پیچیده شال حجم از .داد تکان رس شاپور

 .کرد یم گرما احساس کمرش

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یخچال کارتن .کنیم سوار رو ییک جات به تونیم یم امروز-

 .عقبه صندوق .کردیم آماده رو

ی را شاپور تا شد خم فرهاد  :ببیند بهت 

ی یه تا خوای یم .ها رسده- مت؟ جان   بت 

 :بازویش به زد میثم

 دفع خواد یم سنگ شهاب .بره پیاده باید .بابا کن ولش-

  .کنه

ی  گوشش به را ها هدفون شاپور رفت ماشی  ی وقن 

 و کرد رنگش مشیک کاپشن های جیب در دست .گذاشت

 پایی  ی چهارراه دو .افتاد راه به خیابان طول در آرایم به

 نوشت یم که را جواب .رسید شبانه پیام که بود رفته

 قطع حال در رسما از هایش انگشت کرد یم احساس

  .است شدن

 .نگو مامان به .بابا خوبم-

 :نوشت رسعت با بود آنالین شبانه

ی شاپور- ی میگه مامان   .خوبه خییل ماالشعت 
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ی به- ؟ هم مامان   .میگه مامان به حاال گفن 

ی .نمیگه-   شال؟ با پهلوهاتو بسن 

 کنارش از دانشگاه رسویس که بود چهارم چهارراه نزدیک

ی چند آینه در یا راننده رسید یم نظر به .شد رد  دانشجون 

ی خواست نیم یا بود ندیده دویدند یم دنبالش به که  بیشت 

ی این از ی ساعت به شاپور .کند صت   .کرد نگاه اش گوشر

ی کرد یم احساس و بود شده خسته  تواند نیم این از بیشت 

 چند .نشست اتوبوس ایستگاه های صندیل روی .برود راه

 و رسیده شهری اتوبوس به عجله با مانده جا دانشجوی

 بسته اتوبوس درهای که همی  ی .بودند شدن سوار حال در

ی خیابان طرف آن کرد حرکت و شد  با که دید را دخت 

 به و چادرش زیر زد یم باد .شد رد آب جوی روی از عجله

 ی چهره اینجا از .کرد یم بلند هوا روی را چادر دنبالش

 یم دنبال  را اتوبوس حرکت که بود پیدا مضطربش

 عجله با و گرفت هوا روی را چادر ی دنباله ".خزر".کرد

 را او اینکه بدون ایستگاه کنار ایستاد .شد رد خیابان از

ی .کرد نگاه را خیابان انتهای باشد دیده  اتوبوس از خت 

 گاز را پایینش لب بعد . کرد نگاه ساعتش به .نبود جدید
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 تمام داشت شاپور .بودند افتاده ابروهایش .گرفت

مردی رس پشت از را حرکاتش  یم بود نشسته کنارش که پت 

 زرد تاکش طرف به نهایت در و ایستاد ثانیه چند .دید

ی
 

ی چند که رنیک  جلوی ی شیشه به و ایستاده باالتر مت 

 بدون .شد پا رس شاپور .رفت کشید یم دستمال ماشینش

 جیب از آب بطری .باشد داشته را قصدش اینکه

ی باید .زمی  ی روی افتاد کاپشنش  رفت یم پیاده اینها از بیشت 

 همه شده تعیی  ی پیش از ی برنامه یک لحظه آن در اما

 و کجا دانست نیم که ای برنامه .برد یم جلو به رو را چت  ی

ی دانست یم فقط شده نوشته چطور  به رو عجیب چت  

  .دهد یم هلش جلو

ی دانشگاه-  آقا؟ مت 

 :کرد جا به جا کیم را کن پاک برف بازوهای مرد

 .باال برو-

 .بود نشسته عقب صندیل که خزر به افتاد شاپور نگاه

  .دیدش خزر

 .دارم عجله .آقا بریم بیا رو بقیه کنم یم حساب من-
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  .رفتیم که برو-

 عقب صندیل نشست شاپور .کرد جمع را دستمالش مرد

 :گفت بست را در که همی  ی و

 .کنم یم حساب من خانومم-

 : خزر سمت چرخید گشاد لبخند یک با بعد

 .سالم-

 .پرید خزر صورت از رنگ

**** 

 

ی  سال دو تا که بخوابد او اتاق در تا آمد یم نازک وقن 

ک پیش  یم را متکایش خزر بود، حورا و او بی  ی مشت 

 جان کم های شعله .خوابید یم و تخت پایی  ی گذاشت

ی داشت دوست را بخاری  یم گرم را پایش انگشتان وقن 

 نازک موبایل نور . بود خاموش اتاق های چراغ .کردند

ی .بود افتاده صورتش روی  غمگی  ی و رفته هم در که صورن 

ی از .بود ی از وقن   با کلمه چند زور به بودند برگشته مهمان 

  .بود زده حرف خزر
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 فکر فردا امتحان به .زد کنار پاهایش روی از را پتو خزر

ی این به توانست نیم اینکه به .کرد یم  را کالسش قید راحن 

 .رفت یم خودش برساندش توانست نیم یارس اگر .بزند

ین ی این ی تجربه برای فرصت بهت   یارس شاید .بود مست 

 یم بر آمد و رفت این از دست و کرد یم عادت هم

 .داشت

ی یک .افتاد یم تالطم به دلش فکر این از ی زیر خوشر  پوسن 

. 

 .بشه خوب کن دعا .دارم امتحان فردا-

ی نازک  تقلب .افتاد قبیل امتحان یاد به خزر .نداد جوان 

 مراقب عنوان به پرس دو آن حضور خاطر به که بازاری

 جواب و آمد یم و رفت یم که پرس .بود برقرار کالس در

 ها تست روی انگشت گذاشی  ی با را ها سوال از کدام هر

 .بست را هایش چشم .آورد یم برایش

 احساس دوباره را حضورش حجم توانست یم حاال همی  ی

 انگشتش بند روی که نازک رنگ سیاه موی دو ییک .کند

 به یادش آن از بعد .سبک و بود خنک عطرش بوی .بود

ی ین  ی شت  ی .افتاد فروشر  . بود گرفته را امتحانش رساغ وقن 
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 بود مطمی  ی فقط . داشت اش چهره از گنگ تصویری

 خودش لب روی نشست باریک لبخندی . داشت لبخند

 امتحانمون مراقب هم فردا کاش"زد حرف رسش در کش.

 "بود

 داری؟ دوست رو یاسی  ی هم تو-

 و شد باز هم از یکباره به خزر تصاویر آلود مه دنیای

 کرد فکر لحظه یک .گرفت رنگ شدت با واقیع دنیای

 .کرد نگاه نازک به و گرداند را رسش .است شنیده اشتباه

ی  گذاشت نیم اطرافش تارییک و بود کرده خاموش را گوشر

  .شود دیده درست

؟-  خ 

 . گفت مامانم-

 خواب احتماال نازک کرد فکر .رفت هم در خزر ابروهای

 خت  ی نیم .زند یم حرف بلند خواب در همیشه مثل و است

  .کرد نگاه نازک به شده تنگ های چشم با و شد

 نازک؟-
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 یاسی  ی برای رو تو خواد یم پروانه عمو زن گفت-

  .کنه خواستگاری

 پشتش .خورد تکان تخت روی نازک .زد پلک بار چند خزر

 :گفت بزند حرف دیوار با انگار و خزر به کرد را

  داری؟ دوستش هم تو-

 حباب مثل .شدند نیم ترجمه درست خزر رس در جمالت

ی صابون و کف های  و داشتند یم بر موج هوا روی قرار ن 

 .ماندند یم معلق

ی- ؟ یم خ 
 
 یک

 رس .کند یم گریه رسید خزر نظر به .کرد سکوت نازک

 .نشست جایش

؟ چیه اینا نازک-
 

 مییک

 دست و رفت را تخت به مانده قدم چند زانوها رس با

 :نازک ی شانه روی گذاشت

 ... ببینم پاشو-
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 دست .کرد خایل او دست زیر از را اش شانه غیظ با نازک

 در ها حرف داشت کم کم حاال .ماند هوا روی خزر

 با . نازک به بود زده زل تارییک در .شد یم نشی  ی ته جانش

ی  :کرد تکرار دوباره لرزان صدان 

 .زک...نا-

 .بخواب برو-

 خواستگاری یاسی  ی برای رو تو خواد یم پروانه عمو زن"

ی اش سینه ته نفس "کنه  دو ییک همی  ی .بود افتاده گت 

ی ی مانده ته تا بام پشت روی بود رفته پیش ساعت  ست  

 به رفی  ی و دانشگاه ی درباره یاسی  ی .بدهد یاسی  ی به را ها

  .تست های کتاب گرفی  ی مورد در .بود زده حرف تهران

 گفت؟...مامانت-

ی نازک  :افتاد پته تته به خزر .کشید باال را اش بین 

 ...من-

 شده آوار رسش روی یکباره به خانه تمام کرد یم احساس

ی فشار از زیادی حجم .است ی چنی  ی نباید .نه .ناگهان   چت  

ی ی وجود اصال ای برنامه چنی  ی .آمد یم زبان به حن   خارخ 
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ی در
 
 ردی که دیگری مرد هیچ نه یاسی  ی نه .نداشت او زندیک

  .باشد داشته خانه این در

ی من-  .نداشتم خت 

 ذهنش انتهای در .آمد یم باال گلویش از زور به صدا

ی  یاسی  ی تصویر کنار را خودش تصویر کرد یم سیع چت  

ی .بگذارد  شدن عوض به امیدی هرگز که کش یا چت  

ایط  وفق اوضاع با را خودش بود گرفته یاد و نداشت رسر

  .بگذارد رس .بپذیرد .بدهد

 آرام بعد .کرد نگاه خزر به تارییک در .چرخید آرایم به نازک

 .نشست و شد بلند

  .شنیدم من .گفت یم بابا برای ...داشت-

 برایش یاسی  ی .کرد یم نگاه خودش های دست به خزر

ی شاید .بود بالغ مرد یک شبیه  عمو عیل عمو شکل حن 

ی .جواد  .بود ساله 16 یاسی  ی بود آمده خانه این به وقن 

ی ک او وقن   و آنجاست چرا فهمید نیم که بود کوچیک دخت 

 رسیده پرسی یاسی  ی چیست دقیقا او با ها آدم این نسبت

ی چنی  ی چطور .بود کامل و  بود؟ ممکن چت  
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 رو یاسی  ی...تو .باشن گفته بهت امشب شاید کردم فکر-

 داری؟ دوست

ی دیگر که بود گیج چنان خزر  هم فکر دادن جواب به حن 

  .کرد نیم

م من - ی زنش تو اگه میمت    .بشر

 گریه .زد گریه زیر و خزر های شانه دور انداخت دست

 هایش شانه دور دست آرایم به خزر .آرام و خفه ای

ی به .رو به رو دیوار به بود زده زل .انداخت ی که جان   وقن 

 بیدار یاسی  ی و بود روشن پروانه عمارت بام پشت چراغ

  .شد یم کشیده اینجا تا نورش بود

ی تو اگه-
 

 نه؟ مگه .نمیشه که زوری .نمیشه که نه بیک

 خزر .بود زده زل صورتش به تارییک در و شده جدا خزر از

 :داد تکان را رسش آرایم به

 .نمیشه....نه-

 

 دلش در .جایش رس برگشت .خزید پایی  ی تخت از آرام

 و بیاورد نه بود توانسته چقدر حورا مگر .بود طوفان
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 بود؟ ها آن خواست وفق بر اوضاع خانه این در چقدر

 جواب رسش در کش .خواست یم خودش حورا اما

 "نداشت ای دیگه راه .خواست نیم نه"داد

ی .داد فشار هم روی را هایش چشم  آدم ترین غریب حن 

 سفره پای را حورا آمد خانه به عاقد که روز آن اگر هم ها

ی میل هیچ فهمیدند یم دیدند یم عقد ی  این به باطن 

 به فقط .خانواده این به یارس به مییل هیچ .ندارد وصلت

 اجرا در تداوم و بیفتد جا نقشش در بود داده یاد خودش

ی انقالب و ها خواسته به را   .بداند مقدم اش درون 

 نه؟...نداری دوستش...که تو-

  .شنید یم بسته چشم با را نازک نجواهای آخرین

 .نه-

 او داستان حورا داستان خواست نیم .نداشت دوستش نه

 امیدوار همواره و بخواند درس خواست یم .باشد هم

ی یک .هست اینجا از نجات برای رایه یک که باشد  دسن 

ایط این از گریز درست راه که شود یم پیدا هم  با را رسر

  .دهد نشانش درست ی گزینه بر انگشت کوبیدن
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**** 

 

ی صبح  .بود بد حالش کشید یم رس به مقنعه داشت وقن 

ی .بود نخوابیده دیشب تمام ی حن   از زود صبح یارس وقن 

ون خانه  تمام .بود شنیده را ماشینش صدای بود رفته بت 

 بود مانده نشده هضم غذای مثل نازک دیشب های حرف

 یارس احتمایل برخورد و رفی  ی تنها اضطراب .گلویش پشت

 چشم و بود خواب نازک .بود انداخته دوران به را رسش

  .داشت ورم انگار دیشب های گریه از هایش

 :کرد داخل را رسش .کرد باز را در آرام عمو زن

ی نازنی  ی بیدارید؟-  . دیگه پاشو هنوز؟ خوان 

 :خزر به کرد رو

  .که رفت زود خییل صبح یارس-

ون مقنعه از را رسش خزر  :آورد بت 

  .بله-

ی؟ خودت-  مت 
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ی سوال انگار  تنها توانستند یم همه خانه آن در .بود عجین 

 ازدواج، از قبل بزرگش خواهر نازک، .بروند مدرسه به

های  همواره که بودند حورا و او تنها...جواد عمو دخت 

 تصمییم که حورا .شدند یم اسکورت برگشت و رفت

ی برای ی از باید باالخره ...اما او نداشت تغیت  وع جان   یم رسر

  .کرد

 .دارم امتحان .بله-

 زن ابروهای .ریخت انرژی جانش به جواب این و فکر این

 .پرید باال عمو

 برسونتت؟ عمو بگم خوای یم-

ی عیل عمو
 
ی به .کرد نیم رانندیک اییط در سخن   که رسر

 .کرد یم ایجاد اضطرار

  .دانشگاه مخصوص اتوبوس .هست رسویس .نه-

 رسش .تخت ی لبه نشست و شد بیدار آرایم به نازک

  .نبیند را هایش چشم ورم مادرش تا بود پایی  ی

 .دیگه پاشو-

 . بده حالم-
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 دوباره؟ چته-

ی  بار اولی  ی این .لرزید یم زانوهایش  آمد باغ به خزر وقن 

ی این خواست یم که بود  این واقعیت و برود تنها را مست 

ها که بود ی به را مست  ی .نبود بلد درسن   پهن صبح روشنان 

 .کنند یم نگاهش همه کرد یم احساس .باغ روی بود شده

 این و اند ایستاده ها پنجره پشت حاال همی  ی اهایل ی همه

ی   .کنند یم دنبال را او چموشر

ی قدم صدای که بود نرسیده رو ماشی  ی راه به هنوز  هان 

 .یاسی  ی .شنید رسش پشت از سنگریزه روی

ی .گذاشت هم روی را هایش چشم لحظه یک  درون دسن 

ی .زد هم به رسعت با را محتویات تمام شکمش  از موخ 

  .آمد زبانش پشت تا تهوع و لرزش

 .سالم-

ی را چادر .شد دستپاچه خزر .کرد سالم زودتر یاسی  ی  بیشت 

 را خانه در یاسی  ی .داد جواب لب زیر و پیچید خودش دور

ون او تا ایستاد عقب و کرد باز  :برود بت 

ی-  دانشگاه؟ مت 
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 .بله-

ی؟ تنها-  مت 

ی خزر  دانست؟ یم هم یاسی  ی .آورد نیم باال را رسش حن 

ی این هان 
 تصمیم دانست؟ یم را گفت یم نازک که چت  

 مادرش؟

  .بله-

 دارم منم برسونمت؟ خوای یم .داشت کار یارس آهان-

م ی اگه .بازار مت  م یم رو عموعیل ماشی  ی خواسن   یم گت 

  .رسونمت

 .نه-

 .کرد رسفه و پرید گلویش به آب کلمه این گفی  ی از بعد

های گفت یم همیشه پروانه اینکه نه مگر  محسن دخت 

 ها آن بی  ی خواست یم چرا هستند؟ هم او های بچه

 یم پرسهایش برای را آنها چرا شود؟ برقرار وصلت اینطور

ی گرفت  فهمیدن وقت او احساش فروپاشیدن از همه وقن 

ی  در یک روز هر جهنم این چرا گفتند؟ یم هوو آمدن خت 

ی رنج آتش که دری کرد؟ یم پیدا تازه  یم جانش به بیشت 
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 شاید" .بود ییک یاسی  ی با راهش کوچه رس تا ریخت؟

ی درس میذاره .داره فرق...که یاسی  ی خب... یاسی  ی  بخون 

 ناگهان که باشند زنبور دسته یک انگار افکار این "....و

ی و رگ تمام اند کرده حمله  درد و سوزش از پر را اش ن 

 .کرد

 ...ببخشید-

 چرا .شد پشیمان خزر .ایستاد .بود جلوتر قدم یک یاسی  ی

ی چه ببخشید؟ بود گفته  کوچه میان آنهم داشت حرق 

ی؟ رسد صبح  یم نباید .بود افتاده لرزش به هایش لب پایت  

ی .شود مطرح ماجرا این گذاشت ی وقن   مجرای به چت  

ی  آن با شد یم سخت افتاد یم رسوماتش و رسم و قانون 

 و فکر ی نطفه از رس آنکه از قبل باید .کرد مخالفت

ون پروانه پیشنهاد  یم .کرد یم خاموشش بیاورد بت 

  .کرد یم تمامش .کشتش

  ... میشه-

ی زبانش روی جهان تمام  دنیا رسمای تمام .کرد یم سنگین 

 صبح تا "بگو.بگو .بگو". هایش استخوان به بود نشسته

ین رویای به .بود کرده فکر رویاهایش به  .شدن معلم شت 
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ها کردن جمع .دادن درس و مدرسه به رفی  ی  بر و دور دخت 

 در تنگ دنیای کردن درک و ها آن با زدن حرف .خودش

ی شلوارهای و مانتو به .بزرگشان حال عی  ی
 

 یم که همرنیک

 های کتاب و دار پاشه های کفش به .بپوشد خواست

ی  های سالن لبخند با و چسباند یم اش سینه به که تاریچ 

 روزگار .کرد یم یط درس کالس به رسیدن برای را مدرسه

ی ها احتماال که خوشر  عمارت این از کوچه این از کیلومت 

ی خودش برای .بود شده دور ها آدم این و پالکه دو
 
 زندیک

 دامن لبخند با و میگشت بر اش خانه به عرصها .داشت

 انداخت یم را اش بافته موهای و زد یم قرمز رژ پوشید یم

 آمدنش با که مردی .محبوبش رسیدن منتظر شانه رس

ی و شادی و گرما ی توانست نیم نه .آورد یم مهربان  ین   شت 

 .کس هیچ به .چت  ی هیچ به .بفروشد را رویاها این

 نخواین؟... ومن میشه-

 که کرد نگاه را یاسی  ی و آورد باال را نگاهش آرایم به

 تعجب از ها چشم شدن گشاد و کردن اخم بی  ی صورتش

 .بود مانده

؟-  خ 
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 نابود لحظه یک در چت  ی همه .بود باخی  ی پرتگاه ی لبه خزر

 روی چقدر شناخت؟ یم چقدر مگر را یاسی  ی .شد یم

ی به که بود کرده حساب بقیه با تفاوتش  را حرف این راحن 

 به گرداند برش توانست یم حاال همی  ی بود؟ آورده زبان به

 .بزند را رویاهایش ی همه ی ریشه و خانه

 

 ...من-

ی- ؟ یعن   خ 

ی چت  ی انگار .بود شده هم در ابروهایش باالخره  نهایت ن 

  .بود کرده گم را خودش خزر .بود شنیده مهمیل

 خواین؟ نیم ومن...که بگید مامانتو به میشه-

ی- ی خ 
 

ا؟ مییک   خرص 

 میان را چادرش خزر .زد دید را کوچه ته و رس یاسی  ی

د مشتش ی .دانست نیم یاسی  ی .فرسر  این .نداشت خت 

 اگر .شد آرام دلش کنج ای لحظه برای .بود پروانه تصمیم

 این .کند مجبورش توانست نیم کش خواست نیم یاسی  ی

 پرسها اگر .بود نفعش به جا یک همی  ی خانواده قانون
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ی ی ها آن خواست به چت  ی همه خواستند نیم را چت    تغیت 

 جاری صمیمت و آرامش احساس دلش در ناگهان .کرد یم

  .کند تکیه یاسی  ی خود کمک به توانست یم .شد

ی .کنم ازدواج شما با خوام نیم من-   .هیچکس با ...یعن 

 .شد گشاد یاسی  ی های چشم

؟ یم چیه حرفا این-  زن 

 .شد هول خزر

 که بهش بگید تروخدا ... خواد یم مامانتون... مامانتون-

 .خوایدنیم .ندارید دوست ومن

 دار زاویه هم بر ها دندان احتمایل فشار از یاسی  ی صورت

 سوراخ از و کوچه آسفالت به افتاد نگاهش .بود شده

ی ی شده گشاد های ون نفس خشم با اش بین    .داد یم بت 

  زده؟ رو حرفا این یک-

 ...من-

 گفته؟ بهت خودش-

 ...خب من-
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 این فهمیدن دانست نیم .بود کرده گم را جمالت حاال

 به دست عصبانیت با یاسی  ی .کند وصل کجا به را داستان

 پا به پا پاهایش روی .کشید اش آمده در ریش ته و چانه

 .شد

 .مزخرفه ... حرفا این-

 : کشید کنار را خودش

 .میشه دیرت... برو-

 یم بر موج خشم صدایش در حالیکه در داد راه خزر به

ی خزر .داشت  .بود شده دستپاچه قبل از بیشت 

 ...اگه-

 .دیگه برو گفتم-

ی قدم با خزر  یک .رفت خیابان سمت به نامطمی  ی هان 

 و بلند های قدم با که دید را یاسی  ی و برگشت لحظه

 ناگهان دلش رس .گشت یم بر خانه طرف به محکم

 باید و شد یم جنگ . شد یم طوفان خانه در حاال .ریخت

 "کردی؟ اینکارو چرا" .شد یم ها ترکش رسیدن منتظر

 دانشگاه ندهند اجازه دیگر شد یم باعث کار همی  ی شاید
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ی و کرد یم اشتباه شاید اصال برود؟  دنیای که چت  

  .بود ها حرف همی  ی کرد یم پر پر را رویاهایش

 همی  ی انگار بعد کرد نگاه خانه در شدن بسته به ترس با

ون خانه های آدم حاال  قدم با کنند دنبالش و بریزند بت 

ی وع ترسان و عجول هان   بی  ی چادر .کرد رفی  ی به رسر

ی و پیچید یم پاهایش  برسد نظر به رفی  ی راه آنکه از بیشت 

ی  و رفت شکل همی  ی به را خیابان تمام .بود ناموزون دویدن 

ی  شد رد چشمش جلوی از لحظه آخرین در اتوبوس وقن 

ی ترس، ی و نگران 
 

 .شد برابر صد اش آشفتیک

 رید؟ یم دانشگاه ببخشید آقا-

 :کشید یم ماشی  ی ی شیشه به آرامش با را دستمال راننده

 .شو سوار-

 را کیف .داد یم سیگار بوی ماشی  ی .نشست عقب صندیل

 کیف .کرد باز را زیپش پول دنبال به و پایش روی گذاشت

ون که را پول  . گرفت باال را رسش لحظه یک آورد بت 

 لنگ که راننده دست و جلو ی شیشه پشت از .دیدش
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ی خط یک در را شده مچاله قرمز  آورد یم و برد یم دوران 

  .دیدش رنگ سدری کاپشن در

**** 

 

 عطرش خنک بوی .شد وارد پرس و شد باز عقب در

ی و سیگار بوی با و آمد خودش از زودتر
 
 روکش ماندیک

 .شد قایط ها صندیل

 .کنم یم حساب من خانمم-

 .هایش گوش جفت در آمد خزر قلب

  .سالم-

 از موجدار موی طره یک .بود خزر به رو عمیقش لبخند

 روی بود افتاده کالفه و شده جدا زده ژل موهای بقیه

ی   .پیشان 

؟-  خوبی  

 کرده تیه قالب خزر .شناختند یم را هم ها سال انگار

ی که آنقدر .بود   . بردارد را نگاهش توانست نیم حن 
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ین دانشگاه-  دیر منم . رفت رسویس االن همی  ی دیگه؟ مت 

  .رسیدم

 طره .کشید موها میان پنجه و رسش سمت برد دست

 روی از کیم را خودش .شد گم موها موج میان لجباز

 :عقبش جیب به برد دست و کرد بلند صندیل

  .برید تر رسی    ع یکم میشه اگه آقا .رسیم یم زود حاال-

 اش شده باز زیپ با پول کیف که زد لبخند خزر به دوباره

 :دستش میان بود مانده

 .جناب بفرمایید .کنم یم حساب من-

 داد فشار هم روی را هایش چشم و کرد کج را رسش

 :آورد پایی  ی را صدایش

ی برابر در من-  همیشه دادم تقلب بهشون که دانشجوهان 

 .کنم یم مسئولیت احساس

 .کند جور و جمع را خودش که افتاد ضافت به تازه خزر

 تمام کرد یم احساس که گرفت ای دلهره چنان یکدفعه

  .است لرزیدن حال در بدنش

 .بیی  ی یم وهم یه آدما .اینه خوبیش کوچیک شهر-
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 .کرد قایم صندیل پشت را خودش .کیفش به زد زل خزر

 شناختش یم تاکش راننده اگر .بود شده مچاله خودش در

 چه؟

ی- ی راسن  ین   .بود خوشمزه خییل هم هاتون شت 

 با و کرد یم باز را در رسیدند یم کاش .شد یم تمام کاش

ین ی کاش .دوید یم رسعت بیشت   یارس تا بود کرده صت 

  .زد یم را امتحان قید باید .برساندش خودش

ی-  بهشون؟ زنید یم خ 

 .کرد نگاهش خزر

ی- ین    .گم یم رو ها شت 

 .داد فشار دستش در را پول کیف خزر

 .دونم نیم-

ی نیم درست شما آهان-  عایل خییل صورت هر در .کن 

ی ما کنم فکر .بود   .دیگه بشیم مشت 
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ی باالخره ی دیگر خزر وقن   را رسش و نداد ها حرف به جوان 

 به رسید تاکش زود خییل .شد ساکت پرس نیاورد باال

 :زد دور راننده .داشت نگه و دانشگاه ورودی

  .سالمت به .بفرمایید-

 تشکر اینکه بدون .شد پیاده خودش سمت در از خزر

 که رسید ذهنش به .افتاد راه رسی    ع و بست را در کند

 را پرس پول و برنگردد چرا اصال و است زشت خییل

 که بود مضطرب و ترسیده آنقدر اینحال با .کند حساب

 وایسا .وایسا" .رسید نیم ذهنش به دیگری فکر رفی  ی جز

 ذهنش جسور و قدرتمند خزر "کن حساب رو پول

 آرام .شد کند هایش قدم .کشید آرایم به را ترمزش

 آب بطری از و ایستاده که دید را پرس و چرخید  .ایستاد

ی  صبح آفتاب نور و بود باال رسش .خورد یم آب معدن 

 سه صورت و روشن پوست به .صورتش به بود افتاده

 پایی  ی که را رسش . زد یم برق زده ژل موهای .شده تیغه

 با .بود شده تنگ آفتاب هجوم از هایش چشم آورد

 هایش چشم خدادادی  مانند رسمه سیایه شد یم اینحال

 فهمیده انگار و کرد پاک دست پشت با را دهانش .دید را
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 سمتش به و بست را بطری در است منتظرش خزر باشد

 :بزند حرف رسی    ع باید که افتاد ضافت به خزر .آمد

 .بدم بهتون رو کرایه پول خواستم یم ... ببخشید-

ی آب بطری پرس .کرد باز را کیفش زیپ دوباره  را معدن 

 :داد جا زور به کاپشنش جیب داخل

  .کنم یم مسئولیت احساس که گفتم-

ون را هزاری دو و گرفته دست را پول کیف خزر  آورده بت 

 :بود

 .ممنون خییل-

 .نمیخوره دردم به نقد پول من-

 لب .زد پلک بار چند .کرد نگاه پرس به بعد و پول به خزر

 :بود رفته باال به رو کج لبخندی به پرس های

 .کارتم به بزنید-

 ...آخه-

 .گوشیت تو بزن رو کارتم شماره .ندارم نیاز نقد پول میگم-
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 پا پرس .بود میانشان هنوز هزاری دو .بود مانده مردد خزر

 :شد پا به

  .شده دیر کالسم دارم عجله من-

 دنبال به عجله با و کیف توی گذاشت را هزاری دو خزر

 اینکه با بود کرده عرق هایش دست کف .گشت موبایلش

بان هنوز .بود رسد هوا  هایش گوش در را قلبش ض 

 .ماند منتظر و آورد را یادداشت صفحه .کرد یم احساس

 رفته هم در صورتش و شده ساکت که کرد نگاه پرس به

 هم روی را هایش لب و گذاشته پهلویش به دست .بود

  .داد یم فشار

 0912...بنویس...خب . کلیه سنگ-

 تعجب با و آورد باال را رسش نوشت که همی  ی خزر

 .کرد نگاهش

ی بهم باید که بعد-
 

ی بیک ؟ نباید.رو پول ریخن 
 

 من وگرنه بیک

 .زیاده هام واریزی .فهمم نیم

 ای خنده بود پیچانده بهم را صورتش که دردی میان

 که بود پریشان و ملتهب آنقدر خزر .بود پراکنده شیطان
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ایط آن خواست یم فقط  را شماره عجله با .شود تمام رسر

ی .ماند کارت شماره منتظر و نوشت  نداد ادامه پرس وقن 

 :گفت

 .شده دیرم دارم امتحان من-

 خواین؟ نیم مراقب . برو خب .آهان-

  .بگید رو کارتتون شماره-

 امتحانت؟ میشه تموم یک .میگم امتحان از بعد حاال-

 :کرد خیس را هایش لب خزر

  .لطفا بگید-

 ...خب خییل-

ی ی عجله با خزر گفت را شماره وقن   و کرد خاموش را گوشر

 :اداخت کیفش ته

 .ممنون-

  .ننوشتید رو اسمم-

 .ایستاد برود تا بود زده دور که خزر

 .دوست وطن شاپور-
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 .بازم...مرش .بله-

 :گفت بلند شاپور که بود رفته قدم دو

 رو مکلیه سنگ برم خوام یم بریزید عرص تا میشه اگه-

 .ندارم پول .کنم عمل

 

 لبخند .کرد نگاهش و چرخاند را رسش . ایستاد خزر

 هایش چشم از ییک . بود کرده پر را صورت تمام شیطانش

 شانه . خندید یم باز چشم با و بود بسته آفتاب نور در را

 :انداخت باال را هایش

 .بدبختم و دانشجو-

 را هایش لب نازک لبخند یک برگرداند که را رویش خزر

 .لرزاند

  .حتما بفرستید رو پیامش-

 صورتش به لبخند تا داد فشار هم روی را هایش لب خزر

ی .نکند درز ی قدم با را راه باق   .دوید دانشکده تا رسی    ع هان 

**** 
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 از داشت پروانه .بود برگشته نرفته .آمد یم عجله با یاسی  ی

خانه سینک باالی کوچک ی پنجره  .دیدش یم آشت  

ی های استکان  .بود مانده دستانش در آب و کف میان چان 

 شبیه درست آمدن تند اینطور .بود محسن آمدن شبیه

 خییل .برگشت نرفته محسن که روز همان .بود روز همان

 پایت  ی .بود امروز شبیه روزی هم روز آن .پر توپ با زود

 یم را سبیلش و بود پایی  ی رسش محسن .رسد هوا و بود

  .جوید

 ! مامان-

ی محسن خود انگار .آمد رسش پشت از یاسی  ی صدای  وقن 

 .بود بسته را هایش چشم روز آن "! پروانه" کرد باز را در

 "!پروانه" .آید یم پر دل کجا از محسن دانست یم

 !مامان-

خونه تو-  .م آشت  

ی یاسی  ی صدای   .بود راه در بدی چت  ی .داد یم خت 

 ...مامان-
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خانه در سمت چرخید پروانه  کفش روز آن محسن .آشت  

خانه تا بود آمده نیاورده در را هایش  را هایش دست .آشت  

ی پروانه"در طرف دو بود گذاشته   "ایران؟ ی خونه در رفن 

 با یاسی  ی که منتظر .شد کشیده پایی  ی نگاهش ناخودآگاه

 دلش رنگ طوش های جوراب دیدن اما باشد آمده کفش

 ی همه با که کش .هاشم یاسی  ی .بود یاسی  ی .کرد آرام را

 .داشت فرق دنیا

؟ چرا-  برگشن 

؟ ای برنامه چه خودت برای شما مامان-  ریخن 

 وجود در انگار .همیشه مثل .بود جانب به حق محسن

ی هیچ مرد این  وجود اشتباه پذیرش و اقرار نام به چت  

 پا تو گفتم رو ماجرا بهت اومدم خودم من " .نداشت

ی؟ یاد رو خونه کردی تعقیب منو شدی  همان از "بگت 

  .بود شده دشمن برایش ایران روز

؟ ی برنامه-  خ 

ا به- ی خرص   گفتید؟ خ 
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ی .پرید باال آهسته پروانه ابروهای  در هوو عنوان به که زن 

ی به هیچ بود داده راهش خانه به و کرده باز برایش را  زن 

د حرف .کند چقویل بخواهد که ماندنیم  .محسن برای بت 

ی ی که زن   آنها عمارت به وقت هیچ بود خواسته پروانه وقن 

ی به نیاید
 
 و بود زده لبخند او به رو .بود پذیرفته سادیک

 یاسی  ی که بود گفته حورا به .بود کرده نگاه مهر با را یاسی  ی

د حیاط به را ی حیوان و بت 
 

 الک .دهد نشانش را اش خانیک

 .خایک کوچک پشت

ی-  گفتم؟ خ 

 خواستگاری؟ برید من برای گفتم شما به من مامان-

 جا یک حرف خانه این در که دانست یم .زد یم حدس

 .نفرت ، حرف .شد یم پخش زود چت  ی همه .ماند نیم

ی... نه-  .نگفن 

ی برای پس-  زدید؟ رو حرفش خ 

ی...برات بشی  ی-  .بیارم چان 

ی محسن  طرف دو از را هایش دست .بود نخورده را چان 

خانه در ی "بود برنداشته آشت    اینجا بیاد خوای نیم گفن 
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ی هر من پروانه .باشه گفتم ی تو خ 
 

 بذار .باشه میگم بیک

  "باشه سوا هم از حسابتون

ی-  .مامان خوردم تازه چان 

ی توی گذاشت را استکان  .بود حامله روز آن .ظرفشون 

  . خورد یم تاب و پیچ دلش در زینب

 .بشی  ی خب-

 ...مامان-

  .نمیخوام منم که نخوای تو اگر-

ی برای پس-  بهش؟ گفتید خ 

  .نگفتم خودش به من-

های بود؟ فهمیده کجا از یاسی  ی زودی این به صبح  دخت 

 .خودخواه عجول، .بودند خودش مثل هم ایران

 فاضالب در کف رفی  ی فرو به .کشید آب را هایش دست

 هرگز که طوری .داشت دوست را ایران محسن .کرد نگاه

ی ایران .نداشت دوست را او  در ورزیدن عشق برای بود زن 

ی او حالیکه  به رسم و اسم بازگرداندن برای بود زن 
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 برای مادرش، و پدر دل به محسن بازگشی  ی برای خانواده،

  .بچه آوردن

 .بخواد یاسی  ی اگر گفتم .زدم رو حرفش منم شد حرفش-

 .بزنید حرف من با اول باید شما مامان شد؟ حرفش یک با-

 .زدم یم حرف تو با اول بود جدی اگر-

ی چرا-  مگه کنید؟ یم عنوان رو نیست جدی که چت  

ا؟ این شوخیه  چت  

 .نکن بزرگش-

 محسن به را جمله همی  ی و لحن همی  ی .بود جدی لحنش

 امروز و داشت خشم روز آن "نکن بزرگش"بود گفته هم

  .بغض

 این ماجراهای از رو خودت کنم یم خواهش !مامان-

ون بکش خونه ی حرفا این اهل تو .بت   .نیسن 

ی را بغضش یاسی  ی حرف این ی .کرد بیشت   یم را او که یاسین 

ی .شناخت  که هاشیم .بود هاشم خود انگار که یاسین 

 هاشم .دانست یم ها زن ی بقیه از متفاوت را او همیشه

ی و  سال نه و بیست این تمام در او دانستند یم که یاسین 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جا هیچ با پیوندش هنوز و نداشته خانه این به ربیط هیچ

  .است نخورد جوش خانه این در کس هیچ و

 نخوای تو اگه .زنم نیم رو حرفش دیگه من...خب خییل-

 .اصال

 لبخند آن از .زد اجبار به لبخندی .یاسی  ی به کرد را رویش

ی ی شب که هان   بچه به رو آمد نیم خانه به محسن که هان 

 یم همیشه ها بچه اما نبینند را اش غصه و غم تا زد یم ها

ی .فهمیدند  و کرد یم کز ای گوشه و شد یم خسته وقن 

 نیم یارس با دیگر و گرفت یم آرام یاسی  ی ریخت یم اشک

 پرید یم .داد یم ادامه را جنگ خیالش در اما یارس .جنگید

 .کرد یم بیدار را زینب که آنقدر کشید یم فریاد کوبید یم

ش و ایران ذهنش در  و کرد یم پاره تکه .زد یم را دخت 

  .داد یم نجات را اش خانواده

 :داد ادامه یاسی  ی به رو را لبخندش

؟ که باالخره-  خ 

 صورت کنار را هایش دست .رفت جلو را فاصله قدم چند

 :گذاشت یاسی  ی
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 .بدی تله به دم باید که آخرش-

 

ی ش به اگر هاشم .بود هاشم خود یاسی  ی
 
 رسیده سالگ

ی هاشم که بود عجیب چقدر .بود  و مانده زمانه در جان 

ی خودش از پرسش حاال  عشق آن ی باقیمانده .بود بزرگت 

 اشک .بود بلندتر آنها دوی هر از قدش حاال عمیق

 آن و مرد آن از چطور .پروانه های چشم به نشست

 این .جا این به خانه این به بود رسیده روزگار آن و عشق

 نیم رهایش ای لحظه که وجدان عذاب این . رسنوشت

 .کرد

 .کنم یم خواهش مامان-

ی مثل .نداشت را اش گریه طاقت یاسی  ی
 

ی که ها بچیک  وقن 

 .کرد یم بغلش و کنارش خزید یم دید یم را او ی گریه

 سفت و او دور انداخت یم را کوچکش های دست

 حاال .دورش انداخت دست دوباره حاال .داد یم فشارش

  .بود شده بزرگ پرسش .شد یم گم یاسی  ی بغل در

 .رفتم تند .ببخشید-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هاشم قلب انگار یاسی  ی ی سینه روی گذاشت یم که رس

 به را یاسی  ی هاشم که خوب چه .تپید یم هایش گوش در

د خودش به را یاسی  ی . گذاشت جا  در که دانست یم .فرسر

ی فقط نه .است شده ظلم حقش  اورده خانه این به وقن 

ی روزهای تمام که بودش
 
 و حسادت آتش در اش زندیک

ی و .بود رفته فنا به حقوقش ی همه یارس جنگ  تت 

ی .حورا...آخر  آتش برای پروانه و خواستش یم که دخت 

 برای را رنج و بود کرده تقدیمش یارس به برادرها بی  ی بس

ی .بود کرده برابر صد خودش  پیش سال هجده که رنچ 

وع ی هنوز و شده رسر انش از ای ذره حن   .بود نشده کم مت  

های دیدن روز هر  حال آن با خانه این در ایران دخت 

ی را رنجش افرسده و مغموم  چرا .کرد یم تر عمیق و بیشت 

ی بود؟ نکرده کاری  پایان ی نقطه چرا بود؟ نگفته چت  

ی داستان این به بود نگذاشته  پایان؟ ن 

**** 

 

 1378 آذر
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 با گرفت یم را دستش هنوز .برد یم خودش با را یاسی  ی

 خوب سنش نسبت به و بود سالش یازده دیگر حاال اینکه

 همانجا .سادات پیش گذاشت یم را یارس .بود کشیده قد

 :کرد یم سفارش و گذاشتش یم در دم

 .برگردم من تا نکن اذیت ساعت دو ی اندازه-

ارت تمام و بود ساله هشت یارس  هایش چشم در دنیا رسر

  .بود

ی منم-  فقط؟ بری یم رو یاسی  ی چرا .بت 

 ور حمله یارس دوباره تا بینشان گذاشت یم دست پروانه

 :نشود

  .خرم یم خوشمزه چت  ی یه برات .گردم بریم زود-

 و کرده پالستیک توی را اش گذاشته حنا موهای سادات

 :زد یم گره را پشتش

ی اوغور-  هللا؟ شا ان گردی بریم که زود .خانم پروانه بخت 

  .بشورم رو موها این برم باید من

ون خانه از عجله با  .تابید یم شکمش در زینب .بود زده بت 

 یم را پایش و شد یم رو و زیر کامل بار صد روزی
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 قبل .نداشت وقت زیاد .هایش دنده زیر درست گذاشت

 برگردد و کند تعطیل را مغازه ناهار برای محسن آنکه از

ی چند اتوبوس ایستگاه .گشت بریم خانه به باید  باالتر مت 

 ایستاد ها درخت پشت ثانیه چند اینحال با بود عکاش از

 یک قلب مثل قلبش .باشد مغازه در محسن که بپاید تا

  .کوبید یم ترسیده گنجشک

 بود پاییده را محسن زاویه همی  ی از پیش روز سه دو همی  ی

ون مغازه از تا  کرده را دومش زن ی خانه قصد و زده بت 

ی .ایران .بود  به و آمده عکاش به دستیار شکل به که زن 

 که رفت ای خانه به آنجا از دوم زن و معشوقه شکل

  .بود گرفته برایش محسن

 .میاد داره اتوبوس مامان-

 به یاسی  ی همراه و گرفته صورتش در تنگ را چادر عجله با

  .بود دویده اتوبوس سمت

ی دیگر حاال حتما .باشد خانه باید ایران  .کرد نیم کار جان 

ی و خودش به و بماند خانه توانست یم  کوچکش دخت 

ی
 
ی آن تصویر تا بست را هایش چشم .کند رسیدیک  در دخت 

د شکل درست ذهنش ی .نگت  ی که دخت   پشت مادرش وقن 
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 او و اتاق به دوید یم محسن دنبال نشست یم عکاش مت  ی

 و زیبا صورت از بزرگ عکس یک .زد یم صدا عمو را

 دست .بود مغازه ی شیشه پشت حاال سیاهش فر موهای

 بود گذاشته را اش زده الک های ناخن و کوچک های

 های دست به بود چسبانده را لپش و صورتش کنار

ی  را اش زده رژ قرمز های لب و بود زده لبخند .گوشن 

ی .بود داده فشار هم روی  .خندید یم هایش چشم حن 

ی .مادرش های چشم شبیه درست  از پروانه اول روز که زن 

 و براق پوست آن با .بود خورده یکه مغازه در دیدنش

 با و پروانه به بود کرده رو .کشیده رسمه های چشم

 :بود گفته بود شکافته را شادابش پوست که لبخندی

 .بفرمایید سالم-

ی وقت همان از .بود لرزیده دلش جا همان پروانه  که هان 

ی دانست یم  بد حال این هم زیاد .است راه در بدی چت  

 که بپذیرد بود شده مجبور زود خییل .بود نکشیده طول

ی چنی  ی کنار در ی .است گرفته قرار زن   با توانست یم که زن 

ی و لبخندها با .کند جادو هایش چشم  خدادادی زیبان 

د دل صورتش ی .بت    .نبود او شبیه چت  ش هیچ که زن 
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ی .حوایل همی  ی .بود اش خانه تر پایی  ی ایستگاه دو  از وقن 

ی آمد پایی  ی اتوبوس  آمده .بود شده دستپاچه قبل از بیشت 

ی هر برای اینکه نه مگر بگوید؟ چه اینجا بود  دیر حرق 

ی بود آمده کند؟ شکایت بود آمده اصال بود؟ شده  را حرق 

 چشم دوباره نبود؟ مطمی  ی گفتنش از هم خودش که بزند

ی .بود داده فشار هم روی را هایش  تحت بود گفته دکت 

ی فشار این  توی را بچه دارد وزن کردن کم روند و عصن 

ی تنها .دهد یم زجر شکمش  فهمید نیم روزها آن که چت  

  .بود وجودش بطن در دیگر ای بچه حضور

 ریم؟ یم کجا مامان-

 یم رسش .بود مطمی  ی یاسی  ی بابت از .نداد را یاسی  ی جواب

 .کند فاش را رازی تا کرد نیم باز را دهانش رفت

 ...یاسی  ی-

 طوش در یک .کرد یم نگاه را ها خانه در رنگ و پالک

 .بود بلعیده خودش در را محسن که بود رنگ

ی کش خوام نیم اومدیم اینجا اینکه مورد در-  .بدونه چت  

 خب؟ خییل
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اهن ی یقه و شد خم ون ژیله زیر از را یاسی  ی پت   کشید بت 

 ها وقت این .صورتش به بود زده زل یاسیان .کرد مرتب و

ی ی هر از بیشت   یم که هاشیم . شد یم هاشم شبیه وقن 

  .کند رسزنش را پروانه خواست

 برگشی  ی به شدیدش تمایل به کرد سیع و در پشت ایستاد

 و ابری بی  ی آسمان .کشید یم تند های نفس .کند غلبه

ی  در روی آفتاب ی کشیده مثلث .بود مردد شدن آفتان 

ی و رنگ کم مدام خانه  دست باالخره .شد یم رنگ ن 

 یک بلبیل سوت صدای آمدن در با و زنگ روی گذاشت

 :آمد بچه صدای .خورد تکان لحظه

 کیه؟-

ی لخ لخ صدای بعد  صورت و شد باز در .دویدنش و دمپان 

ی دیگه کم یه اگه"کرد فکر پروانه .شد ظاهر حورا  یم صت 

ی کردی  با حاال .محسن رسید یم راه از خودت دخت 

ها حسادت ؟ یم چه هم به دخت   بود چسبیده حورا "کن 

ی نظر به .در ی لنگه به  در اول روزهای از تر خجالن 

 :آمد زمینه پس در ایران صدای .رسید یم عکاش

 حورا؟ کیه-
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ی پیش پروانه  :کرد دسن 

 هست؟ مامانت-

 حالیکه در ایران بعد دقیقه چند و خانه به دوید حورا

 با و آرام .شد نزدیک خانه در به نبود رسش هم رورسی

ی از .آمد یم احتیاط  رسیم چت  ی همه محسن و او بی  ی وقن 

ی از .بودند ندیده را هم دیگر بود شده ی لباس وقن   و منشر

 رفته محسن ی معشوقه پوشش به و آورده در را دستیار

 .بود نشده پیدایش اطراف آن هیچ بود

 .سالم-

 

 با .بود خورده جا انگار و بود در ی دهانه به دستش

 لبخند آن .بود نشده کمرنگ صورتش روی لبخند اینحال

ی   .لعنن 

 .بفرمایید-

 آذر رسمای برای که بود پوشیده گلدار بلند دامن یک

 بود کوتاه لباسش های آستی  ی .نبود مناسب هم آنقدرها

 دید در .ها شانه رس بود ریخته دارش موج موهای و
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ی .بود زیبا پروانه  توانستند نیم هرگز محسن امثال که زیبان 

 و بهت آن و کرد جمع را خودش زود خییل .بگذرند آن از

ی را در .کنار گذاشت را تعجب  :کرد باز بیشت 

 .بفرمایید-

 هم با انگار .شوند وارد تا داد راه و شد گشاد لبخندش

 سفت را چادر پروانه .ها مدت و ها سال .بودند آشنا

 گذاشت خانه به که را اول قدم .بود گرفته صورتش توی

 در زدن دور و برگشی  ی به میل دوباره .شد آشوب دلش در

 تند دور به بود افتاده زینب .کرد یم غوغا وجودش تمام

 هم چادر زیر از که شکیم روی کشید ایران نگاه .زدن لگد

 :شد تر عمیق لبخندش .بود پیدا حاال

  .باشید مراقب شستم رو حیاط-

 :یاسی  ی رس به کشید دست

 خوبه؟ حالت-

 سمت کشید را یاسی  ی دست غریزی طور به پروانه

 .دید را حرکت این ایران .خودش

  .راه رس از بردار رو ت دوچرخه مامان حورا .بفرمایید-
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 جدا حیاط از را خانه که ای پله چند از دنبالش به پروانه

 عمارت برابر در که بود نقیل ی خانه .رفت باال کرد یم

ی او دلباز و  بزرگ   .آمد نیم حساب به چت  

 .ستریخته هم به مقدار یک ببخشید-

 پشت بود افتاده آفتاب .در ی دهانه بود ایستاده پروانه

 .بود کشیده سالن وسط تا را بلندش ی سایه و رسش

 کنار گوشه از تند تند را حورا های عروسک داشت ایران

 باشد رسیده معمویل مهمان یک انگار .کرد یم جمع خانه

ی .شد نیم دیده حرکاتش در دلواپش و تنش هیچ  هر حن 

ی لبخند با شد یم راست و خم بار  :گفت یم چت  

  .وسط ریزه یم دوباره کنم یم جمع رو اینا بار صد روزی-

 .ایستادید در دم چرا بفرمایید

 یم ترجیح انگار .کرد یم بدتر را پروانه حال آرامشش این

 این جای به و بدهد نشان دندان و چنگ حریفش داد

 گفی  ی قید بتواند تر راحت تا بتوپد آمت  ی مسالمت دعوت

ی هان 
  .بزند بود آمده برایش که چت  
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ی  گرفی  ی سفت از دست هم باز مبل روی نشست وقن 

 دو عکس به بود زده زل .بود برنداشته چانه زیر چادرش

 عکش .بود تلویزیون کنار محسن و ایران از که ای نفره

 .شد نیم پیدا ها آن ی خانه در که

 .اومدین خوش-

 در سمت چرخید و پروانه جلوی گذاشت را میوه ظرف

 یم دید را ها آن دزدیک داشت که کرد نگاه حورا به .ورودی

 .زد

ی رو یاسی  ی بیا کردی؟ سالم .تو بیا حورا-  پشتت الک بت 

  .ببینه رو

ی ی آن به را یاسی  ی اسم وقن 
 

 بدن بود آورده زبان به سادیک

 نیم که دانست یم اینحال با .بود شده منقبض پروانه

 های صحبت مشغول زن آن با یاسی  ی جلوی خواهد

 اجازه که داد تکان یاسی  ی به رو آرام را رسش .شود جدی

 در ایران با ماند خودش زود خییل .بدهد را رفتنش ی

ی بوی که ای خانه   .داد یم خون 

  خوبه؟ حالتون-
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 این شاید .بزند لبخند ایران لبخندهای به توانست نیم

وز ها آن باشد چه هر .بود دوم های زن رسم  فعیل پت 

 نبودند ها آن .بود ساده ها آن برای خندیدن بودند میدان

ی آوار خروارها زیر در که ی پس و عاطق 
 
 یم روزگار زدیک

 بر پرچم که بودند جدیدی های انتخاب ها آن گذراندند

 اما بزنند لبخند توانستند یم آنها کوبیدند یم آوار این تل

ی زن...اول های زن ی که پروانه مثل هان  ی جز چت    جت 

 لبخند بود ها سال خاندان این به بودشان نکشانده روزگار

  .بودند برده یاد از هم را

ی تکون چه خوبه؟ زینب-  خییل معلومه .خوره یم هم هان 

 .شیطونه

ش اسم این است قرار که دانست نیم !زینب  !باشد دخت 

ه روابطش محسن با آنقدر واقع در  در که بود تار و تت 

ی زمان ین بود خانه که هان   بدل و رد میانشان کلمات کمت 

ی اسم زن این حاال و .شد یم  یم خودش از پیش را او دخت 

ی .دانست ی پروانه وقن   نداد ایران احوال و حال به جوان 

 از یاسی  ی و حورا ی خنده صدای .شد سکوت میانشان

 بازی هنوز آسمان .دویدن و آب صدای .آمد یم حیاط
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 بعد ی لحظه و بود آفتاب ای لحظه .داد یم ادامه را اش

ی جا همه ی و خاکست   .دلگت 

 ...خانم پروانه-

 روی و بود کرده مشت را چادرش از آزاد دست پروانه

 .داد یم فشار پایش

 ...ویل دارین من به احساش چه...شما که دونم یم من-

ی دونم نیم راستش ی هر شما .بگم خ    .دارید حق بگید خ 

 ور و زدن حرف وقت چطور که کرد یم نگاهش پروانه

ی نخ به رفی  ی  رس .رود یم پایی  ی و باال ابروهایش دامن اضاق 

 یم و باال آمدند یم آسانسور مثل ترتیب به هایش شانه

 .پایی  ی رفتند

 هیچ .غریبم شهر این تو من که بدونید خوام یم فقط-

 دست از جنگ تو من ی خانواده کل .ندارم رو کش

 که دونستم نیم اولش من...اینجا اومدیم ما .رفی  ی

 ...محسن

ی جیغ صدای  شدت با پروانه .آمد حیاط از حورا خوشر

 .حیاط به رو گرداند رس
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 .کی  ی یم بازی-

 ذهنش در ها حرف چسباند هم به را هایش لب پروانه

ی یم بعدش اما"بودند کرده پا به غوغا  "دونسن 

 ...خانم پروانه-

 .دیره حرفا این برای دیگه االن-

  .افتاد فرو و شد رسد و مغموم ایران لبخند

 ...بخوام ازت...که اینجا اومدم-

 

 کش انگار بود سخت برایش آنقدر حرفها این گفی  ی

ی .کرد یم پاره را گلویش داشت  هم ها همی  ی گفی  ی برای حن 

  .بود نیامده اینجا به

 اون توی .باغ اون توی نیای وقت هیچ ، وقت هیچ-

  .ما از باش دور .عمارت

 خوش دامن گل باغ با انگار .بود زده زل دامنش به ایران

 :زد یم حرف رنگ
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 من .نداریم هم رو قصدش وقت هیچ ما .نباشید نگران-

 ...دارم دوست رو شما

 :حرفش میان پرید پروانه

ی- ی محسن از ای بچه اگر...اگر نمیخواد دلم حن   بی  ی داشن 

 .باشه برادری خواهر حس هامون بچه

 یه منم".خشم از پر .بود شده غیظ و کینه از پر دلش

ی چنی  ی روزی
 
 ای خونه .بود عاشقم که مردی .داشتم زندیک

 " .بود عشق آجرش به آجر که

 .باشیم دوست... هم با تونستیم یم کاش-

ی چنی  ی وقت هیچ-  .افته نیم اتفاق 

 :اتاق به دوید حورا صدای

ی مامان مامان-  .الیک به بدیم بده ست  

 آورد یم یادش .انداخت یم دلش رس به چنگ حورا دیدن

ی برای آمده اینجا که د را ایران تا آمده اینجا .دیگر حرق   بت 

ی گرم ظهر یک در عکاش اتاق به ی و تابستان   که چت  

 روی حورا و صندیل روی محسن .بدهد نشانش دیده
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 محسن های دست و حورا دستان در عروسک .پاهایش

اهن زیر ک پت   .دخت 

 در حاال همی  ی انگار . کشید زبانه ناگهان دلش در آتش

ی کوه یک مذاب   .ایستاد عجله با باشد افتاده آتشفشان 

 .بریم...یاسی  ی-

 و بود شده خم یاسی  ی .پوشید را هایش کفش عجله با

 .کرد یم نوازش را پشت الک الک داشت

 ...خانم پروانه-

ی بود رسش پشت هنوز ایران صدای  را یاسی  ی دست وقن 

ی پر و تند های قدم با و گرفت ی برای که شتان   ماه در زن 

ون خانه از بود خطرناک و عجیب بارداری آخر  این .زد بت 

 .دید یم را ایران که بود باری آخرین

ی ایران؛ ی و لبخند با زن   ...گل پر دامن 

**** 
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ی پای .شد جا به جا صندیل روی شاپور  ای لحظه قرارش ن 

 و گذاشته پهلویش کنار دست .ایستاد نیم حرکت از

 :شد خم سمتش آرام فرهاد .داد یم فشار

ون برو پاشو-   .داری درد اگه بت 

ی شاپور ی ی دسته به چسباند را پیشان   چشم .صندیل چون 

 شده کشیده برهم و درهم های خط .کرد باز را هایش

 . شد یم زور کم کم درد .دید یم را کثیف چوب روی

؟ اشتباه خوابگاه با رو اینجا دوست؟ وطن-  نگرفن 

 روی عرق و رفته هم در صورتش .آورد باال را رسش شاپور

ی  :زد حرف جایش به زودتر میثم .بود نشسته اش پیشان 

یم بشه دفع منتظریم .داره کلیه سنگ .استاد مریضه-  بت 

 .بفروشیم

  .کرد پر را کالس ها بچه ی پراکنده ی خنده صدای

 کالس رس نمیومدی روزی هیچ حاال .پاشو . برو پاشو-

یت برو پاشو اومدی؟ حال این با امروز   .زدم رو حاض 

 :آمد در وار زمزمه میثم صدای
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 .کنه یم حرکت داره منم سنگ وای-

ون کالس از و شد بلند ها بچه ی خنده میان در شاپور  بت 

ون های نیمکت از ییک روی نشست .زد  هوا .دانشکده بت 

 کرد یم خشک که را عرقش داشت رسدی سوز آنکه با

 صبح از و بود 3 نزدیک ساعت .شد یم عوض حالش

 کشیده درد و کشانده ییک آن به کالس این از را خودش

 برای مرصانه آنقدر امروز همی  ی حاال چرا دانست نیم .بود

کت و دانشکده در ماندن  .دارد اضار ها کالس در رسر

 نیامده بعدی انقباض موج هنوز تا نشست سینه به دست

ی وقت همی  ی .بکشد نفس کیم داشت وقت بود  در گوشر

ی به که است میثم احتماال کرد فکر . لرزید جیبش  از روشر

ون کالس  اعتقادی همیشه مثل .گردد یم دنبالش و زده بت 

 یم پیامک با اموراتش تمام و نداشت زدن زنگ به

  .گذشت

ی ون که را گوشر  یک .شد باز پیامک ی صفحه آورد بت 

  .ناشناس ی شماره

  .ممنون خییل .کردم واریز رو کرایه-
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 روی نشست شیطان لبخندی .نشست صاف بالفاصله

 کرد خیس را هایش لب بعد و کرد نگاه شماره به .لبش

 خزر و بزند حرف حضوری حاال همی  ی بود قرار انگار

 :کرد تایپ عجله با .بشنود

تون خدا- ی .عملم اتاق تو االن همی  ی بده خت   چاقو با دکت 

 تومن دو تا بود گفته .تومن دو منتظر رسم باال واستاده

  .کنه نیم عملم نیاد

 دلش رس .بود رفته یادش از درد .گرفت اش خنده خودش

ه را شماره عجله با .جوشید یم عجیب خوش یک از  ذخت 

 های چشم آن .بود افتاده اش چهره یاد به ."ییک ترم"کرد

ی در بلند های مژه و درشت  چادر و مقنعه که صورن 

ی گونه و مشیک پر ابروهای .بود گرفته قابش  انگار که هان 

 چشم"نوشت و کرد پاک را اسم .بودند انداخته گل

 در خزر ی شده شوکه و زده خجالت حال آن ."درشت

 هر که رخش نیم .آورد لبش به دوباره ای خنده تاکش

 یم رد رویش از آفتاب نور تاکش حرکت در ثانیه چند

ه نگاه .شد  دستش که پویل کیف به اش خت 

ی".بود  بود شده پیاده که ای عجوالنه حال آن با . "خجالن 
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ی که بزند حدس توانست یم ی کمت   رابطه در پرسها با زمان 

ی آنقدر یا .است بوده  قرار بر را فرار که هست خجالن 

ی به افتاد یادش .دهد یم ترجیح  گرفته را هزاری دو که زمان 

 از مشیک نخ یک و بود سفید هایش دست .او به رو بود

 شده وصل دستش شست به چادر آستی  ی

 یم را لحظه آن درست ذهنش در . "یک ترم.چادری".بود

 چرخیده .بود ایستاده بعد و رفته قدم یک خزر که دید

 محجوب محو لبخند یک رخش نیم و او سمت بود

 را آفتاب راه چادر سیاه برق در هیکلش و قد .داشت

ی". بود گرفته  رسش .بود رفته و چرخیده "هاشمیان بن 

ی قدم هر با و بود پایی  ی  تکان چادر زیر بود دستش که کیق 

ی .کرد یم فکر هایش کفش به .خورد یم  کفش راسن 

 یم برق و بود تمت  ی امتحان روز آن مثل هم امروز هایش

 از .شد دار صدا اش خنده آخر اسم این با "سیندرال" زد؟

ی یک با اینکه ی اندازه آن تا دخت   بود شده رو به رو خجالن 

 دلش جا هر تا توانست یم برابرش در .بود آمده کیف رس

د لذت خجالت آن از و باشد خودش خواست ی .بت   چت  

ی این در وی شبیه که بود دخت  با عجیب نت   را او آهت 
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ی شاید .کشید یم خودش سمت  .ها چشم سیایه و درشن 

ی تفاوت شاید ی که پوششر
 
 شاید .برایش داشت تازیک

ی خود در و سکوت
 

 "خزر"...شاید .اش ماندیک

ه را شماره  یم .رفت تلگرام به رسعت با و کرد ذخت 

ی .ببیند را عکسش خواست  هیچ شد پیدا خزر اسم وقن 

 :کرد تایپ تلگرام همان در خنده با شاپور .نبود عکش

 مالقاتم بیاید خواستید اگر .میشم بیهوش دارم من-

ی همون از .نیارید کمپوت لطفا بیمارستان ین   هاتون شت 

  .بیار

ی ی نوشته  شاپور .شد روشن صفحه باال آنالین رنگ آن 

 هم روی ها لب فشار با .داد فشار هم به را پاهایش

ل را هیجانش  نوشته ثانیه چند .داد تکیه بعد و کرد کنت 

 بازدید ساعت آخرین و شد خاموش بعد و ماند آنالین ی

 .باال آن ماند

 

ی راه ی و داشت رو پیش طوالن   شوق یک چرا بداند اینکه ن 

ی  آن .بود جاری هایش رگ در دراز راه این پیمودن از مخق 
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ی به رساندن آزار جور یک این کرد یم فکر روز ی دخت   ن 

ی اندازه  .بیاورد کیفش رس توانست یم که بود خجالن 

 شاپور نامتعادل های قدم این که دانست یم اما بعدها

ی رسکش ی ی جاده در بود تجربه ن 
 
 قرار که ای جاده.دلدادیک

 جدایش سابق ی آمده های راه تمام از همیشه برای بود

 دست به .تاری    خ دست به بسپاردش و کند بزرگش .کند

ی که ای رشته همان عمیق های الیه ه ن   و خواند یم انگت  

 و بود کرده باز آغوش برایش تاری    خ .رفت یم پیش

ی . بود کرده آماده را سفیدش صفحات  به که صفحان 

ی ای جاده در هایش قدم نام به .شد یم ثبت نامش  .طوالن 

ی تا هیچ از ای جاده  .نهایتن 

*** 

 

ی ببخشید-  کم تومن دو گفت آورد هوش به منو دکت 

ه خون همینطور داره االن .عمل بقیه برای اومده  .ازم مت 

 تا کی  ی واریز هم رو پول ساعت چند این سود بگو میگه

 آورده در رو سنگ نصف .بدم انجام رو عمل بقیه

 .توئه اون هنوز نصفش
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ی خاموش ی دکمه وحشت با خزر ی .زد را گوشر  از گوشر

 صندیل روی از .اتوبوس کف افتاد و خورد رس دستش

ی و شد خم  با بعد و چادر به کشیدش .برداشت را گوشر

 نباید بود؟ اشتبایه چه این .کرد پاک را خاک رد دست

ی باید .داد یم پیام  اصال یا شد یم پول کردن واریز خیال ن 

 بود نتوانسته که دانست یم اما .داد نیم پیام و ریخت یم

ه به شدیدش میل برابر در  مقاومت شماره کردن ذخت 

 دیدن داشت، همیشه مثل که کنجکاوی این برابر در .کند

 خواست یم را شماره که همی  ی .تلگرام در ها آدم عکس

ه  اگر .بگذارد باید اسیم چه بود کرده فکر کند ذخت 

ی ین افتاد یم کش دست گوشر ی یک اسم اسم بهت   دخت 

 خواست یم فقط حاال .کرد یم پاکش بعد اصال .بود

ه اینکه از قبل "شادی" .ببیند را عکس  یک کند ذخت 

 چشم آن .بود شده تداغ ذهنش در شاپور صورت لحظه

 فکر بعد "رسمه".اند کشیده رسمه صبح رس انگار که ها

 اسم توانست یم رسمه آیا ست اسیم چه این بود کرده

ی ی به باشد؟ دخت   در را صورتش درد که بود کرده فکر وقن 
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 فکر از بعد و کرده فکر کلیه ی کلمه به .بود پیچانده هم

 دیدن دقیقه چند همان برای .بود گرفته اش خنده خودش

ی رسمه همان عکس،  را عکسش و بود گشته بعد .بود کاق 

 روی شدید نور که سفید سیاه عکس یک .بود کرده پیدا

 موج و کرد یم نگاه را پایی  ی هایش چشم .بود صورتش

 ریش ته عکس در .بود کرده روشن آفتاب را موهایش

 یم حرف داشت عکس همی  ی انگار .داشت ای پراکنده

 م کلیه سنگ برم خوام یم کنید واریز عرص تا میشه اگه"زد

  "دارم کم پول .کنم عمل رو

 بخواهد که کرد نیم را فکرش .بود داده پیام و کرده واریز

 های اتوبوس منتظر بود نشسته .باشد دار ادامه ها پیام

ها ردیف در بار اولی  ی برای . برگشت  .بود نشسته دخت 

ی هان 
 یم و زدند یم حرف بلند بلند هم با که دخت 

ی استقالل یک حس بار اولی  ی برای .خندیدند  دلش ته نسن 

ی قانون حس .بود داده قلقلک را  قدم برداشی  ی و شکن 

ی  جواب .دلشوره .بود اضطراب از پر دلش ته .بزرگ هان 

 .بود نداده را یارس پیام
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 داند نیم و نرفته خانه هنوز حتما "مغازه؟ نیومدی چرا"

  .است رفته خودش او که

ی در غریبه یک از پیام این حاال  که روزی درست اش گوشر

 چنی  ی پذیرش اصال نه بود؟ آمده تنها بار اولی  ی برای

ه ی شماره رسعت با .نبود ممکن ریسیک  پاک را شده ذخت 

ی .کرد  به برگشت .داد فشار هایش دست میان را گوشر

 کردن مسدود ی گزینه .کرد یم مسدودش باید .تلگرام

  .هوا روی خزر انگشت و صفحه روی بود مانده

 

  .دیگه شدم فوت خونریزی شدت از من خب-

 

 دلش رس .گرفت گاز را لبش بعد .گرفت اش خنده خزر

  .بود هیاهو و جنگ

 

ش دیگه االن من ببخشید-  .ندارم بانک عابر به دست 
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 فرو دلش رس کرد یم چت پرس یک با داشت اینکه فکر از

 با که تیپ خوش امروزی پرس یک آنهم .ریخت یم

 یک هیجان و دلهره .بود متفاوت خییل اطرافش مردهای

ی بود شده و شده مخلوط هم با تازه کشف ه در عرق   تت 

ی رسد ظهر وسط کمر ی  .پایت  

 

ی به من پس بابا ای-  از تومن دو اندازه فعال میگم دکت 

  .بانک عابر به برش شما تا برداره رو سنگ

 

 کف را ش خنده .دهانش روی گذاشت را دستش خزر

ون پنجره از .کرد پنهان اش کرده عرق دست  نگاه را بت 

ی چه کرد فکر .کرد ی چنی  ی جواب بنویسد؟ چت    یم حرق 

 مورکرده مور را بدنش تمام هیجان باشد؟ چه توانست

  .بود

 

 .کنم واریز تونم نیم فردا تا-
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ی پس باشه-  .فردا تا بدوز بردار رو تومنش دو فعال دکت 

ی  میکشه طول خییل کنم واریز کم کم اینطور اگه میگه دکت 

  .بشه تموم سنگ

 

ی عجله با نکند رد را ایستگاه که کرد نگاه خزر  نوشت چت  

 که لبخندی با صفحه به بود زده زل .کرد پاکش بعد و

 .بود گرفته را صورتش تمام

 

ی- ی گروه میگه دکت   خون خییل اینکه مثل چیه شما خون 

 .بدید خون بهم باشه الزم شاید رفته ازم

 

 زود افتاد ضافت به دید که را شیخ چهارراه تابلوی خزر

ی .شود بلند جایش از  اولی  ی شد پیاده اتوبوس از وقن 

 رسیده شدن پیاده وقت که پیایم که بود این فکرش

 .بخواند

 

ی تونید یم- ین    برام؟ بیارید خون کاسه یه با شت 
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 ی کوچه دو .شود رد خیابان از تا گرفت باال را رسش

 که همی  ی اما بنویسد چه کرد یم فکر داشت هنوز بعدی

 سست پاهایش پیچید خیابان به او از زودتر یارس ماشی  ی

 و بست رخت ای ثانیه به خوب حال و هیجان تمام .شد

ی ی دلهره به را جایش  . ایستاد یارس ماشی  ی .داد پایان ن 

ی خزر  و رویش گذاشت دست .کیفش ته انداخت را گوشر

 .داد فشار محکم را خاموش ی دکمه

ی  ها جزوه و ها کتاب بی  ی کیف تاریک انتهای در گوشر

 .شد خاموش شاپور پیام آخرین روی

**** 

 

ی درست . بود سادات خواب زمان ظهر بعداز 3  که زمان 

ی با خواب از کوثر  یم صبح تمام .شد یم بیدار بدقلق 

 یم بیدار گریه با ساعت همان حوایل روز هر و خوابید

  .کرد نیم آرامش چت  ی هیچ و کشید یم جیغ .شد
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 چت  ی عجله با بود کرده سیع .بود پوشیده گرم لباس حورا

 خواب مزاحم دوباره آنکه از قبل و بپوشاند بچه به گریم

دش بشود سادات ی صد چند و باغ در بت  ی دورتر مت   جان 

 در .شود آرام شاید بتاباندش جواد عمو عمارت حوایل

 یم تکان را بچه و رفت یم راه آفتاب جان کم ی حاشیه

 خودش در بچه .است شده زور درد شکم بود معلوم .داد

 و خوابید نیم خوب .بود کالفه و خسته حورا .پیچید یم

ی ه دوم ی بچه .خورد نیم خوب حن   را جانش ی شت 

 و شب بود یکسال نزدیک که استفراغ و تهوع .بود کشیده

ی .بود گرفته را روزش
 
ی و افرسدیک  .تنهان 

 . کوثر بخواب...ال ال ال ال .پیش پیش پیش-

ی هر  اجرا شود مادر اگر روزی شاید کرد یم فکر که چت  

 مادرش از که تاری تصویر .بود رفته یادش از کند یم

ی زن داشت  داد یم قلقلکش همیشه که بود مهربان 

 قصه برایش ها شب کرد یم شانه و زد یم آب را موهایش

 .کرد یم بیدارش نوازش و بوسه با ها صبح و گفت یم

 ی همه هجوم اما باشد مادری چنی  ی خواست یم دلش

ی اتفاقات   .بود برده یادش از را ها خواسته ی همه ناگهان 
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ی های درخت پشت فاصله این از  های کاج و بار و برگ ن 

  .یاسی  ی اتاق و بام پشت .دید یم را پروانه عمارت بلند

ی کنه الال... ال ال ال ال- ی بخوابه .دخت   .دخت 

 و ساعت این و امروز فقط نه .بود زده یخ و رسد کلماتش

 حوایل از درست .سال های سال که کوثر برابر در

 فراموش عرص آن بعد و عکاش ی مغازه در رسد روزهای

ی  اللش یکسال ی قاعده به که هولناک عرص آن .نشدن 

 .کامل الل .بود کرده

ی نازی، گل ال ال الال- ی همدمم نمت   ...باشر

ی تنها  یم که بود یاسی  ی گس و تلخ روزهای آن دلخوشر

 اینا "تربچه برگ از پر سبدی با .نشست یم کنارش آمد

ی آشغال از رو  تنها "بخوره الیک آوردم .کردم جدا ها ست  

ک به .بود یاسی  ی بزند رس او به تا آمد یم که کش  دخت 

 خانه به بود آمده پشت الک و لباس دست یک با که الیل

 روز تمام . بود شیون و فغان و جیغ وقت تمام که ای

ی پشتش الک و خودش ی در ها درخت پشت جان   انتهان 

ی .بودند باغ بخش ترین
 

ی گرسنیک
 

ات و رسما تشنیک  .حرسر

 نیم را رساغش کس هیچ .کرد نیم رهایش که کابوش
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ی که نبود مهم هیچکس برای .گرفت  مرده اطراف آن جان 

 دل در .نداشت جا بزرگ ی خانه آن جای هیچ .باشد

 شد یم بیدار که خواب از که بود یاسی  ی فقط .هیچکس

 هم خواب در هنوز .گشت یم دنبالش ها درخت بی  ی

 .شنید یم باغ خشک های برگ روی را هایش قدم صدای

  .امید ی دریچه تنها "حورا...حورا"نجوایش صدای

 ...مامان واست بشه فدا ، ریحان گل ال ال الال-

 چند روزی همیشه مثل .دید یم بام پشت روی را پروانه

 زن این .شست یم را بام پشت دست به شیلنگ بار

ی همان .بودش نشناخته هیچوقت که عجیب  به که زن 

 دورتر .بود داشته نگهش مدتها و بود داده راهش خانه

 .نرسد پروانه گوش به بچه کردن غر غر صدای تا رفت

د را بچه ، بیاید نداشت دوست  به همیشه مثل و بگت 

احت  به داشت پروانه به که حش .کند دعوتش است 

ی یک .نداشت هیچکس
 

 بفهمد گذاشت نیم که دوگانیک

 نه حاال است؟ متنفر او از یا دارد دوست را زن این دقیقا

ی .بود همرسش مادر که اش ناپدری اول زن فقط  او که زن 

 را چت  ی همه حالیکه در بود کرده خواستگاری یارس برای را
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ی انگار که بود پرسیده طوری .دانست یم شده انجام  جوان 

 ریم یم یارس با هفته آخر این حورا" .بشنود نباید بله جز

ی برات یم انگشت   یم خطبه میاد عاقد شب جمعه .بگت 

یم یم کوچیک جشن یک بعد خونه  ".گت 

 همیشه مثل پروانه که بود کرده فکر بار چد یارس؟ یارس؟

 بار چند همیشه مثل .گوید یم اشتباه را ها بچه اسم

 نیم هم گایه برسد اصیل اسم به تا بگوید است مجبور

 .مامان البته یاسینم من"خندید یم یاسی  ی آنوقت رسید

 که نیست ممکن کرد یم فکر "اونطرفه وحشیه اون یارس

ی چنی  ی  چشم .نداشت دوست را آنها که یارس .بیفتد اتفاق 

ا نه او نه نداشت را هیچکدامشان دیدن  که یارس .خرص 

 .داد یم تذکر .رساند یم آزاری رسید یم دستش وقت هر

ید رو چادرتون برنمیخوره بهتون اگه"انداخت یم تکه  بگت 

ای االن .دلتون توی ی خونه دخت  ای نه هاشمیانید بن   دخت 

ا و او "عکاسه ایران ی هیچ خرص   یارس حاال .نداشتند جوان 

  شود؟ شوهرش خواست یم

 ...خونه در رفته بابات پونه، گل ال ال الال-
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 خواهد نیم  را یارس که بگوید پروانه به بود کرده فکر

 حذر همیشه پروانه از اما خواهد نیم را او هم یارس اصال

ی آن از .داشت  و او کوچک ی خانه به قدرت با که زن 

 .بود کرده فرار .بود رفته حایل پریشان با و آمده مادرش

 اومد خانیم یه امروز"محسن جلوی بود دویده خودش

 بازی هم با .بود یاسی  ی اسمش .داشت پرس یه .خونمون

 نگاه مادرش و او به بود کرده بغلش که محسن "کردیم

 منقبض مادرش صورت که بود یادش هنوز . بود کرده

ی آن از .داشت هراس پروانه از .بود شده  در را او که زن 

 صدای .اتاقک گرمای در .بود دیده عکاش اتاقک

ی وگرنه نزن جیغ هیس"محسن  "کنم یم قلقلکت بیشت 

 

ی چنان با .داد فشار هم روی را هایش چشم  را کوثر شتان 

 عیل عمو زن .افتاد زدن جیغ به دوباره بچه که داد تکان

 یارس کردم یم فکر من یارس؟ برای وا "بود گفته سفره رس

 ساکت عموعیل ی غره چشم با "...رو اینا نداره چشم

 کرده عوض خنده با را حرفش ی دنباله بعد و بود شده

  "...مییل هیچ نبودش من با اگر میگن "بود
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 ای پنجره هیچ خانه این در .نبود هرگز .نبود گریزی هیچ

ی به رو
 
  .نبود او زندیک

 بر دست کوثر .خانه در به رو برگشت کوتاه های قدم با

 درد عضالتش تمام و کمر بی  ی حورا و گریه از داشت نیم

  .کرد یم احساس

 دست در کفش جعبه یک با یاسی  ی و شد باز خانه در

 .انداخت پایی  ی را رسش دید را او که همی  ی .شد پیدا

 .سالم-

 .داد لب زیر را سالمش جواب حورا .بست پا با را خانه در

 نیم هم را پستونک که بود شده زیاد کوثر ی گریه آنقدر

 و خاک میان افتاد حورا ی شانه رس از پستونک .گرفت

 تا بچه کمر پشت گذاشت دست حورا .خشک های برگ

 .شد خم زودتر یاسی  ی .دارد برش و شود خم

  .شد کثیف-

 بچه دو و افتاد جعبه در پایی  ی گذاشت که را کفش جعبه

 بادکنیک مثل حورا قلب .شدند پیدا هم کنار پشت الک

 روز آن .ترکید سینه در باشد شده باد اندازه از بیش که
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ی خرید برای یارس و پروانه که  را خودش بودند رفته انگشت 

 برای داشت و بود بام پشت روی .یاسی  ی به بود رسانده

 یارس برای ومن مامانت".ریخت یم خیار ها پشت الک

 به امیدش ی همه هنوز .بود ترسیده ".کرده خواستگاری

ی بود منتظر هنوز .بود یاسی  ی  کرده فراموشش همه وقن 

 به باغ ته نوجوان پرسیک های قدم با که باشد او اند

ی .بود نگفته هیچ اما یاسی  ی  .آید یم رساغش  را رسش حن 

ی بود نشسته هم عقد روز .بود نکرده بلند  بقیه میان جان 

ی .کرد یم نگاه دستش های انگشت به و  چسب که انگشن 

  .داشت زخم

 .مرش-

 :کرد صاف را کمرش یاسی  ی

 .بشورش-

 ی رابطه .کرد نیم بغلش وقت هیچ .کرد نیم نگاه کوثر به

ی هیچ به راه یارس با خرابش  همی  ی فقط .داد نیم محبن 

 دست از حس شاید... شاید یا خراب ی رابطه همی  ی بود؟

  .بود مرده آخر ی گزینه این حورا برای معشوق؟ دادن

ی  پله سومی  ی یا دومی  ی روی بود نداده را جوابش یاسی  ی وقن 
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 آنقدر هیچوقت یاسی  ی کرد فکر که بود پروانه ی خانه ی

 رس بخواهد .باشدش داشته بخواهد که نداشته دوستش

ی بخواهد .باشد همرسش و  عمیق های کابوس آن ناخ 

ی نه و .پروانه نه و یاسی  ی نه .باشد  همانجا .یارس حن 

 تسلیم .باشد تسلیم همیشه مثل بود گرفته تصمیم

ی ی که اتفاقان    .افتادند یم او اذن ن 

 چند .برداشت را ها پشت الک ی جعبه و شد خم یاسی  ی

 یارس ماشی  ی و شد باز پارکینگ در که بود شده دور قدم

 و گم ها درخت میان را خودش عجله با حورا .شد پیدا

  .کرد گور

**** 

 

 .بفرمایید ختم محمدی صلوات-

ی به رو و در ورودی بود ایستاده میثم  و دور که پرسهان 

 :زد یم حرف بودند خوابگاه سابق انبار اطراف

ی سوپر این کنید توجه دوستان-  افتتاح داره که مارکن 

ی حوزه در میشه   .باالست های بچه استحفایط 
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 :گفت بود گرفته را یخچال رس نورالیه کمک که شاپور

 .کن کمک بیا نزن زر انقدر-

 :داد تکان رسی میثم

ی درست اعصاب ما بینید؟ یم-  اینجا .که نداریم حسان 

سید فقط قیمت بیاین بخواین  رو یخچال در واستید و بت 

 .کنیم یم قایط کنید بررش قیمت یه زار دو رس کنید باز

 تر پایی  ی کوچه تا دو نداری کن خرید اینجا بیا داری مایه

 .شماست خدمت در قاتل اصغر

 :کوچک یخچال زیر انداخت دست و ایستاد شاپور کنار

ی پر رو توش واین- ی هم همش .کنیم یم بستن   .خارخ 

ی شکالت   .میاریم هم خارخ 

 :گذاشت پایی  ی را خودش سمت نورالیه

ی-   .کن صت 

 :داد تکان تاسف با را رسش شاپور

 .دیری کارا این برای دیگه تو بگم چقدر نورالیه بابا-

 :گفت خنده با آمد یم نورالیه جای به حالیکه در میثم
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ی وقتم رس میگه راست- ی نیسن   یم خودمون کنار برو.حن 

ی مگه .بریم  . دیگه بشی  ی برو بشیم سوپر مسئول ما نگفن 

ی   بزن رو غایبیت حاض 

 :ایستاد کمر به دست و رفت کنار نورالیه

 .دیوار و در به نزنید-

 رو اینجا خونه بری وقتشه دیگه گفتم بهت بار صد-

 .کنیم یم اداره رو همدیگه خودمون پرسا ما .ما به بسپار

 .میایم کنار هم با یخچاله کارتون تا 4

 دست پشت با کشاند ستون کنار را یخچال خندید شاپور

ی عرق  :کرد پاک را اش پیشان 

ی این .هست هم ها قفسه- ان 
 باید هست که هم چت  

 .کمک پایی  ی بیاد فرهاد بزن زنگ یه .بچینیم

 :گفت رفت یم در سمت به حالیکه در میثم

  .نداره اعصاب پریوده امروز واون کن ولش-

 ای شیشه در به داد تکیه میثم .گفت بلندی تچ نورالیه

 :ورودی
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ط سایتای این گفتم بهش بار صد-  کن ول رو بندی رسر

 پولش فقط خوبه باز حاال .داد فنا به رو خودش آخرم

  .قمارخونه این تو نشده دار لکه دامنش .رفته

ی جای به کشید دست نورالیه  مانده دیوار روی که خراشر

 :بود

 کی  ی یم خرج که مادری پدر اون برای سوزه یم دلم-

 رسمایه خیالشون به  .بخونی  ی درس اینجا بیاین شماها

 .کردن گذاری

 :کوبید دیوار به را دستش میثم

امت-  که نزن خوندن درس از حرف اما نورالیه واجبه احت 

  .ندارم خوش هیچ

 :شاپور به کرد رو

ی یه رو اینجا بچینم جوری یه-  همسایه که بیارم جنسان 

 اصغر اون از نرن .خرید اینجا بیان دیگه هم محل های

  .بخرن مت  ی چت  ی قاتل

ی نورالیه  :زد پشتش به دسن 

 .ما داریم مشخص بودجه یه .خوابگاهه مسئول با خرید-
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ی وهمی  ی ساله سه .قرآن تورو کن ولمون بابا-
 

 بذار .مییک

 .بیارم ای کرایه قلیون خوام یم تازه من .کنیم حال یکم

  .ای میوه تنباکو

ی قفسه به نورالیه  :کرد اشاره بود خوابگاه در کنار که هان 

  .نزن حرف انقدر کن کمک برو برو-

 :گرفت را قفسه رس شاپور

 نه؟ اونم یا بیاریم تونیم یم که سیگار-

 .ابدا-

 :آمد ابرو و چشم میثم

ی اجازه- ی یخچال کارتون تو که کش ؟ آخه میگت   دخت 

 یم اجازه سیگار پاکت یه برای باال برده طبقه سه آورده

ه؟ ی قویط تو کنیم یم جاساز گت    .میاریم و پنت 

 شکل به و گرفته را فلزی ی قفسه پایی  ی حالیکه در شاپور

ی  :پرسید داد یم حرکتش افق 

ی که بهمون میدی چقدر حقوق حاال-  وایسیم؟ شیفن 

 :آمد یم دنبالشان به نورالیه
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 شب تا صبح بیدارید صبح تا شب که شما شما؟-

  خواب؟

 :گذاشت پایی  ی را قفسه رس شاپور

ی یم دبه داری .دیگه نشد-   .کن 

ی  و مارکت سوپر این داشی  ی برای که بود یکسال از بیشت 

ی مشغول نورالیه با کارهایش  نامه تمام پای .بود رایزن 

 باالخره تا بود ایستاده نورالیه های جلسه و ها نگاری

 بوی و بنشیند ها یخچال آن پشت دیگر بار برای بتواند

ی  برای و شود خم دوباره .بکشد سینه به را موادغذان 

 رو اینا بابا"باشد داشته هیجان رسیده تازه بارهای چیدن

ه .بذار اینجا  باید که حیف" بشنود را پدرش صدای ".بهت 

ی درس ی کش خودت برای بخون   رو اینجا همه وگرنه بشر

ی را رب های قویط حالیکه در و "دستت دادم یم  گردگت 

  ".درس .بابا درس" .زد یم لبخند کرد یم

 :کرد دراز را پاهایش و قفسه جلوی نشست میثم

 حق یک تا .دم نیم تکونش سانت یک دیگه شاهده خدا-

  کجا؟ تا ظلم خوری؟
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ی و کرد جیبش توی دست .قفسه به داد تکیه شاپور  گوشر

ون را  :کرد نورالیه به رو حال همی  ی در کشید بت 

 سیگار یه اونور بکن روتو.انداختم راه من رو اینجا-

  .بکشیم

 :کرد تا را پایش یک میثم

  .هروئی  ی فقط دیگه من-

 :آمد قفسه سمت به نورالیه

 یه .بیان دیگه نفر سه دو بگم کنید نیم کار اگه شید بلند-

س در باشه باز اینجا که باشه بايد جور  قرار باشه دست 

 ...که بیام پاشم یه من باشید خواب همش باشه

 یم برنامه خودمون چهارتاییم ما .نباش اون نگران تو-

  .نویسیم

 :برداشت شاپور های لب میان از را سیگار نورالیه

 .بعد تا بچینید فعال خوب خیل-

 :برد باال را صدایش میثم

 .قریب فتح و هللا من نرص-
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 ! نکن بیداد و داد-

 :خندید بند صدای با شاپور

ی پویل یه-  .میثم پاشو .کولیه این دستش کف بذار چت  

ی  حیاط به رو درش که اتاقیک به ها قفسه تمام باالخره وقن 

 نگایه  .صندیل روی نشست شاپور شدند وارد شد یم باز

 :کرد اطراف به

 

 .ویل کوچیکه-

 :کرد نگاه را حیاط پنجره از میثم

 خرید مرکز یه عامل مدیر خواست یم دلت .فهمم یم-

ی هکتاری چند  فعال خب ویل .بلنده آرزوهات سقف .بشر

ی چند همی  ی به ی مت  ی یه تونیم یم ببینم تا باش رایص   دخت 

  .نه یا کنیم تور برات دار مایه

 هایش لب بی  ی سیگاری و پنجره رف روی نشست

 :گذاشت
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ی یه دنبال بیفتیم باید ما واقعا-  درس .شاپور دار مایه دخت 

 بزنیم زور .نداره فایده که ما ی رشته تو اونم خوندن

ی سگ تخم تا چهار برای بشیم تاری    خ معلم  عی  ی وحشر

 پول .نیست توش پول که اینا .موزه بریم یا .خودمون

ی که تهران .دار مایه زن پدر تو فقط  پا ما به دارا مایه دخت 

ی یه تونیم یم ویل اینجا نمیدن  نظری هان .بکنیم کاران 

 نداری؟

 موادی کارتون به .کرد یم نگاه ها قفسه به داشت شاپور

  .شد یم چیده باید و رسیده که

ی-  نداره؟ نظری درونت استفان 

ی به بود زده زل شاپور  همی  ی انگار . بود باز درش که کارتون 

 ها مایه تن اون بابا شاپور "شنید یم را پدرش صدای حاال

 کوچک مارکت سوپر آن بوی "اینجا بچی  ی بیار بردار رو

ی در هنوز محیل  داشت پدرش که مغازه آن  .بود اش بین 

 یم حرف همه با ترازو پشت از گشاده روی با همیشه و

 بیاره شاپور دادم یم فرمودید یم .رضوی آقای سالم" .زد

 پشت اون بله چطورن؟ آقا حاج احتشایم خانم .خونه در
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ی بابا شاپور هست  .جاویدی خانوم برای بیار تاید تا دو بت 

 "براتون بیاره ظهر شاپور میدم .شما بفرمایید دارید اختیار

ی انگار .بود نشسته لبش روی لبخند  را روزها آن رنگ حن 

ی .دید یم ی روزهان   و داشت را پدرش که روشن و آفتان 

ی
 
ین ای آینده و زندیک  .شت 

؟ کرد تور خندی؟ یم-  استفان 

ین ی خاطره آن خاطر به .میثم به کرد رو  که بود شت 

 باشد پرسها برای کوچیک ی مغازه اینجا خواست یم دلش

 سابق امنیت آن .بنشیند ترازویش پشت بتواند خودش و

 چهار آن کوچک دنیای در و بسازد خودش برای را

  .شود غرق دیواری

  .بیار رو ها کارتون پاشو-

ی  و خوابگاه به رسیدن با .یخچال روی گذاشت را گوشر

 ی مکالمه آن کل به رسیده های قفسه و ها یخچال دیدن

ی با را مجازی ی دخت    .بود کرده فراموش خجالن 

  .چینم یم خودم من تو بذار-

 :کرد بغ را اول کارتون میثم
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ی و کار کیل اینجا تونیم یم نظرم به شاپور-  راه کاسن 

ی این .بندازیم  دانشگاه تو بودم باهاش من که قبیل دخت 

 اینا از .آورد غذا بار دو ییک .نداشت حرف پختش دست

 .بفروشیم میتونیم مباسم لباس .بفروشیم غذا کنیم جور

 .خرابا مجله این از

 .خندید بلند بلند گذاشت یم پایی  ی را کارتن حالیکه در

 .خایل یخچال به زد زل کمر به دست شاپور

ی و کیک- ین    .شت 

 هان؟-

ی .داد تکان را شاپور لب ی گوشه کج لبخندی  از را گوشر

 خزر اسم به و کرد باز را تلگرام .برداشت یخچال روی

ی پیام آخرین .کرد نگاه  :نوشت خنده با .بود مانده جواب ن 

ید؟ یم هم کیک سفارش شما-  گت 

ی آنالین چراغ  شیطنت شاپور لبخند .شد روشن دخت 

ی
 

 .گرفت را همیشیک

**** 
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ی حرف یکم خوامیم امروز  امیدوارم .اینجا بزنم داستان غت 

ی حرف نویسنده چرا نشه دلخور کش  .زنهیم داستان غت 

ی ریزیبرون یکم شاید گفتم  باشه خوب کنم عاطق 

 

 باید ۱۰ تا ۸ ساعت خب گمیم شمیم بیدار خواب از

 کنمیم حس تاپلپ پای شینمیم . هللا بسم .بنویسم

ون خییل  دارم یه کنمیم حس نویسمیم یکم .نیستم مت  

م راه اتاق دور شم یم پا .شمیم بدتر  عمیق نفس یکم .مت 

ی .نه .شینمیم دوباره کشمیم یم خودم به .رهنیم پیش هیچ 

 زور با وقت هیچ بود قرار .نره یادت قولت خب گم

ی نوشته ضفا که ننویش  کنمیم خاموش رو تاپ لپ .باشر

  .گردمبریم دیگه ساعت دو ییک خب گمیم

 یه انگار .کنمیم شدن خفه احساس دیگه کارای رس رمیم

ی  زنهیم داره دستم کف از انرژی کیل . هامه دنده بی  ی چت  

ون وزه به افتهیم یادم دمیم فشار دستامو یه .بت   یفت 

 کار من آدنیم یادم و کردیم رو کار همی  ی که توت فصل

 چرا شده؟ چم چمه؟ گمیم یه .من کار اون یا کنمیم اونو

 بازدم جونم؟ به چیه اضطراب این دارم؟ دلهره انقدر
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ون دمیم عمیق  .غمگینم .شمنیم خوب .رمیم راه .بت 

ایط بدترین تو عمری انگار .دلواپسم ی رسر
 
 انگار .کردم زندیک

 ...خزرم انگار .امبدی اتفاق متتظر

 

حال و حس این درک از سال ۶ گمیم رو اینا دارم که االن

نیم و بنویسم شدم پا صبح که روزی از .گذشته برام ها

 و بنویسم خوامیم رو توت فصل بخش کدوم دونستم

ی خییل .گریه زیر زدم یهو بعد  بعد و شدید خییل مقدمه ن 

وع  نه انگار .مشاوره اتاق در میعاد از نوشی  ی کردم رسر

 من جای به کش نوشتیم من جای به کش که خودم

 وحشتناکم دردهای رس کردن یط از سال ۵ .کردیم گریه

 غم ملودی از .گذشته ندا خواب دیدن و نهال هزاران با

ی ی که انگت    بیدار گوزن یک های شاخ بر خواب از وقن 

ی رنج از .شدیم زمزمه رسم توی شدم ین  ی با که کران   دخت 

 و وقت هنوز .کنمیم حس هنوز و کردمیم حس داستان

ی ی و دارم گمشده انگار وقت ن   .دلواپسم اندازه ن 
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ی خوبه چقدر ببی  ی گفتم خودم به روز یک امسال بهار  منت 

ی ی دل هیچ نویش نیم هیچ   هیچ فکری هیچ نداری نگران 

ی ی .آشون  ییم کتاب نشسن   خدا ترو .آسوده و راحت خون 

  .ننویس دیگه

ی کنم چکار   .دردمه همون درمانم که عزیز منت 

ی دنیای در ی عجین 
 
ی .کنمیم زندیک  هایآدم یهمه که دنیان 

 یک در نفرم هزار انگار .نیستم هیچکدام و منم قصه

  .جسم یک در روحم هزار .بدن

 و .هامریشه .هامرگ با . کنمیم حس رو هارنج یهمه

ی یک با نفرم یک روز هر .دارمبرنیم دست
 
  .مستقل زندیک

 

ی حالم یکم گفتنش با شاید گفتم رو اینها   .بشه بهت 

ی رنج پر دنیای  ....خواستن 

 

 تا را لباس آستی  ی .بود ماشی  ی ی پنجره ی لبه یارس دست

 یم خزر .دستش ساعد روی بود نشسته آفتاب و زده

 چشم مردمک .کند یم نگاه را او آمدن چطور که دیدش

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی بود انداخته سایه اخم و گوشه بود چرخیده هایش

 .بود دیده کودیک در را صحنه همی  ی عی  ی درست .صورتش

ی عمارت به که بار اولی  ی  در دست .بود آمده هاشمیان بن 

ی عیل عمو دست  یارس . ایوان روی بود ایستاده پروانه وقن 

 ستون کنار . تراشیده رس با بود ای ساله نه پرس زمان آن

  .کرد یم نگاه را خزر حاال همی  ی مثل و بود ایستاده ایوان

 .سالم-

ی و التهاب ی همه .بست را ماشی  ی در خزر  زیر خوشر

ی  .بود رسیده پایان به مستقل روز یک پوسن 

 بودی؟ کجا .سالم-

 .دانشگاه-

مت مغازه در بیا نگفتم مگه-  .بت 

 .8 ساعت داشتم امتحان-

ییم-  .بازار رفتمنیم من دارم امتحان گفن 

 روی هایش دست به خزر .کرد یم نگاه را رو به رو یارس

 خون داشت کم کم که ناخن ی گوشه ی پوسته به . چادر

 .افتاد یم
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ی یم دیشب همون-  .گفن 

 احساس وقت چه ها سال این در که کرد فکریم خزر

ی حس او به چقدر است؟ برادرش یارس که کرده  همخون 

 صدا کوچک نام به را او حال به تا بار چند اصال داشت؟

 است؟ زده

 .... راحت هم اتوبوس با-

ی با که خزر ی جمله شدن کامل منتظر یارس  صدان 

ون نجواگونه  را پارکینگ در تا شد پیاده .نماند آمد یم بت 

ی .کند باز  صدای شد متوقف ها سنگریزه روی ماشی  ی وقن 

 .رسید گوش به ها درخت الی به ال از کوثر های گریه

 به بلند های قدم با داشت یاسی  ی جلوتر .شد پیاده خزر

 بد حال آن .ریخت فرو خزر دل رس .رفت یم خانه طرف

ی
 

ی ی دلهره یک با خانه این در همیشیک  جانش به نهایت ن 

 با رفی  ی از قبل صبح که آورد یاد به تازه انگار .ریخت

ی و گفت چه یاسی  ی  همی  ی بود ممکن .است داشته گون 

ون پروانه حاال  و بشود جنجال بزند؟ صدایش و بیاید بت 

  شود؟ قبل از بدتر چت  ی همه

 حورا؟ حورا؟-
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 یم شنیده خشک های برگ روی حورا های قدم صدای

ی داشت هم یارس .شد  .کرد یم دنبال را خزر نگاه مست 

ی ی بچه با حورا.یاسی  ی  خزر .شد پیدایش آغوش در تاب ن 

  .رسد یم نظر به تر پریده رنگ همیشه از که کرد فکر

 .سالم-

؟ یم چکار اینجا-  کن 

  .گرفت را کوثر و برد جلو دست

 .کرد یم گریه-

ون؟ آوردیش لباس این با رسما این تو-  بت 

  .میشه بیدار مادر-

ش-  .تو بت 

 :شد شنیده رس باالی از سادات صدای

 ...یارس-

 :داد پس حورا آغوش به را کوثر یارس

 مادر؟ بله-
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 .دید یم درختان خشک های شاخه میان از را سادات خزر

ی معدود و بود شده ویلچرنشی  ی اینکه با  باال آن از زمان 

وت و جالل آن هنوز آمد یم پایی  ی  .داشت را همیشه جت 

ی همان هنوز .نافذ نگاه آن  را او دیدن و چشم که بود زن 

  .نداشت

 کردی؟ کار چه شنبه پنج برای .دارم کارت باال بیا-

  .میام االن چشم-

 :خزر به کرد رو

ا-  . کن کمکش حورا پیش بمون خرص 

ی  یم تکانش آرایم به و گذاشته پایش روی را بچه خزر وقن 

 بود زده زل و رویش به رو مبل روی بود نشسته حورا داد

 .شده آرام ی بچه به

 رخوت در .بودند شده غرق عمیق سکوت یک در دو هر

ی عرص یک  را روزها .کرد یم نگاه کوثر به خزر .پایت  

 پنج بود فهمیده تا بود کرده رو و زیر را ها تاری    خ و شمرده

 .کرد نگاه حورا به .بود روزی چه بود حرفش که ای شنبه
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 عزای روز از سال هجده . بود گذشته سال هجده

  .خانواده

 . بخواب برو-

 .زد پلک آرام نباشد خزر حضور  متوجه اصال انگار حورا

 یم رس پشت چطور را روزی چنی  ی سال هر کرد فکر خزر

  گذارد؟

 ...حورا-

 .باشد خورده تکان ترس با انگار .کرد نگاهش یکباره حورا

 .بخواب برو میگم-

  .داد تکان آرام را رسش حورا

  .نمیاد خوابم-

  .هستم من-

ی و پریده رنگ .رنجور و الغر اما بود ساله دو و بیست  ن 

ی تا .حال و حس  با غریبه دو شبیه هم بودند خانه هم وقن 

 اینکه از بیش .پذیرفت نیم را او حورا .کردند یم یط هم

ی خزر،  ییک آنها با را خودش .بود حورا باشد، هاشمیان بن 
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ی آدم با .بود کرده  تالشش تمام .خواستند نیم را او که هان 

 کردن قبول و بدهد جا دلشان در را خودش تا بود کرده را

ی ی نتیجه .بود ساله چندین هدف آن به رسیدن یارس  بن 

 تضمی  ی برایش را چت  ی همه همی  ی و بود آورده را هاشمیان

  .کرد یم

  .بشورم رو ظرفا برم من-

 ...حورا-

 :پرسیدن برای دل دو .کرد نگاهش خزر .ایستاد حورا

ی؟ شنبه پنج ...هم تو-  مت 

 میانشان حرف دنیا یک .کوچکش خواهر به زد زل حورا

 .شود گفته بود قرار نه شد یم گفته نه هیچوقت که بود

ی از عضوی رسما حورا که بود سایل دومی  ی این  بن 

 یم فرق سادات چشم در شاید حاال و بود شده هاشمیان

 به های زباله مثل آنها به رسید یم که روز این دیگر .کرد

 حداقل .کردند نیم نگاه عمدی ی حادثه یک از مانده جا

 را او باالخره گرفتند یم تصمیم امسال شاید  .نه حورا به

ند سالگرد برای  رفی  ی که ها سال این ی همه از بعد .بت 
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ی هیچکس .بود ممنوع خزر و حورا  نیم هم را فکرش حن 

های کرد د خود با را ایران دخت  ی آرامگاه و بت 
 
 به را خانوادیک

  .کند آلوده آنها های قدم

 .دونم نیم-

 

خانه سمت به و برگرداند رو حورا  فکر خزر .رفت آشت  

 تکراری سوال آن از دست سالهاست حاال که کرد

 یم حورا از روزی چنی  ی در که سوایل .است برداشته

  .داد نیم را جوابش حورا و "یادته؟ رو بابا تو "پرسید

ی  دست گذاشت پایی  ی پایش روی از آرایم به را کوثر وقن 

ی هنوز .بردارد را کیفش تا کرد دراز  بود نکرده فرصت حن 

ی و برد کیف داخل را دستش .بیاورد در را مانتویش  وقن 

ی هایش انگشت  شده وصل انگار کردند لمس را گوشر

ی به باشد  .برداشت خوش لرزی تنش تمام انرژی پر جریان 

ی  برای .بود نرسیده جدیدی پیام هیچ .کرد روشن را گوشر

 هایش لب بعد .کرد نگاهش و کرد باز را عکس چندم بار

 .گرفت گاز را
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**** 

 

 .کنمیم فکر بله-

 که بود داده فشار پایی  ی لب روی چنان را هایش دندان

 بار صد .شودیم پاره لبش حاال همی  ی کردیم احساس

 بدهد تشخیص تارییک در بود کرده سیع و بود چرخیده

ی نور .بیدار یا است خواب نازک  و بود کرده کم را گوشر

  .دستش روی بود کشیده را پتو

؟نیم کار اونجا مگه-  کن 

ی طول در که بود بار دومی  ی این
 
 غریبه پرس یک با اشزندیک

ی مزاحمت یک قبل بار .کرد یم چت  اینحال با . بود تلفن 

ی هیجان  و بیست از بعد ترس شدت از اما داشت عجین 

  .بود کرده مسدود را شماره ساعت چهار

 .نه-

 چرا دانست نیم اینحال با . شدید ترش .بود ترسیده

 به زده زل مشتاقانه هنوز .دهد یم جواب دارد هنوز

ی ی صفحه   .است پیام رسیدن منتظر و رنگ آن 
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ی اونجا از شدی یم رد . آهان-  بشینم برم دقیقه یه گفن 

  .صندوقش پشت

ی ای خنده  دوباره .خزر های لب روی نشست صدا ن 

  .کرد نگاه نازک به و چرخید

 .کردم یم کمک .نه-

 دلش رس و کرد مشت را دستش .بگوید چه دانست نیم

ی اضطراب .داد فشار   .کرد نیم رهایش لعنن 

  .خودتونه از مغازه پس-

 این از شد یم چطور ها غریبه این برای .صفحه به زد زل

ی هزارتوی چطور گفت؟ روابطش و خانه
 
 یم باز را زندیک

ی چه .داد یم نشانشان و کرد  ها غریبه برای داشت جذابین 

 ؟

  .بله-

تون آشنای ما میگم بدم سفارش خواستم پس خب-  دخت 

 .بدن تخفیف .هستیم

ی و رعد  هایش چشم .ترکید خزر ی سینه میان برق 

 .شد گشاد یکدفعه
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 .نگید نه-

 روده و دل تهوع موج و بود کرده عرق دوباره هایش دست

  .زد یم هم به را اش

 .گرفتم باشه .باشه-

ی خزر ی خاموش ی دکمه یکدفعه فکر ن  ی .زد را گوشر  گوشر

ده هم به های لب با و کرد پنهان بالش زیر را  چرخید فرسر

 هم روی زور به را ها چشم بعد و تاق به زد زل .پشت به

 او برای کرد یم فکر کرد؟چرا یم داشت چکار .داد فشار

ان مثل هم ستان دخت   این برای رایه دانشگاه و دبت 

ی برای هست؟ ها زدن دور و ها شیطنت  که او مثل دخت 

 برای داد؟ یم پس جواب باید هم آمدن و رفی  ی تنها برای

 . خاندان یک نحش

ی ی گذشته نه .چرخید دنده به  ای آینده نه داشت درسن 

ی که بود منتظر چرا .بود انتظارش در روشن  از بخشر

ی
 
  باشد؟ بقیه شبیه اش زندیک

ی .کرد نگاه نازک به  گفته هیجان با بود آمده اتاقش به وقن 

 یم حرف مامان با .اینجا اومد ظهر پروانه عمو زن"بود
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ی ببینم واستادم گوش .زدن ی هیچ .میگن خ   یاسی  ی از حرق 

 درس داره تصمیم گفت یاسی  ی از گرفت رساغ مامانم .نزد

ه رو تستت کتابای بود اومده .بخونه  گفت مامانم بگت 

ی کنم فکر . میگه بهت شب  به رو از "نه؟ .شدن خیال ن 

 را تست های کتاب .داشت هراس پروانه با شدن رو

 نیم .بدهد تحویل عمو زن که آماده هم روی بود چیده

 چشم .کند فکر یاسی  ی خود یا پروانه دیدن به توانست

 کنار را خودش ی آینده کرد یم سیع .بست را هایش

 که دید یم مغشوش تصاویری تنها اما کند تصور یاسی  ی

ی و دلهره   .کرد یم برابر صد را اش نگران 

 بود افتاده بخاری های شعله نور .نشست رختخواب روی

 کتاب در نکند که رسید ذهنش به یکدفعه .صورتش روی

ی ها ی ای گوشه یا جان   وقت عادت ؟به باشد نوشته چت  

ی یا هیشه که خواندن درس  و گوشه یا کشید یم نقاشر

 در .ها کتاب سمت خزید آرایم به  .نوشت یم شعر کنار

ی تارییک ی و برد بالش زیر دست .دید نیم چت    را گوشر

 پیام یک . کند روشن را چراغش خواست یم .برداشت
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 همانجا خواندش ی وسوسه . بود صفحه روی جدید

 :کرد اش مچاله خود در ها کتاب کوه کنار

 خزر؟ دریای خزره؟ اسمت-

 با ناگهان چرا دانست نیم .شد شل خزر های دست

ی .شد پر ذهنش کودیک خاطرات هجوم ا وقن   خرص 

 جز به دانست نیم .داد نیم جواب و زدند یم صدایش

 بعدها .دارد هم دیگری اسم زد یم صدا مادرش که خزری

ی و ذهنش پستوهای در برد را خزر آن  و خودش میان جان 

ی .کرد پنهان مادرش خاطرات  هم در رو سادات وقن 

 اسمش بده یاد این به "بود گفته عیل عمو به و کشیده

ا" .چیه ای .شد خرص    .عمارت خرص 

  .بله-

  .قشنگه خییل .حاال تا بودم نشنیده-

 اگر و صورتش دور بود ریخته خزر دار موج و بلند موهای

ی از موهوم تصویری شد یم بیدار نازک  که دید یم دخت 

 خم درجه نود گردنش حالیکه در و نشسته زانو دو روی

ی نور و شده   .زند یم لبخند افتاده صورتش روی آن 
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ی یک .کرد مکث خزر  مثل .دوید پوستش زیر عمیق خوشر

 بهار در شدن بیدار از بعد پوست روی شبنم طراوت

  .بهاری صبح یک خواب

  .خودت مثل-

 آنقدر .داد فشار و گذاشت دهانش جلوی را دستش خزر

ی که   .کرد یم احساس لب گوشت در را ها دندان تت  

 .خودم مثل .دونم یم. قشنگه .شاپوره منم اسم-

 همی  ی انگار .برگشت رختخوابش به عجله با زانو روی خزر

 یم تماشا را مجازی ی مکالمه این خانه اهایل ی همه حاال

 خشک چوب یک مثل و رسش روی کشید را پتو .کردند

بان صدای .ماند ثابت ی .شنید یم را قلبش ض   را گوشر

ی .داد یم فشار دستش میان  ییک بود؟ اتفاق همان این یعن 

ی آن از ی در بارها و بارها که اتفاقان 
 
ها زندیک  افتاد؟ یم دخت 

ی  او؟ برای آمد؟ یم پیش داشت یعن 

 

ی  و بود آنالین شاپور .صورتش جلوی گرفت را گوشر

ی هیچ اما خزر .جواب گرفی  ی منتظر احتماال  بلد جوان 
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ی .نبود  .بود شده سخت هم ساده تشکر یک نوشی  ی حن 

 یم باال هایش گوش از و بود گرفته را تنش تمام گرما

ی .رفت  خزر شد خاموش شاپور بودن آنالین چراغ وقن 

ین از داشت کش انگار .شد دستپاچه  عمرش اتفاق بهت 

 لب دوباره بعد "ممنون"نوشت عجله با .کرد یم جدایش

 در عالمت .شد آنالین دوباره شاپور .گرفت گاز را هایش

 شه زیاد آنقدر خزر قلب های تپش آمد که نوشی  ی حال

ی هیچ که بود   .شنید نیم قلب کوبش جز صدان 

ی ما پول این-   نه؟ یا عمل اتاق برم سودش؟ شد؟ خ 

 پتو زیر .مضطرب ای خنده .گرفت اش خنده خزر

ن ر ی هیچ اینحال با بود آورده کم اکست   خودش به را تکان 

  .بشکند رویا این بلور خواست نیم .دانست نیم جایز

 .بانک عابر برم باید-

ی این کنه یم قبول هم نقد-  نقد صبح فردا خواین یم .دکت 

 بیارین؟

  .شکافت هم از را خزر صورت خنده

 .نه-
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  .برنگشتم بشنوی؟شاید خوای نیم رو عملم قبل وصیت-

ی هیجان و شادی نور به که آنجا خزر ذهن ته  چراغان 

ی بود شده ی خواب از دخت   آرام شده بیدار رخوت و تنهان 

 "نکنه خدا"نالید

 بریزم؟ باید چقدر-

ی دو یه- ی هر .خوبه دیگه تومن    .کرمته خ 

 .باشه-

ی اومد پیامک برام بانک از االن عه-  .چیه ببینم کن صت 

 همه آن داشی  ی نگه شدت از خزر صورت عضالت

 .بودند گرفته درد لبخند و هیجان

ک-  از .شد باطل شما کارت شتاب رسویس گرایم مشت 

 لطفا .دارید نقد پول پرداخت و گرفی  ی امکان فقط پس این

 پویل اگر که بدهید اطالع خود آشنایان و دوستان به

 یم هوا و زمی  ی میان و آید نیم شما حساب به کنند واریز

  .رو در رو .نقد فقط .ماند

 .کرد پنهان دستش میان را اش خنده خزر
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 چکار حاال .اینا خدا به نفهمن چقدر .بانک داده اینو-

 .همینطوری مونده سنگم کنم؟

 :نوشت خنده با خزر

يد قرض دوستاتون از-  .بگت 

ک .اومد دیگه پیام یه عه-  کنید توجه لطفا گرایم مشت 

ی پول گونه هیچ  نکنید قبول کش از روزها این در قریص 

ید را خود های بدیه فقط و فقط   .نقد . بگت 

 یط را تارییک نازک دنبال به .داد باال را پتو ی گوشه خزر

 :بود نوشته شاپور .بود خواب .کرد

 من حاال .بفهمن که نکشیدن درد .اینا بیشعورن خییل-

  .بیارم کجا از پول

ی به-   .میارید رو پولش بعد بگید دکت 

ی عه-  دوست وطن شاپور جناب عزیز بیمار .داد پیام دکت 

 صورت به جراخ عمل عنوان هیچ به کنید توجه لطفا

ی شود نیم انجام نسیه  .بزرگوار و عزیز بیمار شما حن 

  .نقد فقط
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 ی تخلیه برای رایه .گرفت گاز را دستش گوشت خزر

ی زاید انرژی و هیجان  یط را پایش تا رس داشت که الوصق 

  .کرد یم

ید وام-  .بگت 

 شاپور "میاد پیامک هم وام از االن"خندید خودش برای

 .گذاشت خبیث استیکر یک

  نه؟ بیاد پیام هم وام بخش از منتظری-

ی خزر  یم ادامه دستش و ها لب گزیدن به .ننوشت چت  

ی اینحال با چشمش کنار بود افتاده مو طره یک .داد  حن 

 شاید .کند حرام زدنش پس برای را وقتش خواست نیم

  .شدند نیم تکرار هرگز لحظات این

 بطن در که آنجا از بزرگوار خان شاپور .اومد پیام خب-

 تا رساند یم استحضار به داشتید وام درخواست قلبتان

 نیم تعلق شما به وایم و بوده خایل صندوق ثانوی اطالع

د  ظرفای باید ندارم ای چاره دیگه .وام پیام اینم .گت 

  .بشورم رو بیمارستان
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 سفید و سیاه به .کرد یم نگاه باال آن عکسش به خزر

ی چشم و عکس ی .کردند یم نگاه را پایی  ی که هان   واقعا یعن 

 زد؟ یم حرف پرس این با داشت

 بدن وقت رس رو هاشون بدیه کردن یم درک آدما کاش-

ی یه شاید  جدید پیام یه عه .نقد اونم .داره نیاز بدبخن 

ی خزر خانم از آهان .کیه از ببیم بذار .اومد  .هاشمیان بن 

 را شما پول فردا من دوست وطن شاپور آقای که نوشته

 اتاق ی تپه کنار . دانشکده پشت آدرس به آورم یم

 را خدا خب .10 ساعت از بعد .حقوق دانشکده زیراکس

  .شم نیم شما مزاحم دیگه .شد جور شکر

ی های خنده  آن غرق چنان .شد نیم تمام خزر صدای ن 

 نیم اطرافش از چت  ی هیچ که بود شده تازه و عجیب حس

 منتظر آن در شاپور احتماال که ای وقفه از بعد .فهمید

 :نوشت دوباره خودش بود جواب

 بتونم صبح بخوابم برم باید .میشه تموم داره شارژم من-

م رو پولم شم بیدار   .بگت 

ی .صفحه به زد زل خزر  یم پایان به رویا این دیگر دقایق 

 :نوشت شاپور .رسید
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ی شب-  . بخت 

 با بعد .قرمز قلب کوچک استیکر  به کرد نگاه خزر

 :نوشت طمانینه

ی شب-  .بخت 

ی برای ی دقایق   شدن خاموش به .کرد نگاه صفحه به طوالن 

 این داشت دوست چقدر اینکه به .ها نوشته به شاپور

  .نکند پاک راهرگز مکالمه

**** 

 

 شسته را کوثر حورا .بود کرده زیاد را موبایل صدای یارس

 صدای .بست یم جدید پوشک داشت حاال و بود

ی صدای با تلویزیون  پوشک چسب .بود شده قایط گوشر

 صدای و کرد قطع را تلویزیون صدای یارس بست که را

ی ی را گوشر  شوهرت پس"آمد یم مرد یک صدای .کرد بیشت 

 نبود یا خوابید وقت هر باشه؟ .بزن زنگ بهم خوابید که

 ".کنیم حال بهم بزن زنگ
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 را کوثر شلوار .است شده ضبط صدای یک بود مشخص

ک صورت به لبخندی کشید باال  یک از بعد که زد دخت 

ی بد و گریه از پر روز  یم نگاه را دیوار و در داشت قلق 

  .کرد

 سوار که ای لحظه از اصال .دارم دوستت خییل من"

 باشه؟ بزن زنگ حتما .گرفت ومن چشمات شدی

 "باشه؟ بزن زنگ بهم خوابید شوهرت

 :گفت ای کشیده پوف یارس

 .زن به دادن آزادی ی نتیجه اینم-

 پایش همیشه مثل .کرد نگاهش و آورد باال را رسش حورا

ی روی  تکانش راست و چپ به بار صد ثانیه در و بود مت  

  .داد یم

 .کی  ی بارش رو حرفا این تا نشسته شده تاکش سوار زنک-

 اینهمه با زد دار باید رو اینا شوهرای .کرده هم ضبط تازه

ت  .غت 

 را خودش حورا . کرد نگاه حورا به و چرخاند را رسش

  .کرد کوثر مشغول
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ی-  میشه تهش شده رها خودش حال به کنه فکر که زن 

  .این

 صورتش کنار .گذاشت شانه رس و کرد بغل را کوثر حورا

 به بود زده زل که یارسی به .کرد نگاه یارس به و بوسید را

  .کرد یم دنبال را حرکاتش ریز ریز و او

 جفت یه برای .مغازه تو میان تاشون صد شب تا صبح-

 پفیوزشونم شوهرای .میان رو ها قمیش و قر انواع کفش

 اینا خودپردازن دستگاه .کی  ی یم نگاه رسشون باال واستادن

  .شوهر نه

اهنش ی دکمه حورا  و بود آرام کوثر آنکه با کرد باز را پت 

ی به هم مییل نظر به  خودش خواست یم حورا نداشت شت 

 .شناخت یم را یارس که بود سال دو .کند مشغول را

 از روز شبانه یک در زدنش حرف خانه در که مردی

ی کرد نیم تجاوز دست های انگشت تعداد  این به وقن 

ی افتاد یم ها حرف شکل ی .بود بهانه دنبال به یعن   بود چت  

ون ها حرف این پس از بود قرار که   .بزند بت 

 باال از حالیکه در و گذاشت كوثر دهان به را سینه

 را حرفش تواند نیم هم امشب کرد فکر کرد یم نگاهش
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 بود نرسیده مطمی  ی وقت آن هنوز سال دو از بعد .بزند

ی ومن میشه"بگوید را اش خواسته بتواند که  خاک رس بت 

ی "مامانم؟  کرد یم هم را گفتنش فکر وقت هر که حرق 

 از همه از بیش که کش به یارس؟ به .زد یم یخ بدنش

ی آنها مادر  کرد؟ یم بدگون 

 از که لباش یه با مغازه اومده دو ساعت پریروز زنک-

 بده خوب تخفیف بهم میگه پیداست کجاش تا کجا

ی نه چشمک بعد شیم مشت  ی هر ی هرزه آخه .مت    جان 

 این تو بود ریخته برام خواستم یم رو تو امثال اگه من

ون بفرمایید خانم فروشم نیم کفش من گم یم .شهر  بت 

ی آخه کن درست رو فکرت برو میگه  دو ساعت که زن 

 .مشخصه تکلیفش دیگه بخره کفش بیاد

ی و ایستاد  و زد کنار را پرده .رفت پنجره سمت به جهت ن 

  .کرد نگاه را باغ تارییک

ی زن- ی نیست بهش حواسش مردش کنه فکر وقن   هوان 

 .میشه

ه و تت  ی نگاه حورا  زل همی  ی برای .کرد یم حس را اش خت 

 فکر روز تمام .کوبید یم سینه در قلبش .کوثر به بود زده
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 .بکشد پیش را حرف خواهد یم چطور که بود کرده

 که است این آرزویش تنها که بگوید خواهد یم چطور

ی سنگ بار یک باالخره  خواست نیم .ببیند را مادرش قت 

نت ی همه که بگوید یارس برای  کرده رو و زیر را اینت 

 پیدا برای ای برنامه بزرگ شهرهای مثل هم قراح شاید

ی دفن محل آدرس کردن  چت  ی هیچ اما باشد داشته متوق 

 یارس برای هایش خواب از توانست نیم .بود نکرده پیدا

 هراسان که دید یم را خودش ها خواب در اینکه از .بگوید

ها میان ی از دوید یم قت  هان   نوشته همه روی که قت 

 نیم او و "رسفراز ایران فداکار؛ و دلسوز مادری"بود

 کدام روی دانست نیم .است خودش مادر کدام دانست

ی کدام به .بخواند فاتحه کدام برای و بریزد آب  لگد قت 

 نفهمیدی؟ چرا"بزند فریاد را دلش حرف ی همه و بکوبد

 ازم نموندی؟ چرا کردی؟ ولم چرا نفهمیدی؟ زودتر چرا

 با .شد یم بیدار قلب تپش با همیشه "نکردی؟ مراقبت

ی چهار در که پریشان حال همان
 
 .بود کرده یط سالگ

  .کهنه ترس همان

ی امروز- ی یم خ   باغ؟ توی یاسی  ی با گفن 
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 .نقطه همی  ی به رسیدن .بود همی  ی اشهمه .بود همی  ی

ی تمام  حرف این به رسیدن برای بود بافته که داستان 

  .یاسی  ی .بود تکراری

 و است پریده رنگش بود مطمی  ی .آورد باال را رسش حورا

ار خودش از همی  ی برای  ضعف و ترس همی  ی برای .بود بت  

ی و نکرده که کاری بابت   .بود نزده که حرق 

 و او بی  ی دانست یم اگر چرا کرد فکر .یارس به زد زل

ی یاسی  ی  خرید؟ او و خودش برای را آزار این هست چت  

 شد نیم وقت هیچ چرا داد؟ را ازدواج این پیشنهاد چرا

  شناخت؟ را یارس

 افتاد درست هایش چراغ نور و شد باغ وارد ماشی  ی یک

 در .داشت دست در را پرده هنوز که یارس رخ نیم روی

 ی قیافه همان شبیه .بود محسن شبیه درست وقت این

ی جدی  طرف یک بود افتاده عکاش اتاقک نور وقن 

 یه من باشه؟ بیاد مامانت تا کنیم بازی هم با"صورتش

 پایی  ی را رسش ترس با حورا " .بلدم خوب خییل بازی

  .انداخت

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ظهر 3 ساعت خاطرش به که خصوصیه حرف چه-  مت 

 بچه؟ ی بهونه به باغ درختای الی

 

 آن ها حرف این .بود افتاده تنش و تکان به حورا بدن

 بود مردی پرس ی خانه در چرا بود؟ آنجا چرا .خاطرات

ی تمام شدن آوار و ها کابوس تمام مسبب که
 
 اش زندیک

 وحشت شب آن از چطور بود؟ آورده طاقت چطور بود؟

ی در عروش ی زده  با .بود کرده گذر یارس با تنها اتاق 

ی یارس خشم  یم باز هم از را او ی شده قفل پاهای وقن 

 چرا"غرید یم اش شده کلید بهم های دندان بی  ی از و کرد

؟ یم اینطوری   "مگه؟ بکشمت خوام یم کن 

ی بغل به من ی بچه با-  .درختا الی بازی کثافت دنبال مت 

 کوثر .گلویش پشت بود آمده تهوع .آورد باال را رسش حوا

ی ناگهان اتاق و کرد نیم ول را سینه  به بدبو و گرم اندازه ن 

  .رسید یم نظر

 بگم و پایی  ی بندازم رسمو که مردام اون از من کردی فکر-

ی یه  خالص؟ و گذشته به مربوط بوده چت  
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 ...یارس-

 من؟ داداش با-

ون کوثر دهان از ناگهان را سینه  .کرد بغض بچه .کشید بت 

؟ یم چیه حرفا این-  زن 

ار صدایش لرزش از  قوی توانست نیم اینکه از .بود بت  

 لحظه آن در باشد ایران مامان مثل توانست نیم .باشد

 شده منفجر صورتش در دینامیت انگار و بود رسیده که

ک ی برهنه بدن .را او و بود دیده را محسن باشد  4 دخت 

ی آن .ساله  محسن"صدایش در بود صورتش در که قدرن 

؟ یم کار چه !  تر سخت صحنه آن دیدن مامان برای "کن 

 آنقدر مامان چرا پس ها؟ حرف این شنیدن او برای یا بود

 ترسان؟ و سست اندازه این تا او و بود قوی

ی من- تم؟ ن  ی غت   رگم؟ ن 

 خم آمد جلو .کرد ول را پرده .ترکید یکدفعه یارس صدای

  .رفت باال کوثر جیغ .داد هل چپ به را حورا رس و شد

ی تعصب بفهیم ببندم روت درو خوای یم- ؟ یعن   خ 

 ....کوثر داشتم من-
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ی ظهر رس خونه از میخوری گه تو- ون مت   .بت 

 !بودم باغ توی-

ون کنم نیم پرتت االن همی  ی ستبچه این خاطر به-   .بت 

 دویشان هر چرا بود؟ آنجا چرا .دوید حورا گلوی به بغض

ایط آن در حاال ی زیر بودند؟ سقف این زیر و رسر  که سقق 

 را کثیف بازی این یارس چرا .بود نشسته رویش سادات

  شود؟ آرام اش کینه پر دل اینکه برای بود؟ کرده خلق

 اینکه محض به بچه .شانه رس گرفت دوباره را کوثر

ی هنوز یارس دست .آورد باال شد راست  نشانه را اش پیشان 

 .بود گرفته

 !کن ولم-

 توی برگشت نشده دور دست و کوبید یارس دست زیر

 .صورتش

  .من دست رو میاری دست باشه آخرت دفعه-

 حورا .لرزاند یم را اتاق که بود رفته باال آنقدر صدایش

ی هایش اشک حاال .شد بلند  .ریختند یم پایی  ی اراده ن 
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 .نفهم-

 .شد خفه در پشت یارس صدای و بست را اتاق در حورا

 و استفراغ در غرق بچه .تختش روی گذاشت را کوثر

 گاز را هایش لب حورا .لولید یم خودش در البه و اشک

 صورتش روی دست و زانو دو روی نشست .گرفت

  .گذاشت

 .داد یم نجات وضعیت این از را خودش روز یک باالخره

 :شد شنیده شان خانه در پروانه صدای بعد دقیقه ده

 .میاد باغ اونور تا صدات چتونه؟ یارس؟-

 :آمد یم تلویزیون صدای میان یارس صدای

 شوهریه و زن دعوای ما؟ بکنیم تونیم نیم هم دعوا-

 .مامان نکن دخالت

ی غلط- زن این رس زیر تو میکن   یم بیداد و داد و دعوا پت 

؟   کو؟ حورا کن 

 همان مثل درست .شنید یم را هایش قدم صدای حورا

ی .روز ی دست با او و بود خوابیده صداها و رس وقن   هان 

ی کنج صورت روی  قدم صدای .بود شده پنهان تاریک اتاق 
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 حورا؟"کرد یم صدا را او .آمد یم ایرانش مامان های

  "حورا؟

 دوید خودش از زودتر پروانه صدای و شد باز اتاق در

 :داخل

ی حورا؟-  شده؟ خ 

 او .بود کرده بلند زمی  ی از را او و بود شده خم ایران مامان

 پاهای .بردارد صورتش از دست خواست نیم که را

ی .مامان ی برآمده شکم روی بود افتاده بلندش  را او که زن 

 پا رسا .خیابان و کوچه .کوچه میان کرد فرار و زد بغل

 . برهنه

 .ببینم پاشو .زد ضجه بس از مرد بچه این چتونه؟-

 خواست نیم .برنداشت صورتش روی از دست اما حورا

 را هایش چشم دوباره نباید هم روز همان .ببیند را دنیا این

 از چطور ببیند تا کرد یم باز چشم نباید .کرد یم باز

  .ابد برای همیشه برای .کنند یم جدایش مادرش آغوش

 شکمت تو بچه مگه تو خودت با نکن .ببی  ی ومن حورا؟-

 نداری؟
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 :شنید در ی دهانه از را یارس صدای

 !زنه یم حرف تو با داره مامان-

 :یارس صورت به خورد شالق مثل پروانه صدای

ون برو-  ! تو بت 

 آغوش به انداخت را خودش بسته های چشم با حورا

 ای گریه  .زد گریه زیر .بود گرفته بغل را کوثر که پروانه

 :کرد بغلش پروانه .کشدار و بلند

 .خودت با نکن-

 :کرد یارس به رو بعد

م-   .کنم نیم حاللت رو شت 

 های قدم و خانه در شدن بسته صدای بعدی صدای

 مادرش سینه در حورا .بود باغ خشک های برگ رو یارس

 .بود رفته اما مامان "!مامان!مامان!مامان"زد یم صدا را

  .ابد برای .همیشه برای

**** 
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 دارین؟ سیگار-

 نگاه فرهاد به و برداشت پهلویش روی از را دستش شاپور

 و  پرسید یم سوال بود ایستاده سوپر در ی دهانه  که کرد

 .بودش پیچانده هم در درد که کرد یم نگاه او به

  .باخت تراکتور رس بر خاک-

 :کرد مشت مت  ی روی را دستش شاپور 

 .کن کمک میثم به یکم وایسا-

 .خوره نیم جرزم الی درد به نداره سیگار که سوپری-

 دیگه کنید ول شبه نصفه 1 ساعت

ی به  :زد لگد پا با بود پایش جلوی که کارتون 

ی آماده غذا این؟ چیه-  با .تو باال برو پاشو بابا بیارن؟ گفن 

  .اینجا نشسته اینحالش

 :آمد پایی  ی چهارپایه از میثم

 یم چت و میده دستور نشسته !کنه یم کمک هم خییل-

 .من دست بده رو اینا فرهاد .کنه

ی های بسته به فرهاد  :کرد نگاه ماکارون 
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ی اینجا یک چیه؟ اینا-  پزه؟ یم ماکارون 

ی فقط پزن یم غذا همه .نزن حرف من بده-  عی  ی که تون 

ی و میخوری میای گاو   .مت 

 نیاوردین؟ تخمه-

ی پرس اگه میاریم هم تخمه- ی خون   دوست تخمه .باشر

 داری؟

 شاپور  به بعد زد دستش زیر فرهاد .کشید را فرهاد لپ

 :کرد نگاه

 . چینیم یم صبح تا ما پاشو .باال برو پاشو .نگاه اینو-

ی به شاپور  :شد بلند یخچال پشت از سخن 

 .نزنی  ی گند-

ی تریک به فرهاد ی های بسته بعد و داد فحشر  به را ماکارون 

 :داد میثم دست

 .باال چیی  ی یم را ها مس سس اسکول؟ باال میذاری چرا-

 سوپر چیه؟ سوپر اسم .داره فرق ما سوپری سیستم-

ی .ساد وطن مارکت ؟ یعن   فرساد و دوست وطن ترکیب خ 
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ی . ؟ یعن  ی خ  ی .من و شاپور یعن  ؟ یعن  ی خ   .خفه بقیه یعن 

ی .کف بچینیم رو ها سس خواین یم اصال ما  ها ماکارون 

ی خواد یم یک .روش بریزیم کنیم باز هم رو   بگه؟ خ 

 .بابا پایی  ی بیار-

 وارد آرایم به  بحثشان و جر به کرد پشت درد با شاپور

ی روی از .شد خوابگاه ی دمپان   تلویزیون اتاق ورودی که هان 

 یم پرسها کردن کل کل صدای هنوز .شد رد بودند پراکنده

 .بود شده مشخص نتیجه و شده تمام فوتبال اینکه با آمد

ی ی پنجره نورالیه  :کرد باز را دفت 

 شاپور؟-

 :بود کرده مچاله را صورتش درد .سمتش چرخید شاپور

 داری؟ درد دوباره چته؟-

  .داد تکان را رسش شاپور

 .نکردی خاموش رو سوپر چراغ-

 .چیی  ی یم دارن ها بچه-

ی این-   چیه؟ آورده میثم که لیسن 
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ی سمت به طمانینه با شاپور  پنجره پشت ایستاد .رفت دفت 

ی جا همه رنگش ست  ی ی زده رنگ آهن که
 
 .داشت زدیک

 چیه؟-

 :گرفت باال را برگه نورالیه

  .زا انرژی مدل صد .شکالت اقسام و انواع-

 :خندید درد با شاپور

 .براش بیار داره گناه نخورده-

ی و کیک این- ین   چیه؟ شت 

 تولد ها بچه.کنم پر رو یخچال خوام یم .نوشتم من-

ن یم مولد  .گت 

ن خب- ون از مت  ن یم بت   .بقایل .گفتیم مارکت سوپر .گت 

؟ در  جریان 

 :داد فشار پهلو روی را دست شاپور

  .رفته یادم .بنویس هم باطری .زنیم یم حرف فردا-

ی  اینکه به .کرد فکر فردا به کشید دراز درد با باالخره وقن 

 و طوش ی چهارخانه لباس و شود بیدار باید زود صبح
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ی د دوش .بزند اتو را اش آن   آمد یادش .بزند مو ژل و بگت 

ی .است شده تمام مویش ژل  برای و برداشت را گوشر

 رسش " .سفارشات لیست تو بزن .مو ژل"نوشت نورالیه

 این کرد فکر بعد .بخوابد کرد سیع و برد فرو بالش در را

 آن آیا داشت؟ خواهد فرق قبیل دفعات با آیا بار

 خزر تصویر رسید؟ یم راه از بود منتظرش که احساش

ی یک با .شد زنده اش بسته های پلک پشت ی دخت   خجالن 

 .بود بعید خییل باشد روز به آمد نیم نظر به هیچ که

ی دوباره  .بود نداده جواب نورالیه . برداشت را گوشر

 گل شاید .باکس .بنویس هم کادو کاغذ"نوشت دوباره

ی خودش برای "آوردیم گلدونم و طبییع   .خندید حال ن 

**** 

 

ی بند تا شد خم خزر  شده باز نیفتاده راه هنوز که کفشر

 به داشت یارس .پله ی لبه گذاشت را پایش .ببندد بود

 زیر و کرد یم تمت  ی را ماشی  ی های شیشه صبح هر عادت

 :زد یم غر لب

 .کی  ی کاری گثیف برن اینا نیست دیگه جای-
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ا-  خرص 

 چادر .پرید جا از یکدفعه پروانه صدای شنیدن با خزر

ی
 

 میان از حمام صابون بوی و شانه رس بود افتاده اش رنیک

  .آمد یم چادرش

 .سالم-

  .سالم-

ا دل  حرف دیروز مورد در اومده".ریخت فرو خرص 

 "نه یارس جلوی .نه.بزنه

 انگار و گذاشت پایی  ی پله از را پایش .دزدید را نگاهش

 .کرد جمع دلش توی را چادر باشد نامحرم پروانه

؟ یاسی  ی برای رو ها کتاب-  گذاشن 

 .کرد یم احساس را یارس سکون نگاهش ی گوشه از خزر

 صبح هر که ها شیشه آن سابیدن از بود برداشته دست

 .بود شده تزیی  ی ها پرنده فضوالتی با

 .بله-

 .نکنه درد دستت-
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ی همان پروانه نگاه در  .داشت را توقعش خزر که بود چت  

 حرف یاسی  ی با چرا"ی جمله گفی  ی شبیه .توبیخ همان

؟ رو حرفا اون چرا زدی؟  خونه گردوندی برش چرا گفن 

ی لبخدی اما پروانه " بزنه؟ حرف اونطور من با که  رنگ ن 

  .نشست لبش روی

م .کنم یم خواهش-   .براتون بیارم...مت 

 :آمد در یارس صدای

ی و کار من-
 
 .دارما زندیک

 :سمتش چرخید پروانه

 .کارت به برس برو-

م باید-  .برسونم اینو بت 

 محکم را دستمال یارس .بود اخم از پر یارس به پروانه نگاه

 با خزر .رفت یم در پرانه نگاه زیر از .کشید شیشه به تر

 :آمد عمو زن صدای .آورد در را هایش کفش عجله

 .خانم پروانه تو بیاین-

م رو کتابا اومدم . ممنون خییل-  .یاسی  ی برای بگت 
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 :گرفت تر محکم گلویش زیر را چادر یارس دیدن با عمو زن

ی به- ی .هللا شا ان سالمن   .بشه دکت 

 :خندید تلخ پروانه

ی هر-   .بخواد خدا خ 

ی  بغل های آینه داشت یارس برگشت خانه به عمو زن وقن 

 :زد پوزخند .کشید یم دستمال چندم بار برای را

 جدیده؟ بامبول دانشگاه-

ی یارس .نداد اهمیت پروانه  داد نیم را جوابش پروانه وقن 

ی ی مثل .شد یم جری همیشه از بیشت 
 

 به دوید یم که بچیک

 روی از را رسش پروانه "صورتم تو زد چوب با یاسی  ی"اتاق

 راحت که کرد یم بهانه را پیاز .داشت نیم بر ساالد کاسه

ی هر با روز هر. بریزد اشک تر  پروانه .داشتند ساالد غذان 

ی که کرد یم ریز آنقدر و .کردن ریز در شد یم غرق  چت  

 پروانه "شکمم تو زد لگد با یاسی  ی"  .ماند نیم خیارها از

ی  کاسه زیر بود زده لگد با یکبار آخر .کرد نیم نگاهش حن 

 .پروانه صورت به بود پاشیده پیازها و خیار تمام .ساالد ی

ی هم با شکل بدترین به و رسیده یاسی  ی وقت همان  درگت 
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 به بود زده زل خیار از پر صورت با پروانه .بودند شده

 هم از آخر دست .بودند شده حل هم در که آنها

  .بود کرده یارس صورت خرج کشیده یک و کرده جدایشان

 پس؟ بچرخونه رو قنادی قراره یک-

ی گلدان پای که زردی برگ دو ییک پروانه  افتاده شمعدان 

 :گفت بعد انداخت پایی  ی و برداشت دست با بود

 .فعال هستم خودم-

 :تکاند را دستمال یارس

 .باالتر بذارم را کالهم من پس-

  .کند تمت  ی را دیگر طرف ی آینه تا چرخید ماشی  ی دور

 دو به ییک خری نره هر با دخل پشت بشینه قراره مامانم-

 . کنه

 گرفته دست روی را ها کتاب که کرد نگاه خزر به پروانه

ون و   .آمد یم بت 

 .برات بریزه را پولش یاسی  ی گم یم .نکنه درد دستت-

 :شد هول خزر
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 .نداره قابل .نه-

 :خندید یارس

 .داده دیگه ییک وپولش-

ی پروانه  ی میانه .گرفت خانه سمت به را راهش اهمیت ن 

 :یارس به رو برگشت راه

 . نره یادت شمع-

ی  مانده در میان چادرش بست را در و نشست خزر وقن 

 .بود حرکت حال در ماشی  ی کرد باز را در دوباره .بود

 :درآمد یارس صدای

؟ یم چکار-  .درخت تو بود خورده در کن 

 :زد یم غر لب زیر خودش با یارس .بست را در رسی    ع خزر

یشون یه خونه این تو همه-  .میشه چت  

 شان تق تق صدای و داد یم فشار را هایش انگشت خزر

 هر .بود نخوابیده درست صبح نزدیک تا .آورد یم در را

ی بود چرخیده بار  شاید .بود کرده چک و برداشته را گوشر

ی پیام خایل جای به .باشد رسیده جدیدی پیام ی با که هان   ن 
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 کرد یم فکر اضطراب با .کرد یم نگاه بود کرده پاک مییل

 کرده چت غریبه پرس یک با و کرده اشتبایه چنی  ی چرا که

 چت از اگر"رسید یم ذهنش به لحظه در فکر هزار .است

؟ باشه گرفته عکس ؟ بفهمن بقیه اگه خ   درست "خ 

ی ی اوج به وقن   بار برای را شاپور عکس رسید یم پشیمان 

ی لبخندی .دید یم و کرد یم باز چندم  هایش لب زیر پنهان 

  .دوید یم

 .گم یم نکن .نکن-

 ساعت .کرد باز هم از رسی    ع را هایش انگشت خزر

ی .بود 8 نزدیک  واقعا بود؟ واقیع امروز ده ساعت یعن 

 اضطراب تمام ببیند؟ را او خواست یم ساعت آن شاپور

 خشکید یم مدام دهانش در آب .بود اش سینه میان دنیا

  .رفت یم پایی  ی زور به و

 کنکور؟ برای بخونه درس خواد یم گفته بهت یاسی  ی-

 فکر این به .بود خودش دنیای در .بود پرت خزر حواس

ی چند از نباید اصال . برود نباید که کرد یم  کیلومت 

 .کند فکر ده ساعت به نباید .شود رد حقوق دانشکده

  .شود وارد قضایا این به نباید
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 .بودم تو با-

؟-  خ 

؟ تو- ون   بخونه؟ درس خواد یم گفته بهت یاسی  ی میگم هت 

 .نه .دونم نیم .آهان-

ی-  دانشگاه؟ بره خواد یم تو خاطر به نگفته بهت یعن 

 

 ناگهان اضطراب ی شده بزرگ حباب آن خزر دل در

ی هم یارس"رسید ذهنش به تازه .ترکید  فکرای از .داره خت 

  .کرد مشت را دستش "یاسی  ی... و من...از .پروانه

 .بشه تحصیالتت قواره و قد هم خواد یم-

 در زبان .کوبید فرمان روی آرام را دستش و زد پوزخند

 نگاهش چشم گوشه از یارس .بود شده سنگی  ی خزر دهان

 :کرد

ی اینهمه-  خیار و کاهو ی بهونه به بوم پشت رو مت 

 حاال؟ تا بهت نگفته

 .نرفتم بوم پشت روی...من-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ون را نفسش یارس  :داد بت 

 .نشده رسیم تا بری طرفا اون بینم نیم صالح دیگه فعال-

ی نیومده مامان تا ی انگشت   .بیاره چت  

ی بار دو ییک خزر های پلک  در مبهم دردی  .پرید اراده ن 

ی ماشی  ی برای یارس .کرد یم احساس سینه  بار چند جلون 

 :کرد نگاه خزر به بعد .زد بوق

  .بزن زنگ شد تموم کالست-

 انرژی از هایش دست کرد یم احساس حالیکه در خزر

 ماشی  ی از و برداشت پایش روی از را کیف اند شده خایل

  .شد پیاده

**** 

 

 گرفت را لباس فرهاد .بود شده مچاله تخت پایی  ی شاپور

 :سمتش

  . بپوش-

 :هادی به کرد رو
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م اینو من شما برید-  .بیمارستان بت 

اهن شاپور  بریده را صدایش درد حالیکه در .زد پس را پت 

 :گفت بود کرده

 .بده رو طوسیه چهارخونه اون-

 :ایستاد رسپا فرهاد

ی چه حاال-  کجاست؟ داره؟ فرق 

 :بست را شلوارش زیپ میثم

  داری؟ قرار پرستارا با-

اهن دنبال به و کرد باز را شاپور لباس کمد فرهاد  کمد پت 

  .گشت را

 اینه؟-

 یک درد اینحال با داد یم فشار را پهلو دست با شاپور

  .شد نیم آرام هم دقیقه

 .خواد یم اتو-

 :خندید میثم

 .بابا بپوش پاشو نه؟ کردی مسخرمون-
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اهن شاپور  بریده را امانش درد .کشید فرهاد دست از را پت 

  .بود

 چنده؟ ساعت-

  .نیم و هفت-

ی .گردد یم بر حتما ده تا کرد فکر خودش با  روی وقن 

 :کرد فرهاد به رو نشست ماشی  ی صندیل

 .باشم دانشگاه باید ده من-

 :کرد ای رسفه فرهاد

 .برات زنه یم غیبت فوقش دیگه کن ولش-

 :شد تا پایی  ی به رو فرهاد های لب .نداد جواب شاپور

ی شدی درسخون-   .وطن 

 شده تر آرام اما درد .بود رسم زیر هنوز بعد ساعت یک

  .بود

 فرهاد؟ چنده ساعت-

ی از را رسش فرهاد  :آورد باال گوشر

 .نیم و 9 هم ساعت-
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 :بود مانده مایع از نییم هنوز کرد نگاه رسم به شاپور

 .کن تندش اینو-

 .تنده-

 .کن تندترش-

  .شه تموم که بکش رس پاشو خواییم-

 هم روی را هایش لب .داد تکان را پایش کالفه شاپور

 نیم ده ساعت به .بست را هایش چشم بعد و داد فشار

 .رسید

ی چه-   .گرفت هم بارون 

 یم شنیده اورژانس سقف روی باران تند قطرات صدای

  .شد

* 

 از آرایم به ها بچه .شد تمام کالس ده ساعت به دقیقه ده

ون کالس  ابرهای .بود ابری و گرفته آسمان .رفتند یم بت 

ی  شده تند باران .بودند آمده زمی  ی نزدیک تا انگار خاکست 
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ی آخرین .بود  و رفته باال صندیل از بود کالس در که دخت 

ون  :کرد یم نگاه را بت 

  .هوا این زدن قدم برای میده جون وای-

 جزوه خزر .انداخت اش شانه روی و برداشت را اش کوله

 نه .بود نفهمیده امروز درس از چت  ی هیچ .کرد جمع را اش

ی طرح فقط .بود نوشته کلمه یک نه بود داده گوش  هان 

 های حرف .بود کشیده هایش برگه کنار برهم و درهم

 بود کرده اش ریخته هم به آنقدر ده ساعت فکر و یارس

ی به .دارد احساش چه درست دانست نیم که  اش گوشر

ی روی  و کند روشنش دوباره ترسید یم .کرد یم نگاه مت  

  .ببیند را ساعت

ی .بود مانده ده تا دقیقه چند حاال حتما  حاال شاپور یعن 

 یم قلبش شاپور به کردن فکر با باران؟ این در بود؟ آنجا

 که پرسی .بود نکرده تجربه که عجیب حایل .تپید

 یم اگر .جوید یم را هایش لب دندان با .باشد منتظرش

 دیگری اتفاق حرف کلمه چند جز مگر شد؟ یم چه رفت

 یا چت  ی همه شد یم تمام همینجا شاید افتاد؟ یم هم

 دور روی چت  ی همه ذهنش ته .کرد یم پیدا ادامه...شاید
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 .عاشقانه های حرف.ها تماس دیدارها، قرارها، .بود تند

ی دست .لبخند   .هم در هان 

ی کجای .بود کرده عرق هایش دست کف
 
 ممکن اش زندیک

 به توانست یم یک شوند؟ واقیع رویاها این از ییک بود

 دو ی خانه و عمارت آن بلند دیوارهای از خارج کش

ی کند؟ فکر پالکه  های آدم را بود انتظارش در که رسنوشن 

 تنش ی وصله ها بازی این .بودند نوشته زودتر خانه آن

  ناشناخته؟ دنیای این به شدن وارد داشت فایده چه .نبود

ی  رس را دستش .بود ده به دقیقه یک .کرد روشن را گوشر

ر .داد فشار دلش  چت  ی همه گذاشت یم .نداشت که ض 

ها این ی همه که اینجا .باشد دانشگاه همی  ی در  عادی چت  

ی یک زدن حرف و ایستادن هیچکس برای .بود  پرس و دخت 

 یم رژه رسش توی شاپور جمالت دوباره .نبود عجیب

 چه و وقت چه "خودت مثل .قشنگه خزره؟ اسمت"رفت

 شنیدن فرصت یک .بود زده برایش ها حرف این از کش

 را شانس این حاال همی  ی چرا کرد؟ یم پیدا را ها حرف این

د؟ خودش از  یم چه هر آینده اصال ؟ نرود چرا بگت 

  .احساس همی  ی داشی  ی .بود مهم لحظه همی  ی باشد خواهد
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 دلش اما لرزید یم زانوهایش اینکه با .گرفت را تصمیمش

ی .بود کرده انتخاب را رفی  ی  .کرد روشن دوباره را گوشر

 .بود شاپور .رسید پیام یک شود بلند خواست که همی  ی

 .داد فشار دلش رس را دست وحشت با .نشست دوباره

 به هم شاید .شده نگران دل نیامده اینکه برای حتما

ی باران زیر ماندن خاطر  بدی های حرف و شده عصبان 

 آنقدر .نداشت را پیام کردن باز جرات .باشد نوشته

ی دیگر که بود داده فشار را هایش انگشت  از صدان 

 .آمد نیم در ها مفصل

 عکس یک کرد باز را تلگرام های پیام ی صفحه که همی  ی

 صفحه شد تمام که همی  ی .شد یم دانلود آرایم به که بود

 ی ملحفه و رسم نازک شیلنگ با شاپور دست عکس را

 عکس زیر  .خزر ی سینه در تپید نفس .کرد پر بیمارستان

 :بود نوشته

ی من ببخشید-  رو پول این نیست قسمت .شدم بیمارستان 

م   .بگت 

 داشت شاپور .دهانش جلوی گذاشت را دستش خزر

  .کرد یم تایپ
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 .نکشید زحمت .ندارم مالقات-

 

 مجبور حاال بود شده برداشته خزر دوش از باری انگار

 که بود خدا خواست حتما .کند فکر نرفی  ی و رفی  ی به نبود

 .شود تمام چت  ی همه و بیفتد اتفاق این که .شود اینطور

ی به .عکس به .کرد یم نگاه صفحه به  شیلنگ به که خون 

 انگشت .دست روی مشیک موهای به . بود برگشته رسم

اهن آستی  ی .شده خم بلند های  های رگ .خورده تا پت 

ی ساعد روی برجسته ی انگار لحظه یک برای  .عضالن   چت  

ی از درست ی تا مغز مست   رس و ها شش میان بعد و بین 

ی .ریخت فرو دلش  را پایش کف خاطرش به که چت  

د زمی  ی به محکم  تمام ثانیه یک در گرما احساس .فرسر

ی و کرد یط را بدش  اش چسبیده هم به های ران میان جان 

  .کرد النه

 :رسید شاپور بعدی پیام

 .ببخشید-
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ی وحشت با  را کیف .کیف ته انداخت و برداشت را گوشر

ون کالس از عجله با و شانه روی انداخت  انگار .رفت بت 

ی ون عجله با باشد دوشش روی بمن   . زد بت 

 گوش برای تالش .بود بدتر قبیل کالس از بعدی کالس

ی فکرش.نداشت ای فایده هیچ نوشی  ی و دادن  یک حن 

ی ثانیه  به یاسی  ی از یاسی  ی به خانه از .شد نیم بند جان 

 به .رسم و دست به .شاپور به .دانشگاه به آنجه از یارس

ی به .نشده تجربه احساسات و خودش  در که گوشر

ی دو این به .بود نداده جواب که پیایم و بود کیفش
 

 گانیک

 دانست نیم که دیل به .کدام غلط و چیست درست که

  .بود شده آشفته  شاپور دست عکس دیدن از اینطور چرا

 فرو کیف اعماق در دست و گذاشت زمی  ی را خودکار آرام

ی داشت انگار .برد ی را بمن  ی آرایم به .کرد یم خنن   را گوشر

ون  .بود کرده عرق .لبش پشت کشید دست .کشید بت 

ی شاپور ندادن جواب این برای نکند  باشد؟ شده خیال ن 

ی و احمق او که کند فکر نکند باشد؟ آمده بدش نکند  ن 

ی مگه" پاست؟ و دست ی تو اینه؟ غت   مغزت .احمق 

ی نیم .پوسیده ی بقیه مثل تون    ".باشر
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 نیم و ساعت یک از جدیدی پیام هیچ .کرد باز را ها پیام

 .بود کرده پاک را پروفایلش عکس شاپور .بود نیامده پیش

 ناب شب یک "شد تموم" .ریخت فرو سینه در خزر قلب

 احساس که بود کرده زنده چنان را احساساتش تمام

ی  را ماهه چند و چندین ی رابطه یک که داشت را دخت 

 در اشک لحظه در. عمیق ای رابطه .بیند یم اتمام به رو

 " خواهش .نشو تموم .نه"زد حلقه چشمانش

 :لغزاند صفحه روی را انگشتش آرایم به

ه؟ حالتون-  بهت 

 و کرد پاک بار دو پیام فرستادن برای مردد همیشه مثل و

 عالمت روی را دستش رسعت با نهایت در .نوشت اول از

  .کرد فرو هایش لب در دندان و گذاشت فرستادن

  .شد آنالین شاپور

 کالش؟ کدوم-

ی گر و گرما .قلب تپش دوباره
 

  .زانوها لرزش .گرفتیک

-5 
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 را آخر غیاب و حضور داشت استاد و بود باز کالس در

 روی شاپور جدید عکس وقت همان .داد یم انجام

 حاال برعکس و بود صورتش توی آفتاب .آمد پروفایل

  .داشت سبیل

ی-  هاشمیان؟ بن 

ی  .زد پهلویش به آرنج با بود کنارش که دخت 

 .استاد هست-

 .کرد نگاه استاد به گیج خزر

 .بله-

ی لرزش ی روی گوشر  انگار .کرد پرت را حواسش دوباره مت  

 آمد و رفت در رویا و واقعیت دنیای میان باشد یو یو

  .بود

  .بینمت یم-

 شاپور تن از نییم در ورودی کنار از.و پرید باال خزر رس

ی .دید یم را ه کاپشن یک با بود پیدا رنگش طوش کتان   .تت 

  شلوار های پاچه و کاپشن های شانه روی باران رد

 .بود کرده کج را لبش لبخند  .بود نشسته
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م من- م پولمو قرارم رس مت    .اومده بند بارون .بگت 

 .مکان و زمان .دنیا از جدا .کالس در به بود زده زل خزر

م رو پول .پرسیدی مرش .خوبه حالمم-  یاری به دیگه بگت 

 .میشه تمام خدا

 لحظات بی  ی انداخت فاصله استاد نباشید خسته صدای

  .خزر شدن غرق

ی بعد رب  ع یک  دور آرایم به را آب های چاله پاهایش وقن 

 و برگردد را رفته راه تا ایستاد یم قدم چند هر و زد یم

 کرد حس را شاپور عطر بوی دور از  داد یم ادامه دوباره

 نیم .بود شده قایط خورده آب خاک و باران بوی با که

 .کند یم احساس او یا آید یم اینجا تا واقعا بو این دانست

  .بود شده برابر صد بدنش لرزش

 قطور درخت زیر کاپشن های جیب در دست شاپور

ی و خشک ی درخت .بود ایستاده منتظرش بار و برگ ن   ن 

ی .دانشگاه معروف درخت .بگ  از دانشجوها که درخن 

 شده استفاده خشک ای کیسه چای هایش شاخه تمام

 .بودند کرده آویزان را شان
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 خزر های قدم و بود شیطنت از پر شاپور لب روی لبخند

  .لرزش از پر

 ثانیه همان .جا همان .بود شده تمام خزر .بود شده تمام

ی که جدیدی های پنجره .ها
 

 بود کرده تقدیمش زندیک

ی بهار .بود آماده و گشوده
 

  .بود راه در زندیک

 .پراکنده سخت رگبارهای با بهار

**** 

 

 انگار که کرد یم مویه  طوری .بود بلند سادات صدای

 .است داده دست از را محسن است اول سال

م مادر آخ .محسنم آخ .مادر آخ-  .آرزوهات برای بمت 

م م .جوونیت برای بمت   .محسن برات بمت 

ه .بود ایستاده پروانه ی مقت 
 

 حاج که بقعه یک .بود خانوادیک

 مشبک آجرهای میان از .بود داده را ساختش سفارش آقا

ی شد یم دور تا دور ستان باق  ی که مردیم .دید را قت   رد وقن 

 و آجرها به انداختند یم چنگ کنجکاوی رس از شدند یم

 سال از پس ببینند تا کردند یم نزدیک را هایشان صورت
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ی محسن برای چطور ها  .کنند یم عزاداری هاشمیان بن 

 و ایستند یم چطور خانواده مرگش از پس سال نوزدهمی  ی

ی به ی به .زنند یم زل قت   و  زده لبخند عکس در که محسن 

ی   .دهد یم نمایش را هایش چشم درشن 

 رو پرست پاشو .رو تخانواده ببی  ی پاشو مادر محسن آخ-

 شده بابا .شده بیت اهل مداح پرست .اومده یارست .ببی  ی

 .خودش

 انگشتش و بود نشسته پا رس .کرد نگاه یارس به پروانه

 .نداشت اشیک اما بود هم در صورتش .بود سنگ روی

ی همان مثل .پیش سال نوزده مثل درست  خاک، که وقن 

 و گوشه یک بود ایستاده .کرد غایب نظرها از را محسن

ی با .کرد یم نگاه اخم با را ها زاری و شیون  انگار که صورن 

  .بود انفجار معرض در

 را چادر .ریخت یم اشک و بود نشسته زینب رویش به رو

 یم تکان آرایم به هایش شانه و صورتش توی بود کشیده

ی سادات های ناله جا هر و خورد  یم باال به رو موخ 

 چپ .راست چپ .شد یم پاندویل زینب حرکت گرفت

  .راست
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ی روزی چنی  ی در .کرد یم نگاهش پروانه  رفته محسن وقن 

 شوکه وحشتنایک طرز به که او از .بود یکساله زینب بود

 را خودش و ترسید یم ها زن شیون با .بود آویزان بود شده

 کرد یم فکر پروانه .کرد یم پنهان او ی رفته پس چادر بی  ی

ی نصف که  .بود پریده زینب برای ترس خاطر به اش جوان 

ی که ترش  یم یط را تنش تمام کرد یم بغلش محسن وقن 

ی که ناخواسته ی رعشه یک .کرد  های مهره صدای حن 

 الیه در وحشت شدن پخش صدای .شنید یم را کمرش

ت .نه .محسن نه".جانش ی الیه  .بود کرده نذر "نه دخت 

 را محسن .کند دور آنها از را محسن بود خواسته خدا از

 ایران پیش همانجا بفرستد را محسن .کند دور زینب از

ی که نبود مهم برایش لحظه آن .بماند ی یا ایران دخت   دخت 

ی چه بود راه در که  فقط روزها آن .آید یم رسشان بالن 

 روشن شمع سال هر کنم یم نذر خدایا".بود مهم زینب

ی رس کنم  و "کن دور ما از رو محسن .قراح شهدای قت 

 کرده دورش ایران .دور دور .بود شده دور محسن

انش برای بود گذاشته را جانش.بود ی برای . دخت   .او دخت 
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ی ی گذاشت نیم ترس که اون  ی از کالیم حن   بر دیده که چت  

  .بیاورد زبان

 محسنم .مادر شدی دار نوه .اومده عروست ببی  ی پاشو-

 .شدی دار نوه

 رسپا .بود آغوشش در کوثر .حورا روی رسید پروانه نگاه

 اگر که آنقدر .بود پریده صورتش از رنگ و بود ایستاده

ی به کرد یم نگاهش کش  حاالست همی  ی فهمید یم خون 

 تکان را بچه یا دارد لرز فهمید نیم پروانه .بیاید در پا از که

 موج پایینش لب و محسن عکس به بود زده زل .دهد یم

  .برمیداشت ریز های

دار .مادر جان محسن شدی دار نوه-  .دوباره شدی دخت 

م الیه ی رو پرست دامادی نبودی که برات بمت   آخ .ببین 

 .ماددددر

 آب و دادند یم ماساژ را هایش شانه عیل و جواد های زن

 تا رفت حورا طرف به .شد رسپا یارس .آوردند یم برایش

د را کوثر  به سفت را بچه غریزی حرکت یک در حورا .بگت 

 :شنید یم را یارس صدای پروانه .چسباند آغوشش
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 .بدم بابا نشون بدش-

ی .افتاد خودش یاد به پروانه  نشانده جمعیت از دور جان 

 یک .کردند یم رورسی زیر را موهایش نفر دو ییک .بودنش

اهنش در خاک نفر  رسدش خاک رسدی شاید بود ریخته پت 

 چه هر از بود شده رسدتر بود ها مدت که را او .کند

 بود انداخته دست و بود آمده جواد .دنیاست در خاک

 :زینب های بغل زیر

 .آخر بار برای ببینه رو باباش بده-

 را زینب های دست هوا روی پروانه .کشید یم جیغ زینب

ونش جواد آغوش از و گرفته  مادری کدام .بود کشیده بت 

 را مرده یک صورت اش ساله یک فرزند داد یم اجازه

 .چشمش وسط بود خورده کارد که ای مرده آنهم ببیند؟

  .حورا من به شبده-

 پایی  ی را صدایش .آنها سمت کشاند را خودش آرام پروانه

 :آورد

 .کن ولش .خوابیده تازه-
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 اینکه بدون .کرد باز کوثر دور از را یارس های دست

 یم باور یک شد؟ یم تمام یک پرس این خشم .کند نگاهش

 واقعیت گویند یم پدرش ی درباره آنچه ی همه کرد

 سادات با شدن همراه از داشت یم بر دست یک است؟

ی برای  محسن؟ تطهت 

ی انگار .گرفت نشانه را پروانه خشمگینش نگاه  فحش دریان 

 ها شمع گرفی  ی وقت ظهر پروانه .داشت دهانش توی

 :بود گرفته را جلویش

 .خاک رس بریم نیم مادرش بدون رو بچه-

ده هم روی دندان یارس  :بود فرسر

 .نمیاد حورا-

 .بریم نیم رو کوثر وگرنه .میاد-

یم رو بچه خواسته مادر-  .من نه بت 

 .گفتم من که بگو رو همی  ی هم مادرت به پس-
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 .احساسات نظر از بود سادات به آدم ترین نزدیک یارس

 به را یارس سادات .بود نزدیک زن این به همه از بیش

ی روزگار در پروانه و بود برداشته محسن جای  نوجوان 

 یک دلش از مبادا کرد یم نگاه یارس به بیم با همیشه

 یارس گفت یم سادات چه هر .شود متولد دیگر محسن

 و نفرت این تخم که بود سادات .گذاشت یم چشم روی

ان به کینه  این انگار .بود کاشته دلش در را ایران دخت 

ان ی دخت   قلب در دسته تا چاقو یک که بودند گناه ن 

 کرده چشمش ی کاسه وسط را بعدی و کرده فرو پرسش

 الل روزهای درست آمد نیم هم حورا سمت یارس  .بودند

ی و شدنش
 
ی همان .باغ درختان میان اش آواریک  که وقن 

 خانه ایوان در ایستاد یم .بود برش و دور همیشه یاسی  ی

ی با باال از و سادات ی  را آنها سازش دست کمان و تت 

 از آورد یم را زبانش چشمش بسی  ی وقت .گرفت یم نشانه

ون دهانش  یم نشانه غیظ با .گذاشت یم لبش کنج و بت 

 یارس .رسید نیم باغ رس آن به هیچکدام چند هر گرفت

ی سال هر که بود ا و حورا وقن   یم خانه در هم با را خرص 

 یم کنارشان از افتخار با بروند خاک رس تا گذاشتند
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ی محسن انگار .گذشت  آن نه او به متعلق بود چت  

های ی خودش قول به دخت   روز آن اگر که بود یارس .پاپن 

 زیر جواد جای به که بود شده بزرگ آنقدر و داشت چاره

ی و کوبیدیم بکوبد ایران یپایه چهار ی باق 
 
 ایران از را زندیک

ی به جواد مثل و گرفت یم
 
 اش خانواده و خودش زندیک

ی .کرد یم تزریق   .نحش و نفرین این باق 

 خدا مادر؟ نمیشه کم داغت چرا .مادر ای .محسن ای-

 تنش بلرزونه خدا .گرفت رو جوونیت یک هر کنه لعنت

ش به آتیش .گور تو رو   .بباره قت 

ی سادات  به چرخدارش صندیل روی و بود شده قرار ن 

ی .بود افتاده تکاپو ی وقن   تن کرد اشاره ایران به مستقیم غت 

 را دستش لحظه یک .برداشت موج پروانه کنار حورا

 نگه افتادن فرو از را خودش تا پروانه بازوی به گرفت

  .گرفت را بازویش زیر عجله با پروانه .دارد

ی-  ...یارس...یارس شد؟ خ 

 .شد متوقف لحظه یک آه و اشک

ش اینو-  .ماشی  ی تو بت 
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  .گرفت را حورا بازوی زیر یارس

 چته؟-

ه از عجله با پروانه .لرزید یم حورا های لب ون مقت   بت 

 :آمد

ش-   .بیارم قند آب تا بت 

 که دانست یم .بردارد قند تا شد خم سادات دست کنار

ه .کند یم نگاهش سادات  دنبال به .جستجوگر و خت 

ی اشک .پروانه های اشک  امسال نه .آمدند نیم که هان 

 کشیده که بود چهلم مراسم .سال نوزده ی قاعده به که

 :کنار بودش

 .دلت تو نریز .بریز اشک قطره یه پروانه-

 به صدا .بود شده رسخ اشک فرط از خودش های چشم

 موهای .بود کشیده جیغ فقط روز چهل .نداشت گلو

 کنده مشت مشت که آنقدر بود شده خایل رسش جلوی

ی همه .دانستند یم همه .بود کرده نگاهش پروانه .بود  خت 

 .محسن کشی  ی برای دلیلش پای بود ایستاده ایران .داشتند
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 زد یم مهر پروانه نکردن گریه و بود پیچیده جا همه حرف

  .شوهرش دوم زن های حرف پای

 کارت و کس همه .بود هم تو شوهر محسن .کن گریه-

ی .بود ؟ رو یک محسن غت   بالت و پر زیر دست یک داشن 

 هات بچه بابای محسن کرد؟ بزرگ رو پرست یک کرد؟

  .بود

ی بازویش دور دست فشار به پروانه  .بود کرده توجیه ن 

ی ی فشارش جمله هر با که دسن    .شد یم بیشت 

 با .شدی بیوه دوم بار برای .نداری دردی کم کن گریه-

 .بچه تا سه

 .بود نتوانسته .نخواهد اینکه نه .بود نکرده گریه اما پروانه

ی و بود گذشته سال چهار کند جمع را خودش تا  وقن 

 ایران حکم بایک بیاید فائق رنج این به باالخره بود خواسته

به .کردند تمام را   .آمدند یم هم پشت ها ض 

 تند تند .ریخت مرصف یکبار لیوان توی و برداشت را قند

 باز را ماشی  ی در یارس .رفت ماشی  ی طرف به .زد یم هم

 .بود کرده بغل را کوثر و گذاشته
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 .بمونه خونه بذار گفتم مامان-

؟ حورا؟ .کنار برو- ی اینو خون   .بخور بگت 

 .زد پس را لیوان دست با حورا

  .میگم بهت بخور-

 ی گریه صدای .کرد نزدیک دهانش به زور به را لیوان

ه طرف به را کوثر داشت یارس .شد یم دور بچه  یم مقت 

 دنبالش و گذاشت چادرش تاق روی دست پروانه .برد

 :دوید

 ...یارس...یارس-

 .ایستاد یارس

  .من به شبده-

 ! مامان-

ی رو بچه .من به بده- ی رس نت   .قت 

 .ببینتش بابا خوام یم مامان-

 :یارس بازوهای میان انداخت دست زور با

  .من شبده .جاست همی  ی .بینه یم بابات-
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 پروانه بازوهای میان گذاشت را کوثر . داد تکان رس یارس

ه طرف به بلند های قدم با و  بار برای پروانه .رفت مقت 

 " همه از .متفره من از"کرد فکر هزارم

ی  اینحال با .بود خورده را لیوان از نییم حورا برگشت وقن 

 کاش .لرزید یم دستانش هنوز .بود برنگشته رنگش هنوز

ی .بودش نیاورده  بود؟ یادش آورد؟ یم یاد به حورا یعن 

 است؟ آورده روانش و روح بر چه محسن که بود یادش

 دادگاه در ایران که روزی آن بود؟ یادش را جهنیم روز آن

م به"بود زده فریاد بلند صدای با  کرده درازی دست دخت 

ی .بود  روی را هایش چشم " .بود برهنه بچه رسیدم وقن 

  .داد فشار هم

ی؟-  بهت 

 ی گوشه از اشک بعد و داد تکان را رسش آرام حورا

 .صورتش کشیدبه دست .رسید پایی  ی چشمش

ش بدید-  .بدم شت 

ی االن نه-  .نده بهش ترس شت 
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 دهانش توی را پستانک و داد تکانش .داد تکان را کوثر

 حالیکه در راننده کنار صندیل روی نشست .گذاشت

ون ماشی  ی از پاهایش  تا زد کوثر پشت بار چند .بود بت 

 این چرا .آمد یم سادات ی ناله صدای هنوز .شد آرام

 چه هر چرا باخت؟ نیم رنگ چرا شد؟ نیم تمام کابوس

ی ها بچه  کرده فکر چرا شد؟ یم تر رنگ پر شدند یم بزرگت 

 شود؟ یم کم برایش رنج این برسد حورا به یارس اگر بود

 سال اینهمه از بعد داستان این شود؟ یم تمام نفرت این

ش باالخره  .هرگز .شد نیم تمام نه شود؟ یم بسته دفت 

 ...خانم پروانه-

ک .حورا سمت چرخید  که ایران جور و جمع و ساده دخت 

ی هیچ ی آن به .نداشت اش کودیک روزهای به شباهن   دخت 

ی آن .بود کرده باز برایش را در که  پشت الک که دخت 

  .داد یم نشان آخر تا را هایش دندان اش خنده و داشت

 ...من...میشه-

د آنقدر را مرصف یکبار لیوان حورا  و شد تا باالخره تا فرسر

  .چادرش روی ریخت قند آب
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 که کرد یم فکر این به بار هر .فهمید یم را حالش پروانه

 را لحظات آن زینب .باشد اینجا حاال زینب شد یم

ی .باشد چشیده ی به محسن یعن   نیم رحم هم خودش دخت 

 کرد یم فکر یاسی  ی به رسید یم نقطه این به بار هر کرد؟

ی .لرزید یم پشتش و ی فقط یعن   پرسها بودند؟ ها بچه دخت 

ی چه؟  هم روی را هایش چشم بعد ....هم یاسی  ی یعن 

 "العظیم العیل باهلل اال قوه وال حول ال"داد یم فشار

ی داشت یاسی  ی ه از دور جان  ی ی مقت 
 
 .رفت یم راه خانوادیک

 روی ی نوشته و بود کرده شلوارش های جیب در دست

ها  اینطور چرا بود؟ ساکت آنقدر چرا .خواند یم را قت 

 به دنیا غم یاسی  ی دیدن وقت همیشه بود؟ رسد و مغموم

 کرده خانواده این حرام را بچه چرا .شد یم رسازیر دلش

 هم یاسی  ی که شد یم ؟ چرا اینجا؟ بودش آورده چرا بود؟

  حورا؟ خاطر به یا کودیک خاطر به باشد؟ متنفر او از

 ....مامانم... که دونید یم... دونید یم شما-

 خفه معرض در انگار .شکست یم حورا گلوی در صدا

 زه زل که دیدش یم صندیل پشت از پروانه .باشد شدن

 یم هایش لب . بزند حرف کرد یم سیع و چادرش به بود
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 نگاهش پروانه .شد ساکت نکرده تمام را جمله . لرزید

 این به بود؟ نکرده فکر موضوع این به هیچوقت چرا .کرد

ها که ی دخت  ی حن  ی اند؟ ندیده را مادرشان قت   دانند نیم حن 

 آیا خودش جز دانست؟ یم کش چه اصال و کجاست او

 دفن کجا ایران بداند که بود خانواده آن از دیگری کس

ی عرص یک در را نامه آن که خودش جز است؟ شده  باران 

ی و بود گرفته زن یک های دست از  شد یم دور زن وقن 

 :بود پرسیده بلند

 کردن؟ دفنش کجا دونید یم شما-

**** 

 

 ....که میگم-

 دیده خزر .بود گذشته پیام این فرستادن از دقیقه پینج

ی هنوز اما بود آنالین بود،  نشسته شاپور .بود نیامده جوان 

 یم نگاه پرسی چند به .مارکت سوپر صندوق پشت بود

 داده لم حیاط در ظهر از بعد جان کم آفتاب زیر که کرد

 .بودند
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ی به دوباره  لبخند .بود شده خاموش خزر .کرد نگاه گوشر

ی آخه چقدر"هایش لب روی نشست  دیروز به "خجالن 

ی به .کرد یم فکر ی درخت سمت به دور از خزر وقن   بگ ن 

 قدم تمام چطور فهمید یم دید یم کش هر .آمد یم

 رو بود ایستاده که آنطور .داردیمبر اضطراب با را هایش

 به آنقدر .بود مانده آب ی چاله یک میانشان و رویش به

 نگاهش هم شاپور آخر دست که بود کرده نگاه چاله

ی تصویر بازتاب .بود کرده  ثانیه هر که آویزان های بگ ن 

 را چاله و چکید یم باران ی مانده های قطره انتهایشان از

  .داشت بریم موج

ی  .لرزید گوشر

 .سالم-

 :نوشت طمانینه با .زد لبخند ناخودآگاه شاپور

  .کردم شکن سنگ دادی که جدیدی هزاری دو با-

ی .نوشت یم مکث با خزر  و شد یم متوقف بار چندین حن 

 .کرد یم نگاه صفحه به منتظر شاپور .نوشت یم دوباره

ی مثل  :بود گفته و کرده نگاهش درخت زیر وقن 
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ا این انقدر- ونم که شدن نامرد دکت   پول تا گفی  ی کردن بت 

ی .برنگرد نیاوردی رو  .برگشتم دست به سنگ دیگه هیچ 

 پایی  ی که خزری و داشتند که قدی ی فاصله از باال این از

 که ببیند را محجوبش لبخند توانست یم کرد یم نگاه را

 موج باشد دریا انگار شاپور دل .کند پنهانش داشت سیع

  .ها صخره به کوبید یم و میداشت بر بزرگ های

 :نوشت خزر

 .شکر رو خدا-

ی- ی یکم پولت اگه گفت دکت   یم دیگه تیشه تا دو بود بیشت 

 .میشه همینقدر تومن دو این با ویل .شه خرد کامل زدم

 یم اما .خداست دست شبقیه .ترک تا چهار اندازه دیگه

ی  .بیاری کمپوت برام دیگه تون 

 کمپوت؟-

ی تا .قبال بردن یم مریض برای-  .یادمه که جان 

 آهان-

ی البته- ین   .اوکیه هم شت 
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؟- ین   شت 

 و کرد نگاه بود شده مغازه وارد که پرسی به خندید شاپور

ی قیمت  .داد جواب بود پرسیده که چت  

ی- ین طعم که ای دایره یا شکل مستطیل چت    .دارد شت 

 آهان-

ی از ییک-  آب تو میذاریم داریم یم بر هم درخت های بگ ن 

 .جوش

 :داد ادامه را نوشتنش و خندید خودش با

ی :خزر-     .آهان :خزر  -ای کیسه چای :شاپور  -بگ؟ ن 

ی تو خوای یم  مکالمه آخر تا خودم من کنار بذار رو گوشر

م رو   .مت 

 را رسش که وقت همان مثل خندد؟ یم دارد حاال کرد فکر

 نگاهش بود میانشان هزاری دو حالیکه در و آورد باال

ی کرد؟  و اش؟ گونه روی افتاد درست آب قطره یک وقن 

 این تا پوستش که خوب چه کرد فکر خودش با شاپور

 .است روشن حد
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ی و خسته عالمت یک شاپور .آهان نوشت دوباره خزر  ن 

ه  .فرستاد انگت  

 سنگتون؟ شد حل-

 روی پیاده باید .بشه دفع که شد شکسته .نه که حل-

 دفع زودتر روی پیاده وقت باشید نفر دو اگر گفت .کنم

ه داره پا تا چهار که فهمن یم سنگا گویا .شه یم  دو نه مت 

مشون .پایی  ی میان میکشن خجالت .تا   .میشه رسر

 پیام رسیدن برای انتظار این .کرد نگاه صفحه به منتظر

 صورت توانست یم اینکه .بود شده دلنشی  ی برایش خزر

دن با که لبخندی .کند تصور را اش زده خجالت  لب فرسر

 و ها چشم دزدیدن .کند پنهان کرد یم سیع هم روی ها

 دست ابروهای بان سایه زیر ها مژه بلند تاب .ها نگاه

 احساس .داد یم بودن بزرگ احساس او به خزر .نخورده

گذاری خوشایند   .تاثت 

 .جالب چه-

ی و کیک بود آمده خرید برای که پرسی  را کاکائویش شت 

ی روی  :پرسید و گذاشت مت  
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 نیومد؟ الویه-

 :برداشت را بارکدخوان شاپور

  .عرص تا میاد-

ی  که کرد یم فکر خزر های دست به کشید یم کارت وقن 

 ست  ی بافت یک آستی  ی .او سمت بودند گرفته را هزاری دو

ون مانتویش مشیک از رنگ ی و بود زده بت   بودش دیده وقن 

 پنهان چادر زیر را دستش رسی    ع که بود شده هول آنقدر

  .بود کرده

 با .کرد نگاه کرد یم نگاهش تعجب با که پرس به و خندید

ی با که خوب چه کرد یم فکر خودش ی این از دخت   قرسر

ی .است شده آشنا  قبل بار هر بود مجبور که دخت 

ی دقایق پیام هر نوشی  ی ی چت  ی تا کند فکر طوالن   پیدا مناسن 

  .کند

ای .مرموزه خییل کلیه سنگای دنیای خالصه .آره-  چت  

ی ه گفت یم عجین   .دارن رو خودشون خاص قوانی  ی .دکت 

 خالص زودتر که گردم یم دیگه پای دو دنبال دارم حاال
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 روی پیاده جهت پا دو نیازمند ؟ بدم آگیه نظرت به .شم

 .ای کلیه سنگ

 زیر گذاشت یم دست شاپور افتاد یم که ای فاصله هر

ی لذت با و رسش ی احساس .کرد یم نگاه را گوشر  یم توانان 

ی .کرد  یم جواب دنبال برایش خزر که بود گفته چت  

  .دوید

؟ دوستاتون مگه-  نیسی  

 پای .سنگاست قوانی  ی جزو .نیست قبول آقایون پای نه-

  .شن یم برابر چند دوباره کنه یم ناراحتشون زمخت

 لبهای روی کشید دندان شاپور .کرد سکوت خزر

 زود را خودش بود داده که را هزاری دو خزر .خودش

ی با بود کرده جمع  زود هللا شا ان بود گفته آرام صدان 

 و .بود نشده هم دقیقه ده قرار ته و رس .بشید خوب

 کوتاه های زمان همی  ی .کرد یم زده هیجان را شاپور همی  ی

ی این کشف برای که  یم فکر باید که همی  ی .داشت دخت 

یده قفس از مرغ تا کرد   .بزند مفید حرف یک نت 

ی ی خزر سکوت وقن   :کرد عوض را بحث شاپور شد طوالن 
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 یم .خوابگاه توی .مارکت سوپر مسئول شدم اینجا من-

ی خوایم ین   .بدیم سفارش شما مغازه از .بیاریم شت 

 :رسید رسعت با خزر جواب

 .نیست ما مغازه-

ی هر .کرد راست و چپ را هایش لب شاپور  قدم یک حرق 

ی این مرموز دنیای شناخی  ی در   .بردش یم جلو دخت 

 .بابا ی مغازه حاال-

 .نیست .نه-

 برم پیاده خوابگاه از گرفتم تصمیم من .داداش ی مغازه-

 پشت شاید یا .شد پیدا راه توی هم پا تا دو شاید .اونجا تا

ی صندوق ین   .فروش شت 

 رو و زیر هیجان با دلش رس .فرستاد شیطان عالمت یک

ی .شد یم  گل هایش لپ است؟ شده شکیل چه حاال یعن 

 لب دارد؟ لبخند است؟ گرفته را منظورش اصال انداخته؟

 کند؟ یم پاک و نویسد یم بار چند دهد؟ فشاریم را هایش
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ی گذاشته؟ هم روی را هایش چشم  باز موهایش حاال راسن 

 است؟ پوشیده چه است؟ بلند است؟

 نیم .شد گرم لحظه یک برای تنش تمام آخر فکر با

د را افکارش جلوی توانست ی صحنه جلوی .بگت   که هان 

ی لباس در دلخواه خزر آن .آمدند یم تند تند  یم که هان 

 کش در خودش های دست و تن روشن پوست .خواست

انه بدن کشف قوس و   .اش دخت 

 .کنم نیم کار اونجا من-

 .کردی یم کمک .فهمیدم اویک-

 اگر پرسید یم خودش از . کرد یم جمع را خودش باید

 چه بگوید یا بدهد عکس بخواهد خزر از حاال همی  ی

ی ی مییل شود؟ یم چه است تنش چت    رابطه این به عجین 

ی خواست نیم دلش که داشت  خرابش زودی این به چت  

  .کند

ی برای دو هر ی لحظان   این که آنقدر .شدند ساکت طوالن 

 و تایپ حالت به رفی  ی بارها از بعد .شد قدم پیش خزر بار

 :داد پیام باالخره شدن متوقف
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مال نون تونید یم- ید شت    .نمیشه هم خراب .سوپر برای بت 

 مادرش یاد به لحظه یک برای .خندید مهربان شاپور

ی .افتاد  سوپر تا خانه میان ی فاصله گرم ظهرهای وقن 

 بود پر دستش و بود بغلش شهرناز .آمد یم را بابا مارکت

ی مربای های شیشه از
 

 . شدن خنک اینا عیل بیا "خانیک

 یم رو چندتاش میاد اوحدی خانم .یخچال تو بذار ان تازه

ی با .اینکار با کرد یم عشق بابا " .بره  او سوپر برای که زن 

ی مربای
 

ی شب آخر و آورد یم را اش خانیک  پول وقن 

 من چیه؟ این وا "گفت یم جلویش گرفت یم را فروشش

ی " .که خوام نیم پول  "گفت یم کرد یم اضار بابا وقن 

 " .شاپور بده باشه

 شست را جنجالیش فکرهای ی همه خاطره این یادآوری

ی .برد و  .کرد پر کهنه غم یک را دلش ته حن 

 .صبحانه برای .خوبیه فکر آره-

 .دارم کالس فردا .بیارم براتون تونم یم من-

 "مامان عی  ی"کرد ریشه صورتش روی شاپور غمگی  ی لبخند

ی زیر-  بگ؟ ن 
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  .نه-

ی از بعد  :رسید بعدی پیام کوتاه مکن 

ی شما-  .مریض 

 :خندید شاپور

ی-  بیان کی  ی پرواز تنفسم از تونن نیم سنگا .که نداره واگت 

ایط در شاید دونم نیم البته .تکلیه تو  مصنوغ تنفس رسر

  .بخونم را سنگا قوانی  ی کتابچه باید .بیاد پیش

ی ی .بود آورده حال رس را خودش اش شوخ   سکوت حن 

ی  گم را پایش و دست احتماال داد یم نشان که خزر طوالن 

 .است کرده

 نیست خوب براتون رسد هوای-

ی ریم یم داری دوست اگر- ی هر رستوران شاپ کاق   گرم جان 

 .باشه

 .رسونم یم بهتون دانشکده توی همون نه-

 :فرستاد غمگی  ی عالمت شاپور

ی-  سالم؟ دور از تو به یعن 
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ی این برای .زد یم حدس  وجود گذاشی  ی قرار امکان دخت 

اییط در احتماال حاال همی  ی و نداشت  یم پیام سخت رسر

 :پرسید مقدمه بدون موضوع این امتحان برای .داد

 بزنم؟ زنگ بهت تونم یم-

 :آمد مکث ای لحظه بدون خزر جواب

 .نه-

ایطش تو وقت هر .اویک .اویک- ی رو رسر  من بزن زنگ داشن 

  .اوکیم

ی کرد فکر شاپور .سکوت دوباره ی چطور آنجا یعن   جان 

؟ سخت ای؟ خانواده طور چه ست؟  حساس؟ گت 

ی اینهمه بی  ی حاال هم تو " .صورتش به کشید دست  پیغمت 

 "کردی انتخاب رو جرجیس

 بیارم؟ بسته چند-

 ها پیام این شدن دار ادامه هم او .بود طالب هم خزر

  .خواست یم را ودیدارها

  .بشه سنگی  ی دستت خوام نیم .بیارم تا سه دو فعال-
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 .باشه-

م رو کالسام فردا من-   .نمت 

 چرا؟-

 .ندارن حضورم به عادت میشن ناراحت اساتید برم خب-

 .فرستاد خنده عالمت

 .کردم پاس درس ترم دو اندازه اینجام ساله سه-

 کجایید؟ از-

 .تهران-

 خونید؟ نیم درس .آهان-

 بخونیم؟ باید مگه .نه-

 یک که پرسی خرید .خندید بلند و فرستاد تعجب عالمت

 رو بعد و .کرد حساب بود گذاشته مت  ی روی خورایک کوه

 :گفت چاقش هیکل به

ی پیش داری اینطوری ابوذر-  و چیپس باید روز هر من مت 

ای .فقط بیارم پفک   .رو اونا دیدی یم .داریما هم دیگه چت  

 :بود نوشته خزر
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 .بخونید خب-

 اومده هم سنگ این که االن دیگه .اصال نمیشه وقت-

ی خور نون .شده رسبارم  روی پیاده باید همش دیگه .اضاق 

 ویل .پا دنبال .بچرخم خوام یم دانشگاه دور هم فردا .کنم

ی تاری    خ معلم بعدا .بخون خوب تو   .میاد هم بهت .میشر

 .ممنون-

 ان؟ شمایل بابات مامان خزر؟ گذاشی  ی رو اسمت چرا-

 .چرا دونم نیم .نه-

 شاهنامه از رو ما اسم .بود شاهنامه عاشق من بابای-

  .برداشته

 .گذاشته این برای شاید .ایرانه من مامان اسم-

ی خزر؛- ی ؛ خزر .شد تر قشنگ خییل .ایران دخت   با دخت 

ی خزر؛ .درشت چشمان ی دخت   سنگ یاور خزر؛ .خجالن 

 .ها ای کلیه

له به را خزر سکوت  .برداشت خجالت همان ی مت  
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 کالست وقت هر دانشگاه دور کنم یم روی پیاده فردا من-

 .بیام بگو شد تموم

ی زیر .باشه-  بگ؟ ن 

 

ی زیر-  .بگ ن 

 .بپوشید گرم لباس پس-

ی چنی  ی یک به .پوشاند را شاپور صورت لبخند  نیاز چت  

ی یک محبت گرمای به .داشت  و رسد کویر در دخت 

  .قراح خشک

ی   .بود آمده پیش که چت  

**** 

 

ی باالی ایستادن چه هر  ی بقعه آن زیر محسن قت 

ی
 
ی نفس و سخت خانوادیک  هاشم مزار کنار نشسی  ی بود، گت 

  .بود آرامش از پر
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 هاشم .یاسی  ی و بود مانده پروانه حاال بودند رفته همه

 انگار نگاهش و داشت لبخند که عکس یک .بود میانشان

ی ی سایه به .بود رسش باالی کاج درخت به  که خوشر

  .کناری شهید و خودش مزار روی انداخت یم درخت

ی بعد و عکس این به زد یم زل پروانه  یم نگاه را یاسی  ی وقن 

 راحت آمدن اینجا حاال .بود نشسته آنجا هاشم انگار کرد

 هر و بیاید خواست وقت هر توانست یم دیگر . بود شده

ی نه .بماند خواست قدر چه  و کند سکوت که بود محسن 

ی ی نه کند ابراز اینطور را اش نارضاین   را جلویش که سادان 

د  شهید اونم قبور اهل زیارت که درسته جان پروانه "بگت 

تش مرده محسن باالخره ویل داره ثواب  ده نیم اجازه غت 

 ها بچه نه ".سید خاک رس بری بخوای هفته هر شما

 آزاد حاال .باشد خانه در دلواپسشان که بودند کوچک

  .بود

ی روی های نوشته به که کرد یم نگاه یاسی  ی به  زده زل قت 

سد خواست یم دلش بار هر .بود  خواب حال به تا بت 

 آنهم بود دیده یکبار فقط که پدری است؟ دیده را پدرش

ی   .بود شده متولد تازه وقن 
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ی روی گذاشت را شمع  اش چکیده های اشک روی .قت 

 :گفت یاسی  ی به رو و کرد محکمش

ی قنادی تو کارت دیگه روز چند میشه محرم حاال-  کمت 

ی میشه ی میتون  م خودم من ماه دو این .درست رس بشین   مت 

  .مغازه

  .برداشت زودتر افتاد که شمیع یاسی  ی

  .خونم یم مغازه توی-

 :زد شده خاموش شمع به فندک بار چندین پروانه

  .نیست خوندن درس جای اونجا-

 .کنم یم پیدا رایه یه .باشه-

 :گذاشت کناری سنگ روی را بعدی شمع پروانه

 نیم من .عاطفه شوهر دست بدن رو مغازه خوان یم-

 .خوام

 در شدن قایط از چقدر دانست یم .نکرد نگاه یاسی  ی به

 .آید یم بدش ها بحث این
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 .دستش بیفته خوام نیم .نیست حروم حالل به حواسش-

م خودم   .میاد بر دستم از انقدرا .مت 

 .نیست شما کار-

ی رساغ تا کرد مرتب را چادرش .ایستاد پروانه  بعدی قت 

 :برود

ی درس باید هم تو-   .همی  ی فقط .بخون 

ی چند  نگاه یاسی  ی به و چرخید دوباره بود شده دور که قت 

 فکر پروانه .ها نوشته روی کشید یم انگشت داشت .کرد

 حاال یاسی  ی بود ممکن چقدر بود مانده هاشم اگر کرد

 و خود در اینقدر آرام؟ و ساکت اینقدر باشد؟ اینطور

  درونگرا؟

 حال یاد به .افتاد حورا یاد به دوباره کرد روشن که را شمع

 مزار ی درباره نیمه نصفه که سوالش یاد به .خرابش

 خودش برای شد روشن که شمع .بود پرسیده مادرش

ی به رفی  ی برای ایستاد "چه من به "کرد زمزمه  .بعدی قت 

 هایش دست و ایستاده پا رس که یاسی  ی به افتاد نگاهش

ه رنگ .بود آویزان بدنش طرف دو  بود افتاده غروب ی تت 
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 لحظه یک هاشم با عجیبش شباهت از .صورتش روی

ی شباهت آن نه .خورد تکان
 

 آن به شباهتش .همیشیک

 تمام از بعد روز چند درست عجیب خواب آن به .خواب

 ی بچه رسنوشت به فکر با که روزی همان .محسن شدن

 شده تکرار رسش ته جمله همی  ی ایران از مانده جا به

  "چه من به".بود

 دست . بود شکل همی  ی خواب در هاشم .بود شکل همی  ی

 صورتش روی نور همی  ی و بود آویزان همینطور هایش

 یک را هایش دست از یک هر که بود این فرقش تنها .بود

ی ی . بود گرفته کوچک دخت  هان 
 مشیک بلند موهای با دخت 

 و بود گرفته را دستشان هاشم .دید نیم را رویشان او که

  .مطمی  ی لبخندی .زد یم لبخند او به

 .بود مزارش باالی که شهیدی عکس به گرفت را دستش

 :شنید یم را یاسی  ی صدای

ی مامان مامان؟-  شد؟ خ 

 :داد فشار را هایش چشم دست با

ی- ی.هیچ    .لحظه یه رفت گیج... رسم .هیچ 
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 بری باید گیجه رس ماجرای این برای .بشی  ی .بشی  ی بیا-

ی  .مامان دکت 

ی بلوک یک روی نشست پروانه  را هایش چشم .سیمان 

 کند نگاه یاسی  ی به اگر انگار .هایش کفش به دوخت

 بار هزار شود یم مجبور و شود یم تکرار خواب آن دوباره

های تا بایستد محسن برادران و سادات جلوی دیگر  دخت 

ی هاشم خواب تا .بیاورد عمارت آن به را ایران  .شود تعبت 

ها د هاشم دست از را دخت    .بگت 

 .بیارم آب برات برم-

 .خواد نیم-

  .گرفت را یاسی  ی شلوار

 ...یاسی  ی-

؟ بریم خوای یم-  دکت 

ا این یاسی  ی-  .... این... دخت 

 .داد قورت را دهانش آب
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ی خوام یم- اش نشون رو ایران قت   دنبال ...حورا .بدم دخت 

  .بود آدرسش

 زیر برد دست پروانه .پایش پایی  ی بود نشسته پا رس یاسی  ی

 :داد فشار را قلبش اطراف جای و چادر

 .دارن حق...باالخره-

ی .روز همان عی  ی بود شده  "بود گرفته را عیل جلوی وقن 

ش  بود چهارسال "داره حق باالخره .اینجا بیاد باید دخت 

ی .بود داشته نگه خودش پیش را حورا عیل که  که حوران 

ون خانه آن  آن از بعد و بود الل کامل یکسال  نیم هم بت 

 چندم بار برای نکند .بیفتد رویش کش نگاه نکند آمد

ی این خواد نیم که بکشد جیغ سادات دوباره  آنجا دخت 

ون را بچه بخواهد .باشد  در جلویش پروانه و کند بت 

 های بچه "سادات جلوی بایستد آخر دست .بیاید

م و برمیدارم رو محسن ی یه مت   هیشیک دست که جان 

 "بزنید بچه این به دست دیگه اگه نرسه بهمون

 پروانه .مادرش زانوی ی کاسه روی گذاشت دست یاسی  ی

د و گرفت را دستش  :فرسر
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ون بیارمشون بهونه چه به دونم نیم-   .بت 

 شده حال آشفته پروانه .کرد نگاه هایش کفش به یاسی  ی

 :بود

 

 .دارن حق...باالخره-

 .دارن حق .دارن حق "کرد تکرار دلش در سوم بار برای و

ا .بدونن...باید  بار هزارمی  ی برای و ".بدونه...باید خرص 

ی کرد فکر  اش کودیک در داند یم آورد؟ یم یاد به حورا یعن 

 گذشت؟ چه

 شده دفن عمارت آن در ماجرا این که بود سال هجده

ا حاال و .بود  شده بزرگ دیگر حاال .بود شده بزرگ خرص 

 .خواست یم ایران که همانطور .بود

ها به خانم پروانه" ی .بگو دخت   بگو .بگو شدند بزرگ وقن 

 " .بگو خزر به .گذشت چه ما بر

 ".خزر"جنبیدند آرام پروانه های لب

**** 
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 نگاه حیاط در یارس به برداشت آویز روی از که را چادر

 به . بود ایستاده محرم سیاه های پارچه کوه کنار .کرد

 چت  ی همه دقت با و کرد یم نگاه شده بسته های داربست

 خواب از صبح هر از تر مضطرب خزر .کرد یم بررش را

ی اولی  ی و بود شده بیدار  این بود رسیده ذهنش به که چت  

مال نون "بود س ساده ترکیب همی  ی بعد و "شت   عالم است 

 رفت؟ یم مغازه به باید چطور حاال .بود ریخته دلش به را

 چه یاسی  ی به آنجا ای؟ بهانه چه گفت؟ یم چه یارس به

 با اصال رستم خوان هفت این ی همه از بعد و گفت؟ یم

 یم چنگ را دلش رس بود؟ گذاشته قرار دوباره عقیل چه

وی برای چت  ی هیچ که دید یم و زد  رابطه این در پیرسر

 از بعد که کش اولی  ی به رسیدن برای .نیست جلودارش

  .بود او خواهان مادرش

 رسید یم که آذر به قراح خشک پایت  ی .بود شده رسد هوا

وع سوزهایش که ی برف از ندرت به .شد یم رسر  و بود خت 

 نصیبشان گرفته و ابری آسمان فقط خشک رسمای جز

  .بود
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 از باغ باید روزه دو ییک این .کرد جمع دلش توی را چادر

 دادن پیام وقت دیروز تمام .شد یم تمت  ی خشک های برگ

 که سال روز تنها .بود رفته راه ها برگ این روی شاپور به

 که روزی .بود پدرش مرگ روز نبود عمارت در هیچکس

 یک و بود خودش امسال اما بودند تنها حورا با سال هر

ی و بزرگ باغ ی سکون   ها برگ روی را پایش صدای .انتها ن 

ی و شنید یم  به بود داده مجال خودش به بار چند حن 

  .بخندد بلند شاپور های حرف

 .سالم-

 .سالم-

 یارس بعدش روز دو ییک و سالگرد روزهای همیشه

ی .شد یم زمی  ی روی آدم ترین بداخالق  بودند بچه وقن 

شان باغ ته و دوید یم باغ در دنبالشان  و او .کشید یم گت 

 تو برید"کرد یم رس رورسی و بود بزرگ دیگر که حورا

  "کنم یم سیاهش درخت چوب با بمونه جا یک هر خونه

 ... برم میخوام دقیقه یه...ام...من-
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 کرده را فکرش .افتادند یم تا و تک از دهانش در جمالت

های از ییک ی بهانه که بود  .بیاورد را اش همکالش دخت 

ی وقت از ذهنش  ثانیه در و بود شده فعال شاپور با آشنان 

 از هم اضطراب اینحال با .ببافد دروغ هزار توانست یم

ی زن آن .نشست نیم کار  یم رخت دلش رس که هان 

 یم دلش دیوار و در به محکم را ها رخت و شستند

 .شدند نیم بیکار لحظه یک هم کوبیدند

ی ی مغازه دم برم- ین  ی شت   هام همکالش از ییک فروشر

مال نون براش گفته م شت    .بت 

 روی . صورتش روی شود یم دقیق یارس که دانست یم

ی برداشت آن احتماال .هایش حالت  یم خودش که مزخرق 

 را یاسی  ی تا است بهانه دنبال او اینکه . کرد یم خواست

 قدرت .کرد یم قدرت احساس لحظه آن در اما .ببیند

ی .باشد الزم کجا هر تا دروغ آن بردن پیش  نیم حن 

 در کند فکر دانشگاه به رفی  ی به لحظه یک خواست

  .نیست دستش مجدد دیدار ی بهانه حالیکه

 کنار از یارس .کرد کیفش زیپ بسی  ی مشغول را خودش

 .ماشی  ی کنار ایستاد .طمانینه با و آرام .آمد جلو داربست
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 مثل کاش کرد یم آرزو حالیکه در بست را زیپ خزر

 دقیقه چند و بود مانده هایش دنده میان پارچه همیشه

ی  .کشید یم طول بیشت 

 دوستت؟ کدوم-

  .هام همکالش از ییک-

ه؟-  دخت 

 اگر که دانست یم .یارس به زد زل و آورد باال را رسش خزر

ی یارس نکند را اینکار  یم خودش دلخواه به را قصه باق 

  .سازد

  .بله-

 :زد پوزخند یارس

م خودم بشی  ی باشه؟ پرس تونست یم مگه- م مت    .میگت 

ی انگار  اول ی جمله فکر .شد جاری خزر تن به خنک آن 

 یم مگه"کرد خوش جا ذهنش پستوهای در و رفت یارس

ی "باشه؟ پرس تونست  در ریز شیطنت احساس یک حن 

ی قانون یک .دوید هایش رگ  این برابر در را او که شکن 

  .توانا و بزرگ .کرد یم بزرگ ناگهان خانواده این و عمارت
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 را ماشی  ی .داد آشنا یک یارس خیابان پیچ رس درست

 سالم بلند بلند فاصله آن از حالیکه در و کرد خاموش

 :کرد خزر به رو کرد یم علیک

ی خودت برو-   .بیا زود بگت 

 ی کرکره زیر از داشت یاسی  ی .آمد پایی  ی ماشی  ی از خزر

ی   .شد یم وارد بود رفی  ی باال حال در که برق 

 .سالم-

 و بود تاریک مغازه هنوز .چرخید سمتش عجله با یاسی  ی

 یم وارد کرکره رفی  ی باال صدای از بعد آرایم به داشت نور

 .شد

؟ سالم-  خون 

مال نون بسته تا دو من ببخشید-  .خواستم یم شت 

  .بود ایستاده مغازه وسط یاسی  ی

 تو بیا باشه .باشه-
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 یک مغازه جلوی از خزر .شدند روشن هم پشت ها چراغ

د یم هایش مشت در را چادرش .رفت داخل قدم  .فرسر

 .شد یم تمام لحظات این زودتر کاش

 . بدید بسته تا سه-

 حتما .شاپور خود برای داد خودش طرف از را ییک شاید

 برای توانست یم ها صبح .دارد دوست را طعمش

 خوابگاه در خورد؟ یم چه صبحانه شاپور .بخورد صبحانه

 .شبش و روز بود شده فکرها این تمام پوشید؟ یم چه

 به او و بدهد سفارش بخواهد دوباره شاپور شاید اصال

  .بیاورد بهانه توانست نیم زودی این

  .مت  ی روی گذاشت کوچک ی بسته سه یاسی  ی

 کافیه؟-

 دیگر روزهای ی همه برعکس روز آن .جلورفت خزر

ی
 
 جانش در العاده فوق انرژی یک .بود حال رس اش زندیک

 یم حرف جایش به و برد یم جلو را پاهایش که بود جاری

 .زد

 شد؟ چقدر .مرش بله-
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 با دوباره دیدار ی لحظه فکر .برد کیفش سمت دست

 نان این خواست یم که ای لحظه .لرزاند یم را دلش شاپور

د سمتش به را ها  پولش مورد در احتماال شاپور و بگت 

ین دوباره ی شت   .کند زبان 

 

 .منتظرته یارس .میشه دیرت برو-

 .بود ایستاده خیابان کنار که دید را یارس و چرخید خزر

 چشم .کرد یم نگاه را آنها و ماشینش باز نیمه در میان

  .داشت اخم انگار  و بود کرده تنگ را هایش

 .کنم یم حساب بعدا پس-

ا-  خرص 

 و ماشی  ی توی بود نشسته .کرد نگاه یارس به دوباره خزر

 از که ای فاصله در .بزند دور که جلوتر رفت یم داشت

 :مت  ی روی آمد یاسی  ی دست شد دور مغازه دید

 .بود کتابات از ییک الی این-

 یم هم پشتش از خزر که مت  ی روی گذاشت عکس یک

 که عکش .است عکس کدام بدهد تشخیص توانست
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 صورت فقط و بود آورده در را اهایل تمام چشم نازک

  .بود گذاشته سالم را او و خودش

 بی  ی عکس این بود رفته یادش چرا .ریخت فرو خزر قلب

  هاست؟ کتاب

 ...این-

 .بود کتاب الی-

 ...من اینو-

 اینکه .بدهد توضیح باید کرد یم احساس چرا دانست نیم

 جمله بتواند آنکه از قبل .است نکرده خراب او را عکس

 مت  ی روی دیگری چت  ی یاسی  ی دست کند کامل را ها

 :گذاشت

 .بردار... اینم-

 .بود کاغذ یک

  .شد یم بد براش خییل بود دیده مامانم اگه بگو بهش-

 یارس صدای .کرد یم نگاه کاغذ به منگ و گیج خزر

 :دوید مغازه به ناگهان
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 .دارم کار گفتم خوبه-

 . برداشت مت  ی روی از را نامه و عکس عجله با خزر دست

ی ثانیه چند .بود دیده را حرکت آن اما یارس  سکوت طوالن 

 .شد

ی که شب یاسی  ی .باش زود-  پارچه باید کمک؟ برای هسن 

 .بزنیم رو ها

 :داد تکان رس یاسی  ی

 .هستم آره-

 :کرد نگاه خزر به دیگر یکبار یارس

 .شد دیر-

ون مغازه از بعد ی دست با خزر .رفت بت   لرزید یم که هان 

مال نان ی بسته آخرین  یاسی  ی .داد جا کیفش توی را شت 

 :کرد زمزمه آرامش با

 .دور بریز کن شون پاره-

 .خدافظ-
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ی  توی و گذاشته پاهایش روی را کیف نشست وقن 

 حجم بتواند فشار این شاید .داد یم فشار شکمش

د را اضطرابش   .بگت 

 :کرد ای رسفه تک یارس

 .کنید یم بدل و رد هم نامه پس-

س از بزرگ ی گلوله یک  با .خزر ی سینه میان آمد است 

 "نه نه نه"نالید خودش

ی آمد و رفت نیست صالح نگفتم بهت-  کارا این االن؟ کن 

 چیه؟

ی را کیف د خودش به بیشت   تا بود مانده همی  ی فقط .فرسر

ی  ! شود کامل هایش بدبخن 

 ایم خانواده یه تو ما حاال نامحرم؟ با نگاری نامه هان؟-

ا این .تو به نامحرمه یاسی  ی باالخره باشیم که  یادت رو چت  

 من؟ دادم

 همی  ی اگر کرد فکر اینحال با رفت نیم پایی  ی گلویش از آب

 .شود یم دیر نکند دفاع خودش از حاال

 .ندادم نامه ... من-
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 ...باشه داده یاسی  ی حاال-

  .نبوده نگاری نامه-

ی هر اسمش برات؟ نویسه یم شعر-  ...که هست خ 

ی یاسی  ی آقا با....یاسی  ی با اصال من ...من .نه-  ...ندارم چت  

  .نداره...اونم .ای عالقه...ام .ای رابطه

 ماشی  ی کنار از تندی به ها خیابان .شد سکوت ماشی  ی در

  .گذشتند یم

 .رو کاغذ اون من بده-

 چکار نازک نازک".ریخت فرو یکباره به خزر وجود تمام

ی را کیف "کردی؟  .داد فشار خودش به بیشت 

ی اگه من بده میگم-  چیه ببینم بخونم خوام یم نیست چت  

  .درسیه سواالی احتماال .نیست که مهیم چت  ی .

 ...خایص چت  ی ...چت  ی-

  .ببینم من بده باشه-

 محکم را کیف خزر .خزر سمت بود گرفته را دستش

 :برگرداند را دستش یارس .بود چسبیده
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ی یه پس- ی یه .هست چت    و نیست قشنگ اصال که چت  

  .نیومد خوشم هیچ منم

ی صدایش  :داد یم فشار بهم را هایش لب خزر .بود عصبان 

 .داد پس...بهم .بوده کتابم الی برگه-

  .عجب-

 در بتواند او و کنند تصادف حاال همی  ی کرد یم آرزو

ی تا و کند باز را ماشی  ی   .بدود تواند یم که جان 

ی هر .کن ش پاره االن همی  ی-   .هست خ 

ی خزر  .نداد جوان 

 .بودم تو با-

ده همان مثل .بود لجباز ی چهارده ست  
 
 انگار .اش سالگ

  .بود کشیده قد فقط

  .کن پاره گفتم-

 .کنم یم پاره دانشگاه توی-

 .االن-
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 خراب توانست یم چت  ی همه حاال همی  ی .بود ترسیده خزر

ی .شود ی دوست خوب روز .رو پیش قرار حن   یم اش داشتن 

 .کرد باز آرام را کیفش زیپ .شود مار زهر توانست

 نان های پالستیک میان کاغذ دنبال به .لرزید یم دستش

مال ی و چرخاند دست شت   برق انگار کرد پیدایش وقن 

 "کردی؟ اینکارو چرا من؟ کتابای بی  ی چرا نازک"گرفتش

 توانست نیم را کاغذ . برد کیف توی را دستش دو هر

 کاغذ کرد سیع که همی  ی .بود پر کیف .کند پاره تو همان

ون را  را کاغذ و چادرش میان آمد یارس دست بیاورد بت 

ل از لحظه یک برای ماشی  ی .کشید  و شد خارج کنت 

 به مات و گیج خزر .درآمد ها راننده ی بقیه بوق صدای

 ییک و ماشی  ی کف افتاده کیفش .کرد یم نگاه افتاده اتفاق

ی با را نامه یارس .بود آمده در نان های بسته از  که دسن 

 .گرفت بود خزر از دور

  .کنم یم ش پاره خودم من-

 ...من-

 کارای این تکلیف کنم یم صحبت مامان با هم امشب-

 .کنه مشخص رو یاسی  ی
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  .نیست من برای این-

 جلوی ماشی  ی .بود رسیده نابودی مرز به چت  ی همه

 .داشت نگه دانشگاه

  .کنم چکار دونم یم خودم من برو باشه-

 ...من مال-

 .دیگه پایی  ی برو گفتم-

 که نوری در را کلمه چند خزر و بود شده باز کاغذ تای

ی به بود افتاده پشتش  روزی از ، عالقه ، شما"دید یم خون 

ی "که  یک آتش توانست یم آنها عمارت در که ترکین 

  .نشد پیاده ماشی  ی از .کند برابر صد را جهنم

؟ برو گم نیم تو به- ی خوای یم پایی    با رو نامه اینجا بشین 

  بخونیم؟ بلند هم

 .نیست...نامه-

 

ی هر-  .هست خ 
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 بدن .رسی رس .کرد نگاه ها نوشته به لحظه یک یارس

 حمله حاال همی  ی اگر شد یم چه .بود شده منقبض خزر

د؟ را کاغذ تا کرد یم  آنهم شد؟ یم جدال و جنگ بگت 

  دانشگاه؟ جلوی

ی یارس نگاه  طرفه به هایش اخم .شد کاغذ متوجه بیشت 

ی  .بود شده رسب خزر دهان در آب .رفت هم در العین 

 به ناگهان نامه آخر نازنی  ی اسم و چرخاند را برگه یارس

  .آمد چشم

 نوشته؟ یک رو اینا...اینا-

ها این ی همه گناه انگار .کرد نگاه خزر به  او گردن چت  

 .بود

 هان؟-

 .بود زده زل ماشی  ی کف کیفش به خزر

 .توام با نوشته؟ نازنی  ی-

ی .برداشت را کیفش خزر  .نداد جوان 

؟ برای نوشته نامه نازنی  ی- ه چه یاسی    خونه؟ این تو خت 
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 ها نان از تا دو ییک .داد هل کیف ته را نان ی بسته خزر

  .شدند له

ی برای-   تو؟ به داد یاسی  ی خ 

 کرسی در و کرد روشن را ماشی  ی یارس .نداد جواب خزر

 سینه در خزر قلب .شد دور دانشگاه جلوی از ثانیه از

 "بشم پیاده باید من .نه .نه" .ترکید

 .من کتاب الی بوده گذاشته-

 کف اینطور را چت  ی همه که نداشت توقع خودش از

 رسازیر انگار دانشگاه از شدن دور اما بگذارد یارس دست

ی درخت از شدن دور .بود قتلگاه به شدنش  پرسی و بگ ن 

 .بود منتظرش دیگر ساعت دو که

 به خزر کرد یم نگاه خزر به یارس .ایستاد آرایم به ماشی  ی

 .گلویش دور بود انداخته دست ترس احساس .کیفش

  .پرید یم پایی  ی باید حاال همی  ی

  تو؟ کتاب الی-

ی-  ...دادم...که کتابان 
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 زنای جای شده ! که نیست خونه .مامان به دادی-

  .خراب

ی من ... من-  ...مغازه توی رفتم االن .نداشتم خت 

 ...که گفت . بهم داد یاسی  ی آقا...یاسی  ی

 :کرد نگاه یارس به

 .کنم شپاره بده-

؟ شپاره- ش کاریای کثافت جریان در باباش این کن   دخت 

 هست؟

 شده خراب چت  ی همه .داد فشار لبش روی دندان خزر

 یم آن در هم با همه که شد یم پا به جهنیم .بود

ی لحظه یک .سوختند  را کاغذ تا کرد دراز را دستش فکر ن 

ون یارس دست از  عقب حرکت یک با اما یارس .بکشد بت 

 توی صدایش و شیشه به خورد خزر رس پشت .داد هلش

  .پیچید ماشی  ی

  .جات رس بشی  ی-

ون و کرد باز را ماشی  ی در تند حرکت یک با خزر  .پرید بت 

ی  در را او  کش کرد یم آرزو فقط .نبست را ماشی  ی در حن 
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ی با چطور که باشد ندیده حال این ی که پاهان   مست 

 خیابان پایی  ی طرف به عجله با بودند کرده گم را خودشان

 .رفت یم دانشگاه در و

  .شد دور گاز پر بعد ثانیه چند و شد روشن یارس ماشی  ی

**** 

 

 آرایم به و گرفته راه شده آبیاری تازه ی باغچه از آب

 در بود شده رسریز .درخت زیر بود رسانده را خودش

ی از ییک و درخت پایی  ی گودی  خیس را افتاده های بگ ن 

ی رنگ کم رنگ .بود کرده  شدن پخش حال در آرایم به چان 

  .بود

 خسته دانشگاه دور کردن گز پیاده از .شد پا به پا شاپور

 شده تمام خزر کالس باید دیگر ها وقت این .بود شده

  .باشد

 یم آرام و بود پایی  ی رسش .دیدش دور از بعد دقیقه چند

ی .افتاد میثم دیشب حرف یاد به شاپور .آمد  شاپور وقن 

 همه به رو .بود برگشته اتاق به و بسته را سوپر در باالخره
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ی یه با پریروز من رو کاه زیر آب این "بود گفته  دخت 

ی خسته .دیدم دانشگاه تو چادری  اونوری از .دالور نباشر

ی یم نبودیم بخیل که ما اینرسی؟ زدی تور  حداقل گفن 

وزیت برای  "کردیم یم دعا پت 

 .سالم-

ی  :زد لبخند شاپور رسید خزر وقن 

ک .سالاام- ی دخت  ین    .فروش شت 

ی . زد لبخند خزر ی و رنگ ن   زیر برد دست .حوصله ن 

ون نان بسته دو و چادرش  .کشید بت 

 .بفرمایید-

ی .نکنه درد دستت .به به- ی از رو جماعن 
 

 نجات گرسنیک

 .دادی

  .بود چادرش زیر دستش هنوز مردد خزر

؟-  خون 

ی و خجالت پای به را حالش شاپور
 

ی دستپاچیک
 

 اش همیشیک

 .گذاشت یم
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 .بله-

ش خودپرداز به حاال من البته اینا؟ شد چقدر خب-  دست 

 الزم شاید .بریزم بتونم میکشه طول کیل خالصه و ندارم

  .بدم رو پول ببینمت حضوری دوباره بشه

ی انگار اش مشیک درشت های چشم .کرد نگاهش خزر  ن 

ی .بودند حال
 

ی یکجور یا بود خستیک  شفافیت اما .ناراحن 

 .نبود روز هر های چشم

  .نداره قابیل-

  .باشد یم قابل آورنده-

 صبحانه...برای .بودم آورده خودتون برای اینم...اینم-

 . افتاد دستم از .کالسا بی  ی...یا

 دست را ها نان که کرد یم نگاه هایش دست به شاپور

 گرفته ته از های ناخن و باریک های انگشت .بود گرفته

ی نان به .شده  .بود شده له و خرد تایش دو ییک که هان 

ی خودمون؟ برای-  کیا؟ یعن 

ی خزر  :کشید خجالت بیشت 
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 .شما-

 لحظه یک محبت این .کرد پر را شاپور صورت لبخند

 .گرفت را قلبش تمام

 .اینطوری شد سنگی  ی دستت .مرش-

  .کرد یم نگاه را پایی  ی هنوز .گرفت را چادرش های لبه خزر

ی- ی نگفن   ؟ خون 

ید؟ شما .بله-  بهت 

ه هم شما- سم بذار .آره بهت  ی؟ تو شما .بت   آره میگه بهت 

ه  تهدیدش سنگا .تنها و تک رفته راه ساعت دو .بهت 

ی ما بری راه پا تا دو با بازم اگه گفی  ی .کردن  .شیم یم بیشت 

 انگار ".خندید .خندید"گفت دلش ته شاپور .خندید خزر

ی در
 
 تعریف این از تر مهم کاری حاال اش روزمره و زندیک

  .خزر خنداندن .بود نشده

 .شید یم خوب هللا شا ان-

 .پوشیدم هم گرم لباس-
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ی زرشیک ی ژیله و کرد باز را کاپشنش های لبه
 

 که رنیک

 پایی  ی را رسش خجالت با خزر .داد نشان بود پوشیده

  .انداخت گل ثانیه از کرسی در هایش گونه .انداخت

 چنده؟ ساعت بعدیت کالس-

 .یک-

 .خوبه خب-

 عادت هنوز اما بزنند قدم هم با که بگوید داشت دوست

 پا خزر .باشد داشته ای خواسته واضح اینقدر بود نکرده

 به جا هایش دست بی  ی را نان های بسته شاپور .شد پا به

 :کرد جا

 ... رسدته اگه-

  .نه-

 خجالت بود پرانده را نه عجله با اینطور اینکه از خزر

 :شد شیطنت از پر شاپور لبخند .کشید

ی هم ما از تا مونیم یم اینجا همینطور پس خب-  در بگ ن 

 .بیاد
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 :مقنعه کنار کشید دست خزر

  .کنید روی پیاده باید شما-

 اینجا همینطوری که شما جلوی زشته ویل دیگه آره-

 .بچرخم خودم دور من وایش

 اعماق از انگار .شد دار صدا لحظه یک خزر ی خنده

ی با اش سینه ون خوشر   .پرید بت 

ی یم- ی دست هم تون  ی تشویقم برام بزن   .شاپور شاپور .کن 

 خوششون تشویق از انگار آخه .بشن خوشحال سنگا تا

  .میاد

 از بود شده پر انگار نگاهش .کرد نگاهش دوباره خزر

 شاپور نگاه .کشید بهم را هایش لب لحظه یک .حرف

  .هایش لب به چسبید

  .بشید خوب زودتر کنم یم دعا من-

  .نداره فایده دعا-

 چرا؟-

ی تا-  .چرا دعا کرد کمک دیگران به کردن عمل با میشه وقن 
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 عمل؟-

 رفتنشون راه پای کرد همرایه رو آدما میشه تا .دیگه آره-

ی دعا شد  .نداره رو الزم کاران 

ون مقنعه کنار از که نازیک موهای خزر  داخل بود زده بت 

 :خندید شاپور .کرد نگاه خودش پاهای به بعد .داد

ی پرش یم ازشون داری-  نه؟ یا هسی  ی همرایه به حاض 

  .شنیدم رو صداشون من بابا هسی  ی

 :کرد نگاه شاپور به .خندید خزر دوباره

 ...من خواستید اگر-

  .آره .خوام یم-

 لبخندی شاپور .زدند زل هم به کوتاه ثانیه چند برای

  .دزدید را نگاهش رسی    ع خزر .زد عمیق

ی- م؟ تریا از خوری یم چان  ؟ هر یا نسکافه بگت   خ 

 .ممنون نه-

م یم پس- مال نون با .گت   .چسبه یم شت 
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 قدم باالخره تعلل کیم با خزر .افتاد راه زودتر شاپور

 به شاپور .کرد هماهنگ شاپور های قدم کنار را هایش

 ی باغچه کنار ایستادن از که کرد نگاه تمت  ش های کفش

 .بود شده خیس کیم فقط شده آبیاری

 .زنن یم حرف هم با دارن پاهامون-

 .بود پاها به نگاهش خزر

 تو پاهای .کجا اینجا کجا شما سالم عه میگن دارن االن-

ی ببی  ی .کمک اومدیم شدین دار سنگ شنیدیم میگن  حن 

  .شما میگن من پاهای به هم پاهات

 :گرفت دوباره و کرد رها لحظه یک را چادرش ی لبه خزر

 .نفرن دو پاها خب-

 

 تو نفرم یه خودم که من .شما گفت یم بودن هم نفر یه-

ی بهم
 

ی .شما مییک
 
  .شمایید اهل جوارح و اعضا تمام خانوادیک

 .رفتند یم پایی  ی حقوق ی دانشکده پشت رسازیری از

 باال را رسش اینحال با .خزر صورت به بود افتاده آفتاب

 اما کرد یم تنگ را هایش چشم آفتاب نور .بود گرفته

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از هرگز را لحظه این و روز این و آفتاب این در دنیا دیدن

 .بود شده محقق باالخره که لحظه این .داد نیم دست

ها که پرسی .رفت یم راه پرسی کنار هم او  از کیلومت 

 و گذشته ی همه هایش آدم ی همه و پالکه دو ی خانه

 و شور دنیای به متعلق که پرسی .داشت فاصله ماجراها

ی دنیای .بود خنده   .لبخند و رهان 

ی و عشق دنیای
 

 .دلدایک

**** 

 

 محرم سیاه لباس ها درخت ی همه تن باغ دور تا دور

 .داشت دست در یارس را پارچه آخرین .بود شده پوشیده

 وصل ها پارچه و بود باال یاسی  ی . بود ایستاده نردبان پایی  ی

 . آمد یم رسدی سوز .کرد یم

 نیم باال نردبان از وقت هیچ .ترسید یم ارتفاع از یارس

 حاال همی  ی .بود داستان همی  ی از خاطراتش بدترین و رفت

 دید یم را پدرش داشت انگار بود ایستاده نردبان پایی  ی که
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 حالیکه در و بندد یم عزا ی پارچه رو به رو درخت به که

 :گوید یم بلند است هایش لب میان نازک های طناب

ی .میگن این به مرد .یاسی  ی آفرین-  .ماشاال . باالتر بت 

 و شد یم آویزان ها شاخه از .رفت یم باال ها پله از یاسی  ی

 کند جلب را محسن نظر اینکه برای بود مطمی  ی یارس

ی  محسن . شود آویزان ها شاخه به پاهایش از است حاض 

ی از مانده جا به ی کنده به و خندید یم ی به که درخن 
 
 تازیک

ی تا بودند بریده  :کرد یم اشاره شود باز رو ماشی  ی مست 

 . فقط باش مواظب .بابا باال برو اون از هم تو یارس-

 .نره گیج رست

 که کرد یم نگاه یاسی  ی به یارس و خندید یم بلند خودش

 خون .بود لرزانده را هایش لب وار شیطنت لبخندی

 روی ها دندان فشار از و کرد یم عرق .خورد یم را خونش

 بکوبد بود گرفته تصمیم بارها .گرفت یم درد فکش هم

 شکسی  ی شاهد و پایی  ی کند پرتش .یاسی  ی نردبان زیر

 .کرد یم رامش همیشه محسن اما باشد هایش استخوان

ی  یم باغ دور که محسن خانه به رفت یم یاسی  ی وقن 
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 خود در و شایک را او کند جمع را وسایل خرده تا چرخید

 .دید یم رفته فرو

 محسن فرزند یارس-

 .کرد یم کاری مشغول را خودش .داد نیم جواب یارس

 میاد؟ صدا محسن فرزند یارس-

 :رسش به کشید یم دست و آمد یم بعد

ی من پرس- ی من وارث .تون   خونه این ی کاره همه تو .تون 

 یاسی  ی به رو اینا .توئه مال من بعد و قبل چت  ی همه .ای

ی میگم  ما.نداره کاری و کس .باالخره یتیمه بچه .نکنه غرین 

 تو نمونن تنها گرفتیم رو بالشون و پر زیر خدا رضای برای

ی مرد وگرنه شهر این  بشه جنگ شما بی  ی روزی یه اگه .تون 

م یم رو یک طرف من بگم بهت بذار  .گت 

  .غیظ با .کرد یم نگاهش یارس

 از تو .میارم مهمات برات خودم .هیچ که رو تو طرف-

ی خود خون ی یاسی  ی از . من   و باغ این کل من نمیشه گرم آن 

  .سپارم یم تو دست رو حشمش و خدم و هاش زن
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 یواشیک .بود همینطور همیشه .آورد یم دست به را دلش

ی .بود ایمانش و دین همه محسن .داشت را هوایش  حن 

 مثل را موهایش .بردارد او مثل کرد یم سیع را هایش قدم

 .بزند عطر خودش به و بدهد جلو سینه .بزند شانه او

 روز آن تا خواند یم نماز آن به رو که بود ای قبله محسن

 در و کرد باز را عکاش درهای که زن آن .آمد زن آن که

ی دست حالیکه  داخل داشت دست در را ای بچه دخت 

 .بود رنگ دو موهایش رنگ و بود سفید صورتش .شد

 :بود لبش روی لبخند و بود ظریف صدایش

؟ صاحب شما ببخشید-  اینجان 

ین به کشید یم دستمال داشت روز آن یارس  قاب ویت 

  .ها عکس

 ....تا بشینی  ی خواین یم عکس اگه-

 همه لحظه همان .بود آمده مغازه به وقت همان محسن

ی ، محسن .بود شده تمام چت  ی  را هوایش همیشه که بابان 

 و روح تزریق جسارت و شجاعت زیریک زیر و داشت

 فقط بعد روزهای و .شد تمام روز آن کرد یم روانش
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 باالخره آنکه تا رفت یم زود و آمد یم دیر که بود شبچ

  .رفت همیشه برای

 دستش که ای اضافه طناب .آمد پایی  ی ها پله از یاسی  ی

 :کرد بر و دور به نگایه کرد جمع را بود

 .شد خوب-

 پیشواز به شب یک که فردا از .بود پوشیده سیاه یارس

ی بزرگ ی روضه در رفتند یم محرم  چند مثل هاشمیان بن 

ی سال   .بود مداح اخت 

 و اونجا .امشب بزن هم رو خونه توی های پارچه .خوبه-

 . ستزنونه عموعیل ی خونه

 را کارهایش چشیم زیر یارس .تکاند را شلوارش خاک یاسی  ی

 ته حاال همی  ی که کرد یم فکر ای نامه به .کرد یم دنبال

ی چه بود نگرفته تصمیم هنوز .بود جیبش  به ساعن 

 این حال هر به .عمو زن به هم شاید .بگوید عموعیل

 یم پایی  ی و باال دلش حالاین با .نبود کارها این جای خانه

  .بیاورد یاسی  ی روی به حتما قبلش که شد

ا- ی با گفت یم خرص   .کنید یم بدل و رد نامه عیل عمو دخت 
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 کند جمع زمی  ی روی از را وسایل بود شده خم که یاسی  ی

 .شد راست کمرش آرام بعد و ماند طور همان ثانیه چند

 این انگار .بود شده خنک انگار یارس دل ته .یارس به زد زل

 جای و بود یاسی  ی جای همیشه او که بود ای لحظه همان

ی .مادرش خودش  :جلویش ایستاد یم وقن 

؟ نیم درس چرا یارس-  باز مدرسه تو شنیدم یارس خون 

ی به یارس کردی؟ دعوا ی همسایه دخت  ی خ   توی گفن 

؟ یم اذیتم انقدر چرا یارس کوچه؟  به نگاه یک چرا کن 

ت داداش ؟ نیم بزرگت  ی یارس کن   خوای؟ یم من جون از خ 

 آنجا هم مامان که خودش فقط نه خواست یم دلش حاال

ی .بود ی طور را یاسی  ی که سادات حن 
 

  .داشت دوست دییک

ی .زیره به رس خییل یاسی  ی-  این هم جواد .باره یم ازش آقان 

  .بود آروم خییل بود که سال و سن

ی ی لحظه این و باشند همه .عموها و  عمه  و تحقت 

  .بود کرده خطا هاشم سید پرس باالخره .ببینند را حقارت

 سالت شونزده پونزده کردی؟ نگاه هم سالش و سن به-

 . اومد دنیا به تازه بود
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 احتماال .زد یم پلک آرام .کرد یم نگاهش همچنان یاسی  ی

 ترین مناسب بعد و کرد یم بررش خوب اول همیشه مثل

 او که کاری .گرفت یم نظر در حمله برای را نقطه

ی .نبود بلد هیچوقت
 

 یم لگد فقط هم دعوا وقت و بچیک

ی به نصفش که پراند  همیشه اما یاسی  ی .خورد نیم جان 

  .خورد یم درست جای به هم آن و کرد یم حرکت یک

 و شد خم یارس .کرد یم نگاهش سکوت در هنوز اما حاال

 .برداشت را ابزار جعبه

 این پرچم این زیر .نیست کارا این جای خونه این تو-

  .نداره معنا ها کاری کثافت

ی وسط یاسی  ی ابروهای  قد به یارس .خورد گره هم به پیشان 

 همه که زمان آن اینکه به .داشت حسادت هیکلش و

 یاسی  ی بود رفته باری دو ییک هم خودش و رفتند یم باشگاه

ها این به نیازی هیچ   .نداشت چت  

 اعصابش روی همه هایش محیل کم و آرامشش سکوتش

ی حورا کرد یم فکر .بود  روزی درست .باشد خالصش تت 

 به چقدر و خندند یم که بودشان دیده بام پشت روی که
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 خزنده احمق جانورهای آن و بودند نشسته نزدیک هم

ی خشم از دلش لولیدند یم میانشان  از .بود کشیده تت 

ی هیچ دل بود نتوانسته هرگز لحظه آن تا اینکه  به را زن 

ی هیچ .بیاورد دست ی دخت   زمان هم یاسی  ی و او که جان 

 هاله یاسی  ی دور انگار .آورد نیم حساب به را او باشند

ی .کرد یم جذب و کشید یم که بود ایمغناطیش  حن 

ی آنهمه با سادات ی طور را یاسی  ی تلچ 
 

  .داشت دوست دییک

 کاریزما و جاذبه کوه این بردارد که را حورا بود کرده فکر

ی .بود نپاشیده اما .پاشد یم هم از  نزده حرف کالیم حن 

ی نه .بود
 

ی نه آمد پیش جنیک ی .بحن   جلوی نشد وقت حن 

ی به یاسی  ی .بدهد نشان خودی شاید بجنگد حورا
 
 سادیک

ی .بود کشیده کنار
 
ی بود مطمی  ی یارس که سادیک  سیاسن 

ی
 

ی یا روزی حتما .بود آن در همیشیک  .گرفت یم انتقام جان 

ی از یاسی  ی ؟ شد یم مگر
 

 زن آن که روزی از درست بچیک

 این به چطور .بود برش و دور آورد اینجا به را حورا غریب

ی
 
ی پروانه چطور بود؟ کشیده دست سادیک  بود؟ شده رایص 

 به رضایت چرا بو یاسی  ی ایمانش و دین و دل که پروانه

ی داد؟ وصلت این  مادر به .داشت شک هم پروانه به حن 
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ی که خودش  پریده باال ابروهایش بود خواسته را حورا وقن 

 هنوز و بود شده پدر حاال .بود کرده نگاهش سکوت در و

 که بود لگدی منتظر هنوز .بود یاسی  ی ی حمله منتظر

ی شده حساب بود قرار  تا بیاید فرود هایش دنده میان جان 

 :بیاید در پروانه صدای بعد و کند خمش خود در

ی تو یاسیییی  ی" ی یه ست بچه .بزرگت   کاری یه گفت چت  

ی تفاوت این و " .کن ولش کرد  به را ساله چهار سه سن 

 به بکشاند را یاسی  ی .کند بزرگ سال ها ده ی قاعده

  .زمی  ی قعر را او و آسمان

 باالخره .میذارم میون در عیل عمو با هم فرصت رس من-

ش بدونه باید   .کنه یم چکار داره دخت 

 چراغ نور زیر شان سایه که کرد نگاه ها درخت به یاسی  ی

 دنبال به .کشید عمیق نفس . بود شده کشیده ها

ی .بود مناسب جمالت  تا نماند منتظر یارس که چت  

 .افتاد راه ابزار جعبه با .بشنود

 ...یارس-

ی ی ثانیه چند .کرد نگاهش و چرخید یارس  هم به طوالن 

 هم یاسی  ی که کرد یم فکر همیشه یارس .کردند نگاه
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ار او از همینقدر  او دارد دوست همینقدر است؟ بت  

 یم فکر او کردن خراب های راه انواع به همینقدر نباشد؟

 کند؟

  .نکن ریزی آبرو-

م یم رو آبروریزی جلوی دارم من .هه من؟-   .گت 

 .نکن خراب رو زندگیش ست بچه-

 درخت ی شاخه ی سایه .برگشت را رفته های قدم یارس

 از نییم روی بود افتاده بود شده بسته آن به که پرچیم با

 :صورتش

 نویسه؟ یم رو عاشقونه حرفای این بچه ست؟ بچه-

 حواسش .برد جیبش توی دست و گذاشت زمی  ی را جعبه

د چطور را نامه بود  یاسی  ی توسط گرفتنش احتمال که بگت 

 چنی  ی بود بعید که شناختش یم آنقدر گرچه .باشد کم

ی   .بزند حرکن 

ی در که؟ خوندی بچه؟ هان؟-  بچه حرفای اینا .جریان 

 .نیست

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هیچ یاسی  ی صورت در .داد هل جیب ته را نامه دوباره

ی ی تغیت 
 
ی  .نداد رخ بزریک ؟ خوایه یم را کجا لعنن    بزن 

ی .باشید آزاده ندارید دین اگر-  مداخ پرچمش زیر که آقان 

ی یم   خوندی؟ هم رو حرفاش کن 

 .معده اطراف .سینه ی قفسه زیر .ها دنده میان درست

 .آید نیم و رود یم ثانیه صدم چند برای نفس که همانجا

 درست .همیشه مثل .همیشه مثل .شده حساب و ماهرانه

ی یاسی  ی همان
 

 یم جمع که هم دور که همان .همیشیک

 یم (ع) حسی  ی امام"بزند بزرگ های حرف بود بلد شدند

ت فرمایند،  یم البالغه نهج ی خطبه در عیل حرص 

 ی همهمه صدای "...حدیث ی سوره ی آیه فرمایند،

 هللا شا ما .کنه حفظش خدا به به "آمد یم در همه شادی

ی ی سایه زیر  این به احسنت احسنت .باشه عیل مرتض 

 پرس که الحق .وجنات اینهمه به هللا تبارک .شهید پرس

 "کنید دود پرس برای اسپند یه خانم پروانه .هاشیم سید

ی .زد یم را درست جای همیشه  و گرفت یم درد که جان 

 برنیم ریزش از دست هیچوقت خونش و شد یم زخم

 .داشت
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 .گزنده .تلخ .زد پوزخند یارس

 کردی؟ عمل چقدر خوندی که تو-

 هم به را هایش لب .داد فرو را دهانش آب انگار یاسی  ی

 :گفت آخر دست و . کشید

 تموم .دور بریز کن پاره .نزن خانواده ی ریشه به تیشه-

 .شده

 

 خودت بود کردن پاره به قرار اگه .نشده تموم .دیگه نه-

ا به دادی نیم کردی یم ی یه پس .خرص   من .هست چت  

 کاری هر ش سایه زیر تو که باشم؟ العیوب ستار باید

؟ خواست دلت  بکن 

 :داشت عصبانیت موج صدایش .آمد جلو را فاصله یاسی  ی

 سومم و دوم ی نامه آوردم نیم رو به و کردم یم پاره اگه-

 بدون نده ادامه که رسید یم گوشش به باید .رسید یم

 .بگم بخوام خودم اینکه

ی هرگز .بود متنفر پرس این از .کرد یم نگاهش یارس  حن 

ی در لحظه یک
 
 هرگز .نداشت برادری حس او به اش زندیک
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 را او بود نتوانسته داشتند هم با که ای فاصله خاطر به

 دوباره یاسی  ی .کند حس خانواده از عضوی و نزدیک

 :گفت

ا به و کن ش پاره-  تموم جا همی  ی .بگه بهش که بگو خرص 

 .ریزی آبرو و صدا هیچ بدون میشه

 سمت به را راهش باشد یارس جواب منتظر اینکه بدون

 بلند شود دورتر یاسی  ی آنکه از قبل یارس .کرد کج خانه

 :گفت

ی .کردیم رو فکر همی  ی هم ایران مورد در-  صدا، و رس ن 

ی شد .آبروریزی بدون  .هستیم االن که این 

  .شد دور آرام و داد تکان رس .کرد نگاهش .ایستاد یاسی  ی

 در گنجشک زبان درخت زیر ی بچه پرس همان شد یارس

 .بود شده مچاله درد از خودش در  بهاری روز یک عرص

 با که دید یم را پروانه پاهای اینجا از و بود خورده کتک

ی... یارس...یارس".دوید یم سمتش به عجله  کردی کار خ 

ی .رفت یم و زد یم .بود همی  ی همیشه یاسی  ی "باز؟  نیم حن 
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 هل ای گوشه را طرف از ریخته های شکسته تا ماند

  .بدهد

 .هاشم سید پرس

 

ی نیمکت یک کنار .بود ایستاده خزر  شمشادهای که چون 

ی ی های درز میان از بار و برگ ن  ون اش پشن   آمده بت 

ی او تا بشیند بود گفته شاپور .بودند د چان   اما خزر .بگت 

 یاد از هم را درست رفی  ی راه و ایستادن که نشسی  ی تنها نه

  .بود برده

 فرار حاال همی  ی خواست یم که بود التهاب در چنان

 نباید .برم راه باهاش نباید کردم؟ رو اینکار چرا".کند

ی بشینم ؟ ببینه کش اگه .بخورم چان   توی آشنا اگه خ 

؟ باشه دانشگاه ؟ که آخرش اصال خ   اینها تمام با اما "خ 

  .بود صفر دلش در نکردن همرایه و رفی  ی به میل

ون تریا در از که دید را شاپور دور از  لیوان دو .آمد بت 

ی کاغذی  فرو بار صدمی  ی برای خزر دل .بود دستش چان 

ی او برای .آمد یم او سمت به پرس این .ریخت  گرفته چان 
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 هم کنار دیگر آنهای ی همه مثل تا آمد یم حاال و .بود

ی چطوره؟ وضعم و رس".بنشینند  یه باید شاید خوبم؟ یعن 

  "لب رژ...شاید یا بزنم کرم کم

ی اینم... خب-  ایستادی؟ چرا .چان 

ده هایش مشت میان را چادر های لبه آنقدر خزر  بود فرسر

 کرد نگاه او به و نشست شاپور .بود شده چروک چادر که

 .بود ایستاده مردد هنوز که

ی- ی باید ایستادن   اینجا؟ رسمه بخوریم؟ چان 

 یم جمع را هایش چشم که لبخندش به . کرد نگاهش خزر

ی چشم .کرد  کشیده رسمه تازه لحظه همی  ی انگار که هان 

  .سیاه سیاه .اند

 چند کرد یم احساس که دور آنقدر .نشست آرایم به

ی  .افتد یم پایی  ی نیمکت طرف آن از دیگر میلیمت 

 :گرفت سمتش به را لیوان شاپور

 .داغه-

 .ممنون-
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 به دستش بود حواسش ی همه گرفت یم که را لیوان

  .نخورد شاپور های دست

مال نون باید االن خب-   .خورد علوی شت 

 پالستیک کرد باز وقت  کرد یم نگاه هایش دست به خزر

 غریب مردهای ی همه آیا کرد یم فکر خودش با . نان

ی دست هم دیگر ی این به هان   دقت هرگز او و دارند زیبان 

 و کشیده اینطور پرس این های دست یا است نکرده

 رسند؟ یم نظر به قشنگ

 .شد خراب نونا.... ببخشید-

 :خندید .کرد نگاهش و آورد باال را رسش شاپور

ی ...مییل هیچ نبودش من با اگر میگم-  فکر البته....بود خ 

 .نداشت ربط االن به خییل کنم

ی یه" .انداخت گل خزر های گونه  " .هم تو بگو چت  

  .شد یم خایل ای کلمه هر از اما ذهنش

 .خورم یم من واون .شده له یکم نشده خراب-

ی به نمیدن که رو خراب...نه-  .مشت 
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ی که جمله یک همی  ی گفی  ی برای کرد یم احساس  و رس حن 

ی ته  فکر .است کرده خایل را اش انرژی تمام نداشت درسن 

 همی  ی را شاپور نکند همرایه اگر نزند حرف اگر کرد یم

ی شانس این .دهد یم دست از امروز  دوست ناگهان 

ی  .داشتن 

ی دیگه ما-  .نیستیم مشت 

 .میانشان نیمکت روی گذاشتش شاپور .شد باز پالستیک

 .شدیم فامیل دیگه-

 گر لحظه یک برای خزر .کرد نگاه خزر به و خندید

 .زد زل ها نان به فقط که شد دستپاچه آنقدر .گرفت

 .شنید یم را قلبش تپش صدای

ی .میشه رسد بخور رو چاییت-  لب و سوز لب باید چان 

 .گفت یم همیشه بیامرز خدا بابام باشه دوز

ی یک لحظه این در باید .آمد خودش به خزر  یم چت  

ی .گفت ی اما .است مرسوم که چت  
 

 گذاشت نیم دستپاچیک

 .کند جمع را ذهنش
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ی عرص و ظهر خونه از باید مامانم-  هیچ . برد یم چان 

ه و فالسک به اعتقادی   .نداشت غت 

 .کنه رحمتشون خدا-

ی سالمت- م دیگه چت  ی یه خوای یم خوری؟ نیم .باشر  بگت 

 برات؟

 .خورم یم .مرش نه...نه-

ا این از پره خونه تو کنم فکر نه؟ زده رو دلت دیگه-   . چت  

ی اهل خییل...من نه- ین   .نیستم شت 

ی اهل حتما پس- ی ترشر   .هسن 

ی .زد لبخند خزر  چطوری "کرد فکر و برداشت را چان 

ی چطور حال به تا کرد یم فکر " بخورم؟  خورده یم چان 

  بدهد؟ صدا دهانش اگر چه؟ بخورد زشت اگر است؟

 .تقریبا-

ا این و لواشک-  کیلو کیلو .اینطوریه من خواهر نه؟ چت  

  .کنه یم تموم ترشک و لواشک

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چه شاپور .اطراف های آدم ی همه .خانواده .بابا .خواهر

ی
 
ی چه داشت؟ زندیک ی بودند؟ اطرافش آدمهان   روزی یعن 

 تا بزند؟ حرف خودش اطرافیان مورد در شد یم مجبور

 یم شاپور که روز آن داشت؟ ادامه رابطه این روز اون

 چنگ .گفت نیم هرگز .نه بماند؟ بود ممکن چقدر شنید

ی تا و تخییل داستان یک به زد یم  این توانست یم که جان 

  .داشت یم نگه را رابطه

م؟ برات برم-  . نداره جالب چت  ی تریا این البته بگت 

ی من .ممنون نه- ی همی  ی .خورم نیم چت     .کافیه چان 

 .شد رسد که اینم-

  .خوبه نه-

مال نان شاپور  باشد پخته خودش انگار خزر .خورد را شت 

ی طعم بود؟ خوشمزه .بود واکنشش نگران  داشت؟ خون 

 ...بعد و نیاید خوشش بود ممکن

 .ایول ایول .ستخوشمزه خییل .عالیه خییل-
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ی های حباب خزر دل در  به رو هم رس پشت خوشر

 جان نوش باید که دانست یم لحظه این .رفتند یم آسمان

 .شد نیم باز دهانش اما بگوید

 

 یادت اینو .گشنه همیشه یه .است گشنه یه خوابگایه یه-

ی هر خوابگایه به .باشه   .خوره یم بدی خ 

 ندارین؟ غذا-

یم باید-  که ریختیم برنامه بار صد حاال تا .پزیم نیم که بت  

ه ییک شب هر  حوصله .دور ریختیم کردیم پاره تهش بت  

  .نیستیم هم بلد نداریم

ی پس-  خورین؟ یم خ 

  .مرغ تخم .مایه تن-

 .میشی  ی مریض...خب-

 .دیگه مرغاست تخم همی  ی از سنگه این االن .دیگه آره-

 .هم رو شده جمع هاش پوسته

 :پرید باال خزر ابروهای
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 خورین؟ یم پوست با مگه-

ی تا را ابروهایش .آورد در را ادایش شاپور  شد یم که جان 

 :داد باال

 کنید؟ یم رو پوستش شما مگه-

ی تعجب به  :خندید خزر ی شده بیشت 

ی چه-   .قراح آدمای این دارن رسمان 

ی به و انداخت پایی  ی را رسش .گرفت اش خنده خزر  چان 

ی.کرد نگاه اش  ی همه که آنقدر .بود پوستش زیر خوشر

 .بود کرده فراموش را افتاده اتفاق صبح آنچه

 رو؟ تاری    خ داری؟ دوست رو ترشته-

 ای قهوه رنگ به .کرد یم نگاه شاپور های کفش به خزر

ی بندهای و چرمش رنگ خوش  و شده باز ییک که ظریق 

 را پایش مچ که تنگ جی  ی شلوار به .بود بقیه از بلندتر

 زیر را خودش پاهای آرایم به بعد .بود گرفته محکم

 شلوار .بده من لباسای خییل حتما "کرد پنهان نیمکت

 خایل دلش رس یکباره به فکرها این با "مشیک کفش مشیک

  .شد یم
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 .دارم دوست .بله-

ی هیچ برایش .گفت یم دروغ  ای رشته چه نداشت فرق 

 هر بود مطمی  ی . شود دانشجو خواست یم فقط بخواند

 .داشت را احساس همی  ی بود هم دیگری ای رشته

 .خوبیه چت  ی عالقه .آفرین-

؟ شما-  خ 

ی برام خییل-  مورد در دونم نیم که خونم نیم .نداره فرق 

 .کال چیه

 .گرفت اش خنده خزر .خندید خودش حرف به

ی-  روتی  ی به .دانشگاه این به .شهر این به کردم عادت بیشت 

ی
 
 .زندیک

ی  خوش خزر دل گفت شهر این به عادت از شاپور وقن 

ی باشد خودش دست ی ساخته شهر این انگار .شد  چت  

  .بود آمده خوشش شاپور که بود داده ارائه

 میاد؟ خوشتون قراح از-

 :انداخت پا روی پا شاپور
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ه .کوچیکه .نیست بد آره-  تفریچ جای هیچ فقط .تمت  

  .نداره

 بود ندیده هرگز که شهری به .کرد یم فکر تهران به خزر

  .داشت کشور یک وسعت ذهنش در و

 که دستش کف .چرخاند دستش در را کاغذی لیوان خزر

ی فهمید تازه خورد هوا ی داغ   .است سوزانده را دستش چان 

 رو خوبش جای تا چند رید؟ یم کجاها تفری    ح برای شما-

ی  .کن معرق 

  تفری    ح؟ .خشکید خزر دهان در آب

 ....ام-

 :نداد مهلت شاپور

 ی محله هم ییک و قشنگه اون داره بان جنگل جاده یه-

ه .قشنگه اونجا .باغستان  .داره باغ خونه شهمه و رسست  

  .ریخت فرو خزر دل
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ی سمت همون- ین   میایم اونجا ما .میشه فروشیتون شت 

اش این و رستوران و فود فست .گایه  باال .خوبه هم چت  

ی یه دیگه شهره   .جوران 

ی لیوان به دوباره خزر  احساس لحظه یک .زد زل اش چان 

 دارند پالکه دو ی خانه و باغستان اهایل ی همه کرد یم

  .کنند یم نگاه را لحظه آن و را او

 :گفت دوباره شاپور

ی خییل های باغ خونه- ی هزار چند .داره هم تون   ییک .مت 

 هم دمش .خوابگاه آورد نذری محرم پیش سال دو  بود

 پیداش بریم شدیم پا ما نیاورد پارسال بعد .بود عایل گرم

 رو جوون تا چند نیست رسمش این داداش بگیم کنیم

ی بذاری راه به چشم  اون تو ویل نکردیم که پیداش هیچ 

 .تو رفتیم کرد دعوتمون یکیشون بود عزاداری خییل محل

ی خییل باغ
 

 گویا .پالکه دو خونه گفی  ی یم بهش .بود قشنیک

 .بود هم معروف خییل

ی که داد فشار دستش در چنان را لیوان خزر  پرید باال چان 

  .چادرش روی شد ریز رس و
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 ...هیع-

ی-  شد؟ خ 

 .طرفش برداشت خت  ی لحظه یک شاپور

؟-  سوخن 

 .بست دوباره بعد و کرد باز هم از را چادر .شد هل خزر

 .ایستاد

یت-   شد؟ چت  

 .ایستاد هم شاپور

  نه ...نه-

ی- م آب خوای یم یهو؟ شد خ   برات؟ بگت 

 .نه-

  .بود افتاده تکاپو به نفسش

 هان؟ .البته نبود داغ-

   .نه .بله-

 .نداره اشکال ...خب-
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 .برداشت را افتاده لیوان و شد خم شاپور

م یم دیگه ییک-  .برات گت 

  . خورم نیم نه .نه-

 خوای یم گرسنته اگه .هست ناهار تا دیگه ساعت یک-

 نیست بدک ابریشم جاده بخوریم؟رستوران ناهار بریم

 .ادبیات دانشکده نزدیک.

 میان را خودش لحظه یک برای .بود باخته را خودش خزر

 کرده گم داشت رس پشت آنچه هر و جدید موقعیت آن

  .شاپور .پالکه دو ی خانه .باغستان .بود

  .برم باید من...من نه-

 یم فکر رفی  ی به فقط اما خزر .شد رسدرگم شاپور ی چهره

  .کرد

 مرش .باهاش دارم کار...ام...دوستام...از ییک با-

ی....برای  .چان 

ی به  نان های خرده به .کرد نگاه زمی  ی روی شده ریخته چان 

مال  .بود آماده غذای ها مورچه برای حاال همی  ی که شت 

ی و شیطنت های قله از شاپور صدای  :کرد سقوط خوشر
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 .برات بریزم بگو رو نونا پول...پس .کنم یم...خواهش-

 .دارم هم نقد

 .نداره قابل...نه-

 :دلش توی گرفت را خیس چادر

 .ببخشید-

 دست با شاپور .شد دور عجول های قدم با و چرخید

ی  دستش شده تا کاغذی لیوان هنوز حالیکه در افتاده هان 

  .کرد نگاه را رفتنش و ایستاد ثانیه چند بود

**** 

 

 نردبان از که ببیند را یاسی  ی توانست یم پنجره پشت از

 پایی  ی یارس .کرد یم وصل را سیاه های پارچه و رفته باال

 .بود ایستاده نردبان

ی تازه  بود دیده خودش منتظر دانشگاه جلوی را یارس وقن 

 دنیای مرتبه یک .بود افتاده صبح اتفاقات ضافت به

 شد تمام ذهنش در شاپور و خودش ماجراهای و دانشگاه

 .دید خانه اتفاقات در شده پرت را خودش و
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ی هیچ خانه به رسیدن تا  نشده بدل و رد میانشان حرق 

ی چه خانه در دانست نیم .بود  وجود تمام با اما .است خت 

  .کرد یم حس را آشوب بوی

ی .بود سکوت اما خانه در  رسد های شب ی همه مثل شن 

 عیل عمو .گذاشت یم نازک رس به رس مسعود .دیگر

خانه مشغول عمو زن و داد یم گوش اخبار   .بود آشت  

ی یارس رسید نیم نظر به  که یارسی . باشد گفته چت  

ی سکوتش   .بود ترسناک چت  ی همه از بیشت 

ا-  خرص 

ی .آمد اتاق به زدن در بدون همیشه مثل نازک  گوشر

ی بود آمده و بود دستش  :بدهد نشانش را چت  

ه همون .ببی  ی اینو-  .گفتم که دخت 

 عمو به یارس اگر .کرد نگاهش خزر .صندیل روی نشست

ی جنجال یک بگوید  آن در اینحال با .است راه در حسان 

ی نازک از لحظه  او و خودش اینطور اینکه از .بود عصبان 

 .بود انداخته کودکانه ی مخمصه یک در را
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 یم که پرسه همون .جدیدشه پرس دوست این .ببینش-

ی خاطرش به خواست  کن نگاه رو گل دسته .کنه خودکشر

 .فقط

ی گل به . کرد نگاه تصویر به خزر  خارج شمارش از که هان 

 لیوان یک به .شد غم رسارس دلش ناگهان بعد و .بودند

ی ی آن به . کرد یم فکر کاغذی چان   به عمرش که خوشر

ی یک شدن رسد ی قاعده ی ".بود داغ چان   لب باید چان 

  "باشه دوز لب و سوز

ه که اینه برای اینا-  تصورکن تو دیگه . داده اویک بهش دخت 

 یم برات رو پیجش .براش کنه چکار خواد یم تولد برای

 .فرستم

 .بود گریخته چطور اینکه به .کرد یم فکر خودش فرار به

 .بود لرزانده را وجودش بند بند خانه اسم شنیدن چطور

 درست .است بوده اینجا قبل سال محرم شاپور اینکه به

 با یاسی  ی و یارس .کرد نگاه باغ به دوباره . خانه همی  ی در

 کجا بوده؟ ایستاده کجا شاپور .زدند یم حرف هم

ی خانه کجای به نشسته؟  خانه است؟ کرده نگاه بیشت 

ی  سیایه چقدر بداند اینکه بدون بود زیبا نظرش به که باغ 
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 .است پنهان هایش آدم و خانه این ی گوشه گوشه در

 .بداند را خاندان این رازهای اینکه بدون

 .نازک-

 .هوم-

 آنطور .بود شده تمام چت  ی همه شاپور برای حتما حاال

 پرسی برای نداشت خایص دلیل و معنا هیچ که او رمیدن

ی حتما شاپور مثل ایم ن  ی احت  ی عقب .شد یم تلق 
 
 .ماندیک

ی چنی  ی با خواست یم دلش کش چه .بیشعوری  دخت 

 خونه اونجا ؟ جدی بگم و بزنم لبخند تونستم یم " باشد؟

 یم آماده رو روضه داریم .بیاین هم امسال .ماست ی

 دارن بابام اول زن پرس با ناتنیم برادر االن اتفاقا .کنیم

 حتما .دیم یم غذا هم شب هر .زنن یم سیاه های پرچم

  "بیاین

ی که ای نامه یاسی  ی-   .بود دیده بودی گذاشن 

ی از آرایم به نازک رس ی به .آمد باال گوشر  شد یم خون 

ی پریدن  .داشت خشم خزر .دید صورتش در را رنگ ناگهان 

د وقت همان داشت دوست  "بزند چنگ را موهایش و بت 
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ی یم فکر .احمق .احمق ؟ کن  ی کجا کجان 
 
؟ یم زندیک  کن 

ی یم فکر شدی؟ بزرگ کجا ی کن  ی که جان   عموت پرس حن 

 این جای بابات به برسه چه کنه شهیدت تونه یم

 با تو خاطر به .شنیدم حرف کیل تو خاطر به کاراست؟

 ".شد خراب روزم .ماشی  ی ی شیشه تو خوردم رس

 یم مامانم اگه بگو بهش گفت و من به داد رو نامه صبح-

  .شد یم بد براش خییل دید

 اینطور آمد نیم دلش هیچوقت .داشت دوست را نازک

ساندش  .داشت فرق چت  ی همه حاال اما .کند ناامیدش .بت 

ون پرس تنها .بود شده خراب روزش حاال  را خانه این از بت 

ی این خاطر به و بود داده دست از  رم اسب مثل دخت 

  .بود دویده دانشگاه تا کرده

  .خوند و کشید دستم از دید رو نامه هم یارس-

وع هایش چشم .پرید نازک های لب رنگ  دو دو به رسر

ی اما خزر .کرد زدن  .نشد خیالش ن 

 .زنه یم حرف یاسی  ی با داره هم االن-

 :کرد کج را رسش
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ی نامه من کتابای بی  ی کردی؟ فکری چه-  نامه؟ .گذاشن 

 اینجا؟

 به کشد یم خانه این در چه هر زهر خواست یم دلش

 دادن دست از زهر .خودش مثل کش به .بریزد نازک جان

 مثل تونستم یم "بود آمده خانه در ی پاشنه تا که شانش

ای ی همه  تونستم یم .باشم داشته آینده .باشم دیگه دخت 

 این کثافت ی سایه لحظه هر و جا هر اگه .کنم انتخاب

 بابام و مامان ماجرای و گذشته اگه .نبود دنبالم خانواده

 "؟چرا؟ مامان چرا .نبود دنبالم

ی دنیای هم اینجا کردی فکر-
 

ی رنیک
 

 آدمای رنیک

ی اینستاگرامه؟
 
ای قشنگ های زندیک ؟ دخت   فکر تهرون 

ا بقیه مثل تونیم یم هم ما کردی  باشیم؟ خوشبخت دخت 

ی ی چت   ی از غت 
 
 بدبخت حورای اون و پروانه و مامانت زندیک

 ماست؟ انتظار در

 ریز پایینش لب .پاهایش روی بود افتاده نازک های دست

 .لرزید یم

؟ چکار خوای یم االن-  سیاه رو روزگارت بفهمه بابات کن 

 .مونهمه که تو نه .کنه یم
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 حال به .کند گریه و بشیند حاال همی  ی خواست یم دلش

ی نازک حال به خودش  آن هیچوقت که حورا حال به حن 

 روزهای ی همه حال به .نبود میانشان خواهرانه حس

 انتقام خواست یم دلش .گذشت یم و گذشته که بدی

د ها آدم از گذشته چه هر ون گور از را مادرش .بگت   بت 

سد و را پدرش بکشد  تنها هیاهو این میان را او چرا بت 

 هم از که دنیا های آدم ی همه میان باید چرا گذاشتند؟

 ها ناسازگاری برای که باشد او مادر فقط شوند یم جدا

 دامان در بگذارد را رسنوشت این و بکشد را شوهرش

ی   کوچکش؟ دخت 

 .بریزد اشک .کند خراب را چت  ی همه .بکشد جیغ .بزند داد

ی روز چند این برای ی و خوشر ی پیام حن   دیگر حاال که هان 

ی شدن خراب حال به .بخواند دوباره تا نداشت  پا که چت  

د پا توانست نیم و نگرفته ی ی جوانه .بگت  ی ن   از که جان 

  .بود شده له خودش لگدهای با نیامده در خاک

 صدامو؟ شنوی یم-
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ی لحظه همی  ی در و شنود یم نازک که دانست یم  تا چت  

 نیم بر دست اینحال با .است نمانده کردنش تیه قالب

 .داشت

  .میشه بد خییل... وگرنه بکن فکری یه-

ی وقت همی  ی  پیامک احتماال .لرزید مت  ی روی اش گوشر

 به "شاپور؟".ریخت فرو سینه در خزر قلب .بود رسیده

ی آرایم  نگاه نازک به .کند بازش ترسید یم .برداشت را گوشر

 .بود رسیده اش گونه روی آرایم به اشک قطره یک .کرد

ی پیامک  دیگه "بست را هایش چشم لحظه یک .تبلیغان 

ی و ناامیدی "هیچوقت .نمیده پیام  در رسعت به ناراحن 

  .شد یم پخش هایش رگ

ی از عمو زن صدای وقت همان  : آمد پذیران 

ا-  ...خرص 

 را اشکش عجله با نازک شد یم تر نزدیک صدا حالیکه در

ی توی را رسش و کرد پاک  را رسش عمو زن .برد گوشر

 :کرد داخل
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 کرده درست فسنجون خورش گفت زد زنگ خانم پروانه-

ی بری  .بگت 

 :آمد رسش پشت از عمو صدای

ی یم- ی خواسن 
 

 .خانوم خوردیم شام بیک

ا حمام رفته یاسی  ی گفت .کرد اضار .واال گفتم-  بیاد خرص 

ه  تن یه رو مانتو این بیا پاشو نازنی  ی .واال دونم یم چه .بگت 

 .نه یا خوبه ش اندازه ببینم بزن

ی از را رسش نازک  میان رفت که عمو زن .نکرد بلند گوشر

ی سکوت یک خزر و نازک  خزر دهان در آب .افتاد انتها ن 

ی " پروانه "بود مانده ی کمت   پروانه که آمد یم پیش وقن 

 یا همیشه .بزند صدا را دیگری کس هر یا را او اینطور

 "فهمیده...حتما".فرستاد یم را یاسی  ی یا آمد یم خودش

 نوشته را نامه آن خودش انگار .تپید یم شدت با قلبش

 طرف از کرده فکر نکنه "بود ماجرا وسط خودش و بود

 "منه؟

 را هایش چشم رنگ ترس .کرد یم نگاهش داشت نازک

 .بود برده
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ا-  خرص 

 از را مانتویش و ایستاد خزر .آمد یم گلویش ته از صدا

 تمام زودتر چه هر شب این کرد یم آرزو .برداشت آویز

ی صبح و بخوابد .شود  از چت  ی همه شود یم بیدار وقن 

  .باشد رفته یادش

ی و اضطراب آن در .نداد را نازک جواب
 

 نیم آشفتیک

ی و توانست ی خواست نیم حن   نازک حال آن به اهمین 

 .بدهد

 های پله از کرد یم مرتب رسش روی را چادر حالیکه در

ی ی لکه چادر روی .رفت پایی  ی عمارت  باید و بود چان 

ی  رو چت  ی همه کاش "شست یم را چادر گشت یم بر وقن 

 طرف به آرایم به ."کرد قبلش شکل به شسی  ی با شد یم

 از و بود ایستاده پروانه حالیکه در رفت یم پروانه عمارت

 یم فکر اضطراب با و کرد یم نگاه را آمدنش پنجره پشت

  .بچیند برنامه چطور و بگوید خواهد یم چطور کرد

**** 
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 .گرفت یم شان خنده ناگهان همه شد یم بلند که هادی

 گرفت یم نشانه را بازی های آدم عصبانیت با طوری

 :داشت جریان واقعیت در چت  ی همه انگار

 تارگت کس هر به بازی اول از .میثم صد در صد . میثم-

 االن خندی؟ یم ازش؟ کنید یم دفاع چرا .داده الیک زدیم

 بازی پشتم آقا .کنید بازی پشتم .کنه یم گم رد خیالش به

 .اینو بزنید شهروندم من .باش من پشت شاپووور .کنید

 طوری صورتش رنگ و بود صدایش در خشیم چنان

 بازی .خندیدند یم استثنا بال همه که بود شده عوض

  .بود خنده ی دستمایه هادی همیشه شد یم که مافیا

 :شد بلند میثم

ی یه من آقا-  ...بگم چت  

 :ایستاد دوباره ننشسته هادی

 خوره یم تارگت که باری هر بعد !همی  ی ببینید آهان-

 ... میشه بلند همینطوری

 :آمد در بقیه صدای

ی بابا هادی-  !خیال ن 
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 دیدن تفریحش تمام .خندید یم بلند صدای با شاپور

 خاطر به بار این که بود این فرقش تنها .بود صحنه همی  ی

ها حضور  باید که آنطور توانستند نیم بازی جمع در دخت 

 در هم خجالت از رکیک های حرف و فحش با شاید و

 .بیایند

ی جای جور و جمع نسبتا ی خانه یک در  دور شهر از پرن 

ی .بودند شده جمع هم  :بود گفته فرهاد آمدند یم وقن 

  .کنیم اجاره خونه یه اینا مثل باید هم ما واقعا-

 :بود خندیده هادی

ی پودر نداریم پول ما-  رو لباسامون بخریم لباسشون 

ی تو اونوقت .بشوریم
 

 به خودم کنیم؟من کرایه خونه مییک

 200 لحظه این تا شده باز خواگاه تو جدید که سوپر این

 بدهکارم تومن

ها به شاپور  رس .دانشگاه های بچه .کرد یم نگاه دخت 

ی نفری هشت یا هفت جمع  اینحال با نبودند بیشت 

 راه در هادی .بود داده جمع به دیگری رنگ حضورشان

 :بود گفته
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ی ریم یم داریم سال سه بعد نمیشه باورم-  اونم .پارن 

ی اصال .مختلط م یم دارم ادرار اختیاری ن  ی از گت   .خوشر

ی ساله سه کنم یم احساس   .ندیدم دخت 

 :بود خندیده فرهاد

ی اون-  آشنا بدنت با کم کم .داداش نیست ادرار اختیاری ن 

ی ی بزرگ داری .میشر   . میشر

 اینم .ست نقشه پونز زیر .نبود شهر این تو ما جای واقعا-

  .شد یم ما نصیب عمرا بودن نگرفته خونه اینا اگه

 .بیابونه وسط هه خونه-

 .نشده کامل هم باالشی طبقه هنوز گفت یم امید .بابا آره-

ی زمی  ی یه طرف ی یه گفته داشته پرن   ویل .بسازه توش چت  

ش خدا بازم ی اون از دیگه که من .بده خت   عقم نردون 

ی حوری تا چند خوام یم .گرفته   .ببینم بهشن 

ها .انداخت پا روی پا شاپور ی جنگ به هنوز دخت   لفیط 

 که کرد یم نگاهشان شاپور .خندیدند یم میثم و هادی

 و انداخته هم روی را پاهایشان ی برهنه های ساق چطور

 موهای .زد یم برق نور زیر دارشان پاشنه های کفش
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 و بود ریخته فرو هایش شانه رس از دار موج و لخت

 های لباس .بود گرفته قاب را شده آرایش های صورت

ی و رنگ خوش ی و ها قوس که آن 
 
 را بدنشان های برآمدیک

ی دل تصویر .داد یم نشان زیباتر  دید چشیم زیر که نشین 

 چنی  ی بود ها مدت انگار .کرد یم عوض را حالش زدنش

ی  به تا که بود این آن از تر درست و .بود ندیده را چت  

ی و خانه بود شده قراح بود آمده خودش
 
 شهری .اش زندیک

ی در مذهب و سنت که   .داشت سایه جاهایش بیشت 

ی باالخره ی شد تمام بازی وقن 
 

 سلف کوچک مت  ی دور همیک

 از را ساندویچش هادی .بودند شده جمع غذا رسویس

ی زیر .بود کرده پر الویه  :گفت شاپور به رو لن 

ی همینه اگه همینه؟ شام-  .بذارم جا که نه اگه بردارم بیشت 

ی به و کوبید پهلویش به آرنج با شاپور  آنطرف که دخت 

 :کرد اشاره آمد یم سمتشان به مت  ی

 .میاد تو واسه داره .بیشعور رو ساندوی    چ کن خایل-

 :برد پایی  ی آرایم به را نان هادی

 .ظلمه .کرد انتخاب رو ییک شکم و زن بی  ی باید همیشه-
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ی  کنان خنده زد یم گوشش پشت را مو حالیکه در دخت 

 :گفت

ی سکته االنه گفتم امشب خوردی حرص انقدر-   .کن 

 :برداشت گوجه پر چند شاپور

ان داره االن-   .کنه یم جت 

 راه ی میانه خیارشور .برداشت خیارشور آرایم به هادی

  .مت  ی روی افتاد

 .گفتم یم درست که دیدید-

ی آره-  .که دیدی .بودم پشتت منم اما .خدان 

 را اش خنده جلوی تا چرخاند لپش زیر را زبانش شاپور

د ی .بگت   :برداشت را نانش دخت 

ی هر حتما باشه یادم دیگه رسی- ی تو خ   .بدم الیک گفن 

 .باشم پشتت

ی  :کرد هادی به رو شاپور رفت یم دوستانش سمت به وقن 

  .نبود بدم-
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 چپاندن از دست بود گرفته را تصمیمش باالخره که هادی

 :گفت بردارد ساندوی    چ در مخلفات

 پشت خوام یم من .پشتتم من گفت نیومد خوشم ویل-

  .باشم اون

 :خندید شاپور

ی اون با -  آبرومون باشه پشتت اون بذار ادرارت اختیاری ن 

  .بری یم رو

ون سیگار دود تا بود گذاشته باز را پنجره شاپور  .برود بت 

ی ستون به بود داد تکیه میثم  نزدیک درست که بدجان 

 . بود پنجره

ی پنجره نزدیک ستون االن .قناسه خونه خییل ویل-  خ 

  میگه؟

ون را سیگارش دود  :کرد نگاه شاپور به و داد بت 

؟ رو یک-  برداشن 

 .کرد هم رد را هایش اخم شاپور

؟ کدومو گم یم-  .بهشتیا همی  ی برداشن 
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ی به ابرو با هان 
 یم بلند صدای با که کرد اشاره دخت 

  .خندیدند

 بچه هم تاشون سه دو .برگردن زود باید ان خوابگایه-

  .بردار نشده دیر تا .تهرونن های

 با پیش دقیقه چند همی  ی تا .کرد نگاهشان دوباره شاپور

ها از ییک  درباره داشت بلندتری قد بقیه نسبت به که دخت 

 .زد یم حرف انجمن ی

 

ی این با داستانت-  امروز دیدمت جدیه؟ چیه؟ چادریه دخت 

  .تریا پشت

 یاد از را صبح کل به لحظه این تا .گرفت کام عمیق شاپور

ی .بود برده  جا از آنطور و خزر چادر روی ریختنش و چان 

  .رفتنش در

ی-  .هیچ 

؟- ی واسه هیچ  ی هیچ   صبحم بودی؟ گرفته کیک و چان 

 بودی؟ زده تیپ
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ی دراین حاال .نداد اهمیت شاپور ها این بی  ی مهمان   و دخت 

ی خزر جمع این ی ترین رنگ ن  ی .رسید یم نظر به دنیا دخت   ن 

ی و رنگ  های سال از که باشد زمان مسافر انگار .خجالن 

 که قبل ها سنه شاید و ها دهه از .است آمده دور

ها  حرف وقت هنوز .بودند شمایل و شکل این هنوز دخت 

 چشم در چشم جسارت و انداخت یم گل صورتشان زدن

  .نداشتند را شدن

 ییک ییک ما .بریم تا بردار رو اینا از ییک امشب همی  ی-

  .کدوم هر برداشتیم

 :خندید خودش حرف به میثم

 فرهاد که اون فقط .ست آماده هم یخچال کارتن-

 . خوره یم جر کارتن گوشتیه زیادی یکم برداشته

 :گرفت اش خنده شاپور

  .باال نیاریدش دیگه .خوبه نورالیه برای اون-

ی ویل- ی ن   .دادم شماره همزمان نفر سه به من شوخ 

  .نگن همدیگه به امیدوارم

  .رست بر خاک-
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ین در تازه-  نداده شماره بهشون هم هادی اگه حالت بهت 

  .باشه

 شاپور به و زد پنجره ی لبه به را سیگارش ته .خندید بلند

 :کرد نگاه

یت یه که نظرم به تو ویل- خورت .شده چت    کردن؟ چت  

 ....کردی ول رو بلوری ساق روی سیمی  ی حوری اینهمه

 شاپور .زد صدایش کش شود تمام اش جمله آنکه از قبل

 ی جاده های چراغ که کرد نگاه رو به رو بیابان تارییک به

 سکوت و ها ماشی  ی عبور به .بود نورش تنها کمربندی

  .میانشان ای ثانیه چند

ی اینطور به .کرد فکر خزر به  های نان به .رفتنش ناگهان 

مال   .شت 

ها به .بقیه سمت چرخید  به قرار اگر .کرد نگاه دخت 

 مثل را کردن تفری    ح که کرد یم انتخاب را کش بود تفری    ح

  .باشد بلد خودش

**** 
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ینیم و  دلهره چه به من دانسن 

 ....دزدیدم را سیب  همسایه یباغچه از

 

ی پروانه .بود ایستاده در ی دهانه خزر  های در جهت ن 

 :کرد یم بسته و باز را ها کابینت

 .تو بیا-

 و زده چادر زیر باد و  کرده رها را چادرش های لبه خزر

 انگار .کرد یم نگاهش چشیم زیر پروانه .بود کرده بلندش

 چادر زیر هیکلش .بودش ندیده خوب اینقدر وقت هیچ

 قوس تمام و باالیش و قد هیکلش .بود رسیده خوب حاال

 و ایران هیکیل خوش ترکیب .بود ایران یادآور بدنش های

 ساخته را خزر محسن درشت چشمان و کشیده صورت

ی که بود  پرپشت موهای و برمیداشت رس از رورسی وقن 

 ریخت یم هایش شانه روی آبشار مثل دارش موج مشیک

ه لحظه چند برای را کش هر   .کرد یم خت 

 .ممنون خییل-

  .کرد پیدا را مخصوصش ظرف پروانه
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 .رسده هوا تو بیا-

 کرده خاموشش پیش لحظه چند همی  ی .بود داغ فسنجان

 کرد یم نگاه خودش دست به و بود خزر به پشتش .بود

  .لرزید یم چطور دیگ در مالقه بردن وقت که

 .شد بسته آرایم به خانه در

  .حمامه یاسی  ی .تو بیا-

 را ظرف پروانه .بود ایستاده سالن وسط مردد هنوز خزر

 :پیشخان روی گذاشت

  .بشی  ی-

 .ممنون-

  .کم یه... بشی  ی-

 را امشب یک و کند کاله و شال یاسی  ی که بود امیدوار

ون  به مستقیم بود برگشته که حیاط از یاسی  ی اما برود بت 

 و او میان نقیل و حرف دوباره بود معلوم .بود رفته حمام

 .دیدشان یم ها پنجره پشت همی  ی از .بود گرفته در یارس

 .دارم کارت...بشی  ی-
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ی ظهر از بعد  سه دو تا حداقل یاسی  ی بود مطمی  ی وقن 

 خواسته را حورا است مغازه یارس و آید نیم دیگر ساعت

ی .بود آمده و کرده بغلش حورا و بود خواب کوثر .بود  ن 

 ی دریاچه پای از حاال همی  ی انگار و بود رو و رنگ

ی اما .بود شده بلند استفراغ ی هم آن از رفت یم وقن   رنگ ن 

  .بود شده تر رو و

 .دیگه بشی  ی-

 دو مثل درست .بود ترسیده .پرید هم خزر صورت از رنگ

ی پیش سال سد پروانه تا بود نشسته جا همی  ی وقن   تو "بت 

 و عیل زن سفارش به "نشدی؟ ماهیانه عادت هنوز

ی که عاطفه ی این چرا بدانند بودند پیگت   به دیر اینقدر دخت 

 طور همی  ی هم روز آن ! است پیوسته زنان ی جرگه

 بهم را هایش دست کف همینطور .بود پریده رنگش

ی خطای انگار .فرش به بود زده زل و بود چسبانده
 
 بزریک

ی باشد کرده  جواب که شد نیم باز هم از هایش لب حن 

ی .بدهد  سادات بود شده حرفش شان زنانه جمع در وقن 

 :بود برگردانده رو

اش-  .این اینم ییک اون از اون . خودش مثل هم دخت 
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 دست به دستمالش رسیدن و حجله که بود حورا ییک آن

 که بود خزر ییک این و بود کشیده طول هفته یک سادات

  . شکافت نیم را کودیک دنیای ی پیله

 

 ...خواستم یم-

 هیچ .نبود آسان .چرخید نیم پروانه دهان در کلمات

ی این به شد نیم .نبود آسان  که نبود ساده .گفت راحن 

 زودتر را دومش حرف همی  ی برای .بگوید ساده بتواند

 .گفت

متون خواستم یم-  .مادرتون خاک رس بت 

ی رفی  ی که بود سخت گذشته آنچه از گفی  ی آنقدر  پنهان 

  .بود شده آسان ایران خاک رس

 .حورا و تو... و خودم...فقط-

 دو دو به خزر های چشم .شد کرد یم فکر که همانطور

 .افتاد

 .بدونه کش خوام نیم ...فقط...گفتم هم حورا به-

 .خودمون...بی  ی
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ی از  رو به رنگ .بود طور همی  ی خزر داشت یاد به که زمان 

ین با و نداشت ی کوچکت   .زد یم پر پر هایش چشم حرکن 

ی دو هر ی ی همه .بودند همی  ی دخت   مانده ایران از که چت  

  .بود

 ....حال هر به...شاید کردم فکر-

 بعد احساس این .کند کامل را جمالتش توانست نیم

ی  این .بود انداخته گلویش دور دست بود سال 18 از بیشت 

 این به که احساش تناقضات وجدان، عذاب رسدرگیم،

ها ی یک ی قاعده به که بود سال 18 .داشت دخت   4 دخت 

 .بود کرده قایط هم با را بد و خوب ی همه سال 5 یا

ی جویید یم چه هر و بود کرده گم را راهش  این در بیشت 

ی خواب آن و هاشم از .شد یم گم تارییک  از .بود عصبان 

ها این که خودش  و روز هر تا بود آورده اینجا به را دخت 

 و پریده های رنگ با و باشند رویش جلوی ساعت هر

 شد یم شاید که بیاورند یادش به شان زده وق های چشم

 این به شد یم .آن از جلوتر اصال .نکرد اما بکند کاری

ی و روستا به برگردد شد یم .نیاید خانه  مرده پدرش اگر حن 

ی زمی  ی مادرش و بود  از .شود ماندگار همانجا باز گت 
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ی خودش ی همیشه که بود عصبان   گفت یم باید وقن 

ی .شد یم بسته دهانش  را گلویش بغض زد یم داد باید وقن 

ی .کرد یم پر   . شد یم یخزده و رسد کرد یم دفاع باید وقن 

 پوش بدن ی حوله با یاسی  ی ی تنه نیم و شد باز حمام در

ون رنگش ای قهوه بلند  دید را خزر که همی  ی .آمد بت 

  .حمام به برگشت رسی    ع

 باشند بریده را پایش و دست انگار .نخورد تکان خزر

ی پروانه .بود مانده جا رس همانطور  آشفته قبل از بیشت 

 :شد حال

ی رو روزش-  .کنم پیدا بهونه یه...باید .میدم خت 

ی  جا رس اما خزر .بایستد هم خزر بود منتظر ایستاد وقن 

ی .بود مانده  .خزر سمت گرفت را غذا سین 

 .میشه رسد-

 همان .محسن نگاه درست .کرد یم نگاهش پایی  ی از خزر

 به چسبیدند یم ها وقت این که خورده تاب بلند های مژه

ی بود بغلش زینب انگار .ابروها  و خواستش یم محسن وقن 

 را بچه خواهد یم که بود قلبش در دنیا همه ترس پروانه
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 طور همی  ی محسن !پدرش .بسپارد پدرش آغوش به

؟ یم استخاره "کرد یم نگاهش  "کن 

 

ی  . شد بلند آرایم به خزر .لرزید پروانه های دست در سین 

ی   .پروانه به زد زل ثانیه چند دوباره . گرفت را سین 

 .رفت یم راه و شد یم بلند گرفت یم بغل را زینب محسن

 چرا "ایستاد یم محسن .رفت یم دنبالش سایه مثل پروانه

ی پروانه "افتادی؟ راه من دنبال اردک جوجه عی  ی  حن 

 .بود زینب گرفی  ی پس فکر فقط .رفت یم یادش هم لبخند

ی ها شب هنوز .محسن های دست فکر  به خوابید یم وقن 

 کجا تا بود نکرده تمام را کار ایران اگر که کرد یم فکر این

ی دل و اضطراب این  یم کجا تا داشت؟ ادامه نگران 

ی برود؟ راه محسن دنبال توانست  یم تر بزرگ زینب وقن 

 را محسن مختلف های بهانه به توانست یم کجا تا شد

  .کند دور

 نجات .او نجات برای بدهکار .بود بدهکار ایران به

ش  .آن از بعد های بچه ی همه نجات .دخت 
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 .کرد مشت را هایش دست پروانه .گرفت رفی  ی راه خزر

ی تا بود کرده آماده را خودش  و ایران از .بگوید این از بیشت 

ی اما بدهد را نامه بگوید گذشته آنچه  را اش توانان 

سید هنوز .نبود مطمی  ی هنوز .نداشت  ی سایه هنوز .میت 

 دیگر اینکه با .کرد یم حس خانه جای جای در را محسن

 دل های دیواره به هنوز ترس اما نبود خانه این در زینب

 ترسید یم هنوز "هام بچه .هام بچه".زد یم چنگ پروانه

ی ی .کند تهدید را هایش بچه چت    اگر که سادات مثل چت  

 که تصمییم چنی  ی و دارد ای نامه چنی  ی پروانه فهمید یم

ی همه بگشاید را کهنه زخم  یم خراب رسش روی را چت  

ی یارس .کرد  سادات های دندان زیر که بود تنش از گوشن 

ی .بود مانده   .بود کرده لهش سادات که که گوشن 

ی با خزر ون آرایم به غذا سین   بلند را چادرش باد .آمد بت 

ی انگار اینحال با .رقصاند یم هوا روی و کرده  اختیار ن 

 .مادرش .رفت یم عیل عمو عمارت سمت به باشد

  .دوید یم مادر تصویر دنبال به دوباره ذهنش .مادرش

 دنبال به .دور . محو چند هر ای صحنه دنبال به

 یاد به تنها .کرد نیم پیدا چت  ی هیچ .جمالتش .صدایش
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ی کنار که داشت  احساس نبود یادش چت  ش هیچ که زن 

ی  پر باغ این به رسیدن از قبل تا کودیک انگار .داشت خون 

  .است بوده خوب حال از

ی  تا کشید رسش روی را پتو رفت فرو تارییک در خانه وقن 

 آنچه از بیش روز ماجراهای ی همه .کند خایل را بغضش

 ، نامه .بود گذاشته دوشش روی فشار داشت را تحملش

ی و خانه دانشگاه، نازک،   .مادرش قت 

ی بعد یکساعت ی  بود کرده گریه خوب وقن   روشن را گوشر

 .بود خشکیده دلش در دیگر شاپور دادن پیام امید .کرد

 .شد روشن دلش های چراغ تمام دید را پیام که همی  ی اما

ی پیام یک   .بود صون 

 .کنم واریز تا بگید . نگفتید را ها نون ی هزینه این .سالم-

 نشانه را دلش های چراغ تک تک سنگ با کش انگار

 بازگشت .شده بسته جمع های فعل .رسد صدای .گرفت

  .پول

  .بود شده تمام چت  ی همه .زد یم حدس درست
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د خوابش که بعد یکساعت تا  موهایش الی اشک رد بت 

ی و بخشکد  بار 100 از بیش شود رها زمی  ی روی گوشر

 بی  ی امید از نوری آنکه امید به .داد گوش را شاپور صدای

 .جویید نیم که نوری .کند پیدا جمالت ی نقطه

**** 

 

 وقت حاکم که 284 سال به میشه مربوط جرقه اولی  ی-

ی تنبیه رو زمانه خوشنام تاجرای تهران  چرا؟ حاال .کرد بدن 

 .قند قیمت افزایش خاطر به

ی روی از را رسش لحظه چند هر شاپور  کرد یم بلند گوشر

ی داد یم تکان را رسش .انداخت یم نگاه استاد به و  یم یعن 

 گایه .است بحث جریان در هم خوب اتفاقا و شنود

ی انداخت باالیم را ابروهایش  شده جالب برایش بحث یعن 

ی .است ی که بحن   بعد .است مورد چه در دانست نیم حن 

ی ردیف یک در .انداخت یم پایی  ی را رسش دوباره  4 هر افق 

ی به و نشسته شکل یک به کدام هر پرس  هایشان گوشر

  .کردند یم نگاه
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 :نوشت شاپور

 .خشکه یکم فقط .نمیاد بدم اتفاقا نه-

ی  روشن را اسمش شاپور و بود ها پیام آنطرف که دخت 

ه  انداخته جا را آخرش کاف بود فهمیده بعد و کرده ذخت 

 :نوشت بعد و فرستاد تهوع استیکر داشت است

 .مسخره و رسد .دقیقشه یک که خشک .ازش متنفرم-

ی و خرداد ی گرما از هم تت  ی اینا حاال .میمت   . مردمش .هیچ 

ون بریم ما نشده سال دو این تو .مردمش وای  عی  ی اینا بت 

  .نکی  ی نگاه رو ما بدیدا ندید

ی .داد یم تکان را پایش شاپور  گایه که آنقدر .تند و اراده ن 

ری صدای ری قت    .آمد یم در کفشش قت 

ی خب-   .دیگه ان مذهن 

  .برگردم شه تموم منتظرم فقط وای-

 لبخند به .کرد نگاه عکسش به چندم بار برای شاپور

ی دندان و گشاد   .زدند یم برق که هان 

 .خالته کشک آش-
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 نبود اگه هم انجمن و رفیق و دوست تا سه دو این .واقعا-

ی دیگه که ی یک تو .هیچ   انجمن؟ هسن 

 کرد یم تایپ را ها چهارشنبه و ها دوشنبه داشت شاپور

ی باالی افتاد خزر اسم که  .شد پیدا پیامش از نییم و گوشر

 روز از .بود داده شاپور که پیایم آخرین از روز دو از بعد

ی مال نان و چان   :کرد باز را پیام .شت 

 . بودن شده له .نداره قابیل-

 پر دنیای یک از انگار .خاراند را گردنش پشت شاپور

ی ناگهان هیجان  و آرام دنیای در بود کرده پرتابش دسن 

ی .ساکت ی دنیان  ی که آب و رنگ ن   در هم عکس یک حن 

ی زیر آن در چت  ی همه .نبود آن ی و بود پوسن  ی کمت  ی وقن   حن 

 احساس رسزمی  ی این در اینحال با .داشت صدا لبخندها

 را شهرش که بود پادشاه یک شبیه اینجا .داشت پادشایه

  .ساخت یم خودش

  .کنم یم کم رو تا دو او قیمت خب-

ی آب کادر یک در که موازی دنیای در
 

 ی صفحه در رنیک

ی ی بود گوشر  .استیکر .صدا و رس .بود برقرار شور و رسر
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ی .غر غر . خنده  .بود خودش شبیه رسزمی  ی آن دیگر آدم 

  . شفاف سطچ هم یک در

 بزنم رس یه برم گفتم انجمن اومدم من اونرسی شاپور-

 ...نمیشه باورت وای چطوریه میگن که تئاتر این ببینم

 در .آمد یم هم پشت روشنک ی خنده های عالمت

 :بود نوشته خزر سکوت، رسزمی  ی

  .نکنید حساب رو بسته اون-

ی که کرد یم فکر لبخندهایش به شاپور ی و بودند رنگ ن   ن 

 در سنگ شهاب یک سقوط مثل گایه چند از هر .صدا

 اینحال با .شدند یم ناپدید زود و ظاهر صورتش آسمان

 گذاشته وقت روزی چند عمر کم نور این جستجوی برای

وزی احساس بود کرده کشفش بار هر و بود  قدرت و پت 

  .داشت

 .بگو رو کارت شماره و قیمت باشه-

ی  لبش کنج روشنک با چتش ی صفحه به گشت بریم وقن 

ی این به رسیدن برای .جوید یم را  هیجانش و شور و دخت 

 حرف و داد یم لم که همی  ی .نداشت کردن تالش به نیازی
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 یم پیش مکالمه کرد یم قایط استیکر کیم با را یومیه های

  .رفت

 به رو شاپور های لب .شد آفالین بعد و نداد جواب خزر

 :نوشت روشنک برای .شد تا پایی  ی

؟ میشه تموم داره من کالس-  کجان 

ی نیم فهمید بعد و ی های حرف بیشت   تنها نه را روشنک اخت 

ی که نخوانده  یم جواب باید که هست سوایل نفهمیده حن 

 :نوشت روشنک .داده

سم دارم من-   .دانشکده مت 

  .بینمت یم اویک-

 پیام اما بود آنالین .کرد نگاه خزر ی صفحه به دوباره

 نوشت یم دوباره داشت حالیکه در .بود نیامده جدیدی

 :رسید جدیدی پیام خزر از "بده کارت شماره"

 .خرابه کارتم-

ی و آرام لبخندی  در .شد پهن شاپور های لب روی صدا ن 

 بود کاشته که سایل و سن کم نهال اش پادشایه رسزمی  ی
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 شده پیدا جانش کم ی شاخه روی کوچک ی شکوفه یک

 :خندید .بود

 اومد؟ پیامک برات بانک از-

 حاال .بگوید چه کرد فکر دوباره شاپور .نداد جواب خزر

ین جمله کدام ی بهت   خوب آنقدر جمله کدام دارد؟ را تاثت 

ی خوب حس آن و بخنداند را خزر که است
 

 و مردانیک

 کند؟ پخش هایش رگ در را قدرت

؟ کلیه سنگ نکنه خوای؟ یم هم رو سودش حتما-  گرفن 

 .نداره قابیل-

ی نوار به روشنک جدید پیام  شاپور "رسیدم من "آمد باالن 

 :نوشت خزر برای عجله با .نکرد باز را پیام

ی زیر میارم-   .یازده به رب  ع یه .بگ ن 

 آرایم به استاد به رو ها نباشید خسته ی زمزمه صدای

 پیام یک .داد تکان تند تند را پایش دوباره .شد یم شنیده

 :رسید خزر از

ی قرمه شما-  دارید؟ دوست ست  
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 چطور؟ نداره؟ دوست یک-

ی ی مدن  ی به شاپور .نیامد پیایم دوباره طوالن   زده زل گوشر

  .بود

  .آوردم براتون من-

 مثل درست ارتفاع، از سقوط مثل درست شاپور دل

ی ترن یک در نشسی  ی  یک از آمدن پایی  ی مثل ، هوان 

ی ی .ریخت هیجان با تند رساشین  ی هایش گوش کنار حن   تت 

  .کشید یم

ی زیر دیگه دقیقه دو-   .بگ ن 

ی هیچ که ای جزوه حالیکه در بلند صدای با بعد  در چت  

 :گفت کرد یم رسازیر کیفش به بود نشده یادداشت آن

 .نباشید خسته استاد-

 

ی در را کلمات آخرین ی و نوشت گوشر  در داد رس را گوشر

 :شلوار جیب

 .بینمت یم بعدا اومد پیش برام کاری یه من-
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***** 

 

 نشانده خون به /را عالم کرده دیوانه تو عشق حدیث"

 "را عالم دودمان دل

ی نوحه وقت که غیم آن .داشت سوز یارس صدای  خوان 

 و قد دیدن .داشت دوست سادات صدایش، به افتاد یم

ی و مشیک لباس آن در قامتش  بود، دستش که میکروفون 

ی پا بر نشسته عرق  از بود تمثایل سیاهش موهای و ها زلق 

ی ی هرگز که پرسی آخرین .خواست یم که محسن   نشده آن 

 این قانونش .بشود خواست یم او و بشود شد یم که بود

ی مثل باشد کش هم محسن که بود  در حاال که مردهان 

 یم سینه بر ایستاده پرژکتور نورهای زیر بزرگ باغ آن

  .کوبیدند

یاست موهبت تو غم"  رسور به دهم نیم /من دل در کت 

 "را غم این بهشت

 و عیل .دید یم را حیاط چرخدار صندیل روی اینجا از

 عزاداران اولی  ی صف در و ایستاده یارس پای پایی  ی که جواد
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ی  تا آمدند یم فامیل و محله اهل ی همه .بودند حسین 

 .شوند سبک و بریزند اشک بزنند سینه یارس صدای پای

ی ی ساله 40 ی روضه در تا آمدند یم همه  هاشمیان بن 

ی .کنند عزاداری  عزادار بود سال نوزده  که هاشمیان بن 

 خون را چشیم هر صدایش که بود رشید پرس همی  ی پدر

  .کرد یم فشان

 این ندهم عالیم به /بخشید من به آبرو تو ماتم غبار"

 "را ماتم غبار

 پرده پشت از .کوبید یم اش سینه به آرام دست با سادات

ی زن اشک ی  یم بودند نشسته خانه دور تا دور که هان 

ی که هایش نوه .دید ی .هایش عروس .کردند یم پذیران   سین 

ی های  خایل خرما های ظرف و شد یم دست به دست چان 

 عکس یک .بود محسن عکس دیوار ی سینه به .شد یم

 .کرد یم نگاه را سادات حاال همی  ی درشتش چشمان . بزرگ

ی چشم  نشده رسد که خایک .بود کرده پرشان خاک که هان 

ی های چشم .بود نشده رسد هرگز .بود ی که درشن   اش زیبان 

ی نهایت در و بود همه وصف  کرده پر خون را اش درشن 

 .دسته تا چاقو یک و خون .بود
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 دستم به دهند اگر /ندهم محبتت اشک ی قطره نیم به"

 "را عالم تمام

 که بود تعجب در خودش از هنوز .بست را چشمش

 را صحنه آن شب هر و آورده طاقت سال نوزده چطور

 .است مانده زنده هم باز و دیده بیداری و خواب در

 قلبش و بودند سالم هایش چشم محسن از بعد چطور

ی تپید یم  از خون به غرق را اینها دوی هر پرسش وقن 

  .زیاد درد با حتما .درد با .بود داده دست

 .بفرمایید-

ی به را هایش چشم  خود .کرد باز خزر های چشم درشن 

 همان .درشت همانقدر .رنگ همان .محسن های چشم

ی و پر ابروهای همان .دار تاب های مژه  .نگاه همان حن 

ی همان  .ترساندش یم همیشه محسن نگاه ته که چت  

ی  دیوارهای از که نگایه .بود نشده رام هرگز که چت  

  .پرید یم قواعد و ها قانون ی همه از خانه،

 .خورم نیم-
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 میان شده مچاله سفید دستمال به .دزدید را نگاهش

ی این که بود سال چهارده .زد زل انگشتانش  یم که را دخت 

ی قلبش تمام دید ی .کشید یم تت   شبیه اینقدر هم زینب حن 

ی این که نبود محسن  به یکجا را محسن تمام انگار .دخت 

ی تا شد خم و شد رد خزر .بود برده ارث  زن برای را چان 

د بعدی  آنطرف .پروانه نگاه در نشست سادات نگاه .بت 

 شده خایل های استکان تا بود ایستاده اش خانه پیشخان

  .بردارد را

ی چنی  ی یک .حال همی  ی .بود جا همی  ی  را زینب پروانه .شن 

 ایران که کرد یم پر را قندان و بود ایستاده .بود گرفته بغل

ی دست در دست و برآمده شکیم با .رسید  حاال که دخت 

  .بود پروانه عروس

 قبل سال دو ییک از .بود پروانه های چشم در نگاه همی  ی

ی ی را دوم زن داشی  ی ی قضیه محسن وقن   این بود کرده علن 

ی .بود شده پروانه های چشم مهمان نگاه
 

 دنباله و همیشیک

  .دار

 مادر حاال که او به رو لبخندی .بود آمده لبخند با ایران

ی سعادت .بود شوهرش  او دست و بود آمده .هاشمیان بن 
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 رس محسن .آید یم که دانست یم سادات .بود بوسیده را

 از بست یم را اش مشیک لباس های دکمه حالیکه در شب

 :بود آمده آنها ی خانه سمت به پروانه عمارت

 دست بیاد داشت اضار خییل . میاد ایران امشب .مادر-

  .شما بوس

 وقت هیچ ایران خواهد نیم پروانه که دانست یم سادات

 دیگری زن با را محسن که بود پذیرفته باشد اطراف این

یک  .باشد باغ این در او با خواست نیم اما است شده رسر

ی را حس همی  ی .فهمیدش یم  بود شده هوویش ملوک وقن 

 آقا حاج رفی  ی رنج .بود کشیده را رنجش .بود کرده لمس

 رختخواب از .دیگر ای خانه به او ی خانه در ی دهانه از

ی رختخواب به او  ملوک اینحال با .فهمید یم  .دیگر زن 

ی درست و بود آمده سال ده برای  که بود نشسته عمارن 

 هر که داشت را شانس این پروانه .بود جواد ی خانه حاال

ی با روز  چشم در چشم بود رستر او از چت  ش همه که زن 

ی این از ثانیه هر او مثل و نشود  خرد خودش در تحقت 

  .نشود
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 به .بود کشیده حورا رس به دست .بود زده لبخند ایران به

 نشانده را او و داده تکان تایید رس ایران ی برآمده شکم

خانه به رو .خودش کنار بود  گذاشته .پروانه به رو .آشت  

 یم نگاه او به اما پروانه .شوند چشم در چشم هم با بود

 تا.محسن تا بود شایک او از همیشه مثل .ایران تا کرد

ی  .ایران ی حن   شایک او از هنوز بود شده تمام محسن وقن 

ی .داشت طلب او از همیشه .قاتلش تا بود  .را هاشم حن 

ی
 
 واهمه نگاهش همی  ی از سادات و .را پاشیده هم از زندیک

یک چت  ی آن از .داشت  .دانستند یم دو هر که مشت 

ی ی نرسیده های بدن و محسن های دست از   بچه دخت 

 .ها

 

ی ابهت آن .بود کرده ویرانشان اندازه یک به محسن  بن 

  .آبرو و اسم .بود برده خودش با را هاشمیان

 رسیده شورش پر جای به نوحه .بود رفته باال یارس صدای

ی هیئت و بود ی زنجت   افتاده نور .بود رسیده باغ به تازه زن 

 از بعد که پرسی . یارس ی کرده عرق صورت به بود

 همه .بود داغش جای که عزیزی .بود مانده جا به محسن
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 آنطور .بسازد نو از را محسن تا بود گذاشته را توانش ی

 تمام .خواست یم خودش .خواست یم آقا حاج که

 یارس .بود شده و .خواست یم رسمشان و اسم و اصالت

ی .تاری    خ های الیه در شده گم محسن بود شده  که محسن 

 کرده فراموش را واقیع محسن .بود نشده متولد هرگز

ی .بود ی بار اولی  ی خودش را مچش که محسن   بیست وقن 

ی .بود گرفته باغ درختان میان بود ساله  ای محله هم وقن 

 رس روز هر و بودند جنگ میدان در تانک و توپ زیر ها

 خودش های چشم با بود شهید ی حجله یک کوچه هر

ک تن لمس حال در را محسن های دست  ساله شش دخت 

 .بود دیده عمویش ی

ی از   و دیده چه بود نیاورده رویش به هرگز که محسن 

 پرس این حاال بود کرده فکر کردنش متاهل زودتر به فقط

 باال را خانواده پرچم دوباره که کش آن .بود مانده جا به

  .بود برگردانده را رفته رسم و اسم دوباره .بود برده

ی یاسی  ی مردها ی حلقه در رسش پشت  ایستاده دورتر جان 

 و بود بقیه هیاهوی از دور به .زد یم سینه به آرام و .بود

  . پروانه ساکت پرس . زمی  ی روی نگاهش
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خانه به و چرخید دوباره ی پروانه .کرد نگاه آشت    یم چان 

 زیر عروسش .کرد یم نگاهش دیوار روی محسن .ریخت

ی را بچه و بود نشسته عکس   .داد یم شت 

 دانست یم آنکه با بود نگرفته یاسی  ی برای را حورا پروانه

 انتقام .گرفت یم او از را همه انتقام پروانه .خواهدش یم

ون او دامان از سادات که یارسی  انتقام .بود کشیده بت 

ی او به که پرسی ی .مادرش تا بود وابسته بیشت   را ایران دخت 

 .باشد دور خودش پرس از تا یارس دامن در بود انداخته

 .نبودند یاسی  ی مثل پروانه برای هرگز محسن های بچه

ی بچه شبیه .بودند ای عاریه انگار  باالخره بود قرار که هان 

ی د را خودش پرس دست و کند شان پیاده جان   .برود و بگت 

های با .گرفت یم انتقام همینطور ی .ایران دخت   در که زن 

 .بود کرده او پرس خرج را دو هر که داشت چاقو دو خانه

ی از بعد بود؟ زنده غم این از بعد هنوز چطور هان 
 دخت 

اث خون با خونشان و رفتند یم راه خانه این در که  مت 

  .شد یم ییک محسن

 یم پر را ایران خایل جای .گرفت یم انتقام اینطور پروانه

ی .کرد  پایش پای جا همی  ی پیش اندی و بیست که جان 
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ی .بود  پروانه بنشیند تا بود کرده باز ایران برای او که جان 

 .شود خایل حفره این گذاشت نیم .کرد یم پر لحظه هر

 . شود تمام .شود رنگ کم غم این گذاشت نیم

 .گرفت یم انتقام اینطور پروانه

**** 

 

 هللا یا...هللا یا-

 های دیس عجله با پروانه .بود گرفته را دیگ رس یاسی  ی

 یاسی  ی .در نزدیک چید را شده سوار هم روی ی نفره تک

 پای نشست پا رس .بود زده تا را اش مشیک لباس آستی  ی

 :دیگ

 . بیاد بده-

 خزر .بود ایستاده در دم که کرد اشاره خزر به دست با

 دیگ با یارس ها پله پایی  ی .برداشت را اول دیس و شد خم

 دو هر و بود گرفته عیل عمو را دیگ رس .آمد یم خورش

 :ها پله روی گذاشت را دیگ یارس .آمدند یم گویان هللا یا

 .ببند .درو ببند-
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ی را بچه و نشسته که بود دیده را حورا در میان از  یم شت 

 بچه صورت و رس روی بود انداخته را چادر اینکه با .داد

ی ی دید را یارس وقن   را در خزر .کرد جمع را خودش بیشت 

 دست به و ریخت یم برنج رسعت با یاسی  ی .بست نیمه

 رسعت با غذا .بود ایستاده راه میان پروانه .داد یم خزر

 . کند پر را ها سفره تا شد یم دست به دست

ی به .کرد نگاه باغ به چشیم زیر خزر  و رفت در که مردهان 

 شاپور اگر .تپید یم و بود شده قلب تنش تمام .بودند آمد

ی امشب هم  خانه این در اگر باشد؟ باغ این میان جان 

  .حوایل همی  ی باشد؟

 کرده پاک را ها پیام تمام .بود نداده را پیامش جواب هنوز

ی که بود کرده فکر فقط و بود  در را رابطه نگفی  ی چت  

ی حالت همان  کرد یم فکر .داشت خواهد نگه ته و رس ن 

 آن از بعد .کرد خواهد تمام را چت  ی همه ها نان پول گرفی  ی

 ای؟ بهانه چه دیگر

 او نفهمد هیچوقت .نباشد اینجا شاپور کرد یم آرزو

 را حقیقت این خواست نیم .است خانه این از عضوی

  .کند عریان
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 بود زده زانو .کرد یم پر را خورش کوچک های ظرف یارس

  .بود اخم از پر صورتش و ایوان روی

 توانست یم شاید .کرد یم نگاه برنج از پر دیگ به خزر

د غذا برایش ی دوباره فکر این با .بت  ی .نه" .شد تپنده قلن   خ 

 یم پروانه های دست میان رسعت با را ها دیس "آخه بگم

 تصویر "داره گناه .آخه خوره نیم غذا ... خب" .گذاشت

ی .شد یم تکرار ثانیه هر ذهنش در شاپور  ذهنش در حن 

ی عزای سیاه لباس  بود کرده سیع و بود کرده تنش حسین 

ی ی را موهایش .کند تصورش زند یم سینه وقن   اش طره وقن 

ی توی افتد یم ی تصویر این در .ببیند پیشان 
 

 آرایم به ساختیک

ی شب آخر همیشه مثل .کرد یم اضافه را جزییات  وقن 

 ی سفره یک دور خانواده خود رفتند یم مردم ی همه

 چطور که دید یم را زینب قبل سال .شدند یم جمع بزرگ

 زیر بود شده اضافه خانواده جمع به تازه که شوهرش با

 تصویر در .کردند یم بدل و رد لبخند و نگاه چشیم

 یک و بیاید او تا ایستاد یم ستون کنار شاپور دلخواهش

 های چشم آن و زد یم لبخند . بیاورد برنج بزرگ دیس

  .کرد یم تنگ را سیاه
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ی-  ...دیگه بگت 

 یاسی  ی های دست از برنج دیس آخرین گرفی  ی ضافت به

 بسته نیمه درهای توانست یم بردن غذا همی  ی شاید .افتاد

 شاید .کند باز دوباره را گرفته پا تازه ی رابطه این ی

 .کند رنگ کم را کردنش فرار و روز آن رمیدن آنطور

  .بیاید خوشش شاپور شاید

ی  در و چرخید  بست را ورودی در و شد کامل سفره وقن 

ی . دید را نازک اول ی لحظه  .بود نشسته دیوار کنار کنچ 

 پای و دست میان و کرد یم کمک که سال هر عکس بر

 گذشته سال .بود نخورده تکان جایش از امسال بود همه

م من اومد یاسی  ی"بود کرده زمزمه خزر گوش زیر  غذا مت 

م رو  رنگ اما امسال "باشه؟ رسم پشت وایسا تو بگت 

 چشم حاال و بود کرده گریه مراسم اول از .بود پریده

خانه در عمو زن .داشت ورم هایش  کنار بود ایستاده آشت  

 :بود گفته و پروانه

  .زیاد نیست خوب حالش شده عادت نازنی  ی-

  . دزدید را نگاهش نازنی  ی .ایستاد خزر
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ی شب آخر  به سفره و خورده شام خانواده ی همه وقن 

 :رفت عقب جواد عمو شد یم خایل آرایم

 .بخونید فاتحه .محسن و آقا روح به برسه-

وع لب زیر همه  دست غذای به خزر .کردند زمزمه به رسر

 چه .کرد یم نگاه بود مانده پیشخان روی که ای نخورده

 غذا این از پروانه که کرد یم درخواست چطور گفت؟ یم

 پروانه .کرد یم جمع را سفره آرایم به .بگذارد کنار برایش

 بود منتظر انگار .کرد یم نگاهش چشیم زیر شب رس از

 چطور .است چطور ماجرا آن شنیدن از بعد حالش ببیند

ی دیدن با است قرار  ملقمه اما خزر بیاید؟ کنار مادرش قت 

  .بود ریخته هم به احساسات از ای

 را مشیک رورسی پر .سینک داخل گذاشت را ها ظرف

 :ایستاد کنارش پروانه .اش شانه روی انداخت

ا .شدی خسته بشی  ی برو .بشوری خواد نیم-   .هسی  ی دخت 

های به  را صدایش مردد خزر . کرد اشاره جواد عمو دخت 

 :آورد پایی  ی

م فردا من بذارید غذا یه میشه-   دوستم؟ برای بت 
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ی پروانه  :داد تکان را رسش توجه ن 

  .بردار بسته در های ظرف از .آره-

 یم قرار دوباره .زد شکوفه شاد لبخندی خزر دل ته

 راه وقت توانست یم هم باز .دید یم را شاپور و گذاشت

 را شاپور عطر .ببیند را هایشان قدم شدن هماهنگ رفی  ی

ی زیر و کند حس  چه هر که داد یم قول .بایستد بگ ن 

  .بماند جایش رس شد

ی حاال"داد فشار هم روی را هایش لب  همان با "بگم؟ خ 

وع لبش روی بود نشسته حاال که لبخندی  شسی  ی به رسر

ی تا چرخید لحظه یک .کرد ها ظرف  را ها ظرف مابق 

 با .کرد یم نگاه را لبخندش داشت که دید را یارس .بردارد

ی اخم همان
 

  .همیشیک

**** 

 

ی رسویس همیشه ها کالس بی  ی انه بهداشن   یم شلوغ دخت 

ها .شد  ای دقیقه چند را ها مقنعه تا آمدند یم دخت 

 تجدید را ها لب رنگ و بسته و باز اول از را موها بردارند
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 چشم حالیکه در و شدند یم خم ها آینه به رو همه .کنند

 هم با .کردند یم سیاه را ها مژه کردند یم درشت را ها

  .خندیدند یم و زدند یم حرف

 پر دلش تمام .انداخت آویز به و برداشت را چادرش خزر

 کیف ته پالستیک یک در را غذا ظرف .بود اضطراب از

 بار هر .بود چیده رویش را جزوه و کتاب بعد و گذاشته

 نریخته خورش شود مطمی  ی تا کشید یم کیف ته دست

  .است

ی .آب زیر گرفت را هایش دست  آورد یم باال را رسش وقن 

ها آن با را خودش تصویر و  رسی    ع  کرد یم مقایسه دخت 

 یم احساس .کرد یم نگاه آب زیر هایش دست به دوباره

 چطور پرسند یم خودشان از و کنند یم نگاه هم آنها کرد

ی ی مقنعه چنی  ی در
 

 با تواند یم چطور .کشد یم نفس تنیک

ون کرک پر صورت و پر ابروهای این  زیر حتما بیاید؟ بت 

 فهمیدند یم و کردند یم نگاه را تیپش و رس چشیم

ین با چند هر اند دوخته برایش را مانتوهایش  پارچه بهت 

 یم دلش .قراح خوب های خیاط از ییک هرچند و ها

 یم که کش همان .باشد دیگری آدم توانست یم خواست
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ها این مثل تواند ی رژ آن و بایستد دخت   امروز که را لن 

ون آرامش با بود داده جا کیفش توی یواشیک  و بیاورد بت 

 و خندد یم حالیکه در و کند غنچه را هایش لب آنها مثل

ی هر .ریمل کرم، .بزند رژ است شاد  توانست یم که چت  

ی این ی و آبن 
 

د را رنیک   .دارد نگه را شاپور توانست یم .بگت 

ی .کرد نگاه خودش به دوباره  یم خوشش او از شاپور یعن 

ی شکل؟ این با او از آمد؟ ی وقن  هان 
 آب و رنگ این با دخت 

 پس .آمد نیم نه آمد؟ یم خوشش او از باید چرا بودند

 را اش شماره چرا بود؟ کرده حساب را تاکش کرایه چرا

ی قرار، پیام، بود؟ داده  دلییل چه اینها ی همه .چان 

  داشت؟

ی  رژ این .کرد کیفش مشغول را خودش .بست را آب شت 

 .بود داده هدیه هایش همکالش از ییک قبل سال را لب

ی برای کردن آرایش .بود نکرده استفاده هیچوقت هان 
 دخت 

ی هیچ او سال و سن به ها .نداشت خانواده در معنان   دخت 

ی فقط  یم مردی پسند مورد باالخره حورا یا زینب مثل وقن 

ی نه آنهم .کنند آرایش توانستند یم شدند ی که جان   باق 

 به خودش با را لب رژ باری دو ییک اما .باشند مردها
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ی ون از قبل و زده هایش لب به و برده دستشون   آمدن بت 

  .بود کرده پاک

ی ها وقن  ون باالخره دخت   جلوی .برداشت را رژ رفتند بت 

 نبود مسخره .کشید هم به را را هایش لب و ایستاد آینه

ی زد یم لب رژ امروز که ی هیچ پیش روز دو تا وقن 
 

 رنیک

 از اصال کرد؟ یم فکری چه شاپور نبود؟ صورتش روی

 بیاید؟ غذا گرفی  ی برای شاپور معلوم کجا

 قبل .شد پشیمان دوباره و کرد نگاهش .کرد باز را رژ در

 روز دو از بعد را پیام جواب باید .داد یم پیام باید این از

  .داد یم

 .داد یم پیام که حال هر به .برداشت را رژ در دوباره

 چرا .کرد یم اقدام ها نان پول دادن برای حتما شاپور

 دیگر شاید .آمد در هم دلش از شاید نکند؟ بهانه را همی  ی

ی همان به چت  ی همه دوباره و نزند حرف جمع فعل با  مست 

ی  را لبها بعد و کشید لبش به را رنگ .رسید خنده و شوخ 

 چه شاپور حاال .کرد یم پاک باید .نه .داد فشار هم روی

 .شد یم قشنگ .کشید هم به را ها لب کرد؟ یم فکری

 .آمد نیم چشم به هم آنقدرها
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 روز یک اگر شد یم چه .دید یم آویز به را چادرش آینه از

 این به بارها که امروز نه آمد؟ یم و کرد نیم رس ناگهان

 کند اش تجربه بود خواسته  بارها .بود کرده فکر ماجرا

ی فکر یک حد در چت  ی همه همیشه اما   .بود مانده باق 

 فکرهای آنکه از قبل .کرد نگاه چادرش به و چرخید

 را خودش تکلیف باید بیایند رسش به هم پشت احمقانه

ی .داد یم پیام باید .کرد یم مشخص  .برداشت را گوشر

 فشار پایینش لب روی را هایش دندان .بود آنالین شاپور

 باش زود .باش زود " .لب رژ طعم از شد پر دهان .داد

ی هر .ترسید یم ".بنویس  همی  ی .داشت ترس برایش حرکن 

ی اگر چه؟ داد نیم جواب و دید یم شاپور اگر حاال  چت  

ش که گفت یم ی چه؟ کند تحقت  ه شبیه چت    امل ی دخت 

ی  کردی فکری چه کردی؟ رم اسب عی  ی شد چت دهان 

  تو؟

ی پرس حتما شاپور .گفت نیم .نه  که پرسی .بود مهربان 

 بود کرده حساب را تاکش هزینه و داده تقلب ناشناخته

 که پرسی دانست یم زیبا اسمش مثل را او اسم که کش

 ... بود خوانده قشنگ تفاوتش ی همه با را او
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 .بودن شده له .نداره قابل-

ی آنکه از قبل .فرستاد را پیام عجله با  تعلل برای جان 

ی .باشد مانده دوباره  .ماند اش کرده عرق دست کف گوشر

ی وع شاپور وقن   در را قلبش تپش خزر کرد نوشی  ی به رسر

  .کرد یم حس بناگوش

 تصویر به کرد یم رس را چادر حالیکه در بعد دقیقه چند

ی شاپور حتما .زد لبخند .کرد یم نگاه آینه در خودش  چت  

 دوباره .آمد یم دوباره داشت که صورت این در بود دیده

ی و بودند شده مفرد هایش فعل   .بود منتظرشان بگ ن 

ی  .نبود مربوط ها چشم سیایه یا ها لب رنگ به که چت  

 دیده را خزر شاپور .بود دیده دیگری طور را او شاپور

ی .بود ا ی پوسته زیر که دخت   همه شکافی  ی به میل خرص 

 .داشت درزها و مرزها ی

 

ی قورمه عاشق من . به به .نکنه درد دستت-   .ام ست  
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 به کرد یم دنبال که خزر صورت روی را آفتاب رد شاپور

 محسوس تفاوت یک به .رسید یم اش شده رنگ های لب

 . بود کرده روشنش آفتاب نور که

ی یه برم باید االن من- م اگه بخورم اینو بشم قایم جان   بت 

 .میشه جنگ خوابگاه

 :زد لبخند خزر

 .کمه... ببخشید-

 :بست را مرصف بار یک ظرف در شاپور

ی قورمه- ی ست    نلسون .دنیاست یک اش ذره یک حن 

  .ماندال

  .خندید خزر ی شده گشاد لبخند به

ی ببی  ی- ی حن  ی غذا این ی معجزه به هم ها خارخ   بردن ن 

ی مردای دارید توقع شما اونوقت   .غذا این از بگذرن ایران 

 .نخورید اینطوری .رسده االن کنید گرمش...فقط-

ی قورمه-  .بودا .گرمه خییل هم رسدش ست  
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 را اش خنده تا دهانش جلوی گذاشت را دستش خزر

 یم را پوستش انگار که ظریف ی خنده یک .بپوشاند

  .شکافت

  .بودی من فکر به...که مرش-

  .کرد نزدیک هم به را چادرش های لبه آرایم به خزر

 .کنم یم خواهش-

ان-   .کنم جت 

  .رفت هایش کفش به خزر نگاه

ی غیب عالم از کاش- ی تو برسه خت   من داری دوست خ 

  .بیارم

 :کرد مکث کیم

ی- ی دوست که چان    .نداشن 

 :شد پا به پا خزر

 ...فقط دارم دوست...من نه-

ی کار-  باز تا کنم حساب رو ها نون پول من .اوکیه .داشن 

 .نرفته یادم
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  .پشتش جیب سمت برد را آزادش دست

 کنم؟ تقدیم چقدر-

 همینطوری .واقعا چقدرن دونم نیم...من .نداره قابیل-

  .آوردم

؟ دزدیدی-  یعن 

 ... گرفتم همینطوری .عمومه ی مغازه...از .نه-

 یه خودم .رو بسته دو هر فروختم دیروز من باشه خب-

ی   .روش گذاشتم قیمن 

 :خزر سمت گرفت را پنجایه تراول

 .روز دو این سود با باشه این-

د جلو دست پول گرفی  ی برای خزر  :نت 

 .شده چقدر دونم نیم واقعا من نه-

م خودم من باشه خب-  .پرسم یم مغازه مت 

ی خزر  :آورد پایی  ی را پول شاپور .نگفت چت  

ی نمیگم-  .داریم آشنان 
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 بعد و زد چشمک شاپور آورد باال که را رسش خزر

ی و جوش چنان به خزر دل .خندید  که بود افتاده خروشر

ی به شود رد اینجا از کس هر کرد یم احساس  یم خون 

ی چه درونش فهمد   .است خت 

ی اگه- م نگت   .کنما یم کلیه سنگ خرج مت 

ی خزر  سیایه گردش .کرد نگاه شاپور پهلوی به اختیار ن 

 را شاپور ناخودآگاه نگاهش رفی  ی پایی  ی و درشتش چشمان

 .کرد زده هیجان و گرم

ید؟-  بهت 

ی .شمان با جان کلیه بودی؟ مکلیه با-  سالم . ادب ن 

 .دوره .نمیاد صداش .خدمتتون کرد سالم کردی؟

 :خندید خودش

م خییل آره-   .بهت 

 :آمد وار زمزمه خزر صدای

   .شکر را خدا-

 نذره؟ غذا این-
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 .بله-

 خواین؟ یم مریض برای گفتید .باشه قبول-

 .خانوادگیه...نذر .نه-

ی دو تونم نیم که رو این خب-   .ناهار برای بخوریم تان 

م...من نه-  .نخورید رسد هم شما .سلف مت 

 :کشید جلو را لباسش ی یقه شاپور

  .توان با شما؟ شنیدی-

 شاپور .زد لبخند شاپور به رو درست بار اولی  ی برای خزر

 خجالت انگار خزر لحظه همی  ی و صورتش به زد زل

 .کشید

 .خورم یم یواشیک سوپر توی .شام برای میذارم رو این من-

  خورید؟ یم "شما" این با ناهار

 .کشید صورتش کنار به دست خزر

  .هست خوب رستوران یه تر پایی  ی خیابون تا چند-

 شاپور .کرد نزدیک هم به را چادر های لبه دوباره خزر

ی این بود فهمیده حاال   .است بودنش مضطرب برای عالمن 
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 ...من-

 .داد یم فشار و گرفته را راستش دست شست انگشت

 :شد قدم پیش شاپور

ون اگه- ی نیم بت  م من تون  م یم غذا مت   البته .میارم گت 

 نیست جالب خییل ویل هست هم دانشگاه خود رستوران

 دعوت خواد یم "شما" که اول بار برای حداقل .غذاش

  .کنه

 ...آخه...نه-

م قاشق تا دو برم خوای یم هم اگر-  هم با رو همی  ی بگت 

 هان؟.بخوریم

 زد یم لبخند بار هر .دید یم باال این از را خزر لبخند

  .شد یم کیف رس شاپور

ون... من-   .بیام تونم نیم بت 

ی را خزر جمله همی  ی گفی  ی کرد یم احساس  اندازه ن 

 بزند بهم را جو این اینکه برای .است کرده زده خجالت

 :گفت رسی    ع

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

م یم غذا من .نیست قشنگ خییل هم رستورانش حاال-  گت 

  خوبه؟ .بخوریم دانشکده پشت

 :داد تکان آرام را رسش خزر

  .میشه زحمتتون آخه-

 :کشید را لباسش یقه دوباره شاپور

 جاها همی  ی پس .اوکیه نه میگه میشه؟ زحمتت "شما"-

 یم رو منو اونجا زنم یم زنگ بهت .میام رسی    ع من باش

 .برات خونم

ی  در انگار .کرد یم نگاه را رفتنش خزر شد یم دور وقن 

ی  .بود مانده معلق زمی  ی قوانی  ی و جاذبه بدون رویا از دنیان 

 عجیب حجم این خوب؟ حال اینهمه بود ممکن چطور

؟  ؟ جدید حس این خوشر

 

**** 

 

 :زد یم داد تقریبا میثم
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ی- ی یم خ 
 
 .میشه وصل و قطع صدات یک

ی به را دهانش شاپور  :داد فشار گوشر

 !آشغال-

 .نده فحش .نمیاد صدات خدا به-

ی چندم بار برای و برد باال را رسش شاپور  تابلوی جهت ن 

 :کرد نگاه را رستوران

 .رو پول بریز .میثم کنم یم رسویس دهنتو میام-

 .ازتا کردیم قرض زار دو مگه؟ گنجم رس .بابا ندارم-

 .آدمیه عجب

  .الزمم پول-

؟ کجا-   هسن 

 .بریز رو پول .تو داری کار چه-

 .بده شب تا .میدم بهت ها قرضه این پس ببی  ی-

 .بدهکاری من به خودت تو عن-

 .بده پس کن حساب قرض اینو حاال تو باشه-
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  .کرد نگاه مچ روی را ساعتش .شد پا به پا شاپور

 .منتظرم بریز-

  شاپور؟ میدی یک-

  .باش زود .دارم کار بریز-

 ناموس فحش .برم یم رو آبروت کسبت محل میام-

 .پایی  ی میارم هاتو شیشه .میدم

 .بریز-

ی خالف کار خرج-  مواد؟ کار تو افتادی .نکن 

م میثم-  .نزن زر انقدر گت 

ی حروم خرج ومن پول- م خدا به نکن   نیم حاللت رو شت 

 .ریزم یم االن .کنم

 .رستوران داخل برگشت دوباره کرد قطع که را تماس

ی عینک  از چه هر .کرد نگاه را منو و داد باال را اش آفتان 

ی جواب خورد یم چه که بود پرسیده خزر  .بود نداده درسن 

ین بود گرفته تصمیم آخر دست  سفارش را غذا بهت 
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 .بود شده رو به رو خایل تقریبا کارت با تعجب با و .بدهد

ی بعد ثانیه چند  :کشید کارت شد واریز پول وقن 

  میشه؟ آماده دیگه چقدر-

 .دقیقه ده-

 :نوشت خزر برای و انتظار های صندیل روی نشست

  بنداز رو سفره-

ی به خنده با  تنگنای در را خزر اینکه از .زد زل گوشر

ی حس آن .کرد یم کیف گذاشت یم خجالت
 
 و بزریک

 .دید را پیام خزر .کشید یم شعله تنش تمام در قدرت

 :نوشت شاپور

ا این و گل .بکن تزئینم-   .اوکیه باشه هم چمن .چت  

ی خزر  .خندید دوباره شاپور .نیامد پیایم اما کرد تایپ چت  

ی وقت به .کرد یم فکر پدرش به ی مادرش که هان   عصبان 

 این " هایش شانه دور انداخت یم دست پدر و شد یم

 یم شونه و شاخ من برای االن نبی  ی اینطوری رو مامانت

ی یه .کشه ی انقدر زمان   .آورد نیم باال رو رسش بود خجالن 

 .دیدم رو صورتش بار دو ییک فقط من کنیم عروش تا
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 حرفم فهمیدم بعدها .بودم نشنیده اصال که رو صداش

  .بود انداخته جا شاپور  هایش لب روی لبخند "بزنه بلده

 .باشد عاشق پدرش مثل روز یک خواست یم همیشه

 به بچه و زن عشق به پدرش مثل .باشد داشته خانواده

ی آنها بدون و بیاید خانه  دهان به هم لقمه یک حن 

ی .نخندد ای لحظه .نگذارد  و دین ی همه .نرود جان 

 آدم که خانه یک دیواری چهار در شود خالصه ایمانش

ینشان و .شدند یم زیادتر روز به روز او منتظر های  بزرگت 

ی  .آید یم استقبالش به لبخند با که بلند موهای با باشد زن 

؟ میوه دوباره باز .نباشید خسته "  حاال خب خییل نگرفن 

 "تو بیا ای خسته دیگه خواد نیم نه .فرستم یم رو شاپور

ی آن خواست یم همیشه
 
 که باشد داشته را ای زندیک

ی هیچ داشی  ی کم و نداشی  ی  و ها سفره لطف در جان 

  .نداشت هایش دورهیم

 شده خشک و بزرگ برگ دو ییک .فرستاد عکس یک خزر

 لبه .رفته رو و رنگ های چمن روی بود گذاشته چنار ی

ی ی  گل"بود نوشته عکس زیر . بود کادر در چادرش پایین 

  .شد باز بناگوش تا شاپور نیش "االن نیست
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  .قبوله باشه-

ی لحظه هر .شد یم آشناتر لحظه هر خزر تصویر  بیشت 

ی این کرد یم احساس ی .شناسد یم را دخت  ی روزی جان   زمان 

  .بودش دیده انگار

ی برگ اون-  . شدی رد .شده خرد رسش یکم چن 

 .آمد جدید عکس یک بعد دقیقه چند و شد آفالین خزر

ی و زرد سالم برگ دو   .نارنچ 

 زمزمه خودش با و بست را راستش چشم شاپور

ی کنه گوش حرف"کرد  و کرد باز را چشمش بعد "استفان 

 :نوشت و خندید "دار برش خوبه"بست را چپ چشم

  .بده عکس هم کننده تزیی  ی از .شد خوب االن-

 یم .ماند آنالین حالت روی خزر دانست یم که همانطور

 رسخ دوباره چطور که کند تصورش حاال همی  ی توانست

ی .است انداخته پایی  ی را رسش و شده  در شعری جهت ن 

ی ای "شد یم تکرار ذهنش ی کاش نری کاش خواستن   "بمان 

 یم تزیینتون ی رشته التحصییل فارغ مدرک برای -

  .مدرک باالی بزنم .خواستم

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  :نوشت نداد جواب باز خزر وقن 

ه عکسش ها برگ همی  ی پس-   .مدرک روی مت 

 :آمد صندوق پشت مرد صدای

  .ست آماده غذاتون آقا-

ی شاپور   .جیب توی داد هل را گوشر

 .ایستاد .شد بلند نیمکت روی  از شاپور رسیدن با خزر

  .افتاد پایی  ی چادرش روی از ها برگ

 .که شد نابود تزییناتمون-

  .برداشت را ها برگ و شد خم خزر

 خوبه؟ درخت اون زیر خب-

 نیمکت به شاپور .کشید یم بهم را هایش انگشت خزر

 :کرد اشاره

 خوبه؟ .خوبه هم نیمکت روی-

 :داد تکان را رسش خزر

  .بله-
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 نگاهش .میانشان گذاشت را غذا .نشست زودتر شاپور

ی انگشت به .افتاد خزر های دست به لحظه یک  که هان 

 به مدام ذهنش در .کشید یم بهم اضطراب شدت از

 .بشکند خزر یخ گفتنش با که گشت یم ای جمله دنبال

 .باشد راحت و شود آرام

 چون گرفتم خودم ی سلیقه به دیگه من .بفرمایید...خب-

ی ی نگفن   .داری دوست خ 

  .مرش-

 ته شعر دوباره .خزر سمت گرفت را چنگال قاشق شاپور

 "ریخت بهم شهر یک خلوت و شدی رد تو"دوید ذهنش

 .ممنون-

 شد مجبور باالخره خزر که آنقدر .خزر به زد زل شاپور

 پر صورت به شاپور .کند نگاهش و بیاورد باال رس

سش  :زد لبخند است 

  .باش راحت-

 و .دزدید را نگاهش خزر تا داد ادامه آنقدر را لبخندش

  .شد رسخ دوباره سفیدش پوست
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ی و شد خم پروانه  سادات ی خانه دور تا دور که پتوهان 

  .کرد صاف بود شده انداخته

 .زنم یم جارو گردم بریم-

 با حمام از تازه .بود نشسته اش صندیل روی سادات

ون عاطفه کمک  ظهر جان کم آفتاب در و آمده بت 

 سفید موهای به بود افتاده نور . شیشه پشت بود نشسته

ی و  پوست و بودند شده حجم کم حاال موها .رنگش حنان 

ی به رس  رس به رورسی همیشه همی  ی برای .بود پیدا خون 

ی داشت ی حن    .نبود خانه در نامحریم هیچ وقن 

ی-   .بزنید هم رو متکاها پشت اون زحمت ن 

 روی را عاطفه ی بچه ی جغجغه و کرد صاف کمر پروانه

 :گذاشت سادات پای

 .گذاشته جا اینو-

 :کرد نگاهش و برداشت را جغجغه سادات
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ش خدا .رفت نخورده ناهار بچه-  رو عاطفه .بده خت 

 .بودم پوسونده کفن تا صد حاال تا نداشتم

 و گرفت را چرخدارش صندیل های دسته پروانه

 .آفتاب به رو چرخاندش

  .جون از دور-

ی حاال .سادات های دست روی افتاد آفتاب  به پشتش وقن 

سد سوال توانست یم تر راحت بود پروانه  .بت 

  .بزنید باال آستی  ی یاسی  ی برای خواین یم گفت یم یارس-

 و چرخدار صندیل به لحظه یک . تکاند را پتوها پروانه

 دیگر حاال .کرد نگاه آن روی سادات ی شده جمع هیکل

 زن آن از .بود نمانده چت  ی هیچ سابقش ابهت آن از

 کرد یم نیه و امر و رفت یم راه خانه در که اندام درشت

زن یک  به را اش یومیه کارهای که بود مانده افلیج پت 

ی ی اینحال با .داد یم انجام سخن   نظارت از لحظه یک حن 

ی گذاشت نیم لحظه یک .شد نیم غافل خانه کل به  چت  

  .برود در دستش از

  .یاسی  ی بخونه درس خواد یم فعال-
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 با و شانه روی بود ریخته را پشتش کم موهای سادات

 شده جدا و مرده موهای .زد یم چنگشان آفتاب در دست

ی را تار هر نور .ریخت یم دامن روی و کشید یم را  و طالن 

 .داد یم نشان براق

ه؟ مگه-  دخت 

 در جاری ی کنایه و پوزخند به و ایستاد صاف پروانه

  .داد گوش سادات صدای

ی-   .خوندن درس نداره پرس و دخت 

 افتادی فکر به دیر هم حاال همی  ی .شده سالش ش دیگه-

  .خانم پروانه

 برود جلو تواند یم حاال همی  ی که کرد یم فکر پروانه

ی نه حالیکه در و بچرخاند وحشیانه را اش صندیل  توانان 

 خودش از باید که آنچنان تواند یم نه دارد شدن بلند

 بر ما رس از دست چرا "بزند داد صورتش توی کند دفاع

 " باشیم؟ خودمون حال به نمیذاری چرا داری؟ نیم

 .بعد دانشگاه بره هللا شا ان-

ا گفت یم یارس-  .داری نظر زیر براش رو خرص 
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 برای که دستمایل .کرد جمع جلو به را هایش لب پروانه

ی ی .کرد مچاله دستش میان بود برداشته گردگت   جوان 

  .نداد

ی این باالخره .نیست هم بد- ی و رس هم دخت   یم سامون 

ه   .گت 

ی "داره ثواب"گفت ذهنش در پروانه را جمله ی ادامه  ن 

ی سادات .پیشخان روی کشید را دستمال توجه  توجیه ن 

 .نگرفت تحویل را اش

ه سامون و رس وقتش رس اگه جوون-  .میشه دلمرده نگت 

 بودم دلواپس .باالخره افتادی فکرش به شدم خوشحال

 .داری نگهش خودت پیش عمر آخر تا بخوای

 جنگ این .نه .داد فشار پیشخان روی را دستمال پروانه

ی  پروانه دانست یم سادات اگر .شد نیم تمام هرگز لفیط 

 برای زبانش دارد ای برنامه چه عرص برای حاال همی  ی

تر یا شد یم خشک یا همیشه ی از تت     .بود که چت  

ی .راهه تو هم دومش بچه االن یارس-  یاسی  ی از کوچیکت 

  .هست هم
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  .شده لکه پیشخون-

 طرف به و برداشت را دستمال پروانه .کرد سکوت سادات

ی کوچک مت  ی  سادات .بود خاموش اغلب که رفت تلویزیون 

 .چرخاند را اش صندیل

ه این یاسی  ی کردم یم فکر من-  .حورا .خواد یم رو دخت 

  .کی  ی یم پچ پچ هم با دوباری ییک بودم دیده

 با را زبان نوک و گذاشت زبانش روی را ها دندان پروانه

د یم شدت   .فرسر

  .میاد خوشش هم ییک این از دونستم نیم-

  .سادات به کرد رو .ایستاد صاف پروانه

ا و حورا .نیست ها حرف این دنبال یاسی  ی-  مثل خرص 

  .خواهراشن

 نبودن؟ یارس واسه-

 به سادات .یارس .کجاست سادات درد دانست یم پروانه

ی وصلت این  یک و هزار .خواست نیم را حورا .نبود رایص 

ی ین از دخت   زیر یارس برای قراح های ترین رسشناس و بهت 
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 یم نگه همیشه اما را هایش کنایه گوشه .داشت نظر

ی وقت چنی  ی برای داشت ی .هان    .بودند تنها وقن 

 :کرد عوض را حرف پروانه

م دارم ظهر از بعد من-  پارچه .توفیقیان خانم ی خونه مت 

م چادری  در به گرفت دیشب چادرش .بدوزه حورا برای بت 

  .شد پاره

 گوید یم دروغ که بفهمد نگاهش یا صدا از سادات انگار

ی مشغول را خودش  سادات از .کرد مت  ی تکراری گردگت 

ی "بگوید حاال همی  ی که نبود بعید ی؟ اونجا مطمئن   مت 

ی ؟ دروغ یعن 
 

ی یم فکر نمییک  رو تا دو این فهمم نیم من کن 

ی خوای یم ی رس بت   هیچ شده؟ گور به گور ایران اون قت 

 شوهرت کشت؟ رو محسن اینکه از اومد دردت وقت

 "هات؟ بچه بابای رو؟

 .تلویزیون پشت به کشید را دستمال

ا منتظرم- مشون هم با .بیاد دانشگاه از هم خرص   .بت 

 .یکم شده قرمز...چادرش...اونم
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 خودش پاهای به نگاهش و پشت آن بود برده را دستش

 یم بود گرفته رفی  ی تصمیم که امروز صبح از قلبش .بود

  .تپید

 زینب؟ پس-

 بار کنایه لحن آن با خنجر مثل درست سادات ی جمله

ون را دستش .پروانه ی سینه میان نشست  و آورد بت 

 :تکاند را هایش انگشت روی خاک

 .داره نگه را شوهرش خدا .داره شوهر دیگه اون-

ی- ی هم نداشت وقن   .کرد نیم فرق 

 

 این از آنقدر .داد فشار هم روی را هایش دندان پروانه

 بند ریخت یم جانش به سادات وقت چند هر که مقایسه

 کرد یم فکر خودش با حاال که آمد یم درد به وجودش بند

ی را تصمیمش حاال همی  ی چرا  رس تا را سادات و نکند علن 

دن به تنها اما نرنجاند؟ مرگ حد  نگاه و ها دندان فرسر

 یم را کاری دارد که فکر این با دوباره بعد .کرد اکتفا کردن

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی دلش است سادات درد ی همه که کند  لبخند .شد رایص 

 :زد

ی شما-  ندارید؟ احتیاج چت  

ون را نفسش سادات  :داد بت 

  .نکنه درد شما دست-

 .زنم یم جارو میام برگشتم-

  .میاد زود عاطفه نیست الزم-

ی  احساساتش ی همه آمد یم پایی  ی ها پله از پروانه وقن 

، ، خشم .بود شده درهم  عذاب و رنجش غم، رسکشر

  .بود اضطراب اینها ی همه بر سوار .وجدان

به چند آرام ی .زد پایی  ی ای شیشه در به ض  ی وقن   جوان 

 یم کوثر ی گریه صدای .چسباند در به را گوشش نیامد

  .آمد

 باز را در حورا تا کشید طول دقیقه چند و زد در دوباره

ی و آشفته ای چهره با .کرد
 

 آب تازه حالیکه در . پریده رنیک

 اطراف و گلو زیر به پریشان موهای و زده صورتش به

 .بود چسبیده صورتش
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 .سالم-

 چته؟ .سالم-

 .بفرمایید-

 باز؟ خورد بهم حالت-

  .شود وارد پروانه تا رفت کنار  حورا

 .بیارم قند آب برات بشی  ی برو-

 تشکش روی خانه وسط که رفت بچه طرف به حورا

 .کرد یم گریه بلند صدای با و خوابیده

  .خوبم-

 :گرفت آغوشش از را بچه پروانه

 .حداقل بشی  ی-

  .داد تکانش و بوسید را کوثر

ی هم پشت بچه تا دو-  دیگه؟ بود خ 

 معلوم .صورتش به کشید دست .مبل روی نشست حورا

 نظر به مریض و بد آنقدرها کند یم را تالشش تمام بود

  .نرسد

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ی شیشه و شد خم پروانه  :برداشت تشک کنار از را شت 

 ست؟ تازه-

 دهانش به شیشه که همی  ی کوثر .داد تکان را رسش حورا

 ها پرده از آفتاب .مبل روی نشست پروانه .شد آرام رسید

 پشت های گلدان رنگ ست  ی برگ روی بود افتاده و شده رد

 .بود ریخته خاکش و برگشته ها گلدان از ییک .پنجره

ی- ؟ یم ور گلدونا به داشن   رفن 

  .افتاده گلدونا از ییک دیشب-

ی .کار به افتادی حالت این با-  .کنم تمت  ی خودم تا اینو بگت 

 ...خودم خواد نیم نه-

ش-  .بگت 

 کرد یم فکر خودش با .کرد صاف را گلدان و شد خم

ی کار اصال ی این که کند یم درسن   یم حال این با را دخت 

ی خواهد د جان   زیر است؟ بوده منتظرش ها سال که بت 

 نگاهش و بود پایش روی بچه .کرد نگاه حورا به چشیم

ی به بود زده زل ی آن .جان   شاداب و حال رس ی بچه دخت 

 را پشتش الک و بود کرده باز برایش را خانه در که کودیک
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 پشت بزرگش عکس که همان داد، یم نشان یاسی  ی به

ین  و شاد نگاه آن حورا؟ همی  ی بود؟ همی  ی بود عکاش ویت 

 به خانم پروانه"" بود؟ مرده و مغموم نگاه همی  ی شیطان

ها ی .بگو دخت   چه ما بر بگو .بگو شدند بزرگ وقن 

  "گذشت

  .کنیم قلمه باید رو گل-

 از دوسال این در هزارم بار برای و کرد نگاه حورا به دوباره

ی کار "پرسید خودش  و یارس ازدواج؟ این بود درسن 

  .کند پرت را خودش حواس شد یم مجبور بعد "حورا؟

 کجاست؟ جاروت-

 .کنم یم جمع خودم-

خانه از دست به جارو پروانه ون آشت    را ها خاک .آمد بت 

ی و کرد جمع  نشست بود رفته خواب به دوباره کوثر وقن 

 .حورا روی به رو

ی خوای یم اگر-  .هستم من بخواب بخوان 

  .خوبم نه-
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ی به .عروسش به زد زل  کشید بهم را هایش لب .ایران دخت 

ون را نفسش و  :داد بت 

 .خاک رس بریم...که کردم ریزی برنامه عرص امروز-

 حورا .چرخید نیم دهانش در ایران یا مامانت ی کلمه

  .کرد نگاهش

ا-  برای ریم یم...که بقیه به گفتم .ریم یم... بیاد هم خرص 

 .چادر دوخی  ی

ی
 

 .پرید دوباره بود آمده حورا صورت به آرایم به که رنیک

 :چسباند هم به را هایش دست پروانه

  .بگو رو همی  ی هم یارس به-

 نیم جمالت این گفی  ی از بعد کرد یم احساس .ایستاد بعد

ی احساساتش تناقض لحظه هر .بماند تواند   .شد یم بیشت 

ی حالیکه در  با خودش ی خانه تا را یارس ی خانه مست 

ی آن به رفت یم رسعت  برای ایران که کرد یم فکر شن 

 .محرم های شب از ییک .بود آمده خانه این به بار اولی  ی

 زور به .او به بود زده زل و سادات پای پایی  ی بود نشسته

 شب آن .بود کرده نگاهش فقط اما پروانه .بود زده لبخند
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 هم به را او روضه آن در ها زن تمام که کرد یم احساس

 رسه چقدر .هووشه "کنند یم پچ پچ و دهند یم نشان

ی و بر چه .ازش ی "داره هم رون  ی حن   شده تمام مراسم وقن 

 آرام دلش بود کشیده کنار را او ها پله نزدیک ایران و

  "...خانم پروانه"بود نشده

 ایران شکم .کند نگاهش اینکه بدون بود ایستاده پروانه

 این از نییم کند باور توانست نیم پروانه و بود برآمده

  .اوست شوهر از گرفته شکل ی نطفه

 صابخونه .اینجا پایی  ی طبقه بیاره مارو خواد یم محسن"

 "...که هم عکاش اوضاع .کرده جوابمون

 گرفته را بازویش دوباره ایران .بود گرفته رفی  ی راه پروانه

ی شما اگر فقط گفتم من "بود  تو شده .میام باشید رایص 

  "...ویل بخوابم خیابون

ون او دست از را بازویش شتاب با پروانه  .بود کشیده بت 

 

 نیم هنوز .کوبید بهم بعد و کرد باز شتاب با را خانه در

 بود داده اجازه اجل و بود نیفتاده اتفاق آن اگر دانست
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 یم چت  ی همه ماند؟ یم او رضایت منتظر همچنان ایران

 جا همی  ی ها بچه و ایران .باشد دیگری شکل توانست

ی درست ی یارس حاال که جان 
 

 رفت در محسن .کرد یم زندیک

  . هم کنار در ها بچه و خانه دو هر میان آمد و

 .گذاشت آب زیر را کثیف های لیوان .پنجره پشت ایستاد

ی بود آمده ایران اگر  حال؟ و روز این و حاال یا بود بهت 

  "خانم پروانه...خانم پروانه"

**** 

 

ی .بود رفته خزر یاد از خوردن غذا شاپور نگاه زیر  برای حن 

 نیمکت روی نشسی  ی کج .گرفی  ی دست قاشق لحظه یک

ی مدت تمام در حال این با بود کرده منقبض را بدنش  حن 

ی یک ضافت به  خدا .بود نیفتاده هم کوچک حالت تغیت 

 نشده عمیل درخت زیر نشسی  ی فکر که کرد یم شکر را

 روی چادر با زدن زانو چهار از نداشت تصوری هیچ .بود

  .خاک و چمن

ی- ا این از .باشم کنرسویجات فکر به باید بیشت    .بیارم چت  

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

د برنج کم را قاشق کرد یم سیع خزر  به مدت تمام .بگت 

 عجله با .نباشد صدادار جویدنش که کرد یم فکر این

ی دهانش از .نخورد  که بود مضطرب آنقدر .نریزد چت  

ی ی به حن   دنبال را شاپور های حرف توانست نیم درسن 

  .کند

ی پیشنهاد یه....رفیقم...میثم حاال-  گفت یم .داشت خون 

ی غذای
 

ه غذا ببندیم قرارداد ییک با مثال .بیاریم خونیک  بت  

ه را پولش ی یه هم ما بگت   .بفروشیم روش بذاریم چت  

 چطوره؟

 اینطور اینکه از .وسط کشید را ظرف دور های برنج خزر

ی وارد  سال انگار .کرد یم وجد احساس شده صمییم بحن 

 و بوده شاپور تصمیمات و کارها ی همه جریان در بود ها

  .بود مهم نظرش همیشه مثل حاال

 .دونم نیم-

 ...البته .نیست بدی فکر گم یم من-
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وع و پرید گلویش به غذا وقت همی  ی  خزر .کرد رسفه به رسر

 را دستش و شده رسخ چطور که کرد نگاهش وحشت با

 .است گرفته دهانش جلوی

ی-  شد؟ خ 

 این بود رفته یادش که بود کرده گم چنان را پایش و دست

  .باشد کننده کمک تواند یم هم آب جرعه یک ها وقت

 وای-

 و کرد بازش عجله با .دید را نوشابه ی شیشه باالخره

 حالیکه در شاپور بعد ثانیه چند .گرفت شاپور سمت

 پاک را چشمش از آمده اشک و کرد یم رسفه تک هنوز

 :گفت کرد یم

 بکوبم رو پشتم پاشم خواستم یم .مردم یم نبود این اگه-

  .بود نبسته که اونو دست اسالم دیگه .درخت به

 :گرفت گاز را هایش لب خزر

 خوبید؟-

ی داشتم .موندم زنده نوشابه کمک با دیگه-  گفتم؟ یم خ 
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 .خوابگاه برای غذا-

ی با خزر  .کرد یم رسفه تک هنوز که کرد یم نگاهش نگران 

  .بخورید نوشابه دیگه یکم-

 خواست کس هر و بدیم لیست کال که اینه من نظر آره-

مون اون به بدیم سفارش هم ما بده سفارش  غذا که .آشت  

 خوبه؟ . نمونه دستمون رو

 .دونم نیم-

 :کرد باز هم از را صورتش کج لبخندی .خندید شاپور

ی یه مورد در خوای یم-  دومون هر که بزنیم حرف چت  

ی هیچکدوم االن بدونیم؟   .دونیم نیم هیچ 

 :داد تکان را رسش خزر

ایط من آخه-   .بدم نظر بتونم که دونم نیم رو اونجا رسر

ی یه .بگم چطوری...اونجا ببی  ی- ی نظر در رو جان   شبیه بگت 

ی مشت یه .وحشتناک فیلمای این  .دزد ی گشنه زامن 

ی  باورت خندی؟ یم .خورن یم هم رو هم گوشت که اینان 

ی تیکه یه رس نمیشه  ....ببی  ی اونجا؟ دعواست پنت 
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 یم عوض هم روی را پاهایش جای مدام زدن حرف وقت

 تنگ را هایش چشم و داد یم تکان قاشق با را دستش .کرد

 یم تا پایی  ی را هایش لب و داد یم باال را ابروها .کرد یم

 .زدند یم حرف همزمان بدنش اعضای تمام انگار .کرد

ی تیکه یه طرف اینکه رس ببی  ی-  که گذاشته یخچال تو پنت 

 و خون مرز تا  نیست االن و بوده پیش روز ده مال

ی یه .رفتیم خونریزی  یخچال تو بذارن جدید میارن چت  

ای ون میذارن شیک خییل رو قدییم چت    خودشون از بت 

ی بوی بعد .میدن جا رو
 

 فاضالب اونور .میاد در گندیدیک

نه یه ی خوریم یم غذا داریم االن .باال مت    .ببخشید .راسن 

 :داد باال را ابروهایش خزر

  .باشه سخت باید خییل پس-

 ترم های بچه باز حاال .شده کلفت پوستمون دیگه ما-

ی ی ترم این جدیده ساختمون اون رفی  ی باالن   خییل ها پایین 

ی  بودن هم بقیه که قبال .بیارن در دم تا .فعال ان مقرران 

ی یم اگر ی درست غذا خواسن  ی ییک باید کن   داد یم نگهبان 

 تمام با قابلمه شدی یم غافل ای دقیقه .پخت یم ییک

  .شد یم غیب محتویاتش
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 .وای-

  .کن تصور اینطوری رو محیط خالصه آره-

ی فکر پس بیارید غذا شما شاید-   .باشه خون 

م بادیگارد باید کنم فکر-  تا ورودی در دم از .اونوقت بگت 

ی چرا .کی  ی حفاظتم سوپر  نبود؟ خوب خوری؟ نیم چت  

 .شد هل خزر

ی ...من .بود خوب خییل...نه نه-  درد دستتون .شدم ست 

  .نکنه

ون غذای اهل- ی بت   نه؟ نیسن 

ی واقعا .کرد نگاه غذایش ظرف به خزر  نخورده زیادی چت  

ی اما بود ی احساس حن 
 

  .نداشت گرسنیک

  .ممنون ...خوردم .خب چرا-

 لبخند با همراه تشکرش کرد سیع و کرد نگاه شاپور به

 :داد تکان رس شاپور .باشد

  .داری رژیم پس-
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 آنچه به .چادر زیر های الیه به .انداخت خزر به نگایه

 .داد یم نشان چادر و مقنعه پوشش

ی چاق-  .نیسن 

 معده کرد یم احساس لحظه در .گرفت آتش انگار خزر

 نیم اینحال با .است گرفته بدنش تمام و شده سفت اش

  .کند فکر چادر کردن جمع به توانست

 .باشه نبوده بد طعمش امیدوارم حال هر به-

 .مرش .نه-

ه غذا ییک .آشت  ی دنبال بگردم باید پس خب-   .برامون بت  

  .خزر به زد زل

 چطوره؟ پختت دست-

 از چقدر کرد یم فکر داشت هنوز .بود ملتهب هنوز خزر

 چروک.است تنش مانتو کدام اصال و پیداست لباسش

 است؟ گشاد است؟ تنگ است؟ رنگ بد است؟

 من؟-

یک بتونیم شاید-  .بشیم رسر
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 .شیطنت از بود شده پر دوباره شاپور چشمان

ی شما-  چطوره؟ .بفروشم من بت  

 و  جمع را خودش و گرفت را چادر های لبه باالخره خزر

  .کرد جور

 .نیست خوب دستپختم...خییل... من-

 

  .نمیشه باورم-

 نشود پیچ پا شاپور خواست یم دلش .کرد نگاهش خزر

ی   .بدهد اضافه توضیح بخواهد خزر که نگوید چت  

  .نیست خوب ... ویل-

 پختشون دست درشتا چشم کردم یم تصور همیشه-

 .خوبه

؟-  خ 

 :خندید شاپور

  .زنن یم هم بلندشون های مژه با-

 :کرد مرتب را مقنعه .کشید خجالت خزر
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 .کنم درست غذا نیستم بلد...خییل من -

ی نیم کمک هم مامان به-   نه؟ .بخواب و بخور .حتما کن 

 جواب شد یم باعث کار این انگار زد پلک بار چند خزر

ی ی .کند پیدا مناسن   گفی  ی به نیازی هیچ آن در که جوان 

 قناعت ساده نه یک به نهایت در اما .نباشد ها واقعیت

  .کرد

اکت اول ی گزینه صورت هر در حاال .خب خییل-  من رسر

ی   .کن فکر بهش .تون 

  .ممنون-

 چنده؟ ساعت کالست-

 .یک-

ی یم . پس داریم وقت خب-  بینوا ای کلیه سنگ این تون 

ی همرایه روی پیاده برای رو   .کن 

  ...من میگم-

 :چسباند بهم را هایش انگشت

  .داریم نذر .بیارم غذا براتون تونم یم روز ده این من-
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 آفتاب که کرد نگاه شاپور به و آورد باال را هایش چشم

 زیر بود کشیده ها مژه ی سایه و صورتش به بود افتاده

  .چشم

  .میارن رو دخلم بفهمن خوابگاهیا اگه-

 :گفت آرام بعد .هم شاپور .زد لبخند خزر

ان چطوری اونوقت-   کنم؟ جت 

 ".باش .باش .باش فقط "کرد زمزمه دلش در خزر

**** 

 

 خرید که گرفت پرسی سمت و برداشت پالستیک شاپور

 :بود کرده

ون خوابگاه از برو قدم دو بکش زحمت دیگه-  خرید بت 

 باید شورتم فردا پس سوپرمارکت؟ آخه داره جوراب .کن

 .البد براتون بیارم

 :گذاشت پالستیک داخل را خریدش پرس

  .بکن کاری رسد یم دستت که ای-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .برات بیاریم هم اینا لباس ما بگو رو سایزت خوای یم-

ون مغازه از خندان پرس  کله و رس رفت که همی  ی .رفت بت 

  .شد پیدا میثم ی

ی ما پول این اوسا-  شد؟ خ 

 و چپ را گردنش و در دهانه به بود گذاشته را دستش دو

 میثم .داد نشان عالمت انگشت با شاپور .کرد یم راست

ی  :کشید باال را اش بین 

  .پایی  ی بیارم رو هات شیشه کردی هوس اینکه مثل نه-

 :آمد داخل قدم یک

؟ لختت محل های بچه بدم-  کی  

ی داشت شاپور ی توی چت     .نوشت یم دفت 

  .بودم تو با-

  .میشه پرت حواسم میثم شو خفه-

ی چه پرس-  ....منو پول .این داره رون 
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 شده خایل مرصف یکبار ظرف به چشمش وقت همی  ی

 باز در ی زباله سطل یک در شاپور رس پشت که افتاد

  .بود

 چیه؟ این-

 نگاه را ظرف به شده کشیده چرب و ست  ی رنگ و شد خم

 :کرد

 خوردی؟ تو اینو-

 .داد ادامه نوشتنش به شاپور

؟ یم حال تنها تنها کثافت- ؟ نذری کن   گرفن 

 به را رسش و گوشش پشت کشید را خودکار ته شاپور

  .داد تکان تایید

 نه؟ نبینیم ما خوردی پشت این اومدی-

ی یم زر چقدر-  .نوشتم اشتباه رو همه .اه بابا زن 

ی .کنم یم نابودت شاپور- ی تنهان  ی نذر رفن   خوردی گرفن 

  .حالله خونت االن
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 روی گذاشت را شوینده مواد جدید کارتون .ایستاد شاپور

 :پیشخان

م دوش یه برم من بچی  ی رو اینا-   .بگت 

 من اونوقت .تف .خورن یم غذا تنها تنها نامرداش-

ی نون نشستم   .خوردم پنت 

ی کنار نذاری .ها شوینده بقیه کنار بذار-  یم بو موادغذان 

ه  هست؟ حالیت .گت 

 کنم یم کاری هر .ببخشم رو تو تونم نیم من شاپور-

  .نمیشه

 :صندیل روی نشست

 .فهمیدم .آهااان .دیدم رو صحنه این افتاد فشارم اصال-

ی این   نه؟ برات میاره چادریه دخت 

ی شاپور ی پودر خودش بعد و خاراند را اش پیشان   لباسشون 

ون کارتون از را  .آورد بت 

 .خری چقدر تو میثم وای .بود نرسیده من ذهن به چرا-

 وای .راهه به شام بساط دارن روضه شهمه شبا این اینا
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 شاپور .زدم یم رل اینا از ییک با محرم قبل باید من

 .پسسسرس رسویش دهن تو چقدر شاپووور

 نگاهش چپ چپ شاپور .کوبید شاپور پای پشت لگد با

 :کرد

 یک جمع رس روز طول در .رو خودت کن جمع پاشو-

اکت و درصد توقع من از بعد اینجا؟ میای ساعت  و رسر

ی نداشته حقوق  .باشر

 به چطور .کنم هضم نتونستم هنوز اصال وای وای-

ی ؟ رسید ذهنت   بود؟ کجا از اش ایده بگو خدان 

 جایشان رس را ها شوینده تا رفت ها قفسه پشت شاپور

 :شد بلندتر میثم صدای .بگذارد

 ناهارم نه؟ میاره برات غذا جور یه هم شب هر حاال-

ی میاره؟ ؟ رفیقش من با نداره کش دوسن    کن 

ون قفسه پشت از شاپور  به کشید را دستش .آمد بت 

 :شود تمت  ی تا شلوارش

ی .میثم پاشو-   .باهات ندارم شوخ 
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 .بگو پس .امروز شده باز روت و رنگ دیدم من اصال-

ت خوب غذای ی یم چطوری .میاد گت   رو رست هان؟ تون 

ی بالش رو میذاری چطور ی یم وقن   رس بغلیت تخت دون 

 گذاشته؟ زمی  ی گشنه

 :گرفت اش خنده شاپور

  .کن کمک پاشو-

 :کوبید خودش پای روی میثم

س ازش .ای .بدبخت میثم ای-  ما کجاست روضه بت 

یم خودمون   . نیفی  ی زحمت تو .رو غذا میاریم مت 

ون برو پاشو-  بگو .اینجا دیگه نیا هم فردا از .پاشو .بت 

  .بیاد هادی

 رو دستشون تا .همیی  ی دارا مایه ی همه .همینه .آره-

 خواستم یم امشب بگو ومن . گلو تو میندازن صدا میشه

 گفتم میدن شام کجا ببینم باغستون برم بردارم رو هادی

یم غذا هم شاپور برای بهش  ست مغازه تو بدبخت بگت 

  .بیاد تونه نیم

 :ورودی در دم گذاشت را خایل کارتون شاپور
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  .نشده دیر هنوزم برو پاشو-

 کجا قلب این با .برم چطوری .شکسته قلبم دیگه نه-

 پور هاشم روضه .پالکه دو خونه برم خواستم یم برم؟

ی بود  برای .رفیقام برای بیارم غذا برم .هاشمیان .بود خ 

  .منافق مشت یه .کیا برای میثم؟ کیا

 یک .کرد صاف را کمرش و گذاشت را کارتون شاپور

 سمت چرخید .آمد آشنا گوشش به هاشمیان اسم لحظه

 : میثم

ی فامیلشون-   بود؟ خ 

 :بود کرده باز آدامس بسته یک میثم

 یک؟-

 .روضه...همون-

 .پالکه دو-

 .فامیل-

 هاشم .انگار گفی  ی یم هاشمیان روضه دونم نیم .آهان-

  .داشت
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ی-  هاشمیان؟ بن 

  .همی  ی هان-

ی لحظه یک برای شاپور ذهن در
 
  .شد تداغ باغ بزریک

؟-  مطمئن 

ی چطور شاپور .نه-  ...تونسن 

 :کشید دستش از را آدمس ی بسته شاپور

 !نفهم برندار-

 .جاش رس میذارم بندم یم درشو االن برداشتم ییک بابا-

  .فهمه نیم کش بره بفروش

  .ببینم شو بلند . شو بلند-

 :زد داد میثم .کشید و گرفت را میثم بازوی زیر

 !یاال !بده منو پول-

ی یک بعد و داد هلش شاپور
 

 توی میثم .کرد خرجش اردنیک

 :کرد نگاه را برش و دور و ایستاد حیاط

  .پایی  ی بیارم هاتو شیشه .گردم یم سنگ دنبال-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همی  ی و شد دور قدم چند .گرفت اش خنده خودش بعد

 .شد نزدیک در به آرام مت  ی پشت نشست شاپور که

 :آورد پایی  ی را صدایش

 یه .جهازیمه رس این بگو بهش .میام تسایه به سایه فردا-

ی  .بیار این برای هم خ 

 

ی به نگاهش شاپور  خزر هنوز را پیامش آخرین .بود گوشر

ی به .بود نداده جواب ی .کرد یم فکر هاشمیان بن   یعن 

 های پیام و شد آنالین خزر که همی  ی بود؟ خانه همان

 :نوشت شاپور خواند را نخوانده

؟-  خون 

ی با خزر جواب و  :رسید اندیک تاخت 

 .نه-

ی دو ی کلمه تک همی  ی ی که بود حرق 
 
 .کرد عوض را زندیک

های ی همه چراغ که بود شب همان ی دیگر مست 
 
 زندیک

 بدون رایه .شاپور برای ماند راه یک و شد خاموش
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 راه در نه که رس "خواست یم که رایه همان .بازگشت

ی بار رود، عزیزان  "...دوش به کشیدن ستگران 

**** 

 

 که دلش در بزرگ ترک یک و بود سنگ .نبود عکش هیچ

 نشسته خاک .بود گذشته رسفراز و ایران وسط از درست

ی و سنگ روی بود  خشک سنگ دور هرز های علف حن 

  .بودند شده

 تمام در حاال زانویش ی کاسه لرزش .بود ایستاده خزر

 آمده باغ به پروانه که ای لحظه از .بود شده پخش بدن

 بود دیده یارس ماشی  ی از شدن پیاده حال در را او و بود

ی لحظه هر حال این  .بود شده بیشت 

ا-   .خیایط بریم خوایم یم نکن عوض رو هات لباس خرص 

  .بود کرده نگاهش تعجب با خزر

  .برسون رو ما یارس .میاد هم حورا-

ی حتما کرد یم فکر لحظه آن  .است یاسی  ی مورد در چت  

 و خیایط .است شده جدی او حضور بدون ماجرا حتما
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 همان .مختلف های مراسم برای جدید لباس احتماال

ی  هنوز که لحظه آن در  .بود کرده یط حورا که مست 

ی رس با را شاپور با ناهار آن و روز آن شوق دلش  سخن 

ی تا .نبود محرم به یادش هیچ بود کرده حفظ  برسند وقن 

 یم چطور که بود کرده فکر فقط خیاط ی کوچه رس

 یم چطور شود؟ بدبخت ناگهان روزی چنی  ی در تواند

؟ به برسد شاپور از تواند ی اما یاسی   سیده سوایل حن   نت 

 رنگ ممکن حال بدترین با که بود کرده نگاه حورا به .بود

 .بود نشسته عقب صندیل او کنار پریده

 .شیم یم پیاده خوبه جا همی  ی-

 :بود ایستاده یارس

 .مغازه برم باید میکشه؟ طول چقدر-

  .میکشه طول کارمون ما .تو برو-

ی هیچکدام کوچه ی میانه به رسیدن تا  .بودند نگفته چت  

 حورا به رو ایستاده کوچه وسط پروانه . بود رفته یارس

 :بود کرده

م دربست تا واستید اینجا .کنار بیا-   .بگت 
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ی .دیگریست چت  ی ماجرا بود فهمیده خزر که بود آنجا  وقن 

ستان آدرس راننده به رو پروانه  در لرزش بود داده را قت 

  .بود رسیده موعود روز .بود گرفته جان خزر بدن

 پرهای و کرد یم بلند را خاک که رسد بادی .آمد یم باد

 زیر و بود گرفته را کوثر پروانه .رقصاند یم هوا در را چادر

 . سنگ به بود زده زل حورا .بود کرده پنهان خودش چادر

 دست از را حرکتش توان بود ها سال انگار و بود ایستاده

  .بود داده

ی به .کرد یم نگاه سنگ به خزر  شبیه هیچ که چت  

ها سنگ بقیه شبیه هیچ .نبود تصوراتش  میان از .نبود قت 

ی .بود آمده در زرد علف سنگ شکاف  در نه که چت  

 این .دیگر های سنگ در نه بود مادرش مزار از تصویرش

ی به متعلق انگار زمی  ی از قطعه ی .بود دیگر دنیان 
 
 زندیک

 .نبود موجود که دیگری

 ...مامان-

ی شبیه ای ناله . شد رها گلویش از حورا صدای  آهون 

 و بپذیرد را رسنوشتش بود گرفته تصمیم باالخره که زخیم

  .بردارد دویدن و تالش از دست
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 .سنگ روی گذاشت را دستش و نشست آرام

 دارد؟ یاد به را مادرشان چقدر حورا که کرد یم فکر خزر

 را نعمت این سال پنج یا چهار قدر به کدام هر که ها آن

 از بعد و بیاورند یاد به را او توانستند یم چطور داشتند

 کنند؟ عزاداری شاید و باید که آنطور ها سال این ی همه

 ...مامان-

 تصویر آن باید کرد فکر خزر .بود رفته کف حورا صدای

 ذهنش در را مادر و کند سیع دوباره باید .بیاورد یاد به را

 که زن آن و بزند پس را زندان های میله باید .بسازد

 یاد به کرد یم جارو را سلول و بست یم رسش به رورسی

 باید .کند بازسازی را تار و محو صورت آن باید .بیاورد

ی که حاال .بتواند  تصویری حداقل او ندارد عکش قت 

  .بسازد

 دور قدم چند پروانه شد شنیده که کوثر ی گریه صدای

 همیشه از بیش نقطه این در .نشست آرایم به خزر .شد

 که زمی  ی جای این در .بودند خواهر دو شبیه حورا با

ک  بود ها سال .بود خوابیده شان داشته ترین مشت 

  .بود خوابیده
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 ...مامان...مامان-

ی .گفت نیم کالیم این جز حورا  که آلود بغض صدان 

ی   .نداشت شدن شکسته توانان 

ی انگشت به .کرد یم نگاه سنگ روی حورا دست به  هان 

 بود؟ ییک رنجشان چقدر .بود پوشانده را ترک روی که

 حورا برای باشد؟ برابر برایشان توانست یم درد این چقدر

ی که  بود داده دست از را مادر بود مادرش شکم در او وقن 

ی شبیه چقدر  کار در مادری فردا از فهمید او که بود وقن 

  ؟ نیست

 همچنان اما خزر .آمد در باالخره حورا ی گریه صدای

ی چه برای که کرد یم فکر هنوز .بود نشسته خشک  چت  

ی ایط؟ این در ماندن یا مادر نبود دارد؟ گریه بیشت   رسر

  .بود بسته را گلویش راه رسب ی گلوله یک مثل بغض

 مانده حال همان به و زده چنگ را هرز های علف حورا

 .داد یم تکانش باد و سنگ روی بود افتاده چادرش .بود

  .کرد یم هق هق و لرزید یم هایش شانه
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 خواهرها بقیه شبیه چرا .کرد یم نگاه دستش به خزر

 هم گردن در دست توانستند نیم حاال همی  ی چرا نبودند؟

 کنند؟ تقسیم را رنج این ناله و اشک با ها ساعت و کنند

ی ناگهان روزی بود؟ نپذیرفته را او هرگز حورا چرا  دخت 

ی .بود شده خواهرش که بود رسیده راه از چهارساله  دخت 

 آغوشش در بود نیامده چرا .بود زاییده مادر همی  ی که

د  او برای مادر دادن دست از رنج این که بگوید و بگت 

 که داده دست از را مادری همان او که بگوید .بود آشنا

 خزر؟

 

 بود؟ گذاشته تنهایش غریب ی قبیله و قوم این میان چرا

ون دنیای از هیچ که را او ی .دانست نیم بت   متولد دخت 

ی که زندان  هم بلند دیوارهای آن از بعد دانست نیم حن 

ی ی آدم .هست دنیان   هم مردها ها زن جز و .هست هان 

ی .روند یم راه زمی  ی این در که هستند
 
 همان .کنند یم زندیک

ی .کشی  ی .بود کشته مادرش که موهویم موجود  که چت  

  بود؟ گذاشته تنهایش حورا چرا .فهمید نیم
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 این توانست یم کش چه .کرد پر را هایش چشم اشک

ی
 
ی کند؟ تصور را زندیک

 
ی دو زندیک  ها سال از بعد که دخت 

ی به بودند رسیده تازه
 

ی و شکسته سنیک   .نام ن 

 گذاشت را آب بزرگ بطری یک آرایم به پروانه دست

 به کرد رو .بود شده بلندتر حورا ی گریه صدای .کنارشان

 :خزر

 .بریم باید....کم کم .سنگ روی بریز آب-

ی فقط اما خزر .شد رها گلو از حورا صدای  اشک از دریان 

 به "افتاد شاپور امروز ی جمله یاد به .چکید نیم که بود

ی نیم کمک هم مامان  در و رسید ها مژه از اشک "نه؟ کن 

 یم کجا .دانست یم چه شاپور .شد گم مقنعه گودی

 ای گذشته چنی  ی خزر پشت که کند تصور توانست

 نبود کمیک .بخواهد کمک که نداشت وجود مادری باشد؟

 .دهد نجات را او که آنطور نه .بکند مادرش به بتواند که

ی و برگرداند
 
  .بدهد پس آنها به را رفته دست از زندیک

 امان اما اشک .شد شکوفا ایران نام و شست را خاک آب

  .بود بریده را دویشان هر
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**** 

 

 برای آمد و رفت حیاط در .رسش روی بود کشیده را پتو

وع شب مراسم  و داشت بغض هنوز خزر .بود شده رسر

 تصمیم شوند بلند بود نکرده مجبورشان پروانه اگر

ی .بردارد گریه از دست زودی این به نداشت  آنکه از بیشت 

ی هم از برای باشد مادر برای گریه
 
ی پاشیدیک

 
 برای .بود زندیک

ی که خواهری د را دستش تا بود برده دست وقن   خییل بگت 

ون را دستش بعد ثانیه چند رسد   .بود کشیده بت 

ی  نگاه شاپور های پیام به .صورتش جلوی گرفت را گوشر

 داشته پرس این با ای آینده تواند یم کرد یم فکر چرا . کرد

ی کرد یم فکر که پرسی باشد؟
 
ی ی بقیه مثل او زندیک

 
 زندیک

ی .است نرمال و طبییع ها  هم از چت  ی همه فهمید یم وقن 

ی با خواست یم کش چه .شکافت یم  که باشد دخت 

 اعدام و بود قاتل مادرش .بود کرده باز زندان در چشم

 گوشت ای تکه .مادری نه داشت پدری نه .بود شده

  .خواستند نیم را او که ای خانواده جان به اضافه

 .کرد پر را گلویش بغض دوباره
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؟-  خون 

 روی رسید خزر های چشم از اشک رسید که شاپور پیام

 .بود کرده تجربه امروز که بود حایل فقط خوب .متکا

ی خوب ی .نبود خانه این در که بود وقن   دنیای به که وقن 

ی ی .داشت تعلق رویان   یک او و بود آن در شاپور که دنیان 

ی ی .بود معمویل دخت  ی طبییع حق با دخت 
 
  .زندیک

 .نه-

ی چه  به رابطه این .دروغ یا بگوید راست که داشت فرق 

  .شد یم تمام زودی

 ؟ چرا-

 .زود خییل نه فردا .فردا نه امروز .رفت یم که شاپور

ون هیچکس  کم رویاهای این .نداشت وجود خانه این بت 

ی چرا پس .پاشیدند یم فرو واقعیت تلنگر اولی  ی با جان  صت 

 جای  به و ببافد پیله تنش به رویا بگذارد چرا کند؟

ی
 

ی پروانیک
 
 بیاورد؟ ارمغان پوسیدیک

  .بودم مامانم خاک رس-
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 آن شاپور عکس .خورد رس دوباره اشک گریم و زد پلک

 صورتش به آفتاب که امروز همی  ی شبیه درست .بود باال

ی .خوش حال همان . لبخند همان .بود نشسته  که چت  

س از دور .نبود او نصیب  . دور و دور .دست 

 ...عزیزم-

 های لب عزیزمش .آمد غمگی  ی استیکر یک با شاپور پیام

ی را بغضش .لرزاند را خزر   .کرد بیشت 

  .کنه رحمتشون خدا-

 کرد یم فکر شاپور حتما .کشید صورتش به دست خزر

ی ی هم مرگ این حن 
 

 هم او .است بوده معمویل مریک

ی .معمویل عزاداری   .مادر دادن دست از سوگ در دخت 

 .مرش-

 هم؟ با بزنیم حرف خوای یم-

 رویا یک این کاش .داد فشار هم روی را هایش چشم خزر

ی .شد یم واقیع کاش .نبود ی تمام بود حاض 
 
 بدهد را زندیک

 .بپوشد واقعیت رخت مرد این و اتفاق این لحظه این که
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ی محبت این .باشد او آن از
 

ی باشد همیشیک ی حن   وقن 

  .بفهمد را واقعیت

 آره-

م وقت هر هنوز .داره احساش چه دونم یم من-  رس مت 

 .افتاده اتفاق تازه کنم یم احساس بابام مزار

ی خزر بغض  کس هیچ .دانست نیم شاپور نه .شد بیشت 

  .دانست نیم

 ساله؟ چند-

  چهارده-

 ...دلم عزیز-

ی خزر های شانه لرزش   .شد بیشت 

  .سال نه حدود منم-

  .کنه رحمتشون خدا-

؟ یم گریه داری -   کن 

 .نه-

 .میاد اشکات بوی ویل-
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ی .شد بیخود خود از خزر لحظه یک برای  را گوشر

 برای بود رایه این انگار .داد فشار و سینه به چسباند

ی جانش تمام در همیشه برای شاپور آنکه  .بماند زندان 

  .نشود ترجمه برایش رفی  ی و .نرود هرگز

 .کردم یم بغلت بودم اونجا اگر .کن گریه .خوبه گریه-

 در . کرد رها را خودش و بست را هایش چشم خزر

ی در .نور در .رسیده راه از مردی آغوش  .نور پر دنیان 

ی   .آرزو و رویا حباب از پر .مرز بدون دنیان 

  .بگو رو آرزوهات از ییک-

ی به زد زل خزر  "برم اینجا از"گوشر

 .دونم نیم-

ی زیر .بگو بهم فردا کن فکر بهش-   .بگ ن 

ی اینجا از رو من دارم آرزو" ی دارم آرزو .بت   .نری .بمون 

های از دارم آرزو ی و معمویل دخت 
 
ار معمویل های زندیک  بت  

ی ی قبول ومن تا باشر  " .کن 

 .باشه-
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 بینمت؟ یم-

  .بله-

 چیه؟ شام امشب-

 .گرفت اش خنده گریه میان خزر

  .پلو لوبیا-

ی تو .خوبه دارم دوست-  اینجا از من نداری دوست چت  

 بیارم؟ برات

 از بود معلوم .فرستاد کوچک مارکت سوپر از عکس یک

 که نوری و بود پیدا مغازه در .است گرفته صندوق پشت

 یک و بود پیدا ها قفسه از نییم .آمد یم داخل حیاط از

 :نشست خزر لب روی لبخند .پالستییک ی چهارپایه

 .ممنون نه-

ی نمیتونه آدم نه؟ میکنم کار بیخودی جای- ه چت    برای بت 

ش دوست ی دخت   .حن 
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 و لبخند به را جایش اشک .تپید خزر قلب واژه این از

 قبول را او شاپور بود؟ غمگی  ی چرا .داد ها دندان فشار

 بود؟ چه منتظر .بود پذیرفته .بود کرده

 .خوبیه جای خییل نه-

ی پودر مثال- ی لباسشون    آخه؟ براش بت 

 .خب نه-

ی کادو مثال گوجه سس-  .کن 

 :خندید خزر

 .خب آدامس-

 :فرستاد شیطنت استیکر شاپور

های و آدامس االن تا .اینطور که پس-  رو ترش چت  

 .فهمیدم

 پاک را مانده های اشک و صورتش به کشید دست خزر

 به و کرد بزرگ را شاپور عکس .صفحه به زد زل .کرد

 این "دارم دوستت" .کرد نگاه اش شده تنگ های چشم

 در رو ی پیله آن .شد نشی  ی ته جانش تمام در آرام زمزمه
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ی  دوستت "آورد در بال آرام و شکافت را خودش با بایسن 

 " دارم

 :نوشت سکوت لحظه چند از بعد شاپور

 أين؟ ایل -

ی ی نوشته به خزر  .کرد نگاه عرن 

؟-  خ 

  .سواله-

ی- ؟ یعن   کجا؟ به خ 

 .دائما الیک این؟ ایل .عاشقیه ی صیغه .کجا به .آفرین-

 کجا؟ به

 :نوشت خزر

 

 ...تو سوی به همیشه-

 :فرستاد قرمز کوچک قلب یک شاپور

 .باشه مبارک-
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 را هایش لب .رسید پایی  ی خزر چشم از دوباره اشک

  .داد فرو را بغضش و شاپور عکس به چسباند

 أين؟ ایل -

ی اليك +
 
 دائما

 

 كجا؟ به -

 ...تو سوی به هميشه +

***** 

 

 پایی  ی های مهره میان که گنگ دردی .داشت درد حورا

 خانه های چراغ . بود خواب پایش روی کوثر .بود کمر

وع عزاداری و شده خاموش  ی گریه صدای .بود شده رسر

 که ای مشیک چادر ریز های سوراخ میان از .آمد یم ها زن

 جان کم و باریک رنگ قرمز نور بود انداخته صورتش روی

خانه تاق  نشسته باالخره که خزر .دید یم را پروانه ی آشت  

ی شام رسیدن تا حداقل و بود  .بود شده تمام اش پذیران 

 و بود فرش به نگاهش .بود نشسته پروانه پیشخان پایی  ی
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 یک که چادری زن همان . پروانه .اشک از پر هایش چشم

ی .مادرش و او ی خانه به بود آمده پرسش با روز  که زن 

ی سال چهارده از بعد تا بود برده را او امروز  و شکسته قت 

 و خندان زن .ایران مادرش؛ .ببیند را مادرش عکس بدون

 .بود آغشته خون به تصویرش آخرین که شادی

 یم گرسنه ماری شبیه درست کمر های مهره میان از درد

 دمش با انگار و شکم زیر رسید یم .آمد یم جلو و پیچید

ی ی همه .بود داده جواب پس .زد یم شالق  در که کارهان 

 جدید ی بچه .بود داده جواب بود، کرده یارس غیاب

  .کرد یم ترک را امنش و نرم و گرم جای داشت

 از کمرش های مهره هنوز .شد اشک غرق هایش چشم

ی برنج کیسه دو همزمان کردن بلند  پریدن از .کشید یم تت 

 و جوشانده .دیوار و در به عمدی خوردن .پیشخان از

ی دمنوش   .مرص 

 همیشه مثل و دیوار روی محسن عکس به رسید نگاهش

 به که عکش .انداخت تنش به رعشه عکس این دیدن

ی دیوار  چشمش صبح هر .بود هم خودش ی خانه پذیران 

 های چشم .عمیق لبخند آن به .شد یم باز عکس این به
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 صبح هر .مشیک یکدست و پر موهای .درشت تاریک

ی انگار  آغاز نو از رسش در محسن درهم کلمات از ترکین 

 "باشه؟ .کنیم یم بازی هم با یکم بیاد مامان تا "شد یم

ی  و داشت یم بر را عکس رفت یم یارس که ها صبح بعض 

 از قبل تا گذاشت یم ساعت . کرد یم پنهان ها مبل پشت

 .بگذارد جایش رس دوباره باشد حواسش یارس رسیدن

ی لخته پدربزرگ .کوثر پدربزرگ عکس  فرصت که خون 

ی
 
ی تمام قاتل عکس .بود گرفته او از زود خییل را زندیک

 
 زندیک

ی و کودیک .مادرش قاتل .اش   .اش جوان 

 تمام ی اندازه به .رسید پایی  ی چشمش ی گوشه از اشک

 به .داشت بغض شهر تمام و مجلس آن های زن بغض

 عزای .بود عزادار ، شهر عزادار مردم ی همه ی اندازه

 خودش جان از که مادری .سال چهارده از بعد مادرش

 ی خورده دست جان .کند حفظ را او جان تا بود گذشته

 .او

ار خودش از  این تا مادرش از خاطراتش اینکه از .بود بت  

ی آورد یم یاد به چه هر و است کم اندازه  و کراهت و تلچ 

ار خودش از .است روز آن وحشت  حاال که بود بت  
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ی فرصت که خانواده این .بود خانواده این عروس
 
 را زندیک

ی از .بودند گرفته مادرش از  کرده بزرگ را محسن که آنهان 

ی .محسن عروس .بود یارس زن حاال و .را یارس .بودند  حن 

ی چنی  ی هم ها قصه در   .گرفت نیم جان ماجران 

ون بلند آه یک به شبیه و شد مخلوط درد با بغضش  بت 

ی تصویر .پرید  .کرد نیم ترک را ذهنش ای لحظه مادرش قت 

ی ی قت  ی که کش .شده فراموش زن   یک الیق خاکش حن 

 بود؟ خانه این در چرا بود؟ آنجا چرا .بود نشده آب قطره

ی آدم ی همه میان .ها آدم این میان  به دست که هان 

ی .بودند گرفته تصمیم او مادر کشی  ی برای هم دست  آنهان 

ی و رفته هم با صبح آن که  .بودند شاد بودند برگشته وقن 

ی از او مادر که صبچ
 
 بعد سادات .بود شده ساقط زندیک

 .بود آورده در را اش مشیک باالخره روز آن سال چهار از

 روز آن .بگذارند حنا را مویش بود گذاشته و زده لبخند

  . او ابدی عزای و بود خانواده آن عروش که

ی نوحه و یارس صدای  بار هر .پیچید یم خانه در اش خوان 

 یم گریه بلندتری صدای با ها زن کرد یم تکرار را بیداد داد

 .بود خشکیده حورا ی سینه در دادها ی همه و آه .کردند
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ی ها سال این ی همه ی قاعده به ی توانان 
 
 از را کردن زندیک

ی .بود داده دست  روزها ی همه .گرفی  ی تصمیم توانان 

 روح تمام در حیات .خوابید یم و کرد یم کار شد یم بیدار

  .بود مرده جانش و

 یک ی ناله شبیه .شد رها سینه از بلندتر کیم دومش آه

  .پیچید یم و پیچید یم درد .زخیم حیوان

 هیچ .خواست نیم را بچه .خواست نیم را یارس

ی .کدامشان  ها زن ی گریه صدای با که کوثر همی  ی حن 

 طول در بار یک برای تنها .کرد یم گریه و شده بیدار

ی
 
ی از را خودش که بود گرفته تصمیم زندیک  بچه ییک آن رسر

 یک زمینه پیش بدون .ای لحظه تصمییم .کند خالص

 اولی  ی .نباشد راه در دیگری ی بچه که بود خواسته روز

ی  که بود افتاده فکر این به بود کرده بلند که را برنج گون 

 .کند خالص را خودش کارها این ی همه با تواند یم

ی بعد و .... فهمید یم یارس اگر .بود ترسیده  را دوم گون 

 روز هر روز آن از و .فهمید نیم هیچکس .بود کرده بلند

  .بود همی  ی کارش
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 روشن ها چراغ نفهمید که آنقدر .بود بلندتر سوم آه

 اشک دارد هنوز او اما شده تمام ها زن ی گریه .اند شده

 با چت  ی همه .بود باخته را خودش .کند یم ناله و ریزد یم

وع شکسته سنگ آن دیدن   .بود کرده شدن تمام به رسر

 زن باالخره که کرد پیدا ادامه آنقدر هایش اشک و ها ناله

  .نیست معمویل عزاداری یک این که افتادند ضافت به ها

 .زد کنار صورتش از را چادر پروانه

 حورا؟-

 

 کردن باز تحمل .نداشت را کدامشان هیچ دیدن تحمل

ی را ها چشم  رویش به رو عکس آن و اینجاست هنوز وقن 

  .دیوار به

 .کن نگاه منو حورا؟ حورا؟-

ی چه با که فهمید نیم خودش  دهد یم تکان را رسش شدن 

 .ریزد یم اشک و کند یم ناله .پیچید یم خودش در و

 :شنید یم دورتر ها فرسنگ از انگار را پروانه صدای

  .براش بیار قند آب لیوان یه-
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 را او داشت سیع که کرد یم حس را چادر های لبه حرکت

 با درد .درد ، درد ، درد و رورسی ی گره شدن باز .بزند باد

  .خون هجوم

ش- ش .باال بت   عمو زن جان؟ حورا .بکشه دراز یکم بت 

 .کن باز چشماتو

ی  سفیدی روی خون ی لکه آن و کردند بلندش وقن 

 لحظه چند برای داد نشان را خودش پتو ی ملحفه

 گم حورا آشوب در ها زن بهت صدای بعد و شد سکوت

  .آمد فرود پروانه های دست روی و شد گم تارییک در .شد

ی .رفت عمیق سکوت یک به برایش دنیا  صداها که سکون 

 .بود گریزان آن از

 یا حسی  ی یا .بزن صدا رو یارس برو .رسم بر خاک وای-

 .زهرا ی فاطمه

ی سفیدی یک در  دوربی  ی فالش سفیدی .شد غرق کران ن 

 صاف مامان حورا حورا،"بود درهم مادرش صدای با که

ن عکس ازت عمو بشی  ی  ".آفرین .بخند آفرین .بگت 

**** 
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 1376 اسفند

 

ی از ین بتواند تا بود شده خم یارس که اینجان   را مغازه ویت 

ی ی به کند گردگت   یم را ها گیل مایه بزرگ آکواریوم خون 

 .بود سالش و همسن بود آکواریوم پشت که پرسیک .دید

 تا ایستاد یم پدرش جای بوها شب و ها مایه بساط کنار

 جلوی .برود مسجد به نماز برای بتواند پدرش ظهرها

 .بود سایه که بود خیابان جای تنها آنها عکاش ی مغازه

ی چه هر خیابان آنطرف ساختمان  سایه کشید یم قد بیشت 

ی آنها ی مغازه روی ی محسن .شد یم بیشت   چون بود رایص 

ین پشت های عکس آفتاب  رنگشان .برد یم بی  ی از را ویت 

 .کند عوضش دوباره ماه چند هر شد یم مجبور و پرید یم

 بود مهم برایش که بود خودش از بزرگ عکس یک

 .باشد آب و رنگ خوش همیشه

 ...پرس یه-
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 اول ی پله روی که کرد نگاه او به و چرخید فروش مایه

ی برای دستمال یک و بود ایستاده مغازه  دستش گردگت 

 :بود

 چنده؟ ها مایه-

 را رسش کف بود تراشیده ته از را موهایش او مثل که پرس

 :خاراند

  .کی  ی یم فرق-

 .بزرگاش اون-

 درشت های مایه که کرد اشاره تری کوچک آکواریوم به

   .بود آن در تر

 .گرونن اونا-

 پدرش به باری دو ییک .داد فشار هم روی دندان یارس

 کند جمع مغازه جلوی از را اینها بساط که بود گفته

ی اما محسن   .داد نیم اهمین 

 چند؟ هم با آکواریومت همه-
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 محسن .داخل برگشت عصبانیت با یارس .زد پوزخند پرس

ی خشک از را شلوارش کت تا بود رفته د شون    .بگت 

 عید نزدیک .آماده های عکس قاب به کشید را دستمال

 با .شد یم همیشه از تر شلوغ مغازه ها وقت این و . بود

 پشت نشسی  ی از بود نشده هم سالش هشت هنوز آنکه

ی آدم با زدن حرف و مغازه صندیل و مت  ی  برای که هان 

ی احساس آمدند یم هایشان عکس گرفی  ی تحویل
 
 یم  بزریک

 نیم وقت هیچ یاسی  ی را جا یک این که خصوصا .کرد

  .آمد

 و باز بار هر با .آمد مغازه ای شیشه در دادن هل صدای

 کشید یم را خودش تازه بوهای شب بوی در شدن بسته

  .مغازه داخل

 .سالم-

  .آورد پایی  ی را دستمال یارس

 .سالم-

ی ی دست که بود زن   .بود گرفته را ای بچه دخت 

؟ صاحب شما-  اینجان 
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ی و قد بلند زن  جلوی و پوشید بلندی مانتوی .بود درشن 

ون رورسی از موهایش  .بود بت 

ین خواین یم عکس اگر-  ...بگت 

 طرف به و شد رد خیابان از که دید را محسن وقت همی  ی

  .بود دستش روی شده اتو و تمت  ی شلوار کت .آمد مغازه

 .بفرمایید .سالم-

 و زن به اول محسن .کرد نگاه را رسش پشت و چرخید زن

ش بعد   .کرد نگاه دخت 

 .خدمتم در من بفرمایید-

 :داد یارس دست به را شلوارش کت

ی-  .اینو بگت 

ی که کرد یم فکر یارس .مغازه وسط آمد زن  بوی شبیه بون 

  .دهد یم بو خوش شامپوی یک یا صابون

م از خواستم یم- م عکس یه دخت   .بگت 

 :شد باز لبخند به محسن صورت

ی چه .حتما بله-  .خوشگیل دخت 
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ی ی لباس یک . کشید یم را مادرش دست دخت   با صورن 

 قرمز هایش گونه رس و پوشیده دار پف و توری دامن

 های دانه هایش پلک پشت زد یم پلک بار هر .بود

  .زد یم برق اکلیل شفاف

 یارس .خدمتتون برسم من تا اتاق تو بفرمایید-

 .کن راهنماییشون

 جلوتر بود دستش روی هنوز که شلواری کت با یارس

ی بوی همیشه اتاق .کرد باز را اتاق در و رفت
 

 نم و پختیک

  .داد یم

 .مرش-

 که دید یم یارس .مهربان و عمیق لبخندی .زد لبخند زن

 هایش لب .بود لک بدون و شفاف صاف صورتش پوست

  .بودند رنگ دو موهایش و داشتند ماتیک

 :کشیدش عقب محسن

ی-   . خونه بده اینو بت 

 اتاق وارد بعد و کرد اشاره یارس دست در شلوار کت به

 :شنید یم را صدایش یارس .شد
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یم خانم شاهزاده این از عکس یه بریم...خب-   .بگت 

 :آمد زن صدای

 چهارپایه؟ روی بشونمش-

  .کنم یم درستش خودم االن-

 به .کرد نگاه ها مایه به دوباره .رفت مغازه در دم تا یارس

 به نبودند خودش از هیچکدام که ها مایه آن با که پرس

ی فقط .فروخت یم فخر او  صد چند هم امروز بود کاق 

ی  را مایه ترین درشت بتواند تا برود کش دخل از تومان 

ی شاید . بخرد  انداختش یم خیابان آنطرف رفت یم حن 

د را پرس حال تا کثیف آب جوی توی  بدهد نشانش و بگت 

  .است پولدار چقدر

 محسن اگر .رفت صندوق طرف به آرام و داخل برگشت

ون و میدارد بر زود خییل باشد نکرده قفل را کشو  یم بت 

 :آمد یم محسن صدای .زند

  چیه؟ قشنگت اسم .همینطوری آفرین-

ی جای به زن  :داد جواب دخت 

  .حورا-
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ی اسم چه به به-
 

ی های حوری شبیه .قشنیک  عمو . بهشن 

  .بکن مامان به نگاه .نده تکون رو رست جان

 :بود محبت پر و گرم زن صدای

 .مامان بخند .ببی  ی رو مامان .ببی  ی رو اینجا حورا...حورا-

ی دویست تا سه و کرد باز را کشو یارس   .برداشت تومان 

ی آفرین-   .شد قشنگ خییل .دخت 

ی ی گریه صدای وقت همی  ی  فکر یارس .آمد در بچه دخت 

 و داشت یم بر را این .بردارد هم صد یک تواند یم که کرد

 .نکند دخل در دست دیگر هفته آخر تا داد یم قول

ی-   جون؟ عمو شد خ 

 .بست را کشو آرام و برداشت را پانصدی

یدش یکم ترسیدی؟ نور از- ون بت   بت 

ون بچه با زن و شد باز اتاق در وقت همی  ی  یارس .آمد بت 

 جا پایش کنار را ها هزاری فقط .شود بلند نکرد فرصت

  .داد

ی ...یارس- ی آبنبات یه جواد آقا از بت    .بچه برای بگت 
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 .ریزد یم ها پول شود بلند اگر دانست یم یارس

 .توام با-

 :بود چسبانده خودش به را بچه زن

 .نیست الزم نه-

 

 پشت کشید دست .ها آن سمت چرخید لبخند با محسن

 :بود شده پنهان مادرش گلوی گودی در که بچه موهای

ی- ی این به دخت 
 

 یارس؟ .کنه گریه نباید که قشنیک

 .بود شده گلوله دهانش در آب .ایستاد باالخره یارس

 چپ نگاه یک به .دید محسن و مت  ی زیر ریخت ها هزاری

ون مغازه از یارس تا ماند منتظر و کرد قناعت چپ  بت 

 :برود

 جان؟ عمو .خانم شما بشینید .اومدیا زودی-

ی کمر به پدرش که دید یارس  دست آرایم به بچه دخت 

ون مغازه از عجله با .کشید  مایه بساط کنار از رفت بت 

 آبنبات یک مغازه کنار کوچک بقایل از و گذشت ها
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ی .خرید  عکاش اتاق در بچه و زن و پدرش برگشت وقن 

ون محسن .بودند  .گرفت را آبنبات و آمد بت 

ی خر کره- ؟ یم دزدی عویص   کن 

 .یارس رس پس کوبید سنگینش های دست با

 گمشو-

 را آنها فروش مایه پرس که دید و در سمت چرخید یارس

ی پس ی لحظه .کند یم نگاه  و بود دیده را او خوردن گردن 

  .زد یم پوزخند داشت یارس گمان به

 .رفت یادت رو شلوار کت-

 عکاش اتاق به محسن .برداشت را کت و برگشت یارس

 .رفت

  .زیبا خانم بفرمایید . خوشمزه آبنبات یه اینم-

ین پشت ایستاد یارس  نگاه فروش مایه پرسک به و ویت 

 شنیده زن صدای .داد فشار هم روی را هایش دندان .کرد

 :شد یم

ید دیگه خوبه .نکنه درد شما دست-  .ازش بگت 
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  .بشه آروم بدید اجازه نه-

 عکس؟ میشه آماده یک برای ببخشید-

  .فرصت اولی  ی در دارید عجله اگر-

 .باشه آماده عید برای خواستم یم-

ی یم حاال جون؟ عمو ست خوشمزه .چشمم رو-  شین 

ی چه به به چهارپایه؟ روی  به خوش .قشنگم آفرین .دخت 

ی چنی  ی بابای حال ی دخت 
 

 .قشنیک

ی ی کودکانه صدای بار اولی  ی برای  :آمد بچه دخت 

  .خدا... بابا-

 :زد حرف جایش به زن

  .شما به داده رو عمرش پدرش-

ون و کرد باز را مغازه در یارس  جلوی ایستاد .آمد بت 

 :داد یم فشار هم روی را هایش دندان .آکواریوم

 .برام بذار رو بزرگه اون-

 .گرونه اون-

 .بذار-
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 با یارس بردارد را تورش تا شد خم انداخت باال شانه پرس

 آکواریوم .کوبید آکواریوم فلزی های پایه زیر قدرتش تمام

  .افتاد زمی  ی روی و برگشت

 بدون و دوید یم یارس .شدند زمی  ی پخش ها مایه تمام

 تا که کرد یم فکر این به کند نگاه را رسش پشت اینکه

ی اطراف این تواند نیم دیگر عید از بعد  .شود آفتان 

**** 

 

 :زینب آغوش در گذاشت را کوثر پروانه

؟ یم نگاه واستادی طور همی  ی-  آروم رو بچه حداقل کن 

 .کن

 تخت روی که کرد حورا به نگاه .داد تکان را کوثر زینب

 .بود ایستاده تخت کنار یارس.بود شده مچاله خودش در

 موهایش ی کناره هنوز و بود کمرش به هایش دست

  .بود عرق خیس

  .چرخید یم حورا دور و برداشته را چادرش پروانه
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ی؟- یمش کن روشن رو ماشی  ی برو یارس حورا؟ بهت   بت 

 .بیمارستان

 :پروانه به بعد .کرد نگاه حورا به یارس

 بریم؟ کجا .هیئتیم وسط من مادر-

 :شد پا رس پروانه

 حاال هسی  ی آدم اینهمه فهیم؟ نیم .داره خونریزی زنت-

  .بچرخونن رو هیئت

 .کرد نگاه زینب و خزر به .برد موهایش بی  ی دست یارس

 :کرد پروانه به رو بعد

یش بچه-  شده؟ چت  

ی من دونم نیم-   .نیستم دکت 

 که کرد یم را تالشش تمام اینحال با بود پریده پروانه رنگ

 .باشد حورا بر و دور

ی بریم عزیزم پاشو .پاشو-  .دکت 

  .آورد باال مخالفت ی نشانه به را دستش حورا

یش بچه موقع یه پاشو-   .شده چت  
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 :توپید زینب به یارس

ی اینو- ون بت   !زنه یم عر اونم کنه یم نگاه اینجا واستاده .بت 

 :کرد یارس به رو پروانه

 .بیار لباس دست یه براش خونه برو-

 :شد گشاد یارس های چشم

 یم شید بلند بگم برم !نشسته مرد کیپ تا کیپ خونه تو-

م؟ لباس زنم برای خوام  بت 

 را کار این اگر انگار داد فشار هم روی را هایش لب پروانه

 به رو .کرد یم فوران خشمش و ترس ی همه کرد نیم

 :کرد خزر

ا-  .بیار براش رو شلوارهات از ییک خونه از برو خرص 

ی وسیله   .بیار هم بهداشن 

 :افتاد راه زودتر عمو زن

م من-   .میارم مت 

 پا رس بعد کرد مشت دهانش جلوی را دستش یارس

 :تخت کنار نشست
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؟... حورا.حورا- ی برمت یم دیگه ساعت نیم یه خون   .دکت 

 :رفت هم در صورتش پروانه

ی چه-  رو یاسی  ی بگو زینب...زینب !من دادم تو به شت 

یم رو حورا بیاد بزنن صدا  .بیمارستان بت 

ون حدقه از یارس های چشم  :زد بت 

ی دیگه ساعت نیم ! مامان-  .برمش یم شام وقت کن صت 

ی صدا رو یاسی  ی  ؟ بزن 

 :داد هلش عقب و زد یارس ی سینه به دست پروانه

تت- ی ! همینقدره غت   زینب؟ رفن 

ی به دست یارس  :کوبید خودش پیشان 

ه داره خونریزی من زنه بیاد بگه یاسی  ی به بره- ؟ بت   دکت 

ی با دست برخورد صدای از  هر پروانه و زینب خزر پیشان 

 بازوی زیر دست و رفت جلو .پریدند جا از هم با سه

 :انداخت حورا

مت خوام یم . پاشو-  رو کوثر مامان .پاشو .بیمارستان بت 

 بیار
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 زن میان . بود شده خارج خانه از ماشی  ی بعد دقیقه چند

 .بود رسیده کالغ چهل به کالغ یک از حرف روضه های

 را برنج های دیس حالیکه در . در پشت بود ایستاده خزر

 به داشت که کرد یم نگاه سادات به .بود گذاشته آماده

ی خایل جای به .داد یم گوش عمو زن های حرف  نگاه پتون 

ی خون ی لکه یک رویش که کرد  صدای .بود مانده باق 

 رس یاسی  ی .کرد باز را در شد شنیده که یاسی  ی گفی  ی یاهللا

 :دیگ پای نشست پا

  .کمکت بیاد ییک بگو-

 که افتاد نازک به چشمش .کرد خانه داخل به رو خزر

ی در قبل شب برعکس امشب  بود کرده کمکش پذیران 

 کرد رو .شود بدل و رد میانشان حرف ای کلمه آنکه بدون

 :عمو زن به

  عمو زن-

 :کرد نازک به رو عمو زن

ا از رو ها دیس وایسا- ی خرص    .بگت 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی خانه به خزر بود شده پهن سفره وقن   همی  ی .رفت آشت  

خانه در پروانه نه که حاال  وقت دیگر کش نه بود آشت  

ی توانست یم امشب .بردارد فردا برای را غذا تا داشت  حن 

  .نباشد دروغ و بهانه به نیازی و بردارد غذا دو

ی  را خزر سادات بود شده خایل عزاداران از خانه تقریبا وقن 

 :زد صدا

 .صالچ خانم برای بیار غذا تا چند-

ی اولی  ی شب آن ی .دید یم را مرضیه که بود شن   که دخت 

 و گذاشت دستش روی دست غذا دادن وقت سادات

  .زد لبخند مهربان

**** 

 

ی هم روی غذا دو هر .کرد باز را کیفش خزر  برای جان 

  .بود نگذاشته هایش جزوه و ها کتاب

 .بفرمایید-
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 دو که بگوید کشید خجالت .شاپور سمت گرفت را غذا

 کرد یم فکر .بخورند ناهار هم با دوباره تا آورده غذا

  .آمد نخواهد خوشش شاپور

  .کشیدی زحمت .نکنه درد دستت-

  .کوچیکه هاش ظرف...که ببخشید .کنم یم خواهش-

 پوشیده ای سورمه ژاکت یک امروز .کرد نگاه شاپور به

ی و پهن خطوط که بود  سینه های نیمه تا رنگ زرشیک افق 

 انگار پوستش و شده تیغه سه صورتش .بودند آمده اش

 و بود گلویش دور رنگ طوش گردن شال یک .زد یم برق

 خورده ژل موهای میان از و برداشته موج مو طره آن باز

ی روی را خودش   .بود کرده رها پیشان 

ی گرم غذای گرسنه خوابگایه یه برای ببی  ی-
 

 یه خونیک

  .نیچه  .دنیاست یه هم قاشقش

  .زد لبخند خزر

 خوری؟ یم ناهار من با که هللا شا ان خب-

 :دید مناسب را موقعیت خزر

 .آوردم غذا تا دو ...اتفاقا .بله-
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 :داد تکان را رسش .شد تر عمیق شاپور لبخند

 .باریکال نه .باریکال-

ی شاپور رس پشت روی پیاده از وقت همی  ی  :آمد صدان 

 دوست؟ وطن آقای-

 سال و سن هم پرسی .چرخید صدا طرف به شاپور

 .آمد یم جلو بست یم را کاپشنش زیپ حالیکه در خودش

ی به انگار بود کرده تنگ را هایش چشم  فاصله آن از خون 

 :آورد جلو را دستش شد نزدیک که همی  ی .دید نیم را آنها

  چطوری؟-

 خزر به رو .داد دست بعد و کرد تعلل لحظه چند شاپور

 :کرد

 .میثم دوستم-

 اش سینه روی دست و انداخت پایی  ی را رسش میثم

 :گذاشت

  .دارم ارادت-
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ی ظرف به .کشید اش چانه به دست بعد  دست که غذان 

 :کرد نگاه بود شاپور

  .کنه قبول رو نذرتون خدا .به به-

 :شد پا به پا شاپور

ی-  شده؟ خ 

؟- ی هان خ   چند .کنم ارادت عرض گفتم دیدمت هیچ 

ی روزه   .نیست ازت خت 

 نگاه غذا به دوباره میثم .چرخاند لبش زیر را زبانش شاپور

 :کرد

 هم مریض .میارید براش غذا .خانم نکنه درد دستتون-

 ... هست

 میثم-

 یم براش اومدیم یم خودمون ما گفتید یم میشه زحمتتون-

  .گرفتیم

 !میثم-
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 آرام سالیم جواب جز .بود مانده کیفش در دستش خزر

ی   .بود نگفته دیگری چت  

همه من .مرامه با خییل .مرداست مرد ما شاپور آقا این-

 معرفت و مرام رفیقاش برای شاپور که اینطور میگم ش

 یم خدا .کنه چکار خواد یم شبچه و زن برای بعدا میذاره

ه پایی  ی گلوش از ماها بدون غذا لقمه یه دونه   .نمت 

 :میثم سمت گرفت را غذا ظرف شاپور

ی... اینو بیا-   .بگت 

 :داد هل عقب را ظرف میثم

 بینید؟ یم .آوردن شما برای .کاریه چه این !عه !عه-

 یم خودش دهن از رو لقمه .طوره همی  ی همش کاراش

ه  .ما واسه گت 

 .زنه یم صدات داره فرهاد...میثم-

ی میثم ی تا نچرخید حن   نگاه کرد یم اشاره شاپور که جان 

 :کند
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 داشته رو هواش که خالصه .استاد اتاق رفته فرهاد-

 قرمه هم دیشب .دارید رو هواش که شما البته .باشید

ی ه پایی  ی گلوم از گفت نخوردم من تا بودید داده ست     .نمت 

ی رو غذا ! میثم-  تا دو امروز کشیدن زحمت .دیگه بگت 

  .آوردن غذا

 :کرد نگاه خزر به بعد ظرف به میثم

 .دیگه خوره نیم هم انقدرها شاپور واقعا؟-

 .آوردن شما برای-

  .چسباند میثم ی سینه به زور به را ظرف

 که خودت تو .ببی  ی...شاپور ببی  ی .نکنه درد شما دست-

 درسته پس .شده همینطور هم خانمت دلسوزی انقدر

 .کنه یم پیدا رو خودش شبیه کس هر میگن

ی را غذا شاپور  :داد فشار اش سینه به بیشت 

 .دیگه...بفرمایید بله-

 :زد گشادی لبخند میثم

 .آشناییتون از شدم خوشحال خییل-
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 خم خزر برای را رسش و گذاشت سینه به دست دوباره

ی .داد جواب لب زیر خزر .کرد  شاپور شد دور میثم وقن 

 .داد باال را لجباز موی طره آن و برد موهایش بی  ی دست

ی هم...این .ببخشید-   .داره کم...یکم من اتاق 

ون را دوم غذای ظرف خزر  دوباره لبخند .آورد بت 

 :کرد پر را صورتش

م من .بفرمایید-   .خورم یم غذا سلف مت 

 :کرد کج را رسش شاپور

 بود؟ همینقدر ت"این ایل"-

 :آورد باال را کیفش شاپور .انداخت پایی  ی را رسش خزر

 بخوره بودم آورده جایزه مدل سه "دائما الیک"برای من-

 . داره دوست رو طعم کدوم بگه

 به هم شاپور که دوید پوستش زیر چنان خزر لبخند

ی  .کند حس را هیجانش توانست یم خون 

 کشیدید؟ زحمت چرا-

 این؟ ایل-
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 یم سیع و کرد یم نگاه شاپور کیف به .نداد جواب خزر

ل را لبخندش هم روی ها لب فشار با کرد   .کند کنت 

؟-   .بدی جواب باید صبح هر .نمیاد صدا خ 

ی  :گفت و گرفت بود مانده خزر دست در هنوز که غذان 

  .بریم .شنیدم .شاپور دائما الیک .آفرین-

 الیک"کرد زمزمه دلش در خودش و خندید خزر

 تنش تمام اسم این آوردن زبان به فکر از و "شاپور...دائما

ی   .شد توفنده هیجان 

**** 

 

ون از حرکت صدای  کردن جا به جا .آمد یم اتاق بت 

خانه، های ظرف تروق ترق وسایل،  .آرام های پچ پچ آشت  

 و است صبح دانست یم .بود بسته را هایش چشم حورا

ی  توانست یم دستش انگشتان به آفتاب رسیدن از حن 

 خواست نیم اینحال با است چند ساعت بزند حدس

  .شود بیدار
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ی به .بود رفته دست از بچه
 

 نبوده هرگز انگار . سادیک

  .است

 :کرد باز را اتاق در پروانه

ی یه پاشو ...حورا-  .بخور چت  

 .دارد احساش چه دانست نیم .کرد باز را چشمانش حورا

ی یا است بال سبک  یا است خسته وجدان؟ عذاب درگت 

ی و شود بلند تا است آماده
 

 دهد؟ ادامه را اش زندیک

ی؟-  بهت 

  .داد تکان رس حورا

ی یه شو بلند. عیل یا .شکر را خدا-  .بخور چت  

 نشسته زیرپوش یک با که دید یم را یارس در میان از حورا

 چند هر .داد یم تکان پایش روی را کوثر و آفتاب در بود

ی کوثر برای و برد یم عقب را رسش ثانیه  در شکلک صدا ن 

 یارس فهمید نیم اینجا از .کرد یم نگاهش کوثر .آورد یم

ی است؟ غمگی  ی .دارد احساش چه   است؟ عصبان 

  .بخوری ظهر کنم درست جگر برات گفتم-
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 .نکنه درد شما دست-

 یم احساس کرد یم فکر که خوب .تخت ی لبه نشست

 ماه یک این در کویه انگار .است شده خایل دلش زیر کرد

 یک با بود خایل .بود ریخته فرو حاال که بوده وجودش در

  .کرد یم حرکت آرایم به که خالصه و خفیف درد

 .بخور میارم کردم مغز پسته برات-

 روی بود افتاده آفتاب .کرد نگاهش و برگشت یارس

ی چت  ی تنها . سبیلش و ریش سیایه  گذاشت نیم که خون 

 دائیم سبیل و ریش همی  ی باشد محسن شبیه هم آنقدرها

ی .بود   .نداشت محسن که چت  

 اما یارس .گشت یم اخمش دنبال به .کرد نگاهش حورا

ی سوال آن حورا ذهن در .شد کوثر مشغول
 

 که همیشیک

 دوست ومن یارس "شد تکرار کرد نیم رهایش سال دو

 نیم .کرد نیم پیدا درست جواب هیچوقت و "داره؟

 آن ، بیدادها و داد آن چرا هست ای عالقه اگر فهمید

 آن چرا نیست اگر هست؟ تردیدها و شک و ها بهانه

ی هم وقت ها بوسه ی آغوشر  دوست و دردناک اگر حن 

ی  رسیدند؟ یم نظر به گرم آنطور نداشتن 
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ون از یارس صدای  :آمد بت 

 .زنه یم زنگ گوشیت به داره یاسی  ی-

 :گذاشت حورا پای روی را شانه پروانه

  .کن شونه رو موهات-

ون اتاق از و زد لبخند  .کرد نگاه را رفتنش حورا .رفت بت 

ی برداشی  ی  :گوش به چسباندنش و گوشر

 مامان؟ جونم-

ی آن ی انکار بود یاسی  ی و پروانه بی  ی که چت    .بود نشدن 

ی پروانه برای یاسی  ی که دانستند یم .دانستند یم همه  چت  

ی .دیگریست  شب .بود خوشحال ماجرا این از حورا زمان 

ی  رویا این با رفت یم خواب به عموعیل ی خانه در که هان 

 دیدنشان به پروانه یاسی  ی با عروش فردای که خوابید یم

 خواست یم اندازه از بیش را یاسی  ی که ای پروانه .آمد یم

 همی  ی هم را او توانست یم وصلت این ی واسطه به و

  .بداند عزیز قدر

  .خودم میام االن وایسا .همون آره .باال کشوی توی-
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 گره هم در موها .کشید بلندش موهای به آرایم به را برس

 همینقدر چه؟ بود یاسی  ی از دوم ی بچه اگر .بودند شده

 به همینقدر کرد؟ یم تالش مالحظه بدون انداختنش برای

 گریه از همینقدر چه؟ کوثر گشت؟ یم ها راه انواع دنبال

ی و ها  شد؟ یم خسته هایش قراری ن 

 .زانویش روی ریختند یم مرده موهای

 :برداشت مبل روی از را چادرش .کرد قطع را تماس پروانه

  باشه بچه به حواست .براش میارم ناهار-

 :کشید صورتش به دست یارس

 .مغازه برم باید من-

ی-   .میام زود کن صت 

ی پروانه .آمد در خانه تلفن صدای وقت همی  ی  را گوشر

 :برداشت

ی صبحتون سالم- ه .بله .بخت   دیگه .بله .خدا شکر بهت 

  .بوده خدا خواست .بوده این قسمت

 . کرد یم نگاه زمی  ی به .کرد سکوت ثانیه چند
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 هم یارس .بهش میگم .چشم .چشم .درسته .بله-

 .بله .روز یک نداره اشکال حاال .مغازه نرفته نه .اینجاست

ی  .خدافظ من از .بهش میدم رو گوشر

ی  :یارس سمت گرفت را گوشر

 .مادر-

ی به پروانه گلوی سیبک که دید یم اینجا از حورا  باال سخن 

 اتاق به .برداشت یارس پای روی از را کوثر .شد پایی  ی و

 :آمد

ی-   .کن بغلش یکم خورده شت 

ی با حورا  .کرد قطع را تماس یارس . گرفت را بچه حایل ن 

اهن  حالیکه در و برداشت صندیل پشت از را اش مشیک پت 

 :گفت بست یم را هایش دکمه

 .شده خراب مادر آبگرمکن . باال برم من-

ی و شد خم بعد .کرد نگاه را رفتنش پروانه  را اش گوشر

 .برداشت

 توی از رو جگرا اون مامانم ...خب کردی؟ پیدا یاسی  ی-

  .کنم درست همینجا من بیار بردار یخچال
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ی بعد دقیقه چند  وسایل تا بود ایستاده در دم یاسی  ی وقن 

 لباس .دیدش یم در میان از حورا بدهد را پروانه نیاز مورد

 یاد به .بود دستش روی کاپشن یک و داشت تن به مشیک

وع از قبل که افتاد باری آخرین  هم با یارس داستان رسر

 پا رس یاسی  ی .بود برده کاهو برایش حورا .بودند زده حرف

ی و بود نشسته  :بود کرده اشاره بودش دیده وقن 

ون میاد تخم از داره بدو بیا بدو-  .بت 

ی ظرف رس باالی بود ایستاده خوشحایل با حورا
 
 که بزریک

 چیده مصنوغ نور زیر آن در را ها پشت الک تخم یاسی  ی

 .بود

 .... عزیزم وای-

 .اوناهاش .اومد در شون دیگه ییک هم دیشب-

 نگاه بود داده لم نور زیر که کوچیک پشت الک به حورا

  .کرد

 ! کوچیکه چقدر-

 .حوراست اسمش .آره-

 :بود خندیده حورا
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 جدی؟-

  .آره-

  .بود شده آب حورا دل در قند

 چرا؟-

 

  .دارن اسم یه کدوم هر دیگه-

سد داشت دوست حورا  یم خجالت اما حورا چرا بت 

  .کشید

  .یاسینه اسمش میاد در داره که اینم-

 و دست .بود کرده نگاه تخم ی شکسته ی پوسته به حورا

ون تخم از ها پنجه  یک کرد یم فکر روزها آن .بودند بت 

 یاسی  ی که بام پشت روی کوچک اتاقک همی  ی در روز

 .شود یم همخانه او با بود ساخته خودش برای

 را دردها و ها رنج همیشه برای و شود یم خوشبخت

 .بود نرسیده هرگز که روزی .کند یم فراموش
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ی وقت  به و آورد باال را رسش لحظه یک یاسی  ی خداحافیط 

 فکر این .کرد پر را حورا گلوی بغض .کرد نگاه خانه داخل

 گذرا سنگ شهاب یک مثل گردد یم دنبالش یاسی  ی که

 که گرفت روزی ی خاطره را جایش .رفت زود و آمد

 کرده سکوت یارس خواستگاری ماجرای جواب در یاسی  ی

 .بعد روزهای ی همه و روز آن .بود

 نیم کس هیچ .خواست نیم را او هیچوقت یاسی  ی

  .خواست

**** 

  

 

 

 بود نشسته کج .نیمکت پشت انداخت را دستش شاپور

 .میانشان بود مانده نخورده دست غذا ظرف .خزر کنار

 بخورن؟ بیان کالغا کنیم باز رو غذا در خوای یم-
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 قبل روز مثل .کرد مرتب را اش مقنعه چندم بار برای خزر

 یم بار هر .بود کرده رنگ خوش را هایش لب لب رژ

 .شد یم پیدا هایش دندان سفیدی خندید

 .بخورید شما .نیستم گرسنه واقعا من آخه-

  .خوره نیم شما-

ید رسده غذا-    .بخورید خوابگاه بت 

م .خوریم یم هوا االن پس- م یم غذا سوت سه مت   گت 

 .میارم

 .نیستم گرسنه واقعا من . نه-

 مقنعه زدن حرف وقت چطور که کرد یم نگاهش شاپور

 انگشت به شده وصل بند آن و کشید یم جلو را اش

ی .داد یم نشان قشنگ را هایش دست شستش  وقن 

ه شاپور کرد یم احساس  یم معذب کند یم نگاهش خت 

 را حال همی  ی اما شاپور .انداخت یم پایی  ی را نگاهش و شد

 رفت یم پیش آرام آنقدر که صمیمیت این .داشت دوست

 ی نقطه یک به رسیدنش منتظر ها مدت توانست یم که

ی ی نقطه همان .باشد اوج  به بار هر را تصویرش که اوخ 
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یز فکرش از و ساخت یم داشت دوست که شکیل  از لت 

  .شد یم هیجان

ی روضه تون روضه-  هاشمیانه؟ بن 

 خودش در انگار .شد جمع خزر زد یم حدس که همانطور

 هم به را چادر های لبه .کشید جلو را مقنعه .برود فرو

 .کرد نگاه غذا ظرف به و رساند

 .بله-

 خونه همون .پارسال .اومدم اونجا من کنم فکر پس خب-

  .پالکه دو ی

 کرد یم احساس .خزر به بود زده زل بعدی حرکت منتظر

ی نقطه همی  ی در  نهایت و داند نیم که هست چت  

 رابطه داشی  ی از خزر ترس .بود خانواده تعصب حدسش

  .بود نشده ترجمه خانه قوانی  ی در احتماال که چنی  ی این ای

ی تو دونستم نیم ویل بودم اونجا من کن فکر-  .اونجان 

 نه؟ جالبه

 .نداد جواب خزر

 .بیام هم امشب احتماال-
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  .بودند شده گره هم در که کرد نگاه خزر های دست به

ی هر ای پنجره ای پرده پشت بیا-  جدا رو مردونه زنونه خ 

 .بزنم چشمک بهت کرده

 یم فکر خزر دانست یم اینکه از و بود گرفته شیطنتش

س از پر احتماال و واقعیست ها حرف این کند  یم است 

 .برد یم لذت شود

 ها بچه مثال میدم .بهت میدم هم شماره چطوره؟ هان؟-

  .خوشگله خانم اون به بده اینو میگم .برات بیارن

  .بود شستش دور که بندی زیر بود انداخته دست خزر

 هان؟ .کنم عوض رو سناریو نیومد خوشت اگه-

 .گرفت را شاپور حال نخندیدنش و خزر سکوت

  .قشنگیه ی خونه عجب ویل .نمیام باشه خب-

ی ی هم باز خزر وقن   :کرد کج را رسش شاپور نگفت چت  

  .نکن اضار انقدر .نمیام گفتم عزیزم-

  ...من...نه-

 :شد جا به جا نیمکت روی کیم
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 ...خب حسینه امام ی روضه-

  .نباش نگران .نمیام من باشه-

 ...که نیستم نگران من نه-

 .کنم یم درک من-

ی  :زد لبخند شاپور کرد نگاهش خزر وقن 

ی داداش- ن    .داستانا این و غت 

 :زد چشمک بعد

ی خب- ی شاپور ببینیم . خیال ن   . آورده خ 

ون لواشک بسته یک و .کرد باز را کیفش در  :گذاشت بت 

ی از خب- ا این از اصوال پرسا که اونجان   خورن نیم چت  

ون از سوپرمون توی نداریم رو اینا بگم باید  با .گرفتم بت 

 . این

 .غذا ظرف روی گذاشت را ترشک کوچک ظرف

  .خودمونه ی مغازه محصوالتی از این ویل-

ی آدامس ی بسته یک   .نعنان 
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ی-  خورن سگ کال پرسا .ما نداریم زیاد هم آدامس حن 

ی  .بیشت 

 :بست را کیفش در و خندید خودش

 .شما خدمت-

 تا انگار هایش چشم .لبخند از بود شده پر خزر صورت

 :پایی  ی به رو بودند شده

 .مرش کشیدین؟ زحمت چرا-

ی فکر امروز بود قرار آوردم همینطوری که رو اینا-  بهم کن 

ی رو آرزوهات از ییک
 

 .بیک

ی انگار . برداشت را ترشک ظرف خزر ی چت    با اندازه ن 

  .پایش روی گذاشت احتیاط با باشد ارزش

  .دونم نیم-

 بخونم پس دستورات؟ از اطاعت عدم پس؟ نکردی فکر-

 رو؟ صیغه

 :خندید خزر

  .نمیاد ذهنم به خایص آرزوی آخه-
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ی غذای که بوده این کوچیکم آرزوی یه من مثال-
 

 خونیک

  .روزه دو .رسیدم بهش االن بخورم

د را دهانش جلوی اینکه بدون اینبار خزر  .خندید بگت 

ی یه با داشتم آرزو...ام...مثال یا-  قشنگ درشت چشم دخت 

ی   .بشم اویک باشه خزر اسمش که خجالن 

 .کرد نگاه را پایی  ی و داد فشار هم روی را هایش لب خزر

 بندازه رو رسش بده فشار هم روی رو هاش لب که-

  .پایی  ی

 :خندید خزر

 خودش باشه خوب هم عربیش...تازه .بخنده قشنگم آره-

  .آرزوهام به رسیدم که من .بگه رو جمله معنای بتونه

ی .کرد نگاهش خزر  هر خماری که کرد یم نگاه اینطور وقن 

 چسباند یم را بلندش های مژه و کرد یم پر را چشمش دو

 جانش و روح تمام .ریخت یم فرو شاپور دل ابروها تاق به

ی کردن برآورده تمنای .شد یم تمنا  روزها آن در که چت  

دن و کردن بغل .بود خزر به کششش از نییم  بوسه . فرسر

ی لمس و س از دور و پوشیده که تن    .بود دست 
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  .بگو آرزو یه حاال...خب-

 ...من-

 .خییل نباشه بزرگ-

 افکارش میان دوباره شاپور .کرد نگاه هایش دست به خزر

 :پرید

ی یه .اوکیه نباشه هم آرزو-   .داری دوست که چت  

  .بگید اول شما...خب-

ی که-  دارم؟ دوست خ 

 .بله-

 بگه؟ "شمائه" یا بگم من-

 :خندید خزر

  .شما-

 :کشید را پلیورش یقه شاپور

ی-  بار یک داره دوست ...که میگه شما؟ داری دوست خ 

 .بشه گفته اسمش .بشه خطاب " تو"
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  .رفته یادش رو اسمش دیگه بدبخته

 .شد تر وسيع خزر لبخند

 

ی هر .شکمم اهل من .دیگه گفتم من-  شکم به مربوط خ 

  . باشه

 ...پس .آهان-

 رو شکم به مربوط محصوالتی اون یک که مهمه البته-

  .نه کش هر .ها کنه فراهم

 ...بشه تموم روز ده این-

ی احتماال .دیگه آره-  .میشه تموم دوسن 

 :خندید خودش

ی آرزوهای از ییک خودت شما-  رو شده برآورده آرزوی مان 

ی این به که  .نمیدن دست از راحن 

ی شاپور و دزدید یم را نگاهش خزر ی و بیشت   در غرق بیشت 

 .شد یم لذت

ی نیم-
 
ی یک ؟ مایه چه متولد نه؟اصال داری دوست خ   هسن 
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  .مرداد یک و ش .مرداد-

 کنم تحقیق برم باید سایل؟ چه .شهریور منم جدی؟-

ی مرداد متولدین ببینم  .باشن داشته دوست ممکنه خ 

 .نه و هفتاد-

 .خوبه-

  .دارم دوست .... الک خییل...من-

 ی شده گرفته ته از هاى ناخن به چسبید شاپور نگاه

ی پر و نازک ی خنده صدای به .خزر  وقت که خجالن 

  .بود آمده در دهانش از عالقه این گفی  ی

  الک؟-

  .خندید شاپور .داد تکان را رسش خزر

ا چقدر- ی موجودات دخت    .ان عجین 

  .فقط رسید ذهنم به همی  ی-

 در که شده باز هم از های لب به .کرد نگاهش شاپور

 ها چشم از بعد شفافش پوست و کشیده صورت پهنای
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ی انگار هایش لبخند .بودند عطف ی نقطه  بود گران چت  

وزی آوردنش دست به که   .شد یم محسوب پت 

ی ذهن چه-
 

  .قشنیک

ی  ظهر از بعد کالس رس شاپور بودند شده جدا هم از وقن 

 :رسید پیام خزر از که بود زدن چرت حال در

 من که ببخشید .بیاید رو روضه دارید دوست اگر-

ی اونطور   .نگفتم هیچ 

د رسش از خواب تا کرد گشاد را هایش چشم شاپور  :بت 

ی .عزیزم نه-  .کردم شوخ 

 بدونم... که دارم دوست .بیاین دارم دوست من خب-

  .اونجایید

ی یه" .شد کج لبخند به شاپور های لب ه این استفان   دخت 

 ".خودت مال .دار برش" "اومده خوشش ما از

 امشب "شما".دویدن رس به ما از اشاره یک به تو از -

  .اونجا میاد
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وز که احساس این .بود خوب حال از رسشار دلش  پت 

ی به زود خییل و شده  ی همه رسیده خواسته یم که چت  

 رسزمی  ی رسمست پادشاه .بود کرده پر را هایش لحظه

ی
 
 .دلدادیک

**** 

 

خانه ورودی تا رساند را چرخدارش صندیل سادات  .آشت  

 تا بدنش و پیشخان روی بود نشسته که کرد نگاه را یارس

 یم سیاه پا تا رس که محرم وقت .بود آبگرمکن پشت نیمه

ی را سادات شد ی هر از بیشت   یم محسن یاد به وقن 

 پوشید یم سیاه هم محسن آنکه خاطر به نه .انداخت

ی ی همه خاطر به بلکه  آن رسومات و رسم با که مخالفن 

 و ها آن جلوی ایستاد یم آنکه خاطر به .داشت خانه

ی   .زد یم فریاد را دستورات ی همه از اش رسپیچ 

ی-  مادر؟ شد خ 

 .میشه درست داره-

ت خدا- ی بهت خدا .بده خت   .بده سالمن 
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 بود خواسته محسن برای آنچه هر .کشید عمیق نفس

ی تا .بود کرده پرسش خرج  .توانست یم که جان 

 تونم نیم هم پایی  ی علیل پای این با من چطوره؟ زنت-

 .بود قسمت بود قسمت میگه فقط که هم مادرت .بیام

 :برداشت را آچار و شد دراز یارس دست

  .خوبه-

 :داد تکان رس سادات

ی یه- ی قربون    .مادر خوردی چشم .بدیم باید چت  

ون یارس ی و پرید پایی  ی . آمد بت   سادات .کرد باز را آب شت 

 و کشیده .بود شده مردی .کرد یم نگاهش رس پشت از

 دیدنش از همیشه .بود شده پدر خودش برای حاال .بلند

 هر و کشد یم قد یارس که شد یم کیف رس .کرد یم کیف

 کرد یم اضافه که سبییل تار هر و رفت یم باال که سانت

ی را محسن خایل جای   .کرد یم پر بیشت 

ی جون هم زنت-   .نداره درسن 

 آبگرمکن مشغول را خودش دوباره و داد تکان رس یارس

خانه به داد هل را صندیل سادات .کرد قدییم  .آشت  
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 صابخونه . ستحامله ایران" .بود آمده خانه به محسن

 "پایی  ی همی  ی بیارمش خوام یم شه بلند گفته

ی اینکه به .بود کرده فکر پروانه به لحظه همان سادات  رسر

 بیارش" .شد یم تر عمیق پروانه سکوت اما شد نیم پا به

 "کی  ی تمت  ی را پایی  ی میگم .مادر

  .مادر کن ولش نمیشه درست اگه-

یش-   .نیست چت  

 خصوصا و را ها آن پروانه بود کرده فکر روزی یک

ی های لکه .داد خواهد نجات را محسن
 

 محسن که ننیک

 پروانه آمدن با انداخت یم رسمشان و اسم به هم پشت

ی از این از حرف جا همه .شد یم پاک
 

 .شد یم خودگذشتیک

 سال چند شهید ی بیوه زن که ای ساله بیست پرس از

ی ی .بود گرفته را خودش از بزرگت   داشت صاحبخانه که زن 

ونش خانه از ی .کرد یم بت  ین  ی شت   از داشت اش فروشر

 یم رام را محسن یاسی  ی با و آمد یم پروانه .رفت یم دست

 بردار دست محسن .بود برنیامده دستش از که کاری .کرد

 .ترسید یم محسن با زدن حرف از همیشه سادات و نبود

ی همه بزند حرف خالفش بر کالیم اگر انگار  بدتر چت  
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ی از .شد خواهد
 

 شد یم نیه چت  ی هر از .بود همی  ی بچیک

  .بود انتظار در بدتر ای فاجعه

 بحث و جر هم با نمیاد خوشم .مادر بزن حرف پروانه با"

 "باشن داشته

خانه همی  ی در اینجا روز آن  رس را آب بطری ایستاده آشت  

 چه این از بعد که بود کرده فکر سادات .بود کشیده

 بعدی حرکت کدام بیاورد نه اگر است؟ پیش در کاری

 بلرزاند؟ را بدنشان و تن تواند یم محسن

 .مادر شد درست-

ی زیر یارس دست آمد که خودش به  . بود آب شت 

  .مادر نکنه درد دستت-

ی  آقا حاج داد یم محسن به را پروانه با ازدواج پیشنهاد وقن 

 .بگوید که ترسید یم سادات .شکست یم گردو ایوان در

ی محسن ترسید یم  .شود بحثش آقا حاج با که بگوید چت  

 همان . ترسید یم محسن حق در پدر نفرین از همیشه

ی  رو محسن ی جنازه گرفی  ی تحویل از بعد روز دو که حرق 

 شیون شدت از صدایش حالیکه در بود گفته آقا حاج به
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 "رو بچه کردی نفرین .آقا حاج کردی نفرینش"بود گرفته

ین تا کرد یم کاری همه  .باشد ها آن میان برخوردی کمت 

ی تمام
 
 از حفاظت .همی  ی برای بود گذاشته را اش زندیک

  .محسن

 آن دلش "گرفتم نظر زیر رو ییک برات ...مادر محسن"

 تق تق صدای و بود ایوان به نگاهش یک .تپید یم روز

 سید زن" . محسن به نگاهش یک گردوها روی چکش

ی هاشم ین   رو مردم زن "بود خندیده محسن "فروش شت 

ی؟ برام خوای یم  "بگت 

 یم درست جنجال پیشنهاد این که دانست یم وقت همان

ی بود امیدوار حال این با کند  به که تارییک در باشد تت 

 بیچاره زن .شد شهید سید ".بخورد درست ی نقطه

ی دنبال محسن صورت در "بچه یه با مونده  یم چت  

 توجهش بچه اسم با محسن ندهد نشانش که گشت

ی بود امیدوار هنوز .است شده جلب  خواب دیده که چت  

 .باشد باز بچه توانست نیم محسن .باشد کابوس و

 توانست یم محسن سوال همی  ی "سالشه؟ چند بچه"

 محسن !! گذاشت نیم اما چکش تق تق .باش خطر زنگ
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 روز همان و دور دورا .ببیند را پروانه روز یک بود رفته

 شد؟ چه بود کرده فکر روز هر سادات .بود کرده قبول

 آمد؟ خوشش نشست؟ دلش به پروانه پسندید؟ را پروانه

 را خدا و بسته اما را چشمش باشد؟ بچه خاطر به نکند

 .بهشته وسط جات .مادر باشه مبارکت"بود کرده شکر

ی بچه و زن این ی ثواب .موندن کار و کس ن 
 
 "کردی بزریک

ی پروانه بود منتظر روز هر آن از بعد  .بدهد بارداری خت 

ی شیطنت گذرا محسن کند باور خواست یم  و کرده هان 

ی
 

ی به ربیط هیچ اش مردانیک
 

 ترس پایان یارس و ندارد زندیک

 او و داشت دوست را ها زن .بود مرد محسن .بود هایش

  .بود گذرا ی لحظه یک بود دیده چه هر

 .دیگه شد درست-

 

ی .کرد جمع را وسایل یارس  خیال دیگر آمد زینب وقن 

 .بود کرده فراموش را چت  ی همه .بود شده راحت سادات

 یک با ایران .بود شده پیدا ایران که روزی تا خاطر آسوده

ی  .بود شده گم طوفان در دوباره چت  ی همه و .بچه دخت 

ی- ون از چت    مادر؟ خوای نیم بت 
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 .داشتم کارت دقیقه یه ...مادر یارس-

 و ندارد او به ربیط هیچ دوم زن که بود گفته پروانه به

 رس روی .محسن رس روی .هاست آن رس روی او جای

 خواهد عوض چت  ی همه دانست یم آنکه با .رسنوشت

  .بود چشیده را رنج این .شد

 بله؟-

 . بشی  ی بیا-

 .مادر مغازه برم باید-

 .نمیکشه طول زیاد باشه-

ی جای سمت به رساند را صندیل
 

 .پنجره پای اش همیشیک

ی صندیل ی یارس های دست .فرش ی لبه به کرد گت   پشن 

 اگر .ترسید یم محسن از .کرد کمکش و گرفت را صندیل

ی نباشد کار در دویم زن که گفت یم و آورد یم نه  وقن 

ی و زن خودش
 
ی زندیک  یم رها را چت  ی همه محسن دارد خون 

 برای و بگذارد بچه سه با را پروانه نبود بعید هیچ .کرد

  .برود همیشه

  شناش؟ یم رو صالچ خانم-
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  صالچ؟-

 :رفت هم در یارس ابروهای

  صالچ؟ کدوم-

 زمی  ی هم پارسال تا کرد سکته پیش سال چند شوهرش-

ی ی یه و داره پرس یه .بود گت   داد یم رو خرجشون پرس .دخت 

 مونده بیچاره زن .دیگه شهر یه رفته گرفته زن امسال اونم

ی یه با  .دخت 

 آنطور نه وقت هیچ .بود نکرده گریه محسن برای پروانه

 کاری کرد یم سفارش دید یم کس هر .شاید و باید که

 .است نشده غمباد شوک این تا بریزد اشیک قطره کنند

 از پروانه .نیست شوک این که دانست یم اما سادات

 .بود شده راحت پروانه خیال .بود شده رها محسن دست

 .بود شده راحت دیگر

ی یم ییک دنبال گفتم- ی این مغازه، تو بذاریش گشن   رو دخت 

ی اگر ی بند رو دستش میتون   .داره ثواب .کن 

؟-  .خوره نیم ما کار این در به زن مادر دخت 
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ی .دیگه ست زنونه کفش مادر؟ چرا-  زن ی سلیقه هم بهت 

  .فهمه یم رو حرفشون و ها

 پدری یاسی  ی برای .نبود بدی شوهر پروانه برای محسن

ی محل را عمارت و خانه این .بود کرده
 
 کرده پروانه زندیک

ی هر آرزوی که بود ی .بود ها سال آن در زن  ی وقن   تا چت  

 .بود گرفته را بالش و پر زیر بود نمانده شدنش آواره

ی ی مغازه ین  ی شت   برای بچه دو .بود کرده پا رس را فروشر

امش جا همه .بود گذاشته پروانه  .بود داشته نگه را احت 

ی  .بود داشته نگه دور آنجا از را ایران تمام یکسال حن 

 قلب .بود کرده دری    غ هم را اشک قطره یک...اما پروانه

 روزهای آن یادآوری از سال نوزده از بعد هنوز سادات

 برای پروانه .بود سیاه پروانه از .بود سیاه عزاداری تلخ

 .نبود عزادار او، پرس مردن آنطور ، او ی بچه مرگ

  .بود خوشحال

 .مرده از پر بازاره اونجا مادر نه-

 تا تره راحت خیالش باشه تو پیش باالخره .راضیه مادرش-

ی چطور دونه نیم که کار رس دیگه جای بره  .هسی  ی مردان 

 :کشید دست گلویش زیر یارس
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 .خوره نیم دردش به کار این-

ی اگر ببی  ی تو حاال-  کنه یم دعات .بهش بگم بگو تونسن 

ی هم صالچ خانم خود .مادر  برای کنه یم پاک ست  

  .مردم

 .بچرخد پروانه خواست به چت  ی همه اینجا که شد نیم

ی آنهمه  نگاه آن به و کند فراموش شده حقش در که لطق 

 همی  ی از محسن از بعد توانستند یم .بدهد ادامه هایش

ونش چهاردیواری   .کنند بت 

ی ببینم-   .میشه خ 

 همی  ی درهای از محسن رفی  ی انگار .کرد نگاه را رفتنش

 "بوس دست بیاد خواد یم .اینجا میاد ایران امشب"خانه

 جا همه و همیشه که نبود پشیمان .نبود پشیمان حاال

ی چقدر حاال بود نکرده اگر .داشت را محسن هوای  بیشت 

ی باید عمارت به ایران آمدن برای .سوخت یم این از  بیشت 

ی تنها .کرد یم تالش این از  همی  ی بود گذاشته کم که جان 

 چنی  ی هرگز بود خودش رسش زیر و بود آمده اگر .بود

ی  مراعات .بود کرده مراعات .نشست نیم دلش بر داغ 

 جنگ .کرد نیم تمام را جنگ این که ای پروانه .پروانه
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ی  را خودش راه هم او .باشد طرفه دو که است جنگ وقن 

  .نبود این یارس حق .داشت

**** 

 

ی و آمده که جدیدی مهمان آخرین از  بود شده پذیران 

 خاموش ها چراغ .گذشت یم دقیقه بیست به نزدیک

ی نوحه صدای و بود شده  .بود کرده پر را خانه یارس خوان 

ی خزر  که بود نشسته طوری .بود نشسته پیشخان زیر جان 

ی برای آمد دیگری کس اگر  عکس بر .باشد آماده پذیران 

ی دیگر روزهای  شلوار .بود آورده خودش با را همراه گوشر

ی کرد یم حس بار هر و بود پوشیده دار جیب  در گوشر

 حاال احتماال که شاپور منتظر .بود منتظر .لرزد یم جیبش

ی باید   .باشد حیاط یا مردانه قسمت در جان 

ی و فرصت دنبال به .کوبید یم قلبش  که بود خلوت جان 

ی زن به تارییک در .بدهد پیام بتواند  قرمز نور با که هان 

خانه کناف  بیش و کم .کرد نگاه بودند شده تزیی  ی آشت  

ین اینحال با .بودند کشیده صورت روی چادر همه  بهت 
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ی به رفی  ی کار ی .بود دستشون   دانست یم اطمینان با که جان 

 .ندارد دید جا هیچ از

 اومدید؟ شما-

 رورسی .کرد نگاه خودش به آینه در شاپور جواب منتظر

 مشیک موی تار چند .بود گرفته قاب را صورتش مشیک

 مو رستنگاه .کشید عقب را رورسی کیم دست با .بود پیدا

 گوشش کنار افتاد دار موج موی طره یک و شد پیدا که

 صورت .است گرفته مطلوب شکیل صورتش کرد احساس

ی کیم بعد و کرد راست و چپ را
 

 دور از را رورسی تنیک

ی به واقع در .زد لبخند خودش به .کرد شل گردنش  چت  

 یم چه اینکه به .کرد یم فکر شاپور به .خودش از فراتر

 ببیند؟ شکل این با را او توانست یم حاال همی  ی اگر شد

 هایش چشم ته و انداخته گل هایش گونه رس که اینطور

ی ی شادی از برق    .داشت پنهان 

  .بله-

 .بود اینجا پس .شد هل کرد نگاه که شاپور جواب به

ی ی او که ای خانه .خانه این در جان 
 

 همی  ی .کرد یم زندیک

 او ی درباره کرد؟ یم فکری چه کرد؟ یم نگاه کجا به حاال
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 اندازه از بیش خانه کرد یم فکر هم باز آیا آنها؟ ی درباره

 بود؟ دوستانش با بود؟ تنها  است؟ قشنگ و بزرگ

 بود؟ خانه کجای

ی   .کشید صورتش به دسن 

  .اومدید خوش-

 جمعیت میان و حیاط وسط برود حاال همی  ی شد یم کاش

 پلیور با را چهارشانه هیکل و بلند قد آن .کند پیدایش

نگ های ون آبش و خورسر  نشانش همه به و بکشد بت 

 های آدم ی همه به .سادات به پروانه به زینب، به .دهد

ی که دیدند یم متفاوت آنقدر را او که خانه  یک الیق حن 

ی
 
 این که بگوید و بدهد نشانش .نبود هم معمویل زندیک

ی ی دخت   چنی  ی یک را زندان متولد يتیم این معمول، غت 

 زودی به که بگوید شان همه به .است پسندیده پرسی

ی رنگ زودی به .شود یم عوض چت  ی همه
 
ی اش زندیک  تغیت 

ی هر مثل و کند یم ی آغوش به دیگری دخت 
 

 عشق همیشیک

  .برد یم پناه

 .ها بچه بیارن برات دادم شماره .مرش-
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ی .گرفت گاز را هایش لب .خندید  رسید؟ یم روز آن یعن 

ی هم شاپور که روزی  که غریبه یک نه آید یم اینجا وقن 

 هرگز داد یم قول شد یم جدا اینجا از اگر .نه باشد؟ آشنا

  .برنگردد شکیل هیچ به

 تنهایید؟-

  .آوردم رو خوابگاه های بچه تموم اتوبوس با .نه-

 از بعد بود شور پر و قشنگ اینقدر اولش رابطه این اگر

ی شد؟ یم چه این ی .شدند یم تر صمییم وقن   احتماال وقن 

 صدایش کوچک اسم به شده هم بار یک برای توانست

ی .بزند  مثل دلش رس جمله آن و روز آن فکر از حن 

  .شد یم خایل رسازیری از رسیدن

 کجایید؟ االن-

  .درخت زیر-

 که باشند خوشبخت توانستند یم چقدر باغ ها درخت

 احساس اوج در لحظه آن در .بود کنارشان آنجا شاپور

 پرس این اگر کرد یم فکر که بود هیجان و شور در چنان

ی را  از ساعته چهار و بیست قهر یک ی اندازه به حن 
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د یم بدهد دست  از شد یم پاک اگر امید ی نقطه این .مت 

ی ی قله
 
ی زندیک ی کیفیت ن 

 
  .کرد یم سقوط اش همیشیک

 درخت؟ کدوم-

  .نداره برگ که درخته همون-

ی .خندید خزر  آب زیر را دستش و کرد باز را آب شت 

ی و حرارت تمام توانست یم آب انگار .گرفت  اش قراری ن 

د را   .بگت 

 حیاط؟ کجای-

؟ دوربی  ی-  گذاشن 

 اما پر ابروها .ابروهایش به کشید را خیسش انگشت

ی .بودند مرتب  یم حسادت آن به نازک همیشه که چت  

 من مثل نه .مرتبه خییل ویل داری ابرو هم تو ببی  ی"کرد

ق ییک  خیش بعد " .رسیده چشمم پشت تا .غرب ییک رسر

 .بدهد حالتشان کرد سیع .ها مژه به کشید را

 .کجایید بدونم داشتم دوست طوری همی  ی-

؟ تصور خوای یم-  کن 
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  .گرفت گاز را لبش خزر

 باز؟ بیارم غذا فردا-

 یادداشت جا یه . خورم نیم تکراری غذای من دیگه نه-

  .نره یادت کن

 همیشه از انگار لحظه آن در .کرد نگاه آینه به خزر

ی و زد یم برق نور زیر پوستش .بود تر قشنگ  کرک آن حن 

ی صورت پوست های  انگار .آمدند یم نظر به رنگ ن 

ی و شادی   .دوید یم پوستش زیر خوشبخن 

 .چشم بله-

ی قشنگت چشمای-   .بال ن 

 پاک زود اما کند ارسال کرد فکر و شاپور نوشت آرام

 توی تواند نیم فردا بزند صدا را اسمش اگر کرد فکر .کرد

 :رسید زودتر شاپور پیام .کند نگاه هایش چشم

ی-  داداشته؟ خونه یم که آقان 

به انگار خزر قلب ی ای ض   فرو باشد خورده محکم و ناگهان 

ها این هیچکدام به .ریخت  این حداقل .بود نکرده فکر چت  

ی در که دقیقه چند  رویاها غبار بود گذشته دستشون 
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 آدم بود شده فراموشش که بود کرده اش محاضه چنان

ی چه اطرافش های  :رسید شاپور بعدی پیام  .هستند کسان 

 .خییل .توئه شبیه-

 

 صفحه روی بزرگ دروغ یک گفی  ی برای خزر های انگشت

 ها آدم این ی همه اگر شد یم چه .رفتند یم و آمدند یم

 مهمان یک هم او بقیه مثل اگر نداشتند؟ ربیط هیچ او به

 دست در دست شاید .رفت یم اینجا از شب آخر و بود

 .شاپور

  .بله-

 چنی  ی خورد یم دردی چه به .توانست نیم .شد نیم اما

؟   دروغ 

ی برم-  بدم؟ آشنان 

 .کرد گم را پایش و دست اما خزر فرستاد چشمک شاپور

ی  داشته نظر زیر اطراف این یارس حاال همی  ی انگار حن 

 رورسی زیر را مو طره .کشید جلو را اش رورسی باشدش

  .داد هل
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  .داد ویژه شام شاید خواهرتونم؟ آشنای من بگم-

ی .کشید دهان به را هایش لب خزر   .نداد جوان 

ی- ی یعن   خواهرتون خوام؟ یم رو خواهرتون خاطر نگم حن 

  نگم؟ اینم منه؟ سمت به دائماش الیک

ی ها این ی همه که دانست یم خزر  اینحال با ست شوخ 

ی در به نفر یک .تپید یم قلبش ی خزر و زد دستشون   بیشت 

 :نوشت عجله با .شد هل

  .بینمتون یم فردا-

ی ی و داد هل جیبش ته دوباره را گوشر  .کرد باز را آب شت 

 ترسان و رمیده خزر آن کرد نگاه آینه توی که خزری

ی
 

ا .نبود خزر .بود همیشیک ای .بود خرص  ی خرص   .هاشمیان بن 

**** 

 

 .نبود قبل سال ی روضه همان و باغ همان نظر به حاال

ی حاال ی آن در خزر که بود جان 
 
 ی همه و کرد یم زندیک

 تصویری ی حافظه با که شاپوری برای .بود مهم جزییاتش

ی اش
 
ی هم خانه آن نکات ریزترین کرد یم زندیک   .بود دیدن 
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 یم نگاه را ها ساختمان .چرخید یم باغ دور تا دور نگاهش

ی .ها آدم .کرد ی ی همه .ها نوشته و ها پارچه حن  هان 
 چت  

 حاال بود بزرگ و قشنگ باغ یک فقط قبل سال که

ی  به که قراخ ی خانواده یک .بود گرفته متفاوت معنان 

  .شدند یم مربوط او به نوغ

ی آن انگار ی بود مجهول خزر مورد در که چت    همی  ی جان 

ی آن .بود جاها  هم کند کشف داشت دوست هم که چت  

ی .نبود مهم آنقدرها هنوز   .بود کنجکاوی یک شبیه بیشت 

ی بریم- یم؟ چان   بگت 

 باغ اما بود رسد هوا آنکه با .خاراند را ابرویش باالی شاپور

ی خاطر به ی پارچه و شلوغ   گرم بودش پوشانده که هان 

 های آستی  ی و کرد باز را اش مشیک هودی زیپ .بود

 :کرد میثم به رو .زد باال را لباسش

ی منم برای-  .بیار بگت 

 من؟ نوکرتم-

 کرد فکر .کرد نگاه ها ساختمان به چندم بار برای شاپور

 از آرام میثم دنبال به است؟ خانه کدام ساکن خزر

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی نوحه بی  ی که تنفش در .شد دور جمعیت  و خوان 

ی ان  ی گرفی  ی برای زیادی عزاداران بود سخت   ی گوشه به چان 

 از .بود شده برپا بزرگ نسبتا موکب یک که رفتند یم باغ

 یکبار های لیوان و شد یم بلند بخار بزرگ سماورهای

 های لیوان دیدن با .شدند یم پر تند تند کاغذی مرصف

 لیوان خزر که افتاد روزی یاد به دیگر بار یک کاغذی

ی  او که روز همان .بود کرده خایل چادرش روی را چان 

 چندم بار برای .بود زده پالکه دو ی خانه از حرف

ی ها آدم این بی  ی و اینجا کرد احساس  خزر که هست چت  

 نیم شب این از قبل حداقل یا .بداند او خواهد نیم

 و بشناسد .ببیند را اش خانواده او خواست نیم .خواست

ی را شاپور کنجکاوی همی  ی  اینحال با .کرد یم تحریک بیشت 

ی ی خانواده ی ویژه های تعصب دور فقط ذهنش  مذهن 

ی خصوصا .چرخید یم بان وقن   ریش که دید یم را ها مت  

  .بود بلندتر و پرتر دیگری از ییک هایشان

ی که پرسی موکب، به رسید که همی  ی  ریخت یم چان 

ی یخچال از که بود پرس همی  ی .شناخت ین  ی شت   فروشر
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ی کیلو ده حدود ین  ی و بود چیده جعبه در برایش شت   با وقن 

  .بود کرده نگاهش زده حرف صندوق پشت خزر

 .اومدید خوش سالم-

ی تا برد پایی  ی را رسش پرس  رسی    ع خییل بعد و بریزد چان 

 چند برای .کرد نگاهش دوباره باشد شناخته اینکه مثل

 عمو؟ پرس"کرد فکر شاپور .زدند زل هم به کوتاه ی ثانیه

ی لیوان و زد لبخند "   .برداشت را اش چان 

ی ی هنوز فکرش شدند یم دور میثم با وقن   درگت 

 با را پرس شباهت تا برگشت دیگر یکبار "داداش؟"بود

  .کرد یم نگاه را شدنش دور داشت پرس . کند برآورد خزر

 :کرد یم نگاه باغ به میثم .ایستاد درخت کنار

  .ها عسل کوزه تو افتادی رس با-

 شده آفالین خزر .کرد یم نگاه را هایش پیام داشت شاپور

  .بود

 عمارت اون من .کن آشنا من با داره کش خواهری اگه-

 نظر به .غربیه اون شایدم .سفیده .خوام یم رو بزرگه

ه ویوش   .بهت 
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ی شاپور  و درخت به داد تکیه .داد هل جیبش ته را گوشر

ی داغ لیوان  :کرد نزدیک هایش لب به را چان 

اشون جنازه-  .نمیندازن تو دوش رو هم رو دخت 

 خودشون قماش به فقط اینا ! حتما میندازن تو دوش رو-

  .میدن زن

 :زد پوزخند شاپور

ی بذار ریش ببند هاتو دکمه-  .قماششون از میشر

م که من- ی همچی  ی واال .حاض   مهر جا یه دستم بدن باغ 

 خواهر ببی  ی کن بررش تو .پیشونیم وسط میندازم هم

ی .نداره ماهر ی ای خاله دخت  ی عمون   .قبوله باشه هم چت  

 یم حاال که مداخ به .کرد نگاه را باغ دیگر طرف شاپور

ی به .است خزر برادر دانست  به اول نگاه در که شباهن 

ی  های چشم ، کشیده صورت .شد شمتوجه شد یم خون 

ی و درشت ی .قلیم و کوچک بین   یک برای که خصوصیان 

 مشیک و پر ریش حال این با بود ظریف اندازه از بیش مرد

ی یک به را ظرافتش اش
 

ی و مردانیک ی جا حن 
 
 تبدیل افتادیک

  .بود کرده
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 هوا رو نفهمیدم؟ من شدی آشنا این با کجا تو حاال-

 زدی؟

ی از دیگر ای جرعه شاپور  خزر برادر به نگاهش .خورد چان 

 نشده نزدیک هم به خزر با آنقدر هنوز آنکه با .بود

 فهمید یم مرد همی  ی اگر کرد یم فکر لحظه این در بودند

ی چه است جریان در ای رابطه چنی  ی که  یم خزر برای اتفاق 

  افتاد؟

 .توام با-

 هان؟-

ه میگم-  کردی؟ پیدا کجا رو دخت 

 .چه تو به-

  جدیه؟ قضیه-

ی موکب به دوباره شاپور  که پرس ییک آن به .کرد نگاه چان 

 با .آمد نیم برادر نظر به .نه .بود تر بلند قد و تر هیکیل

ی بود چه هر اینحال  کش .بود جریان در میانشان نسبن 

 در .صدا سمت چرخید مداح و یارس آقا زد صدا بلند

 "یارس"کرد زمزمه آرام کش شاپور ذهن
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ی- ی زن خوای یم یعن   جدی؟ بگت 

ی- ی یم خ 
 
  بود؟ کجا زنم بابا؟ تو یک

 های کیس مورد در فقط آدم که نمیدی جواب جوری یه-

  .نمیده جواب جدی

م زن خوام یم آره- ی بندازم فرش خیابون تو بگت 
 
 .کنم زندیک

 !زن

ی چرا .نداری هم کار-   .داری سوپری راسن 

 !اون داره درآمد خییل-

ی یم که انقدر- ی تون   تا سه دو رو شلوارت رسی    ع خییل حن 

ی ی هم رو کن    .بپوشر

 :خندید شاپور

 .تو به بدم تونم یم شلوارامو از ییک-

 

ه همی  ی عجالتا . لجن-  اویک داره رو کش اگه ببی  ی رو دخت 

؟ چیه اسمش .کن  راسن 
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ی شاپور  بعد .کرد فکر خزر و یارس به خورد یم که را چان 

ا خزر جای به  هیچ ها اسم چرا کرد فکر و نشاند را خرص 

ی   ندارند؟ شباهن 

 .خزر-

؟ یم مسخره هان؟-  کن 

ی هیئت ورود و یارس ی دوباره مداخ صدای ی زنجت   زن 

 خزر از باید امشب کرد فکر .شاپور جواب میان افتاد

ی سد بیشت   بعد و .خانواده از .برادرهایش و خواهرها از .بت 

 است؟ جدی چقدر مگر چرا؟ .شد تا پایی  ی به هایش لب

 چه کدام هر خانواده این که بود یم مهم برایش باید چرا

ی ی با دارند نسبن  ی زیر که دخت   یم قرار او با بگ ن 

 با باشد؟ داشته ادامه بود قرار چقدر مگر گذاشت؟

ی ون توانست یم نه که دخت  ی نه بیاید بت  ی حن   حرف تلفن 

 خط و عقاید که شهری در داد؟ ادامه شد یم کجا تا بزند

ی ی مشر
 
 اصال داشت؟ فرق خواست یم او آنچه با ها زندیک

 طول که ماه چند هر رابطه و بود چه هر بود؟ اینجا یک تا

 یم خاطره شکل به قراح در جا همی  ی چت  ی همه  کشید یم

ی دوران از دور ای خاطره ماند  خوش از ییک .دانشجون 
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ی ی دوران های گذران  ی .جوان   بعد سال بیست شاید که چت  

 .آمد یم یادش زحمت به

**** 

 

 نداره؟ عکس پروفایلت چرا-

ی طعم .داد فشار هم روی را هایش لب خزر  دندان خمت 

ی دهانش در   .بخوابد که بود آماده .شد بیشت 

ی چه-  کنه؟ یم فرق 

 .دیگه کنه یم فرق-

 .دانست یم .پاهایش روی کشید را پتو و کشید دراز

ی ی همه رساغ کم کم شاپور هان 
 نیم او که رفت یم چت  

  .بود ترینش ساده عکس همی  ی .برود خواست

 . زنم یم حرف یک با ببینم خوام یم من-

 دونید؟ نیم مگه-

ه یادم ویل چرا-  .رو تچهره مت 

  .زد غمگی  ی لبخندی خزر
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  .بیی  ی یم رو عکسم هم بقیه اینطوری...خب-

 . ببینم فقط خودم که برام بفرست عکس یه پس آهان-

  .کنم تصورت .ببینمش کنم بازش جمله هر بعد

 هر ها حرف این با .دادند فشار را خزر های لب ها دندان

  .ریخت یم دلش رس لحظه

  .ندارم قشنگ عکس-

 بخواهد که نداشت عکش چندان که بود این واقعیتش

ی و بیکاری های وقت .باشد زشت یا قشنگ  دو ییک تنهان 

 بود اطراف و دور نازک اگر یا بود گرفته خودش از عکس

 از تصوری هیچ خزر هم را همان که بود گرفته عکش

ی .نداشت فرستادنش  گم را پایش و دست هم فکرش حن 

 . کرد

  .قشنگه هم عکساش قشنگه خودش که کش دیگه-

 با باشد آنجا شاپور انگار بعد .کشید تر باال را پتو

 با کردن خلوت پتو زیر .رسش روی کشید را پتو خجالت

 دوست عادت یک به داشت حاال هایش نوشته و شاپور
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ی ی .شد یم تبدیل داشتن  ی که عادن   کرد یم فکر خوب وقن 

  .گذشت یم چطور آن از قبل آمد نیم یادش

 .مرش-

 .بده عکس پس-

 عکس یک توانست یم .کرد یم نگاه صفحه به مردد خزر

 گوشش کنار که رنگ ست  ی رورسی آن با .بدهد حجاب با

ه یک با ی کوچک ی گت   عکس آن در .بودش بسته طالن 

 اما .رسید نیم بدی عکس نظر به و بود زده هم لبخند

 سو عکسش از اگر .ترساندش یم عکس فرستادن فکر

 نیم را شاپور آنقدرها هنوز که حاال چه؟ شد یم استفاده

  .شناخت

 .کردم پاک رو گوشیم رو عکسای-

 نیم بگو بدی خوای نیم .نداریم دروغ .نشد دیگه نه-

 .میاد بدم خییل من که نگو دروغ ویل خوام

 گم را پایش و دست واقیع معنای به .شد دستپاچه خزر

 .زد کنار را پتو که آنقدر کرد

ی االن- ی حاال ندارم خوب عکس گفن 
 

 .کردم پاک مییک
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 شاپور حاال همی  ی که فکر این .نشست و شد بلند خزر

 .بود کرده رسد را پایش تا رس کند یم تمام را چت  ی همه

 که اینه منظورم...نه-

 :رسید معطیل بدون شاپور پیام

 .وقت هیچ .نگو دروغ من به ویل .کنم یم درک من اویک-

  باشه؟

 توانست نیم که بود کرده عرق آنقدر خزر دست کف

ی ی گالری میان .دارد نگه درست را گوشر  اضطراب با گوشر

 را عکس فکر و درنگ بدون .گشت یم عکسش دنبال به

ی های موج میان در لبخند با اش چهره .فرستاد رسی    ع  ست  

س و ترس .صفحه وسط نشست رورسی  بدنش تمام است 

به چند وقت همی  ی .بود گرفته را   .خورد در به ض 

ا؟-  خرص 

ی عجله با خزر .بود نازک صدای   .داد هل متکا زیر را گوشر

 .بله-

  .شد پیدا در میان نازک و شد باز در
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 بیداری؟-

ی هیچ روز چند این تمام  .بود نشده بدل و رد بینشان حرق 

 تاریک وقت و کرد یم کمک سکوت در نازک شب هر

 خزر .کرد یم گریه و ای گوشه نشست یم ها اتاق شدن

 بهم حال این آیا کرد یم فکر .زد کنار پایش روی از را پتو

  است؟ نمایان هم صورتش در ریخته

 بله-

؟ خوای یم-  بخوان 

 .آره-

 :داد تکیه و بست آرام را در نازک

  .بزنم حرف باهات خواستم یم-

 التهاب یک در خودش اما  خزر .داشت بغض انگار هنوز

ی  .بود پایان ن 

ی-  شده؟ خ 

ی خزر رس پشت .نشست تخت روی آرایم به نازک  گوشر

وع خزر قلب . لرزید متکا زیر  پیایم چه .کرد تپیدن به رسر
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 شاپور حاال بود؟ داده عکس چرا بود؟ نوشته چه بود؟

 کرد؟ یم فکری چه

ی-   .هیچ 

  .کرد یم نگاه دستش انگشتان به نازک

 ...اون...مورد در-

ی لرزیدن صدای  پشت کشید دست خزر .آمد دوباره گوشر

 .لب باالی بود نشسته عرق .لبش

  .ترسم یم...خییل-

 مثل درست .نداشت صورتش به رنگ .کرد نگاهش خزر

 هایش چشم در اشک آورد باال که را رسش.روز چند این

  .بود زده حلقه

  .بگه بابام...به ترسم یم-

د نفس کرد سیع خزر ی های لرزش اینحال با .بگت   گوشر

  .داد نیم اجازه

  بگه؟... ممکنه-

  .بود گفته حاال تا بگه خواست یم اگه-
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ی خواست یم فقط  .برود آنجا از زودتر نازک تا بگوید چت  

ی ی صفحه در حاال دلش و ذهن و فکر تمام  .بود گوشر

ی در  جرا"بزند عکس بعد بود ممکن شاپور که حرق 

 چرا داره؟ مو صورتت چرا نمیداری؟ بر رو ابروهات

 بندی؟ نیم تر شل رو رورسی یکم چرا ای؟ پوشیده انقدر

 "چرا؟ چرا اینطور؟چرا چرا چادر؟ چرا

 .کنم یم سکته دارم روز هر هان؟ .بگه بعدا شاید-

 به خودش .رسید گونه روی و چکید نازک چشم از اشک

 :داد جواب خودش

ی .نگه شاید ...شاید ویل- ی راست یعن 
 

 خواست یم اگر مییک

 .بود گفته حاال تا بگه

  .داد تکان رس خزر

  .آره-

ی در  خودش حاال .بود نازک به ممکن حالت ترین تفاوت ن 

ی که داشت ماجرا آنقدر   .نداشت نازک دلواپش برای جان 

  .میکشه منو واقعا...بفهمه اگه بابا-

  .دیگه کرده ش پاره االن تا حتما .نباش نگران-
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 :کشید چشمش زیر دست نازک

ی دیگه-  نگفت؟ بهت چت  

ی .نه-   .حوراست درگت 

  .بخواب .باشه .اوهوم-

 آنکه از قبل .رفت در طرف به و شد بلند جایش از آرام

 :کرد خزر به رو کند باز را در

ی...یاسی  ی-  نگفت؟ هیچ 

 

 به تا بود آماده دستش .متکایش سمت بود رسیده خزر

ی در شدن بسته محض  .بردارد را گوشر

  .نه-

 بود؟ اومده...بدش-

  .دونم نیم-

 انگار .داد فشار و گذاشت خودش گلوی دور دست نازک

 .شد یم خفه بغض از داشت
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 که بگو... روزه چند چمه من پرسید ازت مامانم اگه-

  .ناراحتم...من رفته مدرسمون های بچه از ییک....

  .بست را اتاق در نازک .داد تکان را رسش خزر

ی رسعت با خزر دست ون را گوشر  آنقدر .کشید بت 

 نهایت در .زد اشتباه را رمزش بار دو که داشت اضطراب

ی  :بود صفحه روی شاپور پیام شد باز صفحه وقن 

ی نوری آغاز تو ز جویمیم-  ..مثال ن 

 .گرم و بود داغ .گذاشت خودش صورت کنار دست خزر

 .بسوزد تب در انگار

  .ایشون به دائما الیک-

 .گرفت گاز را هایش لب دوباره خزر

ی- ؟ کجا شد؟ خ  ی نشده آب رفن   منم بیا .خجالت از باشر

  .بشیم برابر فرستم یم عکس

 پایی  ی ی زاویه از عکس .بود آمده شاپور از عکس یک

 و صورتش طرف یک بود افتاده نور .بود شده گرفته

 کج لبخند یک .بود کرده روشن را هودی و مشیک لباس
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ی رسش باالی و بود لبش کنج ی درخن   .بود همینجا .برگ ن 

  .خانه همی  ی در

ی یم اینکه برای اینم- ی خواسن    .بودم کجا بدون 

 حش به را جایش لحظه یک اش دلهره .زد لبخند خزر

 روی دست .داشت عکس این آدم به که حش .داد عمیق

 .پهنش ی چانه و کشیده صورت روی .کشید عکس

ه ابروهای ی چشم و تت   رسمه حاال همی  ی انگار که هان 

ی و باال به رو زده ژل موهای .بودند کشیده
 
یک  نگاه .نگاه خت 

ی دوست  .داشتن 

ی خانم نپسندیدین-  منتظرن خواستگارام من هاشمیان؟ بن 

 بعدی بدم نخواستی  ی اگه .بدم جواب

 روی .بود برداشته رسش از دست دلهره .خندید خزر

 :نوشت زیرش و زد عکس

  .دائما الیک-

  .خندید تر عمیق خزر و فرستاد قلب شاپور

 زوده؟ یا دارم دوستت بگم-
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 فکر و .داد فشار را ها چشم . بست را هایش چشم خزر

  .نباشد خواب ها این ی همه کند خدا کرد

**** 

 

 با داشت اینکه به .کرد یم نگاه شاپور های دست به خزر

 و خاراند یم را دیگر دست پوست چپ دست شست

ه موهای به .نیست کارش به حواسش اصال بود معلوم  تت 

ی و  بندها .کرد یم نگاه دست روی ی
 
  .انگشتان کشیدیک

  .دارم بلیط عرص امروز-

  .شد یم قرمز آرایم به دست خارش جای

ی به-  .سالمن 

 کمکش باید داره نذر مادربزرگم .باشم تهران باید تاسوعا-

 .کنم

 .کرد پر را خزر دل رس تا رس ناشناخته و عجیب حس یک

ی دل شبیه حش
 

 .تنیک

  .باشه قبول-
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 .مرش-

 یک شاپور بداند که بود این برایش تر مهم چت  ی همه از

 مطرح را سوال این کشید یم خجالت اینحال با .گردد بریم

 یم خسته نظر به .صورتش به کشید دست شاپور .کند

 .رسید

 .گردم بریم شنبه-

ی .شمرد را روزها دلش در خزر   .روز 5 از بیشت 

 .باشید خودتون مراقب-

 :کرد کج را گردنش شاپور

 شمائه؟ اون یا من-

 کرد فکر .کرد نگاه خودش های دست به .زد لبخند خزر

 تواند یم شاپور ی مردانه های دست میان در گذاشتنشان

  .ریخت فرو دلش رس فکر این با و باشد داشته حش چه

 :انداخت پا روی پا شاپور

 برگردم تا .رفیقم همون .میثم دست بسپارم باید رو مغازه-

ی احتماال   .توش نمونده چت  
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ی به چطور که کرد نگاهش خزر  داده، تکیه نیمکت پشن 

 چشم اطراف به کردن نگاه وقت و نشسته سینه به دست

 دیده را تصویر این ها سال انگار .کند یم تنگ را هایش

ی باشد ی طوریکه بود شده اش وابسته اندازه ن   یم فکر وقن 

 داشت نخواهد را صحنه این هایش کالس بی  ی فردا کرد

  .شد یم مچاله قلبش

  .کردم یم کمکتون تونستم یم اگه-

 نشسته پوزخندی .چرخاند را رسش زاویه همان در شاپور

 :لبش روی بود

ی- ی پرسا خوابگاه تو بیای یعن   سوپری؟ مسئول بشر

 ...خب نه-

 کنم؟ پا به خون خوای یم-

 و رس روی گذاشت دست .گرفت گاز را پایینش لب خزر

 مرد یک حساسیت هرگز کرد فکر .کشید جلوتر را چادر

ین برایش اینقدر   .است نبوده شت 

  .بدتر شایدم .آمازونه قبایل از ییک اونجا-

 :شد جمع خودش در و کرد نگاه رویش به رو به دوباره
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 نیست؟ رسدت تو .میشه رسد داره هوا-

 زیر امروز .کرد نزدیک هم به را چادرش های لبه خزر

 ژاکت آن نباشد مجبور تا بود پوشیده گرم لباس مانتو

 دوستش هیچ که بپوشد مانتو روی را بافت دار دکمه

 .نداشت

  .نه-

 منقبض خزر .کرد نگاه را پایینش تا باال دور یک شاپور

 پا دم مشیک شلوار امروز که بود خوشحال اینحال با شد

  .است زده واکس هایش کفش به و پوشیده را گشادش

؟ یم گرم لباس آخه؟ نمیشه رسدت چطوری-  پوشر

 .شد معذب خزر

 .بله-

 من سنگ این امیدوارم .رسده خییل هاش زمستون اینجا-

 هم رسما ندارم حوصله هیچ که باشه شده دفع کامل

 .باهاش بخورم
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 و سوپ و کرد یم فکر شلغم به بخواهد اینکه بدون خزر

ی هر ی برای که چت  
 
ی .بود الزم رسماخوردیک  به اینکه به حن 

ی بهانه چه   .دارد نیاز دانشگاه به آوردنشان برای هان 

  .کنید مراقبت خییل باید-

 پیدا تر گرم جای یه باید .نشست اینجا نمیشه کم کم-

 .کنیم

ی  العمل عکس منتظر بود معلوم کرد نگاه خزر به وقن 

 آن جای و شاپور های دست به زد زل اما خزر .است

 .بود شده قرمز ی دایره یک که خارش

ی یه اگه- ون جان  مت بخوام دانشگاه از بت   میای؟ بت 

ی هیچ .داد فشار دهان سقف به را زبانش خزر
 
 اش آمادیک

ی .شود خراب چت  ی همه امروز همی  ی که نداشت را  در وقن 

 :گرفت را حرفش ی ادامه شاپور کرد درنگ دادن جواب

ی-  این نگران که اینه منظورم .نباشه شهر توی که جان 

ی   .ببینتمون کش که نباشر

  .خزید یم باال خزر های رگ از گرسنه ماری مثل اضطراب
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ی- ی تنها یعن   بینه نیم هیچکس که رسه یم نظرم به که جان 

  .بشه دردرس برات ممکنه جاها بقیه .جاست همون

 دهانش در آب .اش مقنعه ی کناره به کشید دست خزر

 خلوت جای یک پیشنهاد داشت شاپور .بود شده خشک

 ی همه احتمال از خزر ذهن و داد یم را ها آدم دید بدون

  .بود شده پر خطرها

 اوایل مال .شهر اطراف هست مخروبه کاروانرسای یه-

 بعد .قشنگیه جای .نه یا دیدی دونم نیم .بوده قاجار

ی ی تاریچ 
 

 .خوبه آینده معلم خانوم برای .داره قشنیک

  .نیاورد هم باال را رسش اما خزر زد لبخند خزر به

 دوست . گرفتیم عکس رفتیم باری دو ییک ها بچه و من-

 بریم؟ داری

 که بود رفته شاپور های حرف از جلوتر آنقدر خزر ذهن

 دست از کردن فرار و دویدن حال در بیابان در را خودش

 که دید یم را خودش .دید یم متجاوزان و غارتگران ی همه

ی را شاپور ناگهان .برگردد کجا به داند نیم و دیده آسیب  ن 

 هزار مسبب توانست یم که بود دیده خطرناک نهایت
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ی  که بود شده جمع خودش در طوری .شود اش بدبخن 

  .برسد قتل به است نزدیک حاال همی  ی انگار

 شدی؟ داون شات-

 آنکه خیال به کشید دست مقنعه به مضطرب دوباره خزر

ون موهایش  گوشش کنار دست بار سه دو آمده بت 

  .کشید

 ترش؟ یم-

 شده قایط هم با چت  ش همه .داشت تهوع احساس خزر

 .دادن دست از ترس با ناشناخته خطرهای از ترس .بود

ی اتفاقات ترس ی ترس با ناگهان  ی و قاعده ن   نظر به حیا ن 

 .آمدن

 .نه-

 .ریم نیم نداری دوست اگه-

 

ی هر به .نداد جواب ی کرد یم فکر جوان   که نبود آن 

ی از آخه .بریم نیست مشکیل نه".باشد مناسب  خ 

سم  .ترسناکه هم فکرش .ترسم یم خییل آره راستش"".بت 
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ی از شما با""غریبه پرس با بیابون توی  نیم هیچ 

ی فکر بیام اگر ترسم یم .ترسم یم چرا""ترسم  با من کن 

ی هر کس هر و همینطورم همه م گفت جان   اصال نه""مت 

 "دارم؟ .دارم اعتماد شما به من نیست ترس بحث

ی مضطرب انقدر میشه-  پیشنهاد کنم احساس من نباشر

 دادم؟ وحشتنایک خییل

 یم جمله حالت و نوع از .کرد نگاه شاپور به باالخره خزر

ی توانست ی و ناراحن  ی زیر عصبانیت یک حن   حس را پوسن 

 .کند

 ...من-

م زور به رو تو تونم یم من نه- ی بت   نه خوای نیم که جان 

ی قبول مجبوری تو س اینهمه االن .کن   چیه؟ برای است 

 شده خورده رس کودیک انگار .بست را خزر گلوی راه بغض

ها پرخاش از که بود ی احساس بزرگت 
 
  .کرد یم راندیک

س-  .ندارم است 

 رو چادرت و مقنعه بار صد ای ثانیه وقت هر .دیگه چرا-

ی یم درست ی کن  س یعن   .داری است 
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ی از ای رگه دنبال به خزر  .دوید شاپور صورت در شوخ 

ی یا بخندد آنکه منتظر  .باشد داشته را کج لبخند آن حن 

 زل هم به کوتاه ی ثانیه چند برای .بود جدی اما شاپور

 و مقنعه به رسیدن و رفی  ی باال برای خزر دست .زدند

ی چادر  گرفته را خودش جلوی اینحال با بود شده قرار ن 

  .بود

 همی  ی بیاد بارون بیاد برف خوبه؟ .مونیم یم جا همی  ی-

  .جاییم

ی خزر بغض ی رگه احساس .شد بیشت   در تمسخر از هان 

 یم تنش به مار نیش مثل شاپور های حرف و صدا

  .نشست

؟ بازم االن-  نگران 

 .زد زل خودش های دست به و گرفت شاپور از را نگاهش

 نیم زبانش به اینحال با چرخیدند یم رسش در ها حرف

ی یم مسخره داری"رسیدند  نبودی مجبور .دونم یم .کن 

 بهم روز اون بودم خواسته ازت من مگه .من سمت بیای

 شماره از من بدی؟ رو تاکش کرایه یا بدی؟ تقلب

 حرف اینطوری میده اجازه بهت یک اصال بودم؟ خواسته
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ی  من .نذار تنهام .نرو .کنم یم خواهش نه""من؟ با بزن 

 "تنهام خییل فقط

 خزر؟-

ی  در هنوز خزر کرد صدا را اسمش دوم بار برای وقن 

ی جنگ و ها حرف فکرها طوفان  .بود غرق اش درون 

 خزر؟-

 انگار را خزر آمد که هایش دست سمت به شاپور دست

ی چنان با .گرفت برق ی شدن   پس را هایش دست اراده ن 

 .ماند هوا روی دستش .خورد تکان هم شاپور که کشید

ی قار قار با بینشان سکوت  رسشان روی از که کالغ 

 خزر .برگرداند را دستش آرام شاپور .شد شکسته گذشت

 العمیل عکس نوع بدترین کرد یم فکر .بود افتاده تالطم به

 و آمده پیش حاال همی  ی باشد داشته توانست یم که

 هم را رسش پشت احتماال که است ناراحت آنقدر شاپور

 شدن تمام و همان رفی  ی تهران .کرد نخواهد نگاه دیگر

  .همان

 .کالست به برس برو...دیگه یکه نزدیک-
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 به انگار اما خزر .برداشت کنارش از را کیفش شاپور

  .بود شده میخ صندیل

  .کنم جمع رو وسایلم خوابگاه برم منم-

ی  .ندارد رفی  ی جز رایه دانست یم خزر ایستاد شاپور وقن 

ی حرف هیچ و بود شده بسته دهانش   .کرد نیم پیدا مناسن 

م من-  .اتوبوس ایستگاه سمت مت 

 آن در و بود شده جدی صورتش .داشت اخم شاپور

ی سایل چند لحظه  های لبه خزر .رسید یم نظر به بزرگت 

 را دنیا حال ترین مزخرف .بود گرفته دست با را چادرش

 عنوان به شاپور ی بدرقه برای که دانست یم .داشت

 تواند نیم تنها نه حاال و ساخته را خاطره بدترین مسافر

 .کند یم تر خراب را چت  ی همه سکوتش با که کند درستش

  .باشید خودتون...مراقب-

  .مرش-

ی شان وقن   های چشم چنان اشک شد جدا هم از مست 

ی تمام که بود کرده پر را خزر  یم و دید یم تار را مست 

ی تنها .چکد یم اشکش بزند پلک اگر دانست  به که چت  
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ی به را خودش رسعت با که بود این رسید نظرش  دستشون 

 .ببندد را در و برساند

**** 

 

 1378 فروردین

 

 های چرخ که خایک میان از .شد پیدا کاروانرسا دور از

ه ابر و کرد یم پا به ماشی  ی ی ی تت   را آسمان که یکدسن 

 .دید را اش ریخته فرو گیل کاه دیوارهای شد یم بود گرفته

 با را رورسی بلند پرهای و کرده باز را رورسی ی گره ایران

ی بوی و رورسی زیر بود افتاده باد .بود گرفته دست  باران 

 پر را هایش ریه بنشیند بیابان تن به زودی به بود قرار که

 به و بود بسته باد تندی برابر در را هایش چشم .بود کرده

 تفری    ح برای کش که باری آخرین از که کرد یم فکر این

ی را او   گذشت؟ یم چقدر بود برده جان 

؟ کجا رو حورا-  گذاشن 
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ی محسن که بود سوایل این  دیده بچه بدون را او وقن 

 به عادت بود چسبیده او به حورا که آنقدر .بود پرسیده

 .نداشت ندیدنش

 .کنه یم بازی ها بچه با .همسایه ی خونه گذاشتمش-

 داشت دوستش که بود کرده پیدا را مرد این که حاال 

ی قبل مثل نداشت تصمیم
 
 این بار اولی  ی برای .کند زندیک

 داشته دوستش کش که بود آورده دست به را فرصت

 مثل نه مردی .داشت دوست را او دنیا در مردی .باشد

 و زده جنگ ی بیوه یک چشم به را او که دیگر مردهای

 کرد وجودش از استفاده سو هر شد یم که دیدند یم آوراه

 و را او .داشت دوست بود آنچه خاطر به را او که

ش   .را دخت 

ی بساط وقت آن .نبود میان این پروانه کاش  اش خوشبخن 

  . است کرده رو هم او به خدا شد یم باورش .شد یم کامل

 .کاروانرسا از اینم بفرمایید-
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ی ضلع ماشی  ی ق   بیابان دل در قدییم کاروانرسای یک رسر

ی صد چند .ایستاد  کشاورزی ی مزرعه دو ییک اش مت 

ی به بودند کاشته آنچه که بود  .نبود معلوم خون 

 :کشید گردن پنجره از ایران

 .قشنگه چقدر-

 .کرد یم مرتب را لباسش داشت .بود شده پیاده محسن

 جوان اینکه از .کرد یم تحسینش .کرد یم نگاهش ایران

ی احساس رو و بر خوش و تیپ خوش و بود  .داشت خون 

ی خودش از سال شانزده که قبیل شوهر با اینکه از  بزرگت 

 آنقدر داد یم پهن و گوسفند بوی تنش همیشه و بود

 و زد یم که عطری بوی از .بود خوشحال داشت فاصله

ی خط  . داشت هایش لباس تک تک که اتون 

 صدای هر انگار .بست آرام را در .شد پیاده ماشی  ی از

ی و توهی  ی توانست یم بلندی ایم ن  ی سکوت به احت   اندازه ن 

  .اش شانه رس انداخت را رورسی پر .باشد منظره آن ی

 .آروم...چقدر-
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 نیمه های ی پنجره .بود ایستاده گیل کاه دیوارهای زیر

ی ی ریخته  .کرد نگاه را باالن 

 رسمون؟ رو نریزه-

 بلندی زیر زد یم باد .کرد قفل را سفیدش پیکان محسن

ی و اش مشیک کاکل ی رفت یم باال موها وقن 
 
ی کشیدیک  پیشان 

ی و ی هایش چشم درشن   ها وقت این .شد یم پیدا بیشت 

 به .کرد یم فکر محسن از ای بچه داشی  ی به همیشه ایران

 چشم .باشد محسن شبیه هایش چشم که ای بچه داشی  ی

 .باالیش و قد و ها

 .پایی  ی نیومده سال اینهمه-

 :خندید ایران

 .پایی  ی میاد یهو باشه من قدم پا از اگه-

 بده؟ قدمت پا-

 ای کشیده زن خودش ایران اینکه با و بود بلند محسن قد

 به نگاه .رسید یم نظر به کوچک محسن برابر در بود

 . بود ایستاده رسش پشت که کرد محسن

  .دونم نیم-
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ی هستم من تا .تو بریم بیا-   .نمیشه هیچ 

 عکاش آن در که روزی از سال یک .بود گذشته سال یک

 دروغ .بود دیده بار اولی  ی برای را محسن و بود کرده باز را

 این بود نخواسته دلش هم روز همان گفت یم اگر بود

 تا بود کرده جمع را پولش تمام که روزی .باشد او مرد مرد

ی عکس مثل عکش بتواند حورا  نبش ی همسایه دخت 

ی آن بتواند حورا .باشد داشته کوچه هان 
 نداشت او که چت  

ی یک آرزوهای و رویاها ی همه .باشد داشته  دخت 

ی  . روستان 

 رسش پشت او و گرفت را دستش .رفت جلوتر محسن

 .رفت

 .باش مواظب رو رست-

ی وارد کاروانرسا ی ریخته فرو های داالن از
 
 حیاطش بزریک

  .شدند

 .قشنگه چه وای-
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 که بود حیاط ی نقطه ترین مرکزی در بزرگ درخت یک

ی برعکس  بدون و بود خشک اطراف های درخت مابق 

 .بود پا رس اینحال با .شکوفه

 .بزرگه درختش چقدر-

 :رفت جلوتر محسن

  .باشه عمرش سایل 300 200 کنم فکر-

 :کوبید اش تنه به دست و درخت کنار ایستاد

 .کشیدن روش قلب چقدر ببی  ی-

 مار حضور فکر آن هر .داشت یم بر قدم آرایم به ایران

 .لرزاند یم را قلبش موذی جانوری یا عقرب

 .محسن خطرناکه خییل-

ی-  .بیا نمیشه چت  

ی به را کاروانرسا دور تا دور شد یم حیاط وسط  .دید خون 

ی دود و ها نوشته دیوار .ها پنجره ها اتاقک
 
ی زدیک  که هان 

ی از نشان   .شده خاموش حاال که بود آتشر
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 اینجاها .رفی  ی و اینجا اومدن آدم چقدر کن فکر-

، ، خوابیدن  .زدن حرف نشسی  

  .زد یم حرف و رفت یم راه حیاط دور تا دور محسن

  .ریم یم راه خاطراتشون روی داریم ما االن-

ی .کرد یم نگاهش ایران  آن نظر به هیچ زد یم حرف وقن 

ی همرس .شناختند یم مردم که رسید نیم مردی  با که زن 

ی پرسی پدری .بود آمده او ی خانه به بچه  . شیطان و رسر

ی ی خانواده یک فرزند   .قراح در شده شناخته و مذهن 

 فکر فرداها به خودشون و بسی  ی رو هاشون اسب اینجا-

ی .کردن  به .رفی  ی یم رو سفر راه ی بقیه باید که فرداهان 

سن سالم که کردن فکر این ن یم راه توی یا مت   .مت 

 

 هم با ها این از زودتر اگر شد یم چه که کرد یم فکر ایران

 ی خانه آن زودتر تقدیر دست اگر .بودند شده آشنا

ی  بود کرده خراب اش خانواده تمام و او رس روی را روستان 

زن تنها با او و  یم شهر این رایه خاندانش از باقیمانده پت 
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منده فکرش از .شد  قلبش ته که ای خواسته از .نبود رسر

  .بودن ابد برای .بودن محسن با .تپید یم

 توی رفی  ی اینجا از که روزی فردای آدم چقدر فکرکن-

  .باشن مرده ممکنه بیابون

  .بزن قشنگ حرفای .چیه حرفا این عه-

 :گیل کاه های دیواره به کشید یم دست محسن

 با پرسی یه .شدن هم عاشق آدم چقدر اینجا کن تصور-

ش ی یه و بخوابه اومده شب اسبش یا شت   توی دیده دخت 

ی اتاق  این تو دلش رفته یم اینجا از که فردا .اونطرق 

ی کاروانرسا  .بوده  گت 

 :خندید ایران

  .بود خوب این .آفرین-

ی شعاع به .تابید یم درخت دور خودش  محسن که دورهان 

 محسن و بود گذشته سال یک .چرخید یم هم او زد یم

 .ازدواج از حرف .بود زده شدن جدی از حرف باالخره

 باز چشم تا من .نداشتم شدن عاشق فرصت من ایران"

 من .بیوه یه رس ی سایه و یتیم بچه یه بابای شدم کردم
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 این دارم تو با باشم داشه دوست رو کش نکردم وقت

ا  و روز هر .کرد یم فکر پروانه به ایران ".فهمم یم رو چت  

ی به .کرد یم فکر زن این به ساعت هر  بار چندین که زن 

ی عنوان به را او و بود آمده عکاش به  یم محسن منشر

ی .شناخت  یم گلو زیر محکم را چادرش که افتاده جا زن 

 .نبود صورتش روی لبخند از ردی هیچ و گرفت

 .زنن یم حرف ما مورد در اینجا میان آیندگان هم روزی یه-

 آرایم به محسن .ایران لب باالی افتاد باران ی قطره اولی  ی

 :آمد یم سمتش به

ی چه میگن مثال-  بار برای محبوبشون به اینجا که مردهان 

  .نکردن عالقه ابراز هزارم

ی آن .زد لبخند ایران  از بیش خواست یم ازمحسن که چت  

 و باشد که کش .بود پناه رس یک داشی  ی تضمی  ی چت  ی هر

ی این
 
 نان ، بدهد خانه اجاره .دهد نجات هراس از را زندیک

 .کند تامی  ی را حورا های هزینه بتواند و بیاورد گوشت و

ی ی وعده با و نباشد صاحبخانه مثل که کش  که ازدواخ 

 که حاال و کند اش خانه مستاجر را او بود داده ایران

 ی اجاره از حرف روز هر رود یم و آید یم مردی فهمیده
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ی و اسباب نخواهد و نزند معوقه
 
 کوچه به را اش زندیک

  .بریزد

 و بود کرده کج را رسش .رویش به رو بود ایستاده محسن

 به .هایش چشم به بود زده زل ایران .کرد یم نگاه او به

ی چشم  هر توانست یم و داشت حرارت انگار که هان 

  .کند ذوب خود در را کش

 .زدم حرف موردت در خانوم حاج با-

 آمد یم پیش بحث این بار هر .ریخت یم فرو ایران دل

 را نام و رسپناه این .خواست یم را محسن .ریخت یم دلش

 .شد نیم رها پروانه فکر از اما داشت نیاز خودش دنبال به

 ...پرو-

 .زنه یم حرف باهاش هم مادر .راضیه پروانه-

 راضیه؟ گفت خودش-

 در .بودند گرفته را پهلوهایش محسن گرم های دست

 نباشد روزی اگر .چرخید یم جا هزار ایران فکر لحظه

ی با شد؟ یم چه شهر این در حورا تکلیف
 
ی مادربزریک  از و پت 

 و صبح هر و بود خاطراتش در به در هنوز که افتاده کار
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 چه شد یم یط آوار زیر هایش بچه دنبال به ناله با شبش

زن همی  ی کرد؟ یم  شد؟ یم چه او بدون شد؟ یم چه پت 

ا این به تو .راضیه-  .نکن فکر چت  

ی پروانه اگه-  ...نباشه رایص 

ی .راضیه-   .میشه حل بزنه حرف باهاش هم مادر .رایص 

ی زن چرا کرد یم فکر روزها بعض   آورده خودش با را پت 

 بچه کنار آوار تل روی جا همان بود نگذاشته چرا .بود

د تا بماند هایش  تا بود کشیده را اضافه بار این چرا .بمت 

 که زد یم صدا روله روله و کرد یم ناله آنقدر .اینجا

زن دو .بودش برده و بود آمده همسایه باالخره  تنها پت 

 یم غذا دویشان هر برای ایران .هم ی همخانه بودند شده

 بود کرده حقش در را لطف این همسایه اینکه از و پخت

 شبانه شب یک کرد یم فکر گایه .بود سپاسگزار همیشه

زن اینکه بدون و کند یم جمع را بساطش ی همه  ها پت 

 یم فرار و گذارد یم تنهایشان .رود یم اینجا از بفهمند

  .کند

 ... خوام نیم ...فقط من-
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 خواست نیم .کند تمام چطور را اش جمله دانست نیم

ی روی
 
 بود؟ نشده حاال همی  ی مگر شود؟ هوار پروانه زندیک

 این بگذارد خواست یم بشود؟ محسن زن خواست نیم

 یک در آنهم کند درست حرف هزار برایش ها آمد و رفت

  باشد؟ دوم زن خواست نیم قراح؟ مثل کوچک شهر

 کف خاک آرایم به باران قطرات .خورد را حرفش

 در را هایش دست محسن .کردند یم رنگ را کاروانرسا

 :داد فشار پهلوهایش

ی ریم یم فردا پس فردا-   .محرص 

ی .کرد یم نگاه زمی  ی به ایران  یم محدود حاال هایش نگران 

ی و حورا ی آینده به دیگر .شدند  .کرد نیم فکر اش تنهان 

ی به ی و بدبخن  ی ی همه حاال .بودن خانه ن   یم اش نگران 

 در از شاید .آمد یم بر پسش از هم را آن .پروانه شد

ی ی هیچ شاید اصال و شد یم وارد دوسن   نیم بار به خران 

  .چرخید یم دیگری طور دنیا شاید .آمد

ی .آیندگان برای کشم یم قلب یه درخت این رو حاال-  نشان 

 .گرفت هم بارون که یمن خوش روز این از
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 با که کرد نگاه محسن به و ایستاد باران زیر .خندید ایران

 اسم اول و کشید قلب .کرد سوراخ را درخت ی تنه کلید

  .درخت روی انداخت را دویشان هر

 .بفرمایید-

 

ی با ایران  مرد آن ی شده باز آغوش در را خودش خوشر

 رها فکر از بود مرسور ذهنش تمام حالیکه در .کرد غرق

  .پناهگاه به رسیدن و شدن

ی  آغوش در ها اتاق از ییک ی ریخته نیمه تاق زیر وقن 

 های دکمه هنوز محسن حالیکه در بود نشسته محسن

 درخت به بود برهنه مویش پر ی سینه و نبسته را لباسش

 .کرد یم نگاه باران شالق زیر

  .میاد دریا بوی-

ی و کرخت .کشید عمیق نفس محسن  شده حال و حس ن 

 .بود

 شمال؟ یا جنوب دریای-
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ی دریای به ایران
 

 به .جنوب به . کرد یم فکر شان همیشیک

ی به .ریخته فرو ی کاشانه و خانه هان 
 و گذاشته که چت  

 نداشت دوست که بدی حال ی همه به .بود آمده

 .کند یادشان

  .ندیدم رو شمال دریای حاال تا-

 .برمت یم-

دار روز یه اگه خواد یم دلم-  بذارم رو اسمش شدم دخت 

  .خزر

 ایران کمر پشت تکان دو ییک شکمش .خندید محسن

 .خورد

 آخه؟ اسمیه چه-

 . درخت به بود زده زل لبخند با ایران

  .افتاد دلم به یکدفعه .دونم نیم-

ی قراره-   بیاری؟ دخت 
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ی آن به .داد تکیه محسن ی سینه به را رسش ایران  دخت 

 دست در هایش دست به .هایش چشم به .کرد یم فکر

  .خانواده به .نفری چهار های خنده به .محسن

 حاال همی  ی کرد یم فکر و کرد یم نگاه کاروانرسا حیاط به

ش تواند یم  یم شادی با باران این زیر که ببیند را دخت 

 ....و خندد یم .دود

 .شود یم عاشق

**** 

 

 از آب قطرات .چرخاند گوشش توی را حوله شاپور

ی روی شده ریخته موهای  یم رس پایی  ی آرایم به پیشان 

  . خوردند

ی-  .مامان برات گذاشتم چان 

 که کرد نگاه مادرش به .صورتش به کشید را حوله آستی  ی

خانه مت  ی پشت بود نشسته شب 12 ساعت  و آشت  

ی .کتاب حساب و چک و قبض از بود پر جلویش  پیشان 

ی دیگر دست با و گرفته دست یک با را اش  برگه هدف ن 
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 در عدد چند گایه چند از هر .کرد یم جا به جا را ها

 .داد یم تکان رسی آرام بعد و زد یم حساب ماشی  ی

ی شاپور  :کشید باال را اش بین 

 .نکنه درد دستت-

  .برداشت را بزرگ ماگ و شد نزدیک پیشخان به

ی من ماگ این از شاهی  ی-  که؟ خوره نیم چان 

 باالی به بود دستش که خودکاری .نشد متوجه مادرش

 شدن نزدیک ی متوجه تازه انگار بعد و کشید ابرویش

 :کرد نگاهش باشد شده شاپور

؟-  خ 

ی مادرش که کرد فکر خودش با .کرد نگاهش شاپور  پت 

ی هیچ چرا شده؟ ی آن به نداشت؟ سابق زن به شباهن   زن 

ی پدرش برای که  .روز طول در بار سه دو .آورد یم چان 

 اینا"کرد یم اطراف به نگایه و مغازه وسط ایستاد یم بعد

 مامان شاپور .نیسی  ی چشم تو اینجا . کن عوض جاشو رو

ی  "رو اینا دستم بده واستادم اینجا من تا چهارپایه روی بت 
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ی حاال  باز پس از انگار که بود آشفته و ریخته بهم زن 

  .آمد نیم بر ای گره هیچ کردن

 چیه؟ اینا-

 را کاغذها مادرش .کرد اشاره مت  ی روی کاغذهای به رس با

 :کرد مرتب

ا این .خونه . مغازه کتابای حساب-   .چت  

 نگاه مادرش های گوش کنار مو سفید تارهای به شاپور

ی ها وقت این .کرد یم  بدش خودش از وقت هر از بیشت 

اییط چنی  ی در اینکه از .آمد یم  کرده رها را اش خانواده رسر

ی ی همه با بود گذاشته را مادرش .بود  برایش که کارهان 

 نیم که درش برای دور شهری در بود رفته و بود زیاد

 این و خودش حال به ای فایده هیچ که درش .خواند

  .نداشت خانواده

 خوای؟ نیم کمک-

 :زد لبخند مادرش

  .دیگه شد تمام .برم قربونت نه-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

سید شاپور  چه تا حساب و است چک کدام موعد که نت 

 جنس کدام و افتاده عقب اجاره کدام است؟ پر اندازه

 تحمل کرد یم احساس است؟ مانده مادرش دست روی

 ها حرف تمام شنیدن با اینکه .ندارد را ها جواب شنیدن

  .نیاید بر دستش از کاری هم باز

ی پولگ-  برات؟ بیارم خریدم هم لیمون 

 .نه-

 .مادر خوری یم رسما بپوش لباس برو-

 .مبل ی دسته روی نشست شاپور

ی-  .مغازه برای بدم سفارش باید پولگ گفن 

خانه از مادرش ون آشت    :آمد بت 

 .دیگه شدی دار مغازه-

 :برداشت مبل روی از را شاپور کثیف های لباس و خندید

 پس؟ بشورم رو اینا-

 .نکنه درد دستت-
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 ماشی  ی باز دهان به را ها لباس حالیکه در و شد خم مادر

ی  :گفت انداخت یم لباسشون 

ی دار مغازه نبود قرار ویل- ی .بشر ی درس رفن   .بخون 

 .برنجاند را شاپور حرفش ترسید یم انگار زد یم حرف آرام

 که آب قطرات به .کرد نگاه پایش های انگشت به شاپور

 یم .رسید یم ها انگشت به و کرد یم یط را پایش ساق

 مغازه به قرار اگر .گذرد یم چه مادرش ذهن در دانست

 خانواده کمک حداقل اینطور .شد یم هم جا همی  ی بود

 روی از باری و شد یم برادرش و خواهر بزرگ .بود

اییط در اینها ی همه .داشت یم بر دوششان  که بود رسر

ی سال آخرین آینده سال کرد یم فکر مادرش  دانشجون 

ی و است شاپور  پاس ها درس از تا چند دانست نیم حن 

 لحظه از درست جمله این " .تهران برگردم باید "اند نشده

 رسش در تهران مقصد به اتوبوس توی نشست یم که ای

  .شد یم تکرار

 کنه قبول رو مسئولیتش نبود کش .نیست که شغل-

 .هست هم سودی یه کنارش حاال .کردم قبول من دیگه
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ی لیوان  یم دلش .پیشخان روی گذاشت را خورده نیمه چان 

  .شود عوض بحث زودتر چه هر خواست

ی-  کرده؟ خریدهاشو مامان 

 :کرد خایل محفظه در را پودر مادر

ی با کرده هماهنگ-  رو برنجا فردا بیاری بری حاخ 

 .باشه-

 که کرد یم فکر این به رفت یم اتاقش طرف به حالیکه در

 انرصاف باید .کند رها هم را نشده پاس های درس باید

ی قراح در ماندن .بدهد   .بود فایده ن 

ی ی کشید دراز وقن   :بود داده پیام میثم .برداشت را گوشر

 .برداشتم اینا از تا دو من-

 . بود فرستاده عکس

 بسته دوباره بود بدمزه زدم گاز رو یکیش .اینا از تا دو با-

 موش گیم یم نهایت .جاش رس گذاشتم کردم بندی

  .خورده

ی شاپور  :کرد باز را خزر پیام .زد پوزخند حال ن 
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 رسیدید؟-

ون را نفسش .بود پیش ساعت دو ییک به مربوط پیام  بت 

 .داد

 .آره-

 .بود شده گم هم خزر فکرهایش ی همه هجوم میان حاال

 :رسید رسی    ع خزر جواب

ی به-   .سالمن 

 کرد یم فکر چرا .کرد ها نوشته به نگاه .نداد جواب شاپور

ی با دیگر شهری در آنهم شود عاشق تواند یم  مثل دخت 

ی نهایت خزر؟
 
ی اش زندیک  و شبانه بابت از خیالش وقن 

 فقط که بود معمویل ازدواج یک شد یم راحت شاهی  ی

ی .کرد یم برابر دو را هایش مسئولیت  نیم هرگز که چت  

  .خواست

ی شاپور تا بود منتظر انگار .بود آنالین خزر  .بنویسد چت  

وع شب هر کردن چت  بازی مسخره و طت  ی با .شود رسر

ی احساس اما شاپور .او سکوت و شاپور های  یم مییل ن 

ی .بود خسته چت  ی همه از یکباره به .کرد ی از حن   تا که چت  
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 ناگهان .خزر خنداندن .بود کار ترین مهم برایش دیروز

ی و لوس چت  ی همه  کردن تلف .رسید یم نظر به فایده ن 

 .وقت

 

ی  و تاق روی افتاد نور .اش سینه روی گذاشت را گوشر

ی چه .شد خاموش تا ماند آنقدر  او با خزر کرد یم فرق 

ون  این آخر .دیگر جای هر یا کاروانرسا .نه یا بیاید بت 

 باید .دیگر کس هر نه خزر اصال . بود مشخص رابطه

ی توانست نیم و تهران به گشت بریم  خودش برای ماجران 

  .کند درست غریب شهری در

ی  باالی از .بود داده پیام خزر .لرزید اش سینه روی گوشر

 :ببیند را پیام از نییم توانست یم صفحه

 خالیه خییل جاتون-

ی  :نوشت بعد .زد پوزخند .بود شده پاک کرد باز را پیام وقن 

 .مرش-

 .کنید  دعا هم من برای نذرتون رس-

  .باشه-
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 باشد خانه سقف روی حاال همی  ی خزر ی چهره انگار بعد

ی توانست یم  .ببیند هایش چشم در را ناراحن 

ی چه-  داری؟ دعان 

ی ی حوصله
 

 پشت شب هر ی حوصله .نداشت را همیشیک

 وقت .خوابگاه راهروهای ی پنجره ی لبه یا مغازه صندوق

ی .زدن دوچرخه  برایش چت  ی همه شد یم دور قراح از وقن 

  .شد یم پوچ

 بگم؟ باید-

  .نه-

 امنیت خوب حس یک .گذشت یم خوش خزر با ها شب

ی و
 
ی این با زدن حرف وقت بزریک  هیچ انگار .داشت دخت 

 دروغ شود عوض نبود مجبور .نداشت وجود خطری

ی بودن شاپور همی  ی .کند بازی نقش یا بگوید ی حن   اندازه ن 

  .رسید یم نظر به خوب

 .دونه یم خودش خدا-

  .میگم .باشه-

  .ممنون-
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 از قبل .نبود رابطه این در ای فایده هیچ ها این ی همه با

ی آنکه  :رسید خزر بعدی پیام کند خاموش را گوشر

  .خوام یم معذرت شدید ناراحت من از اگر امروز بابت-

 .نشست شاپور لب روی جان کم پوزخند

 .نشدم ناراحت-

 احساش چه لحظه آن آمد نیم یادش حاال واقع در

 .بود شده کمرنگ چت  ی همه حاال .داشت

 دارید؟ دوست پاناکوتا شما-

ی حاال .بود رفته بی  ی از شاپور پوزخند  پخش غم شبیه بیشت 

 .صورتش روی بود شده

ی-  هست؟ خ 

 .درس جور یه-

 یم فکر . کند تمام چطور یا بگوید چطور دانست نیم

ی تواند یم چطور کرد  وابسته او به حاال همی  ی که دخت 

 .کند ناامید بود مشخص کلماتش تک تک از و بود شده
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ین در ی بهت  ی دل و کشش خواست نیم که حالن 
 

 بستیک

د نظر در خفیف چند هر را خودش  .بگت 

ی همه من آره_  .دارم دوست خ 

ی پس-   .براتون کنم یم درست برگشتید وقن 

 ...خزر-

 .بله-

ون را نفسش .داد فشار هم روی را هایش لب  نیم .داد بت 

  .توانست

ی-  .هیچ 

 .بگید-

  .نبود خایص چت  ی-

ی-  . میارم کاروانرسا بریم خواستیم وقن 

  .خواد نیم-

 چرا؟-

ی خواد نیم-  .نداری دوست که بیای جان 
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ی شما جا هر-  .دارم دوست باشر

 مثل لحظه آن در کرد یم آرزو .شد مچاله شاپور قلب

 ای عاطفه هر از روحش  بود نسلش هم پرسهای از خییل

ی .بود خایل  وجود هایش سلول تمام در وفور به که چت  

  .داشت

س من از-   .نت 

 داشت انگار .بد حایل با .نوشت یم وجدان عذاب با

 ی رودخانه جهت خالف .کرد یم شنا جهت خالف

  .قوانی  ی و قواعد

ی خزر  خزر از که عکش دیگر بار شاپور .نداد جوان 

ی ی جاذبه .کرد نگاهش .کرد باز داشت  هرگز که عجین 

ی به کرد نیم فکر هان 
 در باشد داشته سبک این به دخت 

ی این صورت خطوط تمام   .کرد یم احساس دخت 

 .بخوابم باید .مخسته خییل من-

  .باشه-

ی شبت-  .بخت 

ی شب-   .شاپور...بخت 
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ی  شبیه .خورد تکان شاپور بدن تمام در وحشیانه چت  

ی  بود بار اولی  ی انگار .رسید مغزش تا قوی و گرم موخ 

ی زبان از را اسمش   .شنید یم دخت 

 بخوابم؟ چطوری حاال-

 خجالت موجود یک .فرستاد استیکر بار اولی  ی برای خزر

 .شاپور های لب روی نشست لبخند .زده

ها ی بقیه به فردا  و تهران و مادر به .کرد یم فکر چت  

ی
 
 شغیل و نشده پاس واحدهای نشده تمام درس به .زندیک

 یم را امشب .کرد یم فکر چت  ی همه به فردا .نداشت که

ی توانست  .بگذراند بهت 

***** 

 

 بود سال بیست به نزدیک .داشت نذر پروانه تاسوعا ظهر

 و زرد شله دیگ باالی ایستاد یم ساعت این سال هر که

  .داشت یارس برای که نذری .زد یم هم

 رسده تو برو تو حورا .بیار رو خانم حاج برو مادر یاسی  ی-

 .نشی  ی اینجا
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 خاطر به دقیق را روز آن .بود افتاده درخت از یارس

ی سال هر .داشت  یم روشن صلوات سالم با دیگ زیر وقن 

ی آن .آورد یم خاطر به را صحنه آن شد  پنجره از که وقن 

ی .بود دیده را اش ساله هشت پرس افتادن دقیقا  حن 

 برخوردن و هوا شدن کشیده صدای کرد یم احساس

 .بود شنیده فاصله آن از را زمی  ی با ها استخوان

 .نیست رسدم .ممنون خوبه-

ین در که بود کرده فکر لحظه در  چند باید حالت بهت 

ی  هرگز .باشد نمرده اگر باشد شکسته یارس از جان 

 با که پرسی به رسیدن تا چطور که کرد نیم فراموش

 داده جان کرد یم نگاه را دویدنش و را او باز های چشم

 باال و پیچیده دلش در نفس که ای بچه به رسیدن .بود

 .آمد نیم

 .نیاد کم ها ظرف مادر یارس-

 رو همی  ی سال هر .میاد هم زیاد .نمیاد .من مادر نمیاد-

ی
 

 .مییک
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 همان مرد این شد نیم باورش کرد یم که نگاهش حاال

ی گوشت .باشد بچه ی ن   و دستش روی بود افتاده که حرکن 

 پر باغ تمام .بود شده گم رس ی کاسه در هایش چشم

 "بچم محسن محسن"فغانش و جیغ از بود شده

ی مادر یاسی  ی- زن هنوز؟ نرفن   .منتظره پت 

 پشت یاسی  ی فرار متوجه بود پریشان آنطور که آنوقت

 آنقدر همه .بود نفهمیده هیچکس .بود نشده ها درخت

 ی متوجه کش که بودند رفته حال از ی بچه گرفتار

 کرد یم احساس که لحظه آن در .نبود بچه افتادن عامل

ی در چندم بار برای
 
 یم تجربه را دادن دست از دارد زندیک

ی قمر یا"بود نالیده دلش ته کند  به کنم یم نذرت هاشم بن 

 تا .برگردون بهم رو امیدم آخرت ی لحظه ناامیدی حق

م زرد شله عزادارات برای تاسوعا ظهر عمرم آخر  "بت  

ی یه زینب- ی چت     .داره سوز هوا بچه دور بگت 

ی به پروانهمه   برگشته نفسش که یارس
 
 .بود برگشته زندیک

ی آنقدر  میان از را بچه بود گذاشته که بود شده جان ن 

ند و بردارند بازوانش  محسن که بود بعد رب  ع یک .بت 

 و است مانده درختان و باغ میان او بود آمده یادش
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یش پاشو" .بود آمده دنبالش  پاشو .شکر را خدا نشده چت  

 ها درخت میان را یاسی  ی تازه که بود وقت آن "تو بریم

ی .بود دیده  هیچکس اذیت و آزار به عادت که یاسین 

ی برادر این با دعوایش و جنگ ی همه و .نداشت  از ناتن 

  .بود خود از دفاع رس

 تو اول . بیا...یارس .بزنه هم بیاد داره حاجت کس هر-

 .بزن

 پیش روز چند همی  ی و بود شده پدر .بود شده مردی حاال

 غصه با پروانه .بود داده دست از را دومش ی بچه

 رس همیشه یارس دادن دست از ی غصه .کرد یم نگاهش

 این از که روخ که جسمش دادن دست از نه .بود دلش

  .بود رفته غارت به بچه

 و سالم های زمزمه حالیکه در .گرفت را مالقه یارس

 پروانه .چرخاندش دیگ دور دور چند آمد یم صلوات

 همه چقدر کرد یم فکر همیشه مثل و کرد یم نگاهش

 توانست یم چت  ی همه .باشد دیگری شکل توانست یم چت  ی

 آن به ایران نرفی  ی با .شود عوض محسن تصمیم با

 نیم کارهایش و محسن ی متوجه هرگز احتماال .عکاش
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 این باالی محسن هنوز و داشت دیگر ی بچه چند شد

 "گفت یم و داد یم فشار را یارس گردن پشت .بود دیگ

 و غر با و "کردی عمرمون نصف .سگ توله ها توعه نذر

 نه .شد یم ساکت بزند حرف درست اینکه برای پدرش لند

ی ی و حورا نه بود کار در ایران  ان 
ی نه .خرص   و حورا بی  ی عشق 

ی  سمت به را سادات چرخدار صندیل داشت که یاسین 

ی نه بود داد یم هل ها آن عمارت ی برای   وصلن   که آتشر

 ابدی وجدان عذاب این نه .شد نیم بسته  برادر دو بی  ی

  .رفت نیم بی  ی از هرگز که

ی سالمت همیشه هللا شا ان-  زن رس باالی ات سایه .باشر

  .باشه ات بچه و

  .گرفت یارس از را مالقه

 .تو بیا حورا-

ی و پریده رنگ هم هنوز حورا  پروانه اگر هنوز .بود حال ن 

  .رفت یم حال از خودش حال به کرد یم رهایش

ی  در حورا که کرد نگاه ای مالقه به رسید سادات وقن 

  .داشت دست
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ی قبال- ی بزرگت   .بود کوچکت 

ی ی چهارخانه پتوی ی آن 
 

 کشید باال بود پایش روی که رنیک

 :لندید لب زیر و

 .هللا شا ان باشه قبول-

 :سادات سمت برگرداند برده دیگ نزدیک را مالقه حورا

 .بفرمایید-

 .است نشنیده انگار .نداد اهمیت سادات

 الخصوص عیل .رفتگان جمیع برای بخونید فاتحه یه-

 .مرگم جوون محسن و آقا حاج

 و شد قدم پیش پروانه .بود مانده هوا روی حورا دست

 :گرفت را مالقه

ه ته ترسیدم .بفرمایید-  شما تا ها بچه بزنن هم گفتم بگت 

  .بیاین

 :نگرفت را مالقه سادات

 یارس مبچه هللا شا ان .کنه قبول خدا .نداره شما و من-

  .همیشه باشه سالمت
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 .بفرمایید .باشه ما رس روی شما سایه-

 هل جلو را اش صندیل یاسی  ی . گرفت را مالقه باالخره

  .داد

 هممون جزا روز شفیع ابالفضل آقام خود هللا شا ان-

ی ضامن خودش .باشه ا .باشه ها بچه سالمن   .پرسا دخت 

  .زینبم یاسینم یارسم

 به بعد و حورا به لحظه یک را نگاهش چشیم زیر پروانه

ا  های برگ به .کردند یم نگاه زمی  ی به دو هر . رساند خرص 

ی ی گوشه شده جمع   .ایوان پایین 

 این دیگه سال .کنه باز همه کار از گره خودش هللا شا ان-

  .باشه بغل به بچه زینبم وقت

 :زد عمیق لبخندی زینب

 

 .شما ی سایه زیر .مادر برم قربونتون-

  .باشه شده پرسدار یارسم-

 .زد لبخند مغموم و کرد کج را گردنش یارس

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .باشه گرفته رو زنش دست دیگه هللا شا ان هم یاسینم-

 .بشه روشن من چشم

 تا بود رسیده خطر احساس .داد فرو را دهانش آب پروانه

  .گوشش نزدیک

ی و عباس- ی به هم مرتض   و زهرا .برگردن خدمت از سالمن 

  .بشه ست  ی دامنشون هم فاطمه

 به درجه نود ای زاویه در .بود ایستاده حورا کنار یارس

 به که دید را یارس .گذراند نظر از را سه هر پروانه .خزر

 را چادر ی کلمه هایش لب با بعد و کند یم نگاه خزر

 مشیک رورسی و گشاد تونیک یک با خزر .کند یم زمزمه

 دیده را حرکت این زودتر انگار سادات .بود ایستاده بلند

 :گفت گرفت یم پروانه سمت به را مالقه حالیکه در باشد

 .نیومدن که جواد پرسای هنوز .مادر نیست اینجا غریبه-

 .میشه محرمش فردا و امروز باالخره دیگه که هم یاسی  ی

 این از هرگز انگار انداخت سایه طوری سکوت ناگهان

ی جمع ون صدان   مالقه روی نگاهش پروانه بود نیامده بت 
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ی .بود مانده  خودش به را سادات نگاه توانست یم حن 

  .خواست یم جواب که نگایه . کند حس

 :شکست را سکوت یارس

 .نیست جاش حرفا این تاسوعا ظهر حاال-

غ خالف حرف مادر چرا-  برم قربونش .نزدم که رسر

ت ه ی خانواده از عباس حرص  م .پیغمت   با دینش که پیغمت 

؟ مادر نه مگه .میشه کامل ازدواج  یاسی  

ی تا گرداند را رسش  دسته هنوز و ایستاده پشتش که یاسین 

 یاسی  ی صدای .ببیند داشت دست در را اش صندیل های

 :شد نیم جدا گلو از انگار

 .بله-

ی یه "زد یم نهیب خودش به پروانه  یاال .یاال .بگو چت  

وع جنگ .پروانه  :داد ادامه دوباره سادات "شده رسر

 یم خوب روز یه صفر و محرم از بعد هللا شا ان حاال-

 .کنیم یم جور هم رو وصلت این و بینیم

 :زینب سمت گرفت را مالقه پروانه
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 خونه یم درس خواد یم یاسی  ی هم که فعال .خدا به امید-

ا هم   .داره خواستگار خودش خرص 

 پروانه .بقیه و یارس رس .پروانه سمت چرخید خزر رس

 :زد لبخند

وع باید من .نشه فراموش عاشورا زیارت-  دیگه کنم رسر

 .رو بار صد

 :رفت ایوان سمت و کشید عقب آرایم به را خودش

ه ته بزنید هم-  .نگت 

ی  .شد رها اش سینه از نفس تازه بست را ورودی در وقن 

خانه وسط مت  ی پشت نشست ی لحظه یک و آشت    پیشان 

 دقیقه پنج به زد یم حدس که همانطور .گرفت را اش

 .شد خانه وارد یارس که بود نرسیده

 .مامان-

 تقریبا آنکه با نکرد بلند دعا کتاب روی از را رسش پروانه

  .فهمید نیم خواند یم آنچه از چت  ی هیچ

 چیه؟ خواستگار قضیه مامان-
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ی -
ن ّ م ی ا 

ْ
ل َمن ی س  م ی ل 

ُ
َمک
َ
ی َوی سال ب  َمن ی َحر  م ی ل 

ُ
 حاَرَبک

خانه در ی دهانه یارس  شاید و منتظر .بود ایستاده آشت  

ی  مهری روی گذاشت را رسش .دانست یم پروانه .عصبان 

 حاال .دید یم را یارس چشم ی گوشه از .بود مت  ی روی که

  .بود کمرش به دستش دو

 اومدی؟ کردی ول رو دیگ-

 :بود هم در یارس های اخم

ی خواستگار قضیه-  بود؟ خ 

 دیگ رس باالی درست اینکه از .دزدید را نگاهش پروانه

مش بود گفته دروغ نذر  نه که دانست یم اما .آمد یم رسر

 دیگر سال هزار که موقعیت این در فقط نه و حاال فقط

  .کرد یم کاری همه یاسی  ی از حمایت و دفاع برای هم

ی چیش-  بود؟ خ 

ی من چرا خواستگار؟ کیه-  ندارم؟ خت 

خانه وارد یارس  پاهایش به پروانه همیشه مثل و شد آشت  

  .باشد داشته کفش مبادا کرد نگاه
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 .مامان شمام با-

اهه به را خودش پروانه  :زد بت 

ی- ؟ خت  ی برای خواستگار تا صد خ   هر دیگه میاد دخت 

 .نداره گفی  ی که کدومش

ها این مورد در آنهم دروغ این که دانست یم  و دخت 

 .است شاخدار اندازه از بیش یارس مقابل در درست

های ی تالش تمام از بعد ، ماجرا آن از بعد ایران دخت   بن 

ی برای هاشمیان  زن، آن کشیدن لجن به و محسن تطهت 

 تنها خانه این دیواری چهار در اسارت سال اینهمه از بعد

ی  آنقدر را آنها کش یا .بود خواستگار نداشتند که چت  

ی قراح مردم یا بود ندیده باید که  اتفاق آن و زن آن از دخت 

  .خواستند نیم شوم

 هست؟ یک-

 برابر در .فهمیدش نیم پروانه .جدی و بود خشک یارس

ا ی از .فهمیدش نیم حورا و خرص   کشته را پدرش که ایران 

انش تنفر همی  ی ی واسطه به و بود متنفر  تحمل را دخت 
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 برای و بود کرده طلب را یکیشان اینحال با .کرد نیم

  .داشت برادرانه تعصب دیگری

 . شناسم نیم-

 شناش؟ نیم-

 .کردن مطرح رو حرفش .نه-

ی- ؟ یعن  ا کیه؟ خ   دیده؟ کجا رو خرص 

 :کرد باز را کتابش دوباره پروانه

 .ندیده-

وع خواست یم  :پرید میان یارس که کند رسر

ی بهشون-  روشه؟ اسم داره؟ نامزد گفن 

د هم به را هایش دندان پروانه  این از دست یارس چرا .فرسر

 نیم تمام برادر دو این جنگ چرا شست؟ نیم داستان

 برای و بیفتد درخت از که بود یاسی  ی نوبت حاال شد؟

 شود؟ پخته برایش نذر آینده سال بیست

 .نگفتم نه-

؟ چرا-  نگفن 
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 حرفاست؟ این وقت االن-

ی .هست .بله-  ....برادرش مثال که من اطالع بدون وقن 

 ...خایص چت  ی اصال .نبوده کش اطالع بدون-

ا؟ دونست؟ یم هم خودش-  خرص 

ی-  رو؟ خ 

؟ قرار و قول هم با .رو خواستگارش-   داشی  

 :کرد باز و بست را هایش چشم پروانه

ی پرسیدن من از قران کالس توی یارس-  خونه توی دخت 

ی برای خواسی  ی و بله گفتم دارم  .بیان آشنان 

ی مگه-  داری؟ خونه تو دخت 

 

 :کشید صورتش به دست کالفه یارس .یارس به زد زل پروانه

ی عیل عمو نشنیدی تو اومدی-  رسید تا .کرد بارمون خ 

ی شما مگه گفت چیه شنید ی خونه؟ تو دارید دخت   دخت 

 و خنده با .منه دست هم ش اجازه منه ی خونه تو که

 .تمسخر
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 داشی  ی نگه چقدر دانست یم .شناخت یم را عیل پروانه

ا و حورا   .بود سخت محسن از بعد برایش خرص 

ی مامان؟ فهیم یم- ی ما یعن  تیم ن  ی من .من .غت  تم ن   .غت 

 :کوبید اش سینه به دست با

 از عموم ی خونه فرستادم نکردم جمع رو خواهرم چون-

 ...کرده جور خواستگار براش مادرم اونور

 .نکردم جور من-

سک- ه نقشش من از مت   .خونه این تو بیشت 

ون برو .دیگه بسه-   .واستادی اینجا زشته بت 

 از شده طور هر خوای نه؟یم یاسی  ی برای خوایش نیم-

ی دورش چشمیت نور  .کن 

 نخوامش؟ که چشه مگه-

 تو بیان کردی اضار چرا بدن اگه .همینه منم سواله-

 دور خوای نیم چرا خوبه اگه .شن بزرگ ما با خونه همی  ی

 باشه؟ پرست بر و
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ی همی  ی خواهر شد تو زن اونیکه مگه-  نیم نبود؟ دخت 

 خواستم؟

 :زد پوزخند یارس

ی حورا-  ی ترکه و تخم از ... ییک این ویل .نبود بابا دخت 

 .نیست بخور درد به محسنه

 .گفت استغفرهللا لب زیر .کرد خیس را هایش لب پروانه

 :شد بلند و داد عقب را صندیل

  .نکن تلخ من اوقات تاسوعا ظهر-

 :آمد همراهش قدم دو یارس

ا اختیار-  من مخونشهم بزرگشم برادر .منه دست خرص 

م یم تصمیم   .گت 

 :برد باال کیم را صدایش یارس .داد ادامه راهش به پروانه

 .داری رو پرست اختیار هم تو-

 جا همه زرد شله بوی .رفت باغ به و کرد باز را در پروانه

 و رسیدند یم خانه اهایل ی بقیه کم کم .بود گرفته را
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ها .شد یم پر ها ظرف  روی تزیینات و نشستند یم دخت 

 .سال هر مثل درست .دادند یم انجام را نذر

ی درست  بهم و آشوب دل همان با بعد ساعت یک وقن 

ها دست پیش را ها ظرف ریخته  و کم و گذاشت یم دخت 

 را سادات آمدند یم بردن برای فامیل و ها همسایه بیش

ی با که دید ی بعد دقیقه ده بود گرفته گرم زن  ی دخت   جوان 

  زن کنار و آمد بود گرفته محکم را چادرش حالیکه در

 زرد شله های ظرف و ها آن به گایه چند از هر .ایستاد

ی .کرد یم نگاه  دانست یم پروانه .زد لبخند پروانه به حن 

 چند .بود دیده ها روضه در را او شب دو ییک این که

  .زد صدا را یارس  سادات بعد دقیقه

ه  گوایه چنان دلش .گرفت برق انگار را پروانه کمر ی تت 

 جهان اتفات ترین شوم که حاالست همی  ی انگار داد یم بد

  .شوند اش گرده سوار

ه رس سادات  هایش بچه تک تک طرف به را جنگ ی نت  

 یم رخت دلش رس زن هزار توانمند های دست .بود گرفته

ی .بود راه در بدی اتفاق  .شستند  از دانست یم که چت  

  .آمد نخواهد بر اش عهده
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 زن با و کرد یم نگاه زمی  ی به انداخته پایی  ی را رسش یارس

ی .افتاد سادات به پروانه نگاه .زد یم حرف  که سادان 

 این" روز همان شبیه درست .کرد یم نگاه را او داشت

ی  .منه دق ی آینه خونه این تو بیاری خوای یم که دخت 

ی ییک اون  ی نوه این " "من ییک این داد سکته رو حاخ 

ی محسن .شماست  آن "..... خانم پروانه" "نمیشه رایص 

 بود زده زل نگاه همی  ی با .بود نکرده کامل را اش جمله روز

 و چید یم هم کنار را کلمات باید حاال پروانه و . فقط

 تموم داستان این خانم پروانه".کرد یم پر را جمله خودش

 "بچرخیم تا بچرخ .نشدنیه

**** 

 

ته؟ چه ! شبانه .نخندید انقدر .دیگه بسه-  ظهر خت 

 .تاسوعا

  .کشید هایش چشم زیر را دست دو هر شبانه

ی یه مامان وای- ان 
ی از آورد یادم چت  

 
  .نبود یادم اصال بچیک
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 ظهر آفتاب در کمر به دست که کرد اشاره شاپور به

 تا را اش مشیک لباس های آستی  ی .دیگ باالی بود ایستاده

  .بود شده پهن صورتش روی خنده و بود زده

ی-  اون مامان .گرفتم آلزایمر من داری ای حافظه چه لعنن 

 همسایمون ماه دو .یدهللا اوس یادته؟ رو همسایمون

 .بودن

 :چرخید یم دیگ بر و دور مادرش

 .آره-

 روی گذاشت را دستش .زد خنده زیر دوباره شبانه

ی کوچک حیاط از صدایش تا دهانش ون خانه پشن   بت 

 نگاه مادرش به و زد کمر به را هایش دست شاپور .نرود

 :کرد

؟ یم بوده شبانه خواستگار-  دونسن 

 :کرد صاف را کمرش مادر

 .نزنید حرف مرده رس پشت-

 .شدی بیوه شبانه مرد؟ یک بابا ای-
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 :کرد پاک را اشکش دوباره شبانه

ی مامان- ؟ یم خدان 
 

؟ یم کجا از یک  دون 

 :کرد چک را گاز مادرش

 چیه؟ حرفا این حاال .دیگه دونم یم-

 به کشید دست .قدییم آجری ی پله روی نشست شاپور

 :شود پاک بود نشسته که خایک تا شلوارش ی پاچه

ی-  .رفت دست از دامادت .دیگه هیچ 

ی برو پاشو شبانه .دیگه بسه- ی کمک رو ها ست    پاک مامان 

  .کن

ی یم .بزنم دست من نمیذاره اون-   .دون 

ی نیم خجالتم .مادر ای شلخته بس از-  با رو ریحون .کشر

 .ندازی یم چوب

 خودش که شاپور .رفت باال شاپور پشت های پله از مادر

ی شود رد مادرش تا بود کرده کج را  جیب از را اش گوشر

ون م دارم منم "خواند یم را خزر پیام و آورده بت   رس مت 

 " .نذری دیگ
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 که شبانه رس حضور با بخواند را بعدی پیام آنکه از قبل

ی ی صفحه تا بود کشیده گردن ی ببیند را گوشر  را گوشر

 :برگرداند

 نداری؟ شعور-

  .تچ-

ای این پس- ی یه کجان؟ خوابگاه دخت   .بیا بیا گفن 

 کم پایی  ی میان که هسی  ی تاشون دو ییک . شهرشون رفی  ی-

ی .کم  اسمش؟ این بود خ 

ی به ابرو و چشم با  به دوباره شاپور .کرد اشاره گوشر

ی ی صفحه  بعد" .من برای .نره یادتون دعا"کرد نگاه گوشر

 :پرسید شبانه از

 اینجا؟ خوبه اوضاع-

 :برداشت زمی  ی روی از را زردی برگ و شد خم شبانه

ه شما اوضاع-  .انگار بهت 

 نشسته هایش لب روی آمت  ی شیطنت ای خنده حالیکه در

ی به دوباره و آمد باال بود  .کرد اشاره گوشر
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ی نگاه بار هر- ی یم گوشر  .شکفه یم گلت از گل کن 

 :گرفت بل شبانه .زد پوزخند شاپور

  .خدا ترو .بده نشونم رو عکسش .برام بگو کیه آقا کیه؟-

 :راندش عقب آرنج با شاپور

ی برو-   .ببینم کارت ن 

 گفتنم احتمال وگرنه .نگم مامان به که بگو .دیگه بگو-

 .میشه بدتر شاکیه دستت از که هم کال .زیاده

؟ برای شایک؟-  خ 

  .دیگه مغازه ماجرای همی  ی-

ی شاپور  را هایش آرنج .داد فشار دستش میان را گوشر

 لجباز ی طره .شد خم جلو به کیم و زانوها رس گذاشت

 شد کشیده اش سایه و آفتاد پایی  ی موها میان از مویش

  .زمی  ی روی

 چیه؟ مشکلش .دیگه کاره-

 تو اینه ذوقش تمام.شناش یم که رو مامان .دیگه خب-

ی  .دانشگاه رفن 
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 کردم؟ فرار دانشگاه از مگه حاال-

ی شبانه ون را اش دمپان  ی آورد بت   کشید اش کناره به دسن 

 :کرد نگاه را بندهایش کنار و گرفت باال بعد

ه فرو-  و زدی رو درس قید کنه یم فکر خب.پام تو مت 

  .کردن کار به افتادی

 :داد تکان آرام را رسش شاپور

  .تهران بیام و کال کنم ول .برگردم باید-

 .وا-

 باالخره تا کرد راست و چپ بار چند را هایش لب شاپور

 :گفت

  .میشه اذیت داره تنها دست مامانم-

 خوای یم تو بفهمه اون .ننداز مامان گردن بیخودی-

ی ول رو درست ی کن    .میشه اذیت بیشت 

 چرخه؟ یم مغازه اون اصال-
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 شاپور به رو سینه به دست و دیوار به داد تکیه شبانه

ی .نشست ون را اش دمپان   دراز را پاهایش از ییک و آورد بت 

 :شاپور پای روی گذاشت و کرد

 .چرخه یم پس میده رو خانواده یه خرج داره فعال-

 .خورده الک های انگشت به .کرد نگاه شبانه پای به شاپور

  . وپات بردار-

  .بخواد دلتم-

 لگدی شبنه .کشید شبانه پای زیر از را پایش شاپور

 :کرد نثارش

ه اون پای اگه حاال-  .اومد یم هم خوشت که بود دخت 

ی شاپور آنکه از قبل  :داد خایل جا بکند حرکن 

 به گم نیم اومد خوشم اگه .بده نشون رو عکسش حاال-

  .مامان

ی شاپور  چند دستانش میان خاموش ی صفحه با را گوشر

 و خزر به .کرد یم فکر خزر به .کرد ته و رس بار
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ی صمیمیت  شده پیدا هایشان حرف میان دیشب که نسن 

  .بود

ی یم رورسی یه شبان-  برداری؟ مغازه از تون 

 :انداخت باال را ابرویش شبانه

 مامان؟ از-

 .آره-

 یک؟ برای اونوقت عه؟-

  .برام بیار فردا پس-

  .مالیده درس جدی جدی پس .اینطور که-

ی ی صفحه شاپور ی دوباره بعد و کرد روشن را گوشر  ن 

  .بود شده معذب .کرد خاموش دلیل

ی چه خب-
 

 جنش؟ چه شکیل؟ چه رنیک

 .خوب چت  ی یه-

 :انداخت پا روی پا شبانه

 .ببینمش باید-
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ی  :انداخت باال شانه کرد نگاهش شاپور وقن 

ی بدونم نباید-  آخه؟ میاد بهش خ 

  .کن ولش خواد نیم-

ی چه .اوه-  قضیه؟ جدیه...ببینمت .شدی هم نت 

 ضعف ی نقطه کش انگار .ریخت بهم دوباره شاپور

ده را اش اصیل   .بود فرسر

  همونجاست؟ مال-

ی شاپور  باال را خزر با چتش ی صفحه .کرد روشن را گوشر

  .بود آفالین خزر .کرد پایی  ی و

ی یا جانداره دانشگاهه؟ از کالسیته؟ هم-  جان؟ ن 

 

ی  ای تازه جان انگار شبانه گرفت اش خنده شاپور وقن 

 صاف و گذاشت پایی  ی را پاهایش هیجان با .گرفت

 :نشست

 بیخودی دیگه .کنسله نپسندم من اگه .دیگه ببینمش بده-

 .نخر هم رورسی
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 شبانه های انگشت به چشمش دوباره .زد پوزخند شاپور

  .شد تداغ ذهنش در الک ی کلمه و افتاد

 .قشنگه الکت-

 :کرد نگاه خودش پاهای به شبانه

 .نکن عوض رو بحث .مرش-

 خریدی؟ کجا از-

 این شناخت یم که برادری از .شد گشاد شبانه های چشم

 .بود عجیب ها سوال

 جان؟-

 بتکد خاک تا کشید شلوارش پشت دست .ایستاد شاپور

  .موها میان کرد پنجه بعد و

 .خواد نیم کمک مامان ببی  ی برو پاشو-

 بخری؟ خوای یم هم الک-

ی شاپور  :عقبش جیب در داد هل را گوشر

ی مامان به-
 

 .زنم یم رو رست بیک

 :گرفت گاز را هایش لب .ایستاد شبانه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...مامااااان !شاپور آقا اینطور که ! اینطور که-

ی شبانه .آمد سمتش به قدم یک شاپور  و کوتاه جییع 

 :آورد پایی  ی را صدایش بعد کشید خندان

 عوض رورسیه و الک دنبال پرسش بدونه .بدونه بذار-

 .مشق و درس

 :کشید گردنش پشت دست شاپور

ی- ی ن 
 
  .نکن مزیک

 رورسی چه ببینم اسم روی از بگو رو اسمش حداقل-

  .بیارم

 . کرد نگاه را قدییم حیاط دیگر طرف شاپور

 .خزر-

 شنیده درست نبود مطمی  ی شبانه که بود گفته آرام آنقدر

 .باشد

؟-  خزر؟ خ 

 بیش انگار .کرد نگاه هایش کفش به و داد تکان رس شاپور

  .بود شده زده خجالت اندازه از
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 ! خزر .کالس با چه اوه-

  .بست نقش دوباره خزر تصویر شاپور ذهن در

 به احتماال .بیارم کوتاه ابریشیم رورسی باید این برای-

ی چه که باشه هم مارک .بیاد باید هم موهاش رنگ  .بهت 

ی .کرد عوض را پاهایش جای شاپور  به دست جهت ن 

ی و برد عقبش جیب  ساده خزر تصویر .کرد لمس را گوشر

ی از تر  ممکن کرد یم تصور احتماال خواهرش که بود چت  

  .باشد شاپور انتخاب است

ی این از باشه حواست فقط .شد جالب- ی دخت   خفن ترون 

  .برات خواستگاری نمیاد مامان که نباشه ها

 :زد پورخند شاپور

  .خودت برای بباف همینطور-

ی بهش ! خزر-
 

ه آبروت .ها ستشبانه خواهرم اسم نیک  .مت 

ی یم فکر که اونجوری-   .نیست کن 

 :کرد تنگ را هایش چشم شبانه

ی ما به دادی خانواده تشکیل نکنه پس؟ چطوریه-  .نگفن 
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 همی  ی خواست یم دلش حد از بیش .نداد جواب شاپور

 وقت اینحال با .بود هایش لب بی  ی سیگار نخ یک حاال

ی تهران به آمدن  نیم هم را فندکش و سیگار پاکت حن 

  .آورد

 .نداره تحمل دیگه مامان باشه حواست-

 در خورش .برداشت را خورش دیگ در و شد خم شبانه

 :کرد نگاهش شاپور  .بود قلیدن حال

؟ تحمل-  خ 

 یم خطر احساس همیشه شاپور شد یم جدی که شبانه

ی تا بود آمده که روزی مثل درست .کرد  خاطرخوایه خت 

 شود مادرشان شوهر بود قرار که مردی آن و شهرناز

  .بدهد

ی اندازه به .گم یم کال-  .ماست به امیدش چشم .کشیده کاق 

 را دیگ در .رفت یم باال صورتش جلوی از خورش بخار

 :برگشت شنگش و شوخ ی پوسته آن به دوباره و گذاشت

 .یاال .عکس حاال-

 :گرفت شاپور سمت به هوا روی را دستش
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  .باش زود .رو خانم خزر ببینم-

 :انداخت باال شانه شبانه .نداد اهمیت شاپور

ی خودت باشه-  و بیست پک یه من که وگرنه .خواسن 

ی چهار  که هم رورسی .داشتم رساغ هم عایل الک تان 

  .کال فروشیم نیم رورسی ما .شد کنسل

 :خندید شاپور

 .کثافت-

ی ی وقن   بود گرفته شبانه سمت خزر عکس با را گوشر

 شبانه که نظری حاال همی  ی انگار .تپید یم شدت به قلبش

ها تمام توانست یم داد یم ی را چت     .بدهد تغیت 

 ! محجبه چه اوه-

  .کرد خیس زبان با را هایش لب شاپور

  .هست خوشگلم چه-

 :کرد نگاه شاپور به و آورد باال را رسش

 شاپور؟ جدیه-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی گرفی  ی پس برای شاپور  شبانه .کرد دراز دست گوشر

ی  :برد عقب را گوشر

ی با تو-  .پریدی نیم چادری دخت 

  .دیگه من بده-

ی-  خزره؟ اسمش مطمئن 

ی گرفی  ی پس برای شاپور ی شبانه .کرد حمله گوشر  را گوشر

 :گرفت دور

 رو هاشون بچه اسم که اینا .بهت گفته دروغ کن باور-

  .نمیذارن خزر

ی  :کرد خاموشش و کشید شبانه دست از را گوشر

ی- ی مامان به چت  
 

 .نیک

ی ثانیه چند شبانه  :کرد نگاهش حرف ن 

 شدی؟ عاشق-

ی شاپور  :کرد فرو عقب جیب به دوباره را گوشر

 ...مامان به بفهمم-

ی- ی دخت    .میومد نظر به خون 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همان کرد یم نگاه که شبانه های چشم عمق به شاپور

ی ی ی خواهرانه های نگران 
 

 شور پشت که دید یم را همیشیک

  .کرد یم پنهان خنده و نشاط و

ی-  آره؟ .خوبیه دخت 

 .دونم نیم-

ی انگار و بود شده معذب  برای رایه هیچ باشد افتاده گت 

 .هایش کفش و دیوار و در به زدن زل جز نداشت فرار

 شدین؟ آشنا تازه-

 .داد تکان رس شاپور

 داری؟ دوستش-

 نیم هم خودش که بود داده تکان رس ریز آنقدر بار این

 .شد سکوت ثانیه چند .نه یا خورده تکان باالخره دانست

 :شکست سکوت هم به شبانه های دست برخورد با بعد و

 مامان امیدوارم .مغازه رورسی کدوم فهمیدم دقیقا-

م صبح فردا پس .باشدش نفروخته  مادر صدای .میارم مت 

 :کرد شبانه به رو رسی    ع شاپور .خواند یم  را شبانه که آمد
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 ...مامان-

  .جان خر بهش گم نیم-

 :زد صدایش شاپور رفت یم باال ها پله از حالیکه در

 ...شبان-

 :داد قورت را دهانش آب شاپور .سمتش چرخید شبانه

ی...که الکا...اون-  .گفن 

 :خندید شبانه

ی- ی بیا .برات فردا پس خرم یم ! عویص   .اینجا از بت 

 

 لبه نشست دوباره بعد .کرد نگاه لبخند با را رفتنش شاپور

ه خزر عکس به هزارم بار برای و ایوان ی  .شد خت 

 عمق گذشت یم چه هر و .داشت بله .داشت دوستش

ی عاطفه این  یم احساس حاال همی  ی طوریکه .شد یم بیشت 

 کنارش که خواست یم را خزر چادر سیایه دلش کرد

 دست به خجالت با و باشد نشسته ها پله همی  ی روی

  .باشد زده زل خودش های
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 اینکه بدون فرستاد را پیام " .گفتم خواهرم برای تو از"

 خزر دست به قراح در اساش ی ولوله یک در پیام بداند

  .رسید

**** 

 

 بود، پیشخان روی زرد شله های کاسه آخرین هنوز

 با خانه که برسد، غایب های همسایه دست به تا منتظر

 .شد رو و زیر خانه به عموعیل لنگان دویدن

 رسعت با زنانه فریاد اولی  ی با .بود بام پشت روی یاسی  ی

 سمت به نگاهش ناخواسته همیشه مثل .دوید بام ی لبه

 منتظر انگار .رفت یم پایینش ی طبقه و سادات ی خانه

ی و باشد حورا بود ی .دادن رخ حال در اتفاق   او که اتفاق 

 ی خانه از صدا اما .بکند توانست نیم برایش کاری هیچ

  . بود عموعیل

 یم جا کمد در را اضافه مرصف یکبار های ظرف پروانه

 ماجرای برای یارس جهاد و جنگ فکر در هنوز .داد

 یم کلنجار خودش با داشت .بود دروغی  ی خواستگاری
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 در .براند پس مورد یک این در را سادات چطور که رفت

ی اولی  ی .یاسی  ی مورد ی شنید که جییع   حورا به برگرد برو ن 

ی اینکه و یارس با .کرد فکر  در او رس را اتفاق این تالق 

 دستش از ها کاسه تمام که شد هل طوری .باشد آورده

ی .شد ول  از را چادرش و دوید سالن به چطور نفهمید حن 

 ی پله به .کرد باز را خانه در و کشید پایی  ی آویز کدام

  .کجاست از صدا فهمید تازه که بود رسیده آخر

 .بود آرام بچه بار اولی  ی برای .بود کرده بغل را کوثر حورا

 آن .کرد یم نگاه پرده آویز به و بود لمیده او بغل در

 حورا .بود رسیده جذاب نظرش به کوچک عروسک

 بود شده مطرح نذر دیگ پای آنچه به و کرد یم نگاهش

ی به .سادات حرف به .کرد یم فکر  یاسی  ی برای که محرمین 

ا و  درد بدنش کجای دانست نیم .بود دیده نزدیک خرص 

ی یک اما .کند یم
 
دیک  سینه ی قفسه در عجیب فرسر

 هایش دنده بی  ی که هوا بزرگ حباب یک .کرد یم احساس

ی .بود آمده کش زبانش زیر تا انگار و بود  توانست نیم حن 

ی به  بود؟ ممکن چطور .بدهد قورت را دهانش آب خون 

ا؟ و یاسی  ی  ممکن  مگر شد؟ یم مگر  او؟ خواهر خرص 
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ی که بود ی شاید باشد؟ آنها بی  ی چت    هرگز او و بوده چت  

ی .دانسته نیم  و او ازدواج مانع یاسی  ی خاطرش به که چت  

 همه تا بود نشسته سکوت در پیش سال دو .نشد یارس

ی .شود تمام چت  ی  طلب تا زد چنگ او لباس به کوثر وقن 

ی  که پراندش باال چنان حیاط از فریاد صدای کند شت 

  .افتاد گریه به کوثر

 دوار طرح به بود زده زل .تختش ی لبه بود نشسته خزر

ی رو  رنگ .بود دوخته برایش عمو زن که ای تکه چهل تخن 

 یم پلک آرایم به خزر .بود پریده بیش و کم ها تکه روی از

ی .زد  بدل و رد های پیام آخرین . بود پایش روی گوشر

 ناامیدی یک در .بود کرده پاک تازه را شاپور با شده

 این با ای آینده هیچ بود کرده فکر حالیکه در .مطلق

ی پرسندارد ی به همه اینجا وقن 
 
 یم و بریدند یم برایش سادیک

ی اینکه بدون دوختند  یم او تن به باشد مهم برایشان حن 

 دوباره و زده حلقه هایش چشم در اشک .نه یا نشیند

 قبلش شب های حرف به .بود کرده نگاه را شاپور عکس

 به .بود خوانده بار چندین را کدام هر که بود کرده فکر

ی  از برق جریان مثل شاپور اسم گفی  ی وقت که هیجان 
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 لب به .بخش لذت لرزش آن به .بود شده رد جسمش

 های خنده .کرد یم درد که بود گرفته گاز آنقدر که هایش

ی پتو زیر اش یواشیک  به رس هایش حرف با شاپور وقن 

ی دلرسدی جز .گذاشت یم رسش  .نبود انتظارش در چت  

 این از بیش تواند نیم که گفت یم شاپور به باید زودی به

 که است دعوت عروش جشن یک به که زیرا بدهد ادامه

 کرد یم فکر سادات به !است خودش عروسش اتفاق از

 دنیا ناگهان .بود زده محرمیت از حرف جدی آنطور که

 ماجرا که بود رسیده نظرش به .بود خورده تاب رسش دور

ی .است تر جدی کرد یم فکر آنچه از  از سادات وقن 

ی ی زد حرفیم چت    .دارد تری عمیق های ریشه چت  ی آن یعن 

ی  و قانون هیچ .نیست مهم دیگر هیچکس ی خواسته یعن 

ی هیچ بان آنکه از قبل .نبود او حرف روی حرق   کوبنده ض 

 از حرف پروانه بدهند ادامه را تندشان ریتم قلبش ی

به .بود زده خواستگار به پشت ض   کم توپ یک شبیه .ض 

ی باد ی که فایده ن  ی را بازی حن   از آرایم به کرد نیم خواستن 

 بلند جایش از .شد یم پرتاب بعدی دست به دست این

 هم زیر را کوتاهش های ناخن .ایستاد پنجره پشت و شد
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 سیاه های پرچم در پوشیده بزرگ باغ به و کرد یم فرو

ی تنها .کرد یم نگاه  بود رسیده ذهنش به دیگ رس که چت  

 کنم یم خواهش"بود همی  ی بخواهد نذر زدن هم وقت تا

 به کنم یم خواهش برم اینجا از من .نشم یاسی  ی زن من

ی که بود نگران و آشفته آنقدر "برسم شاپور  به حن 

ی رسید نیم ذهنش  چت  ی شاید .کند بندی جمله این از بهت 

ی  تنها لحظه آن در .کند بندی اولویت یا بخواهد بهت 

 شتاب با خانه در .شد یم خالصه همی  ی در اش خواسته

 .آمد خانه طرف به بلند های قدم با عموعیل و شد باز

ا"افتاد او حرف یاد به خزر  اش اجازه منه ی خونه تو خرص 

ی "منه دست  .بود کرده گم را خودش هم خودش حن 

ی .شد جمع هایش چشم در اشک دوباره  از نظرش به حن 

 !آمد نیم بر کاری اینجا هم نذر دیگ

 

ی هایش اشک آنکه از قبل  داشته چکیدن برای فرصن 

 خانه در بمب شبیه که شنید را عیل عمو صدای باشند

 بعد و نازنی  ی اتاق سمت به دویدنش صدای .شد منفجر

 وارد بچرخد اتاق در سمت به آنکه از قبل .فریاد و جیغ
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 پیش چه که فهمید لحظه در و دید خانه به را یارس شدن

 آرامش یک و آنها ساختمان به یارس نگاه .است آمده

ی  اتفاق "آن" داد یم نشان بود رفتنش راه در که نسن 

 .است افتاده

  .بود داده نشان عیل عمو به را نامه یارس

ی و در سمت چرخید  رسش روی را دست یک بداند آنکه ن 

 صدای .داد یم فشار را دهانش دیگر دست با و گذاشته

 و عمو قدرت پر فریادهای آمد، یم عمو زن های جیغ

به میان نازنی  ی های گریه   .ها ض 

ی آقا عیل .نزنش قرآن ترو .نزنش-  خدا ترو  آخه؟ شده خ 

 .نزن

 .حالله خونت .نازنی  ی کشمت یم قرآن به .کشمش یم-

 .زن اونور برو

ی یم سکته االن ، زهرا ی فاطمه به ترو-  بگو خدا ترو .کن 

ی  شده؟ خ 

 اتفاق حال در رویش پیش آنچه .کرد باز را اتاقش در خزر

ی مثل بود افتادن  میان نازک .زد شکمش زیر تهوع از موخ 
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 و بود شده خم عمو .بود افتاده زمی  ی به سالن و اتاقش در

 نیست متوجه هیچ رسید یم نظر به که کوبید یم آنچنان

به هر  انداخته را خودش عمو زن .آید یم فرود کجا ض 

ش روی بود ی و دخت  به بیشت   با .خرید یم جان به را ها ض 

به جلوی بود کرده سیع دست یک د را ها ض   با و بگت 

  .بود داده جا خودش تن زیر را نازک دیگر دست

؟ یم نگاری نامه- ی کن  ی...آبرو ن   .آبرو.. ن 

 یا بریده نفسش انگار .اتاق در ی دهانه به داد تکیه عمو

 نشسته تنش به تازه اتفاق حجم شاید .بود شده خسته

 .بود

ی آقا، عیل- ا شده؟ خ   .بیارید آب لیوان یه ...مسعود.. خرص 

 نخوردند تکان هیچکدام .هم مسعود .بود ترسیده خزر

 :کرد حمله دوباره عمو که آنقدر

ی آبرو-   .برام نذاشن 

 !مرد بشی  ی برو خدا رو تو-

 .فرستاد عقب را عمو دست با عمو زن

ا .کن یم سکته االن-  ! خرص 
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خانه سمت به .آمد در حرکت به باالخره خزر  رفت آشت  

 شده مچاله خودش در که کرد یم نگاه نازک به حالیکه در

 میان بود ایستاده عمو زن .آمد یم زدن در صدای .بود

 و بود عمو ی سینه روی هایش دست کف .نازک و عمو

  .نازک دنبال به نگاهش

 ...اومدن همه .باش آروم آقا عیل...مسعود کیه؟-

 :رفت در کوره از عمو

؟ اومدن همه-  همه .خانم افتاده رسواییت تشت هان؟ خ 

ی ببیی  ی بیان .تو بیان بذار کن باز درو .دونن یم  ما رسوان 

 .رو

 .نرفت در کردن باز برای نخورد تکان جایش از مسعود

 .آمد سالن به آرایم به آب لیوان با خزر

ی آبروی چطور ببیی  ی بیان بذار-
 
 بیا .بیا .رفت ما خانوادیک

ی رو نامه این ی بگت  ی . بت  ی .بگت  ی بعد بخون بگت   بقیه برای بت 

ت ببیی  ی .بخون  .هاشم پرس با داده ای قلوه و دل چه دخت 

ی بیا  .بگت 
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ون جیبش از که کاغذی و کشید عربده  کف بود آورده بت 

 .گذاشت عمو زن دست

  .نوشته چیا ببی  ی بخون .بخون-

ی خزر  آب لیوان .برود پیش دیگر قدم یک نکرد جرات حن 

  .بود دستانش میان هنوز

ی محسن زن جلوی رو رست و بخون-  پروانه بگو . باال بگت 

م خانم   خوندی؟ .کنه خواستگاری پرست از اومده دخت 

 از ییک هنوز نخوانده را نامه درست بود معلوم عمو زن

 یم برگه روی نگاهش .بود نازک و عمو حائل هایش دست

 و برداشت را حائلش دست آخر دست .آمد یم و رفت

 .شد حبس نفسش و زد چنگ را دهان .گرفت هانش دور

؟ تحویل خوندی؟ خوندی؟-   گرفن 

 حدقه از هایش چشم .چرخید نازک سمت به عمو زن

ون  :داشت یم بر ترک گلویش ته صدا و بود زده بت 

 !نازنی  ی-
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 جمع را خودش نازک .کند حمله دوباره خواست عمو

ی با .کرد  بود برداشته خش زدن جیغ شدت از که صدان 

 :نالید

  .ننوشتم من خدا به .نیست من مال-

ی که زدن در صدای  :شد شنیده پروانه صدای شد بیشت 

  خانم؟ رضوان-

 همی  ی .کردن باز برای بود مردد .رفت در طرف به مسعود

 نازک شد وارد پروانه تن راست ی نیمه و شد باز در که

 :گرفت گریه با را حرفش ی ادامه

ا-   .براش نوشته خرص 

 و شد باز دهانش .شد شل خزر های دست در لیوان

ی اما نازک .پیچید هایش ریه میان نفس  :نشد خیال ن 

 الی گذاشت نوشت خودش .ننوشتم من خدا به-

ی .کتاباش   .یاسی  ی به بده خواست یم که کتابان 

ی .کرد نگاه خزر به عمو زن   بعد .لحظه یک برای عمو حن 

 نامه وسط مشت با کشید عمو زن دست از را عموکاغذ

 :کوبید
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ی رو اسمت-  .سگ پدر آخرش نوشن 

  .نازک ی شانه رس کوبید را مشت و شد خم

 :خانه وسط رسید پروانه صدای

  کنید؟ یم چکار !آقا عیل-

 از باشد دیده را پروانه تازه انگار .کرد مچاله را نامه عمو

 :عمو زن به کرد رو .شد بیخود خود

  .نریختم رو خونش تا کن دورش چشمم جلو از-

 :کشید جیغ نازک

 .نوشته این .ننوشتم من .ننوشتم من-

ی طوری .کرد اشاره خزر به دست با  کشید یم جیغ عصن 

 نگاه خزر به .کرد بغلش پروانه .بود شده رسخ صورتش که

  .نامه آن و عمو به عمو زن به .کرد

 .ننوشتم .نوشته منو اسم چرا دونم نیم .ننوشتم من-

 .ننوشتم

 اتاق به و گذاشت نازک دهان جلوی دست پروانه

ی با خزر .کشاندش
 

 وسط دست در آب لیوان و پریده رنیک
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 زن با ماند خزر .بست را اتاق در پروانه .بود مانده سالن

 تنها .بودند کشیده ته دهانش در کلمات .عمو و عمو

ی  بود نازک ی جمله همان شد تکرار ذهنش در که چت  

 :آمد زبانش به که

 

 .ننوشتم...من-

 :گرفت بل هوا روی بحران موج میان عمو زن

ی یم کجا از چیو؟-  چیه؟ دون 

ی انگار ش از دفاع برای بود حاض  ی هر دخت   کند فدا را چت  

ی ی شبیه خزر اگر حن   کرده بزرگ خودش که بود دخت 

ی .بود   .باال رس تق 

هایش از ییک و جواد عمو زن صدای  به که آمد دخت 

 .زدند یم صدا را عمو زن و آمدند یم خانه باز در سمت

 :آمد ها پله پایی  ی از یارس صدای آن از بعد درست

 اونجاست؟ من مامان مسعود . مامان-

ی و بلند های قدم با عمو  یم ایجاد مصنوغ پای که لنگشر

 .دوید دنبالش عمو زن .رفت در سمت به کرد
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 .تو بیا ...یارس آقا-

 را عمو لباس که دید یم را عمو زن .دید نیم را یارس خزر

ی پیش اتفاق مبادا بود گرفته   .بیفتد دیگری ی نشده بین 

  .دارم کارت بیا .تو بیا .عمو تو بیا-

وع خزر پایی  ی لب   .کرد لرزیدن به رسر

**** 

 

 بینهایت_تا_هیچ_از#

ی#  کاظیم_منت 

 

 هر جمله این "بریم اینجا از باید .مبچه یاسی  ی .یاسی  ی"

 یک در خانه حالیکه در .شد یم تکرار پروانه ذهن در ثانیه

 یم فکر یاسی  ی به لحظه هر بود جنگ از پس کوتاه تنفس

 رس مرغ مثل کمر به دست که کرد یم نگاه یارس به .کرد

 یم نفس نفس و رفت یم راه کوچکش ی خانه دور کنده

 ای گوشه و گرفته آغوش در تنگ را کوثر که حورا به زد،
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 مبل روی که خزر آخر در و بود، شده جمع خودش در

 ی همه به .ریخت یم اشک آرام و بود پایی  ی رسش نشسته

 .کرد یم فکر یاسی  ی به ذهنش پس در و کرد یم نگاه اینها

ی ی همه به هان 
 این در را گریبانش داشت آرایم به که چت  

 بدون .کرد یم فکر رفی  ی های راه انواع به .گرفت یم خانه

 از زودتر چرا که کرد یم مواخذه را خودش بخواهد اینکه

 .بکشد اینجا و امروز به کار گذاشته چرا .است نرفته اینها

 نجات را هایش بچه چرا .گذاشته خانه این به پا اصال چرا

 ی کوره مثل آشفته اینطور که پرسی همی  ی .بود نداده

ی چرا را همی  ی ، بود آتش  نجاتش داشت وقت هنوز وقن 

 خودش با را ها ترس این بود قرار کجا تا .بود نداده

 بکشاند؟

 .بخور آب کم یه-

 کرد نگاه لیوان به یارس .یارس سمت گرفت را آب لیوان

ش بعد  پنجره سمت آب گرفی  ی بدون و کرد عوض را مست 

 :آمد در صدایش دوباره .رفت

ی من کردن فکر-   .رگم ن 
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 و موج تنش هنوز .ایستاد سالن وسط پریشان پروانه

ی یارس های عربده موج .داشت رعشه  به عموعیل وقن 

ا طرف از نامه بگوید تا بودش کشانده خانه  بوده خرص 

ی چه نامه؟ کدام .است   بود؟ خت 

ی من- تم ن   رو حرفا این ستادم وانیم نبودم اگر .آره .غت 

 .بخورم

ی .داد فشار دستش در را آب لیوان  و داد خالل از وقن 

 فرستنده رس بر که ای نامه مخاطب بود فهمیده ها بیداد

وع پاهایش و دست است بوده یاسی  ی بود دعوا اش  به رسر

ی سینه یارس .بود کرده لرزیدن  :عموعیل به رو بود کرده ست 

ی ما عمو- ت ن  ا این از رسمون زیر که نیستیم غت   باشه خت 

 .باشه برف تو رسمون خودمون

 :بود نیاورده تاب عیل

ی- ی من یعن  تم؟ ن   دست .یارس آقا نکنه درد شما دست غت 

 .خانم پروانه نکنه درد شما
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ی هنوز .لرزید یم هنوز پروانه ی ن   یاسی  ی به فقط و بود خت 

 وسط تا دارد حمایت به نیاز کجا اینکه به .کرد یم فکر

د ی سینه مغموم ساکت پرس آن برای و بت    .کند ست 

 !عمو نوشته نامه زیر اسم-

 عموعیل های دست در شده مچاله کاغذ آن به پروانه

 حاال همی  ی خواست یم دلش چقدر اینکه به .کرد یم نگاه

د ون چنگالش از را کاغذ و بت   بعد و کند ریز ریز بکشد بت 

 من یاسی  ی .بردارید من ی بچه رس از دست"بکشد فریاد

ی ی . "ست خونه این تو ترین گناه ن   برای رضوان وقن 

ش از حمایت  :که بود پریده وسط دخت 

ا کتابای بی  ی-  .بوده خرص 

 :بود آورده جوش یارس

ی من عمو نه- تم ن  ی من .غت  تم ن   خواهرم گذاشتم که غت 

ی هر یک هر که .باشه اینجا  .ببنده بهش رسید خ 

 :بود کشیده و گرفته را خزر بازوی

ی و نگاری نامه بساط ببینم خودم رس زیر برمش یم-  عاشق 

 .نه یا میشه تموم خونه این تو
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 را خودش بود نتوانسته هنوز .بود گرفته را جلویش پروانه

  .بزند مناسب حرف تا کند جمع باید که آنطور

 :بود داده هل را خزر یارس

 .کن جمع رو وسایلت برو-

 :بود گرفته را خزر مچ پروانه

  .زشته...یارس .کن ولش-

  .االن همی  ی .کن جمع برو-

 :گرفت یارس سمت دوم بار برای را آب لیوان پروانه

 ...آب-

 .خوام نیم .من مادر خوام نیم-

 تمام پروانه .خوردند یم تکان همه زد یم عربده که طوری

 . کند جمع را ماجرا این تا کرد یم را تالشش

 ...یارس-

 .اینجا بیاد بگو یاسی  ی به برو مامان-

 ای لحظه آنکه با .کرد گم را پایش و دست دوباره پروانه

 یارس ی خانه به عیل ی خانه از را یارس و خزر داشت که
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 کند یم نگاه را آنها که بود دیده ایوان روی را یاسی  ی برد یم

 .برگردد خانه به یاسی  ی تا بزند فریاد خواست یم دلش

 داری؟ اون...به کار چه-

 .امشب کن یکرسه رو تکلیف مامان بیاد بگو برو-

؟ تکلیف-  خ 

 دو عصبانیت فرط از هایش چشم .پروانه به زد زل یارس

 و آب لیوان به بعد کرد نگاه خزر به پروانه .زد یم دو

 نشان را اش خانه که ای زاویه آن و پنجره به آخر دست

 :داد یم

؟ راه رو داستان این چرا یارس؟ چیه حرفا...این-  انداخن 

 انداختم؟ راه من من؟-

  .افتاد گریه به کوثر .کوبید خودش ی سینه به یارس

ی نامه-  کرده؟ یم چکار تو دست یارس؟ بوده خ 

  .برو .بده توضیح برات تا بیاد یاسی  ی بگو برو-

 ی نوشته واقعا نکند .کرد نگاه خزر به دوباره مردد پروانه

  بود؟ چه نوشته اصال باشد؟ خزر
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ی بگو من به-  ...تا نامه اون بوده خ 

 تو واستاده زنا عی  ی چرا اصال .بیاد یاسی  ی بگو مامان-

ون خونه  خونه تو نیست خیالش عی  ی نمیاد؟ بت 

 دعواست؟

 ...خب-

 شکنه؟ یم النگوهاش-

 !یارس-

 .اینجا االن همی  ی بیاد فقط .بیاد بگو-

ی حرفا اون-  عموت؟ به زدی بود خ 

  !نکن عوض رو حرف مامان-

 .دیگه کن تمومش-

خانه به تا برداشت را لیوان و شد خم د آشت    یارس .بت 

ی تا کرد باز را دهانش  در صدای وقت همی  ی بگوید چت  

 های شیشه پشت از را یاسی  ی هیکل پروانه .آمد خانه

 نه . نشو بازی این وارد .نه .نه" .داد یم تشخیص مشجر

 "یاسی  ی
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 :برداشت بلند قدم چند یارس

  .اومد خودش-

 :کرد باز را در

تت !عجب چه-  .جات از شدی بلند خورد تکون غت 

 

 در دم همانجا یاسی  ی .داخل برگشت .نماند جواب منتظر

ی آدم به .ماند  بودند ایستاده و نشسته اتاق در که هان 

 :زد پلک بار چند .پروانه به چسبید نگاهش .کرد نگاه

ی-  شده؟ خ 

 پروانه .داد باال دوباره و کرد باز را هایش آستی  ی تای یارس

ی .داشت نظر زیر را حرکاتش  داشت؟ دعوا خیال یعن 

؟ مثل دوباره؟
 

 رفی  ی با مگر بود؟ نشده تمام مگر بچیک

 با یارس به حورا دادن با بام پشت روی اتاق آن به یاسی  ی

 پنجره پشت یارس بود؟ نشده تمام هم از شدنشان دور

 :ایستاد

 .تو بیا-
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 :کرد پروانه به رو .نداد اهمیت یاسی  ی

ی که کرد یم سکته داشت .خونه زد زنگ مادر-  شده خ 

ی  .نداشت خت 

 :زد کمر به دست یارس

 .تو بیا .بگه براش رفت عمو زن تو بیا-

 که خزر به افتاد نگاهش .رفت هم در یاسی  ی های اخم

 و شد داخل آرام .ریخت یم اشک آرام و بود پایی  ی رسش

 .ایستاد همانجا .بست را در

 :کرد اشاره پروانه به دست با یارس

  .بگو مامان برای رو نامه قضیه-

 فاصله نگاه یک در .ها اخم همان با .یارس به زد زل یاسی  ی

ی ی ی شان سن   انگار .رسید یم نظر به سال دو از بیشت 

  .تر فهمیده و مردتر .بود یارس از تر افتاده جا یاسی  ی

 یک به رو نامه .بود گذاشته نامه برات یک بگو .دیگه بگو-

  .منتظره مامان .بگو دادی؟
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 نییم .بود برادر دو ی فاصله وسط ی نقطه درست پروانه

 یارس به نگاهش و بود چرخیده یاسی  ی سمت به تنش از

 که گسیخته لجام خشم آن .زدنش حرف آنطور به .بود

 همی  ی روزی کرد یم فکر همیشه .بود پروانه وحشت تمام

 رو آرامش با یاسی  ی .داد خواهد باد به را چت  ی همه خشم

 :کرد پروانه به

ه؟ چه-  خت 

 :شد هل پروانه

ی-  .هیچ 

 :زد پوزخند یارس

؟- ی هیچ  ی یعن   بگن برنگشی  ی دیگه؟ نظرت از نشده هیچ 

ا رو نامه  انداخته؟ زیرش نازنی  ی اسم الگ بعد نوشته خرص 

ی انگ این  .نبسی  ی ما به رو ناموش ن 

 :کرد یارس به رو یاسی  ی

  .نکن شلوغش-

 :شد بلندتر پوزخندش یارس
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 شماتوهی  ی به .دارین حقم البته .باش رو ما .باش رو ما-

 .منه خواهر .شده من به که نشده

 :رفت یاسی  ی سمت به قدم دو ییک پروانه

  .مامان تو بیا-

 حالیکه در یاسن به رو .رفت سالن وسط دنبالش به یارس

 :داد یم نشان را خزر دستش

ی این دست دادی که ای نامه اون- ه پس گفن   برای بت 

 گفی  ی االن؟ افتاد ! خودمون به داد پس باباش رو نازنی  ی

شون به انگ بوده خودمون خواهر کار  حاال .نبندیم دخت 

 .بود یک از نامه بگو

 به بدی بوی حاال همی  ی انگار .شد هم در یاسی  ی صورت

 :کرد یارس به رو .باشد رسیده مشامش

  مرد؟ میذاری خودتم اسم-

وع دوم جنگ حاال همی  ی که دانست یم پروانه  خواهد رسر

ده یارس ضعف نقطه .شد  به رو را دستش .بود شده فرسر

 :زد داد و آمد جلو دیگر قدم دو که گرفت یارس

  من؟-
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 :نخورد تکان جایش از یاسی  ی

  .پایی  ی بیار رو صدات-

 ...انگ من خواهر به .همینطوریه صدام-

ی یم .نکن خواهرم خواهرم-  رو نامه نشه داستان خواسن 

  .عمو دست کف بذاری بردی نیم

 تو رو تکلیفت مردی خییل تو .نیست مربوط تو به اونش-

 .کن مشخص خونه این

 دست یک .بود شده باز هم از پروانه دست دو هر حاال

 که نبودند بچه دیگر حاال .یاسی  ی به رو ییک یارس به رو

ی به را دعواهایشان بشود ل راحن   ساده حاال .کرد کنت 

 آنچه هر .شد نیم تمام او زدن داد با چت  ی همه حاال .نبود

 ها کینه نبود بعید و ریخت یم فرو باقیمانده حرمت

  .شوند تر عمیق

ی تکلیف-  کنم؟ مشخص رو خ 

 و دل منه خواهر رو اسمت .ها نگاری نامه این تکلیف-

 دیگه؟ ییک با ت قلوه
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 به چسبید ترس با پروانه دست .آمد جلو قدم یک یاسی  ی

 .لرزید یاسی  ی اسم آوردن برای صدایش و اش سینه

 رو مزخرفت مغز اون های وری دری کیه؟ رو اسمم-

 .نده بقیه تحویل

 یارس صدای .بست را هایش چشم لحظه یک پروانه

 :زد داد پروانه .کشید جیغ تقریبا کوثر .رفت باال دوباره

ی رو بچه-   .حورا اتاق تو بت 

 :زد اش شقیقه به را دستش یارس .پرید جا از رسی    ع حورا

ا این مامان وری؟ دری-   نه؟ یا خواد یم رو خرص 

 :انداخت پایی  ی را پروانه دست یاسی  ی

 ! مامان با نه بزن حرف من با-

 !ست دیگه ییک دست ت اجازه تو آخه-

 :توپید یارس به پروانه

 .بسه !یارس-

 .بشه مشخص قضیه این تکلیف باید االن همی  ی مامان-

 :داد تکان رس یاسی  ی
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ی-  کش به نه کسیه رو اسمم نه من .اینجا من ندارم تکلیق 

 شد؟ تموم .خواد یم ومن کس اون نه .دادم ازدواج قول

ا  .هست منم خواهر خرص 

 :خندید یارس

 عی  ی اونجا بود اگر خواهرت .نچسبون ما به رو خودت-

ا ی هر موندی نیم ایوون رو دخت   به خواست دلشون خ 

 !ببندن خواهرت

 .کردی درست خودت که داستانیه-

  .کن تمومش تو .منه پخت دست .کردم درست من باشه-

ی .کرد نگاه خزر به یاسی  ی  اشک .بود نیاورده باال را رس حن 

 تنفس صدای پروانه .بود جاری هایش چشم از رود شبیه

 را آمده جلو های قدم یاسی  ی .شنید یم را یارس خشم از پر

 .رفت خانه در به رو .برگشت

  .رو بازی مسخره این کن تموم-

 :کشید داد یارس

ی رو اسمت خوردی گه پس-  عی  ی که کش رو گذاشن 

  .خواهرته
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 :کشید داد بار اولی  ی برای .برگشت یاسی  ی

  .نیست نخواد منو که کش رو من اسم-

وع پروانه های دست  یم احساس .بود کرده لرزیدن به رسر

ی هیچ کرد   .ندارد ماجرا این کردن جمع برای توانان 

 :برداشت خت  ی خزر طرف به یارس

 

 .ببینم شو بلند خواد؟ نیم رو تو این این؟-

 سمتشان به پروانه .کرد بلندش و گرفت را خزر بازوی زیر

 :رفت

 .یارس کن ولش-

 :کشید داد یارس

ی تو-  .کن نگاه منو خوایش؟ نیم گفن 

 های قدم با یاسی  ی زدن داد صدای .داد تکان را خزر

 :شد ییک سالن وسط سمت به بلندش

  .احمق کن ولش-

 :داد هلش عقب و کوبید یارس ی شانه به دست
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 لق تخم خونه؟ این تو ای کاره همه کردی فکر حیوون-

ی بقیه دهن تو  وایسادن بقیه چرا شدی شایک حاال کاشن 

 زنن؟ یم صورتت تو رو دروغات

 بود نکرده باور را شدنش رانده عقب هنوز انگار که یارس

ون های چشم با  یاسی  ی .کرد یم نگاه یاسی  ی به زده بت 

 :آورد پایی  ی را صدایش

 به اینو مامان شد؟ تموم .خودش نه خوامش یم من نه-

 به دور بریز رو پرست مزخرف مغز تخیالت این .بگو همه

  .بگو هم بقیه

به اما یارس .برگشت را آمده راه به با را ض   .داد پس ض 

 :انداخت گلویش به صدا

 .کاشی  ی نامردا رو تخمت .داری حق-

 اسم .شد گرم و تند ناگهان به پروانه تن در خون جریان

ی  و دفاع ی آماده را وجودش تمام کلمات در هاشم مستت 

 یا بداند اینکه بدون لحظه یک در .بود کرده حمله

 یارس صورت به محکم چنان را سییل و چرخید بخواهد

 .شد پخش اتاق در صدایش که کوبید
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 .بکش آب رو دهنت .شو خفه-

 انگار که شد شوکه طوری .پرید یارس چشمان از برق

ی در فاجعه بدترین شاهد حاال همی  ی
 
 .است بوده اش زندیک

 دستش .برداشت موج حمله ضد برای بدنش لحظه یک

 تکان آنها به رو یاسی  ی همزمان .رفت باال پروانه به رو

 :گرفت را خزر دست .نماند اما پروانه .خورد

  .خودم ی خونه ریم یم .بردار رو چادرت-

 :گرفت هوا روی را خزر دست یارس

  .نمیذاره پاشم نامحرم ی خونه .نمیاد جا هیچ-

 و لرزید یم گردنش .بود لرزش و خشم از پر هنوز پروانه

 :کرد یارس به رو .نباشد خودش دست انگار رسش

 .شناسمت نیم...دیگه .یارس شناسمت نیم-

 و انداخت رس روی .برداشت مبل روی از را خودش چادر

 خانه از کند دقت نبودنش یا بودن رو به اینکه بدون

ون  .لرزید یم وجودش تمام .رفت بت 

**** 
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ی یم کیف-  خواهرت؟ ی سلیقه با کن 

 به و گرفته دستانش میان را چهارگوش رورسی شاپور

ی و زرد ریز های طرح  .کرد یم نگاه اش نارنچ 

 . کن بازش-

ی  و شد ور حمله شبانه نکرد باز را رورسی شاپور وقن 

 .برداشت دستانش میان از را رورسی

 . کی  ی یم نگاه کی  ی یم باز اینطوری-

 .بود پیدا رورسی نازک بافت پشت از صورتش

 یم تشکر العاده فوق ی سلیقه این برای خواهرشون از و-

  .کی  ی

 .گرفت شاپور به رو و دستانش روی انداخت را رورسی

 :زد محبت پر لبخندی شاپور

  .قشنگه-

؟-   قشنگه؟ همی  
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 . کن جمعش...فقط .نکنه درد دستت .قشنگه خییل نه-

 .نفهمه...مامان

 :کرد ریز را هایش چشم شبانه

 نفهمید؟ کردی فکر-

ی مثل شاپور رس  :پرید باال فت 

 نگو؟ بهش نگفتم-

 گفتم؟ من-

 شاخه تا داد تکان را رسش کرد یم تا را رورسی حالیکه در

 :برود کنار صورتش جلوی از شده آویزان موی

 یم شاپور برای گفت بودم رورسی دنبال مغازه رفتم-

  .اصال موندم خوای؟

 :خندید شبانه .کرد نگاهش چپ چپ شاپور

ی از شاپور گفت-  دیگه مادره .گوشیه تو رسش اومده وقن 

  .فهمه یم .

 شبانه .کشید هایش لب روی دندان معذب شاپور

ی کیف توی داد هل را رورسی  .بود خریده که مقوان 
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 . رفت یم یادم داشت آهان .میدی بهش اینطوری .بیا-

 .هست اینم

ه یک ون کیفش کنار جیب از رورسی گت   و آورد بت 

 فلزی کوچک گل به شاپور .شاپور روی روبه گذاشت

ه رس رنگ ست  ی  :کرد نگاه گت 

  .خواهرمه طرف از این بگو-

ه شاپور ی مثل .برداشت را گت  ی چت    دوست اندازه ن 

ی  های گوشه از نرم لبخندی . کرد نگاهش مقدس و داشتن 

  .صورت کل در بود کرده نشت لبش

  .مرش-

  .کاری اصل رس بریم ای آماده اگه... خب .خرش خاله-

ه شاپور   .کیف داخل گذاشت را رورسی ی گت 

ی یک-   تو؟ خرید رفن 

 هست مغازه یه مامان پاساژ باالی طبقه .صبح اول صبح-

  .ازش خریدم اینو
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ی با  کیف از را بزرگ مستطییل ی جعبه کودکانه هیجان 

ون   .آورد بت 

 . ببی  ی رو رنگا فقط-

ی تصویر به شاپور  بلند های ناخن با جعبه روی که دخت 

ه کرد یم نگاه را او خورده الک   .شد خت 

 .اوه-

 خودمون؟ برای برداریم خوای یم .شاپور خوشگلن خییل-

 .بهش ندیم

 :خندید شاپور

 .اسکل-

 شبانه گفت یم یه درونم پری .گم یم راست خدا به-

  .خودت برای بردار

ی- حه استفان  حه رسر  .کرد یم ترسر

 :خندید بلند شبانه

 یادته؟ هنوز-
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 های رنگ در الک های شیشه .کرد باز را جعبه در شاپور

 .بودند شده ردیف هم کنار متنوع

 .قشنگن چه رفت؟ یم یادم باید-

 هنوزم من میشه باورت .یادمه خودم فقط کردم فکر-

ی ی یه وقن   کنم یم حس افتم؟ یم یادش خواد یم دلم چت  

 .باهام زنه یم حرف

ون جعبه از را ها الک از ییک شاپور  رنگ به .کشید بت 

  .کرد نگاه تندش زرشیک

  . زنه یم حرف خب-

 :چسباند بهم را هایش انگشت شبانه

 دلم ته کنم یم فکر بهش وقت هر .رو بابا بیامرزه خدا-

 .باشه شاد هست جا هر روحش هللا شا ان .میشه شاد

ی لبخند به .کرد نگاه خواهرش به شاپور  روی که مهربان 

 ی غصه یک از شده تا های چشم تا بود نشسته صورتش

  .ندهد نشان را عمیق

  .شاده-
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 چطورن؟...خب .ان واقیع برام هاش قصه ی همه .اوهوم-

 :دوید صورتش تمام به شاد حال آن دوباره

ی چه .ببی  ی اینو شاپور ببی  ی-  هم گلبیه این .نازیه صورن 

  .قشنگه

 رنگیه؟ چه این .قشنگن خییل .هوم-

 :خندید شبانه

 .من خر داداش .کنه پاک الک این-

 :ریخت بهم را شاپور موهای دست با

ی پد توش-   .هست استون 

 :داد تکان رس شاپور

  .خوبه-

 شد؟ واقع پسند-

 شد؟ چقدر .نکنه درد دستت-

ی یم هم رو سبیلت .کن بندی قسط-  .البته بذاری گرو تون 

  .اومد در وقت هر .که نداری
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 :شد جدی دوباره .بست را جعبه در شاپور

 .کن جمعش خب-

 .دیگه دونه یم مامان-

 .بساز داستان مامان با نشی  ی هم بیخود .کن جمع-

ی چه .وا- ی بعدم ؟ داستان  ی یم خرجش انقدر که دخت   کن 

ی کنه یم بیخود   .باهات باشه نداشته داستان 

ی  :انداخت باال شانه کرد نگاهش تعجب با شاپور وقن 

  .واال-

ی ی روی پیام آمدن صدای وقن   با شبانه آمد شاپور گوشر

ی به ابرو  :کرد اشاره گوشر

  .شنید صدامو .بفرما-

ی و ظهر آفتاب توی کشید را بدنش شاپور  را گوشر

 روی دست داشت شبانه به رو حالیکه در برداشت

 :کشید صفحه

  .برات بریزم شد چقدر بگو-

  .باشه-
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 به درهم های اخم با که کرد نگاه شاپور به چشیم زیر

ی ی صفحه  محسوس خییل بعد و کرد یم نگاه گوشر

 .برد باال را لبش کنج لبخندی

مانه خودم من خب-   .شم یم خارج کادر از محت 

ون اتاق از حالیکه در  و کرد نگاه شاپور به رفت یم بت 

 نگران خییل گفت مامان"داشت نگه دهانش در را حرفش

 شده؟ آشنا کش با .ریخته بهم دلم چرا دونم نیم .شاپورم

 مراقب میشه .کنه یم چکار اونجا داره بچه این فهمم نیم

؟ خودت   " باشر

***** 

 

 کوچکش ی خانه سالن وسط انداخت را رختخواب یارس

ی .  در و تشک روی انداخت بود بغلش زیر که پتون 

 پهن را رختخواب تا بود نشسته زانوهایش روی حالیکه

 :کرد خزر به رو کند

 .بخواب حورا پیش اتاق تو برو-
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ی اخم ی بود گرفته ماجرا از بعد  را صورتش که سنگین   حن 

 .بود نشسته مبل روی خزر .کرد نیم رهایش لحظه یک

 یم نگاه هایش انگشت به و بود پایش روی هایش دست

ی کرد یم فکر پروانه و عیل عمو های حرف به .کرد  وقن 

 عمو .بودند ایستاده خانه ایوان روی امشب مراسم از بعد

 :کرد یم نگاه زمی  ی به عیل

 بعد .خوب .خانم پروانه داد رو دستم مزد پرست خوب-

ی تا دو این کردن بزرگ و داشی  ی نگه سال اینهمه  ...که دخت 

ی د حرفش میان خواست یم پروانه وقن   باال را دستش بت 

 .شود مانعش تا بود آورده

ی یم خوب خودت که- ی چه دون   دم ویل بود دلم به خون 

  . سید خاطر به .شما خاطر به .نزدم

 برای بود گفته یارس .بود ایستاده ها پله پایی  ی خزر

 این ی همه شنیدن .عمو ی خانه برود وسایلش برداشی  ی

ی هیچ حضورش انگار حالیکه در ها حرف  نداشت اهمین 

  .رفت یم فرو پوستش و گوشت در خنجر مثل

ی و جوونه یارس- ید شما .جوشر  .بزرگت 
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 به بود کرده رو بعد کرده نگاه خزر به ها پله باالی از عمو

 :پروانه

ه رو خواهرش خواد یم- ی من بت   باید اولم از .ندارم حرق 

 .خودت پیش بردیشون یم باید شما .کرد یم رو کار همی  ی

 بهش خانم پروانه ویل ...داغداری خونه، دلت گفتیم ما

ی .نخانواده یه همه اینجا بگو ی و من دخت   و اون دخت 

  .اومده در همه برای اومد در که حرف .نداره این خواهر

ده هایش دست بی  ی را چادر پروانه  :بود فرسر

  .شماست با حق-

 ...هم نامه بحث این-

ی هر-  .شده تمام بوده خ 

ی این .نشده تمام نه-  فرض مرده دیگه من که رو دخت 

 .کردم

ی و خانه داخل به دست با  بود آنجا نازک احتماال که جان 

 .کرد اشاره

  .رو حرف این نزنید .نکنه خدا-
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ون هم رو پاش خونه این از دیگه نمیذارم-  .بذاره بت 

 ...آقا عیل-

 .همی  ی-

یبچه-
 
 ...باالخره .کرده یک

 .بردار رو وسایلت برو بیا-

ی هنوز که بود داده تکان خزر به رو را دستش طوری  وقن 

 انگار .دید یم را صحنه آن بست یم را هایش چشم خزر

ی  نیم هیچکس درد به که خانه این در بود اضافه گوشن 

 خزر .کوبید مشت بالش روی بار چند یارس .خورد

 از هایش پلک .کرد بلند هایش ناخن روی از را نگاهش

 عامل به .کرد نگاه یارس به .بود شده رسخ گریه شدت

 بود نداده را نامه آن اگر .ماجراها و ها داستان این ی همه

 تخت روی .بود باغ آنطرف اتاق در شب هر مثل حاال

ین ای دلهره و لبخند با داشت حالیکه در پتو زیر  پیام شت 

 فکر خودش بعدی ی جمله به و خواند یم را شاپور های

  .کرد یم

 .2 ساعت .پاشو-
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 .خوابم یم همینجا... من-

ی دوباره یارس  :کوبید متکا روی جهت ن 

  .هست جا تخت روی-

 یم که بود نفرین و فحش هزاران خزر ی خسته دهان در

 آن در اینحال با کند خایل یارس رس حاال همی  ی توانست

ی بعد ی لحظه از لحظه هر خانه ی پیش قابل غت   تر بین 

 را دانشگاه به رفی  ی آزادی عنوان هیچ به خواست نیم .بود

ی .بدهد دست از اییط هر بود حاض   تا کند تحمل را رسر

 در از پاهایش برسد که خورشید طلوع هر باشد مطمی  ی

ون خانه این  شاپور آنجا و رسد یم دانشگاه به .رود یم بت 

ی دنیا دنیا .بیند یم را  تا کرد یم تحمل خانه این در را تحقت 

  .ندهد دست از را شاپور

 بلند کوثر ی گریه صدای .رختخوابش روی نشست یارس

ی که حورا صدای با همراه . بود شده  تا گفت یم چت  

  .کند آرامش

 بودی؟ گفته یاسی  ی به خودت-
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 پیچیده هم در را صورتش تمام اخم .کرد نگاهش خزر

 حس هیچ چرا که کرد یم فکر این به لحظه آن در .بود

 ندیده اوبرادر هیچوقت چرا ندارد؟ یارس به ای خواهرانه

ی است؟  به را ماجرا کل توانست نیم چرا امروز همی  ی حن 

ی بگذارد؟ حمایت پای  :داد ادامه یارس نداد جواب وقن 

 خوایش؟ نیم که-

 انگار مغزش و بود خسته .داد قورت را دهانش آب خزر

ی .برود خواب به خودش از زودتر بود گرفته تصمیم  حن 

ی کردن پیدا برای  بود زده زل .کرد نیم تالش مناسب جوان 

  .داد ادامه اخم با نگاهش به یارس .یارس به

ی خودت-  گفت؟ خودش از یا گفن 

 شاپور تصویر .کرد نگاه هایش دست به دوباره خزر

 این با انگار که محکم آنقدر .ذهنش به بود چسبیده

ی تا چت  ی همه .بود آمده دنیا به تصویر  قدم یک فروپاشر

 خانه به احتماال و داد یم دست از را شاپور .داشت فاصله

ین در .بود آن مرد یاسی  ی که رفت یم ای   .حالت بهت 

 .خودم-
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 برنامه .بدهد را جواب این خواست نیم که بود مطمی  ی

 دهانش اینحال با .را تصمیمش .را فکرش . نداشت را اش

ون کلمه این و شده باز  جایش به کش انگار .بود پریده بت 

 سخت و قدرتمند .بود قدرتمند که کش .بود زده حرف

 .عاشق

ا این مورد در یک ی اجازه با-  مگه باهاش؟ زدی حرف چت  

ی شدی پا خود رس برات؟ بود گذاشته پیش پا کش  رفن 

ی  خوام؟ نیم رو تو من گفن 

ی یارس صدای  به دانست یم خزر و داشت باال به رو موخ 

ی کشش عنوان هیچ  را شب 2 ساعت در دوباره بحن 

ی آنهم .ندارد  و آمد یم تند باد صدای خانه بکگراند در وقن 

  .نداد دیگری جواب .نوزاد ی گریه

 .توام با هان؟-

  .دارم درس... فعال... من-

ی بهت یک میگم- ؟ حرف خود رس بری گفن   بزن 
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 شدت به را کوثر حالیکه در و کرده باز را اتاق در حورا

ی نور زیر که کرد نگاه آنها به داد یم تکان ی کم مهتان   جان 

 دست خزر .کرد نگاهش و برگشت یارس .بودند نشسته

 یک ی آماده بود گذاشته مبل ی دسته روی را هایش

ی هر یارس از .ترسید یم اینحال با .شود بلند تا فشار  چت  

  .آمد یم بر

 این تو شدید ول خودتون حال به .شدید ول شماها-

 اون تو نه؟ . نیست حواسش کش کردید فکر .خونه

 این ویل .میاد در یک تونبقیه گند دونه یم خدا .نازنی  ی

  فهمیدی؟ .داره رسم و اسم .داره صاحب خونه

 بلندی و کلمات تمام کرد یم سیع .زد پلک فقط خزر

ی به بسپارد را صداها  بسپارد .شاپور تصویر .اش دفاغ ست 

ی ی صفحه در جمالتش و کلمات تصویر به  را همه .گوشر

 تر مچاله این از اش مچاله روح .بماند زنده تا زد یم پس

  .نشود

 اتاق تو بذو پاشو-

 .خوابم یم جا همی  ی من-
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ی درونش ی میل که بود شده بیدار دخت   به عجین 

ی .داشت مخالفت  فرصت هرگز اما بود همیشه که دخت 

 .بود نکرده پیدا اندام عرض

 طرف به حالیکه در شد بلند جایش از عصبانیت با یارس

 :برد باالتر را صدایش رفت یم اتاق

  .کنم یم آدمتون-

 .رفت باالتر کوثر ی گریه صدای . کوبید بهم را اتاق در

ی روی رسید آرایم به خزر بعد دقیقه ده  که رختخوان 

 همیشه عادت به را پتو .بود کرده خنکش هوا رسمای

 آن و بود کم هوا همیشه مثل پتو زیر .رسش روی کشید

ی بغض  و کرد دراز دست .کرد یم بدتر را چت  ی همه لعنن 

ی ی و کیف کنار از را گوشر  هایش پرت و خرت مابق 

ی ی صفحه و کرد کم را نورش آرایم به .برداشت  را گوشر

 .بودند شده ردیف هم پشت شاپور های پیام .کرد باز

ی که انگت  ی شگفت ی جمله آن از بعد  درست فرصت حن 

 خواهرم برای تو از"بود نیاورده دست به هم را خواندنش

؟".بود رسیده دیگر پیام چند "گفتم  شد تموم کجان 

م دارم من نذری؟ ون مت   "خزر؟ .بت 
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 .بالش روی رسید چشمش ی گوشه از آرایم به اشک

ی ی که بالشر ی"نالید دلش در کش .داد یم غریب بون   حن 

ی نیم ی چه دارم دون   آماده حالیکه در "گذرونم یم رو شن 

ی تا بود ی .آمد اتاق در شدن باز صدای بنویسد چت    گوشر

 .بست را اشکش از پر های چشم و کرد فرو بالش زیر را

 .داشت ادامه بعدی یکساعت تا کوثر ی گریه صدای

ی  نگاه حورا به با و گرفت را بچه شد بلند خزر که یکساعن 

ی .کرد ه او به که حوران   .بودش ندیده هرگز انگار .بود خت 

   .صورتش روی بود نشسته جدید نگایه

**** 

 

ی خط آنطرف از بار اولی  ی برای خزر صدای شنیدن  بیشت 

 بود ایستاده .بود داده تکان را شاپور دل باید آنچه از

 برای . بود عجیب .کرد یم نگاه را کوچه و پنجره پشت

ی دو و بیست در که بود عجیب خودش
 
 حالیکه در سالگ

ی با که نبود باری اولی  ی این ی دخت   زد یم حرف تلفن 

 به برقراری برای انتظار و تماس برای خزر موافقت اینطور

  .بودش آورده هیجان
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 .الو-

ی   .کوبید یم شاپور شکم به را خودش هیجان از موخ 

  .سالاام-

ی درست  .بود فرستاده عکس یک خزر بود آنجا شبانه وقن 

ی درخت از  جای"بود نوشته عکس زیر و بگ ن 

ی که طوری .بود آمده کیف رس شاپور و "...خالیتون  حن 

  .نداشت را انتظارش هم خودش

 خوبید؟ .سالم-

س ی به را است   .کرد حس خزر صدای از شد یم خون 

ی ی خط آنطرف که صدان   دوست و ظریف لطیف اندازه ن 

ی ی .بود داشتن   هر توانست یم بود مطمی  ی شاپور که صدان 

 .کند عاشق را مردی

 .تپه یم دانشکده توی خالیم جای...که بینم یم .مرش-

 . بله-

؟ بله-   خ 

 .خالیه جاتون-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون؟ جای-

 یک؟-

 "شما" همون-

ی خزر ی خنده صدای ی چت    اجبار روی از شاید و جان ن 

 که سبیک خاک و پنجره رف به کشید انگشت شاپور .بود

 :کرد جا به جا را بود نشسته

 شما؟ یا شاپور جای-

 :زد پوزخند شاپور .نداد جواب خزر

 ما که خانیم چطوره؟ علیه رسکار حال .قبوله .خب خییل-

ن نیم تحویل رو  .نمیدن هم پیام جواب .گت 

 .ببخشید-

  .شکست دلم دیگه نه-

 ...من-

ی باید-
 

ی درمان رو هاش شکستیک  .کن 

 نفس صدای شنیدن از شاپور دل .کرد سکوت خزر

  .شد پایی  ی و باال هایش
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ی درمان-   .بخشم یم کن 

ی ی و آمد کش خزر سکوت وقن   هایش نفس صدای در حن 

ی  :رفت هم در شاپور های اخم شد پیدا سنگی  ی چت  

 خزر؟-

 .بله-

ی .است لرزیده صدا که بود مطمی  ی  قورت صدای حن 

  .آمد یم گریه بوی .بود شنیده را دهان آب دادن

؟-  خون 

ی کشیدن باال خفیف صدای بعد  مطمی  ی شاپور و آمد بین 

ی خط آنطرف شد  .است جریان در چت  

 .بله-

؟-  مطمئن 

 بوی و ...سکوت .دهان آب دادن قورت صدای دوباره

  .اشک

؟ یم گریه-  کن 
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 ژل موهای میان را دستش یک حالیکه در اخم همان با

 آنجا انگار .اتاق در سمت به چرخید بود برده اش نخورده

ی  در .ببیند قراح در را خزر توانست یم که بود جان 

ی .نیمکت روی .دانشکده  در آنچه هر از دستش که جان 

  .نبود دور بود جریان

 .نه-

 دروغ؟-

ی به این و شد هل خزر  :بود مشخص صدایش از خون 

 ...ببخشید -

ی-  شده؟ خ 

 برای .کرد فراموش را پرسانه هیجان و لذت آن شاپور دل

ی لحظه یک   .کرد یط را پایش تا رس عجیب اضطران 

 ...ببخشید-

ی انقدر میشه-
 

ی ببخشید؟ نیک   هان؟ شده؟ خ 

 روی درست و شد رها خزر گلوی از ظریف هق یک

 بود ها الک ی جعبه به نگاهش .نشست شاپور اعصاب
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 تصویر روی بود کشیده را خودش آفتاب ی تیغه که

ی   .بود پوشانده را صورتش از نییم و دخت 

 عزیزم؟-

ی-  .نشده چت  

 صد را صدا جذابیت آن ی همه خزر آلود بغض صدای

ی اینحال با کرد یم برابر  دور بود انداخته دست انگار چت  

  .شاپور گلوی

ی برای- ؟ یم گریه نشده که چت    کن 

به با اتاق در  در میان شاپور مادر و شد باز کوتاه ای ض 

 تکان را رسش آرام .کرد نگاهش معذب شاپور .شد ظاهر

 با بود مادرش لب روی لحظه آن تا که بارییک لبخند .داد

ی به نگاه  زمزمه آرم .پرید شاپور اخم پر صورت و گوشر

 :کرد

ی- ی رو ها قابلمه بری...گفت مامان    .بدی پس بت 

م-  .باشه .مت 

ی ی ثانیه چند مادرش وقن  ی شاپور ایستاد بیشت   باال را اش بین 

 :کشید
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م-   .دیگه مت 

؟ بود پرسیده آنطرف که خزر به رو بعد  :داد جواب خ 

 .نبودم شما با-

 ی همه از آمد یم نظر به که بود شده جدی آنقدر

ایط ی آمده پیش رسر  حرف خزر، ی گریه از .است عصبان 

ی ایستادن و مادرش آمدن نزدنش،  آنجا خودش هدف ن 

 به نگاهش بعد و زد پلک بار چند مادرش .پنجره پشت

 افتاد کاغذی کیف کنار در اتاق وسط ها الک ی جعبه

ی به را رورسی که  زیر را زبانش شاپور .داد یم نشان خون 

 :آمد آنطرف از خزر صدای .چرخاند لبش

 کنم؟ قطع خواین یم-

ی شاپور های اخم  :رفت هم در بیشت 

  .نه .نه-

 این شاپور .بست را در آرایم به بعد و کرد نگاهش مادرش

ی .شناخت یم را سکوت و نگاه  .نارضاین 
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ی و بود ریخته هم به شاپور .شد سکوت ثانیه چند  حن 

 چت  ی همه دانست یم فقط .دانست نیم را دلیلش درست

ی آن مطابق   .است نرفته پیش بود منتظرش که هیجان 

 ...خب-

 کمرش به دستش یک حاال .پنجره سمت چرخید دوباره

  .جوید یم را لبش ی گوشه و بود

ی- ی گفن   شده؟ خ 

 داشته خواست نیم که تحکیم .بود تحکم با صدایش

ی مامان "بود شبانه های حرف رسش پس .باشد  حسان 

 . فهمید خودش مامان . مغازه همی  ی بابت .شاکیه ازت

 مادرش نگاه با اینها ی همه "خوای؟ یم شاپور برای گفت

ی و بود شده هم در  کنه یم فکر "خورد یم را درونش چت  

 "باشه داشته منو هوای خواد یم هنوز .مبچه من

ی-   .نشده چت  

ی میشه خزر-
 

ی بیک  اویک؟ .توام نگران اینجا من شده؟ خ 
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ی سکوت  .زد چنگ موهایش به شاپور .آمد کش بیشت 

 خزر شود آرام کند سیع آنکه از قبل .گرفت گاز را لبش

 :گفت آرام

  .اومد پیش مسائل یرسی...خونه توی-

 ترک بغض با صدایش جمله آخر کلمات روی دوباره و

 به محکم را دستش .بست را هایش چشم شاپور .خورد

 " .باش آدم .شاپور باش آدم" کشید صورتش

 عزیزم؟...چرا-

 

 و مظلومیت آن .هایش پلک پشت نشست خزر تصویر

ی خجالت
 

 .هایش دست به نگاهش .صورتش در همیشیک

  .نیمکت زیر پاهایش و چادر کردن جمع برای تالشش

 مشخص کامال .بود شده آلوده گریه به حاال خزر صدای

 هایش هق هق تا گرفته دهانش جلوی را دستش که بود

ون به  .نکند درز بت 

 ...جانم خزر ...خزر-
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 نیم این کرد یم احساس و بود معنا تمام به آشوب دلش

 هنوز که باشد کش های گریه شنیدن برای فقط تواند

ی انگار .شناختنش نیم آنقدرها   .بود میان این عمیق چت  

؟ گریه میشه- ؟ االن هان؟ نکن   کجان 

 ...ببخشید-

  .باهام بزن حرف نکن گریه .نکن گریه .بخشیدم باشه-

 .تونم نیم-

ی-  افتاده؟ کش برای اتفاق 

  .نه-

  خونه؟ تو شد بحثت کش با-

 .اوهوم-

ی نزدیک هنوز- ؟ ن 
 

 بیک

 .آره-

  .بیی  ی یم ها بچه االن...االن نکن گریه... خب-

ین دنبال به ی بهت   خودش دور بگوید توانست یم که کلمان 

 .افتاد الک ی جعبه به نگاهش دوباره .چرخید
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؟ حرف برام خوای یم- ی بزن 
 

ی بیک  شده؟ خ 

 .بگم تونم نیم-

 ...ببی  ی ...ام .باشه .خب خییل-

ی خودش از .گرفت گاز را هایش لب  اینکه از .بود عصبان 

ین توانست نیم  تا کند ردیف حاال همی  ی را ها حرف بهت 

  .بخندد خزر دوباره

ی اگر که بدون اول-  کنم کمک بتونم من که باشه چت  

 االن .میام .دارم بلیط فردا من... بعد خب؟ .هستم حتما

ی زیر برو پاشو االن ...هم  .اونجام... من .بگ ن 

 .شنید یم را خزر دهان آب دادن قورت صدای

؟-  رفن 

م-  .مت 

ه میگن .ها کن پاک رو اشکات-  دوست روز یه دخت 

 .زشته .کنه یم چکار ببی  ی رفته پرسش

 با و کرد احساس خزر صدای در سطچ ی خنده یک

  .دوید هایش رگ به جان انگار صدا همی  ی
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 رسیدی؟-

 .بله-

 .تو پیش .اونجاست روحم منو؟ دیدی .اونجام من خب-

 .مرش-

ی یم رو روحم دست- ی؟ تون   .بهت محرمه روحم بگت 

؟  گرفن 

 .اوهوم-

 روحم .میشه ناراحت حساسه روحم .دیگه نکن گریه -

 شکلیه؟ چه

 .آرام و سبک .خندید خزر

 زشت؟ یا قشنگه هوم؟-

 .قشنگ-

 ازش؟ میاد خوشت تو-

  .بله-

؟ رو دستش-  گرفن 
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 .بله-

 بزرگوارم روح .کنه بغلت میدم دستور روحم به االن-

 کرد؟ .کن بغل رو خزرم

 یم نظر به ثانیه چند برای .هم شاپور .کرد سکوت خزر

  .بردند یم رس به کوتاه ی خلسه یک در رسید

 ...خزر-

 .بله-

  باشه؟ .دارم دوستت-

 .منم-

ی .بود شده آتش ی گلوله انگار لحظه در شاپور  . قرار ن 

؟ هم تو-  خ 

 .هستید...که مرش-

؟ هم تو-   خ 

ی و سکوت ی هیجان   .انتها ن 

ی من به اگه بگو روحم به-
 

ی ببی  ی بده گوش روح .نمییک  خ 

 .میگه
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ی برایش خزر ی خنده صدای  آن در که بود شده دنیان 

ی دنیا این به رسیدن برای دم هر .کرد یم پادشایه  حاض 

  و کند خشک را دریاها ، بریزد فرو را دیوارها تمام بود

 . کند پرواز را ها آسمان تمام

؟-  گفن 

 .بله-

  .متاسفم .نشنید .کره روحم-

 :شنید گنگ ای زمزمه

  .دارم دوستت...منم-

 ها لب که آنقدر .داد فشار پایینش لب روی دندان شاپور

  .گرفت درد

 خب؟ .بینمت یم همینجا فردا پس-

 .اوهوم-

ی نیم گریه دیگه-  .میاد دنبالت کالست تا روحم که؟ کن 

ی گریه هست حواسش . همونجا شینه یم بعدم ی کن   خت 

  .بهم میده
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ی به خزر جمالت
 
ی های خنده پژواک در سادیک  اش خجالن 

 :بود پیچیده

 . کنم نیم-

ی آفرین-  گوش فرستم یم برات آهنگ یه االن .خوب دخت 

 من رو ترانه .بخونن تو برای دادم اختصایص خب؟ .بده

  .هم با روحم و من .رسودم

 .مرش-

ی ی تنها کرد قطع را تماس وقن   فشار کرد یم حس که چت  

ی ی .بود گذاشته رس پشت انگار که بود سنگین   که چت  

 رضایت احساس .است آمده بر پسش از کرد یم احساس

 پس در که شوری و شادی .هیجان احساس .کرد یم

 را اتاق در .بود خوابیده عجیب اضطراب یک اش زمینه

 :کرد باز

ی به ...مامان-  .افتادم راه من بگو مامان 

 تا برد یم را نذری بزرگ های قابلمه حالیکه در راه تمام

 حالیکه در .گرفت عکس خزر برای و ایستاد بدهد پس

 را هایش چشم از ییک و کرده هم در مردانه را هایش اخم
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 عکس زیر  کرده اشاره خودش به دست با .بود کرده تنگ

 لبخندی با بعدی عکس ."منم زارت عاشق"بود نوشته

 سازم ترین خوش"بود کرده اشاره خزر به  گشاد تعمدا

ی ی ."تون   در گذاشت پایی  ی را ها دیگ و رسید مغازه به وقن 

 :زد یم داد حالیکه

ی- ی بهونه نبینم دیگه .دیگات اینم مشن  ی زنگ  کن   به بزن 

  .ها من جون ننه

 :رسید خزر پیام

 ...دنیایم کل-

ی  :داد فشار گوش به را سمکعش مشن 

ی- ی خ 
 

 پرس؟ مییک

 :نوشت خزر برای بود رفته بناگوشش تا خنده که شاپور

  .چشمایم نور-

ی به و کرد بلند را رسش  رقص با را گردنش کرد نگاه مشن 

 :گفت و داد تکان

 ...رویایم و عشق-
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ی صدای .گرفت رفی  ی راه خندید یم حالیکه در  را مشن 

 :شنید یم رسش پشت

 .رجیم الشیطان من باهلل اعوذ .هللا بسم-

**** 

 

 فواره .بود پیدا پاساژ وسط بزرگ حوض باال این از

 که حوض کف های چراغ قرمز نور و بود خاموش

 شده خاموش حاال بود روشن محرم اول روز ده همیشه

  .بود

 .مغازه جلوی ستون به بود داده تکیه سینه به دست یارس

 به باال این از .بود باز مغازه همیشه عکس بر و بود ظهر

 نگاه کردند یم بازی حوض اطراف هم با که ای بچه چند

ی ی خسته ظهر یک سکوت .کرد یم  صدای فقط را پایت  

ی   .شکست یم ها آن شادمان 

 امروز دانست یم آنکه با .بود نرفته خانه .بود مانده مغازه

 پارچه کردن جمع .است هیئت وسایل کردن جمع روز

 معتقد که سال هر برعکس .ها صندیل ها، داربست ها،
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 باشد هیئت کارهای ی همه پای لحظه آخرین تا باید بود

د حسی  ی امام از را مزدش تا  نیم .بود نمانده امسال بگت 

ی یا .یاسی  ی با .شود رو در رو عموعیل با خواست  حن 

 و ایستاده خانه ایوان در حاال همی  ی احتماال که مادرش

 زیر و کرده تا بعد سال برای آرایم به را سیاه های پارچه

ی لب  به رو هیچکس با خواست نیم .کند یم زمزمه چت  

  .شود رو

 دوباره .خواست نیم را خانه دلش دوباره ها سال از بعد

 به پدرش دوم زن ماجرای پای که اویل روزهای همان شبیه

ی آسمان و شده باز خانه
 
ه و کدر همیشه برای زندیک  شد تت 

 به مادرش که روزها همان .بود گرفته خانه آن از دلش

 و شد خایل نگاهش .شد تر حرف کم همیشه از یکباره

 هم روزها آن .شد هایش چشم شب و روز مهمان اشک

 .بود کالفه خانه آن در بودن از حاال همی  ی مثل درست

 که نداشت سایل و سن زمان آن که بود این فرقش تنها

ی به بتواند ون خانه از تنهان  ی پرسک .بزند بت   با بود چموشر

ی جای چند
 

ی که اش شده تراشیده رس روی شکستیک  ن 

 ی النه در آب .پلکید یم باغ های درخت بی  ی هدف
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 از خراشید، یم را درختان ی تنه ریخت، یم ها مورچه

 یم شاخه که شد یم آویزان آنقدر جان کم های شاخه

یت شکست،  هر به را خودش و ها برگ زیر گرفت یم کت 

ی   .کرد یم دور هایش آدم و خانه از بود طریق 

 کدام هیچ دیگر .بود شده مردی .بود شده بزرگ اما حاال

 نیم آرامش چت  ی هیچ اصال .کرد نیم آرامش کارها این از

 .بدهد قرار را دلش که نبود دنیا این در چت  ی هیچ .کرد

ی همیشه ی .لولید یم اش سینه جناغ زیر درست چت    چت  

ی حضورش اما چیست دانست نیم که
 

 .بود همیشیک

  .چرکی  ی دیل و آورد یم خشم خودش با که حضورش

ی که بچه پرس دو .پاشیدند یم آب هم به ها بچه  دخت 

 مغازه از ییک .کردند یم خیسش و کرده دوره را کوچک

 پاره چرتش بود معلوم حالیکه در همکف ی طبقه دارهای

ک یارس .کرد دورشان آنجا از غر غر با شده  را خیس دخت 

 آن در مادرش سمت به گریان چطور که کرد دنبال نگاه با

  .دوید یم پاساژ سوی

 شده گلوله اش سینه در که نفش بعد و زد پلک بار چند

ون آرایم به بود ی کیم با .داد بت   بسیار صحنه این تغیت 
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ک همی  ی .بود آشنا  گریه و بود تر بزرگ سال چند اگر دخت 

 راه دویدن جای به پاهایش و شد یم حذف صورتش از

ی اوایل رسمای در لرزیدن و آرام رفی  ی  یم انتخاب را پایت  

ی .حورا شد یم کردند  آب حوض از را خودش که حوران 

 در بود داده هلش که او به کردن نگاه بدون و کشیده باال

 اگر پرسها آن .رفت یم عموعیل ی خانه سمت به حوض

 هیکیل کیم دیگری و شد یم کچل یکیشان ، خندیدند نیم

ی .یاسی  ی و او شدند یم تر،  حرکت شوک از که یاسین 

ی  ی لبه کنارش درست حورا جای شدن خایل و او ناگهان 

ی هیچ حوض  باز هم از های دست با و بود نکرده حرکن 

 و .بود کرده نگاه را حورا رفی  ی و ایستاده شده

  .خودش خودش، خودش،...خودش

ک آن که خودش  باغ آن در ارواح مثل که آرام سفید دخت 

ه پشت پر ابروهای آن .داشت دوست بود رسگردان  و تت 

ی موهای ی ، پیشان 
 
ی و ها چشم کشیدیک  نگاه آن . قلیم بین 

ی ه رنگ ن   دلش در را حس همی  ی و داشت دوستش .خت 

ی که کند قبول توانست نیم .کرد یم سنگسار  آن دخت 

ی ی هرزه زنک  .دارد دوست بود کشته را پدرش که بته ن 
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ی نه، هم داشی  ی دوست  آمدن خوش گذرای حس یک حن 

ی این به هم  جا هر .شد یم متنفر او از باید .بود حرام دخت 

 .گشت یم انتقام گرفی  ی برای رایه دنبال به لحظه هر و

ی اما ی وقت حن   یک با مادر ی خانه بلند ایوان از که هان 

ی بسته چشم  میان یاسی  ی و او سمت به را کمانش و تت 

ی داشی  ی دوست حس آن رفت یم نشانه ها درخت  در جان 

ی و رگ  سنگ شدن رها با و کرد یم کمی  ی .دوید یم اش ن 

 .شد یم رها تنش تمام در کمان ی چله از

 

 همی  ی روزها آن ی همه .بود یاسی  ی مثل خواست یم دلش

 خواست یم دلش قلبش اعماق در . خواست یم دلش را

 .بکشد دوش به را غم این نبود مجبور و نبود محسن پرس

 تحمل را مادرش بهت و مادربزرگ های ناله نبود مجبور

 های سگرمه این همیشه و کند اخم نبود مجبور .کند

 یک ی بازمانده او که چرا بکشد خودش همراه را درهم

 ماجرا این .بود یاسی  ی مثل داشت دوست .بود بزرگ داغ

 زن به .بقیه به مربوط بود غیم .نداشت او به دخیل هیچ

 واهمه بدون توانست یم او .خانواده بزرگ مردهای و ها
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ی این با بقیه فکر و نفرین از  .شود پا بنشیند .بچرخد دخت 

 سوا را قشنگ و زرد های برگ و شود خم یاسی  ی مثل

 الک آن با و بکوبد درختان ی تنه به و بردارد سنگ کند،

 از روحش بخش ترین عمیق .باشد مشغول احمق پشت

 نبود مجبور دیگر حاال و بود شده تمام پدر ماجرای اینکه

ی زن آن و کند نگاه مادرش های اشک به  دل در را عویص 

ی کند باران فحش  شده تمام چت  ی همه اینکه از .بود رایص 

ی بود   .ممکن شکل ترین فجیع به حن 

 اجازه بقیه اینکه نه .نداشت اجازه .نبود یاسی  ی او اما

 که داد نیم را اجازه این خودش به .داد نیم خودش ندهند

 آن .کند فراموش را پدرش .بردارد زن آن ی کینه از دست

ی انگ  خییل کوچکشان شهر در که وحشتنایک ناموش ن 

د یاد از شد یم پخش زود ی به و بت   .کند فکر زن آن دخت 

ی یارس .بود یارس او .هرگز .هرگز نه  یک در و .هاشمیان بن 

ی هم پرس این خون از قطره ی ن  ن  ی غت    .نداشت جان 

ی یک که شکیل ترین قشنگ به .بود شده بزرگ حورا  دخت 

ی و کودیک ی پوسته توانست یم  و بشکافد را اش نوجوان 

 زینب مثل نه .بود برداشته خاک از رس بزند جوانه
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ی یا چاق نه ، بود نشسته جوش به صورتش  الغر اندازه ن 

ی اخالقش نه بود شده  روح همان هنوز .بود کرده فرق 

 و بود شده زیبا بود، کشیده قد فقط . بود عمارت مسلم

 برش و دور یاسی  ی هنوز .بودند رسیده تنش های جوانه

 گرده فقط که مست و شیفته عسل زنبور یک مثل .بود

ی زدند یم حرف هم با .دارد قبول را گل همی  ی های  یم حن 

ی .خندیدند  حرام همه بر بود ها سال خانه آن در که چت  

ی .بود  اطراف در جز هیچوقت حورا صورت در که چت  

 .شد نیم دیده یاسی  ی

 خوب .دانستند یم همه را این و خواست یم را حورا یاسی  ی

ی آن کرد یم را فکرش که  در دلش رس همیشه که چت  

 آورد یم حساسیت و خشم خودش با و بود جوش و جنب

وع روزها همان از ی همان .بود شده رسر  یاسی  ی که روزهان 

 یم یاسی  ی .نه او اما باشد حورا اطراف توانست یم

 مثل خشم .نه او اما باشد احتمایل ی گزینه یک توانست

 سوخته ی مهره یک را خودش .خوردش یم درون از جذام

 پدرش مرگ و دوم زن ماجرای به باید که انقدر نه .دید یم

ی نه بود وصل ی بازی در .بود ربط ن  ان از که نفرن   دخت 
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 یم آتش در که بود خودش فقط بود انداخته راه ایران

 پس باید مدام که حورا خواسی  ی و خواهش آتش .سوخت

ها این به گایه که دلسوزی حس آتش .زد یم  .داشت دخت 

 گنایه چه اینا"کشید یم بر رس آرام دل ته که حش

؟ ی آتش جان کم های جرقه اینها ی همه اما "داشی  
 
 بزریک

یده هوا به هنوز که بودند   .شدند یم نابود و نیست نت 

 مال خواست یم .دانست یم را همی  ی .خواست رایم حورا

ی لب او با این از بعد .باشد خودش  حاال که بنشیند حویص 

 و بخندد او با بزند قدم باغ در او با .بود شده خراب دیگر

ی برگ به  یم .بدهد نشان عالقه کند یم جدا او که هان 

 ها حرف پس از اما .بدهد نشان را خودش خواست

 به کرد؟ یم نگاه مادر روی به چطور آمد؟ یم بر چطور

 گریسته پرسش سوگ در عمر تمام که زن آن های چشم

 که نبود بس همی  ی .کرد یم نگاه چطور عموهایش به .بود

های داشی  ی نگه برای مادرش  به خانه این در ایران دخت 

 باالخره اما را بازی بود؟ افتاده همه چشم از  کفایت قدر

ی خودش نفع به  که شد یم وارد دری آن از .داد یم تغیت 

ی روی به فقط که دری .بود شده وارد هم پدرش  مردهان 
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 مامان" .ضعیف اما خواهان .توان نا .شد یم باز آنها مثل

ون .خوام یم رو حورا من  برای کش خونه این از بت 

ا این خواستگاری  دل "کنم یم جمعش ...خودم .نمیاد دخت 

ی .بود زده دریا به  پای و دست یک بود مطمی  ی که دریان 

ی تمام .کند یم غرقش زدن خطا
 

 خانه آن در را اش مردانیک

 رویش بقیه که ای کینه و بغض ی همه .برد یم سوال زیر

  .بودند کرده باز حساب

 حرف .یاسی  ی با جنگ برای .بود کرده آماده را خودش

ی .بود چیده را هایش هان 
 .گفت یم باید مادر برای که چت  

ی شاید .پروانه برای  هم را صورتش های حالت .عموها حن 

ی چقدر و چطور .بود کرده تمرین  .برسد نظر به تفاوت ن 

 چت  ی همه . بیاید نظر به ثواب دنبال به مردی واقعا چطور

ی آن جز به چت  ی همه .بود رفته پیش خوب  به که بخشر

 بازی او . بود نیامده جنگ برای یاسی  ی .بود مربوط یاسی  ی

 .بود برده رقیب بدون رو

 از .بودند افتاده هم جان به که دید یم را پرسها باال این از

ی ی دخت  ی احتماال .نبود خت   خشک تا بود نشسته جان 

 .دادند یم نشان دندان و چنگ هم برای اما پرسها .شود
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ی هیچ که ای صحنه  .نداشت آنها ی گذشته به شباهن 

 بازی هم تا رساند نیم او سطح به را خودش هرگز یاسی  ی

 که روحش اعماق در بود شده ای توده همی  ی و شود اش

 .کرد یم تف نفرت چرک دم هر

 

ی قدم صدای شنیدن با  رفت یم اش مغازه به که هان 

ی کفش پشت از .کرد نگاه و چرخید ی که هان   پشت پلکان 

ین ی سیاه چادر بودند شده چیده ویت   وسط که دید  را زن 

 قدم با یارس . کرد نگاه را اطراف ثانیه چند و ایستاد مغازه

ی  .رفت مغازه سمت به آرام هان 

 بفرمایید-

ی .کرد نیم نگاه ها زن به همیشه مثل  به آن از بیشت 

ی هر که آنقدر داد یم گوش صداها  صدایش آوای از را زن 

 .شناخت یم

  .سالم-

 .بفرمایید .سالم علیک-
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 چه گفی  ی ی آماده دهانش .بود کفش کد شنیدن منتظر

 انبارک سمت به رفی  ی ی آماده بدنش و بود ای شماره

 . بود مغازه پشت کوچک

 .بیام کار... برای...بودید گفته .هستم صالچ-

 دنبال به آرامش نا و مشوش ذهن در .کرد سکوت یارس

 .چرخید یم صالچ اسم

 .بفرمایید .بله...بله-

ی .کرد اشاره صندیل به دست با  صندیل سمت به آرام دخت 

 کرده جمع صورتش توی محکم را چادرش حالیکه در رفت

 و درست بار اولی  ی برای و کرد نگاهش یارس .نشست بود

ی ی .دید را مرضیه حسان  ه دخت  ی ست    ی گونه روی که رون 

 .بود مادرزادی  و قرمز رنگ کم  ی هاله یک راستش

**** 

 

 پاورپونتتون های فایل منتظر آینده جلسه .نباشید خسته-

 .هستم
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 را جزوه خزر که بود نرسیده آخر به استاده ی جمله هنوز

 برای هایش همکالش صدای و رس .داد هل کیفش در

ی او اما .شد بلند مخالفت  در خواست نیم را ای ثانیه حن 

 .بدهد هدر کالس

ی زیر شاپور  .بود منتظرش بگ ن 

ی روز چند دیدارشان آخرین از آنکه با  بود نگذشته بیشت 

 این در ها مدت انگار .بود گذشته ها قرن انگار او برای

 به باال این از .کشید را کیفش زیپ .بود کرده یط فراق

 . مشیک شلوار گشاد پای دم به .کرد نگاه هایش کفش

  .باشد رویشان خاک از ردی مبادا

 میان در .انداخت اش شانه روی را کیف و ایستاد

 خارج کالس از استاد با مخالفت برای دانشجوها هیاهوی

 .کردند یم حرکت خودش از زودتر انگار هایش قدم .شد

 قلبش امیدوار های تپش صدای تنها .کرد نیم کار فکرش

ی .شنید یم را  گذشته خانه در روز چند این آنچه هر حن 

  .بود کرده فراموش بود
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 ی آینه در را خودش تا داشت نیاز وقت دقیقه چند

ی رسویس ی لب رژ آن .ببیند بهداشن 
 

 و بزند را اش همیشیک

ی خیس های انگشت با   .بدهد هایش مژه به تان 

ی درست  شاپور دور از چرخید را حقوق دانشکده پیچ وقن 

 باال کاپشنش ی لبه ، بود جیبش در دستش یک .دید را

ی دیگر دست با و رفته  .بود چسبانده گوشش به را گوشر

ی کم آفتاب نور برابر در اش زده ژل موهای  زیر از که جان 

 .زد یم برق داد یم نمایش را خودش ثانیه چند هر ابرها

 حرف صدای شد یم تر نزدیک خزر چه هر و داشت اخم

ی را زدنش  دید را خزر و چرخید که همی  ی .شنید یم بهت 

ی به صورتش .نشست لبخند اخمش میان
 
ی سادیک  کرد تغیت 

ی و ی دوست ترکین   روی را هایش لب خزر .ساخت داشتن 

ی شاپور .داد سالم آهسته صدای با و داد فشار هم  دسن 

 .آورد باال سالم ی نشانه به بود جیبش توی که

 .دونم یم آره .آره .زنم یم زنگ بهت بعد حاال باشه .باشه-

 .داد تکان رس خزر به رو کالفه

 ...وقت رس حاال .باشه-
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 گذاشته پاهایش میان زمی  ی روی که چریم کیف و شد خم

 :برداشت بود

 .قربانت .زنم یم زنگ . زنم یم زنگ بهت-

ی ی حالیکه در کرد قطع را تماس وقن   فرو جیبش به را گوشر

 :گفت برد یم

  .علیکم سالم .کنه نیم ول-

  .شد گشاد لبخندش و خزر به زد زل

 شما؟ چطوری-

ی لبخندی با را لبخندش خزر  :داد جواب خجالن 

؟ شما .ممنون-  خوبی  

 خییل عده یه نظرم به .کنم پر رو خالیم جای اومدم-

 .بودن اذیت

 را صورتش پوست خنده حالیکه در خجالت با خزر

  .کرد نگاه خودش های کفش به بود شکافته

 نبودن؟-

  .داد تکان آرام را رسش
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 چطوری؟ .خوبه خب-

 :آورد باال را رسش خزر

 .ممنون-

 یم .بود زده زل او به موشکافانه که کرد نگاه شاپور به

ی شاپور که دانست  از دیدار اولی  ی در احتماال برگردد وقن 

 آماده را خودش .پرسید خواهد خرابش روز و حال دلیل

ی .بود کرده  بود مطمی  ی .بود ساخته را هایش دروغ حن 

ی بتواند ندارد امکان ی به حن   را شاپور هم واقعیت صدمت 

ی .برساند  احساس با بود شده کامل ذهنش در دروغ وقن 

ی .بود آمده دانشگاه به امنیت ی هیچ به نبود حاض   قیمن 

ی بدهد دست از را شاپور  را دروغ دانست یم اگر حن 

ی حقیقت این .ندارد دوست ی به که نبود چت    بشود راحن 

ی گفت کش هر برای  مرد .باشد شاپور کس آن اگر حن 

 .دهنده نجات و حایم .رویاها

؟-  خون 

 و لحن از .فهمید شد یم لحنش از .بود شده عمیق سوال

  .جوینده نگایه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بله-

 نیم دلش اصال .دزدید یم را نگاهش خزر همی  ی برای

سد سوال شاپور خواست ی .بت   از بکند یادی و بگوید چت  

 اوضاع که نیاورد یادش .اش گریه و بغض از .روز آن

 و یارس با داشت که خودش .است خراب خانه در چقدر

ی خوابه تک ی خانه یک در حورا
 
 تمام هنوز و کرد یم زندیک

ی
 
 خواست یم دلش .بود سالن از ای گوشه محقرش زندیک

ی شاپور  یم و ماجرا این از شد یم رد .شد یم خیال ن 

ی در هایشان پیام مثل هم روز این گذاشت  طت  ی و خوشر

 شاپور .بود کرده گذر مرحله این از اما شاپور نگاه .بگذرد

 و خزر به احساسش در امن ی نقطه یک به بود رسیده

ی به نقطه آن ی چت   ی مزه و خنده از بیشت   .داشت نیاز پران 

؟-  مطمی  

ی را چادرش .داد قورت را دهانش آب خزر  گرفت محکمت 

ی رژ طعم از دهانش .کشید بهم را هایش لب و  که لن 

ی دور یک حداقل بود کرده سیع امروز   .شد پر بزند بیشت 

 خوبید؟ شما-
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 االن .بله خوبم ویل .البته نبود من سوال جواب که این-

 .خوبم دیگه

 .شد تنگ لبخندش با خزر های چشم ی گوشه

 .شکر را خدا-

 .سوالم جواب حاال-

  .خوبم...دیگه االن .خوبم بله-

 :گرفت عمیق دیم شاپور

  ...خب-

 :کرد خزر به رو دوباره و کرد نگاه را اطراف و دور

 ...ام-

  .کرد جا به جا هایش دست در را کیفش

 ظهر؟ بعداز داری کالس-

  .یک ساعت .بله-

 شاپور.رفت اضطراب به رو هیجان از آرایم به خزر قلب

 کرد جا به جا رو کیف دوباره و کرد رسفه تک .شد پا به پا

ی ون جیبش از  را گوشر  :کرد چک را ساعتش و آورد بت 
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  .ساعت سه دو داریم وقت ...خب-

 اش شانه روی را کیف بند و برد چادر زیر را دستش خزر

  .کرد جا به جا

ون؟ بریم...خوای یم- ون بت  ی بت   ...یعن 

 :نداد توضیح فرصت خزر

 .باشه-

 

 یم .شد یم شنیده زور به که بود آرام آنقدر صدایش

ی بخواهد شاپور اگر ترسید  بدهد توضیح این از بیشت 

 دلخوری تا خودش ترس از .شود تکرار چت  ی همه دوباره

ی در لحظه این در .شاپور ی که بود موقعین   شاپور اگر حن 

 از خواست نیم آمد یم در آب از هم دنیا مرد بدترین

 خانه آن های آدم از بدتر برایش چت  ی هیچ .بدهد دستش

  .نبود

م من پس- م رو رفیقم ماشی  ی...مت   ...اگه البته .بگت 

 .باشه-
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ی کوچه...پس-  .دنبالت میام وایسا دانشگاه پشن 

 .بشه-

 را هایش کفش حالیکه در کلمه همی  ی روی بود افتاده خزر

ی .کرد یم نگاه ی قدم با رفت شاپور وقن   ی کاسه از که هان 

ی سمت به لرزیدند یم زانو  ی همه .رفت دانشگاه خروخ 

 ثانیه چند کدام هر و چرخیدند یم رسش در احتماالتی

 تا توانست یم که ثانیه چند .کردند یم پیدا بروز فرصت

 یک ماشی  ی سوار را او کش .ببیند تصویری را داستان آخر

ی .دید یم غریبه  خرابه در را او شاپور .رسید یم یارس به خت 

ی ها  در .شد یم تجاوز روحش و جسم به .انداخت یم گت 

 باغ همان حیاط در و .کشتش یم یارس .شد یم رها بیابان

  .کرد یم چالش

ی ی توانست یم وضوح به حن   دفنش آن زیر یارس که درخن 

  .ببیند ذهنش در کرد یم

 تا .بود زده یخ هایش دست و بود شده خشک دهانش

ی  جلوی ی شیشه پشت از و پیچید کوچه به شاپور وقن 

 های داستان در بار صد خزر کرد نگاهش لبخند با ماشی  ی
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 دفن قراح جای جای در .بود شده زنده و مرده ذهنش

ی در و شده ی ن    .بود رفته دنیا این از محض خت 

 و کرد مرتبش .کشید جلو را مقنعه . جلو صندیل نشست

ی دست .هایش دست به زد زل   .لرزید یم که هان 

**** 

 

 حاال .بودند شده خایل ماشی  ی های چرخ زیر از شهر تمام

 ی گوشه از را اینها ی همه .ها ماشی  ی عبور و بود بیابان

ی چشم ی گوشه .دید یم چشم  زده زل مدت تمام که هان 

 های چی  ی به .پا روی افتاده دست های انگشت به بودند

ی اما بود داده را شاپور جواب بار دو ییک .چادر تاریک  حن 

ی بود نکرده سیع  آن در .بدهد نشستنش حالت در تغیت 

ی لحظه  یم که چادری .است چادری که بود خوشحال حن 

 که بکشد حصار طوری را صورتش طرف دو توانست

ون از آنقدرها  در کش چه نباشد مشخص .نباشد پیدا بت 

 پشت .جلو صندیل آنهم .است نشسته غریبه ماشی  ی آن

 که کرد یم احساس بود شهر در که قرمزی چراغ هر

 اگر و رفت یم تر پایی  ی گردنش .شد یم تر منقبض بدنش
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 تمام روی را چادر و شد یم گلوله خودش در داشت چاره

 .کشید یم گلوله این

ون اومدیم شهر از-  .بت 

 آن از که معناست این به شاپور حرف این که دانست یم

ون ترس الک  برای که کرد نیم را فکرش احتماال .بیاید بت 

، یک ی دخت   ییک توانست یم هم شاپور خود او، مثل دخت 

  .باشد احتمایل خطرات آن از

ی اذیت...اگر .فرغ تو پیچم یم دیگه یکم-  ها شیشه میشر

 .تو میاد خاک کنم کیپ را

 که خواست یم خودش از .زد یم حرف خودش با خزر

ی شاید .بدهد تکیه .کند صاف را گردنش  .بدهد لم حن 

ی آفتاب این بگذارد  لذت با و هایش دست به بیفتد جان ن 

 کند کیف .مردم از .شهر از شدن دور .کند نگاه را بیابان

ی داستان ی همه از .کند یم فرار دارد اینکه از  که هان 

ی ی همه از .بود رسش پشت ی هیچ که اتفاقان   در نقشر

 یم اولشان نقش بازیگر نظر به همواره و نداشت آنها

د لذت .آمد  مگر .شاپور کنار بودن ی لحظه لحظه از بت 

 به بود داده اختصاص را رویاهایش ی ثانیه هر اینکه نه
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 تا واقعیت چرا پس .بود رفته ناکجاها تا آن در و مرد این

  .بود ترسناک اندازه این

 هایش تکان .رفت پایی  ی جاده خایک ی شانه از ماشی  ی

ی  صد چند .شد بلند هوا به خاک زود خییل و شد بیشت 

ی ی به و پیچید پل یک زیر جلوتر مت 
 

 کم را رسعتش آهستیک

 تارییک در داشت ماشی  ی .خشکید خزر دهان در آب .کرد

 اولی  ی به .آورد باال را رسش آرایم به .ایستاد یم پل آن زیر

 به خودش جواب به .کرد یم فکر شاپور احتمایل حرکت

ون پنجره از آرام خییل را رسش شاپور اما .فرار  و برد بت 

 :کرد نگاه را آینه

ی به نمالم- یش یه عتیقه این .جان   آسفالت با بشه چت  

 .کنه یم یکیم

 دست دو با را فرمان .کرد نگاهش و چرخید آرام خزر

 تنگنا از آرایم به ماشی  ی .بود شده کشیده گردنش و گرفته

 بیابان وسیع ی صحنه به دوباره زود خییل و گذشت

  .افتاد

  .بسته جونش به ماشی  ی-
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 در شده جمع حالت آن از باالخره که کرد نگاه خزر به

ون خود  :بود آمده بت 

ی دقت .اوناهاش .رسیم یم دیگه کم یه-  .پیداست کن 

ی خزر اما  حجم آن با توانست نیم هم خواست یم اگر حن 

ی و اضطراب از  خاک و گرد میان از تا شود دقیق پریشان 

 را کاروانرسا های بازمانده ماشی  ی اطراف ی شده بلند

  .ببیند

ه رو سفارش بیاد زود گارسونش امیدوارم-  من که بگت 

 .گشنمه خییل

ی اما خندید خودش  خزر .نیامد خزر لب به لبخندی حن 

ار خودش حال این از  دست که دانست یم اما بود بت  

ی باالخره .نیست خودش  که بودند شده نزدیک آنقدر وقن 

 را کاروانرسا کرد یم کم ایستادن بری را رسعتش ماشی  ی

ی باور شکویه و عظمت .دید ی که نکردن   وجود با حن 

ی بودن مخروبه  یم تاری    خ که کش برای جاللش از چت  

 .کرد نیم کم خواند

 .قراح رسویس سلف رستوران ترین مجلل اینم بفرمایید-
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 به .کرد یم نگاه ریخته فرو گیل کاه دیوارهای به خزر

 .برهم و هم در یادگاری های نوشته

؟ یم اونو- ی کم خودم نوشته بین   هر هم تو دارم بدبخن 

  .نوشتیم میثم و من شو، تر خوشگل روز

 :کرد باز را ماشی  ی در خندید یم حالیکه در

  .گرفتیم عکس زیرش-

 پیاده جسارت هنوز .گرداند چشم نوشته دنبال به خزر

  .نداشت کردن تمرکز و شدن

یف-   نمیارین؟ ترسر

 بود شده خم و گرفته را ماشی  ی در که کرد نگاه شاپور به

  .ببیند ماشی  ی داخل را او تا

 .شد رسد غذا-

 خودش به .گرفت را در ی دسته آرایم به خزر دست

 االن همی  ی یاال .کن جمع .وخودت کن جمع "زد نهیب

ی هر .باش خوشحال .بخند س .خوبه بشه خ   "نت 
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 پر و خورد اش سینه به رسد سوز .شد پیاده آرایم به

 که مشیک شلوار و مانتو .کرد بلند هوا روی را چادرش

ین دوخت  کمر مانتو .شد پیدا بود قراح خیاط بهت 

ی به را باریکش
 

 مانتوها بقیه نسبت به کیم .بود گرفته تنیک

 پا دم شلوار آن در را ها ران فریم خوش و بود تر کوتاه

 نگاه رفت هوا به چادر پر که همی  ی .داد یم نشان گشاد

 به لرز نگاه همی  ی و شد رد تنش روی از رسعت با شاپور

 گرفی  ی پس برای را دستش عجله با .انداخت خزر تن

 دیگر طرف باد شد باعث کار همی  ی و برد هوا روی چادر

 چادر گرفی  ی برای تالش در بود مطمی  ی حاال .کند بلند را

 ماشی  ی جلوی شاپور .است کرده پیدا ای مسخره شکل

 :بود ایستاده

 .میاد باد اینجا .تو بریم بیا-

 

ی مقابل و رفت جلوتر قدم چند خودش  نظر به که جان 

 پرهای باالخره حالیکه در خزر .ایستاد آمد یم ورودی

 هلش جلو از باد حاال .افتاد راه بود گرفته محکم را چادر

 و معذب آنقدر . تنش به چسباند یم را چادر .داد یم
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ی کرد یم احساس که بود شده رمیده  از هم را رفی  ی راه حن 

 .است برده یاد

 باال؟ یا شینید یم پایی  ی .اومدید خوش خییل-

 ایستاده مانند داالن ورودی ی مخروبه تاق زیر شاپور

 به زاویه این از که بود وسییع حیاط رسش پشت .بود

ی  شده خراب و قدییم های اتاقک های دهنه شد یم خون 

  .دید را

ی دید باال-  جور هر باز .باالست من پیشنهاد .داره بهت 

  .بدید دستور شما

 کاروانرسا داخل و برداشت که را قدمش اولی  ی خزر

ی .آمد رساغش به آشنا عجیب حس یک گذاشت  چت  

 یا بیداری در .باشد دیده را اینجا قبال که حس این شبیه

ی  نییم تقریبا همی  ی و بود آمده اینجا بارها انگار .خواب حن 

 :گفت جمله اولی  ی برای و کرد کم را اضطرابش از

 .قشنگه چه-

 و شکسته کمر از که کرد نگاه قطوری درخت ی تنه به

ی تنها .بود افتاده زمی  ی روی   .بود اطراف آن که درخن 
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 زشت جای رو شما دوست وطن آقای .قشنگه خییل بله-

  .برن نیم

 جا همه .چرخاند کاروانرسا دور تا دور آرایم به را نگاهش

ی و زباله از پر .بود یادگاری و نوشته از پر   .چوب خاکست 

 .اینطرف از بفرمایید-

 چپ سمت به را دستش .کشید عقب را خودش شاپور

ی و کشانده  .داد یم نشان بود باریک ای پله راه که مست 

 .ببینیم رو باال-

 :رفت جلوتر خودش

 بلدم رو هاش سنبه سوراخ همه .اومدم خییل اینجا من-

  .کن احتیاط بازم ویل

 باال برای و گذاشته ریخته نیمه گیل کاه دیوار به را دستش

 :گذاشت باال را پایش پله اولی  ی از رفی  ی

ی را دستت-  اینجا به بگت 

 شده خم حالیکه در .ماند منتظر دوم ی پله روی و رفت

ی به رسش تا بود  .کرد یم نگاه ها پله به خزر .نخورد جان 
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 .بود خاک غرق و دیوار به بود کشیده ورود حی  ی چادرش

ی برگشت وقت احتماال وضعیت این با ی چادر از چت    باق 

  .ماند نیم

س-  .راحته نت 

 ...االن باشه-

 و کند تا بردارد را چادر حاال همی  ی که کرد یم فکر این به

 گذاشت نیم خجالت با همراه ترس اما .بگذارد کیف توی

ی از و کند اقدام  حالیکه در ایستادن آنجا آنطور طرق 

  .کرد یم بد را حالش بود منتظرش شاپور

  ...من لحظه یه-

 دور از را بند .چپش دست آستی  ی به انداخت دست آرام

 چه کرد فکر و داد قورت را دهانش آب .کرد باز شستش

 بر زدن زل اینطور از دست و رفت یم شاپور اگر شد یم

ی احساس آمد در که چپ دست آستی  ی .داشت یم  سنگین 

 چطور همیشه که بود رفته یادش .کرد یم رسش مغز روی

 تا بود نکرده دقت هیچوقت چرا .داشت یم بر را چادر
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 را چادر قشنگ و شده حساب شکیل به بتواند حاال

  .بردارد

 .عجیبه . موندن سالم ...ها پله این-

 نوغ به .کوبید یم سوم و دوم ی پله روی پا شاپور

 رسگرم را خودش .کند نیم نگاهش که داد یم نشان داشت

 انداخت دست .کرد استفاده فرصت از خزر .بود کرده

 بدون حاال .کرد رها را دوم آستی  ی رسی    ع و چادر کش زیر

 و کرد باز را کیف زیپ .زد یم را تا آخرین و ایستاده چادر

 چه تا که بدهد لو هایش دست لرزش دوباره آنکه از قبل

 را زیپ .کیف ته داد هل را چادر است مضطرب حد

ی .جلو کشید را مقنعه و بست  نداشت را جسارت این حن 

 چه شاپور حاال .ببیند را شاپور تا بیاورد باال را رسش که

 کرد؟ یم فکری

 پله اولی  ی روی را پایش و دیوار به گرفت را دستش

 نگاهش رسی    ع شاپور که دید و آورد باال را رسش .گذاشت

 . دزدید را

  .باش مراقب-
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ی یم همیشه که بود همی  ی "زد یم نهیب خودش به  .خواسن 

س یکم خدا رو تو .شده االن  " .نت 

ی محور یک حول ها پله  به و چرخید یم دور نیم فریص 

 .رسید یم بعدی ی طبقه

 .باش مواظب-

 نمایان باال ی طبقه خزر نگاه برابر در و رفت عقب شاپور

ی اینحال با .نابود و ویرانه .شد ی از چت    نکرده کم اش زیبان 

ی روزگاری احتماال که بود  طبقه نیم یک . بود  برای مست 

 زمی  ی وسط . آمده یم حساب به بام پشت به رسیدن

ی 5 4 محصور ی منطقه  که ای حفره .بود ریخته فرو مت 

ی به را پایی  ی باالیش از شد یم   .دید خون 

 .بیا کنار از-

 را اش مقنعه های لبه حالیکه در .رفت یم شاپور دنبال به

 یم دست بار دویست همیشه عادت به و بود گرفته

 ایساد شاپور .کشید یم جلو را مقنعه و رس کف گذاشت

ی جلوی ی به را حیاط و ریخته کامال دیوارش که جان   خون 

 :دید شد یم
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 دید رو مسافرا نشسته یم کاروانرسا رئیس اینجا کنم فکر-

 .زده یم

 به و گرفت فاصله کیم .رسش پشت رسید آرام خییل خزر

 آشنا عجیب حس آن بار دومی  ی برای .کرد نگاه حیاط

  .آمد رساغش به پنداری

 قشنگه؟-

 البته و چشیم زیر .کند یم نگاهش شاپور که دانست یم

 اش بررش احتماال .نباشد مشخص هایش نگاه دارد سیع

 هنوز که لحظه آن در است؟ بد است؟ خوب . کرد یم

 چاق که کرد یم شکر را خدا بود نکرده رها را بدنش لرز

ی و نیست  و خوب ها زن ی بقیه تعریف به اندامش حن 

 :داد قورت را دهانش آب .بود سالش و سن مناسب

  .خییل...بله-

مون هم اینجا-  .بفرمایید .کردم رزرو که هست مت  

 کنار گذاشت را کیفش .آورد در را هوا روی نشسی  ی ادای

 :گفت بود هوا و زمی  ی میان که همانطور و پایش

 .دیگه بفرمایید-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 شاپور .داد فشار هم روی را هایش لب .زد لبخند خزر

 :ایستاد

 ...فقط .است پنجره رف شبیه .بشینیم تونیم یم اینجا-

 .میشه خایک لباست

ی دنبال به  :کرد نگاه را اطراف چت  

  .آوردم یم انداز زیر باید-

 ...من .نداره...اشکال-

 .بشی  ی من کیف روی بیا آهان-

 : خزر سمت گرفت را کیفش

 .نمیشه .نه اما-

 :خندید بعد .خاراند را چشمش کنار

ی- ی یه من بذار آقا .نمیشه االن یعن  ان 
 بدم بهت دارم چت  

 .کیفم روی بشی  ی بعد

 یم فشار و گرفته را راستش دست شست انگشت خزر

 .شد یم آرام ترس وحشتناک حال آن داشت کم کم .داد
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ی شوق به دوباره انگار
 

 .بود برگشته شاپور حضور همیشیک

 :کرد باز را کیفش در شاپور

ی....ام...عنوان به.آوردم برات من اینو-  نیم ... یا سوغان 

ی هر دونم  .خ 

ی بگ یک کیف از ون مقوان   گذاشت را کیف .کشید بت 

 مرتب را بگ ی شده کوتاه بند کرد سیع و زانوهایش میان

 .کند

  .آوردم تهران ایالت از .شما خدمت-

 کرد یم احساس لحظه یک برای .ریخت فرو خزر دل رس

 .هدیه .است رفته فرو خلسه نوغ در یا افتاده فشارش

 از هدیه .بود دانشگایه هم او با که پرسی طرف از هدیه

ی .انسان یک طرف از هدیه .مرد یک طرف  هرگز که چت  

 .بود نشده نصیبش

ی؟ نیم-  گت 

 شده شوکه .شدند بلند هوا روی لرزش با هایش دست

 این به ذهنش جای هیچ اصال .نداشت را توقعش .بود

 هدیه برایش شاپور روزی است ممکن که بود نکرده فکر
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 بدون و زود آنقدر بخواهد که برسد چه بیاورد ای

  .باشد مناسبت

 از .گرفت را کیف بندهای اش زده یخ و لرزان های دست

ی و زرد مواج رنگ توانست باالیم این  .ببیند را نارنچ 

ی هیچ و بود شده خشک گلویش  نیم ذهنش به حرق 

 را رورسی و کرد باز را کیف های لبه وارد ربات .رسید

ون ی .آورد بت  ی به چت  
 

 .افتاد خاک روی پاکت از آهستیک

 :شد خم رسی    ع شاپور

  .افتاد شبانه کادوی...اوه اوه-

ه و ایستاد  :گرفت خزر سمت به را رورسی ی گت 

  .اونه طرف از که بگم حتما گفته .خواهرمه طرف از این-

 نرم ی پارچه .بود داده دست از را زدن لبخند قدرت خزر

 دوست موج .بود افتاده دستانش روی رورسی لطیف و

ی ه در را خودشان شاد های رنگ ترکیب و داشتن   زار ست  

 دوخت در رنگ زرد های لبه .بود کرده پنهان رورسی

ی  خزر نگاه .زدند یم چشمک رنگ هم براق های نخ با دسن 

 و شدند تار ها طرح تمام که آنقدر .بود مانده رورسی به
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 از تصویری رورسی اشک ی پرده پشت .پیچیدند هم در

  .بود شده ریخته بهم های رنگ

  .نیست خوب مسلیقه اگه ببخشید دیگه-

 پایی  ی ها مژه از اشک باعث همی  ی و آورد باال را رسش خزر

 :شد گشاد شاپور های چشم .بغلتد

ی-  شد؟ خ 

 دیگر ای گوشه .بود گشته باز جهان آن به تازه انگار خزر

 . کرد نگاه را

 ...ببخشید-

 فراتر قلبش از هدیه این گرفی  ی شوق .لرزید یم صدایش

 جسمش و کرده یط را روحش اندوه و رنج تمام .بود رفته

 .بود کرده لرزان را

ی-  خزر؟ شد؟ خ 

ی شاپور های دست  کیف و شده آویزان بدنش از هدف ن 

ین دانست نیم انگار .بود پاهایش بی  ی هنوز  آن در کار بهت 

 خزر به زدن دست ی اجازه اینکه به علم با چیست لحظه

 . داد نیم خودش به یا نداشت را

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .قشنگه خییل... خییل-

؟ یم گریه چرا-  کن 

 ...خییل-

 لحظه یک در .شد نیم مسلط خودش به کرد یم کار هر

ی ی حمله .عشق از بود شده پر وی برترین ناگهان   نت 

ی  برای .بود انفجار معرض در قلبش .اعصار تمام در انسان 

ی در بار اولی  ی
 
 در که کش .بود داده هدیه او به کش زندیک

 برایش شاپور .بود ترین غریبه او به ها نسبت میان

 را تنوع و رنگ چقدر بداند اینکه بدون بود گرفته رورسی

 کرده خرید یادش به شاپور .دارد دوست ها رورسی در

ی چه و بود  چطور باشد؟ زیباتر این از توانست یم چت  

 از حجم این از لرزید نیم چطور کرد؟ نیم گریه

ی ی تمام ناگهان که خوشبخن 
 

 .بود کرده پر را اش زندیک

  . نداره گریه ویل قشنگه خییل باشه...عزیزم باشه-

 احمق کرد یم احساس .کشید هایش چشم به دست خزر

 مهم برایش لحظه آن در چت  ی هیچ اما رسد یم نظر به

 .چت  ی هیچ .نبود
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 .ممنونم خییل-

 .ببینم کن رست...جاش به .نکن گریه-

ی ترین مقدس شبیه را رورسی خزر  جهان این در که چت  

ی و بود گرفته دست در داشت وجود  داشت قصد حن 

د قلبش روی ی از رمیده قلب کار این شاید .بفرسر  اش خوشر

ی .کرد یم آرام را  آتش عشق های جرقه با لحظه در که قلن 

  .بود گرفته

ی  :برداشت پاهایش میان از را کیف شاپور کرد معطل وقن 

 .اونطرف کنم یم رو روم خب خییل-

 :گفت بود خزر به پشتش و بود چرخیده حالیکه در

 .بگو کردی رس وقت هر-

 

 روی موها تراش خط .بلندش قد به .کرد یم نگاهش خزر

 .وزریده هیکل حجم .خورده ژل موهای موج .گردنش

 همی  ی تواند یم که دارد دوستش آنقدر کرد یم احساس

 خودش از .کند مرد این تقدیم ابد برای را خودش حاال

 .بود آمده اینجا تا بد فکر هزار با که کشید یم خجالت

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  ترش برایش دیگر داشت هم قصدی شاپور اگر حن 

 ترس تمام .برداشت رس از را مقنعه آرام .نداشت وجود

 با مقنعه دنبال به موها .بودند رفته میان از هایش

 و کیف توی داد جا را مقنعه .شدند بلند اصطکاک

 رسش روی بعد و کرد درست را مثلث .کرد باز را رورسی

 نسییم موج پارچه های تکان از کرد یم احساس .انداخت

ون بو خوش  یم عطر بوی فقط نه که نسییم .آید یم بت 

 دور را رورسی بلند ی دسته .بود بخش آرامش بلکه داد

ه با چانه کنار بعد و پیچاند گردن  هنوز .کرد محکمش گت 

 به داشت گرفت عمیق دم شاپور .لرزید یم هایش دست

 هایش چشم زیر دست خزر .کرد یم نگاه دیوار و در

  .شود پاک هایش اشک رد تا کشید

 .کردم...رس-

 کرد یم نگاه او های کفش به داشت خزر . چرخید شاپور

ی .ندارد شدن چشم در چشم طاقت بود مطمی  ی و  نیم حن 

 . بسته خوب اندازه چه تا را رورسی دانست

 .اومد بهت خییل-
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 زل .کرد نگاه شاپور به و آورد باال را هایش چشم آرایم به

  .بود شکافته هم از را صورتش لبخندی و او به بود زده

 جمله اون واقعا دیگه .تر خوشگل .شدی خوشگل...خییل-

ی کم خودم .توئه به رو  خوشگل روز هر هم تو دارم بدبخن 

 .شو تر

د بهم را هایش لب خزر ون خنده مبادا فرسر د بت    .بت 

  .کنید تشکر خواهرتون...از-

ی همینطوری اینکه...خب .باشه-  رساغ بریم بود سوغان 

ی .نبودم من... که .تولدته واسه ییک اون .بعدی  .بودم یعن 

 .دانشگاه توی نبودی تو

  .افتاد تپش به خزر قلب

یه این- ی روز یه که چت   ی از و داری دوست گفن   که اونجان 

 هم رنگ کور و رنگ انتخاب در ناتوانم اول درجه در من

 .کرد کمک خواهرم هستم

 و رفت کیف به شاپور های دست دنبال به خزر چشمان

ون مستطییل ی جعبه یک با   .ها رنگ .ها رنگ .آمد بت 

 .مبارک دیر خییل تولدتون .بفرمایید-
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 به .شاپور صورت به چسبید و رفت باال جعبه از نگاهش

 دستش . کرد نگاهش شاپور .مردانه و عمیق لبخند آن

 لبالب دوباره خزر های چشم .بود مانده هوا و زمی  ی میان

 .شد اشک

 .دوباره عه عه-

د پایینش لب در دندان خزر  :فرسر

ون اش زده بغض صدای و برد رو  :پرید بت 

  .بود نداده هدیه من به ...حاال تا کس هیچ-

ی دروغ تمام بلند دیوار لحظه آن در  تا بود ساخته که هان 

 داشت قصد که توهیم دنیای .ریخت فرو بگوید وقت به

 و شد بخار .شد پوچ کند دعوت آن به را شاپور و بسازد

 فرو بود پوشیده که تظاهری سنگی  ی رخت .رفت میان از

ی عظمت برابر در روحش .شد برهنه خزر و افتاد  عشق 

 تا بود آماده حاال .شد برهنه بود آورده درش زانو به که

 خزر؛ دنیای .کند دعوت ها واقعیت دنیای به را شاپور

ی  .زندان متولد .ایران دخت 

**** 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دست در شده خشک های نعناع بزرگ ی شیشه با پروانه

 به و ایستاد لحظه یک .رسید سادات ی خانه های پله به

ی هیچ .کرد نگاه یارس ی خانه ی بسته در  .آمد نیم صدان 

 شیشه پشت از .بودند خواب دو هر حورا و کوثر احتماال

ی هیچ مشجر های  سه دو این .آمد نیم چشم به حرکن 

ی هیچ روز  .بود نشده بدل و رد یارس و خودش میان حرق 

ی  .یارس دیدن برای زد یم پر دلش حاال و قهر شبیه چت  

 آمد یم یادش بار هر اینحال با .کوثر کردن بغل و دیدن

ی چه دعوا میان یارس که ت کجای و زده حرق   و غت 

 . جوشید یم اول از رفته نشانه را او ی زنانه ی عاطفه

 هنوز و کشید باال را چادرش .رفت باال ها پله از آرایم به

 از که شنید را خانم رضوان صدای که بود نکرده مرتبش

 شد یم فقط که گنگ صدای .آمد یم سادات ی خانه

ی به را اش گریه  .شد کم پروانه رسعت .داد تشخیص خون 

ی به
 

 برعکس و رفت باال را باقیمانده ی پله دو آهستیک

زن چرا کرد یم فکر ها پله روی که همیشه  وجود با پت 

ی عدم  شوید نیم خانه این از دست رفی  ی راه در اش توانان 
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ی برای و
 
 فکر چت  ی یک به فقط بار این آید نیم پایی  ی زندیک

 یم باز نگاری نامه ماجرای به داشت سادات پای .کرد یم

 .نبود هیچکس نفع به این و شد

د دستانش میان آرام را شیشه ی و کج تصویر .فرسر  معوخ 

 حاال را رضوان صدای .دید یم شیشه در روی خودش از

 :شنید یم تر واضح

 این تو ما کشیدیم چه روز سه دو این دونه یم خدا-

 دیگه میگه .مدرسه بره نذاشته روزه دو هم االن .خونه

ون بره خونه از نمیذارم  .بت 

 دستش در را شیشه پروانه .گرفت اش گریه دوباره

 ای شیشه ی دیواره از شده پودر های نعناع .چرخاند

 که بود واضح پر .بردند هجوم دیگر طرف به و رسیدند

ی سادات اینکه محض به  قد شد یم ماجرا وارد این از بیشت 

ی برگش و شاخ نبود بعید هیچ و آمد یم کش داستان  بیشت 

ی تنها چشم در شاخه این و شود  غریبه رفت یم که کسان 

  .خزر و یاسی  ی .یاسی  ی .بودند خانواده این همخون نا های
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ه .کنم چکار دونم نیم خدا به-  به لب روزه سه دو دخت 

ی ی یه ترسم یم آخرم .ریزه یم اشک فقط نزده هیچ   بالن 

  .بیاد رسش

 یم پروانه .شد یم شنیده دورتر کیم از سادات صدای

 که کند تصور آفتاب در را چرخدارش صندیل توانست

 :فرش وسط تا شده کشیده بزرگش های چرخ ی سایه

ا رقم این-   خانم رضوان نیست ما ی خانواده برای چت  

ی درهای درز از رضوان ی زده شتاب صدای  قدییم چون 

ون  :زد بت 

 حرف انقدر زدم رسکوفتش انقدر خودم من شاهده خدا-

 .ننوشتم من میگه . گرفته گلوم این که کردم بارش

 .داد فشار و چسباند دهانش سقف به را زبان پروانه

 .عاطفه .کرد متعجبش دیگر ظریف صدای یک شنیدن

 .بود نفهمیده پروانه که بود آمده یک

ی حاال-   .کنه یم بزرگش انقدر داداش نشده چت  

 :شد جدی سادات صدای

ی- ی یعن  ی خ   خانم؟ عاطف نشده چت  
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ی پروانه های لب   "خانم عاطف"لرزیدند جهت ن 

 ...جوونن اینا باالخره مادر خب-

  .نداریم رسما این از ما خانم عاطف-

ی هر بوده خانواده توی .فامیلیم باالخره گم یم من-  خ 

  .بوده

 .کرد نگاه شیشه در روی خودش تصویر به دوباره پروانه

 اولی  ی ماجرای به .هایش شانه روی بود رسیده چادر

ی خانه در که کرد یم فکر عاطفه خواستگار  چند بلوان 

ی ماجرایش که پرسی .بود کرده درست روزه  و بود عاشق 

ی هر خانه این در  .بود ممنوع باشد عشق به مربوط چت  

ها .زنها برای عشق  بهم هایش لب دوباره .دخت 

ی و رنگ خانه این در مردها برای عشق "محسن"خورد  بون 

ی و بود مجاز .داشت دیگر  ترین زشت با توانست یم حن 

  .شود خانه دیوار و در وارد رختش

ی خانواده توی-  نیست؟ طوری باشه گنایه هر یعن 

 .که نکردن کاری مادر؟ گنایه چه-

  ! خانوم عاطف-
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ی هم نازنی  ی .بوده نامه یه مادر واال-  کاری یه .نداره سن 

ا ببینید شهر تو برید .کنه یم بزرگش داداش .کرده   دخت 

  .کی  ی نیم که چکارا

 :شد رها سینه از ناگاه به انگار سادات صدای

ای- ی شهر دخت   !نیسی  ی خونه این تو ! نیسی  ی هاشمیان بن 

 هم ما بکی  ی ها غلط خییل بخوان شاید .ندارن مارو آبروی

 بچه کارای روی ببندیم رو چشممون یا بکنیم؟ باید

  هامون؟

ی ی نقطه همان .شد ساکت عاطفه
 

 این در همیشیک

ی تبار و طایفه حرف .عمارت  یم که آبرو و هاشیمان بن 

ی چت  ی انگار .کردند یم سکوت همه شد  مقدش نهایت ن 

ی هر که بود  هایش دیواره بر عمیق تریک توانست یم حرکن 

ی   .اندازد ن 

 :هایشان حرف میان پرید رضوان صدای

 ... باشه نبوده نازنی  ی از نامه واقعا اگه حاال-

 :گفت عاطفه

ی واال-   بوده؟ اسمش زیرش گید نیم مگه .بگم خ 
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 ...آخه...خب بله-

ی همیشه .کرد فاصله با رسفه تک چند سادات  یم وقن 

ی حرفش خواست ی بیشت   کند ساکت را بقیه و بگذارد تاثت 

 ها رسفه تعداد موضوع بودن مهم تناسب به و زد یم رسفه

  .شد یم زیاد و کم

ای-  چقدر ...هم آخر .آستیی  ی تو مار...هم ایران دخت 

 .... خوام نیم گفتم

 

 توانست یم پروانه اما زد یم نیمه نصفه را هایش حرف

 باد به رو ما دودمان هم آخر"کند کامل را تکشان تک

 پروانه .خونه این تو بیان خوام نیم گفتم چقدر .میدن

د دستانش میان را شیشه "کرد اضار  عرق دستش .فرسر

ان که فکر همی  ی گایه .بود کرده  را خاندان این ایران دخت 

 .کرد یم خوش را دلش ته کنند نابود و نیست و محو

ی در آرایم به که قندی انگار  در تارییک در دید از دور جان 

  .بود شدن آب حال

  .نیست بعید...حاالمی-
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 :گرفت جان رضوان

  .کرد ثابت نمیشه یارس آقا به-

وع پروانه گردن های رگ  .هایش بچه .کرد تپیدن به رسر

  .مظلومش های بچه .خانه این در هایش بچه

 بچه تا بزند حرف آرام کند یم سیع بود مشخص عطفه

 :نشود بیدار بود خواب احتماال که اش

ی- ا یعن   برای پروانه میگه مادر که اون خب ؟ نوشته خرص 

 ... باید چرا دیگه .داشته نظر در یاسی  ی

 :حرفش میان پرید سادات

  .خوادش نیم یاسی  ی برای پروانه-

 ...که گفتید خودتون چرا؟-

 دهانش در شده جمع آب پروانه .شد سکوت لحظه چند

ی به را ی اون بگو .بگو یاال".داد فرو سخن   "دلته تو که چت  

 :زد حرف سادات جای به رضوان

ا .بخونه درس خواد یم یاسی  ی گفته-  خواستگار هم خرص 

 .داره
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ی ما که خواستگاری چه .وا-   .نداریم خت 

 :شنید را سادات پوزخند صدای کرد فکر پروانه

ها خییل- ی که هست چت     .خانوم عاطف نداریم خت 

ی بعیده پروانه از مادر آخه-  مشورت شما با باشه چت  

 .نکنه

  .رفت باال تمسخر با پروانه لب کنج

 فهیم یم خانوم عاطف رسیدی که من سال و سن به-

ی ی .نیست بعید هیشیک از هیچ    .هیچ 

ی-  خب ننوشته؟ خودش میگه نازنی  ی حاال .واال بگم خ 

  نیست؟ مشخص مگه خطش دست

ی کشیدن باال صدای .شد سکوت لحظه چند  رضوان بین 

ی با پروانه .آمد  "کرد فکر عاطفه های حرف به دلخوشر

ی داری ان 
ی رو چت  

 
 بشنوه نداره دوست مامانت که مییک

 "! خانوم عاطف

 :کرد رسفه تک سادات

 .زنم یم حرف عیل با شب-
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ی اینجا اومدم من نفهمه .خدا ترو نه-  .زدم حرق 

 :پرید وسط عاطفه

 با زنم یم حرف .شب تا هستم خودمم من .راحت خیالت-

  .داداش

 .شد متوقف بعد و آمد صندیل های چرخ رسیدن صدای

 :کرد یم عوض آفتاب گرفی  ی برای را جایش احتماال

  .نبوده نازنی  ی کار بهش گم یم .عیل با زنم یم حرف خودم-

ده آنقدر پروانه دستان میان شیشه  پیچید درد که شد فرسر

  .دستش کف

است همی  ی با بشش و خوش همه هم یاسی  ی-  من .دخت 

ی اون با اول .بشه کالم هم نازنی  ی با ندیدم  حاالمی بزرگه دخت 

 تو زنه یم حرف باهاش دیدم یم باال این از خودم .ییک این

ی نامه اگه .نداریم رو کارا این رسم ما .باغ  بدل و رد چت  

 خونه این تو .کی  ی رسمیش بیان نبوده ای دیگه کار و شده

ن یم یاد فردا پس هست عذب پرس بچه  از خوان یم و گت 

  .بکی  ی کارا این

 :گفت انگارانه ساده عاطفه
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ی-  16 15 یه کنم فکر کنه؟ ازدواج نازنی  ی با یاسی  ی یعن 

  .باشه سنیشون تفاوت سایل

 .داد فشار هم روی را هایش دندان پروانه .شد سکوت

 .جوید یم را مغزش های الیه تمام داشت رضوان سکوت

به آن اما سادات صدای  :بود آخر ی ض 

 الی و نوشته نامه یک هر نوشته؟ رو نامه نازنی  ی مگه-

 شکل وصلت این زودتر بوده هم خداش از گذاشته کتاب

ه  پاش پیش از دانشگاه راه این هم یارس مبچه بلکه .بگت 

  .شه برداشته

 ...اسمش آخه-

ی با رضوان  :گفت لرزان صدان 

  .بینشون...بوده رازی و رمز...شاید-

 :آمد سادات صدای دوباره

 شد گرم آب عاطفه .اینور بیاد کنم یم صدا رو عیل شب-

 من؟ حمام برای

ی .بود بحث پایان این  زده را آخرش مهر سادات که بحن 

 خشیک نعناع ی شیشه .همیشه مثل .مقتدر و محکم .بود
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 عرق های دست میان بود آورده سادات برای پروانه که

 در کش حضور حس با لحظه یک .رسید یم اش کرده

 یم نگاه را او داشت .دید را حورا و چرخید ها پله انتهای

ی شاید .کرد  اینطور و ایساده آنجا دقیقه چند از بیشت 

 بار چند پروانه .بوده کرده تماشا را پروانه ایستادن گوش

ی درونش .زد پلک ی تصمیم قدرت که بود بلوان   را اش گت 

 خود به باالخره خانه داخل حرکات صدای .بود گرفته

 با  و داشت نگهش دست با .کشید باال را چادر .آوردش

 داد هل را متعجب حورای .رفت پایی  ی ها پله از رسعت

 ای شیشه در .شد داخل خودش بعد و اش خانه سمت

 متعجب حورا .داد تکیه لحظه یک و بست را مشجر

  .بود شده تالطم پر پروانه تنفس .کرد یم نگاهش

 .برات آوردم واین...این-

 را شیشه حورا .حورا سمت گرفت را نعناع ی شیشه

 :گرفت

 .نکنه... درد دستتون-

 باالتر را چادر . داد فشار هم روی را هایش لب پروانه

 :حورا های چشم به زد زل و کشید
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  .باش خواهرت...مراقب-

ون خانه از رسعت با و چرخید بعد ی .رفت بت   نایستاد حن 

 سخن هم او با و بیاید پایی  ی را فاصله پله چند رضوان تا

 .شود

 و در میان بود مانده دست در نعناع ی شیشه با حورا

 . دید یم را پروانه رفی  ی

**** 

 

 آوار ی پنجره نیم سمت به که را رورسی طرف آن باد

 رنگ موج تکان هر با که نو رورسی لرزاند یم بود شده

  .رفت یم پایی  ی و باال هایش

 روی ها الک ی جعبه به .کرد یم نگاه رورسی به شاپور

 محکم را جعبه که ای کشیده های انگشت و خزر پای

 بغض در شده غرق کلمات صدای به .بودند داشته نگه

ی ها آن هضم برای و داد یم گوش  .کرد یم تالش اندازه ن 

ی به یک با که کلمان  وع ض   زندان توی من"بودند شده رسر

 و بدن ظریف حجم دیدن دیگر حاال . "اومدم دنیا به
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ی خوش انه اندام تراشر  برای چادر برداشی  ی از بعد دخت 

 همه از یکباره به ذهنش .آورد نیم هیجانش به بار اولی  ی

ی ی ی را صمیمیتشان بود ممکن که اتفاقان   خایل کند بیشت 

ی توانست یم آنچه هر .بود شده  برای زودگذر هیجان 

ی شور پر جسم ی اش جوان   ".بود رفته میان از شود تلق 

 فکر ."رو مادرم پدرم ی خانواده و کشت رو پدرم مادرم

 چشم در زده حلقه اشک و بغض آن ی همه که کرد یم

انه شادی یک ضفا ها ی هیجان یک .است دخت 
 
 به که زدیک

ی احساس او
 

 اما .داد یم شدن پذیرفته و قدرت ، مردانیک

 ویرانه رف بر نشسی  ی از ساعت نیم که لحظه آن در حاال

 حال در نور رسعت با چت  ی همه بود گذشته کاروانرسا ی

ی .لرزشش و اشک خزر، های گریه .بود گرفی  ی معنا  معنان 

 یم بر در را شاپور داشت بزرگ حباب یک شبیه که

ی .گرفت ن بدون جبان  ر  .اکست 

ی پدری ی خانواده با من"
 
 .عموها... با .کنم یم زندیک

ی برادر و خواهر ...و مادربزرگ  "ناتن 

 فرو هم در را های انگشت که اولیه شکل همان به شاپور

 بادی وجود با .بود مانده پاهایش روی بود گذاشته و برده
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ی .بود کرده عرق ها انگشت میان آمد یم که ه حن   ی تت 

 چت  ی همه .گوشش های کناره . بود شده گرم کمرش

ی برای که بود عجیب آنقدر  خزر رسید ذهنش به لحظان 

ی داستان یک این .گوید یم دروغ
 

 توجه جلب برای ساختیک

ی این که فکر این از .کرد یخ فکر این از و است  دخت 

ی ی از بیشت   معمویل های آدم با آید یم نظر به که چت  

  .دارد فاصله

 اون...اون .داشته دیگه زن یه مادرم با ازدواج از قبل پدرم-

 .شد اعدام...مادرم اینکه از بعد .خونه این تو...آورد منو

 را دستش پشت .برداشت ترک خزر گلوی در بغض

 به شاپور و بود کرده خم را رسش .دهانش جلوی گذاشت

ی  شده خشک .ببیند را هایش چشم توانست نیم خون 

ی قصه این فکر از .بود  تالطم پر های موج دلش در رسان 

ی ی بود ممکن .خورد یم دیوار و در به دگرگون   برا دخت 

 در کند؟ پا رس ای قصه چنی  ی دیگری توجه و ترحم جلب

 آن از و هدیه، خرید از .بود پشیمان آمدن اینجا از لحظه

ی و کردن بدل و رد پیام ، دادن شماره از دورتر  آن حن 

  .رساندن تقلب
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ی عموم پیش...خواهرم و من...من-
 
 دو بعد .کردیم یم زندیک

ی .کرد ازدواج برادرم با خواهرم پیش سال  برادر...یعن 

 ...میشه که .ناتنیم

 بود آمده تهوع عجیب حس یک .زد پلک آرام شاپور

 گانه بچه بازی یک وارد کرد یم احساس .دهانش پشت

ی یک که بازی .شده  نقشه بود توانسته ساده و رس دخت 

 صمیمانه خییل که او .کند آن وارد را او و بکشد را اش

ی این به زود خییل .بود گذاشته داشی  ی دوست بنای  دخت 

  .بود باخته دل

 .مراسم...توی .دیدینیش...که همون .بابام اول زن...پرس-

 .بود اشک غرق هایش چشم .آورد باال کیم را رسش خزر

 .بود کشانده چانه زیر و لب کنج تا را خودش اشک رد

 سقف به حاال و بودند شده خیس دارش تاب های مژه

  .بودند چسبیده ابرو

 از انگار .ماند هوا روی نصفه خزر جمالت .شد سکوت

ی آن شاپور نگاه  شاپور .خواند خواست نیم که چت  

  .بود نکرده پاورش
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 اما شاپور .انداخت پایی  ی را رسش بعد و زد پلک بار چند

 ته تا صداقت رد کردن پیدا دنبال به .کرد یم نگاهش

 یک برای کش شد یم چطور .بود رفته هایش چشم

ی داستان
 

 اینطور بریزد؟ اشک اینطور دروغی  ی و ساختیک

 کرد؟ یم بازی خوب اینقدر کش چطور بلرزد؟ بدنش

 ...که ببخشید-

 کاروانرسا حیاط به لحظه یک شاپور .ماند ناقص جمله

د عمیق دم کرد سیع و داد باال را ابروهایش .کرد نگاه  .بگت 

 بود؟ درست العمیل عکس چه گفت؟ یم چه باید حاال

ی این به کار کدام  هم آنقدرها او که داد یم نشان دخت 

 ...باشد واقیع داستان اگر اصال و نیست؟ پخمه

 پایی  ی رس به .کرد نگاه خزر به و چرخید دوباره فکر این با

ی باشد واقعیت اگر .بغضش بوی و  هم بودن دروغ از حن 

  .است تر تلخ

  .قشنگن خییل...خییل .ها هدیه برای ممنون...که ممنون-

 .کشید چشمش زیر دست
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ی ...خونه توی خییل...من- ی اوضاع خییل...یعن   .ندارم خون 

 .شدم اینا عاشق واقعا ...واقعا

 رس دور ماهرانه که رورسی پر هایش دست از ییک با

 :کرد مشت بود تابانده

م خودم با تونم نیم اما-   .بت 

 بخش همی  ی انگار .شد رها هقش هق صدای جمله این با

 بغرنج و بدتر بود گفته حاال تا آنچه ی همه از ماجرا از

 آن با همچنان .صورتش روی گذاشت را دستش .بود تر

 صدای .بود گرفته محکم را ها الک ی جعبه دست ییک

 .پیچید یم باد ی زوزه و بیابان سکوت میان در اش گریه

ی باید کرد فکر خودش با شاپور  .بکند کاری .بگوید چت  

ی العمل عکس ی هیچ اما .بدهد نشان مناسن   نیم پیدا چت  

 دست .شد آرام کیم خزر تا ماند حالت آن در آنقدر .کرد

 دست دو هر با را جعبه دوباره .برداشت صورتش روی از

 :گرفت

 

 .شد خراب روزتون ببخشید ...واقعا ببخشید-
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ی  هم به کامال اش چهره کرد نگاه شاپور به دوباره وقن 

 ی هاله و بود شده قرمز روشنش پوست .بود ریخته

ی  بودند رسیده پایی  ی ابروها .ها چشم دور بود افتاده رسخ 

ی انتظار در انگار و ی با باشد شاپور از پاسچ 
 
 نگاه درماندیک

  .کرد یم

 ... ببخشید-

 ببخشید نگو انقدر-

 دستش آمدن باال با که بود شاپور العمل عکس تنها این

 همدیل هیچ .بود زده یخ و رسد صدایش .بود شده همراه

  .رسید نیم گوش به صدا از همرایه و

 چشم این از .دوید یم دروغ دنبال به خزر های چشم در

 این که بدهد لو نگاهش تا بود منتظر .دیگر چشم به

ی ی .است بازیگر دخت  ی ی قصه یک تواند یم که دخت   ن 

 دچار .بودند دچار ها چشم اما .بسازد آور حزن اندازه

 و جوشیدند یم ها اشک .شده نشی  ی ته عمیق غم یک

  .کردند یم تر ویران را نگاه خراب شهر

ی شما-   .میاد بدت دروغ از...گفن 
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 نزدیک ی فاصله به .انداخت پایی  ی را رسش شاپور

 هم با اینجا بود کرده فکر .کرد نگاه هم به پاهایشان

ی او .زد خواهند قشنگ های حرف  ردیف را هایش شوخ 

 مشکل یک احتماال که خزری آن .خندد یم خزر و کند یم

ی ی ساده
 
ی تو پول که پدری .بودش رنجاده خانوادیک  جین 

ی  بود، نداده مجردی مسافرت ی اجازه بود، نداده کاق 

های رس بر برادری خواهر دعوای شاید  .افتاده پا پیش چت  

ی چند .کرد آرام شد یم ساده خییل را خزر آن  پیش شوخ 

های ی همه .کرد یم حل را چت  ی همه افتاده پا  دخت 

ها این با معمویل  های حرف با .شدند یم خوب چت  

 ....اما را خزر این .معمویل

 یم باور اگر نه و کند باورش توانست یم نه که خزری این

ی غمش و رنج برای کرد   .بود بلد گفی  ی برای چت  

 بفهمم اگر خصوصا .میاد بدم...هم خییل .میاد بدم...آره-

 .دلییل هر به .گفته دروغ عمد از کش

ی  های چشم به بود زده زل گفت یم را دلییل هر به وقن 

ی چشم .خزر ل قدرت انگار که هان   دست از را اشک کنت 

 .کردند یم فوران جوشان ای چشمه مثل و بودند داده
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 .نداره توجییه هیچ...دروغ-

 .بود خایل و خشک نگاهش .بود شده سنگ مثل صورتش

ی حالت ی همه احتماال  .بود خزر توقع برعکس که هان 

  . داستان... و دروغ-

 انگار نگاهش .فهمید را حرفش هوشمندی نهایت در خزر

 خایل کند سقوط شهر های ساختمان بلندترین ارتفاع از

 .شد

  .نگفتم دروغ ... من-

ی موج .داشت لرزش صدایش ی هان   یم را حروف تمام پیان 

ی .کرد نگاه حیاط به دوباره شاپور .لرزاندند  عمیق در چت  

 راست اگه"زد یم نهیبش روحش و قلب های الیه ترین

؟ باشه  " خ 

 را اش جمله دوم بار برای و کرد دنبال را نگاهش خزر

 :کرد تکرار

  .نگفتم دروغ من-

 نگاه خزر به بعد .گرفت دندان به درون از را لبش شاپور

 :کرد
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؟ دروغ گفتم من-  گفن 

ی ساختم؟ داستان-  خودم از رو اینا ی همه...ی همه یعن 

  ساختم؟

 ...نگفتم من-

  بسازه؟ ای قصه همچی  ی تونه یم یک-

 اش قدییم رد از اشک .بود گرفته گاز را پایینش لب خزر

 . داد قورت را دهانش آب شاپور .رفت لبش کنج و رسید

  .بود دهانش در اشک شور طعم حاال همی  ی انگار

 ...نگفتم من-

ی-  بیارم؟ در خودم از بخوام که قشنگه توش خ 

 بزنم؟ رو حرفم نمیذاری چرا-

 .خورد خزر صورت به سییل مثل شاپور جدی صدای

ی برابر در که سبیک سییل ی شاپور ناباوری سنگین    .بود هیچ 

 ...گفتم فقط من-

 دوباره و کرد مشت را هایش دست نکرد پیدا که را کلمات

  .جوید را لبش
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  .دم یم حق بهتون...من-

ی .بود مناسب ی کمله یک دنبال شاپور  آن از که چت  

ئه وضعیت  جای به که مردی وضعیت از .کند اش تت 

 یم که ای شانه .بود کرده انتخاب را ناباوری  همدیل

 مسئولیت بار زیر از شود خم رس گذاشی  ی برای توانست

 انگ ناگزیر وضعیت .بود کرده خایل جا پذیرش و باور

 .نامردی

 ...خزر-

است من اسم-   .خرص 

ی کم جسارت یک جریان  یم خزر صدای در آرایم به جان 

 :هایش چشم به زد زل خزر .کرد نگاهش شاپور .دوید

 داستان به اینم است قصه ش همه کنید یم فکر اگر-

 چهار تا .زد یم صدا خزر رو من مادرم .کنم اضافه

ی ویل .خزره اسمم کردم یم فکر سالگیم  اون تو اومدم وقن 

است اسمت گفی  ی بهم خونه   .خزرم...من ویل .خرص 
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 ابروهایش وسط شده گره اخم یک با را جسارتش شاپور

 هم به را ذهنش تمام شده ایجاد وضعیت .کرد یم نگاه

  .بود ریخته

ی داستان نگفتم من-   .ساخن 

 خشک انگار یکباره به اشکش ی چشمه .برگرداند رو خزر

ی .بود شده ون   کرده پیدا خودش از محافظت برای که نت 

  .بود کرده علم قد هایش ضعف تمام جلوی بود

  ...فقط-

اف بود ذهنش در آنچه به ناچار  :کرد اعت 

ی...خییل-  .دونم نیم .بود عجیب .بود ناگهان 

 حالث آن از راستش پای .ایستاد جایش رس باالخره کالفه

 .بود افتاده گز گز به حاال و رفته خواب نشسی  ی ثابت

 .بود شده شل ها الک ی جعبه دور از خزر های دست

  .کرد یم نگاه زمی  ی به داشت

  .دارید حق-

 : ایستاد
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ی .گفتم راست...فقط من-  یم ترجیح دونستم یم که چت  

  .بشنوید دید

ی رنگ به .کرد یم نگاه جعبه به شاپور  به دیگر که هان 

ی به نظرش
 

  .نبودند سابق قشنیک

 این به ی قصه...شدید مجبور ...که ببخشید-

  .بشنوید...بدی

 :لرزید دوباره صدایش

 .نیستم بقیه مثل...که ببخشید-

 

 تمام وسط نشست که بود تت  ی خنجری درست حرف این

ی احساس وسط نشست .شاپور احساسات
 

 .اش مردانیک

ی ی همه وسط هان 
  .شناخت یم خودش از که چت  

 ...خزر-

م رو اینا تونم نیم...که ببخشید-  .خونه بت 

 :شاپور سمت گرفت را جعبه

 .ببخشید... خییل-
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 را جعبه و آمدند باال برنامه بدون شاپور های دست

 دست ریخت یم اشک دوباره حالیکه در خزر .گرفتند

ه سمت ه .برد اش رورسی ی گت   شاپور .کشید را گت 

 .لرزیدند یم خزر های دست .کرد یم نگاهش داشت

 دستش میان که ای جعبه به انداخت را نگاهش شاپور

 حال در هوا و زمی  ی میان که دید یم را رورسی های پر بود

 رف روی که کیفش از تا چرخید خزر .بودند شدن باز

 همی  ی کرد نگاهش شاپور .بردارد را اش مقنعه بود پنجره

 موهای سیایه و اش شانه روی افتاد رورسی چرخید که

ی .شد پیدا اش شده بافته  پنهان مانتو ی یقه در که بافن 

 شاپور . رسش روی گذاشت عجله با را دستش .بود شده

 روی گذاشت را دستش .آمد جلو را فاصله قدم دو ییک

  .بود گرفته را کیف زیپ که خزر دست آن

 .ببخشید-

 زیر لرزید یم که رسدی دست .نکشید پس را دستش خزر

  .ماند شاپور دست

 .عزیزم...ببخشید-
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 پشت از خزر .کردند نگاه هم به خمیده حالت در دو هر

 اندازه آن تا که شاپوری .دید یم تار را شاپور اشک ی پرده

 .بود شده نزدیک او به

 .آمد پایی  ی و خورد رس آرایم به رسش فرق از دستش

 اشک .کرد صاف را کمرش .ماند هایش شانه روی رورسی

  .بود بریده را امانش

ی بهم رو راستش ...که مرش-   .گفن 

ی طره زدن پس برای خزر  جلوی گوش پشت از که مون 

ی هایش اشک به بود چسبیده و رسیده صورتش  تالشر

  .نکرد

 کنم؟ بغلت ...تونم یم-

ی ی شبیه خزر که مانست یم این به بیشت 
 
ی بریک  از قرار ن 

 به چسباند را خودش مواج و لرزان .باشد افتاده درخت

 مردانه های دست گریم گذاشت و شاپور ی سینه

 میان در که خشکیده زرد برگ آن .کنند اش محاضه

 یم بهاری و گرفت یم رنگ عظیم جغرافیای آن ی معجزه

 کش رس بر اش سایه هنوز که جوان برگ آن .شد
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ی برگ .بود کرده سقوط نیفتاده  برگ رگ مردی که ظریق 

  .بوسید یم را موهایش سیایه میان های

**** 

 

 که پایت  ی غروب یقصه...دوننیم رو اتقصه هاخییل حاال

 ...شد ستاره از پر

 

 اینکه یا نه؟ یا واقعیه داستان این که پرسیدید ازم خییل

ی ماجرای   .چیه کردم تقدیم بهش رو داستان که دخت 

 و ها شخصیت این .دوستان نیست واقیع داستان

ی رنج از من .هست من ذهن یزاییده ماجراهاشون
 
 زندیک

 نیستم مایل خییل البته و گرفتم الهام رو داستان این کش

ی اون ماجرای  روزی اگر شاید . کنم تعریف رو دخت 

ی ی گرفتم تصمیم و نوشتم اتوبیوگراق   هام نوشته از بخشر

ی
 
ی باشه مگذشته زندیک  اتفاق از .گرفتم نظر در براش جان 

ی ی پر نوجوان  ی سبب به داشتم چالشر ی که جان 
 
 یم زندیک

ی آدم و کردیم  همی  ی هاشون خییل .بودن اطرافم که هان 
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 .متفاوت شکیل به کدوم هر .هسی  ی هام داستان توی حاال

 داستان .نوشتم باشم داشته رو ظرفیتش که روزی شاید

ی اون ی از رسش که دخت  ی سنگین   مغزش توی که آدمان 

 .... بود پایی  ی همیشه بودن

 

 هایش کتاب حساب آخرین داشت .بود پایی  ی رسش یارس

ی صدای .کرد یم را ی برای که شنید یم را دخت   کفش مشت 

ی .بود آورده  خجالت از پر بود معلوم که پایی  ی صدان 

 نگاهش چشیم زیر یارس .بود معذب که بلدی نا .است

ی رس باالی بود ایستاده چطور که کرد  داشت که مشت 

 میان را چادرش های لبه .کرد یم امتحان پا به را کفش

  .بود گرفته محکم و رسانده هم به سینه

 به تا شد یم رایه باید کم کم .کرد نگاه ساعتش به یارس

ی .برسد خزر به موقع ی وقن  ی به را ها کفش مشت   پس دخت 

ون مغازه از کوتاه تشکر یک با و داد  از یارس رفت بت 

 و برداشت را بلندش مشیک کت .شد بلند صندیل پشت

 :گفت بیاورد باال را رسش اینکه بدون

 .خواهرم دنبال برم باید من-
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ی  نیاز انگار .گذاشت یم جعبه در آرایم به را کفش دخت 

 :گفت بدهد توضیح باشد

 ...خودشون بیارم هم رو دیگه های مدل خواستم یم-

 :کرد صاف را کت ی یقه یارس

  .نیست مشکیل-

ی که فهمید یم  داشی  ی و بودن اینجا از اندازه چه تا دخت 

  .است معذب شغل این

ی ی همه-  ...اینحال با .نیسی  ی خریدار ها مشت 

 :برداشت را ماشی  ی سوییچ و کرد باز را مت  ی کشوی

 .کنید رفتار خریدار مثل همه با شما-

ی  که ای آینه در رخش نیم .کشید جلوتر را چادرش دخت 

 طاق آنقدر .بود پیدا کرد یم مرتب را کتش آن در یارس

ی که بود کشیده پایی  ی را مقنعه  پیدا هم ابروهایش حن 

ی آن .نبود ی . پسندید یم یارس که حجان   خواهرش که چت  

ی تا .آمد نیم بر پسش از زنش و کرد نیم رعایت  که جان 

 تا بود رسش فرق حورا دست یک همیشه داشت یاد

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اش شده رنگ موهای ی ریشه و رفته عقب که چادری

  .بکشد جلو بود پیدا

 .گردم یم بر 5 حدود من-

ی صدای رفت یم در سمت به داشت حالیکه در  را دخت 

 :شنید

 ...هاشمیان آقای ببخشید-

 :چرخید یارس

ی-  .هاشمیان بن 

 کمک باید .برم زودتر فردا تونم یم من ببخشید .بله-

ی اسباب .کنم جمع رو خونه وسایل مادرم  .داریم کشر

 این واقعیت .کرد جا به جا انگشتانش بی  ی را سوییچ یارس

ی این به که بود ی دخت   یک به واقع در .نداشت احتیاخ 

 بتواند که جوان پرس یک به . داشت نیاز فرز و تر شاگرد

ی وقت  .بسپارد دستش را مغازه نیست خودش که هان 

ی این نبودن یا بودن ی دخت   اگر و نداشت مغازه حال به فرق 

ایط دیدن از خودش دلسوزی یا نبود سادات اضار  آن رسر

 .آوردش نیم اینجا نفره دو ی خانواده
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 فقط .نداره اشکال نیومدید هم صبح از .نیست مشکیل-

ی قبلش  .بدید خت 

ی جواب آنکه از قبل ون مغازه از بشنود را دخت   .رفت بت 

ی  ی دانشگاه روی به رو اش معطیل وقن   همیشه از بیشت 

ی کشید طول ون را گوشر  .بزند زنگ خزر به تا آورد بت 

 معموال .دید حورا از رفته دست از تماس یک وقت همی  ی

ی .زد نیم زنگ ی کمت  د تماس بخواهد که بود وقن   یا بگت 

ی  صدای .لغزاند شماره روی را دستش .بدهد پیایم حن 

 :آمد مکث با حورا

 بله؟-

 بودی؟ زده زنگ .سالم-

 تت  ی را هایش گوش کوثر ی گریه صدای شنیدن دنبال به

ی بچه برای که فکر این لحظه یک برای .کرد  افتاده اتفاق 

 .لرزاند را دلش باشد

  .بله-

؟ کاری خب؟-  داشن 

  .نبود خوب حالش یکم مادر ...ام-
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ی-  شده؟ خ 

ی دوباره کنار ی آینه از  نگاه را دانشجوها آمد و رفت مست 

  .کرد

 .بیای زود بگم بزنم زنگ بهت گفت-

ی خب-  شده؟ خ 

 .دونم نیم-

 نزد؟ زنگ خودش چرا-

  .دونم نیم-

 خوبه؟ کوثر-

  .آره-

سد که آمد زبانش نوک تا لحظه یک ؟ خودت"بت   "خون 

 بود خواسته بار هر روزها این .چسبید کامش به زبان اما

 درد و سقط و خونریزی ی بهانه شود نزدیک حورا به

ی .بود کرده ی وقت ن  ی برای تصمییم که هان   و نبود زناشون 

 حورا کرد یم فکر گایه .کند بغلش خواست یم فقط

ا هم بعد  .گوید یم دروغ را اش ماهیانه های عادت  خرص 
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ی کوچکشان ی خانه و بود آمده ها این برای جان   چت  

 .نداشت

  .میام دارم .خب خییل-

 .خدافظ-

ی-  خوای؟ نیم خونه برای چت  

  .نه-

 هیچوقت چرا .داد فشار هم روی را هایش لب یارس

 چرا رفت؟ نیم فراتر دست های انگشت از زن این کلمات

 احوال بزند زنگ کند؟ محبت نبود بلد دیگر های زن مثل

 با او تا بدهد صدایش به کرمشه و ناز گایه کند؟ پرش

 خودش به او خاطر به نبود بلد چرا بدود؟ خانه تا رس

ی و وقت دانست یم که نبود زینب مثل چرا برسد؟  وقت ن 

 عمه مثل چرا ؟ است خانه های لباس خریدن دنبال به

ی نبود؟  چرا اصال .ایران رسیدن رس از قبل مادرش حن 

 به وقت هر آنکه نه مگر .خودش مادر نبود؟ ایران شبیه

ی با زن آن رفت یم مغازه  .کرد یم استقبال او از باز رون 

  .زد یم برق هایش چشم و داشت آرایش صورتش همیشه
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 یم جمع را چادرش حالیکه در خزر و شد باز ماشی  ی در

 .نشست کرد

 .سالم-

 کردی؟ دیر چقدر-

  .شد تموم دیر کالسم-

ی رنگ اینحال با کشید جلو را چادرش و بست را در  تغیت 

ی به صورتش ی کرده  قرمز ها پلک ی لبه .بود پیدا خون 

ی و بود  خزر و کرد نگاهش یارس .داشت ورم انگار بین 

ی  ور اش مقنعه های لبه به.شد جمع خودش در بیشت 

 .رفت

ی صورتت-  شده؟ خ 

ی خزر  .رفت ور مقنعه به بیشت 

ی-  .هیچ 

 کردی؟ گریه-

 .نه-

  .بدزد را نگاهش کند یم سیع بود معلوم
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 .ببینمت-

 .گذاشت پایش روی را کیفش خزر

 .توام با-

  .داد یم فشار را کیفش بند خزر

ی- ؟ یم گریه دانشگاه تو مت   کن 

 .شد تر خمیده خزر رس

 بقیه؟ جلوی-

 .نکردم... گریه-

 

ی یم دل درد-  دوستات؟ برای کن 

 :آورد باال را رسش خزر

 .نکردم گریه-

 دل درد کش برای نفهمم .ست خونه تو مال خونه حرف-

ی   .کن 
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ون خزر ی به .کرد نگاه را بت   های دسته در که دانشجوهان 

ی چند  را ماشی  ی یارس .شدند یم خارج دانشگاه از هم با تان 

 :کرد روشن

 بیاد اون باال بریم ما کنم یم صحبت مادر با امشب-

 .خوابه دو اونجا .پایی  ی

ی برای یارس افتاد که خیابان به ماشی  ی  یم که ماشین 

د سبقت راست از خواست  :زد بوق بگت 

ا این... و تخت-  .برات خرم یم...هم چت  

 تا گرفت ماشی  ی ی شیشه از تندی به را نگاهش خزر

ی   .شوند رد بودند آن در پرس چند که ماشین 

 یم وقت چه تا نکند قبول مادر اگر که کرد فکر یارس

 ادامه کوچکش ی خانه در را خزر حضور وضعیت تواند

 عوض پروانه ی خانه با را جایش توانست یم شاید .بدهد

ی نفر دو برای خانه این .کند   .بود کاق 

 از زودتر ها پشت الک بساط و بام پشت کردن خراب به

 .کرد یم فکر همه

**** 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی آهنگ روی میثم  کرده کم را صدایش شاپور که آلمان 

ی حالیکه در .خواند یم بود  روی به رو بود گرفته را گوشر

 هر نامفهوم کرد یم پایی  ی و باال را اش صفحه و صورتش

  .آورد یم زبان به شنید یم چه

 ورودی در و مغازه صندوق جلوی بود گذاشته را صندیل

ی .نکند اذیتشان رسد سوز تا بود بسته را  شاپور به توجه ن 

 :بود غرق خودش دنیای در که

 . بود خوب خییل گذاشتم که آخری پست این شاپور-

ی دیدی؟  .بودم نخورده فحش انقدر حاال تا یعن 

 :کرد ول را اش خنده بلند صدای و داد عقب را رسش

 از تخیل همه این ..... رو مغزت ادمی  ی نوشته یارو-

ی   .کرده رد هم صنعن 

 گره هم در مت  ی روی را هایش دست که کرد نگاه شاپور به

 ایجاد دستانش میان که نامفهویم هندش شکل به و کرده

ه شده  گایه و جوید یم آرام را لبش کنج .بود شده خت 

 .زد یم پلک
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  .برات بخونم بذار... بودم نوشته شنوی؟ یم-

 :چرخید صندیل روی

ی ی برکه یک در دانستید یم آیا-  ترکمنستان در باستان 

ی  مادها پادشاه اولی  ی دیاکو به رو اآن که دارد وجود تاخ 

ی دیاکو شده گفته ؟!دهند یم نسبت  که داشته عقان 

 رو اتج عقاب دیاکو، مرگ از بعد و بوده همراهش همیشه

ی به  .کنه یم گریه کنارش روز چند و بره یم ناشناس مکان 

 در جالب نکته .دیدن رو ریختنش اشک ترکمن های محیل

ی تاج به کس هر که اینه تاج این مورد ی یک از بیشت   مت 

 انگت  ی شگفت عقاب اینکه مرگ دلیل !مرده شده نزدیک

ون بدنش از سیم گازی  نفر 200 کشی  ی برای که میاد بت 

ی و کافیه  .میشه رد هم مخصوص های لباس از حن 

 :کرد رها را اش خنده صدای دوباره

 بیان زنن یم زنگ کن باور خونم یم تاری    خ من بفهمن اینا-

م   .کی  ی دستگت 

ی ی و نخندید شاپور وقن   را هایش حرف رسید نظر به حن 

ی نشنیده  :آورد پایی  ی را گوشر
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؟ زنم؟ یم حرف ارواح عالم با-  .یارو هووو کجان 

 : آورد باال را رسش شاپور

ی- ؟ یم خ 
 
 یک

ی- ی رو ماشی  ی که صبح از ؟ کجان   تاب مخت بردی گرفن 

 یم بردی رو خانوم حاج که اونجا بود؟ آفتاب .برداشته

 .گم

ه نگاه با  :خندید گشاد شاپور ی خت 

ی خانوم حاج- ا این خواست؟ باال مهریه گفته؟ چت    دخت 

 یم دهنت به دستت و داری مغازه تو فهمید تا .همینطورن

 نه؟ کشید نقشه رسه

 کنج از خنده اما دارد نگه را اش خنده کرد تالش خییل

 :کرد درز هایش لب

ی یم- اث ماها بهش گفن   رو ماشی  ی .ایم مغازه این خور مت 

ی حتما هم یه اولی  ی اونم خودته؟ مال گفن   نشسته که دخت 

ی نه؟ ماشی  ی این تو  یه یکیمونه دست روز هر نگفن 

اش  میشن؟ عوض دخت 

ون را نفسش شاپور  :داد بت 
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ی یه برو پاشو-  .بخورم من بیار چت  

 :داد تکان رس میثم

ی یم جمع رو اینا .بخور یکیشو بردار .چت  ی اینهمه-  برای کن 

؟   .دنیا اون که خودت با بری نیم بدبخت خ 

 .گشنمه پاشو-

اشون این و نذر-  شد؟ تموم چت  

؟ گم-  میشر

  باهاش؟ چیه تریپت میثم جون-

 : داد تکیه اش صندیل به شاپور

ی یه برم من بشی  ی بیا-   .باال بخورم چت  

ی- خونه تو رفتم که من .نپختیم چت    داره ییک دیدم آشت  

ی سیب  کیک فرهادم اون .رفتم کش رو یکیش پزه یم زمین 

ونه هم هادی .خورد میک  بدم کشیک برم خوای یم .بت 

 ...پزه یم مت  ی چت  ی یک ببینم

 عقب را اش صندیل شاپور شود تمام حرفش آنکه از قبل

 :ایستاد و داد
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ی- ید یعن  ی از بمت 
 

ی یه نمیشید پا هم گشنیک ید چت    .بت  

 :گذاشت سینه به دست ایستاد میثم

 یه بوده وظیفمون .خوام یم معذرت واقعا من ببخشید-

ی یم چت     .میاین قرار از داغون و خسته که شما برای بت  

ون مغازه از آرایم به .زد کنارش شاپور  صدای .رفت بت 

 در خوابگاه حیاط سکوت در هایش کفش شدن کشیده

 و آورد باال را رسش لحظه یک .آمد یم شب 11 ساعت

 در تصویرش انعکاس .دید آسمان در را ماه کامل قرص

 برای که بود زیبا آنقدر حیاط مستطییل و بزرگ حوض

ی ی دست با .ایستاد لحظان   ماه لرزش به . جیب در هان 

ی روی  .کرد نگاه ساخت یم برایش ریز های موج باد که آن 

 ورم مغزی با کرد یم احساس ساعت چند از بعد هنوز

 هضم قدرت هنوز که مغزی با .است ایستاده آنجا کرده

ی اطالعات آنهمه   .بود نیاورده دست به را ناگهان 

  .گرفت عمیق دم و داد باال را ابروهایش

 ده به نزدیک و گرفته آغوش در را خزر آنکه از بعد

 بتمام بوسیده را موهایش و شنیده را هایش گریه دقیقه
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 را خودش شوک و ناباوری حال آن تا بود کرده را تالشش

 .باشد بود الزم که کند بازی را مردی آن نقش .بزند کنار

 کرده اش خسته بعدی ساعت دو ییک در نقش همی  ی و

 و سکوت به نیاز که شاپوری راندن پس ساعت چند .بود

 که آنقدر .بود گرفته را اش انرژی تمام داشت کردن فکر

ی  بود داده فرهاد به را سوییچ و کرده پیاده را خزر وقن 

ی تمام حرف کالیم بدون  پیاده را خوابگاه تا دانشگاه مست 

 جز بود آمده رساغش میثم که لحظه همی  ی تا و بود آمده

ی دو ییک به دادن جواب   .بود نزده دیگری حرف مشت 

ی آن اینحال با بود گرفته بغل را خزر  در که گرمان 

 وجود بود کرده تصور خواب شب هر از قبل رویاهایش

ی هیچ .نداشت ی اتفاق یک .نبود کار در هیجان   ناگهان 

 .حقایق آوار میان برنامه بدون

 

 تکرار لب زیر را عزیزم ی کلمه و بوسیده را موهایش بارها

 شانه و بود اش سینه روی خزر های دست .بود کرده

ی .داشت یم بر موج بار هر هایش  چطور دانست نیم حن 

ی شود یم اییط چنی  ی در را دخت   باال از بعد .کرد آرام رسر
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ی گفت شد یم چطور تلخ حقیقت آنهمه آوردن  خیال ن 

ی همان و نکند گریه ، باشد  یم خجالت که بشود دخت 

 یم گاز را هایش لب هایش خنده نشدن پیدا برای و کشید

  .گرفت

 بشینیم؟ خوای یم-

ی  زده خودش به رو را حرف این که بود این شبیه بیشت 

ی ها ساعت داشت نیاز که خودش .است  و بنشیند جان 

 . کند فکر سکوت در

ی دقایق .پنجره رف بود نشسته خزر  و سکوت در طوالن 

ی و ابری هوای .باد صدای  .آسمان ی گرفته خاکست 

 طبیع شوخ در همان از بود گرفته تصمیم باالخره شاپور

ی
 

  .شود وارد همیشیک

 کنم؟ چکار رو اینا من حاال-

 :بود کرده نگاه پایش روی الک ی جعبه به

م-  پرسا؟ به بفروشم خوابگاه؟ بت 

 :اشکش از خیس صورت به بود کشیده دست خزر

 .ببخشید-
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 .بود عمیق غم تند تب در هنوز انگار .بود گرفته صدایش

 اگه .بپوشونم رو روش ماشی  ی عقب صندوق بذارم-

 .میشه داستان ببیی  ی رفیقام

 نگاه خزر رورسی به .بود خندیده خودش حرف به خودش

 موهای پیچ به .بود اش شانه روی هنوز که بود کرده

 .بودند رفته فرو مانتو داخل گردن کنار از که بافته

 چطوره؟ .همینجا میذارمش-

  .بود کرده نگاه برش و دور به

ی یه-  . داریم برش اومدیم وقت هر .کنیم یم قایمش جان 

  .بزن الک همینجا اصال

ی چشم با خزر  یم آرزو شاپور .بود کرده نگاهش خیس هان 

 نفهمیده خزر .باشد آمده جسور و قوی نظرش در کرد

 مشکالت ی شده تلنبار حجم از اندازه چه تا او که باشد

ی به اندازه چه تا .است فراری ی و رهان   بودن دغدغه ن 

 از طوفانیست چه دلش در حاال همی  ی و است مند عالقه

 حال تواند یم کرد یم فکر که ای رابطه شدن رو و زیر

 .کند تضمی  ی برایش را خوب
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  هان؟-

  .بود زده لبخند گشاد

 روز هر دیگه هم ما .بیاد اینجاها کش کنم نیم فکر-

 نمیایم؟ .که میایم

 و دانشگاه برگردد حاال همی  ی خزر خواست یم دلش ته

 :بود ایستاده  .باشد تنها اینجا خودش

ی یه حاال-  زیاد موب چوب پایی  ی .کنم یم پیدا براش جان 

 .بده هم رو رورسی .اونجا میذارم .هست

 باز گردنش دور از را رورسی ریخته بهم حال همان با خزر

 با که دید یم را گردنش تراش خوش بلور شاپور .بود کرده

 هیچ اینحال با .بود شده پوشیده اطراف پریشان موهای

ی جز حش
 

  .نداشت آشفتیک

 درخت به بودند آمده پایی  ی هم با حالیکه در باالخره

 :بود کرده اشاره حیاط وسط افتاده کهنسال

  .مثال گنجه .این زیر میذارم-

 :بود زده زانو درخت کنار
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 روش اسم چقدر .کردن چکار رو درخت بیشعورا کن نگا-

  .آخه ملیه آثار اینا .کندن

 کرده نگاه خزر به و بود چرخیده .بود خندیده خودش بعد

 این برای چقدر .بود کشیده رس به دوباره را مقنعه که بود

 روزی برای .بود ریخته برنامه شدنشان ممکن و ها لحظه

ی این بتواند که  چت  ی همه چقدر حاال و کند کشف را دخت 

  .بود شده پوچ

وع آی با یک اسم .آی-  .آخه میشه رسر

 :بود کرده نگاه را درخت ی تنه داخل و شده خم

  .اینجا میذارم .خالیه توش-

 :بود زده صدایش خزر

 .لطفا این تو بذارید... رو رورسی-

 با خزر .بود گرفته را کاغذی کیف و بود چرخیده شاپور

ی  :بود کرده نگاهش افتاده فرو ابروهان 

  .میشه کش نخ-
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 را خودش .بود طت  ی نظرش به اتفاقات این ی همه حاال

 را دستش تا بود شده خم که خودش .دید یم دور از انگار

 و دید یم را خودش لبخند .کند درخت پوک ی تنه داخل

ی آن .بود گرفته که حایل و حس آن  .کرد یم بازی که نقشر

 کرده اش خسته که تالش آن از .آمد یم بدش خودش از

  .بود

ی  که فکر این . نداشت حوصله .لرزید جیبش توی گوشر

 یم بدترش که کرد نیم خوب تنها نه را حالش باشد خزر

 بود کرده که کاری آخرین کرد روشن که را صفحه .کرد

 نوشته و جو و جست ی صفحه .بود صفحه روی هنوز

ی "خودش های ی "کشت را شوهرش که زن   های لینک وقن 

 هیچ و کرده اضافه را قراح در ی کلمه بود دیده متفاوت

ی .بود نکرده پیدا ای نتیجه  اضافه را خزر تولد سال حن 

ی .بود دویده حقیقت دنبال به و کرده  پیام .نبود چت  

 بهش؟ دادی"بود مانده نشده خوانده باال آن هنوز شبانه

 فکر خودش با شاپور . بود نرسیده خزر طرف از پیام "

 باید که بود این درستش "پرسیدم یم رو حالش باید"کرد

 اما پرسید یم را حالش پیش ساعت دو ییک حداقل
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سیده  .ندارد هم را قصدش دانست یم خوب و .بود نت 

  .امشب نه و حاال نه حداقل

ی .داشت نیاز زمان  .بیاید کنار خودش با بتواند که زمان 

ی آن رابطه این  عوض در و نداشت خواست یم که خوشر

 خواست یم دلش که کرد یم طلب را شاپوری آن او از

 بلد دویدن .باد برابر در .بداند ایستادن که شاپوری .باشد

 ی هجمه با .باشد بر از رقصیدن .ها گرگ با .باشد

 .مشکالت

**** 

 

 1379 خرداد

 

ین پشت خواب لباس  های لبه .بود یاش ساتن ویت 

 قلمبه شکم آن ایران حاال اگر و بود شده توردوزی پایینش

ی هفت اواخر ی
 

 .نشست یم تنش به نداشت را ماهیک

ی را سفیدش های ران احتماال  قوس در و داد یم نشان بهت 

ی فرو پهلوهایش
 

ی دوست رفتیک  اما .کرد یم درست داشتن 
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ی این با حاال ی هیچ بود شکمش در که دخت   به آنقدر چت  

 :خندید .کرد نگاه شکمش به باال از .نشست نیم تنش

 بچه؟ خوری یم وول چقدر آخه-

 اما .بود یم زایمان از بعد ملزومات فکر به کم کم باید

 .کند فکر محسن با بودن به که داشت وقت هنوز حاال

ی زیرهای لباس توانست یم هنوز
 

 چند هر بخرد رنیک

ی ها شب توانست یم .تر بزرگ سایزهای  یم حورا وقن 

 آن .کند تنش سفیدی و حجم مغلوب را محسن خوابید

ی  بزند داشت دوست محسن که عطری  را هایش دلت 

ی محسن .وسط بریزد ی .خواست نیم رفته وا زن   و رنگ زن 

ی به که رفته رو  هم چقدر هر .کشید یم را بار این سخن 

ی و بود حال بد  را تالشش آورد یم فشار کمرش به سنگین 

 ایران .باشد سابق ایران همان محسن برای ها شب کرد یم

ی  ی مغازه باالتر مغازه چند خیابان طرف آن که محسن 

  .بود اش عکاش

 پشت بزرگ حورا عکس .زد لبخند .کرد نگاه مغازه به

ین ی دوست های چشم .بود ویت   یم هم اینجا از اش داشتن 

 کرده پیدا را محسن که بود خوشبخت چقدر .درخشید
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ی .بود  جای و داشت دوست را حورا آنقدر که محسن 

 نبود معلوم نبود محسن اگر .بود کرده پر را پدرش خایل

ی چه شهر این در حاال هان 
 اما حاال .بود انتظارش در چت  

ین در ی ی نقطه بهت 
 
ی .بود ایستاده زندیک  دومش فرزند وقن 

  .مرد یک اسم امنیت با بود سقف یک زیر و بود راه در

 بار داشت فروشنده زن . زد کنار را فروشگاه ی پرده

 لباس به ایران .داد یم سامان و رس را اش رسیده جدید

  .کرد یم نگاه خواب های

  .بفرمایید-

ی .بود جذاب رنگ یک دنبال به .زد لبخند زن به
 

 رنیک

ی ی لحظه یک .درخشنده و چشمگت   از چرخاند را رسش وقن 

ین پشت آویزان های لباس میان  به که دید را یاسی  ی ویت 

ی تنها .گذشت مغازه آن کنار از عجله  روزهایش که چت  

 هر .بود هایش بچه و پروانه فکر هنوز کرد یم خراب را

  .شد یم خراب روزش و حال دید یم را یکیشان بار

ی عزیزم بفرمایید-  .خواستید یم خ 
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ی  ی پله روی و زد کنار را مغازه ی پرده زن به توجه ن 

 گم کناری ی مغازه در که دید را یاسی  ی .ایستاد ورودی

ی لوازم .شد   . آرایشر

 خواست؟ یم چه یاسی  ی .شد کنجکاو بخواهد اینکه بدون

 برای .گذشت رسش از ها فکر انواع لحظه یک برای

 باشد گرفته تصمیم پروانه بود ممکن .کرد یم خرید پروانه

ان ی و رنگ باشد گرفته تصمیم .کند مافات جت   به رون 

 درست .برگرداند خودش سمت را محسن تا بدهد خودش

ی همی  ی  آن به شب دو یا یک ای هفته فقط که روزهان 

ی و رفت یم عمارت   .بود آنها با روزها باق 

ین پشت ی تا بود منتظر یاسی  ی .ایستاد ویت   های مشت 

 عکس بر . بود زیری به رس و آرام ی بچه پرس .بروند قبیل

 انگار کرد یم نگاه او به طوری خشم با همیشه که یارس

ی یاسی  ی دارد را کشتنش قصد حاال همی  ی  به ها وقت بیشت 

 یم قناعت زمی  ی به نگاه چسباندن و جان کم سالم یک

  .کرد

 بود یاسی  ی رس پشت .رفت باال مغازه ی پله دو ییک از آرام

ه و ها الک روی به رو بود ایستاده یاسی  ی . ه خت   خت 
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 لحظه یک .خواست یم الک پروانه پس .کرد یم نگاهشان

 او از را محسن بارداری این نکند .شد طوفان دلش در

 را او و اش خانواده به برگردد دوباره نکند باشد؟ گرفته

 . بچه دو با بار این بگذارد؟ تنها

ی-  جون؟ پرس خوای یم خ 

 روی بود شده مچاله دستش در که اسکناش یاسی  ی

 :گذاشت شیشه

 .خواستم یم الک یه-

ی چه-
 

 .خودت بردار خوای؟ یم رنیک

 :کرد رسفه تک ایران

 .جان یاسی  ی سالم-

ی و چرخید یاسی  ی  نگاهش و کرد سالم رسی    ع دید را او وقن 

 .انداخت پایی  ی را

؟-  خوبن؟ مامان خون 

  .ممنون-

  کنم؟ کمکت خوای یم-
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  .نیاورد باال را رسش یاسی  ی

 انتخاب برات قشنگ رنگ یه تا بگو ؟ خوای یم یک برای-

 مامانت؟ واسه .کنم

 :شد پا به پا یاسی  ی

  .نه-

  .حتما خوای یم خواهرت واسه آهان-

م گفته...بابا .نه- ی... برای .بگت   .شما دخت 

 روی لبخندی چنان .شکفت ایران گل از گل لحظه در

 حال چه فهمید یم دید یم کس هر که نشست صورتش

ی  .بود آنها مال هنوز محسن .دارد جریان پوستش در خوشر

 حورا؟ برای-

 :کشید عمیق نفس ایران .نداد جواب یاسی  ی

 .باشه خوب این کنم فکر ...خب-

 به .برداشت گیل قرمز الک یک و کرد دراز را دستش

  .نشست یم حورا سفید های دست

 نفهمم؟ من گفته-
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ی هم باز یاسی  ی  روی را پول و الک ی شیشه .نگفت چت  

 زن به لبخند با ایران .داد هل فروشنده سمت به پیشخان

وزی حس انگار .کرد نگاه فروشنده  یم همه را اش پت 

 الک یک و کرد دراز دست یاسی  ی وقت همی  ی  .فهمیدند

 جیب در دست بعد .برداشت رنگ همان از دیگر

 :گذاشت مت  ی روی ای مچاله اسکناس و برد شلوارش

 .پول این...با .کنید حساب اینم-

 باشد مهربان کرد سیع .رسید هم سمت به ایران ابروهای

 :کند منتقل هم یاسی  ی به را خوشش حال آن و

 چیه؟ برای این-

ی یاسی  ی  :برداشت را پولش مابق 

 .خواهرم-

 

ون مغازه از آرایم به و نیاورد باال را رسش  ایران .رفت بت 

 محسن کنار حورا حاال همی  ی .انداخت باال را هایش شانه

 نوبت برای خرید از بعد بود قرار بود عکاسخانه در

 یم خوشحال آنقدر الک این دیدن با حتما .برود آرایشگاه
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ون اواخر کسالت حالت این از که شد  این .آمد یم بت 

ی حس همان احتماال سکوت  برای ها بچه که بود حسادن 

ی حتما .کردند یم تجربه دوم فرزند آمدن  آمد یم بچه وقن 

ی اوضاع  کش حداقل که بود خوشحال چقدر .شد یم بهت 

 چت  ی همه به حواسش که مردی . داشت را محسن مثل

 .بود

ی ی بعد ساعت نیم از بیشت   شده تمام خریدش تقریبا وقن 

ش .رفت حورا دنبال گشاده و باز روی با بود  روی دخت 

 شده جمع خودش در تقریبا و نشسته مت  ی پشت صندیل

 :بود

 خانوم؟ حورا-

ی ی چند ی فاصله در .نخندید دید را او حورا وقن   اش مت 

ی را ها قفسه داشت یاسی  ی  که دانست یم .کرد یم گردگت 

 یم کمک به یاسی  ی روزها این احتماال و شکسته یارس پای

ی .آمد ی تقریبا که اتفاق  ی کمت   نیم پروانه .بود افتاده وقن 

  .بیاید اطراف این یاسی  ی گذاشت

  مامان؟ چطوری-
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 .دید مت  ی روی را الک ی شیشه

 آوردی؟ کجا از .خوشگیل الک چه وای-

 :آمد رسش پشت از محسن صدای

 انگار خانوم خوشگل ویل .خریده براش محسن بابا-

 .نیومد خوشش

 .ماسید لبش روی ایران لبخند .نیاورد باال را رسش حورا

ی بود؟ شده اینطور چرا  نیامده هنوز که ای بچه یعن 

ی حورا روی اینقدر بود توانسته   بگذارد؟ تاثت 

 کردی؟ تشکر حورا .قشنگه خییل .بابا مرش وای-

 :هایش حرف میان آمد یاسی  ی صدای

 برم؟ تونم یم .کردم تمت  ی-

 رو گشاد لبخندی با . بود ایستاده کمر به دست محسن

 :داد جواب کند نگاه یاسی  ی به اینکه بدون .حورا به

 شما؟ کردی خرید .دارم کارت بمون . نه-

 :کند بلندش تا گرفت حورا سمت را دستش ایران
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ی یه آره- ان 
 الک .خونه بریم .مامان پاشو .گرفتم چت  

 برم باید دیگه ساعت یک .دستت به بزنیم رو قشنگ

 .خانوم زری پیش

 :زد لبخند محسن به رو

 .براتون گذاشتم ناهار-

 :کرد نگاه مچ روی ساعتش به محسن

  .خودم میارمش بذار .دیگه ساعت دو ییک میام-

 پیشش بیا .بدم رو ناهارش برم یم .کنه یم تخسته نه-

ی   .باشر

ی  جا را خریدش پالستیک فهمید تازه پیچید کوچه به وقن 

 کل به که بود سنگی  ی آنقدر روزها این .است گذاشته

ی کرد یم فراموش  .هست همراهش چت  

 برو...حورا .گذاشتم جا مغازه تو کنم فکر .وای ای-

 .برگردم من تا  خونه

 این برای کوچک شیطنت یک که بود رسیده ذهنش به

 تارییک در را ها لباس توانست یم .نیست بد روزها

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در و بدهد پایی  ی را کرکره محسن .بپوشد عکاسخانه

  .باشند خوش هم با کیم اتاقک آن ی کننده خفه گرمای

 داشت احتماال .نبود محسن رسید مغازه به که همی  ی

 .بود مت  ی کنار هنوز خریدش پالستیک .گرفت یم عکس

 پچ پچ صدای وقت همی  ی .داشت برش آرام و شد خم

  .شنید را محسن

؟ شنیدی-  .کن نگاه منو یاسی  

 حش . بود برنداشته را پالستیک .کرد راست کمر ایران

 .کند صدا و رس نباید که گفت یم وجودش اعماق در

ی کش به بفهمم فقط بفهمم اگر- ی چت    نگاه منو...گفن 

 .کن

 .برداشت قدم یک آرام خییل

ی یم- ی یم کنم؟ یم چکارت که دون   بهت قبال نه؟ یا دون 

 نه؟ گفتم

 ی اندازه به اتاق باز در میان از که بود ای زاویه در حاال

 یاسی  ی شلوار .ببیند را اتاق وقایع توانست یم سانت چند

 .بود زمی  ی روی
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  .کنم یم رو رست پوست-

 لحظه یک که آنقدر زد محکم لگدی ایران شکم در بچه

 .پیچید اش سینه در نفس

 .گردم یم بر و کنم یم ولت دور جای یه شبونه برمت یم-

 یادته؟ سگاش .اومدی که رفیقم گاراژ

 وقت همی  ی .برداشت را شلوارش و شد خم آرایم به یاسی  ی

 گرفته را نگاه جلوی هیکلش حاال .شد جا به جا محسن

ی هیکلش .بود اهنش داشت وقن   یم فرو شلوار در را پت 

 . کرد

ی چه آنجا .خشکید ایران دهان در آب  بود؟ خت 

ی فکر- ی یم دیگه شدی بزرگ نکن  ی بلبل تون  ی زبون   به . کن 

ی یک هر
 

  .نمیمونه برات آبرو بیک

بان   .رفت باال ایران قلب ض 

ی االنم- ه و الک قضیه هم مامانت به خونه مت   رو دخت 

ی
 

ی .نمییک  مامانت نگاه از اونجا میام شب .ندیدی هم چت  

ی بفهمم   .سگا جلو بهونه یه به برمت یم شبونه شده چت  
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 یم حاال .ببندد را هایش کفش بند تا نشست محسن

 پایی  ی رسش و پوشیده را شلوارش .ببیند را یاسی  ی توانست

  .بود

  .دیگه بیای خواد نیم هم ظهر از بعد-

ی  سمت به عجله با .شد هول ایران شد بلند محسن وقن 

ی از که تند آنقدر .رفت مغازه در  بعید جسمش سنگین 

 .کرد گم خیابان خم و پیچ در را خودش زود خییل .بود

ی ون که ایستاد جان   .ببیند مغازه از را محسن آمدن بت 

 خرداد داغ ظهر میان تنش تمام .بود زده یخ پایش و دست

  بود؟ شنیده چه بود؟ دیده چه .بود شده یخ ای توده

 آب جوی در و شد خم . گرفت درخت یک به را دستش

  .آورد باال بود خورده آنچه هر

 خوبه؟ حالت خانوم-

 بودند شده ها آدم و خیابان .دید نیم .شنید نیم درست

ی ی زمستان که او اطراف در گرما از موخ   .بود سیت 

ی قدم با  دیوار و در به را دستش حالیکه در ناهماهنگ هان 

 یاسی  ی .بود پایی  ی ها کرکره .رفت مغازه سمت به گرفت یم
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 سمت به باشد رفته پایی  ی خیابان دو ییک حاال همی  ی باید

 .کند پیدایش توانست یم جنبید یم زود اگر .عمارت

د را جلویش  .بگت 

 

 انگار .بود خایل یاسی  ی از ها خیابان و ها کوچه ی همه اما

 ای کوچه رس .است نداشته وجود پرسی چنی  ی وقت هیچ

ی یک در اواسطش دانست یم که  عمارت کوچک رساشین 

 یاسی  ی رساغ باید .زد یم در و رفت یم باید .ایستاد هست

 شود کوچه وارد تا برداشت که را قدم اولی  ی . گرفت یم را

ی به .کرد فکر خانه به محسن رفی  ی به   .حورا تنهان 

  .محسن جمالت به .نبود تنش احتماال که شلواری به

ی و چرخید ی .برآمده شکم با .دوید را راه بیشت   که رسید وقن 

 .دیر همیشه برای .بود شده دیر

**** 

 

 مغازه بلند های شیشه پشت از آفتاب جان کم نور

 پشت یاسی  ی .بود کشانده مغازه وسط تا را خودش
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 به رو درش های کتاب از ییک .بود نشسته صندوق

 ای صفحه روی .بود دستش بغل تست کتاب .بود رویش

 ی قرعه".بود نوشته کوتاه شعر یک ریز خزر کنارش که

 با بار هر کتاب جای جای در "زدند دیوانه خزر نام به کار

ی و خیط
 

  .بود کرده تکرار را خزر اسم متفاوت رنیک

 و برد موهایش میان را خودکار .کشید عمیق نفس یاسی  ی

 روزهای رفت نیم یادش هیچ .داد ماساژ را رسش کف

ی بود آمده عمارت آن به خزر که اویل  صدایش کش وقن 

ی هیچ زد یم  دانست نیم اینحال با.داد نیم نشان واکنشر

ی .است چسبیده اش قدییم اسم این به هنوز  ی بچه دخت 

 یم نشان را ترس اش زده وق های چشم که ای بیچاره

ی ترس .دادند ی غریبه از حد ن   و آورده آنجا به را او که هان 

 از بعد را نگاه همی  ی شبیه .خواستند نیم را او حال عی  ی در

 اشکش پر های چشم ته یارس ی خانه در نامه آن ماجرای

ی از ترس .بود دیده  نوشتند یم برایش پیش از که رسنوشن 

ون فکرش از روز دو ییک این در .  از .بود نیامده بت 

 .دید یم آن مسبب را خودش که ای شده درست ماجرای

 نکشد اینجا به قصه این تا کرد یم پاره باید که ای نامه از
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 در دیگری ی نامه که بود کرده فکر فقط لحظه آن در اما

  .نباشد کار

 درس تمرکز .کشید خط کتاب مهم خطوط از ییک زیر

ی .نداشت خواندن هان 
 نیم افتاد یم اتفاق خانه در که چت  

 جدید هدف این روی شاید و باید که آنقدر گذاشت

 به .رفی  ی خانه این از شاید و دانشگاه روی .شود متمرکز

 باالخره توانست یم شدن دور و قراح از کندن نظرش

د را هایش کابوس .کند آرامش ی یک و بگت 
 
 طبییع زندیک

ها این کردن رها ذهنش ته اما .کند نصیبش  این در دخت 

 .بود دنیا ممکن ترین حرام آزار و وحشت ی قبیله

 به رسد سوز .شد باز آرام پروانه شدن نزدیک با مغازه در

ی در را یاسی  ی پاهای و شد وارد دنبالش  های دمپان 

  .لرزاند سفیدش

 .سالم-

  .مادر سالم-

 :زد لبخند .کرد مت  ی روی های کتاب به نگاه

  .دیگه هستم من .مادر خونه برو پاشو-
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 :کشید صورتش به دست یاسی  ی

 .خودم هستم-

ی .مادر پاشو-   .که نیست خت 

 :کشید خط دیگر ای جمله زیر یاسی  ی

  .خودم کردم درست رو ها جعبه-

 سفیدش روپوش حالیکه در دیوار پشت اتاقیک در پروانه

 :گفت پوشید یم را

  .ظهر میام که گفتم-

ون بست یم را هایش دکمه حالیکه در  :آمد بت 

ی درس ای بهونه دنبال-  نه؟ نخون 

 :کشید یاسی  ی دست زیر از را کتاب

سم بذار-  .ازت بت 

 این همیشه .کرد نگاهش رفته وا لبخندی با یاسی  ی .خندید

 یم تحسینش هایش صبوری برای .داشت دوست را زن

ی دل خون ی همه برای .کرد  بر دم و خورده که هان 

ی .بود نیاورده  بچه حق در که فداکاری برای همه از بیشت 
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ی تنه یک که مرد آن .بود کرده محسن های
 
 ی همه زندیک

 روی عکسش که ابدی کابوس آن .بود کرده خراب را آنها

  .بود آویزان خانه دیوار

 ... زیر بیت در ببینم بگو خب-

 :شد بلند جایش از یاسی  ی

 .نخوندم-

ی در و شد رد مادرش کنار از  گذاشته باز مادرش که اتاق 

 :گذاشت مت  ی روی را کتاب پروانه .بست بود

؟ نیم چرا خب- ی دیگه ماه 7 6 خون    .نمونده بیشت 

 تمرکزش عدم از .بدهد توضیح که نداشت حوصله یاسی  ی

  .فکرهایش از .بگوید

 .خونم یم-

 نه؟ یا دانشگاه بری خوای یم یاسی  ی-

 حاال و زده دور ها یخچال پشت از دنبالش به پروانه

 :بود مغازه دیگر طرف

ی قرارمون-  بود؟ خ 
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ی و شد خم . کرد باز را ها یخچال از ییک در یاسی  ی  ن 

ی تعداد جهت ین   دانست یم .شمرد را باقیمانده های شت 

 رفی  ی .است بسته امید خانه آن از رفی  ی به هم مادرش که

ی .او ی واسطه به ی رفتن   .دورتر و دور .بازگشت ن 

 .مامان خونم یم-

 :شد راهش سد پروانه

 خوندن؟ درس از شدی؟ پشیمون-

 .خونم یم دارم .مامان نه-

 مثل .ایستاد جا همان پروانه .شد رد دوباره مادرش کنار از

 دست باشند شده خاموش امیدش نورهای تمام که کش

 :بود شده آویزان طرف دو از هایش

ی- ه انقدر تو شد؟ خ  ی انگت    .داشن 

  .نداد جواب .نشست صندوق پشت دوباره کالفه یاسی  ی

 .یاسی  ی-

  .خونم یم که گفتم .مامان خونم یم-
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 یاسی  ی .هایش چشم به زد زل فاصله همان از پروانه

 یک دوباره و زد ورق .دوخت تست کتاب به را نگاهش

 خزر چند کتاب کنار از دنبالش به .کرد پیدا ریز خزر اسم

  .بودند ردیف هم دنبال به شده نوشته مورچه مثل ریز

 ست؟ خونه توی... اتفاقات خاطر به-

 مثل پروانه چرا دانست نیم .کرد کج را رسش یاسی  ی

ی زود همیشه  در و دارد نیم بر دست شود؟ نیم خیال ن 

ی الک
 

ی مثل .رود نیم فرو اش همیشیک
 

 بار یک که بچیک

ی چته یاسی  ی سوال پرسیدن ی و بود کاق   نیم جواب وقن 

 چرا یاسی  ی" "کردی؟ گریه یاسی  ی" .کرد یم سکوت گرفت

 رو درسهات مدرسه توی چرا یاسی  ی " "خوری؟ نیم غذا

ی همیشه ها سوال ی همه "ندادی جواب  .بودند جواب ن 

ی طرز به اما حاال  نه .کرد نیم رها را موضوع این عجین 

ی از که امروز فقط   .بود فهمیده را یاسی  ی تصمیم وقن 

؟ چه-  اتفاق 

 .داستانا همی  ی...همی  ی-
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 شکل انگار .داد تکان هوا روی را کتاب کالفه پروانه

 .کشید یم را اتفاقات

 .نیست نه-

 

 و او به که ای نامه به .خزر اسم به .کرد نگاه کتابش به

 را صفحه و داد باال را ابروهایش .بودند داده حواله خزر

 درست توانست نیم هیچوقت .زد ورق خواندن بدون

  .حاال تا مدرسه دوران از .کند تمرکز

 .بزنم حرف باهات خواستم یم-

 نزدیکش و زده دور را ها یخچال یک مادرش بود نفهمیده

 .نشست نزدیکش و برداشت را ها صندیل از ییک . رسیده

 را ها حرف از هیچکدام ی حوصله کرد فکر کالفه یاسی  ی

  .ندارد

 ...یاسی  ی-

 در احتماال و داد یم گوش باید .بست را کتاب یاسی  ی

کت ها حرف  زن این آمد نیم دلش هیچوقت .کرد یم رسر

  .کند دلرسد را
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 . بله-

 نظر در رو کش...اگه .شده سالت ش دیگه...دیگه-

 .بهم بگو .ازدواج برای...داری

 به مییل وقت هیچ که قدییم تکراری موضوع آن .ازدواج

  .نداشت آن

  .باشه-

؟ باشه-  خ 

 .میگم-

 تصمیم .نداشت ازدواج به تصمیم هرگز .زد رسد لبخندی

ی خودش جسم با وقت هیچ نداشت  که جسیم .کند آشن 

ی مردها ی بقیه مثل احتماال ی .داشت نیازهان   نیازهان 

ی زخم با جسیم .شده رسکوب  درمان هرگز که عمیق هان 

  .بودند نشده

ا اگه...اگه...تو-  ...خوای یم رو خرص 

  .میگم بهت حتما بخوام رو کش اگر مامان-

  .کرد نگاه پایش روی کتاب و هایش دست به پروانه
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 ...شاید گفتم-

 ی درباره دلش در احتماال .گذاشت تمام نیمه را حرفش

 و داشت دوست را حورا او اینکه .زد یم حرف حورا

ی کمال در مادرش ی آن شگفن   دومش پرس برای را دخت 

 بود خوشحال .داد فرو را دهانش آب یاسی  ی .بود گرفته

 دو این در .بود نزده حرف باره این در هرگز مادرش که

ی یاسی  ی و .بود نکرده باز را حرف رس هرگز سال  .بود رایص 

ی  سکوت از .نزند هایش بزدیل از حرف کش که بود رایص 

ی عقب و ی .اش نشین  ی نخواهد کش که بود رایص   موشکاق 

ی دست چرا او بفهمد تا کند  او با حد آن تا که دخت 

  .کرد رها داشت روخ پیوند

 داره؟ خوندن درس به ربیط چه من ازدواج حاال-

 برای میارم فشار بهت الگ من شاید ... شاید .دونم نیم-

 .خوندن درس

  . بخونم درس خواستم خودم من-

 درس برای مانیع هم ازدواج حاال ...ویل دونم یم .دونم یم-

  .نیست
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 هیچ که بود واضح پر .بود افتاده پایی  ی مادرش ابروهای

 یارس مثل .بدهد دست از هم را یاسی  ی خواهد نیم دلش

 برود خانه آن از زن یک با یاسی  ی خواست نیم .زینب مثل

 چشم .عمارت آن در محتومش رسنوشت و بماند او و

 از .دهد یم نجات را او که ارشدش پرس به داشت امید

  .آورد یم برایش آرامش باالخره و برد یم آنجا

  .نیست بله-

 یم رو اینجا...هللا شا ان...شدی قبول اگه...ام...یاسی  ی-

 تو جا هر تونیم یم...خب ویل نیست زیاد پولش .فروشیم

یم نقیل خونه یه شدی قبول  .بگت 

 ته امید برق بود تکراری همه که ها حرف این گفی  ی وقت

 .داد قورت را دهانش آب یاسی  ی .درخشید یم هایش چشم

ی ذهنش ته  .بیاورد زبان به خواست نیم که بود فکرهان 

 این نداشت تصمیم .نداشت را تصمیمش امروز تا حداقل

ی های چشم از را امید نور ی فروغ ن 
 

د مادرش همیشیک  بگت 

 در خانه آن در آنچه با .بگوید باید کرد یم فکر امروز اما

 .بود جریان

 .مامان هللا شا ان-
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 شهر یه و خواست خدا اگه حاال .هللا شا ان آره .آره-

 کاری یه منم باالخره...بعد .کنیم اجاره تونیم یم بود بزرگ

ی کار خواد نیم تو نه...هم خودت .کنم یم پیدا  خدا .کن 

  .بزرگه

ی رویاهای به .زد لبخند مادرش به ی .پایانش ن   که رویاهان 

ی شبیه آوردنشان زبان به وقت  از پر شد یم ای بچه دخت 

  .حرست

 ...مامان-

ی در خودش پای های انگشت به  نگاه سفید های دمپان 

 .کرد خم را ها انگشت .کرد

ا این-  بری؟ و بذاری خوای یم یک امید به رو دخت 

ی این  ی پروانه آن رویاهای مرکز به درست که بود تت 

ی .کرد یم رها باور خوش  در آن با بود ها مدت که حرق 

ی .بود کلنجار ی همان آورد باال را نگاهش وقن   فکر که چت  

 تمام بلور .بود افتاده اتفاق پروانه صورت در کرد یم

 شده خاموش دوباره هایش چشم .بود شکسته رویاهایش

  .بودند
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ا؟...کدوم-  دخت 

 همیشه مثل .زد لبخند جایش به نا سوال به یاسی  ی

 ی عهده بر زن این دوش از ها رنج بار برداشی  ی مسئولیت

  .هاشم سید ی بازمانده .بزرگ پرس .بود او

ا-  .حورا .خرص 

 یم باز ها زخم رس حورا اسم آوردن میان با که دانست یم

ی آن مادرش شاید .شود هان 
 زبان به خواهد نیم که چت  

  .بود زده دریا به را دل اما بیاورد

ا این-  همینطوری ...حاال .مامان آوردی تو...رو دخت 

ی ولشون  بری؟ و کن 

 زبان به ها این از زودتر باید را ها حرف این که دانست یم

ی تمام شد رفی  ی فکر که روزی همان باید .آورد یم  دلخوشر

 همه اینقدر هنوز روزها آن اما گفت یم را اینها مادرش

 .نبود خراب چت  ی

ی .اش رورسی کنار کشید دست پروانه ون که موهان   بت 

ی نبود  .بود پریده صورتش از رنگ .داد هل داخل به بیشت 

 ...خودت .خرابه خونه وضعیت-
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  .آوردمشون من .دونم یم...آره .دونم یم-

 دستش هنوز حالیکه در یاسی  ی پاهای به بود زده زل گیج

  .بود اش رورسی کنار

 ...که هم االن-

 .خرابه...چت  ی همه االن .آره . آره-

 وجودش ی همه .داد فشار هم روی را هایش لب یاسی  ی

 همانطور پروانه.بود غمگی  ی مادرش کردن ناامید اینطور از

  :گفت گیج

ا-   .خودم پیش بیارمش باید...خونه اون...تو خرص 

ی یاسی  ی  :زد یم حرف خودش با انگار پروانه .نگفت چت  

 

  .بکنم فکری یه باید...باید .بیارمش باید آره-

 .عیل عمو ی خونه همون گردون برش .مامان خواد نیم-

ی یارس   .کرده پا به بیخود رسر

 ما ی خونه .میشه دیوونه یارس...که برگرده اگه .نه .نه-

  .بیاد نمیذاره...هم
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ی به .کرد نگاه مادرش لرزان های دست به یاسی  ی  قراری ن 

 دنیای به بود شده پرت دوباره ناگهان .صندیل روی اش

  .حقایق

 .بوده مزخرف اتفاق یه-

 بود؟ کجا نامه اون یاسی  ی-

ی   .بزند حرف موردش در خواست نیم را موضوع همی  ی حن 

 .مامان کن ولش-

ا کتابای بی  ی-  بود؟ خرص 

 .نداد جواب یاسی  ی

 نوشتید؟ یم نامه هم برای شما-

 :شد هول پروانه .آمد باال یاسی  ی رس

ا... و تو-  .خرص 

ی مامان- ؟ یم خ 
 
 یک

ه .دونم نیم .دونم نیم-  خودش گفته برگشته دخت 

ا .ننوشته   .مدرسه بره نمیذاره باباش .نوشته خرص 

 :چرخید صندیل روی یاسی  ی
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ی- ی اون .مامان نبوده چت    ...ست بچه دخت 

ی این نمیذارم من- ی ن    .بشه نوشته تو پای به آبرون 

  .کنید تموم رو داستان این مامان-

 گردن بندازن خوان یم .خوان نیم اونا...اونا .خوام یم من-

ا و تو بگن .تو ه اسم...اسم .داشتید نگاری نامه خرص   دخت 

 .بوده رازتون و رمز زیرش هم

 باال را ابروهایش .بست را هایش چشم لحظه یک یاسی  ی

ی .شد نیم تمام اش خانواده و خانه این کابوس .کشید  حن 

ی بود نتوانسته هم محسن مرگ  را تنش پر ی قصه این دفت 

 .ببندد

  .بوده من کار بگن بذار مامان باشه-

 .نمیذارم من نه . نه-

ی مثل   .شد بلند صندیل روی از فت 

 ... و بکی  ی خواسی  ی کاری هر نمیذارم من-

 .بوده یاسی  ی کار آره بگو .کن بس مامان-

ه بکشه یارس خوای یم-  رو؟ دخت 
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  .شدند ردیف دوباره ریز های خزر یاسی  ی ذهن در

 ...خوایش یم اگه یاسی  ی-

ا مامان-  ...خواد نیم منو خرص 

 ...بخوای تو اگه-

 یم کش چه .بست مت  ی روی را کتابش کالفه یاسی  ی

 آنطور مردی با کند؟ ازدواج او مثل مردی با توانست

ی هر از رمیده   .بدهد تن و جسم بوی که چت  

 .نیست ازدواج چت  ی همه ته .مامان خوام نیم منم-

 بدبخت تو نمیذارم من .هست اینجا .یاسی  ی هست اینجا-

ی   .بشر

 درست خودت دستت به ماجرا این . نیستم بدبخت من-

 .کن درستش .مامان میشه

 ...من-

ی اون مگه تو- ی واستادی که نیست زن  ا این گفن   باید دخت 

م؟ برمیدارم هامو بچه وگرنه خونه همی  ی تو بیان   مت 

 :زد حلقه پروانه های چشم در اشک
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  .رفی  ی خودشون هام بچه حاال-

ی تو کاری هر-   .دارم قبول من بکن 

 ...یاسی  ی-

 صدای برسد پایی  ی پروانه چشم از اشک آنکه از قبل

ی ی که تماش .شد بلند همراهش گوشر  بد حال از خت 

 رس به چادر سفید روپوش همان با پروانه .داد یم سادات

  .دوید خانه سمت به و کشید

**** 

 

ی  خانه در عمارت اهل بزرگان یهمه آمدتقریبا یارس وقن 

به چند آرام یارس .بودند جمع سادات ی  شیشه در به ض 

 :زد ای

 .هللا یا .هللا یا-

 در پروانه .گفت یم کشیده را دومش هللا یا همیشه مثل

 به و بود دلخور هنوز .داد آرام را سالمش جواب .کرد باز

 و کردن فراموش به میل مدتها تا احتماال یارس نظر

  .نداشت بخشیدن
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 سادات پای پایی  ی نشسته را خانه اهل شد وارد که همی  ی

 مادر پاهای و بود نشسته همه از جلوتر جواد عمو .دید

ی لب زیر و کرد یم گریه سادات .داد یم ماساژ را  یم چت  

  .گفت

 آدم تعداد ذهنش در .کرد نگاه اطراف به تعجب با یارس

 و روز این شبیه .باشد شده کم کش مبادا شمرد یم را ها

 کرده تجربه پیش سال هجده را لحظه این و صحنه این

ی .بود  اضطراب حس همان . بود شده کشته پدرش وقن 

  .نشست جانش به دوباره شدید

 .محسنم یادگار .مادر سالم .یارسم سالم-

 اهایل بقیه نوچ و نچ صدای و گرفت باال اش گریه دوباره

 :برداشت مادر پاهای از دست جواد عمو .شد بلند

 .هللا اال اال ال-

 :زد کمر به دست و ایستاد

؟ یم چیه کارا این من مادر-   کن 

 :زد پایش روی دست سادات
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ی- ی .مادر هیچ  ی شماها برای .هیچ   داغ شما .نیست هیچ 

  .بفهمید که ندیدید

 یم گفتم خوردم گه اصال من .نساز کوه کاه از من مادر-

 شد؟ خوب .برم خوام

 یارس .شد بلند ترتیب به بقیه گفی  ی جان از دور صدای

 خودش دور قدم یک جواد عمو .کرد یم نگاه بقیه به گیج

 :چرخید

 از قدم یک خواستم نیم بود خودم دست اگه باهلل وهللا-

 هم زن این مادری تو مادر؟ کنم کار چه .بشم دور اینجا

 .مادره

 ها طاقچه از ییک زیر که کرد اشاره زنش به دست با

  .ریخت یم اشک آرام آرام و نشسته

ی- ی در که خودت دور راه دادیم شوهر دخت   دو مادر جریان 

ی رفته بارش از بچه بار احت گفته دکت   یک .بکنه باید است 

 .دلواپسیم ما هم اینجا اونجا؟ داره رو

ی داشت تازه .کرد کج را گردنش یارس  دستش اتفاقات ست 

  .آمد یم
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یم سال دو سال یه .همیشه برای نگفتم حاالمی-  این تا مت 

  .اینطور خودت با نکن .گردیم بریم بشه پا رس بچه

ی به را دستمال سادات  :کشید اش بین 

 عیل .برید .تنته ی پاره باالخره .نیست طوری برید .برید-

 خیال .اینجا نیاد دیگه بگید هم عاطفه .برو هم تو مادر

 خیال  کردید خاک زیر رو باباتون .نیستم .مردم من کنید

  .خاکم زیر منم کنید

 لب زیر اللیه اال اله ال دوباره .رفت در کوره از جواد عمو

 کفش پوشیدن وقت .رفت خانه در سمت به بعد و گفت

ی زیر داشت هنوز ها   .زد یم غر لن 

 در حضورش ی متوجه تازه کوثر ی گریه صدای با یارس

 را بچه تا کرد دراز را هایش دست .شد پروانه آغوش

د  مادرش اما شود چشم در چشم پروانه با کرد سیع .بگت 

  .نکرد نگاهش

 کجاست؟ حورا-

 :کشید رورسی روی را چادرش پروانه

  .پایی  ی-
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ی-  شده؟ خ 

 ماجرا قلب سمت به قدم دو ییک .نداد را جوابش پروانه

 :رفت جلو

ی خانم رضوان-  میارید؟ آب لیوان یه زحمت ن 

 با شود دور کیم فضا از دلییل به بود منتظر که رضوان

خانه به عجله  :نشست پروانه .رفت آشت  

ی حاال بزرگ خانم-  .که نشده چت  

 از را هایش دست بود حرف همی  ی منتظر انگار سادات

 .پدرش مرگ روز مثل درست کرد فکر یارس .کرد باز هم

 .پریشان و بیخود خود از همینطور

ی نه .نه- ن ییک ییک دارن هام بچه .نشده چت   ی . مت   چت  

ی .نشده ی و غریب دارم .نشده هیچ   .شم یم کس ن 

 :کرد جواد عمو زن به رو پروانه

 .جواد آقا دنبال برید پاشید شما-

ی .داد تکان رسی زن  خواست گرفت دستمال با را اش بین 

ی ی پروانه رس حرکت با اما بزند سادات به رو حرق   خیال ن 
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 که در از .کرد مرتب رسش روی را چادر و ایستاد .شد

ون   .برگشت آب لیوان با رضوان رفت بت 

 چه اگر .بود رفته حال از سادات بود رسیده که پروانه

ی ها سال
 
 گایه که بود کرده مجاب را پروانه زن این با زندیک

 و قند آب بساط اینحال با .کند یم بازی نقش خوب

ی زیر زده آب کاهگل ی برایش جواد .بود راه به بین   از خت 

زن و بود آورده جدیدش تصمیم   .بود رفته حال از پت 

 .بزرگ خانم بخورید-

؟ کجا آقا حاج .چیکار خوام یم آب .خوام نیم-  چرا رفن 

ی رو من ؟ و گذاشن   رفن 

 .یکم بخورید آب-

ی .داد تکان بغل در را بیقرارش ی بچه یارس  نشد آرام وقن 

 :ایستاد پله اولی  ی روی .رفت خانه در سمت به

 حورا؟ .حورا-

ی  :شد خم ها نرده روی و رفت پایی  ی پله دو نیامد که جوان 

  .حورا-
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  .کرد باز را خانه در خزر

 .حمامه-

ی-  .اینو بگت 

ی .گرفت خزر سمت به را بچه  خانه به خواست یم وقن 

ی قدم با که دید را یاسی  ی لحظه یک برگردد  عجله پر هان 

 به عمارت ورودی در از زد یم حرف موبایل با حالیکه در

 آن ی خانه به و کرد مکث ثانیه چند .آمد یم آنجا سمت

 شیشه در به کرد دنبال که را نگاهش یارس .کرد نگاه ها

 گوش پشت رسید خون .رسید خودش ی خانه ای

 را خانه در وقت همی  ی خزر "گرده یم حورا دنبال".هایش

ا به ".بست  :آمد جلو اما یاسی  ی "کنه یم نگاه خرص 

ی-  شده؟ خ 

 .کشید هایش لب روی دندان یارس 

ی-  .هیچ 

ی مادر-  شده؟ خ 

  .ناخوشه یکم-
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 خوبه؟ االن-

 

ی یارس  سمت به و زد دور یاسی  ی .داد تکان رس تفاوت ن 

 واقعیت   .کرد نگاه را رفتنش یارس.رفت خودشان ی خانه

ی خودش که بود این  از خواست یم دلش کش هر از بیشت 

 خواست یم دلش .یاسی  ی یا بروند آنها یا .برود خانه این

 یم هم هنوز یاسی  ی که کند فکر این به نباشد مجبور

 تواند یم هنوز .بکشد را حورا طرح ذهنش و فکر در تواند

ی ببیند را او  اینجا از خواست یم دلش .ثانیه چند برای حن 

ی به همواره اوضاع اما .دورتر و دور .شود دور  یم سمن 

ی گریز که رفت ی .شد یم ممکن غت 
 

 هر که مادر دلبستیک

ی او به روز  آنقدرها که خودش مایل وضعیت شد، یم بیشت 

 حاال و باشد داشته جدا ای خانه بتواند تا نبود خوب

ا   .خرص 

 رفی  ی به تصمیم یک جواد عمو .بود مانده مردد ها پله روی

 یم شاید .شد یم شاد دلش ته فکر این با بود؟ گرفته

 آنطرف عمارت .شود بلند کوچک ی خانه این از توانست

 جدا اتاق یک توانست یم کوثر که بود بزرگ آنقدر حیاط
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ی .باشد داشته ا برای حن   یم حورا و خودش . خرص 

ی و باشند داشته را آفتاب به رو اتاق آن توانستند  مابق 

 ابد تا شد یم که بود جا برایشان آنقدر ها پرت و خرت

  .خرید خانه برای اضافه وسایل

 سمت به طمانینه با و کشید چشمش ی گوشه به دست

  .رفت باال مادر ی خانه

 زن عیل عمو .بودند نشسته حاال .بود گذشته ساعت نیم

 طرف مادرش و او طرف، یک سادات و رضوان عمو

 برای سوگواری و آه و اشک و گریه از بحث روند.دیگر

 به بود شده کشیده آرام خییل ها مانده و ها رفته ی همه

  .نامه آن

 روی دستش یک .بود نشسته پایش های پاشنه روی یارس

 دو هر کف .رانش روی دیگر دست و بود زانو ی کاسه

 مجلس سادات .بود داغ داغ باشد گرفته آتش انگار دست

ی کش لحظه آن تا و بود گرفته دست را  .بود نگفته چت  

 بود نیامده جا رس ها آنقدر هنوز که حایل حرمت به

ی عیل عمو و یارس حال .بودند ساکت  به شبیه بود چت  

  .هم
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ی شما آقا عیل-  مادر؟ نداری خونه این تو بزرگت 

 :کرد زمزمه لب زیر عیل عمو

 .نکنه کم رسمون از رو شما ی سایه خدا-

 هر یک هر .نداره خونه این تو مقایم دیگه سایه این واال-

ه و میاد خواستگار .کنه یم میخواد کار  من به کش مت 

ن یم خونه دیگه شهر یه .گه نیم  یم من به رفی  ی دم گت 

ی به زود انقدر  .اینطور شمام .گن ؟ قایص   من با نباید رفن 

 کردی؟ یم مشورت یه مادر

 مشخص هایش نفس صدای از .گرفت عمیق دم عمو

ل را خشیم چه بود  .کند یم کنت 

ی- ی یم اونطور رو دخت  ی یم کبود و سیاه زن  ی نیم کن 
 
 یه یک

ی وقت  رو بمونه خوای یم شه؟ ناقص بیاد رسش بالن 

 دستت؟

ی عیل اینکه از قبل  :کرد پروانه به رو سادات بدهد جوان 

ی هم شما شد خب-   .خانم پروانه هسن 

 .بود کرده مشت را چادرش های لبه پروانه
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ی یه جوونن باالخره-  ریشه و رگ تو منتها .کی  ی یم اشتباهان 

ی ی ی کارا قسم این هاشمیان بن   .نداره جان 

 .خورد تکان محسوس جایش رس پروانه

ی سخت مادر عیل هم شما- ت بذار .نگت   مدرسه بره دخت 

ی یه .بره رو ش ی اسم به وسط این بوده چت    تمام تو دخت 

 .رسش از بگذر دیگه شده

 خشم شدت از صورتش .آورد باال را رسش آرایم به یارس

 به رو را هایش حرف نکرد نگاهش سادات.زد یم سیایه به

 :داد ادامه عیل عمو

 .شد تنبیه که هم بقیه جای به دیگه-

 :پرید وسط یارس

 ان؟ یک بقیه-

 :شد رها کمان ی چله از باشد منتظر انگار رضوان عمو زن

 که هم اسمش .ننوشته  اون ...که .نازنی  ی خورده قسم-

 .بوده رموزشون و رمز گویا...بوده زیرش

 :رفت هم در یارس ی چهره
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 یک؟ رموز و رمز رموز؟ و رمز-

 جمع اش چانه زیر را چادر .انداخت پایی  ی را رسش رضوان

 :زد حرف جایش به پروانه .کرد

ا و یاسی  ی-  .خرص 

ی مثل یارس رس  نظر به پروانه .چرخید مادرش سمت به فت 

ی دست اما بود آرام ی چادر ی پارچه که هان 
 

 مچاله را رنیک

 :کرد رضوان به رو .لرزیدند یم آرام بودند کرده

ی یم رو همی  ی- ی خواسن 
 

 خانم؟ رضوان بیک

ی- ی یم خ 
 
 مامان؟ یک

 :کرد عیل عمو به رو .نداد اهمیت یارس به پروانه

ت بذار آقا عیل- ی یه .مدرسه بره دخت   .شده تمام بوده چت  

ی پروانه .داد یم فشار هم رو را هایش لب عیل عمو  ن 

ه هنوز که یارس به اهمیت  :داد ادامه کرد یم نگاهش خت 

ت کن خیال-  ...ننوشته دخت 

 :پرید وسط رضوان

 .ننوشته نازنی  ی-
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 :رفت در کوره از یارس

 نوشته؟ من ی عمه پس-

 :شد براق سادات

 ! یارس آقا-

 ! من خواهر گردن بندازن خوان یم اینا مادر-

 :توپید یارس به پروانه

 .نکن دخالت تو-

 :شد گرد یارس های چشم

 من؟ نکنم؟ دخالت من-

 :آورد بال را رسش عیل عمو

ی .خانم پروانه نداره اون و این- ی و من دخت   محسن دخت 

 به روز اون . یارس نداره تو خواهر و من خواهر .نداره

ی .مان ی همه ناموس خونه این زنای گفتم هم مادرت  ن 

ی   .شده هممون برای بشه آبرون 

 :گرفت تر محکم را چادرش پروانه

 .شماست با حق بله-
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 :گفت بغض با رنجیده رضوان

  .خورده من ی بچه رو هاش کتک-

 :کرد او به رو عیل عمو

  .خانم شماست تربیت-

 هام بچه به چشمام تخم مثل من .نبوده من ی بچه کار-

 .دارم اعتماد

 .نماند دور بقیه چشم از پوزخند این و زد پوزخند یارس

 :پرید وسط زودتر پروانه

 

ا از بوده قرار ما-  .کنیم خواستگاری یاسی  ی برای خرص 

 بدل و رد ای نامه یه بودن نامزد کنیم یم خیال حاالن

ت بذار .آقا عیل کن خیال همینطور هم شما .کردن  دخت 

ون بیاد  خونه از بت 

 :داد فشار هم روی را هایش دندان یارس

ی چنی  ی بار زیر هم من ی جنازه- ی ن  ه آبرون    .نمت 

 :نگرفت تحویلش پروانه
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 .کنیم یم رسیم رو خواستگاری هم صفر و محرم از بعد-

ی هنوز هم شما شر ی تصمیم شما .آقا عیل بزرگت  ندشر  .گت 

 محکم اما پروانه .بود شده آتش روی اسپند مثل یارس

 :زد یم حرف

مش من هم مدت این-   .خودم ی خونه میت 

 ! مامان-

 ...هم حورا و یارس-

ا-  ...میایم ما .نمیاد جا هیچ خرص 

 :کرد سادات به رو

 ما؟ جای بری شما باال؟ بیایم ما دی یم اجازه شما مادر-

 بازی کرد یم احساس که یارس .شد شوکه انگار سادات

 :شد خت  ی نیم است باخی  ی حال در عموعیل جلوی را برده

یم ما اصال-  .هست هم دار جا اونجا .جواد عمو خونه مت 

 :شد گرد سادات های چشم

 مکانش و جا دنبال بعد بره عموت بذار !روشن چشمم-

 .باش
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 به نفسش .نشست پس باشد خورده سییل انگار یارس

 :بود افتاده تالطم

 یم هستیم که جا همی  ی ما .نداره اشکال .باشه .باشه-

 .مونیم

 به رو آرامش همان با .باشد آرام هنوز کرد یم سیع پروانه

 :کرد یارس

 ...مادر تنگه جاتون شما-

 :چرخید سمتش شدت به یارس

یم ما .براتون بسه نفرید دو .ما جای بیاین شما پس-  مت 

 .اونور

 صورت به رو بار چند .داد قورت را دهانش آب پروانه

 :زد پلک یارس

 .زنیم یم حرف موردش در بعدا-

ا نمیذارم من .مامان نه- ی خرص   داداششم من .بره جان 

  .مسئولشم خودم

ی با رضوان  :گفت آرام بود رفته کف که صدان 
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 .باز ما ی خونه بیاد نداره اشکال ما نظر از-

ی چنان یارس  :نداشت نشسی  ی تحمل دیگر که شد عصبان 

ی میاد وقت یه .عمو زن نکنه درد شما دست- ان 
 که دخت 

 همی  ی !کنه یم در به راه از دارید اعتماد بهشون چشم مثل

ه باشه خودم نظر زیر جا   .بهت 

 :کرد پروانه به رو بعد

ی فقط بگو پرست به هم تو-  چشمای تو نگاه میذارم وقن 

  .بس و همی  ی .باشه کرده عقدش که بکنه خواهرم

 کوبید هم به محکم چنان را در و رفت خانه در سمت به

ی اتاق در .شد باز دوباره نشده بسته در که  سنگی  ی سکون 

ی برای ی لحظان   زل هم به رضوان و پروانه .شد حاکم طوالن 

 زانوها روی و کرد جمع را چادرش آرایم به پروانه .زدند

 :شد بلند

 .بزنید زنگ بهم داشتید کاری اگه..بزرگ خانم...ببخشید-

 به و ایستاد لحظه یک رفت یم در طرف به حالیکه در

 به و چرخید بعد .کرد نگاه دیوار روی محسن عکس
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 و گرفته عکس قاب تا را نگاهش رد سادات .زد زل سادات

ه داشت حاال ه خت    .کرد یم دنبالش خت 

ون خانه از عجله با یارس آمد پایی  ی ها پله از که پروانه  بت 

ی قدم با .بود زده  یاسی  ی .رفت اش خانه سمت به آرام هان 

 کرد یم احساس و کرد یم ماجراها این فدای داشت را

حه جگرش حه رسر  نابود آرزوهایش ی همه .است شده رسر

د تصمیم بود شده مجبور لحظه در .بود شده  حاال و بگت 

 با یاسی  ی .شد یم رسعت کم بدنش در داشت خون کم کم

ون های لباس  .بود ایستاده یخچال پای بت 

ی-  شد؟ خ 

 بود منتظر .ماند در دسته روی دستش .بست را در پروانه

ی برگ مثل و بیفتد فشارش  زمی  ی به و بردارد موج پایت  

 .بود کرده اش خسته حوادث فشار .بیفتد

 ! مامان-

 قدم با یاسی  ی .در پشت همانجا آمد فرود زمی  ی روی آرام

 :رفت سمتش به بلند های

 !مامان شد؟ چت مامان-
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 همان .بود صورتش نزدیک یاسی  ی .آورد باال را رسش پروانه

ی دوست ی چهره  را او خانه این در که کش تنها .داشتن 

 هایش چشم .بود نگرانش همیشه و داشت دوست واقعا

 و لرزید هایش لب .خورد رس آرایم به اشک .جوشید

ون فاصله با کلمات  :دویدند بت 

  ....صفر و محرم... از بعد...گفتم-

 .دید یم مات و تار را یاسی  ی .شکستند گلویش در ها کلمه

ی از تبلوری  .بدهد نجاتش بود قرار که مردی .یاور و ناخ 

ی از نجاتش برای که پرسی .کوچک ی بچه پرس  ، پویل ن 

ی ای، اجاره ای خانه  آورده خانه این به غربت و کش ن 

 و بدهد نجاتش خواست یم همیشه که پرسی .بودش

  .بود نشده موفق هرگز

 :بود گرفته را هایش دست یاسی  ی

 .بیارم قند آب برات برم بذار. باشه .مامان باشه-

ی در .کرد نیم رها را دستش اما پروانه  ناامیدی از موخ 

ی .بود شده غرق ی از موخ 
 

 همان شبیه درست .بیچاریک

 نه که روزها همان .بود شده رها خانه این در که روزها
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 مثل نه .هایش بچه نه .دهد نجات بود توانسته را خودش

 فرزندش برای لحظه یک که داشت را جسارت آن ایران

ی توانست یم نه کند فدا را خودش  ی همه .باشد تفاوت ن 

 کرده فدا را ها بچه .بود گذرانده ترس و سکوت در عمر

 .شد یم بلند باید .بود بس دیگر .بود بس دیگر اما .بود

 چت  ی همه شده که هم بار یک برای و شد یم ایران همقد

ی .کرد یم هایش بچه فدای را  به کرد یم تکیه .خودش حن 

 بود هایشان رگ در زن آن خون اگر که ایران های بازمانده

 یم پس را شده پایمال خون و ایستادند یم باالخره روز یک

ی این گلوی بر پا .گرفتند  ی همه و گذاشتند یم ناحق 

  .شکستند یم هم در را حصارها

وع ای تازه جنگ  ی تا و کرد یم رسر وزی پرچم وقن   باال پت 

د ی .نشست نیم پای از نت   .مرگ روز تا حن 

 

**** 
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 نگاهش داشت شاپور انداخت رس روی که را رورسی خزر

 خزر هنوز بود دیده را موهایش قبل روز اینکه با .کرد یم

 دور پیچاند را رورسی بلند ی دسته .کشید یم خجالت

  .بود معذب شاپور نگاه زیر .گردنش

 افتاده اتفاق بینشان آنچه به کردن فکر با دیشب تمام

ی موج بدنش بود ی که آنقدر . بود برداشته خوشر  حن 

ی ی یا ، حورا با بحثش و جر و یارس بدخلق   آن در بودن حن 

 را خوشش حال این توانست نیم هم بودن آواره و خانه

د ی تنها .بگت   یم مخدوش را روانش و روح عیش که چت  

 .شود رو به رو جدیدی شاپور با فردا که بود این کرد

 این و کند هضم شنیده آنچه بود نتوانسته که شاپوری

 هرچه .شد یم بدتر رفت یم شب آخر به رو چه هر فکر

ی شاپور از پیام نیامدن  که آنقدر . کشید یم طول بیشت 

ی  غزل رختخواب در بود کشیده دراز شب پایان در وقن 

ی خدا  خوانده اشک پر چشمان با را رابطه این با حافیط 

ی حالیکه در .بود  را شاپور عکس و برده  پتو زیر را گوشر

ی هر نوشی  ی فکر .بود کرده بزرگ  یم ترس به چت  

ی هر بود ممکن که العمیل عکس تصور از .انداختش  چت  
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 فرشته نقش در طور همان همیشه مثل شاپور اما .باشد

 :بود داده پیام نجات ی

؟-  خون 

 و طبیع شوخ بوی و رنگ و بود ای ساده پیام چه اگر

ی هیجانات
 

ی خزر برای نداشت را همیشیک  آرامش از دنیان 

  .بود نکرده رهایش شاپور پس .بود

 مخروبه ی پنجره نیم آن رف روی بود نشسته دوباره حاال

 دل از شاپور الک ی جعبه با را اش رورسی .کاروانرسا در

 .بود گرفته جلویش لبخند با و آورده در شده پوک درخت

 سالم و صحیح-

 مثل امروز بود داده قول خودش به .بود زده لبخند خزر

ایط هم چقدر هر .نباشد دیروز  و ریخته بهم خانه رسر

ی در خودش ی خزر آن باید امروز بود کامل پریشان   یم خون 

ی هر و خندید یم باید .داشت توقع شاپور که شد  چت  

 پیاده ماشی  ی از که همی  ی .راند یم رس پشت داشت وجود

 به بود گذاشته جا صندیل روی اینبار را چادرش و شده

 خودش با کرده نگاه که کاروانرسا بلند گیل کاه دیوارهای
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ی هر"بود گفته ون بذار هست خ  ون .اینجا بت   .دیوار بت 

 بود نشسته لبخند فکر این با " .توئه عشق ی خونه اینجا

 و عشق ی خانه که ای خرابه این فکر با .لبش روی

ی .بود آرامشش  قدم .شاپور و بود خودش فقط که جان 

 رگ از آرایم به آرامش حس آن بود گذاشته حیاط به که

  .بود دویده باال هایش

ی روی و کرد مرتب را رورسی های لبه  که کوچیک حصت 

 بود انداخته پنجره ی لبه و آورده عقب صندوق از شاپور

  .بود داشته نگه محکم را لبخندش .نشست

 .بهت میاد-

 :کرد نگاه انگشتانش میان پارچه های لبه به خزر

  .شماست ی سلیقه .مرش-

 خاص لحظات آن خواست یم دلش .کرد نگاه شاپور به

 آن داشت تصمیم که امروز .شود تکرار دوباره دیروز

ی باشد نداشته را آشوب  به اتفاق آن از توانست یم بهت 

د لذت ساده ظاهر  و افت اما شاپور نگاه .شود غرق و بت 
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ی  عنفوان در کش شبیه .نبود روز هر مثل که داشت خت  

  .مرسی بیماری یک

ی هنوزم-
 

 شما؟ مییک

 ...آخه ببخشید-

 :کرد نگاه حیاط به شاپور

ی طور هر-  .بگو راحن 

 شاپور کمرنگ لبخند .دوید نگاهش دنبال به خزر نگاه

 صاف خط یک ها لب و کرد ول را لبش های گوشه

 .شدند

  .امروز بیاد بارون کنم فکر-

ی .کرد نگاه آسمان به خزر  اینجا آمد یم هم سیل اگر حن 

ی ما بود قرار اگر .داد نیم دست از را  آن در روزش بق 

 در ساعت دو برای که داشت را حق این شود یط جهنم

ی   .باشد دیگر دنیان 

 .شاید-

 نیست؟ رسدت-
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 .گرفت لرزش دوباره خودش بدن و تن به شاپور نگاه با

 .نه-

ه بارون...هم اگر .برگردیم رسدته اگه-  اینجا خطرناکه بگت 

  .بودن

 . باشد اینجا خواست نیم شاپور .ریخت فرو خزر دل

 رسدتونه؟ شما .نیست رسدم...من .نه-

 کرد نگاه ها الک ی جعبه به .انداخت باال را رسش شاپور

 قورت را دهانش آب خزر .حیاط به زد زل دوباره بعد و

ی باید .داد ی .کرد یم پیدا حرق   .کرد یم کاری .میگفت چت  

 .داد یم دست از را پرس این نباید .باخت یم مفت نباید

 هر که داد یم نشانش باید .روزها این و ساعات این

 هر ، باشد ها آدم و اجتماع از افتاده دور هم چقدر

ی هم چقدر  یک از عضوی یا زندان، متولد باشد دخت 

 در را مرد یک دل بود بلد هم باز تعصب، پر ی شجره

 کس مرد آن برای توانست یم هم باز .دارد نگه دستانش

  .باشد دیگری

 ...ام .بزنم رو ها الک این از ییک خوام یم...من-
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 انگت  ی هیجان های رنگ .کرد باز عجله با را جعبه در

 .زدند یم چشمک

  .شما ی سلیقه به-

 .بزند لبخند کرد سیع و چرخاند شاپور به رو را جعبه

ی با تر ظریف شاید .متفاوت لبخندی ی چاشن    .اضافه ادان 

 :زد شاد پوزخندی .کرد نگاه جعبه به شاپور

 .بزن داری دوست خودت کدوم هر-

ی هر . نه- ی تو....خ 
 

 .بیک

ی تو ی کلمه ون وقن   و گرفت گاز را لبش کنج خزر پرید بت 

  .نماند دور شاپور های چشم از حرکت این

 .دستاتو ببینم-

 گذاشت را جعبه خزر .گرفت خزر به رو را دستش کف

ی روی  یم انگار را خزر پوست دستش گرمای .حصت 

  .سوزاند

ی همه ...بهش این خب-
 

ه این...ام...االن ویل .میاد رنیک  .بهت 
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ی یک جعبه از ون تند صورن   خزر به رو و کشید بت 

ی بود امیدوار .داد تکان را رسش خزر .گرفت  بودنش ناشر

 رها که را رورسی های لبه .نزند ذوق توی هم ها آنقدر

 اینحال با شدند یم شل رسش دور از آرایم به بود کرده

ی کردنش جمع برای   .نکرد تالشر

  .داشتم دوست رو این منم-

 باید دیگری کارهای چه کرد فکر و کرد باز را الک در

 پیش توانست یم کجا تا بکند؟ شاپور داشی  ی نگه برای

 ادامه فصیل چه تا قصه این ماند؟ یم شاپور کجا تا برود؟

 داشت؟

 الک شاپور نگاه زیر را چپ دست های ناخن که همانطور

ی خودش با زد یم  افتاده آرایم به که رورسی با .بود درگت 

ی فکر ی همه با .شانه رس بود  یم فشار را مغزش که هان 

 .خونه اون تو برنگردم هیچوقت شد یم کاش".دادند

ی .بمونم همینجا  فکر از ".کردیم یم فرار اگه شد یم خ 

 تا دهانش جلوی گرفت را دستش .شد رسد بدنش آخر

 .کرد متوقفش شاپور انگشتان حرکت اما .کند فوت

 .خواست یم را دستش شاپور
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 با را هایش لب .انگشتانش روی نشست یم شاپور نفس

 و چپ را را رسش آرایم به و بود گرفته انگشتان از فاصله

ش و هیجان از خزر .داد یم تکان راست  به توامان است 

 .کرد یم نگاهش چشیم زیر شاپور .بود افتاده سکوت

ی  سقف به چسبید یم هایش مژه کرد یم نگاه آنطور وقن 

ی و ابروها
 
یک ی هایش چشم خدادادی تت   یم نمایان بیشت 

  .شد

 .شد خشک کنم فکر-

 از ییک روی کشید انگشت آرام .گرفت پس را دستش خزر

  .بود نشده خشک کامل هنوز .ها ناخن

  .شد قشنگ-

 شده عمیق نگاهش و هایش چشم .کرد نگاه شاپور به

 دست تا کرد باز را الک در .زد باریک لبخندی خزر .بود

 زدن زل جای به شاپور خواست یم دلش .بزند را بعدی

ی  گو بذله و شاد شاپور آن قبل روزهای مثل .بزند حرق 

  .باشد

 ...خزر-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ریخت فرو اسمش شنیدن جدی اینطوری از خزر دل

 رد دستش "نکن خراب خونمو .نه اینجا .نه حاال نه .نه"

 به و آورد باال را رسش .پوستش به کشید الک و شد

  .کرد نگاه شاپور

ی-  .هیچ 

ی یه االن همی  ی" .افتاد تپش به خزر های پلک  .بگو چت  

 .کرد نگاه حیاط به لحظه یک شاپور "بکن کاری یه .یاال

 :داد فرو را دهانش اب خزر

 ...شاپور-

 ای دریاچه در انگار خزر .سمتش چرخید رسی    ع شاپور رس

ی اینحال با . لرزید یم درون از باشد یخ از  جلو به چت  

ی .داد یم هلش  ترک ی پوسته این خواست یم که چت  

ی فرو باالخره را برداشته  :اندازد ن 

ی-  .هیچ 

 .شد کج شاپور گردنش .کرد کالمش ی روانه لبخندی

ه ثانیه چند  به شاپور های لب کنج .کردند نگاه هم به خت 

 :رفت باال به رو آرایم
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  کجاست؟ تا...موهات-

 مانده ها انگشت از تا دو هنوز .آمد پایی  ی خزر دست

  .بودند

 ببینم؟...میشه-

 چه باید دانست نیم .داد فرو را دهانش آب خزر

 ساد باشد؟ خوشحال باشد؟ هول .باشد داشته احساش

ی کند؟ رفتار رها و آزاد باشد؟  بیاید؟ نظر به تفاوت ن 

د؟ سخت  کدام و داشت یم نگه را شاپور کار کدام بگت 

 کرد؟ یم دورش

 .الکیه...دستم-

 ...من... خوای یم... خب-

 شده بافته بلند موهای که تنش از ای نیمه آرایم به خزر

 .چرخاند شاپور طرف به بود بلعیده مانتو ی یقه در را

ون را موها بتواند شاپور تا گرداند را رسش  .بکشد بت 

 نفسش گردنش پوست به شاپور های دست شدن نزدیک

  .بود کرده حبس سینه در را

 داره؟ ادامه کجا تا-
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ون را شده بافته موهای بلندی شاپور  انتهای .کشید بت 

 :داشت لبخند .بود هایش دست روی مو

  . بلنده چقدر-

  .دزدید را نگاهش خزر

؟ یم همیشه-  باق 

 .داد تکان رس خزر

 ...جور یه کس هر البته .تره قشنگ باز موی ویل-

ی خزر  کش و آورد باال بود شده خشک الکش که دسن 

 آبشاری .شد باز آرایم به موها به تاب .کرد باز را مو پایی  ی

 .اش شانه رس ریخت مشیک و دار تاب بلند موهای از

ی نزدیک تا موها بلندی  :زد لبخند شاپور .آمد یم حصت 

 .خزر دریای .ده یم دریا بوی-

 دریای میان در مردانه های پنجه مالیم حرکت به خزر

 اش شانه رس .داد نشان کند العمیل عکس موهایش مواج

 .پرید هایش چشم و آمد باال

**** 
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 در .داد یم تکان بود گوشش در موزییک روی را رسش

 انگشت با و گرفته دست در خیایل گیتار یک حالیکه

 اول ی پله دو ییک از داد یم قلقلک را ها سیم هایش

 اتاق سمت چرخید و ایستاد بعد .رفت باال خوابگاه

 :نورالیه

 نورالیه؟-

 نظر به و بود مت  ی زیر نورالیه .کرد داخل پنجره از را رسش

  .آمد یم سیم یکرسی به رفی  ی ور مشغول

؟ یم چکار -  کن 

 :کرد نگاه پنجره به و چرخید نورالیه

 .داره اتصایل رایه سه-

 :تکاند را شلوارش پشت و ایستاد

  .لیست تو بنویسم .بخریم ییک باید-

ی هدفون شاپور ون گوشش از که هان   ی یقه از و آورده بت 

ون بودند آویزان هودی  :کشید بت 
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  .برات امشب میارم لیست-

 .خونه یم خروس کبکت چته-

 :انداخت باال رقص به را هایش شانه شاپور

 همراه یه . آمریکا بفرستنم خوان یم گفی  ی .شدم بورسیه-

م تونم یم هم  میای؟ .بت 

ی که ای خسته مرد به رو چشمیک  و کرد یم اذیتش چاق 

ی به داشت  .زد داد یم جا مت  ش پشت را خودش سخن 

 :خندید نورالیه

  .قراح همی  ی از نکی  ی دیپورتت پا به-

 :پنجره رنگ ست  ی ی لبه روی گذاشت را هایش آرنج شاپور

 .شیم یم فامیل داریم .نباش نگران-

ی دنبال به نورالیه  پایی  ی و باال را مت  ش روی کاغذهای چت  

 :کرد یم

 چندم؟ بار برای-

 :ایستاد صاف شاپور
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؟ مرد حرفیه چه این- ی یه حسان  ی هم جان 
 

سه مییک  به مت 

ی گوش  .نباید که اونان 

ی نورالیه  :کشید باال را اش بین 

 آوردی؟ در رو سوپر های موجودی کرس .باشه-

ی شاپور ون جیبش از را گوشر  یم نگاهش داشت و آورده بت 

 :کرد

 اینا نوشتم مت  ی چت  ی یرسی...ببی  ی .شب تا برات میارم آره-

  .دنبالش میومدن ها بچه .کن تاکید رو

ی هر دیگه- ی خ    .آوردیم گفن 

 ! که نیاوردی صابون-

 :داد تکان رسی نورالیه

  .کارت رد برو-

 شکافته را صورتش پوست تقریبا که ای خنده با شاپور

خانه به رسیک .دوید باال میان در ییک را ها پله بود  آشت  

 کردن درست برای کش هنوز و بود غروب دم . کشید

  .بود نیامده غذا
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 :کرد بلند را صدایش رفت یم اتاقش سمت به حالیکه در

ی یه پاشید ها موجه جوجه-  گشنه کلفتا کنید درست چت  

  .ان

ی که پرسی به  قابلمه با و کشید یم لخ لخ را هایش دمپان 

خانه سمت به دست در ای  :کرد اشاره رفت یم آشت  

ی .پیس پیس- ی؟ خوای یم خ   بت  

 :گرفت سمتش به را قابلمه پرس

ی سیب-   .زمین 

 :داد تکان رس شاپور

ه چه- ی سیب انقدر خت  ی بردار خورید؟ یم زمین   .بت  ی ماکارون 

 .چشم-

ی پرس خانه طرف به تفاوت ن   شاپور .داد ادامه آشت  

 :انداخت اتاق در به را کلیدش

 .دارم دوست .باشه هم تند .بزن زیاد رب-

 رس باالی بود نشسته پا رس میثم بست که را اتاق در

 :هادی
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  .رو چشمت کن باز گم یم االغ-

 :زد داد زد یم پا و دست حالیکه در هادی

ی خری عجب .بابا کن ولم-   .هسن 

 :داد فشار چشمش کنار را دستمال و نشست

 نیم تو به که کنم باز رو چشمم تونستم یم اگه یابو-

ی گفتم  . بریزی چان 

 :گذاشت چرمش های بوت نیم پشت پا شاپور

ی-  شده؟ خ 

 استکان به و خاراند را کمرش .اتاق کف نشست میثم

ی  :کرد نگاه بود دستش که چان 

 تا برگرد تو کنم یم صدات من .فکری یه ببی  ی هادی-

ی ه خودش .صورتت تو پاشم یم رو استکان برگشن   تو مت 

 .چشمت

 بلند جایش از هادی .خندید خودش برای بلند صدای با

 :شد

ی-   .عن بمت 
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 :صندیل پشت انداخت را هودی شاپور

ی-  چشمت؟ شده خ 

ی یه .بابا دونم نیم-   .نمیاد در توش رفته کوفن 

 های ظرف کوه کنار مت  ی روی را استکان حالیکه در میثم

 :گفت گذاشت یم نشسته

ی نمیذاره-  .که بریزم چان 

ی به شاپور  :کرد نگاه مت  

 چشمش؟ تو ریزی یم رو پیش روز صد چای-

  .کردم درست تازه بابا گمشو-

ی قطره براش برو پاشو-  .بگت 

 :آورد باال را انگشتش میثم

م دارم- ت دوست بزن زنگ هادی .مت   باباش بده دخت 

 .بیاره

 بی  ی ناخت خندید یم حالیکه در و کشید دراز تخت روی

 :کشید هایش دندان
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ی یه-  هادی شده قرار .داره داروخونه باباش زده تور دخت 

ن  سوراخشون های بادکنک تست برای رو   .بت 

ی تخت که را فرهاد ی خنده صدای اش خنده  باالن 

 :کشید عقب را صندیل شاپور .آورد در بود خوابیده

ف سگ لونه .کنید تمت  ی رو اینجا گمشید پاشید-   .داره رسر

 :گفت بلندی تچ میثم

 بیاری؟ خوای یم رو کش داداش؟ چته-

 .خفه-

  .فعال دادیم کرایه رو یخچال کارتن-

ی .گرفت را اش خنده جلوی شاپور ون پا از که جوران   بت 

 :کرد پرت میثم سمت آورد یم

 .دور دور یکم بریم پاشید-

 :شد بلند آرنج روی میثم

ه؟ چه هان-   .حایل رس خییل انگار خت 

 :کرد نگاه شاپور به باال از و زد کنار را پتو فرهاد
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 کرد یم بو رو دهنت میومد االن بود اینجا اگه مامانم-

ی ی نخورده چت    گفتیم خونه رفتیم شب یه ما آقا .باشر

ی بریم
 
 اومده مادرم بود بعید که انقدر بچرخیم خانوادیک

  .کشید یم بو بود

 :کرد شاپور به رو میثم

ا این از نه-  دستش میدی ماشی  ی روزه دو این .نیست چت  

ه نیست معلوم  ...فهمیدم اوه... چه مت 

 :نشست جایش رس رسی    ع

ی- ی گنچ    نه؟ کردی پیدا چت  

 لیوان ی لکه با برگه چند کثیف های ظرف زیر از شاپور

ی ون چان   :کشید بت 

 نیست؟ مسائیل های جزوه اینا-

 :کشید هم در را هایش اخم میثم

ی مشخصه ماشی  ی خاک و گرد از- ون مت   .شهر بت 

ی کاروانرسا  نه؟ مت 
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ی یم رو ها جزوه این االغ- ی چه با من دون   کرده جور مکافان 

 بودم؟

 :پرید پایی  ی تخت از فرهاد

 

  .گرفتیم زیراکس-

 اونوقت؟ برینید باید اصلش رو-

 :تخت باالی انداخت و کرد گرد را پتویش

  .بهش بده رو زیراکسش-

 :ایستاد میثم

ی هان؟- ی وطن  ی .نگفن   کردی؟ پیدا چت  

 :ها ظرف روی انداخت را ها برگه شاپور

م دارم من-  شامم .باشه شسته اینا برگشتم .مغازه مت 

 .بذار تو میثم شده اینطور چشمش که بود هادی نوبت

 :کرد شاپور به پشت میثم

ت زارت- ی داره انگار میده دستور جور یه .اعلیحرص   خرخ 

  .میده مغازه اون از رو ما
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 که شادی همان با دوباره .بست خنده با را اتاق در شاپور

 یم زمزمه لب زیر که ای ترانه با بود جاری هایش رگ در

  .رفت پایی  ی مغازه طرف به ها پله از کرد

ی هر هنوز  یم شد یم ایجاد اش روزانه افکار در که مکن 

ی زیر تالطم یک صدای توانست  های نفس در را پوسن 

ی بشنود خزر  در موهایش تاب میان را خودش او وقن 

  .بود کرده پنهان گردنش بلور ی کننده وسوسه قوس

 نقطه به ترانه .کرد روشن را چراغ و انداخت در به کلید

 هنوز شاید .کشید هایش لب روی زبان رسید که پایان ی

 پر نفس بوی هنوز شاید .باشد هایش لب روی طعم آن

 .کند احساس را خزر اضطراب

 انرژی آنقدر .زد کمر به دست .کرد نگاه ها قفسه به

 روز چند این ی معوقه کارهای داشت تصمیم که داشت

 جنس .کند عوض را ها جنس جای .برساند رسانجام به را

ی یک و بچیند را جدید های  باید .بکند مفصل گردگت 

وع و کرد یم پیدا مناسب آهنگ یک  تا حاال از .کرد یم رسر

  .کند کار نفس یک توانست یم شب نیمه
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ی حال  انرژی تمام بود کرده نصیبش صمیمت آن که خوشر

ی میان .بود برگردانده را اش رفته دست از  چشم رسگردان 

 این به را زمی  ی یا کند نگاه را او دانست نیم که خزر های

 ریخته بهم و مشوش اینقدر باید چرا که بود کرده فکر

ی مشکالت شود؟ چه بود قرار مگر باشد؟
 
 کس هر زندیک

 که کند بازی خایص نقش نبود قرار .بود خودش برای

ی مشکالت کوه نگران .باشد عملکردش نگران  رو که دخت 

  .بود رویش به

ی پودر چند و کشید را دستش  از را باقیمانده لباسشون 

ی .برداشت ها قفسه روی  را اش کشیده های پنجه وقن 

 چقدر که کرد یم فکر این به بود برده خزر موهای میان

 دست به .باشد بخش لذت لحظه این داشی  ی تواند یم

ی آوردن  بود پرسی اولی  ی او احتماال که خزر شبیه دخت 

 با را ها لحظه این نبود مجبور .شد یم دنیایش وارد که

ی که ای آینده به کردن فکر  نبود مشخص آمدنش حن 

د خودش از و کند خراب  و سال این توانست یم .بگت 

ی  درسش که آن از بعد .باشد داشته را خزر بعد سال حن 

 بود قرار مگر .افتاد یم اتفاق یک و هزار  هم شد یم تمام
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 شبیه همشان ته یا باشند؟ داشته ته ها رابطه ی همه

ی شاید .بقیه مثل بود ای رابطه هم این باشد؟  خییل حن 

ی  .بقیه از بهت 

ی کاری هر برای خزر  چشم ته لرزش را این و بود حاض 

  .داد یم لو هایش

 :کوبید بهم را هایش دست

ی که بریم-   .بدیم اساش دکور تغیت 

ی مرحله به قدم توانست یم زودی به  بگذارد جدیدی هان 

 این ی همه .بود نیاورده دست به را فرصتش هنوز که

  .بسازد را شبش و روز توانست یم تصویرها و فکرها

ی تا  نه بدهد را بو آن خزر نه دیگر و شود خسته که زمان 

ی نه باشد جدید آنقدر کاروانرسا  جدید ی مرحله آن...حن 

 .آور شگفت آنقدر

**** 

 

 کنج کشید یم ثانیه چند هر را شستش انگشت خزر

 یا .بود حوایل آن شاپور نفس حرارت هنوز انگار .لبش
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 لب و او های چشم بی  ی نگاهش هنوز . ریشش ته زبری

  .بود انقالب در هایش

ی آدم ی همهمه  شام برای جواد عمو ی خانه در که هان 

 حال این با کرد نیم فروکش ای لحظه بودند شده جمع

ی هیچ انگار خزر  دنیای در غرق چنان .شنید نیم صدان 

 کاه رف روی نشسته هنوز حاال همی  ی انگار بود خودش

 موهایش میان شاپور های پنجه به دارد و کاروانرسا گیل

 و داشت یم بر بدنش که ریزی های موج به .کند یم فکر

 تمام که ترش حس آن به .بود زده خجالت بابتشان

 همی  ی اگر اینکه به .تمایل و ترس .بود گرفته را وجودش

 چه؟ بدهد اجازه اگر شود؟ یم چه بدهد خایل جا حاال

 ذوق توی اش نابلدی اگر چه؟ بیاید بدش شاپور اگر

ی اگر نیاید؟ خوشش شاپور اگر بزند؟   برود؟ پیش بیشت 

 همیشه که جون آقا روح به برسه کنید ختم صلوات یه-

  .بود خانواده شدن جمع دورهم طرفدار

 زمزمه و ها لب دادن تکان ضافت به بقیه از دیرتر خزر

 بود نشسته سادات خانه بزرگ سالن آنطرف .افتاد کردن
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 و بود ایستاده اش صندیل پشت جواد عمو .ویلچر روی

 :زد یم حرف بقیه به رو

ه چه-  حموم؟ تو شده گم صابون خت 

 روی همیشه مثل .بود نشسته سادات از فاصله با یارس

 در را دستش های انگشت و بود نشسته پاهایش ی پاشنه

 اینکه از بود معلوم و داشت اخم  .بود کرده گره هم

 دلخور بنشیند عموعیل روی به رو درست شده مجبور

  .است

 هم دور همیشه بده برکت جمعمون به خدا هللا شا ان-

ی هم روز هر خدا یاری به باشیم ی و بیشت  ه .بشیم بیشت   ست 

ی ی ش رو پیغمت   .بدیم گست 

 تکان آرام را رسش .پیچید خانه در سادات پوزخند صدای

 :داد

  .هللا شا ان-

 :کرد نگاهش و شد خم جواد عمو

 خانوم؟ حاج هنوز دلخوری-
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 دور را رسش سادات .بوسید را مادرش ی گونه خنده با

 :گرفت

ی- ی آخر مهمون  ی اون حرفای گرفن  ی یم هم چنان    .زن 

  .مادر هستم هم نوکرت من-

 روی را مانتو ی لبه .کرد عوض را پاهایش جای خزر

 دانه به .کشید اش رورسی ی گره به دست . کشید پایش

ی های  .کرد نگاه بودند ریخته فرش روی شام از که برنچ 

 از بعد مبادا بود کرده چک بار صد آینه در را خودش

ی ها ساعت ی .باشد مانده پوستش روی ردی یا جان   وقن 

 گم در رس .داشت حس یک تنها دید یم آینه در را خودش

 .است افتاده ها اتفاق آن بود نشده باورش هنوز و بود

ی هیچ شود مطمی  ی تا بود کرده چک را هایش ناخن  نشان 

 همی  ی که کرد یم فکر خودش با .نیست شده پاک الک از

 کند فکر است ممکن گذرد؟ یم چه شاپور ذهن در حاال

ی او ی دخت   چنی  ی به پا زودی این به که نیست خون 

ی   است؟ گذاشته صمیمین 

ی و داشت دلشوره   .زد یم چنگ را دلش رس چت  

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی .من خوام نیم نوکر- ی هم خونه رفن   وقت اونجا گرفن 

ی من به افتاده یادت بردن اسباب
 

 .بیک

 ظرف تا کرد یم صاف را کمرش حالیکه در جواد عمو زن

د کنار نفر آخرین جلوی از را میوه از پر  :گفت بت 

 ...اونجا زهرا خود .بزرگ خانم نگرفتیم که ما-

 کرد یم دعوتش سکوت به که عمو چشم و رس عالمت با

ها از ییک به رو .شد ساکت ی ی بقیه تا کرد دخت   را پذیران 

د عهده به ی دل هیچ بود معلوم .بگت  ایط از خوشر  ایجاد رسر

  .ندارد شده

 پتوی روی گذاشت هم روی را هایش دست سادات

 :بود پاهایش روی همیشه که ای چهارخانه

ی هللا شا ان خب-   .باشه روتون پیش خت 

  .شد بلند اتاق بر و دور از گفی  ی هللا شا ان و آمی  ی صدای

  .مستحق یه دست میدم رو اینجا منم-

  .آمد باال آرایم به یارس رس .شد سکوت دوباره
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 خدا خواست خب ویل.خونه تو بیاد غریب خواستم نیم-

ی حتما .گذاشت پام پیش رو ثواب راه این که بود  قسمن 

ن و مادر یه  .بوده   .شدن آواره زمستون سیاه رس .دخت 

 دلش .کشید و گرفت را لبش پوست از ای گوشه خزر

ی به شاپور از که پیایم آخرین پیش بود مانده  اش گوشر

 را هایش لب وقت همان "چطوره؟ من خانوم"بود رسیده

ی درست .بود گرفته گاز  بدهد جواب خواست یم وقن 

ی در به یارس ی با .بود زده دستشون   خودش در که رسعن 

ی نداشت رساغ  و کرده پنهان هایش لباس میان را گوشر

ون   .بود آمده بت 

 مادر؟ یک-

 را جوابش تا چرخاند عیل عمو سمت به را رسش سادات

 :بدهد

  .شما شناش نیم-

ی ی همه از .بود دلخور ازهمه انگار  داشت توقع که کسان 

 و فرمان به گوش هنوز باشند کوچکش های بچه هنوز
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ی عاطفه نه و عیل نه اینکه از .دستورات  نگه برای تالشر

  .بود دلخور بودند نکرده خانه همی  ی در جواد داشی  ی

 .بشینه بیاد یاسی  ی آقا هم بعد هللا شا ان-

 پشت رورسی زیر دست با داشت .نشنید درست خزر

 های بوسه صدای .کشید یم دست را خودش گوش

 .او موهای میان کشیدنش عمیق نفس .آمد یم شاپور

ی  .داشت یم بر موج بدنش باز اش یادآوری و فکر با حن 

  .افتاد یم آشوب به دلش و شد یم راست تنش موهای

 :کنارش صندیل روی بود نشسته جواد عمو

ی مادر- ون مارو دیگه یعن   کردی؟ بت 

 :نخندید اما سادات .بود گفته خنده با

 ویل .هام نوه .بشن دور ازم هام بچه ندارم دوست من--

 جا همه برای اینجا ما .مختاره هم بره خواد یم کس هر

 .چشمام تخم رو قدمش کنه ازدواج هم یاسی  ی .داریم

 

ون خودش دنیای از خزر ازدواج ی کلمه شنیدن با  بت 

ی اولی  ی .آمد  روی بود یارس سنگی  ی نگاه دید که چت  
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ی .خودش  شدن دار زاویه توانست یم هم فاصله آن از حن 

دن خاطر به را فکش  و گیج . ببیند هم روی ها دندان فرسر

 که سادات به رسید و چرخاند بقیه بی  ی را نگاهش گم

 .کرد یم نگاهش داشت

ی هللا شا ان- ه سامون و رس هم یاسی  ی .باشه خت   از ما بگت 

 .خدامونه

 :کرد جواد عمو زن به رو .بود داده باال را اش چانه سادات

ی بیارید آب لیوان یه-   .زحمت ن 

 خزر که نگایه . کرد نگاه خزر به دوباره حرف این از بعد

 های طرح به .انداخت پایی  ی را رسش .نداشت دوست هیچ

 حال در لحظه هر کرد احساس و دوخت چشم لباسش

ی در را یاسی  ی حضور توانست یم .است شدن خایل  قسمن 

 او میان که ای فاصله .کند حس بودند نشسته مردها که

 لحظه آن در .بود شده پر زینب شوهر با و بود یاسی  ی و

 او ی درباره .کنند یم نگاه او به همه کرد یم احساس

 تصمیم یاسی  ی و او برای لحظه همان در و زنند یم حرف

ند یم  .کرد نگاه یاسی  ی به و آورد باال آرایم به را رسش .گت 
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 میان شده درست مثلث به و بود پایی  ی رسش یاسی  ی

  .کرد یم نگاه انگشتانش

 چشم لحظه یک برای .کرد یم نگاهش داشت هنوز یارس

 عاطفه ی بچه و کوثر ی گریه صدای .شدند چشم در

 این بلور کنان خنده عیل عمو زن و شده بلند زمان هم

 :شکاند را ترها بزرگ سکوت

ی تو صدا چه هللا شا ما وای-  هللا شا ان .انداخی  ی صدان 

 .بشه خانوم زینب قسمت

ی چادر خنده با زینب
 

 برای و کشید باال رسش روی را رنیک

 : کرد رد خزر روی از را هایش دست کوثر گرفی  ی

 . عمو زهرای قسمت هللا شا ان .ممنون خییل-

 .بود ایستاده منتظر که رساند یارس دست به را کوثر

 :آمد در پروانه صدای

ش- ون نت   .رسده رو بچه بت 

ی یارس ون اتاق از اهمیت ن    .بود اخم از پر هنوز .رفت بت 

 یم بود بار اولی  ی روزها از بعد که کرد نگاه نازک به خزر

ی شکسته هم در و مغموم . دیدش  .بود نشسته کنچ 
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ی تمام که بود کشیده پایی  ی آنقدر را رورسی  اش پیشان 

 به باالخره امروز که دانست یم خوب بود شده پوشیده

 پایی  ی را رسش زود و کرد نگاهش نازک .است رفته مدرسه

ی پوست حالیکه در عیل عمو .انداخت
 

 کرد یم جدا را نارنیک

 :گفت

  اینجا؟ بیان گفتی  ی ؟ گید یم رو صالچ خانم نکنه مادر-

 دست بود گذاشته پایش زوی که ای میوه ظرف سادات

 :گرفت

  .بله-

ی-  ...اونکه .باشه خت 

ه بله-  .خت 

  .نداد عمو به زدن حرف ی اجازه

ی- ی رو تبچه پاشو دخت    .کرد گریه بس از شد هالک بگت 

ی کوثر رفی  ی با تازه که بود حورا با صحبتش روی  پیدا وقن 

ی تا بود کرده  گرفته پوست نیمه ی میوه حورا .بخورد چت  

 .کرد مرتب را چادرش و ایستاد . گذاشت بشقاب توی را
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 .داد یم تکان را بچه و ایستاده خانه ایوان در یارس

 .من به ش بده-

 میان حورا های دست .خشک و رسد .کرد نگاهش یارس

 .بود مانده هوا و زمی  ی

 .حتما گشنشه-

ی نگاه این از  اوقات اغلب آنکه با .ترسید یم یارس عصن 

ی دلیل  بود داده یاد خودش به دانست نیم را هایش بدخلق 

ین .بنشیند عقب فقط ها وقت این  و ارتباط کمت 

 یکدفعه یارس گذشته شب مثل تا باشد داشته را اصطکاک

 کوچیک چت  ی هر رس بر بیداد و داد و نزند غذا ظرف زیر

 همیشه .برسد سادات گوش به صدا مبادا نیاورد در

ی کرد یم احساس  رسش روی درست بزرگ و سنگی  ی چت  

ی .است خانه تاق باالی  یم یارس صدای با که چت  

ی .شود خانه وارد و برسد سقف های ترک از توانست  چت  

ی .کند خفه را او که ی زن آن .بود سادات که چت    پت 

ی همیشه که نشی  ی ویلچر
 
ون آمادیک  خانه از را او کردن بت 

ی .داشت ی به که حاال حن  ی .بود وصل جان   این مثل جان 

 . مرد

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .خونه بریم بکن ای بهونه یه-

 شانه رس و رسید چادر .آمدند پایی  ی آرام حورا های دست

سید سوایل .کرد نگاه یارس به .افتاد اش  منتظر همیشه نت 

ی یارس .بدهد ادامه خودش تا ماند یم ی پیش قابل غت   بین 

 .باشد چه اش بعدی ی بهانه نبود معلوم هیچ و بود

  .دونم یم چه .داره درد دل کوثر بگو-

ی اینکه فکر .کشید باال را چادر  ترک را سادات های مهمان 

ی هر مثل .انداختش یم ترس به دلیل هر به کند  که وقن 

 بود مجبور و افتاد یم خانه تلفن روی سادات ی شماره

ی وقت یا بدهد جواب خودش  خودش را غذا باید که هان 

  .ترسید یم زن این با شدن رو به رو از همیشه .برد یم باال

 شنیدی؟-

 چرا؟-

  .خونه برم خوام یم .نداره چرا-

 ...آخه االن-

 .بخوابون رو کوثر خونه بیا .بده حالم بگو-
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ی همان .دوید یارس های چشم میان حورا نگاه  که چت  

ی هم طلب .بود ها چشم ته کرد یم را فکرش  .آغوشر

ی ی دروغ .زد یم پس ها شب اغلب که چت    از که هان 

 یم تا و بیندازد تعویق به را اش پایک تا ساخت یم خودش

 .براند عقب را محسن به موجود ترین شبیه این تواند

ی ی ها شب بيشت   یا کند آرام را کوثر خواست نیم دلش حن 

ی حاال .بخواباند  ی خانه آن به را خواهرش آمدن حن 

 . دانست یم موهبت کوچک

 .االن زشته-

  .نیست زشت-

 داخل زودتر خودش و انداخت حورا آغوش به را کوثر

 :شنید یم را صدایش حورا .شد

بت بچه برای داروخونه برم باید من ببخشید-  .بخرم رسر

 .داره درد دل

 

ون خانه در از و شد رد حورا کنار از  احتماال .رفت بت 

ی کوچه، رس ی داروخانه تا رسیدن ی فاصله ی مکث مدن   ن 
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ی تا داشت وقت حورا را برگشت و دلیل  .کند خداحافیط 

 که بگوید پاهایش به و بخواباند را کوثر برود خانه به

 که کند یادآوری بار هزاران ذهنش به و . نلرزند آنقدر

 آن اما او شبیه هم قدر چه هر مرد این و مرده محسن

ک آن...خودش و نیست آدم  عکاسخانه کنج ترسیده دخت 

  . مشت میان الیک و آبنبات با

 تا براند پس ذهنش در بار هزار دویست را آخر روز آن

 صدای با چاقو و خون و محسن های عربده صدای

 بشنود را یارس های حرف .نشود ییک یارس تالطم پر تنفس

ی ون ناگاه هایش لب میان از عزیزم ی کلمه وقن   رسید یم بت 

 مثل که حاالست همی  ی انگار کرد یم بغل محکم را او و

 محسن خون از ای قطره مثل .برود فرو زمی  ی در ای قطره

  .رفت یم فرو فرش بطن در داشت روز آن که

* 

 

ی که بود ظهر .بود گرم روز آن  رسیدند کوچه پیچ به وقن 

 هنوز .است گذاشته جا را خریدهایش آورد یاد به مادرش

 تصویری شبیه بزرگ شکم آن با مادر که آورد یم یاد به
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ی .نبود دنیا در زیباتر و بلندتر ، تر بزرگ آن از که بود  وقن 

ی آن ، داشت شکم در را کوثر خودش  دیگر که روزهان 

 یم آینه جلوی مدام بود شده ترک از پر شکم پوست

ی همان توقع خودش تصویر از و ایستاد
 
 اما .داشت را بزریک

ی آینه در خودش  هیچ که بود رفته رو و رنگ و الغر زن 

ی ی و زیبان   های گونه آن با مادرش .نداشت را مادرش شادان 

ی چشم و سفید پوست نداخته، گل   .زد یم برق که هان 

 بود یادش خوب .داشت بغض بود کرده باز که را خانه در

 از روز آن و حال آن هیچوقت و داشت حایل چه که

ی هم وقت خصوصا .رفت نیم خاطرش  یارس با آغوشر

ی ی هر از بیشت   .روز آن به شد یم پرت زمان 

 در و ترسیده .بود آمده خانه به دست در الیک با که روزی

 از .آمد یم بدش محسن های دست از .رفته فرو خود

 اتاق آن از .تنفسش صدای از . پاهایش روی نشسی  ی

 عروسک یه"مداومش های پچ پچ از . گرم و تاریک

ی وقفه از "بخرم...خوام یم .برات دیدم...بزرگ  بی  ی که هان 

 و تند های موج با شد یم هماهنگ و افتاد یم کالمش

ی روز آن .تنش آور چندش ی ن   .بود رسیده راه از یاسی  ی خت 
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 افتاد زانوهایش روی از او پریده جا از محسن که طوری

 .کرد یم احساس زانوهایش در را درد آن هنوز .زمی  ی بود

 آن .بخرد الک او برای تا بود فرستاده را یاسی  ی محسن

  .بودند رنگ بد ها الک ی همه روز آن از .رنگ بد الک

 برخورد بار هر اما . نبود زمزمه اهل .نبود حرف اهل یارس

 به را حورا تن تمام گردن پوست به منقطعش و گرم تنفس

ی .انداخت یم انقباض و فرار تکاپوی لش از که چت    کنت 

ی یارس .بود خارج  اما حورا "چته؟"غرید یم ها وقت بیشت 

 با .کرد یم یط بسته کامال های چشم با را مراحل تمام

ی یک از .یارس از رسش کردن دور  داده یاد خودش به جان 

 هم جایگزین را تصویرها تا کند تالش ها وقت این بود

 و اتاق به بیاورد را یاسی  ی .شود آسان تحملش شاید کند

ی اما .او با .آنجاست کند تصور کند سیع ی تصویر حن   ن 

  .بود نیامده غالب رنج این به هم یاسی  ی رنگ

 عروسک خواست یم . کمد پشت بود انداخته را الک

 ای گوشه و بکشد شکم در را زانوها .کند بغل را محبوبش

 را محسن مادر .کند گریه نیامده مادر تا شاید .بنشیند

 روزهای آن در اگرچه .بود خوشحال .داشت دوست
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ی داشی  ی دوست و عشق از کودیک  اما دانست نیم چت  

 روزگار در مادرش دانست یم .فهمید یم را خوب حال

 را گفتنش جرات اما ترسید یم محسن از .خوبیست

ی روز آن اگر بود مطمی  ی و نداشت  هرگز بود نرسیده کذان 

 این تمام که همانطور .کرد نیم پیدا را گفتنش جرات

 . بود نکرده پیدا سالها

 تصویری کرد یم سیع ها وقت این .کرد یم فکر کوثر به

 حال در آنچه بر تمرکزش تا بسازد روشن ای آینده از

ی حال جایگزین تصویری .برود میان از بود وقوع  یم حاض 

 ای خانه در .بود شده خوشبخت که خودش .کرد

ی زیبای ی خانه در .اینجا از دور ها فرسنگ  با اش آپارتمان 

 یم زمزمه ترانه لب زیر حالیکه در و رفت یم راه آرامش

 صدای کرد یم سیع .شست یم ظرف .پخت یم غذا کرد

ی ی های دمپان   تداغ و بسازد ذهنش در را خودش روفرشر

ی قل قل صدای .کند ی شدن ریخی  ی .کت   در ها ماکارون 

ی بچه صدای .جوش حال در آب  هم دنبال به که شاد هان 

 پرت ها بچه شاد صدای میان در درست اما .دویدند یم

ی همان .روز همان به شد یم  ها بچه بازی صدای که وقن 
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 پیدا محسن و انداخت در به کلید کش .آمد یم کوچه از

 صدای همیشه محسن شدن نزدیک بکگراند در .شد

ی  بود مدتها دیگر که بود کوچه های بچه شادمان 

ی حس .نبود همبازیشان  گذاشت نیم نجاست و کثیق 

 لبخند آن با محسن .ببیند ها بچه ی بقیه شبیه را خودش

 در .بود شده جمع خودش در حورا .بود رسیده رس گشاد

 .شود بخار .برود فرو زمی  ی در و شود قطره اینکه آرزوی

 تنها .بود نیفتاده اتفاق اینها از هیچکدام اما .شود ناپدید

ی  کراهت .بود محسن شدن برهنه بود آمده پیش که چت  

ی  تالشش بعد و نداشت جا او ی کودکانه ذهن در که بدن 

  .او کردن برهنه برای

 بدن صدا این و "کن بغلم"کرد زمزمه گوشش کنار یارس

ی .بود صدا آن شبیه چقدر .آورد در لرزه به را حورا  صدان 

 "کن بغل رو بابا حاال"گفت یم زده شتاب را کلمات که

 .بزرگش درد .کوچکش بدن .کوچکش های دست

 آنکه خیال با محسن .رسید مادر که بود لحظه آن در

ی دو ییک حداقل و است آرایشگاه  تصمیم آید نیم ساعن 
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 بعد مراحل به را کثیفش بازی  اولینبار برای بود گرفته

د   .بود شده تمام همانجا بازی آن اما .بت 

 افتادن .رفت نیم یادش از مادر های چشم هرگز

ی و جمالت و دستش از ها خرید پالستیک ی که کلمان   ن 

 حنجره آن از اما ریختند یم حیاط کف هایش لب از صدا

ی کشدار ی ثانیه چند تا حداقل زده وحشت ی  نیم صدان 

 .آمد

 

 .بود کرده بغل را خودش حورا .بود پریده باال محسن

مگی  ی  .دید یم حال آن در را او داشت مادر اینکه از بود رسر

 شده خشک اما کند گریه و بدود بکشد جیغ خواست یم

 از شاید .نداشت دوستش مادر دیگر آن از بعد حتما .بود

ونش خانه  همسایه زن و ننه با تا فرستادش یم .کرد یم بت 

ی
 
 با سه هر و آورد یم دنیا به را دیگرش ی بچه .کند زندیک

ی هم
 
 که فهمید یم خودش مادر کاش .کردند یم زندیک

ی   .است مقرص محسن .نیست او تقصت 

 مایل او به یارس .نشود شب وقت هیچ بود این آرزویش

 مثل رسش در خاطرات و نرسد لحظات این .نباشد
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 سال اینهمه از بعد مادر صدای .نشود طوفان و گردباد

 طنی  ی هایش گوش در لحظه همان شبیه درست

خانه از که بیدادی و داد آن "! محسن"نیندازد  یم آشت  

 خفه دارم !محسن"مادر صدای دوباره .ها دویدن .شنید

 تپیده .بود گذاشته گوشش روی را هایش دست "میشم

 روی را هایش دندان و لرزید یم .ها رختخواب کنار بود

 بعد .رفت یم کف داشت مادر صدای .داد یم فشار هم

ی ی یا چت   هان 
خانه در چت    لحظه و بود کرده سقوط آشت 

ی .عربده .بود محسن فریاد بعد ی  در را شبیهش که چت  

ی
 
 بعد و مادر پای صدای .بود نشنیده زندیک

 ....دویدن...دویدن...دویدن

 و شد یم کند .شد یم دور آرایم به مادر های قدم صدای

ی به  او گردن گودی در را رسش یارس .پیوست یم نیسن 

 و سکون به داشت هایش نفس تالطم و کرده پنهان

ی .رسید یم آرامش  حورا بدن رسارس درد و جسمش سنگین 

ی تمام بغض . بغض و .کرد یم یط را  .نشدن 

 و شد بلند جایش از .نکشید طول زیاد مکثش اما شب آن

 نگاه را دیگر جای کرد سیع حورا .کرد نگاهش غیظ با
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ی از .بود متنفر لحظات این از .کند
 

ار برهنیک  از .بود بت  

  .خودش جسم

 بچه یه از بعد  نکنیاونم تموم رو بازی مسخره این اگه-

 ...مجبورم

ی  .رفت حمام به و شد بلند خورد را حرفش باق 

ی ذهنش حورای آن .بست را هایش چشم حورا  ها ماکارن 

 ی پارچه آن که کرد فکر این به و ریخت آبکش در را

د خیاط برای عرص را درشت های گل با جدید  یک تا بت 

 آخر شوهرش .بدوزد اش هفته آخر این برای زیبا لباس

 هایش لباس از و کند بغلش داشت عادت ها هفته

 به خانه در ها بچه شادی صدای حالیکه در کند تعریف

 .بود رسیده شب نیمه سکوت

**** 

 

ی ی حوصله هیچوقت  اما نداشت را ها دورهیم و مهمان 

کت را همه ی از .پروانه خاطر به .کرد یم رسر
 

 یم بچیک

 غریب بزرگ ی خانواده این میان در تا کنارش نشست
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 اینجا پروانه هنوز .داشت ادامه داستان این هنوز و نباشد

ی .غریب زن این ارشد فرزند او و بود غریب ی حن   وقن 

 برش دیگری زن هوای و بود خوب محسن با اوضاع

ی در پروانه بود نداشته  یم جور و جمع را خودش ها مهمان 

ی کرد ی و نشست یم کنچ  ی کمت   .زد یم حرف کش با وقن 

ی ی بچه آمدن حن   هم خاندان همی  ی ی ریشه و رگ از هان 

ی  شبیه همیشه .بود نکرده ایجاد احوالش در تفاون 

  .رسید یم رفتنش زمان ناگزیر روز یک که بود مسافری

ی غریبه ی همه  به و آمده اینجا به پروانه از بعد که هان 

 بودند شده ماندگار اعضا از ییک با وصلت ی واسطه

 بود سال ش او و پروانه اما بودند شده خودی زود خییل

ی که  و غریب هم باغ این های درخت و دیوارها به حن 

  .بودند نامحرم

 که آنقدر .بود پایی  ی رسش ها دورهیم تمام در همیشه

 تمام منتظر .بود حفظ را ها خانه ی همه های فرش طرح

 یم یط را ها لحظه زمی  ی به نگاه با خانه به برگشی  ی و شدن

ی ازماجراهای بعد اما .کرد ی چت  ی همه اخت   تر سخت حن 

ی آدم بی  ی نشسی  ی .بود شده همه  را نامه آن داستان که هان 
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ی و بودند، فهمیده  هم به خزر و او ازدواج برای که داستان 

ی بودند بافته  جا هر همیشه .بود شده تحمل قابل غت 

 .گذشت یم سخت و کند ها لحظه بود او مورد در بحث

ی ی هم مدرسه در حن   و زد یم صدا را او معلم که روزهان 

ه چت  ی همه بایستد جمع جلوی  بود مجبور  یم تار و تت 

 و بام پشت مثل .نبود خودش خلوت مثل چت  ی هیچ .شد

ی کنار نشسی  ی ی هیچ که حیوانان    .نداشتند صدان 

ی تا بود ایستاده حاال  ترک حال در همه .کند خداحافیط 

ین این و بودند جواد عمو ی خانه ی در لحظه بهت   مهمان 

ی چند . کرد پا به را ها کفش .بود ها ی سانن   تر آنطرف مت 

 دو ییک و بود گرفته هوا .پوشید یم کفش داشت خزر

 حیاط چندم بار برای . بود آمده برق و رعد صدای باری

 ها مهمان صدای .شد خاموش و روشن برق با لحظه یک

 :آمد یم رسش پشت

ی چه... اوه-  رو ویلچر پایی  ی جان یاسی  ی .راهه تو بارون 

ی  .پایی  ی بذاریم رو مادر بگت 
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 را پتو رفی  ی پایی  ی حی  ی سادات .گرفت را ویلچر یاسی  ی

 بافت های جوراب آن در انگشتانش نوک .کشید باالتر

 :آمد صدایش بعد .شد پیدا کلفت

ی نفهمید اصال یارس مبچه-  گریه بچه این بس از .خورد خ 

ی عیل .کنه یم  .ببینمش منو بت 

 :کشید باالتر را چادرش پروانه

  .داشت درد رس شب رس...کم یه .خوابیدن احتماال-

 نیم پروانه .بود بهانه یک این .کرد راست کمر یاسی  ی

ی .بزند هم به را حورا و یارس خلوت سادات خواست  خلون 

ی تنها بود مشخص که  آمدن با .اند کرده پیدا که بود زمان 

 در حورا به بارها یاسی  ی .بود شده خراب چت  ی همه خزر

ی به .بود کرده فکر لحظات این  داشت دوست که دخت 

ی هم تصویر بار هر اینحال با .برادرش آغوش در  را آغوشر

 ابروها کشیدن باال و هم روی ها چشم دادن فشار با

  .بود پاشانده

 رفت یم یارس ی خانه سمت به داشت که را خزر پروانه

 :زد صدا
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ا-  ...خرص 

 .کرد بلند هوا روی را چادرش لحظه یک باد .ایستاد خزر

 ی بدرقه در صدا چه اگر .آورد پایی  ی را صدایش پروانه

 :بود شده گم بلند درختان بی  ی باد کشیدن هو و ها مهمان

 .دارم کارت . ما ی خونه...بیا-

 از .شد ییک هم با نگاهشان لحظه یک .کرد نگاهش یاسی  ی

 حورا شبیه اما.بود مظلوم و آرام .بود بچه خزر او نظر

ی میان در حورا مظلومیت .نبود ی زیبان  ی ن   صورتش نظت 

ی تابلوی یک شبیه  شد یم ها ساعت که بود شده نقاشر

ه  خزر .کرد کشف جدیدی چت  ی بار هر و کرد نگاهش خت 

ه ابروهای و درشت چشمان آن با او برابر در  مشیک ی تت 

ایط که بود جنگجو یک شبیه  کرده دعوتش سکوت به رسر

ی قدیم روزهای .بود  میان توانست یم حورا با هنوز وقن 

 خواهر به حش چه که بود پرسیده بزند قدم باغ درختان

ی"بود گفته ساده خییل حورا و دارد کوچکش  دخت 

ی خزر حورا برای .بود جواب ی همه این و "محسن؟  دخت 

ی نه بود محسن  ای صمیمانه ی رابطه هرگز .مادرش دخت 

ی تنها و نبود میانشان  هم به خانه این در که چت  
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 که آنها .بود آنها از اعضا ی بقیه نفرت کرد یم وصلشان

ی خودشان  در شده رسکوب عمیق داستان یک قربان 

 .بودند خانه این دیوارهای

 پشت را خزر و پروانه پای صدای .رفت خانه به زودتر

ی .شنید یم رسش  افتادن راه از قبل را خزر ی زمزمه حن 

 :شنید

 ...یارس...آخه-

 :بود گذاشته پشتش دست پروانه

ی-  .نمیگه چت  

 به تازه شد یم که سکوت .رساند بام پشت به را خودش

 را چراغ .رسید یم آرامش به .گشت بریم خودش ی پوسته

 یم دراز بود ساخته که کوچیک اتاقک در و کرد یم روشن

ی تخت یک روی .کشید ی نور .رفته در زهوار آهن   نارنچ 

ی پشت از المپ  خودش و شد یم راه راه شده آویزان حصت 

 روی شد یم پخش بعد و کشید یم باال او پاهای از را

 .دیوار
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ی  یارسبود؟ جای او حاال بود کرده ازدواج حورا با اگر یعن 

 ...لحظات آن هم؟ بچه آن و بود او آن از خانه آن حاال

 زیبای سهم که لحظات آن به کردن فکر همیشه مثل اما

ی
 
 خاطرات و تصاویر به آکنده او برای بود زوج هر زندیک

 بزرگ های دست گرمای حس به آکنده .بود کودیک تلخ

 و بغض .اش کودکانه پهلوهای قوس و کش در مرد یک

  .نجاست . ناپایک .درد ی وحشیانه حس

 که روزی .کرد جمع شکم در را پاها و دیوار به رو چرخید

 فراموش بود آمده باال بام پشت تا ها پله از شتاب با حورا

ی بود آمده .کرد نیم  احتماال .بدهد را یارس خواستگاری خت 

 عاشق یک نفش در .کند ممانعت او که امید این با

 .بود نتوانسته اما .بایستد همه جلوی و بیاید در دلخسته

ی این ی یک به که نداشت را توانان 
 
ک زندیک  .کند فکر مشت 

ی و بود مقابلش که آدیم به  کردن فکر .داشت که نیازهان 

ی .کرد یم بد را حالش هایشان لباس از بعد ها آدم به  حن 

ک حورا با دردش اگر  این از گذر بود مطمی  ی بود مشت 

ی او رنج از حورا .نیست ممکن مرحله  .دانست نیم چت  

 یم خوب حالش یارس با حورا شاید .دانست نیم هیچکس
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ی یک که داشت را حق این .شد
 
 مرد یک کنار واقیع زندیک

  متحرک روح یک شبیه که خودش نه .باشد داشته واقیع

ی یک الیق حورا .بود جریان در مغازه و خانه بی  ی
 
 زندیک

 .شدن عاشق .زدن لبخند .شدن مادر الیق .بود خوب

 خوشحال...حتما .بودند افتاده اتفاق اینها ی همه حتما

 .بود

 لب بر لبخندی هیچ سابق مثل هنوز حورا که فکر این

 حورا نخواسی  ی که فکر این .کرد یم مچاله را قلبش ندارد

ی دو و ی تنها برادر به کردنش تقدیم دسن   که اش دلخوشر

ی هم  .داد یم رنجش همیشه بود گرفت بود او با صحبن 

ی  یارس .بود شده ناممکن هم کردنشان نگاه هم به حاال حن 

ی تا دواند یم چشم همیشه گرسنه صیاد شبیه  خطان 

 فرو خود در پیش از بیش را یاسی  ی همی  ی و کند کشف

ی .بود برده ی و گذراند یم مغازه در را وقتش بیشت   درس حن 

ی تا بود کرده اضافه را خواندن ی کمت   اطراف بخواهد وقن 

ایط خواست نیم .باشد آنها  .شود بدتر حورا برای رسر

 این بود شدن آماده حال در یارس ی خانه که ایام همان

  .نباشد خانه یک در آنها با تا بود ساخته را اتاقک
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 ...یاسی  ی-

 پوشیدن صدای بعد .بام شت روی آمد پروانه صدای

ی  . دمپان 

 ...یاسی  ی-

 و کرد باز را هایش کتاب از ییک .نشست رسی    ع یاسی  ی

به چند مادر .پایش روی گذاشت  شیشه به انگشت با ض 

 داخل تا کرد کاسه چشمش دور را دستش بعد و زد در ی

 :ببیند را

؟-  خوان 

 :کرد باز را در و شد بلند آرایم به بست را کتاب یاسی  ی

 بله؟-

؟ یم درس-  خون 

 .بله-

 که رسعت همان با اما نشست پروانه لب روی لبخند

 :رفت بی  ی از بود آمده

  .بزنم حرف باهاتون... خوام یم .پایی  ی بیا-
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ی میان یاسی  ی ابروهای  یم حالیکه در پروانه .شد گره پیشان 

 :گفت رفت

ا و تو با-  .خرص 

 ی قصه چه.گذاشت هم روی را هایش چشم یاسی  ی

 .ای پیچیده

**** 

 

 که را نفسش پروانه .بود بجا و درست خزر ی دلهره

ون ی داد بت  وع را اصیل حرف مقدمه ن   :کرد رسر

ی یم-  .خواستگاریت بیایم یاسی  ی برای بود قرار ما که دون 

 همی  ی برای دانست یم و داشت را توقعش آنکه با خزر

 که دستش .ریخت فرو خودش در شده خوانده موضوع

 قبل از تر معذب .داد فشار هایش ران به بود چادر روی

 .ماند جا بر خشک بود نشسته مبل ی لبه حالیکه در

 .بیایم صفر و محرم از بعد قراره-

 .مامان-
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ی خواست یم انگار زد صدا را پروانه طوری یاسی  ی  را چت  

 یم را خودش قلب کوبیدن صدای خزر .کند یادآوری

ون از صدا این کرد یم آرزو و شنید  چرا .نشود شنیده بت 

 افتاده عاشقانه و قشنگ اتفاقات آن که امروز همی  ی باید

 وقت اش یادآوری برای روزها و روزها شد یم و بود

  بیاید؟ پیش ماجرا این گذاشت

ی یاسی  ی به  دونم یم...البته- ی... که گفن   این به رایص 

ی وصلت  ...و نیسن 

 ...مامان-

؟ بله-  یاسی  

 چیه؟ برای حرفا این-

 .بشه زده باید که حرفاییه-

 .زدیم حرف هم با موردش در قبال ما-

ا با-   .نزدیم حرف که خرص 

 جا همه سکوت لحظه چند برای .شد ساکت یاسی  ی

 به ایوان روی باران های قطره صدای که آنقدر پیچید

ی  .کرد یم نگاه دستانش به هنوز خزر .شد یم شنیده خون 
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 شاپور از بعد توانست یم مگر . بود مانده دهانش در آب

 زیر دیگری کس با توانست یم کند؟ فکر دیگری مرد به

 جوانه تازه نهال این توانست یم چطور برود؟ سقف یک

ی زیر و کند رها را زده  خانواده این کهنسال درخت چت 

 کرد یم فکری باید داشت؟ ادامه یک تا داستان این برود؟

 بند بند اما .جنگید یم عشق این برای باید .کرد یم کاری

  .لرزید یم وجودش

ایط تو االن- ی رسر  یارس ی خونه حال هر به .نیستیم خون 

  .شید یم اذیت همتون...و کوچیکه

 .ندارم مشکیل...من-

 و جسم به را ای حمله بخواهد غریزی طور به انگار

 به ناگهان اما .بود پرانده را حرف این کند دفع جانش

 :است نرسانده را منظورش خوب که افتاد ضافت

 ...یارس ی خونه...توی-

 براشون جا ، بچه یه با اونا باالخره ویل نداری مشکیل تو-

  .تنگه
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 خشک و رسد .کرد نگاه را پروانه و آورد باال را رسش خزر

 نیم هرگز که دفاغ بزرگ دیوار یک شبیه .بود رسیم و

  .دید را آنطرفش شد

 محرم یاسی  ی به ینکه مگر .بیای نمیذاره...که هم اینجا-

ی  .بشر

 خود ها حرف این گفی  ی با داشت انگار زد یم حرف طوری

ی ی به اما کشید یم رنج .کرد یم زن   پا رس کرد یم سیع سخن 

  .باشد

  .خوای نیم تو...اونم که-

ی .انداخت پایی  ی را رسش خزر  پروانه که بود این اش خون 

 این کرد یم احساس اینحال با فهمید یم را او نخواسی  ی

ی به راه بحث   .نیست خوب آنقدرها که برد یم جان 

ی- ی...خب یعن  ی یم اگر حن   .خواستیم نیم ما...هم خواسن 

 یم بود معلوم .خورد مخترصی تکان جایش رس یاسی  ی

ی خواهد  .کند یم مراعات اما بگوید چت  
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ی و خونه یم درس داره االن یاسی  ی-  از ما بشه قبول وقن 

یم اینجا ی ول رو درست خوای نیم که هم تو .مت   و کن 

  .بیای ما دنبال

 ...مامان-

 جان؟ یاسی  ی بله-

 کنیم؟ صحبت هم با میشه-

ی-  همینجا همه با دلتون اگه .بگو همینجا هست هرخ 

 .بشه تموم اینجا باید داستان این ...نیست اگه بگید

 :جنبید زود و شد هول خزر

 .خوام نیم من-

 :است گفته بد خییل حتما کرد فکر بعد

ی-  .برادریم... خواهر ...مثل ما...خب...یعن 

 باشند گرفته نشانه را احساسش از بدی جای انگار پروانه

 :گفت

 که نیست دلییل هم این .نیستید برادر خواهر شما-

 ...اینجا حداقل .بیاری بخوای
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 را همه کراهت با انگار گرفت باغ به رو طوری را دستش

 .داد یم نشان

 رو اون...داری ای دیگه دلیل اگر .نمیشه دلیل این اینجا-

 بگو

 :آمد حرف به زودتر یاسی  ی اما .بزند حرف خواست خزر

 .خواد نیم خایص دلیل-

  .یاسی  ی خواد یم-

 .نمیشه زور به ازدواج-

ی .بود شده هول خزر ی از بیشت   دست کرد یم فکر که چت  

ی در پروانه .بود کرده گم را پایش و  انگار که بود حالن 

ی و بدخلق آنقدر هرگز   .است نبوده عصن 

 ....خب من ...من-

 :کرد خزر به رو یاسی  ی

ی نیست الزم- ی چت  
 

  .بیک

 :زد زل خزر به بعد و یاسی  ی به اول پروانه
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 . میایم رسیم ی جلسه یک صفر و محرم از بعد ما-

ی همونجا
 

  .میاری هم رو دالیلت و خوای نیم که مییک

ی حاال باران قطرات .شد سکوت  به را خودشان شالق 

 :شد بلند آرایم به پروانه .کوبیدند یم ها شیشه

ی یم هم االن همی  ی- ی تون 
 

 ما که...مادر به یارس به . بیک

ی که میایم یاسی  ی و من ...خب ویل بیخود نیایم  توش حرق 

 ما کنیم یم عوض هم یارس با رو خونمون احتماال .نباشه

 .نیستیم اینجا زیاد دیگه

ی با  :ایستاد است خزر رفی  ی منتظر بود مشخص که حالن 

ی-  خوری؟ یم چان 

 :کرد جمع را چادرش خزر

 .ممنون .نه-

ی موجودی شبیه آرایم به ون خانه از و شد بلند اضاق   بت 

ی زیر .رفت  یارس ی خانه به رسیدن تا که آسا سیل باران 

 .بود کرده خیس را پایش تا رس

 چوب که کرد نگاه پروانه به یاسی  ی شد بسته در که همی  ی

  .داد یم فشار محکم و گرفته را مبل باالی
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 ... مامان-

ی-  بذارم؟ چان 

ی-  .شناسمت نیم اصال کنم یم فکر وقتا بعض 

 .زدم یم رو حرفا این باید-

ی یم اینجوری؟ من؟ جلوی چرا اینجا؟ چرا-  خواسن 

؟ خردش ی کن 
 

 خوایمت؟ نیم ما بیک

ی .نشست مبل روی پروانه ی فرود شبیه بیشت   .عجله با آمدن 

 خوای؟ یم مگه-

ی این مامان-  ...دخت 

 

؟ خوای یم-  یاسی  

  .کنم یم خواهش...بشو من حرف متوجه مامان-

 گرفتم رو حورا اینکه ...اینکه برای نه؟ دلخوری من از-

 ... و یارس برای

ی ! مامان- ؟ داری خ 
 

؟ یم داری چکار مییک   کن 
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ی تو تا بودم منتظر من-
 

 ویل .خوای یم رو حورا... که بیک

 ...تو

 .نداره ماجرا اون به ربیط هیچ مامان-

ی خودت ویل- ی هیچ   ...شاید کنم یم فکر االن .نگفن 

 !کن بس مامان-

 خواست یم فقط .کند گوش خواست نیم انگار اما پروانه

ی حرف .بزند حرف  .بود آمده گلویش پشت تا که هان 

 پرسیدم یم باید وقت همون .زدم یم حرف باهات باید-

  .ازت

  .کردم نیم ازدواج حورا با من-

ی هیچ من بخوای تو اگه...هم االن-  .ندارم حرق 

 تموم رو ها بازی این .مامان کنم ازدواج خوام نیم من-

  .من نجات .خودت نجات برای بقیه روی گذاشی  ی پا .کن

 ...من-

ی برای مامان- ا این خ   حورا خونه؟ این تو آوردی رو دخت 

ی برای رو  عمو به دادی و کردی قبول کردی؟ قبول خ 
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ا .عیل ی برای رو خرص  ی خ   برای امروز؟ برای بیارن؟ گفن 

ی؟ رو مادرشون کار انتقام لحظه؟ این ی بگت   بزرگ گذاشن 

شون اینطوری بشن ؟ تحقت    کن 

 ...من-

وع بدنش تمام .چکید پروانه چشم از اشک  لرزیدن به رسر

 .بود کرده

ی بدی؟ نجات منو که میدونشون تو بندازی رو توپ-
 

 بیک

 ی خونه این های کوزه کاسه تا خواد نیم منو بگه خودش

ی ی یم کردم یم فکر من بشکنه؟ اون رس لعنن   حایم خواسن 

ا این ی دخت   ...اینم...حورا از اون .باشر

ی های دسته روی را دستش  :ایستاد و داد فشار مبل چون 

 یک قد ویل گذشته زندگیت شدن خراب از سال هجده-

ی دقیقه ی قبول نخواسن  ی فراموش .بیای کنار .کن   این .کن 

ا  نبودن؟ تر خوشبخت بودن نیومده اینجا اگه دخت 

ی که آوردیشون ی ببین 
 
 هنوزم .شده خراب هم اونا زندیک

 .کن قبول و کن بس .کن بس مامان .برات داره ادامه

 حاال و داد ترجیح تو به رو دیگه زن یه .مرده محسن
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ی شو بلند یا .شده واصل درک به ساله بیست نزدیک
 
 زندیک

 ... یا کن

 مادرش های چشم از اشک که بود شده متوجه تازه انگار

 به پا لحظه چند .گذاشت تمام نیمه را حرفش .جاریست

  .رفت باال اتاقش طرف به ها پله از بعد و شد پا

 به حقیقت انگار .ماند جای بر شکسته خود در پروانه

 حقیقت .بود شده کوبیده صورتش به ممکن شکل بدترین

 و بودند آورده خانه این در پشت را حورا که روزی همان

ی .بود دیده را ایران هایش چشم در اول نگاه در  که شاد زن 

ی
 
 .بود دزدیده او از را زندیک

**** 

 

 1379 شهریور

 چند هر داشت هرم باغ .بود نشکسته هوا گرمای هنوز

 نه مریض ی پروانه برای اینحال با .رفت یم عرص به رو

 مثل .دارد حایل چه فهمید نیم .رسما نه بود مشخص گرما

 انگار .احوال مریض پریشان، آشفته، . ماه دو این تمام
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ی  .زد یم هم را محتویاتش مدام که بود شکمش درون دسن 

 .پاشیند یم دیوار و در به را همه ناگهان و زد یم هم

ون خانه از محسن که صبچ آن از درست  و رفته بت 

 جواد و بود شده باز خانه در تنها .بود نیامده هرگز دیگر

 بود افتاده زانوهایش روی .بود آمده خانه به زنان نعره

ی دیگر آن از بعد و باغ وسط
 
 اندک روی نیم همان زندیک

 .بود نابودی در چت  ی همه .بود نداده نشان هم را خوشش

ی  دوباره .خواب در .دیشب همی  ی .بود کرده سکته حاخ 

یکه تنها .بیمارستان و آمبوالنس .فغان و داد و جیغ  چت  

 رفی  ی فرو دیگر بار یک .بود دیگر مرگ یک خواست نیم

 یم شکر را خدا حاال و .خانواده آن فریادهای صدای در

  .بود زنده هنوز بود چه هر .بود نمرده که کرد

 چندمی  ی .بود رسم زیر پیش ساعت چند همی  ی تا خودش

 نابود ها بچه رفت؟ یم حال از بود بار چندمی  ی بود؟ رسم

 آواره .زد نیم حرف که بود یارس بدتر همه از .بودند شده

ی و وقت چند هر . پلکید یم باغ درختان میان کالفه و  ن 

 شدن آرام ی بهانه به و گرفتند یم را دستش عموها وقت

ی دیدار به  خراب .شد نیم آرام باز بردنش یم محسن قت 
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ی .ویران .بود  دهان به آنقدر .بود شده خشک خودش شت 

ی که بود نگذاشته زینب  ی آواره زینب .بود شده تمام شت 

 هیشه یاسی  ی ...یاسی  ی و بود آشنا و غریبه هزار آغوش

ی .بود اطراف همی  ی رس در جان   هیشه که قبل برعکس .تت 

ی داشت دوست  تنها آنجا و کند پیدا خودش برای جان 

 یک شبیه .دیدش یم کرد یم نگاه را جا هر روزها این باشد

 .بود برش و دور .داشت را هوایش انگار نجات ی فرشته

ی .مادرش نگران .بود نگرانش یاسی  ی  دوم بار برای که زن 

ی .ممکن شکل بدترین به .بود شده بیوه  انگشت با که زن 

  .دادند یم نشانش

 به را خودش و نشست ای فاخته ایوان های نرده روی

 باغ .ها پله روی افتاد خپل و کوتاه اش سایه .کشاند سایه

 نییم و بودند بیمارستان خانواده از نییم .بود سکوت در

  .خواب در زینب و یاسی  ی ، بود او .محسن خاک رس دیگر

ی تنها  از ناگهان .بود سکوت بود خوب حاال که چت  

 یم .آمد نیم ناله و شیون صدای عمارت از ای گوشه

  .بکشد نفس شده هم ساعت یک برای توانست

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ی سینه .خورد صورتش به هوا هرم .کرد باز را در  دمپان 

 هنوز .کرد یم رسما احساس پروانه اینحال با بود گرم ها

ی بود خانه این در  .بود شده گم ماندنش دلیل حاال که جان 

 از و بود شده نفرین محزون و رسد عمارت این در هنوز

 گم واقعه این میان را خودش .دانست نیم هیچ فردایش

 .هوایش و حال نه بود واقف احساسش به نه .بود کرده

ی  دست از .دانست نیم بود؟ غمگی  ی بود؟ عزادار راسن 

 چت  ی پروانه برای اما بود یم سخت باید محسن دادن

ی ی .بود پایان این در بیشت 
 

ی . آشفتیک  هر که رسدرگم کالق 

ی را رسش گشت یم چه  با را او محسن. کرد یم پیدا کمت 

ی .بود داده ترجیح را دیگری زن .بود کرده رها بچه سه  زن 

ی او از بار هزار که  نیم هم خانه دیگر اواخر این .بود بهت 

 در چقدر بچه سه این با او که نبود مهم برایش هیچ .آمد

 زن .است غریب هایشان نگاه و خانه این اعضای میان

 محسن نبود آنکه با .بود رنج بدترین این و بود باردار دوم

 پر اما کرد یم کم زینب به شدن نزدیک از را هایش ترس

ی محسن انگار .بود درد از  به نبودش و بود که بود چت  

 محسن از آنچه ثانیه هر و روز هر .داشت درد اندازه یک
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ی آن .بود رویش پیش بود دیده  تاریک اتاقک آن بچه، دخت 

  .عکاش

 از ییک شد یم که تابستان .گذاشت باغ به قدم آرام

ترین  همی  ی قراح باغستان های باغ ترین وقشنگ رسست  

ی .بود خانه  از ییک نه بود عمارت این ی همسایه هنوز وقن 

 بلندی به همیشه کوچه از شدن رد وقت اعضایش،

 خوب چه کرد یم فکر همیشه .کرد یم نگاه هایش درخت

ی بچه روزی اگر تا داشت ای خانه چنی  ی اگر شد یم  هان 

 تنش به لرز حاال فکر این از .بدوند درختانش زیر داشت

 بچه حاال .دور ی خاطره این یادآوری از .نشست یم

 خودشان با .جنگیدند یم هم با ها درخت همی  ی زیر هایش

ی و جنگیدند یم
 
 نیم تحویل را قسمتشان و نصیب زندیک

 .داد

ی یا تب .داشت تب احتماال .کرد بغل را بازوهایش  چت  

ی باید عفونت شبیه  گرما این در که باشد بدنش در جان 

 .خورد یم تلو تلو رفی  ی راه وقت و لرزد یم اینطور
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 یم یدک را مقتول اسم که ای مرده .بود مرده یک زن حاال

 مردی .بود کرده پر را قراح کوچیک کل داستانش و کشید

 گاهش .باردارش زن .بود شده کشته زنش دست به که

 آن و صحنه آن کرد یم سیع و بست یم را هایش چشم

 با .دید یم حالت آن در را ایران .کند تصور را روز

ی  ایران که برهنه آنطور .را محسن .دست در چاقوهان 

ی و .بود گفته  یم حورا دنبال اتاق به اتاق خیالش در حن 

ب دو با .بود کشته را محسن ایران .رفت  برای .چاقو ض 

ش از دفاع ی . دخت   تعرض مورد او ی گفته به که دخت 

ی .بود گرفته قرار اف این وقن   پروانه رسید خانه به اعت 

 از چطور بداند خواست یم .کرد نگاه سادات به ناخودآگاه

 در اما .کند یم فغان یا افتد یم پس چطور .رود یم حال

 وارد آنکه از پیش ثانیه صدم چند برای سادات های چشم

ی که کش نگاه .دید آشنا نگایه شود بحران  مدت را چت  

 صف در خواهد نیم کشف، وقت حاال و کرده پنهان ها

  .باشد مقابل

ی به را دهانش آب  چرک یا داشت بغض .داد قورت سخن 

 توپ شبیه که بزرگ حجم آن فقط . دانست نیم گلو؟
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ی .کرد یم احساس بود  بزند، داد گذاشت نیم که چت  

ی یا کند گریه   .بزند حرف درست حن 

ی .بود کرده جسارت ایران  یم ها قرن اگر شاید که چت  

ی توانست نیم او گذشت  در دلش ته .بکند را خیالش حن 

 نداشت راه آن به هیچکس که ای نقطه ترین عمیق

 تو زن این عشق ی قصه که بود خوشحال .بود خوشحال

 شده یخ روی سنگ محسن .بود آمده در آب از خایل

ی .بود  کدام .بود کشته را او مرد یم برایش آنطور که زن 

ی ی ماه سه دو این در گایه شد؟ یم تمام اینطور عشق   حن 

 روزی بود، مانده زنده محسن کاش بود کرده فکر خبیثانه

 است کرده چه حقش در ایران فهمید یم و آمد یم بهوش

 اصیل ی خانواده به پاها از درازتر های دست با آنوقت

 بزرگ زینب روزی میگشت بر اگر .نه اما .گشت بریم اش

 باید حاال .شد یم گرفته رس از کثیف داستان آن و شد یم

 داستان و قصه این بود چه هر .بود یم هم ممنون ایران از

ی .بود کرده تمام را ر به اگر حن  ی .خودش ض   را ایران یعن 

 ها درخت از ییک ی تنه به گذاشت را دستش کشتند؟ یم

زن یک مثل .ایستاد لحظه چند و  .بود آورده کم نفس پت 
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 چه اگر ببیند را او بود خواسته ایران .داد فشار را گلویش

ی اما نبود ممکن  اما پروانه .بود رسیده پروانه گوش به خت 

ی ی . نبود دنیا این زمی  ی روزی پاهایش حن   در که پاهان 

 .تصمیم و فکر و عقل به برسد چه بودند بدن اختیار

 خصوصا .ببیند دیگر بار را زن این خواست نیم هرگز

 .است کرده زایمان پیش ی هفته دانست یم که حاال

ی  شام مت  ی رس محسن .بود آمده دنیا به محسن دوم دخت 

ی دار خواهر داری "بود کرده یارس به رو  دیگه ییک .میشر

 حال همی  ی شبیه حایل هم روز همان پروانه "راهه تو

ی ی توده همی  ی.داشت  درست غذا و بود گلویش در لعنن 

 را خودش خواهر یارس بگوید خواست یم .رفت نیم پایی  ی

ی هیچ بزاید هرزه زنک آن چه هر و دارد  های بچه با نسبن 

 یم غرق گلویش بغض در ها حرف اما ندارد او

ا میذاریم هم رو اسمش".شدند  یم بعدها "خوبه؟ .خرص 

ی کش هر از زودتر سادات که دانست  و ایران بارداری خت 

ی   .دانست یم را بچه اسم حن 

ا .رفت راه دیگر قدم چند ی اسم به شبیه را اسم .خرص   دخت 

ی برای احتماال .بود کرده انتخاب ایران اول
 
 چهارنفره زندیک
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ی برنامه برای .شان  های آدم قید .داشت محسن که هان 

 به .ایران به چسبید یم همیشه و زد یم را خانه این

هایش ی اما .دخت  ی این بود نکرده پیدا قرصت حن   را دخت 

 فکر این با پروانه دل جای ترین عمیق همان و ببیند

 الزم آنچه از زودتر دنیا .شد یم خوش .شد یم روشن

  جواب .را ایران جواب .بود داده را محسن جواب باشد

ی
 

 که نبود این حقش .نبود این حقش .را او دلشکستیک

 که چند هر .ببازد را محسن اینطور .شود رها اینطور

ی و عشق در هم هاشم پای گرد به محسن  نیم عاشق 

 روی بود ای سایه .بود ها بچه پدر بود چه هر اما رسید

 این ایران و کرد یم وصل دنیا به را او که ای نقطه .رسش

 کشیده لبخندهای آن با زن این .بود کرده سوراخ را نقطه

 شده فکل موهای آن با .بلندش قد و قشنگ های چشم .

 کک چرا فهمید نیم هیچوقت پروانه که رورسی زیر

  .گزد نیم دیدنشان با شوهرش و سادات

 پنجره پشت از ای سایه . زد دور .رفت باغ در نزدیک تا

 آخ .پاییدش یم .بود یاسی  ی .شد رد  عمارت بلند های

ی از یاسی  ی سهم این اگر شد یم چه .یاسی  ی .یاسی  ی
 
 زندیک
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 بود برگشته ها خییل مثل هم هاشم اگر شد یم چه نبود؟

ی در هرگز سیاه روزهای این و
 
  نبود؟ او زندیک

 قلبش روی دست .پرید جا از باغ در زنگ صدای با

ی و حرکت ترین کوچک روزها این .گذاشت  به صدان 

 بود برگشته بیمارستان از کش حتما .داد یم تکانش شدت

ی و داشت گیجه رس .رفت در سمت به آرایم به .  حن 

 را شنبه پنج یک این بود شده باعث حالش همی  ی .تهوع

 .بردارند خاک رس رفی  ی برای رسش از دست

ی اولی  ی و کشید را در فلزی ی زبانه  .بود ایران دید که چت  

 .کوچک ایران

ی لحظه همان  راه کرد احساس چطور و چرا بداند آنکه ن 

 ماه چند آن از بعد بار اولی  ی برای انگار .شد باز گلویش

 در به سیاه ی پارچه هنوز .بود کرده پیدا هوا راه کیم

 .بود کوچه دیوار به ها اعالمیه هنوز .بود خانه

 .سالم-
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ی و بیاورد باال را رسش که افتاد ضافت به تازه  که زن 

 .جوان زن .ببیند بود گرفته را حورا دست

ی ست؟ پالکه دو ی خونه... اینجا-  هاشمیان؟ بن 

ی دنبال به زن ی چهره در .نداد جواب پروانه  یم آشنا چت  

  .گشت

 اومدم؟ درست ببخشید-

ی شاید یا است گفته بله کرد فکر  رها گلو از چنی  ی این آوان 

  .است کرده

 .باشه آخرتون غم که هللا شا ان .گم یم تسلیت ... من-

 .جوون... داغ سخته خییل

 چرک لباش با .حادثه ی بازمانده .بود حورا به پروانه نگاه

ی و   .بود پاره اش گوشه که پالستییک دمپان 

ی من ببخشید-  چطوری.... ی همسایه .ام رضان 

 آخر .ما نشینیم یم کوچه همون توی ... ی همسایه...بگم

  .کوچه

 ی خانه .ایران ی کوچه .گوید یم را کجا فهمید یم پروانه

  .شد نیم جدا حورا از اما نگاهش .محسن دوم
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 داغدارید هم شما دونم یم بگم چطوری دونم نیم واال-

 .... بچه این ...خب اما .نیست حرفا این وقت االن

 :داد هل جلو به کیم را حورا دستش با

 پیش .مرد خواب تو .مرد پیش هفته یک مادربزرگش-

ی خانم زن تا دو .بود رستین   کش به کاری بودن تنها پت 

ی خانم راستش .نداشی  ی  بردش اومد پرسش هم رو رستین 

 ای زمونه دوره چه .بفروشن رو خونه که سالمندان خونه

 ...هم رو بچه ...خب اونم .شده

 .داد هل جلو به را حورا دوباره

 نمیاد خوش را خدا دیدم منم .بچه این بود کوچه تو-

 من نیست پنهون که شما از خب ویل خونه تو آوردمش

 ساده کارگر هم شوهرم... دارم قد نیم و قد تا 6 خودم

ی بزنم زنگ گفی  ی ها همسایه .ست  راستش ویل بهزیسن 

  .نیست درستش ... گفتم .نیومد دلم من

 .بود زده زل زمی  ی به حورا .دید یم را حورا رس کف پروانه

ی ی سایه به  .بودند افتاده زمی  ی روی در رس از که درختان 

ی نظر به و بود رسش پشت دستش  .داشت پشتش چت  
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 .اینجا بیارمش گفتم-

 جلو به بار آخرین برای .کرد رها آرایم به را حورا دست

 .رفت عقب قدم یک و داد هلش

  . منتظرمه شوهرم من ببخشید-

 .کرد یم فرار داشت انگار که رفت رسعت با آنچنان

 .کرد نگاهش و آورد باال را رسش حورا .حورا و ماند پروانه

ی هیچ .مغموم و پریده رنگ .بود پریده رنگ  آن به شباهن 

ی  و او روی به را خانه در روزی که نداشت شاد دخت 

  .بود کرده باز یاسی  ی

 .کند نگاه را همسایه رفی  ی و کوچه رس تا چرخید آرایم به

 .دید دستانش در را پشت الک پروانه که بود آنوقت

ی پروانه چشم از اشک  .ماه سه از بعد .چکید مقدمه ن 

**** 

 

 جا به جا .بود شده گل یکرسه بیابان قبل شب باران از

 تپیدن از قبل که بود شده جمع آب کوچک های دریاچه
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 به گل و آب ها چرخ حرکت بار هر با گل در ماشی  ی

  .پاشید یم ها شیشه

 :زد کمر به دست شاپور

 کنیم؟ چکار .نمیاد در-

 راه گوشش های کناره از عرق و زده باال را هایش آستی  ی

 و جدی حالت آن در که کرد یم نگاهش خزر .بود افتاده

 جوید یم را لبش کنج مدام حالیکه در اخم آن با متمرکز

 .بود شده تر جذاب چقدر

 بدم؟ هل خوای یم-

 :پرید باال خنده به لبش .کرد نگاهش شاپور

ی بدی هل-  گل؟ تو بره بیشت 

 از .کرد نگاه کاروانرسا تا خودشان ی فاصله به و چرخید

 جا دست کف که بود کوچک آنقدر کاروانرسا فاصله آن

  .شد یم

  .اومدیم یم نباید-

 :خندید شاپور
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  دوباره؟-

 فرو چرخ به چسبیده های گل کنار را دستش و شد خم

 :برد

  .بابا میاد در-

 اش شده گیل مشیک های کفش و شلوار ها پاچه به خزر

ی او برای که بود این واقعیت .کرد نگاه ی حن   کردن گت 

ی .بود قشنگ شاپور با هم بیابان وسط  اینجا ابد برای حن 

  .شدن گرگ و رسما و تارییک ی طعمه .ماندن

 .رسده ماشی  ی تو بشن برو تو-

 .میشه سنگی  ی نه-

 :تکاند را اش گیل های دست شاپور

 !!میشه سنگی  ی هان؟ مگه؟ داری وزن چقدر تو آخه-

ی .آمد جلو  هم به خزر کمر پشت را هایش دست هوا ن 

 .کرد جدایش زمی  ی از یکدفعه و کرد گره

؟-  همی  

 :گزید را هایش لب خزر
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  .نکن-

 :چرخاندش دور نیم شاپور

  تو؟ بودی یک سنگی  ی-

 نه .قبل روزهای ی اندازه به نه .بود زده خجالت خزر

ی .معذب آنطور  تمام اینطور اینکه از بود زده هیجان حن 

  .چرخید یم هوا در شاپور تن به چسبیده بدنش

 .وای . نکن-

 این خاک ی عهده از فقط بودن شاد اینطور .خندید

ی .آمد بریم بیابان  گل میان در آنها و شد یم گل اگر حن 

 و شد یم فراموشش چت  ی همه که بود اینجا فقط .تپیده

 را دیشب که بود اینجا .شد یم متولد دیگری خزر

 هم در ی چهره .پروانه های حرف .کرد یم فراموش

ی و کشیده
 
 در یارس های سوال و امروز .خودش رسخوردیک

ی چکار دیشب"ماشی  ی  آنقدر اینجا "مامان؟ خونه داشن 

 با بیابان یک جز دیگری شکل هر بهشت که بود خوب

  .خواست نیم را آن بود گل و آب های دریاچه
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ی دیگه-
 

 هم مانتوت .ماشی  ی تو بشی  ی برو .ها سنگی  ی نیک

 .شد گیل

 این به .ببیند مانتو روی را گل رد تا چرخاند گردن خزر

 حورا دیدن از قبل باید رسید که خانه به که کرد یم فکر

  .برود حمام به ها لباس با رسی    ع یارس یا

 ...اشکال-

 اش سینه به سینه شاپور چرخاند را رسش که همی  ی

 فرم خوش کاکل و آمد یم رسدی سوز .بود ایستاده

 شاپور داشتند که قدی فاصله با .داد یم تکان را موهایش

 پایی  ی را نگاهش خزر .صورتش به بود زده زل باال از تقریبا

ی چنان .انداخت  ثانیه هر که کرد یم تجربه را هیجان 

ی کرد یم احساس ی .ریزد یم فرو بدنش تمام در چت    چت  

  .شور پر و گرم

 .نیایم در گل این از هیچوقت دیگه کنم فکر-

 رسمای در نفسش حرارت .بود زمزمه شبیه شاپور صدای

ی پوست بیابون   .بود گرفته نشانه را خزر پیشان 

 .بدیم ادامه زندگیمون به جا همی  ی مجبوریم-
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 :داد ادامه شاپور .زد لبخند پایی  ی رس همان با خزر

ی باید .منم دائمات الیک که هم تو-  .بمون 

  .داد فشار هم روی را هایش لب خزر

 نه؟-

ی  .زد یم دو دو شاپور هایش چشم آورد باال را رسش وقن 

 .بله-

  .آمدند باال را ها پهلو گودی آرایم به شاپور های دست

 آغوش در .زدیم یخ رسما توی که کی  ی یم پیدامون بعد-

 .شهر ی عاشقانه ی قصه .هم

 این .افتاد وقفه لحظه یک برای خزر هیجان حس میان

 تمام ثانیه چند برای پیچید یم شهر در داستانش که فکر

 آنکه با .شد خوبش حس جانشی  ی ترس .کرد پر را ذهنش

ی د لحظه همی  ی در همینجا بود حاض   ذهنش منطق اما بمت 

 .گذاشت نیم

ی- ی پرس و دخت   گل میان هم آغوش در قراح در که جوان 

 .کردند تسلیم آفرین جان به جا ها
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 .نکنه خدا-

 از دانست نیم لحظه آن در و لرزید یم خزر صدای

ی هیجان یا ترس یا رسماست  روی که شده گیل دستان 

  .دویدند یم بدنش

 .لحظه این برای بذارم موزیک یه باید-

 یک زود خییل .رفت ماشی  ی سمت به و کرد رها را خزر

ی موزیک  با شاپور .شد پخش بلند صدای با مالیم و خارخ 

 آنکه از قبل .شد پیدایش ماشی  ی پشت از باز های دست

 .کرد بغلش پشت از بچرخد خزر

ی مثال-  دیدی؟ .تایتانیکه کشن 

 چیو؟-

 .فیلمش . تایتانیک-

 .نه-

ی به خزر  تمام شاپور سمت از که کرد یم فکر گرمان 

  .بود کرده پر را کمرش

 .برات ذارم یم کاروانرسا توی .تاپ لپ توی دارم-
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 که همی  ی . انداخت اش مقنعه زیر دست آرایم به شاپور

 و باد .لرزاند را خزر گردن پوست باد رفت باال مقنعه

 ی زمزمه .بود گرفته نشانه را شاهرگش که ای بوسه

 :بود گوشش زیر شاپور

ی فهیم یم-  میگه؟ خ 

ی خزر   .داد باال شانه قرار ن 

 .کنم یم احساست و بینم یم را تو رویاهایم در شب هر-

 از شاپور های دست با که کرد نگاه هایش دست به خزر

 .بود کرده پیدا را ضعفش نقطه شاپور .بود شده باز هم

 رسدته؟-

  .نداد جواب .داد باالتر را شانه خزر

  .ماشی  ی توی بریم بیا-

 او تا ایستاد کنار و کرد باز را عقب در شاپور که همی  ی

 کنارش شاپور .ریخت فرو سینه در خزر قلب شود سوار

 از بود ای آمیخته لبش روی لبخند .بست را در و نشست

 .لذت و هیجان
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 .گرمه اینجا-

 

ی عجیب حس .داد فرو را دهانش آب خزر  رساغش نامن 

  .بود آمده

 ...ماشی  ی-

 .هنوز داریم وقت .بشه خشک بخوره آفتاب یکم .میاد در-

ه نگاه از  یم پس مدام که ترش .داشت ترس شاپور ی خت 

ی".زد ی .نیست چت    "نیست چت  

 .بغلم بیا-

 آغوش میان بخزد خزر تا منتظر.کرد باز را دستش شاپور

  .بازش

 .دیگه بیا-

 :داد فشار هم به را هایش انگشت خزر

؟... نیاد در ماشی  ی اگه...اگه-  خ 

 :خندید شاپور

  خوبه؟ .بیاره درمون بیاد خودرو امداد زنم یم زنگ-
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 ...آخه-

 :گرفت را دستش مچ شاپور دست

 .اینجا بیا-

 :شد خشک جا رس شاپور .کرد مقاومت خزر

 چیه؟-

 ناگهان چرا دانست نیم .داد فرو را دهانش آب خزر

  .است شده ور غوطه ترس در و باخته را خودش اینطور

ی-  .هیچ 

م خب خییل-  .رو ماشی  ی میارم در مت 

 در .است شده پیاده عصبانیت با که بود مطمی  ی خزر

ی تمام  یم شاپور و خورد یم ریز های تکان ماشی  ی که مدن 

 یم خزر داد یم گاز و نشست یم راننده صندیل روی آمد

ی که دانست  کلمه هیچ اما .است ناراحت .است عصبان 

 روی دندان و نشسته همانجا فقط .آمد نیم زبانش به ای

ی ساعت نیم از بعد .داد یم فشار ها لب  ماشی  ی وقن 

ی  کنار ایستاد مردد .شد پیاده و کرد باز را در نکرد حرکن 

 .بود شده گیل هایش لباس تمام که شاپور
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 کنم؟...کمک-

 .بریم بشی  ی .اومد در .نه-

ی  در خزر .شود سوار خزر آنکه منتظر نشست زودتر حن 

ی به کاروانرسا و زد دور ماشی  ی  دید بست که را
 

 آهستیک

 .شد دورتر و دور

 گردی؟ بریم داری... چرا-

 :بود هم در شاپور ابوهای

  .جا همه گله-

ی شاپور که فهمید خزر  به تبدیل ترسش .است عصبان 

ی اضطراب به .بود شده دلهره  .دادن دست از و جدان 

 .دیگه نباشه گل شاید-

 :کرد نگاهش شاپور

 بود؟ گل اینجا فقط-

 نری؟ میشه-

 هم به را هایش دست کف خزر .شد کند ماشی  ی حرکت

 :داد فشار
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ی-   .شنیدم ...رو تعریفش .برام میذاری رو فیلم...گفن 

 .زد یم فرمان روی آرام هایش انگشت با شاپور

 آره؟ .ست عاشقانه-

 .آره-

 ببینم؟ بریم میشه-

  .بود گرفته هنوز صورتش .کرد نگاهش و چرخید شاپور

 مگه؟ نداری کالس-

 :بزند لبخند کرد سیع خزر-

م-  .نمت 

 .داره شارژ چقدر تاپ لپ دونم نیم-

 .هاش عاشقانه...اون .بینم یم رو شد چقدرش هر ...خب-

 در و کرد پهن شاپور صورت به رو را مضطربش لبخند

 یم کاری هر .بدم دستش از نباید من خدایا"کرد دعا دل

 "کنم یم خواهش .کنم

 .رفت کاروانرسا طرف به و زد دور شاپور
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ی خزر برگشت خانه به که خزری ی نوک بر بود عاشق   کشن 

ی. ی دریای در که کشن 
 
ی و دلدادیک

 
دیک  پیش رسعت با رسست 

ی .رفت یم  تارییک اعماق در نه یخ های کوه بداند آنکه ن 

ی وسط درست که  .بود نزدیک شدن غرق  .اند کشن 

**** 

ی  و غذا بوی .آمد یم کوکو بوی شد مغازه وارد یارس وقن 

  .پستو پشت از ظرف کف قاشق تق تق صدای

 .هللا یا-

 با گفت یم هللا یا مغازه به گشت بریم که ظهر روزها این

ی مرضیه نیست ممکن دانست یم آنکه  باشد حجاب ن 

 به هم رسفه تک یک . بگوید را کلمه این داشت عادت

 .نکرد رسفه تک اما امروز .کرد یم اضافه اش کلمه آخر

ی  مرضیه اینحال با نداشت حوصله هیچ و بود عصبان 

 ناهارش وسایل رسعت با داشت و بود شنیده را صدایش

 .کرد یم جمع را

 .سالم-

 :داد جواب رسرسی .مت  ش پشت نشست یارس
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 .سالم-

 به را چادر هراسان چطور که دیدش یم چشم ی گوشه از

  .بندد یم را غذایش ظرف در و کشیده رسش

ی  شانسش دیگر یکبار داشت تصمیم بود رفته خانه به وقن 

 مادر با را عمو ی خانه به رفی  ی پیشنهاد و کند امتحان را

 او فهمید یم مادر اگر شاید خیالش به .بگذارد میان در

ی به نیاز ی جان   اما سادات .کرد یم رد را مستاجر دارد بزرگت 

 یم دستش های انگشت به را بادام روغن حالیکه در

 :بود گفته کشید

 .شن نیم صاف دیگه انگشتا .گرفته رو بدنم تموم آرتروز-

ی من رس زیر اینجا مادر؟ بده جات مگه  تنها من باشر

  بده؟ نباشم

 رویش داشت مادر اینکه از .بود پیچیده خودش به یارس

 .بود غوغا دلش در انداخت یم زمی  ی را

 .مادر حیاطه اونطرف .شماییم نزدیک هم اونجا-

 بد حالم ، باشم داشته کاری وقت یه من حداقل اینجا-

  .شنوی یم رو صدام شما زمی  ی بخورم بشه،
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 .مادر تنگه جام-

 خونه یه تو قد نیم و قد بچه تا چند با من .مادر خوبه-

ی ی از کوچیکت  ی توئه دست االن که این 
 
 .کردم یم زندیک

 اومد یم مهمون .بود تمت  ی و رفته و شسته هم همیشه

 ...که بود دهن به انگشت

 :بود کشیده ریشش به دست کالفه یارس

ا-  ...جامون... خودم پیش آوردم رو خرص 

ی فضای دلش بگوید که نداشت را رویش  برای بیشت 

ی
 
 مادر جانبداری از هنوز .خواست یم اش خصویص زندیک

 نفع به را داستان اینکه از .بود دلخور نامه آن مورد در

ک آن و عیل عمو  گذاشته اینکه از .بود کرده تمام دخت 

 از که چند هر .بماند محسن ی بچه دامن به لکه این بود

ار خزر  .دانست نیم خودش ی نوه را او هرگز و بود بت  

 .خودش خونه بره یم یاسی  ی صفر و محرم بعد که رو اون-

  .شه یم باز جات

ده هم روی را هایش دندان  آمده یادش دوباره .بود فرسر

 بدون تا خانه به بود برده را خزر دیشب پروانه که بود
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ی یا او حضور  حرف خواستگاری مورد در دیگر بزرگت 

 حرف خزر دهان از .نبود ماجرا ی همه این تازه .بزند

ون های پروانه احتماال .آمد نیم بت   گفته هم دیگری چت  

 به مانده روغن ی تتمه سادات .دانست نیم یارس که بود

 آفتاب نور در .هایش آرنج به بود کشیده را هایش دست

 او به بود کرده رو .زد یم برق موهایش ی رفته حنای رنگ

 :بود گفته آرامش با و

ی و مادر این- ی هم دخت   خوش را خدا .مادر کارن و کس ن 

 ی صابخونه شدن جا به جا تازه .زمستون سیاه رس نمیاد

 بود خوشحال چقدر مادرش . نمیسازه باهاشون هم جدید

ش که  جهت هر از دلم گفت یم . تو پیش میاد دخت 

 .یارسه آقا پیش که راحته خیالم .آرومه

 که لبخندی همان .لبش روی بود نشانده مادرانه لبخندی

ی از
 

ی از .داشت یاد به یارس بچیک  با و بود مرده پدر وقن 

 شب را او دادند یم قورت را ها اشک که لبخندها همی  ی

 پیش امشب مادر یارس" .داشت یم نگه خودش پیش ها

 بوی تو مادر یارس" ".آخرمه شب کنم فکر بمون من

 یارس" ".کنم بوت بشی  ی پیشم بیا .دیدی یم رو محسنم
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 .بودم رفته جونت آقا با منم پیشم نبودی تو اگر مادر

 یم نگهش ها حرف همی  ی با "دارم رو تو شکر را خدا

 های چراغ شدن خاموش تراس از گذاشت یم .داشت

 که کند فکر یاسی  ی و زینب به و ببیند را خودشان ی خانه

  .بودند پروانه کنار حاال

 عیل دست .فامییل ی همه افتخار باعث .هللا ماشا-

ی مرد که باشه نگهدارت ی هر رس تو بالت و درد .مردان   خ 

  .نامرده

 یم خانه در سمت به داشت حالیکه در و آمده پایی  ی یارس

 .بود شنیده را حورا صدای رفت

 حمام؟ برم من داری نگه رو کوثر دقیقه ده میشه-

ی تمام و بود برگشته خانه به  به آمد یم آب صدای که مدن 

 .بود کرده نگاه سالن کنج خزر ی شده جمع وسایل

 مرد عنوان به چطور .بود خورده .بود خورده را خودش

 هیچ حرفش چطور بکند؟ فکری توانست نیم خانه یک

ی در   نداشت؟ رون 
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ون پستو از مرضیه  کوکو بوی .کرد سالم دوباره و آمد بت 

ی حاال .نکرد نگاهش یارس .آمد همراهش  اینکه از کیم حن 

 داشتند اینکه از .بود پشیمان بیاید اینجا بود کرده قبول

 که سادات از .بود چرکی  ی دل آمدند یم ها آن ی خانه به

  .بود نفهمیده را حالش و را حرفش

وع و برداشت را دستمالش مرضیه ی به رسر  قفسه گردگت 

 سبیلش به دست .کرد نگاهش چشیم زیر یارس .کرد ها

 :گفت و کشید

 .بشید بلند قراره جدیدتون ی خونه از گفی  ی مادر-

 را چادر .برداشت کشیدن دستمال از دست لحظه یک

ی ی با و کرد جمع خودش دور بیشت   :داد جواب پایی  ی صدان 

 .بله-

ی-  شده؟ چت  

 .بفروشه خواد یم...که گفت صاحبخونه-

 .ننوشتید قرارداد مگه .تونه نیم خب-

 .نوشتیم .بله-
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 .پاشید بگه تونه نیم-

 :داد فشار انگشتانش بی  ی را دستمال مرضیه

 .بله-

 یم قرارداد پایان تا شما .نداره رو کاری چنی  ی حق قانونا-

 .بمونید تونید

ی و رس...که نمیخوان مادرم-  .بشه صدان 

 

 .چیه صدا و رس .خانوم زنه یم حرف قانون-

 .بله-

 ...تونید یم شما-

 مغازه وارد سایل میانه زن شود تمام اش جمله آنکه از قبل

ی کیف .شد
 
ی ی تخته دو و بود دوشش روی بزریک  چون 

 .دستش روی

ه آقا .سالم- ی خوای؟ نیم رس گت   با .دسی  ی کار .ان چون 

 .هست بخوای اسیم هر
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ی های تخته ه یارس آمد جلو که چون   که دید را موها گت 

  .رنگ طوش مخمل به بودند چسبیده هم کنار

 .برات کنم یم درست بدی سفارش نباشه هم اسیم هر-

ون را نفسش یارس  :داد بت 

  .ممنون خوام نیم نه-

 خانومم .قشنگن مو روی خییل .بخر خانومت برای-

  . چیه اسمت

 مرضیه .کرد نگاه مرضیه به هایش دست ی اشاره به یارس

ی آلبوم به و چرخید پایی  ی رس با  نگاه زن دست روی چون 

 :کرد ریزی ی خنده زن .کرد

 و دست معلومه شوهرت .بردار خوای یم رو کدوم هر-

 .دلبازه

 روی یارس های دندان .کرد اشاره یارس به چشم و رس با

ده هم   .شد فرسر

 .سازم یم باشم نداشته اگه رو اسمت ببی  ی چیه؟ اسمت-

 :زد لبخند معذب مرضیه
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 .ممنون خییل خوام نیم-

 کن امتحان پشت اون برو .رو یکیش موهات روی بزن-

 .ببینه بیاد شوهرت

ی یارس ی دسن   :کشید هایش ریش به عصن 

 .اینجا بیا خانوم-

 سمت گرفت را ها آلبوم .رفت مت  ی طرف به عجله با زن

 :یارس

 .بفرما-

ه روی رسرسی نگایه یارس   .چرخاند ها گت 

 .کنم باز بذار .کیفه توی هم اش بقیه-

 :آورد باال را دستش یارس

  .خواد نیم-

  .گشت یم حورا دنبال به ها اسم میان

ی هر-  یم درست رو همه خودم .ها سازم یم هم بخوای خ 

 دارم هم رو مو روی عکس .قشنگه خییل مو روی .کنم

 .بدم نشون بذار
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ی احتماال و جیب سمت دستش که همی  ی  همراهش گوشر

 :کرد اخم یارس رفت

 نداری؟ ...حورا .نیست الزم-

؟-  خ 

 حورا؟-

ی .خدا به نه...حورا-  .برات زنم یم .شده تموم داشتم یعن 

  .جا همی  ی میارم .دیگه روز دو تا نه فردا

ی .بود گرفته جان حورا تصویر ذهنش در  از عجله با وقن 

 در میان از . خیس بلند موهای با .بود آمده در حمام

 دنبال به رسعت با چطور که دیدش یم اتاق باز نیمه

ون خیس موهای همان با بعد .بود هایش لباس  و آمده بت 

د را کوثر تا بود کرده دراز دست  قرمز هایش چشم .بگت 

 فکر خودش با حاال .بود رفته چشم به کف احتماال .بود

 را موهایش حورا تا دارد وقت بود نگفته چرا کرد یم

 نا زن این با زدن حرف در آنقدر همیشه چرا .کند خشک

  بود؟ توان

 .بیار کن درست باشه-
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 :کرد باز را دخلش در

 میشه؟ چقدر-

 :کرد باز را کیفش زده ذوق زن-

  .بنویسم فیش بذار-

ی تا ی دقایق   با .کرد یم نگاه فیش به زن رفی  ی از بعد طوالن 

 را حورا که زن خوش خط به .رفت یم ور هایش گوشه

 به .کرد یم فکر قبل شب به .بود زده زل بود نوشته

 تصویر اینحال با .بدنش خوش بوی . حورا بدن گرمای

 یم هم از یحورا ی شده  کشیده هم در صورت را خوشش

 را ماجرا این بار هر .بوسه وقت رسش کردن دور .شکافت

 .رفت یم یاسی  ی سمت به ذهنش تمام گذراند یم رس از

ی .شد یم خراب بعدش روز تمام  فکر یاسی  ی به حورا یعن 

 فکرش در یاسی  ی هنوز چون نداشت را او تحمل کرد؟ یم

 راه بود کرده سیع که باری دو ییک آن بود ممکن بود؟

 کرده تصور او جای به را یاسی  ی بسته های چشم با بیاید

ی چنان فکر این با باشد؟  را فیش که دوید بدنش به خون 

 تا آورد پایی  ی را دستش بعد. کرد مچاله حرکت یک با

 دست باید .رفت یم خانه آن از باید شاید .نبیند مرضیه
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ی اش بچه و زن ی خواهر حن   این از و گرفت یم را اش خون 

ی رفت یم .برد یم خانه ی دیگر که جان   یاسی  ی از خت 

ی .نباشد   .نباشد خانه آن های آدم هیچکدام از خت 

ی .شد روشن ذهنش های چراغ لحظه یک فکر این با  وقن 

 .آمد یم کوتاه سادات دارد رفی  ی قصد که گفت یم

 عمیق نفس .برود جا این از او گذاشت نیم سادات

ین رفی  ی اما .کشید  آزار فکرهای این دیگر .بود گزینه بهت 

 در حورا و کجا یاسن است ممکن حاال همی  ی که دهنده

  .کرد یم رهایش باشند کجا او غیاب

 .کرد یم فکر دیگری ی خانه به باید

 شده تا حورا اسم .انداخت مت  ی کشوی در را مچاله فیش

 آن آرایم به و برد کشو داخل دست .کرد یم نگاش انگار

ه به .کرد صاف را کاغذ قسمت  به .کرد فکر مو ی گت 

 بار اولی  ی برای خواست یم عروش از بعد که ای هدیه

 خانه .جدید ی خانه همان برای گذاشت یم شاید .بدهد

ی های خواب اتاق که ای  تارییک در شد یم و داشت بیشت 

ه   .بزند حورا موهای ابریشم به خودش را گت 

**** 
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 انداخته اش شانه روی که ای حوله بقیه از جلوتر میثم

 :تکاند محکم و برداشت بود

 .نباشه راه تو موجه جوجه .هللا یا-

 :زد اش شانه رس دست شاپور

یف کجا؟- ید ترسر  .مغازه بت 

 :کرد خایل شانه میثم

 .کنم ورزش باید .ندارم رو شروحیه تو جون-

  .مینم برو بیا-

 :کشید را لباسش ی یقه

 .نوبتته-

 :داد تکان دوباره را حوله میثم

ه فرهاد-  .آخه خرید میاد یک دیگه شبه 11 .مت 

ی سالن ورودی در به زودتر که فرهاد  بود رسیده ورزشر

 :کشید شیشیک
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 .زارت-

ی خودت-  جنس مغازه از میاد این شاپور .فرهاد خواسن 

ی وقت هر میکنه بلند  .نیسن 

 :کرد ول را در ی دهانه فرهاد

 !حمال-

 :اش شانه روی انداخت را حوله میثم

 تو حسابش به بزنم خواستم یم من شاپور ببی  ی .همینه-

ی ی جای گفت دفت  ین   . سوزونه یم روز هر شاپور که بت  

 :داد تکان رس فرهاد .کرد نگاه فرهاد به شاپور

ین دارم روز هر .منو بخور بیا هان؟-  .من زنم یم بت  

 :کرد تا پایی  ی به را هایش لب شاپور

 . حمایل خییل-

 :رفت سالن در طرف به و کرد استفاده فرصت از میثم

  .ها خییل .خییل-

 :رسش پس کوبید فرهاد
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  .فروشه یم یواشیک میاره سیگار این شاپور اینطوریه؟-

 :شد دستپاچه میثم .شد گشاد شاپور های چشم

 .نکن حالل رو خودت خون فرهاد . بابا زنه یم زر-

 تو کجاست دونم یم هم رو جاسازش .ت عمه ارواح-

 .مغازه

 :کرد میثم به رو شاپور

 .کنه یم تخته رو درش بفهمه نورالیه حیوون-

ی بابا-  دادم خودم از نخ تا دو .بود کجا سیگارم .میگه رسر

  .ها جغله این تا دو ییک

 جدید موزیک که چرخید پرسی سمت به کالفه شاپور

 :بود برده باال را صدا و گذاشته

 .بابا کن کمش-

 :آمد کیف رس میثم

ون برین  .االصوات انکر .دیگه گه یم راست-  .ببینم بت 

 .قرقه سالن
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ی لباس که اندایم الغر پرس دنبال به  گشادی ورزشر

 :رفت بود پوشیده

 مایه؟ بچه مگه نیستم تو با-

 :گذاشت لباسش ی یقه به دست

  ؟ خریده ددی .هست که مارکم-

 :کرد خایل دستش زیر از شانه پرس

 .کنیم یم ورزش داریم-

ی- ؟ یم کار خ   کنی  

 :آورد در ادا

؟ یم ورزش-   میاره؟ یک رو شبت پرتقال آب .گوگویل کن 

 :برد باال را صدایش شاپور

 .ببینم اینجا بیا میثم-

ی میثم ه ن   :کرد دراز را دستش شاپور رفت طرفش به انگت  

 .کلید-

 :کرد نگاه دستش کف به میثم
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 ..تو جون .این کنه یم زر زر-

 .کلید-

 .نکن خودت با کارو این شاپور-

 .من بده رو کلید-

 .نیاوردم سیگار تو جون به بابا-

 .دیگه بیای خوام نیم . بده رو کلید میثم-

 آنها آینه از زدن دوچرخه حی  ی که کرد نگاه فرهاد به میثم

  .کرد یم نگاه را

ی بسته تا دو بابا باشه-   .نیاوردم بیشت 

 :کشید چشمش زیر دست کالفه شاپور

 .کلید .برات رو بسته تا دو همون میارم شب-

  .فقط فروختم نخ تا سه-

ی نفهیم-  .تو هسن 

  .نمیارم تو جون دیگه-

 .مغازه تو از دار برشون گمشو برو-
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 :خاراند را گردنش پشت میثم

 .بفروشم رو اینا بذار .نمیارم دیگه بشه تموم اینا-

 :رفت در طرف به شاپور

 .اونور نبینمت دیگه-

 :زد داد بلند میثم

 .م حامله ازت من .نرو شاپور-

ی ی خنده صدای  ورزش مشغول سالن در که پرسهان 

 :دنبالش به میثم .شد شنیده بودند

م . بابا باشه-   .خودم برمیدارم مت 

 سیگارها ی جعبه میثم که منتظر .ایستاد در کنار شاپور

 وسط بود ایستاده آویزان های دست با میثم .بردارد را

 دوید :مغازه

 .اونور بکن رو روت خب-

ون بیا بردار-   .بت 

 .نمیشه روم خدا به-

 :خندید بلند
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  .گرفته رو مچم زنم کنم یم احساس-

 به خورد دستش .کرد هایش جیب در دست کالفه شاپور

ون را کاغذ .بود شده تا که کاغذی  . آورد بت 

 .میثم باش زود-

 زن که فاکتوری به دیگر بار یک و کرد باز را برگه تای

 باالی خزر اسم .کرد نگاه بود داده دستش به فروشنده

  .بود برگه

 ...خییل ویل-

ی اینطوری کجا؟-  بذار .نورالیه به بکن تعارفم یه میت 

 .االغ . لباست زیر یا پالستیک توی

 :خندید میثم

ی تو !کنه یم چکار آدم با بچه و زن .تچ تچ-  ؟ همون 

 یم گرفت؟ نیم هم چپش به رو نورالیه که شاپور همون

 .داداش فهممت

 :شاپور ی شانه روی گذاشت دست

ین پول .داری نیاز مغازه این پول به االن-  ...و بت  
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 .گمشو برو-

ی ه فروشنده زن .مت  ی پشت نشست رفت میثم وقن   های گت 

ی موی  اسیم هر با "بود گرفته صورتش جلوی را چون 

 لحظه همان "نه؟ یا دارم ببینم بگو رو اسمش .بخوای

ی در بود پیچیده خزر موهای عطر دوباره   .اش بین 

ی  این شب آخر معموال خزر . مت  ی روی گذاشت را گوشر

 یک که بود پیایم جواب دنبال به .داد یم جواب ها وقت

 وحشتنایک هیجان ی ادامه دنبال به .بود داده پیش ساعت

ی ی ادامه دنبال به .بود کرده یط ظهر که  که گرمان 

 پنجره مخروب رف روی او پاهای میان خزر نشسی  ی

انه معصوم تن لرزش .بود کرده ایجاد  تاپ لپ که ای دخت 

 یم نه بیند یم درست نه بود مشخص و داشته نگه را

ی و شده اتو مانتوی بوی .شنود  مقنعه زیر که موهان 

 .بودند شده آشفته

 

 اسم بار دو تعجب با زن "خزر" .کرد نگاه کاغذ به دوباره

ه میان اسم این بود مطمی  ی شاپور .بود پرسیده را  های گت 

ی .بود تک اسم این .نبود آماده  زن از بود داده را هزینه وقن 
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ین با بود خواسته  آن در و بسازد تواند یم که شکیل بهت 

 همان به را خزر دوباره که بود کرده فکر این به لحظه

ه این و بنشاند شکل   .بزند موهایش به خودش را گت 

ی اش جمله .کرد باز را چت ی صفحه  مانده جواب ن 

 بقیه فردا شارژ زدم رو تاپ لپ چطوره؟ من رز حال"بود

ی رو ش  " .ببین 

 خاموش تاپ لپ شد یم که ای صحنه ترین اساش در

ی .بود شده  دیدنش با خزر ببیند داشت دوست که چت  

 از بیش فردا برای حاال و دهد یم نشان العمیل عکس چه

  .بود خروش و جوش در اندازه

ی بردی .بود برد یک شبیه   به خوشش طعم که طوالن 

 آرام همی  ی .بود خوب همینش .نشست یم دلش در آرایم

ی کردن کشف آرام  دست پش روز چند تا که دخت 

ی   . کشنده هیجان همی  ی .بود نیافتن 

  .رسید شبانه پیام که بود فکرها همی  ی در

؟ شاپور-  خون 

 :خاراند را رسش کف شاپور
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  .خوبم-

 .ندادی جواب بهت زدم زنگ-

 .افتاد شبانه ی رفته دست از تماس به یادش تازه

 .بودم حموم-

ه خب-  که میگم چت  

 ی همه حاال همی  ی انگار .ریخت فرو شاپور دل رس

های  عالمت به .برسند او به تا بودند شده صف به بد خت 

یش مامان"جوید را هایش لب و زد زل شبانه نوشی  ی  چت  

ی .زده دزد رو مغازه .شده  دوباره شهرناز .مرده مامان 

 "شده اخراج مدرسه از شاهی  ی .کرده درست داستان

 کرده سکته تهایم-

ی ی ثانیه چند برای  رسارس آرامش .کرد نگاه پیام به طوالن 

 .کرد یط را بدنش

 درک به-

 .کما تو رفته-

 درک به مجددا-
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 نیست خوب حالش-

 چه؟ ما به االن؟ کنم چکار-

 بده خییل حالش شهرناز-

 :صورتش به کشید دست کالفه

ی به-  .سالمن 

 .ست حامله-

 .شد زنده ذهنش در لحظه یک کوچکش خواهر ی چهره

ی و رنگ خوش و جوان صورت ی عمر ی همه که آن   و یاغ 

  .بود رسکش

ی به اینم-  .سالمن 

؟-  همی  

 .مباریک و-

 کنیم؟ چکار باید حاال-

  بیایم؟ در کما از یا بزاییم باید ما کنیم؟؟-

ی- ی شب .کن ولش .هیچ   .بخت 
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ی شب-  بخت 

ی به ثانیه چند  آن بعد .شد آفالین شبانه تا کرد نگاه گوشر

ی ی خوره
 

 .ای خونه اون مرد تو"افتاد جانش به همیشیک

 دندان "کرد؟ یم چکار بود بابا اگه .توئه به چشمشون

د هایش لب روی را هایش  :نوشت شبانه برای بعد . فرسر

 میدونه؟ مامان-

 :شد آنالین رسی    ع شبانه

 آره-

ی بود الزم-
 

 بهش؟ بیک

 .زد زنگ .گفت شهرناز-

 قمصور شوهرش زرت نیست مربوط ما به .کرد غلط-

 .شده

 .اومدی یم کاش میگه مامان-

 ختمش؟ برای-

 !شاپور-

ش رس برم بتونم نهایت من-   .بشاشم قت 
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 .بکش خجالت-

 .رفتید طرفا اون نفهمم باشه حواستون-

 .که واقعا-

ی بار این ی هم شاپور شد آفالین شبانه وقن   را گوشر

 راه مغازه محدود فضای دور و شد بلند .کرد خاموش

 کرد فکر و داد فشار هم به را هایش انگشت .رفت

اییط هیچ است امیدوار  تهران به حاال نکند مجبورش رسر

ی شاید .روزها این در نه حداقل .برگردد   .آینده در نه حن 

**** 

 

 :کشید پس را دستش سادات

 ...مادر آخ-

ی ناخن عاطفه  :آورد پایی  ی را گت 

ی-  شد؟ چت  

ی یم ته از خییل-   .مادر گت 

 .ببخشید چشم-
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 نگاهش باال از سادات .بوسید و گرفت را سادات دست

 :کرد

ی؟ یم همینطور هم رو معصوم طفل بچه های ناخن-  گت 

 کنار که کرد نگاه اش بچه به و چرخید .خندید عاطفه

 :بود آفتاب در دویشان هر پاهای و خوابیده کوثر

 .رو هاش ناخن گرفتم دیشب اتفاقا .هست حواسم نه-

ی؟ یم ناخن شب-  .نیست خوب بهت نگفتم گت 

 های کلم بزرگ ظرف کنار که انداخت پروانه به نگایه

 یم شان قطعه قطعه آرایم به و بود نشسته شده شسته

ی بساط تا کرد  .شود کامل ترشر

ی .مادر نکنه درد دستت . خوبه- ی جوونیت از خت   برو .ببین 

 .گرفت درد کمر تنها دست .خانم پروانه کمک دیگه

ی لبخند و آورد باال را رسش پروانه ی ن 
 

 .داد تحویل رنیک

 :کرد یم خرد هوی    ج که کرد حورا به رو سادات

ی یم داری درشت- ی گت   بیا .شینه یم عاطفه پاشو .دخت 

ی یه .ها بچه رساغ  .روشون بنداز چت  
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 از تا کرد دراز دست و آفتاب به رو چرخاند را اش صندیل

 و کشید آیه .بردارد را بادامش روغن پنجره پشت رف

 :گفت

ی رو خودت و بذار و بردار کن، بزرگ بچه اینهمه-  و پت 

 .خودشون ش برن و بذارنت آخر دست که کن علیل

ی به اتاق های زن ی بقیه  به منظورش دانستند یم خون 

 بزرگ کامیون یک با صبح دیروز همی  ی که بود جواد رفی  ی

  .بود رفته قراح از

 :زد گوش پشت را بلندش موهای عاطفه

 هسی  ی جا هر هللا شا ان .خالیه چقدر جواد داداش جای-

 .باشن خوش

 :داد تکان رسی سادات

  .هللا شا ان .بله-

 :زد لبخند عاطفه اینحال با بود کنایه و نیش کلماتش در

 از پر برتون و دور ماشاال تنهایید؟ کجا شما مادر بعدم-

  .ست نتیجه و نوه
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 :داد یم ماساژ آرایم به و کرده چرب را ها انگشت سادات

ی من-  .بمونه خرابه این تو من خاطر به کش نیستم رایص 

  .ماست امید خونه اینجا .مادر چیه خرابه وای ای-

 پروانه .همرایه امید به احتماال کرد نگاه پروانه به عاطفه

ی غرق .بود خودش افکار در غرق اما  صبح همی  ی که حرق 

 ".گرده یم خونه دنبال داره یارس"بود زده حورا

 روغن تند بوی .ریخت روغن دستش کف دوباره سادات

 :بود پیچیده اتاق در بادام

ی آدم .تعارفه اینا .مادر نه-  از .میشه زیادی میشه که پت 

 این دیدن قبل که آقات سعادت به خوشا .میفته چشم

ا ام و عزت با .رفت دنیا از چت    این به دلم .رفت احت 

ی کار یه عمری آخر که خوشه ی و مادر این بکنم ثوان   دخت 

 .نشن خیابون ی آواره

 کشید قد سادات .آمد خانه در شدن بسته و باز صدای

ی عاطفه تعارفات به و  :کرد محیل ن 

ی چه .یارسه-  .اومده وقت ن 
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 وقت همی  ی .کرد نگاه حورا به و آورد باال را رسش پروانه

وع کوثر  حورا به رو سادات .کرد گریه و غر و غر به رسر

 :کرد

ی پاشو- ی یه .اومده شوهرت پاشو .دخت  ی چان   ...چت  

 :شد شنیده پله راه از یارس صدای

 حورا؟-

 باال را صدایش و کشاند بسته در سمت را خودش عاطفه

 :برد

 .اینجان .عمه باال بیا-

 یا بعد و ها پله روی یارس های قدم صدای بعد ثانیه چند

 :کرد باز را در عاطفه .شد شنیده گفتنش هللا

 . تو بیا .برم قدت قربون عمه سالم-

ون را ها کفش یارس  اشاره حورا به و کرد سالم .نیاورد بت 

 :کرد

  .بیا پاشو-

 :زد لبخند سادات .انداخت سادات به نگایه
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ی خسته .مادر بشی  ی بیا-   .نباشر

 .باشید سالمت-

 .کرد جمع بود آورده خودش با که کوچیک ساک حورا

 :کرد یارس به رو دوباره سادات

ه چه حاال- ی یه بیا مادر؟ واستادی پا رس خت   .بخور چان 

ی ی یه دخت    .شوهرت برای بریز چان 

 :گفت بود ایستاده هنوز که عاطفه

ی آره-   .تو بیا گذاشتم تازه چان 

 :شد پا به پا یارس

ا دنبال برم باید . ببینیم هست خونه یه بریم-   .خرص 

 پروانه .شد سکوت لحظه یک آمد خانه اسم که همی  ی

ی کلم
 
 یارس سمت به آرایم به و کرد نصف دو را بزریک

 حس را جدید جنجال و طوفان بوی توانست یم .چرخید

 :رفت کف سادات صدای .کند

 ای؟ خونه چه خونه؟-

 :ها هوی    ج کنار نشست عاطفه
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 عمه؟ یک برای خونه-

 ایستاده و گرفته بغل را کوثر که کرد نگاه حورا به یارس

 .بود

  .خودمون برای-

ی .وا .... و خودت خودتون؟- ؟ یعن   خ 

 خانه چهار پتوی روی گذاشت را هایش دست سادات

 اخم یک با .کرد نیم نگاهش یارس .کرد سکوت .اش

ی وسط شدید   .حورا به بود زده زل پیشان 

 :کرد پروانه به رو عاطفه

ی...خانوم پروانه-  یارس؟ میگه خ 

 خانه وسط برادرانه دعوای آن ماجرای بعد از که پروانه

 داخل را شده خرد کلم بود سنگی  ی و رس هنوز یارس ی

 :ریخت سبد

 .شنوم یم دارم االن منم-

 :کرد نگاه یارس به داده باال ابروهای با عاطفه

ی برای خونه-  عمه؟ خ 
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 .عمه کمه جامون-

 ...مگه جاتون؟-

 هایش دست .پنجره به رو چرخاند را اش صندیل سادات

ی لب زیر و صورت به کشید را  حرکاتش یارس . خواند چت  

  .کرد یم دنبال چشیم زیر را

  .چیه حرفا این .عمه که نیست کم جاتون-

 :آمد حرف به سادات

ی تخم- ی این به زمی  ی تو شد پاشیده که چت    برداشته راحن 

  .نمیشه

 .شد پایی  ی و باال آدمش سیب .داد فرو را دهانش آب یارس

 :داد ادامه سادات

 عموت پای جا باید .نداره اشکال .یارس آقا برو هم شما-

  .باالخره بذاری

  .جوید را سبیلش یارس

 ... کنید خیال .برید همتون اصال-

 :پرید حرفش وسط یارس
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 .بهتون گفتم .مادر تنگه جام-

 

 :آشفت بر سادات

ی 12 اتاق یه تو عائله رس هفت با ما .ست بهونه اینا-  مت 

  .ست بهونه اینا .بودیم

 میان را بعدی بزرگ کلم .خورد تکان جایش رس پروانه

 به یارس امید چشم دانست یم .کرد جا به جا دستش

 رفت یم اینجا از یارس اگر .است لحظه آن در او حمایت

 بیش هم امروز تا .نداشت ماندن برای دیگری دلیل هم او

 بود تنش گوشت که یارس خاطر به .بود مانده اندازه از

ی گرگ این دندان زیر  از را خودش خواست یم یارس اگر .پت 

 هم زینب که حاال .رفت یم هم او برود و کند رها بند این

 رفی  ی و یاسی  ی دست گرفی  ی بود شده جدا خانه این از

ا ماند یم فقط آمد یم هم حورا .بود کار ترین ساده  خرص 

 اگر .شد یم تکرار گوشش در یاسی  ی صدای دوباره ...که

ها این   نبودند؟ تر خوشبخت بود نیاورده را دخت 

 ...ویل .همرات به خدا دست مادر بری خوای یم-
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 :کرد باز دهان پروانه

 .بزرگ خانم کمه جاشون-

 :توپید باشد کفری پروانه از همه از بیش انگار سادات

ی یم رو حرف همون شمام-  بدت انگار خانم؟ پروانه زن 

 .نمیاد هم

 ترس با عاطفه .همینطور سادات .سادات به زد زل پروانه

ی کرد سیع  :بزند حرق 

 ...که میشه پیدا رایه یه باالخره ...حاال-

 :گرفت پروانه از رو سادات

 این یاسی  ی با نفرید دو شما خانم پروانه .مادرت جای برو-

 .هست جا براتون پایی  ی

 و خورد رس کلم .سبد در انداخت نکرده خرد را کلم پروانه

ی لحظه یک دلش در .افتاد پایی  ی  نور یارس رفی  ی خوشر

 فکر .آمدند یم هم پشت تصاویر رسعت به .بود انداخته

ی  این کرد نیم را فکرش هرگز .بود کرده شاد را دلش رهان 

وع یارس سمت از شدن رها  که کش آخرین .شود رسر

 یارس همی  ی بگذرد خانه این از است ممکن کرد یم خیال
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 تنهایش اینجا توانست نیم که ای گوشه جگر همی  ی .بود

وری تخس ی بچه پرس همان .بگذارد  مرگ با که رسر

 کوچک آلونک از و بسته بار .بود رفته دست از محسن

 چراغ شدن خاموش وقت که ها شب چه .بود رفته او

 با و سادات ی خانه تراس تارییک به بود زده زل خانه های

 خانه آن کجای حاال یارس اینکه .بود خوابیده یارس فکر

 بالش زیر رسش شکم؟ به دوباره خوابیده؟ چطور .است

 افتاد یم چشمش به که نور دوباره بالش؟ روی یا بود

 گریه با کرد؟ نیم خاموش سادات که نوری شد؟ یم اذیت

 است؟ غمگی  ی اش؟ بزرگانه عجیب اخم آن با خوابیده؟

 فردا که امید این به .بود خوابیده فکرها این با شب هر

ی  دوباره تا کند آرامش و برود یارس دنبال به شد بیدار وقن 

 باز چشم که صبح هر اما .برگردد اش خانواده آغوش به

 یم دلش به چنگ حوادث سیل یادآوری دوباره کرد یم

 که او به و شد یم باغ ی آواره اخم با بارس دوباره .کشید

 خواست یم یارس حاال .کرد یم محیل کم زد یم صدایش

 یم کابوس این و برود اینجا از .کند جدا را خودش

ی همی  ی به باید .شود تمام باالخره توانست  کمرنگ خوشر
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 آنقدر و کاشت یم خاک در را هایش ریشه .زد یم چنگ

 سادات گذاشت نیم .بکشد قد تا چرخید یم برش و دور

 دلییل هر به یارس که حاال .کند قطع را جان کم نهال این

 یم را دنبالش باید بود شده بلند دانست نیم درست او که

  .گرفت

 . کمه جا پایی  ی-

ی سادات  :شد عصبان 

 میارید؟ بهونه هم شما نیست؟ جا هم نفر دو برای-

 آن هنوز .برداشت را نشده خرد درشت کلم پروانه

 :کلم وسط گذاشت را چاقو .نداشت را الزم جسارت

 پله . براتون هست هم تر راحت پایی  ی برید اگه شما-

 .کنه نیم اذیتتون...هم

ل را زیادی ترس حرف همی  ی گفی  ی برای بود معلوم  کنت 

 .شد سکوت.لرزید یم ریز خییل صدایش .است کرده

 :خورد تکان عاطفه .آمد یم سادات کشیدن نفس صدای

 هم پله مشکل شما اینطوری اتفاقا .مادر...میگن راست-

 .ندارید
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 !خانوم عاطف-

 تکه چند کلم .داد فشار را چاقو پروانه .شد ساکت عاطفه

ی یارس .شد  :حورا سمت گرفت را عصبانیتش تت 

  واستادی؟ همینطوری-

 را کوثر یارس .برداشت را کیف و شد خم عجله با حورا

 :کرد بقیه به رو و گرفت

 .اجازه با فعال-

 سکوت دقیقه چند از بعد شد بسته در و رفت که همی  ی

 روی دست بعد و .شد بلند سادات نهاد از آیه سنگی  ی

 سبد به پایش .پرید جا از زودتر عاطفه .گذاشت قلبش

 .شدند اتاق پخش ها کلم .گرفت ها کلم

؟ مادر...مادر-  خون 

د هم روی را هایش دندان پروانه   . فرسر

م .بغله اون فشار دستگاه .باال رفته فشارشون احتماال-  مت 

 .بیارم قرص
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 خودش به رفت یم ها قرص کیف طرف به حالیکه در

ی یم .پروانه نیار کم"زد یم نهیب ی باید .تون   امروز .بتون 

 "کن تمومش .وقتشه

**** 

 

؟ یم گریه-  کن 

ی بوی .کشید جلو خزر گردن گودی کنار از را رسش  باران 

 رسد فضای در بود پیچیده بارید یم نم نم و آرایم به که

  .مخروبه کاروانرسای

 .ببینمت-

 .برگرداند را رویش خزر

 فیلم؟ برای-

 روی گذاشت را دستش .برداشت خزر دور از را پاهایش

 .بست و تاپ لپ

 خزر؟-

 . شد خم
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 .ببینمت-

 پر و درشت های چشم .صورتش کنار گذاشت دست

 .صورتش به رو چرخید خزر اشک

؟ یم گریه داری جدی-  کن 

 کشید انگشت شاپور .خورد رس پایی  ی خزر چشم از اشک

 .اشک رطوبت روی

؟ یم گریه پرسه برای-  کن 

 :بود کرده پر را صورتش کل لبخند .خزر جلوی نشست

  آره؟-

د هم روی را هایش لب خزر   .فرسر

ی-  ؟ بودی یک احساسان 

ی .خودش سمت کشید را خزر  .بوسید را اش پیشان 

ی االن .دیگه خب خییل- ن   گریه جک برای داری شم یم غت 

ی یم  .کن 

 رسعت با را پرش های گونه رسازیری اشک .نخندید خزر

 :چسباند سینه به را رسش شاپور .کرد یم یط
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 بشم؟ غرق منم ترش یم-

 :خندید بعد

 .بشم غرق بیابونش تو مگه نداره دریا که قراح-

 رسما و اش سینه روی نشست یم خزر نفس حرارت

 .گرفت یم را ابری ظهر آن ی سوزنده

 نخوری غصه که بشیم غرق هم با بیا هم تو باشه خب-

 خوبه؟

 :بوسید را موهایش

 خزر؟ .دیگه بسه-

 : گرفت را بازوهایش

 .برات گذاشتم فیلم کردم غلیط عجب عه-

 :نالید و گذاشت دهانش جلوی را دستش خزر

ی تو...اگه-  .میمرم من نباشر

؟- ی ببینم بردار رو دستت خ  ی یم خ 
 
 نباشم؟ کجا .یک

 :داد فرو را دهانش آب خزر
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 .جا هر .اینجا-

 به و کرده بلند را آزادش سیاه موهای از ای طره باد

 مو ی طره آرایم به شاپور .بود چسبانده صورتش خیش

 :زد لبخند .کرد جدا صورتش از را

 .هستم که حاال-

م یم تو بدون .نذار تنهام...هیچوقت .نرو هیچوقت-  .مت 

 :هایش چشم به زد زل شاپور

م-  اینطوری رو قشنگ چشمای این میشه .باشه .نمت 

؟  نکن 

ی و احساسش بلوای میان خزر  روخ خراب حال پریشان 

 چنگ شاپور از قراری و قول هر به خواست یم فقط اش

 یم .ابد برای .ماند یم که شود مطمی  ی خواست یم .بزند

ی و ماند  هر های داستان این .برد یم میان از را ها تلچ 

 .داشت وجود عاطفه و مهر گورستان آن در که روزه

ی؟ اینجا از... منو میشه-  بت 

مت؟ کجا-  بت 
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ی.جا هر- ی .اینجا از غت   .شهر این از غت 

ی نوک شاپور  .بوسید را اش بین 

 اروپا؟ بریم؟ خارج-

ی تاریک روزگار در .بود خودش غمگی  ی دنیای در خزر
 
 زندیک

ی داشت که سیایه .اش ساله هجده ی و بیشت    .شد یم بیشت 

ی-
 
 .خرابه... خییل .بده خییل من زندیک

 .کشید پر شاپور صورت از آرایم به خوش حال و لبخند

 ...هم االن .ندارم رو...هیچکس .تنهام خییل .تنهام من-

ی هق  دریای .دریا به بود زده را دلش .گلویش به دوید خفیق 

  .داشت شاپور کنار که آرایم

ی-  .ندارم دنیا این توی رو کش تو از غت 

  .بود تالطم در هایش چشم میان شاپور نگاه

 .چت  ی همه بده خییل .خواستگاریم بیان خوان یم-

ی در اش گریه صدای
 
 دست مچ .شد پخش کاروانرسا بزریک

د یم بود گرفته قاب را او صورت که شاپور   .فرسر

 .تونم نیم اصال .تونم نیم دیگه-
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 دوید یم خودش درون خزر حایل پریشان دنبال به شاپور

ی چت  ی .کند پیدا مفیدی ی کلمه تا  این گفتنش که خون 

 .کند خوب را خراب حال

 ...عزیزم-

 این تا هرگز انگار .کرد یم پیدا که بود ای کلمه تنها این اما

ی به اندازه   .بود نشده نزدیک رابطه یک جدیت و سخن 

دش خود به .گرفت آغوشش در دوباره شاپور  زل و فرسر

  .رو به رو ی ریخته فرو دیوار به زد

  .میشه...درست-

 :رنگش بنفش ی ژیله به انداخت دست خزر

 .هیچوقت .نرو-

 .نکن گریه .باشه .رم نیم-

 دنیای به آرایم به خزر تا ماندند حالت همان در آنقدر

ی
 

 خود از شاپور .برگشت سکوتش و رخوت همیشیک

 :کرد نگاه خیسش صورت به .کرد جدایش

؟-  خون 
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 .بزند لبخند کرد سیع شاپور .داد تکان رس آرایم به خزر

 .برم قربونت-

 خیس را هایش لب اشک شور طعم .بوسید را لبش کنج

  .خزر های چشم به زد زل .کرد

؟ خوب کنم چکار-  بشر

  .خوبم-

 .تر خوب-

ی خزر  :زد لبخند رنگ ن 

 .خوبم تو پیش-

ی بهم بود آرزوم یادته-
 

 . بکن آرزو یه تو؟ بیک

 ...دیگه-

 .چشمت زیر افتاده مژه-

 :گرفت را دستش شاپور .کشید اش گونه روی دست خزر

 .آرزو اول-

  .گفتم رو آرزوم-
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 :برداشت را مژه خودش شاپور

  .بلندن هم چقدر-

 آن مورد در باید حاال آیا .بود کلنجار در خودش با

 یم سوال باید زد؟ یم حرف بود گفته خزر که خواستگاری

ی پرسید؟ ی داشت؟ یم بر دور شد؟ یم عصبان   رد تفاوت ن 

 اینکه فکر از داشت احساش چه حاال همی  ی شد؟ یم

 خودش در واضچ حس هیچ داشت؟ خواستگار خزر

ی .کرد نیم پیدا  رس که بود عجیب ترس یک همه از بیشت 

 از توقیع بکند؟ کاری بود الزم آیا .بود کرده پر را پایش تا

 توانش در که کاری بکند؟ خایص کار که داشت وجود او

 .نبود

ی اگه .میشه تند داره بارون-  .خطرناکه .بریم ...خون 

 :هایش پلک زیر کشید دست خزر

 .اوهوم-

 که تند چنان .شد تند یکباره به باران .نشد روشن ماشی  ی

 ی شیشه به زد زل وحشت با خزر .گنجید نیم تصور در

 :شاپور به بعد و جلو
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ی-  شد؟ خ 

 :کرد باز را ماشی  ی در شاپور

 .نمیشه روشن-

 تا . داشت وقت یکساعت .کرد نگاه ساعتش به خزر

ی  فقط بنشیند و کند باز را یارس ماشی  ی در که ساعن 

 . داشت وقت دقیقه شصت

**** 

 

؟ یم گریه-  کن 

ی بوی .کشید جلو خزر گردن گودی کنار از را رسش  باران 

 رسد فضای در بود پیچیده بارید یم نم نم و آرایم به که

  .مخروبه کاروانرسای

 .ببینمت-

 .برگرداند را رویش خزر

 فیلم؟ برای-
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 روی گذاشت را دستش .برداشت خزر دور از را پاهایش

 .بست و تاپ لپ

 خزر؟-

 . شد خم

 .ببینمت-

 پر و درشت های چشم .صورتش کنار گذاشت دست

 .صورتش به رو چرخید خزر اشک

؟ یم گریه داری جدی-  کن 

 کشید انگشت شاپور .خورد رس پایی  ی خزر چشم از اشک

 .اشک رطوبت روی

؟ یم گریه پرسه برای-  کن 

 :بود کرده پر را صورتش کل لبخند .خزر جلوی نشست

  آره؟-

د هم روی را هایش لب خزر   .فرسر

ی-  ؟ بودی یک احساسان 

ی .خودش سمت کشید را خزر  .بوسید را اش پیشان 
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ی االن .دیگه خب خییل- ن   گریه جک برای داری شم یم غت 

ی یم  .کن 

 رسعت با را پرش های گونه رسازیری اشک .نخندید خزر

 :چسباند سینه به را رسش شاپور .کرد یم یط

 بشم؟ غرق منم ترش یم-

 :خندید بعد

 .بشم غرق بیابونش تو مگه نداره دریا که قراح-

 رسما و اش سینه روی نشست یم خزر نفس حرارت

 .گرفت یم را ابری ظهر آن ی سوزنده

 نخوری غصه که بشیم غرق هم با بیا هم تو باشه خب-

 خوبه؟

 :بوسید را موهایش

 خزر؟ .دیگه بسه-

 : گرفت را بازوهایش

 .برات گذاشتم فیلم کردم غلیط عجب عه-

 :نالید و گذاشت دهانش جلوی را دستش خزر
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ی تو...اگه-  .میمرم من نباشر

؟- ی ببینم بردار رو دستت خ  ی یم خ 
 
 نباشم؟ کجا .یک

 :داد فرو را دهانش آب خزر

 .جا هر .اینجا-

 به و کرده بلند را آزادش سیاه موهای از ای طره باد

 مو ی طره آرایم به شاپور .بود چسبانده صورتش خیش

 :زد لبخند .کرد جدا صورتش از را

 .هستم که حاال-

م یم تو بدون .نذار تنهام...هیچوقت .نرو هیچوقت-  .مت 

 :هایش چشم به زد زل شاپور

م-  اینطوری رو قشنگ چشمای این میشه .باشه .نمت 

؟  نکن 

ی و احساسش بلوای میان خزر  روخ خراب حال پریشان 

 چنگ شاپور از قراری و قول هر به خواست یم فقط اش

 یم .ابد برای .ماند یم که شود مطمی  ی خواست یم .بزند
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ی و ماند  هر های داستان این .برد یم میان از را ها تلچ 

 .داشت وجود عاطفه و مهر گورستان آن در که روزه

ی؟ اینجا از... منو میشه-  بت 

مت؟ کجا-  بت 

ی.جا هر- ی .اینجا از غت   .شهر این از غت 

ی نوک شاپور  .بوسید را اش بین 

 اروپا؟ بریم؟ خارج-

ی تاریک روزگار در .بود خودش غمگی  ی دنیای در خزر
 
 زندیک

ی داشت که سیایه .اش ساله هجده ی و بیشت    .شد یم بیشت 

ی-
 
 .خرابه... خییل .بده خییل من زندیک

 .کشید پر شاپور صورت از آرایم به خوش حال و لبخند

 ...هم االن .ندارم رو...هیچکس .تنهام خییل .تنهام من-

ی هق  دریای .دریا به بود زده را دلش .گلویش به دوید خفیق 

  .داشت شاپور کنار که آرایم

ی-  .ندارم دنیا این توی رو کش تو از غت 

  .بود تالطم در هایش چشم میان شاپور نگاه
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 .چت  ی همه بده خییل .خواستگاریم بیان خوان یم-

ی در اش گریه صدای
 
 دست مچ .شد پخش کاروانرسا بزریک

د یم بود گرفته قاب را او صورت که شاپور   .فرسر

 .تونم نیم اصال .تونم نیم دیگه-

 دوید یم خودش درون خزر حایل پریشان دنبال به شاپور

ی چت  ی .کند پیدا مفیدی ی کلمه تا  این گفتنش که خون 

 .کند خوب را خراب حال

 ...عزیزم-

 این تا هرگز انگار .کرد یم پیدا که بود ای کلمه تنها این اما

ی به اندازه   .بود نشده نزدیک رابطه یک جدیت و سخن 

دش خود به .گرفت آغوشش در دوباره شاپور  زل و فرسر

  .رو به رو ی ریخته فرو دیوار به زد

  .میشه...درست-

 :رنگش بنفش ی ژیله به انداخت دست خزر

 .هیچوقت .نرو-

 .نکن گریه .باشه .رم نیم-
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 دنیای به آرایم به خزر تا ماندند حالت همان در آنقدر

ی
 

 خود از شاپور .برگشت سکوتش و رخوت همیشیک

 :کرد نگاه خیسش صورت به .کرد جدایش

؟-  خون 

 .بزند لبخند کرد سیع شاپور .داد تکان رس آرایم به خزر

 .برم قربونت-

 خیس را هایش لب اشک شور طعم .بوسید را لبش کنج

  .خزر های چشم به زد زل .کرد

؟ خوب کنم چکار-  بشر

  .خوبم-

 .تر خوب-

ی خزر  :زد لبخند رنگ ن 

 .خوبم تو پیش-

ی بهم بود آرزوم یادته-
 

 . بکن آرزو یه تو؟ بیک

 ...دیگه-

 .چشمت زیر افتاده مژه-
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 :گرفت را دستش شاپور .کشید اش گونه روی دست خزر

 .آرزو اول-

  .گفتم رو آرزوم-

 :برداشت را مژه خودش شاپور

  .بلندن هم چقدر-

 آن مورد در باید حاال آیا .بود کلنجار در خودش با

 یم سوال باید زد؟ یم حرف بود گفته خزر که خواستگاری

ی پرسید؟ ی داشت؟ یم بر دور شد؟ یم عصبان   رد تفاوت ن 

 اینکه فکر از داشت احساش چه حاال همی  ی شد؟ یم

 خودش در واضچ حس هیچ داشت؟ خواستگار خزر

ی .کرد نیم پیدا  رس که بود عجیب ترس یک همه از بیشت 

 از توقیع بکند؟ کاری بود الزم آیا .بود کرده پر را پایش تا

 توانش در که کاری بکند؟ خایص کار که داشت وجود او

 .نبود

ی اگه .میشه تند داره بارون-  .خطرناکه .بریم ...خون 

 :هایش پلک زیر کشید دست خزر

 .اوهوم-
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 که تند چنان .شد تند یکباره به باران .نشد روشن ماشی  ی

 ی شیشه به زد زل وحشت با خزر .گنجید نیم تصور در

 :شاپور به بعد و جلو

ی-  شد؟ خ 

 :کرد باز را ماشی  ی در شاپور

 .نمیشه روشن-

 تا . داشت وقت یکساعت .کرد نگاه ساعتش به خزر

ی  فقط بنشیند و کند باز را یارس ماشی  ی در که ساعن 

 . داشت وقت دقیقه شصت

**** 

 

 نیم 100 پست به وقت هیچ کردم یم فکر چرا دونم نیم

  .رسم

وع از دوم و بیست و صد روز دقیقا امروز  این رسر

  .داستانه
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 اونقدر داده اتصایل بهش ها سیم ی همه و دارم دوستش

ی و وقت شنوم یم که  امشب مثل .زنن یم صدام وقت ن 

  .کرد یم صدام کش اما نبود خوب حالم هیچ که

 مرا کن صدا

 ....است خوب تو صدای

 

 

 . بشینیم سفت باید دیگه .بینمتون یم بعدی پست صد در

 

ی .بود کوچک خانه ی از تر کوچک حن   حاال همی  ی که جان 

 در باریک ی کوچه یک انتهای در .بودند ساکن آن در

ی و داشت مستاجر هنوز .خوب چندان نه ای محله  ن 

 .داد یم نشان تر کثیف و بدتر را چت  ی همه خانه نظیم

 آغوش در را کوثر .ایستاد ایوان اول ی پله روی یارس

 .بپوشد را کفشش حورا تا بود گرفته

 .بهتون میده معامله پای هم تخفیف-
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 زنانه های کفش و شده خم که کرد یم نگاه حورا به یارس

 از پیش سال را کفش همی  ی .کرد یم پا به را رنگ مشیک ی

 .رسید یم کهنه نظر به حاال و بود آورده برایش مغازه

 .ما برای کوچیکه .نیست خوب نه-

ی که نفر دو-  پا بیاد تا که بچه .نفر سه حاال .نیستید بیشت 

ه  ...بگت 

 :حرفش میان پرید یارس

  .نفریم 4-

 صورتش توی محکم را چادر .کرد صاف را کمرش حورا

 دزار را هایش دست کوثر گرفی  ی پس برای .بود گرفته

  .کرد

 .ببینیم هم رو ییک اون بریم پس خب-

ون خانه از که حایل در  :گفت مرد به رو یارس رفتند یم بت 

 یم خواب سه حداقل من .نریم که اینه مثل اینم اگه-

 .خوام
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ی .بست را خانه در مرد  بود رسش روی که کالیه به دسن 

 :آورد پایی  ی ها گوش تا و کشید

ت پول این با که خواب سه-  .من برادر نمیاد گت 

ی اینطور اینکه از .کرد نگاه حورا به چشیم زیر یارس  ناتوان 

 غیظ خورد یم رسش توی حورا های چشم جلوی اش مایل

 .داشت

 .رسده .ماشی  ی تو برو شما-

 :کرد مرد به رو

 .گردم یم بازم .نکنه درد شما دست-

ی ی صندیل روی نشست وقن   در وقت هیچ .بود عصبان 

ی
 
ایط این شزندیک  چشم که روزی از .بود نکرده یط را رسر

 هایش عمارت تمام که بود بزرگ باغ آن در بود کرده باز

 نشده جا به جا وقت هیچ .بودند بزرگ و خوابه چند

ها این به باید که بود نکرده را فکرش هرگز و بودند  چت  

ی .کند فکر  بچه چندین داشت دوست که ذهنش ته حن 

  .بود نکرده حس را خانه جای کمبود باشد داشته
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 داشت و کوثر صورت روی بود کشیده را چادر حورا

ش ی هیچ .داد یم شت  ی .بود نزده حرق  سیده حن   چرا بود نت 

 .بود کالفه یارس .کنند پیدا جدیدی ی خانه خواهند یم

ی اینهمه از کالفه ی ن  د گارد حورا داشت دوست .تفاون   .بگت 

 اصال یا شود بلند خانه آن از خواهد نیم که بگوید

ی داد یم را پیشنهادش اینها از زودتر خودش  رد او اگر حن 

 ی خانه که بیندازد راه دعوا رفت نیم چرا اصال .کرد یم

ی پروانه ی خانه خواهد؟ یم را عمو  تا چرا سادات؟ حن 

ی هر به اندازه این ی این در که چت  
 
ی داد یم رخ زندیک  ن 

 بود؟ تفاوت

د هم روی را هایش لب  سوال این جواب در همیشه .فرسر

  .یاسی  ی .رسید یم چت  ی یک به فقط ذهنش های

 .بگردم دیگه جای دو ییک آرومه کوثر اگه-

 :داد تکان رس حورا

 .خوابید-
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 و کرد نگاه حورا به .پنجره ی لبه گذاشت را دستش یارس

ی"زد غر دلش ته ی هان؟ میده؟ تکونت خ   خوشحالت خ 

ی کنه؟ یم  " چسبونه؟ یم من به رو تو خ 

م-   .باالتر محله تا چند مت 

 کفش به دوباره چشمش ناخودآگاه شد روشن که ماشی  ی

 از را هایشان کفش خانه های زن ی همه .افتاد حورا های

ی .خریدند یم او ی مغازه  اما آمدند یم او رساغ جوان و پت 

 ی سلیقه با آنهم .بود نیامده عروش خرید برای جز حورا

 کرده ردیف برایش کفش جفت سه دو که پروانه و زینب

ی با بودند ی مییل ن   .بود خواسته را همان و زده پا چت  

 .بود ایستاده دورتر خودش .بود یادش را روز آن خوب

ی ی خواست یم دلش .مغازه در نزدیک جان   تا نیاید مشت 

 و بود ایستاده سینه به دست.باشند راحت اش خانواده

 مغازه که دیگر های فروشنده برای دقیقه چند هر

 از و گذاشت یم سینه روی دست کردند یم باز را هایشان

 آینه در را حورا زاویه آن از .کرد یم علیک سالم دور راه

ی کرک صورتش هنوز .دید یم رو به رو قدی ی
 

انیک  دخت 

ی ترین قشنگ او برای اما داشت  یم که بود دخت 
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 سایز یه مامان یارس"بود زده صدایش پروانه .شناخت

ی  به حالیکه در و مغازه پستوی به بود رفته ".بیار بزرگت 

ی سایز دنبال  چطور که بود زده دید را حورا بود بزرگت 

ی هیچ برایش و است پایی  ی رسش  به کفش کدام ندارد فرق 

 اگر بود کرده فکر خودش با لحظه همان .بنشیند پایش

 حتما بود؟ چطور حورا حال حاال بود او جای یاسی  ی

 یم وقت برایشان و گشت یم ها کفش بی  ی .بود خوشحال

ین .گذاشت  سه دو و کرد یم انتخاب را جدیدترین و بهت 

 گر فکر این از هم روز همان .رفت یم راه آنها با قدم

ی "پروانه به رو بود گرفته را کفش .بود گرفته  بندازه کق 

 مغازه در جلوی دوباره و بود کرده اخم "میشه خوب

 .آورد یم کفش خودش همیشه آن از بعد .بود ایستاده

  .کرد یم قبول نظری هیچ بدون و پوشید یم حورا

 .بردار کفش جفت یه مغازه برمت یم ...خونه از بعد-

 .شدن کهنه...اینا

ی اخم همان با کرد یم نگاه رو به رو به
 

 ی متوجه .همیشیک

ی و کرد جمع را پاهایش .شد حورا خوردن تکان  چت  

ون را نفسش .کشید صورتش به دست یارس .نگفت  بت 
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 چت  ی همه مستقل ی خانه یک به رفی  ی شاید کرد فکر .داد

 ذهنش از سادات شوک تصویر اینحال با .کند درست را

ی وجدان عذاب آن .هایش حرف .شد نیم پاک
 

 همیشیک

 .داشت را مادرش حکم سادات .آمد رساغش به دوباره

ایط بدترین در که کش ی روخ رسر  هزار و نداشت پدر وقن 

 کش .بود کنارش بود اش خانواده روی حدیث و حرف

 .بود ییک او با رنجش که

 

ی هم سوم و دوم ی خانه
 

 یم کم کم .زد نیم دل به چنیک

ی که فهمید ی این به دارد را تصورش که چت  
 
 نصیبش سادیک

ی .شد نیم  ساعتش به کرد پارک پاساژ جلوی را ماشی  ی وقن 

 .داشت وقت خزر رسیدن تا ساعت یک هنوز .کرد نگاه

 .من به ش بده-

 کفش صدای .افتاد راه به حورا از جلوتر و گرفت را کوثر

 مغازه دو ییک .شد یم شنیده پاساژ لت  ی کف بر حورا های

ون دار  :آمدند بت 

ی چه هللا ماشا .به به- ی دخت 
 

 .قشنیک
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 حورا به چشیم زیر .داد یم تحویل زوریک لبخندهای یارس

 توی را چادر و ایستاده دورتر قدم دو ییک که کرد یم نگاه

ی با .است کرده جمع صورتش  یم سالم جواب پایی  ی صدان 

 یم دلش اینحال با .است زمی  ی روی نگاهش و دهد

ی این و برسد خودش ی مغازه به زودتر خواست  که زن 

ی ی و رفته رو و رنگ حن  ی بود زیبا هم حالش و حس ن   مخق 

  .کند

ی ی مرضیه رسید مغازه به وقن   جدیدی کفش .داشت مشت 

ی دست به را ی و داد مشت   سمت به که دید را آنها وقن 

ی را چادر آیند یم مغازه  .کرد جمع خودش دور بیشت 

  .سالم-

ی زحمت یارس  مت  ش پشت نداد خودش به را حورا معرق 

 تا کرد نگاه حورا به کند توجه جلب آنکه بدون و ایستاد

 عنوان به مغازه در زن یک حضور از را العملش عکس

ی و .ببیند فروشنده و دستیار ی آن وقن   یم که چت  

 و شور از پر لحظه یک برای تنش تمام کرد پیدا خواست

ی زیر تعجب یک با حورا نگاه .شد هیجان  دنبال به پوسن 

 نگاه یارس به بعد . نداشت را توقعش انگار .رفت مرضیه
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 بود گرفته دست یک روی را کوثر حالیکه در یارس .کرد

 نگاه در .کرد رسیده تازه بار بررش مشغول را خودش

 همی  ی و "کیه؟ این"بود داده تشخیص را سوال آن حورا

ی نگاه  کل به که آنقدر .بود کرده خوب را حالش پرسشر

 با قراح بزرگ و کوچک های خانه و عمارت جنجال

ی .کرد فراموش را نجویم های قیمت  نزدیک را کوثر حن 

 :گفت و برد گانه بچه های کفش ی قفسه

 هان؟ بابا؟ خوای یم رو کدوم-

ی از دلش رس و بوسیدش  او به حورا .ریخت فرو خوشر

  .بود حساس

 :کرد اشاره حورا به و چرخید

 ...خانم-

 یم حرف او با دلش در یارس .کرد نگاهش حورا

 دندان اما "قشنگه انقدر چشمات که برم قربونت"زد

 .بود رفته فرو دل حرف در ته تا عقلش های

 .ببی  ی رو اینا بیا-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چرم جنس .کرد اشاره جدیدش های کفش ی قفسه به

ی و مشیک ی چند های پاشنه با که براق   یم شان سانن 

  .بنشیند اندازه از بیش حورا هیکل و قد به توانست

 :کرد نگاه را ها کفش حورا

 .خوبن-

 .بیاره برات بگم بگو خوای یم رو کدوم هر-

 گریز همی  ی باز و .بود زده گریز مرضیه به دوباره عمد از

 نگاه مرضیه به دیگر بار برای و چرخید حورا .داد جواب

  .کرد عوض دستش روی را کوثر جای یارس .کرد

 ...صالچ خانم-

ی ی جعبه در . آورد باال را رسش مرضیه  دستش که کفشر

 حورا به را نگاهش یارس .کرد نگاه آنها به .بست بود

 :انداخت

 .بیارید رو سایزشون خوان یم رو کدوم خانوم ببینید-

 .چشم بله-
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ی خرید .گرفت فاصله آنها از ی و کرد حساب را مشت   وقن 

 شد یم گفته حورا و مرضیه بی  ی آنچه به شد خایل مغازه

 .داد گوش

 ؟ بیارم .قشنگه این-

 .بله-

 چنده؟ پاتون سایز-

 .کنم فکر .هشت...و ش-

 کرد یم نگاه حورا پای در را کفش داشت حالیکه در

ی  اش خنده کرد نگاه که را شماره .خورد زنگ اش گوشر

ه"گرفت ه نام این "مو گت  ی ی شده ذخت   دو ییک که بود زن 

ه فروش برای پیش روز ی های گت   .بود آمده اینجا چون 

 بله؟-

ون مغازه از و سینه جلوی گرفت را کوثر  .آمد بت 

 ... من ست؟ آماده-

 :کرد نگاه مچش روی ساعت به و چرخاند را دستش

  .ام مغازه دیگه ساعت نیم تا-
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ین پشت از  که دید یم را حورا ها کفش میان و ویت 

 لحظه یک .کرد یم نگاه آینه در را خودش و بود ایستاده

ین پشت از و چرخید هم  فکر یارس .کرد نگاه او به ویت 

  .خواهد یم نظر حتما کرد

سید-   .خب دیگه؟خییل ساعت نیم تا مت 

ی  یم فکر این به برگشت مغازه به و کرد قطع را تماس وقن 

 اضطراب چقدر کوچک ی هدیه این دادن برای که کرد

ی .دارد  .بدهد ای بهانه چه به و چطور باید داند نیم حن 

 .کند نگاه را کجا و بگوید چه

 :گفت حورایم به داشت مرضیه

  .هست هم روشنش ای قهوه-

 :پرید وسط یارس

 .خوبه همی  ی-

 :کرد نگاهش مرضیه .کرد یم نگاه ها کفش به باال از حورا

؟ خوبه-   همی  

 :داد تکان رس حورا
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  .بله-

 ماشی  ی جلوی صندیل که حورا پای روی گذاشت را کوثر

 :بود نشسته

 .میام .دارم کار دقیقه چند-

ی و برگردد مغازه به خواست یم ه رسید زن وقن   را مو ی گت 

د تحویل ی .نبیند حورا که طوری بگت   را ماشی  ی در وقن 

ی حورا نگاه در کرد فکر بست  نیم باورش که دیده چت  

ی .ببیند شد ی یک شبیه چت    بر مغازه به حالیکه در .نگران 

 گردم بریم کنه یم فکر"کشید دست ریشش به گشت یم

ه پیش  یم حس که بود باری اولی  ی ."ترسه یم .نگرانه .دخت 

ی شاید و است مایل .دارد حس او به حورا کرد  در چت  

ی .باشد دلش اعماق  فکر که او داشی  ی دوست مثل چت  

ی دوست هیچ کرد یم  همان داشی  ی دوست .نیست داشتن 

 مادر ی رابطه به حسادت با که تخس کچل ی بچه پرس

ی دنبال خودش در و کرد یم نگاه یاسی  ی با پدرش و  یم چت  

ی همان .نداشت که گشت   .کرد یم عزیز را یاسی  ی که چت  

ی دلش تمام . ین چراغان   .شد شهر عروش بزرگت 
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**** 

 

 در پا و بود آب خیس .دوید یم را دانشگاه پشت ی کوچه

ی .کوبید یم آب پر های چاله  آب چطور اینکه به تفاوت ن 

 فقط بود چسبیده تنش به چادر و چکید یم مقنعه تاق از

 یم فکر فقط .کرد یم فکر دانشگاه دوم در به رسیدن به

 آرام را خودش آنقدر و یارس ماشی  ی به برسد باید که کرد

 .است بوده واقیع هایش دروغ ی همه انگار بدهد نشان

ی  استاد برنامه بدون امتحان یک و شده خاموش اش گوشر

ی تنها .بود چیده  ساعت نیم این توانست یم که چت  

ی ان را تاخت    .کند جت 

ی تمام  میان و داده باال را ماشی  ی کاپوت شاپور که مدن 

 و رفت یم عجله با ماشی  ی ی روده و دل و راننده صندیل

س از پر و ترسیده خزر نگاه آمد یم  به بود چسبیده است 

 آسمان به .باران شالق زیر بیابان ی منظره به .ساعتش

ی  شب انگار .بود کرده گرفته و کدر را بیابان که خاکست 

 تمام بیابان این میان ماندن از ترس .باشد ها نزدییک همی  ی

 پشت و گشت بریم شاپور بار هر .لرزاند یم را بدنش
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ون بدنش از نییم هنوز حالیکه در نشست یم فرمان  بت 

ی چشم با چکید یم صورتش و رس از آب و بود  لبالب هان 

 به کشید یم دست شاپور .کرد یم نگاهش اضطراب

 :خیسش صورت

 .میشه درست االن-

ی تنها خزر اما س دید یم که چت    صورت در که بود است 

 بود شده مطمی  ی بعد دقیقه بیست .بود دویده هم شاپور

 بودنش زنده روز آخرین این و مانند یم بیابان این در که

 مرد نیم وحشت بیابان این در رسما از امشب اگر .است

 .شد یم کشته قطعا کرد یم پیدا شهر به رایه فردا و

س"بود کشیده خودش صورت به دست س .نت   فکر .نت 

 با اینکه به .بود کرده فکر مردن همینجا به "کن فکر .کن

د شاپور  .برنگشی  ی هرگز به .بمت 

ی  بیاورد ای بهانه .بزد زنگ یارس به تا بود برداشته را گوشر

ی هیچ اما ی آنقدر .کرد نیم پیدا چت    دستش کف گوشر

ی که بود مانده  حال آن و برگشت ماشی  ی به شاپور وقن 

 :کرد مکث ثانیه چند دید را نزارش و  زار

 .کن خاموش رو گوشیت-
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؟-  خ 

 .بوده خاموش گوشیم بگو رسیدیم دیر اگه .کن خاموش-

 شاپور-

  .کنم یم درستش دارم-

 ...نشه درست اگه-

 45 ناامیدی نهایت در و بود نداده گوش حرفش به شاپور

ی خزر .بود شده روشن ماشی  ی بعد دقیقه  را اش پیشان 

 :بود گرفته

 .شکرت خدایا-

ی آب خیس شاپور  :بود گرفته باال را اش بین 

ی کن دعا-   .گل تو نکنیم گت 

 .کنم یم نذر شمع تا ده خدایا"کرد یم زمزمه لب زیر خزر

ی و " ی وقن   ماشی  ی از .کرد شمع صد را شمع ده کردند گت 

ی با و آمد پایی  ی  داشت سیع که شاپور به رو لرزان صدان 

ون گل از را ماشی  ی  :بود نالیده بکشد بت 

 کنم؟ چکار-
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 :بود شده رسخ فشار شدت از شاپور

 .ماشی  ی تو بشی  ی-

ی اما خزر  و گرفته را ماشی  ی دیگر طرف و شده خم توجه ن 

ون ماشی  ی باالخره .بکشد باال بود کرده سیع  آمده بت 

 ".میدم قول .اینجا نمیام دیگه خدایا"بود

 خودش که بود خیس آنقدر .دوم در به بود رسیده حاال

 تا دانشکده ی فاصله کش است بعید دانست یم خوب

ی در آنهم .شود خیس اینطور ورودی در  اینجا که باران 

 کرده اش پیاده قبل کوچه دو شاپور .بود تر مالیم خییل

 گل از پر شلوارش پای دم و ها کفش :بود شده خم .بود

ی .بود   .نداشت گل تکاندن برای فرصن 

 ...خزر خزر-

 :بود ایستاده بعد و دویده قدم چند خزر

 .نگرانتم .رسیدی بده پیام بهم-

 شده گرم بود تنش به که ای کشنده رسمای در خزر دل

 را یارس ماشی  ی دور از .داشت یم بر تند را هایش قدم .بود

ون اما یارس .بود پارک رو پیاده کنار که دید یم  در بت 
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ی و ایستاده  هایش چراغ .بود چسبیده گوشش به گوشر

 خزر .است نشسته جلو کش آمد یم نظر به و بود روشن

 "باش آروم .باش آروم "داد قورت را دهانش آب

 خورده باران های شیشه پشت از شد نزدیک که ماشی  ی به

ی اتفاقت از ییک .داد تشخیص را حورا  بود ممکن که عجین 

  .بیفتد

 .سالم-

 بودی؟ کجا-

 .بود شده خاموش گوشیم-

 .لرزید یم رسما از .کرد نیم نگاه یارس به

 بودی؟ کجا میگم-

 شد خاموش...گوشیم .استاد گذاشت امتحان...امتحان-

ی که   .بدم خت 

 نگاهش اگر کرد فکر .کرد نگاه یارس به و آورد باال را رسش

ی تا .شود یم بدتر چت  ی همه بدزدد را  شد یم که جان 

 کفش و شلوار تا بود کرده نزدیک ماشی  ی به را خودش

ه یارس .نباشد پیدا اش گیل  وقت همی  ی و کرد نگاهش خت 
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ی ی .خورد زنگ اش گوشر  حکم لحظه آن در که صدان 

 :داشت نجات ی فرشته

 نزدیکم .االن میام .نیومدید شدم منتظر بله؟-

ی  :کرد خزر به رو کرد قطع که را گوشر

 .بشی  ی-

 .خیسه خییل لباسم-

 .دیگه بشی  ی-

ی کرد فکر و نشست خزر ی همی  ی به است ممکن یعن 
 
 سادیک

  باشد؟ شده تمام

* 

 .ماند یم جا به خیش از ردی پاساژ کف پاهایش جای از

 در جلوی ایستادن از .بود برداشته نم اش مشیک بلند کت

ی و دانشگاه   .خزر تاخت 

 .سالم-

 خانومه؟ نیومد .سالم-
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 بده رو نفر یه سفارش پایی  ی طبقه رفت نبودید .اومد چرا-

  .بیاد و

 سمت قدم چند .کرد شلوارش جیب در دست کالفه یارس

ی و رفت در  یم مغازه سمت به ساکش با که دید زا زن وقن 

 :کرد مرضیه به رو .داخل برگشت دوباره آید

  .رو مغازه بندم یم .میاد بارون .بفرمایید دیگه شما-

 .اونموقع هست اتوبوس... نداره اشکال-

 

 .شد زده ذهنش ته ای جرقه لحظه یک برای حرف این با

 نزدیک تا خودش با را حسادت منبع این اگر شد یم چه

 و کند خطر احساس تا کرد یم کاری اگر برد؟ یم حورا

 عالمت از پر پیش ساعت دو ییک همی  ی مثل نگاهش

ی شود؟ سوال   .کرد یم شاد را دلش هم فکرش حن 

 .رسونمتون یم-

 .شد مغازه وارد زن بگوید دیگری چت  ی مرضیه آنکه از قبل

 معطلم خییل نفر سه دو .شد دیر ببخشید .سالم . سالم-

  .کردن
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 کرد یم بازش حالیکه در و مت  ی روی گذاشت را ساکش

 :خندید

ی-  نیم .البته شما از دور .شناسه یم خدا رو مردا بعض 

 .بودن زیاد انقدر .بده سفارش کدوم اسم به دونست

 هم در یارس صورت .زد چشمک مرضیه به و خندید

 :کرد یارس به رو زن .رفت

 بهم؟ دید یم رو سفارشتون فیش-

ون کشو از را کاغذ یارس   .اورد بت 

ی-  .حورا....خب باهاش؟ گرفتید کشن 

 را کاغذ بار سه دو .گشت هایش سفارش میان باری چند

 گرداند بریم را کیف حالیکه در آخر دست و کرد نگاه

ی روی  :گفت مت  

 . داشتم هم حوریه یه اتفاقا .کیف توی گذاشتم خودم-

 .کنم یم پیدا االن .یادمه دقیق

ی دست با ایستاده همانطور یارس  اخیم و جیب در هان 

ی روی ه به پیشان  ی های گت   نگاه مختلف های اسم با چون 

 جایشان و چرخیدند یم مدام زن های دست با که کرد یم
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وزه، زهرا، فاطمه، مریم،.شد یم عوض  افسانه، ندا، فت 

 ...خزر ریما، خجسته،

  .هم خودتون بندازید نگاه یه-

 اسیم شود مطمی  ی اینکه برای و کشید جلو گردن یارس

ون جیبش از دست است درست دیده که ه و آورد بت   گت 

  .چرخاند خودش به رو مت  ی روی را

 بفرمایید .آوردم گفتم .کردم پیدا .ایناهاش آهان-

 هایش انگشت که یارس صورت جلوی گرفت را حورا اسم

ه به   .بود چسبیده دیگری ی گت 

 .بفرمایید شماست مال این-

 چیه؟ این-

ه به زن  خوب هایش چشم انگار شد خم بعد .کرد نگاه گت 

 :نبیند

  .حاال تا بودم نشنیده .عجیبیه اسم خییل .خزر این .آهان-

 هایش سفارش بقیه داشت رسی    ع که کرد نگاه زن به یارس

 :زد یم حرف رسعت با حال عی  ی در و کرد یم جمع را
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ی چه مردم-   .هاشون بچه رو میذارن اسمان 

 که همانقدر که اسیم .کرد یم فکر اسم این به یارس

 همخون یک ی اندازه به او به بود عجیب شاید و کمیاب

ی آن که اسیم .بود نزدیک  آن با درشت چشم ی بچه دخت 

ی همان .بود آمده شان خانه به  سیاه حجیم موهای با دخت 

ی که ی زیر عموها زن از ییک بود رسیده وقن   "بود گفته لن 

  ."یارسه شبیه چقدر

 خزر؟-

 :بست را کیفش زیپ زن

 ای دیگه معنای .خودمون خزر دریای همی  ی .خزر .بله-

 داره؟ نداره؟ که

 :انداخت دوشش روی را ساک و خندید

ی-   سفارشتون؟ از بودید رایص 

ه ضافت به تازه یارس ی موی گت   .افتاد خودش سفارشر

ی نور چطور که کرد نگاهش  پالستیک به بود افتاده مهتان 

ی حورای .اش بندی بسته  یم نستعلیق خط با چون 

 .درخشید
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 .ممنون...خییل .بله-

 .اجازه با-

ه به داشت هنوز یارس رفت که زن  .کرد یم نگاه مو ی گت 

 خزر بود ممکن چقدر اینکه و کرد یم فکر خزر اسم به

ه باشد؟ شهر این در دیگری  جیب در گذاشت را گت 

 :ایستاد بعد و رفت در دم تا .بود ریخته بهم ذهنش .کتش

 .بفرمایید-

 ...خودم من-

 .رسونمتون یم-

ی این رساندن با را حورا که صحنه این ذهنش در  تا دخت 

 یم بعد .بود گرفته جان برساند حسادت و جنون مرز

 چت  ی همه .کند زیبا هدیه این با را شب پایان توانست

 شاید .عشق از پر شب یک .خواست یم که شد یم همان

ی که شد یم نصیبش بالخره سال دو از بعد ی چنین   لحظان 

  .باشد داشته

ی  حورا کرد سالم و عقب صندیل نشست مرضیه وقن 

 چشیم زیر یارس .کرد نگاهش شانه رس از و چرخید
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 نگاه آن دیگر بار که بود مطمی  ی و پایید یم را نگاهش

 .هایش مردمک در دویده متعجب

 ی مقنعه و خزر به افتاد نگاهش کرد درست که را آینه

ی طرح دوباره و بود چسبیده رسش کف به که خیش  چون 

  .شد زنده ذهنش در خزر اسم

**** 

 

  .شد وارد زودتر حورا .کرد باز را خانه در یارس

 وضعشه؟ چه این-

 خزر .کرد اشاره خزر شلوار پای دم و گیل های کفش به

تر چادر .خودش دور کرد جمع رو چادر   .بود تمت  

 .باغچه توی رفتم-

 :زد زل چسبیده گل های تکه به اخم با

؟ چکار باغچه تو-  داشن 
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 چادر .بیاورد در را هایش کفش تا بود شده خم خزر

 دیده بدنش قوس که بود چسبیده کمرش به طوری خیس

 .شد یم

 .االن شورم یم-

 در .کرد دنبال حمام تا را خزر نگاه با بست که را خانه در

 را حمام در خزر .بود دستش اش گیل های کفش حالیکه

 را هایش لباس هنوز که کرد نگاه حورا به یارس بست که

خانه به نکرده عوض ی زیر تا بود آمده آشت    روشن را کت 

ی ساتن رورسی هنوز .کند  .بود پیچیده رسش دور رنگ آن 

ی  که دید سالن وسط معطل آنطور را یارس و چرخید وقن 

 یم نگاهش آویزان های دست با و داشت تن به کت هنوز

 :گفت بعد .کرد مکث ثانیه چند کرد

 بیاد جوش گذاشتم رو آب-

 که همیشه مثل .بست را در و رفت اتاق طرف به بعد و

ی در را لباسش  همیشه و کرد یم عوض بسته در با اتاق 

ی .نباشد حوایل آن یارس بود حواسش  ها شب آخر حن 

ی هم وقت ی تنها آغوشر  شد یم شنیده او از که صدان 

 :بود همی  ی
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؟ خاموش رو چراغ میشه-  کن 

ی پای گذاشت یم را اینها .داد باال را ابروهایش یارس  حیان 

ی یارس برای هم همی  ی اتفاق از و داشت که  ترش خواستن 

 گذشته مرز از چت  ی همه کرد یم احساس حاال اما کرد یم

 حورای آن دلش حاال .بود شده اندازه از بیش .است

 لطیف زن خواست یم دلش .خواست نیم را محجوب

ی زن آن از .باشد تری   .بودند بلد خوب را بردن دل که هان 

 آن .بود افتاده ایران یاد به لحظه یک .کرد آویزان را کتش

ی شور از پر حرکاتش ی همه که طناز زن  از پر .بود جوان 

ی کرشمه و ناز ی که هان   ده پرس یک عنوان به را او حن 

ه ساله   .کرد یم خت 

ون پا از را ها جوراب و نشست  وقت هیچ .کشید بت 

ی حورا بخواهد دلش کرد نیم را فکرش  مادرش شبیه زن 

 ی کینه داشت دل به را ایران ی کینه که آنقدر . باشد

  .نداشت را دیگری کس

ون اتاق از شده عوض لباس با حورا  به و شد خم .آمد بت 

 و کشید باالتر را پتویش .کرد نگاه بود خواب در که کوثر

خانه طرف به و کرد صاف را کمرش بعد   .رفت آشت  

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که کرد یم فکر خودش با .کرد یم نگاه را رفتنش راه یارس

 کفش و مرضیه حورا ذهن در است ممکن چقدر حاال

ی  کلنجار در خودش با بود ممکن چقدر باشد؟ فروشر

 در حاال همی  ی بود ممکن .سوال پرسیدن برای باشد

ه؟ این بود یک"بکشد داد و بکوبد بهم را یخچال   "دخت 

خانه در طوری .نبود ممکن نه  و کابینت به یخچال از آشت  

ی به آنجا از  انگار .شب هر .روز هر که رفت یم ظرفشون 

ی هیچ ی چت  ی هیچ .است نیفتاده اتفاق   با .ندارد وجود عجین 

 :کشید سبیلش به را هایش دندان فکر این

 بود؟ خوب کفشا-

 سمتش باشد جدا خودش دنیای از ناگهان انگار حورا

 :چرخید

؟-  خ 

 بود؟ خوب کفشا میگم-

 .مرش .بله-

ی کرد سیع .داد لم .کشید را پاهایش یارس  :باشد تفاوت ن 

ی تو بنویسه بگم باشه یادم-  .دفت 
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 هیچ بدون .کرد یم خرد پیاز .داشت نظر زیر را حورا

ی ون را نفسش یارس.واکنشر  :داد بت 

م دیرتر فردا از-  هست صالچ خانم .نکن بیدارم .مت 

 .راحته خیالم

 هایش چشم شدن تنگ میان و داد قوس و کش بدنش به

 را همی  ی .نگاه همی  ی .کرد نگاهش و برگشت حورا که دید

ی حس همی  ی .خواست یم  رو و زیر لحظه یک دلش . نگران 

 :کشید دراز و زمی  ی روی خورد رس .شد

 .من کمر روی بذار پاتو بیا-

 یم سمتش به آرایم به که دید یم را حورا چشم گوشه از

 چه داشت دوستش و بود یاسی  ی فکر در هنوز اگر .آمد

 به دلش پس کند؟ نگاه آنطور شود؟ نگران داشت دلییل

ی این
 
 .بچه به .او به .بود گرم زندیک

  .باالتر .آخ-

ی شاید .بود فراهم چت  ی همه ی کیم حن   کردن پیچیده بیشت 

  .نبود بد هم ماجرا
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 .جواد عمو خونه بیان...نه اونجا آخ...بیان گفته...مادر-

 .آخ

  .گذاشت پایی  ی را پایش حورا

 .بده ماساژ رو گردنم-

 زد پیاز بوی گردنش به چسبید که حورا رسد های دست

ی به  :اش بین 

  .بشور برو .دستات میده پیاز بوی اه-

 کمر به یارس .کرد جدا را هایش دست آرایم به حورا

 :خوابید

ه یه همی  ی-   .یتیمه .مادرش با دخت 

  .آب زیر بود گرفته را هایش دست حورا

  .ییک دست بدن رو اینجا باید رفتیم هم ما-

 یارس .خاموش و رسد همیشه مثل .داد نیم جواب حورا

 حرکات تمام .بود افتاده حرف به همیشه عکس بر اما

 و کرد یم کار موتور مثل ذهنش و کرد یم بررش را حورا

 الزم شاید "داد یم ارائه جدیدی پیشنهاد لحظه هر در
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ه و بمونیم جا همی  ی اگه .بریم اینجا از نباشه  بیاد هم دخت 

؟ اینجا   " خ 

ی .رو اطراف گردم یم باز فردا-  میام کردم پیدا چت  

 . دنبالت

 .کرد یم خشک را هایش دست حورا

 رسم دیشب کنم فکر .گرفته گردنم .بیا کردی خشک اگه-

 . گذاشتم بد رو

 زانو دو روی حورا .ماند خوابیده کمر به طور همان

 زاویه خوش صورت دیدن زیر این از .رسش باالی نشست

ی دوست سفیدش و ی حالت آن از .بود داشتن   یارس که هان 

  .شد یم نصیبش اغلب و داشت دوست

 :کرد نگاهش حورا

 .بچرخ-

 .بده فشار رو هام شونه رس .خوبه همینطوری-
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ی که حاالست کرد فکر و بست را هایش چشم  لخن 

 پنجه .صورتش توی بریزد اش شده رنگ نیمه بلند موهای

 فشار که بار چند .رفت فرو اش شانه رس در حورا های

 را هایش چشم بعد .بکشد عمیق نفس کرد سیع یارس داد

 هایش چشم روی به رو درست حورا ی تنه نیم .کرد باز

ی .بود  .اش تنه باال حجیم قوس و بود پوشیده که بافن 

 گوجه رسش پشت ریخته بهم اما اش شده بسته موهای

  .بود شده

 .کن باز رو موهات-

 های چشم با شدن مواجه لحظه یک .رفت عقب حورا

 .بود کرده متعجبش دارش معنا نگاه و یارس باز آنطور

 :زد پلک یارس

  رو؟ مو بندی یم اینطوری چرا-

 :کشید رسش به دست حورا

 . ریزه یم-

  .کن باز-
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 موهای .کرد باز موها دور از را کش آرایم به حورا

 به کشید دست معذب .شانه رس ریختند شکسته

 :موهایش

 .شدن...خراب-

 :موها بلندی میان کرد پنجه خوابیده همانطور یارس

  .خوبه-

  .شد منقبض حورا بدن بود منتظر که همانطور

  .کن رنگش صفر ماه بعد-

 که کرد یم فکر یارس .هایش انگشت به بود زده زل حورا

 از آمدنش احتمال لحظه هر و نبود خزر اگر حاال همی  ی

  .برسد دلش ی خواسته به توانست یم نبود حمام

 .بذار تر روشن...رنگ یه-

ی یارس .زد یم پلک تند تند حورا  روی . داد خودش به تکان 

 :حورا گوش پشت زد را مو از ای طره .شد بلند آرنج

 .بهش بده قشنگ مدل یه-
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 را حورا ی گونه توانست یم کشید یم که کیم را صورتش

  .بود پا به طوفان و هیجان دلش در .ببوسد

  .کرد رسفه تک .نشست کامل

 .اتاق تو بیا-

 از را کتش یارس .نیاورد باال را رسش حورا .ایستاد پا رس

 میان پالستیک جروق جرق صدای .برداشت مبل روی

ون باران و آب دوش صدای  سمت به .نشد شنیده بت 

ی و رفت اتاق  به داشت هنوز .ایستاد نیامد حورا وقن 

  .کرد یم نگاه هایش انگشت

 .بیا-

 ...حمام از ... االن-

 .بیا باشه-

 توی دستش .تخت روی نشست و گذاشت باز را اتاق در

ی حال .بود کت جیب س یک .داشت عجین  ین است   .شت 

ی قدم با حورا  .آمد اتاق به آرام هان 

  .ببند درو-
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 .ایستاد پا رس همانطور نبست را در حورا

 .ببند-

 ...االن-

ون کت جیب از را دستش یارس  به و شد بلند .آورد بت 

ی در و در روی گذاشت را دستش .رفت حورا سمت  چون 

 .بود حورا روی به رو حاال و بود بلندتر قدش .بست را

س خوش حال آن هنوز  طوری قلبش و بود تنش در است 

 را صدایش تواند یم حورا کرد یم حس که کوبید یم

  .بشنود

 .بیا-

ه  تری قشنگ چت  ی باید کرد فکر .سمتش گرفت را گت 

ی هیچ اما بگوید ی هیچ .نبود بلد حرق   نیم ذهنش به چت  

ه به حورا .رسید   .کرد نگاه مو ی گت 

 چیه؟-

ه-  .گت 

ی تازه و گرفت را بسته حورا  اسم توانست چرخاندش وقن 

 ردی آنکه منتظر .صورتش به بود زده زل یارس .بخواند را
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 دست در پالستیک .ببیند رضایت یا نشاط ، لبخند از

 ی گریه صدای وقت همی  ی .کرد یم جروق جرق حورا

 یارس .در سمت چرخید رسی    ع حورا .پیچید خانه در کوثر

 نگاهش ته .کرد نگاهش حورا . در روی گذاشت را دستش

ی   .لرزید یم چت  

 .گشنشه...گش-

 .موهات به بزن-

 ...بعد-

 .االن-

ی یارس صورت در  نرسیدن نتیجه به انگار .شد عوض چت  

 لحظه آن تا که هیجان شور پر های چشمه تمام انتظارش

  .بود خشکانده یکباره به بود جاری اش مردانه تن در

 :خورد تکان حورا .شد تر بلند کوثر ی گریه صدای

 .میفته...کاناپه روی گذاشتمش-

 .موهات به بزن-
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وع حورا  .لرزید یم دستش .کرد پالستیک کردن باز به رسر

ه .شد نیم باز پالستیک که شدید آنقدر  روی افتاد گت 

ی دست همان با .داشت برش و شد خم .زمی  ی  یم که هان 

  .زد موها به نامنظم و رس پشت برد لرزید

 و صورت تمام که یارس به دوخت را ترسانش های چشم

 تا چانه زیر گذاشت دست یارس .بود شده اخم نگاهش

 خودش ممکن حال ترین زده وحشت با اما حورا ببوسدش

 زیر از لحظه یک در و خورد در به رسش .کشید عقب را

 نگاهش گشاد های چشم با یارس .کرد فرار یارس دست

 :گرفتش و بازویش به انداخت دست .کرد

؟ یم اینطوری چرا-  کن 

 .برم بذار-

 :داد تکانش یارس

 مرگته؟ چه-

 :رسید حورا چشم از اشک

  .برم بذار-
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 اگر حاال همی  ی کرد یم احساس .شد رسخ یارس صورت

 را حورا دیگر دست مچ .کشد یم زبانه آتش کند باز دهان

د و گرفت  :فرسر

  تو؟ مرگته چه-

 :برد باال را صدایش داد تکانش دوباره

 مرگته؟ چه-

  .شد بدل شیون به کوثر ی گریه صدای

ی لرز به حورا  . بود افتاده بیشت 

 ...بذار-

ه .زد چنگ موهایش بی  ی یارس ه .کشید وحشیانه را گت   گت 

  .شد جدا مو بلند تارهای با

ی ی حرومزاده-  .روان 

ه  با حورا .دیواری کمد سمت کرد پرت شتاب با را گت 

 خودش در و گذاشته صورتش و رس روی دست وحشت

 :کرد رها را دستش مچ یارس .بود شده مچاله

 .نفهم پدر سگ-
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 با اما حورا .داد بدی صدای در .داد هلش در سمت به

 و کرد باز را در .گشت یم در ی دسته دنبال به عجله

ون  .بود افتادن نزدیک بچه .پرید بت 

**** 

 

 کردم فکر .ببینمتان خواستم یم سال چهار این تمام"

ی شما شاید  بفهمید .گویم یم چه بفهمید کش هر از بهت 

 و کنید درک را چراها ی همه شما شاید .شد اینطور چرا

ی  .گذشت هم زمان و نیامدید شما .باشید داشته جوان 

 یم زودی به هستم منتظرش است سال چهار که صبچ

ی .رسد
 
ی آن ی همه .شود یم تمام ام زندیک

 
 آنطور که زندیک

ی .کنم حفظش تا بودم زده چنگ
 

 در ای خرابه به چنیک

ش .ریزش حال  راستش .شماست پیش حورا که رسیده خت 

ی اولی  ی بخواهید را  که بود شب همان خوابیدم آرام که شن 

ی تصویر فهمیدم
 
 جا هایم کابوس در دیگر حورا آواریک

 را دستتان توانستم یم کاش .شدم خوشحال چقدر .ندارد

ان توانستم یم کاش .ببوسم  عقب به زمان کاش .کنم جت 

 اول از .کنم درست را چت  ی همه توانستم یم و گشت یم بر
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 هرگز خانم پروانه گشتم بریم اگر .دیگری طور .بسازم

 که گویم یم شما به اما گذاشتم نیم عکاش آن در را پایم

ی اگر هم دیگر بار هزار
 
 .کشم یم را محسن کنم زندیک

 .برسد مرگم روز تا نشینم یم هم همینطور و شکل همی  ی

ی این هم دیگر بار هزار ف ن   چقدر .کنم یم نابود را رسر

دم را تنم ی پاره چطور .بودم نفهم چقدر .بودم احمق  ست 

 گرمای از آغوشم حاال .مسلم شیطان این های دست به

 چه .گذشته او بر چه دانم نیم .خالیست نازنینم تن

ی .گذشت خواهد  را هایش رنج کردن آرام فرصت حن 

 .شده ساله چهار حاال .دارم را خزر اینجا .نداشتم

 که کنم یم نگاهش روز هر .هواست به رس و بازیگوش

ی و تارییک این و ها میله این چطور ی ن   دامش در هوان 

 شد؟ خواهد چه من از بعد .کشد یم قد دارد او و گرفته

 ی خانواده به دهند یم تحویلش گویند یم اینجا های زن

ی نباشد کش اگر و پدری د یم تحویلش بهزیسن   هیچ .گت 

ی ی آینده .ندارم اش آینده از تصویری  زندان در که دخت 

های .آمد دنیا به های .من دخت   از اگر .بیچاره ایران دخت 

 که است راحت خیالم تنها کنند قبولش پدری ی خانواده
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ی .کنم یم آرام را خودم فکر همی  ی با .آنجایید شما  روزهان 

 که آیم یم کنار خودم با چرخم یم ها سلول میان آواره که

سم ناکش و کس هر از نخواهم ون آیا بت   اینجا از بت 

ی یک که دارد را کش  کش آیا بخواهد؟ را بچه دخت 

 .شماست پیش فکرم ی همه بخواهد؟ مرا خزر که هست

 و قیمت روز تا که شما .شما خانیم .شما بزرگواری پیش

منده ضاط پل  .خانم پروانه کن حاللم .هستم تان رسر

ی آوار بر را آشیانم که کن حاللم
 
 ببخش .ساختم شما زندیک

 هیچ و روم یم رنج و درد از باری کوله با که حاال .مرا

ی  کن حاللم .کن کم را بارم شما نیست دنبالم به بخششر

 یم قسمت شهیدت همرس بزرگوار روح به .خانم پروانه

ی که دهم  به .بدهد عزت و عمر پرسهایت به خدا . ببخشر

های از .روزگارت به .زندگیت  در .کن مراقبت من دخت 

ی ی کنت  ی دیگر دنیان 
 

 بگو برایشان .بود خواهم ات همیشیک

 نگذار .بگو برایشان تو را چراها .چرا بگو .شد چه که

 . شود غصه پر ی قصه این قهرمان محسن

ها به خانم پروانه ی .بگو دخت   بر بگو .بگو شدند بزرگ وقن 

 ".بگو خزر به .گذشت چه ما
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 در شدن باز صدای که بود نرسیده پایان به هنوز نامه

 :شنید را یارس صدای بعد و خانه

 !مامان-

 .محسن از بعد سال 19 18 به .شد پرتاب فعیل دنیای به

ی از بعد
 
یک  بعد های سال به .روزها آن التهاب و جنون و تت 

ی عرص آن .نامه آن گرفی  ی از  زن آن دست کف از که باران 

 خط حاال که کاغذ این .بود گرفته را کاغذ این چادری

  .بود پریده خطش دست رخ از رنگ و پوسیده تاهایش

ی به برگشت های آن که روزهان   شده بزرگ نامه درون دخت 

 گذشته ها سال .بودند اینجا و بودند کشیده قد .بودند

ی هر هنوز و بود ی هوای هر و پایت    به کشاندش یم باران 

 هزار در شده پنهان ی نامه این و کمدش به .اتاق این کنج

 .گذشت چه ما بر .ما ی کلمه و آخر ی جمله به .وسیله

 مهم حرف ایران بود ممکن چقدر که کرد یم فکر دوباره و

 بود خواسته چرا است؟ نگفته وقت هیچ که داشته تری

  ببینتش؟

 مامان؟-
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 بله؟-

 .کرد قفل فوری را کمد در و گذاشت جایش رس را برگه

 در یارس .برداشت پا و دست جلوی از را پارچه تکه چند

  .کرد باز را اتاق

 .سالم-

  .داشت باران نم کتش های شانه رس

 .سالم-

 داشت اخم .کرد نگاه را طرف آن و طرف این کالفه یارس

ی بود معلوم و  .نیست راحت گفتنش برای که دارد حرق 

 دهان از حرف که منتظر .چید هم روی را ها پارچه پروانه

ون یارس ی گفی  ی با رسید فکرش به بعد .بیاید بت   چت  

 یم را خانه .اینجاست چرا یارس دانست یم .کند راحتش

 .خواست

 خونه؟ بود چطور-

 کوچک پرس همان هنوز .کرد نگاهش غیظ همان با یارس

 آن رفتارش و ها حرف ی همه و نگاهش ته هنوز .بود
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 زمان و زمی  ی با که بود تراشیده موهای با چموش پرسک

  .داشت جنگ

 بود؟ خوب .ببینید رفتید که خونه-

  .نه-

 .پارچه ی برجسته های گل زبری روی کشید دست

  .میشه پیدا هللا شا ان-

 .داشت دست در را در ی دسته هنوز یارس

 کجاست؟ یاسی  ی-

 .باال-

  .شد پا به پا ایستاده .بست را در یارس

 .همشون... کوچیکن... ها خونه-

 که کمدی قدییم کشوی در چید را ها پارچه پروانه

 :بود پوسیده چوبش

ی یم- ی یم هم رو دیگه های محله رفن   .گشن 

 .بودیم شهر ته-
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 لحظه یک را هایش چشم .بود یارس به پروانه پشت

 همی  ی . بماند دنده همی  ی روی یارس کرد یم آرزو .بست

ی به جا این حرف .مغرور طور  که نکشد وسط را جان 

 کرد یم آرزو .بزند اش سینه به رد دست نخواهد

 . نشود عوض رفی  ی برای تصمیمش

 .میشه پیدا-

 .نمیشه-

  .ایستاد و گذاشت زانوهایش روی دست

  .بگردی باید-

 .رسه نیم پولم-

 .است دنده یک و لجوج چقدر دانست یم .شناختش یم

 را حرف این تا بود رفته کلنجار خودش با کیل حاال همی  ی

 .رویش به رو ایستاد پروانه .بزند

 داری؟ کم چقدر-

 .خییل-
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 کرده تار را اش منظره باران که کرد نگاه اتاق ی پنجره به

 .بود

  .کنم کمکت بتونم من شاید بگو-

  .خوام نیم کمک-

 بغلش حاال همی  ی خواست یم دلش .کرد یم نگاهش پروانه

 مایه بساط شکاندن از بعد که چموش پرسک آن .کند

 آن .کند بغل لرزید یم و دویده نفس یک خانه تا فروش

 نفرت ی اندازه به ایران از نفرتش که زده وحشت پرسک

ی بهاری صبح یک در که بودش دیده .بود او خود  وقن 

 های کرم چطور برود ایران ی خانه به خواست یم محسن

ون  بعد و ریخت یم هایش کفش در را خاک از کشیده بت 

  .شد یم پنهان ها درخت پشت

ی یه .میایم هم ما بری تو اگه-   .هم نزدیک ...جان 

 .بود شده تلخ محسن از بعد .بود تلخ .زد پوزخند یارس

 .برنده و تلخ

ی که- ی یا تنگه جاتون بشه؟ خ   دلتون؟ زیر زده خوشر

ی تو .نه-   .ندارم کاری اینجا من...که نباشر
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 هرگز و کند پر طوری را فاصله این بود خواسته همیشه

ی .بود برنیامده پسش از هرگز .بود نتوانسته  که وقن 

ی و دست بود خواسته باالخره  یارس .بود شده دیر بزند پان 

ی که چرکی  ی دمیل .بود شده کینه رسارس و بزرگ  زدن نیشت 

  .کرد نیم اش خایل هم

  .همیم کنار باز هممون کنیم عوض هم با رو جامون-

ی .خشم .عصبانیت .بود تمسخر اش جمله در  .دلگت 

  .بود دنیا در بد احساس چه هر از ای ملقمه

 .کوچیکه...اونجا-

 بازی پشت الک بساط چون یا کوچیکه؟ نفر دو برای-

ی ریزه یم هم به پرست ؟ نیم رایص   شر

ش همیشه .کشید یم وسط را یاسی  ی پای همیشه  شمشت 

ی هر تا بود آماده  قطع شود یم دراز سمتش به که دسن 

 به که محسن از بعد ماه چهار . روز همان شبیه .کند

 و شکل همی  ی بود رفته باغ های درخت میان دنبالش

 یاسی  ی"کلمات همی  ی . زبان تندی همی  ی .داشت را شمایل

 "کجاست؟ جونت
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 ...خب-

ی یم عوض مامان-  نه؟ یا رو خونه کن 

 ...یارس-

ی یم مامان-  نه؟ یا کن 

ه هممون برای بریم اینجا از اگر-  .بهت 

 ...برم من خوای یم اگه .برم .مامان نه بریم-

  .میام منم گفتم نیم بری تو خواستم یم اگه من یارس-

 و کرد باز را در بعد .داد تکان رس .زد پوزخند دوباره یارس

ی همان با ون بود آمده که رسعن   بدون باغ از .رفت بت 

ون ماشی  ی   .زد بت 

ی همان چرا کرد فکر .پنجره پشت ایستاد پروانه  که روزهان 

 دست اول های سال همان چرا بود؟ نرفته اینجا از باید

ده و نگرفته را ها بچه  بچه اگر اینکه تهدید با چرا بود؟ نت 

ون را ایران های  ماندگار رود یم اینجا از هم او کنند بت 

ی را هایش بچه چرا بود؟ شده ها این بالی ست   کرده دخت 

 رفتنش با که مبادا خانه این در بود نشسته چرا بود؟
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ی مردم های حرف ی بود راست آنچه شود؟ بیشت   از بیشت 

 نشود؟ پخش این

 دامن سوخی  ی این و بود سوخته اینجا عمرش تمام چرا

 ادامه خواست یم کجا و یک تا بود؟ گرفته را هایش بچه

  بدهد؟

ین .چرخید سادات عمارت طرف به نگاهش  و بزرگت 

ین  کدورت حاال را سفیدش نمای که خانه عمارت بهت 

ه ها سال گذر و باران  را جایش زن این چرا .بود کرده تت 

ی بر اش سایه اندازه این تا چرا کرد؟ نیم عوض
 

 همه زندیک

ده خانه این اهایل ی  به رسید آرایم به نگاهش بود؟ گست 

  .بود خایل حاال که جواد ی خانه

 داشت دلییل اینکه به .رفتنش به خورد یم غبطه دلش در

ی هیچ بدون و  و وسط بود گذاشته را دلیل این فرصن 

 یم یک تا توانست؟ نیم او چرا .بود چیده رفی  ی بساط

 باشند؟ بد هم با اینطور هایش بچه تا بایستد خواست

ار؟ هم از اینطور   حال؟ آشفته و پریشان اینطور بت  

 یم .برداشت را چادرش رسی    ع حرکت یک در و چرخید

ی و سادات رساغ رفت  ساعت چند فقط که داد نیم اهمین 
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 یا آمد یم کوتاه سادات یا .است گذشته بدش حال از

  .همیشه برای .رفتند یم آنجا از آنها

**** 

 

 :کرد فوت میکروفون به نورالیه

 ...سه دو یک ...شده قطع منطقه کل برق-

 :رسید خودش از زودتر شاپور صدای

 حرف میکروفون با که وصیل برق کدوم به نورالیه برادر-

؟ یم  زن 

 به تازه مت  ش روی بود گذاشته را موبایل نور که نورالیه

 .کند استفاده میکروفون از تواند نیم که افتاد ضافت

ی ی پنجره از را رسش ون دفت   ناگهان که تارییک در .آورد بت 

 ها موبایل رسگردان نورهای ، بود گرفته بر در را خوابگاه

 نور با شاپور .آمدند و رفت در نفر چندیدن داد یم نشان

 رسش پشت .آمد یم پایی  ی ها پله از دست در موبایل

 .بودند میثم و هادی

 .طوفانه .رفته جا همه برق-
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ی اما برد داخل دوباره را رسش نورالیه اض صدای وقن   اعت 

ون شنید باال ی طبقه از را پرس چند   .آمد بت 

 :پیچید کف هم ی طبقه در میثم صدای

 دیرتر دقیق دو حاال .دیگه رفته جا همه برق .بابا ساکت-

 .ترما چس .بخونید درس

 وصل هم به را طبقات ی همه که ای حفره زیر نورالیه

ی ی قوه چراغ .ایستاد کرد یم
 
 فلزی کمد از راه رس که بزریک

 رسو سیاه ی سایه .گرفت باال به رو بود برداشته اتاقش

  .طبقات های تاق روی شد کشیده پرس چند ی کله

ی یه احتماال .رفته منطقه کل برق-  .افتاده اتفاق 

 :گفت کشید یم رسش روی را بافتش کاله که شاپور

ی حموم تو نفر سه دو-   .کردن گت 

 :گفت داد یم تکان را رسش حالیکه در نورالیه

ی چه-  .گرفته هم حیاط فاضالب .امشب شد طوفان 

ی  ساعت چند تا ممکنه برق هستید حمام توی که آقایون 

ون بیاید .نیاد دیگه  .بت 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :کشید عمیق نفس هادی

ونه خوابگاه کاش-  .بود دخت 

 :خندید بلند میثم

 یم رو منطقه کل برق شب هر خودم من بود اگه .یزیدتو-

ون حمام از بفرمایید نیست برق خواهرا .زدم  رو حوله بت 

  .براتون گرفتیم آماده

 اتاقش سمت به ها حرف این شنیدن از کالفه نورالیه

 :انداخت گلویش به صدا شاپور .رفت

سید...ها جوجه-  بمونید همونجا هستید جا هر . نت 

ی به دست ی .بیاد مامان تا نزنید چت   خونه تو که اونان   آشت  

ون بیان و بذارن رو غذا ست آماده غذاشون و هسی  ی   .بت 

ی باد میثم  :داد گلون 

ی به- خونه تو بذارن رو امشبشون شام که کسان   آشت  

 90 تخفیف دوست وطن بزرگ سوپر طرف از بمونه

ه تعلق درصدی  .میگت 

 نورالیه اتاق طرف به زد یم رسش پس حالیکه در شاپور

 :رفت
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ی دنبال-  گردی؟ یم خ 

 :آمد یم صدایش وسایل کمد میان شده خم نورالیه

ی یه-   .کنم باز رو فاضالب راه کنم پیدا چت  

 و پاها بزرگ ی سایه.و مت  ی روی بود گذاشته را قوه چراغ

 سوت میثم .بود کشیده را خودش ستون کنار تا پشتش

 :کشید بلندی

رره چه اوووه-   !خت 

 سایه با شود متوجه اینکه بدون و ایستاد نورالیه پشت

وع اش  : خندید شاپور .کرد رفی  ی ور به رسر

 .یس اوه-

 :بست را هایش چشم میثم

ی-  بین 

  .شد خم خودش در خنده از بعد

ی حجم این کن فکر-  .باشه بین 

 صورت روی گرفت و برداشت مت  ی روی از را قوه چراغ

 :شاپور
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اف-  .یاال کن اعت 

 روی گذاشت را دستش و کرد تنگ را هایش چشم شاپور

 :گفت نورالیه به رو . هایش چشم

ی حاال-  .میشه آب مغازه یخچال توی های بستن 

ی نبود بستنیا به حواسمون اصال وای ای-  بریم .وطن 

  .نرفی  ی بی  ی از تا کنیم حاللشون

 میان از نورالیه صدای .صندیل روی نشست شاپور

 :آمد وسایل

 .ببینم اینجا بنداز رو نور-

 :انداخت هم روی را پاهایش شاپور

 .گرفته رفتنش هم فرهاد طوفان و هوا این تو حاال-

 تکان را پاهایش بود نشسته نورالیه مت  ی ی لبه که میثم

 :داد

 ماشی  ی داداش .فرهادی نگران هم تو که ت عمه ارواح-

 فهمیدی نورالیه .تعطیل فعال بازی زید .خالص .برد رو

 زده؟ تور هات همشهری از دوست وطن
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ی نورالیه  : بست را کمد در .کرد پیدا خواست یم که چت  

ی به-  .سالمن 

 آینده برای داریم که داریم ارادت قراح به انقدر ما .آره-

ی یم آخه .نریم اینجا از هیچوقت کنیم یم ریزی برنامه  دون 

 داریم الورود جدید دانشجوی دسته یه دانشگاه توی که

  .دومیم دسته از ما .الخروج بعید دسته یه

 :رفت در طرف به نورالیه .خندیدند هم با سه هر

 .حیاط تو برم خوام یم .ببینم پاشید-

 :بکشد رسش روی تا کرد باز بود دستش که پالستییک

 کنید؟ یم رو افتخاراتتون تعریف-

 :کرد کاپشنش های جیب در دست میثم .کرد قفل را در

  .زدن جا در اینطور نیست کش هر کار کن باور-

 باران با همراه تند باد کرد باز را حیاط در که نورالیه

  .برد یورش سمتشان به شدید

ه چه اوه اوه-   .اینجا خت 

 :گرفت را نورالیه دست میثم
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ی غرق کوتایه .رو دستت من بده-   .میشر

 :رفت مغازه طرف به شاپور

  . تو زنه یم داره آب-

ی به نورالیه پای وقت همی  ی  .شد زمی  ی نقش و گرفت چت  

 حالیکه در .پاشید اطراف به باران ی شده جمع آب

 صورتش به دست بود کرده میثم کمربند آویزان را خودش

 :کند پاک را باران آب تا کشید

  .بنداز نور میگم تو به-

  ! کن ول رو شلوار-

 :خندید بلند شاپور

  .اثباته قابل شلوار شه پاره عقب از اگه-

 .داشت ادامه شدت همان با همچنان باران بعد یکساعت

ی بخاری شاپور .بود شده باز حیاط فاضالب راه  را برق 

 :نورالیه پای جلوی گذاشت

ی رو پاها- ی گرم جلوش بگت   .شر
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ی زیپ نورالیه  چانه زیر تا بود آورده برایش میثم که کاپشن 

ی بخار به .بود کشیده باال  . کرد یم نگاه دستانش بی  ی چان 

 :گفت و خاراند را رسش

 .بکی  ی فاضالبا این برای اساش فکر یه باید-

ی میثم  :کشید رس داغ را اش چان 

 ما فقط ساله دو نیفتادی؟ فکر به زود خییل خدا؟ رو تو-

 اگه االنم .داغونه اینجا فاضالبای اوضاع گیم یم داریم

  .نبود خیالت عی  ی آبا تو بودی نیفتاده

 میگن .کردم رد نامه حاال تا بار ده .نیست من دست-

  .قدیمیه ساختمون

 :کشید صورتش به دست شاپور

ی قدیمیه-  یه انگار خدا؟ امون به کی  ی ولش باید دیگه یعن 

 .کردن ول گوسفند مشت

ی بخاری جلوی را دستش های انگشت هادی  تا گرفت برق 

 :شود گرم

 .باشه این که درسته چیش دانشگاه این بابا-
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ی میثم  :کشید باال را اش بین 

  .شهر این .باالتر برو-

ی لیوان شاپور  :کرد دور دهانش از را چان 

 .نشسته اینجا صاحبش .عه-

 :خندید میثم

 میاد؟ خوشت شهرتون از خودت وکییل خدا نورالیه-

 :کرد نازک چشیم پشت نورالیه

 میاد؟ بدش زادگاهش از یک-

  .تعصب این آقا چیه . من-

  .نداره مشکیل هیچ قراح-

ی راست-
 

 اماکن از پر .درخت و دار از پر .خوبه خییل مییک

 .پارک شهر اونور پارک شهر اینور همینطور .تفریچ

  .اصال ریخته که سینما

 مگه؟ ایناست چت  ی همه-

ی یم راست . نه-
 
ای .یک ت چشم .هست هم دیگه چت    بصت 

  .خواد یم
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 پیشخوان روی را لیوانش تا کشید را دستش شاپور

   .بگذارد

ی بدون ویل-  قبول .داره رسدی خییل آدمای ، نورالیه شوخ 

 .شدی رفیق ما با ساله یک تازه تو خود همی  ی نداری؟

؟ رفیق-   خ 

 :خندیدند پرسها

 ها غریبه با خییل .زدن حرف همی  ی حد در حاال بابا باشه-

ید نیم گرم  .گت 

 :کرد دور بخاری از را پاهایش نورالیه

ی-
 

 .نیسی  ی اینجور هم همه .داره بستیک

 :زد شاپور ی شانه رس به دست میثم

ی خوای یم هان؟ چیه؟ دلیلش حرف این االن-  زن ببین 

  نورالیه؟ میدن .نمیدن آقا نه نه؟ یا بهت میدن

ی یه-   .شاید باشه خورده رسش تو سنگ که بابان 

 :زد پوزخند شاپور
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 .مردمش ان رسدی آدمای میگم کال .بود کجا زن بابا نه-

  .رسد هوا رسد آدما رسد شهر کال

ا-  .رسد دخت 

 :نشست سینه به دست میثم

ی یه سال چند این ما .واال-  تور نتونستیم شهر این از دخت 

ی هر .کنیم   .رفت در ساعته دو زدیم تور هم خ 

 داغ های میله به چسباند را پایش های انگشت هادی

 :بخاری

ی اینا- ی اون برای .ان مذهن   نیم درد به داری تو که اهداق 

 .خورن

ی چه- ی . پوسید دلمون .بابا اهداق   کردی پیدا تو اینکه وطن 

  چطوریه؟

 آرنج و شد خم .رفت آرایم به شاپور های لب از خنده

 :کرد نورالیه به رو .زانوهایش رس گذاشت را هایش

ی داریم امتحان فردا  .بابا پاشید-  .رسمون خت 

 :شد خم میثم
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 شاپور کرد؟ عوض رو حرف چرا این .ببینم وایسا وایسا-

 جدیه؟ قضیه

 :کرد خایل دستش زیر از را اش شانه شاپور

 .بابا نزن زر-

 :شد گرد میثم های چشم

  .شدیم همشهری دیگه ما نورالیه .پس جدیه-

 :خندید نورالیه

 ای؟ کاره چه تو-

 بی  ی .تف نه؟ شدی موندگار شاپور .ام جهازی رس من-

یم ما فردا پس .دزدیدن رو پرسه قاپ چطور  ایتالیا مت 

ی لوکیشن ما کن فکر .قراخ تو هنوز تو تحصیل ادامه  خ 

ی تو زنیم یم   .خ 

 :کشید ریشش به دست نورالیه

ی راحتیا این به دانشچو پرس به .متعصی  ی قراحیا-  دخت 

  .نمیدن
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 قبل .خاراند را گوشش پشت .کرد صاف را کمرش شاپور

ی آنکه از  :حرفش میان پرید میثم بگوید چت  

ی قراح ناف از رفته اینکه تازه-  خانواده یه .برداشته دخت 

 مهر جا .پشمیا و ریش این از همه .باغستون تو گنده کله

ی وسط ی تو به میان بعد .پیشون   چشات تو که بدن دخت 

؟ یم رسمه   کشر

 :کرد نورالیه به رو میثم .کرد نگاهش چپ چپ شاپور

ی سوسول این میگم؟ دروغ-  یه رو گذاشته دست هین 

ی  و فک طرف .هیئتشون رفتیم اونرسی ما .چادری دخت 

 قرآن سوره یه تو بعد .خونن روضه و مداح فامیلش

 اصال؟ بلدی غسل بلدی؟ احکام بلدی؟

ی نورالیه .خندید بلند صدای با هادی  باال را اش بین 

 :کشید

ی-  نداشته دردرس بعدا که کنید پیدا خودتون کفو هم دخت 

  .باشید

 :شد سینه به دست دوباره میثم
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ی .اینا و کفر هم .گفت نورالیه که همی  ی-  کفر هم با یعن 

 ؟ بگیم

 :خندید واضح نورالیه

ی .کفو-   .قماش یک از .هم شبیه یعن 

ی از کالفه شاپور  :ایستاد بود میان که بحن 

 یا میشه پیدا مفومون کفو ببینیم بزنیم آگیه فردا باشه-

 تموم نگاه . بزن فاضال این برای بزن دیگه نامه یه پاشو .نه

ی ی هر و کره و بستن   .شد آب بود خ 

 

ی و کرد بودند نشسته بخاری دور که جمیع به را پشتش  ن 

 هنوز .کرد بسته و باز و بار یک را یخچال در جهت

ی
 

ی اتفاق هیچ آمادیک
 
ی در را بزریک

 
ی .نداشت اش زندیک  حن 

ی امروز همی  ی ی وقن   آنقدر باران، و بیابان در بود کرده گت 

ی و ماندن تصور از  با بارها که بود ترسیده کردن گت 

ی .نیاید اطراف این دیگر بود خورده قسم خودش  یک حن 

 از .بدهد پیام خزر به خواست نیم دلش هم بعد ساعت

 یم بهم دلش حال باشد فهمیده برادرش شاید که فکر این
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 اش خانواده نکند که بود ترس این در هنوز .ریخت

ی دلش ته و .باشند فهمیده  به شد یم وصل ترس این وقن 

ی تصاویری
 

 و بود شده واقیع چت  ی همه آنها در که ساختیک

ی متعصب ی خانواده یه رسیدن رس احتمال ن   یم زیاد غت 

 لباس در او و کشیدند یم قد همه حاشایش دیوارهای شد

 .گرفت یم سنگر دیوارها ی همه پشت انکار

**** 

 

 افتاده جانش به باران و رسما لرز رفت یم باال که ها پله از

 همی  ی .بود دیروز همی  ی انگار .نبود همی  ی فقط اما .بود

ی قبل روزهای  شکایت تا بود رفته باال ها پله این از وقن 

د را محسن  .است ریخته هم روی غریبه زن یک با که بت 

ه .داشت لرز هم روز آن  در کلمات و میلرزید کمرش یتت 

 باحایل و بود رفته بد حایل با بودند زده یخ و رسد دهانش

 .بود برگشته بدتر بار صدها

 همیشه مثل اشخانه در بود رسپا سادات که روزها آن 

 صورتش آمدیم سفیداب و ساز دست های صابون بوی

 ریا از پر و تصنیع لبهایش روی لبخند و بود سفید و رسخ
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 را محسن پشت بود زده اش سینه به رد دست سادات.بود

 که اوست این انگار بود کرده رفتار طوری و بود گرفته

 داشی  ی محسن طبییع حق نمیفهمد که اوست دارد مشکل

 با را هایشلب ایستاده در پشت. است مختلف های زن

 سینه به را باران بوی و گرفت عمیق دم کرد خیس زبان

 .کشید

 و جار روزها آن چرا بود کرده فکر خودش با بارها 

 این که بود کرده قبول چرا بود؟ نینداخته راه به جنجال

 رس حداقل توانست یم بدهد؟ محسن به را حق

ی آن ترسش؛ یهمه ترسید؟ یم چه از .بگذارد ناسازگاری  ن 

ی .داشت شهر این در که بود کش  را هاشم یخانواده حن 

 به که بود هاشم خواهر شان بازمانده تنها .نداشت هم

 را آمدش و رفت کم کم سادات رفتارهای و هااخم خاطر

 بود رفته قراح از همیشه برای ازدواجش از بعد و کرده کم

 تماسشان راه تنها بود رفته هم ایران از که بعد هایسال تا

ی تلفن  بعد و یکبار فصیل  به یکبار مایه از که بود هان 

   .بود شده سال به سال
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 که او برای کوچک؛ شهر این در شود، رها که ترسیدیم

ی ی و رسمایه هیچ بدون تنها زن   کل قد هم شهر بود هت 

فت باید کجا بچه دو با .شدیم جهان  ترس همی  ی مت 

 تن کند مبارزه و بایستد حقش گرفی  ی برای بود نگذاشته

 راه از رسعت با بعدی اتفاقات همه توایل و بود داده

 عاطفه کفشهای .زد در به آرام انگشت با .بودند رسیده

ی نبودند در پشت
 
 حاال .بود تنها سادات و بود رفته حتما

ی چه از حاال چه؟  رشید پرس دو که حاال ترسید؟ یم چت  

ی کرد؟یم فرار چه از بود افتاده راه مغازه و داشت  تنهان 

 .نداشت وجود دیگر

ی روی بود کشیده دراز سادات کرد باز را در   که تخن 

 را چشمش که همی  ی .بودند گذاشته برایش سالن یگوشه

ی با و کرد پروانه به افتاد نگاهش و کرد باز ی لحن   تفاوت ن 

 :گفت دلخوری از پر و

 

؟ خانم پروانه-    شمایی  
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 :بست را در پروانه 

 

ید؟ .بله -  بهت 

 

زن به   فرق زمان آن با چقدر.کرد نگاه تخت روی پت 

 دو عمارت تمام که قوی زن آن نه دیگر حاال .داشت

ی بلکه بود؛ دستهایش در پالک  نظر به انگت  ی رقت نهایتن 

ی هر برای کمک نیازمند  .رسیدیم   .حرکن 

 

ی -  .کوبن یم طبل رسم این تو میدونه خدا .نه که بهت 

 

 .شد تر روشن اتاق .برق کلید روی رساند دست پروانه 

 

  رفت؟ خانم عاطفه-
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ی هم اون .بله- ی .شده من است  ی از هیچ 
 
 یه نفهمید زندیک

 .شخونه پاش یه اینجاست پاش

 

 طور همان .کرد یم نگاهش زدن حرف موقع پروانه 

 و بود ایستاده پروانه حاال .ضعف از موضیع در خوابیده

 .رسیدیم نظر به رنجور و کوچک سادات

 

ی_  .بشینم کنید بلند منو زحمت ن 

 

 .کشیدش باال و انداخت هایش بازو زیر دست پروانه 

 

 .بیاد در صداش شوهرش که ترسمیم روز اون از - 

 

ی .پاهایش روی انداخت را پتو پروانه  واقعیت .نگفت چت  

 و رفی  ی بند و قید در عاطفه هم ها آنقدر که بود این

ی مادرش دادن حمام جز .نبود خانه این به آمدن  بیشت 
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 سکوت با حال این با بود ها عروس دوش بر وظایف

ش سادات دادندیم اجازه ی . کند تقدیر را دخت   که دخت 

 روزهای اینکه از بود فراری خانه این از پروانه نظر به حاال

 بود رسیده پایان به مسلم جهنم این در اش مجردی

ی بود خوشحال  که پرسی آن به بود نرسیده اگر حن 

 .خواست یم خودش

 

 .بدم رو شامتون اومدم -

 

ی دلم-   کشهنیم چت  

 

 بحث دوباره حاال همی  ی اگر .ایستاد طور همان پروانه

 اما چه؟ میشد بدحال سادات  و کشید یم وسط را یارس

 :کشید پیش را بحث خودش سادات

 

 برگشت؟ پرس این _
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 هم به تا بود شده خم .زده راه آن رابه خودش پروانه 

ی
 

   :کند جمع را ریختیک

 

 پرس؟ کدوم-

 

  یارس-

 

 بله-

 

 مرتب پنجره رفع روی را جورواجور های روغن  یشیشه 

 تمام امشب همی  ی را حرف بود داده قول خودش به .کرد

  :گفت سادات.کند

 

 رسش تو یک نمیدونم رو خونه از رفی  ی داستان این -

 .انداخته
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 داشت قلب تپش .داد فشار هم روی را هایش لب پروانه

وع دیگر دقیقه چند تا اگر دانست یم و  دوباره نکند رسر

 .شود یم بسته دهانش قفل

 

ی -
 
ه، این حتما یم فکر.گوشش زیر میکنه وزوز زنش، دخت 

 .نشستهگنج رس بچه کنه

 

  :کرد صاف را کمرش پروانه 

 

 .فردا نه امروز .بشن مستقل باید تنگه جاشون باالخره-

ی هاشون بچه  .میشه تر تنگ هم جا بشن بیشت 

 

ی .کرد یم نگاهش دقت با سادات   یم هم سالها اگر حن 

 نگاه این باز کردیم یط بیماری و مرض هزار و گذشت

 .شد نیم عوض
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 :بدوزد چشمش در  چشم کرد سیع

 

 آقا آخر بهش دادین یم را جواد آقا ی خونه شما هم اگر -

ی همی  ی پس .برمیگشت جواد  .باشه خونه دنبال که بهت 

 

ی لباس به کشید را دستش .سادات به کرد را پشتش   هان 

  :گفت سادات .بودند آویزان بخاری باالی آویز از که

 

ی این که گفتم خودش برای من -  اون توی مادرش و دخت 

 و عزت مرضیه آبروی و عزت باالخره .باشن بزرگ یخونه

 .هست هم یارس آبروی

 

یدیالوگ داشت انگار .زد یخ پروانه قلب   شنید یم را هان 

 تمام نه هرگز .بودند نرسیده انتها به ذهنش در هرگز که

 شوند تمام بود قرار نه و بودند شده
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ی زرورق  در شیک همینطور را ها حرف این   جمالن 

 هم قدیم روزگاری"ثواب" پیشوند و پسوند با قشنگ

  .ثواب و آبرو ، عزت .بود شنیده

 لحظه یک را خیس های جوراب .لرزید یم هایش دست 

 سادات با و چرخیدیم باید.داد فشار هایش انگشت میان

  .بود افتاده لرزه به بدنش اما شد چشم در چشم

 نباید .بود فهمیده بد .بود کرده برداشت اشتباه حتما

ی هایحرف این داد یم اجازه  از را کالم یرشته ربط ن 

د دستش   .بگت 

 

ی یه .اینخونه دنبال هم یاسی  ی و من_  نزدیک باشه جان 

ه هم باشیم یارس   .دارم رو هواشون .بهت 

 

ی .شد سکوت ی حجم که سکون  ت بهت، از عجین   و حت 

 هنوز .چرخید آرایم به پروانه .داشت خودش در ترس

 حال همان .بود دلش در گذشته هایسال ترس همان

 زود نداشت خیال اینبار که بود این فرقش تنها .خراب
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ون کالیم اینکه بدون شود حرف از پر تنها .برود  .بریزد بت 

ی تا   .ایستادیم شدنیم خایل لرز این از زانوهایش که زمان 

 

 برید؟ هم شما-

 

 .بله_

 

 تنگه؟ هم شما جای_

 

 .کینه و بغض هاسال ورای از .زدند زل هم به زن دو هر

 

 ...خیالم باشم هامبچه پیش .نه-

 

 چه بشه دور هاش گوشه جگر از آدم فهیمیم پس-

  .حالیه
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 .خدا شکر نزدیکتونن هاتونبچه شما-

 

 آب لیوان تا شد خم بعد کرد حرفش دنبال لرزان لبخندی

 مچ لحظه یک سادات .بردارد تخت کنار از را خورده نیمه

 نزدیک آتقدر شانفاصله حاال .گرفت هوا در را دستش

  .بشنوند را یکدیگر نفس صدای توانستندیم که بود

 

ی بهم رو هامبچه و من بی  ی اگر کنمنم حاللت-  پروانه بزن 

 .خانم

 

ی .هاسال خشم .پروانه هایرگ به دوید خشم  که روزهان 

 دور او از که کوچکش پرس .بودند گرفته او از را یارس

 .بود میانشان فاصله جهان کل قد حاال و مانده

 

 .ندارم کاری شما هایبچه به من-
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 .... از یارس-

 

 .منه یبچه یارس-

 

 .منه داغ جای یارس-

 

ی لحظه هر پروانه خشم  و ترس عمری انگار .شدیم بیشت 

 را حرفش دوباره سادات .آورد یم باال داشت را خفقان

 :کرد تکرار

 

 ... کنمنیم حاللت

 

ون را دستش مچ پروانه  .شد آزاد دست .کشید بت 

 باغ این درخت کهنه که سادات برابر در کردیم احساس
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ی خودش؛ بود ی نهایت در که است خشک درخن 
 
 پوسیدیک

ی ی تالشر  .دارد کشیدن قد برای اندازه ن 

 

 ...داره زن...خودش .داره بچه و زن خودش ... یارس-

 ...نیازی

 

ی اون_ ی براش تو که زن  ی ! گرفن  ی الل احوال مریض دخت   ن 

 .جون

 

 بعد .کرد خفه گلو در لحظه یک را پروانه صدای خشم

ون لرزان صدا   :پرید بت 

 

ی-  .عروستونه دخت 

 

 ...عروش همچی  ی من_
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؟-  نداشتی  

 

 .است شدن قرمز حال در سادات صورت رسید نظرش به

ی به دیگر لحظه آن در اینحال با  یا .دادنیم اهمیت چت  

 الک به دوباره یا آوردیم باال حاال همی  ی را جت  ی همه

ی
 
ی پس و هارسخوردیک

 
 .رفتیم فرو هایشزدیک

 

ی پس- ییم بهش که شمان 
 
  .شه بلند اینجا از یک

 

  :گرفت را خودش حرف یادامه اما پروانه

 

 خونه این تو اسمش خوایننیم که عروش همی  ی برای-

 ...که گفتی  ی خییل .کردید تالش خییل بیاد
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 برای هاحرف این شنیدن انگار .شد هم در سادات صورت

 ترینعجیب ساکت همیشه یپروانه زبان از بار اولی  ی

 .بود اتفاق

 

 ...خانم پروانه-

 

 .میکنه ثواب داره محسن که کنم یم ثواب بهم گفتید- 

  .کردید ثواب این دارسهام رو هممون

 

ه .کرد سکوت سادات  انگار .پروانه صورت به زد زل خت 

  .کردیم تماشا را ایغریبه زن داشت

 

ش .کردم ثواب منم-  هم االن .پرسم برای گرفتم رو دخت 

 .کنمیم کاری همه باشه پایدار زندگیش اینکه برای

 هاتون ثواب صندوق...این اگه .بذارید شما اگه...اگه

  .بکشه ته باالخره
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ی از دلت- ی از خانم؟ پروانه پره خ  ان 
 گذشته؟ که چت  

 

 .نگدشته-

 

 به کشید دست .کشید باال پاهایش روی را پتو سادات

  :کرد صافشان و پتو نامرتب های ریشه

 

ی اگه شما  زن یه رساغ رفتنیم شوهرت برای بودی کاق 

 .دیگه

 

وع هایشپلک .شد تکه هزار ثانیه در پروانه قلب  به رسر

 یدفینه یک شبیه حرف، همی  ی حرف، این .کرد تپیدن

 دل در .بود شده دفن عمارت این در هاسال قدییم

ی و سادات  .بود او سمت به که اتهایم انگشت .هاآدم باق 
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ی هیچکس... تو پرس برای-  .نبود کاق 

 

ی وق این دانستنیم
 
کلمه شنیدن از سادات هایچشم زدیک

  .جمله این شنیدن یا است بار اولی  ی برای تو ی

 .بود شده نزدیک جنون به پروانه

 

ی جز-  بس...براش...کسهیچ ، معصوم هایبچه دخت 

  .نبود

 

 در .بود افتاده شماره به نفسش .بود آمده کش جنونش 

 و مرد یم رنج هاسال فشار از نفر یک امشب اتاق این

 .باشد نفر آن خواستنیم پروانه

 

ی یه براش...کردی ثواب- ی زن   بچه با زن یه ...گرفن 

ی... ی یه با .گرفن   .براش...زدی نشون تا دو تت 
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ی اما شد باز لحظه یک سادات دهان ون صدان   .نیامد بت 

 و بودند انداخته هم کمر به دست جنونش و پروانه

ی به تصمیم  .نداشتند جدان 

 

 حقیقت ...کنید چالش خودتون بی  ی ... که کردید فکر-

ی برای تازه حاال....حاال میشه؟ دروغ
 
 یبچه ....یارس زندیک

 ....من

 

 :کوبید سینه به محکم بار سه دست با

 

 خدا...شاهده من خدای یارسه؟ نوبت کشیدین؟ نقشه-

ی اون اگه ...شاهده  رس بخواین ...آوردین من رس که بالن 

ی این  ....بیارین بدبخت دخت 

 

 :کرد اشاره پایی  ی یطبقه به دست با
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ی آبروی این از دست-
 

 به همه از اول .دارم یمبر ساختیک

ی که گمیم یارس خود ای به .باباش از دیدم خ  یم ایران دخت 

 سنگ رو سنگ دیگه ببینم .گمیم شهر یهمه به .گم

 نه؟ یا میشه بند آبروتون

 

 ناگهان بود داشته نگه را خودش هامدت انگار سادات

 .شد منفجر

 

 دهنتو ببند-

 

ی دوست جنون آن با دیگر اما پروانه  شده ییک اش داشتن 

 .بود شده رها تن و ذهن قفس از باالخره هاسال پس .بود

د باال را صدایش  ادامه حرفش به فقط ریتم همان با .نت 

 :داد

 

ی رس بردمشون که همونطور-  نشونشون و مادرشون قت 

  خاکه، کجا دادم
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 وای ....قلبم وای .کنه لعنتت خدا .کنه لعنتت خدا-

 ....مادر

 

ی همه-  بردار کارات این از دست .براشون گمیم رو خ 

 

 ...مادر وای....محسن مادر وای . کنه لعنتت خدا-

 ....علللللیل

 

ی وع سادات وقن   پایی  ی هاپله از پروانه کرد زدن جیغ به رسر

 یم باران در حیاط رس آن از که دید یم را عیل .آمدیم

  .دوید

ی .بود شده تمام چت  ی همه  پیش سال بیست باید که اتفاق 

وع تازه افتاد یم   .بود شده رسر

 .گشتبریم ورق حاال

***** 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .بود آمده بلند های قدم با را خانه تا مسجد ی فاصله

ی  : بود گفته و بودش دیده ها همسایه از ییک وقن 

 ...بود خونه در آمبوالنس دیدم نده بد خدا یارس آقا-

ون و پاکرده به کفش چطور بود نفهمیده  .بود آمده بت 

 سییل انگار ها کوچه در .بارید یم تندتر همیشه از باران

 بود کرده فکر چت  ی یک به تنها .بود افتاده راه جان کم

 چند در آنچه تمام ناخودآگاه شکیل به ذهنش .«حورا»

 به رسش» کرد یم مرور بود افتاده اتفاق کشمششان ثانیه

ی  های عصبانیت این کرد یم فکر همیشه «خورد؟ جان 

ی  به اینطور روزی .دهد یم دستش کار روزی اش ناگهان 

 حتما .گذاشت خواهد دلش به داغ رسیدن جنون مرز

ی نفهمیده حتما .بود روز همان امروز  آورده رسش بالن 

  .بود

ی و داشت بریم قدم تند تند  یم نظرش به .دوید یم حن 

ی ی فاصله رسید
 

 .است آمده کش خانه تا مسجد همیشیک

ی   .شود تمام هیچوقت نیست قرار و همیشه از تر طوالن 
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 ایستاده که دید را آمبوالنس پیچید کوچه به که همی  ی

  . بود باز خانه درهای . بود خاموش چراغش .بود

ی آن اگر  ابد تا بود افتاده اتفاق کرد یم فکر که چت  

 این به آنهم داد یم دست از را حورا اگر .شد یم دیوانه

 باشد فقدان این به آلوده خودش های دست که شکل

 « .شم یم آدم.کردم غلط خدایا» .بخشد نیم را خودش

 عمارت سمت را آمدها و رفت و گذاشت باغ به که قدم

 کرد؟ یم چه را کوثر .فروپاشید لحظه در دید خودشان

ی کرد؟ یم چه را ویران قلب این  دست بود؟ داده هلش یعن 

ی بود؟ گذاشته بود نگذاشته گلویش بیخ که  به چت  

  .بود خشکیده دهانش در آب بود؟ کرده پرت طرفش

 آمدها و رفت .کرد روشن را چت  ی همه اما بعدی قدم چند

 قاب و چرخید رسش .سادات ی خانه .بود باال ی طبقه به

ی چادر آن که کرد پر حورا های چشم را نگاهش
 

 دور را رنیک

 هیچ .بود ایستاده در ی میانه و گرفته محکم صورتش

ی ی آنطور لحظه آن در توانست نیم چت    دلش آتش بر آن 

ی هیچ .باشد  .کند خوشحالش اینطور توانست نیم چت  
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ی هیچ  .بود سالم و صحیح حورا  .نبود حورا اطراف ماجران 

  .زنده .سالم .بود خانه در هنوز

ی-  شده؟ خ 

 و رفت عقب کشید عقب را خودش رسی    ع دیدش تا حورا

 همه در که بود این اش غریزه انگار .بست کیم را خانه در

ی .باشد فراری او از حال  به تازه .نبود ها فکر این برای وقن 

ی ضافت  مادر» .بود داده رخ باال ی طبقه که افتاد اتفاق 

ی .شد تیه فکر این از قلبش «مرده؟  باال ی طبقه که زن 

ی .بود دومش مادر .بود اش کودیک تمام بود  بزرگش که زن 

  .بود کرده

ون عیل عمو که بود نگذاشته ها پله روی پا هنوز  :آمد بت 

  .کنه رحم خدا-

 عمو؟-

 خاطر به که فکر این از یارس و .بود کرده سکته مادر

 نیم .بود کرده تیه قالب باشد باغ این از او رفی  ی ماجرای

ی . بدهد دست از اینطور را زن این هرگز خواست  از بخشر

زن این به وجودش ی .بود چسبیده پت    .ناخواسته حن 
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 .قلبش دور پیچید بزرگ و قوی ماری مثل وجدان عذاب

  .رفت نیم خانه این از نه

**** 

 

ی از پر را لیوانش یاسی  ی  برگردد خواست یم .بود کرده چان 

ی بخاری جلوی درست پتو میان رسما همان در و باال  برق 

 خواندن به و بنشیند بود سوخته هایش المپ از ییک که

 تمرکز هیچکدامشان برای تقریبا که درش های کتاب آن

 های شیشه از نگاهش لحظه یک اما بدهد ادامه نداشت

ی به که بود شدید آنقدر باران .افتاد باغ به در قدی  سخن 

ی تصویر شد یم ی لحظه یک بعد و دید باغ از درسن   را زن 

 آن از زودتر .آمد یم شان خانه طرف به عجله با که دید

 را سادات فریاد صدای دهد تشخیص را مادرش هیکل که

 آن .بود شنیده دیگر بار یک را فریاد همی  ی شبیه . شنید

ی که روز   .بود رسیده محسن مرگ خت 

 درد آن با .تکراری خراب حال آن با .بود آمده عکاش از

 و جسم با بسیاری جنگ کردنش پنهان برای که گزنده
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 در بود خریده زینب برای که الیک .داشت الزم روح

ده آنقدر را مشتش .بود مشتش  استخوان که بود فرسر

ی دستش کف  اتاقک آن در که مدت تمام .کشید یم تت 

ده مشتش با را الک  تاریک  کم اما داشت بغض .بود فرسر

 اشک و بدهد فرو را دردش چطور بود گرفته یاد کم

ی شب آخر برای بگذارد را هایش   .خوابند همه وقن 

 روی را زینب پروانه .بود کرده باز پروانه جلوی را مشتش

 :داشت پا

 چیه؟-

ی روزها آن  که بود این آرزویش ی همه .زد یم حرف کمت 

ی بار هر محسن نبودن خانه روزهای  .شود قبل از بیشت 

 که بود کش تنها او واقع در .برود زود و بیاید دیر به دیر

 .بود هم خوشحال که نبود ناراحت تنها نه ایران آمدن از

 .کند فراموش را آدمهایش و خانه این محسن کرد یم آرزو

 .زینب برای-

ی حاال  تاریک و تنگ های کوچه در ها وقت بعض 

 آن مادرش آیا که کرد یم فکر این به سیاهش خاطرات
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 پروانه آن آیا ؟ کرد یم خیال یا بود زده لبخند واقعا لحظه

ی سیاه ابر توانست نیم چت  ی هیچ که دلمرده ی
 
 را افرسدیک

 گایه بود؟ شده خوشحال لحظه آن بزداید اطرافش از

 ساخته خیالش در خودش را لبخند این که کرد یم فکر

ی .است  زنده تا بسازد رویاها در داشت نیاز که دفاغ ست 

  .بماند

 .بود پیچیده خانه در فریاد صدای که بود بعد ساعت دو

 پاها کردن بغل با و رفته فرو خودش در خانه از ای گوشه

ی تکان و شکم در ی که آمد یم فائق دردش به آرام هان 
 
 زندیک

 فغان آن و ها عربده آن آنکه با .شد عوض همیشه برای

ی تمام  مو تنها کرد یم خوشحالش باید محسن برای نشدن 

 این و بود انداخته جانش به لرز .بود کرده راست تنش به

ی .بود تنش در بعد و بعد روزهای ی همه لرز  که وقن 

 صورت در وقت تمام یاسی  ی . بود گفته را چت  ی همه ایران

ی ی دنبال به خانه اعضای باق   دهد نشان که گشت یم نشان 

 روزهایش آن حال .دانند یم را گذشته او بر آنچه آنها

ی  اضطراب در .بود بدتر هم قبیل روزهای ی همه از حن 

ی نگاه انتظار در .بدهد رخ بود قرار آنچه  و کثیف که هان 
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 لحظه انتظار در .کنند یادآوری هم به را او بودن نجس

 خود پرس را او .نخواهد را او دیگر و بفهمد پروانه که ای

ونش خانه از و نداند   .کند بت 

 .بود نفهمیده کس هیچ .بود نرسیده رس به انتظار آن اما

ی او از هیچکس  رفت خاک به محسن .دانست نیم چت  

ی .برد خود با را وداستانش  قصه ماند زمی  ی روی که چت  

 اثر بر که مردی .بودند ساخته اش خانواده که بود ای

ی قساوت نهایت با دوم زن ناسازگاری و حسادت  کشته قلن 

  .بود شده

ی لیوان .بود شنیده قبال را ها نعره همی  ی  دستش میان چان 

ی هیچ .لرزید  با و شست نیم را خاطرات آن کثافت چت  

ی .برد نیم خود  یم خانه سمت به عجله با داشت که زن 

 .خورد زمی  ی بود شده پوشیده مشیک چادر یک در و آمد

  .ورودی های پله روی

 :کرد باز را در عجله با .گذاشت کجا را لیوان نفهمید

 ! مامان-

 .بود شده مچاله خودش در پروانه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی مامان-  شد؟ خ 

 :آمد سینه اعماق از پروانه صدای

 ...پام-

ی-  پات؟ شد خ 

 :زد چنگ را لباسش پروانه بزند باال را چادر آنکه از قبل

ی-  .خونه... توی منو...بت 

 ها پله از و بست یم عجله با را لباسش ی دکمه آخرین

 .شد متوقف خانه در دم آمبوالنس که آمد یم پایی  ی

چه مامان-  ...دفت 

 .بود داده تکیه در نزدیک دیوار به را رسش پروانه

 ...مامان-

یم-  .نیست... چت  

 من .بیمارستان بریم باید .شده سیاه کرده ورم پات مامان-

م  .... ببینم مت 

ی به   .کرد نگاه آمدند یم حیاط به که مردهان 
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ی مادر ببینم- م رو یارس ماشی  ی سوییچ شده خ   .بیام بگت 

 پریده صورتش از رنگ .گرفت را شلوارش ی پاچه پروانه

 معوج و کج ای دایره دورش تا دور گیل و خیس چادر .بود

  .زمی  ی روی بود زده

 .نرو-

 

 دنیا تصویر بدترین حال آن در مادرش دیدن باال این از

ی عزیزترین پروانه قلبش اعماق در آنکه با .بود  بود چت  

 وجود اش درباره سیاه ای نقطه اما داشت دنیا این در که

 محسن با ازدواجش برای را پروانه که ای نقطه .داشت

 یم او بر چه بود نفهمیده آنکه خاطر به .کرد یم رسزنش

 دست از برای که دائیم سوگواری آن خاطر به .گذرد

ی و داشت محسن دادن
 
 گذاشته کنار و بوسیده را زندیک

 با را گذاشته سن به پا زن این که سیاه ی نقطه آن .بود

 برای پیش سال بیست نزدیک که رو خنده زیبای زن آن

ش نجات  .کرد یم مقایسه بود گذاشته هم را جانش دخت 

 وجدان عذاب . سوخت یم همیشه قلب ی نقطه آن

 یم مقرص گایه را زن این ذهنش در چرا که داشت
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 بر غلبه برای و .شده زده پس و درمانده زن این .دانست

 و کرد نیم ترکش .بود مانده پروانه با هنوز حس همی  ی

 .شود جدا او از هرگز نداشت تصمیم

ی-  مامان؟ شده خ 

 قند آب لیوان هنوز که پروانه جلوی نشست زانو دو روی

 :بود دستش

 مامان؟-

 :بود بسته را هایش چشم پروانه

 .بریم اینجا از باید-

**** 

 

 االن؟ کجاست مامان-

 .بیمارستان-

ی برای-  رفته؟ خ 

 :بود خسته و کالفه شبانه صدای

 .شاپور تروخدا کن ولم-
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؟ هم تو-  بیمارستان 

 .بله .بله-

 ترازوی روی را خودش تصویر هم در های اخم با شاپور

 .بود شده ریخت بد و آمده کش که دید یم دیجیتال

ی هنوز اما بود گذشته شب یک از ساعت  شبح و خواب ن 

 .بود مانده مغازه در وار

 .رو شماها فهمم نیم واقعا-

 گفتم بهت که روزی از .فهمیم نیم رو تو هم ما اتفاقا-

ی نزدی هم زنگ یه شده اینطور
 

ی بیک  میگم بهت .شد خ 

 ...بازم مرده طرف

 داره؟ ربیط چه ما به .دیگه مرد-

  .آوردی در رو شورش-

ی همه رفته یادتون کال شماها-  .رو خ 

 .نیستیم هم ای عقده دیگه ویل نرفته یادمون نه-

 ام؟ ای عقده من االن-
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ی یه .نه-  کنیم تصور تونیم نیم .دیگه شده تمام بوده چت  

 .نداریم خواهری

  .تونم یم من-

 دید یم را حیاط بلند های شیشه از .شد بلند مت  ی پشت از

ی بارش زیر هنوز که  سکوت شبانه .بود باران ی وقفه ن 

ی دنبال به .کشید بخار روی انگشت شاپور .کرد  یم حرق 

  .کند عوض را جو که دوید

 چطوره؟ شاهی  ی-

 .خوبه-

ی هر از بیش شبانه شدن سنگی  ی و رس   .داد یم آزارش چت  

  کنم؟ چکار باید من االن-

ی-  .هیچ 

ی اگه- ی یم من به چرا که هیچ 
 

 اصال؟ یک

  .نیستیم دونستم نیم .ایم خانواده کردم فکر . ببخشید-

 هم هممون شده تموم ما برای شهرناز .شبانه نداره ربیط-

ی موضوع این با بودیم اویک  که خانوم مامان همون حن 
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 برای بیمارستانا دور میفته راه هلک هلک میشه پا حاال

ه حلوا خواد یم حتما هم فردا ! عزیزش داماد  ...بت  

 .شاپور بزن حرف درست-

  .دیگه همینه-

 خوب حالش است حامله .اومده شهرناز خاطر به مامان-

 فهیم؟ یم .نیست

 تصمیم من بره یادتون گرفتید تصمیم شماها خب خییل-

 که من به زد زنگ پیش هفته سه دو مامانت همی  ی .ندارم

 .کنم یم سکته من بیاد اگه بشینه باال بیاد میخواد شهرناز

 .شد تمام .مرد تهایم فهیم؟ یم .شاپور شده تموم-

 .درک به-

 بگم بهت گفت مامان...فقط .نیست مشکیل .خب خییل-

 .خودمون پیش میاریم رو شهرناز ما ...که

  .گرفت گر شاپور

؟-  کجاست؟ اونوقت خودتون پیش خ 

 .مامان پیش...طبقه همی  ی... یا باال طبقه-
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 .کردین بیخود خییل شما-

 .شاپور باش مودب-

سگ اون-  بدیه چقدر دونه یم خدا مرده خور حروم پت 

 کنیم؟ جمع هم رو ش توله باید ما حاال آورده باال

 ...درست شاپور-

 نمیذارم پامم دیگه من خونه اون تو بیاد شهرناز خدا به-

  .اونجا

 .نمیاد دیگه شاپور گفت .گفت رو همی  ی مامان اتفاقا-

 داره ویال داره باغ داره خونه الدنگ مرتیکه .گفته درست-

 که اونوقت .کی  ی جمع رو زنش بیان داره کار و کس

 حاال خانوم شهرناز نداشت خانواده رفت یم داشت

 شده؟ دار خانواده

  .بخشیده که ببخشه باید مامان-

ی همی  ی که احیانا رفته یادش مامان مامان؟-  بخشیده دخت 

ی منم عن تو گفت وایساد من روی تو ش شده  چه نیسن 

ی؟حاال تصمیم برام که داداش به برسه  یم گه همی  ی بگت 

  خونه؟ اون تو برگرده خواد
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 از را خوابگاه شب نیمه که بود رفته باال آنقدر صدایش

ون سکوت   .آورد یم بت 

 ...موقع اون-

 ... بگو رو همی  ی هم مامان به کن گوش شبانه-

 .میاد داره مامان-

ی-  .بهش بده رو گوشر

 .زنم یم زنگ بهت بعدا-

 :کشید داد شاپور

ی میگم-  .بهش بده رو گوشر

 .شاپور نیست وقتش االن-

 پیچ سوال را شبانه که شنید یم را مادرش صدای شاپور

 به خطاب دوباره چندم بار برای آنکه از قبال . بود کرده

ی شبانه  خط پشت مادرش ی گرفته صدای بگوید چت  

 :آمد

 شاپور؟ چیه-
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ی و گرفته صدای آن شنیدن با شاپور  گر شده کیپ بین 

 :داد فشار هم روی را هایش لب .گرفت

ی اون برای کردی یم عزاداری- ؟ همه ن   چت  

ی اینهمه- ی درس رفن  ؟ این که بخون  ی انقدر بشر ت؟ ن    غت 

ی من- تم؟ ن  ی من آره غت  تم ن  ی اگه .غت  ت ن   االن نبودم غت 

 شوهرش بود قرار که نبود دامادی ی جنازه رس باال مامانم

ت من اگه مامان .بشه  ...داشتم غت 

ی هر .دیگه بسه- ی خ   .بهت نمیگم هیچ 

 خودش دور دور یک باشد خورده سییل انگار شاپور

  .گرفت گاز را لبش .چرخید

 .... برگرده شهرناز اگه بابا روح به خدا به-

م یم تصمیم خودم منه ی خونه-  .گت 

 .نمیذارم تهران رو پام دیگه من-

  نه؟ بودی بهونه دنبال-

ی رفته یادت- ت؟ همی  ی کرد بارمون خ   عنت 

 .بگذرم تونم نیم م بچه از-
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 شاپور اعصاب به .شد بغض از پر دوباره مادرش صدای

 .آورد یم فشار بغض همی  ی انگار

  .نگذر باشه .باشه-

  .داد یم دلداری را مادرش که شنید یم را شبانه صدای

  .ازش نگذر-

ی شبانه  :گرفت را گوشر

 .زنم یم زنگ بهت بعدا شاپور-

 :شد رسدی از پر شاپور صدای

  .دیگه نزن زنگ-

 پیدا خزر با چتش ی صفحه .کرد قطع را تماس بعد و

ی حرف آخرین .شد  بدل و رد شبانه تماس از قبل که هان 

  .بود شده

ی-  ؟ کجان 

 .مغازه-

 .باشه-

؟-  خون 
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 .نه-

ی چرا؟-   شده؟ چت  

 .دونم نیم-

ی- ؟ یعن  ی داداشت خ   گفت؟ چت  

  .نه-

 .بغلم بیا برم قربونت کنم؟ لوست خواد یم دلت آهان-

 .نیست خوب اوضاع اینجا-

 بهم اعصابش آنقدر حاال و بود آمده خط روی شبانه بعد

ی که بود فشار تحت و ریخته  این دادن ادامه فکر حن 

 .بود شده آفالین خزر .زد یم دلش زیر مکالمه

 

ی شاپور  هم بعدی ساعت دو برای و کرد خاموش را گوشر

 و ترازو رنگ قرمز های شماره به زد زل .ماند مغازه در

ی نخ چند  .کشید سیگار پیان 

**** 
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 و کرد یم گریه بچه .بود ایستاده و کرده بغل را کوثر حورا

 در داد یم تکانش فقط ثابت ی نقطه همان در حورا

ه نگاهش حالیکه  ی دسته روی ای نقطه به بود شده خت 

 .مبل

 چشم با .بود پریده رنگش نظر به .کرد یم نگاهش خزر

ی پلک و زده وق های  وحشتناک فیلیم شبیه مضطرب زدن 

 از را یارس با کوتاهش جنجال و جار صدای .بود شده

 را خودش حورا و شده باز ناگهان اتاق در .بود شنیده اتاق

 .بود رسانده کوثر به

ی و کوثر ی گریه صدای در خانه ی که باران   شیشه به شالق 

  .بود شده غرق کوبید یم ها

 و بخاری روی چکید خزر بلند موهای خیش از آب

 چرا و چیست ماجرا دانست نیم .داد کوتایه جلز صدای

ون خانه از آنطور یارس  حورا به کردن نگاه اما . بود زده بت 

 .ریخت یم بهمش داشت حال آن در

 .من ش بده-
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 پیچید و برداشت را حوله .رفت جلو را فاصله قدم چند

د را کوثر تا کرد دراز دست بعد .موهایش دور  حورا .بگت 

 با لحظه یک باشد کرده فراموش کل به را او حضور انگار

ی کوثر دادن برای اما کرد نگاهش تعجب  .نکرد حرکن 

 .بده-

ی حورا .بود مانده هوا و زمی  ی میان خزر های دست  ن 

 سقوط انگار .مبل روی نشست او های دست به اهمیت

ی زیر مبل باشد کرده  .کرد ناله تنش زیاد چندان نه سنگین 

 .گشنشه-

 باال را لباسش داشت سیع چطور که کرد یم نگاهش خزر

 که همی  ی .لرزید یم شدت به هایش دست حالیکه در بزند

 و شد تمام هایش گریه صدای رسید کوثر دهان به سینه

  .رفت سکوت در خانه

 به .کرد یم نگاه خواهرش به و بود ایستاده همانجا خزر

ی به بود زده زل که حورا  یم نظر به و اش بچه بلند پیشان 

ی به رسید   .کند یم نگاه بچه فراسوی چت  
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 سال دو شبیه بودند شده روزها بود خانه این در که حاال

 برای .بود اتاق هم عیل عمو ی خانه در حورا با که پیش

 حورا برای احتماال و بود اتاق وسایل از ییک شبیه حورا او

ی او هم  ی همه .نبود متحرک وسایل از ییک جز چت  

ی روز در هم با هایشان حرف  .شد نیم کلمه ده از بیشت 

 خانه هم دوباره اجبار نوع یک که روزها این در هم حاال

ی بود کرده شان  .بود شده بدتر فقط که نشده عوض چت  

ی فاصله آن ی و بیشت    .بود شده بیشت 

 حاال بودند ها خواهر و ها آدم ی بقیه مثل اگر احتماال

 چند در چه آن از .پرسید یم آمده پیش اتفاق از خزر باید

 این از یارس رفی  ی دلیل از .بود افتاده اتفاق کوتاه ی دقیقه

ی حجم ی .خواهرش پریشان   تا گرفت یم را هایش دست حن 

ی .نداشت تصمییم چنی  ی اما. نلرزند اینطور  یم اگر حن 

  .نبود بلد خواست

وع و بخاری جلوی نشست زانو چهار  بافی  ی به رسر

 حالتش که کرد یم نگاه حورا به چشیم زیر .کرد موهایش

ی تکان فقط .بود نشده عوض هیچ  اضافه تنش به ریز هان 

  .بود شده
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ی سکوت آن  ساعت نیم شکاندش یم باران صدای که نسن 

 زدن داد صدای باال ی طبقه از .شد تبدیل طوفان به بعد

 رد خانه در جلوی از گنگ ای سایه .شد شنیده سادات

  .خانه اهایل دویدن صدای بعد و شد

 باز را در هیچکدام اما بودند ایستاده دو هر خزر و حورا

ون انگار .کردند نیم ی در بت   در اگر که بود جریان در اتفاق 

ی باالخره .برد یم خود با را آنها سیل مثل شد یم باز  وقن 

 میان و انداخت رس به چادر حورا رسید راه از آمبوالنس

ی .کرد باز را در  وارد رسد سوزی شبیه سادات بد حال خت 

  .شد اتاق

 یم تماشا را آمدها  رفت .بود ایستاده حورا رس پشت خزر

 و کرد نگاه آنها به .رسید راه از یارس بعد دقیقه چند .کرد

 در پشت را خودش حورا .رفت باال ها پله از عجله با

ی .گشت بود خواب که کوثر دنبال به بعد .کرد پنهان  ن 

 را در ی میانه اما خزر .داد تکانش و داشت برش جهت

 چنی  ی به بارها .کرد یم فکر سادات مردن به .کرد نیم رها

 شادی یک جز دلش ته بار هر و بود کرده فکر روزی

ی محسوس  که زن این شدن تمام به .بود نکرده حس چت  
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 .نبود دیگری چت  ی کینه پر گوشت ای توده جز او برای

 .بود نکرده لمس را مادربزرگ یک داشی  ی احساس هرگز

 نفرت جز حش هیچ .زینب یا داشت یارس که آنطور

   .نداشت زن این به عمیق

ی عجله با که دید را یاسی  ی وقت همی  ی  و کرده پا به دمپان 

ی باران .آمد یم پایی  ی شان خانه ایوان از   . زد یم شالق 

 :کرد اشاره بود پله راه در که یارس به و ها پله پایی  ی ایستاد

ی-  شده؟ خ 

 آوردن برای غریبه مرد دو دنبالش به .آمد پایی  ی زود یارس

  .رفتند یم ماشی  ی سمت به برانکارد

  .دونم نیم-

ی کیم را در یارس نگاه با خزر  و صداها اما .بست بیشت 

ی  یم عیل عمو صدای .داد یم تشخیص را ها سایه از ترکین 

 :آمد

 .کرده سکته مادر .کن دعا جان یاسی  ی-

 را خانه در یارس .کرد کاسه دهانش جلوی دست یاسی  ی

ی به محکم در .داد هل  به توجه بدون .خورد خزر پیشان 
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ی روی دست خزر .رفت اتاق طرف به خزر  اش پیشان 

 به را شلوارش های جیب عجله با یارس .بود گذاشته

ی دنبال  .گشت یم بود بانیک کارت یا پول احتماال که چت  

 

 ی طبقه و حیاط در کش هر و آمبوالنس بعد دقیقه ده

 ی گره داشت خزر .بود رفته بود پراکنده عمارت باالی

 .افتاد حیاط به نگاهش که کرد یم باز را اش رورسی

ی با یاسی  ی به تکیه با که دید را پروانه  سیع کنان یل یل حالن 

 حورا حاال .زد عقب آرام را پرده .بیاید پایی  ی پله از داشت

ی به هم  یاسی  ی .ببیند بود جریان در آنچه توانست یم خون 

 سیع که دید یم خزر .رساند پروانه جلوی به را خودش

 چند .کرد یم مقاومت پروانه اما کند کول را پروانه دارد

 و شد خم پروانه لحظه یک آمدند باغ وسط که قدم

 ایستادن صدای .کرد تالش کشیدنش باال برای یاسی  ی

 یاسی  ی .شد یم بلند مبل روی از آرایم به . شنید یم را حورا

ی به  حاال .کشاند آنها عمارت نزدیک تا را پروانه سخن 

 یم را صدایشان خزر که بودند نزدیک پنجره به آنقدر

 :شنید
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  .دره دم تاکش .کنم بغلت بذار مامان...مامان-

ی  دو ییک نگهدارد پروانه رس باالی بود کرده سیع که چت 

ی  هر صورت و رس از آب .باغ وسط بود افتاده قبل مت 

 .بود جاری دویشان

 ...وایسا .تو بیاد ماشی  ی کنم باز رو در رم یم...خب خییل-

 به دست .دید پنجره پشت را آنها و چرخید مستاصل

 :کشید صورتش

ا- ی رو مامانم دقیقه یه بیا خرص    .بگت 

ون تا و شد رد حورا روی از نگاهش ا آمدن بت   کماکان خرص 

 زیر تواند یم تا کرد یم سیع و گرفته را مادرش بغل زیر

دش بان سایه   .بت 

ا  :گرفت را پروانه دست خرص 

ی-  شده؟ خ 

ش-   .رفته در پاش .نیفته بگت 
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ی  و گل در را خودش عقب ی دنده با غریبه ماشی  ی وقن 

 تحویل را پروانه دوباره یاسی  ی کشید آنها نزدیک تا باغ الی

  .گرفت

ی-   باهامون؟ بیای میتون 

 لباس تا دوید خانه به عجله با .داد تکان را رسش خزر

 بازوهایش میان کوثر .بود پنجره پشت هنوز حورا .بپوشد

 اتاق سمت به آرایم به بعد .کرد دنبال را خزر دویدن . بود

ی .آمد  نگاهش بست یم را هایش دکمه عجله با خزر وقن 

ی اما کرد باز لحظه یک را دهانش .کرد  خزر .نگفت چت  

 برای .کند سوال افتاده اتفاق از خواهد یم که کرد فکر

 :داد جواب زودتر همی  ی

 .شکسته پاش کنم فکر-

ی را رورسی ی گره  چادر یک برداشی  ی برای و کرد محکمت 

  .گشت وسایلش میان قدییم

 داری؟ دوست رو یاسی  ی...تو-

 دست ممکن زمان ترین عجیب در عجیب سوال این اما

ی لباس چمدان میان .کرد سست را خزر های  هنوز که هان 
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 را گردنش .ماند نداشت خانه این در مشخض جای

 خواب ی بچه و بود ایستاده .کرد نگاه حورا به و چرخاند

 شبیه و مانده ثابت او روی نگاهش .بود بازوهایش میان

 گرگ در کابوس یک شبیه .رسید یم نظر به متحرک ارواح

  . میش و

  .حورا به زد زل .ایستاد و برداشت را چادر خزر

؟-  خ 

 در و رفت اتاق به وار شبح همانطور بعد . زد پلک حورا

  .بست را

 و لرزان صدای آن پس در مقدمه بدون ی جمله همی  ی

 .بود آینده اتفاقات ی همه رسآغاز پریده رنگ ی چهره

 حوادث توایل .نداشت را توقعش هیچکس آنچه آغاز رس

ان رسآغاز .نشده ریزی برنامه  .ایران دخت 

**** 

 

ی لیوان یک .بود نشسته یارس  مت  ی روی رویش به رو چان 

ی بخار به نگاهش . بود  زیر تا اش خسته پاهای . بود چان 
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 کردن حرکت به تصمیم رسید نیم نظر به و رفته مت  ی

 .باشد داشته

 .بود نشسته خزر تر آنطرف .بود شب ۱۲ نزدیک ساعت

ی حورا .بخاری به پشت زانو چهار خانه در جهت ن   آشت  

 مشخص ی نقطه یک به صدم بار برای را دستمال و بود

ی .کشید یم  یارس تا پیشخوان روی بود گذاشته را غذا سین 

د یاسی  ی و پروانه برای  بزند حرف کالیم اینکه بدون .بت 

  .کرد یم کار هم رس پشت ربات یک مثل

 

ی همان . بود بیمارستان سادات  ییک در پروانه که جان 

 کنار خزر .بود گرفته گچ را پایش طبقاتش از دیگر

ی . برگردد داروخانه از یاسی  ی تا بود نشسته ویلچرش  گوشر

ی شاپور به خواست یم .بود دستش  ی کلمه اما  بدهد خت 

 .کرد احساس را یارس ی سایه که بود نرسیده دوم به اول

ی  امیدوار حاال همی  ی که بود افتاده دستش از طوری گوشر

ی یارس بود  .باشد نفهمیده چت  
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 تکان برداشت مبل ی دسته از را هایش دست یارس

ی حورا های دست روی انگار خوردنش  پاک .داشت تاثت 

ی ناممکن ی لکه آن کردن ی رسعت به نامرن   .افتاد بیشت 

 پیشخوان نزدیک بعد و کرد مرتب را لباسش .ایستاد یارس

ی .ایستاد  خودش و چرخید حورا بردارد خواست که را سین 

 .کرد دیگری جای مشغول را

 هم روی را هایش لب بعد . کرد نگاهش ثانیه چند یارس

 چند این در شده یط اتفاقات تنش هنوز .داد فشار

  .بود نگذشته جانش و جسم از ساعت

ا-  ...خرص 

 شنیدن بار هر با دلش .چرخید سمتش به رسیع خزر

ی یارس .ریخت یم فرو یارس زبان از اسمش  دست به سین 

ی دنبال به انگار .کرد مکث .سمتش چرخید  یا که بود حرق 

  .نبود مطمی  ی گفتنش از یا کرد نیم پیدا

ی-  هیچ 

ی .رفت در طرف به بعد  دست حورا باالخره شد دور وقن 

 هایش دست که کرد یم نگاهش خزر .برداشت سابیدن از
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 خانه در به و چرخید .بود شده آویزان بدنش طرف دو

 جمله آخرین .خورد گره خزر نگاه با نگاهش بعد .کرد نگاه

 دوست رو یاسی  ی تو»شد تداغ خزر ذهن در اش

ی ازدواج این از قبل که دانست یم خوب «داری؟ هان 
 چت  

ی .بود یاسی  ی و حورا بی  ی هان 
 کجا تا دانست نیم که چت  

 لحظه این در حاال .است شده تمام چطور و رفته پیش

 حداقل .فهمد یم را حورا کرد یم احساس بار اولی  ی برای

 برایش داشته یاسی  ی به روزگاری شاید که احساش آن

ی .مرد یک داشی  ی دوست حس .بود شده ملموس  راسن 

 که حش وجود با چرا داشت؟ دوست را یاسی  ی حورا

  بود؟ کرده قبول چرا بود؟ داده تن ازدواج این به داشت

 برای تجربه این ی دوباره شدن تکرار فکر از لحظه یک

 از فکر داشت را شاپور که حاال .لرزید پشتش خودش

 زیر فکر .بود مرگ با برابر دلییل هر به دادنش دست

 زدنش صدا و او با خوابیدن دیگر مردی با بودن سقف

ی  به کارد فکرها این ی همه ....او از بچه داشی  ی حن 

  بود؟ توانسته چطور حورا .کشید یم دلش دیوارهای

 .کرده سکته مادر-
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 را گفی  ی قصد اینکه بدون گفت را تکراری ی جمله این

 داد هلش درونش حش لحظه یک برای اما باشد داشته

ی همدردی یک شبیه حش .گفی  ی .زدن حرف برای  ناگهان 

ی خواهر این .غلیظ و  بار اولی  ی برای امشب را دور ناتن 

  .بود کرده درک

ی .کرد نگاهش حورا  برای حتما کرد فکر خزر .نگفت چت  

 عشق .دارد یاسی  ی به احساش چه او که است مهم حورا

 در باشد؟ یاسی  ی عاشق هنوز بود ممکن...شاید یا سابق

 آیا رسید نیم شاپور به اگر .کرد یم جو و جست خودش

 که رسید یم روزی کند؟ فراموشش که رسید یم روزی

ی حس چه نیاید یادش  ی گوشه گوشه در مرد این عمیق 

 است؟ کاشته دلش

ی-  ...توی .شده بست 

 نیم را حورا جواب چرا کرد فکر .خورد را حرفش ی ادامه

 ی همه و ندارد یاسی  ی به حش هیچ گوید نیم چرا دهد؟

ه و خواستگاری داستان این   اوست؟ خواست بدون غت 

 حورا-
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ی در بار چند دانست نیم
 
 دلییل به را خواهرش اش زندیک

 بود؟ زده صدایش چقدر اصال است؟ زده صدا این شبیه

 یم نگاهش حاال بودند؟ زده حرف خصویص هم با چقدر

 وقت هیچ چرا بودند؟ نزده حرف چرا کرد یم فکر و کرد

ی چه بودند؟ نشده همدل هم با  که بود میانشان چت  

؟ برای بود سخت و سفت دیوارش اینطور  شکافی  

 همیشه خزر .بود دستش دستمال هنوز .کرد نگاهش حورا

ی کدامشان کرد یم فکر  تصویر هستند؟ مادر شبیه بیشت 

ی
 

 جان خواست یم وقت هر داشت مادرش از که گنیک

د  و ها خواب در حورا . حورا شد یم ناخودآگاه بگت 

ی همان .بود مامان همان رویاهایش  پشت روز یک که زن 

  .بود مانده جا زندان های میله

 .ندارم دوست رو یاسی  ی من...من-

ی  کرد احساس بار اولی  ی برای آمد زبانش به جمله این وقن 

ی چت  ی  .شد برداشته دلش رس از حورا با برخورد در سنگین 

ی انگار  اولی  ی برای .بود شده برداشته آب راه از بزرگ کلوخ 

ی مورد در که فکر این بار  که زده حرف خواهرش با چت  
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 .شد باز دلش راه هاست ترین ممنوعه از عمارت این در

 .بود نکرده تجربه حال به تا که افتاد دلش به قراری

 گشت یم دیگر ای جمله دنبال به خزر . کرد نگاهش حورا

. 

 ...خودم من-

 .کرد یم راست تنش به مو هم گفتنش فکر .خورد را جمله

ی .برگشت یارس و شد باز خانه در وقت همی  ی  دستش سین 

ی .بود هم در همیشه مثل هایش اخم و بود  را سین 

 :پیشخوان روی گذاشت

 .مامان برای کن درست غذا فردا از-

 

ی باشد فهمیده انگار .ایستاد لحظه یک  خانه جو در چت  

ی  خودش دوباره که کرد نگاه حورا بعد و خزر به کرده تغیت 

  .بود کرده مشغول را

  بود؟ باال مامان بشه بد حالش مادر اینکه قبل-

اهنش های دکمه یارس .نداد را جوابش کش  :کرد باز را پت 
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  . برم یم رو غذا میام ظهر خودم-

 هم به دوباره حورا و خزر نگاه .رفت اتاق طرف به بعد

 شسته شلوار و مانتو کردن جا به جا برای خزر .افتاد

 پایی  ی را صدایش .شد بلند بخاری کنار آویز روی اش شده

 :آورد

 .پزم یم رو فردا غذای االن من خوای یم اگه-

م ناهار میخوام...خودمم  .دیگه بت 

 اتاق به کوثر ی گریه صدای .نداد را جوابش حورا

ی .کشاندش ون بچه با وقن   :کرد خزر به رو آمد بت 

ون بذار هست یخچال توی گوشت-  .بت 

 .کرد خوش را دلش حرف همی  ی ویل چرا دانست نیم خزر

 ییک این که شاپور با بودن و غذا بردن فکر و فردا فقط نه

س از دور خواهر با شدن ی دست 
 

ی همیشیک  جهت ن 

  .کرد خوشحالش

 بخواب تو .بیدارم من .باشه-

ی پر .کرد نگاهش حورا ی لبخندی خزر .معن   تحویل رنگ ن 

  .داد
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**** 

 

 کردن بوق بوق صدای .شد باغ وارد عقب عقب کامیون

 باران .گرداند پنجره سمت به را پروانه رس زدنش چراغ و

 جا به الی و گل در کامیون های چرخ و بود آمده بند

 جواد ی خانه ورودی در کنار .رفت یم فرو باغ در مانده

ی و زن یک  همی  ی از پروانه .بودند ایستاده چادری دخت 

ی اما شناخت را صالچ خانم هم فاصله  آنکه از بیشت 

ی به نگاهش کند نگاه او به بخواهد  ی گوشه .بود دخت 

 فاصله این از داشت سیع و بود شده تنگ هایش چشم

  . بدهد تشخیص را چهره

 رو؟ صبحانه نخوردی چرا مامان-

 .گرفت پنجره از نگاه رسی    ع پروانه

  .نکنه درد دستت .خوردم-

ی تا شد خم یاسی  ی  .افتاد پنجره به نگاهش . بردارد را سین 

 پای به پروانه .شد صاف بعد و کرد مکث لحظه یک

 :کرد نگاه گچش در مانده
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  .مادر کارت رس برو-

  .خونه هستم-

  .بکنم کارامو تونم یم خودم من-

 اومده؟ مستاجر-

 های حرف های ترکش هنوز .نکرد نگاه حیاط به پروانه

 شده بیمارستان به منتیه که جنجال آن و سادات دیشب

ی آن حضور حس اینحال با .بود تنش در بود  آن دخت 

ی زخم جای در را ها ترکش انگار باغ سوی  یم فرو بیشت 

 .کرد

  .آره-

ی بعد .پرید باال ابروهایش یاسی  ی  .رفت و برداشت را سین 

 جواد ی خانه درهای .چرخید پنجره سمت آرایم به پروانه

 بودند کارگر احتماال که دار سال و سن مرد دو و بود باز

  .گذاشتند یم ایوان روی را وسایل احتیاط با

 . زد یم حرف وارد تازه زن با که دید را رضوان وقت همی  ی

 گرفته صورتش توی را چادر حالیکه در بعد دقیقه چند

 کشید را پتو پروانه .آمد یم آنها ی خانه طرف به بود
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 خودش .بود زده حرف خودش با دیشب تمام .پایش روی

ی هر برای را ی هر امروز از .بود کرده آماده چت    هر و اتفاق 

ی   .بود محتمل خانه این در حرق 

 .خانم پروانه-

  .مادر کن باز رو در یاسی  ی-

ی چادر آمد اتاق به که رضوان
 

 و افتاده اش شانه رس رنیک

ه ون را غبغش های چی  ی رورسی زیر ی گت    .بود انداخته بت 

 آخر وای ای چطوره؟ حالتون .خانم پروانه نده بد خدا-

  .پس گرفتید گچ

ی لبخندی پروانه  از کرد یم فکر حاال .زد حال و حس ن 

 حاال همی  ی چقدر و است متنفر خانه این اهایل ی همه

ی به زمان و نباشد ایجا خواهد یم دلش  که برگردد وقن 

ی همسایه شان همه .شناخت نیم را هیچکدامشان  هان 

 .باغستان بزرگ های کوچه در بودند

  .باشید سالمت-
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ی-  ها پله رو اینکه مثل گفت یم آقا عیل یهو؟ شد خ 

ی اصال دیشب که ما .زمی  ی خوردید  انقدر نفهمیدیم هیچ 

 حاال؟ خوبید .بودیم دلواپس که

 .خدا شکر-

 شکسته؟-

  .نه-

 تکون .خوبه هم گچ همی  ی باز حاال .شکر را خدا خب-

ه نخوره  .بهت 

 :کرد نگاه باغ به .پروانه روی به رو صندیل روی نشست

 دیشب سادات خانم دونسی  ی نیم هم ها خدا بنده این-

 صورت تو انقدر .گفتم بهشون االن .شدن اونطور

 پا االن که بده مرگم خدا گفت یه .بیچاره زن زد خودش

  .اومدم شدم

سد را سادات حال باید که کرد فکر پروانه ی باید .بت   چت  

 را قبیل نقش همان .است نگران دهد نشان که بگوید

 محسن نبودن وجود با که سابق عروس همان .دهد ادامه

ی هنوز  چت  ی همه دیشب اتفاق اما .بود خانواده آن از جزن 
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 آن .نبود سابق ی پروانه آن دیگر انگار .بود کرده عوض را

 با آنچه باشد نتوانسته دیشب اگر سادات .نبود قبیل آدم

ی زودی به بگوید عیل گذشتهبه  او ی حالش وقن   شد یم بهت 

 تازه جنگ این .یارس برای .عیل برای .گفت یم را چت  ی همه

وع   . بود شده رسر

 قبال هم کارگر تا دو این .هست هم تنها دست خدا بنده-

 هم کش .کمک اومدن بودن رفیق بیامرزش خدا شوهر با

 رفته هم آقا عیل .کنه کمکشون امروز نیست خونه

  .بیمارستان

  .کرد نگاهش رضوان .زد پلک پروانه

ن سادات خانم شکر را خدا- ی .بهت   سکته گفته دکت 

 سکته خودمون دیشب واال که ما .کردن رد بوده خفیف

 .زدن یم داد اونطور بود شده چطور نفهمیدیم .کردیم

 بودید؟ اونجا شما

 این برای اندازه چه تا دانست نیم .کرد سکوت پروانه

 بدهد؟ ادامه توانست یم کجا تا است؟ آماده جنگ

 هر یا سکته آن که بفهمند اصال شد؟ یم چه آخرش
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ی ی شبیهش چت    این از شد؟ یم چه است بوده او تقصت 

ونش باغ ی چه کردند؟ یم بت  ؟ جز خواست یم چت     همی  

  .بودم اونجا قبلش-

 هم خانم پروانه خدا بنده گفتم .آقا عیل به گفتم آره-

ی ببینه بیاد اومده   .افتاده ها پله از شده خ 

ی و شد خم یاسی  ی ی سین   .رضوان به رو گرفت را چان 

 .نکنه درد شما دست-

 چطور پرسید یم خودش از .کرد یم نگاهش پروانه

 چطور است؟ کرده فراموش را نگاری نامه آن ماجرای

 خزر و یاسی  ی تن و دوختند و بریدند سادات با رفته یادش

 و بیاید که داشت را این روی حاال همی  ی چطور کردند؟

  بنشیند؟ اینجا

 کمیک یه کاش امروز ای خونه شما عمو زن یاسی  ی آقا-

ی  و سن هم کارگرا .ندارن رو کش .خانواده این به بکن 

 .گذشته ازشون سایل

 آنکه از قبل اما داد فشار هم روی را هایش دندان پروانه

ی  :داد ادامه باغ به نگاه با رضوان بگوید چت  
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 بزنم رسی یه اومدم .دیگه برم من خب .اومد یارس آقا عه-

 .بهتون

ی بتواند آنها با چه هر که دانست یم پروانه  باشد خودمان 

 نامه آن ماجرای که نبود کش یارس .توانست نیم یارس با

ی به را  داشت تقریبا رضوان همی  ی برای کند فراموش راحن 

 .برسد یارس انکه از قبل .کرد یم فرار

 

ی کاری .اجازه با-  میدم ناهار ظهر .بگید داشتی  ی چت  

  .بیاره مسعود

 یم یارس دنبال به و کرد یم نگاه باغ به حالیکه در پرانه

 :گفت گشت

 .هسی  ی ها بچه .نکنه درد شما دست-

 را یارس پروانه .رفت اش خانه طرف به عجله با رضوان

 یاد دوباره .بود شده پاره دوباره دلش بند .کرد یم نگاه

 با محسن بود فهمیده بار اولی  ی برای که بود افتاده روزی

ی ی دلشوره همان .روز همان حس .دارد رابطه کش  ن 

  . امان
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ی کامیون کنار ایستاد یارس  به نگاهش بعد و گفت چت  

 و ایوان میان که تنها زن دو سمت به .رفت خانه سمت

  .بودند آمد و رفت در خانه

وع هایش پلک .خشکید پروانه دهان در آب  پریدن به رسر

  .کرد

 ...مادر یاسی  ی-

 .مامان بله-

ی...اون- ی بیار رو من گوشر  .زحمت ن 

 چت  ی دار سال و سن مردهای از ییک کمک داشت یارس

ی ی پروانه .گذاشت یم پایی  ی ماشی  ی از را سنگین   به را گوشر

 هیچوقت .نمیذارم».کرد یم نگاهش .چسباند گوش

 «نمیذارم

**** 

 

 کامیون شد یم در های لنگه میان از و بود باز خانه در

 داخل از شاد نسبتا موزیک یک صدای .دید را رنگ سفید

ی پرس .شد یم شنیده ماشی  ی  نشسته فرمان پشت جوان 
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ی وسط یارس ابروهای .بود ی تنها توقع .شد گره پیشان   چت  

 وسیله و اسباب کامیون یک رسیدن و امروز نداشت که

 .بود

 :زد ماشی  ی ی شیشه به انگشت با

  .اینو کن خاموش-

ی درهم ی قیافه آن از انگار پرس  خییل باشد ترسیده عصن 

 از یارس .شد قطع صدا و چرخاند را ماشی  ی پخش پیچ زود

 سال و سن مرد دو .کشید رسک کامیون بلند های دیواره

  .بودند بار کردن خایل حال در دار

 .سالم-

 به را شده بندی بسته کارتون یک تا بود شده خم که مرد

ی مرد دست   .کرد نگاهش بدهد پایین 

 .علیکم سالم-

 پیدایش خانه بلند ایوان روی صالچ خانم وقت همی  ی

 بردن و چادر همزمان داشی  ی نگه برای بود معلوم .شد

 .است معذب وسایل

  .یارس آقا سالم-
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 .انداخت پایی  ی را رسش یارس

 .ماست از سالم-

 خانم دونستم نیم من سیاه روم خدا رو تو ببخشید-

 کرده هماهنگ رو ماشی  ی دیروز از شدن اینطور سادات

 خدا شده اینطور گفی  ی خانم رضوان رسیدیم االن بودم

 باز دهن زمی  ی خواستم یم کشیدم خجالت انقدر شاهده

  .زمی  ی تو برم کنه

 های ریزه سنگ به .کرد یم نگاه زمی  ی الی و گل به یارس

ه رنگ که سفیدی  .بودند گرفته گل ی تت 

  .نداره ایرادی .کنم یم خواهش-

  .بیمارستان برم رسی    ع  پایی  ی بذارن رو اینا گفتم هم االن-

 .ان یو ش ش تو .ندارن مالقات فعال-

 .سکته شده رد گفی  ی پس . بده مرگم خدا-

 صدای لحظه یک اما بود زمی  ی روی هنوز یارس نگاه

 :شنید را مرضیه

 .سالم...این مامان-
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 :داد فشار ها ریزه سنگ روی را کفشش یارس

 .مراقبی  ی تحت فعال .شده رفع شکر را خدا بله .سالم-

 خدا .باشه شده بال دفع که زمان امام حق به هللا شا ان-

  .باشه نگهدارشون خودش

ی صدای ی ی وسیله کردند یم سیع که مردهان   را سنگین 

 .کند نگاهشان و بچرخد یارس شد باعث بگذارند پایی  ی

 جلو همی  ی برای آمد نخواهند بر پسش از که بود مطمی  ی

 رسید ایوان به بزرگ کمد که همی  ی .کند کمک تا رفت

ی  به و آورد باال را رسش .بود پروانه .لرزید جیبش در گوشر

 .کرد نگاه مادرش عمارت

 .بله-

 .سالم-

 یم پنجره پشت را پروانه .کرد تنگ را هایش چشم یارس

  .دید

ی سالم-  شده؟ خ 

ی-  اومدی؟ زود .هیچ 
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 .آمد باغ وسط سمت به قدم چند یارس

 .داشتم کار-

 .دارم کارت خونه بیا-

  .خورد گره هم به باغ وسط دویشان هر نگاه

ون در پشت را گیل های کفش یارس  یاسی  ی به .آورد بت 

خانه توی که کرد نگاه ی زیر .بود آشت    و رد هم با سالیم لن 

 :ایستاد اتاق در ی دهانه یارس .کردند بدل

 بله؟-

ی هنوز پروانه  .بود دستش موبایل گوشر

  .تو بیا-

 چطوره؟ پات-

 رفتنش از قبل آنچه بابت .بود دلخور دیشب بابت هنوز

ون ی مادرش اینکه .بود شده بدل و رد خانه از بت   حاض 

 در سادات حال اما کند عوض او با را اش خانه نبود

 روی پروانه ی پریده روی و رنگ دیدن بعد و بیمارستان

 .بود کرده آرامش ویلچر
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  .خوبه-

م-  .برات بیارم ناهار مت 

  . تو بیا . خواد نیم-

 .توام-

 .ببند درو-

ی احتماال فهمید یارس  و بشنود نباید یاسی  ی که هست چت  

 در»شد جا به جا ذهنش در فکر هزار لحظه همی  ی در

است مورد  که مادر ی خونه دیروز ...حورا شاید .خرص 

ی بوده  در به پشت و بست را در «...شده زده حرق 

 بیمارستان راهروی در عیل عمو .پروانه به زد زل  .ایستاد

 :بود گفته

ی یهو دونم نیم- وع مادر شد خ   پریدم .زدن داد به کرد رسر

ون ه داره مادرت دیدم بت  ی دونم نیم .خونه مت    .شده خ 

ده هم روی را هایش دندان هم وقت همان یارس  .بود فرسر

 . کرد یم نگاهش یارس .زد کنار پایش روی از را پتو پروانه

 :کرد یم بد را حالش داشت انتظار این و بود منتظر

ی چیه؟-  شده؟ خ 
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 :آورد باال را رسش پروانه

 دستت؟ کمک مغازه آوردی رو کش-

 چشم در مواج شماتت این .شناخت یم را نگاه این یارس

 عمیق داشت دورشان های چروک حاال که سیاه گرد های

  .شد یم

 چطور؟ .آره-

 زنه؟-

ایط این در دانست نیم .فهمید نیم را حرفش یارس  چرا رسر

ی چنی  ی باید  .باشد مهم چت  

 .آره-

ی...همی  ی-  صالچ؟ خانم دخت 

 چطور؟ .آره-

 .من به بودی نگفته-

 :پرید باال یارس ابروهای

ی هر-  بگم؟ باید مگه میاد پیش مغازه تو خ 
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 هم در دوباره یارس های اخم .کرد پیدا ادامه پروانه نگاه

ی های آدم به .افتاد باغ به لحظه یک نگاهش .رفت  مسن 

ب هزار با که   .کنند خایل را وسایل داشتند سیع زور و ض 

 ...یارس-

 همی  ی و بود مستاصل .کرد نگاه را دیگری جای پروانه

 .کرد یم ملتهب را یارس

 چیه؟ مامان-

ی این که اتفاقیه-  االنم... و کار رس تو ی مغازه اومده دخت 

 اینجا؟

ی آرام خییل ی .شد روشن یارس ذهن در چراغ   سو کم چراغ 

  .کند پیدا را بحث این نخ رس تا کرد یم هدایتش که

ی- ؟ یعن   خ 

ی-  رسته؟ تو خ 

ی- ی یم خ 
 
 مامان؟ یک

 ...داری بچه و زن تو-

 خب؟-
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 باشه؟ دستت کمک نیاوردی مرد یه چرا-

 ...دارن احتیاج کمک گفت مادر-

ی- ی ثواب خواسن    نه؟ کن 

ی یارس اخم   .شد بیشت 

ی فهمم نیم- ی خ 
 

 کارای برای مگه چیه؟ برای حرفا این .مییک

  کنم؟ مشورت بیام باید مغازه

ی- ؟ بذارن رو وسایل کردی یم کمک داشن   پایی  

  .آره-

ی این با قراری و قول-  داری؟ دخت 

 :شد گشاد هایش چشم .پرید باال یارس ابروهای

ی-  ؟ خ 

 

ی دوم زن که .داره نظر زیر برات مادربزرگت-  پای جا .بگت 

 ....که کردین ریزی برنامه هم با .بذاری بابات

 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 فرو نیمه نصفه را حرفش پروانه .ماند شکل همان به یارس

ی حای یا باشد داشته بغض انگار .داد   .خراب اندازه ن 

 تو نمیذارم...کشم یم نفس تا...ام زنده تا من...یارس-

ی کاری چنی  ی   .بکن 

ی ی نشانه به را هایش دست یارس ی ن   آن زدن پس و اهمین 

 باز را در تا چرخید عصبانیت با بعد انداخت باال ها حرف

ون که را اول قدم .کند  پیچید پروانه صدای گذاشت بت 

 :سالن در

ی کاری هر بعد بده طالق را حورا-  .بکن خواسن 

 که یاسی  ی نگاه به افتاد نگاهش .شد خشک جا رس یارس

 پایش انگشتان نوک از .بود شنیده را جمله این او مثل

 یم باالتر چه هر و آمد یم باال که کرد احساس را گرما

ی رسید  به زد زل .برگشت عقب را رفته قدم .شد یم گرمت 

 .پروانه

 چرندیات؟ همی  ی برای بودی مادر ی خونه دیشب پس-

ی با پروانه   :داد ادامه را حرفش لرزان صدان 

ی نمیذارم-   .بیاد حورا رس اومد من رس که بالن 
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به چنان لحظه یک در و کرد مشت را دستش یارس  ای ض 

ی در به  چوب .خورد دیوار به شدت با در که زد اتاق چون 

ی اینکه بدون .رفت فرو و شکست در  عجله با بگوید چت  

ی .رفت در سمت به  درست را ها کفش تا نشد خم حن 

 نرسیده خانه در به هنوز  .رفت پایی  ی ها پله از .بپوشد

 از زودتر .ها کفش آوردن در حال در دید را خزر که بود

 را در یارس که بود نبسته را در هنوز .رفت خانه به او

 .گرفت

 در بدی حال چنان .بود شده سنگی  ی دهانش در زبان

 حاال همی  ی کرد یم احساس که جوشید یم بدنش رستارس

 .بکشد همزمان را نفر چند تواند یم

؟ یم چکار اینجا-  کن 

 .برداشت رسش از را چادر خزر

 .نشد تشکیل کالسم-

 .بود رسیده مغزش به گرما موج آن .بست را در یارس

 .جوشید یم گوشش بنا در خون

 بهم؟ نزدی زنگ چرا-
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 ...گفتم-

 ؟ بهم بزن زنگ نگفتم مگه-

 :بود رفته باال صدایش

  نگفتم؟ یا گفتم-

 .شد خشک جا رس خزر

ی داشت حورا .  کمرش و زمی  ی روی بود نشسته .داد یم شت 

 .نگاهش به چسبید یارس نگاه  .بود داده تکیه بخاری به را

ی های حرف تمام وع رسش در پروانه ناگهان   چرخیدن به رسر

  .کرد

ای مثل-  به اتوبوس این از یه خیابون باطل و ول دخت 

 اتوبوس؟ اون

 رس گذاشت را کوثر .ایستا حورا .ماند خزر دستان چادر

 که یارس ی شده رسخ صورت به .کرد نگاه آنها به و شانه

  .خزر ی پریده رنگ به .بود انفجار معرض در

 کاروانرساست؟ اینجا-

 .داد تکانش حورا .زد گریه زیر و شد بیدار کوثر
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ی یم بیجا- ی یم تصمیم خودت برای کن  ی گت   .برگردی تنهان 

  .انداخت پایی  ی را رسش خزر

ی تا- ی ی خونه تو وقن   کاری خودت فکرای با نداری حق من 

ی   فهمیدی؟ .بکن 

 .نکردم کاری-

 انگار نداشت را شنیدنش توقع هیچ یارس که جواب این

  .داشت نیاز که بود ای جرقه همان

 نده منو جواب-

  .رفت عقب خزر رس  زد خزر ی شقیقه به را دستش

 نده نده منو جواب-

 با خزر رس . زد جا همه را دستش هم رس پشت بار سه دو

به  .رفت یم تر عقب و عقب ها ض 

ی-  من ی خونه تو نکن پررون 

 با بود شده کج که ای مقنعه .برد عقب را رسش خزر

 .گرفت دست

 .نکن زیاد رو روت من ی خونه تو-
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 .باشم خونه این تو خواستم نیم من-

 اما برد هجوم لحظه یک حمله برای .پرید یارس رس از برق

 حورا .بود میانشان حورا چطور و یک بفهمد آنکه از قبل

ی گریه  کوثر  را خزر آزادش دست .بود جیغ شبیه که هان 

 نشانه را یارس های چشم نگاهش و بود گرفته رس پشت

 :خورد تکان لرزانش های لب .بود گرفته

  .بفرست صلوات-

 .ماند هوا روی یارس بلند صدای

 ...خدا ترو-

 دست .ترس و وحشت با .پریدند یم حورا های چشم

ی حورا های لب لرزش .ماند همانطور یارس  هر از بیشت 

ی  که همانطور و چرخاند رو یارس .آمد یم چشم به چت  

ی ون خانه از بود آمده طوفان    .رفت بت 

**** 

 

 بله؟-
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ی پشت آمد شاپور ی گرفته و آلود خواب صدای  .گوشر

ی درخت زیر خزر ی به و بود ایستاده بگ ن   های بگ ن 

 .کرد نگاه ها شاخه از افتاده

 .سالم-

؟ .سال . سالم-  چنده؟ ساعت... تون 

؟-  کجان 

 .برده خوابم .اوه .دهه ساعت -

؟-  خون 

ی شدن شناور از  از مانده جا به های آب چاله در ها بگ ن 

ی رنگ دیروز باران   .بود شده قایط گل و چان 

 .کنم فکر خوردم رسما .دونم نیم .نه-

 :افتاد فرو خزر ابروهای

 واقعا؟-

 را صدایش خواست یم انگار .کرد رسفه تک چند شاپور

 .کند باز

  .دیشب خوابیدم دیر .دارم درد گلو .آره-
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 .موندی بارون توی خییل .دیروزه خاطر به-

 بر نقش شاپور ی دوباره دیدن برای ذوقش و شوق تمام

 از داشت غذا پخی  ی وقت که حس آن تمام .بود شده آب

 .بود داده عظیم ناامیدی یک به را جایش و رفته بی  ی

 .کنم فکر کرده چرک گلوم .پوف .شاید .دونم نیم-

 نزدیک نیمکت روی شان خایل جای به و چرخید خزر

  .کرد نگاه درخت

 .کن قرقره نمک آب-

  .باشه-

 داری؟ هم تب-

  .کنم فکر .آره .دونم نیم-

ی برو پس-  .دکت 

ی قدم با  نیمکت چوب .آمد نیمکت سمت به آرام هان 

ی و بود خیس هنوز  نتوانسته هنوز ده ساعت آفتاب حن 

 .کند خشکش بود
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 همی  ی تا .بدم پیام بهت رفت یادم ببخشید .باشه .باشه-

 .بودم خواب االن

 نشیمن خم روی که کرد یم نگاه خودش ی سایه به خزر

  .بود رفته باال معوج و کج و شکسته نیمکت گاه

  .نداره اشکال-

؟ تو-  خون 

 .اوهوم-

ی صبح ی یک بود شده بیدار خواب از وقن   عمیق ناراحن 

ی دیگر هایش حرف میان شاپور .داشت  .بود نداده جوان 

 خواب از بار دو که بعد ساعت دو تا و نیامده پیایم هیچ

ی هیچ باز بود پریده  که کرد یم فکر حاال اما .نبود جوان 

ی حتما  همی  ی برای مکالماتشان ی ادامه ماندن جواب ن 

 خودش به نسبت همی  ی برای و است بوده بدش حال

 شاپور حال به توجه بدون اینکه .داشت بدی احساس

ی او خاطر به که پرسی .داشت دلداری انتظار  نیم از بیشت 

 .بود ماشی  ی به رفی  ی ور مشغول آسا سیل باران زیر ساعت

 .خییل شدی اذیت... دیروز .ببخشید-
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 دانشگایه؟ .بابا نه .آهان دیروز؟-

 .برات... بودم آورده ناهار .آره-

  .قلبم آخ-

 صدای شنیدن با دلش .خزر های لب روی نشست لبخند

ی شاپور  از خوردن رس مثل گفت یم را کلمات این وقن 

  .ریخت یم فرو بلند ارتفاغ

 چرا؟ بگو .خزر نیومدم شد خوب اتفاقا-

 چرا؟-

 بوست تونستم نیم دیدم یم رو بزرگ محبت این میومدم-

  .خوردی یم رسما هم تو اونوقت نکنم

 گذشته چه خانه در که نبود مهم اصال ها وقت این

 رسیال یک به شد یم تبدیل حوادثش و خانه .است

ی ی به توانست یم که تلویزیون 
 

د تصمیم سادیک  بگت 

 .کند خاموشش

 نداری؟ قبول-

 .خندید زده خجالت خزر
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ی دوباره کاروانرسا رفتیم یم امروز بعد-  .گل تو کردیم یم گت 

 .شهرشون رفته رفیقم .نیست هم ماشی  ی که البته

 نمیای؟ هم فردا-

   

  .بیام باید چرا ؟ فردا-

ین لیمو-   .بخور شت 

  .باشه-

احت-  .کن است 

 باشه؟ .زنم یم زنگ بهت .خوابم گیج یکم هنوز ببخشید-

 .بخواب باشه-

ی ی ی دقیقه چند کرد قطع را تماس وقن   جا همان طوالن 

 به نه را دانشگاه این دیگر حاال که بود این واقعیت .ماند

 یم شاپور خاطر به فقط که خواندن درس خاطر

ی دیگر .خواست  به آمدن برای که سابق دالیل آن حن 

 از شدن دور نه .نداشت وجود کرد یم خوشحالش اینجا

 با دیدار جز چت  ی هیچ .شدن معلم و آینده به فکر نه خانه
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 که حاال و نداشت اهمیت او با گذراندن وقت و شاپور

  .بود شده تنگ قفس یک ی قاعده به دانشگاه نبود

 کرد مرتب دوش روی را کیفش داشت کالس هنوز آنکه با

ی بدون و زد دور  .برگشت خانه سمت به یارس به دادن خت 

ی درست ون دانشگاه ورودی از وقن  ی آمد بت   سایک با زن 

 :گرفت را نفر دو ییک و او جلوی دوش روی بزرگ نسبتا

 .خواهراتون برای .نزدیکه زن روز بدین؟ خواین نیم هدیه-

 .ببی  ی .چوبه با همش .مادراتون

ه به نگایه خزر ی های گت  ی دست به که چون   کناری دخت 

 .انداخت رسید اش

  .میشه آماده روزه دو ییک .زنم یم بخوای هم اسیم هر با-

ها از ییک  :خندید ریز دخت 

  زنید؟ یم هم پرس اسم با-

 :داد جواب دوستش

 افشونش؟ گیسوهای به بزنه که-

 :گرفت بل هوا روی زن
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 ببی  ی اتفاقا .کنه یم گردنبندش .موهاش به بزنه چرا نه-

 .دارم رو قشنگش نمونه تا چند

 .کرد تعلل رفی  ی برای خزر پای

 . کن نگا .احمدرضاست این ببی  ی .اینجاست عکسش-

ی در پیچ طرح به .کشید گردن آرام خزر  یک به که پیچ 

 .کرد نگاه بود آویزان چریم بند

ی اسیم هر-
 

  .زنم یم بیک

ها  :خندیدند دخت 

ه همون نه- ه گت   .براش بهت 

 دور گذاشی  ی زن رس به رس و زدن حرف کیم از بعد

 که افتاد خزر به چشمش انداخت باال ای شانه زن.شدند

 :بود نرفته هنوز

ی اسیم هر-
 

  .میشه بدی خودت هم طرح .زنم یم برات بیک

ی چنی  ی در حال به تا خزر  تنها نه .بود نگرفته قرار موقعین 

ی که بود نگرفته هدیه کش برای هرگز  در بود نشده حن 

 .بزند حرف کش با شاپور مورد
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 ویل .فعال ندارم مردا برای آماده چت  ی چیه؟ اسمش هان؟-

ی طرخ باش داشته رو م شماره خوای یم .زنم یم  داشن 

 .زنم یم روزه یه بفرست

ی باشد داشته را قصدش اینکه بدون خزر ون را گوشر  بت 

 .کرد یادداشت را زن ی شماره و آورد

 

 به بایستد اتوبوس ایستگاه در تا شد یم دور حالیکه در

 یم فکر بدهد شاپور به داشت دوست که ای هدیه اولی  ی

ی .لبش کنج نشست لبخندی فکر این با .کرد  یم حن 

ی .بسازد را روز آن تصویر توانست  را گردنبند شاپور وقن 

 ی همه با تنش .بوسید یم را او های دست و انداخت یم

  .شد گرم زمستان ی گزنده رسمای در فکرها این

 طرح تا کرد یم جستجو را شاپور ی کلمه خانه تا راه تمام

ی
 

  .کند پیدا برایش قشنیک

**** 
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 خزر به نگاهش برگرداند سفره به که را برنج دیس حورا

 ظهر بعداز سه ساعت در که نفره دو ی سفره یک .افتاد

ی بود شده پهن  ناهار  قصد به یارس آمدن برای تقریبا وقن 

  .بود شده دیر

 به بود زده زل و بود پایی  ی رسش .لرزید یم خزر باالی لب

ی .غذا  و قاشق .بود پخته قبل شب خودش که غذان 

 قصد تنها نه رسید یم نظر به اما بود دستش چنگال

ی که ندارد خوردن  کند مجبور را خودش تواند نیم حن 

ی   .بزند کوچک حرکن 

ی پر و کوتاه جنجال از  بود انداخته راه یارس که رسعن 

 سکوت ساعت سه .گذشت یم ساعت سه به نزدیک

ی که محض  برای و بود کرده حس را آن هم کوثر حن 

  .بود خواب در متوایل ساعت چند بار اولی  ی

 .بخور-

 خواهرش .رسید ذهنش به که بود ای کلمه تنها این

 خفه دارد بغض بود معلوم حالیکه در بود سفره آنطرف

ی هیچ او و کند یم اش  را خزر .نبود بلد گفی  ی برای چت  

ین در .دید نیم خواهر شبیه  بود کش برایش حالت بهت 
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ی او سطح هم توانست یم که  اگر باشد بدبخت و کس ن 

ی و نداشت را او رنج پر کودیک چه  این تمام سال چهار حن 

ی .او مادر .باشد تنها مادر با که داشت را شانس  در که زن 

 پیوسته قیامت به دیدارش و رفته دست از لحظه یک

  .بود

ی .گذاشت لبش روی دست خزر ی لرزش آن گون   ارادی غت 

 از اشک برداشت را دستش که همی  ی اما .داد یم آزارش

  .بود مانده هم حورا دست در قاشق .چکید چشمش

ی این که روزی  یاد به خوب را آمد خانه این به دخت 

 .بود گفته یاسی  ی .بیاید است قرار دانست یم .داشت

ی « .میارنش امروز»  خواهر ی واژه از هم یاسی  ی حن 

ی اولی  ی .کرد نیم استفاده ی آن دیدن وقت که چت    دخت 

 وق وحشت با که بود درشتش های چشم بود دیده بچه

 را دیوار و در و ها آدم باغ بلند های درخت و بودند زده

 این چرا که بود کرده فکر این به روز آن .کردند یم نگاه

 هنوز آنکه با .نه او اما داشت را مادر کنار بودن حق بچه

ی این آمدن که دانست یم بود نشده بزرگ آنقدرها  به دخت 

ی خانه ی .مادر رفی  ی یعن   هم زودتر را این .شدن تمام یعن 
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ی سادات که زودی صبح .بود فهمیده  ی چوبه پای از وقن 

 در هنوز .بود کشیده کل حیاط وسط بود برگشته دار

ی و وقت هایش کابوس  .شنید یم را کل آن صدای وقت ن 

 به رو کش شبیه درست را پاهایش و دست که صدا آن

  .بود انداخته لرزه به موت

 کرد نگاه او به لحظه یک .کشید اش گونه روی خزردست

  .بشقابش به زد زل دوباره بعد و

 .میشه...رسد...بخور-

 آن از .بود نگرفته تحویلش هیچوقت .نداشت دوستش

ی بدتر  یک در هم با است قرار بود فهمیده که بود وقن 

 .زدند نیم حرف هم با .اتاق یک در .باشند خانه

ی هیچوقت  و شوند نزدیک هم به بودند نخواسته حن 

ی معدود ی که زمان  ی بود آمده پیش میانشان حرق   نتیجه ن 

  .بود شده رها

ی خزر  رسیده اش گونه از اشک حاال .کشید باال را اش بین 

ی و  و بود شده رسخ صورتش .بود شده گم گلو زیر جان 

ی به ثانیه چند هر گلویش سیب   .شد یم پایی  ی و باال سخن 
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ی از  بود شد حورا بود آمده پیش خزر و یاسی  ی حرف وقن 

 خشم حس یاسی  ی به .دگرگون احساسات از ای ملقمه

 و سال دو از بعد هنوز .بود رسدرگم این از قبل تا . داشت

 چرا .بودش نخواسته یاسی  ی چرا که بود نفهمیده بچه یک

 کند خیال بود گذاشته سال اینهمه چرا .بود کرده سکوت

 این باشد؟ داشته ای برنامه اینکه بدون دارد دوستش

ی حس ی یاسی  ی را نبودن خواستن   وجودش در همه از بیشت 

ی حس .بود گذاشته جا  داستان از بعد اما .بودن ارزش ن 

 یاسی  ی چرا .داشت خشم حس خزر از یاسی  ی خواستگاری

ی چنی  ی بود گذاشته د؟ جان حرق   چطور .خزر و او بگت 

ی خزر بود؟ ممکن ی بود؟ او از بهت   زیباتر؟ تر؟ خواستن 

ی چون شاید  آبا خون در سهیم و بود محسن دخت 

 این از هم یاسی  ی خود اما .داشت عمارت این اجدادی

 این از بود پیدا هایش حرف ته همیشه و بود جدا خانواده

ی ی جدان  ی چه چه؟ پس .است رایص   سادات چرا ؟ بود چت  

  نه؟ را او اما دید یم مناسب یاسی  ی برای را خزر

ی دوست رو یاسی  ی اگه...تو-  شدی؟ این زن چرا داشن 
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ی با را سوال این باشد خوانده را فکرهایش انگار خزر  صدان 

ون وقفه بدون بغض از لرزان  حورا قلب .بود انداخته بت 

 خانه در سمت به نگاهش لحظه یک .ریخت فرو سینه در

 و همیشه حرف این شنیدن و یارس حضور از ترس .رفت

 خزر سمت به آرایم به رسش بعد .بود او با جا همه

  .برگشت

ی چنی  ی که بود بار اولی  ی این   .شد یم مطرح میانشان چت  

ی روز اون چرا- ی داره؟ فرق من با تو ی قصه گفن   وقن 

ی چه .متنفرن ما از همشون اینا گفتم بهت  داشت؟ فرق 

؟ االن   خوشبختم؟ من خوشبخن 

وع حورا های دست  را قاشق که آنقدر .کرد لرزیدن به رسر

  .زد چنگ را شلوارش پایی  ی و گذاشت زمی  ی

ی تو- ی ما بدبخن   زن اینا؟چرا بی  ی خونه؟ این تو هست فرق 

 شدی؟ یارس

 

ی بلند های دانه به بود زده زل حورا  کف دیس از که برنچ 

 .بود افتاده تپش به هایش پلک .بودند افتاده سفره

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی .دانست نیم را ها سوال این جواب هیچوقت  به حن 

سد دیگری کس برسد چه داد نیم جواب هم خودش  .بت 

 .باشد قبول مورد خانه این در خواسته فقط همیشه

ی  و ها کوچه از تصوری هیچ چون باشد آنها از بخشر

ون های خیابان  کابوس تمام چون .نداشت خانه این از بت 

 نه دیگر که بود ای کوچه در ماندن کامل روز یک هایش

ی نه و مادری نه داشت ای خانه آن در
 
 ترس .مادربزریک

ی .ها سگ و شب رسیدن
 

  .رسما .گرسنیک

؟ دوست رو یاسی  ی مگه- ی کردی؟ قبول چرا نداشن   تو خ 

 .شدی آشغال این زن شد عوض زندگیت

 فاصله . کرد رها را شلوار ی پاچه ناخودآگاه حورا دست

 .گرفت را خزر دست مچ و کرد یط را سفره کوتاه ی

 که بود ترس تنها .کند یم را اینکار چرا بداند اینکه بدون

 حرف این خواست یم .کند تمام را بحث این خواست یم

ن خانه درزهای کدام هیچ از ها   .نرود بت 

ی-  ...نگو هیچ 

 گریه زیر خزر .لرزاند یم هم را خزر دست دستش لرزش

 :کرد یم هق هق وضوح به .زد
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 من .باشم جا هیچ خوام نیم .باشم اینجا خوام نیم من-

ی همه از .شدم خسته ی این از .شدم خسته خ 
 
 این زندیک

  .بودن کشته مامان با منم کاش .آدما این خونه

ی .داشت بر موج حورا بدن  حمله یک به که عجیب موخ 

ی ی  که بود کرده اشاره ای حادثه به کش .بود شبیه عصن 

 به روز تمام در .بود جنگ در آن با ها شب تمام در او

 .بود مادرش شوم رسنوشت ی صحنه راندن پس دنبال

ی وجدان عذاب با همیشه
 
 و او این که بود کرده زندیک

 تنها .است شده مادرش مردن باعث که بوده او ماجراهای

ی چت  ی  ماجرا شدن بایکوت همی  ی بود خانه این در که خون 

ی همی  ی .بود  مادر مرگ از بعد روز درست  که سکون 

 هیچکس و بود شده دفن قصه ی همه .بود شده درست

  .زد نیم حرف موردش در

ی برای- ی برای اینجا؟ منو آوردن خ  ون آوردن؟ رو ما خ   بت 

ی خونه این از ی و بدبخن 
 
ی بیچاریک  کاش نبود؟ اینجا از کمت 

 .بودم مرده مامان با .بودم مرده
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ی و شدیدتر .بود قبیل از تر واضح دوم موج  .تر طوالن 

 و شود یم تر بزرگ و بزرگ رسش کرد یم احساس  حورا

ی در صداها
 
  .شوند یم گم رس این بزریک

 که اینجا آوردن رو خودمون ویل کشی  ی رو مامانمون-

  .ببیی  ی رو زجرمون

 نیم اما .خورد یم تکان هایش لب که فهمید یم حورا

ی چه فهمید  خودش .بگوید چه دارد سیع یا گوید یم چت  

 بر سوار .دید یم گمشده رسش داغ و بزرگ فضای در را

ی   .کرده دم و گرم هوای از موخ 

ی-  من با منه ی اندازه بدبختیت که هم تو... هم تو حن 

 ... ما .نبودی

 .شد یم تکرار مدام مامان ی کلمه کرده دم هوای آن در

ی حال در که بود ابری مامان هر انگار  .بود شدن بزرگت 

  .مامان مامان مامان

 ...ما-

 از ها مامان این فهمید حورا بعد .شد قطع خزر صدای

ون خودش دهان  یم تکان را هایش شانه کش .آید یم بت 
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 دیگری چت  ی تصویر جز اما زند یم صورتش به .دهد

  .خودش برابر در خزر ی شده بزرگ رس تصویر .نداشت

ی...حورا-  حورا؟ شد؟ خ 

 .کرد یم غرق خود در را او داشت اش شده بزرگ رس آن

ی لحظات آخرین دیدن شبیه .شد یم تمام داشت
 
 .زندیک

 شده رها ای بچه دست از نخش که بادبادیک مثل درست

  .گرفت یم اوج داشت باشد

ی هوا روی دستش   .بود خزر بازوی آنجا و .زد چنگ را جان 

 ...خدا یا حورا؟-

ون احتماال .شود بلند خواست یم خزر  کمک و بدود بت 

 رها و همانا رفی  ی .بودش گرفته محکم اما حورا بخواهد

  .همان بادبادک این ابدی شدن

 نرو نرو نرو-

 فاصله با را کلمه این که کرد یم حس را خودش های لب

  .شنید نیم را صداها اما گویند یم
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 خورشت خیش .است آمده فرود سفره کف دانست یم

 و شد باز در وقت همی  ی .برنج گرمای و کرد یم حس را

  .دوید رسعت با بعد و آرام اول یارس پاهای

 .آمد یم یارس صدای تارییک در و .شد تاریک چت  ی همه

 با و بزند سنگ با را او داشت عادت که کوچک یارسی

 هل آب حوض عمق به را او که یارسی .کند نگاهش اخم

 کرده نگاهش حوض پریشان های موج باالی از و داده

 هیچ برای و نکرده نگاهش خواستگاری روز که یارسی .بود

 در عروش روز .بود نرفته راه اش شانه به شانه خریدی

 کرده فریاد تنش در را درد و کرده نگاهش اخم با حجله

 ...که یارسی .بود

 بیچاره و تنها خانه این در آنها .گفت یم راست خزر

 یم نه کرده عوض نه چت  ی هیچ را حقیقت این و بودند

ی .کرد  .شدن پروانه و محسن عروس .شدن یارس زن حن 

  .کودیک قاتل خاندان پرچم زیر شدن له

  .شد یم بیدار باید .شد نیم تمام کابوس این

ی صداهای ی همهمه میان در
 

 به سبک های سییل و بچیک

 :داد یم تشخیص را تنش پر ی مردانه صدای صورتش
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 عزیزم...حورا...حورا-

ی نریم و د یم را هایش انگشت که دسن  ی انگشت .فرسر  هان 

 نرم .روز آخرین در مامان های انگشت شبیه درست .زنانه

ی از پر .کشیده و بلند  . مهربان 

  .خزر . خواهرش بلند های انگشت

**** 

 

 داشته؟ سابقه-

 ثانیه چند هر .کشید یم هم به را هایش انگشت یارس

د یم کرد یم مشت  از کس هر .کرد یم باز دوباره و فرسر

ی دید یم هم دور  یم تشخیص را اش اندازه از بیش پریشان 

ی که بود دگرگون آنقدر .داد  پایش کف زخم ی متوجه حن 

ی را جوراب و کفش داشت که نبود  تنها .کرد یم خون 

ی  حورا خانه در شدن باز با که بود این دانست یم که چت  

ون مایه مثل .بود دیده سفره وسط را  .تنگ از افتاده بت 

ی با آب طلب در  مایه شبیه درست .داشت رعشه که بدن 

ی  حورا .بود کرده خیابان پخش کودک در روزگاری که هان 
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ی برای
 
 زده سییل .بود کرده بلندش .زد یم پا و دست زندیک

ی بعد و بود ی چه دنبال به و چرا بداند آنکه ن   باغ به چت  

ی دنبال به برهنه پای با ها ریزه سنگ روی .بود دویده  چت  

 تنها .فاجعه .کند کمکش فاجعه این برای که بود دویده

 ی فاجعه .بود همی  ی شد یم تکرار ذهنش در که ای کلمه

 . حورا خراب حال

ی   کف هم حاال همی  ی بود ممکن و بود بریده را پایش چت  

ی تنها اما باشد پایش   .بود همی  ی نداشت اهمیت که چت  

  .اصال نه نه-

 انجام رو آزمایشات و مغز نوار برای بره فعال .خب خییل-

ی هللا شا ان .ببینیم رو جوابش تا بده  .نیست چت  

ی زیر گفی  ی هللا شا ان صدای خزر  دستش .شنید را اش لن 

 یک آمد نیم یادش  .بود شده خسته کوثر کردن حمل از

ی .بود دویده بغل به بچه و کرده رس چادر  ذهنش به حن 

 .بسپارد کش به و نیاورد را بچه که بود نرسیده

  .باشه نظر تحت فعال-

ی-  ؟ بمونه باید یعن 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .صد در صد .بله-

 :کرد اشاره بچه به یارس

خوار بچه-  ... داره شت 

ی متوجه انگار آقا-   ؟ آوردیش حایل چه با نیسن 

  .شد پایی  ی و باال آدمش سیب .انداخت پایی  ی را رسش یارس

  . بله-

ی  :پرسید بعد و زد زل یارس به ثانیه چند دکت 

ی فشار مدت این- ی؟ بدی اتفاق داشته؟ عصن   چت  

 :گفت فکر بدون یارس

ی نه-  ...چت  

 یم جا به جا اش شانه روی را کوثر حالیکه در اما خزر

ی صدای با کرد  :داد جواب رسان 

  .بله-

ی  :کرد مکن 

 .داشته-
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 خایل طوری را تنش تمام ترس اما . بود یارس نگاه متوجه

های ی همه که بود کرده  .بود افتاده اهمیت از دیگر چت  

 در خودش روی زیاده خاطر به حورا دادن دست از ترس

ی .زدن حرف ی باور وحشن  ی دیدن از نکردن   آنطور که زن 

  .لرزید یم سفره میان

ی در پشت  گرفته حورا مغز نوار تا بود نشسته که اتاق 

ی جوراب به نگاهش تازه شود  یکدفعه .افتاد اش خون 

 روی را دستش .کرد احساس استخوانش مغز تا را سوزش

 اتفاقات چرا .داد فشار و گذاشت دیده آسیب پای زانوی

 و امروز .سادات و دیشب .افتادند یم هم پشت اینطور

  .حورا و حورا و .حورا و حاال .پروانه های حرف

 خایص چت  ی بود ممکن .ابروهایش میان کشید دست

ی و بیماری باشد؟ ون العالج؟ مریص   خزر .کرد نگاه را بت 

 .رفت یم راه ورودی درهای پشت و کرده بغل را کوثر

 هم اینجا تا بچه ی ضجه و گریه صدای اما داد یم تکانش

ی لحظه یک دوباره .آمد یم
 

 .کرد تصور حورا بدون را زندیک

 آب .زن حضور از خایل را خانه .مادر بدون را کوثر

ی به را دهانش  را دلش حال هیچکس چطور .داد فرو سخن 
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ی این چقدر دانست نیم هرگز هیچکس فهمید؟ نیم  دخت 

 را ها حرف آن بود توانسته چطور پروانه .خواهد یم را

 یم یارس که گذشت یم ذهنشان از چطور کند؟ بارش

 به انکه مگرنه باشد؟ ناپاک دل و چشم اندازه این تا تواند

ی بود رسیده حورا  از بعد خواست؟ یم همیشه که چت  

 دوست و عشق هوای و حال توانست یم کش چه حورا

 بیاورد؟ دلش به را داشی  ی

ی  چادر در را پروانه .دید آمد خزر سمت به زنان عصا زن 

 از .بود چرکی  ی دلش .شناخت یم گرفته گچ پای و مشیک

ی حرف  ی واژه آن از .بود گذاشته دلش رس که هان 

 دوباره حورا؟ دادن دست از طالق؟ .طالق منحوس

ی به شدن نامحرم  ؟ بود کرده فتح را جسمش تمام که زن 

 ...اما را روحش

 همی  ی و شد نگاهش کادر وارد هم یاسی  ی بعد ثانیه چند

 دندان یارس .کرد نگاه راهروها و بیمارستان در به رسید که

د بهم را هایش  نگران باید چرا بیاید؟ باید یاسی  ی چرا .فرسر

؟ چرا خانه مردهای ی همه از باشد؟ حورا حال  یاسی  
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 هایش ریش به دست با .بکشد عمیق نفس کرد سیع

 .افتاد راه به بیمارستان در طرف به و ایستاد بعد کشید

ی حاال پا کف سوزش   .بود شده بیشت 

 .سالم-

ی سالم-  کجاست؟ حورا شد؟ خ 

 نگاهش و بود پریده صورتش رنگ .بود نگران دل پروانه

 .زد یم دو دو

ن دارن مغز نوار-  .ازش میگت 

 رس کالفه بعد کرد یم گریه هنوز که کرد نگاه کوثر به

 کفش به دوخت را نگاهش یاسی  ی .یاسی  ی سمت گرداند

  .هایش

ی رو کوثر مامان-  .بمونه باید امشب .خونه بت 

ی  یم .داشت کراهت یاسی  ی جلوی حورا اسم آوردن از حن 

  .شود روشن خاطره هزار های جرقه ترسید

 شده؟ چش-

 .دونم نیم-
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 :خزر به کرد رو

  .خونه برو مامان با-

 :کرد جا به جا اش شانه رس را کوثر خزر

 .هستم-

ی  پروانه .شود چشم در چشم یارس با کرد نیم سیع حن 

 :کرد دراز کوثر سمت را هایش دست

  .رو بچه من ش بده-

 :آمد جلو یاسی  ی

 .مامان زمی  ی خوری یم-

 

ی اخم با .کرد یم دنبالش نگاه با یارس  همی  ی .هم در هان 

 به کرد؟ یم فکر حورا به بود؟ چه یاسی  ی فکر در حاال

 مثل آیا بود؟ غمگی  ی بود؟ ناراحت دارد؟ حایل چه اینکه

 از بود پر رسش بود؟ شده خایل دلش بود؟ ترسیده او

 همی  ی و نداشت حضور آن در حورا که آینده تصویر هزار

 کرد؟ یم پرتش پایی  ی شهر ی همه ارتفاع از تصاویر
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 یم فکر که بود شده زیاد آنقدر هم روی ها دندان فشار

  .شکافد یم شقیقه از رسش زودی به کرد

ی هللا شا ان .خونه برید شما-  .نیست چت  

 باز را صورتش روی چادر مثلث .کرد نگاهش مردد پروانه

 :بست دوباره و کرد

 کنیم؟ چکار باید-

 :کشید ریشش به دست کالفه یارس

ی-   .فعال هیچ 

  .کنه رحم خودش خدا-

 گردنش پشت دستش .بود گرفته محکم را کوثر یاسی  ی

 بغل را کوثر بود ندیده وقت هیچ کرد یم فکر یارس . بود

ی عمو عنوان به تماییل یا کند ی عموی حن   نشان ناتن 

  .بدهد

 .مونم یم منم-

 .بکنید شما که نیست کاری-

  .باشه باید زن یه باالخره-
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 :داد جواب زودتر خزر

  .هستم من-

 گرفته را بازویش زیر یاسی  ی حالیکه در پروانه نهایت در

 لنگان همانطور داشت بغل را کوثر دیگرش دست و بود

  .شد دور

ی»نالید خودش در و کرد نگاه را یاسی  ی رفی  ی یارس  یم خ 

 «نبودی؟ تو اگه شد

*** 

 

 .دزدید را نگاهش حورا .لنگید یم رسش باالی آمد که یارس

ی چه دانست نیم درست که حاال  است افتاده برایش اتفاق 

  .کند فرار همه از داشت دوست

 انگار نگاهش و کرد یم نگاهش .تخت کنار ایستاد یارس

 یم فشار حورا صورت به باشد چسبناک و سنگی  ی چت  ی

 . بودند تنها خانه در خزر با که داشت یاد به خوب .آورد

 .بود یادش خزر ی گریه .زدند یم حرف .خوردند یم ناهار
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ی  بر چه وسط این دانست نیم فقط .هایش حرف حن 

 .بود آورده در اینجا از رس که بود گذشته خودش

؟-  خون 

ی .است خسته کرد یم احساس
 

 ساعت انگار .زیاد خستیک

ی و کرده روب و روفت را خانه هزار دویده ها  اندازه ن 

 گو و گفت آن در بود مطمی  ی آنکه با .است شنیده حرف

 یم .بود خسته اینحال با نبوده شنونده نقش در جز

 هم همی  ی برای اما بدهد جواب رس دادن تکان با خواست

  .نداشت انرژی

 :آمد اتاق به خزر

خشک خونه تو . زد زنگ خانم پروانه-  .ندارن شت 

ی یارس  تمرکز بدون اینحال با بود نیاورده را اش گوشر

 .کرد یم نگاه خزر به حورا .کشید هایش جیب به دست

ی و درست یارس با زدن حرف وقت اینکه به  نگاهش حسان 

 .کرد نیم

 بخرن؟ ماریک چه گفت-
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ی کوثر به هیچوقت .زد پلک حورا .کرد نگاه حورا به  شت 

 که بود این آرزوهایش از ییک آنکه با بود نداده خشک

 کم ی سینه آن و شود بیدار ها شب نصفه نبود مجبور

ی   .کشید یم جیغ مدام که بگذارد ای بچه دهان به را شت 

 دنیا آخر تا گرفت یم تصمیم اگر شد یم چه .نداد جواب

 بریم رسش از دست همه اگر ؟ نکند باز را دهانش دیگر

  ماند؟ یم همینجا ابد تا و داشتند

 :خورد تکان تخت پای از یارس

  .خرم یم خودم-

 .کرد نگاه حورا به دوباره در دم

 . گردم بریم-

 آن در .بود نکرده نگاهش حورا اما بود گفته حورا به رو

ار مرد این از لحظه  قرار موقعیت این در اینکه از .بود بت  

ی خاطر به داشت ی و وقت یارس که آشون   یم راه به وقت ن 

ار انداخت ی و بود ریخته خزر که اشیک از .بود بت   هان 
 چت  

  .بود آورده زبان به که

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بغضش و ها گریه صدای هنوز .تخت کنار ایستاد خزر

 حفره بود شده رسش انگار .شد یم تداغ حورا ذهن در

 اگه» .خوردند یم دیوارش و در به کلمات که خایل ای

ی دوست رو یاسی  ی ی برای داشن   « شدی؟ این زن خ 

 تو نیست خوب... اینجا .خونه بردن...رو کوثر-

 .باشه بیمارستان

 اما ببندد لبخند یک با را اش جمله پایان کرد سیع خزر

ی و ترس .نبود موفق آنقدرها  به پا رد صورتش روی نگران 

  .بود گذاشته جا

 خوبه؟...حالت-

 انگار .داشت بودن خایل احساس .زد پلک فقط حورا

ی .پیش سال دو .قبل روزهای به بود برگشته  یم وقن 

ی .کند ازدواج یارس با خواست  آن جواب با ذهنش در وقن 

ی سوال  «نخواست؟ منو یاسی  ی چرا»کرد یم مبارزه لعنن 

 باز دلش در دیگری طور خزر را سوال همی  ی رس حاال

 .دلش روی بود انداخته سایه رنج همان دوباره .بود کرده

ی بار این و  ی همه رنج .خزر های حرف رنج .قبل از بیشت 

ی ی .بود کوبیده صورتش به شدت با که واقعین  هان 
 که چت  
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 نیم خانه این به اگر .بود کرده فکر آنها به بارها خودش

 وجود بدتری شد؟ یم بدتر این از آیا شد؟ یم چه آمد

 داشت؟

 دور را خزر دست گرما که بود غرق خودش فکرهای در

ی های انگشت  بیمارستان تخت بر خودش حال و حس ن 

 چشم .خزر نگاه به چسبید آشفته نگاهش .کرد احساس

 :بود اشک به غرق دوباره هایش

 .ببخشید-

 روزمره های حرف از فراتر پایشان که بود بار اولی  ی این

ی های حرف ی کله و رس که بار اولی  ی .بود رفته  عاطق 

 .بود شده باز ای کلیشه جمالت میان

ی تصویر .صورتش به زد زل حورا  یک .داشت مادر از دقیق 

 گایه و بود داشته نگه خودش در زیاد جنگ با که تصویر

 توانست یم حاال و .باشد اشتباه نکند که کرد یم شک

اف ی گوشه خزر که کند اعت   دارد را مادر صورت از هان 

ی» .بود محسن شبیه اندازه از بیش چه اگر  که هم تو حن 

 «نبودی من با منه ی اندازه بدبختیت
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 .بود نکرده فکر اینطور هیچوقت که بود این راستش

ی او ی اندازه به هم خزر که بود نکرده فکر هیچوقت  ن 

ی خزر .است غریبه و کار و کس  و بود محسن دخت 

 قبولش نوه عنوان به بزرگ خاندان این که هرچند

 .داشت طایفه این خون در ای ریشه اینحال با نداشتند

 همیشه .دید یم جدا او از را خودش همیشه همی  ی برای

ی خزر روزگار کرد یم فکر  و امروز تا و اوست از بهت 

ی اتفاقات ی .است همی  ی که بود مطمی  ی اخت  ی حن   خزر وقن 

 فکرش این به تاییدی مهر برود دانشگاه به بود توانسته

ی اما .بود خورده
 
 و آنها کوچک ی خانه در خزر آواریک

 بغض .بود ریخته بهم را چت  ی همه کم کم یارس رفتارهای

 و شسته اشک با را تاییدی امضای و مهر آن خزر امروز

  .بود برده

 شده پایمال خون .ایران و او خون . بود او خون از خزر

ی .مادرش ی ش از دفاع به که زن    .بود برآمده دخت 

ی فشاری با دستش دور را خزر های انگشت فشار  ناگهان 

د لحظه یک و گرفت را دست های انگشت .کرد کم   .فرسر

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ک خون این با که بود نکرده را فکرش چرا  رگ در مشت 

ی دوش از بار کیم تواند یم خواهرانه های
 
 بردارد؟ اش زندیک

 رنج بود؟ نکرده دل درد بود؟ نزده حرف او با روزها چرا

 گره هم های دست با تا بودند نریخته وسط را هایشان

 کنند؟ سوا را هایشان

 

 کاش .بود شده اشک لبالب هایش چشم .خزر به زد زل

 و بنشیند .کند گریه که داشت انرژی آنقدر هم خودش

ی تمام طول ی اندازه به .بزند زار
 
 هایش لب .رنجش و زندیک

 هیچ اما .گشت جمالت دنبال به بعد و کرد باز آرایم به را

  .نکرد پیدا چت  ی

 فکر حورا .کشید هایش چشم زیر دست عجله با خزر

ی به کرد ی روز آخرین امروز توانست یم راحن 
 
 اش زندیک

 گریه به .کرد یم فکر کوثر به .چت  ی همه پایان .باشد

ی به .هایش ی رسنوشت به .اش تنهان   را او گلوی که مورون 

 شانه آنطور که نبود خزر این مگر اما .گرفت یم هم

 زد؟ یم صدا را اسمش وحشت با و بود گرفته را هایش

 بود؟ تختش کنار حاال و آمده اینجا تا که نبود او مگر
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 و داشت یم برش .کرد یم بزرگ را کوثر مرد یم اگر شاید

ی که بود خزر این شاید .رفت یم خانه این از  این مست 

ی ها آن در را محتوم رسنوشت   .داد یم تغیت 

ی آشوب دل آن میان لحظه یک برای
 

 نوغ  اش همیشیک

 ساخته ذهنش که تصویری .کرد احساس عمیق آرامش

ی و نازک لبخندی کوثر نجات از بود   .آورد لبش به حال ن 

 را اش رورسی کنار ی آشفته موهای دست با داشت خزر

 ی جمله آن .پرسید را جمله آن حورا که کرد یم مرتب

ی  روزی که بود شده حک رسنوشتشان در انگار که طالن 

 .رساند یم هم به را آنها

 بود؟ چطور زندان تو مامان-

ی ی دقایق   هر و مکان زمان .بود آمده کش زمان انگار طوالن 

ی  هر که نبودند بیمارستان آن در انگار .بود آن در چت  

 خانه در .آمد یم کش و اسیم کردن پیج صدای لحظه

 ی نقطه آن در که بلندی دیوارهای میان بودند امن ای

ک .بود مادر امنیت ی ترین مشت    .داشت وجود که چت  
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ی هایش لب .لرزیدند بار چند خزر های پلک  گنگ حرکان 

 از خزر آنچه .شدند ثابت باالخره بعد و کردند نامفهوم و

ی و دور آنقدر داشت یاد به زندان روزهای  عمیق مه درگت 

 تصویر هیچ .باشند واقعیت دانست یم بعید گایه که بود

ی هیچ .نداشت یاد به کامیل  با .ای خاطره هیچ صدان 

 به کوچه که بود داده تکانش آنقدر سوال این اینحال

پا غزال یک پاهای با را خاطراتش ی کوچه  تا دوید یم تت  

ی ی .کند پیدا چت    تازه خواهری برای تعریف خور در چت  

 .شده آشنا ای غریبه .شده پیدا

 .بود...خوب-

ی .کرد نیم پیدا چت  ی هیچ  برای .نداشت گفی  ی برای چت  

ی برای .کردند یم نگاه را او که منتظر های چشم آن  زن 

 از پا تت  ی غزال آن .بود شنیدن منتظر که تخت روی بیمار

 .کرد نگاه را اطراف .ایستاد سنگی  ی مه میان افتاده نفس

ی جهان این در ی همان رحم ن   واقیع ی خاطره هیچ که بهت 

ی با باید .نبود آوردن یاد به برای  ی کوچه به آرام پاهان 

ی های دروغ و رویاها  .رفت یم مصلحن 

  ... و خندید یم-
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ی .داشت بغض ی بغض  ی همان .بزرگ و باورنکردن   که چت  

  .بود هم حورا گلوی در حاال

 ...ویل نمیاد یادم اش چهره خییل-

 یم ... و بود شده رنگ همیشه موهاش . بود سفید-

  .خندید

 اشکش کار همی  ی با و داد تکان لبخند با را رسش خزر

 .چکید

 .آره .آره-

  .صابون...بوی .داد یم خوب...بوی یه و بود نرم پوستش-

 گوشه از که اشیک به .داد فشار هم به را هایش لب خزر

 حالش باز که ترسید یم .کرد نگاه رسید حورا چشم ی

 را لحظه این برابر در مقاومت یارای اینحال با شود خراب

  .نداشت

 .بود مهربون خییل-

 خوشگل خییل خواهر...یه...گفت یم همش .اوهوم-

ون  .داری اینجا از بت 
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د خنده با را حورا دست  :فرسر

  .گفت یم رو تو-

 خزر .موهایش الی دوید اشک .رسید پایی  ی حورا ابروهای

 مسلط خودش به کرد یم سیع اینحال با شد مضطرب

 :باشد

 .نبود خوشگل انقدرام .گفت یم الگ-

 را دستش پشت .خندید لحظه یک گریه میان حورا

 لب خزر .گرفت گاز را پوستش و دهانش روی گذاشت

 .داد فشار هم به را هایش

پا غزال  آرایم به و ایستاد دروغ این ی کوچه آخر در تت  

 روی گذاشت پوزه و پاها رو نشست .داد تکان را رسش

ی و شد کمرنگ آرایم به مه .هایش دست  جدید دنیان 

  .شد نمایان

**** 

 

 را داروهایش میثم تا داروخانه صندیل روی نشست شاپور

د  بدنش از خودش کرد یم احساس و داشت تب .بگت 
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چه میثم .جداست  رو بعد پیشخوان روی گذاشت را دفت 

ی به  :کرد جوان دخت 

ی-  . بدید رو این داروهای زحمت ن 

ی  :نکرد نگاهش دخت 

 .زنم یم صداتون-

ه داره-  .میمت 

 .داد تکیه ستون به را رسش و بست را هایش چشم شاپور

ی صدای  :شنید را دخت 

  .زنم یم صدا باشه-

ی ی دنده روی همیشه مثل میثم  :بود شوخ 

 .نزنید صدا که میگم دیگه مرد اگه پس-

ی ریز ی خنده صدای   .کرد باز را شاپور های چشم دخت 

 .بشینید خب خییل-

 :کنارش نشست میثم

ی یاد-  تعریف رفیقاش برای داره بیا .زنم یم مخ هوا رو .بگت 

 .کنه یم
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 به رو و شد خت  ی نیم بعد گذاشت سینه روی را دستش

ی  تک شاپور .شد بلند بود داروخانه انتهای که دیگری دخت 

ی به . کرد ای رسفه   .داد فرو را دهانش آب سخن 

 .حیوون باش آدم-

ی میشه نوبتمون سوته سه االن-   .کن صت 

 شد خم جلو به .گذاشت زانو روی را هایش دست شاپور

ه کف های رسامیک طرح به و  کفش جفت چند .شد خت 

 .گذشتند کنارش از

ی ببخشید-   .خواستم یم خشک شت 

 سه نزدیک .بود خوابیده روز تمام که بود بدحال آنقدر

 برگشته خوابگاه به هادی و میثم که بود ظهر از بعد

 .بودند دیده را خرابش حال و بودند

  ماریک؟ چه-

؟-  خ 

خشیک؟ مارک چه-  شت 

  .دونم نیم... آهان-
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ی دیگر بود زده حرف خزر با که صبح از  .نداشت خت 

ی به رفی  ی وقت ی به نگایه رسرسی دکت   دیده و کرده گوشر

  .نیست پیایم هیچ که بود

ی چه ماریک؟ چه مامان الو؟-  . دونم نیم من خشیک؟ شت 

  . کشید هایش چشم به دست .کرد صاف را کمرش

س بیمارستان بزن زنگ- س یارس از .بت  ا به خب .بت   خرص 

    .بزن زنگ

 ستون آنطرف که مردی سمت چرخید آرایم به شاپور رس

  .زد یم حرف تلفن با و ایستاده

ی ایستادم اینجا من-   .بهم بده خت 

ی  .شناختش شاپور چرخید مرد و شد تمام تماس وقن 

 دور پرس .هایش کفش به زد زل و دزدید رسی    ع را نگاهش

ی خودش  .ایستاد داروخانه از ای گوشه بعد و زد چرخ 

 در بیمارستان ی کلمه .کرد یم نگاهش چشیم زیر شاپور

ی صدای بود؟ کجا خزر . بود شده بولد ذهنش  که دخت 

 :شد شنیده بود پیشخوان پشت

 .دوست وطن-
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 همان و آمد باال آرایم به شاپور نگاه .پرید جا از میثم

 مکث ثانیه چند یاسی  ی .یاسی  ی نگاه به خورد گره وقت

 حش چنی  ی شاپور حداقل یا بودش شناخته انگار .کرد

 طرف به و شد بلند جا از زود خییل همی  ی برای .داشت

 . رفت میثم

ر-  براش؟ اینا نداره ض 

ی  نوشت یم را داروها مرصف دستور حالیکه در دخت 

 :خندید

 چیش؟ برای-

 .آخه بارداره-

ی ی به دخت   شاپور .گرفت را اش خنده جلوی سخن 

د تحویل را داروها تا برداشت پالستیک ی به رو .بگت   دخت 

 :کرد

 .ممنون خییل-

ون داروخانه از میثم از زودتر ی .آمد بت   که ایستاد جان 

ی به را یاسی  ی  را الزم دید یاسی  ی نظرش به اما دید یم خون 
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ی .نداشت ون جیبش از را گوشر  برای عجله با و آورد بت 

 :نوشت خزر

ی-  ؟ کجان 

 :شد پیدا میثم ی کله و رس

ی در-  نصف شاهده خدا بدم؟ رو داروهات پول که رفن 

 .زنم یم شبونه رو مغازه

 گشت بریم پزشک مطب سمت به داروخانه از حالیکه در

ی به دوباره ی هیچ .کرد نگاه گوشر   .نبود خت 

؟- ی یه خون   بده خت 

 گذشته یک از ساعت.نرسید پیایم هیچ شب پایان تا اما

ی لرزیدن صدای با که بود  :شد بیدار بالش زیر گوشر

  .بیمارستانم من .سالم-

 :نشست و شد بلند شاپور

ی-  شده؟ چت  

 .نیست خوب حالش خواهرم-

؟ خودت-  خون 
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؟ تو .دونم نیم .خوبم-   خون 

 :اش کرده عرق موهای به کشید دست شاپور

  .خوبم-

 .دانشگاه نیام روز دو ییک ممکنه-

ی حس لحظه یک  .شاپور دل روی نشست سنگین 

 چرا؟-

 .باشم اینجا باید-

 کنم؟ چکار رو دلم-

 :کشید دراز دوباره شاپور .فرستاد قلب برچسب یک خزر

  .باش خودت مراقب-

ین لیمو-  باشه؟ .بخور شت 

 .توئه پیش آخه-

؟-  خ 

ی-  .هیچ 

ی بعد .خندید   .کشید باال را اش گرفته بین 
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 .شو خوب زود .برم باید من-

 . ببوس رو خودت-

ی  و داشت که عکش تنها دیگر یکبار شد آفالین خزر وقن 

ی در ی ممکن جای ترین مخق  ه گوشر  باز بود کرده ذخت 

 نگاه صورتش روی محو و نرم لبخند و ها چشم به .کرد

  .کشید عمیق نفس .کرد

ی
 
ی فراوان های پیچیدیک

 
ی این زندیک  متفاوت را رابطه این دخت 

 ی روزه دو ییک های رابطه ی همه با متفاوت .بود کرده

 کشش .بود کرده عزیزش اینجا تا ها تفاوت همی  ی و قبیل

 بود شده خجالتش های الیه زدن پس و شناخت برای

 .شبش و روز فکر تمام

 یم اش خانواده و تهران فکر اگر .پهلو به چرخید آرایم به

ی توانست یم گذاشت  از داشت را توقعش آنچه از بیشت 

د لذت رابطه این ی اما .بت   در آنچه فکر لحظه یک حن 

  .کرد نیم رهایش بود جریان در تهران

وع و کرد باز را اینستاگرامش  .کرد چرخیدن به رسر

 شهرناز اگر .بود جدی تهران به برنگشی  ی برای تصمیمش
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 یم .برود خانه آن به دیگر نداشت خیال گشت بریم

 و تهران گشت بریم اصال نه یا بماند جا همی  ی توانست

 درآمد؟ و شغل کدام پول؟ کدام با .گرفت یم جدا ی خانه

ی را صفحات ی صفحات از .کشید یم باال به تمرکز ن   تاریچ 

 از .گردی طبیعت های عکس تا گذشته های داستان و

ی های جوک  مستندهای از .معروف های کمدین تا مزه ن 

ی های پیام تا اجتماغ  .اخالق 

 

 استارت تعصب های شانه بر مستند امروز تاری    خ به»

 «ایران در ناموش های قتل تاری    خ به نو نگایه .خورد

 پشت خواست یم مامان اگر .باال به داد هل را صفحه

 دندان فکرها همی  ی با .زد یم را او قید باید بیاید در شهرناز

د یم هم رو ی و فرسر  ی صفحه به صفحه این از حوصله ن 

ی تا .رفت یم بعدی ی که جان   شد خاموش دستش در گوشر

 .رفت خواب به خودش و

**** 
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ی  پرده از صبح آفتاب .بود خواب هنوز حورا برگشت وقن 

 قوس و کش از را خودش و کرده پیدا راه اتاق بلند های

 ی کشیده های انگشت روی بود کشیده باال زنانه بدن

  . بود مانده جا کوثر شکم روی که دستش

ی صدای جز بود سکوت در خانه
 

 و ها کالغ همیشیک

 گوسفند بع بع صدای  باغ بلند درختان میان ها گنجشک

 بود شده بسته اش خانه نزدیک درخت به که پرواری

 دیگر ساعت چند بود قرار که گوسفندی .شد یم شنیده

  .شود بریده رس مادر پای جلوی

 ی پریده رنگ صورت به .ایستاد اتاق در کنار ثانیه چند

 .سفیدش پوست و برآمده های گونه به .زد زل حورا

ی که سفید آنقدر  های مویرگ رد شد یم چانه حوایل جان 

 درست که ای قهوه ریز خال آن و .دید پوست زیر را نازک

 همیشه مثل .بود آورده در رس گردن به رو چانه شیب در

 یم باز هم از کیم کمرنگش نازک های لب خواب وقت

  .شد

 به .کرد یم نگاه اش سینه ی قفسه شدن پایی  ی و باال به

 نظر به لحظه این در حداقل و کشید یم نفس اینکه
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ی ساعت چهار و بیست آن .آمد نیم بدحال  پایان به لعنن 

 بار اولی  ی برای حورا که ساعت چهار و بیست .بود رسیده

  .نبود خانه این در

ی  در به کلید که همی  ی بود آمده خانه به بیمارستان از وقن 

 کرخت را تنش پوست خانه رسمای و تارییک بود انداخته

 سالن وسط هنوز که آشفته ی سفره آن بعد و بود کرده

 روی برگشته دوغ .ها خورشت .شده له های برنج .بود

ی .فرش  با فرش روی را ها خورشت که خودش پای رد حن 

 که بود بسته را گلویش راه طوری بغض .بود برده خود

 نشده سال دو این در هرگز .بود سخت هم کشیدن نفس

ی که بود  .نباشد خانه حورا اندازد یم در این به کلید وقن 

ی ی حن   اما .بود خانه در شب بود آورده دنیا به را کوثر وقن 

  .کجا این و کجا آن

 شد یم چطور بود کرده فکر و بود ایستاده سفره باالی

 که ساکت زن آن بدون .کرد تحمل حورا بدون را خانه این

 اما رسید نیم هم کلمه ده به روز طول در هایش حرف

  .داشتنش فکر .بود بخش آرام بودنش فکر
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ی تا  .بود داده جان بار هزار برسد ها آزمایش جواب وقن 

 را پروانه ی خانه عرض و طول بار صدها بغل به کوثر

 ها توده به .بود کرده فکر چت  ی هزار به .بود برگشته و رفته

ی .ها عمل به .تومورها  .حورا برنگشی  ی هرگز به . ها بیهوشر

ی اما  :بود زده پس را ها این ی همه دکت 

ی ها آزمایش و مغز نوار-  را خدا نمیده نشون رو چت  

ی ی حمله احتماال .شکر  نباید عنوان هیچ به .بوده عصن 

ایط تحت ی رسر ه قرار عصن   یه به که اینه پیشنهادم .بگت 

  .کنید مراجعه هم روانشناس

 .بود رسشان باالی درست حاال .برداشت قدم آرایم به

ی به که نفری دو . کوثر و حورا
 
 .بودند داده معنا اش زندیک

 .بود مردی خودش برای حاال و آمده در خام شکل آن از

  .داشت رسیم و اسم

 در بعد و گونه روی بود رسیده حورا موی از ای طره

ی و چشم کنار گودی  .موها .بود چرخیده خودش دور بین 

 آن دنبال به .اتاق ی گوشه به چرخید ناخودآگاه نگاهش

ه ی موی ی گت   و خوب حش بود قرار که همان .کذان 

ی شب یک و بیاورد خوشایند ی تنها اما بسازد رویان   چت  
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ی .بود روز و حال این بود آورده خود با که  اتاق کنار چت  

 و بود زده جارو .بود کرده جمعش  حورا احتماال .نبود

ی حاال   .بود ها زباله اعماق در جان 

ی خودش از  داده نشان که تندی واکنش از .بود عصبان 

 برای گذاشت یم .کرد یم برخورد تر مالیم باید شاید .بود

ی ی زمان   همی  ی خلوت در و او با همیشه حورا حال اما .بهت 

  .ترسان و گریزپا همینقدر همیشه .بود

 مو ی طره سمت به آرایم به هایش انگشت .شد خم

ی مرد که داد یم قول خودش به امروز از .رفت  .باشد بهت 

ی ی شاید .صبورتر و آرامت   کرد یم کمک خانه کارهای در حن 

ی .  مو .داشت یم نگه را کوثر و ماند یم بیدار این از بیشت 

 چشم وحشت با حورا .زد کنار و برداشت آرایم به را

 را خودش .خورد تکان دید را او که همی  ی .کرد باز را هایش

 رو یارس های لب .آمد باال دفاع به دستش و کشید عقب

 :شد جمع جلو به

 . بخواب .هییییش-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی چشم با اما حورا  رسی    ع بود داده تکانشان ترس که هان 

 گوش کنار دست بعد و کرد نگاه کوثر به .نشست

 .کشید خودش

 :آورد پایی  ی را صدایش یارس

؟-  خون 

 تخت ی لبه آرایم به یارس .داد تکان رس گم و گیج حورا

ی از. بگوید که بود ای جمله دنبال به هنوز .نشست  وقن 

 حورا .کرد نیم پیدا اما بود بیمارستان تخت روی حورا

 دست یارس .کند بلندش تا کوثر سمت برد دست

 :دستش روی گذاشت

 .بخوابه بذار-

 .گشنشه-

 .که خوابه-

ین بوی .بود مانده هوا و زمی  ی میان حورا های دست  شت 

ی ی و تنش از شت   یارس .رسید یم مشام به موهایش میان حن 

 انداخت را دیگرش دست .کرد هایش انگشت میان پنجه

 تالش خودش کردن رها برای آرایم به حورا . تنش دور
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 خودش با .کشید خودش های سبیل به دندان یارس .کرد

 «باش آروم»جنگید یم

 شکم دور انداخت را دستش خانه سکوت در آرایم به

ی وقت همی  ی . موهایش به چسباند را صورتش .حورا  دسن 

به چند خانه در ی شیشه به  :زد ض 

 .یارس آقا-

ی مثل حورا و شد شل هایش دست  از شده رها حیوان 

  .کرد بلند جا از را کوثر و گریخت چنگش

 با .بود در پشت صالچ خانم کرد باز که را خانه در

 :کرد مرتب را لباسش پایی  ی عجله

 .سالم-

  .ماست از سالم-

ی صبحتون-  .شدم مزاحم تروخدا ببخشید .بخت 

 

 .تو بفرمایید .کنم یم خواهش-

  چطورن؟ خانم حورا .نمیشم مزاحم نه-
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 .الحمدهللا-

 خون از بارییک رد . کرد یم نگاه در ی بینه به مدت تمام

  .بود مانده جا در روی هنوز پایش

 خواستم یم امروز .هللا شا ان باشه دور بال .شکر را خدا-

ی دفع هللا شا ان که بذارم بار آش یه  خانم از بشه رسر

  .شما خانم از .خانم پروانه از سادات

 .ممنون خییل-

 آقا عیل . انباره توی گاز و بزرگ دیگ گفی  ی خانم رضوان-

ی گفتم .نبودن هم   .بردارم کنید باز رو در زحمت ن 

 .میارم .چشم-

ی  با را پایش انگشت یارس شد دور صالچ خانم وقن 

ی رد روی کشید جوراب  را هایش دست .خون رنگ ن 

 وقت همی  ی .گرفت عمیق دیم و در طرف دو گذاشت

 کفش تا بود شده خم که دید را مرضیه حیاط آنطرف

 مغازه به را خودش خواست یم احتماال .بپوشد را هایش

 این یارس به افتاد نگاهش شد صاف که همی  ی .برساند

 .پروانه های حرف از شد پر یارس ذهن .حیاط طرف
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**** 

 

 .بفرستید بلند صلوات یه-

 در ورودی جلوی درست خانه باغ در که کوچیک جمعیت

 با همزمان .فرستادند صلوات هم با همه بودند شده جمع

 جلوی که گوسفندی گلوی از خون صداها شدن کشیده

  .زد فواره بود خوابیده زمی  ی روی سادات ویلچر های چرخ

 به جا را زینب های دست روی اش شده یله بدن پروانه

 روی که فشاری تحمل و رسما آن در ایستادن .کرد جا

 و تت  ی نگاه آن .بود هیچ سادات نگاه برابر در بود سالم پای

ی که برنده ی وجود با حن   نییم موقت شدن لمس و مریض 

 یم و زد نیم حرف آنکه با .بود نیفتاده کار از بدن از

 پروانه اما است شده کشیده و کند هایش حرف گفتند

 با آشکاری فرق هیچ لحظه آن در حالش کرد یم فکر

 .نداشت قبل روزهای

 .رسدمه .خونه بریم-

  .شود جدا جمع آن از زودتر تا آورد یم بهانه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مادر؟ ی خونه بریم-

 :داد فشار زینب بازوی به دستش کف و چرخید

 .نه-

 پروانه دیگر که بود روز سه .نداد ای اضافه توضیح هیچ

 را این هم بقیه زود خییل که دانست یم و نبود سابق ی

ی زود صبح امروز که زینب همی  ی مثل .فهمید خواهند  وقن 

ی با است خواب او کرد یم فکر  به رو وار زمزمه صدان 

 :بود کرده یاسی  ی

 .شده یجوری مامان-

 جور کدام جور آن دانست یم خودش فقط پروانه و

 خراب و خانه آن به صالچ ی خانواده رسیدن با .است

 سمت یک به راه جورهایش ی همه حورا حال شدن

 .جنگ .بودند گرفته

 نیست؟ زشت-

 پروانه همان که زینب .زد یم حرف آرام گوشش زیر زینب

 زشت .بود خانه این درخت و دار میان شده جوان ی

ی کش .نباشد بد .نباشد ی .نگوید چت     .نباشد کار در حرق 
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 .نه-

 بهم چت  ی همه .رفت یم لنگان و کرده جمع به را پشتش

ی حورا .بود ریخته ی ساعت چهار و بیست از بیشت   بست 

 بچه صبح خود تا یارس و کشید یم جیغ خانه در بچه بود

 به آفتاب ی تیغه هنوز .بود رفته راه خانه دور بغل به

 پیدا عیل ی کله و رس که بود نرسیده باغ دیوارهای کمر

 :بود شده

 داشتید؟ مگو بگو مادر با شما داداش زن-

 خوب که همی  ی سادات .نبود هم دور .داشت را انتظارش

وع تازه جنگ این و کرد یم باز را دهانش شد یم  یم رسر

ی چشم با یارس .شد ی از که هان  ی ن   با بود شده قرمز خوان 

 ایستاده رفته خواب به هایش دست روی تازه که ای بچه

 یم آماده را صبحانه زینب و بود تر آنطرف یاسی  ی .بود

 پشتش یاسی  ی جز اینحال با بودند آنجا هایش بچه .کرد

ی .نبود گرم هیچکدام به  .نبود مطمی  ی هم یاسی  ی بابت حن 

وع تنها .نداشت نیاز ها این هیچکدام به دیگر حاال و  رسر

  .داد یم ادامه تنها و بود کرده

 یک؟-
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 فقط .داند یم را چت  ی همه انگار کرد یم نگاهش طوری عیل

 .بکشد حرف تا آمده

 .شد بد حالش مادر که .پریروز .دیروز همی  ی-

 .بله .بودم اونجا من-

ی هیچ که عیل های چشم به بود زده زل بعد  به شباهن 

 انگار .بود ریخته یکباره به هایش ترس .نداشت محسن

 ترک و بزند را اول سنگ .بردارد را اول قدم بود الزم فقط

  .بیاندازد خانه بزرگ بت بر

 داشتید؟ بحث هم با-

ی یه-  .زدیم حرفان 

 .بود خورده تکان یاسی  ی .بود آمده جلو قدم یک یارس

 ثانیه دو ییک عیل .بود برداشته چای ریخی  ی از دست زینب

ی بدون بعد و کرده نگاهش   .بود رفته خداحافیط 

 .رفت باال ها پله از زینب های شانه و دست به تکیه با

 :داد هل داخل به را خانه در زینب

م من پس-  . زشته .اونجا یکم مت 
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ی تنها .اش صندیل رو نشست پروانه  برایش که چت  

 آمده خانه به که دیروز از .بود حورا حال داشت اهمیت

ی بود  بقیه کمک با خاطرش به را ها پله بار چند از بیشت 

 جلوی همیشه از تر پریده رنگ .ببیندش تا بود رفته پایی  ی

 .بود شده بلند پایش

ی چرا .بشی  ی .بشی  ی- احت نرفن  ؟ است   کن 

  .بود آویزان اش خشکیده های سینه به کوثر

ی یارس- ی دکت   گفت؟ خ 

 را قرص بسته چند و ها آزمایش جواب مغز نوار یارس

خانه پیشخوان روی بود چیده  .آشت  

 .نیست خایص چت  ی-

 چیه؟ اینا پس .شکر را خدا-

  .بود کرده اشاره ها قرص به دست با

 .دونم نیم-
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 اسم .پیشخوان سمت بود کشیده را خودش لنگان لنگان

 که بود کرده نگاه یارس به دوباره و بود خوانده را ها قرص

ی اخم آن با
 

  .خانه میان بود ایستاده اش همیشیک

احت روزی چند یه-  درست غذا میاد زینب .فقط کن است 

  .خونه دنبال گردیم یم دوباره...بعدم .همه برای کنه یم

 منتظر پروانه .هایش جوراب به بود دوخته را نگاهش یارس

  .بود

ی یه-  .باشیم هم نزدیک ریم یم جان 

 :بود زده حرف باالخره یارس

 .هستیم ... فعال-

 هیچ آن از بعد .بود ریخته فرو پروانه آرزوهای کوه و

 روی بود کشیده دست .نداشت گفی  ی برای دیگری حرف

 :بود کرده نگاه حورا به بعد و کوثر رس

احت-   .کن است 

ی خورده شکست و غمگی  ی  خودش ی خانه تا را مست 

 نیم رهایش ای لحظه رفی  ی فکر اینحال با .بود لنگیده

  .کرد
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ی به ها پنجره از  سمت به و پراکنده آرایم به که جماعن 

 بزرگ دیگ تر آنطرف .کرد نگاه رفتند یم سادات ی خانه

 یم برش و دور رضوان و صالچ خانم .بود گاز روی آش

 با آرایم به .کرد یم دنبال را یارس پروانه نگاه .چرخیدند

ی دست  قصاب کنار از بود کرده گره بدن جلوی که هان 

  .رفت سادات ی خانه طرف به و گذشت

ی با مرضیه بار اولی  ی برای که بود بعد ساعت نیم  که سین 

 پروانه عمارت های پله از بود آن روی آش بزرگ ی کاسه

 .آمد باال

 

 از پر دوباره پروانه ی سینه و کرد باز را در یاسی  ی

 :برد باال را صدایش .شد اضطراب

 .داخل بفرمایید-

ی ی به که دخت  ی و گرفته چادر با را رویش سخن   را سین 

ل  :داد جواب کرد یم کنت 

ید .ممنون خییل-  هللا؟ شا ان بهت 

  .الحمدهللا-
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 .اجازه با-

ی تو هم رو یارس آش کاسه مادر یاسی  ی-  خودش .بده بت 

 .برن اونجا تا میشن اذیت .احتماال مادره ی خونه

ی روی از را کاسه یاسی  ی   .برداشت سین 

 .رفت پایی  ی ها پله از و انداخت پایی  ی را رسش مرضیه

 شب که کش همان .کشید یم چنگ پروانه دل به کش

 پاهای پایی  ی ایران دیدن وقت قبل سال هجده عاشورای

 هایش چنگال روز آن .بود کشیده چنگ دلش به سادات

یک چنگال مثل ی دخت  ی ماده انگار اما امروز بود جان ن 
 

 پلنیک

ک همان .داشت النه دلش در خشمگی  ی ی دخت   جان ن 

  .بود کشنده سخت شب آن خونخواه و شده بزرگ

 پایی  ی سادات ی خانه های پله از که دید را یارس پنجره از

 طرف به کند نگاه حیاط در ها زن به اینکه بدون آمد

 آخر به را حیوان پوست کندن کار که رفت قصاب

 رو دلش و چشم خدایا»نالید دلش در پروانه .بود رسانده

 «بره رو باباش راه نذار .نگهدار پاک
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ی ...مادر یاسی  ی-  امشب .یارس به بزنم زنگ بیار رو گوشر

  .اینجا کنم دعوتشون

 امشب؟-

  .بود گرفته را شماره پروانه

**** 

 

 پیاده تا گرفت ماشی  ی در ی دسته به که را دستش خزر

 .دید دانشگاه ورودی جلوی خیابان آنطرف را شاپور شود

ی چنان لحظه یک ش که گرفت اضطران   رساغ را نظت 

ی همه از رس یارس که بود حاال همی  ی انگار .نداشت  در چت  

 شبانه یک .بفهمد او به را آدم این ربط و خط و بیاورد

ی قدر به حورا بد حال و نخوابیدن روز  وضعیت کاق 

 در هنوز حالیکه در حاال و بود کرده خراب را اش جسیم

  بود نرفته یادش بحثشان و جر آخرین و بود یارس ماشی  ی

  .بودش انداخته تالطم به شاپور با کم ی فاصله این

 روی را کیف بند . چادرش سمت برد دست .کرد مکث

 .کند یم نگاهش یارس که فهمید یم .کرد مرتب دوشش
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ی  و بود آنجا هنوز شاپور گرفت را در ی دسته دوباره وقن 

ی حاال   .زند یم حرف کش با که دید یم بهت 

 . بزن زنگ شد تموم کالست-

ی یک به خزر  این با روز هر مثل .کرد اکتفا آرام خداحافیط 

ی انگار حاال که تفاوت  میانشان تر خراب همیشه از چت  

  .بود

 طرف به شاپور جوی آنطرف گذاشت را پایش که همی  ی

ه زن خزر .افتاد راه به دانشکده در  که دید را فروش گت 

  .افتاد راه به و بست را کیفش زیپ

 برداشت تند تند را هایش قدم ملتهب خزر .دیدش شاپور

  .شود نزدیک نباید شود متوجه شاپور اینکه امید به

 ...سل عه-

ی  قدم صدای .شد ساکت شاپور گذشت رسعت با وقن 

ی اینحال با شنید یم خودش رس پشت را بلندش های  حن 

 یا رفته یارس ببیند و رسبرگرداند ثانیه یک نداشت جرات

 :اومد در شاپور صدای که بود دانشگاه وسط تقریبا .نه

 . خوشگله پیس پیس-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ترس از خزر  .نداشت را ها قدم کردن آرام جرات حن 

  .دیگه رفت-

 و مقنعه کنار کشید دست .شد کند آرایم به هایش قدم

 جلوی سفیدی ماسک .شاپور سمت چرخید طمانینه با

 باالی تا بافت ای سورمه کاله یک و بود دهانش

 .بود شده کشیده ابروهایش

 .سالم-

  .پا گریز آهوی سالم-

 که فهمید یم شاپور های چشم ی گوشه شدن تنگ از

 .است خندیده ماسک زیر

 ...آخه ببخشید-

 داشتم وگرنه دیدمش یهو گفت شانسمون .آره دیدمش-

  .کنم بغلت میومدم

 :کرد نگاهش دلواپش با خزر .افتاد رسفه به بعد و خندید

ی-  نشدی؟ بهت 

  چطوری؟ تو .خوبم چرا-
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 .خوبم االن-

 :شد تنگ دوباره شاپور های چشم

ی اینکه برای پس- ی هم بهت  ی بشر یم کالست رس نمت   زیر مت 

ی  . بگ ن 

 .آخه رسده-

 :آورد پایی  ی را صدایش بعد انداخت اطراف به نگایه شاپور

 .کنم یم گرمت-

د هم روی را هایش لب خزر  :داد فرو را را اش خنده .فرسر

 .میشه بدتر حالت-

س- سه دیگه ساعت دو ییک تا فرهاد .نت   رو ماشی  ی .مت 

یم بیاره ون مت    .بت 

 بود نخوابیده بود خسته اینکه با .شکفت خزر گل از گل

ی حرف و بود جنگیده  بدل و رد حورا و خودش بی  ی هان 

ی تنها بود کشیده را اش انرژی تمام که بود شده  که چت  

 .شاپور با بودن .بود همی  ی خواست یم

 .بخوریم لیمو کاروانرسا بریم-
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 .افتاد راه به زودتر خندید یم حالیکه در

 

ی صد .بود شده کم ماشی  ی رسعت  مانده کاروانرسا تا مت 

 به خودش و خزر ی چانه روی بود افتاده آفتاب نور .بود

 چشم بودن بسته که کرد نگاهش شاپور .بود رفته خواب

ی را ها مژه تاب و بلندی ها  .داد یم نشان وقت هر از بیشت 

 چشم بعد و خورد تکان خزر رس .ایستاد آرایم به ماشی  ی

 .شد باز عجله با هایش

 -رسیدیم؟

 .خفته زیبای .بله-

 :کشید صورتش به دست خزر

 برد؟ خوابم چرا-

ی دیشب نخوابیدی خب-  بخوابون رو صندیل .خوب دخت 

 .بخواب

  .شدم رسحال .نه .نه-
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 و ماشی  ی در به بود داده تکیه که کرد نگاه شاپور به

 .کرد یم نگاهش

  .برد خوابم نفهمیدم اصال-

 .کنم نگات بازم خوام یم بخواب-

 :زد لبخند خزر

  .پایی  ی بریم-

ی یه وایسا -  .بهت بدم خواستم یم چت  

 .برسد کاپشنش جیب به دستش تا داد تکان را خودش

ی جروق جرق صدای خزر   .شنید یم را چت  

 .کنم کادو نتونستم ببخشید-

 :خزر جلوی گرفت را هایش دست

 .عشقم زیبای گیسوان برای-

ی ی نوشته به خزر  .کرد نگاه شاپور های دست میان چون 

  .بود شده گرد و پیچیده زیبا شکیل با که خودش اسم

ی؟ نیم-  گت 

 .آمد باال آرایم به خزر های دست
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 ...وای-

ه .بیاد خوشت شاید کردم فکر-  .موئه ی گت 

 ...خدایا-

  .بست را گلویش راه بغض بخواهد اینکه بدون

 .موهات به بزنم من بده کن بازش-

ه خزر ون پالستیک از آرایم به را گت   لحظه آن در .آورد بت 

 درست را قلبش تپش که بود شده عشق از رسشار آنقدر

ی تنها .کرد یم احساس پوست زیر  گذران از بعد که چت  

  .بود همی  ی داشت نیاز بد روز دو

 .قشنگه خییل-

 .ها اسمته-

 .فهمیدم-

 خوام نیم اصال من بده گریه؟ دوباره-

ه  :کشید خزر دست از را گت 

ی- ی یعن   ؟ خ 
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 که فشاری حجم .نتوانست اما بخندد کرد سیع خزر

ی هیجان یک شکل به حاال بود شده متحمل
 
ی زدیک  طوفان 

  .کرد یم بروز داشت

 .بیا .خودم موهای به زنم یم اصال-

ه و داد پایی  ی را آینه  .زد موهایش جلوی به را گت 

 .میاد بهم هم خییل-

 :خندید گریه میان خزر

 .قشنگه خییل مرش-

 یم خطیش خط هم االن .دیگه نیست تو مال فایده چه-

  .روش شاپور نویسم یم کنم

 :کشید هایش چشم به دست خزر

  .کنم نیم گریه-

  .بهت بدم تا کن پاک .آفرین-

 دست شاپور کرد پاک را هایش چشم خزر که همی  ی

 :اش مقنعه زیر انداخت

 .دار برش-
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 بلند موهای اصطکاک شد برداشته خزر رس از که مقنعه

 .کشید خودش دنبال به را

 .موهام نیست خوب...االن-

 :کرد نگاهش شاپور

  بودی؟ یک ابوت جودی-

ون را موها بافت تا انداخت دست   .بیاورد بت 

ی با وقت هر . کن باز رو اینا-   .موهات باشه باز من 

وع  ای دسته بعد .کرد موها بافت و تاب کردن باز به رسر

 :گرفت را موها از

 .بکن رو پشتت-

 بوی بدنش و تن لحظه آن در کرد یم آرزو .چرخید خزر

ی و بیمارستان
 

ی و خستیک
 
  .ندهد ماندیک

 .خوبه کنم فکر .نیستم هم بلد-

ه  پشت دست و چرخید خزر نشست موها به که گت 

 :کشید رسش

  .مرش...واقعا . قشنگه خییل-
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 :کرد باز را ماشی  ی در شاپور

 .میشم خفه ماسک تو دارم-

 درست ظهر نزدیک آفتاب .شد پیاده ماشی  ی از هم خزر

 و سفید ابرهای که رسدی باد .خورد یم هایش چشم به

 موهایش بلندی زیر افتاد کرد یم جا به جا را آسمان تمت  ی

 را ماسکش حالیکه در شاپور .داد تاب هوا روی را موها و

 لبش روی نرم لبخندی .کرد یم نگاهش داشت یم بر

 .بود نشسته

 تر؟ قشنگ این از داریم-

 عجله با شاپور .کشید موهایش به دست خجالت با خزر

 :آمد طرفش به

 .نداریم .نداریم-

 رو گذاشتش و کرد بلندش بغلش زیر انداخت دست 

 :ماشی  ی عقب کاپوت

ی انقدر چرا-
 

  تو؟ قشنیک
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 نشانه را گردنش رسد باد .گرفت گاز را هایش لب خزر

 زبر را پوستش شاپور بودن نزدیک اینقدر و بود گرفته

  .بود کرده

  .بود شده تنگ برات دلم-

 روشن را صورتش از نییم آفتاب که کرد یم نگاهش خزر

  .کرد یم تر

 .منم-

 

 :برد هایش لب نزدیک .گرفت را هایش دست شاپور

 به مجبورم ؟ کنم بوست تونم نیم کنم چکار حاال-

 .کنم اکتفا دستات

 بیا .خزر دست رسد پوست به چسباند را گرمش های لب

 :خندید خزر .برقصیم هم با بذارم آهنگ یه

 .نیستم بلد من-

  .دم یم یادت-
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 یم را ماشی  ی درهای موزیک بلند صدای بعد ثانیه چند

 جلوی و کرده باز هم از را هایش دست شاپور .لرزاند

 :بود ایستاده خزر

  .مردونشه این-

 به و پا پاشنه پشت گذاشت یم را پایش های پنجه نوک

 .داد یم موج بدنش

 .زنونه اینم-

 در را موها انداخی  ی باال ادای و داد موج بار چند را کمرش

 روی از و زد یم دست .خندید بلند صدای با خزر .آورد

 :کشید را دستش شاپور .کرد یم نگاهش ماشی  ی کاپوت

ی-  .پایی  ی بت 

 .نیستم بلد من-

 .بده تاب اینو .آها باز دستا-

 :کرد راست و چپ و گرفت را خزر کمر دست با

 .چشمایم نور .دنیایم کل .بیا آهان-
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 همرایه کرد یم سیع خجالت با خندید یم حالیکه در خزر

 که بود ناشیانه حرکات از داری خنده شکل فقط اما کند

  .کرد یم ردیف هم رس پشت

 دوباره که بود شدن نزدیک و دور و حرکات همی  ی میان

 رسید آرام ی ترانه یک به موزیک شاد ریتم .چسبیدند بهم

 .نشدند جدا هم از اینحال با .شد تندتر باد و

 گردن پوست به کشید دست شاپور ماشی  ی گرمای در

 :کرد لمس را مانده جا به قرمزی و خزر

  .نزدم رو ریشم ببخشید-

ی هنوز خزر  کرد یم گز گز تنش پوست .بود هیجان درگت 

ی میل اینحال با ی و درون   شاپور به لحظه آن در که کششر

ی .شود دقیق خوب گذاشت نیم داشت ی ن   تمرکزش خوان 

ی در داشت نیاز فقط لحظه آن در و بود گرفته را  لذن 

 .شود جدا فکرها ی همه از داشت نیاز .شود غرق عمیق

ی هیجان 
 
 لحظه که کشید آسمان به رس چنان اش زدیک

 خودش و شاپور گردن دور انداخت دست چطور نفهمید
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 چشم به زد زل .گرفت را کمرش شاپور . او به چسباند را

 .بود کرده کرخت را دو هر ماشی  ی گرمای .هایش

ی آرایم به شاپور های دست
 
 لمس را خزر بدن های برآمدیک

ی در خزر .کرد یم ده را خودش مطلق حش ن   به بود ست 

ی  .کردند یم فتح را اش شکننده و ظریف تن که دستهان 

ی ی حن   شود یم باز آرایم به اش دکمه اولی  ی فهمید وقن 

  .نکرد باز را هایش چشم

ی جسم دو بعد دقیقه چند و  های صندیل روی تاب ن 

ی بار اولی  ی برای و پیچیدند یم هم به ماشی  ی عقب  را چت  

 آن به هنوز روحشان و جسم ظرف که کردند یم تجربه

  .نداشت جا اندازه

**** 

 

 یم ماشی  ی عقب صندیل روی را خودش زد یم پلک چه هر

   .بود شاپور های دست گرمای تنش تمام .دید

 این کرد یم فکر داشت کم کم و بود گرفته گر بدنش

ی  هنوز ساعت چندین از بعد که است تب به شبیه بیشت 
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 قرمزی خون به و بود ایستاده پا رس .است نرفته بی  ی از

 حرف .کرد یم نگاه زد یم فواره گوسفند شاهرگ از که

ی رس و زدن ی بقیه دادن سالمن   فرستادن صلوات حن 

ی مثل را هماهنگشان  را دهانش آب .شنید یم صدا از موخ 

 یم اش شده گس دهان در شاپور طعم داد یم فرو که

 های دست انگار .بود زده بغل زیر را هایش دست .پیچید

ی باید و نبودند خودش ی دست .شدند یم پنهان جان   هان 

 چشم .بود برده خودش تن کشف به و گرفته شاپور که

 . باشد رویا عالم در انگار .داد فشار هم روی را هایش

ی .داشت خواب به احتیاج ی که خوان   بفهمد شد بیدار وقن 

 صندیل و بیابان آن و بوده خواب عالم در چت  ی همه

ی .است بوده رویا همه برهنه تن دو و ماشی  ی  که رویان 

 اما . بپیوندد واقعیت به روزی داشت دوست شاید

 مرز تا چت  ی همه .بود افتاده اتفاق .نبود خواب هیچکدام

ی
 

  . بود رفته پیش دیوانیک

ی از  زیرش لباس و خودش بار صد بود رسیده خانه به وقن 

ی در را  به .بود کرده چک خون از ردی دنبال به دستشون 

ی یا زخم آنکه منتظر بود زده دست خودش  پیدا جراحن 
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ی .کند  .است رفته پیش کجا تا اتفاق این دانست نیم حن 

 چرا ؟ بود شده رها آنطور چرا بود؟ گیج انقدر چرا

 رستارس وحشت کند؟ یم چه و کجاست بود نفهمیده

  .بود گرفته را وجودش

ی قدم با  چت  ی حاال و داشت تب .برگشت خانه به کند هان 

ی  بخاری کنار نشست .کرد یم احساس گلویش در سنگین 

 یم کاش .کرد یم پوشک را کوثر که کرد نگاه حورا به و

 یم کش چه برای اما .بخواهد کمک کش از توانست

 برایش نباید اتفاق آن اگر .بگوید فاجعه این از توانست

ی باشد افتاده
 
 هنوز را شاپو صدای .بود شده تمام اش زندیک

 کاری خدا به .خزر نکردم کاری»شنید یم هایش گوش در

 ترس بود برگشته واقعیت دنیای به آنکه از بعد «.نکردم

 .بود پرانده رخش از رنگ

 چته؟-

 فهمید تازه آنوقت و چرخید حورا صدای سمت به رسش

  .داشت لرز .خورند یم هم به رسعت با دارند هایش دندان

 .دارم تب-
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ی  و ببندد را هایش چشم آنکه از قبل و کشید دراز وقن 

ی عالم در شود غرق ی و گیچ   :نوشت شاپور برای المکان 

  .ترسم یم من-

ی  خانه وارد یارس انداخت تنش روی را دوم پتوی حورا وقن 

ی که بود هوشیار آنقدر هنوز خزر .شد  زیر را گوشر

د فرو بالشت ی یارس صدای . بت  ی بود عصبان   به را گوشر

 .بست را خانه در پا با همیشه مثل و چسبانده گوشش

  امشب؟ همی  ی-

ی و خزر به نگایه   .کرد بود رویش که پتوهان 

 .نیست بازی مهمون وقت اومده بیمارستان از تازه مادر-

 .داد نشان حورا به هوا روی را چشه عالمت دست با

ی با .نکرد نگاهش حورا  :داد جواب آرام صدان 

 .داره تب-

ی .نیست وقتش االن . نه- ؟ یعن   خ 
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 همانطور .خورد تکان حورا رفت باال که یکدفعه صدایش

ی روی دستش و خزر روی بود شده خم که  بود اش پیشان 

د بهم را هایش لب   .فرسر

ه کش باال باشه- احت باید مادر نمت   وقت ویل کنه است 

ی یش .خوبه حالش هم حورا .نیست هم مهمون   .نیست چت  

  .هللا اال اله ال .اینجا بیاره رو غذا زینب

ی  :بود ایستاده کمر به دست کرد قطع که را گوشر

 چته؟-

 :ایستاد حورا .خورد یم هم به خزر های دندان هنوز

 .خورده رسما-

ی به  جواب را نگاهش یارس .کرد یم نگاه یارس دست گوشر

 :داد

 .اونور بریم شب خواست یم .بود مامان-

خانه طرف به  :رفت آشت  

 آخه؟ اینکاراست وقت االن-
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ی همزمان .کشید رس و برداشت را بطری  بالش زیر گوشر

  .لرزید خزر

 .بیارن غذا گفتم-

 :بست را یخچال در

  .شام برای اینجا میان گفت-

 :بود ایستاده رسپا همانطور حورا

 .نیست مرتب... خونه-

 :زد تا باال به رو را لباسش آستی  ی یارس

  .کنم یم تمت  ی-

 .همونجا رفتیم یم-

ی تا بود شده خم که یارس  به بردارد زمی  ی روی از را چت  

  .شد صاف آرایم

ی نداره معنا .اومده بیمارستان از تازه مادر-   .رفی  ی مهمون 

ی .دوخت خزر به را نگاهش حورا  کتاب یارس .نداد جوان 

 :برداشت را خزر های
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 کتاب و کیف جای سالن ی گوشه .اتاق تو بذار رو اینا-

 .نیست

 ماند بند .رفت در جا از کیف بند برداشت که را کیف

 بسته نیمه زیپ از .شد رسازیر کیف و یارس دست میان

چه یک خودکار چند ی پد کوچک یادداشت دفت   و بهداشن 

ه بعد ی رسی گت  ون چون   .افتاد بت 

 

ه فلز روی یارس های چشم  ثابت افتاد دمر که ای گت 

 از زودتر .کند جمع را وسایل تا شد خم زودتر حورا .ماند

ی پد همه  سمت دستش که همی  ی اما .برداشت را بهداشن 

ه  .شد خم آرایم به .رویش گذاشت را پایش یارس رفت گت 

  .شد خت  ی نیم جایش از آرام خزر همزمان

ی ثانیه .بود آمدن کش حال در انگار چت  ی همه  که هان 

ه یارس .نداشتند مقصد به رسیدن قصد  برداشت را گت 

 دهان در آب .شد پیدا خزر ی نوشته چوب و چرخاند

 در اینکه به .کرد فکر فرار به لحظه در .شد گلوله خزر

 سمت رفی  ی به .دارد فاصله او با چقدر و کجاست خانه

 عمل به فکرهایش آنکه از زودتر اما .در کردن قفل و اتاق
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 گرد هایش چشم .سمتش چرخاند رس یارس شوند نزدیک

ی از وحشتنایک تصویر .بود شده   .راه در طوفان 

 چیه؟ این-

ه میان حورا نگاه .بود مانده خت  ی نیم هنوز خزر  که ای گت 

  .بود نوسان در شده خت  ی نیم خزر و بود یارس دست

 چیه؟ این میگم-

ی لرزش اما بود آرام هنوز صدایش  که بود صدا ته عجین 

ی از ترس .کرد یم منعکس خانه در را ترس  .بعد لحظان 

 دریای در کلمات اما «بزن حرف»زد نهیب خودش به خزر

 .بودند شده غرق اضطراب پر و مریض تبدار رسی بزرگ

  .شود بلند کرد سیع خزر .برداشت سمتش قدم یک یارس

 نیستم؟ تو با-

ه-  .مو... گت 

 :بود نشسته خزر ی همقد حاال .شد خم یارس

 بوده؟ کجا-

 :داد قورت را دهانش آب خزر
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 .خریدم-

 جلوی درست یارس رسخ صورت و شده گشاد های چشم

ی روی آمده بر رگ فاصله این از .بود هایش چشم  و پیشان 

 .دید یم را زدنش دل دل

 هان؟ خریدی-

 نیمه تا خزر که شد رها خزر صورت توی چنان دستش

ه .رفت فرو پایی  ی بود شده بلند که رایه ی گت   که مون 

 مغز تا درد و خورد خزر ی گونه به بود یارس دست

 .رفت پیش استخوانش

 خریدن؟ برات یا خریدی-

  .بود نرفته باال ها آنقدر هنوز صدایش

 :کشید باال و گرفت را خزر لباس ی گوشه

 .ام تو با-

 هنوز .آمد جلو حورا .ایستاد پا روی لباسش دنبال به خزر

ی پد  .لرزید یم صدایش .بود دستش بهداشن 

  .کن ولش-
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 .نداد اهمیت یارس

ی هر ی هرزه-   .زنم یم آتیشت جان 

 را دستش مچ یارس کند رها را لباسش کرد سیع خزر

 :گرفت سفت

 .بده منو جواب-

 .خریدم خودم-

 :آمد میان دوباره حورا صدای

  .مریضه...کن ولش-

ی یارس  رنگ چطور دوباره که کند نگاهش تا نچرخید حن 

  .بود پریده صورتش از

 در بریم بپوش لباس االن همی  ی . خریدی خودت که-

 یاال .خریدی که ای مغازه

 در جا از بخاری و بخاری به خورد خزر .داد هل را خزر

ی .آمد  کند محافظت خودش از بود کرده سیع که دسن 

 بفهمد تا کشید طول ثانیه چند و بخاری به چسبید

  .سوخت دستش
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 :کشید عربده یارس

 .یاال-

 صدای .کرد جدا بخاری کنار از را خزر .آمد جلو حورا

  .بود شده بلند اتاق از کوثر ی گریه

 .بپوش لباس-

 دست کف .بود افتاده راه خون و شده زخم خزر ی گونه

 یارس .بود ایستاده منگ و گیج و گرفته را اش سوخته

 :داد فحش

 .یاال .اینجا آورد رو تو اونکه بابای تو سگ-

 آویز از را خزر های لباس .برداشت بلند قدم چند

 یم نگاه دستش به خزر .اتاق وسط کرد پرت و برداشت

 :کرد

  .نبود مغازه-

  .نزن حرف بپوش-

 :سمتش چرخید حورا

  .نکن اذیتش-
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ده هم روی یارس های لب  :شد فرسر

 .اونور برو بیا تو-

 .مریضه-

 :کشید عربده دوباره یارس

 .نبوده مریض بازی هرزه برای .مریضه که خورده گه-

  .بپوش

 :کشید اش گونه به دست خزر

  .دانشگاه جلوی .خریدم خانم یه از-

 یک حرف این با کشید یم نفس زخیم خوک مثل یارس

 و پریده رنگش که افتاد حورا به نگاهش .شد ساکت لحظه

 :آمد حورا پشت از خزر صدای .لرزید یم داشت

  .برام ساخت...دادم سفارش-

وع حورا های پلک  تازه انگار یارس .بود کرده پریدن به رسر

ی خشم دنیای از لحظه یک باشدش دیده  اش اندازه ن 

ون  .شود بد حالش دوباره حاال همی  ی که ترسید .آمد بت 
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ی های حرف  تحت وجه هیچ به »زد زنگ گوشش در دکت 

ی تنش ه قرار عصن   «نگت 

ی اگه دارم هم رو ش شماره-  ...خواسن 

  . دهنتو ببند-

 خزر از بود کرده سیع که کرد نگاه حورا های دست به

 ماجرا این از کشیدن دست .لرزششان به .کند محافظت

 کردن فکر از داشت استخوانش ته تا .بود سخت برایش

ه این که مردی به  یم داده سفارش خزر برای را گت 

 زمان و زمی  ی توانست یم که داشت خشم آنقدر .سوخت

 بود پریده رنگ لرزان نحیف جسم آن تنها .بدوزد بهم را

به وقت همی  ی . شد یم مانعش که  و خورد در به ای ض 

  .شد پیدا ها شیشه پشت  پروانه ی سایه

 در چت  ی یک تنها .داد فشار هم روی را هایش دندان یارس

 روز آن کش چه که پرسید یم زن آن از باید .بود رسش

 .بود داده سفارش را خزر اسم

**** 
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ی .کرد یم جروق جرق پالستیک ه تت    در بود رفته فرو گت 

 چرخاندش چندم بار برای .بود کرده اش پاره کیم و گوشه

 باید که آنقدرها شی  ی نظرش به .شبانه .کرد نگاه اسم به و

 با .بود شده قشنگ اینحال با اما بود نیامده در خوب

 دلش لحظه آن در بود پرسانه و کوتاه شبانه موهای آنکه

ی .بدهد سفارش برایش بود خواسته  یم را سفارشش که زن 

 :بود خندیده نوشت

 هست؟ بازم یا تان؟ دو همی  ی-

 :بود خندیده میثم

 .میدیم سفارش بعد رسی رو ها ای صیغه .سوگلیان اینا-

  .میشه تموم چوبت وقت یه

 که حاال .آمد نیم اش خنده حاال اما بود خندیده موقع آن

ی هیچ بود شکرآب خانواده با اش رابطه  خنده چت  

  .نداشت

 گذاشت را ژیلت ی بسته بود آمده مغازه به که پرسی

 :پیشخوان روی

 .کنده .خوره نیم درد به اینا .بیار خوبا جنس اون از-
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ه شاپور  خم و پیچ که طوری کرد برعکس مت  ی روی را گت 

 که اندخت پرس به نگایه .نباشد مشخص چوب و اسم

 :بود نیامده در صورتش موهای درست هنوز

ی خرش- ؟ریش چت    .که نداری سبیلم و هسن 

ی پرس  نمیک خوش محض و کشید صورتش به دسن 

 :زد پوزخند

ی بزرگ-   .فهیم یم میشر

 : کشید دستگاه به را کارتش شاپور

 کرده؟ کف شاشت-

 :داد پس را کارتش شاپور .خندید پرس

ی- ی .جوجه برو بگت   .نداریما زخم چسب .رو خودت نت 

 شاپور .داد تکان دست برایش رفت یم حالیکه در پرس

ی دم .داد تکیه وع دوباره و گرفت عمیق   ته و رس به رسر

ه کردن ه .کرد مت  ی روی گت   زده خزر موهای به که را گت 

 یم روزی چنی  ی دلش همیشه چقدر بود کرده فکر بود

 برای شدن تنگ دل اینطور .ای عالقه چنی  ی .خواسته

  .شدن عاشق اینطور .کش
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ین طعم هنوز .داد تکان راست و چپ به را هایش لب  شت 

 بدن فتح لذت .بود دندانش زیر نیمه نصفه ی رابطه آن

ی  آفتاب آنطور .خزر آنهم .داشت دوستش که دخت 

  .ندیده مهتاب

ی .کشید هایش لب روی زبان  تک تک به کردن فکر حن 

 خزر کرد یم فکر حاال .کرد یم منقلبش دوباره ها صحنه

ی چه به  آن به هم او ترس جز آیا .کند یم فکر چت  

 عمل خوب آنقدر کرد؟ یم فکر شورانگت  ی های صحنه

 را هایش ریش کاش بدرخشد؟ خزر ذهن در که بود کرده

 آدامس یک حداقل یا بود نکشیده سیگار قبلش .بود زده

 لحظه این به رسیدن کرد نیم را فکرش .بود انداخته باال

 همیشه خزر های زدن پس و ها ترس .باشد رسی    ع اینقدر

  .بود مانع

ی  جواب و خزر ترسم یم پیام جز .کشید لبش کنج دسن 

 .بود نشده بدل و رد میانشان دیگری چت  ی خودش تکراری

  .بود ندیده را پیامش خزر

ی  پایی  ی و باال را هایشان چت دوباره و برداشت را گوشر

  .کرد
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  دلم؟ این با دیگه کنم چکار من حاال-

 :بود نوشته فقط خزر

 .ترسم یم من-

ی این .خندید .داد باال را ابروهایش
 
 دوست را خزر سادیک

ی .داشت ی اینهمه حن   عروسک شبیه .بودن اطالع ن 

ی  فرمش خواست دلش هرطور توانست یم که بود خمت 

  .بدهد

ون صفحه از  نیم ها وقت این که دانست یم .آمد بت 

  .داد یم پیام دیگر ساعت چند احتماال .بدهد جواب تواند

 چند پیام یک دادن برای مردد .کرد نگاه شبانه عکس به

ی .کشید تایپ ی صفحه روی انگشت بار  حاال یعن 

 بود؟ شان خانه همیشه بعد به این از بود؟ آنجا شهرناز

ی این با کند؟ تحملش توانست یم چطور  دیگر تفاست 

  .رفت نیم تهران به هیچوقت

 .نوشت را چطوری ی کلمه باالخره انگشتانش کند حرکت

ی انگار شبانه  :داد جواب رسی    ع باشد دستش گوشر

  .خوبم .سالم-
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  .شد دلخور لحنش رسدی از شاپور

ی روی-  بودی؟ خوابیده گوشر

 .بود دستم-

 زدی؟ یم حرف یک با-

ی و خنده به ی استیکر چند شوخ   شبانه .فرستاد عصبان 

 :داد جواب خشک و رسد

ی با-  .دکت 

 :داد فشار هم روی را هایش لب شاپور

ی شب؟ وقت این- ؟ دکت   خ 

ی اول- ی دکت  ی دور بعد پرسن یم رو یک یا خ  ن   بودن غت 

  .برمیدارن

 حرکات توانست یم حاال همی  ی.شد تنگ برایش شاپور دل

 که لجوج ی خنده آن .ببیند را ابرویش و چشم و رس

  .داد یم نشان را مرتبش و ردیف های دندان سفیدی

 .هست چت  ی همه به حواسش شاپور که نره یادت گفتم-

 .مشخصه .بله-
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 . آمد نیم خوشش ها کنایه این از

ی خب- ی دکت   یک؟ برای خ 

ی- ی ورزش دکت    .مامان درمان 

 خییل شبانه نظر به حتما .گرفت گاز را باالیش لب شاپور

 جانشی  ی و خانواده ارشد پرس عنوان به او که بود زشت

ی که است دور آنها از تنها نه پدر ی حن   و دردها از خت 

ی .ندارد هایشان رنج  نیم فکر اینطور هم شبانه اگر حن 

  .داشتند را فکر این خودش وجود ذرات تمام کرد

 مامان؟ چشه-

 .زانو ماجرای همون-

یش-  شده؟ چت  

ی پله-  پاش یکم آخرش اومده پله با شده خراب پاساژ برق 

 .داره درد زانو پیچیده

  .کشید را موها بعد و کرد موهایش میان را پنجه شاپور

ی پاش-  شده؟ چت  
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 فکر یه باید زانوش داستان این برای کال .داره درد .نه-

 .بکنم اساش

 شاپور .بود آمده در جمع حالت آن از شبانه های فعل

 گذاشته کنار شاد بازی یک از که مغرور ای بچه مثل

ی به زد زل باشد شده   .گوشر

ه بار زیر که کنه عمل باید-  تو بیفتم تونم نیم میگه .نمت 

 .اوضاعمون این با االن اونم .خونه

 کرد یم راست و چپ را هایش لب دلخوری با حالیکه در

 :نوشت

 اوضاع؟ کدوم-

ا این و وکیل و شهرناز کارای-   .چت  

 :شد هم در هایش اخم

 داره؟ ربیط چه شما به-

وع-  .شاپور دوباره نکن رسر
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 دنبال که خانم شهرناز شهرناز؟ کارای دنبال افتاده مامان-

 داره بچه و زن طرف بود رفته یادشون بودن ددی شوگر

 رس کشید رس رو رحمت ریق و زمی  ی گذاشت که رو رسش

  میشه؟ پیدا کلشون و

ی- ی خ 
 

 تو؟ مییک

اثه؟ و ارث دنبال االن-  مت 

ی مورد در- ی نیم که چت    .نزن حرف دون 

ون انداختنش .دیگه همینه-  بهش خانم االن سگ عی  ی بت 

 .کنه جورش و جمع باید ما مامان برخورده

ی راست آره-
 

  .مییک

 .بابا برو-

ی اه و بد خودش به و مت  ی روی انداخت را گوشر  گفت بت 

 شبانه .است کرده باز شبانه با را بحث این رس دوباره که

 :داد پیام

س رو حالش مامان به بزن زنگ-  اینم اگه .بده پیام یا .بت 

  .نیست ممنوع برات

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ون چت صفحه از جواب بدون قبل از دلخورتر شاپور  بت 

وع کند پرت را خودش حواس آنکه برای .آمد  به کرد رسر

 :خزر برای نوشی  ی

ی-  روی بودی نشسته هان؟ بودی؟ اینجا االن شد یم خ 

ی .کردم یم بوست بافتم؟ یم رو موهات پام  شد؟ یم خ 

ی خوردگیم رسما  چه .ماشی  ی تو امروز خوردم دارو .شد بهت 

ی  .دارون 

ی چه هر .فرستاد عشق و شادی عالمت  نوشت یم بیشت 

ی  حالش و گرفت یم فاصله هایش حرف و شبانه از بیشت 

ی  .شد یم بهت 

ا گفی  ی یم- ین لیمو دکت  ی برای شت 
 
 من شفاست رسماخوردیک

  .الگ خوردم استامینوفن چقدر .کردم نیم باور

 های حرف به حالیکه در و اش چانه زیر گذاشت دست

 :داد ادامه خندید یم خودش

 مخصوص فقط البته .ای شده کشف جدید داروی یه تو-

ی تجویزم بشه چیم هر بعد به این از .من  دوستت .تون 

ی چشم دارم
 

  .من پلنیک
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 انگار و خودش معوج و کج تصویر به .ترازو به زد زل

ه ثانیه چند ببیند را خزر دوباره  بلور و خزر .ماند خت 

ی بدن های موج و ها دکمه شدن باز هیجان .تنش  دخت 

 .بود افتاده شماره به هایش نفس که

 این از تواند یم بخواهد وقت هر حاال کرد فکر خودش با

ی افسار و لذت ی چشمه
 

 فکر این با و .بنوشد گسیختیک

 .شد لذت از رسشار

م دوست ییک اون برای اینم-  چطوره؟ .دادم سفارش دخت 

ه عکس  کرد فکر . خندید و فرستاد خزر برای را مو گت 

ی جنگ یک حاال  و نمک که شود یم ایجاد کوچک لفیط 

 به عاشقانه های سکانس با پایان در و بود رابطه شور

ی  یم تب در خزر آنکه از غافل .شود یم ختم خوشر

 اش گونه روی خون و  سوخته دستش کف .سوخت

 به و بود نشسته رسش باالی خواهرش .بود بسته دلمه

 فرار و یارس کشی  ی به حال به تا چرا که کرد یم فکر این

 است؟ نکرده فکر کردن

**** 
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ی از ردی.بود شده خشک خزر ی گونه روی خون  خراشر

 حورا .بود رنگ قرمز و متورم دورش تا دور که عمیق

 .بود بیدار هنوز پایش روی کوثر .بود نشسته رسش باالی

ی خودش از گایه و کرد یم نگاه تاق به  یم در صداهان 

 یم نگاه باز دهان با خزر آرام نا و تند تنفس به حورا .آورد

ی گر به .کرد
 

ی ی حوله و صورتش گرفتیک  میان که مرطون 

 گم اشک رد هنوز .بود برده خوابش و گرفته هایش دست

  .بود پیدا موهایش میان ی شده

ی زیر برد را دستش حورا ه و بود رسش پشت که بالشر  گت 

ون را مو ه .کشید بت   حاال که خودش شکسته موی گت 

 چوب چسب .بود افتاده شکاف واو روی و نداشت الف

 چه برای دانست نیم درست که بود دستش کنار کوچیک

 دارد؟ کردنش درست به تماییل اصال آیا و است برداشته

 مرد این از که ای هدیه اولی  ی .بود خریده برایش یارس 

 نکرده زنده دلش در را حش هیچ تنها نه اما . بود گرفته

ی که بود  آنطور .بود آورده دنبال به درد و تشویش بیشت 

ی درست استفاده به اضار و اتاق در راهش بسی  ی  تا وقن 
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ی هیچ بود محسن شبیه اندازه آن ی جز چت    را کودیک تلچ 

 .کرد نیم زنده

ی خزر  دوباره حورا شد باعث و گفت خواب در مبهم چت  

ه همی  ی شبیه ییک هم خزر کیف در حاال .کند نگاهش  گت 

ه .بود شده پیدا ی ی سهمیه که ای گت   را امروزشان رسر

 بود نرسیده پروانه اگر دانست نیم حورا و بود رسانده

  .شود ختم کجا به ماجرا بود قرار

ه  یم چه یارس ذهن در .کرد رو و پشت را خودش ی  گت 

ی گذشته ی بود؟ گرفته را هدیه این وقن   خزر مثل یعن 

  بود؟ کرده فکر او به لحظه آن در بود؟ داده سفارش

 لبخندی و داد تکان آهسته را پاهایش .گرفت عمیق دیم

ی ی به که زد کوثر به رنگ ن 
 
 را خودش های انگشت تازیک

ی چه .بود کرده کشف  فکر او به یارس که کرد یم فرق 

ی چت  ی هیچ .نه یا باشد کرده ی این در تفاون 
 
 نیم ایجاد زندیک

ی و خشم این در .کرد  رسش بر لحظه به لحظه که جنون 

 سفره وسط که نقطه این به بودش رسانده و شد یم آوار

ی این ی همه از . کرد یم غش
 
 حرف از .داشت خشم زندیک

ی هر از .یارس های ی .بود آمده رسش بر امروز تا چت    حن 
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ی ی ادامه به امیدش تمام روزگاری که یاسی  ی از
 
 بود زندیک

ی هر از.   .داشت خشم فقط بود یاسی  ی ی درباره که چت  

 بودند؟ آنجا چرا .کرد نگاه اسمش واو روی ترک به دوباره

ون .گفت یم راست خزر  این از خانه این دیوارهای از بت 

 چپ اینطور که نبود کش دیگر بود؟ بدتر روزگار و روزها

دشان فحش باد به راست و  ی مرده همیشه و بگت 

ش و فحش اسباب مادرشان  آنها مادر آنهم .باشد تحقت 

ی تمام که
 
  .بود باخته او نجات برای را اش زندیک

ی لحظه هر خشمش و داشت خشم  بار هر .شد یم بیشت 

 یم اش سوخته دست و خزر ی گونه روی زخم به نگاهش

ی افتاد ی چه .افتاد یم جوشش به درونش چت    داشت چت  

خوار ی بچه این جز ترسید؟ یم باختنش از که  که شت 

ی خودش ی نبود بعید هیچ و بود خاندان این از قسمن   وقن 

ی شد بزرگ ی چه ببندد؟ برایش رو از را شمشت   داشت چت  

  کند؟ فرار فردا همی  ی گذاشت نیم که

ی لرزش صدای  گوشه از آب .آمد بالش زیر از خزر گوشر

 روز دو همی  ی .بود شده جاری بالش روی خزر دهان ی

 با .بود مانده بیدار بیمارستان در رسش باالی صبح تا پیش
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ی به انگار بودند ریخته اشک و زده حرف هم
 
 را هم تازیک

ه هم شاید .باشند کرده پیدا  سفارش خزر برای کش را گت 

ون که کش .بود داده  توانست یم و بود خانه این از بت 

ی شانس
 
 احساش چه دانست نیم .بدهد خزر به را زندیک

 برای شانش خواهرش اگر شود یم خوشحال آیا . دارد

ی  را روحش حسادت عمیق حس یا باشد داشته خوشبخن 

  زند؟ یم زخم

ی دوباره ؟ کدام شانش؟ چه .لرزید گوشر  چقدر خوشبخن 

 داخل درها این از ای غریبه بدهد اجازه یارس بود ممکن

 مادرشان نام دنبال به آنها بود معتقد که یارسی بیاید؟

 نیم دراز سویشان به دست کش هرگز و شهرند این بدنام

ی همی  ی مگر کند   .هاشمیان بن 

 چرا بود؟ یارس چرا .داد فشار هم روی را هایش دندان

 تخش ی بچه پرس باشد؟ داشته وجود کش چنی  ی باید

ی بزرگسایل وقت به و بود داده آزارش کودیک تمام که  دسن 

 چرا .نداشت هم زدن پس ی اجازه که بود گذاشته رویش

ی همان
 

ی یکبار بچیک
 

کمان با که را سنیک  پرت او سمت به تت 

 بود؟ نینداخته طرفش به شدت با و برنداشته بود کرده
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 همیشه چرا بود؟ نزده کتکش ؟ بود نکرده اش زخیم چرا

 از نبود بلد حاال همی  ی چرا بود؟ بسته دهانش اندازه این تا

 بکشد؟ اینجا به کار بود گذاشته چرا کند؟ دفاع خودش

 اما توانست یم مادرش چطور .را یارس کشتش؟ نیم چرا

خانه کارد حاال همی  ی و شد نیم بلند چرا .نه او  را آشت  

 ی همه که کرد نیم فرو قلبش در دسته تا و برنمیداشت

 شود؟ تمام رنج این

ه نگاهش .بود فکرها این با جدال در ه به خت   و بود گت 

ی .آورد یم فشار هم به هایش دندان ون ی متوجه حن   بت 

ی تنها .نشد اتاق از یارس آمدن  کشیده خش خش وقن 

 حال زمان به حورا شد نزدیک شلوارش های پاچه شدن

ی در یارس .برگشت ی مست  ه .بود ایستاده دستشون   در را گت 

ی .بود دیده او دستان  کنار که کوچیک چوب چسب حن 

 نکرد فرصت .داد قورت را دهانش آب حورا .بود دستش

ی  .کند اش مخق 

 

ی حورا .کرد یم نگاهش و ایستاده رسش باالی یارس  به دسن 

 :کشید چشمش کنار
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  .خوابه...نیم-

 در .بردارد را کوثر تا شد خم .آمد جلو قدم دو یارس

 به .دزدید را نگاهش حورا .کرد نگاه حورا به حال همان

  .جوشید دلش دوباره و کرد نگاه اش گونه زخم و خزر

ی نیم چرا- ؟ خوان  ی هان؟ بابان   ...بابا دخت 

ی چشم .شد باز خزر های چشم  حورا .گیج و دار تب هان 

ی روی دست  :گذاشت اش پیشان 

  .باالست تبت .بزن صورتت به آب پاشو-

ی با خزر  .گذاشت گلویش روی دست .نشست گیچ 

 بلند آرایم به .است کرده گم را مکان و فضا بود معلوم

ی طرف به و شد ی در .رفت دستشون   بسته که دستشون 

ی لرزش صدای هم پشت بار چندین شد  بالش زیر از گوشر

 نگاه یارس به .شد قفل هم روی حورا های دندان .آمد

  .نباشد راه در دیگری ماجرای بود امیدوار .نکرد

 شد خم .شد نزدیک رختخواب به آرایم به یارس های قدم

د بالش زیر دست تا ی برق و رعد انگار وقت همی  ی .بت   مهین 
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 آنطرف از مرد یک ی عربده صدای باشد خورده باغ به

  .شد شنیده باغ

  .بود عیل عمو صدای

ی و زد کنار را پنجره ی پرده .شد صاف رسی    ع یارس  وقن 

 روشن باغ های چراغ تمام و کرد پیدا ادامه بیداد و داد

ون و حورا بازوهای میان انداخت را کوثر شد  .دوید بت 

ی به حورا ون نیمه گوشر  به . کرد نگاه بالش زیر از آمده بت 

ون وحشت با که خزر ی و بچه .بود پریده بت   هم با را گوشر

 وحشت از هایش چشم که خزر سمت دوید .برداشت

ی .بود شده گشاد  :اش سینه تخت چسباند را گوشر

ی هر-  .کن پاک هست خ 

ون خانه در از عجله با بعد و  را نازک دویدن تا رفت بت 

 خانه در سمت تاخت یم کرده رم اسب یک مثل که

ی با .ببیند  نرسیده در به دستش .خانه لباس و برهنه مون 

   .ماند پدرش دستان میان هوا در موهایش که بود

**** 
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ی صورتت-  شده؟ خ 

ی سوال همی  ی ی تا بود کاق   هشت و چهل خزر که بغض 

ی زیر .شود پاره بود کرده تحمل خانه در ساعت  نور بگ ن 

 تند تند اشکش و گونه زخم روی بود افتاده درست آفتاب

 . چکید یم

ی خزر؟-  شده؟ خ 

 جیب دستمال کردن پیدا برای و بود کرده رها را چادر

 تب جهنیم روز دو از بعد امروز .گشت یم را مانتو های

ی و ی مریض 
 
 دانشگاه به باالخره خانه شیون و جنجال ُ

 آنقدر نه بود شده خوب کامال هنوز نه آنکه با .بود آمده

 که همی  ی .بیاید دانشگاه به خواست یم فقط بود پا رس

 تواند یم قبل روز دو برعکس بود دیده و کرده باز چشم

 لباس نیست تبدار و گیج آنقدرها و بایستد پا روی

 مانتویش های دکمه یارس چشیم زیر نگاه زیر .بود پوشیده

  .شود آماده تا بود ایستاده حرف بدون و بسته را

ی-  .هیچ 
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 نیومدی دانشگاه ندادی رو من پیامای جواب روزه دو-

؟ االنم س از شدم دیوونه من هیچ   .است 

ی و چشمش زیر کشید را مچاله دستمال  دستمال وقن 

  .شد مچاله صورتش سوزش و درد از زخمش به گرفت

ی خونه تو-  شده؟ چت  

  .داد تکان رس آرام خزر

 خوردی؟ رسما-

  .آره-

ی خر من از-   .بشینیم بیا .گرفن 

 بغضش میان از زور به بعد و کرد جمع را چادرش خزر

 :نالید

  .اینجا از بریم-

ی دیوار به حالیکه در بعد یکساعت ون   تکیه کاروانرسا بت 

 :کرد نگاه اش گونه زخم به دوباره شاپور بودند داده

ی نیم-
 
ی یک  شده؟ خ 
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 نه داشت اشک نه دیگر انگار .بود افتاده سکوت به خزر

ه نگایه تنها .بغض  یم را بیابان نامعلوم انتهای که خت 

ون که خانه از .جویید  که  بود کرده آرزو بود آمده بت 

ی .شود نیست به رس طوری  به هرگز دیگر و بیفتد اتفاق 

 طوریکه بود کرده نگاه خانه ی همه به .برنگردد جهنم این

 عمو ی خانه در اتاقش ی پنجره به .باشد آخر بار شاید

 آتش در دوباره قبل شب دو که ای خانه همه .عیل

ی هم باز که نازیک .بود سوخته نازک شیطنت  شده زندان 

ی . بود کرده نگاه یارس ی خانه به .بود  .بود حورا که جان 

ی که کش .خواهرش  آن تا بود رسانده دستش به را گوشر

 این اگر اینکه از نداشت تصوری هیچ .کند پاک را ها پیام

 دو .آمد یم رسش بر چه رسید یم یارس دست به ها پیام

ی کامل روز  قصد خودش با .بود کرده خاموش را گوشر

ی به کابوس و تب روز دو .برنگردد دیگر که بود کرده  جان 

ی میل که بودش رسانده
 
 تک تک در ماندن زنده و زندیک

  .بود مرده هایش سلول

 خزر؟-
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 پشت که بادی و بیابان سکوت در شاپور مالیم صدای

  .شد یم گم آمد یم کاروانرسا ی مخروبه و بلند دیوارهای

 .ببینم اینجا بیا-

 .بازو زیر کشیدش و خزر های شانه دور انداخت دست

ه و کرد جیبش در دست ون را شبانه موی گت   :آورد بت 

  .بودم داده سفارش خواهرم برای قشنگه؟ ببی  ی اینو-

ه به خزر  و شاپور برادری میان که کرد فکر .کرد نگاه گت 

 شبانه کنار گذاشت را خودش . بود تفاوت چقدر یارس

ی حتما که ی دخت   و خوب ی خانواده یک با بود زیبان 

 و بود فکرش به ها فاصله ی همه با که برادری . معمویل

ی کردنش خوشحال برای ی همان . خرید یم چت    که چت  

  .بود کرده سوراخ را قلبش و خراشیده را خزر ی گونه

ی  :داد فرو گرفت یم اوج دوباره که بغض 

 .بحالش خوش-

 شما تازه رو؟ یکیش نداری خودت مگه شما ببخشید-

 .که نداده داداشت

 :کشید جلو را اش یقه و کرد رسفه تک
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 .داده آقا حاج-

ی داداشش...که بحالش خوش-    .تون 

ه شاپور .برید را امانش بغض دوباره  جیبش توی را گت 

 :گذاشت

ی-  خزر؟ شده خ 

 به جا حدقه در داشت اشک نم هنوز که خزر های چشم

 :لرزید هایش لب .شدند جا

ه-  .دید رو رس گت 

 

 به جا حدقه در داشت اشک نم هنوز که خزر های چشم

 :لرزید هایش لب .شدند جا

ه-   .دید رو رس گت 

 داداشت؟ یک؟-

 .رفت پایی  ی زخم جای از دقیقا و خورد رس دوباره اشک

 زد؟... کتکت-

  .دزدید را نگاهش خزر
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 کرده؟ اینجوری اون رو صورتت آره؟-

ی به دست خزر  لحظه هر بغض تحمل .کشید اش بین 

  .شد یم تر سخت برایش

ی-  فهمید؟ کجا از آخه؟ شد خ 

 .افتاد کیفم از-

 خریده؟ کش فهمید مگه آخه؟ داره ربیط چه-

 .کرد شک-

 .ببخشید ....بابا گور-

 بریم بپوش لباس...که گفت .خریدم خودم گفتم بهش-

  .خریدی که ای مغازه در

 خب؟-

 رو شمارش .خانیم یه به .ساخی  ی دادم سفارش گفتم-

 .داشتم

 یک؟ شماره-

  .بار یه... دیدمش دانشگاه جلوی .خانومه...همون-

ی خب خب-   گفت؟ خ 
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ی-   .هیچ 

 .هللا اال اله ال... خییل دیگه داداشت بابا-

 .داده سفارش...زنش...خواهرم برای بار یه-

ه شهر این تو یک هر میشه دلیل باشه داده خب-  مو گت 

ه باید باشه؟ داده سفارش براش ییک داره  رو خواهرش بگت 

 کنه؟ اینطوری

 ی گونه زمزمه ی کلمه خزر .ایستاد .شد بلند شاپور

 جیب در دست شاپور .شنید شدن بلند حی  ی را مرتیکه

 آفتاب سایه در .رفت راه قدم چند و کرد شلوارش های

 .جوید حرص با را هایش لب و ایستاد

 .شاپور-

 از .بگوید فکرهایش از .بگوید شاپور به باید که کرد فکر

ی اینکه از .تصمیمش  .بماند بیابان همی  ی در بود حاض 

ی زخم نظرش به حاال که کرد نگاه خزر به و چرخید  حن 

  :نشست و آمد جلو .بود شده تر زشت و تر بزرگ

  .نکن گریه-

 :نالید خزر .بوسید را موهایش
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 .بده نجات منو-

 .نکن گریه عزیزم باشه-

 .کنم یم خواهش-

 را اعصابش تک تک خزر ی شکسته و بغض پر صدای

ده د را خزر بازوی .کرد یم فرسر  موهایش به دوباره و فرسر

 .زد بوسه

 . برم قربونت-

ی منو-  .گردم نیم بر دیگه من .خونه این از بت 

 .داشت نگه خزر موهای روی را هایش لب ثانیه چند

  .گلویش پوست به خورد یم خزر نفس حرارت

ی جا هر-
 

  .میام بیک

ی .برداشت رس موهایش روی از شاپور
 

 موها که آشفتیک

  .زد کنار خزر صورت از داشت

 .عزیزم میشه درست-

  .نمیشه درست نه-

 :شاپور به زد زل خزر ی گرفته خون های چشم
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ی-  بیا شاپور ...من ... من .نمیشه درست هیچ 

ی منو .خواستگاری   .بت 

 مهیب انفجار یک اثر در چت  ی همه ناگهان شاپور جهان در

ی  که ای نقطه از انگار .شد کشیده سکوت به عاطق 

ی ارتفاع از نداشت را توقعش انداز تک یک نامعلوم جان   تت 

ی ای حرفه  یم آن از که گرفت نشانه را وجودش از جان 

 .ترسید

ی جا هر-
 

ی هر .میام بیک  .بده نجاتم فقط .بخوای تو خ 

 سینه میان بیابان همی  ی وسعت به کرد یم احساس ناگهان

 او؟ ازدواج؟ خواستگاری؟ .شده ایجاد برهوت اش

ی .تونم نیم دیگه .ندارم تحمل اصال من-  رو عموم...دخت 

 .رفت حال از که زدن کتکش انقدر حیاط تو پریشب

 .دیده عموم کرده یم چت داشته ییک با دونم نیم...چون

 .کشم یم خودم نکشن اونا .میکشن منو .همینه منم آخر

 در هم روزی چنی  ی کرد نیم را فکرش چرا دانست نیم

ی از آنکه با .باشد رابطه این تقویم
 
ی خزر زندیک  .داشت خت 

ی حجم و  اتفاقات از  اما بود کرده اش احاطه که نامالیمان 
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 .بود نشده جدی اینقدرها خودش نقش ذهنش در هرگز

ی قدم چنی  ی باشد الزم کرد نیم خیال  .بردارد هان 

 او؟ ازدواج؟ خواستگاری؟

ی ...فقط .باشم تو با خوام یم فقط من- ی اگه حن 
 

 فرار بیک

ی جا هر .میام من... هم با کنیم
 

 .بیک

 ...خزر-

 .کرد یم چه ماجرا این با حاال .بود شده خشک دهانش

 ...عزیزم-

 که بود رسیده خزر ذهن به چطور .داد فرو را دهانش آب

 شغل؟ کدام پول؟ کدام با کنند؟ ازدواج توانند یم اصال

 خانه؟ کدام

ی همه-  ...ام...خ 

 نه؟ میای-

 پلیور زیر از که کرد نگاه لباسش های دست رس دکمه به

ون  .باشد مسلط خودش به کرد سیع .بودند آمده بت 

ی اتفاق ی چنی  ی حتما ها رابطه ی همه .نبود عجین  هان 
 چت  
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 ها برداشت سو این ها رابطه ی همه .کردند یم تجربه را

 .کرد اصالحش شد یم .داشت را

 کجا؟-

 از و شاپور به بود زده زل .لرزید یم خزر های چشم

یز حوض   .زد یم پر لب اشک چشم لت 

ی منو-  .اینجا از بت 

 .جان خزر-

 ...شاپور-

ی تحمل یکم-   .میشه درست کن 

 خزر موی از ای طره .کشید زوزه میانشان سکوت

 :هایش اشک به چسبید

 تحمل؟-

 

 ...که اینه منظورم-
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م هم آشغال از... از خونه اون تو من-  .همه برای .کمت 

ی...من ی من .ام اضاق  ی .ایرانم دخت   رو پرسشون که زن 

  .کشته

 .عزیزم باش آروم-

 .کشه یم یارس میفهیم؟ میکشن منو-

  . بابا کرده غلط-

 ...شاپور-

 .شاپور صورت طرف دو گذاشت را رسدش های دست

ش انگار  :باشد کرده است 

یم اینجا از و کنیم یم ازدواج نه؟ .میای-  .مت 

 دست .بودند فرار راه دنبال به شاپور های مردمک

 :خزر های دست روی گذاشت

ایط ... االن من ...عزیزم... خزر-  .ندارم ازدواج رسر

 این و نگوید را جمله این حاال همی  ی اگر کرد یم فکر

ی هر برای خزر صورت توی نکند پرت را واقعیت  دیر چت  

  .شود یم
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 .میسازم چت  ی همه با من-

 .ندارم پول .ندارم کار .نشده تموم درسم من...من خزر-

ی با باشه جوری هر- ی همه با پویل ن   .سازم یم خ 

  .شناسیم نیم رو دیگه هم هنوز...هنوز اصال ما-

ی این   .شد سکوت ثانیه چند . بود آخر تت 

  .میشم همون من بخوای تو طوری هر-

  .شد رها ارتفاع از دوباره شاپور

  .دلم عزیز نیست این راهش-

 ناگهان خزر اما بکشد آغوش به را خزر دوباره کرد سیع

ی شبیه ون را خودش کرده رم آهون   :کشید بت 

 چیه؟ راهش پس-

 :ایستاد و شد بلند

 چیه؟ راهش-

 :کشید یم داد داشت تقریبا
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 بقیه من بده نشون راه نصفه یه .راه یه .بده نشونم راه-

  .سازم یم رو ش

 شنیده اش زخیم تنفس صدای .کرد شاپور به را پشتش

 :کشید داد دل ته از ناگهان بعد و شد یم

 خداااااا-

ی وع ببیند را شاپور العمل عکس تا بماند منتظر اینکه ن   رسر

 گم پا و دست شاپور .بیابان ی پهنه در دویدن به کرد

ی چشم با کرده  به و بود مانده همانجا شده گشاد هان 

 و کوچک بیابان خایک رنگ در که سیایه ی نقطه

ی  جیغ صدای که ای نقطه به .کرد یم نگاه شد یم کوچکت 

ی به شد یم دورتر چه هر هایش  .شد یم شبیه باد تند نفت 

 خم و پیچ پر اسم نون داشت که سیایه ی نقطه به

ی به که شد یم ای شکوفه داشت .شد یم مادرش  سخن 

 رس رنج عمق از و شکافت یم را مادر ی شده پایمال خون

ی خزر  .آورد یم بر  .ایران دخت 

**** 
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 شود مطمی  ی تا شد خم بعد و باالتر کشید را پتو عاطفه

 به رو نشسته همانطور .پتوست زیر سادات های انگشت

 کرد یم نگاه را باغ و نشسته پنجره رف روی که یارس

 :گفت

 .دوباره میشه پا رس مادر بذاره جنجال و جار این اگه-

 .طرف یه از روز هر ماشاال

ی یارس  خایک نرمه و کشید سیاهش شلوار زانوی به دسن 

 رو نامفهویم نسبتا حالت با مادر .کرد پاک بود نشسته که

 :کرد عاطفه به

 رو؟ بچه این کرد چکار-

ی-   .ست خونه تو .مادر هیچ 

 ظهر نزدیک آفتاب که کرد نگاه عیل عمو ی خانه به یارس

 کنار آب لیوان .شد بلند عاطفه .بود گرفته برش در

 :برداشت را تخت

 ...نیورده در تخم از رس ماشاال-

ی  حاال .کرد یم نگاه باغ به هنوز یارس .خورد را حرفش باق 

ی زیر اتفاق این  امضا نامه ماجرای آن در را خزر گنایه ن 
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 آبرویش که باشد خوشحال توانست یم حاال .بود زده

 .نبود خوشحال اما است شده خریده عیل عمو جلوی

ه آن فکر از هنوز ون گت   زده زنگ بار یک .بود نیامده بت 

ی اما زن به بود  زده زنگ زن که بعد بار و بود نگرفته جوان 

  .بدهد جواب بود نتوانسته بود

 نه و کوچیک نه .خونه این تو باشه آرامش یکم نمیذارن-

 .بزرگ

 :کرد مرتب را تخت کنار های قرص

  .نداشتم توقع اصال مامانت از ویل عمه نیاد بدت-

ی ی تیغه یارس  را حرفا این ی حوصله .داد فشار را اش بین 

 چوب چسب آن پیش دلش و ذهن و فکر تمام .نداشت

ه پیش .بود  .زمی  ی روی شکسته الف و حورا دستان در گت 

ی پیش  انگار .داشت را کردنش درست قصد حورا که چت  

  .بود شده روشن دلش های چراغ تمام

ی- ی خونه یه تو و خوردن نمک و نون سال اینهمه یعن 
 
 زندیک

  .نبود این جوابش کردن

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ظهر بخش در قرص چند و کرد باز را ها قرص ی جعبه

  .ریخت

 ...اینطور حاال .شدن بزرگ ما پر و بال زیر هاش بچه-

 :آمد گنگ مادر صدای

 ! خانوم عاطف-

ی لب زیر عاطفه خانه سمت به و گفت چت    .رفت آشت  

زن به نگایه .نشست تخت ی لبه و شد بلند یارس  پت 

ی دوم ی سکته این که انداخت چروکیده  مهجورش حسان 

 :زد لبخند و گرفت را مادر دست .بود کرده

 مادر؟ چطوره حالت-

 : بزند لبخند کرد سیع سادات

  .الحمدهللا-

  .شکر را خدا-

ی
 

 این .رفت نیم میان از هرگز داشت زن این به که وابستیک

زن این به چسبیده را او که بیمار مریض ی رابطه  افلیج پت 

  .داشت یم نگه
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  چطوره؟ مامانت-

 :دزدید را نگاهش یارس

 .شکسته پاش .خوبه-

  .شنیدم-

  .زد یم رس حتما وگرنه باال بیاد پله از تونه نیم-

خانه از عاطفه ون آشت    :آمد بت 

 .من مادر وضع اینه .عمه رسیده ما به مامانت از-

 آن بحث دانست یم که حاال .انداخت پایی  ی را رسش یارس

ی بوده چه روز   .بود معذب بیشت 

 :نالید دوباره مادر

 .خانوم عاطف بسه-

 :داد فشار هم روی را هایش لب عاطفه

ام به- ی شما حال احت   شاهده خدا وگرنه گم نیم بهش چت  

  .باهاش میکندم وا سنگامو روزا همی  ی

 .کرد مشت زانو ی کاسه روی را دستش یارس
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ی یه- ای .بله بودیم بچه ما زمان   اال گفت رو زنک اون دخت 

 دوره االن دیگه ویل باشه گفتیم رسمون زیر بیان باید بال

 .طرفه من با کنه اذیت بخواد دیگه .اومده رس کارا این ی

 هایش دندان میان را زبانش .بود شده رسخ یارس صورت

  .کشید یم نفس خشمگی  ی و بود گرفته

 ...سال و سن این تو من مادر-

 !عاطفه-

خانه به دوباره .شد ساکت عاطفه  بار چند و برگشت آشت  

 خسته سادات .کرد بسته و باز را ها کابینت فلزی درهای

 :گفت نیمه نصفه و

م این-  بومم لب آفتاب من .سوخته من برای دلش دخت 

 جون از دور-

 بی  ی ها غریبه نذارید .مادر باشه هم به حواستون شماها-

ی شما .بندازن فاصله رگاتون تو اجدادی آبا خون  بن 

  .هاشمیانید

 یم دلش .کرد یم نگاه قایل رنگ جگری گلهای به یارس

 از .است خسته خون این از چقدر که بگوید خواست
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 از .بود گذاشته دوشش روی نام این که باری کشیدن

 در زن یک به عشق از .مادربزرگ و مادر میان ماندن

 که خواهری داشی  ی از .بود یم متنفر او از باید حالیکه

ی از .بود پدرش قاتل ی زاده
 
ی این پیچیدیک

 
  .نحس زندیک

  .بله-

 چطوره؟ زنت .داره چشم زیاد ما ی خانواده به غریبه-

 .کرده غش شنیدم

ی این از .داد قورت را دهانش آب یارس  حال به که چت  

ار شد یم داده نسبت حورا  مورد در کش اینکه از .بود بت  

  .زد یم حرف اینطور زنش

 .شد خوب .بود بدحال...یکم-

ی .شکر را خدا-  هم رو ییک همی  ی موندم .نداره جون 

  .زایید چطوری

 تصمیم مورد در پروانه های حرف .جوید را سبیلش یارس

ی و او برای سادات  . چرخید یم رسش در صالچ دخت 
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ی این .کنه یم گریه همش که هم بچه این- ی شت 
 

 و خستیک

ی
 
 .آدم باشه داشته توقیع چه میذاره دهنش رو موندیک

ی اگه که هم مادرت  االن ویل .برمیخوره بهش بگیم چت  

 من .مادر باشن تو بر و دور بچه چهارتا سه حداقل باید

 .میسوزه جگرم بینم یم اینحال رو تو

 :کرد نگاهش یارس دوید سادات صدای به که بغض

 براتون نیست خوب !مادر عه-

 ...روزگارت آخه-

  .خوبه چت  ی همه الحمدهللا-

ی .خدامه از که من-  وقت کیل هنوز .شکر را خدا جوون 

  .داری

 .کرد یم احساس دستش کف را ها ناخن فشار یارس

ون عاطفه ی زیر و آمد بت  ی لن   :گفت چت  

ی تا هزار-  .خونشون در بریم تو برای بود خداشون از دخت 

  .برات گرفت مادرت که ایه لقمه .نبودی کش کم

 که اینجا .کشید دست ریشش به هم پشت بار چند یارس

ی سینه توانست نیم  .خواستم یم خودم بگوید و کند ست 
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ی شانزده پانزده همان از .بودم عاشقش خودم
 
 یم سالگ

ی نقش همان توانست یم فقط اینجا .خواستمش
 

 همیشیک

اهن همان .کند بازی را  دوخته برایش که انتقایم کدر پت 

ی هیچ اینجا .بزند تن بودند  دوست و عشق برای جان 

  .نبود داشی  ی

ی رسید که تو به- ی یاسی  ی برای . بود ثواب ایران دخت   دخت 

  .حرومه ایران

 ! عمه-

ون خشم با را نفسش عاطفه  روی کشید دستمال .داد بت 

ی های طاقچه  :داد ادامه دوباره بعد .چون 

 ...دیگه .بری اینجا از خوای یم که هم حاال-

ی ما-  .ریم نیم جان 

 :آمد در سادات صدای

  .مادر رسم به بالت و درد-

  .نکنه خدا-
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ی و مادر این-  روزی خدا به .کی  ی یم دعات روز هر دخت 

 خدا که نریزه چشاش از اشک اینجا نیاد زن این نیست

تون ی این بودن؟ کجا االن اینا نبودیم ما .بده خت   دخت 

ی تکلیفش  دونه یم خدا نمیدادی؟ کار بهش تو اگه بود خ 

 ی سایه تو .شد یم دمخور کیا با و رفت یم کجاها

ی  .بشم مردونگیت قربون .مادر رسشون 

 لبها روی زوریک لبخندی بعد و زد پلک بار چند یارس

 :زد یارس پهلوی به آرام را دستش سادات .نشاند

شون نمیاد بدشون هم هیچ که بگم بهت-  اینجا دخت 

 .هست هم خداشون از .بشه موندگار

 یم راست پروانه .کرد نگاه قایل های گل به دوباره یارس

  .گفت

ی- ی دیگه آدم خونه این تو باشه تو مثل آقان   یم خدا از خ 

سه دهنت به دستت خدا شکر خواد؟  دل و چشم .مت 

ی امام پرچم زیر .پایک  نخوان؟ چرا .سالیم و صحیح .حسین 
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ی  حرکات .بود شده کند کشیدنش دستمال هم عاطفه حن 

ی در هم غبار و گرد ذرات  بود آمده اتاق کمر تا که آفتان 

  .بود شده کشدار و کند

ی- ی اهل .نجیب و خانم .قشنگیه دخت 
 

 .دار استخون .زندیک

ی و خدا اهل  پرسای همه هللا شا ان میاره اوالد .پیغمت 

  . صالح

 پاهای پایی  ی که حاال همی  ی به .کرد یم فکر حورا به یارس

ی به .کرد یم خشک و تر را کوثر داشت او
 

 صورتش قشنیک

ی به .کرد یم فکر
 
ه آن به .سکوتش و سادیک  که مو ی گت 

 بود قرار که اوالدی ی همه به .کند درستش خواست یم

  .کنند باز جهان به چشم زن این رحم از

 درست اول از باید ذات .باشه درست باید بچه تخم-

  .باشه

 و آمد جلو عاطفه نهایت در .کرد رسفه تک بار چند

  .بنشیند تا کرد کمک

 شناس خدا خوب مرد و زن .مادر باشه درست باید ذات-

 .میاد در خوب هم بچشون تخم
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 آن از لحظه آن در .برد فرو هم در را هایش انگشت یارس

ار هوایش و خانه ی کلمات ی همه از .بود بت    روی که تلچ 

ی ی همه از .بودند مانده معلق هوا  پر را کامش که تلچ 

ی تنها .بود کرده  از موقع به تماس یک داد نجاتش که چت  

اشد کار ی بهانه یارس شد باعث که بود مردی ون و بت   بت 

 .بزند

 

 مدتها از بعد کرد احساس رسید ها پله روی که همی  ی

 رها بزرگ قفش از انگار .کشید یم سینه به را تازه هوای

 خودش ی خانه در پشت . آمد پایی  ی آرام .بود شده

ی هیچ .ایستاد  .بود خواب کوثر احتماال .آمد نیم صدان 

 را زن این قید او باشد داشته توقع کش که شد یم چطور

 پدرش روزی که برود را رایه خواست یم چطور بزند؟

ی آن بود؟ رفته  بود قرار چطور بودند کشیده آنها که رنچ 

ی بچه برای تاری    خ گردش در دوباره  بخورد؟ رقم دیگر هان 

 ای فاصله با کوثر .چرخاند در قفل در آرایم به را کلید

 و منظم چت  ی همه اطرافش .بود خواب در بخاری نزدیک
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 صدای حمام از و داد یم خوش بوی خانه .بود مرتب

  .آمد یم دوش

ی چه داشت؟ دوست را مادرش پدرش آیا  شده باعث چت  

 به رسد چه کند نگاه یا فکر دیگری زن به بخواهد بود

؟ یک تشکیل
 
 یارس حاال که حش این پدرش دل در زندیک

 هیچوقت چرا ایران؟ یا بود پروانه به داشت حورا به

ی اینطور چرا بدارد؟ دوست را آنها مادر بود نتوانسته
 
 زندیک

  بود؟ کشانده جنون به را تکشان تک

 هایش دکمه و ایستاد در پشت .رفت حمام سمت به آرام

 یک ی مکالمه بود ممکن چقدر .کرد باز تک به تک را

 گرفته شکل خانه این باالی پیش دقیقه چند که ای طرفه

ی حرف و  پیش سال اندی و بیست بود شده زده که هان 

 را پدر راه که بود ممکن چقدر باشد؟ شده گفته هم

  باشد؟ کرده هموار مادر همی  ی

 ترس با حورا .نبود قفل در .کشید را حمام در ی دسته

 حورا . کرد نگاهش یارس .کشید ای خفه جیغ و پرید باال

 ترسیده ی جوجه مثل و بود پوشانده دست با را تنش

  .بود شده جمع
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 نیم جا به او از ای بچه هیچ .شد نیم تکرار تاری    خ این .نه

ی پس رنج که ماند
 
 را خشمش و ببیند چشم با را مادر زدیک

ی سنگ با ی در هان  ی دست خشم .کند خایل کمان و تت   هان 

ی دست .آمد نیم بر آنها از کاری هیچ که  حاال که هان 

 را خیس ی برهنه تن آن توانستند یم و بودند شده بزرگ

 .بکشند آغوش در عاشقانه

**** 
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اهه در ماشی  ی  خزر .بود ایستاده بیابان وسط ای بت 

 پاهای زیر از بیابان های ترک و زمی  ی روی بود نشسته

ی مدت .بودند گذشته آلودش خاک و خسته  یم طوالن 

 انگار .کرد یم گریه نه زد یم جیغ نه دیگر که گذشت

 چند هر .بود نشسته کنارش شاپور .بود شده خاموش

ی روی را مویش ی طره باد ثانیه  . گرفت یم بازی به پیشان 

ی هایش دست  به . بودند افتاده بدنش طرف دو هدف ن 

ی باالی که بود عزاداری شبیه که کرد یم نگاه خزر  قت 

ه افتاده اتفاق ناگهان آنچه به ناباوری با و نشسته  خت 

  .است شده
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 شده عوض چت  ی همه .بود خورده تکان دنیا شاپور برای

ی تفریچ و عاشقانه دنیای میان دقیقه چند در .بود  شکاق 

ی .بود افتاده عمیق  به و نشسته آن ی لبه حاال که شکاق 

  .کرد یم نگاه سیاهش و تاریک عمق

 خزر-

ه و زدن پلک به .نداد نشان العمیل عکس خزر  شدن خت 

 .داد ادامه کوچک خار یک به

  ...من-

 ضعف از گفی  ی .بگوید چطور .بگوید چه دانست نیم

 رسزمینش پادشاه دیروز تا که کش برابر در آنهم هایش

 .بود سخت بود

 .عزیزم ...کنم یم کمکت بتونم طور هر من-

 آنقدرها دیگر حاال انگار .افتاد فاصله عزیزم و جمله میان

د کار به نبات و نقل مثل را کلمه این نبود مجاز هم   .بت 

ی هر یا... یا فرار ...فقط-  .نیست راهش این شبیه چت  

  .میشه بدتر...چت  ی همه فقط
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ی خزر بود منتظر  زیر پایش ای لحظه فقط اما .بگوید چت  

 .خورد تکان اش تنه

 چنی  ی وقت...هیچ عاشقتم واقعا دارم دوستت واقعا-

ی یه پس از ...ویل کش به نداشتم حش
 
 .برنمیام زندیک

ایطم  به دستم...و تونستم یم اگر ویل است پیچیده رسر

ی یک...رسید یم حداقل خودم دهن  اینقدر که کش از بهت 

 دارم؟ دوستش

 را زده یخ های دست .برد خزر دست سمت را دستش

 :کرد نگاهش و کرد کج را رسش .گرفت

 میشه؟ رسد داره بریم؟ میخوای-

 بوی و بود خاک تنش تمام .شد جمع آرام خزر پاهای

 نهال یک شبیه چطور که کرد نگاهش شاپور .بیابان

  .کند راست قد داشت سیع که بود بیابان دل در شکسته

؟-  خون 

 خودش های لباس به باال از و ایستاد .نداد جواب خزر

 .ایستاد رسی    ع شاپور .کرد نگاه

 .برات تکونم یم نداره اشکال-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بعد .کشید خزر شلوار دمپای به دست و نشست پا رس

 .بود ایستاده همانطور خزر .ها آستی  ی رس و مانتو .باالتر

 ی خسته های چشم به زد زل ایستاد رویش به رو شاپور

 هیچ اینکه از .آمد یم بدش خودش از .نشسته خون به

ی  آن تا و نبود بلد کاری هیچ .نداشت گفی  ی برای حرق 

 حضور بت اینکه از .ناتوان حد آن تا .بود ناکارآمد اندازه

 آنطور خزر ی زنانه دنیای در قدرتش پر و شکوهمند

 .بود شکسته

 نشست .رفت ماشی  ی سمت به و چرخید آرایم به خزر

 نشست شاپور .داد تکیه شیشه به را رسش و صندیل روی

 :آمد در خزر خشدار  صدای .صندیل روی

ه-  .بود قشنگ خییل... خواهرت... موی گت 

 .افتاد فرو شاپور ابروهای

  .رورسی سنجاق...اون بابت تشکر .بده من طرف از-

  .جوید را هایش لب شاپور

یزم اومد دستم...که پول-   .کارتت به مت 

 :کرد نگاهش دلمرده شاپور
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 نبینیم؟ رو همدیگه دیگه قراره-

 :شاپور به زد زل و برداشت شیشه از رس خزر

م ... من-   .مت 

ی؟-   مت 

 :کرد نگاه بیابان به دوباره خزر

  .دور جای یه-

ی حباب شاپور ی سینه در
 
 تر بزرگ و بزرگ هوا از بزریک

  .نشست درد به قلبش .شد

**** 

 

 سفید های دست ی پنجه رو چکید موهایش نوک از آب

 یک ثانیه چند هر و زده چنگ را اش سینه که کوثر

 به را آب ی قطره انگشت با .کرد یم اش حواله مشت

  .گوش پشت انداخت را مو ی طره بعد کرد پاک آرایم

 .پوشید یم جوراب داشت .بود نشسته تر آنطرف یارس

ی تمام در هنوز .کرد نیم نگاهش حورا  مدت کل که بدن 
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ی خایل جای از .داشت درد بود منقبض حمام  که لذن 

ی تنها .برد نیم هیچوقت  بود شده عوض امروز که چت  

ی که بود یارس های دست  دوش زیر همیشه از تر طوالن 

ی بار چند .بودند گرفته آغوشش در  را اش برهنه بدن مست 

 بوسیده را گردنش گودی دوبار ییک و بود کرده نوازش

  .بود

ی- ون از چت    نمیخوای؟ بت 

ی هیچوقت او برای .نکرد نگاهش .نیاورد باال را رسش  چت  

ی حس هیچ .شد نیم عوض  نیم رساغش خانه این در خون 

 شده غرق همیشه از .بود بدتر همیشه از روزها این و آمد

 .تر

 .نه-

ی یا نداشت رفی  ی میل انگار .شد پا به پا یارس  یم چت  

 کوثر ی شده بسته های چشم به حورا . بگوید خواست

  .نداشتند مکیدن جان دیگر که هایش لب به .کرد نگاه

 میخوری؟...رو هات قرص-
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 پیش روز دو دعوای ماجرای هنوز .داد تکان رس حورا

ی که خزر های حرف .بود قلبش روی  تارییک در را چراغ 

ی عمیق حس .بود کرده روشن ذهنش ی و کش ن   . بدبخن 

 .فعال باالست....هم عمه .بزن زنگ... شد بد حالت اگه-

 های دکمه بسی  ی مشغول را خودش .نداد جواب حورا

ی .کرد کوثر خواباندن و لباس  خانه از باالخره یارس وقن 

ون  نفس و گذاشت هم روی را هایش چشم رفت بت 

 شده تر تنگ برایش همیشه از خانه این .کشید عمیق

  .مرد این .ها آدم این .عمارت این خانه این .بود

* 

ش و سالم صدای پروانه  .شنید یم را یاسی  ی احوالت 

؟ .عمه سالم-   .تو بفرمایید خوبی  

 :آمد یم عاطفه صدای

ی؟ داری-  .بزنم مامانت به رسی یه اومدم مت 

 نیم حاال .مغازه رفتم یم داشتم .اتاقن تو مامان .بفرمایید-

م دیگه ساعت  .مت 
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م زنم یم رس یه من .کارت رس برو عمه نه-   .مت 

 را عصا .است رفته یاسی  ی فهمید شد بسته که خانه در

 عاطفه .کند باز را اتاق در تا آمد لنگان و زد بغلش زیر

 .بود رسیده سالن ی میانه

  .تو بفرمایید-

 .سالم-

ی عاطفه ی چهره از ی به فاصله آن با حن   شد یم خون 

 .بود منتظرش پروانه .است آمده چه برای که دریافت

 تا آمد یم روزی .آمد یم روزی باالخره .فردا نه امروز

ی حرف   .بگوید او بود نگفته و داده قورت عیل که هان 

 خانم؟ پروانه نده بد خدا-

 .نبینید بد-

 .دیدیم که بد-

  .ها عمارت به .باغ به .کرد اشاره رسش پشت به دست با

 .میاد ما برای هم پشت سالهاست بد-
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 بریم زود باید یا .دارد عجله عاطفه که دانست یم پروانه

 بچه ی کله و رس خواست نیم یا و مادرش پیش گشت

 بزند زود را هایش حرف خواست یم .شود پیدا او های

ی برق  و بکشد رخ به را اش شده بسته رو روبه از شمشت 

  .برود

 .بود آماده اینها ی همه برای اما پروانه

 

 .راحمینه ارحم خدا-

 .بذارن ها بنده اگه .بله اونکه-

 .بشینید بفرمایید-

 حالش هم خییل .تنهاست مادر .برم باید .خوبه نه-

  .نیست مساعد

ی پروانه  :داد ادامه حرفش به عاطفه .نگفت چت  

 من .بدتره غریبه تا صد از زنه یم خودی که زخیم میگن-

  .دیدم چشم به
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 به پروانه . کرد سکوت ثانیه چند پروانه جواب منتظر

  .بود ایستاده و داده تکیه عصا

ی جواب خوب-  .خانم پروانه دادی رو من مادر های خون 

ی سال اینهمه  به خون اینطور که بود این جوابش خون 

  .کرد سکته که کردی جگرش

 ها حرف این ی همه برای حاال .کرد کج را گردنش پروانه

 بود کرده وادارش نشسی  ی سکوت در روزها .داشت جواب

 و چیده را ها صحنه این تک تک بار هزار .کند فکر تا

 آن از تر زخیم .بود کرده آماده دیالوگ شان همه برای

  .بدهد آزارش بتواند کش دیگر که بود

؟ کدوم-  خون 

 .رفت باال عاطفه ابروهای

؟ کدوم-  .نکنه درد هم خییل .نکنه درد شما دست خون 

 از داشی  ی انگار رفته یادت... بچه یه با بیوه زن یه شما

ونت ای اجاره خونه  زیر من مادر باید حاال .کردن یم بت 

 کنه؟ سکته تو حرفای بار
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 جان پروانه ذهن در جنگ از بعد روزهای آن ی صحنه

 پویل هیچ او و آمده رس اجاره که روزها آن .گرفت

 آماده دفاغ هر برای تنش و شد مچاله روحش .نداشت

  .شد قبل از تر

 خودش؟ حرفای یا من؟ حرفای بار زیر-

 :گرفت گر عاطفه

 جز کردیم؟ بدی چه ما من؟ مادر کرده شما به بدی چه-

 زن یه اومد جوون پرس گرفتیم؟ رو بالتون و پر زیر اینکه

 ...که ثوابش خاطر به گرفت رو بچه با

  :زد پوزخند پروانه

 محسن؟ ثواب؟-

  .مظلومم داداش .رو داداشم بیامرزه خدا-

 همی  ی .بود دویده صدایش به بغض و ها چشم در اشک

ها  که آدمها همی  ی .کرد یم تر دیوانه را پروانه که چت  

  .بودند کرده بت آنطور را محسن

  .بیامرزه خدا بله-
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 کارها این از دست .خانم پروانه گذشته سال بیست-

ی .بردار  زن رساغ رفت محسن که بوده من مادر تقصت 

 دیگه؟

 .نیست بعید هم خییل-

 بله؟-

ی نیستم مطمی  ی خییل-   .باشه نبوده مادرت تقصت 

 اصال رسید یم نظر به .کرد تر را هایش لب عاطفه

ی هایش کنایه از اینطور پروانه که نداشته را توقعش  پذیران 

ی و پیش ماه دو ییک ذهن همان پروانه خیالش در .کند  حن 

 .افرسده ساکت زن همان .بود پیش سال اندی و بیست

ه و غمگی  ی ی هیچ .خت   .نداشت شده شکافته ی پیله از خت 

 ...شما خانم پروانه-

ه زن من پرس برای داره مادرت-  .ایناهاش .دوم زن .میگت 

 بیست نیست بعید خییل .رسمون زیر آورده .حیاط اونور

 ...هم پیش سال

 بهت کردیم بد طلبکاری؟ ما از انگار شما چیه؟ حرفا این-

 دادیم؟ آبرو و عزت دادیم؟ خونه دادیم؟ جا
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  .مادرت...نه تو .کردید بد-

 ... خییل دیگه شما-

  .ست چکاره پرسش دونست یم که مادرت-

  .نزن حرف مرده رس پشت بود؟ چکاره-

؟ حرف نیومدی مگه-  بزن 

 خدا .شب اون کشیده چه من ی بیچاره مادر وای وای-

 ...نخواد خوش

 خوش هم یکبار اینجام که ساله اینهمه .نخواسته خوش-

 .نخواسته

ی یم- ؟ چرا .بری تونسن    نرفن 

 چکاره واقعا داداشت فهمیدن یم همه رفتم یم اگه چون-

ی آبروش خواست نیم بابات .بوده  .بره بیشت 

ه رو آبروت خدا-   .بت 

 صدای اینحال با افتاد راه عاطفه های چشم از اشک

ی  :نشد کم ای ذره وارش کویل و وحشر
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 خودم من نری اصال .برو کن جمع .نشده دیر حاالمی-

ونت   .کنم یم بت 

 :زد پوزخند پروانه

م-  .مت 

 

 بکنه فکری یه میگم عیل به من امشب همی  ی .سالمت به-

  .نکشید زحمت-

ی- ی .رو و چشم ن  ی هر .آبرو ن  ی خ   مادر و پدر این گفن 

ی .کردن گوش من بدبخت  رو هرزه اون های توله گفن 

 اینه؟ جوابشون حاال باشه گفی  ی همینجا بیاریم

 .بود برادرت ی بچه یکیش هرزه اون های توله-

  .نیست معلوم هم خییل-

 :خندید صدا با پروانه بار این

ی راست-
 

ی ها بچه به محسن .مییک  تا داشت عالقه بیشت 

  .زنا

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که بود حاال انگار که آنقدر .شد گشاد عاطفه های چشم

وع هایش لب .شود پاره  چند لب زیر و کرد لرزیدن به رسر

 این در همه .کرد یم نگاهش پروانه .گفت هللا استغفر بار

 از دفاغ چه و گفته چه ایران که دانستند یم خانه

ی اما کرده خودش  باور بخواهد که نبود هم نفر یک حن 

 روی ریخی  ی خاک و گفی  ی دروغ سالها از بعد و کند

 بوده دیگری چت  ی ماجرا که بود شده باورشان همه حقیقت

ی ناسازگاری یک .است  ! شوهری و زن جزن 

 برای ثواب محسن برای ثواب نشد؟ تموم هاتون ثواب-

؟ نیم ثواب تو شوهر برای چرا ...ثواب یارس  برای کی  

 ... ها غریبه .جواد برای عیل

ی صاحب یا-   .ببند رو دهنت .صت 

ی .مرده پروانه اون بگو همه به داداشات به مادرت به-  این 

ی... بذارید هاش بچه رس به رس اگه اینجاست که هم  حن 

ی تا دو او ه هم دیگه سال صد دخت   همتون تا اینجا از نمت 

 ....رو

ی؟- ونت نمت  ی .امشب همی  ی .کنم یم بت   و بشی  ی .کن صت 

 .کن نگاه
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 از داد یم فحش لب زیر حالیکه در بود آمده که همانطور

ون خانه  ی خانه سمت به عجله با که دید پروانه .رفت بت 

 یاسی  ی که کرد یم شکر را خدا .زد پلک بار چند .رفت عیل

ی قدم با .نبود اینجا  برگشت عصا به کنان تکیه آهسته هان 

ون را ایران ی نامه و کرد باز را اش گنجه در .اتاقش به  بت 

 داشت ایران از که عکش تنها صندوق ته از بعد .آورد

ون  بعد و کتاب یک الی گذاشت را دو هر .کشید بت 

  .صندیل به داد تکیه

 باالخره .کرد نگاه باغ بلند درختان خشک های شاخه به

 ساله بیست سکوت آن وجدان عذاب .بود رسیده وقتش

  .شد یم برداشته دوشش از باالخره

**** 

 

 رو ی پنجره .آمد یم اول ی طبقه از موزیک صدای و رس

 کنار را  اش مرده چرک ای قهوه های پرده مغازه روی به

 .بود باز سوز استخوان رسمای آن در اش پنجره و بود زده

 دقیقه چند هر و رقصیدند یم که دید یم را پرسها شاپور
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 بزرگش حوض و حیاط سمت به پنجره از سیگار ته یک

  .شد یم پرتاب

ی بودن شاد اینطور رسید یم نظرش به  به مربوط بود چت  

 شاد اینطور دیگر بود مدتها انگار .دور بسیار های گذشته

ی چه از درست دانست نیم .نبود ی از .زمان   راه را مغازه وقن 

 از بود؟ شده کم دوستانش با بودن زمان و بود انداخته

ی ی از بود؟ آمده پیش شهرناز ماجرای وقن   آمده خزر وقن 

 بود؟

 روز بدترین امروز انگار .ریخت بهم دوباره خزر یادآوری با

ی
 
 دانشگاه به نزار و زار حایل با باشد کرده یط را اش زندیک

 های چراغ به و مت  ی پشت بود نشسته حاال .بود برگشته

 نیم رهایش ای لحظه خزر فکر .کرد یم نگاه حیاط روشن

 ذهنش در بار چند ای ثانیه امروزشان مکالمات تمام .کرد

 ی صحنه به شد یم وصل نهایت در و شد یم تکرار

ی دویدن  .جیغش صدای و بیابان دل در خزر ی وقفه ن 

ی ی صفحه روی کشید را انگشتش  یم دلش .گوشر

ی یا .بود دیشب امشب خواست  اصال .قبل روزهای حن 

ی اول روز سه دو  از چت  ی هیچ که ها وقت همان .آشنان 
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ی تمام و دانست نیم خزر  به رس که بود این اش خوشر

ی به بزند زل هیجان با و بگذارد رسش ی این یک تا گوشر  دخت 

ی همان .زند یم صدا کوچک اسم به را او باالخره  روزهان 

 کجا است خانواده کدام به مربوط خزر دانست نیم که

 نه حاال اما .گذرد یم چطور روزش و شب و آمده دنیا به

 .بود پایان به رو بد روزی حاال .قبل روزهای نه بود دیروز

 او و بود کرده ازدواج درخواست او از خزر که روزی

ی حداقل یا طبیعت قانون که انگار .بود نپذیرفته  که قانون 

ی در
 
 .بود ریخته بهم بدی شکل به داشت خودش زندیک

 بلد کمک برای رایه هیچ شاپور و بود مستاصل خزر

  .شناخت نیم رایه اما خواست یم .نبود

 که روزها آن در کند؟ فکر ازدواج به تواست یم چطور

ی اش خانواده ی درگت 
 
 .بودند خواهرش ی فروپاشیده زندیک

ی وضعیت آن در  که مغازه آن در .داشت خودش که معلق 

ی  که چرا رفت یم شدن فاسد به رو محصوالتش بیشت 

 آن از یک نبود معلوم که دانشگاه آن در .نداشت خریداری

ون  .آمد یم بت 
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ی از بعد و موها بی  ی کشید را دستش  پایی  ی چانه تا پیشان 

  .گرفت گاز را لبش و مالید بهم را صورتش پوست.آمد

 امتحان آن به روز آن اگر .بود نشده رابطه این وارد کاش

ی  همیشه مثل .نبود حال این در حاال بود نرفته کذان 

 داشت انرژی .خندید یم و چرخید یم خودش برای داشت

 .نورالیه گذاشی  ی رس به رس برای دویدن برای ورزش برای

 مثل هم را آن که خانواده و مامان و تهران فکر ماند یم

ی همیشه  حاال اما . کرد یم دفن ذهنش پستوهای در جان 

  .داشت فکر هزار

 نکند؟ فرار بکند؟ ای احمقانه کار نکند بود؟ کجا خزر

ی  نیاید دانشگاه دیگر اگر نکشند؟ را او نکند؟ خودکشر

 خودش فردا از اگر کند؟ فراموشش توانست یم آیا چه؟

د تصمیم  بگوید خزر به اگر چه؟ کند تمام را رابطه بگت 

ایط اگر شد؟ یم چه خورند نیم هم درد به که  فقط را رسر

ی کیم  چه؟ بگذارد پیش پا ازدواج برای و کند این از بهت 

  .کند پیدا کاری جا همی  ی و کند رها را درس

 .زد چنگ را موها .کشید موهایش به دست دوباره

ی هیچکدام  نیم .ازدواج نه و کردن تمام نه .نبود شدن 
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 چند هر داشت دوستش .کند فراموش را خزر توانست

ی احساسش کرد یم فکر که  یم حاال اما . باشد گذرا چت  

ی که دید   .است کرده ریشه دلش در چت  

 یم حرف هم با فردا بذار .نکن اشتبایه کار لطفا خزر-

 .زنیم

ی چت  ی باید .کرد پاک عجله با نفرستاده را جمله  برای بهت 

ی برای .باشد بلد نوشی  ی  نسخه چه روز و حال آن با دخت 

 باشد؟ درمان و دوا توانست یم ای

؟ جانم خزر-  .نگرانتم خییل خون 

ی چطور .نبود هم این نه نه  کرده رفتار ضعیف آنقدر وقن 

ی تنها حمایت پس از و ی دخت 
 

 یم بود برنیامده اش زندیک

 متنفر او از خزر حاال حتما .بزند را ها حرف این توانست

 .کند فکر او مثل پرسی به که خورد یم بهم حالش .بود

 .گم در رس و ضعیف آنقدر

 هم با بذار .داری حایل چه فهمم یم من دلم عزیز خزر-

 .کنیم یم حلش
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 افتادند؟ یم هم جان به برادرش با کرد؟ یم حل چطور

 دویدن آنطور یا گرفت یم را گونه روی زخم آن انتقام

 و سکوت آن یا زخیم روح و ها اشک آن بیابان؟ میان

  کننده؟ دیوانه رخوت

 ...بتونم شاید کنم فکر یکم بذار خزر-

 

 .کرد یم پاک و نوشت یم نیمه نصفه هم پشت را ها پیام

ی  هر مگر اصال .داد یم اهمیت نباید .کرد خاموش را گوشر

ی و پرس هر شد؟ یم جدی باید ای رابطه  هم به باید دخت 

ی آن ی همه مسئول او مگر ؟ رسیدند یم  در که بود چت  

ی
 
 مسئولیت احساس اینطور حاال که گذشت یم خزر زندیک

ی مسئولیت آنهم بکند؟  هم دیگر سال بیست تا که چت  

ی از گردن و رس یک  یک این .بود باالتر او های توانان 

ی روزهای آن در اتفاقا که بود گذرا ی رابطه  یط خوشر

 شهر همی  ی دیگر های رابطه از خییل مثل .بود شده

 تا نباید .رسیدند یم رسانجام به زود احتماال که کوچک

ی اندازه آن ی .کرد یم رها باید .شد یم درگت 
 
 او به خزر زندیک

ی و داد نیم پیایم که مرور به .نداشت ربیط
 

 زد نیم زنیک
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 خودش نداشت توقیع او از کش .شد یم تمام چت  ی همه

  .کرد یم فراموش باید .داشت یم نباید هم

ی  در دور دو ییک و شد بلند .جیبش ته داد هل را گوشر

ی .رفت راه مغازه  و رس .کرد جا به جا را وسایل جهت ن 

ی صدای  کالفه .بود اعصابش روی داشتند تولد که اتاق 

ی به .کرد یم فکر پدرش به .بود  همی  ی مثل که روزهان 

 یم باال و پایی  ی .چید یم ها قفسه در را ها جنس حاالی

ی حال رسید یم نظر به همیشه و کرد  حال و .دارد خون 

ی فالسک با مادر رسیدن را خوبش  گل .کرد یم کامل چان 

ی .شکفت یم گلش از  یم فکر چه به ها وقت این بابا یعن 

ی و ها بدیه به ها؟ قرض به ها؟ قسط به کرده؟  پویل؟ ن 

 کرده فکر روزی هیچ آیا قد؟ نیم و قد ی بچه چهار به

ی همه قید که بود  به بود؟ شده خسته برود؟ و بزند را چت  

ی بود؟ کرده فکر ها بچه از قبل روزهای  مادر؟ از قبل حن 

 برای توانست یم هنوز و نبودند کاش که بود کرده فکر

ی خودش
 
 فکر که بود رسیده ای لحظه هیچ کند؟ زندیک

 است؟ مربوط خودشان به ها بچه و مادر مشکالت کند
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 چت  ی همه به رد دست بود دیده ناتوان را خودش آنقدر

  بزند؟

 پا هیچوقت .داشت نیم بر دست هیچوقت پدرش .نه

 شانه هرگز .شد نیم محو لبخندش هرگز .کشید نیم پس

 ی همه پای بابا .شد نیم خایل مسئولیت بار از هایش

ی هیچ و ماند یم هایش حرف  به که نداشت برایش فرق 

 لباس برای هایش دست اندازه چه تا و داده قول کش چه

 یم همیشه بابا .است تنگ هایش قول به پوشاندن عمل

ی آن ی همه .داد یم ادامه و ماند هان 
 هرگز .نبود او که چت  

 آرزو این و بشود بابا مثل که بود نشده وقت هیچ .نبود

  .باشد او مثل مردی که بود خشکیده دلش در

 .شکست و افتاد دستش از مربا بزرگ های شیشه از ییک

ه رنگ  پخش مغازه کف آرایم به غلیظ آلبالوهای ی تت 

د هم روی را هایش دندان شاپور .شد  بابا مثل نه .فرسر

 عجله با .شد نیم عوض .بود که بود همی  ی .شد نیم .نبود

 پرت را سیگارش ته که پرسی به و کرد باز را مغازه درهای

 :گفت بلند صدای با حوض میان کرد

ی گاوی- ؟ چت    اینجا؟ ست طویله هسن 
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 : نشنید را صدایش پرس

؟-  خ 

 نه؟ فهیم نیم رو زبونم-

 چنان خوابگاه حیاط در تا کشید طول رب  ع یک فقط

ل به قادر هم نورالیه که بیفتد راه جنجایل  کردنش کنت 

ل توانستند نیم هم هوا روی را شاپور .نبود  .کنند کنت 

 لباش با .کرد یم خایل داشت را روزش کل دیل دق انگار

ی صورت و رس و شده پاره  ها فحش میان حالیکه در .خون 

ی لگد و  دعوا هیچوقت بابا بود مطمی  ی هم هایش پراکن 

ی هم بابا از حاال و .کرد نیم  کل اینکه از .بود عصبان 

 های ژن ی همه از را او و شبانه به بود داده را وراثتش

   .بود گذاشته خایل خوبش

**** 

 

 روی به رو بزرگ و گرد ستون به بود داده تکیه یارس

 آنکه منتظر کرد یم نگاه پاساژ وسط حوض به .مغازه

  .بدهد جواب زن و شود وصل تماس باالخره
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ی خلق .کشید لبش زیر را زبانش
 

 که آنقدر . داشت تنیک

  .شد نیم بند مغازه توی

 تحویلش حورا خواست یم دلش که آنطور همیشه مثل

 بود ایستاده خشک چوب یک مثل حمام توی .بود نگرفته

ی با .حرف ای کلمه بدون .لرزان و ترسالن .  منقبض بدن 

ایط این از .بود شده خسته .شده  اینکه از .بود خسته رسر

 بست بن این از .بیاورد راه به را زن این چطور دانست نیم

  .بود او و خودش میان که کننده خفه و تنگ

ی درست بعد و ون خانه از وقن   خیابان رس بود زده بت 

 تا که اتوبوش به رسیدن برای که بود دیده را مرضیه

 مرضیه و بود رفته اتوبوس .دوید یم رفت یم مغازه نزدیک

 به رسش که بود دیده یارس وقت همی  ی .بود شده متوقف

ی درخت یک خشک ی شاخه  آسیب چشمش و کرده گت 

  .بود دیده

 خودش از کند سوارش بود شده مجبور اینکه از حاال

ی  دست که بود کرده نگاهش آینه از اینکه از .بود عصبان 

 را چادر دارد سیع دیگر دست با و گذاشته چشمش روی
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د سفت ی بگت  ی روز اتفاقات ی همه از .بود عصبان   عصبان 

  .بود

 بله؟-

ی یک در زن صدای ی شلوغ  ی .آمد یم حد ن   میان جان 

ی   .ماشی  ی حرکت و بوق صدای از پر شلوغ خیابان 

 .سالم-

 الو؟ بله؟-

  .بست را هایش چشم کالفه

 .سالم-

ه اینا .بفرمایید سالم-  .بفرمایید .عزیزم مو گت 

ی گرم زبان این اما .آورد نیم یاد به را زن ی چهره  مشت 

  .داشت یاد به خوب را پسندش

 .بودم داده سفارش بهتون قبال من-

  اسیم؟ چه به-

 نگاهش و چرخید لحظه یک .کرد شلوار جیب در دست

ی .افتاد مغازه داخل به ون مشت   داشت مرضیه و آمده بت 
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 از ییک .چید یم جا رس دوباره را شده تست های کفش

ین به را ها کفش  او به و آورد باال را نگاهش .برگرداند ویت 

 یارس .بود شده ریزان آب و رسخ چشمش .کرد نگاه

 :دزدید را نگاهش

ی-   .هاشمیان بن 

ه اسم- ی گت   بوده؟ خ 

 .رو اون گرفتم تحویل-

؟-  الو؟ خ 

 حاال همی  ی خواست یم دلش .گرفت گاز را هایش لب

ی ی خوره این و بود شده مشخص چت  ی همه تکلیف  وحشر

ه آن اینکه .بود برداشته رسش از دست  بود؟ کجا گت 

 داده سفارش خودش خزر که کند باور داشت دوست

 . شود بسته تهش و رس داستان این و است

 .داشتم سوال یه-

 .بله-

سم خواستم یم-  ...بت 
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 و ایستاده آینه به رو مرضیه .کرد نگاه مغازه به دوباره

 .شد دور قدم چند .کرد یم چک را چشمش

ه کش- ه که روز اون...ام ...اسم به ای گت   رو من ی گت 

ه یه دادید تحویل   .بود خزر اسم به گت 

سد را سوال این که بود سخت برایش  مورد در .بت 

 و تن از نییم توانست یم جدید ی زاویه این از .خواهرش

  .ببیند آینه در را مرضیه صورت و بدن

 رو؟ اون بود داده سفارش یک-

 رو؟ اسم این دادی سفارش شما-

 .نه .نه-

 باال دست دارها مغازه از ییک برای .ها پله به رو چرخید

 .گذاشت سینه روی و آورد

 یادتونه؟ داده؟ سفارش یک-

ه من از شما-  خریدید؟ گت 

  .کشید صورتش به دست کالفه یارس

ه اون .بله-  ...رو خزر اسم به گت 
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؟ تحویل-  گرفتی  

ه میاد یادت خانم-  داده؟ سفارش یک رو خزر ی گت 

ی فهمم نیم اصال .واال نه-  .میگی  ی خ 

 ته شما رو؟ اسم اون بود داده سفارش یک بدونم خوام یم-

ی اسم ببی  ی مگه؟ داری نیم نگه رو هات فیش  که اون 

ی داد سفارش ی ای شماره .بود خ   . چت  

ی برای .دارم نیم نگه نه-  میندازم دادم رو کار دارم؟ نگه خ 

  .دور

 اش مغازه وارد که ای خانواده به .کشید ریشش به دست

  .کرد نگاه شدند یم

ی داد؟ سفارش یک نمیاد هم یادتون-  بود؟ پرس بود دخت 

 اسیم؟ چه-

 .خزر-

 .خزر...وایسا...واال نه خزر؟-

ی بگو» .تپید یم رسعت با سینه در یارس قلب  .بود دخت 

ی بگو  «بود دخت 
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؟ برای .نمیاد یادم .واال دونم نیم-   خ 

 .مهمیه... ی مساله یه-

ا ویل میدن سفارش خانوماشون برای مردا معموال-  دخت 

ن یم کش مادری خواهری برای هم  .گت 

 نمیاد؟ یادتون رو خزر اسم این-

  .بود عجیب .اومد یادم االن .رو اسمش یادمه چرا-

 خب؟-

ی نمیمونه یادم من واال-   .زیاده کارم . رو ها مشت 

 .داد فشار هم روی را هایش لب .کشید عمیق نفس یارس

 انگار .کرد یم نگاهش منتظر و مغازه دم بود آمده مرضیه

  .داشت سوایل

 ...که ببخشید .ممنون .خب خییل-

ی من-  .میام هم شهر تو گایه .دانشگاهم جلوی بیشت 

ی انقدر اونجا  ...که هست پرس دخت 

ی قدم با  مرضیه .گشت یم بر مغازه سمت به محکم هان 

 :بود گرفته محکم را چادرش
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ی به رو مغازه گفتید . خوان یم رو ۷۰۵ کد-  من .داره رون 

م م مت    .بگت 

ی تماس میان گیج یارس  .بود مرضیه های حرف و تلفن 

 به رو و گرفت جلویش توقف عالمت به را دستش

 :گفت تماسش

  .ممنون خییل باشه ...پس-

ای رسی یه کنم یم خواهش-  ...که آوردم هم جدید چت  

  .ممنون خییل-

 تقریبا چشمش .کرد مرضیه به رو .کرد قطع را تماس

 .بود شده چکان خون

م خودم-   .مت 

ی ی به رو ی مغازه سمت به وقن   حش هیچ رفت یم رون 

ی جز
 

ی این و .نداشت آشفتیک
 

ی آشفتیک  که شده کامل وقن 

 پوست کفش جعبه گرفی  ی موقع مرضیه انگشتان رس

  .کرد لمس ناخواسته را او دست

**** 
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 به که ای عجله همان با عاطفه که دید پنجره از پروانه

 .برگشت مادرش ی خانه سمت به بود رفته عیل ی خانه

 کرد نگاه او ی خانه به و چرخید هم لحظه یک راه میان

  .بود شده روشن تازه ایوانش چراغ که

ی به .نشست عیل آمدن منتظر پروانه  اش خانه روشنان 

ی اما کرد نگاه  نازک که جدیدی داستان احتماال .نشد خت 

ی که بود شده عمیق آنقدر بود کرده پا به  عیل برای وقن 

 تربیت را رسکش برادر زن این بخواهد تا گذاشت نیم

  .کند

ی در باغ  .حادثه از پیش انتظار شبیه . بود وهمناک سکون 

ی ی که طوفان از قبل دقایق 
 
یک  یم زمی  ی نزدیک تا ابرها تت 

  .نور دیدن از پس رعد صدای شنیدن انتظار .آیند

 سیاه قدییم عکس آن به .کرد نگاه ایران عکس به بار چند

ی از سفید ی به که زن   اجبار به را رورسی بود مشخص خون 

 صورت در دلفریب لبخند آن .است انداخته موها روی

ی انگار .براق روشن پوست و گرد
 
 پوست خواست یم زندیک

ی برق ها چشم .طراوت و شادی . بدرد را  .داشتند عجین 
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 مردهای احتماال کرد یم فکر بود گذشته ها سال که حاال

 نگاه با ها چشم آن برابر در توانستند یم که بودند کیم

ون موهای .بیاورند تاب دلفریب لبخند و عمیق  آمده بت 

ی قوس رورسی از
 

 پنهان همانجا دوباره و کرده یط را قشنیک

 عکس این به را سابق حس آن دیگر حاال .بودند شده

 ی مغازه کردن جمع از بعد که عکش تنها به .نداشت

 کس هیچ که عکش .بود داشته نگه یادگار به محسن

 نا آن .نداشت را حسادت حس آن حاال .نداشت دیگر

ی پس دنبال به که امیدی
 
 از که تنفری آن .بود آمده زدیک

ی حاال . داشت خودش  شبیه بود عکس این در که زن 

ی ی دست و دور .بود ها قصه به مربوط شخصین    .نیافتن 

 شبیه ها سال از بعد .کشید نامه روی انگشت بار چند

ی ی چت  ی .بود شده مقدس چت    و باز بار هر .مهم اندازه ن 

 و زجر روزهای به .عقب به کرد یم پرتش کردنش بسته

 مجبور را خودش باشد تنبیهش این انگار اینحال با .عذاب

 کند فکر روز آن به .بخواند و بخواند .بخواندش کرد یم

 در اما بگوید دیده آنچه که بود رفته ایران ی خانه تا که

 ...فاجعه آن بعد و بود برگشته سکوت
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 :شنید خانه در پشت را عیل صدای وقت همی  ی

  .خانم پروانه-

 روزی یاد به .گذاشت هم روی را هایش چشم پروانه

 .بود آمده کوچک نقیل ی خانه آن به عیل که بود افتاده

 برای را او تا بود آمده .همرزمش ی خانه . شهید ی خانه

ی محسن با ازدواج  در پا .کند سفیدی ریش .کند رایص 

ی  .بودند دور روزها آن چقدر .کند میان 

  . بفرمایید-

 کرد باز که را در .رساند دم تا را خودش کشان کشان

ون پای های انگشت به رسد سوزی   .رسید گچ از مانده بت 

 .بفرمایید .سالم-

 خودش که زمان آن .بود ای فهمیده مرد نظرش در عیل

 یم آنقدر عیل کرد یم فکر دوش به ای بچه با بود ای بیوه

 .است ویران چقدر هاشم از بعد او بداند که فهمد

 

  .نکنه درد شما دست-
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 بار یک باید را تکراری های حرف این .نداشت حوصله

  .داد یم تحویل عیل به و شنید یم عیل از دیگر

ی خانم پروانه-  شده؟ چت  

 .تو بفرمایید-

 ست؟ خونه یاسی  ی-

 بفرمایید .ست مغازه-

 در را ها کفش مردد عیل .شود داخل عیل تا رفت عقب

 .ایستاد در پشت همان و آورد

ی از-  دلخورید؟ چت  

ی .کرد نگاهش پروانه  مردی از عیل؟ از بود؟ دلخور راسن 

 قول به و همرزمش زن برای اما شناخت یم را برادرش که

  بود؟ گذاشته پیش پا رفیقش خودش

 چطور؟-

  .بگید من به دارید دلخوری اگر-

 بگم؟ کدوم از-
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اه پر گفته چه هر عاطفه فهمید انگار .کرد نگاهش عیل  بت 

 .است نبوده

 مادر با که نیست درست .دادش زن نیست درستش-

ی  .بشید درگت 

ی کش با من-   .نشدم درگت 

  .داشتم ای دیگه انتظار شما از-

  .داشتم دیگه انتظار شما از هم من-

 ...من که دونه یم خدا زده؟ رس ما از خبیط-

 .گذشته دیگه-

 ...یاسی  ی و شما .دارید جا ما رس روی شما-

 :زد پوزخند خسته پروانه

 .آقا عیل قدیمیه حرفا این-

ی هم یارس مورد در اگر مادر-  ...از گفته چت  

خوایه-   .دونم یم .بوده ثواب و خت 

ی این از عیل ی حاض   پروانه این از .نیامد خوشش ها جوان 

  .کرده پاره پیله ی
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  .نگید دیگه جای رو حرفا این داداش زن-

 محسن؟ مورد در حرفا؟ کدوم-

ی تو بلرزونید رو مرده تن نیست درستش-  .قت 

 ایران؟ یا محسن تن-

  .هللا اال اله ال-

 .بردارید من های بچه رس از دست-

 .ماسید دهانش در حرف .شد گشاد عیل های چشم

 :زد پلک پروانه

 هام بچه خاطر به موندم اینجا سال اینهمه بینید یم اگر-

  .کشیدینش گرو که یارس خاطر به .بوده

ی- ی یعن   حرفا؟ این خ 

م-  . اومده رس صت 

 .نگفته شما به تر نازک گل از کش اینجا سال اینهمه-

 ...یارس و حورا برای کش که باشم مرده من مگر-

 خانواده و داری مردم نقاب انگار عیل آمد که حورا اسم

ی  :رفت باال درجه دو ییک صدایش .خورد ترک اش دوسن 
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ی بال و پر زیر شما درخواست به که بود ما کاری بد-  دخت 

 خودم خونه تو سال اینهمه گرفتیم؟ رو داداشمون قاتل

  .نباشن هم شما چشم جلو که دادم جاشون

 کردی باز رو در .کردی داری امانت خوب خییل هم شما-

ی ی رو خودت داداش دخت  ون انداخن   کاری خراب رس بت 

ی  .خودت دخت 

  .خانم پروانه دار نگه حرمت-

 عیل بلند صدای .کرد جا به جا بغلش زیر را عصا پروانه

  .بود لرزانده را دلش

  .مرده میداشت نگه حرمت که پروانه اون-

ی نگه رو حرمت کدوم-  اشک قطره یه سال؟ اینهمه داشن 

ی ای .شوهرت برای نریخن   رس زیر آوردی رو قاتلش دخت 

ی .ما  حرمت؟ کدوم .دادی سکته رو حاخ 

 مردانه محکم صدای این .کرد پر رو پروانه گلوی بغض

 بود داده قول خودش به اینحال با .داد یم آزارش داشت

 .نه هنوز .نریزد فرو .نشکند
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ی نگفتم همه به که داشتم نگه حرمت-  .محسن از دیدم خ 

  .بدم شهادت نرفتم که

 :ترکید ناگهان عیل صدای

  .کردی یم بیجا-

د هم روی دندان پروانه  :فرسر

  .نزنید داد من ی خونه تو-

 ... بشنوم دیگه یکبار رو حرفا این-

ی شما-
 
  .میده آزارتون حقیقت شنیدن خانوادیک

 :کرد باز را خانه در عیل

 .پرساته با من حساب .زنم یم حرف زن با واستادم چرا من-

 حال با پرانه .شد دور بود آمده که بلندی های قدم با

ی و نشست .برگشت اتاق به لرزان  را همراهش گوشر

 کردن پیدا و لرزید یم .بود کرده عرق دستش .برداشت

 و کرد پیدا را خزر .بود سخت اشک مه پشت از حروف

 به را کلمات داشت نوشی  ی در همیشه که کندی همان با

 :چسباند هم
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ی امشب-  دارم مهم کار .اینجا بیا مسجد رفت یارس وقن 

  .نفهمه یارس .باهات

 گذشت یم ذهنش در آنچه .لرزید یم هایش دست حاال

  .کرد یم درد هایش استخوان ی همه .لرزاندش یم

ی  .ایستاد ناخودآگاه پروانه آمد حیاط به یارس ماشی  ی وقن 

 .داد قورت را دهانش آب .کرد گره هم در را هایش دست

ی .شد یم پیاده داشت خزر .کرد نگاه جلو صندیل به  وقن 

  .کرد نگاه اش پنجره و او ی خانه او به شد پیاده

 زمزمه آرام .کرد نگاه ایران عکس به دوباره.نشست پروانه

 :کرد

 .وقتشه .بدونه باید خزرت-

 به نشست منتظر و کتاب الی گذاشت را عکس و نامه

 .تسبیح چرخاندن

 «العظیم عیل باهلل اال قوه وهللا حول ال»

**** 

 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در روز آن تا که حایل بدترین .بود خراب خزر حال

 بود شده پیاده که شاپور ماشی  ی از .داشت رساغ خودش

ی .زند یم قدم خال در کرد یم احساس  جمالت درست حن 

 دانشگاه دوم در به هنوز  .بود نشنیده را شاپور آخر

ی .بود رسیده پروانه پیام که بود نرسیده  هم پیام آن حن 

 از کرد یم احساس ناگهان به .بدهد تکانش توانست نیم

 آن از .تنفر از عشق از .است شده خایل حش نوع هر

ی بد حال ش همیشه که بدبخن   همی  ی انگار .بود گریبانگت 

  .بود خایل خایل باشد گذاشته خایک ی کره این به پا امروز

ی خواند که را پیام  حش هیچ .کیفش ته داد هل را گوشر

 انتظارش در آنچه از نداشت ترش .نشد زنده وجودش در

ی .نداشت غیم .بود  بیابان میان انگار .نداشت شوق 

  .بود گذاشته جا را خودش

 بود افتاده التماس به که زخیم صورت با غمگی  ی خزر آن

 میان بود نشسته درست رد دست و دهد نجاتش شاپور تا

 .بود دویده .بود مانده جا بیابان خار و خاک وسط قلبش

ی سال هجده ی قاعده به انگار و بود زده داد
 
 در زندیک

  .بود شده خایل نکبت

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خیابان از آرایم به خزر .بود ایستاده خیابان آنطرف یارس

  .گذشت

 چرا .خایل تو و پوچ .رود یم راه ابرها روی کرد یم احساس

 را شاپور ماشی  ی از شدن پیاده هیجان نبود؟ روز هر مثل

 ماشی  ی به کردن نگاه با و قلبش پستوهای در داد نیم هل

ی ترس آن یارس
 

 بفهمد روزی اگر که گرفتش نیم همیشیک

 هیجان و عشق این از همیشه تا چطور آید؟ یم پیش چه

اری آن چرا  کند؟ مراقبت  گردنش دور دست روز هر بت  

اری آن انداخت؟ نیم  در تواند نیم کرد یم یادآوری که بت  

 بقیه مثل تواند نیم .بردارد قدم از قدم خانواده این

ها ی دخت 
 
 و ندارد را حقوق و حق ترین ساده .کند زندیک

  .بود دیگران با تصمیم چت  ی همه برای

ی در غرق .بود شده غرق .نداشت حش هیچ  از که آن 

 .بود گذشته رسش

 از تا کرد جمع را چادرش و صندیل روی نشست که همی  ی

ون در ی با را سالمش جواب یارس نماند بت   معلوم .داد تاخت 

 متورمش قرمز های چشم احتماال .کند یم نگاهش بود

  .باشد ماجراساز بود قرار دوباره
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 اینطوریه؟ چشمات چرا-

ی اما  .رو به رو به زد زل .نداد تکانش هم سوال این حن 

 .داد نیم تکانش چت  ی هیچ دیگر

 .کردم گریه-

 کردی؟ گریه-

 از .نداشت توقع هم خزر .نداشت را توقعش انگار یارس

 دست کردن گم و دلواپش بدون که نداشت توقع خودش

 او با که خزری این اما .بدهد جواب صادقانه اینطور پا و

 خزری .بود دیگری خزر بود آمده اینجا تا بیابان از

  .متفاوت

ی برای- ی دوباره کردی؟ گریه خ  ای اون برای نشسن   ...دخت 

 نگاهم همه و بود زخم صورتم .بودم ناراحت اینکه برای-

 .کردن یم

ی صدای .بود زده یخ و رسد جمالتش ی که زن   از برای چت  

 بعد .کرد نگاهش سکوت در یارس .ندارد دادن دست

 :کرد روشن را ماشی  ی
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ی گریه اونور اینور بری نمیاد خوشم گفتم- ی .کن   معنان 

  .کار این نداره

 رو به رو به فقط خانه به رسیدن تا و نداد جواب خزر

 پشت را آرزوهایش و آمال ی ریخته فرو قرص .کرد نگاه

ی زندان سمت به و گذاشت یم رس
 

 رفت یم اش همیشیک

 روزی به .کرد یم فکر فرار به داشت ذهنش ته حالیکه در

ی های ساعت ماشی  ی همی  ی که  دانشگاه جلوی طوالن 

ی اما ماند یم او منتظر ی خواهر این از خت   .شود نیم ناتن 

ی و رختخوابش .شود یم یط او بدون خانه غروب اولی  ی  ن 

ی ی مکان 
 

 یم خایل محزون بزرگ عمارت آن در اش همیشیک

 آورد یم در بال .شد یم خایل وجودش از شهر تمام .ماند

ی کدر آسمان در و  .کرد یم پرواز کش ن 

 

ون خانه از نماز برای یارس  .ایستاد رفتنش با خزر .رفت بت 

 داشت حورا .بیندازد رس روی تا برد چادرش سمت دست

 .کرد یم نگاهش

م-   .پروانه خونه مت 
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 آخرین این شاید .کرد نگاه حورا به و برداشت را چادر

ی  آن قدری فقط که حاال همی  ی .دیدش یم که بود روزهان 

 شده نزدیک هم به کیم .بود شده روشن میانشان تارییک

 و سیاه دل آرایم به داشت خواهری ی جوانه و بودند

 زودی همی  ی به چت  ی همه .شکافت یم را خاک این سخت

 با .اش بچه با .ماند یم خانه این در حورا .شد یم تمام

ی آدم ی همه با .همرس ی خانواده با . شوهرش  که هان 

ی شاید .نداشت دوستشان احتمال ار شان همه از حن   بت  

  .بود

ی به .افتاد پیش روز چند به یادش لحظه یک  پرت که وقن 

 اش گونه و سوخت یم دستش . بخاری سمت بود شده

 .یارس و او میان .بود ایستاده جلویش حورا .کرد یم زق زق

ی . بود کرده حمایتش  از هرگز ها سال این تمام که چت  

  .بود ندیده کش

ی لبخندی  .کرد نگاهش حورا .نشست لبش روی رنگ ن 

 یم کاش .کشید عمیق نفس خزر .بود کرده تعجب انگار

 دنیای این کاش .کنند فرار جهنم این از هم با توانستند
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 برایشان غریب و تنها خواهر دو ی اندازه به فقط بزرگ

  .کرد یم باز جا

ی قدم با  ی خانه سمت به درختان پشت از آهسته هان 

 که بود نگذاشته اول ی پله روی پا هنوز .رفت پروانه

ی به اضطراب .کرد باز را در پروانه  پیدا نگاهش در خون 

 یم انگار .جویید یم را خزر رس پشت که نگایه .بود

 .بیند نیم را آنها کش شود مطمی  ی خواست

 .تو بیا .سالم-

  .ببندد را در پروانه تا ایستاد .کرد سالم آرام خزر

 رفت؟ یارس .تو بیا-

 یم اتاق سمت به بغل زیر عصای با که کرد نگاهش خزر

  .رفت

 .بله-

 راحت ...بیا .نیست خونه یاسی  ی .بیا .تو بیا...خب خییل-

 .باش

ش  دنبالش به خزر .کرد یم فوران کلماتش تک تک از است 

 به داشت حسش از خایل دل حاال .رفت اتاق سمت به
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ی انگار  .جوشید یم آرایم  مثل که بود خانه این در چت  

ی ی چت  ی .بود گرفته را جا همه انرژی از موخ   از که عجین 

ی مثل ورود ی لحظه همان  خورده صورتش به رسد هوان 

  .بود

 دست . بود ایستاده مردد پروانه .ایستاد اتاق در ورودی

 زل و بود او به پشتش .بود کرده مشت هم در را هایش

  .اش خیایط کوچک مت  ی به بود زده

 ...خزر-

 در دیگر کش زبان از را اسم این که بود بار اولی  ی برای

 و گفت را کلمه این پروانه که همی  ی .شنید یم خانه این

 تمام انگار .شد طوفان خزر وجود در سمتش به چرخید

ی لحظه آن تا روحش  ناگهان که بود زده غم و ساکت بیابان 

  .بود شده عظییم طوفان دچار

ی یه- ی باید که هست چت   ی باالخره...باید ...بدون    .بدون 

ی آن .نخورد تکان جا از خزر  چیست دانست نیم که چت  

ی .بود کرده اش احاطه   .انرژی پر حبان 

ی یم تو...تو-  ...مامانت که دون 
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 که بود همی  ی «مامان» .کلمه همی  ی .اسم همی  ی .بود همی  ی

ی به بود کرده تبدیل غروب آن در را خانه این  که جان 

 و آورد یم انرژی موج موج که دیواری چهار به .نبود هرگز

 .برد یم

ی برای مامانت- ی مرد؟ خ   شد؟ کشته... یعن 

  .زد پلک خزر

ی یه-  .بدم بهت...من خواسته مامانت...که هست چت  

 این .است دیده روزی را صحنه این رسید نظرش به ناگهان

 گذرانده .بود کرده یط را آن یکبار انگار .ماجرا این و جا

  .آشنا حش .بود

 .گذاشته تو برای مامانت رو این...این-

 از را کتاب لرزش همان با .لرزید یم پروانه های دست

ی روی  را کتاب نتوانست اما .آمد جلو لنگان .برداشت مت  

ی که کتاب اسم به کرد یم نگاه خزر .بیاورد باال ی چت    ن 

 .آمد یم نظر به ربط

 .من...برای نوشته زندان توی...ایران...مامانت .ست نامه-

ی...تو که خواسته ی بدون  ی یم...تو .شده خ  ی دون   شده؟ خ 
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ی انگار .کرد یم نگاه کتاب به خزر . آورد باال را کتاب  چت  

ی و شده طلسم  دست از بعد که بود مطمی  ی باشد جادون 

ی آن به زدن
 
ی چت  ی همه .شد خواهد عوض اش زندیک  تغیت 

 . کرد خواهد

  .کشی  ی اینا... رو مامانت-

ها که کش مثل .رفت یم پس پروانه نفس  یک کیلومت 

ی به .گرفت را کتاب خزر .باشد دویده نفس  مشخص خون 

ی کتاب های برگه میان که بود   .هست چت  

 محسن...مامانت .نبود...ساده شوهری و زن دعوای..یه-

 ...چون کشت رو

 های چشم که بود ۱۷۶ ی صفحه .زد ورق را کتاب خزر

  .شد باز او صورت به رو ایران

 این .را زن این .را نگاه این .بود دیده را صحنه این بله

  .ها چشم این .صورت در شده گم لبخند

  .ایران .مادرش

  .حورا از دفاع برای-
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ی خزر وجود بیابان ی برقهای و رعد .شد باران  ی .پیان   طوفان 

 .بود عکس کنار رفته رو و رنگ ای نوشته . شن از

  .رفته رو و رنگ و زرد . شده تا کاغذی

 ...محسن ...محسن-

 روخ و جسم آن .مادرش صورت روی کشید دست خزر

ی تا که  .بود شده پر حاال بود خایل حش هر از قبل ساعن 

ی از پر ون   لمس از .آمد یم باال ها انگشت از که غریب نت 

ی انرژی آن .ها چشم آن از . عکس آن  .کران ن 

  .کرد یم درازی دست حورا به محسن-

 و خاک .بود کنده جا از را بیابان خارهای تمام طوفان

ی تن بر بود افتاده لرزه .بود کرده بلند هم با را زمی  ی  المکان 

  .خشک بیابان آن

 .رسید بزنگاه رس ...چون کشتش ...مادرت-

 

ی میان از .کرد باز را نوشته خزر های انگشت
 

 نامه کهنیک

ی انگار ون آشنا بون  ی .زد یم بت   .شناخت یم خزر که بون 

ی   .مادر بوی .بود کرده پر را اش کودیک تمام که بون 
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 کردم فکر .ببینمتان خواستم یم سال چهار این تمام» 

ی شما شاید  «...گویم یم چه بفهمید کش هر از بهت 

 رو حرفش...که گفی  ی مادرت به...ویل دونسی  ی یم...اینا-

ه پس  پای مامانت...مامانت ویل بدن رضایت...تا بگت 

  .ایستاد حرفش

 رس و بازیگوش .شده ساله چهار حاال .دارم را خزر اینجا»

 میله این چطور که کنم یم نگاهش روز هر .هواست به

ی و تارییک این و ها ی ن   قد دارد او و گرفته دامش در هوان 

 «شد؟ خواهد چه من از بعد .کشد یم

  .... که...کرد دفاع شما از ...مامانت-

های از» ی در .کن مراقبت من دخت   کنت  ی دیگر دنیان 

ی
 

 بگو .شد چه که بگو برایشان .بود خواهم ات همیشیک

 این قهرمان محسن نگذار .بگو برایشان تو را چراها .چرا

 «. شود غصه پر ی قصه

 محسن...عکاش توی...که بودم دیده من .دیدم...من-

 به رو این .بزنم حرف...نتونستم .کرد یم...اذیت رو حورا

ی تو که ...که مدیونم مادرت  ... بدون 
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ها به خانم پروانه« ی .بگو دخت   بگو .بگو شدند بزرگ وقن 

 ".بگو خزر به .گذشت چه ما بر

 زده زلزله و ویران صحرای در دوید پروانه زدن هق صدای

 روان پروانه صورت در اشک .آورد باال را رسش .خزر ی

ی پلک به خزر های چشم .بود ی زدن    .بودند افتاده وقفه ن 

ی رو...خواهرت حق-  ...مامانت خون .بگت 

 خودش به اینکه بدون .افتاد فرو خزر چشم از اشک

 از بدنش و روح انگار .باشد واقف احساساتش و جسمش

 .گذشته رسگردان .بود رسگردان روحش .بودند جدا هم

ی صحنه در رسگردان .بود ندیده آنچه و مادرش زندان  هان 

  .ساخت یم داشت مغزش که

 هر ها رنج و ها عقده و احساسات طوفان در جسمش

ی لحظه   .شد یم مچاله بیشت 

ی رو حقتون-  من .آخرش تا .باهاتون هستم من...من .بگت 

  .بدهکارم...مامانت به

  .افتاد لرزه به خزر های لب
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 به .بگو خزر به .بگو خزر به .گذشت چه ما بر بگو»

 «بگو خزر به .بگو خزر

ی تصویر با روحش بیابان طوفان  او به امیدش چشم که زن 

 و شدند یم باز ابرها .رفت یم سکوت به رو آرایم به بود

 قدم .کرد یم آرام زن آن های قدم تنها را شکافته زمی  ی

ی .ایران .مادر های  .بود او به نگاهش که زن 

 ...بگو خزر به

 .اش شده پایمال خون منتقم به .داشت او به چشم ایران

ش .خزر به ی .دخت   ....ایران دخت 

**** 

 

 

 خزر...جانم خزر مبارک هات بال زدن جوونه

ی...محبوبم  ...ایران دخت 
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ون پروانه ی خانه از که کش  که بود جسیم آمد بت 

ی .بود مانده جا و شده تکه صد روحش  بیابان در بخشر

ی پس روز و شاپور کنار
 
ی .زدیک  پروانه ی خانه اتاق در بخشر

ی و ی و زندان سلول به بود کرده پرواز دیگر بخشر  خاطران 

  .شده فراموش

 فرق و رفته عقب رورسی .اش شانه رس بود افتاده چادر

 پله روی کشید یم چادر ی دنباله .بود پیدا موها میان باز

 و بود دستش در کتاب یک .کرد یم جارویشان و ها

 را کتاب .رفتند یم یارس ی خانه سمت به پاهایش

ی و حیات ی همه انگار .اش سینه به بود چسبانده
 
 زندیک

 .هایش برگه میان .بود کتاب این در اش

 دیگه؟ کردنه رس چادر وضع چه این-

 به داشت که بود عاطفه .چرخید صدا سمت به رسش

 .بود دیده راه در را او و رفت یم خانه در سمت

  .رو چادر کن جمع-
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 زن آن .رسید نیم عمه نظر به ناگهان .کرد نگاهش خزر

ی رسد
 

ی هیچ که همیشیک  غریبه نظر به .نداشت او به محبن 

ی و دور .بود همیشه از تر   .ربط ن 

 .چادر با کرده چکار نگا .کردی جارو رو حیاط .توام با-

 به افتاد نگاهش انگار بعد .کرد اشاره چادر ی دنباله به

 .دید شیشه پشت را پروانه احتماال و پروانه ی خانه

 بودی؟ پروانه خونه-

 . بود شده سنگی  ی دهانش در زبان .داد نیم جواب خزر

 داشت؟ چکارت-

 :داد ادامه را رفتنش راه خزر .رفت هم در هایش اخم

 نبودم؟ تو با-

 ی خانه در چت  ی همه .نداد جواب .برنگشت .نایستاد

 عاطفه صدای روی را خانه در .بود کشیده ته پروانه

 همی  ی .داد یم تکان و گذاشته پا روی را کوثر حورا .بست

ی .شد سنگی  ی رسش دید را حورا که  قلبش از گرم چت  

 خایل بدنش و آمد پایی  ی پا های پنجه از انگار و رسید پایی  ی

 .شد
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  .ماجراها ی همه وسط ی نقطه .خواهرش .بود حورا این

ی  قطعات چسباندن .بود شده سخت هم کردن فکر حن 

  .ریخته بهم سخت پازل این

 رویش و رنگ یا ها چشم قرمزی انگار .کرد نگاهش حورا

  .دارد حایل چه که بدهد لو

ی-  شده؟ خ 

 روی افتاد چادرش .رفت بخاری سمت به آرایم به خزر

 و ایستاد .بود چسبانده سینه به همچنان را کتاب .زمی  ی

  .قایل های گل به زد زل .بخاری به داد تکیه

 چت  ی شاید بود نکرده فکر هرگز ها سال این ی همه چطور

ی رازی است؟ بوده میان در دیگری  چرا .ای قصه ماجران 

ی داستان آن که بود کرده فکر
 

ی .است راست ساختیک  زن 

ی در که ی ی ساده جنجال یک ن 
 

 کشته را شوهرش خانوایک

هایش و   .بود گذاشته تنها را دخت 

 روی قاب یک .بود آنجا پدرش عکس .آورد باال را رسش

 .شده کشته مردی .پدرش .رنگ سفید دیواری ی سینه

ی و غمگی  ی ی قصه یک رسآغاز   . طوالن 
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ی-  شده؟ خ 

 ادامه عکس به زدن زل به .نکرد توجیه حورا صدای به

 بود؟ راست داستان این گفت؟ یم راست پروانه .داد

 چنی  ی ای قصه هیچ در بود؟ ممکن چطور حورا؟ پدرش؟

ی ی .نبود ممکن چت     .کوبید یم دلش زیر تهوع از موخ 

 دروغ که مادر ...اما نامه آن .گفت یم دروغ پروانه حتما

ی .نوشت نیم ی . بداند خزر خواست یم که بود چت    چت  

 .بود نفهمیده سال هجده که

 درست .شنید یم را حورا شدن بلند خش خش صدای

ی  خزر های مژه از دوباره اشک که کنارش رسید وقن 

 .بود شده آویزان

ی-  شده؟ ... چت  

 کتاب . افتاد ضافت به دید کتاب به که را حورا نگاه خزر

 یم اگر حورا .کند پنهان کرد سیع و برد پایی  ی آرایم به را

ی .شد یم بدحال دوباره شد؟ یم چه خواند یم اگر دید  یعن 

 یاد به حورا پدر؟ های دست کودیک؟ حورا؟ بود؟ راست

 دانست؟ یم داشت؟
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ی... پروانه-  گفت؟ چت  

 را زیپش .کیفش در گذاشت را کتاب و شد خم رسی    ع

 :کشید

 .نه-

 نشست .بود جنگیده هم کلمه همی  ی گفی  ی برای دهانش

 اینکه بدون .کرد باز و برداشت کتاب یک و بخاری پای

ی ه برایش دنیا تمام .ببیند را اش کلمه یک حن   تاریک و تت 

ی دیگر بعد به این از دانست یم بعید .بود شده  را چت  

ی در دیگر . ببیند
 
  .نوری و باشد صبچ اش زندیک

* 

ون اتاق از حورا که بود گذشته دو از ساعت  .آمد بت 

ش کوثر  دانست یم .بود گلویش باد منتظر و خورده را شت 

ی بچه اتاق تارییک همان در که  اینحال با خوابد یم بهت 

 .بود افتاده جانش به خوره

 کار چه خزر با پروانه بود؟ شده چه پروانه ی خانه در

 بود؟ چه کتاب آن برگشت؟ حال آن با خزر چرا داشت؟
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ی و ضعیف نوری .بود تاریک سالن  ها پرده میان از نارنچ 

 تمام دیوار کنج و کشیده باال بخاری از را خودش و آمده

ی .بود شده  پایینش خودش و بود خزر کیف که جان 

 حورا .بود رسش روی پتو همیشه مثل .بود خوابیده

 .بود برده خوابش اش شانه رس کوثر .کرد نگاهش .ایستاد

 

 تکان آنکه منتظر .کرد نگاه پتو به .رفت جلو قدم یک

 رس به چسباند را رسش .نشست زانوهایش رس .بخورد

 نگاهش .بردارد را کیف تا برد جلو دست .نیفتد تا کوثر

 رس .کرد نگاه اتاق در به بعد .بود پتو زیر خزر به هنوز

 روی .کرد بلندش آرام .کیف بندهای به رسید انگشتانش

 و رس با را کوثر هنوز .رفت عقب قدم دو و ایستاد پا

 یم سیع .برد کیف داخل دست .کرد یم محافظت گردن

ین کرد ون کتاب یک .باشد داشته را صدا و رس کمت   بت 

ی نور در .آورد  بعدی .است درش کتاب که دید یم نارنچ 

ی که بود چهارم کتاب .هم بعدی و  آمد باال کیف از وقن 

ی  و شد خم .شد هل حورا .رسید پایی  ی میانش از چت  

 حورا های انگشت .زد گریه زیر .خورد تکان ناگهان کوثر
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 چشمان از درست نور از خیط .ماند هوا و زمی  ی میان

ی .بود گذشته مادرش  یم نگاه او به تارییک در که چشمان 

ی .کردند   .خندیدند یم که چشمان 

 که دید را حورا .رفت کنار شتاب با خزر رس روی از پتو

 ی بچه .بود شده خشک تارییک در مجسمه یک مثل

 زده چنگ را هوا هایش انگشت و بود آغوشش در گریان

  .بودند اتاق کف نامه و مادر .بود

 کوک ربات یک شبیه درست .سمتش چرخید حورا نگاه

 خش خش صدای .گرفت اوج کوثر ی گریه صدای .شده

 انداخت را خودش خزر .شد شنیده اتاق در یارس رفی  ی راه

 را کیف و کیف در داد هل را نامه و عکس .عکس روی

 :گفت فکر بدون .مبل زیر رساند

 .من ش بده-

ی ون اتاق از یارس شد بلند و گرفت را کوثر وقن   آمده بت 

 او به باز چشم آن با و بود بسته هایش چشم از ییک .بود

 مانده زانوها روی شکل همان به که حورا به بعد کرد نگاه

  .بود
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ی یارس آنکه از قبل  دست کف روی اول حورا بگوید چت  

  .آمد فرود صورت با بعد و ها

**** 

 

 رنگ طوش فلزی های صندیل روی بود نشسته یارس

 با و زانو روی بود گذاشته را آرنجش . بیمارستان راهروی

 که رسید خزر نظر به .بود گرفته را رسش دست کف

 دو ی فاصله با آرایم به .است زده چنگ را موهایش

  .یارس کنار نشست صندیل

 به . رو به رو دیوار به زد زل خزر .کرد بلند را رسش یارس

ی خطوط
 

ی تمام هم دنبال به که راهنما رنیک  بیمارستان مست 

  .زرد و قرمز ست  ی .چرخیدند یم را

 خوابید؟-

 روزهای ی همه از یارس به دادن جواب حاال .زد پلک خزر

ی .بود شده تر سخت قبل  .صورتش به کردن نگاه حن 

 حاال که یارس فقط نه .وجودش حس .صدایش شنیدن

 .بود خانه آن به مربوط کش هر دیگر
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ی-  شد؟ خ 

 :زد لب آرامش با

 .خوابه-

ی خواست نیم دلش  یک دیگر .بدهد جواب این از بیشت 

 تصویر شب تمام .نداشت را ها آدم آن تحمل هم ثانیه

 با همه .بود رفته و چشمش جلوی بود آمده تکشان تک

ی»سوال این  یم یاسی  ی دونست؟ یم هم یارس یعن 

 هر و دونست؟؛ یم عیل عمو دونست؟ یم عمه دونست؟

ی سیاهه این های آدم چه  تر مچاله روحش شد یم بیشت 

  .او جز دانستند یم همه .شد یم

ون را نفسش یارس  :نشست صاف .داد بت 

 شد؟ اینطوری چرا-

 تارییک میان بار یک .پرسید یم بود چندم بار را سوال این

ی اتاق  یکبار . رو به بچرخاند را حورا کرد یم سیع وقن 

ی ی یکبار بودند رسیده بیمارستان به وقن   خواست یم وقن 

ی به  اش رورسی کنار دست خزر .حاال و بدهد جواب دکت 

  .کشید
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 .افتاد یم داشت کوثر-

 خب؟-

 اش زده یخ و رسد نگاه .یارس سمت چرخاند را صورتش

 کش .خانواده آن در خونش هم مرد تنها صورت به افتاد

اک .برادرش .بود شبیه او به دیگران ی گفته به که  با اشت 

ی .پدر  آن پدر آن .رسید یم نظر به دردناک حاال که چت  

 .شد رو و زیر دلش دوباره .داستان آن...مرد

 .ترسید-

؟-   همی  

 .کند جمع را ذهنش توانست یم خواست یم دلش

 همه برای بتواند تا دهند مهلت کیم اتفاقات و حوادث

 یم آنوقت .کند تحلیل و تجزیه و بگذارد وقت شان

 .دید رو مادرش عکس .نه »بزند داد یارس به رو توانست

 .بود داده نجاتش که مادری .کشتید شما که مادری

 آن در «.بابامون .بابات بخاطر .شده کشته بخاطرش

 چهار و بیست به هایش دانسته عمر هنوز که لحظه

 نشده مسلط فکرهایش به هنوز بود نرسیده هم ساعت
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ی به .غمش به .بود شده وارد که شویک به .بود  سنگین 

  .قلبش

  ترسید؟ فقط-

 صورتش به دست او از ناامید یارس .زد پلک دوباره خزر

ی .کشید   .بود مضطرب و خواب ن 

 باید حاال .بود صبح ۹ .کرد نگاه بیمارستان ساعت به خزر

 را شاپور تا کالس شدن تمام منظر احتماال .باشد دانشگاه

ی .ببیند ی نظر به ناگهان که چت    ها قرن به مربوط اتفاق 

ی حس آن و خودش .شاپور و عشق .بود پیش
 
 .رسزندیک

ی به میل که روخ شادی و امید  که ای آینده .داشت رهان 

 آنچه از بود طوماری چت  ی همه .رسد یم کرد یم خیال

 .بودند دور ای خاطره شبیه و افتاد نیم اتفاق دیگر

ی خودش .بود بیمارستان تخت روی خواهرش حاال هان 
 چت  

ی که دانست یم
 
ی ابد برای را اش زندیک  دیروز .بود داده تغیت 

 بود شده برابر صد میلش امروز و کند فرار خواست یم

  .تر سست بارها پاهایش اما
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 کرد؟ یم چه را نامه آن کرد؟ یم چه را حورا رفت؟ یم کجا

 سینه در شده چال داستان .داشته او به چشم که مادری

 توانست یم چطور برد؟ یم کجا خود با را ها آدم های

 خون بماند؟ شده دفن تاری    خ دل در حادثه این دهد اجازه

 اهل ی همه دستان بر تنها نه نظرش به حاال که مادرش

ی که خانه  نحس عمارت آن آجرهای تک تک بر حن 

  .بود تاریک

  ..یارس-

  .بود پروانه دوباره .چرخید صدا شنیدن با

ی-  شد؟ خ 

 بود؟ نگفته زودتر چرا .پروانه نگران صورت به زد زل خزر

ی راز این بود گذاشته سال اینهمه چرا  چرا بماند؟ مخق 

 بود گذاشته چرا خانه؟ این پرچم زیر بود آورده را آنها

 چطور بود؟ نگفته ویل دیده چرا برسد؟ یارس به حورا

 بود؟ توانسته

 تا که داشت احساش پروانه به دلش در بار اولی  ی برای

 این به دانست نیم این از پیش تا .بود نکرده حس بحال
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 که کش .پدرش اول زن به .باشد داشته باید حش چه زن

 بفهیم شد نیم هیچوقت .نبود مشخص آنها به محبتش

ار یا دارد دوست را آنها  اما بودشان آورده .است بت  

ده .نداشت خودش ی خانه در را تحملشان  بودشان ست 

 یم چه دلش در فهمید شد نیم هیچوقت .عموعیل به

ی همیشه .گذرد  خاطر به را پروانه گرفت یم تصمیم وقن 

 به زد یم پروانه رسدی باشد داشته دوست محبتش فالن

 .دارد حش چه دانست یم دقیقا حاال اما .صورتش

 .نفرت

ی در رود شبیه که بود پروانه این  .بود جاری قصه این بست 

 .بود نزده حرف .ببیند آزار حورا بود گذاشته که ای پروانه

 مادر بود گذاشته .بود نگفته اما دیده خودش ی گفته به

 حسادتش حس احتماال و بود پروانه این . شود کشته آنها

 .دوم زن به حسادت .

  .سوال از پر نگایه .او به افتاد پروانه نگاه

 ؟ اومدی یک با-
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 .یاسی  ی دنبال به احتماال .کاوید یم را ورودی در یارس نگاه

 :نداد را سوالش جواب اما پروانه

ی- ی دکت  ی گفت؟ خ   باز؟ شد خ 

 

 طناب از ییک به بار هر ذهنش در و کرد یم نگاهش خزر

 بود نخواسته پروانه .کرد یم آویزانش گمان و شک های

ی بود نخواسته .برسد یاسی  ی به حورا  دوم زن از که دخت 

ی .شود پرسش نصیب بود شوهرش  دست با که دخت 

ار آنها از پروانه  .بود دیده آزار خودش شوهر های  بود بت  

 بودشان آورده که این .بدهد ازارشان بود خواسته فقط و

  .نداشت دیگری دلیل خانه این در

 :شد بلند جا از یارس

ی .دونم نیم-   .آزمایش و نوار باز بمونه باید گفت دکت 

ی-  شد؟ اینطور خواب توی ؟ آخه شد خ 

ی با .کرد مرتب رسش روی را چادر .شد بلند خزر  لحن 

 :داد جواب خشک

  .بود بیدار-
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 لنگان لنگان پروانه بعد ثانیه چند .شد دور قدم چند بعد

ون بود رفته یارس .آمد سمتش به  و رس به هوا تا بت 

  .بخورد صورتش

ی- ی بهش چت    ...که گفن 

 از انگار .نداشت رو به رنگ .برید را کالمش خزر رسد نگاه

ی ی چت     .بود ترسیده اندازه ن 

 ؟ شد بد حالش که بود بیدار-

 .بود گرفته درد عضالت انقباض از خزر صورت

ی نامه...مورد در- ؟ چت    گفن 

 :کرد رها مشت از را چادرش ی لبه خزر

  .دید خودش-

ی ماده شبیه خزر .افتاد فرو پروانه ابروهای
 

 گرسنه پلنیک

ی ترس؛ .بود شده ؛ ن  ی خوان  ؛پریشان 
 

 و همه افکار خستیک

 یم که بود کش شبیه حاال و بود آورده فشار همه

 چرا؟» .بکشد نعره و بشکافد را خودش پوست خواست

ی این از ما سهم من؟ چرا ما؟ چرا چرا؟
 
 «کجاست؟ زندیک
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  شدید؟ ناراحت-

 بلند بیمارستان کف های موزاییک روی از پروانه نگاه

  .شد

ی-  بد رو عروستون حال کردید قایم سال اینهمه که چت  

 عذاب باالخره تا کشید طول چقدر .بیچاره عروس .کرد

ی بیاد؟ کارتون به وجدان  غش دم به دم شده؟ مریض وقن 

ی کنه؟ یم   هاست؟ مرده شبیه دیگه وقن 

 ... میاد یارس...هیس-

 میشه؟ بد شنوه؟ یم-

 :زد پوزخند خزر

ی ؟ بفهمه میشه بد-  دونه؟ نیم یعن 

ا-  ...خرص 

ا؟ شدم دوباره .بودم خزر دیشب-   خرص 

 ...نباید ما-

 عی  ی کنیم؟ رفتار سیاست با باید بگیم؟ کش به نباید-

  سال؟ اینهمه شما؟
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ی هر .کن گوش-  داره راه چت  

 یم رو چت  ی همه .کردی نابود رو ما شما .نداره .نداره نه-

ی ی و دونسن  ی .نگفن   ...بکشن رو من مامان گذاشن 

ی گفتم یم هم اگر من-  .کرد نیم فرق 

ی راست .کرد نیم آره-
 

 تو که شد یم این فقط فرقش .مییک

ی و خونه هم
 
 ویل .دادی یم دست از رو هات بچه و زندیک

  .بدیم دست از رو مادرمون ما نبود مهم

 ...اینطوری-

 ...هم زودی به .بخشمت نیم هیچوقت ییک من-

 .کرد آمد یم جلو که یارسی و بیمارستان در به نگایه

  .رفت اورژانس طرف به و گذاشت نیمه را حرفش

ی .داد فشار را بغضش و گلو روی گذاشت دست  وقن 

ی رسید حورا کنار  چند شاپور از .لرزید جیبش در گوشر

 :بود این اخری که بود رسیده پیام

ی زیر میای-   کالست؟ بعد بگ ن 
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ی بعد و داد را پیام جواب لبخند بدون مدتها از بعد  گوشر

 :جیبش توی داد هل را

  .دارم کار .نه-

 پلک .نزد لبخند .کرد نگاه حورا ی شده باز های چشم به

ی نگاهشان در و کرد یم نگاهش حورا .زد  یم بدل و رد چت  

 گرفت را دستش خزر .فهمیدند یم خودشان فقط که شد

د و  :گفت آرام بعد  فرسر

 .هستم من-

 به .کرد تمرکز داشت درونش که حش تنها یه .کرد مکث

ی انتقام و نفرت قوی حس آن  .جون 

 .باش قوی -

 .شد گم موها میان و رسید حورا چشم ی گوشه از اشک

 مرداب در بود گذاشته .بود مرده خزر درون اما اشک

 را پرده که کرد نگاه یارس به .شود دفن انزجارش و نفرت

 :ایستاد تخت کنار و زد کنار

؟-  خون 
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 .نیامد حورا سمت که کرد نگاه یارس های دست به

ی را حورا دست خودش د بیشت   از درونش که خزری . فرسر

 از خب»کرد رسفه تک بود شده بیدار ساله هجده خواب

وع کجا   «کنیم؟ رسر

 :کرد یارس به رو

 .کوثر پیش برو-

  .ست عمه پیش-

وع همی  ی از»زد پوزخند هم درونش خزر  « .کن رسر

 کش زیر برد دست .جلو کشید را تخت کنار صندیل

 : داشت برش رس از یارس نگاه برابر در .چادر

ی هم رو مامانت .پیشش برو خودت-  .بت 

 و گرفت را حورا دست دوباره .صندیل روی نشست

 :کرد نگاهش یارس  .داد تحویلش لبخندی

ی .کن رس رو چادرت-   .میاد دکت 

 را پرده حالیکه در یارس .نداد جواب .کرد نگاهش خزر

 :گفت زد یم کنار
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  .روش بکش رو پتو-

ی د هم روی را هایش دندان خزر رفت وقن   داد تکیه . فرسر

  .گرفت باال را اش چانه و . صندیل به

ا تنها نه .بود دیگر خزری حاال ی که نبود خرص   خزر حن 

ی آغوش که بود خزری حاال .نبود هم مامان  را اش طوفان 

 تاریک و رسد امواج در را خاندان این کل تا بود کرده باز

  .کند غرق خشمش

**** 

 

 .دارم کار نه-

 به زد زل ثانیه چند .کرد نگاه بود آمده که پیایم به شاپور

ی و رسد ی نوشته  .بود رسیده خزر طرف از که روخ ن 

ی احساش . آورد باال را رسش بعد  دیروز از که سنگین 

  .شد برابر صد بود دلش روی

ی درخت اش قدیم چند در ی رسدی سوز .بود بگ ن   بگ ن 

 آرام و ساکت دانشکده .داد یم تکان را شده خشک های

 نه که او جز بودند کالس رس همه ساعت آن در .بود
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 و دل که بود ها کالس پیچاندن استاد همیشه مثل فقط

ی های صندیل روی نشسی  ی دماغ ی نداشت را چون   وقن 

  .بود دیروز ذهنش و فکر تمام

 مشت اش گونه .بود زخیم دیشب دعوای از صورتش

ی .داشت ورم و خورده  ترقوه زیر درست سینه روی جان 

ی  این حال این با .سوخت یم و افتاده وحشتناک خراشر

 .بود هیچ داشت که بدی حس آن برابر در دردها

ی یا .بود قهر .بود دلخور خزر  به احتماال .این شبیه چت  

  .شد یم تمام رابطه هم زودی

 فکر خودش با .رفت راه درخت جهت خالف در قدم چند

 وقت باید حاال و باشد کردن ناز جور یک هم شاید کرد

ی تنها خزر به اما . بخرد را ناز این تا بگذارد  نیم که چت  

ی آن .بود همی  ی آمد  پاشیده هم از آنطور دیروز که دخت 

 به بعد ساعت چهار و بیست توانست یم چطور بود

ی چنی  ی  .کند فکر چت  

 از حاال همی  ی که داشت احتمال .کرد یم فرار داشت شاید

ون نامعلوم مقصدی به خانه  فکر این با .باشد زده بت 

ی .افتاد تپش به قلبش  بود؟ نیامده دانشگاه اصال یعن 
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  کالش؟ کدوم-

ی ی اگر .برگشت درخت سمت به شاپور .نیامد جوان   اتفاق 

  .دانست یم مقرص ابد تا را خودش حتما افتاد یم

؟-   .اونجا میام من بگو کجان 

ی مثل و رفت دانشکده به شاپور .داد نیم جواب خزر  مرغ 

 در ای شیشه ی دریچه از را ها کالس تمام کنده پر و بال

ی دست با نهایت در .کشید رسک  و برگشت آویزان هان 

ی نزدیک نیمکت روی  و درخت به زد زل .نشست بگ ن 

ی مسئولیت نتوانسته همیشه مثل کرد فکر  روی که چت  

ی هر و بود زده جا .کند قبول بود هایش شانه  یم اتفاق 

ی هم او افتاد  :داد جواب خزر وقت همی  ی .بود آن از بخشر

  .بیمارستانم .نیستم دانشگاه-

 :ایستاد رسی    ع شاپور

  .بیام تا بده آدرس چرا؟ کجا؟-

 .خواهرم-

 بیمارستان؟ کدوم-
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 کرد یم نگاه یاسی  ی پیام به داشت .نداد جواب دوباره خزر

ی روی بود نشسته وقت همان که  :اش گوشر

ی یم اگر- ش یا کوثر پیش بیا تون   .بت 

 :شد هل خزر

ی-  .میاد یارس شده؟ خ 

 .رفت عمه-

 پس؟ کیه پیش االن-

ی-  .صالچ خانم دخت 

ی از خزر نگاه   . شد کشیده حورا سمت به آرایم به گوشر

**** 

 

  

ی و یکریز .کرد یم گریه کوثر  یم تکانش عاطفه .وقفه ن 

ی اما .گذاشت یم شانه رس .داد ی ی شیشه .بود فایده ن   شت 

 از که کرد نگاه خودش ی بچه به و داد تکان را خشک

 دو هر ی گریه صدای حاال .کرد یم گریه و پریده خواب
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ی یک بچه ان سمفون   پهلو به سادات .بود انداخته راه نامت  

ی .بود خوابیده
 

ی .بود پیدا صورتش ی همه از کالفیک  سنگین 

ی کیم زبانش  .شد متوجه را هایش حرف شد یم و شده بهت 

 .رفت رسم مادر وای-

 .برداشت را خودش ی بچه و گذاشت را کوثر عاطفه

ی-  .گشنشه .که خوره نیم هم خشک شت 

ی مادر او از .جور یه بچه جور یه مادر- ی یم غشر  خواسن 

 .بشینم کن بلند منو بیا .بیاد در ای بچه چه

 هم کنار در حاال .پایی  ی گذاشت را بچه عجله با عاطفه

 دست .کردند یم گریه ممکن صدای بلندترین با دو هر

ی کرد سیع و سادات بازوی زیر انداخت  را هیکلش سنگین 

 :کند بلند حرکت یک با

ه رو محمدطاها حداقل بیاد مهدی آقا بزنم زنگ-  .بگت 

ی با بود شده سخت برایش نشسی  ی که سادات  صورن 

 :گفت درهم و مچاله

 داره؟ نگه رو بچه بیاد شوهرت-
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ی اصال که اونم .که دارم نگه رو تاشون دو تونم نیم-  شت 

 .نمیخوره

 .کار رس از میاد حاال شوهرت برو بردار رو ت بچه پاشو-

 .کوفته و خسته دیشب بوده شیفت

 بغل را خودش پرس و پایش روی گذاشت را کوثر عاطفه

 :زد

 .کرد گریه بس شد کبود بچه مامان؟ برم االن چطوری-

ای . کنه جمعش بیاد انداخته پس یک هر- ی مریض دخت   ن 

 ...پرسا به میندازن رو جون

ا- ی دکت  ؟ خ   چشه؟ گفی  

ی ی ننه مرض باشه؟ چش .نیست هیچیش-  چت  ش همه ن 

 از بچه یه .مردا برای کی  ی یم لوس رو خودشون .داره رو

 وای .کنه یم غش شب و صبح .روزگارش اینم رفت بارش

 . رو اینا کن ساکت

ی صدای  عاطفه .هایشان حرف میان آمد عاطفه گوشر

 : کرد دراز دست

 .مهدیه آقا-
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 .میام االن بگو-

 ...آخه مامان-

 و این بچه پای بذاری رو زندگیت میخوای .برو پاشو-

 .خوبم منم اون؟

 کنید؟ چکاریم رو کوثر-

تش بیاد پروانه بگو-  .بت 

 :کرد هم در رو عاطفه

 .بیمارستان رفت کرد چاقچور چادر صبح اول صبح-

ی زیر بعد  :زد غر خودش با لن 

 شما برای ویل بیمارستان بره علیل پای با میتونه االن -

 .بیاد تونست نیم

 :شنید را صدایش سادات

 .بیاد سیاه سال صد خوام یم-

 را مانتویش و شد بلند .خواباند هم کنار را ها بچه عاطفه

 :برداشت

ی از-  .ما ندیدیم خوش روز یه خونه این تو اومد این وقن 
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 :گفت عاطفه جواب در و کرد نگاه ها بچه به سادات

ی اون-  .من به بده رو تلفن گوشر

 .مسعود مدرسه رفته .االن بیاد نمیتونه هم رضوان مامان-

ی اون  پریروز .مدرسه بره نمیذاره عیل هم ش وامونده دخت 

ی باغ توی رو مسعود ی پرسیدم ازش کشیدم گت   شده خ 

 هم داداش کرده یم چت شبونه پرسی یه با نازنی  ی گفت

ه یم رو گوشیش  با خانم میشه حساب رس تازه بعد گت 

ون رفی  ی پرس تا چند و مدرسه دوستای  از ورزش زنگ .بت 

ون زدن مدرسه  دوستاش .پرسا با گرفی  ی هم عکس . بت 

 حق داداش خدا به واال .اینستاگرام توی گذاشی  ی رو عکس

 .آخه چه ما به غلطا این .داره

 :داد فرو را دهانش آب سادات

ی من بده-  . رو گوشر

 .هستم بیاد تا .مامان بیاد یارس زنم یم زنگ خودم-

نم زنگ .رو وامونده من بده-  بیاد یارس !!بیاد یارس مت  

 کنه؟ چکار
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ی عاطفه  در .مادرش سمت گرفت را تلفن سیار گوشر

 بریم را یکیشان بار هر کرد جمع را ش بچه وسایل حالیکه

 .گذاشت یم و داشت

ی سادات  :گوشش به چسباند را گوشر

م سالم-  چطوره؟ حالت .دخت 

 .کرد نگاهش عاطفه

م .خدا شکر خوبم منم خوبن؟ مادر-  این .الحمدهللا .بهت 

 که بیارن ها بچه ندادم .مونده اینجا هم نذری کاسه

 به خب .آهان نیستش؟ .ببینمش اینجا بیاد مامانت

ی ی .سالمن  ی یم داشن   بد حالش دیشب اونم .آره مغازه؟ رفن 

 اینجاست هم ش بچه .بچم بیمارستانه هم یارس .باز شده

 این با بکنم کاری تونم نیم که منم کنه یم گریه همینطور

 .علیل پای

ی زنگ صدای  .ها حرف میان آمد دوباره عاطفه گوشر

د و بردارد را اش بچه که کرد اشاره دست با سادات  .بت 

 با تحکم با سادات دوم بار .کرد نگاهش مستاصل عاطفه

 دندان با را چادر عاطفه .داد رفی  ی دستور اشاره و ایما
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 که انداخت کوثر به دلسوزی رس از نگایه .گرفت

 دوباره و برداشت را پرسش .بود شده قرمز صورتش

ی ی دهانه سادات .ایستاد  :گفت و گرفت را گوشر

 .کمکم میان االن میگن خانم مرضیه .مادر برو-

ی با عاطفه .داد نشان را خانه در رس با بعد  کفش مییل ن 

 صدای که رفت پایی  ی حایل در ها پله از و زد پا به را ها

 .بود کرده فتح را باغ کوثر های ضجه

به چند .آمد باال ها پله از مرضیه بعد ی دقیقه چند  ض 

 .زد باز نیمه در به

 .یکم بدید هلش .بازه در بفرمایید-

ی با سادات  تا مرضیه .کرد استقبال مرضیه از گشاده رون 

 .کرد بلند را کوثر رسید

ت خدا-  چکار باید دیگه دونستم نیم که من .مادر بده خت 

ی .کنم ی جوونیت از خت  ی خوشبخت هللا شا ان .ببین   .بشر

 

ی .زد لبخند مرضیه ی ماه خندید یم وقن 
 

 مخترص  گرفتیک

 .شد یم چروک داشت امتداد گوش تا که لپش روی
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ی بغل رو خودت های بچه هللا شا ان-  .قد نیم و قد .کن 

ی ی شیشه .داد تکان را کوثر مرضیه  به و برداشت را شت 

 ریزترین .کرد یم نگاهش سادات .کرد نزدیک هایش لب

ی .کرد یم دنبال را حرکاتش  چادر میان از داشت سیع حن 

 .ببیند را هیکلش شده رها

ی .مادر خوره نیم- ی بد .رسیده هم بچه به مادر مریض   قلق 

 .کنه یم

 تبحر بچه نگهداری در باید که آنچنان بود معلوم مرضیه

ی نظر به حاال و ندارد  گذاشت را بچه .بود شده هول بیشت 

 .شانه رس

 .حتما گرسنشه-

ی واال-  آخه هم مرد .بیاد باباش بزنم زنگ بذار .بگم خ 

 .بچه برای نمیاد بر دستش از کاری

ی  :کرد ها دکمه به نگایه .برداشت را گوشر

ه برام ها بچه رو ها شماره .ندارم هم درست سواد-  ذخت 

 .دو جواد یکه عیل دونم یم .کردن

 :خندید
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ی خودت مادر بیا .واال نیستم بلد رو یارس شماره-  بگت 

 .رو شماره

 یم تکان تکان را بدنش حالیکه در .آمد جلو مردد مرضیه

ی داد  :کرد سادات به رو بعد .گرفت را گوشر

 با نیاوردم .گوشیمه توی .نیستم حفظ رو شون شماره-

؟ ننوشتید .خودم  جان 

 زنگ گوشیت از خونه برو .ندارم سوادی که من مادر نه-

ش .بزن  .گرفته آروم تو بغل یکم باز االن .خودت با بت 

ش .بکنم باید چکار دونم نیم اصال من که اینجا  تا بت 

 .بیاد باباش

 قبول از یا ندارد بچه بردن به مییل هیچ بود معلوم مرضیه

 پیچید را کوثر حال این با .داشت واهمه مسئولیت این

 باغ ی میانه .پوشید را هایش کفش و کوچکش پتوی الی

ون حال در یاسی  ی که بود  مرضیه .دیدش خانه از رفی  ی بت 

ی زیر و انداخت پایی  ی را رسش  قدم با بعد .داد سالم لن 

ی   .رفت شان خانه سمت به رسی    ع هان 
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**** 

 

ی  .زمان و زمی  ی از .بود عصبان 

 شماست؟ پیشاالن_

 یم شنیده زور به کوثر های گریه میان مرضیه صدای

  :شد

 .خونه آوردمش بله_

  .میام االن من خب خییل_

  .میدارم نگهش من دارید کاری...اگه_

 میام نه_

 به الکل بوی و گرم هوای .شد باز بیمارستان ورودی در

ون نفر چند همراه ی به را پروانه یارس .آمد بت   دید یم خون 

 زیر از پایش گچ و ها صندیل از ییک روی بود نشسته که

ون چادر سیایه   .بود زده بت 

ی دیدنش از ی اضطراب جز .شد تر عصبان   خودش با چت  

ی آورد نیم  یم لنگان لنگان کشیده رس به چادر آنطور وقن 
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ی با و بیمارستان آمد  یم را حورا حال پریده رنگ صورن 

 آخر بار دیگر بار، این بود منتظر لحظه هر انگار .پرسید

 نقش مادرش خواست یم دلش که آنقدر اینکه از . باشد

ی
 
 یم فکر همیشه که همانطور شاید .نبود بلد را مادربزریک

 در داشت توقع که حاال .نبود بلد خوب را مادری کرد

 رو مسائل بتواند و باشد کوثر به حواسش بماند خانه

اه و راه بشکافد هم از خوب  و آمد یم دنبالش به بت 

 بود یاسی  ی ی درباره ماجرا اگر .ریخت یم بهم را اعصابش

 همینطور هم را یاسی  ی ی بچه کرد؟ یم را کار همی  ی هم

 حال آنطور و ایستاد یم هم یاسی  ی جلوی کرد؟ یم رها

 بود شماتت از پر نگاهش ته حالیکه در  پرسید یم را حورا

سد بخواهد انگار  روزی از "کردی؟ چکار دیگه بار این"بت 

 بینشان چت  ی همه بود کرده مطرح را مرضیه ماجرای که

ه  که بفهمد پروانه اگر دانست یم هم حاال .بود تار و تت 

 یم راه جدیدی ماجرای کجاست لحظه همی  ی در بچه

 حال آن با را حورا خود نبود هم بعید هیچ و انداخت

ی وسط بکشد    .نداشت وجود که ماجران 
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ی اینکه بدون  با .افتاد راه ماشی  ی سمت به تنها بدهد خت 

ی قدم ی .عجله پر و بلند هان   و چت  ی همه از .بود عصبان 

 که بود خانه راه در حایل در حاال اینکه از    .کس همه

 و حال این اگر  .بود مانده بیمارستان در رسش پشت حورا

 بود؟ افتاده اتفاق دوباره چرا نبود جدی چت  ی اتفاق این

  . شب نیمه آنهم

ی  بچه .ایستاد قرمز چراغ پشت .کشید صورتش به دسن 

ی گوشت شبیه .خانه بود مانده  دست به دست که قربان 

ی یتییم مثل .شد یم  به بزرگ مادر از . بود شده رها مادر ن 

  .غریبه به عمه از عمه

ی همه از .زد جا را دنده  خواست نیم دلش . .بود عصبان 

ی یا .بیمارستان بیاید هیچکس  را حورا حال و بزند زنگ حن 

سد  نیم دلش .آمد یم بر چت  ی همه پس از خودش .بت 

ی چه که بدانند بقیه خواست ی دارد دلش در آشون   وقن 

ی از و افتد یم آنطور حورا
 
 مرده شبیه .شود یم ساقط زندیک

 به رسیدن تا بار هزار .او ناتوان های دست روی

د یم بیمارستان  روی جسم این نکند که شود یم زنده و مت 

 .نرود راه نکشد نفس نایستد پا روی دیگر هایش دست
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 معرض در او و باشد مریض زنش خواست نیم دلش

 شده پیچیده اینطور چت  ی همه چرا .ها نقل و ها حرف

ی هیچ چرا بود؟  بود؟ نرفته پیش خواست یم که آنطو چت  

 یم همان حورا باالخره ازدواج بعد بود کرده فکر خودش با

 نیامده راه به ساکت زن آن .بود نشده .خواهد یم که شود

 زن آن .شد یم رام دلش حتما دیگر کوثر از بعد .بود

 یم بدتر فقط روز هر حاال و .بود نشده .شد یم دلخواه

 .شد یم دورتر .شد

ی ی هنوز کوچه به پیچید وقن   خواست یم دلش .بود عصبان 

 حجم این .شود خایل .بزند داد رسش تا کند پیدا را کش

ی ی را فجیع ای حادثه به نزدییک و ناامن  ون جان   با .بریزد بت 

 دوست هایش سلول تمام با را حورا رسدی این تمام

ی دادن دست از ترس این بار هر .داشت  یم تکانش حسان 

  .داد

 .رفت یم کوثر دنبال باید حاال 

 

 سابق ی خانه سمت چرخاند رس گریه صدای دنبال به

ی .جواد عمو  .صالچ خانم ی خانه بود شده حاال که جان 
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ی ی خانه
 
 شدن ساکن شانس بود کرده فکر روزی که بزریک

 هم را حورا کار این با خیالش به .باشد داشته آن در را

ی کدام .کرد یم خوشحال  و بزرگ ی خانه که بود زن 

 به دست چت  ی همه اما .باشد نداشته دوست را جدید

  .نشود خواست یم  آنچه تا بود داده هم دست

ی قدم با  ی پله همان از .رفت ها پله سمت به بلند هان 

وع بلند را هایش یاهللا یاهللا اول  این بود امیدوار .کرد رسر

 ایجاد تفاهم سو خانه در کش برای خانه سمت به رفی  ی

  .نکند

 هللا یا_

 یم داخل از کوثر ی گریه صدای .کرد معطل ایوان روی

ی .بود باز خانه در.گفت یاهللا دوباره .آمد  داخل از صدان 

  :گفت

 ....میام االن ... ببخشید_

یم  نگاه خودش های کفش به یارس .بود مرضیه صدای

 در اش بچه کردن گریه آنطور از .بود آشوب دلش  .کرد

 به و گرداند را رسش . مادر آغوش بدون غریب ای خانه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اش بچه که نداشت را توقعش .کرد نگاه سادات ی خانه

 .کنند ها غریبه ی خانه ی آواره اینطور را

 :اوردش خود به مرضیه صدای

 شستمش یم داشتم من ببخشید_

 صورت به افتاد مستقیم نگاهش و در سمت چرخید

ی چادر بود کرده سیع که مرضیه
 

 صورتش دور را رنیک

 .دارد نگه محکم

 .براتون شد زحمت بیخشید_

 که نداریم پوشک ما ...فقط کنم یم خواهش... نه_

 .ببندمش

ش توانست یم یارس .کرد باز را خانه در  که ببیند را دخت 

 یم پا و دست کردن گریه حال در و بود خانه سالن وسط

 این دیدن .بزند پس بود پایش روی که ای ملحفه تا زد

 .بود زخم در تت  ی خنجری چرخیدن شبیه درست صحنه

ش  بدون .بود شده رها مادر بدون زمی  ی روی آنجا دخت 

ی آن گرم آغوش  یم بچه این محور حولروزش تمام که زن 

  .چرخید
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 .برمش یم نکنه درد شما دست_

 شلوارش .دورش بپیچمگرم چت  ی یه بدید اجازه پس_

 بود شده کثیف

 برمیم بذارید هم رو شلوارش_

 چشم_

ی سمت به عجله با مرضیه  .پتو دنبال به احتماال .رفت اتاق 

 و شده رسخ چطور که کردیم کوثر نگاه رسگردان یارس

 که خانه آن به رفی  ی برای اینحال با .کشید یم جیغ

  .بود مردد نبود آن در صالچ خانم احتماال

ون اتاق از پتو یک با عجله با مرضیه  تا شد خم .امد بت 

د را پتو  ی گره به انداخت دست کوثر .کوثر دور بگت 

 رس روی چادر یارس نگاه برابر در کشید را ان و رورسی

 موهای سیایه و شد کشیده رورسی شد کج مرضیه

ون مرضیه  با . شد خم چادر دنبال به مرضیه .ریخت بت 

ی جلوی تا رسش روی گذاشت را دستش شدت  پس بیشت 

د را رفتنش  .کفشش به دوخت را نگاهش دوباره یارس .بگت 

 .بود انداخته دلش به آتش کوثر های گریه و جیغ صدای
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ون پا از هارا کفش .نیاورد طاقت نهایت در  وارد و اورد بت 

 .بود کوثر مشت در رورسی . نشست زانو روی .شد خانه

 سفید کوچک مشت آن از را رورسی تالش با مرضیه

ون شده ون سیاه موی بلند ی طره یک .آورد بت   افتاده بت 

 را پتو عجله با یارس .خورد یم تاب مرضیه حرکت هر با و

 کردن درست برای مرضیه .شد بلند و کوثر دور پیچید

 را ها کفش ی پاشنه یارس .بود رفته فرو خود در موهایش

ی  زن و عیل عمو رسید ایوان روی که همی  ی . نکشید حن 

 پایی  ی ها پله از عجله با .شدند خانه وارد که دید را عمو

 صالچ ی خانه و او میان که عمو زن متعجب نگاه .آمد

  .بود کرده خایل را دلش ته چرخید یم ها

  . سالم_

 دارم کارت عمو  وایسا یارس اقا .سالم علیک_

  .پتو میان گریان ای بچه با .ماند حیاط وسط یارس

 :کرد محکم گلو زیر را چادر .آمد جلو عمو زن

 چطورن؟ خانم حورا_
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 .الحمدهللا_

 .شده بد حالش باز شب نصفه دیدم شدم ناراحت خییل_

ی   چیه؟ از گفته دکت 

 :کوثر رس روی کشید را پتو یارس

 .نوشته ازمایش فعال

ه_ ی حیف .هللا شا ان خت    .بشه حال اون جوون دخت 

 .کرد نگاه صالچ ی خانه به و چرخید زدن حرف حی  ی

 زن این ذهن در حاال همی  ی دانست یم .تپید یم یارس قلب

 فکرها و ها ذهن همی  ی میان اش کودیک تمام .گذرد یم چه

 و شور های جلسه و یواشیک های نگاه همی  ی .بود گذشته

ی به را عمو زن همی  ی صدای .آن از بعد مشورت  خون 

 رو زنه" "گرفته؟ دیگه زن یه محسن واقعا حاال"بود یادش

 خوشگلم کنه؟ یمکار عکاسیش تو همونه" ".دیدم من

  "هست

 نقل بخواهد که بکند هم را تصورش توانست نیم حاال

  .باشد ماجراها این  و مجالس

 .ممنون خییل_
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 . .معصوم طفل میکنه ای گریه چه_

 و کرد رسفه تک عمو .عیل عمو به دوخت را نگاهش یارس

 :کرد عمو زن به رو

 .بفرمایید شما_

  :گرفت تر محکم را چادرش عمو زن

 .من به بگید بود کاریاگر_

 دست کرد نگاه عمو به مضطرب یارس رفت که همی  ی

 آنقدر یا شود ارام یا بود امیدوار .کشید کوثر کمر پشت

ی عیل عمو که بدهد ادامه  .شود خیال ن 

 ... مادرتون مورد در یارس آقا_

 از تا دو ییک و داد دیگر دست به بود دستش که تسبیچ

  .کرد رها را هایش دانه

ی_  جدیدش؟ های حرف از دارید خت 

 که پروانه از حرف .افتاد جوش به یارس های رگ در خون

 .دید یم شده خراب را چت  ی همه پیشاپیش شد یم

 .قبل ها سال مثل درست
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اش گفته پروانه"  "اینجا بیان دخت 

 "میشه؟ مگه هللا بسم وا"

م اینجا از برمیدارم هامو بچه نیان اگه گفته"  "مت 

ی"  "شد؟ عزیز هوو ؟ شده خ 

 "بیارن گفته .کرده قبول اقا حاج"

 "آخه؟ کردن قبول چطور"

 "بشه ساکت باید پروانه"

 پتوی میان بود پیچیده را بچه حالیکه در بعد ساعت نیم

 دوشش روی جوش اب فالسک و کیف و مخصوصش

ی بود  حاال .رفت بیمارستان سمت به قبل از تر عصبان 

ی  آبرو .گرفتنیم را جلویش هم حورا خراب حال حن 

ی ی به که نبود چت  
 
 پروانه که ای تیشه .بگذرد آن از سادیک

 یم خواست یم که آنطور را حوادث گور و برداشته

 .کرد یم گور به زنده را شان همه شکافت

  .گذاشت نیم

**** 
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 ته از را ها ناخن که حورا های انگشت به بود زده زل خزر

ی زمان چه هر .بود گرفته  و نامه آن خواندن از بیشت 

ی کرد یم احساس گذشت یم ها حرف آن شنیدن  چت  

 قلوه لحظه هر انگار .است کردن رسوب حال در درونش

ی
 

 .شد یم اضافه دلش در شده جمع هایسنگ به سنیک

 تر رنگ پر شنیده های حرف .سنگی  ی و رسد .شد یم رسد

 در ماجرا از جدیدی بعد لحظه هر .شدند یم معنا پر و

 عادی تنها نه گذشت یم چه هر .شد یم نمایان برابرش

  .شد یم تر سخت فقط که شد نیم

 و پرسیده که سوایل از رب  ع یک .تاق به بود زده زل حورا

ی  :گذشت یم بود گرفته که جوان 

 آوردی؟ کجا از رو مامان عکس_

 .داد پروانه_

 سنگی  ی بهت یک در انگار .بود شده ساکت آن از بعد

 بارانش سوال خواست یم دلش خزر .بود شده غرق

 مامان؟ ی نامه پروانه؟ حرفای راسته؟ اینا راسته؟".کند
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 اذیت رو تو من بابای بابا، افتاده؟ برات اتفاقا این واقعا

 نیم هرگز که نبود وقتش حاال تنها نه اما "کرده؟ یم

سد را سواالتی این توانست   .بت 

 

ون دقیقه ده ی بت   نوار گرفی  ی مشغول آن در حورا که اتاق 

 روی دست پروانه .بود نشسته نیمکت روی خزر بود مغز

ی گچ سفیدی به و گذاشته زانویش  چادر زیر از که پان 

ون   .بود زده زل آمده بت 

 نگاهش پروانه .چسباند هم به را هایش دست کف خزر

 :کرد

 دیشب . هستم من .خونه برو باهاش اومد که یارس_

 .نخوابیدی

 یا .باشد محسن همان پروانه انگار .کرد نگاهش خزر

 را رویش .اصیل مقرص . گذشته اتفاقات تمام از تجمیع

 :کرد نگاه خودش های دست به و برگرداند

 دونه؟ یم یارس_

 :چرخید سمتش شدت به پروانه رس
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ی_  رو؟ خ 

  .ماجرا...همی  ی_

 یم خوب جمالت دنبال به پروانه .شد سکوت ثانیه چند

 :گشت

 .گفت یم دروغ مامانت کی  ی یم فکر همشون ...همه .نه_

ی خزر  : زد دریا به را دل پروانه .نگفت چت  

  .نکرده باور هیچکس_

ی بعد ی هم باز وقن   :گفت نشنید چت  

ی...خواد یم سادات خانم ...مادر_  رو صالچ خانم دخت 

ه   .یارس برای بگت 

 .کرد نگاهش و چرخید سمتش آرایم به خزر

 

 .نمیذارم من_

 ی افتاده فرو های پلک و خسته های چشم به زد زل خزر

ی پروانه اینکه نظرش به حاال .پروانه  وصال برای تالشر

 کرد یم تالش اینکه .بود تعمدی بود نکرده حورا و یاسی  ی
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ی نباشد هم او خواهان یاسی  ی  را آنها پروانه .نبود منظور ن 

 دستمایل و کثیف را حورا احتماال .بقیه مثل .خواست نیم

ی را او خود و دید نیم یاسی  ی اندازه هم یا دید یم شده  دخت 

ی .دید یم دشمنانش  این فرقش تنها .ایران و محسن دخت 

 از توانست یم خانواده این از انتقامش گرفی  ی برای که بود

ی و یارس از حفاظت برای .کند استفاده او  از جلوگت 

ی را او توانست یم تاری    خ تکرار   .بیندازد جلو و کند شت 

 را دهانش آب جوشید یم خزر درون چشمه شبیه نفرت

  .داد فرو

ی حورا .نداره اشکایل_  .نمیده دست از رو چت  

ی  مکرر های تپش کرد یم احساس گفت را جمله این وقن 

 روح تمام در جاری درد و رسد عرق آن .شود یمآرام قلبش

ی مدت انگار .گرفت یم آرام کیم  باشد زده جیغ طوالن 

ون  پروانه دل رس گذاشتنشان و جمالت آن ریخی  ی بت 

  .بود کرده تزریق تنش به خوشایند احساش

 پروانه .زد پلک خزر .سکوت در .کرد یم نگاهش پروانه

 : کشید اش رورسی کنار دست
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 .هست کوثر .دارن بچه االن_

 :زد پوزخند تعمدا خزر

ی کوثر؟_  که ای گذشته نگران .کوثر تا یارسید نگران بیشت 

... 

 :حرفش میان پرید پروانه

 .بشه من های بچه مثل ای دیگه ی بچه خوام نیم_

ی هیچ لحظه آن در .شدهم در خزر صورت  به شباهن 

ه را صورتش خطوط تنفر .نداشت قبل روزهای خزر  تت 

 :بود کرده

ی های بچه نگران_  ...برات ما .بودی همیشه .خودن 

 .منید های بچه هم شما_

 یم که ای جمله اما .بود دار صدا خزر پوزخند بار این

 .ماند جا دهانش در یارس رسیدن رس با بگوید خواست

 ...مامان_

 :شد بلند پروانه .کرد آنها به نگایه

 آوردی؟ چرا را بچه_
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  :کرد خزر به رو یارس

ی بردار رو کوثر_  خونه بت 

 :کرد مرتب رو چادر کش .ایستاد خزر

  .رو کوثر برن یم .رفی  ی یمداشی  ی خانم پروانه_

 .خزر سمت گرفت را کوثر باشد نداشته وقت انگار یارس

 :کرد پروانه به رو بعد

 .دارم کارت_

ی قدم با ون بلند هان   و کرد جمع را چادر پروانه .رفت بت 

 صورتش توی را نامنظم ضلیع چند آن همیشه مثل

  .رفت یارس دنبال به اکراه با بعد .ساخت

ی  بخاطر را پروانه داشت یارس بیمارستان حیاط در وقن 

 کنار خزر کرد یم مواخذه جدیدش جنجال و جار

 و زد لبخند .بود برگشته تازه که بود ایستاده خواهرش

 .اش زده یخ های انگشت .گرفت را دستش دوباره

 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی نظرش به ی آن توانست یم که چت    برای را مسلم بدبخن 

 که بود یارس برای دوم زن فقط نه کند کامل خواهرش

 پذیرفته برای بود حورا های تالش تمام شدن اب بر نقش

 :کرد نگاهش حورا .خانواده این در شدن

 کجاست؟ کوثر_

 .پروانه پیش .خونه_

 از هم را کوثر بود ممکن چقدر .زد حرفش دنبال لبخندی

ند؟ حورا ی که داد یم اهمیت کش چه بگت   او مثل زن 

  شود؟ رها اش گوشه جگر بدون

د هم روی را هایش لب  فقط لحظه این از چت  ی همه .فرسر

  .دارد توان کجا تا دانست نیم او و شد یم تر سخت

  .االن باشه خواب کنم فکر_

 :گشت دیوارها روی ساعت دنبال به حورا

 بمونم؟ باید دیگه چقدر_

ی_  .ببینه رو جواب دکت 

 .بمونم خوام نیم_
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 .باشه_

  .بود غوغا خزر دل در .زدند زل هم به

 حورا_

 چطور کرد یم فکر خزر .بود اضطراب از پر حورا نگاه

ی این جور باید چطور کند؟ کمکش باید  مرده روح با دخت 

 دوستش هیچوقت حورا چرا فهمید یم حاال بکشد؟ را

ی او .نداشت  را خودش هم خودش حاال .بود محسن دخت 

 .نداشت دوست

 .بزنیم حرف هم با...باید_

 لبخند کرد سیع خزر .افتاد دو دو به حورا های چشم

 :بزند

 خوب... که الزمه...ویل نیست خوب حالت دونم یم_

ی ی سیع .باشر   .داریم احتیاج ...هم به .کن 

 دریای در که سوایل .بود سوال از پر حورا های چشم

 .بود غرق اضطراب

 دوباره ذهنش در .داد فشار هم روی را هایش چشم خزر

 آماده باید .شد یم آماده جنگ این برای باید .بود طوفان
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ی دست با .رفتند یم پیشواز به باید .شدند یم  هم در هان 

 .شده گره

ی قوی خییل باید_ ی همه من...من .کوثر خاطر به .باشر  چت  

ی....ذارم نیم .دونم یم رو  .بدن ازارت این از بیشت 

  .بدن...آزارمون

 .زد حلقه حورا چشمان در اشک

 .نکن گریه ...مامان خون ...نمیذارم_

 .کشید هایش چشم به دست زودتر خودش

ای ما .باش قوی_   .کش....هر نه .ایرانیم دخت 

ی را حورا دست د محکمت   :فرسر

  ...حورا_

 هیچ کرد فکر خزر .هایش چشم زیر کشید دست حورا

 :شد نخواهد بدتر این از چت  ی

ه زن ...خوادیم ... یارس_   .بگت 

 از خواست یم انگار که کرد زیاد انقدر را دستش فشار

ی حورا ریخی  ی  فرو دوباره   .کند جلوگت 
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ی رسدی یک ناگهان .نریخت فرو اما حورا  به دوید اندازه ن 

 .کرد حل را بغضش و خشکاند را اشکش .صورتش

 **** 

 

 .کفشش روی جهید درست گوسفند گلوی از خون

 رد و خون ی دنباله به .کفش به انداخت را نگاهش

ی گردنش ی بریده رگ و گوسفند این انگار .قرمزش  چت  

ی  میل شاید .زیاد قدرت یا زیاد خون . داشت بقیه از بیشت 

 باغ در ورودی آسفالت از خون .ماندن زنده به عجیب

 آن به حورا .حیاط کف های سنگریزه تا بود زده شتک

 جلوی که گوسفندی به .کرد یم نگاه هیجان پر قرمزی

ی .بود شده بریده رس او پای  پیش روز دو همی  ی تا که چت  

ی .دید رویاها در شد یم که بود بعید آنقدر  تولد برای حن 

 با حالیکه در بود نزده کاری چنی  ی به دست کش هم کوثر

 جلوی شده کشته گوسفندهای تک تک خودش چشم

 اما .بود شمرده و دیده را خانه آن زائوهای پای

 رسیده روز آن باالخره .بود افتاده اتفاق باالخره...حاال
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 پذیرفته خانواده این میان و خانه این در که روزی .بود

  .شود

 عمو زن و عیل عمو .چرخاند را نگاهش .آورد باال را رسش

 و پروانه تر آنطرف کیم .بغل به ای بچه و عاطفه بعد

 باالخره  .یاسی  ی خایل جای و زینب .دست در اسپنددان

ی که بود شده مهم آنقدر  پیدا اهمیت اش بیماری و مریض 

ی آن .باشد کرده  ممکن بود کرده صبوری برایش که چت  

 نیم دیگر که حاال درست .بود پیوسته وقوع به .بود شده

 مرور را همه . برگشت دوباره پروانه از نگاهش .خواست

 بزرگسایل تا که بود اش کودیک نگاه همی  ی در انگار .کرد

  .سیاه روزهای تمام .آمد یم کش

 محسوب خانواده این از عضوی اگر کرد یم فکر روزی

 عطا هم او به است بقیه طبییع حق آنچه ی همه و شود

ی روز شود ی روز .ست خوشبخن   و درد ی همه فراموشر

ی توانست یم دیگر که روزی .ها رنج  را محسن عکس حن 

ی دست به را گذشته .کند تحمل دیوار روی  فراموشر

ی در و بسپارد
 
 هیچ لحظه همی  ی در اما .شود غرق زندیک

ی نه .نداشت را احساسات آن از کدام  عمیق حس از خت 
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ی ی نه بود خوشبخن   تلخ گذشته ی همه .عکس بر .فراموشر

 انگار .بود جاری هایش رگ در قبل از تر سخت و تر

 دست از را مادرش .بود آمده خانه این به تازه امروز همی  ی

 قد همی  ی با .بود کرده زخیم را روحش محسن و بود داده

 رها کوچک حورای آن نه .فهم همی  ی و سن همی  ی قواره و

  .ها کوچه در شده

 .عجیب خشیم .بود خشم داشت که حش تنها حاال

 به اتاق کف از قبل شب که عکش آن های چشم انگار

و بود زده زل او  تزریق روحش تمام به زیادی انرژی و نت 

وی .بود کرده   .خونخوایه و نفرت نت 

 .باشه دور ازت بال هللا شا ان-

 توی بعد و چرخاند رسش دور را اسپند پروانه های دست

د سینه به را کوثر حورا .ریخت آتش  دورتر قدم چند .فرسر

ی ی دایره این از
 
ش و صالچ خانم خانوادیک  ایستاده دخت 

  .بودند

  .براتون میاره غذا زینب یارس .رسده دیگه تو برید-

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حرکت جلو به رو کمرش در یارس دست دنبال به حورا

ی روی نگاهش اینحال با .کرد  روی .بود صالچ خانم دخت 

ی ماه لک آن و چادر در پوشیده صورت
 

 روی .گرفتیک

  .زد یم او به رو که لبخندی

ی ی حن   به نگاهش رفت یم خانه سمت به هایش قدم وقن 

ی روی جا همان بود مانده .آمد نیم دنبالش  قرار که زن 

ی ترکیب و  واژه شکل از زودی به بود ی»طوالن   خانم دخت 

ی سه ی ساده ی کلمه یک به و بیاید در«صالچ  حرق 

 «هوو»شود تبدیل

 

ی زیر یارس  هم به کرد نگاه خزر به .کرد روشن را کت 

ی
 

ی ریختیک   :کرد یم مرتب را اتاق جزن 

 .رسونمت یم شو آماده دانشگاه بری میخوای اگه_

 بود شده اویزان اش شانه رس از که بلندی موی طره خزر

 :زد عقب

م_  .نمت 
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 .رفت اتاق سمت به بعد .کرد نگاهش ثانیه چند یارس

 ریخته بهم برش و دور پتو .تخت روی بود نشسته حورا

 میان کوثر .اتاق کوچک ی پنجره به بود زده زل . بود

 چهار و بیست از بعد که ای بچه .بود خوابیده بازوانش

 .بود گرفته ارام باالخره ناآرایم ساعت

؟ چرا .بخواب_  نشسن 

 رنگ شکل این که بود این واقعیتش .تخت ی لبه نشست

ی را حورا احوال مریض زرد و رفته رو و  تر قشنگ حن 

ی .بود کرده ه ی هاله و چانه تت    ها چشم دور ی شده تت 

ی نگاه ان با  ساله ۲۲ زن به ای زنانه ظرافت حال و حس ن 

 هر .شد یم تر عاشق بار هر دیدنش با یارس که بود داده

 دهنش در تلخ ی صحنه آن دوباره و لرزید یم دلش ته بار

 "اینجاست که شکرت .شکرت خدایا" . شد یم تکرار

 به یارس به نگاه جای به .گرفت پنجره از را نگاهش حورا

 .زد زل کوثر

 .من شبده_
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 به و گرفت را بچه آمد کوثر سمت به یارس های دست

 :کرد نگاه حورا

 .بکش دراز_

 :کشید موهایش به دست حورا

 .خوبم_

احت نمیاد کش فعال_   .کن است 

 :گفت بعد . کرد دست دست ثانیه چند

ی خییل_  .کرد قراری ن 

 :زد لبخند بعد .کرد اشاره کوثر به

ا میگن_ ی دخت    .که ان بابان 

 چند هر لبخندی باید حاال کرد فکر .اورد باال را رسش

 زده یخ و رسد صورت اما .باشد حورا لبهای روی کمرنگ

  .بود

  .میاره غذا مامان ...ام_

 با بیمارستان حیاط در اینکه به .کرد یم فکر پروانه به

 دادن دست از لحظه یک و کوثر فغان و جیغ وجود
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ی پا سنگی  ی گچ آن با پروانه تعادل  یک بود نتوانسته حن 

  . بزند حرف کلمه

م تونم یم خودم_  .بت  

احت روز چند یه_  .کن است 

احت_  .خوام نیم است 

 دستش روی دست یارس .شود بلند کرد قصد حورا

  :گذاشت

ی_  ...گفت دکت 

 :کشید پس را دستش حورا

 .خوبم_

 چند کش وقت همی  ی .رفت اتاق در طرف به و ایستاد

به  .بود پیدا مشبک ی شیشه از پروانه هیکل .زد در به ض 

ی با پروانه .رفت در سمت زودتر خزر  پیدا چادر زیر چت  

 .شد

 نخوابیدی؟ چرا_
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 بست رسش پشت را در .شد خانه وارد لنگان پای همان با

ون چادرش زیر از را زنبیل و  :اورد بت 

  .برات خوبه .آوردم عرق تا چند_

ون اتاق از یارس  حرف یاد پروانه دیدن با دوباره .آمد بت 

 دوباره لحظه یک برای .شد زنده ذهنش در عمو های

ی ی تنها . کرد یط را تنش خشم از موخ   که چت  

ی را عصبانیتش  .بود حورا حضور کرد یم خنن 

 چیه؟ اینا_

 :برداشت رسش از را چادر پروانه

ی خانم .خوبه اعصاب برای عرق_  برام کاشان از اعالن 

  .هنوز نکردم بازش .بود آورده

 سمت چرخید دوباره .پیشخوان روی چید را ها شیشه

 :حورا

 برو .دیگه ساعت نیم تا میاره پزه یم غذا داره زینب_

احت   .کن است 
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 طول آنقدر ثانیه چند این .زد زل پروانه به ثانیه چند حورا

 یارس .شد عجیب وضعیت که آمد کش سکوت و کشید

ی   :داد خودش به تکان 

  .برم یم میام خودم_

  :کشید بهم را هایش دست پروانه

 ...هست کاری اگه_

 سمت به حورا .است کرده گم را کلمات بود معلوم

 :رفت پیشخوان

 .خوبم من .ممنون خییل_

 

 :آمد جلو قدم دو ییک یارس

م میام من ...مامان_  .خودم میت 

  :رفت خانه در سمت به

 ست؟ خونه یاسی  ی_

  :کرد مرتب را اش رورسی پروانه

 .ست مغازه_

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دارم کارت...بیا ...خب_

 .بود مضطرب پروانه .کرد نگاه خزر و حورا به چشیم زیر

 شنیده را یارس حرف که نیاورد خودش روی به کرد سیع

  :برداشت را عرق ی شیشه .است

ی قایط اب با استکان ته یه روزی اینو_  ...کن 

 مامان_

 :چرخید یارس سمت پروانه

 .همینجا ... بگو چیه؟_

 مشغول حیاط در که قصاب صدای .شد سکوت خانه در

 زد یم حرف عیل عمو با و بود گوسفند پوست کندن

 :شد براق یارس . شد یم شنیده

  .بخوابه خواد یم حورا_

ی حورا  :برداشت پیشخوان روی از را خشک شت 

 .خوبم من_

 :رفت در کوره از لحظه یک یارس

  .باهات دارم کار بیا مامان_
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 به رو لب زیر برداشت را چادرش و کرد دراز دست پروانه

  :گفت یارس

 .آوردیش بیمارستان از االن همی  ی .نزن داد_

 کرد باز را خانه در یارس .خورد گره بهم حورا و یارس نگاه

ون و لش دوباره اینکه از .رفت بت   بود داده دست از را کنت 

  .داشت وجدان عذاب

ی یارس انکه از قبل .بست را در رسش پشت پروانه  چت  

  :زمینش به انداخت را توپ بگوید

ی و وقت های کردن بیداد و داد همی  ی_  این که وقتته ن 

ی  .انداخته روز این به رو دخت 

 گلویش زیر را چادر ببیند را یارس العمل عکس انکه از قبل

 که یارس .افتاد راه به اش خانه سمت به و کرد محکم

 را وجدانش عذاب تمام و ضعف نقطه دقیقا کش انگار

ده محکم و گرفته   .آمد جوش به باشد فرسر

 روی را هایش کفش رفت پروانه دنبال به بلند های قدم با

ی و آورد در ایوان ی حن   رفتنش راه تند انطور که نداد اهمین 

 .بود کرده جلب خودش به را قصاب و عیل عمو توجه

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی .داشت خشم همیشه مثل .بست را خانه در  عصبان 

ی ی همه ها وقت این و بود شده ی ها مریض   و ها عاشق 

 کرد یم فراموش را هایش قول

ی عیل عمو_  میگه؟ خ 

 ی گره طمانینه با .برداشت رسش از را چادر پروانه

 به آبکش که کرد نگاه زینب به .کرد باز را اش رورسی

خانه وسط دست  .بود مانده اشت  

ی بدونم کجا از من_  میگه؟ خ 

 در که بلند های قدم همان با بعد .کرد نگاه زینب به یارس

ی انداخی  ی تخته شلنگ به پروانه ذهن  به بود شبیه بیشت 

  :کرد نگاه زینب به پروانه .رفت اتاق سمت

 نشد؟ تموم_

 :برداشت را قابلمه در زینب

 چشه؟_

  .شد دو ساعت کن تمومش_
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 با .داشت ریز های لرزش بدنش .رفت اتاق سمت به بعد

 حال هر به .کند غلبه خودش به کرد یم سیع حال این

ها این ی همه  فقط .گذاشت یم رس پشت باید را چت  

 را ماجرا ته تا نخواهد حاال همی  ی یارس بود امیدوار

 یم را خودش .بود مریض حورا که حاال همی  ی .بشکافد

ی وقت شاید .خورد  نکرده انتخاب کردن بازگو برای را خون 

ی باید شاید .بود  که حاال اما . کرد یم فکر این از بیشت 

وع  .نبود کشیدن عقب وقت بود شده رسر

ی_ ی خ 
 

 یارس؟ مییک

 .مامان ببند درو_

 نباشه؟ رست رو صدات و خونه این تو بیای شد یکبار_

 .بست را در و کرد حمله خودش یارس

؟ خوای یم چکار شده؟ چت مامان_  بکن 

ی جا همه از و تعجب نقش کرد سیع پروانه ی ن   را اش خت 

 .کند بازی خوب

ی_ ؟ یعن   خ 
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ی برای_  یه مادر روز یه پری؟ یم ییک به روز هر داری خ 

 .عمو روز یه عمه روز

 پرم؟ یم_

 رست؟ آورد هوو بابا افتاده یادت دوباره سال بیست بعد_

 شد سنگ پروانه ی چهره

 

ی هنوز  همان هنوز .بود همی  ی داد یم ازارش که چت  

ی  حاال اما .شد یم تزریق هایش رگ به دوباره اول روز تحقت 

 ماجرای یک و سالها گذر از حاال .داشت فرق چت  ی همه

 ایران ماجرای همان فقط دیگر حاال .بود گذشته هولناک

  .نبود وسط دوم زن و

ی_  عموت؟ گفته خ 

 بری؟ اینجا از خوای یم ؟ چیه مشکلت بگو من به تو_

م_  .مت 

 زنده و مرده گور رس باالی نشستنت این پس خب خییل_

 چیه؟ حرفا این چیه؟
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ی_  عموت؟ گفته خ 

 کن گوش مامان مامان_

 نیار باال من برای رو انگشتت_

 :چرخاند رس کالفه .انداخت پایی  ی را دستش یارس

ی یاد .داریم آبرو ما مامان_  االن؟ افتادی خ 

 .آبرو همون یاد_

 نفس پروانه .چکید یم نگاهش از خشم .کرد سکوت یارس

 :کشید عمیق

س عموت همون از_   .رفت کجا ما آبروی بت 

 ...مامان_

 ...گفته برات رو چت  ی همه اگه_

  .وسط نکش رو پیش سال ۲۰ های وری دری مامان_

 وریه؟ دری کدومش بابات؟ خود بابات؟ زن کدومش؟_

 .همش .همش_

 بود؟ دروغ ایران_
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 ! مامان گذشته سال بیست_

 عاجزانه کش آنکه با کرد جمع را اش انرژی تمام پروانه

 بچه این .نگو .پروانه نگو"کرد یم خواهش رسش در

  "نگو االن .میشکنه .تونه نیم یارس .نداره و توانش

ی بگذره هم سال هزار بابات کثافت از_   .نداره فرق 

ده بهم های دندان میان از .شد دار صدا یارس نفس  فرسر

  :غرید اش

ی رو دنبالش و بدی ادامه رو حرفا این_  یکاری خودم بگت 

 .بری خونه این از کنم یم

ی به پروانه  را اش مادرانه قلب برداشی  ی ترک صدای درسن 

ی ی پروانه شدن مچاله صدای .شنید یم  بخت حقت 

 تمام و ها بچه که شوهر فقط نه که ای پروانه .برگشته

 دست از پیش سال بیست یکباره به را روحش و عزت

  :شد دار بغض صدایش .بود داده

ونم .بکن_ ی .کن بت    .نمیشه ایجاد گذشته توی ...فرق 

  .دیدم خودم چشمای با...من
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 مثل صدایش .بود نشسته خون به انگار یارس های چشم

ی صدای  شکار از قبل ثانیه چند درست گرسنه شت 

  :بود شده طعمه

 .کن تمومش_

ی پروانه  خودش در را ریخی  ی فرو و شکسی  ی .نگفت چت  

 ی همه باشد زده جنون به انگار اما .کرد یم احساس

  .توانست نیم دیگر . بود کرده فوران سکوتش سالهای

  .یارس بود کثیف ...تو بابای_

 شوووو خفه_

 جمع خودش در .داد تکان را پروانه یارس غرش صدای

 سنگی  ی های دست با یارس حاال همی  ی که حس این .شد

 را پایش و دست کرد خواهد اش خفه جا همی  ی مردانه

  .کرد شل

 .یاسی  ی رسش پشت و بود زینب .شد باز شتاب با اتاق در

 که بود گرفته نشانه را یارس آمده در حدقه از های چشم

 گارد حمله برای خود در شده گلوله زن جسم سمت به

  .مادرش سمت به .بود گرفته
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  :اتاق در دوید یاسی  ی صدای

؟ یم داری غلیط چه_  کن 

 و گرفت را یارس های دست .آمد اتاق به بلند های قدم با

 از پروانه .خیایط چرخ مت  ی به خورد یارس .داد هلش عقب

 :بود کرده پر رو اتاق یاسی  ی صدای .جست جا

؟ یم بلند مامان رو دست کثافت_  کن 

 حمله یاسی  ی سمت به نکرده جور و جمع را خودش یارس

 ی سینه به دست با .شد زمی  ی پخش ها سوزن تمام .کرد

 با پروانه .خورد پروانه به و شد پرت یاسی  ی .کوبید یاسی  ی

  .خورد دیواری کمد به رس

  .بود پیچیده باغ در زنانه جیغ و مردانه های عربده صدای

ی .بودند ایستاده خانه سالن میان خزر و حورا  ی صدا وقن 

 .چرخید حورا سمت به خزر رسید انها به ها عربده بلند

 :گرفت را بازویش بعد کرد نگاه اش پریده رنگ به

  .بریم خونه این از باید ما_

د آنقدر و گرفت را خزر دست حورا  صورت به درد تا فرسر

 .دوید خزر
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**** 

 

 ۱۳۷۹ ماه دی

 

 که رسد صبچ .بود کرده پر را باغ ی همه برف سفیدی

  .بود کرده تعطیل را ها مدرسه

 دو تنها .صورتش و رس روی بود کشیده را کاله یارس

ی ی تیغه و چشم  قرمز های دستکش .بود پیدا اش بین 

ی
 

 روی ریز سوراخ یک نداشت دوستشان هیچ که رنیک

 چوب ترکه آن کندن وقت دیروز که داشت شست

ی درخت از ضخیم  انگشت تقریبا حاال و شده پاره بیشت 

ون شستش   .بود آمده بت 

 در باغ .آمد پایی  ی سادات ی خانه های پله از آرایم به

 که بود پیدا عیل عمو پای رد تنها .بود رخوت و سکوت

ون خانه از پیش دقیقه چند همی  ی  یارس .بود رفته بت 

ی  کشیک پنجره کدر های پرده پشت از رب  ع یک از بیشت 
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 را خودش همیشه مثل بتواند و برود عمو تا بود کشیده

  .برساند باغ ته به

 دور شد یم مجبور تقریبا .رفت یم ها درخت پشت از

 است بیدار مادرش اگر خواست نیم .بچرخد ها عمارت

 ها درخت بی  ی را خلوتش و آمد یم اینکه از .ببیند را او

ار زد یم بهم   .بود بت  

 برف .برداشت بود داده تکیه درخت به دیروز که ای ترکه

 تپیدن .بود همی  ی روزش هر کار . تکید را ترکه رو نشسته

ی .باغ های درخت انبوه بی  ی  گلویش ته اینکه با امروز حن 

ی سوراخ و سوخت یم  تب احتماال و شده کیپ اش بین 

ی داشت هم   .شد نیم باغ خیال ن 

وع و شدن بیدار از  ی خانه در ها عزاداری و نوحه رسر

 ابر مثل که رسگردان بهت آن از .بود شده خسته سادات

 پچ پچ از .بود گرفته بر در را خانه بود ها ماه و ها ماه

 آن و ها لباس سیاه رنگ از .ها اشک و بزرگ های آدم

 میان و زده باد حاال که باغ ورودی در باالی سیاه ی پارچه

 .بود کرده اش مچاله در رس حفاظ های میله
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  .بود مرده بابا اینکه از

 

ی اولی  ی ی بدنه به کوبید را ترکه  .بود راهش رس که درخن 

 ترکه ییک این .کاپشنش و کاله روی تکید ها شاخه از برف

 انقدر خواست یم .بود کرده جدا درخت از زحمت با را

ی که باشد ضخیم  مثل .نشکند خورد یم درخت به وقن 

 صورت توی بود برگشته و شکسته ترکه که پیش ی هفته

  .بود نشده خوب هنوز خراشش جای .خودش

 ی گربه آن احتماال .بود مانده برف دل در پاهایش جای

ی سیاه
 

 روز هر .باشد باید برها و دور همی  ی همیشیک

  .آورد یم را دخلش باالخره امروز .بود همینجا

ی .رفت یم باغ ته سمت به  یم یاسی  ی و بابا همیشه که جان 

 گفت یم .ای بهانه به بار هر .کرد یم دک را او بابا .آمدند

ی باید و شده بزرگ یاسی  ی هان 
د یاد چت    هرس مثال .بگت 

 و .ها درخت به درست آبیاری .ها شاخه رس زدن .درختان

 یادش را باغ دوم در کنار ی فروریخته دیوار اواخر این

 .کند چی  ی سنگ چطور بود داده
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 درشت های سنگ قلوه .بود کاره نیمه دیوار .ایستاد یارس

 سوار موازی های ردیف در خصویص به ترتیب و نظم با

ی تن روی بود نشسته برف حاال .بودند شده  خاکست 

 و بود کجا سنگ کدام دقیقا که دانست یم اما ها سنگ

ون کیم سیمان کجا ی بت 
 
 این به که آنقدر .داشت زدیک

 بابا چرا بود خورده را خودش که آنقدر .بود زده زل دیوار

ی چرا .او جای به بود کرده انتخاب را یاسی  ی  روز یک حن 

  .بگذارد او را ها سنگ از ییک بود نگذاشته

 روی ریخت برف .کوبید بعدی درخت تن به را ترکه

 .زد یخ دست .دستش

ی باغ طرف این از  در این از .آمد یم بدش همه از بیشت 

 در را خانه و داشت جداگانه پالک یک که قدییم

 که دری این از .بود کرده معروف پالکه دو به باغستان

 دیوارش ساخت برای بابا اما نداشت مروری و عبور هیچ

ی اضار   .داشت جهت ن 

ی گلویش سوزش  در نفسش حرارت .بود شده بیشت 

ی یک احتماال .داد یم چرک بوی  کاله
 
 شدید رسماخوردیک

 با .بود کرده خسته و داغ را هایش چشم تب .بود راه در
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 نیم بر ها درخت ی تنه به ترکه زدن از دست حال این

 .تکید یم پایی  ی برف که کوبید یم چنان خشم با .داشت

 آمده در صدایش حاال داشت جان درخت اگر بود مطمی  ی

  .بود

 ها پرنده به .کرد یم خایل اینجا را اش غصه و خشم تمام

ی تا و گذاشت یم دنبالشان .ها گربه به .زد یم سنگ  بالن 

 پایی  ی های شاخه .داشت برنیم دست اورد نیم رسشان

ی تا و شکست یم را درختان  کرد یم سیع شد یم که جان 

 فرو را دیوار دوباره و کند لق را شده چیده های سنگ

  .بریزد

  یارس_

 به واقیع آنقدر اما .نبود کش .برگشت صدا سمت به

 .باباست صدای بود مطمی  ی که رسید یم نظر

 یارس_

  .نبود آنجا هیچکس .چرخید دوباره

ی قدم با  این دانست نیم .رفت دیوار سمت به آرام هان 

 یکبار .دیوار به رو ایستاد .چرک یا است بغض گلو در درد
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 صبح و بود شاشیده دیوار به ایستاده پیش ماه همی  ی هم

  .است بسته قندیل سنگ به شاش که بود دیده

ار باغ کل از که دیوار این فقط نه  آدم ی همه از .بود بت  

 آن آمدن تا بابا مردن آنطور از .اتفاقاتش از .هایش

ک  با که دیدش یم ها درخت میان اینکه از .غریب دخت 

 یم کاهو احمق پشت الک یک به و نشینند یم یاسی  ی

ی تنها را الکپشت یکبار خواست یم دلش .دهند  آوردیم گت 

ی برایش .  .داشت برنامه حسان 

 

 یارس_

 و تب و سکوت و برف وهم فهمید که سوم بار برای

ی ش هم با مریض   فقط .صدا سمت نچرخید اند کرده درگت 

ی شدت با  به دل در .دیوار به کوبید را اش ترکه بیشت 

 مردنش برای که دانست نیم هیچ .داد یم فحش پدرش

 چت  ی همه حاال دانست یم فقط اما نه یا هست غمگی  ی

 تنها.بود داده دست از هم را مامان حاال .است شده بدتر

 دوش به را خانواده غم بار داشت روز شبانه و بود شده

  .شد یم بیدار و خوابید یم گریه صدای با .کشید یم
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ی درست خواب از قبل دیشب همی  ی  هایش چشم وقن 

 .است آمده عیل عمو که بود فهمیده شد یم گرم داشت

ی .بود کرده گریه سادات هان 
 :بود شنیده مبهم چت  

 حاال گرفت ازم رو مبچه که عیل حق به کنه ذلیلش خدا_

  بچسبونه انگ خواد یم .آبرومون پای نشسته هم

 زن پچ پچ میان خصوص به .شنید یم زیاد را ها حرف این

 :عموها

ی .دور به خدا وای_  بچه؟ با یعن 

 .باشه دور نسلمون هفت از .توبه .استغفرهللا_

 ...که داشته هم زن تا دو آخه_

 ساکت برای که بگه رو اینا خواد یم ایران نظرم به_

 .بدن رضایت شدنش

ی_  ....دخت همی  ی با یعن 

ی  .بریدند یم را حرف دیدند یم خودشان حوایل را یارس وقن 

 صورت به دوختند یم را ترحم از پر بخش تسیل های نگاه

 نظر به بلکه بود شده یتیم فقط نه که او .او خشم از پر
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 نیم هیچکس که هست میان این دیگری چت  ی رسید یم

  .بداند او خواهد

ی ی رس پیش هفته رو که چت    بود نداده تقلب که امتحان 

ی با کالس قلچماق دهان از  :بود رفته در زیر صدان 

 بردار رو دستت رو ...هاشمیان ...یه...پیس_

 از کدام هیچ با که بود ها ماه .نداشت حوصله یارس

 ییک روزی حداقل آن جای به زد نیم حرف ها همکالش

  .داشت حتما را خورد و زد مورد دو

 دیگه بردار_

 رس چه هر .نبود بد هوشش اینحال با خواند نیم درس

  . بود همان داد یم گوش کالس

 :بود گفته بلند حیاط وسط پرس امتحان از بعد

ی عکاسه اون پرس تو_  کرده؟ یم بازی بچه میگن که نیسن 

ی...  بوده؟ ون 

 خونی  ی دانست یم فقط .بود نفهمیده را خودش حال هیچ

 این تا بود نکرده باز لب از لب اما برگشته خانه به مالی  ی و
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 بخواهد یا بفهمید را دقیقش معنای .کند قرقره را حرف

  .نه یا داشته واقعیت بداند

ی که ادا پر منفور زن آن ؛ ایران
 
 فقط بود ربوده را آنها زندیک

 احتماال و شود ساکن خانه این در بود نتوانسته اینکه برای

اث و ارث کل  .بود کشته را او پدر بکشد باال را مت 

ی  .داد یم آن به جدیدی تاب و آب بار هر سادات که چت  

 زیاد را قصه های شاخه سینه به کوبیدن و ناله و اشک با

ی کم کم که آنقدر کرد یم  یم .خودش برای بود شده باغ 

ی زن میان نشست ی رس برای که هان   و آمدند یم سالمن 

 اش شده سفید موهای . زد یم گره کج را سیاهش رورسی

 :کوبید یم پا روی مدام و کرد نیم مرتب را

 دست کنار نیاد گفتیم ما .اینجا بیاد خواست یم_

ی رو باغت سهم پس بود گفته  .هوو  .برات بفروشن .بگت 

 جنجال و جار خواست نیم بچه این . باغ بی  ی بکش تیغه

 زن این .بگم یک به خدا خواست نیم .خواست نیم .بشه

 گفته باغ؟ به رسیدی شد؟ خوب .ریخت رو خودش زهر

 گلوش از خوش اب باغ اون تو کش کنم یم کاری بود
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ی .کردی .کردی .نره پایی  ی ی داغ  ی که گذاشن   خنکش هیچ 

 .نکنه

 کرد فرو را تت  ش نوک بعد .دیوار به کوبید را ترکه یارس

 .ها سیمان بی  ی

 سگتخم نکن یارس_

ی .ریخت فرو دلش که بود شنیده وضوح به آنقدر  حن 

یم احساس رسش پس را نفریک مبهم حضور کرد یم حس

وع و انداخت را ترکه .کند  نزدیک .کرد دویدن به رسر

 حوض ی لبه روی چانه با .خورد رس پایش که بود حوض

 .شد پاره چانه پوست و گوشت .آمد فرود

ی فراموش ردی زخم همی  ی بعدها  ریش میان شد یم نشدن 

ی   . تراشید نیموقت هیچ که هان 

**** 

 

 از که نوری با خواب اتاق تارییک .بود باز یارس های چشم

 گرفته جا تخت روی به رو دیوار روی و شده رده ها پرده

  .شد یم روشن کیم بود
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 و نرم تنفش .شنید یم رسش پشت را حورا تنفس صدای

ی ناله با ها شب نیمه ها شب از خییل مثل که آرام  هان 

  .شد یم همراه خفیف

 تا بود کشیده را پتو .بود کرده جمع شکم در را پاها یارس

  .گوش زیر

 کرد یم احساس .بود گرفته را بدنش رس تا رس اتقباض

ی بدترین هان 
 جنگ بدترین .است شنیده را شد یم که چت  

 فحش .بود زده را مادرش .بود گذاشته رس پشت را عمرش

 و بود کشیده عربده .بود شده گالویز یاسی  ی با .بود داده

ی حاال ها این ی همه به وقن   یم احساس کرد یم فکر چت  

ی خودش جای کش دقایق آن در کرد
 
 .است کرده زندیک

 و در تمام و انداخته راه به ویرانگر خشیم جایش به کش

  .بود کوبیده هم به را ها تخته

 "بشنود را جمالت آن و بایستد  بود توانسته که کش

 "دیدم خودم های چشم با خودم من .بود کثیف بابات

ی به و شد یم گلوله دهانش در آب   .رفت یم پایی  ی سخن 
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 حرف باشد؟ شده زده ها حرف آن که بود ممکن چطور

ی  دست با اش مردهپدر رس پشت .مادرش دهان از هان 

ی   کش؟ چه مورد در .دنیا از کوتاه هان 

ی از دهانش آب .گذاشت هم روی را هایش چشم  مست 

  .رفت پایی  ی گلو دردناک

 اینکه بدون .گذشته به شد یم کشیده ناخودآگاه ذهنش

 به کرد یم پرتش ها چشم شدن بسته بار هر بخواهد

ی آن با .ایران روزگار  بلعیده را اش کودیک که کشنده تلچ 

 .پروانه های اشک و سکوت به .باغ به .پدرش به .بود

 بدل و رد پدرش با که ریزی لبخندهای .عکاش در ایران

 .حورا....تصویر کنج و کرد یم

 بر را تصاویر تا داشت تالش انگار .کرد باز را هایش چشم

 حورای خواست یم و رسید یم که اینجا به .بزند هم

 ی همه ناگهان .آورد یم کم ناگهان کند بازسازی را کودک

 و بهم چسبید یم پروانه امشب و گذشته های حرف

 .بود سخت تحملش که ساخت یم وحشتنایک گرداب
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 او سمت به که رسید یارس نظر به .شد جا به جا حورا

 پشت به چسبید پایش رسد های انگشت رس .چرخید

  .جهید ناخواسته یارس پاهای .او پاهای

ون را عمارت اهل تمایم که جنجال آن از بعد  کشیده بت 

ون خانه از بود کرده صف به پروانه ی خانه جلوی و  بت 

ی های ساعت .بود زده  با .بود رفته راه .بود نیامده طوالن 

ی درد که کمری ی با برخوردش از ناشر  پروانه ی خانه از جان 

 یا احتماال که ای گونه زق زق با .شد یم حس  کم کم

  . بود سنگی  ی اندازه از بیش سییل یک یا بود خورده مشت

ی .بود سکوت در خانه .بود برگشته شب ۱۲ نزدیک  وقن 

ی کوثر به داشت حورا بود کرده باز را خواب اتاق در  شت 

ی بود خورده گره بهم که نگاهشان .داد یم  دل سنگی  ی دسن 

 .بود زده بهم را یارس

  داشت؟ حقیقت

 گردنش پشت به حورا نفس حرارت .نشست و شد بلند

ی .خورد یم  یم حس سال دو این در بار اولی  ی برای که چت  

 نه و تخت این نه را اتاق این نه .کند تحمل تواند نیم کرد

ی این   .را همبست 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  که گرفت را هایش ریش .کشید صورتش به محکم دسن 

ی استغفرهللا" .کشید  "الیه اتوب و رن 

ی چنی  ی که شد یم آیا بود؟ ممکن آیا  ال و گذشته در چت  

 حقیقت مدرسه و شهر و خانه اهایل های پچه پچ الی به

 باشد؟ بوده

 را حال چنی  ی نداشت یاد به که بود آشفته طوری .ایستاد

 خایل رسش کرد یم احساس .بود منگ .باشد کرده تجربه

  .است پوک و

 رد کنار در بخاری های شعله نور .کرد باز را اتاق در

 کرده روشن را خزر رختخواب آمد یم حیاط از که نوری

 به که آمد یم پتو زیر از نوری که رسید نظرش به .بود

 تکان پتو زیر خزر و شد خاموش اتاق در شدن باز محض

 .خورد

 

 یا بود داده دست از را گرفتنش تصمیم و فکر قدرت

 همیشه مثل توانست نیم که بود خسته آنقدر شاید

 در را پتو زیر نور آن و بزند عقب را پتو. کند حمله
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ون شب نیمه ۱ ساعت  دل در شبچ مثل .بکشد بت 

 .نبود آنجا اما فکرش .پتو به بود زده زل و ایستاده تارییک

ی ی حرف ی همه به .بود افتاده ایران یاد به .روحش حن   هان 

ی همیشه اینحال با بود رسش پشت که  در را او وقن 

 انقدر چرا ".کشید یم رسش به دست دید یم عکاش

ی یم کچل رو بچه این موهای  نیست؟ حیف محسن؟ کن 

ی اگه تو یارس ی بودی شده دخت   " .بودی برو دل تو حسان 

 کرم بوی اینکه با داد یم خایل جا دستش زیر از یارس

 مد مانتوهای به که عطری و دستش ی کننده مرطوب

 آنکه با .داشت دوست بود بزرگش های دکمه با روز

 لبهای با خالش و لک بدون صورت پوست سفیدی

ی برای را او خندانش ی ی مرده رنگ از لحظان 
 
 در زندیک

ار زن آن از اما .کرد یم دور مادرش صورت ی و بود بت    بهت 

ی .باشد متنفر او از داد یم یاد خودش به که بود آن  از حن 

ی ین در عکسش که کوچکش دخت   . بود عکاش ویت 

ی آن .رفت سالن وسط به قدم چتد  خانه این در حاال دخت 

یهیچ .اش بچه مادر .بود شده همرسش .بود  از نشان 

 زن همی  ی .بود زن این عاشق .نبود وجودش در او به نفرت
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ون پتو میان از پاهایش و خوابیده تخت روی که  .بود بت 

 یم تارییک در و صورتش روی بود افتاده مو بلند های طره

  .دید را گردنش و چانه انحنای شد

د دوش شاید بخورد آب باید .چرخاند را نگاهش  باید .بگت 

  .شود بیدار کابوس این از

 و برد باال را رسش که همی  ی .دهانش به گذاشت را بطری

 روی پدرش عکس را نگاهش ی گوشه کشید رس را آب

  .کرد پر دیوار سفیدی

 ".بشه آدم بخوره رسش به باد کنم یم کچل"

 به دست با بابا که حاال همی  ی .بود لحظه همی  ی انگار

ی   .کوبید رسش پس شوخ 

 "پایی  ی آورده رو همسایه های شیشه زده .سگ تخم"

ی اما یارس دل در بود خنده پدر لحن در  .جوشید یم تحقت 

  .بد حال

 ی لحظه به لحظه جوشش همی  ی .حاال همی  ی مثل درست

  .شکم ی محوطه تمام در فجیع حش
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 .بود گرفته دیگر زن یک فقط مرد آن بود؟ ممکن چطور

ی را او فقط ی را یاسی  ی و گرد یم تحقت   .داشت دوست بیشت 

 او از بخواهد که بد آنقدر نه .نبود بدی پدر اینحال با

ی و شده پدر خودش که حاال آنهم باشد متنفر  های سخن 

ی
 
 ناحق به که بود مردی محسن .کرد یم درک را زندیک

 .دیگر چت  ی هیچ نه و همی  ی . همی  ی .بود شده کشته

 چرا .بود ماسیده هایش رگ در خون .بست را یخچال در

 که بود گفته چرا .بود گفته خودش های چشم از پروانه

ی  تصمیم سال بیست از بعد شد یممگر .است دیده چت  

د ی بگت  ی این به دروغ 
 
 برایش سودی چه بگوید؟ بزریک

  داشت؟

 یم حس را گلو درد وضوح به .داد قورت را دهانش آب

  .کرد

ی درصد یک فقط اگر ی حن   بود شده گفته آنچه از کمت 

 ...توانست یم چطور باشد راست

خانه از قدم ون که آشت    اتاق در ی میانه حورا گذاشت بت 

 جنون تپش به یارس قلب .افتاد او به نگاهش .بود خواب

  .بود افتاد وار
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ی حرف چنی  ی توانست نیم هرگز .بود دروغ نه  حقیقت هان 

ی آنهم .باشد بچه یک با توانست نیم مردی هیچ .باشد  بن 

ی .هاشمیان ش پدرش اگر حن  ی پرسهای ی بقیه با مست   بن 

 اصال .نبود آدیم چنی  ی اما باشد داشته فرق هاشمیان

 دنیای در .نداشت وجود هم ها افسانه در ای قصه چنی  ی

ی چنی  ی ها انسان ی چنی  ی .بود نشده ساخته خالق   کثافن 

  .شود واردش بخواهد کش که بود نشده ساخته

ی سمت به ارایم به حورا  بار چندین یارس .رفت دستشون 

  .شد یم تر خایل لحظه هر ذهنش .زد پلک

 بود برده را حورا عمه که ازدواج از قبل روز چند مگر اما

ی رس با را نامه آن سالمت چکاپ برای  کل و سالمن 

ی تایید همان بودند؟ نیاورده برایش کشیدن
 

انیک  حورا دخت 

  .بود داده هم مشتلق بابتش که

 چرخید آورد گلویش به را تهوع از تندی جریان فکر این

ی سمت   .آورد باال بود خورده آنچه هر و ظرفشون 

 با که بود یارسی های حایل پریشان شب اولی  ی شب آن

ی با .بود شده مواجه حقیقت  یم شخم را روحش که رنچ 

ی رسزمی  ی و زد
 
 .کرد یم زده خزان را اش زندیک
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**** 

 

ی زیر حورا .نبود خانه یارس شد بیدار که خزر  را کت 

 .کرد نگاه باغ به و زد کنار را پنجره ی پرده .کرد روشن

  .بود شدن روشن حال در آسمان

 بدنش هنوز .تشک وسط بود نشسته زانو دو روی خزر

 میان جدال و جنگ آن .داشت را دیشب های رعشه موج

 شده کشیده پروانه ی خانه ایوان تا که یاسی  ی و یارس

ی لحظات آن به.بود  .کرد یم فکر فرار به داشت که طوفان 

 حال با حورا که پیشنهادی به .گریخی  ی حاال همی  ی به

  .بود کرده رد خراب

 نیومده؟ هنوز_

 آن انگار .کرد نگاه او به و چرخید .کرد رها را پرده حورا

ی حورای .نبود سابق آدم
 

  . همیشیک

 .نه_
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 را اتاق در شدن باز صدای که ای لحظه درست دیشب

ی بود شنیده  چشم با .بود کرده خاموش پتو زیر را گوشر

ی د یم هم روی که هان  ی بود کرده سیع فرسر  تا نخورد تکان 

 دور رسگردان روخ شبیه یارس اما .برگردد اتاقش به یارس

 از استفراغش صدای با نهایت در بعد و رفت یم راه خانه

ون خانه از یارس آن از بعد .بود پریده جا   .بود زده بت 

ی_  نگفت؟ بهت چت  

  . پروانه ی خانه به بار این .کرد نگاه باغ به دوباره حورا

 .نه_

 توانستند یم هنوز .هست وقت هنوز که کرد فکر خزر

ی تنها به نبود مهم چطور و کجا به .کنند فرار  که چت  

  .بود رفی  ی کرد یم فکر

 .بریم تونیم یم هم االن همی  ی ...هنوزم_

ی کم آفتاب .کرد نگاهش حورا  باغ به داشت تازه که جان 

ی نوک از کشید یم رسک  انگار نگاهش .بود گذشته اش بین 

  .بود معنا از پر

 کجا؟_
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 :ایستاد خزر .کرد نگاه پروانه ی خانه به دوباره

ی جا هر .جا هر_  .اینجا از غت 

 :کرد رها را پرده حورا

ی_  .ریم نیم جان 

ی لیوان تا شد خم  .بردارد را مبل کنار شده خورده چان 

 :گرفت را دستش مچ خزر

ی اینجا خوای یم_ ی که بمون   بشه؟ خ 

ون را مچش ارامش نهایت در حورا  :آورد بت 

ی_  .بریم نداریم جان 

 خودش که بود عجیب انگار کرد نگاه خزر به طوری بعد

 .شود نیم هایش حرف بالهت متوجه

 که بیاره؟ هوو رست قراره که نیست مهم برات_

 بشه؟ تکرار ت بچه و خودت برای پروانه رسنوشت

 نگاه این که بود مطمی  ی خزر .هایش چشم به زد زل حورا

ی .نبود گذشته روز چند حورای آن  نگاه این در چراغ 

 .امیدواری چراغ .بود شده خاموش
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  .نه_

  :داد فشار هم روی را هایش لب خزر

ونت ...خودشون نریم اگه_ ونمون .کی  ی یم بت    .کی  ی یم بت 

 ذهنش گذشت یم چه هر انگار خزر .زد پلک آرام حورا

  .شد یم بسته فرار های راه ذهنش در و شد یم تر روشن

؟ چیکار خوای یم_  کن 

ی که کرد یم احساس  نیم او که هست حورا در چت  

ی .دانست   .ریزی برنامه فعال ی کارخانه یک شبیه چت  

 .نشه دیرت_

 دونه؟ یم یارس...یارس_

 به پشت همانطور .پیشخوان روی گذاشت را لیوان حورا

 حورا .جوید را لبش خزر .ماند جا رس شده خشک خزر

  .رفت اتاق سمت به کند نگاهش اینکه بدون

 شبح و شد باز در .آمد کلید چرخیدن صدای وقت همی  ی

ی .خسته و پریده رنگ .شد پیدا یارس  وسط خزر دید وقن 

 :کرد نگاهش ایستاده سالن
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 .برسونمت...شو آماده_

ون اتاق از بغل به کوثر حورا  :آمد بت 

 .سالم_

ی که حورا روی دوید یارس نگاه  طرف به او به تفاوت ن 

ی ی هیچ انگار .رفت یم دستشون   شوهر این و نیفتاده اتفاق 

 حلقش به اش روده و دل تمام شب نصفه که نبوده او

 .بود نیامده خانه به صبح وقت این تا بعد و آمده

ی حس جز .برد مانتویش سمت به دست خزر  از عجین 

ی اضطراب   .نبود دلش در چت  

 همان امروز بداند اینکه بدون رسش به کشید را مقنعه

ی چه بداند اینکه بدون .است رسنوشت روز ون چت    بت 

ی چه آن پس از و است انتظارش در خانه  پیش در روزهان 

  .روست

ی تا هیچ از ای جاده تند شیب در میش و گرگ روزهای  ن 

 .نهایت
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 اول فصل پایان

**** 

 را خودش خواست یم .بود گرفته را تصمیمش شاپور

ی . کند ثابت  هم با که بود کرده قبول خزر شب نیمه وقن 

 .کند پیدا حیل راه که بود داده قول خودش به بزنند حرف

ی داد، نیم دست از را خزر آن در که حیل راه
 

 و مردانیک

 و خرید یم فرصت شد، یم ثابت اش پذیری مسئولیت

 تا اینحال با .شد یم خوب خزر و خودش دل حال دوباره

 داشت و کرده پارک کاروانرسا کنار را ماشی  ی که لحظه آن

 کرد یم جدا بود بسته پشتش مکافات با که ای دوچرخه

 اثر و اتفاقات امید به تنها .نبود ذهنش در رایه هیچ

ی حرف کردن   .رفت یم پیش بود کرده آماده که هان 

ی خاک و گرد .گذاشت پایی  ی را دوچرخه  بود نشسته مست 

ی ی دوچرخه .اش مشیک ی بدنه و زین به  که بود حسان 

ی پول اش کرایه بابت  تا بود داده اش همکالش به حسان 

  .کند حال خوش را خزر ان با روز نیم یک
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ی  کرد آسمان به نگایه کشید سیاهش اسیک یقه به دسن 

ی دست یک که  یک که بود امیدوار .بود ابر بدون و ان 

ی نه و بیاید بادی نه امروز   .باران 

 اینکه با .کرد رد کاروانرسا ورودی از آرام را دوچرخه

ی زد یم حدس س بیاید ها طرف این کش کمت   دزدیده است 

ی باید .داشت را چرخ شدن  بتواند که  کرد یم پیدا را جان 

ی طول در و کند محکم آن به را چرخ  دانشگاه به که مدن 

 امن جایش بیاورد سورپرایز این برای را خزر تا رفت یم

  .باشد

 خم نهایت در و چرخید دست به چرخ همانطور دور چند

  .ببندد حیاط کف افتاده درخت ی تنه به را قفل تا شد

 میان یکبار . شد خواهد خوشحال خزر که کرد یم فکر

 گفته سواری دوچرخه حرست از ارزوهایش و ها حرف

 .کرد نگاه دوچرخه به و زد کمرش به را هایش دست .بود

ی  که غصه و غم ی توده آن شد؟ یم خوشحال خزر یعن 

 حالش بخندد؟ بود ممکن بود کرده رهایش پیش روز چند

 گوش او های حرف به بخواهد بود ممکن شود؟ عوض

 کند؟
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ی  است ویران و خراب کجا تا خزر روزگار بداند آنکه ن 

  .برگشت دانشگاه سمت به و شد ماشی  ی سوار

 از را هایش امتحان از ییک .بود نشسته کالس آخر خزر

ی به و داشت غیبت چند .بود داده دست  ی همه از غت 

 این به خاطری تعلق هیچ کرد یم احساس ناگهان اینها

ی همان .نداشت هایش صندیل و ها کالس  چند که جان 

 بود آمده شوق با .بود آرزویش ی همه آن به رسیدن ماه

 .بود شده بیدار بودن اینجا ساعت چند ذوق به روز هر و

ها این ی همه کرد یم احساس حاال ی و پوچ چت    فایده ن 

 فرق پیش روز چند خزر با خودش که کرد یم فکر .است

ی .دارد  شده پیاده شاپور ماشی  ی از که ناامید خزر آن با حن 

های و پرسها رس پشت به .بود  و کرد یم نگاه کالس دخت 

ی توانست یم آنها از کدامیک پرسید یم خودش از  رنچ 

ی .باشد داشته او رنج برابر
 
ی به زندیک ی سخن 

 
 .او زندیک

 به رو مادرشان از ای نامه با پیش شب دو همی  ی کدامیک

ی کل که بودند شده رو
 
 روح .بکشد چالش به را شان زندیک

 شده له پدری ی خانواده های منگنه میان در کدامیک
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 و کرده درازی دست خواهرشان به کدامیکشان پدر بود؟

  بود؟ پدرشان قاتل کدامشان مادر

ین دیگر .گذاشت هم روی را هایش چشم  کوچکت 

 .نداشت استاد های حرف به دادن گوش برای تمرکزی

ی .نبود آنجا ذهنش ی ی خانه دیوارهای میان جان   دوپالک 

ی .بود مانده  تصویر با .برادرش کوچک ی خانه در جان 

 ی همه با .قبل شب جنجال آن با .رفت یم کلنجار حورا

ی ی که اتفاقان  ین از ییک حن   هر برای هم هایش کوچکت 

  .بود زیاد هایش همکالش از کدام

 شده ناممکن .بود شده جان کم ذهنش در فرار فکر حاال

 خانه دلش حاال همی  ی شد؟ یم چطور حورا بدون .بود

ی های چشم میان دلش .بود  یک که بود خواهرش فروغ ن 

ی خواهر .داشت فرق همیشه با امروز   .گناهش ن 

ی .بگذارد تنها را حورا توانست نیم   .را کوثر حن 

 حورا خودکار با بار چندین کتابش کنار آمد که خودش به

 از آورد باال که را رسش کشید عمیق نفس .بود نوشته را

 که بود ایستاده ای زاویه در که دید را شاپور کالس باز در

 . بود لبش روی لبخندی .بود پیدا بدنش از نییم فقط
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د روی را هایش چشم ی به بعد و فرسر  .کرد اشاره اش گوشر

 .بود نخوانده خزر که بود داده پیایم احتماال

 دو تا امیدش ی دریچه و نور ی همه .کرد نگاهش خزر

، لطافت ی همه .قبل روز
 

 ادامه برای دلیلش تمام زندیک

ی کرد یم احساس ...حاال اما .دادن  مرده درونش چت  

 شده خاموش ناگهان روحش از مهم بخش یک .است

 ای گذشته از خوش ای خاطره شبیه شاپور اینحال با .بود

ی لبخندی دور چندان نه   .آورد لبش به جان ن 

 :کرد باز را پیامش

 قشنگ، .کنم یم نگاهت اینجا از دارم ست دقیقه ده_

 .آخه بشم چشمات قربون ملکه، زیباترین،

ی حس آن اما زد لبخند کلمات خواندن با خزر  که شعق 

 شد یم زنده وجودش در شاپور کلمات دیدن با همیشه

 داشت شاپور آورد باال که را رسش .نیامد وجود به بار این

ی  .نوشت یم چت  

  سال؟ دو یا دانشگاه نیومدی روز دو_

 :نوشت آرایم به خزر
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؟_  خون 

ی تو_ ی هر بسه دیگه بیا .خوبم باشر  .خوندی درس خ 

 از چقدر شاپور دنیای که کرد فکر .کرد نگاهش خزر

 کرده فکر روزی چرا .پرسی هر دنیای .است دور او دنیای

ی دنیای به دری بود ون خوشبخن   هست؟ خانه آن از بت 

ی  یم دنبالش به رفت یم جا هر تا رسگذشت و گذشته وقن 

ی .آمد ی خون از وقن   ماجرا خونه این در و بود هاشمیان بن 

 .داشت جریان توامان رنج و

 

 جا از و کرد مرتب را چادر .گذاشت کیف توی را کتابش

  .شد بلند

 .بود منتظرش گشاد لبخندی با شاپور

 یکبار تا باشد نداشته دیگری فرصت شاید کرد فکر خزر

ون دیگر ی جهنم از بت  ی هاشمیان بن 
 
 یم چه کش .کند زندیک

ی چه خانه آن در امروز همی  ی که دانست  در چت  

 غرق تا داشت وقت را امروز یک شاید بود؟ انتظارش

 کرد یم احساس .زد لبخند .شود معمویل های آدم دنیای
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ی سال هزار حاال تا پیش روز دو از ی .است شده بزرگت   حن 

ی هم شاپور از لحظه آن در  های بچه همه از .بود بزرگت 

ی شاید . دانشگاه ی حن   .دانشکده قدییم دیوار و در از بزرگت 

  .تاری    خ از تر قدییم

* 

 بود هایش چشم روی شاپور های دست

 باش مواظب.باش مواظب_

 رو را هایش دست .داشت یم بر قدم ارام تارییک در خزر

ی به مبادا بود کشیده جلو به  .کند برخورد چت  

 .عه نکن باز . جا همی  ی .خوبه خب خییل_

 نکردم باز_

 دستم به میخوره داره هات مژه_

 :گداشت شاپور های دست روی دست خزر

  .رو دستت بردار .کنمنیم باز _

 :برداشت را دستش شاپور
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ی باز .بدم باید توضیچ به قبلش خب خییل_  ببی  ی .نکن 

ی...نیست خودم مال این  کن باز .زدم گند کن ولش ...یعن 

 به ای دوچرخه برابرش در .کرد باز را هایش چشم خزر

ی با .بود شده بسته درخت ی تنه  نگاه دوچرخه به گیچ 

 :گردیم باز را قفلش و نشسته پا رس شاپور .کرد

  .قراح برگردی همی  ی با قراره_

 چیه؟ این_

 :کرد مرتب را لباسش .ایستاد پا رس شاپور

 .دیگه ست دوچرخه نیست؟ مشخص .پورشه این؟_

 .رفت دوچرخه سمت قدم دو ییک خزر

ی روز یه_ ی سواری دوچرخه داری دوست گفن   آوردم .کن 

 .برات

 :پرید باال خزر ابروهای

 من؟_

 دوست ییک اون ببخشید .شد اشتباه وای نبودی؟ تو_

م  .برگردیم رو چشمات ببند ببخشید ببخشید .بوده دخت 
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 روی را هایش انگشت .بود نشسته خزر لب روی لبخند

 این برای شاپور رسید نظرش به .کشید دوچرخه زین

ی اما .است کشیده زیادی زحمت لحظه  هم آرزو این حن 

  .رسید یم نظر به دور

 .مرش_

؟_  همی  

 .نیستم بلد سواری دوچرخه من_

ی یاد داری وقت عرص تا خب_   . بگت 

  .کرد لمس را دوچرخه ی دسته انگشت با خزر

 ...که مرش_

ی_   .باال بت 

 :شد گشادترخزر ی خسته لبخند

 .کافیه آوردی برام که همی  ی_

ی_  .نباشه اضافه حرف باال بت 

ی_  .بزنیم حرف میخوای گفن 

  .زنیم یم حرف زدن رکاب حی  ی .آموزش اول_
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 :خندید خزر

 ...خییل االن_

 اجازه .میکنه مقاومت حد از زیاد نفر یه اینکه مثل خب_

 .بدید

 خزر .کرد بلندش زمی  ی از و خزر کمر دور انداخت دست

 :شاپور های شانه روی گذاشتت دست

 .نکن .خب خییل_

ی خزر .بردش باالتر شاپور .بود گرفته اش خنده  خفه جییع 

 .بود شده اویزان شاپور ی شانه رس از حاال .کشید

ی_  نه؟ یا میشین 

 .پایی  یبذارم .باشه باشه_

 :ایستاد کنارش شاپور

ی یم نگاه رو رو به رو_ ی یم سیع .فقط کن   رو تعادل کن 

ی حفظ   . میام پشتت من .کن 

 دسته بود زمی  ی روی راستش پای ی پنجهنوک که خزر

د را دوچرخه های  :فرسر
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 .زمی  ی خورم یم_

 بریم؟ .دارم هواتو اول دور .دارم هواتو نه_

 را خایل بیابان تمام افتاب .کرد نگاه رو به رو به خزر

ی پهنای . بود دلپذیری گرمای .بود کردهرنگ یکرسه  آن 

ی .ببلعد را او تا بود کرده باز آغوش انگار اسمان  که دخت 

 از دور کوچک آرزوی به داشت تصمیم مشکالت اوج در

سش د را چپش پای .برسد دست   .رو به رو به زد زل .فرسر

ی.باشد دنیا پایان همان اینجا انگار  و رنج آن از بعد که جان 

ی  و نور .ارامش و است سکوت تنها .نیست کار در عذان 

  .سبیک

 همینه افرین باریکال_

 بلند هوا روی موهایش .کشید یم زوزه هایش گوشدر باد

 به که خایک بوی .شنوید یم را شاپور صدای . بود شده

ی پایان .بود همی  ی . شد یم بلند هوا
 
 همی  ی .بود همی  ی زندیک

 تمام کوچکش آرزوی با آغوش هم خواست یم که امروز

 های لرزش با .خندید یم .بود شده رسخوش .شود

 آن انگار .کشید یم جیغ شدنش راست و چپ و دوچرخه

ی  شبیه .بود داده دست از را امیدش تمام که نبود دخت 
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ون  ی سایه در بود گذاشته را خسته خزر لباس اوردن بت 

 پرواز بتواند برهنه روح این تا بماند دیوار کنار کاروانرسا

  .کند

  .آفرییییی  ی برو برو_

 :کشید جیغ خزر .بود شده دور شاپور صدای

 کردی؟ ولم_

ی خودت داری برو_  .افرین برو .مت 

 و داد دست از را تعادلش کند نگاهش تا چرخید خزر

 را چشمش جلوی خاک و گرد حالیکه در .خورد زمی  ی

 . دوید یم سمتش رسعت با که دید یم را شاپور بود گرفته

ی و بلند .خندید  .پروا ن 

؟_ یت خون   شد؟ چت  

ی  هایش چشم ی گوشه از اشک که آنقدر .خندید بیشت 

 .جوشید

ی_   .کردم سکته .نخند .دیوونه دخت 

  .خندید یم هنوز .شود بلند کرد سیع خزر
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؟ خورده رست_  جان 

  .گرفت اش خنده هم شاپور

کونده رو مردم چرخ_ ی نت    .باشر

ی خزر د و گرفت را شاپور دست . خندید بیشت   بعد .فرسر

 .کرد سکوت شاپور که کرد پیدا ادامه اش خنده آنقدر

ی ای خنده به خنده آن تا کشید طول ثانیه چند تنها  عصن 

 دست که همانطور .شود گریه ناگهان بعد و شود تبدیل

د یم و بود گرفته را شاپور های  یم گریه بلند صدای با فرسر

 .کرد

 

 هق صدای با بیابان سکوت .گرفت آغوشش در شاپور

  .شد یم شکسته هق

 روی شاپور پشت بود نشسته خزر بعد دقیقه چند

 پاهایش .شاپور کمر به بود چسبانده را رسش .دوچرخه

 .داد یم خایل جا ارایم به پاهایش زیر بیابان و بود آویزان

 یم آرایم به شاپور بزرگ ی دایره یک در کاروانرسا از دور

  .داد یم تکان را خزر موهای مالیم بادی .چرخید
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 .خزر_

 .کرد یم نگاه اش خایک های کفش و شلوار به خزر

 شنوی؟ یم صدامو_

 هوم_

م فردا من_  .تهران مت 

  .کرد نگاه دوچرخه ی مانده جا به رد به خزر

م_   .میگم مامانم به مت 

  .بست را هایش چشم خزر

  .خواستگاری برای_

 آورد یم ارمغان به رسگیجه برایش که تارییک در خزر

 .کردیم تصور عمارت حیاط به را شاپور آمدن تصویر

ی ی جعبه شاید .گل دسته یک با احتماال ین   کت.شت 

 های کفش .عطر بوی .زده ژل موهای .کراوات .شلوار

ی دوست ی صحنه توانست یم .خورده واکس  داشتن 

ی سالم رویای یک توانست یم .باشد  اما .باشد خواستن 

  .نبود دیگر حاال .نبود
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 .کنمیم کاریش یه بعد ... بعد بدونن تخانواده که میام_

یم   .جا همی  ی...یا تهران مت 

 ان کمرنگ نور گذاشت .نکرد باز را هایش چشم خزر

 را ذهنش تاریک فضای ثانیه چند برای دلپذیر رویای

ی در .هم کنار .شاپور و او .کند روشن  به .تهران مست 

ی سوی
 
 و ها آدم از دور .عمارت از دور به .تازه زندیک

 نامه و مادر ، حورا تصویر با کمرنگ نور اما .شان گذشته

  .رفت میان از

 شاپور .شد پیاده خزر .ایستاد کاروانرسا جلوی دوچرخه

  :بود دستش در چرخ های دسته هنوز .هم

ی .کنم خوشبختت باید کهاونقدر نتونم شاید...من_  یعن 

 ... تو که .کنمیم رو سعیم ... ویل لیاقتته که اونطور

  .بخندی

 قلبش .شد اشک از پر دوباره خزر خیس های چشم

  .جوشید

  .بدم دستت از خوام نیم .دارم دوستت خییل_
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ی خزر  رس روی .شاپور گردن دور انداخت دست مهابا ن 

 خود به محکم . گرفت را کمرش شاپور .شد بلند پنجه

دش   .فرسر

ی و جوشش چنان  که گرفت شکل خزر قلب در جنون 

 را خودش .است شده جدا جسمش از روح کردیم حس

د  یم کاروانرسا داخل و کرده بلند را او که شاپوری به ست 

 .برد

* 

 

 برای بود مردد شاپور .درخت ی تنه روی نشست خزر

 :نشسی  ی

؟_  خون 

ی خزر ی بود شکمش زیر که دسن  د بیشت   تکان را رسش .فرسر

 و کندیم فروکش آرایم به جنونش کرد یم احساس .داد

ی خراش .سوزش و درد .کرد یم حس را درد تازه  که هان 

 کم بود انداخته بدنش به کاروانرسا های سنگ و دیوارها

ی .سوخت یمکم  دیوار به لحظه یک که رسش پشت حن 
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 بود تپیده این از زودتر هم شاید .تپید یم حاال بود خورده

ی خزر اما  گرماگرمدر .بود نکرده حس .بود نفهمیده چت  

 نکرده احساس چت  ی هیچ خروش و جوش پر ی رابطه آن

 .بود

 :رویش به رو نشست رسپا شاپور

 .ماشی  ی تو بریم خوای یم ...خوای یم_

 در چنان پیش لحظه چند همی  ی تا .کرد نگاهش خزر

 توانست نیم چت  ی هیچ که بود شده غرق پرساین آغوش

ی دردی تنها .گرداند برش واقیع دنیای به  مثل که بود آن 

 .بود کرده بیدارش و خورده صورتش به سییل

؟ خزر_   داری؟ ...درد خون 

  .خوبم_

  .شد پایی  ی و باال شاپور گلوی سیب

؟_  ناراحن 

ی خزر  هر .بود شده هم در احساساتش تمام .نگفت چت  

 و شادی آن . شد یم دورتر و دورتر هیجان آن از لحظه

ی به را جایش و شد یمکمرنگ خوب حس   .داد یم پریشان 
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 ...یهو من...من_

  .خونه برم باید_

یم باشه_  ببی  ی .مت 

 :کرد موهایشدر دست .ایستاد شاپور

 .کنیم یم ازدواج ...که ما خب؟ .نباش نگران_

د هم روی را هایش لب خزر  خشک دهانش در آب .فرسر

ی" .بود شده س .نیست چت    .خواستگاری میاد شاپور .نت 

س  ".دونه نیم کش.فهمه نیم کش .نت 

 خزر؟_

 پریده رنگ و نگران نظرش به شاپور آورد باال که را رسش

 ی تنه به بعد .انداخت پایی  ی را نگاهش خزر .رسید یم

ی ی همه که کرد فکر .کرد نگاه درخت
 

 خراب ها قشنیک

 که امیدی نیم ی همه .شد تباه روز هیجان ی همه .شد

 غرق انطور چرا .رسید پایان به بود کرده روشن را دلش

  بود؟ داده اجازه چرا بود؟ شده

 ام آن به .کرد نگاه تنه روی شده کاری کنده حروف به

 چرا بود؟ کشیده عقب را خودش چرا . درشت انگلیش
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ی دریای بود؟ شده احمق یک مثل  در تالطم و رسگردان 

 به رو و زد لبخند بخواهد اینکه بدون بعد .بود رسش

 :کرد شاپور

؟الک....برام میشه .خوبم_  بزن 

 اتفاق شاید .کند عوض را جو حرف این شاید کرد فکر

ی را افتاده   .پیش یکساعت به برگردد چت  ی همه .دهد تغیت 

نگ الک...یه_  .خورسر

ی همان . کند درخت ی تنه داخل را دستش تا شد خم  جان 

 به رسیدن دنبال به .گذاشتیم را هایش الک ی جعبه که

 و درد ناگهان بعد و کرد باز را هایش انگشت جعبه

ی  .شد کشیده رسش مغز تا عمیق سوزشر

 آخ_

ون دنبالش به مار ی تنه و رس کشید پس که را دستش  بت 

 .آمد

**** 
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 چیده را قرص های بسته .بود گرفته را تصمیمش حورا

 قرص ی پاره ی پوسته به بود زده زل .آب لیوان کنار بود

  .فرش پرزهای روی سفید های دایره به .ها

 کیسه در بود کرده دست بود برده را خزر یارس که همی  ی

ون رسیده دستش به چه هر و داروها پالستییک ی  بت 

  .بود کشیده

ی کوثر به  آن به کرد یم را فکرش که حاال اما بود داده شت 

ی ی مثل شت   که همانطور شاید .بود نکرده نگاه آخر شت 

ی اخر روز مادر  کوچه در و زده بغل را او ی برهنه تن وقن 

   .باشد آخر بار این بود نکرده خیال دوید یم

 نزدیک ناز خواب در چطور که کرد یم نگاه کوثر به

 ثانیه چند هر و رفته باال کوچکش های دست .بود بخاری

ی لبش   .خورد یم آرام تکان 

 چند که مادرش عکس به شد کشیده کوثر از نگاهش

ی ی سانن   .بود ها قرص تل کنار لیوان از دورتر مت 

 بود ممکن چقدر . کرد یم نگاه زنده های چشم آن به

 برای او از باشد؟ داشته نوری چنی  ی خودش های چشم
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 به را او کوثر که خوب چه ماند؟ یم ای خاطره چه کوثر

 صورت از .نداشت او از ای خاطره هیچ .آورد نیم یاد

 .اش زده یخ و رسد غمگی  ی

 و نوشته ای جمله چند خزر برای کوچک کاغذ یک در

ی از ییک جیب در بود گذاشته  دو ییک احتماال که مانتوهان 

 .پوشید یم اینده روز

ی کوثر برای من از"  یا کن مادری برایش یا .نگو چت  

 یم بزرگش که ست کش همان مادرش کند خیال بگذار

  " .کند

 چه هر .خورد یم را ها قرص این یارس آمدن از قبل باید

ی ی بیشت   ساعت دو ییک .کشید یم دراز و رفت یم بعد .بهت 

ی این .شد یم تمام چت  ی همه بعد
 
 یم انتها به بار نکبت زندیک

 و دانست یم پروانه ، دانست یم خزر که حاال . رسید

ی .... فهمیدند یم هم یارس و یاسی  ی زودی به احتماال  یعن 

 برای ایران کنند باور بودند نخواسته هرگز دانستند؟ نیم

 شد؟ کشته مرد؟ چه

 یم کورش روزگاری سیایه این از بعد .توانست نیم نه

  .کرد
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 روی رسید نگاهش .برداشت را  نشده باز قرص بسته

ی یک سفیدی .رو به رو دیوار  بزرگ عکس که دسن 

  .بودش کشیده کراهت به محسن

 احتماال شد یم تمام چت  ی همه که دیگر ساعت دو ییک

ی چه .دید یم را محسن  جهان آن در داشت؟ حرق 

د؟ پس را حقش توانست یم  دیگر  .را شده له کودیک بگت 

 مادرش .را شده مچاله روح .را رفته دست از معصومیت

  .مادرش .مادرش .را

ی یک در که دید یم نزدیک پایان به را خودش آنقدر  ن 

 محسن های چشم به کردن نگاه .بود شناور کامل حش

 نیم را تنش .داد نیم عذابش سالها این تمام برعکس

 و بود دیوار روی عکس این اینکه از اینحال با .لرزاند

 نگذار " .کشید یم رنج بود مقدس همه برای آنطور

 یم و بود اینجا مامان کاش "شود قصه این قهرمان محسن

ی به محسن که دید  غصه پر ماجرای این قهرمان راسن 

 دیگر و رفت یم خانواده این میان از داشت که حاال .بود

ی باید باشد جنجایل هیچ شاهد تا نبود اینجا  که چت  

  .کرد یم عمیل داشت آرزو عمری
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  .میداشت بر دیوار روی از را محسن عکس

ی هیچ .نگو وقت هیچ .نگو گذشته از کوثر برای"  از چت  

  "عکش هیچ .نگذار جا به برایش من

ون لفافه از را ها قرص  رس حساب یک با .بود آورده بت 

ی ی ۲۰ حداقل انگشن   یکباره توانست یم کاش .بود تان 

  .بدهد قورت

 آب جرعه یک با گذاشت یم زبان روی که قریص ۵ هر

ی تمام و شدند یم تلخ ها قرص .داد یم پایی  ی  و دهان مست 

  .کردند یم زهر را گلو

 و کرد دراز دست .رفت عکس طرف به آرایم به و ایستاد

 لمس که بود کرخت آنقدر حاال .برداشت را قاب

 زل .کرد نیم زنده را حش هیچ تصویر آن به رسانگشتانش

 ی همه به .محسن درشت چشمان به .عکس به زد

ی   .بود زنده دیروز اتفاقات مثل ذهنش در که خاطران 

ی گرمش، های دست
 
 داغش، های نفس تنش، بزریک

  .کری  هش نجواهای
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 داغ مهر جای انگار .بود مانده دیوار روی عکس جای

ی سفیدی بر محسن
 
ی زندیک  خودش امروز که کوچیک دخت 

  .کشت یم را

 یم را اش شیشه باید .پیشخوان روی گذاشت را عکس

 تقدس .خانه اهل برای گذاشت یم یادگاری یک .شکاند

ی  یم اب بر نقش چشمانشان پیش پرستیدند یم که چت  

 های عمه و عمو برای .سادات برای یادگاری یک .کرد

ی  را ناز خواب این و بود خواب کوثر اما .یارس برای  .ناتن 

 .بشکاند آمد نیم دلش

 

ی آن از  ی دست با که بود این بهت   رعشه به کم کم که هان 

ون را عکس .کرد باز را قاب پشت بودند افتاده  . کشید بت 

ی تمام با لحظه یک در بعد و کرد نگاهش ثانیه چند  قدرن 

  .کرد نیمش دو میان از بود مانده جانش کم جسم در که

 شبیه .شد جاری تنش تمام در آزادی از حش ناگهان

ی بخش انگار .تن قفس از ای پرنده پرواز
 
 روحش از بزریک

  .شد تیه قالبش . شد جدا
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ی لبخندی  با زیادی های حرف .لبش روی نشست رنگ ن 

 شده تمام دیگر اما باشد داشته توانست یم پاره عکس این

 برای ماندیم اش بقیه .بود رسیده آخر به چت  ی همه .بود

ی ی و زده جنگ کودیک آن در که دنیان   پدرش نباشد، دفاع ن 

 رسش روی آوار مادرش رسپناه و باشد نداده دست از را

  .نباشد

 های پوسته .شده خایل آب لیوان کنار گذاشت را عکس

 بعد برداشت را نامه و ایران عکس . کرد رها را قرص خایل

 .شد جمع خودش در جنی  ی مثل .کشید دراز کوثر کنار

 فکر و کوثر به زد زل . سینه به چسباند را نامه و عکس

 .شود یم تکرار تاری    خ که است راست کرد

 که ماه چند این در پرسید یم خزر از ماند یم زنده اگر

ی که اند نگفته ای رفته دانشگاه  چند تا تاری    خ این راسن 

ند یم مادرها کجا تا شد؟ خواهد تکرار ما بعد نسل  و مت 

ی ها بچه  زنان و   مانند یم نامردان کجا تا مانند؟ یم پناه ن 

ند؟ یم  یم ما با روزی چه تا شده نابود های کودیک این مت 

 و سکوت زندان  در شده چال های معصومیت این آید؟

ی ی ن    .خت 
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**** 

 

 در که صبح دم همان .بود گرفته را تصمیمش یارس

 از رس آخر دست و رفته راه ها خیابان در زمستان رسمای

 هیچ .بود گرفته تصمیم بود درآورده نماز و محل مسجد

ی توهم همه .نداشت صحت ها حرف این از کدام  به پا زن 

 ماجرای با بود نتوانسته هرگز که بود گذاشته سن

  .بیاید کنار هوویش

 ی همه که بود مصمم .بود برگشته خانه به فکر همی  ی با

های ی و ذهنش پس براند را شنیده چت  
 
 ادامه را اش زندیک

 بود دیده را حورا و کرده باز را خانه در که همی  ی اما .دهد

 گربه برابرش در بپندارد یاوه بود خواسته آنچه ی همه

ی   .بود کرده رقصان 

ی  رفت دانشگاه طرف به و شد پیاده ماشی  ی از خزر وقن 

 دستش دو با را فرمان .ماند همانجا دقیقه چند یارس

 برزخ این در اینطور . توانست نیم اینطور .بود گرفته
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ی
 
ممکن کردن زندیک  دوباره و گشت یم بر خانه به .بود غت 

ی شد یم رو به رو پروانه با  داد دیشب همی  ی پروانه اگر حن 

ش که بود زده  تا و گشت بریم .کند نیم حالل را شت 

 برنیم دست کرد نیم پشیمان هایش حرف از را پروانه

  .داشت

 روی پا رس که بود عیل عمو زن تنها .بود سکوت در باغ

ک .بپوشد کفش نازک تا بود ایستاده عمارتش ایوان  دخت 

ی   .زندان 

ی زیر ی و خشک های رسفه صدای .داد سالیم لن   طوالن 

 :عمو زن صدای بعد .شد شنیده نازک

  .نیومده بابات تا باش زود_

ی یارس  را در ی دسته .رفت پروانه ی خانه طرف به توجه ن 

ی هیچ .بود قفل در اما کشید  نظر به .آمد نیم صدان 

 یک .چرخید خودش دور .شد پا به پا .نبود خانه کش

ی .کرد نگاه را عمارت های خانه تمام دور  کشنده سکون 

  .بود گرفته را باغ تمام
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به چند دیگر بار ی اما زد در به ض   لحظه یک .نیامد صدان 

 نیم باز را در عمد از پروانه که گذشت رسش از فکر این

  .نیست کش داد یم نشان خانه سکوت نظرش به اما کند

 و گرفت باال را رسش .آمد پایی  ی ها پله از احوال پریشان

ی انکه با کرد نگاه بام پشت به  انگار دید نیم آنجا از چت  

ی .دزدد یم را رسش که ببیند را یاسی  ی داشت انتظار  یاسین 

به بدترین با دیشب که ی ض   زده کتک را او شد یم که هان 

ون خانه از و   .بود کرده پرت بت 

د هم روی را هایش دندان دیشب یاداوری از دوباره  .فرسر

  . نفرت بود شده خونش تمام

ی وقت همی  ی  ی خانه ی شماره .لرزید جیبش در گوشر

 یم .داد فشار هم روی را هایش چشم .بود سادات

 دیشب ماجرای .بدهد توضیح و باال برود باید که دانست

ی تنها .کند تعریف را جنجال و  نیم .خواست نیم که چت  

ی حرف چه پروانه که بگوید مادر برای خواست  زده هان 

ی باید .بپاشد زخمش به نمک خواست نیم .است  دروغ 

  . کرد یم هم رس
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ی اما  .رفت یم باال ها پله از داشت بعد ثانیه ش از کمت 

 اش خانه سکوت به گذاشت اول پله روی که را پایش

 دور داشت حورا و بود خواب کوثر احتماال .داد گوش

ی شاید شست یم ظرف پخت یم غذا .چرخید یم خانه  شت 

 شد یم مگر .بود افتاده تاب و پیچ به دوباره دلش .داد یم

  شود؟ پریشان اینطور کرد یم فکر حورا به بار هر

 .مادر سالم_

  .مادر بگردم رست دور سالم_

 نیومده؟ عمه خوبید؟_

 دم مادر تو بیا .شوهرش مادر خونه رفته .امروز نمیاد_

 .چرا واستادی در

 .مادر مغازه برم باید_

ی به دقیقه ده . تو بیا باشه_   .خوره نیم جان 

ی انگار و بود شده طاقت کم .بست آرام را در یارس  آتشر

ی و گرم باشد درونش   .بود قرار ن 

  .ببینم اینجا بشینم بیا .مادر بیا_
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  .تخت ی لبه نشست یارس

 .مادر جلو بیا_

 یارس .بوسید را رسش و یارس گردن دور انداخت را دستش

ی به را هایش لب  بود نیامده در لمش از هنوز که دسن 

ی صدای .گذاشت  ی طبقه از کوثر ی گریه از ضعیق 

 .رسید گوشش به پایی  ی

م مادر شدی الغر چقدر ش .برات بمت   .خودت به نمت 

ی که هم روز هر روز هر  .بیمارستان 

 

ین_  هللا؟ شا ان بهت 

 .عمری اخر روز دو این میگذره .الحمدهللا_

 .باشید زنده سال صد هللا شا ان_

ی یه از آدم دیگه .چکار خوام یم مادر نه_  و عزت جان 

ام ی فقط .براش نمیمونه احت  ی .کشه یم سخن  ان 
 بینه یم چت  

 .همینه منم روزگار .خواد نیم که شنوه یم و

 .داد یم گوش کوثر ی گریه صدای شدن بلندتر به یارس
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 و جنگ اینطور روز هر روز هر رسید یم خیالم به یک_

ی تا .باغ این تو باشه دعوا ی وقن   یم جرات یک بود زنده حاخ 

زنده هنوز من حاال بکشه؟ عربده اینطور خونه این تو کرد

ام؟ و عزت کو دیگه ویل م   احت 

ی به داشت مادر .کرد مشت زانو روی را دستش یارس  چت  

 .دیشب ماجرای .شد یم نزدیک خواست یم که

ی یه_  و ائمه عزاداری به جز خونه این از صدا زمان 

ون مولودی  و در تو نداریم آبرو دیگه حاال .رفت نیم بت 

  .همسایه

ی_  .مادر نشده چت  

ی چطور_ ی دیشب قال و داد اینهمه نشده؟ چت    چت  

 .لرزید بدنم و تن چقدر میدونه خدا نبود؟

 شد؟ نیم آرام کوثر چرا

ی_  ....شما مادر نبود چت  

 انقدر مادرت .میومد اینجا تا یاسی  ی بیداد و داد صدای_

 ... گفتم که زد جیغ

 .بود کوچیک بحث...یه_
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ی رس_  خونه از داده هلت یاسی  ی گفتیم ت عمه آخه؟ خ 

ون  آره؟ ، بت 

ی یارس  شده برابر صد فرارش به میل.شد قبل از قرارتر ن 

  .بود

 .شد بحثمون_

ون؟ انداختت بابات خونه از_   بت 

ی_   .مادر نبود چت  

ون؟ انداخی  ی خونه از رو من محسن یتیم_  بت 

 آنقدر .شد تر کالفه یارس .لرزید بغض از سادات صدای

 و شود بلند حاال همی  ی توانست یم خواست یم دلش که

 .بردارید رسم از دست بکشد داد

 ...مادر_

 میونه تونه نیم که وسط این پس میکنه چکار مامانت_

ه؟ رو برادر تا دو  بگت 

 کجا حورا .بود شده ضجه شبیه کوثر های گریه صدای

  بود؟
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  .نباشید نگران شما_

 :گرفت را دستش سادات که شود بلند خواست یم

اثه؟ و ارث بحث آره؟ بره اینجا از خواد یم مادرت_  مت 

 .نیست حرفا این .مادر نه_

 چیه؟ پس_

ش و افتاده های چشم و سادات نگاه ته ی پت   دو دو نگران 

 اش خسته ذهن در نوری .کرد نگاهش یارس .زد یم

 حورا بکارت ی معاینه جواب از انقدر مادر چرا"درخشید

ی ساده جواب همی  ی برای چرا بود؟ شده خوشحال  مهمان 

 " بود؟ چرخانده دور را نامه بود؟ داده

ی_  دعوای .نبود خایص بحث ...بحث .مادر هیچ 

ی
 

 .مادر کنه یم گریه کوثر .همیشیک

 ؟ کجاست مادرش_

 زنگ داشتید کاری .اجازتون با برم من.حمامه احتماال_

 .بهم بزنید
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ی  خواهد یم که بود مطمی  ی پوشیدیم را هایش کفش وقن 

؟ هست معلوم"بکشد داد حورا رس و برود  االن کجان 

 "خوابیدنه؟ وقت رفتنه؟ حمام وقت

ی مثل گریه صدای .کرد باز را خانه در  به سونایم از موخ 

 .خورد صورتش

 حورا؟_

 

ه خودش در .هم حورا .بود بخاری کنار کوثر  زده چنت 

  .بود

 ...حور_

ی  کند حس انگار شد داخل قدم یک و بست را در وقن 

ی  تمام حادثه بوی .ماند جا همان نیست جایش رس چت  

 با که کرد نگاه حورا به تعجب با .بود کرده پر را خانه

ی کوثر زدن ضجه آنطور وجود  .خورد نیم هم تکان حن 

ی احساس .برداشت دیگر قدم یک  تمام لحظه در سسن 

 ها قرص ی پوسته و لیوان وقت همان . کرد پر را بدنش

 ها قرص از نگاهش .بود شده رها پیشخوان زیر که دید را
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ی ی لبه . رفت باال  یم پیشخوان روی را عکس قاب چون 

  .دید

 باشد کرده ثابت زمی  ی در را پاهایش میخ با کش انگار

 و گریه بلند صدای وجود با .نداشت خوردن تکان توان

 قلب کوبیدن صدای توانست یم یارس کوثر های ضجه

ی .بشنود را خودش  با که دید را عکس کاغذ های لبه وقن 

ی ی از موخ   آرایم به آید یم کجا از دانست نیم که هوان 

  .ریخت فرو خودش در خورد یم تکان

 این چشم یک .وسط از شده نیم دو .بود پدرش عکس

 خورده شکاف موها کاکل .دیگر طرف دیگری و طرف

  .بود افتاده شکل از شده تیغه سه صورت  و

ی کش انگار ی دردی باشد زده اش سینه به تت   تمام ناگهان 

 به و چرخید کند دور روی فیلیم مثل .گرفت را وجودش

ی در انگار .کرد نگاه حورا  دست .باشد شده گم عمیق خوان 

  .دست نزدیک زانوهای ی کنده و جمع سینه در های

وع یارس های لب  در را حورا ی کلمه .کرد لرزیدن به رسر

 پا و دست شدت با کوثر .بود کرده گم عظیم تارییک یک

ی اما زد یم به این حن   .کردنیم بیدار را حورا هم ها ض 
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ی و سست .برداشت قدم دو  اینجا بود؟ شده چه .تعادل ن 

 چه این بود؟ کرده باز اشتباها را خانه کدام در بود؟ کجا

 بود؟ کابوش

 اما بارها و بارها .زده صدا را حورا اسم که کرد یم فکر

ی هیچ ون گلویش از صدان   از ترس .شد خم .آمد نیم بت 

 حس از ترس .لرزاند یم را تنش تمام حورا به زدن دست

 .خودش گرم انگشتان زیر رسما

 را...حو...حو_

ی توانست یم باال این از  . ببیند حورا دستان بی  ی را چت  

ی  را عکس کاغذ توانست یم .بود زده چنگ محکم که چت  

 عکس کاغذ که بود عکاش بچه چطور .بدهد تشخیص

 که بود یارسی چطور نشناسد؟ را قدییم عکس یه آنهم

 عکس نتواند عکاش ی مغازه به آمدن و رفی  ی آنهمه بعد

 مو، فوکل همان با سفید و سیاه ایران بشناسد؟ را ایران

  .رسزنده رسحال های چشم همان و لبخند همان

 .بود کرده بغل را مادرش حورا
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ون ها دست میان از را عکس  یک و عکس .کشید بت 

 .گذاشت حورا نبض به دست . کاغذ

 را...حو_

ی جریان .تپید یم کندی به نبض ی از خفیق 
 
 الیه در که زندیک

ی های
 

 .بود شده پنهان رنج و نفرت ، خستیک

ی با  آغوش در حورا .بود دویده کفش بدون رنگ صورن 

ی آثار از تیه جسیم و لرزان روخ با خیس و پریده
 
 زندیک

  .بود دویده

ی فکر با ها به .بود داده دست از که حوران   التماس دکت 

 این تمام و بود زده صدا را خدا بود، کشیده داد .بود کرده

ی را، بودنش یارس مدت  یادگار و منتقم هاشمیان بن 

  .بود زده پس را بودن محسن

 یک ، پاره عکس یک در را حقیقت که بود شده یارسی

 کرده پیدا سفید و سیاه عکش و قدییم ی نوشته دست

  .بود

ی تا که یارسی ی وقن   ملتهب دقایق در خطر رفع از دکت 

 جور از درمانده مردی جز نبود کس هیچ بگوید آخر
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ی و دست با بیمارستان کف در شده رها مردی . روزگار  پان 

 بلندش راه میان از توانست نیم پرستاری هیچ که دراز

ی هیچ .کند ی برادر زور پر هایدست جز دسن   که بزرگت 

ی به دوباره
 
  .بود گرداندهبرش زندیک

س .ست زنده .یارس ست زنده_   .نت 

 غرق گذشته تارییک در و بود بسته را هایش چشم یارس و

ی .بود شده ی غریق  ی ن    .ناخ 

**** 

 

 کرد باز چشم که همی  ی .بود گرفته را تصمیمش پروانه

 برای مقدمات چیدن .دارد کار یک فقط که بود مطمی  ی

 .خانه ان از رفی  ی

 و دادها همه .شد رد چشمانش جلوی از دیشب تمام

 جیغ .خوردها و زد ها عربده پرسها، بلند صدای .ها فریاد

ی .کمد سمت به خودش شدن پرت و زینب های  حن 

ی  ای صحنه برابر در اینها ی همه اما .یارس دست سنگین 
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ون یاسی  ی پای کف از را ها سوزن داشت که  کشید یم بت 

  .بود هیچ

 به مغزش به .بود رفته فرو قلبش به سوزن ها میلیون انگار

ی .تنش تمام   . بود آمده او از دفاع برای که یاسین 

ی که بود مطمی  ی .نشست تختش روی  یک خواهد نیم حن 

 طالهایش ی تتمه امروز همی  ی .بماند اینجا دیگر ی دقیقه

اث قید .نداشت و داشت چه هر .فروخت یم را  یم را مت 

 سالها که کاری .رفت یم و گرفت یم را یاسی  ی دست زد

  .کردیم باید پیش

 کمدش سمت و زمی  ی روی نشست .رسید پایی  ی تختش از

ی .رفت  ای پارچه میان را گردنبند و النگو چند که جان 

 .بود گذاشته قدییم ی جعبه یک در و پیچیده

 از خانه این در ماندن برای دالیلش تمام .بود بس دیگر

 یارسدهان از شو خفه ی کلمه که همی  ی.بود رفته میان

ون ی و آمده بت   بود نشسته او تن بر دستش سنگین 

ی حاال که زینب .بودند مرده دالیلش
 
 داشت را خودش زندیک

 که یارسی همی  ی . یارس همی  ی ماند یم نبود دلواپسش و

 دهد ادامه هایش حرف این به اگر بود کرده تهدیدش
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ونش خودش  را روز آن سیایه تا بنشیند چرا .کند یم بت 

  نرود؟ خودش حاال همی  ی چرا ببیند؟

 .کرد نگاه طالها به و کرد باز را پارچه .کرد باز را جعبه

 برای .یاسی  ی عروش برای بود کرده جمع هم سکه چند

ی دل چه .مخارجش و خرج  همه آنقدر حاال !داشت خوشر

ی و سیایه در چت  ی
 
یک  چنی  ی رسید یم نظر به بعید که بود تت 

ی شادی نور   .بتابد روزگارش به روزی بخواهد بخشر

ی .داشت خشم  برخورد بود مطمی  ی آنکه با .بود عصبان 

ی چنی  ی شنیدن با یارس ی و بود خواهد همی  ی حقیقن   به حن 

های مراتب  چرا دانست نیم اما بود شده متصور بدتر چت  

 شو خفه آن کرد یم احساس .است ریخته بهم حد این تا

 .است بوده چت  ی همه پایان حکم یارس سنگی  ی دست و

 یم باید آنچه .بود بس دیگر .خانه این در داستانش پایان

ی اگر و بود رسانده خزر به را نامه .بود گفته گفت  به دین 

  .بود شده تمام حاال بود مانده گردنش

 آمد؟ یم رسش بر چه این از بعد چه؟ حورا اما

ی فکر این با کیف در طالها بردن فرو وقت دستش  ن 

  .ماند حرکت
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 بود؟ کجا داستان این ته شد؟ یم چه خزر

 بار هر .جنگید یم خودش با .داد قورت را دهانش آب

 تالطمش در ی مادرانه احساس شد یم بیدار منطقش

اهن و یاسی  ی پای کف ها سوزن آن .کرد یم خاموشش  پت 

 همه و چت  ی همه که آنقدر .زد یم دلش به آتش اش پاره

  .افتاد یم ارزش از کس

 بچم .خورد کتک هم یارس خوب "بست را کیفش زیپ

  "ایوون تو شد پرت

د دیوار به را دستش کرد سیع   .شود بلند و بگت 

 منو خواد یم .مادرش برای .من برای .کنه یم قلدری"

ون بندازه  خاطر به باباش؟ یک؟ خاطر به .خونه این از بت 

ی اون  "؟ عویص 

ی که دانست یم  زینب ی کله و رس دیگر ساعت نیم از کمت 

 که آنطور آمد یم هم زودتر امروز احتماال .شود یم پیدا

 جنگ آن دلیل از چت  ی هیچ .بود رفته آشفته دل با دیشب

 را برادر دو میان بود کرده سیع فقط و نفهمیده جدال و

د  .بگت 
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ی .رسش روی انداخت را رورسی  داشت بانک در که حسان 

 ترین دور از ای شماره و گشت یم باید .بست یم

 یم را یاسی  ی دست بعد و کرد یم پیدا روستا در آشنایانش

  .رفت یم و گرفت

ا رس به" ی دخت   با  کنه؟ یم کار چه حورا با یارس میاد؟ خ 

ی خزر؟  "میشه؟ خ 

  .زد یم پس رسش در را ها حرف ی همه

 نگه رو هات بچه من .ایران نداره ربیط من به دیگه"

 "...بشه فدا خودم ی بچه بشه قرار اگه ویل االن تا داشتم

 هم یارس "زد یم سقلمه مغزش شیارهای به مدام کش

 " .نداره گنایه یارس .منه تن پاره .منه ی بچه

 یم باید بود سکوت در باغ تا .رسش روی انداخت را چادر

های و گشت یم بر بعد .رفت  .کرد یم جمع را الزمش چت  

ی رنج و درد جز که شده نفرین ی خانه این از  برایش چت  

 دو ییک شایدی .برد نیم چت  ی هیچ خودش با بود نیاورده

  .لباس دست

ی مغازه"  " .هاشم یادگار میشه؟ خ 
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 چت  ی سه شهر این در اوردنش طاقت و ماندن دلیل همه

ی .بود  دو حاال و .هاشم فرزند هاشم، ی مغازه هاشم، قت 

 دلیل بود یم بی  ی خوش اگر و داد یم دست از را اول تای

 شد یم همراهش آخر

ی   چه؟ آمد نیم یاسی  ی اگر راسن 

 یم تهدیدش"کرد یم فکر چت  ی یک به بست که را خانه در

ی هیچ اما "...نیاد اگه ...نیاد اگه .کنم  کرد نیم پیدا چت  

 رامش آن با بشود که باشد مهم یاسی  ی برای آنقدر که

 .کرد

 نیم جواب دیگر آنهم حاال که .حورا جز شاید چت  ی هیچ

 .داد

**** 

 

 با که ای لحظه درست .بود گرفته را تصمیمش سادات

ش دست  دیده و پنجره پای بود رسانده را چرخش سالمت 

ی با برهنه پا یارس که بود  یم ماشینش طرف به بغل در زن 

  .گرفت را تصمیمش دود
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ی همه خودش امروز همی  ی یاین .کردیم قطیع را چت  
 
 زندیک

 خانم به باال آن از .نداشت ای فایده یارس برای دیگر

 دنبال در دم تا دلواپس و هراسان که کرد نگاه صالچ

 خانه در دیگر هیچکس رسید یم نظر به .رفت ماشی  ی

 به بغل به بچه که شد پیدا مرضیه بعد ثانیه چند .نیست

 توانست نیم جا این از آنکه با .رفت یم شان خانه سمت

 خانه در به نگران نگایه دو هر که فهمید یم ببیند خوب

 .دارند

 اش خانهطرف به و بست را در صالچ خانم که همی  ی

 یم شود مطمی  ی که آنقدر .کرددرنگ کیم سادات رفت

ی سمت رسید دوباره بعد .بزندزنگ تواند  .گوشر

 .صالچ خانم سالم_

 خوبید؟ .جان سادات خانم سالم_

ه چه_  مادر؟ خت 

ی آن .بود نگران  نگران.نبود دروغ داشت صدایش که لرزشر

ازه یم هم از آرام خییل داشت که بود خانواده ی شت 

 غریبه زن یک جواد جای به اینکه از حاال همی  ی .پاشید
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ی .بود دلخور داد یم جواب را اش خانه تلفن
 
 و عیل زندیک

ی آن  نگرانش و خسته رضوان های التماس و رستق دخت 

 برابر در اینها ی همه اما .مریض زن این و یارس .بود کرده

ی نبش و ها حرف پروانه،  در .بود هیچ هایش کردن قت 

ی حرف برابر  رس و کند زنده دوباره خواست یم که هان 

 .بیندازد ها زبان

ی این دوباره گمونم به . دونم نیم وهلل_  بد بیچاره دخت 

 .شده حال

ی .آمد یم کوثر های گریه صدای  هم دیشب دعوای حن 

 های سیاست با و آرایم به داشت .بود پروانه رس زیر

 .کردیم گود رو آنها پای زیر زمی  ی خودش مخصوص

 زود اگر و پاشاندیمهم از را اش خانواده بنای داشت

  .رفتیم دست از چت  ی همه جنباند نیم دست

ی موقعیت آن در درست حاال اما ی هم خودش حن   را مست 

ی کاری چه دانست نیم درست .بود کردهگم  .است بهت 

 یم خاموش را پروانه اتش این تصمیم کدام و راه کدام

ی کند؟ یم ساکتش کند؟  یم پروانه کند؟ یم اش رایص 

 را دندانش کدام دانست نیم سادات و بریزد زهر خواست
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ی پیش توانست نیم .بکشد باید  .دهد تشخیص .کند بین 

 مثل فکرهایش و بود احوال مریض و خسته .بچیند برنامه

 جواد .نبود اقا حاج .بود شده تنها .شد نیم جمع قبل

ی عیل و بود رفته ی همیشه از بیشت  ی درگت 
 
 .بود خودش زندیک

ی  قیل و دعوا دلیل تا بودش خواسته که دیشب همی  ی حن 

سد را قال و  ارواح رو تو مادر "بود شده کالفه عیل بت 

ی دیگه شما آقا خاک ی رو داستان ن   هزار خودم من .نگت 

ی  پروانه .بود پروانه رس زیر اینها ی همه ".دارم بدبخن 

ی یارس به حتما  .بود گفتهچت  

 :کشیددهانش دور دست اضطراب با

ه؟ رو بچه بیاد نیست خانم پروانه .کنه رحم خدا_  بگت 

ون رفی  ی زود صبح نه_  االن .خونه نیست کش .بت 

 .بزنه زنگ بهشون خواد یم مرضیه

ی دشمن شبیه پروانه حاال .شد پاچه دست سادات 
 
 بزریک

ی شبیه .ترساندش یم که بود اتژی با دشمن   به های است 

 پروانه .آمد نیم بر پسشان از او که خصوص به و روز

 دیگر و بودند شده بزرگ حاال که داشت را هایش بچه

 باشند داشته شنوی حرف او از رسید یم نظر به بعید
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ی  مثل دیگر بود روحش و جان تمام که یارس همی  ی حن 

 .نبود قبل

 .بزنید زنگ خواد نیم...حاال .خانم پروانه...داشته کار_

ه احتماال  .بیمارستان مت 

 .احتماال بله_

ی_  عاطف امروز .طرف این آید یم پا توک یه زحمت ن 

 .نیومدن خانوم

 میام االن چشم بله_

ی  .داد نیم دست از را یارس .دامنش روی گذاشت را گوشر

 نیم .باخت نیم پروانه به را قیمت گران ی مهره این .نه

 اش آوردی در من خزعبالت از را گوشش پروانه گذاشت

ی حرف از .کند پر  ذهن .بود ساخته مریضش ذهن که هان 

ی مریض   .کند قبول را هوو حضور بود نتوانسته که زن 

ی کار .در به رو چرخاند را صندیل  یم هم پروانه .نبود سخن 

 دیروز همی  ی انگار .کند قبول .بیاید کنار او مثل توانست

 نیمه ساختمان و آورد را ورگل ترگل زن آن آقا حاج که بود

ی را ها دل خون ی همه .دستش داد را جواد ی کاره  تنهان 
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 چند از بعد زنک که روزی تا .بود نیاورده بر دم و خورده

 پروانه .بود مرده خواب در بیاورد ای بچه اینکه بدون سال

ی چه  تحمل اگر .او مثل زن آنهمه و او با داشت؟ او با فرق 

 .افتاد نیم ها اتفاق این از هیچکدام بود کرده

ی صدای برابر در و کشید هایش چشم به دست  و پت 

 پشت بار چند مغزش بخش ترین تاریک در ای فرسوده

 "افتاد؟ نیم "فرستاد صلوات هم

* 

ش توصیف .بود شده ساکت صالچ خانم  که بود این بهت 

 دست .بودند کشیده بدنش از را جان انگار .بود رفته وا

ی چادر روی همانطور هایش
 

 ییک نگاهش و بود مانده رنیک

گ از  حرف .بود گرفته نشانه را رنگ الیک فرش های گلت 

 ی جمله از بعد جمله هر و بود شنیده را سادات های

ی دهانش آب قبل  آن در که آنقدر بود شده خشک بیشت 

ی شبیه زبانش لحظه ی که بود کلوخ   را راه از مهیم مست 

 .باشد بسته
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 سید پرچم زیر .پاک دل و چشم .زندگیه مرد یارس_

 بد آقا خون نوحه .آقاست خون نوحه .شده بزرگ الشهدا

 میندازه؟ رو خودش مهر بد آدم دل به آقا اصال میشه؟

ی دیگری از بعد ییک  سواالتش اما .بود جواب منتظر  ن 

 رو دنیا پاتک بدترین انگار صالچ خانم .ماندند یم جواب

 هوش باشد خورده

 

 خیالش به .بود آمده کمک برای .بود باخته را حواسش و

ی ی آن  ی یا چان  ی شاید .بدهد باید غذان  ی جارون   روغن .پارون 

ی .ماساژی و ها رساندن و حرف کالم چند حن   با .خت 

 مرضیه که نگوید بود گذاشته قرار ها پله راه در خودش

 قرص یارس زن دهد یم احتمال و دیده را ها قرص ی بسته

زن دل خواست نیم باشد خورده  اما .بجوشاند را پت 

ی هان 
ی و صالچ خانم این میان کل به بود شنیده که چت    زن 

 .بود انداخته فاصله آمده باال ها پله از که

ع خالف کار_  یه .احواله مریض زنش .نیست که هم رسر

 بال و پر زیر دست داره ثواب .مونده دستش رو هم بچه

ی اون ه خود .میکنه هم دخت  ی .راضیه هم دخت   .میشه رایص 
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ی ی یک.نجیب و خانم هم شما دخت  ی اهل مرد یه از بهت 
 
 .زندیک

ی ی مثل دخت   زا و زند .نباشه رسش باال مرد حیفه شما دخت 

 هست صورتش تو هم ایرادی یه حاال .نشه مادر .نکنه

 .هاست فرشته ی بوسه جای میگن .نداره اشکایل هیچ

ی ی خنده  ی جمله ی روانه سادات که اجباری و ذوق ن 

 .کرد پیش از تر مچاله را صالچ خانم قلب کرد آخرش

 تر پایی  ی بود آنچه از را رسش .جوشید چشمانش در اشک

 رسش به دنیا تمام .چادرش ریز های گل به زد زل .برد

ی ی خانه که باغ آن ناگهان .بود شده خراب  برایش امن 

ی کرد یم شکر را خدا بار هزار روزی بابتش و بود شده  جان 

ش، .بود شده منحوس و تنگ  مونس فرزندش، تنها دخت 

ی تنها همدمش، و  زن . چت  ش همه دنیا، این در اش داران 

ی اوج در هوو؟ دوم؟   آرزو؟ آنهمه با ؟ جوان 

 شما .فعال دستشون میدم هم رو جواد ی خونه همون_

 یم هم با اختالیط یه باالخره .من پیش اینجا بیاین هم

  .روزا کنیم

 و محبت آنهمه . کرد مشت را چادر دستش

خوایه  برای .خانه کار، مغازه، .بود همی  ی برای پس  خت 
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 اینطور اینکه برای .خواری و خفت این برای .لحظه این

ی پای پایی  ی ی و کند لطف خواست یم که بنشیند زن   دخت 

د اش نوه برای خواب جای و خانه یک ازای در را او  .بگت 

ی  تا بود گذشته آرزوهایش ی همه از که او محجوب دخت 

ی خرج او کمک و کند کار
 
  .کند زندیک

ی من دونه یم خدا_ ت صالح و خت   خانم خوام یم رو دخت 

ت .صالچ ی عی  ی دخت   خوام نیم .هام نوه عی  ی .خودم دخت 

 آدم چقدر بگو خودت .اهل نا و ناکس دست زیر بیفته

ی  کدومشون تو؟ اومدن ت خونه در از حاال تا حسان 

ت ی این که کی  ی یم خوشبخت رو دخت   خودت که روزان 

 .ماست تک تک رس رو جاش اینجا ویل نبینه؟ اون دیدی

سه دهنش به دستش هم یارس  یه هم داره خونه هم مت 

ی و ارث ان    .مونده براش بیامرزش خدا بابای از مت 

 کرده نیاز و نذر بار هزار .بود خواسته خدا از را مرضیه

ی چقدر .درمان و دارو جور هزار .بود  .بود کرده صت 

ک آن تا بود مانده انتظار چشم چقدر  ماه صورت با دخت 

ی تمام بشود و بیاید گرفته
 
ی آن .اش زندیک  که مهربان دخت 

 و خواندن درس در شد یم خالصه آرزوهایش ی همه
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 از توانست یم چطور .نداشت هم را فرصت همی  ی حاال

ون در این  قرار بگوید و بایستد مرضیه جلوی برود بت 

 قرار .دیگر زن یک هووی .شود دوم زن زودی به است

ی در زودی به است  آشیان دیگر زن یک نفرین و ناله مست 

ی
 
  .بسازد زندیک

خوایه روی از من_  نخواستم گفتم که اینم .میگم خت 

 حرفش چون .بخواد رو خانم مرضیه عذر یارس نکرده خدا

 به نمیخواد و مرده بالخره .نیاد دیگه بگه که بود شده

 در شما با گفتم خوندم رو دلش حرف من .بیفته گناه

  .بذارم میون

ی باید که دانست یم صالچ خانم  دهانش اما .بگوید چت  

 .بود شده قفل

 مرضیه به بگمخودم صالحه که دونید یم اگر هم حاال_

ی رو جوونا این زبون.میگمخودم بیان بگیدخانم  یم بهت 

 .فهمم

ون تند نه یک صالچ خانم  خودش که آنقدر .پراند بت 

 را چادرش .است زده حرف عجله با چقدر فهمید هم

ی ی دنبال به .کرد مشت بیشت  ی جوان    :گرفت لکنت بهت 
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 ...خودم...شما...نه_

 ...دیدید هم وقت یه .نکنید عجله حاال_

 شتاب با در .شد شنیده ها پله از پا صدای وقت همی  ی

  :شد پیدا زینب و شد باز

ی مادر_   کجاست؟ مامانم شده؟ خ 

ی چنی  ی منتظر انگار صالچ خانم  .پرید جا از باشد چت  

 . ایستاد

ی حورا_  نیست؟ خونه هیشیک چرا شده؟ خ 

 :بود آرام سادات

  .سالم علیک_

ی حورا .بود بیمارستان .زد زنگ بهم یاسی  ی_  کرده؟ خودکشر

 تقریبا اشک که افتاد صالچ خانم صورت به نگاهش

 :کوبید صورتش به دست .گونه روی بود رسیده

 ...وای .رسم بر خاک_

 :رفت جلو صالچ خانم

یش مامانت_  .نشده چت  
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 مرده؟ حورا... حورا_

د را زینب دست صالچ خانم  باشد داشته نیاز انگار .فرسر

ی حس
 
 تزریق خودش به کش به شدن وصل با را زندیک

  :کند

 .خورده قرص _

 پایی  ی رفت یم پایی  ی ها پله از رساسیمه که زینب دنبال به

ی نه آمد یادش رسید که حیاط میان .رفت  خداحافیط 

ی و رفت خانه به .است بسته را در نه و کرده  را کوثر وقن 

 درنگ بدون دید خوردن تکان حال در مرضیه پاهای روی

 :گفت

 .اینجا از ریمیم .کنیم جمع رو ها وسیله باید_

**** 

 

 اگر که طوری .بود کوبیده خودش رس توی بار سه شاپور

 توانست یم نبود خزر نجات تکاپوی در بدنش آنقدر حاال

 حوایل جای و آمده کش گردن تا که کند حس را درد

ی را خدا یا .بود شده جمع ها شانه  گفته بار ده از بیشت 
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 دندان جای .بود کرده نگاه خزر دست به بار صد و بود

 سوراخ دو اشاره انگشت و شست ی فاصله در مار

ین شاپور نظر در لحظه آن که بود کرده درست  بزرگت 

 را حیات تمام توانست یم که ای حفره .بود دنیا سوراخ

 .کند تمام و بمکد

ی یه خزر... خزر_ ی یه .بگو چت    بهم بگو چت  

ی را دست خزر  را مچش .پا روی بود گذاشته حرکت ن 

  .داد یم فشار و گرفته محکم

 خوبم_

ی .آمد یم گلویش ته از صدا  را سوزش یا درد آنکه از بیشت 

ی را جسمش تمام که کرد یم حس را ترس کند حس  تسخت 

ی تا گشتیم ذهنش تمام در .بود کرده  مار مورد در چت  

ی
 
ی چه اینکه .کند پیدا گزیدیک  و ماند یم زنده یک تا دارد اثران 

ی هرگز اما .آیند یم یک بعدی دردهای  هم ذهنش به حن 

ی که بود نرسیده  هیچوقت .بخواند مارها مورد در چت  

 .بود ندیده هم خواب در را روزی چنی  ی

 من با بزن حرف داری؟ حایل چه االن ...خدا یا_
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 بدنش داشت درد .بود گیج .دارد حایل چه دانست نیم

ی و داشت لرز   .کند استفراغ خواهد یم کرد یم حس حن 

 دونم نیم_

ش .رسیم یم االن ...خدایا خدایا_  اینجام من .نت 

 فردا بود ممکن اندازه چه تا اینکه به .کرد یم فکر مردن به

 مزخرف توانست یم چقدر را؟ حورا را؟ شاپور ببیند؟ را

ی .شود تمام چت  ی همه اینطور که باشد
 

 همی  ی به نکرده زندیک

ی   .رسید یم پایان به پوخ 

 ...شاپور_

 یمنزدیک بیمارستان همی  ی .رسیم یم االن جانم؟ جانم؟_

 ریم

 ....مردم من اگر شاپور_

 .کنمیم سکتهدارم خودم من مادرت خاک ارواح !!خزر_

ی  .اصال نگو هیچ 

 چه جمله آن از بعد خواست یم که دانست نیم خزر

ی چه با را اگرش .بگوید  کند؟ وصیت مثال .کند کامل چت  

 خواست یم را؟ اموالش ببخشد؟ خواست یم را چت  ی کدام
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 خون به .کرد نگاه دستش زخم به بکند؟ را کش سفارش

 یم تمام داشت چت  ی همه اینکه به .کردفکر زهرآلودش

ی هم یک از بعد درست .شد ی آغوشر  هرگز که برنامه ن 

 یم حاال اگر نبود هم بد شاید .بود نکرده فکری برایش

  هم باید امروز اتفاق با .مرد

 .مرد یم

 .بودیم کجا نگو م خانواده به شاپور_

 جا از ماشی  ی نبود بعید لحظه هر که راند یم طوری شاپور

  .کند پرواز و شده کنده

ی خزر_  ....انرژیت. نگو هیچ 

 .بیمارستان برای بردار یکم دارم پول کارتم تو من_

 نیاوردیم رو کیفم...کیفم

ی تهوعش .داشت رسگیجه کم کم  اینحال با بود شده بیشت 

 کنار که چادری به کرد یمفکر اش شده رها کیف به

 را هایش چشم .بود مانده جا کاروانرسا حیاط در دوچرخه

 "خونه؟ برگردم چطوری "بست

  !خزر...خزر_
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  :کردباز را هایش چشم

 ... چادرم_

 یم اورژانس سمت به و پریده پایی  ی ماشی  ی از اما شاپور

ی با .دوید   :بود گذاشته رسش روی که صدان 

ا ...خانوم_ ی یه خانوم ....دکت   مار...بیاد بگید دکت 

ی؟ شما .ماشینه تو .گزیدتش ی؟ شما اقا دکت    دکت 

 تنها .بود کرده گم را چت  ی همه .چرخید یم خودش دور

ی  با کش ببیند لحظه آن در خواست یم دلش که چت  

  .کند پرواز ماشی  ی سمت به که بود سفید روپوش

 روی رسش و شده پا رس تازه که مردی اورژانس انتهای

 نفس نای حالیکه در بود برادرش ی ترقوه استخوان

 کرد یم نگاه خودش کفش بدون پاهای به نداشت کشیدن

 همی  ی با پیش ساعت یک همی  ی درست کرد یم فکر و

 با .انتها به نزدیک همینقدر .بود آمده بیمارستان به حال

  .ترس همی  ی

 بیارم آب برات بشی  ی_
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 به .انتظار رسد صندیل روی نشست یاسی  ی های دست با

 در درست و کرد نگاه رسدکن اب سمت به برادرش رفی  ی

 به چرخدار صندیل با که دید را خواهرش راه همان امتداد

 لباس بود پایش روی دستش حالیکه در .آمد بیمارستان

 به پرسی .نداشت رس به چادری و بود خایک هایش

ی به و دوید یم دنبالش  :داد یم جواب دکت 

 بزرگ؟ .شناسم نیم .ماری نوع چه دونم نیم نه_

 .درخت ی کنده...توی .زد یبار فقط نه .نمیدونم

ون .کاروانرسا...توی ؟ کنید یم چکار االن ...شهر بت   دکت 

 صبح از اینها ی همه شاید .بیند یم خواب کرد فکر

 ها ماه .قبل روز دو .دیروز از اصال .است بوده کابوس

ی از شاید .پیش
 

ی این ی همه .بچیک
 
  .بود توهم یک زندیک

ی
 
ی اش واقیع زندیک ی یازده ده حوایل جان 

 
 شده متوقف سالگ

ی ما .بود ی همه بق   به که ای بچه پرس از بود پریشان خوان 

ی
 
  .بود شده یتیم تازیک

ی زنش .بود واقیع چت  ی همه .بود بیدار اما  کرده خودکشر

  .خواهرش...حاال و بود
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ی فقط  خشکش آنجا همانطور که دید را یاسی  ی نگاه وقن 

ی و زمی  ی روی کرده ریز رس لیوان از آب و زده  به توجه ن 

ی او مثل زد یم نهیبش که پرستار صدای  مار زن رفی  ی مست 

 ی همه و است بیدار بیدار شد مطمی  ی کرد یم نگاه را زده

  .افتد یم خودش جهان در دارد اتفاقات این

 را او غریبه مردی و بود زده بیابان در مار را خواهرش

  .بود آورده

  .اشبرهنه پاهای روی ایستاد

 .بود شده تمام چت  ی همه

**** 

 

 ها چشم تارییک پشت .بود بسته را هایش چشم خزر

ی اینحال با لرزید یم هایش پلک .بود شده پنهان  نبود حاض 

ی هم هایش گوش کرد یم آرزو .کند بازشان  برای چت  

ی صدای .نشنود را صداها تا داشت بسی  ی  صدای و دکت 

 .یارس

ی_ ی خ 
 

ون برو بهت گفتم شما؟ اقا مییک   .بت 
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 خواهرمه .کن ولم_

ی باشه_ ون برو .فهمیدم گفن   . بت 

 .زدتش مار بوده کجا ببینم خوام یم_

ون برو_ ی رو بیمارستان .اقا بت   برو .رست رو گذاشن 

ون ه رو اقا این بیاد بگو .حراست بزن زنگ  خانم .بت   .بت 

سم خوام یم سوال یه_  .بت 

ی برو_ س شد خوب وقن  ی نگران .بت   کجا اینکه یا جونشر

 نیست؟ پات چرا کفش بوده؟

 :یاسی  ی صدای بعد و مخترص خوردی و زد صدای بعد

ون بیا یارس...یارس_  .میگم بهت من بیا .بت 

  .سکوت

 ترس این در خواست یم .نکرد باز را هایش چشم خزر 

د .شود غرق  یکدفعه باید چرا .شود تمام چت  ی همه و بمت 

  لحظه؟ این در درست باشد؟ اینجا یارس

ی صدای  :شنید یم آمدند یم و رفتند یم که پرستارهان 

 آورد؟ رو زنش که ست پرسه همی  ی این_
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  .کرد بیداد و داد اونموقع هم کیل .آره_

 .راه وسط بود نشسته همینطور ساعت یک اره_

  .سوختا براشدلم اول .کرد یم هم ای گریه چه_

  .خواد یم  رو زنش خاطر چقدر ببی  ی گفتم آره_

 زنش نگن فردا پس .فقط آبروشونن نگران اینا بابا نه_

ی ی نیم وگرنه .کرده خودکشر  .خواهره رس کنه یم چکار بین 

ی ی کلمه شنیدن با خزر های چشم  .شد باز خودکشر

 

* 

ون به ورودی در از برهنه پاهای همان با یارس  داده هل بت 

 پله دو ییک .بود داده هلش یاسی  ی سنگی  ی های دست .شد

ی را  کنار که پرسی به افتاد چشمش .آمد پایی  ی تعادل ن 

 قدم چند طرفش به عجله با .بود ایستاده خایل نیمکت

  .برداشت بلند

ی شاپور  دارد رسید یم نظر به که آنقدر خورد اساش تکان 

 .رود یم عقب عقب

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اینجا بیا اقا_

 :کرد نگاه رویش به رو بود رسانده را خودش که یاسی  ی به

سم خوام یم سوال تا دو_  .بت 

 :گذاشت اش سینه روی دست یاسی  ی

  .دیگه پرسیدی_

 .دارم سوال_

 .نیست وقتش االن_

 استادشه نمیگه مگه_

 :شاپور به رساند را خودش .داد هل راعقب یاسی  ی

ی مگه آقا_
 

ی نمییک   ...استادشر

 و بود خاک غرق وضعش و رس .بود پریده شاپور رنگ

ی
 

ی توی بود ریخته موهایشاشفتیک  تمام اینحال با .پیشان 

  .بود داده نتیجه اوضاع به بودن مسلط برای تالشش

ی مکان از بازدید...ام .بله_  .شد اینطور...که بود تاریچ 
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 بدون اول ی لحظه در که یارس های دست جای هنوز

ی ی و پرسش هیچ   دیوار به و گرفته را اش یقه پاسچ 

 .بود گلویش روی بودش کوبیده

 .ببینم رو کارتتون_

  کارت؟_

 اوج در که لحظه همان .باشد محکم بود کرده سیع شاپور

 حمله طرفش به کجا از بود نفهمیده ناگهان اضطراب

ی ماجرای در بود فهمیده شده  .است شده گرفتار عمیق 

 :بود گرفته را یارس های دست

  اقا؟ چیه_

ی یارس  کرده رها که را دوم و اول سییل .بود نزده حرف حن 

 :بود غریده تازه بود

 .... من خواهر با حرومزاده مرتیکه_

ی .بود مانده نیمه اش جمله
 

 داده صدا شاپور ذهن در زنیک

ی .بود
 

  .بود لرزانده را جوارحش و اعضا تمام که زنیک

ی ی طایفه وسط درست  جوش پر نقطه .بود هاشمیان بن 

  .تعصب
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ی کارت یه .استادی کارت_ ی شناسان   .چت  

 ...من_

 و خورده بیمارستان دیوار به رسش پس که لحظه همان

ی و اولی  ی به بود پیچیده گوشش در ها سییل صدای  ابتدان 

ی ترین ی .بود فرار  کرده فکر که چت   ی حن   ریخته مردم وقن 

 کدام از که کرد یم فکر این به کنند جدایشان تا بودند

 روی از . برساند در به را خودش تواند یم زودتر طرف

د ها صندیل  از یا بپیچد چپ ی کوچه به بزند؟ دور یا بت 

  بشود؟ رد خیابان

 شدیم هول ...یکم .گذاشتم جا...رو کیفم متاسفانه من_

 ...که اینه

 پاهای از .وضع و رس آن از .ترسید یم یارس های چشم از

ی انگار .کفش بدون ی برهنه
 

 شده تعیی  ی پیش از جنیک

ی هیچ او که باشد  . آمد جلو یاسی  ی .نداشت آن از خت 

 .است شناخته را او که بود معلوم اول نگاه همان در

 بازوی به گذاشت دست .بود عمیق اما رسی    ع نگاهش

 :یارس
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ا حال فعال ... یارس_  .نیست خوب خرص 

 شاپور نظر در هایش نگاه .کرد نگاهش و چرخید یارس

ی به که بود گیج و منگ آدیم مثل  توانست یم سخن 

ی را موقعیت  .کند حالخ 

ه جا همی  ی کنه دعا اونکه_   . بمت 

ی به .داد قورت را دهانش اب شاپور  کرد یم فکر جمالن 

  .بدهد نجاتش مهلکه این از توانست یم که

 فامیل؟ و اسم چیه؟ فامیلت شما_

  .هستم ارجمندنیا ...من من؟_

  هان؟ . ارجمندنیا_

  .بله_

 :کرد نگاه یاسی  ی به یارس .کشید بهم را هایش لب

  .کاروانرسا توی_

 بعد و چرخید دور نیم یک .زد یم حرف خودش با انگار

 :کرد شاپور به رو

؟ بازدید بودین رفته ماشی  ی با_  تاریچ 
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  . بله جان؟_

 شخض؟ ماشی  ی_

ی بچه_  دوستانشون...و خودشون داشی  ی ماشی  ی که هان 

 .رسوندم من هم رو نفر چند... و اومدن

 :کرد حملهدوم بار برای یارس

 درازه؟ گوشام من حرومزاده_

 مشت یارس .باغچه دور شمشادهای روی افتاد شاپور

 اش گونه استخوان کرد فکر شاپور کرد روانه که اول

  .مغزش در کشید زوزه درد .شکست

ی_  همون از کنم یم اویزون رو نعشت لقمه حروم پدر ن 

  .دانشگاه

 تر پایی  ی شمشادها میان شاپور و چانه به خورد دوم مشت

 .رفت

 

ی  .نبود کارساز یارس گرفی  ی برای یاسی  ی های دست حن 

ی برای تالش در شاپور صورت  شاخه به بود گرفته رهان 
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ی و شمشاد خشک های  پر اش بسته های پلک پشت حن 

 آنقدر .بود پیچیده جانش تمام در درد .بود شده خراش از

 .بود داده دست از را فکری هر و تصمیم هر قدرت که

ی تنها   .بود خودش نجات داد یم فرمان بدنش که چت  

 شد جدا تنش از یارس های دست که ای لحظه اولی  ی در

 شد رسپا کند بلندش شمشادها میان از کرد سیع کش و

ی تتمه با بعد و خورد تلو تلو  ماندهپاهایش در که قدرن 

ی چنان با .دوید بیمارستان در طرف به بود  به که شتان 

ی رسید نیم نظر   .کند نگاه را رسش پشت بخواهد حن 

 باالخره که بود باالتر خیابان چهار تنها .دوید و دوید

 دردناک فرودی .آمد فرود زمی  ی روی و دادند وا پاهایش

 کشید طول دقیقه چند حداقل که  آنقدر .آب جوی در

 .کند جمع را خودش تا

؟ اقا_ یت خون   شد؟ چت  

ی و زخیم حیوان ی ناله مثل که شاپور ی ناله صدای  است 

 شاپور  .ترساند بود آمده کمک برای که مردی بود شده

  .گرفتاش گریه و جدول ی لبه گذاشت را دستش
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 چت  ی اما گریخته تله از که بود زخیم حیوان دقیقا حاال

  .بود گذاشته جا دام آن حوایل را مهیم

ی ی یا دل شبیه چت  
 

 اثبات برای کهزوری تمام و اش مردانیک

ی امید شاید یا بود کرده خودش  شد نیم باورش که دخت 

 . باشد کرده فرار او

**** 

 

 نشسته پایش به حیاط و کوچه رسمای .آمد خانه به یارس

 رسانده خانه تا .بست را خانه در رسش پشت یاسی  ی .بود

  .بود کرده اش رایه پروانه . بودش

 که حایل آن به .کرد یم فکر صبح به .کرد نگاه باغ به یارس

 ی لبه و بیهوش .هایش دست روی حورا به .بود کرده یط

ی   .دیگر دنیان 

 در طرف به باغ کف های ریزه سنگ روی از آرایم به

ی از بریده دل ، خسته گیج، .رفت اش خانه
 
  .زندیک

 برات میارم .میارهشام زینب_

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ی .داد ادامه رفتنش به یاسی  ی صدای به توجه ن  ی حن   وقن 

 بود صدا و رس از پر که عیل عمو ی خانه جلوی یاسی  ی

 خانه در به کلید .نکرد مکث یارس ایستاد لحظه یک

 همانجا و بست را در .شد وارد تارییک در و انداخت

 .ایستاد

 هرگز آنچه هر .نداشتند را وزنش تحمل دیگر پاهایش

 روح .بود افتاده اتفاق یکروز در کند تجربه خواست نیم

  .بود شده له جسمش و

 را قرص خایل های بسته حضور توانست یم تارییک در

ی .کجاست دانست یم .کند حس پیشخان پایی  ی  لیوان حن 

 ...باالتر و .بود حوایل همان هم آب خایل

 کاغذ باد و بود باز ها پنجره که تابستان یا بود بهار کاش

ی .برد یم خودش با را ها پاره  .عکس سنگی  ی کاغذ حن 

 .داد یم عرق بوی تنش و ها لباس .آمد جلو قدم دو ییک

  .باخی  ی بوی .دعوا و جنگ بوی .اضطراب بوی

ی صبح همی  ی  داشت تصمیم بود آمده خانه این به وقن 

 به کند وصلش .کند فراموش را شنیده های حرف ی همه
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ی .زنانه هایحسادت
 
ی بدهد ادامه را اش زندیک  همان به حن 

 شده عوض طوری چت  ی همه اما .کننده کسل و رسد شکل

 انگار .را خانه این نه شناخت یم را خودش نه حاال که بود

 .بود ایستاده دنیا ی نقطه ترین غریب در

ی و رس عیل عمو ی خانه سمت از  شبیه .آمد یم صداهان 

 برای اما صداها ی همه .زن یک ی گریه یا .عمو زدن داد

ی ای همهمه شبیه یارس  باد پیچیدن شبیه .بود اهمیت ن 

 . درخت های شاخه میان

 فرش روی متکاها هنوز .حورا بود خوابیده همینجا

 رسدی دنبال به تنش به بود زده دست جا همی  ی  .بود

  ؟ چطور بود؟ کرده یط را روزی چنی  ی طور چه  .پوست

 که دید را عکس کاغذ ی کشیده ی سایه و چرخید رسش

  .بود کشیده ستون تا را خودش پیشخان روی

 خوابیده بعد .او پدر عکس .بود کرده پاره را عکس حورا

 ی همه .بود گرفته بغل را مادرش ی نامه و عکس و بود

 یم بیننده یک فقط  .بودند هم کنار پازل قطعات

ی هنوز که ای بیننده .خواست
 
 .نداشت را اش آمادیک
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 به گرفت که انگشتش رس .عکس سمت کشید را دستش

ی کرد احساس شده نیم دو عکس  آتش قلبش درون چت  

  بود؟ ممکن چطور .سوزاند و سوخت .گرفت

 شده نصف موها کاکل .برداشت را صورت راست سمت

ی همان .بود ی پدرش که چت    یم بها آن به چه هر از بیشت 

  .موهایش .داد

ی  ... مرد این که بود ممکن بود؟ ممکن یعن 

  .زانوها ی کنده روی .آمد فرود .نشست همانجا

 دقیقا چرا درد؟ این چرا قصه؟ این چرا او؟ چرا چرا؟

  .تعصبش شد؟ یم له باید روحش ی نقطه بدترین

ی کدام در ی چنی  ی داستان   داشته حقیقت توانست یم رواین 

  باشد؟

ک آن با ؟ حورا با  یم ای غریزه چه کوچک؟ دخت 

؟ چنی  ی خواست  کثافن 

 روز بدترین امروز .شد رسازیر هایش چشم از اشک

ی .بود شده تمام حورا .بود مرده زنش .بود عمرش  حن 

 یم نفس داشت بیمارستان تخت روی که حاال همی  ی
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 این و محرمیت این دیگر .بود مرده او برای دیگر کشید

  .توانست نیم دیگر .خورد نیم دردی هیچ به عشق

 کف نفسش و بود دستش هنوز عکس .کرد یم هق هق

 .کرد یم فکر روزگارش سیایه به اتاق تارییک در .بود رفته

 که خزری به .بود تحملش ورای که خواهرش داستان به

ی ی نبودش و بود که مرد همی  ی .بود مرد همی  ی دخت 
 

 او زندیک

ی .کشت یم را خزر .کشتش یم .بود کرده سیاه را  همه تالق 

 زمی  ی روی از را خراب ی نطفه .اورد یم در او رس را

  .برمیداشت

به چند صدای وقت همی  ی  :آمد در به ض 

 ببینم کن باز درو .اومدی دیدم ای؟ خونه .عمه...یارس_

ی چه  .اومده رسمون بالن 

 صدای .لرزاند را خانه دوباره عیل عمو ی عربده صدای

 :شد شنیده پنجره آنطرف از عمه ترس

 عمه... یارس .کن رحم خودت خدایا_

  .کرد باز را در و ایستاد .کشید صورتش به استی  ی یارس

؟ .بگردم دورت_   چطوره؟ حورا خون 
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 کردن نابود در همه نظرش به حاال .کرد نگاهش یارس

ی
 
 دار ریشه داستان این در همه .داشتند نقش اش زندیک

ی  .بودند داده اش بازی همه .کردند یم بازی نقشر

؟ تارییک تو چرا_  نشسن 

 و آمد عاطفه اما بیاید داخل عمه خواست نیم یارس

 :برق کلید روی رساند دست

 .... عیل داداش_

 نفسش .فرش روی شده نیم دو عکس به افتاد چشمش

 :شد کشیده سینه در

 ....چرا محسن عکس...عکس .خدا یا...وای_

 از را عکس زودتر یارس اما دوید عکس سمت به رسی    ع

 .برداشت فرش روی

 

 :کرد نگاهش گشاد های چشم با عاطفه

 کرده؟ اینطوری یک اینو.... این_

  .کرد نگاه اش عمه به باال از .نداد جواب یارس
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  بابات...عکس !یارس_

 زد یم داد .حیاط وسط آمد عیل عمو صدای وقت همی  ی

 :کوبید صورتش به عاطفه .کشیدیم عربده و

 خدا یا_

 به بود دویده رضوان دنبالش به .زد کنار را پرده و دوید

 زد یم خودش رس به دست دو با حیاط وسط عیل .حیاط

ون عاطفه .بود رفته حال از انگار ها پله روی رضوان .  بت 

  .دوید

 و یاسی  ی .کرد نگاه را حیاط رفته کنار ی پرده از یارس

ون زینب ش و صالچ خانم .بودند دویده بت    .دخت 

 زینب .کرد یم نگاه بود جریان در آنچه به تعجب با یارس

 .بود باز در .دوید او ی خانه طرف به که دید را

 ...یارس_

 :لرزید یم صدایش

  .کشه یم رو خودش عیل عمو االن بیا_

 :لرزید یم فکش و بود پریده رنگ صورتش
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ی مطب....از .کرده فرار نازنی  ی_   ....دکت 

ون یارس  یاسی  ی با همراه را عیل عمو های دست .پرید بت 

ی که گرفت  عیل عمو .نکوبد رسش به مشت این از بیشت 

 :افتاد ناله به زخیم حیوان مثل

 .میکشمش ...آبروم ...آبروم_

ون عمو ی شده باز مشت میان از را مچاله کاغذ یارس  بت 

  .کشید

 و خط .شده مچاله کاغذ تاهای روی بود افتاده باغ نور

 :بود شده له تاها میان نارش جمالت

ی یم که تو بابا" ی منو خواسن   "مرد نازنی  ی بگو همه به بکشر

****۰ 

 

 پایی  ی را رسش .داد هل را خوابگاه ورودی در شاپور

 می  ی یک داشت نورالیه .رفت حیاط طرف به و انداخت

ی ها برد به را جدید خت   سوزن دو ییک .کرد یم وصل خت 

 آمد شاپور که همی  ی . بود گرفته هایش دندان با را گرد ته

 دنبالش به نورالیه متعجب نگاه رفت حیاط در طرف به و
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 . کشید یم خودش دنبال را پایش .لنگید یم واضحا .رفت

ی صورتش رخ نیم  از کاپشنش و اشفته موهایش .بود خون 

ی تا بغل زیر  اششیشه پشم و شده پاره سینه روی جان 

ون   .بود زده بت 

 شاپور؟_

 .نبود واضح ها سوزن داشی  ی نگه خاطر به صدایش

 دوست؟ وطن_

ی شاپور  بسته رسش پشت در .رفت حیاط به اهمیت ن 

 برد به را برگه عجله با .پرید باال نورالیه ابروهای .شد

 .چرخاند را کلیدش و بست را درش .کرد وصل

 عجیب درد . شد خم مغازه در قفل کردن باز برای شاپور

 پوستش تمام در سوزش .اش گونه و صورت در پیچید

 اب جوی ی لبه به طوری پایش ساق .بود شده پخش

ی که بود خورده  با .برود راه درست توانست نیم حن 

د یم هم روی را هایش دندان اینحال  همانجا را درد تا فرسر

  .دارد نگه هست که
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 خواست یم دلش .شد وارد لنگان همانطور .شد باز در

ی یا .داشت کرکره مغازه ی .پردهیک حن   شد یم که چت  

ی .شد پنهان پشتش  ساعتها بتواند و نیاید کش که جان 

 بود افتاده اتفاق آنچه همه کند وقت شاید .باشد تنها

ی   .کند حالخ 

 شاپور؟_

 با . بود پایی  ی رسش .مت  ش پشت بود نشسته شاپور

  .بست را هایش چشم نورالیه صدای شنیدن

ی_  بودی؟ کجا شده؟ خ 

 و رس در دوباره درد و کشید هم به را هایش لب شاپور

ی هنوز .کشید زوزه صورتش  مشت صدای رسش در حن 

 را شمشاد های شاخه رفی  ی فرو .شنید یم را ها سییل و ها

 چت  ی هیچ هنوز تنش و روح برای . کردیم حس تنش به

 .لرزید یم درون از هنوز .بود نشده تمام

 کجاست؟ میثم وضعیه؟ و رس چه این کردی؟ دعوا_

 شاپور .کرد نگاه را حیاط و چرخاند رس بقیه دنبال به

  .بود شده قفل انگار دهانش .نداد را جوابش
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 توام؟ با پرس_

  .کرد خایل شانه نورالیه دست زیر از شاپور

  شدی؟ التی دوباره .صورتش نگا_

 کتک التی الت؟ کدام .داد قورت را دهانش اب شاپور

ی به دست فراری؟ خور  مغز تا را درد و کشید اش بین 

 فرار...تو .شاپور کردی فرار" .کرد حس استخوان

 طبل مرد چند مثل .تپید یم رسش در جمله این  "کردی

  .کشند نیم کار از دست ای ثانیه که قهار زن

  .درست رس بشی  ی اینکاراست؟ جای دانشگاه مگه پرس_

 آیا بود؟ زنده آیا بود؟ آمده پیش چه بود؟ کجا خزر حاال

 مثل و نیاورده دوام برادرش کتک زیر او که دانست یم

 ".شاپور کردی فرار" است؟ گریخته ترسو ی بچه یک

ونش اب جوی از .برد یم عقب به را صحنه آن ذهنش  بت 

 حیاط به و رفت یم عقب عقب را چهارراه اورد یم

 خشک های شاخه میان که آنجا به .رساند یم بیمارستان

 تر قبل به .قبلش های دروغ به .بود شده گرفتار شمشاد
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 نباید .افتاد یم اتفاقات این نباید .مار و کاروانرسا .ان از

ها این اش برنامه کجای هیچ .شد یم اینطور   .نبود چت  

س تو برو پاشو_  .پاشو .صورتت رو بذار رسد کمت 

 ترین ساده در .بود نمرده حاال تا اگر .کشتند یم را خزر

ی حالت
 
 از بزدالنه او حالیکه در کردند یم حرامش را زندیک

ی .بود گریخته ماجرا کل ی حن   اب جوی از را خودش وقن 

ون  سمت رفی  ی دوباره برای تصمیمش بود کشیده بت 

 یم شجاع شاپور یک .بود نرسیده رسانجام به بیمارستان

 را خزر حال حداقل و بچرخد بیمارستان حوایل که گفت

سد کش از  خواست یم رمیده و ترسیده شاپور یک اما بت 

وز دوم شاپور آن و .کند دورش آنجا از زودتر  شده پت 

ی .بود  فقط .بود نیاورده بیمارستان نزدیک از را ماشی  ی حن 

 بود آمده پایی  ی خوابگاه سمت به را ها خیابان تک تک

  .کند نگاه را پشتش و برگردد یکبار اینکه بدون

 کردی؟ دعوا یک با حاال_

 بقیه فرهاد؟ میثم؟ کرد؟ یم چه بود دیگری کس اگر

 او مثل همه ایا .ایران کل .قراح پرسهای .خوابگاه پرسهای

 و خورد یم را کتکش ایستاد یم کدامشان کردند؟ یم فرار
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 به و خونه برم خواستم یم من"گفت یم را راستش بعد

 رو همدیگه ما .خواهرتون خواستگاری بیاد بگم مامانم

  . "داریم دوست

  .شد برابر صد دردش .کرد پر را گلویش بغض

 خوردی؟ فقط یا زدی هم کتک حاال_

ی کردن مرتب مشغول که کرد نگاه نورالیه به  چند جهت ن 

 نزده کتیک نه .بودند شده عقب جلو کیم که بود کنرسو

 هم این از بعد نبود بعید هیچ و بود خورده فقط بود

 حرارت مثل صورتش از خشم که برهنه پا مرد آن .نخورد

ون  .گذشت نیم ساده ماجرا این از پاشید یم بت 

 ...نور_

 و کرد رسفه تک .بود کرده لرزان را صدایش ترس و بغض

  .شکافد یم هم از صورتش کرد احساس

 ...میشه ...نورالیه_

ی همه بود گذاشته چرا بود؟ کرده فرار چرا  این از بدتر چت  

  شود؟

ی زنگ یه میشه_  بیمارستان؟ بزن 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

؟ برای ؟ بیمارستان_  خ 

ش ...که نفره یه_  چطوره حالش بت 

لش تمام .شد اشک از پر هایش چشم  دست از را کنت 

  .بود پاشیده هم از .بود داده

 پرس؟ کردی چیکار_

 :آمد مت  ی سمت به دست در کنرسو یک با نورالیه

 رو؟ طرف کردی ناکار_

ی ی تیغه .گذاشت هایش چشم ی گوشه دست شاپور  بین 

ی"داد فشار را ی .لعنن   مردی چه .کن گریه .کن فرار .لعنن 

ی  "تو؟ هسن 

س_  ...که خانم اون بت 

 .داد قورت را دهانش اب

 

 :شد پریشان نورالیه

؟ در هان؟ کردیتصادف نکنه بود؟ زن خانم؟_  رفن 
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 با خزر تصویر .داد فشار را چشمش گوشه دوباره شاپور

 آن تصویر .شد یم زنده هایش چشم شدن بسته بار هر

وع خوب که روز آن تصویر .ترس آن پریدهرنگ  شده رسر

 .سواری دوچرخه .کالس در پشت بازی پیامک آن .بود

ی و خاک و گرد ی هم تالطم پر لحظات آن .خوشر  آغوشر

  .خرابه میان

 ...زدش مار اونکه_

 مچاله را روحش ضعف .چکید چشمش از ناگهان اشک

 .پرید جا از نورالیه .مت  ی روی کوبید مشت با .بود کرده

ی_ ی خ 
 

 .بزن حرف درست چیه؟ مار بچه؟مییک

 پلک پشت به چسباند را هایش شست پشت شاپور

  .نباید .شد یم اینطور نباید .هایش

  .حکمت بیمارستان بزن زنگ_

 ...درست زده؟ مار رو یک_

 بلند صدای با .برداشت ها چشم روی از را انگشت شاپور

 :توپید

م دوست_  .دخت 
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 خشم پر ی توده آن به زد زل مرصانه نورالیه های چشم

 :پاشیده هم از حال عی  ی در

 بود؟ کجا مار_

ی برایش مرزها ی همه یکدفعه .ایستاد شاپور  .شد مفهوم ن 

 داداشاش .بیمارستان بردمش .زدش مار .بودیم بیابون تو_

 .بزنزنگ حاال فهمیدی؟ .رسم رو ریخی  ی

ی  .بود شسته را هایش زخم اشک آمد خودش به وقن 

 . احوال پریشان .بود ایستاده و زده کمرش به دست

  :داد فشار هم روی را هایش لب نورالیه

  . بچه کردی چیکار .هللا اال اله ال_

  .کرد نگاه ورودی در به

 .نورالیه بزن زنگ_

ه بودن؟ کیا_  قراحه؟ مال دخت 

س .بزن .آره_  چطوره حالش بت 

ی به دست  :چرخید دور نیم .کشید اش بین 

ی خزر_ ا .هاشمیان بن   .خرص 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی_  هاشمیان؟ بن 

 :کشید صورتش به دست نورالیه

ی قراحیا نگفتم بهت_ ی این اگه ان؟ تعصن   هاشمیان بن 

 .ست خونده ات فاتحه کنم یم فکر من که باشه همون

 .کردن قتل ناموش ماجراهای رس پیش سال بیست اینا

ی تو .کشی  ی رو زنه اونام کشت رو شوهرش زنه ی خ 
 

 مییک

 اینا؟ وسط

ی آن ی همه .ریخت فرو شاپور دل  بود کرده جمع که توان 

 .شد خایل پاهایش از

ی_ ی برداشن  ی اونم بیابون؟ بردی رو مردم دخت   قراح؟ دخت 

ی بزنم زنگ اینجا؟ ترونه کردی فکر ی کردی فکر بگم؟ خ   ن 

 خودت گور .رفی  ی دانشگاه تا حاال همی  ی میشن؟ خیالت

 کندی رو

 را دستش ناگهان بعد .چرخید دوباره .شد کالفه شاپور

 :زمی  ی روی ریخت را همه .کنرسوها ی قفسه سمت کشید

 .بزن زنگ .بزن زنگ_

 .کرد یم زمی  ی پخش بود قفسه در انچه هر و کشید یم داد
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 .بزن زنگ_

 سوت میثم وقت همی  ی اگر و بود کشیده عقب نورالیه

ون حدقه از های چشم با و بود نرسیده زنان  این زده بت 

 و بشکند را چت  ی همه شاپور نبود بعید بود ندیده را صحنه

  .کند خرد خودش رس در را ها قفسه

 

**** 

 

 :زد زنگ زینب به دوباره پروانه

ی_ ؟ پس کجان    دخت 

 کرد بیمارستان در به نگایه .کرد قطع را تماس زود بعد

 را چادر .است آن قدیم چند در بود داده نوید زینب که

 کلمه .کرد نگاه خواب در کوثر به و زد کنار لحظه یک

 دهانش اما .بود هایش دندان پشت دقیق معصوم طفل

 آدم .بود نشسته تلخ طعیم حلقش ته .بود گس و خشک

 یم احتماال که بیمار همراه دو ییک .کردند یم نگاهش ها

 .   .دارد امروز جنجال و جار ماجرای به ربیط او دانستند
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 یم زده شتاب های قدم با که شد پیدا زینب ی کله و رس

 هم دور از اینحال با بود گرفته محکم را چادر .آمد

ی
 

 کوثر گرفی  ی برای را هایش دست .بود پیدا اش آشفتیک

 : کرد باز

 .مامان من شبده .سالم_

 چرا؟ خاکیه چادرت.... تقیافه چرا_

 :گرفت تحویل خواب در را بچه زینب

 چطوره؟ حورا . واویالست خونه تو_

  :داد فرو را دهانش آب پروانه

  خونه؟ تو_

ی ذهنش ی حتما .رفت یارس سمت به درنگ ن   رس بالن 

 .بود اورده خودش

 ...تو مامان_

ی خونه تو_  میگم؟ شده خ 

 .کرده فرار نازنی  ی_
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 اتفاق ترین کریه از انگار آورد پایی  ی را صدایش جمله اواخر

ی که زد یم حرف دنیا  .رسید یم نباید هم باد گوش به حن 

ی_ ؟ یعن   خ 

ی رفته عمو زن با امروز_  عمو زن .بوده خورده رسما .دکت 

ه رو آمپولش داروخونه رفته   .نیست دیده برگشته بیاد بگت 

 :کشید جلو را چادر و گذاشت رسش فرق روی دست

 قبل از .رفته و گذاشته نوشته نامه یه هم رفتنش قبل_

 .انگار داشته برنامه

 :کرد بود رفته وا نظر به که پروانه به رو بعد 

ا_ یه اینجا گفت یاسی  ی شده؟ چش خرص    .بست 

 :کرد یم حس را پایش و دست شدن شل پروانه

 کجاست؟...االن_

 حال از که زد خودش رس تو انقدر عمو .دونه نیم کش_

ی نیم .عمو زن اونور .رفت ه چه دون    .خت 

 رفته؟ کجا...کجا_
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ی کش_  از میاوردنش رفی  ی یم داشی  ی اگر .مامان نداره خت 

ه .باغ وسط کردن یم اویزونش موهاش  بیشعور ی دخت 

 کی  ی جو و پرس دوستاش به بزنن زنگ باید گفت یاسی  ی  .

نه زنگ جا هیچ گفت عمو ی این نمت   ی ن   پخش رو آبرون 

ی .بشه پخش حرفش اگر برسه داد به خدا .کنه  هیچ 

ی حاال همی  ی .برامون نمیمونه  یم یارس زن بشن دار خت 

 بکشه رو خودش خواسته

 نظرش به .بود شده آویزان طرف دو از پروانه های دست

ی اتفاقات این ی همه تواند نیم بود رسیده  و ناگهان 

  .باشد داشته واقعیت وار سلسله

  بود؟ کاری چه این شده؟ چش...حورا مامان_

 .کرد نگاه آغوشش در کوثر بعد و زینب به گیج پروانه

ی  را کلمات.بود شده درهم فکرهایش ی همه .نداد جوان 

 و نازنی  ی .مارها و خزر .ها قرص و حورا .بود کرده گم

  .ها خیابان

 بیمارستان ورودی و ایوان همان لب خواست یم دلش

 همه .شوند تمام اتفاقات ی همه تا بماند آنقدر و بنشیند

  .بیاید در اب از دروغ چت  ی
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 روزت و حال و گچ این با .میمونم من برو تو مامان_

 ...آخه

وع کجا از .زینب روی ماند گیج نگاهش  بود؟ شده رسر

وع چطور اتفاقات این ی همه   بود؟ شده رسر

 مامان؟_

ی انگار یکدفعه  به باشد داده هلش جهان این به دسن 

 .آمد خودش

ا میگم_  دیدم باز؟ پریوده افتاده؟ فشارش چشه؟ خرص 

 ...حتما گفتم بگه نمیشه روش یاسی  ی

ی رو بچه برو .خونه برو .برو_  .بت 

 .بود داده هل در سمت به را زینب تقریبا

 باش یارس...مواظب .برو_

؟یم اینطوری چرا مامان_  خوبه؟ حالت کن 

 .باش کوثر مواظب_

 ...تو میمونم من بذار مامان_

 ...بگو عموت زن ... به_
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 خونه توی برد رو مسعود و عمو زن عمو_

  .نمیده راه رو هیچکس . کرد قفل رو خونه در 

 را زینب های حرف انگار .داد قورت را دهانش اب پروانه

  .ایستاد گیج باشد نشنیده

 . مرده .کرده تصادف...شاید_

  :کرد نگاهش زده وق های چشم با زینب

 مامان؟ یک_

 ...بزنن زنگ باید_

؟_   .نوشته نامه .کرده فرار مامان نازنی  

ی احساس .کرد رها را چادرش های لبه پروانه
 

 . کردیمخفیک

 را خزر .چرخید یم رسش دور دنیا و داشت گیجه رس

 .غریبه پرس یک با .بودند آورده بیابان از گزیده مار امروز

ی حورا  ...حاال و بود کرده خودکشر

ی نیمکت به گرفت را دستش  .بود راهش رس که چون 

 مامان بشی  ی .یکم بشی  ی .بشی  ی خوبه؟ حالت مامان؟_

تت بیاد یاسی  ی بزنم زنگ  .خیابونه رس .بت 
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 .نه_

 :گرفت را زینب دست

 بمونم...باید .نه_

  .میمونم من .نیست خوب حالت مامان_

  .شد بیمارستان وارد دو حالت به یاسی  ی بعد دقیقه چند

 :کرد اشاره مادرش به زینب

  .نیست خوب حالش_

 :نشست جلویش پا ی پنجه روی یاسی  ی

ی مامان مامان؟_  شده؟ خ 

 ی دانه چند و بود سفید گچ شبیه پروانه صورت رنگ

 .بود لبش پشت عرق درشت

یش حورا مامان؟_  شده؟ چت  

ی برق شبیه سوال این
 

 یاسی  ی .داد تکان را پروانه گرفتیک

 یم هایش چشم ته .کرد نگاهش پروانه . بود حورا نگران

 "پروانه؟ بچه این با کردی چکار" .لرزید

  مامان؟_
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 .اتاقه تو... کیفم_

 :ایستاد رسپا یاسی  ی

 .زینب بیار برو_

 . نه_

 :ایستاد

ا...ببینم .میارم_  ...خرص 

ی  .خورد را اش جمله باق 

 

 تمام .زد یم پلک آرام و تاق به بود زده زل .بود بیدار خزر

 چند انگار حاال و بود کرده رسوب تنش در روز اتفاقات

 افتاده سنگی  ی تخت روی باشد کرده اضافه وزن کیلو ده

  .بود

 کش دستش با رسم .بود آمده پایی  ی تخت از حورا برای

 :بود کرده بیداد و داد و بود رسیده پرستار .بود آمده

ی برای_  شدی؟ بلند خ 

 :بود رفته کف خزر صدای
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  مرده؟ من خواهر...حورا_

  .لرزید یم هایش لب .بود شده برابر صد تنش در ترس

 تخت روی بودش خوابانده .بود رسیده پروانه وقت همان

 :بود کرده نگاه اش زده وحشت های چشم به و

یش_   .نشده چت  

 های استخوان تمام بود کرده سقوط آسمان از خزر

  .بود شده خرد روحش

 تک تک با و .بود شنیده را عرص صداهای و رس تمام

 یارس حتما . شاپور . شاپور .بود ریخته اشک ها عربده

 خودش کاش .شود تمام تا زد یم آنقدر .بودش کشته

 این تا میماند لگد و مشت زیر آنقدر .بود شاپور جای

ی و کشدار ی قصیده ی وزن ن 
 

 .شود تمام باالخره زندیک

ی . بود ریخته اشک  همه .بود کشیده ته خودش در صدا ن 

ی تمام .بود شده تمام چت  ی ی شگفن 
 
 بودن دقایق در که زندیک

  .بود شده تمام شد یم خالصه شاپور با

 نداشت را هیچکش و .ترسید یم شاپور برای فقط حاال

د را رساغش که ی کیف .بگت   بود مانده چت  ش همه و گوشر
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 دهانش که بود کرده اش احاطه چنان ترس .کاروانرسا در

  .اشک و اشک فقط .بود نشده باز ظهر از کالیم هیچ به

ی از .آمد اتاق به لنگان های قدم با پروانه  و بود آمده وقن 

ی ی خت  ی هم کالم یک  بود داده را حورا سالمن   نزده حرق 

  .بود کرده قسمت حورا و او میان را خودش تنها .بود

 ثانیه چند .رفت کیفش سمت به که کرد نگاهش خزر

 را دیگرش دست .ماند ثابت و گذاشت کیفش روی دست

د یم گلویش دور   .فرسر

ی ی ثانیه چند .کرد نگاه خزر به و چرخید بعد  :طوالن 

ی...چه .رفت .کرد فرار....پرسه_   آوردی؟ خودت رس بالن 

ی دنیای آوارهای  و ریخت فرو بود آن در خزر که رسگردان 

ی زیر  تمام لحظه یک در .شد مدفون اش سنگین 

 این ی همه با او و بود رفته شاپور . باخت را احساسش

  .بود مانده تنها آوار

 

**** 
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 روشن عمارت های چراغ ی همه آمد خانه به که پروانه

  .یارس ی خانه جز بود

ی_  .بخوابون...درست جای یه رو بچه بت 

 :بود کرده رها را چادرش های لبه زینب

 مامان؟ تو نمیای مگه_

  .چرخید یم سادات و خودش عیل عمارت بی  ی پروانه نگاه

 منتظره یاسی  ی .بذارش .میام_

 از بعد .بود آمده خانه این به که روزی اولی  ی شبیه درست

ی ظهر از بعد یک .عقد  که تابستان اوایل . بود خاکست 

 با دور از سادات .بود کرده دم باغ .نبود ابر از توقیع هیچ

 .مه و دود بود شده باغ ی همه .آمد یم اسپند و آتشدان

 هاعمارت رسگردان نگاهش حاال همی  ی مثل هم زمان آن

ی .بود
 
 دیده دیوارها پشت از همیشه که ای خانه بزریک

ی از ترس .بودش
 
خوار ای بچه با شهر آن در آواریک  به شت 

 .شده نفرین دیوارهای این .باغ این به .بودش رسانده اینجا

 و رسحال که دید یم را محسن بار هر بعد های سال

 کرد یم فکر این به آمد یم خانه به ایران آغوش از رسزنده
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ی ماه دو ییک فقط چرا بود؟ نکرده مقاومت چرا که  بیشت 

ی  دو ییک چرا کند؟ جور و جمع را خودش تا بود نکرده صت 

 کرده اش آشفته آنطور مردها نگاه و ها همسایه پیشنهاد

 بیخ بود انداخته دست آنطور صاحبخانه تهدید چرا بود؟

ی گلویش؟
 
 ی اندازه به توانست یم خیابان کدام در آواریک

  ؟ بدهد رنجش بزرگ باغ این آجرهای تک تک نفرین

 .بست را خانه در یاسی  ی

 .باش زود زینب . بخورم اب یکم_

 پیش که قدم دو ییک .پروانه چادر زیر پیچید رسد سوزی 

 پایی  ی سادات ی خانه های پله از که دید را عاطفه رفت

  .آمد

 هیچ. عموت خونه در برو خدا ترو .اومدی...عمه یاسی  ی_

ی ی یه .چرا نمیاد صدان    .باشه نیاورده خودش رس بالن 

ون را نفسش یاسی  ی .دزدید یم پروانه از را نگاهش  :داد بت 

ی_   .هللا شا ان نیست چت  
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 پروانه .رفت عیل عمارت سمت به بلند های قدم با

 یم بهم را هایش دست عاطفه .کرد یم نگاه را رفتنش

 .گفت یم ذکر لب زیر و مالید

ی_  شده؟ خ 

 .پرسید نبودنش زمان در گذشته چه دانست یم آنکه با

ی زیر .کند نگاهش نچرخید عاطفه  :کرد نفرین لن 

ی الیه_ ی خت  ی نبین    .دخت 

ی یک فرار داستان گفی  ی از که دانست یم پروانه  آنهم دخت 

ی ی از دخت   آنهم .دارد کراهت .دارد واهمه هاشمیان بن 

 کرده تهدیدشان آبرو ریخی  ی به که ای پروانه برای.او برای

  .بود

 :نفرین و ذکر و سکوت میان آمد یاسی  ی صدای

 مسعود کنید؟ یم باز درو عمو زن عمو؟ عموجان؟_

 جان؟

 :میمالید بهم را هایش دست عاطفه

  .کن رحم خدایا_
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 :رفت ها پله طرف به

  .کن باز درو تروخدا .جان عیل .داداش_

 اسلحه از فشنگ شدن ازاد مثل رضوان ی گریه صدای

 منفجر بمب مثل عیل صدای بعد .شد آزاد کشان زوزه

 :شد

 .کشمش یم .رضوان نکش زوزه .کشمشیم_

 .شد خایل پروانه دل رس

 رس پشت از یارس ی خانه در شدن باز صدای وقت همی  ی

 یم حرکت تارییک در ای توده .سمتش چرخید .آمد پروانه

 سنگی  ی . دیدش یم پروانه .آمد یم آنها سمت به و کرد

 .کشید یم خودش دنبال را زیادی وزن انگار . بود

 ...یارس_

 انگار .صورتش روی افتاد عمارت نور .کرد نگاهش یارس

ی سال هزار صبح از  ندیده اینطور هیچوقت .بود شده پت 

  .پاشیده هم از و خسته .بودش

 ؟ کوثر_
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  .بیمارستان گردونهیم برش یاسی  ی .خونه بردش زینب_

سد را حورا حال تا بود منتطر ی خزر مورددر .بت   چت  

 پایی  ی ها پله از عاطفه .کرد نگاهش فقط یارس اما .بگوید

 :آمد

ی یه... عمه یارس_   .زمان امام یا .بشکنیم رو در بیار چت  

 باز شتاب با خانه در وقت همی  ی .ها پله روی رفت یارس

 خودش دنبال .بود گرفته را رضوان لباس عمو .شد

 :دوید جلو عاطفه .کشید

 توی ابرومون .شبه ۱۲ ساعت خدا ترو داداش داداش_

 .رفت همسایه و در

ون را زنش عیل  :داد هل بت 

ون برو_   .بکش زوزه بت 

ی بعد .ها پله روی داد هلش  سمت گرفت را اش گوشر

 :یارس

 پرسه .ست حرومزاده یه ی خونه تو .نازنینه فیلم این_

 رو فیلم کنیم عقد نذاری اگه فرستاده برام گرفته فیلم

 .کنم یم پخش

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گذاشت را دستش .شد خارج رضوان گلوی ته از ای ناله

د محکم و دهانش روی   .فرسر

  .بکشیدش دیدینش جا هر_

 ی شانه روی گذاشت دست و رفت جلو قدم چند پروانه

 :برد فرو پروانه چادر پر در را صورتش رضوان .رضوان

  .شد تمام .نازنینم.خانم پروانه نازنینم_

وع پروانه پای و دست  .کرد لرزیدن به رسر

**** 

 

 .ارامش با .سالنه سالنه .کرد یم نگاه میثم آمدن به شاپور

  .دولت هفت از ازاد و جیب در ها دست

 را او و برداشته بیمارستان جلوی از را ماشی  ی قبل رب  ع یک

 از خلوت ای نقطه در بعد .بود کرده سوار چهارراه رس

 این تمام .بزند بیمارستان به رسی تا بود کردهپارک خیابان

ی از .بود پیچیده خودش به شاپور مدت  با .ترس از نگران 

 و خیابان از را نگاهش .پرید یم جا از کوچیک صدای هر

 ی خانواده ها آدم این از ییک نکند دزدید یم مردم عبور
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ی که کش هر و عمویش برادرش، .باشند خزر  بن 

  .کشید یم یدک را هاشمیان

د رساغ و میثم به بزند زنگ بود خواسته بار یک  اما بگت 

ی .بود کرده قطع ترس با تماس شدن برقرار از قبل  حن 

 بود کرده فکر بیمارستان قصد به میثم شدن پیاده از قبل

د را جلویش ی .بگت   .برود و بردارد را ماشی  ی و شود خیال ن 

 که کشید یم خجالت میثم پیش .بود کشیده خجالت اما

ی ترس این  .کند بروز لعنن 

ی_   . رسده چقدر لعنن 

  .منتظر .کرد نگاه میثم به و چرخید

 شام بمون اضار اضار .که بیام نمیذاشی  ی پرستارا_

 جذابیت المصب .که نبودن هم تا دو ییک .هم با بخوریم

 .که نیست

 اب .زد یم چنگ تند تند موهایش به و داده پایی  ی را آینه

ی .بود خشکیده شاپور دهان در  از را پرسیدن جسارت حن 

 که کش به بود شده تبدیل ناگهان به .بود داده دست
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ی هیچ  پر نه بود شوخ نه .نداشت قبل شاپور آن با سنخین 

ی   .شور و رسر

 :داد باال را اینه میثم

  .داداش حله_

 :کرد نگاه شاپور به و چرخید

ی کیل بودن اونجا گوالخ تا پنج چهار_  دور یکم کردم صت 

 از ییک مخ کیل .باشن کاراش و کس از ترسیدم بشن

سم تونستم تا فرغون تو گذاشتم رو پرستارا  گفت .بت 

 خودم من کرد فکر .داشی  ی نگهش احتیاط محض .خوبه

ی .طرفم ی چه گفت .توام یعن  ی داری جران   من گفتم .برگشن 

 .بیاد کن رد رو شماره .میدم جون عشق برا

 هرگز .داد قورت را دهانش آب فقط اما شاپور .خندید

ی حال چنی  ی  .بود نکرده تجربه زندگیش در را پریشان 

 .نباش نگران . حله_

 :کرد روشن را ماشی  ی میثم .هایش دست به زد زل شاپور
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 پرستارا از ییک از بیای اینکه قبل دقیقه چند اتفاقا گفت_

ی  گفت .بهش ندادن .بهت بزنه زنگ میخواسته گوشر

ی دنبال   .نیستیم رسر

 نیم .گرفت گاز را هایش لب .شد داغ شاپور های چشم

 کند خوشحالش باید خزر حال بودن خوب فکر دانست

ساندش رفته لو ماجرای این یا  فرار یا بجنگد بماند .بت 

 کند؟

 :کشید هایش لب روی زبان

ی دوچرخه کاروانرسا برو_  .موند جا مرتض 

 :شد گشاد میثم های چشم

ی نصفه .کردیا چت داداش_  بیابون وسط بریم پاشیم شن 

 زده؟ رو طرف مار نیست حالیت انگار بیاریم؟ دوچرخه

  .کرد موهایش بی  ی پنجه گیج شاپور

 بریم .اصال توئه منتظر در جلو واستاده االن ماره_

 .رو یکیش میخری .بابا رست فدا !!بیاریم دوچرخه
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 میثم افتاد اصیل خیابان به ماشی  ی اینکه از بعد ثانیه چند

 :گفت

ی خری خییل ویل شاپور_  کف بود؟ قحط جا .خدان 

 .بیابون

 جا کیف و چادر به .کردیمفکر کاروانرسا به داشت شاپور

ی به .مانده ی .دوچرخه به . کیف در خزر گوشر  مار آن حن 

 اتفاق این شد نیم باورش هنوز .بود زنده ذهنش در هم

  .باشد افتاده

 ...میثم_

یصدای وقت همی  ی  از طوری .ماشی  یدر پیچید اش گوشر

ی .پرید رنگش که شد آشفته و پرید جا  ی متوجه میثم حن 

  .شد حالش

 بغل؟ بزنم میخوای_

ی روی شبانه اسم دیدن با شاپور  را هایش چشم گوشر

 .انداخت باال نه عالمت به را دستش .داد فشار هم روی

ی تنها  .بود تماس همی  ی نبود وقتش حاال که چت  

 .بله_
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  .سالم_

 رسما انگار .کرد پر را گوشش شبانه ی گرفته صدای

  .باشد خورده

 .اینطوریه چرا صدات .سالم_

  .خوردیم هممون .خوردم رسما_

 چرا؟_

ی رو مامان .آنفوالنزاست میگه_  .کردن بست 

 :پرید باال ابرویش .شد باز شاپور های چشم

ی یک؟_ ؟ خ 
 

 مییک

ی پشت پیچید شبانه خشک های رسفه صدای  :گوشر

  .ظهر امروز_

 مگه؟ چشه_

ی ها ریه یکم .آنفوالنزا_  .شده درگت 

 :شد جا به جا صندیل روی کالفه

ی_ ی یعن   کم؟ یه خ 
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ی دونم نیم .شاپور دونم نیم_ ی یعن  ی .خ   .گفت دکت 

ی_  .بهش بده رو گوشر

  .خوابه_

؟_ ؟ اونجان   بیمارستان 

  .آره_

 بده؟ خییل...حالش_

 .دیگه مریضه...خب_

؟ داری االن چرا_
 

 روزه؟ چند مییک

ی صبحدادم پیام واال_  .نکردی نگاه حن 

 میان گرفت را چانه .اش چانه به کشید دست شاپور

 :مشتش

ی_ ی دکت    میشه؟ مرخص یک گفته؟ خ 

  . بمونه روز دو ییک فعال_

؟ یم من به نباید_  گفن 

 :کرد رسفه دوباره شبانه
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 یم چکار میگفتم حاال .میشه نگران نگو گفت خودش_

 کردی؟

 دریدن هم از حال در گلویش کرد یم احساس شاپور

 تمام و گوشش های الله به بود دویده خون .است

  .داشت ریزی برون به میل فشارش تحت اعصاب

میم بلیط_  .گت 

 .کرد قطع را تماس بزند دیگری حرف شبانه آنکه از قبل

 ... میثم_

چه میان عجله با ی تلفن دفت   ی شماره دنیال به گوشر

 :بود ترمینال

 .تهران برم باید من_

ی_  شده؟ خ 

ی یم صبح .مریضه مامانم_  کاروانرسا؟ بری تون 

 بدون میثم بود ملتمسانه آنقدر نگاهش و صدا احتماال

 .کرد قبول حرف
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 ...هم چادرش و کیف .کیفشه تو گوشیش ...بعد_

 .کاروانرسا باالی .باالست

 :داد تکان رس میثم

ده اگه اوکیه کنم؟ چکار رو مار_  بعید البته .باشن نت 

م فرهاد با .بره اونجا تا باشه خر انقدر کش میدونم   .مت 

 ...ببی  ی_

 :گرفت دوباره و کرد قطع را تماس

ی.... کردید پیدا اگه_ ؟ یم بهش رو گوشر   رسون 

 :کرد نگاهش کج میثم

ی نیم ول_ ی اینا داداش نه؟ کن  ن  ی بد .ان غت   .ان تعصن 

نن ین در .میکی  ی ناکارت مت    طرف یا نکشنت اگه حالت بهت 

ی دنبال .نکشن رو  . نگرد رسر

  .باهاش بزنم حرف باید_

  .فعال بخوابه ورمش زدی که حرفا این بذار
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 را تهران بلیط آخرین شاپور .شد برقرار ترمینال با تماس

 شارژر و پول کیف جز به و رفت خوابگاه به . کرد رزرو

ی   .برنداشت چت  

 خزر برای اتوبوس اول ی پله روی شدن سوار وقت

 :نوشت

س خزر_ ی اگر .آخرش تا هستم من .نت   دستت به گوشر

ی من به حالت از رسیده  برم شدم مجبور من .بده خت 

یه مادرم تهران  کنم یم خواهش .برمیگردم روزه دو .بست 

ی بهم س . بده خت  س فقط .خزر نت  م من .نت   مامان با مت 

 باشه؟ .میام

ی اما  آن جواب در و نرسید خزر دست به هرگز گوشر

 .نرسید شاپور به ای کلمه هیچ تنش پر سوال

**** 

 

 خاموش خانه .آمد یارس ی خانه سمت آرایم به پروانه

 و  بود نشده بسته درست ورودی در .رسد و خاموش .بود
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 .دید تارییک در را یارس هیکل شد یم مانده باز ی فاصله از

  .شد یم رنگ کم باغ سمت از ضعیف نوری با که تارییک

ی شبیه درست .کرد پا به پا .ایستاد در پشت  شده روزهان 

 دوازده ده یارس دور از و ها درخت بی  ی ایستاد یم که بود

 .کوبید یم درختان ی تنه به ترکه که دید یم را اش ساله

 بغلش برود؟ جلو .بود مردد همیشه هم روزها همان

 بشنود؟ و بزند حرف ساعت چند و کنارش بنشیند کند؟

 مرگ بیاید کنار سوگش با بگذارد بماند؟ همانجا نه یا

ی به آرایم به و بپذیرد را پدرش
 
  برگردد؟ زندیک

ی اینطور بود کرده فکر .بود نرفته جلو روزها آن  .است بهت 

 بدترین به که ای بچه پرس به دادن وقت و خریدن زمان

 بگذرد که زمان بود کرده فکر .بود شده یتیم ممکن شکل

 توقع که آنطور نه اما .بود شده .شود یم رام درد این

 و او میان شکاف هرگز فقدان و رنج آن شدن رام .داشت

  .بود نکرده پر را یارس

ی چنان در درست حاال  .سال بیست از بعد .بود موقعین 

 .نبود بیوه تازه .نبود سوگوار .نبود درختها پشت حاال

ین دانست نیم هنوز اما .نبود شوکه  یک با برخورد بهت 
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ی با .چیست اتفاق ی این اتفاق   نیم را یارس هنوز .چنین 

ی چه .بود نشناخته هیچوقت .شناخت ی چه و چت    حرق 

 این بود نتوانسته هیچوقت چرا کرد؟ یم کمک یارس به

 کند؟ باز را گم در رس کالف

 که کند نگاه .بایستد دور فقط خواست نیم اما بار این

 بار این .کند یم خایل درختها رس را خشمش یارس چطور

ی شاید و نشست یم . رفت یم جلو   .زد یم حرف حن 

 نشان العمیل عکس او شدن داخل و در شدن باز به یارس

ی انگار .نداد  از ییک ی کنده روی .بود آمدنش منتظر حن 

 برای بود کرده قائم را دیگری زانوی و نشسته زانوهایش

ی .دستش   .چانه زیر بود شده کاسه که دسن 

 .بود زمی  ی روی جلویش که بود عکش به نگاهش

 .شده پاره دو محسن

 انگار .خورد تکان ناگهان شکل آن به عکس دیدن با پروانه

  .بود چشمش پیش دنیا اتفاق ترین ناممکن

 تپید یم سینه درون طوری قلبش .ایستاد پا رس ثانیه چند

 ارایم به بعد .شنود یم را صدایش یارس کرد یم فکر که
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 ی پاره دو طرف آن نشست .آمد فرود زانوهایش روی

 .محسن

ی در باغ تب و سکوت ی شن   .زمستان 

ی و قرص بوی .داد یم مرگ بوی اتاق  خودش صبح که زن 

  .بود کرده نصف را قاتلش عکس آن از قبل و بود کشته را

ی به آب  احساس .رفت یم پایی  ی پروانه گلوی از سخن 

ی
 

 های حرف شنیدن ی اماده هیچ دیگر حاال .کرد یم خفیک

 پروانه و بود باورش از نشان یارس سکوت .نبود یارس

ی چنی  ی کرد نیم هم را فکرش  سنگی  ی و بلند اینقدر شن 

  . باشد

؟... چرا_  نگفن 

ون سنگی  ی و رسد یارس دهان از جمله  در افتاد .آمد بت 

 .کرد رسدترش و اتاق ی بسته یخ فضای

ی پروانه  .داشت درد گلویش در لحظه آن در .نگفت چت  

ی شبیه درست که عجیب دردی
 

 سوال این .بود خفیک

 قدمت به سوال این .نبود پیش ماه دو و دیروز و امشب

 وجدانش نبود پرسش پرسشگر این و .بود دهه دو
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 آن .بود نشسته خودش روی به رو که بود خودش.بود

 .شده پاره دو محسن سوی

؟ چرا_   نگفن 

 جواب روز امروز .کرد فرو هم در را هایش انگشت پروانه

ی چند و سال اندی و بیست از بعد .بود
 
 .شده نابود زندیک

 .دونم نیم_

منده .رفت پایی  ی پروانه نگاه .امد باال آرایم به یارس رس  رسر

ی به رو از   .خودش با خودش رون 

 .کرده پاره.... رو عکس...حورا_

 پیشکش ی تحفه انگار .داد هل جلو به را محسن دست با

  .آمد جلوتر صورت راست سمت .داد یم پس را شده

  .تو...شوهر .من بابای...عکس_

ی .داشت بغض یارس صدای ی .رسکش و مردانه بغض   بغض 

 .خروش و داشت خشم باریدن، تمنای از بیش که

ی چرا_ ی .... و دیدی ؟ نگفن   .نگفن 
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 که سال بیست از بعد .کرد یم نگاه عکس به پروانه

 در حاال بود گریخته عکس این به کردن نگاه از همیشه

 صورت جزییات به زمان هر از بیش وجدانش دادگاه

ه محسن   .بود خت 

ی_   .امروز... به برسه گذاشن 

 .کرد نیم باور رو من حرف...کش_

ی از تر سخت .بود سخت  بود کرده سیع بار هر که چت  

 .کند تصور

ی_  .لحظه این... به برسه ... گذاشن 

 پرتش بار این و برداشت را محسن صورت چپ سمت

ی عکس .پروانه سمت گرد  ی تکه روی افتاد و خورد تان 

 دقیق چپ چشم و شد پنهان محسن راست چشم .دیگر

 .پروانه به زد زل

ی چطوری دیگه هان؟ کنم؟ چکار حاال...من_
 
 کنم؟ زندیک

 ... چطوری

 ...یارس_

ی حورا با چطوری_
 
 ؟ کنم نگاهش چطوری کنم؟ زندیک
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 .کرد نیم باور رو من حرف هیچکس_

ی_ ی .نگفن  ی هیچ    .نگفن 

 .کردی نیم باور ...هم تو خود_

ی تو_   .برسه اینجا تا قصه این گذاشن 

 .بود خورده باخت خودش از .بود شده مستاصل پروانه

  .خودش به خودش .بود شده بازنده خودش دادگاه در

 ...بگم ایران به خواستم یم من_

 تکتون تک... به .همتون به خدا لعنت_

ی روز اون .بگم که رفتم من_  .خونشون توی رفتم...حن 

 زده پس زن یک حرفای هیچکس .کردنیم باور منو ایران

 دست از هم رو شماها...فقط من .کرد نیم باور رو شده

 .دادم یم

 ...شده تجاوز من زن به_

 در پروانه و است خودش دنیای در یارس رسید یم نظر به

 های حرف کدام هر که شده مسخ آدم دو .خودش دنیای

 .داشتند را خودشان
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 اون یا بکشم رو خودم .بکشم رو زنم دونم نیم ! من زن_

ی بابای م همه ن  ی از رو چت   ون بکشم قت   دیگه بار یه بت 

  .بکشم

 یم احساس .بدهد فرو را دهانش اب توانست نیم پروانه

 که ای توده .است بسته را گلو راه تمام بزرگ ای توده کرد

ی .بود بغض   .چکید یم یارس های چشم از که بغض 

ی تو_ ی یم منو که تو .ببینم رو روز این من گذاشن   .شناخن 

ی تو ی .بشم نابود اینطوری گذاشن  ی .نگفن  ی نگفن   گذاشن 

 .جهنم این تو بسوزم

اهنش   .کشید جلو و گرفت را پت 

  .بخشه نیم هم خدا .بخشمت نیم_

 با او و رسید یم پایان به دادگاهش .ریخت فرو پروانه

ی  فرزند اینکه ی آماده .بود اعدام ی آماده گردن به طنان 

ی با خودش   .بکشد پایش زیر از را چهارپایه این کالمش تت  

 نیم من ببخشه اگه .بخشه نیم رو هیچکدومتون_

  .بخشمش
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 :برد باال را صدایش

 .بخشم نیم .خانم پروانه بخشم نیم_

 اسمش که لحظه همان .شد آویزان طناب از پروانه

  .شد یارس دهان در لقبش جایگزین

  .دید خودش چشم به رنج با را خودش مرگ و شد تمام

**** 

 

ی عرصی .نشست تخت ی لبه خزر  آسمان . بود باران 

 آمدهای و رفت میان از باران صدای و بود گرفته

  .شد یم شنیده بیمارستان

ی  زهر زخم از .بود گذشته ساعت چهار و بیست از بیشت 

 تمام روی بود مانده شده خراب دنیای یک حاال مار

 به .پوشید یم را هایش کفش .شد یم بلند باید .روحش

 قرن دو به انگار و کرد یم نگاه کفش سیایه روی خاک

 بیابان دل در دیروز همی  ی که آورد یم یاد به کند نگاه پیش

 خشک های شاخه به و زد یم پا اش دیرینه آرزوی به

 انگار چت  ی همه .بزنند امید های شکوفه داد یم اجازه دلش
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ی آدم به مربوط ی .بود دیگر هان   قرار .ها کتاب در داستان 

دش آنجا از  .بیاید شاپور بود  قصه این پایان بود قرار .بت 

  .باشد خوش

ی عرص آن در امروز اما  بود شده مرخص بیمار یک باران 

 .رود یم خودش قتلگاه به خودش پای با دانست یم که

ی هیچ و بود رفته شاپور ی به .نبود خت 
 
 چت  ی همه سادیک

  .کوتاه ی ثانیه یک در .بود شده تمام

 .کرد نیم نگاهش .سمتش بود گرفته را مشیک چادر پروانه

 جسمش فقط رسید یم نظر به و نداشت رو و رنگ

 .آنجاست

 هایش دست .کرد معطل ثانیه چند .گرفت را چادر خزر

 .پاهایش روی بود افتاده

 حورا؟_

 :کرد مرتب را خودش چادر پروانه

  .دیگه روز دو ییک...میمونه_

 نگاه زخمش جای به .تخت ی لبه گذاشت را دستش خزر

  بود؟ سوخی  ی در تنش تمام نقطه این جای به چرا .کرد
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 .ببینمش خوام یم_

ی .عمیق . کرد نگاهش پروانه  شده عوض نگاهش در چت  

ی .بود ی و تشویش از بود پر که چت    .نگران 

  .منتظره یاسی  ی_

 ...من_

  .من ی خونه میای_

  .حورا پیش بمونم خوام یم_

 :خزر سمت چرخید بعد .رفت در سمت به قدم دو پروانه

  .کرده فرار خونه از نازنی  ی_

 .شد تندتر خزر قلب تپش

ی نیم_  کجاست؟ دون 

ی  :داد تکان رس دید را خزر گیج نگاه وقن 

 .بریم...باید_

 .کرد دنبال را رفتنش خزر لرزان های چشم

* 
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ی  هر از خزر زانوهای کرد پارک خانه در جلوی ماشی  ی وقن 

 ریشه ترس .بود شده لمس انگار بدنش .بود خایل حش

ی چه خانه در .هایش رگ تمام در بود کرده  در چت  

ی چه بود؟ انتظارش ی چه با کسان  هان 
 تا بودند ایستاده چت  

 بازگردد؟ جهنم آغوش به رمیده آهوی این

  .خزر منتظر ایستاد .کرد باز را در پروانه

د یم مشت در را چادر های لبه خزر س"فرسر س .نت   .نت 

س   "نت 

 :گفتآرام لب زیر .کرد باز را خانه در پروانه

ی یارس اگر_  .نده جواب گفت چت  

ی به گذاشت باغ به که را اول قدم خزر  و تشنج بوی خون 

ی
 

 در آنچه و افتاده اتفاقات بوی .کرد حس را آشفتیک

 های فیل از ای گله شبیه دلش در .بود شان همه انتظار

  .سخت و سنگی  ی .دویدند یم کرده رم

 خانه که رویش به رو عمارت تا خانه در ی فاصله نظر به

ها بود پروانه ی   .آمد یم کش کیلومت 
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 به .شد پیدا یارس هیکل که بود نرفته پیش درست هنوز

 ی دسته به دستش .بست یم را اش خانه در داشت آرایم

  .خزر به نگاهش و بود در

 :کرد زمزمه دوباره رسش پشت پروانه

  .برو_

 ای مرده را خودش حاال همی  ی .نداشت رفی  ی توان اما خزر

 کالغ منتظر .است آویزان باغ های درخت به که دید یم

ش که ها   .کنند پخش شهر در را خت 

 به و زد پلک خزر .گرفت فاصله در از قدم دو ییک یارس

 پرواز سمتش به یارس هم روی ها پلک آمدن فرود فاصله

 دارش جلو چت  ی هیچ که بود ای گرسنه گرگ .بود کرده

  .نبود

ی_ ی هر چت  ی همه ن   .جان 

 بلند دوباره .شد یم پرت .شد یم دور .شد یم کشیده خزر

به اولی  ی همان .بود شده سیاه دنیا .شد یم  به که ض 

ی خیالش  تاریک را جا همه رسش فرق بر بود محکم مشن 
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 . شنید یم گنگ را صداها فقط .سیاه سیاه .بود کرده

 .درد .درد .درد و هیاهو

 

 چادرش .بود کرده بلند را پاره تکه و زخیم جسم آن پروانه

  .مانده جا چادر دومی  ی .باغ کف بود مانده

 ایوان های پله روی کشید یم پروانه دنبال را خودش خزر

ی بعد و خورد سکندری بار یک  رسید خانه به باالخره وقن 

  .کرد رها زمی  ی کف را خودش کرد قفل را در پروانه و

 الیک های گل تصاویر . فرش روی گذاشت را هایش دست

 هم با تهوع و درد .بودند شده قایط هم در فرش رنگ

 یم را ها پرده که شنید یم را پروانه صدای .زدند یم شالق

 :کشد

 ...قسم بزرگیت به خدایا .کن رحم خدایا_

 از پر .الیک .بودند شده فرش رنگ کلمات خزر ذهن در

 ای نقطه در شد جمع دردهایش ی همه لحظه یک .خون

 کتک ...چرا اینجام؟ چرا حالم؟ این چرا چرا؟"سینه وسط

 "خورم؟ یم
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 اتاق تو بیا پاشو...پاشو_

 خزر .بازوهایش زیر افتاد دوباره پروانه لرزان های دست

ی حرکت یک در .نداد هایش دست به تن اما  ها دست آن 

 .کشید باال را خودش .باشد داشته کراهت انگار .زد پس را

 من سهم...این .باشم اینجا نباید .باشه اینطور نباید"

 صدای هزار .زدند یم حرف رسش در نفر هزار "نیست

ی .نامفهوم گنگ  شدن خاموش وجود با که صداهان 

 .شدند نیم خاموش هم باز حیاط در یارس صدای

 "...نباید .باشه اینطور نباید"

ی .داشت ادامه صداها  رسش در ها زمزمه لحظه یک حن 

 و باد ی زوزه صدای با همراه شب تمام .بود نگرفته آرام

 ادامه صدا این پروانه ی خانه های شیشه به باران شالق

ی هنوز که بعد روز تا .آفتاب طلوع تا .صبح تا .داشت  حن 

ی تا .بود نیاورده در تن از را خاک پر مانتوی آن  پروانه وقن 

دش  . برود بیمارستان به حورا آوردن برای تا زینب به ست 

 .بود شده دیر کالسش .بود صبح ده ساعت .ایستاد خزر

ی .ها جزوه ها کتاب .بودند منتظرش دانشگاه های پله  ن 

 .بود بلد سواری دوچرخه که پرسی و بگ
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ی؟ کجا_  مت 

 .کرد صاف را مقنعه پریشان و خسته

 توام با_

 ریه به را رسد سوز و کرد باز را در .نداد را زینب جواب

  .رفی  ی .نیاز این در بود شده خالصه دنیا تمام .کشید

ون در این از حاال همی  ی یا  زیر ابد برای یا رفت یم بت 

ون آن آرزوهایش تمام .شد یم چال ها درخت همی  ی  بت 

 یک که شد نیم شد نیم .شدن معلم .درس .دانشگاه .بود

  .شوند تمام شبه

 .کرد پا را ها کفش و شد خم

ی دوباره .ست خونه یارس_  .نکن درست رسر

 به دستش که محکم آنقدر .داد هل عقب را زینب دست

  .داد بدی صدای و خورد در

 .آمد پایی  ی ها پله از

 ریز های سنگ روی چادر بدون که بود روزی اولی  ی این

 .گذاشت یم پا باغ این
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 در به نگاهش .آب های چاله از پر .بود گل غرق حیاط

 کدام کالس؟ کدام داشت؟ درش چه امروز .بود حیاط

  استاد؟

 شبح کرد یم احساس .شد رد یارس ی خانه جلوی از

ی ی که سترسگردان   .آید یم در پرواز به کند اراده اگر حن 

  .نبود جلودارش کس هیچ

ی .بود خانه پس .شد باز یارس ی خانه در  بود نرفته حن 

ی  خانه به داشت فاصله مرگ تا دقیقه چند که زن 

ی چه .برگرداند  پرواز توانست یم هم حورا داشت؟ فرق 

 باالتر باغ های درخت تمام از .پریدند یم هم با اصال .کند

ی ی گرفته آسمان همان در و رفتند یم  نقطه دو خاکست 

  . شدند یم سیاه ی

 کجا؟_

 خزر .کشید و گرفت را مقنعه .بود دویده برهنه پا یارس

ی احساس که برود عقب آنقدر مقنعه داد اجازه
 

 خفیک

  .رفت یم باید .شد نیم کند هایش قدم اما .کند
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 ....حرویم پدر سگ_

 .کشید عقب و گرفت را بازوهایش یارس های دست

 .کرد یم نگاه در به خزر .آمد پایی  ی ها پله از عجله با زینب

  .رفت یم باید

  .زنم یم آتیشت .زنم یم دارت عیل به_

ی .کرد مقاومت خزر  .نداشت رساغ خودش در که توان 

 جدا خودش از کرد سیع و گرفت را یارس های دست

  .صورتش توی کوبید یارس .کند

  .کشمت یم حرومزاده_

ی بعد و کرد نگاهش خزر ی چه بداند اینکه ن   این زمان 

 صورت به شدت با را دهانش آب است گرفته را تصمیم

  .کرد پرت یارس

ی شوک، ی خشم و تحقت   یارس .شد پخش حیاط در انتها ن 

 نداند انگار بعد .کرد نگاهش دریده هم از های چشم با

ین  به .کرد نگاه راستش و چپ به چیست حرکت بهت 

ی همان  دنبال به .دوید خانه سمت به بود آمده که شتان 

ی   .کند مساوی را نتیجه بتواند که چت  
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دش تا دوید زینب .کرد تند پا حیاط در طرف به خزر  .بگت 

ی چنان با .داد هلش خزر   .خورد تلو تلو زینب که قدرن 

ون اش خانه از یارس که دانست یم ی .زده بت   در چت  

 چند فقط شکیل هر به مرگ تا او ی فاصله و دارد دست

 در به دستش بود؟ دور اینقدر چرا در اما .است دقیقه

 و پروانه .شد پیدا پروانه .شد باز زودتر در رسید که

  .حورا نام به جسدی .حورا

ی از باشکوه قاب این تصویر و
 
 را نیمه نصفه های زندیک

خانه بزرگ کارد با که یارسی  .کرد پر دوید یم آشت  

 زهرا ی فاطمه یا_

 دست پروانه .گریخت کوچه به پروانه بازوی زیر از خزر

  .در جلوی گذاشت را هایش

 ...مادر یارس...یارس_

 .بود پریده پایی  ی ماشی  ی از یاسی  ی

 حاال همی  ی انگار بود شده قرمز طوری خشم فرط از یارس

کد صورتش که بود ون خون .بت   تمام هرگز و بجهد بت 

  .نشود
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 شبیه که موجودی .گرفت را خزر کوچه میانه یاسی  ی

ون اب از مایه   .زد یم پا و دست مانده بت 

 ...یارس...یارس_

 عمو بلند صدای با و داد یم هلش داخل دست با پروانه

  .نبود خانه در که مردی .زد یم صدا را عیل

ش و صالچ خانم  ایستاده ها پله روی وحشت با دخت 

  .بودند

 را یارس در ی دهانه از بود شده موفق باالخره پروانه

 :بفرستد داخل

 ...یارس سادات جد به رو تو_

 مرده مثل حورا و بود داشته نگه در پشت را خزر یاسی  ی

 .کرد یم تقسیم همه بی  ی را نگاهش متحرک ای

 در نزدیک حورا و یاسی  ی خزر .شد بسته خانه در باالخره

 گرفته زینب و پروانه باغ وسط چاقو با یارس .بودند

 التماس به چاقو گرفی  ی برای تالش در پروانه .بودنش

 :بود افتاده

 ...بابات خاک ارواح به رو تو_
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 چسبید و شد رد پروانه های چشم از یارس غیظ پر نگاه

 :زد داد یاسی  ی به رو بعد .حورا به

  .کشمش یم عیل به .بریدم را رسش خونه این تو بیاد_

د یم و گرفته را یارس دست مچ پروانه   .فرسر

 .... سیدشهدا به رو تو ...مادر یارس_

 :کشید داد یارس

ی جای خونه این_
 
ی ی ننه اون راه .نیست هرزیک  چت  ی همه ن 

 .بره خواد یم رو ش هرزه

 

 :داد تکان را پروانه

ی .روته مادرت نجس اسم .هرزه مادرسگ_
 
 تو هرزیک

ی هر .خونته  خراب جان 

 تتمه .رسید پایان به یارس برای جهان ناگهان لحظه این در

 بازی و ماجراها ی همه بودن دروغ به داشت که امیدی

ی پرده و حقایق با که  بر نقش کرد یم ذهنش در ها پوشر

 جلو قدم دو .خورد تکان مسلم روح آن حورا، .شد آب
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 زد زل بود کرده رها را چادرش های لبه حالیکه در و آمد

 آن و لحظات آن ورای را چت  ی همه داشت انگار .یارس به

 گور از .خش از پر .بود لرزان صدایش .دید یم اتفاق

 .برخاسته

 .نبود هرزه...من مادر_

ی .شد سکوت ی عمارت در لحظه آن تا انگار که سکون   بن 

 بار زیر اینطور کش هرگز .نداشت سابقه هاشمیان

ی ی و لرزان صدان  یده صدایش جان ن   .بود نت 

  .بود تو بابای...هرزه_

 رس انگار .ابد برای تریک .جانکاه و عمیق .خورد ترک یارس

 .ریخت وجودش به دنیا رنج ی همه .شد تمام .داد جان پا

  .شد له .شد خم .شد خرد

 .است آمدن کش حال در دنیا رسید نظرش به .زد پلک

 او و تر بزرگ و بزرگ .شود یم منبسط پیش از بیش جهان

 در  .است شدن بخار حال در ناقابل آب ای قطره شبیه

  .شدن ناپدید .شدن تمام حال
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 آن با بود برگشته مرگ با جنگ از که پریده رنگ زن این

ی لرزان صدای و نزار حال  هم عمر یک که بود گفته چت  

ی آن با مبارزه برای  نه و بود گفته حورا . حورا .نبود کاق 

  .دیگر هیچکس

 شدن پاره صدای ترتیب به .دوید هایش چشم به خون

 اندازه این تا یک از .شنید یم را مغزش اتصاالتی و ها رگ

ی  اسم اینطور ها غریبه جلوی تا بایستد که بود شده رگ ن 

 این بود؟ آمده رسش به چه شود؟ خاکمال رسمش و

 آورده کم زن این برابر در اینطور که بود کرده چه عشق

 غریبه دو و بود شده زنده پیش سال بیست حرف بود؟

 .بود شنیده خزر .بود شنیده هم زینب خواهرش هیچ، که

  .یاسی  ی و پروانه

بان  .پرید و شد کور .گذاشت آسمان به رس قلبش ض 

  .کند تمام جا یک را کینه و رنج و عشق تا پرید

 .میانشان بود پریده یاسی  ی برسد حورا به انکه از قبل اما

 .بود گرفته هوا روی را یارس دست زورش پر های دست

د یم طوری ی دست که فرسر  .بود شده حس ن 

 .بنداااز .بندازش_
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 یک که دید یم را حورا هایش چشم خون پشت از یارس

 از را خایل نگاه همان و بود نخورده تکان جایش از هم قدم

 دهن انگار .بود دوخته او به یاسی  ی درشت هیکل پشت

ی ی"کند کچ  ی .یارس آقا باخن  ی رس آخر .باخن   بد .باخن 

ی ی .چرخید دنیا .باخن 
 
 .نقطه این به رسید و گذشت زندیک

 ".تو پشت تا برادرتم پشت من که اینجا .اینجا به

 حرومزاده...حرومزاده_

 :غرید یم هایش دندان میان از

  تون....جند مادر نجاست .نیار منو بابای اسم_

 یارس و افتاد چاقو .داد هلش عقب به دست با یاسی  ی

 :رقت باال یاسی  ی صدای .خورد سکندری

  .شو خفه_

 :کرد راست کمر یارس

م سگ از_  ور برید .خیابون تو نندازم رو جفتتون اگه کمت 

 .... مادر اون دل

 :زد داد دوباره یاسی  ی
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  .ببند رو دهنت_

 :یاسی  ی سمت گرفت را خشمش یارس

ی .کرد بزرگ رو حروم به نمک توی من بابای_  که تون 

 بودی مرد اگه .بود زیاد رست از خونه این دیوارای همه

ت زار دو اگه ی غت   ببندن رو حرفا این وانمیستادی داشن 

  .بهش

 :کرد پروانه به رو یاسی  ی

شون !مامان...مامان_  .خونه بت 

 :شد راه سد یارس

ی همه_  نمکدون .بود زیاد رست از کرد یم بهت که محبن 

ی    .مادرت هم تو هم .شکسن 

ی .داد نشان را پروانه .کرد اشاره رس عقب به دست با  جان 

  .کجاست دانست نیم که

 پای وقتشه که حاال چریدید خوب . کردید خوری مفت_

ی تو ...وایسید آبروش  و داشی  ی بابا از آخه میفهیم خ 

ی از تو .آبروش
 

ی مردونیک  ؟ فهیم یمخ 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 انگار .نبود یاسی  ی آن شبیه هیچ که یاسی  ی .چرخید یاسی  ی

 رگ کلمه بدترین و .یارس کلمات رگبار میان بود مانده جا

 نفرت و خشم خون میان از یاسی  ی این .بود زده را گردنش

 و گذاشت دست .آمد جلو بلند قدم دو .بود شده زاده

 دست .کند داری میانه پرید پروانه .گرفت را یارس ی یقه

 ثانیه یک یاسی  ی .دو هر تالطم پر ی سینه روی گذاشت

ی  دندان میان از .سالها از پس .شد ریز رس بعد و کرد صت 

ی با شده کلید های  :غرید خفه صدان 

ی معنای من_
 

 بچه کثافت پدر پای و دست زیر رو مردونیک

ی از !فهمیدم تو باز ی تا بود سالم ۴ وقن   واصل درک به وقن 

 . شد

 گرمای به باغ های درخت ی نداشته های برگ ی همه

 و .ریخت فرو و گرفت آتش کلمات این ی سوزاننده

 .بود پروانه برگ آخرین

ی
 
 .برد زمان ها مدت فرودش و آمد فرود رقصان که بریک

  .زد بهم خانه در شدن باز را جنگ آن ی صحنه
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ی کرد یم سقوط حالیکه در و در به داد تکیه عمو زن  ن 

ی صفحه شبیه که آنها به توجه  بازی اواخر در شطرنچ 

 :نالید بودند پراکنده

 .کرده پیداش ...عیل .کرده پخش رو فیلم_

ی  ی ی ریشه به تت   به ها درخت .بود آمده فرود هاشمیان بن 

 .غمزده و سنگی  ی .آمدند یم فرود زودی

**** 

 

 خودش رسید یم نظر به .رفت یم باال ها پله از ارام شاپور

ی ی توده  در شبانه .کرد یم حملش باید که بود سنگین 

  .گشت یم کلید دنبال به کیف در آمد یم دنبالش حالیکه

م یم دوش یه_  بیمارستان برمیگردم گت 

 تا کرد یم خشک ی رسفه چند حداقل جمله هر از بعد

  .برگردد صدایش

 مادرش دیدن .بود کالفه و خسته .ایستاد در کنار شاپور

ی آنهم بیمارستان در  گرفی  ی تحویل به ای عالقه هیچ وقن 

 .بود کرده ترش خسته همیشه از نداشت او
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 نیست؟ خونه مگه_

 :انداخت در به را کلید شبانه

 .خوابه_

 :رفت هم در شاپور های اخم .بود آورده پایی  ی را صدایش

 نریزه؟ بهم پرنسس خواب بزنیم حرف اروم_

ی روی انگشت شبانه  :گذاشت اش بین 

ه خوابش شبا .هیس_  .نمیت 

ی شاپور که کش .زدند یم حرف شهرناز مورد در  حن 

ی  اینکه از حاال و بیاورد زبان به را اسمش نبود حاض 

 کالفه بود ان در شهرناز که بیاید ای خانه به بود مجبور

  .بود

ون اش خسته پای از را ها جوراب .مبل روی نشست  بت 

ی چه قراح در حاال .هایش انگشت به زد زل .کشید  خت 

 .بود آورده را خزر چادر و کیف و دوچرخه میثم بود؟

  بود؟ کجا حاال خزر خود

  .گذاشت هم روی را هایش چشم
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 .بده من به اب لیوان یه_

ی خش صدای  بعد و شد شنیده خواب اتاق از خشر

 رسش لحظه یک شاپور .شد ظاهر اتاق در میان شهرناز

 که دید را کوچکش خواهر مدتها از بعد و آورد باال را

ی هیچ  کردند نگاه هم به .نداشت سابق شهرناز به شباهن 

 شهرناز .فرش به دوخت را نگاهش اخم با زودتر شاپور و

ون اتاق از  :آمد بت 

 چطوره؟ مامان_

 :گفت بست یم را یخچال در که حایل در شبانه

ه_  نخوابیدی؟ چرا .بهت 

احت بیا تو_ م من کن است    .پیشش امروز مت 

 اینجا .پرید باال کیم ابروهایش .پرید باال دوباره شاپور رس

ی انگار   .دار صدا .زد پوزخند .بود شده عوض چت  

 :شاپور سمت گرفت را آب لیوان شبانه

م خودم نه_  .مت 
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احت . شدی خسته_ ه خوابم شبا که من .کن است   نمیت 

م  .بیمارستان مت 

  .پرید وسط شاپور پوزخند صدای دوباره

ی امتحان فردا میاد شاهی  ی بمون نه_  داره ریایص 

  .کن  کمکش

ی .کوبید واقع در .مت  ی روی گذاشت را لیوان شاپور  عصن 

 ی همه خوردن گره اینطور از .زمان و زمی  ی از .بود

 و کرده ورم و زخیم صورت و رس برای اینکه از .اتفاقات

 ببافد مادرش برای دروغ بود شده مجبور اش خورده کتک

  .بشنود طعنه ها رسفه میان هم پشت و

 :انداخت پا رو پا و داد تکیه

ی یه اینکه مثل نه_ ان 
ی .شده عوض خییل چت    ستبچه تاثت 

 شدن؟ بیوه یا

 :توپید شبانه

 !شاپور_

 نگاهش شهرناز .داد ادامه شهرناز به نگاهش به شاپور

 :گفت شبانه به رو .نکرد
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  .ساعت چند یه بخواب برو پس_

 .ساعت دو ییک...هستم حاال باشه_

 :کشید عمیق نفس شاپور

ه ییک .نباش نگران تو .هست آره_ ه میشوره میت    میاره میت 

 .نخوره تکون دلت تو اب تو

 .میکنم خواهش شاپور_

ی میدونه خودش این .شبانه نکن خواهش_  که جان 

ی همی  ی برای زیاده هم رسش از وایساده  .نمیگه هیچ 

 :کرد نگاهش باالخره شهرناز

ی نطق واسم که نموندم تو ی خونه تو_  ی خونه .کن 

 .بابامه

 :خندید شاپور

  ا؟_

 :ایستاد

  شد؟ بابات ی خونه حاال_

 :پرید وسط دوباره شبانه صدای
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 !خواهشا بسه شاپور_

ی آخه نه_  و قفس و زندان اینجا بره خواست یم وقن 

 شکفته استعدادهای و خودش برای بود تنگ .بود رسداب

 بودن کرده تنگ بهش رو عرصه خونه آدمای .شنشده

 !! بابا ی خونه شده یهوووو حاال

 :ندهد جواب تا گرفت شهرناز سمت را دستش شبانه

 .کنم یم خواهش اتاق تو برو !شهرناز_

 داد یم فشار هم روی را هایش دندان حالیکه در شهرناز

 شاپور .کوبید بهم محکم را در و رفت اتاقش طرف به

 :زد داد رسش پشت

 بهم درو اینطور نیست ددیت شوگر ی خونه اینجا هوی_

ی  داره صاحب اینجا .بکون 

 .کن بس تروخدا شاپور_

 .کنم تحمل اینجا اینو تونم نیم من_

 . برو برگرد پس_
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 گردنش به دست شبانه .کرد نگاهش خشم با شاپور

 :کشید

 .دیگه االن .پذیرفتیم و کردیم حل رو مساله این ما_

. 

  ما؟_

 .مامان و من_

 .نیستم آدم که منم_

 روز و حال اون با نیست حرفا این وقت واقعا االن_

 .مامان

 .تر کالفه و تر خسته .مبل روی نشست دوباره شاپور

 :گفت بعد ایستاد ثانیه چند شبانه

م من_ م دوش مت  ی .بگت  ی چت    .هست یخچال تو خواسن 

ی  مت  ی ی لبه به زد زل شاپور .شد ساکت خانه رفت وقن 

ی  رد و برداشته خش جا چند. بود شده پریده رنگ که چون 

 با .بود پیدا بپوشاند را ها خش بود کرده سیع که ماژییک
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 خواستگاری از و بیاید تواند یم که بود کرده فکر خودش

 بزند حرف

ی .داشت را قصدش اتفاق آن از قبل حداقل   در تت 

 باز .بود کرده فکر هم باز اتوبوس در راه تمام .تارییک

 آن مادر حال اگر که بود کرده فکر .بود ریخته نقشه

 چت  ی همه حاال اما .کند مطرح حتما نبود بد هم قدرها

.. ماجرا آن با اتفاق، آن با حاال .بود دودیل از پر برایش

ی  بود؟ درست کاری چه راسن 

ی به  بود رفته میثم برای پیامش .کرد نگاه اش گوشر

 پرسیدی؟_

 :بود داده جواب میثم

 .شده مرخص_

 االن .خزر خزر خزر"گذاشت هم روی را هایش چشم

؟ منده خودش از "کجان  ها حاال اینکه از .بود رسر  کیلومت 

 جا ماجرا دل در خزر حالیکه در بود دور حوادث مرکز از

ی .بود مانده  ایخانواده چنان برای هضمش که ماجران 

 .نبود ممکن هرگز
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ی .کرد نگاه بود گرفته خزر از که عکش تنها به  در جان 

 اش رورسی با خزر .بود گرفته اضار با .کاروانرسا حیاط

 :بود رفته ور

ی؟ میشه_  نگت 

 .کنم نگاهش شبا دارم دوست_

 و رورسی زیر بود زده باد .مضطرب .بود زده لبخند خزر

د را دو هر بود کرده سیع .مانتو های لبه  روز آن در .بگت 

 .آمد یم نظر به دور بد اتفاقات این ی همه چقدر

ی خزر اینم .بیا .شد قشنگ خییل_   .خانم ایران دخت 

 بود انداخته دست شاپور .بود گرده نگاه عکسش به خزر

 :کمرش دور

 ؟ چطوره_

 :بود زده لبخند خزر

 .خوبه_
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ی موج چه ببی  ی_
 

 نمایشگاه یه روزی یه .رورسیت داره قشنیک

 ...ام ... میذارم رو عکست این اسم بزنم خوام یم عکس

ی  بذارم؟ خ 

 به بود زده زل .بود کرده نگاه خودش عکس به دوباره خزر

 :صورتش

 .باد در شمیع_

 :بود داده فشارش شاپور

 شمع؟ این سمت بیاد باد که مردم من .نبود قشنگ اصال_

 یم آرزو .بود شده اشک ی کاسه دو هر حاال هایش چشم

 بتواند تا نبود خانه در هیچکس متمادی ساعات برای کرد

 شمع آن و خودش روز و حال به .کند گریه و باشد تنها

  .باد برابر در مانده تنها

 کم یشعله زودی به و شده آب دانست نیم که شمیع

 .شود یم خاموش جانش

**** 
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ی پالکه دو عمارت در آمد نیم نظر به  اتفاقات برای پایان 

 آن در چت  ی همه بود شده مقدر انگار .باشد داشته وجود

ی . بیاید پیش روز  به نخ هر رس که کالف چندین گون 

ی  طوری را همه کوچک حرکت یک و بود بسته دیگر کالق 

 .نشود پیدا کردنش سوا راه هرگز که کرد یم گوریده هم در

 درست که یارس .یارس سمت گرفت را اب لیوان عاطفه

  .کشید یم نفس زخیم خرس یک شبیه

 .یکم بخور...عمه...یارس_

 حیاط در را ها حرف تمام .بود پریده صورتش از رنگ

 و یارس دست به چاقو .بود رسیده دعوا میان .بود شنیده

ی ی صدای .هم به چسبیده برادر دو پیشان   گری میانچ 

  .یاسی  ی های حرف بعد و پروانه

 ...یارس_

 روی بود گداشته را هایش دست .نگرفت را لیوان یارس

 .بود شده سفید دست رنگ و بود کرده مشت .پایش

 تند و فرستاد یم صلوات .تخت روی بود نشسته سادات

 جمع اب لبش کنج ذکر هر بعد .چرخاند یم را تسبیح تند
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 هم مادر رنگ .گرد یم نگاهش چشیم زیر عاطفه .شد یم

 احتماال .بود خشکیده گلویش در انگار حرف .بود پریده

های ی چت  
 

  .بود شنیده گنیک

 :گرفت دودست با را لیوان عاطفه

 .شیطون بر خدا لعنت_

ی دلش  پشت از را رضوان صالچ خانم کمک با .بود قرار ن 

 هم پشت اینطور داشت اتفاقات چرا .بودند کرده بلند در

 افتاد؟ یم

 کالغها .کرد نگاه حیاط به .رفت پنجره سمت قدم چند

  بودند؟ انداخته راه را واویال آن چرا

 :گذاشت پایی  ی را تسبیح سادات

ه این_  کرده؟ چکار دخت 

ی کدام دانست نیم عاطفه  روزگار در .گوید یم را دخت 

ها از کدام هر حاال عمارت ی دخت   حورا، .داشتند ماجران 

ی .نازنی  ی خرصا،  .بود شده عاشق که خودش روزگاری حن 

 اولی  ی با که او .کجا ها داستان این و کجا او ماجرای اما

ی و سییل  هیچ که مردی عقد ی سفره پای بود نشسته ترسر
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 خفه نطفه در اون ماجرای .نداشت عشق ان به ربیط

  .بود شده

 :نالید خودش با لب زیر

  .کن رحم...خدایا_

ه این میگم_   کرده؟ چکار دخت 

  .کرده پیداش داداش_

  .نمیگم اونو_

ی را اب لیوان عاطفه  تصویر .گرفت مادرش سمت جهت ن 

 .حورا های حرف .رفت نیم ذهنش از حیاط جنجال

ی زیر کلمات ی .یاسی  ی لن   و سالها ان ی بود؟همه راست یعن 

  .نبود ممکن نه...ها حرف آن

 .بخورید اب یکم_

ه چه .چکار خوام یم آب_  خونه؟ این تو خت 

 معرض در .بود رسخ .کرد نگاه یارس به چشیم زیر عاطفه

ی بمب یک .انفجار  کدام دانست نیم که بود نشده خنن 
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 زمزمه خودش در دوباره .کشید خواهد را ضامنش حرکت

 "کن رحم خدایا"کرد

ی_  .بود ساده بحث ...یه .مادر نیست چت  

ی ...یارس_ ه؟ این کرده چکار مادر؟ شده خ   دخت 

 .خشمگی  ی های نفس صدای همان تنها .نخورد تکان یارس

 :تخت ی لبه نشست عاطفه

 ...مادر که گفتم_

ا این خواستم نیم که روزی اون .نزن حرف تو_  بیان دخت 

 ابروی که دیدم یم رو ساعت این و روز این خونه این تو

ای دست ی ملعبه بشه ما   .خراب ی زنیکه اون دخت 

 همیشه از ایران تصویر .داد قورت را دهانش اب عاطفه

ی تصویر .بود شده تر زنده برایش  آرزو روزگاری که شاد زن 

 چند بود نوجوان که روزگاری در باشد شبیهش داشت

 دست .بخندد ایران مثل بود کرده سیع آینه در باری

ب خوش زن آن .بزند حرف و بدهد تکان را هایش  که مرسر

  .رقصید یم دار طناب بر

 ...مادر_
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 کجاست؟ عیل_

 .کند یم پنهان ها حرف پشت را نازنی  ی ماجرای کهمعلوم

ی اش درباره یا بشنود خواست نیم   .بگوید چت  

 ...داداش_

 .اینجا بیاد بگو بهش بزن زنگ_

 را ها حرف آن مادر .مالید بهم را هایش دست عاطفه

 ایستاده محسن پشت قد تمام سال اینهمه بود؟ شنیده

 با و قوی آنقدر .ها نقل و حرف تک تک برابر در .بود

 نیم نظر به .بود شده فراموش چت  ی همه کم کم که اراده

ی رسید  باور را ایران داستان آن که باشد هم نفر یک حن 

  .باشد کرده

ی ختم ماجراها این که کن دعا ... مادر_  داداش .بشه بخت 

ی این دنبال خیابوناست کوچه ی اواره روزه دو  .دخت 

 به رو آرایم به چت  ی همه .شد بغض از پر صدایش ناگهان

 و شده خیس خانه بنای .بود گذاشته شدن خراب

 .بریزد فرو که بود عنقریب

 :کرد یارس به رو سادات
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ی هر وایسادی_  بگن؟ بابات مورد در خواست دلشون خ 

ی یارس های انگشت که دید یم عاطفه  .شدند مشت بیشت 

 و سال و سن ان با چطور مادر که پرسید یم خودش از

 را ها حرف ارتفاع و فاصله آن از سنگی  ی نیمه های گوش

ی ذهنش از ای گوشه همیشه است؟ شنیده  این درگت 

 هم آنقدرها .نیست مریض هم انقدرها مادر که بود ماجرا

ی شاید و شنود یم بیند یم .نیست درمانده  خلوت در حن 

 این گذاشت نیم هیچوقت اما برود راه هم قدم دو ییک

ی فکرها  حاال اما .کند رشد ذهنش در ثانیه چند از بیشت 

 این .نیست معمویل شنیدن یک فقط این کرد یم فکر

ی یک این .است "دانسی  ی "یک  واقف این .ست پیشگون 

 چنی  ی انتظار و دانست یم را چت  ی همه مادر .است بودن

  .کشید یم را روزی

  .شد پاره سینه در عاطفه قلب .ایستاد یکباره یارس

 :داد ادامه لحن همان با اما مادر

 روی بذاره پا ناکش و کس هر که اوردم بارت اینطوری_

ی آبروی
 
ی تو و ما خانوادیک ؟ هیچ 

 
  نیک
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 با که بود یارس جواب برای انتظار تالطم در عاطفه

 پنجره به .پرید جا از خانه در شتاب پر شدن باز صدای

ی و کرد نگاه ی درختها وقن   .ایستاد گرفتند را نگاهش مست 

 .شده پیدا کوچک ی بره و عیل .بود عیل

 

 قتلگاه به که گوسفندی مثابه به درست .کشیدش یم عیل

 خواند ذکری لب زیر .گرفت گاز را لبش عاطفه .رفت یم

ش نیمه دانست یم که  بعد و است خوانده اشتباه را بیشت 

  .رفت پایی  ی ها پله از عجله با

 نشیده هایش گفی  ی داداش داداش صدای بعد ثانیه چند

 دو از هایش دست .بود ایستاده پا رس هنوز یارس .شد یم

 در .شده مشت ها انگشت و بود آویزان بدنش طرف

 انگار .خورد نیم تکان یارس اما .بود شده هیاهو حیاط

ی هیچ ی هیچ .بدهد تکانش توانست نیم دیگر چت    چت  

ی ی هیچ .نبود پیش ساعت نیم اتفاقات از بزرگت   و صدان 

ی هیچ   .کرد نیم تر له و تر خموده آن از را روحش حرق 

 .بود شده تمام حیاط در یارس
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  .یاسی  ی از بعد .حورا شنیدن از بعد

 خاموش فوت یک به انگار بودنش زنده و بودن آدم تمام

ی که مردی .بود خایل جسیم فقط حاال .بود شده
 
 اش زندیک

 لحظه یک و روز یک در را اش عقیده و عشقش زنش، ،

  .بود واقیع ی باخته پاک یک حاال و بود داده دست از

 خودش روی را نگاهش یارس اما .بود سکوت در سادات

 .جواب انتظار در نگایه . عمیق نگایه .کرد یم احساس

ی  منتظر .بود نکرده پرت را حواسش هم هیاهو ان حن 

  .بازخواست آن جواب .بود جواب

ی چه بود فهمیده چطور بود؟ شنیده چطور  در چت  

 دانست یم چطور است؟ شده بدل و رد انها بی  ی حیاط

ی او که  است؟ نگفته چت  

ی همی  ی رو به رو دیوار این دانست یم  حاال که جان 

ی به زده زل و ایستاده مجسمه یک مثل جلویش
 

 ریختیک

ی عکس حامل رنگش
 
ین .است پدرش از بزریک  عکس بزرگت 

ه نگاه آورد یم باال را رسش سانت چند فقط اگر .خانه  خت 

 ی طبقه در درست که همان .دید یم را ها چشم آن ی

  .بود شده نیم دو وسط از پایی  ی
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  .نداشت را کردنش نگاه طاقت دیگر که عکش

ی در اب  ی همه .داغ رسب .بود شده رسب گلویش مست 

 ی زمینه پس در بود شده ای زمزمه برایش حیاط هیاهوی

ی چنی  ی چطور .یاسی  ی ی جمله .یاسی  ی صدای  را چت  

  بود؟ پا رس و زنده هنوز چطور بود؟ شنیده

 چنی  ی شد یم مگر بود؟ ساخته چطور را قصه این یاسی  ی

ی ی مریض و خسته ذهن کدام ساخت؟ داستان   بود العالخ 

 ساله ش پرسی دهان از و بسازد را ماجرا این بتواند که

ون  بریزد؟ بت 

 و حمایت آنهمه...یاسی  ی داشی  ی دوست آنهمه پس

ی روزهای آنهمه ...پدری  در دستیاری روزهای آن...تنهان 

 ...چینش سنگ و خانه دوم در آن...عکاسخانه

 ابد تا امروز از که آتشفشانیست رسش کرد یم احساس

ی گدازه .بود خواهد فوران در  شکل به که سوزاننده هان 

 جمالت و جریان در هایش گوش در شده شنیده کلمات

  .بودند دهانش در نگفته

 .بود مرگش روز امروز
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 .سادات سمت چرخید اش تنه نیم ربات یک مثل آرایم به

ی نگاه .منتظر نگاه ان سمت  را اش رسمایه ی همه که زن 

 .روزی چنی  ی برای پرس این و نوه این روی بود گذاشته

 دهان و بایستد تواند نیم خودش دیگر که روزی برای

د گل را همه  یم دفاع پدرش از باید که روزی برای .بگت 

 :کرد باز را دهانش سادات .کرد

ی چرا_ ی هیچ  ه؟ این به نگفن   حق باشه که زنته دخت 

 ...نداره

ی صدای آن کرد فکر یارس  ته از که ای خسته و روح ن 

 بگذرد ها درخت از توانست یم چطور امد یم حورا جان

زن یک های گوش به و کند عبور پنجره از   برسد؟ پت 

ییم_  .دونسن 

ی نه بود سوال نه  فقط .نبود چت  ی هیچ .تعجب نه خت 

 شعله و سوزاند یم ماند یم دهان در اگر که بود ای گدازه

 .کشید یم

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 انگار .کرد نگاهش یارس .شد گرد سادات های چشم

 فرو نگاهش برابر در آرایم به لرزه زمی  ی یک به که کویه

 .ریخت یم

ی یم ...رو همه_   .دونسن 

  .گرفت گر سادات

ی_ ی تو دونستم؟ یم رو خ  ی ن  ن   و کس هر وایمیش که غت 

ی ولد حروم تخم هر ناکش  بابای رس پشت زنان 

 .بزنه حرف جوونمرگت

 یارس نظر در انگار حرکاتش تک تک .کرد یم نگاهش یارس

ی و کشدار  خودش این کرد یم احساس .بود طبییع غت 

ی و شاهد که نیست  مرد این .گوست گفت ان از بخشر

ی خودش. دیگریست  .بود مرده خانه آن حیاط کف جان 

ییم_ یم داربچه زن...براش همی  ی برای ....پرست که دونسن 

ی  .گرفن 

ون کاسه از انگار .زد وق سادات های چشم   .پرید بت 

  .نیامد کوتاه اما یارس .رفت کف نفسش لحظه یک

ی...پرس_ ف ن   ...تحرومزاده رسر
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 :آمد باال عجله با ها پله از عاطفه وقت همی  ی

  .کرد قفل درو رفت دوباره .عموت رساغ برو عمه یارس_

ی .داد ادامه سادات به نگاهش به یارس  ناگهان به که سادان 

ی با کوتاه ای ثانیه در را فرش تا عرش ی فاصله  جمالن 

 .بود کرده یط کوتاه

**** 

 

ی مال که بگو_  .میمونیم هم با هم آخر تا من 

ی از پرسی صدای ون گوشر  دست کف از و آمد یم بت 

 .شد یم پخش اتاق در زینب

ی چند مستطیل در ی سانن  ی مت   شده جا نازک زینب گوشر

 بود معلوم و داشت مضطرب لبخندی .بود نشسته .بود

 خوشحال دوربی  ی آن کادردر گرفی  ی قرار از انقدرها

 به دست با یا انداخت یم پایی  ی را رسش مدام .نیست

 .رفت یم ور صورتش های کناره

ی .بدونن باید همه .دیگه بگو_  من از تونه نیم هیچ 

تت ی جون تو .بگت   .من 
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 افتاده .بود ننشسته .بود نشسته اتاق در پشت خزر

  .پروانه و حورا خودش  .بود

  .بودند آورده خانه به زینب و یاسی  ی که ای جنازه سه

 یک روی وزنش .بود مانده تنش زیر پاهایش از ییک

ی به نگاهش و بود دستش ی چند در که زینب گوشر  سانن 

ی  .بود حورا تر آنطرف .ریخت یم اشک و نشسته اش مت 

 یخ و خشک حورا نگاه . اش سینه به بود چسبیده کوثر

  .بود رو به رو دیوار به زده

 ...پروانه...پروانه ....پروانه و

ی .بود شده خایل روح از انگار  پلک بود مطمی  ی خزر حن 

 یم نگاه ای نقطه به و شده کج گردنش .است نزده هم

 .نبود دنیا این به متعلق نظر به که کرد

ی عشق تو .برم هات خنده قربون .آره . بخند_  .من 

ی اون میشکنم  و خط برات و بشه بلند روت که دسن 

 .بکشه نشون

ستان های همکالش از ییک .بود شده پخش فیلم  دبت 

ی روی بود فرستاده  این بود نوشته زیرش و زینب گوشر
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ی  و جمالت این رسعت همی  ی به نیست؟ تو عموی دخت 

  .بودند شدن دست به دست حال در ها صحنه و کلمات

 در به تکیه از خزر .کرد باز را اتاق در شتاب با یاسی  ی

  .خورد رس عقب

 .اینو کن قطعش_

ی و شد خم  تکان خزر .کشید زینب دست از را گوشر

 بغلش کوچه در یاسی  ی که آنطور انگار ناگهان .نخورد

 ریخته را میانشان دیوارهای بود شده رفتنش مانع و کرده

ی هیچ .بود  کشید باال و خودش کردن جمع برای تالشر

  .نکرد اش آشفته ی مقنعه

 خفه را اشگریه تا دهانش جلوی گذاشت دست زینب

ی آوار زیر به .بست را هایش چشم خزر .کند  یم ماندگان 

 تکشان تک های رگ در نجات به امید که مانستند

  .بود خشکیده

ون اتاق از بعد و کرد نگاهشان ثانیه چند یاسی  ی  .رفت بت 

 سمت به که شد یم شنیده ها پله روی هایش قدم صدای

 خزندگانش آرام دنیای به که رفت یم .است رفته بام پشت
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د پناه د سکوت به پناه .بت  ی از بت   سالها از پس آنچه رسر

ی از .بود شده جاری زبانش بر سکوت  .شده آشکار راز رسر

 جنجال آن و خانه به نازک ی دوباره رسیدن از بعد

 عمارت آمد یم عمه و عمو زن صدای فقط که کوچک

ی هیچ .بود رفته فرو وهم و سکوت در  . آمد نیم صدان 

 .شکاند یم را سکوت که بود زینب ارام هایگریه فقط

ی  این بود کرده احساس انگار .بود خوابیده آرام کوثر حن 

  .بخوابد آرام اینطور تواند یم که روزهاییست آخرین از

بازمانده به .حورا به بعد و کوثر به .کرد یم نگاهش خزر

 به بعد .حوادث یباقیمانده به .عیار تمام جنگ یک ی

 در بود شده خالصه دنیا رنج تمام انگار .زد یم زل پروانه

ی .سکوتش و بهت نگاه،  هرگز یقی  ی به که بود شنیده چت  

 یادگار پرسش، یاسینش، .بشنود روزی کرد نیم خیال

 گاهش تکیه و تنومند درخت ، بودنش دلیل تمام و هاشم

 رسش بر را دنیا ی همه که بود برداشته رازی از پرده

ی .بود کرده خراب
 
  .بود شده تمام برایش زندیک
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 نیم تمام لحظات این چرا .بست را هایش چشم خزر

ی این چرا شدند؟
 

 نیم هم با را شان همه جان ناگهان زندیک

 گرفت؟

 دویدنش آن .دید یم را شاپور اش بسته های چشم پشت

ی .وحشتش و ترس آن .بیمارستان به او رساندن برای  نگران 

 .بازنگشی  ی و رفی  ی .نبودن...آن و عشق آن .اش دلهره و

 رس و بود رفته روز هر مثل دانشگاه؟ بود؟ کجا حاال

 اینکه به کرد؟ یم فکر او به بود؟ نشسته کالس

ی چه کجاست؟ ی است؟ آمده رسش بر بالن   شد یم یعن 

ی فرار این که   برنگردد؟ هرگز دیگر و باشد انتها ن 

ی و رس با فکرهایش ی رژه  خانه سمت از که گنگ صدان 

 های جیغ صدای انگار .شد متوقف آمد یم عیل عمو ی

 کمک .در کوبیدن صدای .بود عمو زن از ای خفه

  .خواسی  ی

 خزر .شد بلند و گرفت دیوار به دست آرایم به زینب

 :شنید یم را اش زمزمه

 .... خدا یا_
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ی در کوبیدن صدای بعد ی ها جیغ صدای .شد بیشت   بیشت 

 صدای . آمد خانه در شدن باز صدای ناگهان . شد

 :اش عربده بعد و باغ میان مردی سنگی  ی پاهای دویدن

 ...ببینی  ی بیاین...بیاین_

 پرید جا از شدت به خزر .کشید جیغ حلق ته از زینب

ی  .شده مسخ ی پروانه و حورا حن 

 :شنید را عیل عمو صدای ایستاد که خزر

ی ی نتیجه اینه_ ی ن    آبرون 

 رسش و دید عیل عمو انگشتان میان را نازک موهای بعد و

  .بود مانده جا خانه در بدنش که رسی .

 به کف .شد کلید دندانهایش .افتاد رس عقب از حورا

 صورتش به مداوم زینب .افتاد رعشه به و آورد دهان

ی .کوبید ی و پیان  وع پروانه .فاصله ن  ی به رسر ی لرزشر  وقفه ن 

ی و کرد ی چشم با خزر .آورد زبان به گنگ کلمان   وق هان 

 . کرد خیس را خودش ایستاده و باغ به زد زل زده

 

ی طرفه به پالکه دو یخانه  .شد کربال صحرای العین 
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 را بریده رس .دوید کوچه به و کرد باز را خانه در عیل عمو

 نشان و ایستاد رسید جا هر و داد طواف محله دور

ی
 

 آخرین که آنقدر گرفت باال را ناموسش از دفاع و مردانیک

 و فیلم رسید کس هر .کرد گلگون را محله خون قطرات

 ماجرا این را ایران تمام ثانیه از کرسی در و گرفت عکش

ی نازی هشتک .کرد پر   .بن 

 

**** 

 

 

 کردم سقوط شهر یهمه ارتفاع از کنمیم احساس

 

ی اون جلوی  درسیمون های کتاب همیشه که کتابفروشر

ه زد یم رو من اسم و گرفتیم یم ازش رو ی نه منت   من منت 

 .نشد باورم دیدم که رو اسمت .دیدم رو تو عزای تفت

 همی  ی اواسط دونستم یم اینکه با اسمیه تشابه کردم فکر

 ندیده بود مدتها من و بود شما یخونه بغیل یکوچه
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ی توی رفتم گیج و شوکه .بودمت  این گفتم و کتابفروشر

ی گفت مرده؟ که کیه خانم  تو دونست نیم که البته . تون 

ی من برای ی گفتم .شد شل پاهام و دست .تون   شده؟ خ 

ی میگن گفت
 

 گفت اورد پایی  ی رو صداش بعد .سوختیک

  .ناموش .بوده خودسوزی

ه یادم وقت هیچ من  .رفت نیم پایی  ی دهنم از آب که نمت 

هیادم هیچوقت من  من .رفتم خونه تا چطوری نمت 

هیادم هیچوقت ی پونزده به تو بدون نمت 
 
 در رفتم سالگ

ی چهارده توی تو حالیکه
 
 مثل .ها خییل مثل .موندی سالگ

 و .کرد زنده من برای رو تو ی قصه سالها بعد که رومینا

 .منه با هنوز داستانش رنج

ی ی قصه ت سنگ روی که تون  ی همرس نوشی  ی قت   فالن 

ی و نبودی حالیکه در بودی  باید تو ی سوخته و مرده حن 

  .نباشه خم پدرت رس تا باشه وصل ییک به

ی برای .توئه برای داستان این  برای...کشیدی که رنچ 

 ... سالگیت چهارده روزای
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  تو دوست طرف از

ه  منت 

 

 شده خایل جای به .کرد یم نگاه یارس جای به داشت هنوز

 جمله و رویش به رو بود ایستاده که قدی بلندی به .اش

 زیر فندک کشیدن از کم هیچ که بود آورده زبان به ای

 .نبود باروت یبشکه

  .امیدش تنها محسن، یباقیمانده اش،نوه یارس،

ی بیش و کم خانه حیاط از  یم گنگ .آمد یم صداهان 

ی فهمیدیم .شنید  را توانش تمام اما است جریان در چت  

ریشه آخرین بر را تیشه نفر یک انگار .بود داده دست از

 این خاک به را او که ای ریشه آخرین .بود کوبیده اش

  .داشتیم نگه خانواده و خانه

ی را محسن که همانقدر .بود عزیزترین برایش یارس  از بیشت 

 .بود نوه عزیزترین برایش یارس خواست یم ها بچه یبقیه

 آن درست که بود مانده جا به بزرگ داغ یک جای تنها نه

ی ی همان .بدهد شکلش توانستیم که بود نریم خمت   چت  
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 و نوغ به کدام هر .نبودند هایشبچه از هیچکدام که

ی ی یک طریق   همیشه یارس اما .بودند پیچانده رس او از جان 

 و ازدواج جریان جز .خواست یم که بود همان

ی فرزند همان اش بقیه اش خاطرخوایه  که بود خلق 

  .بود خایل دودمانش در جایش

 تخم که داشت امید .بود یارس همی  ی به اش تکیه ی همه

ی .باشد داده جوانه دلش در خوب کینه  مادر به کینه حن 

ی به پروانه به .خودش ان پای جا که زن   اینجا را ایران دخت 

 دست از رسم و اسم که داشت امید .بود کرده سفت

ین به را پدرش ی رفته  کش دیگر .کند یم زنده شکل بهت 

 چنان کندنیم باور هیچکس .زندنیم حرف محسن از

 یهمه بنابراین باشد داشته پرسی چنی  ی تواندیم مردی

ی گذشته های نقل و ها حرف  فرزند این .نبود بیش دروغ 

 دو با باشد مردی به متعلق توانست یم چطور خلف

 .... خاطر به بدن در چاقو

 خایل جای به زدن زل از دست .داد فرو را دهانش آب

 .برداشت یارس
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ی آن به .خودش انگشتان به زد زل  حاال .قرمز عقیق انگشت 

ی و امید نور همی  ی یارس همی  ی  نام و ایستاده اینجا دلخوشر

ی یکلمه کنار را پدرش ف ن   ممکن چطور .بود آورده رسر

 بود؟

ون صداهای و رس  و رس نظرش به .بود رفته باال بت 

ی اما .آمد یم در به شدن کوبیده صدای ی حن   توانان 

و تمام .نداشت را پنجره سمت به چرخیدن  انرژی و نت 

 شده یارس ی جمله و حرکت آخرین بر تمرکز ضف اش

 "کردی؟یم انتخاب داربچه هایزن براش همی  ی برای ".بود

 قبول .بود کرده باور را قصه این یارس .بود کرده باور یارس

  ....تالش سالها این ی همه .بود کرده

ی چت  ی .گلویش روی گذاشت دست
 
 گلو راه توپ شبیه بزریک

  .بود شده سخت حاال دهان آب دادن قورت .بود بسته را

ی تنها  تنها .بود داده دست از خانه این در را اش داران 

ی دانست یم که کش  این هم ذهنش پس در ای ذره حن 

ی .باشد راست نکند که نیست شک  دانست یم که چت  

 نکند .هست خانه هایآدم تک تک ذهن اتاق آخرین در

 ؟؟...محسن
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؟ این از غیم چه .بود ایستاده جلویش یارس حاال  بزرگت 

 اینجا خودش .باشد شده بلند گور از محسن خود انگار

 تو ازم؟ کردی دفاع چرا" .باشد داده دشنامش و ایستاده

؟یم که  حس را حضورش .چرخید شدت با رسش "دونسن 

ی حضور .کردیم  قاب به نگاهش .محسن از سنگین 

 هایشچشم .موها سیاه و براق کاکل آن به .افتاد عکسش

ی اینطوری تو خواستمنیم من"شد اشک غرق  .مادر باشر

 "محسن

ی های حباب انگار رسش در
 

یم .کردند یم رشد هوا از بزریک

 فکر .گذاشتند یم جا به خود از مسموم گازی و ترکیدند

 این از بعد .تر سخت کردن تمرکز .بود شده سخت کردن

 چطور ایستاد؟ یم هاحرف جلوی چطور کرد؟یم چه

ی جلوی ی ایستاد یم حاخ   بود عزادار مادری که را او وقن 

 کنش مویه دهان بر دست و کرده خفت خانه کنج

یش یه پرست این نگفتم بهت"بود گذاشته  میشه؟ چت  

ی هر حاال .بهش بده رو حواست نگفتم ی زار خ   فایده بزن 

 به را آسمان .بود کرده فغان .بود زده زار او اما "نداره
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 از کند پاک پرسش دامان از را گناه این تا بود دوخته زمی  ی

  .اش خاطره از نامش

 های حباب .داد فشار را گلو .گذاشت گلویش به دست

 کیم .هاشانه پهنای در بعد و گلو به بودند رسیده هوا

 .ها دنده میان .ترپایی  ی

 خانه این در شدند؟ نیم تمام چرا حیاط صداهای و رس

ی چه ویش باید بود؟ خت   از نه فردا از و کردیم جمع را نت 

ی همه امشب همی  ی  این ماجرای .کردیم جور و جمع را چت  

ی ی . کردیم درست را عیل رسکش دخت  یم رد را ایران دخت 

 .کرد یم رام را یارس .ایستاد یم پروانه جلوی . کرد

ین .سینه چپ سمت به بودند رسیده ها حباب  و بزرگت 

  .ترینشان سنگی  ی

 ...ببینی  ی بیاین...بیاین_

ی .بود عیل صدای این  های حباب هجوم از که صدان 

ی دوباره و شد یم بلند باید .شد یم رد اطرافش
 
 .کردیم بزریک

 پنجره سمت به تخت روی را خودش کیم توانست یم

 بایستد توانست یم کیم هادست به تکیه با بعد بکشد
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 کش هرگز را این خواست نیم اگرچه .ثانیه سه دو شاید

  .بداند

 به بود آمده عیل دوباره آیا بود؟ باغ در شیون اینقدر چرا

ی و افتاده زانوهایش روی باغ  برادرش شدن کشته خت 

 بود؟ مرده دوباره محسن آیا بود؟ داده را محسن

 

ی در .بود شده سخت چه کشیدن نفس  انگار که فضان 

ی اتاق همی  ی
 

 سمت به را خودش کرد سیع نبود همیشیک

 کرده غوغا چپ دست و سینه در درد .بکشاند پنجره

ی عاطفه به باید .بود  از دست .بقیه و عیل به .دادیم خت 

 .بیایند او رساغ و بردارند فغان این

د را دستش د شدن بلند قدرت تا پنجره یلبه فرسر  .بگت 

 بلند برای تالشش برابر در هادرخت مزاحم هایشاخه

یچشم با که بود آنوقت و شدند راست و چپ شدن  هان 

ک موهای سو کم   .دید عیل هایچنگ در را دخت 

ی چنان با .شد منفجر سینه در هوا بزرگ حباب  که شدن 

 به زد وق هاچشم .هایشچشم در دوید هوا فشار و زور
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ون ی و شد خایل دستش زیر .بت   امد فرود جسمش سنگین 

 شیون میان در صدایش و زمی  ی به خورد رسش .اتاق کف

  . .شد گم خانه

 در که کالیم و محسن عکس روی بود مانده نگاهش

 "چرا مادر؟ چرا محسن "بود پوسیده دهانش

 و لبخند همان با .بود ایستاده ایران عکس، قاب زیر

 انگار .کرد یم نگاه را او و بود کج گردنش .سفید صورت

  .باشد منتظرش

ی آخرین ایران اسم  تکان آن برای هایشلب که بود چت  

 . خورد

به شدت از زبانش  از خون و خورده قاچ هادندان میان ض 

ی .بود شده رسازیر لبش کنج  نقش فرش روی که خون 

 .ایران نام نقش .بود انداخته

**** 

 

 .بود گرفته بغل در را زانوها .بود نشسته پنجره زیر یارس

 دیگر دست با و چسبیده سفت را زانوها دست یک با
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د یم را دهانش ون حلق از فریادش مبادا فرسر  .بریزد بت 

 دندان .طلبید یم اششده شوکه روح و جسم که فریادی

ی دست ی کننده خرد فشار زیر هایش  . کشیدند یم تت 

ی  میان اتاق تارییک در و آمد یم گلویش از خفه صدان 

  .شد یم گم حیاط داد و جیغ صدای

ی چنی  ی دیدن چطور بود؟ دیده چه  هایصحنه در چت  

ی
 
  بریده؟ رسی بود؟ شده ممکن اش زندیک

ی صداهای .بخورد آب تا خانه به بود آمده
 

 عمو زن از گنیک

 تا بشود عمو ی واسطه خواست یم احتماال.شنید یم

ی کتک نازک   .بخورد کمت 

ی خشم .بود خشم رسارس   همه خواستیم دلش .انتها ن 

 چهار به را حقایق یهمه .کند تکه تکه را خانه اهایل ی

ی دیگر این از بعد.بکشد میخ
 
 یم نه .نبود ممکن زندیک

ی نه باشد سقف یک زیر حورا با توانست  داشت توانان 

ی نه .کند تحمل پروانه ی خانه در را حضورش  پشت وقن 

ی .بود گرفته پناه یاسی  ی  ، بود کرده درست خزر که داستان 

ی .مادربزرگش  حاال و مادرش ی همی  ی حن   با عیل عمو دخت 

 یم بلند را رسش چطور دیگر .بود شده پخش که فیلیم
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ام و عزت آنهمه کرد؟  شد؟ یم چه داشت بازار در که احت 

 آمد؟ یم کنار قصه این با چطور .درک به اینها ی همه

  .شد نیم صاف دیگر کمرش

 فراموش انگار و خورده جرعه یک .بود دستش اب لیوان

 عمو ی خانه به بود زده زل بخورد هم باز باید باشد کرده

 چندم بار برای احوال پریشان داشت که عمه به .عیل

 احمق هایزن .کند تالش تا رفت یم شان خانه سمت

یزن !خانه  گلوی بیخ کارهدیشان حماقت همیشه که هان 

  .گرفت یم را آنها

ی بود رسش پس حورا صدای  هرزه را او پدر که صدان 

 اینها ی همه میان یارس .یاسی  ی صدای بعد .بود خوانده

ی و گناهکار میان .حقیقت و حق میان .بود شده گم  ن 

ی داشت تصمیم .ناچاری و معصیت میان .گناه  را آب وقن 

  .بکوبد دیوار به را لیوانش خورد

 عیل عمو بعد و خانه در .شد باز در که آورد باال را لیوان

 .نازک از کوچیک نیم .نازک از نییم و
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 . کابوس یک شبیه درست .بود افتاده دستش از لیوان

ی بخاری کنار زمستان رسد های شب در کابوش  وقن 

ی به پدرش
 
ی .بود مرده تازیک  و چشم از حرف جا همه وقن 

 پای گرد به دید یم آنچه اما .بود چاقو با شده پاره قلب

 در که سهمگی  ی واقعیت آن .رسید نیم هم کابوس یک

ی هیچ   .گرفت نیم جا درست داستان 

ی .بود شده خشک رسجا ی حن   و حیاط کف افتاد عمه وقن 

 رفی  ی و ها جیغ صدای .باغ به دوید برهنه پاهای با یاسی  ی

 هیچکدام کوچه به چکان خون رس آن با عیل عمو

  .بدهد تکانش بود نتوانسته

 یم خیال که بود شده وارد روحش به عظییم شوک چنان

  .ماند یم آنجا همانطور ابد برای کرد

 که عمو زن .شد نیم قطع ها زن فغان و جیغ صدای

ی از باالخره ی آن در احتماال که جان   رویش در و شده است 

 با .ها پله روی آمد بود کرده پیدا نجات شده بسته

 خون اش بریده گلوی از هنوز که دست روی جسیم

ی و شوکه .زد یم فواره   .تعادل ن 
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ی طرفه به یارس  چت  ی هیچ دیگر که طوری .نشست العین 

  .شد جمع خودش در و خزید اتاق کنج .نبیند

 .بود داده دست از را نیستش و هست ی همه ناگاه به

ی از ترس .بود شده ترس ای گلوله  را ادعایش که چت  

ت، تعصب، .داشت ی غت 
 

 ابری هیوال این ناگهان .مردانیک

 . را خانه تمام .بودش بلعیده قوا تمام با که بود شده کدر

ی تمام .را ها آدم تمام   .هاشمیان بن 

ی یک ی تلچ   سالها تا که بود شده ریخته کامش به پایان ن 

 تا آورد یم باال نه .داشت یم نگهش رسگردان و مسموم

 .شد یم هضم نه شود تمام

ی ی حن   رس با عیل عمو ریختند، حیاط به ها همسایه وقن 

ی رجز و برگشت بریده  روی امدن فرود زانو دو با اش خوان 

 از نورش پلیس گردان چراغ و رسید پایان به ها ریزه سنگ

 .نخورد تکان جایش از یارس رفت، باال خانه دیوار و در

ی  روی دستش کف از قطره قطره خون که نفهمید حن 

ی .کند یم چکه شلوار ی خون   گرفته گاز شدت به که دسن 

  .بود شده
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 عقایدی و افکار آن خون .اش شده کشته باورهای خون

  .بود شده بریده رس وجودش در شکل بدترین به که

**** 

 

 نوک روی پاهایش از ییک .بود نشسته تخت ی لبه شاپور

 با کفش کف برخورد از .داد یم تکانش مدام و بود پنجه

ری صدای بیمارستان رسامیک ری غت   یم گوش به بدی غت 

 .رسید

 .شاپور نکن_

 خم اتاق کوچک یخچال در کمر تا که کرد نگاه شبانه به

  .کرد یم مرتب را ها کمپوت و شده

 .مامان بده کن باز ییک_

 :آورد باال را دستش مادرش

 خورم نیم_

 قرمز صورتش رنگ و کرد یم رسفه چند جمله هر از بعد

  .شد یم
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 :کرد راست را کمرش شبانه

ی مامان باشه_  .هست آناناس بیارم؟ داری دوست خ 

 .بود که گیالسم .شاپور آورده زردآلو

 :کرد شبانه به رو .بکشد عمیق نفس کرد سیع مادرش 

 شاهزیدی؟ به زدی زنگ_

ی اخم با شاپور  .داد یم گوش شان مکالمه به درهم هان 

 .داره پا یه مرغش .زدم آره_

ی_  ....که گفن 

 : حرفشان میان پرید شاپور

ی_  شده؟ خ 

ی شبانه  :کرد قبل از تر مرتب را مادر روی پتوی جهت ن 

 .اومده رس اجاره .میخواد رو مغازه گفته_

ی های رسفه با مادر  :گرفت را حرفش ی دنباله طوالن 

ی_  کنیم؟ یم زیاد رو اجاره بهش گفن 

 .باالتره حرفا این از .مامان گفتم_
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 مگه؟ میخواد چقدر_

 شدی خوب حاال .مامان کن ولش .ستبهونه دنبال کال_

ی یه دنبال میگردیم م فردا من .جان   وسایل کنمیم جمع مت 

 .رو

ی_ ؟ یم جمع رو خ   .مردم دست من دارم چک اینهمه کن 

 .دیگه جای یه دنبال میگردم .کنیم یم براش فکری یه_

 که نیومده مغازه قحط

 لحظه هر و داد یم گوش هایشان حرف به گیج شاپور

ی و تر کالفه  چت  ی همه از اندازه آن تا که شد یم تر عصن 

ی ی ن   در تا بود دیوار به هاحرف این ی همه انگار .بود خت 

 .بود او که دری .بشنود

ی مالقات وقت آخر ی دقیقه ده  تا بود رفته شبانه وقن 

ی  داشت تصمیم .صندیل روی نشست شاپور بخورد هوان 

 چند .شد نیم باز کلمات ادای برای دهانش اما بزند حرف

ی با حاال همی  ی .کشید بهم را هایش لب بار  مادرش مریض 

ی هیچ مغازه جدید بحث این و  نیم خزر از گفی  ی برای جان 

  .بود دلخور او از واضحا که مادری آنهم .ماند
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 دور را آویزانش های نخ از ییک و ملحفه به کشید دست

ی یجاده به کرد فکر .پیچید انگشت
 

ی همیشیک
 
ی و لودیک  ن 

 .شود آرام میانشان جو حداقل تا بزند خیایل

ی صبح_ م شب .بهم زد زنگ مامان   .بزنم بهش رسی یه مت 

ی اینرسی  . واسم نکرده پیدا جدید دخت 

 .نخندید اما مادرش .خندید زور به خودش حرف به

 : کرد نگاهش

؟ برای اومدی شدی پا امتحانات وسط_   خ 

 :شد بور شاپور

وع هنوز_  که نشده رسر

ی شبانه به پیش ی هفته_  .امتحاناتمه گفن 

 را نخ بود شده گم خودش های دروغ میان که شاپور

ی  نخ ملحفه .کشید یکباره بعد و پیچاند انگشت دور بیشت 

 .شد کش

 .هست فاصله بینش_

ی دوباره درست رس بشی  ی برو خب_  .نیفن 
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  .نمیفتم_

 خوبه حالم من_

 :کرد رسفه هم پشت بار چند

  .درست به برس برو_

؟ خایل...خواین یم رو مغازه...این .حاال...هستم_  کنی  

  .نداریم دیگه چاره_

ی_  ...که داشت درآمد چقدر مگه حاال .بهت 

ی .بله_  یم خانواده یه باهاش فقط .نداشت درآمد هیچ 

 .چرخید

ی های حرف از نییم شاپور
 

 حاال .داد قورت را اش همیشیک

  .نبود وقتش

  .بدم انجام بگو هست کاری...اگه هستم من ...حاال_

 .کرد نیم رهایش ای لحظه خزر فکر .بود طوفان دلش در

 از .داشت هراس برگشی  ی فکر از اوصاف این ی همه با

 انتظارش در چت  ی چه .افتاده اتفاق با شدن رو روبه فکر

 بود؟
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ی ودرست همی  ی تو .نیست کاری_ ی تموم بخون   برای کن 

ین من   .کاره بهت 

 :زد دریا به دل شاپور

 بیارم عروس برات خوام یم تازه_

ی شوخ و لوده لحن همان با حرف این گفی  ی وقت
 

 همیشیک

  .زد یم نبض هایش شقیقه اش

 های رسفه دفع برای بعد کرد نگاهش جدیت با مادرش

 شاپور دهان آب .چرخاند را رسش بود راه در که خشیک

 ی دنباله مادرش که بود ممکن چقدر .بود شده خشک

د را حرف این ی حالت از ماجرا و بگت   شود؟ جدی شوخ 

 بشم تصدقت .بشه داماد خواد یم شاپورم پرسم؟ واقعا"

 " بگردم دورت الیه حاال؟ هست یک .مادر

 :شکاند مادر صدای اما را اضطرابش پر فکرهای بلور

ی بخون رو درست_  .کاری یه رس بری بتون 

 .هست که کار_

 .آره .خوابگاه تو مغازه_
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ی ی بهم ست 
 

ی و ریختیک  داشت شاپور اعصاب پریشان 

 .شد یم صعودی

 .هست...ویل... نه_

 .نیست کن کار .هست کار . اره_

 :زد راه آن به را خودش شاپور

؟ شوهر مادر قراره نشدی خوشحال اصال_   بشر

 :داد تکان تاسف با را رسش مادرش

 ...انگار نه انگار .تو داری نیم بر بازی مسخره دست_

 همی  ی وقتش بگوید باید حاال همی  ی کرد فکر شاپور

 .شد یم جدی و کرد یم جمع را خودش باید .حاالست

 .دانشگاهیمه هم .میگم جدی_

 او به و برداشته رو به رو دیوار به زدن زل از مادرش نگاه

  .شد دوخته

 کلمه چه هر حاال .چرخاند لب زیر آرام را زبانش شاپور

 .کرد یم نگاهش منتظر مادر .بود کرده گم بود

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ویل...نه ... که االن البته حاال...که گفتم_  بهت 

 ...بریم...که بیای...شدی

 انداخت دست .کرد عوض هم روی را پاهایش جای

  .کشید باال را کالجش های جوراب و کفش داخل

  .بشیم آشنا کال بیای_

 یک؟ با_

 .بود یخزده و رسد مادرش کالم

  .دانشگاهیم...هم همون ...با_

ی که_  بشه؟ خ 

 خشم با تا بود ملحفه از دیگر ی اضافه نخ یک دنبال به

  .بکشد محکم و بپیچاند انگشت دور

  ...خب_

ا این کردی فکر_  شوخیه؟ هم چت  

 ...من_
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؟ رسبازی داری؟ کار تو_  درآمد شده؟ تمام درست رفن 

 داری؟ خونه داری؟

ی .ملحفه به بود زده زل سکوت در شاپور  در صدان 

ی را مالقات وقت پایان بلندگوها   .داد یم خت 

ی کردی فکر_
 
 بشیم؟ آشنا بریم الکیاست؟ همی  ی به زندیک

 بر دانشگاهشم کتاب و درس پس از پرسم بگم من که

ی نمیاد م؟ رو خودم آبروی عالمه؟ خدا رو شما دخت   بت 

 رس تو تا من که بیار در گوشت از رو پنبه این...شاپور

ی کار ی فیش و نرفن   کارت کنارش و ندادی من نشون حقوق 

ی خدمت پایان  ...و نذاشن 

 :زد پوزخند شاپور

 بابا ... و نخریدی در دو ماشی  ی و نیاوردی خونه سند_

 تو؟ خواستگاری اومد داشت رو اینا

؟ یم مقایسه خودت با رو بابات_  کن 

 :برگشت اتاق به شبانه .نداد جواب شاپور

 دیگه برو پاشو شاپور_
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ی نظرش به بعد  و شاپور بی  ی نگاهش نبود جایش رس چت  

 :کرد او به رو مادر آنکه تا بود نوسان در مادرش

ی برای خریدنات هدیه ی نتیجه_ ان 
 داداشت که دخت 

ی تحویل رو میکنه نشون   .خانم شبانه بگت 

ی بدون .شد بلند صندیل روی از یکدفعه شاپور  خداحافیط 

ی یا ون اتاق از اضافه حرق  ی با .رفت بت   تمام که عصبانین 

 همه شنیدن بخاطر .بود کرده منقبض را بدنش عضالت

ی ی هان 
 و داشت قبول را همه .شنود یم دانست یم که چت  

ها این ی همه برای حالش  که شاپوری برای .بود بد چت  

  .باشد خواست نیم دلش و بود

ی  آنکه با . کوبید بهم محکم را در رسید خانه به وقن 

 بود نشسته اما شهرناز .باشد خواب شهرناز میداد احتمال

 زده وحشت صدا شنیدن با .دید یم تلویزیون و مبل روی

 .پرید جا از

ی شاپور  از سیگار نخ یک و کرد باز را بالکن در اهمیت ن 

ون جیبش  را هایش لب و گرفت کام چند .کشید بت 

یم چه خزر به و گشتبریم شد؟ یم چه حاال .جوید

 برادرها؟ آن خانواده ان رساغ رفت یم چطور اصال گفت؟
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ی ون جیبش از را گوشر  پیام میثم به خواست یم .آورد بت 

سد و بدهد ی توانسته بت   با .نه یا برساند خزر به را گوشر

ی آنکه ممکن چت   ی تنها حاال اما بود غت   یم آرامش که چت  

ی .بود همی  ی کرد ی که چت  
 

ی و مردانیک  برای را اش نگران 

ی .بدهد معنا خودش  کند ثابت خودش به که چت  

سیده  .است ننشسته عقب و نت 

 :بود رسیده پیام یک شبانه از

 یم درستش خودم نباش ناراحت .شاپور نبود وقتش حاال_

 .کنم

 و .گرفت عمیق کایم کرد روشن را دوم سیگار. زد پوزخند

 و کرد خاموش حرکت یک با را تلویزیون .برگشت سالن به

 نگاهش سکوت در شهرناز .شهرناز روی به رو نشست

 :بود رسیده میثم از پیایم  .کرد

؟ شاپور_ ی کجان   شنیدی؟ رو خت 

ی  کرد لمس اخم با را بود فرستاده میثم که آدرش وقن 

ی چه است قرار کرد نیم تصور هیچ  چه و ببیند چت  

ی ی چنی  ی هم خیالش در .بخواند خت   .کرد نیم گذر چت  
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ی دوباره تعصب" ش رس پدری .گرفت قربان   برای را دخت 

 قراح بار این . برید کوچک شهری در آبرویش گرفی  ی پس

ی را کویری ی خون  اب گناه ن   "کرد ست 

 آوردن کم .شنید یم را بدنش شدن خایل صدای

ی صدای . شدن نابود و ریخی  ی فرو   .قلبش   .روح شدن پت 

 جا مغزش شیارهای در پررنگ و بزرگ آنقدر قراح ی کلمه

ی و پدر کلمات که بود افتاده  و خزر .بود کرده گم را دخت 

ی تمام بریده رس  بعد .شد یم تکرار ذهنش در که بود چت  

ی تمام که فیلم آن . فیلم آن  یم تاریک ابد برای را اش جوان 

  .کرد

 تنش پر و بلند آنقدر .آمد در دهانش از زده وحشت آیه

 و رس .ایستاد اتاقش به رفی  ی راه ی میانه شهرناز که

ی از داد و جیغ صدای   .شد پخش اتاق در شاپور گوشر

 بی  ی چنگ چطور شاپور که کرد نگاه و ایستاد شهرناز

 بر ویران و مسخ شکل همان به و انداخت خودش موهای

 یم هایش لب میان از بریده نفس کلمات .ماند جا

 :گریختند
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 بریدن...رو رسش .تنش...کش_

ی چشم با  :کرد نگاه شهرناز به زده وحشت و خایل هان 

 رو ...خزر .ش...کشی  ی_

ی اشک بعد و  .چکید پایی  ی هوا ن 

 :داد شبانه به شهرناز را بعدی پیام

 بده حالش شاپور بیا_

 باال از و شاپور کنار بود ایستاده آب لیوان با حالیکه در

 شاپور لرزان رس .کرد یم نگاه شد یم تکرار مدام که فیلیم

 داد یم فشار و سینه بی  ی بود گرفته را اش زده رسد عرق و

  .چیست ماجرا بداند اینکه بدون

**** 

 

 از تر تاریک .عزا در ایخانه از تر سیاه .بود سیاه خانه

ی   .باشد رفته دست از آن در کش که جان 
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 تمام و دیوار و در بر مشیک هایپارچه آن تنها نه انگار

ی که هادرخت  و بود سیاه خاک .بود سیاه باغ هوای حن 

  .هابازمانده یهمه نفس

 .شد نیم فراموش هرگز که ای فاجعه یبازمانده

 این تمام و پنجره پشت بود نشسته که ای پروانه برای

 نگاه را هایش آدم آمد و رفت و باغ کج گردن با هفته یک

ی عزاداری بود کرده  انگار .رسید یم نظر به سطچ چت  

ی ی به باشد توهین   هیچ .است افتاده خانه این در که اتفاق 

ی  آن ی اندازه به .کند رام را فاجعه این توانست نیم چت  

ی هیچ . بکشد قد مانده جا به رنج  نبود اندازه این در صت 

  .شود اضافه تکشان تک تحمل ی کاسه به تا

 دو .سادات یخانه رویش به رو و .بود سیاه عیل یخانه

 کرده پیدا خانه میان عاطفه را سادات .روز یک در مرده

 همه آنچه احتماال .بود کرده سکته و بریده زبانش .بود

 بعد و کرده پیدا را مادرش عاطفه .بود دیده هم او دیدند

 تنها .بود آمده بند حادثه حجم این هجوم از خودش زبان

ی ی دخت  دن خاک به برای هاشمیان بن   هیچ مادرش ست 
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 خانه اتفاق برابر در سادات مردن انگار .بود نریخته اشیک

  .نبود بخصویص چت  ی هیچ عیل ی

ی عیل  از بعد رضوان و بود رسیده جواد .بود شده دستگت 

  .کشید یم جیغ فقط که بود روز دو حاال شوک روز پنج

 رهایش تصاویر .گذاشت هم روی را هایش چشم پروانه

 که بود مادری چطور بود؟ مادری چطور .کردند نیم

ی چرا بود؟ زنده هنوز و آورده تاب را رنج آنهمه  نیم حن 

 مرخص از بعد که بشود حورا مثل کند؟ گریه توانست

 انگار .ریزد یم اشک شب و صبح بیمارستان از شدن

ی به بدنش
 
ی چنی  ی تازیک   .است کرده کشف را چت  

ش و صالچ خانم مثل .بکشد جیغ رضوان مثل  از دخت 

 بود؟ شده خزر مثل چرا .کند فرار و ببندد بار خانه این

ی و سکوت
 
یک  بود اش خانه در هفته تمام که یارس مثل .خت 

ی و کت هم ها مراسم به مربوط کارهای برای حن   نکرده رسر

، آه....یاسی  ی مثل .بود ،یاسی  ی یاسی    یاسی  

ی دو ییک رضوان جیغ صدای  شده خاموش که بود ساعن 

 خانه در رضوان و بودند برده هایش خاله را مسعود .بود

 حاال .بود ضجه و ناله یکرسه .کرد نیم باز کش روی به را
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ی انگار روز دو از بعد ساعت دو این  باغ به که بود موهبن 

  .بود شده بخشیده

 نگذشته هفته یک انگار . کرد یم نگاه خانه در به پروانه

 ان حیاط در و آورده بیمارستان از را حورا که روزی از بود

ی انگار .بود شنیده را ها حرف ی .بود گذشته قرن   که قرن 

ی شنیدن رنج .بود ور غوطه رنج این در  او  هیچ که چت  

ی  .هم یاسی  ی .یاسی  ی .کرد نیم ارامش چت  

ی ی کلمه دو  "هم یاسی  ی"کرد نیم رها را ذهنش که لجوخ 

 بار هر و .برمیداشت تکرار از دست نه شد یم کامل نه

 پروانه قلب اعماق در که بود ای ریزه سنگ انگار تکرارش

 .قبل بار از تر سنگی  ی بار هر .کرد یم رسوب

ی چرا شد؟ یم مگر بود؟ نفهمیده چطور  به لحظه یک حن 

 ...ایران...ایران...ایران" بود؟ نکرده هم خطور اش مخیله

 "شدیم برابر حاال

 زیادی سالهای او که تفاوت این با بودند برابر رنج این در

 هایش بچه کشیدن قد و مانده .بود دیده ایران از بعد را

 .زینب و یارس یاسی  ی شدن بزرگ .بود کرده تماشا را
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ی .شدنش دار نوه و یارس دامادی
 
 اما رنج با چند هر را زندیک

 .... ایران ویل بود داده فرو را طعمش .بود چشیده

ی تصویر با . کرد یم بازی ایران تصویر با روز هر  که زن 

ی حاال ی حن   یک تا من ...نبودی اگر" .بود هم او فرزند ناخ 

 اما شد یم برابر صد گلویش در بغض "نفهمم خواستم یم

 جسمش به که جدیدی عذاب .چکید نیم فرو اشیک

ی نا .بود شده اضافه  .من یاسی  ی...یاسی  ی" .گریه برای توان 

ی بود؟ آمده رسش بر چه هاشم یادگار "هاشم یاسی  ی  یعن 

 چند از بود؟ گفته چه یاسی  ی روز؟ هر سالها؟ آن تمام

؟
 
 سالگ

 های سنگ تل روی افتاد آرایم به بعدی ی سنگریزه

ی .قلبش  در خانه؟ در هم؟ روز ییک آن هم؟ روز ان یعن 

ی وقت عکاش؟  "چرا؟ نفهمیدم؟ چرا" نبوده؟ او که هان 

ی سوال این با که دانست یم د یم جواب ن   اخرین تا .مت 

 سوال این دیگر سال هزار چه باشد فردا چه عمرش روز

 دست از رنج چطور که سوال این .کند نیم رهایش هرگز

 سایه شدن زده پس و هوو رسیدن بعد و هاشم دادن

 بود داده هل را ها بچه او و دیگر چت  ی هر بر بود انداخته
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 که زینب .بودش نفهمیده هرگز که را یارس .سایه این در

ک  شوهرش حاال که کش همان بود خانه تنهای دخت 

 .را یاسی  ی و .بود کرده منع را خانه این به آمدن دیگر

ی تمام .عزیزترینش   .اش داران 

 .بست را هایش چشم پروانه .کرد باز را خانه در یاسی  ی

  .گرفت یم آتش وجودش تمام دیدش یم بار هر

 یک این در .آمد نیم سمتش .کرد یم دوری هم یاسی  ی

 یم روزی اصال دیگر بودند؟ زده حرف هم با چقدر هفته

ی موردم در سالها این تموم"بزنند؟ حرف هم با که شد  خ 

؟ کردی فکر ار...ازم یاسی    ".بودم بدی مادر من بودی؟ بت  

 از دفاع در انطور که ایران برابر در کرد یم احساس

ی زن بود شده تلف فرزندش ی و ارزش ن  ی .بود مقداری ن   زن 

ی سکوت در سالها که
 
ی .بود کرده زندیک ی سکون   .پایان ن 

 .داشت آرزو یک تنها حاال

 .مرگ

 .شد باز هایش چشم رضوان ی دوباره جیغ صدای با

 .برداشت رعشه تنش
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 گلوله پروانه نگاه برابر در .شد باز ناگهان عیل ی خانه در

ون آتش ای   .لغزید ها پله روی و پرید بت 

 تا .بود کرده را خودش کار داغ .بود رضوان که ای گلوله

 .بودش سوزانده استخوان

 حیاط به که دید را یاسی  ی بدود در سمت به آنکه از قبل

  .دیگر مرد چند و جواد .پرید

ی .شد خشک خانه ایوان روی پروانه  توانست نیم حن 

 جیغ این صدای ابد تا که بود مطمی  ی .بردارد قدم از قدیم

 .میماند تنش و روح در کشید زبانه آتش این تصویر و

ی تصویر  را ها شعله بودند توانسته زحمت به که پتوهان 

 تبدیل سکوت به را ها جیغ گوشخراش صدای و خاموش

 .کنند

 روی باغ خشک های درخت میان نگاهش ی گوشه در

ی بام پشت  .کند یم تماشا را صحنه این که دید یم را زن 

ی   .سقوط ی آستانه در زن 

 سادات جد یا_

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نداشت رساغ خودش در که بود زده جیغ طوری

 از یک که نفهمیده چطور .بودش ندیده چطور کجا؟ و یک

  .است رسانده بام به را خودش و امده در خانه

 ...حورا_

 که دید را یاسی  ی برود حال از ترس شدت از انکه از قبل

 .کشید عقب بام ی لبه از و کرد بغل را حورا پشت از

ی .بود دیده را حورا همه از زودتر یاسی  ی  از قبل که حوران 

 کرده را خودش کردن تمام قصد رضوان کشیدن شعله

  .بود

 ببیند را یارس انکه از قبل .رفت حال از ها پله روی پروانه

ی رس باالی ایستاده حیاط وسط که  بام به و سوخته زن 

ی .بود داده نجات دیگری را زنش که بایم .کند یم نگاه  زن 

  .نداشت دیگر که

 

**** 
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 ی لبه در حورا با جنگ از ها ساعت از بعد هنوز بدنش

 همان مثل .تپید یم قلبش هنوز .بود تالطم در بام پشت

ی که لحظه  دیوار روی ی آینه در بود بسته را خانه در وقن 

 .شد سادات ی خانه بام پشت وارد که بود دیده را حورا

 حس هایشرگ در را خون هجوم لحظه همان مثل هنوز

 فقط .نبود خودش از پاهایش .ترس حس هجوم .کرد یم

ی .بود دویده  .رفته باال چطور را ها پله دانست نیم حن 

 کرده حلقه تنش دور دست و حورا به بود رسیده چور

  .بود

ی  ی گوشه گوشه در درد .داد فشار دست با را پیشان 

ی نیمه . بود شب نیمه .تپید یم مغزش ی که شن   از بیشت 

ی .بود داده دست از را معنایش باغ در بود هفته یک  حن 

ی  .بود جریان در اتفاق هزار انگار تارییک و بود سکوت وقن 

 شلیک ی گلوله هزار .نشده ریزی برنامه حرکت هزار

 .نشده پاره قلب هزار .نشده

 پلک نداشت امکان .بود نخوابیده درست بود هفته یک

 .نبیند را ظهر آن یکشنده تصویر و بگذارد هم روی

 های خواب در نداشت امکان .خورشید نور در رس رقص
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 به خیابان به خیابان که نبیند را خودش کوتاهش و گاه گه

  .عمو دنبال به .رود یم رس آن دنبال

 یم تر قوی بزند کنار را نازک تصویر گرد یم سیع چه هر

ی جزییات با .شد  آنقدر هیچوقت بود مطمی  ی که بیشت 

 و ها کاکتوس یاد به .افتاد یم نامه آن یاد به .است ندیده

ی .ها کاهو  یم مقرص را خودش .خوردش یم درون از چت  

ی مقرص .دید ی هر و همیشه که اتفاق   مقرص .افتد نیم جان 

ی
 
 .دلخراش چنان مریک

 یم پاره خودم رو نامه اگر" .رفت یم کلنجار خودش با

 اگر" "خوندم رو نامه کنه فکر میذاشتم اگر" "کردم

 ی همه ".... و شد یم و تونستم یم اگر" "دادم یم جواب

ی دود مثل ها اگر
 

  .شمع شدن خاموش از بعد بود کمرنیک

 نگهبان انگار .ها مبل از ییک روی . در جلوی بود نشسته

 ییک .بود بیمار زن سه آت در که ای خانه .باشد خانه

ین دنبال به و گریان ، خو برای فرصت کوچکت   ییک کشر

ه   .پروانه مادرش ...هم ییک شوکه، و خت 
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ی هیچ  همه دیگر که حاال .نداشت او حال برای توصیق 

 زدن حرف .نداشت را کردنش نگاه روی دانست یم را چت  ی

  .بماند که

ی نور در اش سایه .صورتش به کشید دست  از که نارنچ 

  .خورد تکان آمد یم حیاط

 بازوهای ی حلقه از تا بود داده تکان را خودش حورا

 آنقدر نمیکرد تصور هرگز که طوری .شود رها او محکم

ی تصمیم آن برای انگار .باشد داشته زور وی تمام آن   کل نت 

ی
 
ی .یود کرده جمع را اش زندیک ون    .مردن برای نت 

 :بودش کشیدن عقب

 حورا حورا_

ی با کرد یم تقال فقط حورا   .گلو از گنگ صدان 

  .باش اروم باش آروم ...حورا_

 .اش چانه به .اش سینه به بود کوبیده مشت با حورا بعد

 .کرد یم خایل را عمر یک دیل دق انگار

 را..حو_
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 آتش صدای . فریاد صدای .آمد یم جیغ صدای حیاط از

 تقال از دست حورا وقت همی  ی .سوخته گوش بوی و

 .خاموش خاموش .شد خاموش انگار یکباره به .برداشت

 .بود گرفته رعشه و افتاده دوباره یاسی  ی بازوهای میان

 هم این .خر خر صدای و کف .شده کلید های دندان

 .هایش کابوس جدید سهم

 آن به .بودش آورده پایی  ی ها پله از دست روی یاسی  ی

  .دوباره کربالی صحرای

 خزر ی سایه .آمد اتاق در شدن بسته و باز صدای

 چند .متحرک روح یک سایه .سالن وسط شد کشیده

 نداند اینکه شبیه بعد کرد نگاه یاسی  ی به و ایستاد ثانیه

ون چه برای  .کرد برگشی  ی قصد آمده بت 

ی_  خوای؟ یم چت  

 زده یخ نگایه .کرد نگاهش و چرخید یاسی  ی آرام صدای با

  .داشت خوف تارییک دل در که
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 خانه اهل های دویدن جنجال در .بود کرده نگاهش یارس

سک یک مثل  بغل به حورا که بود دیده را او و ایستاده مت 

  .دوید یم

 چیه؟_

ی نیم  دو .دیدند نیم را آرامش روی هرگز دیگر .شد خت  

 دستگاه زیر حاال همی  ی ییک .بود زندان ییک .بودند مرده نفر

ی با بیمارستان های
 

 یم را ها نفس آخرین زیاد سوختیک

 ....و بود شوگه ییک رفت، یم هوش از دائم ییک ، کشید

ی رنگ دیگر
 
  .گشت برنیم خانه این به زندیک

ی قدم با ی خزر .رفت خزر سمت به ارام هان   نیم پلک حن 

 .بود آمده رسش بر چه .زد

ی_ ی شده؟ چت    خوای؟ یم چت  

 تا بدهد؟ کشیک بماند؟ بیدار اینطور توانست یم یک تا

  باشد؟ داشته را هوایشان توانست یم یک

 .گرفت را ساعدش لحظه یک و امد باال خزر دست

ی حرکت آنقدر  شد منقبض یاسی  ی بدن که بود منتظره غت 

 یم خدا .خزر خایل های چشم به زد زل .خورد تکان و
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ی تحمل دیگر که دانست  .ندارد را بیمارستان تا خانه مست 

  .بود نمانده رایه هیچ اما نداشت تاب دیگر

ی اینجا از ... رو ما_  بت 

 انگار .بود خش پر و خشک هفته یک از بعد خزر صدای

  .بود تراشیده را صدا و نشسته کش

ه نگاه به فقط اما خزر .زد پلک یاسی  ی تارییک در  اش خت 

 .داد ادامه

ی خش صدای  پروانه بعد و شد شنیده بغل اتاق از خشر

 لرزان ای توده شبیه تارییک در .شد پیدا در ی استانه در

 .شکاند را سکوت کوثر ی گریه صدای .اضطراب از بود

ی نه هفته یک که کوثری  دیده مادر آغوش نه و خورده شت 

  .بود

 را کوثر .برگشت اتاق به و کرد رها را یاسی  ی دست خزر

ون و کرد بغل  .آمد بت 

 برای مادری .شد یم همی  ی هایش شب ی همه آن از بعد

 .بود نزاییده که کودیک
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 از پروانه .چرخید پروانه سمت بعد .کرد نگاهش یاسی  ی

ون سایه ی .آمد بت  ی سالها یکباره .بود شده پت   .بود شده پت 

 

 وجودش تمام در یکبار غصه ایام گرد .چروکیده و خمیده

 پایی  ی را رسش .دزدید را نگاهش یاسی  ی .بود شده پخش

 زمزمه شبیه کوثر های گریه میان پروانه صدای . انداخت

ی به که بود ای   .شد یم شنیده سخن 

  .بفروش رو مغازه_

 همه .است شده تمام مادرش کردفکر و زد پلک یاسی  ی

 از باید بزرگ و کوچک های تمام این و بودند شده تمام

  .رفتند یم باغ این

 .نفرین و لعنت عمارت این از

****: 

ی ترین کنج .بود نشسته خانه کنج یارس  خانه که جان 

 شده الغری مرد .بود جایش اینجا که بود روز ده .داشت

 قضای برای جز شب تا صبح که آمده در محاسن با بود
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 زل جز و نمیخورد غذا .شد نیم بلند نقطه آن از حاجت

  .نداشت دیگری کار هیچ کردن فکر و خانه فرش به زدن

 زل و زانو روی گذاشت یم را چانه گرفت یم بغل را زانوها

 و کنند بلندش فکرها داد یم اجازه .قایل های گل به زد یم

ند خود با  .خاطرات ی آواره .بیابان و کوه ی آواره .بت 

ی ی آواره
 
 .شده تباه زندیک

ی شوک یک ی بزرگ اندازه ن 
 

 ده .بود داده تکان را اش زندیک

ی کرد یم احساس و بود شده مسخ که بود روز  خودش حن 

ک .ندارد وجود هم  آنطور عمویش ی ساله چهارده دخت 

ی .بود رفته میان از  از تر رنگ پر نظرش در حاال که دخت 

ی .بود همیشه ی شبیه که دخت    .بود خودش دخت 

ه آمد یم ذهنش به فکر این بار هر  عرق غرق کمرش ی تت 

 آزرده چنان نزدیک حد این تا فاجعه این لمس .شد یم

 از هرگز .کند راست کمر هرگز کرد نیم فکر که بودش

ون سوگ این   .بیاید بت 

 گازسوز چراغ نور جز و بود تارییک در باغ .بود رفته برق

 در یارس .نبود دیگری نور پروانه و جواد عمو ی خانه
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 فکر پیش روز دو به . زد یم پلک آرام .بود نشسته تارییک

  .یاسی  ی های دست روی حورا به .کرد یم

 یم اتفاق هم پشت اینطور چت  ی همه چرا دانست نیم

 .آمد یم بعدی نشده هضم قبیل اتفاق هنوز .افتاد

ی از .بود کرده تمام مادر
 
  .بعدی سوگ به سویک

ی  رسشار عزا، در همیشه زن آن ، بود کرده بزرگش که زن 

زن آن کینه، و غم از  تمام دیدش یم مادر چشم به که پت 

  .بود شده

ی در ی به .تنهان  ی با .سخن   .خونی  ی دهان 

ی آخرین به  یم فکر بود شده بدل و رد بینشان که جمالن 

ه ی زده وق نگاه آن به .کرد  شنیده رنج تصویر آن اما .خت 

  .یاسی  ی .حورا داستان رنج .کرد نیم کم را هایش

 .بست یم را هایش چشم رسید یم که یاسی  ی ی قصه به

 قد نه . اندازه از بیش .بود فراتر تحملش حد از انگار

 های محبت آن همه پس .بیمارش روح نه بود جسمش

 و عکاش ها؟ خلوت آن بود؟ این برای یاسی  ی برای پدرانه

  بوسیدن؟ و کشیدن رس به دست آنهمه باغ؟ ته
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 چه هر و دلش در افتاد یم قوی مردی دست مثل رنج

د یم داشت  حالش .زد یم بهم را محتویات ی همه .فرسر

 . باغ این .خانه این از.پدرش از .خودش از .خورد یم بهم

  .ها آدم .دیوارها این

ی این تحمل
 
ی دیگر زندیک  .نبود آسان هم یکساعت برای حن 

 بار اخرین و بود نیامده خانه این به که بود روز ده حورا

ون درهایش از مرده یه شکل به هم  ی خانه .بود رفته بت 

ی قصد بار دو و بود پروانه  چطور دیگر .بود کرده خودکشر

ی زن این با شد یم
 
 را فکرها این شد یم چطور کرد؟ زندیک

ی شکل به و ریخت دور  یم عمری که کرد نگاهش حوران 

 سابق مثل و شد یم بیدار روزها چطور دیگر خواستش؟

ها این هرگز انگار گرفت یم را مغازه راه  نشنیده را چت  

ی و گشت بریم دوباره است؟  زن به خورد یم ناهار وقن 

ی شکل به سفره آنطرف   کرد؟ نیم فکر پدرش قربان 

 و او حائل را خودش که کرد نیم فکر یاسی  ی به چطور

 یاسی  ی های دست  به نبیند؟ اسیب حورا تا بود کرده حورا

ی به کرد؟ نیم فکر چطور حورا دور  برای که رضاین 
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ی فقط خودش نکشی  ی  رسیده رس یاسی  ی که بود داده وقن 

  بود؟

 کرد؟ یم فراموش چطور را شدن مال بر قصه این شتاب

ی همواره و همیشه .نبود او با هرگز حورا دل اینکه  از بخشر

 شد؟ نیم جدا هرگز و بود یاسی  ی

 

ی به قوه چراغ یا موبایل نور شبیه نوری لرزش
 

 به آهستیک

ی در پشت و نزدیک اش خانه  به پروانه هیکل .ماند باق 

ی  یارس .بود کرده مکث .بود پیدا مشجر ی شیشه از خون 

  .کردند یم رهایش کاش .بست را هایش چشم

به چند  .شد باز ارایم به در بعد و خورد شیشه به ارام ض 

  .او دنبال به.فرش روی شد کشیده پروانه از زودتر نور

ی که آنقدر نخورد تکان یارس  های انگشت به رسید نور آن 

 .صورتش بعد و ها دست روی .آمد باال بعد و .پایش

 پشت را سال ده انگار که روز ده نه که ای تکیده صورت

 .بود گذرانده رس

 ...یارس_
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ی ، کرخت .بود کرده فرق هم پروانه صدای  .دلمرده و پت 

 .بود شده عوض چت  ی همه .بود کرده فرق چت  ی همه

ی ی صحنه .آمد اتاق به ارام و بست را در  .بود آشنان 

 حاال اما بودند کرده یط ماجراها این از قبل را شبیهش

ی انگار  یم نظر به دور قبل ها قرن به مربوط باشد اتفاق 

 .آمد

ی...این_  .جان 

ی نه بود سوال نه  اش وظیفه که بود کلمه یک تنها .خت 

 نشسی  ی به دعوت را خودش پروانه .بود سکوت شکاندن

 به داد تکیه نفر دو ییک ی فاصله با که رو به رو نه .کرد

  .دیوار

ی سکوت میانشان ی .افتاد طوالن   هیچ که دار کش دقایق 

ی کدام   .کشیدند نیم شکاندنش برای زحمن 

 روان را کلماتش تکان این انگار و خورد تکان پروانه آنکه تا

 .کرد

 .ریم یم اینجا از_
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ی دیگر را یارس ی دیگر .داد نیم تکان چت    .شد نیم عصن 

ی .اورد نیم جوش زود  .شد نیمغمگی  ی .شد نیم دلگت 

 پرت پایی  ی قله از انگار .کوبیدنیم دیوار و در به را خودش

ها بدترین .بود شده  این از بعد .بود دیده و شنیده را چت  

ی هیچ  .بدهد تکانش توانست نیم چت  

یم_ ا ...و ما .روستا...مت    .دخت 

ها آن از ییک  از انگار اما .زنش ییک و بود خواهرش دخت 

ی او به کش هر  .بودند تر ربط ن 

 

یم... بفروشیم رو مغازه .شو... آماده_  .مت 

 .چرخید سمتش پروانه .نداد جواب .زد پلک یارس

م... تو بدون_   .یارس نمت 

 یک .بزند پوزخند .بخندد توانست یم داشت دوست یارس

 .نبود چت  ی هیچ اما . کوچک حرکت

  .نیست موندن جای...دیگه اینجا_

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی را دستش یارس  از قبل اگر .کرد حلقه زانوها دور بیشت 

ی بود روز ده این  طور چت  ی همه االن قبل ثانیه یک حن 

ی چند .زد یم داد احتماال .بود دیگری  از .شکاند یم چت  

اییط چنی  ی در یاسی  ی با خزر نزدییک  که شد یم شایک رسر

 اینکه برای .نابخشودنیست گناه آنها آیی  ی در نامحریم این

 را اسمان .کشید یم عربده باشد برادرش همراه همرسش

 اما .زد یم هم به رو تخته و در هزار و اورد یم زمی  ی به

 .بود مرده یارس آن ...حاال

 ...هم تبچه و زن_

ش_   ...رو جفتشون .بت 

 .چسبید یم کام به زبان و بود خشک دهانش

ش .دمیم طالقش_   .خودت...با بت 

 از دیواری چهار آن در زمستان یکباره به .شد رسد اتاق

وع ابتدا ه پروانه نگاه .شد رسر   .شد بلند یارس .ماند خت 

ون خانه از باالخره روز ده از بعد .خسته و ناتوان  .زد بت 

ی یارس .خیابان به خیابان و کوچه به کوچه ی و رس ن   سامان 
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 کار زمستان ی کشنده رسمای در رفی  ی راه جز که شد

  .نداشت دیگری

**** 

 

 ورودی در شاپور قراح به مانده دقیقه چهل و ساعت دو

 چه هر و نشست زانو دو روی .شد پیاده بزرگ شهری

ی پای بود نخورده و خورده  هنوز .آورد باال خشک درخن 

ی  :بود باز میثم پیام و بود دستش گوشر

 

ه مادر میگن .خرابه خییل اوضاع شاپور نیا اینورا_  رو دخت 

 اومده نفر یه .مرده بیمارستان تو امروز زدن آتیش هم

 .داده جواب نورالیه .گرفته رو رساغت خوابگاه جلوی

 .اینور نیا اصال

 

 کرد سیع چه هر و گرفت درخت ی تنه به دست شاپور

 خودش و رفته پاهایش از جان انگار .نتوانست شود بلند
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 بند بند و رفت یم گیج رسش .بود خایل تو جسم یک

 .لرزید یم وجودش

 

ی_  آقا؟ خون 

 

 و آورده باال راننده کمک برای را دستش که کرد یم فکر

ی اما داده ای نشانه ی هم کار همی  ی حن  ی .نبود شدن   از بیشت 

ی و خوراک و خواب که بود هفته یک
 
 معنای به را زندیک

ی تا و بود شده شوکه .بود داده دست از واقیع  به وقن 

 اشک است نبوده خزر شده کشته آنکه که بیاید خودش

 جمع خودش در اتاق کنج فقط آن از بعد و بود ریخته

  .بود زده زل دیوار به و شده

ی که بودش پیچانده هم در طوری ترس  یم بلند زور به حن 

ی به را خودش تا شد  خوابید یم چه هر .برساند دستشون 

 یم دنبالش جا همه که رسی .دید یم بریده رس کابوس

 بیداری و خواب در روزها تمام و بود کرده تب .آمد

 رسش باالی شبانه کرد یم باز چشم چه هر .بود سوخته
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 یم رسفه همچنان و شده مرخص که مادرش بعد و بود

  .کرد

  .صورتت به بزن اب یه داداش بیا_

ی چه .کند جمع را آب تا کرد کاسه را دستش کف  خت 

 نیم ته که بود کابوش چه این بودند؟ سوزانده را زن بود؟

  کشید؟

 بود کرده سیع .بود کرده جمع را خودش باالخره دیشب

ی اما .گشت یم بر باید .کند ییک را فکرهایش  فکر حن 

 .لرزاند یم را پایش و دست شده نفرین شهر آن به برگشی  ی

ی که رفت یم حمام سمت به داشت  به گرفتنش بلیط خت 

 از را اش رسفه پر و گرفته صدای .بود رسیده مادرش

 :گفت یم شبانه به رو که شنید یم اتاق ی بسته در پشت

؟ برام رو رسش که بره کنه؟ چکار بره_   بفرسی  

 باز را اتاق در مادرش که بود بسته را حمام در شاپور

 :بود کرده

م شاپور_  این دنبال بری برگردی کنم نیم حاللت رو شت 

ه  ....من .شخانواده و دخت 
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 .بود شده گم آب دوش هوهوی در صدایش و

ی؟_  بهت 

 ها حرف .کرد نگاه بود نشسته پا رس که راننده کمک به

 .خوابگاه .بودند دنبالش .بودند شده گم دهانش در

 او بعدی نفر .بیایند هم تهران تا نبود بعید هیچ .دانشگاه

  .سوخته بدن با بریده رس با .بود

 آنچه هر انگار .بود کرده پیدا مفهوم تازه ترس و ترسید یم

 یک تنها بود کرده حس ها سال این در ترس عنوان به

ی  کمی  ی .بود لحظه این واقیع ترس .بود گانه بچه شوخ 

 .بعد دقیقه چهل و ساعت دو در کرده

ی اگه_  .رسیم یم دیگه ساعت سه دو شو سوار پاشو بهت 

 .معطلن مردم

ی به نگاهش  اتوبوس های شیشه پشت از که افتاد مسافران 

ی .کردند یم نگاهش توک و تک  یم دانستند؟ یم آنها یعن 

ی در زا وحشت ی قصه این که دانستند
 
 اتفاق او زندیک

ی که دانستند یم افتاده؟ ی ماجرا این در پایش جان   گت 
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ی شکل به کردند؟ یم نگاهش دلسوزی با است؟  قربان 

  بعدی؟

  .برگردد توانست نیم . بست را هایش چشم

 ...ساکم_

؟_  خ 

 .بده منو ساک_

؟ پیاده_ ی راحت اینجا ماشی  ی میشر  .ها نمیاد گت 

ی دیگر شاپور  دید را مرد رفی  ی رفته وا همانطور .نداد جوان 

ون اتوبوس از را کوچکش ساک که  سمتش به و کشید بت 

 :برگشت

ی یه تو برو پاشو .داداش بیا_  بخور نبات چان 

 ای نقطه قراح سمت به اتوبوس بعد ی دقیقه ده در و

ی آفتاب و زمستان رسمای در که شد  گم آرایم به جانش ن 

 .شد یم

 جاده به زد زل .نشست درخت همان پای یکساعت شاپور

 به .کاروانرسا به .خزر به شد یم ختم که رایه به .
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ی به .اتفاقات  گوشه از اشک و زد زل خودش ترس و ناتوان 

  .رسید چشمانش ی

 .کشان کشان .رفت راه ترمینال دور بعدی ساعت یک

 ترس لرز برابر در لرز این اما بود انداخته تنش به لرز رسما

ی آشوبش رسید که شبانه پیام .بود هیچ  :شد بیشت 

 خوب حالش مامان .فعال رساغش نرو خدا رو تو شاپور_

نه رو تو حرف همش .کرده تب باز دیشب از .نیست  .مت  

 .برگرد شاپور .ترسیم یم ما

ی بار پنج شماره به شد که غروب ی ۵۰۰ از بیشت   از مت 

ی  برگشته و رفته راه قراح سمت به بود نشسته که آنجان 

 از خشم .بود شده مخلوط خشم با ترس حس .بود

ی و خودش  رسنوشت چرا که این از خشم .ترسش و ناتوان 

 این چرا او؟ چرا کند؟ ظلم حقش در حد این تا باید

 داستان؟

ی در خشم همان با و جدول ی لبه نشست وع گوشر  به رسر

 دنبال همیشه که مستندسازی آن ی صفحه .کرد گشی  ی

ی قبال بود مطمی  ی . کرد باز کردیم  یک مورد در چت  

 های شانه بر "است دیده صفحه این در تازه مستند
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 در آنچه از باید .کرد یم تعریف را قصه این باید "تعصب

 .گفت یم برایش گذشت یم و گذشته وحشت عمارت آن

 دوشش از وجدان عذاب آن بار کیم فقط و کیم شاید

ی .شد یم برداشته  تو"کرد نیم رهایش ای ثانیه که وجدان 

ی  مرد تو .کردی ول رو خزر .نکردی کاری هیچ تو .ترسون 

ی ی " .نیسن  وعش که عذان  ی رسر  خیابان آنطرف که  بود وقن 

 به برگشت و شد سوار .شد تهران اتوبوس منتظر و رفت

  .نزار حایل با .خودش شهر

ی  .ماند همراهش همیشه تا که عذان 

 

ی  .بود خایل خزر جای از شهر و برگشت باالخره وقن 

ی  وحشت پر اسیم و بود مانده جا به سوخته نیمه عمارن 

ی خاندان از  .هاشمیان بن 

ی عذاب  شبیه .شد نیم خوب هیچوقت که وجدان 

ی او با که شد همزادی
 
 پر و کشیده رنج .کرد یم زندیک

ی و خسته وجدان . محنت  کاروانرسا دیوار روی که مریض 

 :نوشت
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ی تو "شمای"  تنهاست تو ن 

 گریه بلند صدای با و گرفت بغل غم زانوی نوشته پای و

  .کرد

ی عذاب  از دور خزر، از دور .کردبزرگ را شاپور که وجدان 

  .دانشگاه و درس از دور قراح،

****: 

 که خزر ی شده دراز پاهای روی .بود برده خوابش کوثر

 باالخره .بود کشانده ها انگشت رس تا را خودش آفتاب

ی از بعد .بود خوابیده  کرده گریه صبح تا که ناآرام شن 

ی از .بود ی مادر شت   به بود کرده پشت مادر .نبود خت 

ی به فرزند
 
ی و زندیک  با .کرد نیم قبول را کوثر .هسن 

 کار دیوار و در به زدن زل جز و زد نیم حرف هیچکس

  .کرد نیم دیگری

 افتادن کار از شبیه .بود شده متوقف خزر پای های تکان

 دیوار به بود چسبیده رسش .هندیل و قدییم دستگاه یک

ی با و  هایش چشم .خواب در یچه به بود زده زل کج گردن 

 دور .شوک و بحران خون .بود نشسته نخوابیدن خون به
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ه ای هاله ها چشم  به گونه های استخوان و بود تت 

ون وضوح   .بود زده بت 

ی آن هر ی و بودن زنده مفهوم که چت  
 
 در داد یم زندیک

  .بود مرده وجودش

 پاک هایش چشم جلوی از هم لحظه یک نازک تصویر

 دنبالش به بیداری در کابوس مثل که تصویری .بود نشده

یک آن .آمد یم  هم گایه و خانه هم روزگاری که دخت 

ی .دلهم گاه و رازهم بود، دوستش بود، اتاقش  که دخت 

ی  .تصمیماتش و فکرها دانست، یم را آرزوهایش بیشت 

  .هایشاشک و ها خنده دلیل

ی آن ی همه ی تصویری بود شده دخت   که دردناک اندازه ن 

  .رفت نیم یاد از شد نیم کمرنگ .شد نیم پاک هرگز

ی .کوثر به بود کرده وصل را خودش ی به که چت  
 
 زندیک

 باز را ها چشم خاطرش به که دلییل .دارد نگهش متصل

  .نباشد شدن خالص برای رایه دنبال به و دارد نگه
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ی باالخره .گذاشت زمی  ی روی را کوثر آرایم به  را خشک شت 

 مادر به اتصال این که بود پذیرفته انگار .بود کرده قبول

  .است شده قطع

 و فرش روی گذاشت را رسش .کشید دراز کنارش آرایم به

 و کشید باالتر را پتو .بچه ی بسته های چشم به زد زل

ی  زخم ی تقطه دو به چشمش کند مرتبش کرد سیع وقن 

  .افتاد دستش روی کوچک

 .مار های دندان جای

ی .پیش ها قرن به مربوط بود زخیم شبیه  سال که اتفاق 

 زیاد دقت به نیاز آوردنش یاد به برای و افتاده دور های

 .نداشت که تمرکزی به .داشت

ی در شاپور  ای تقطه در .بود مغزش جای ترین انتهان 

 او به ربیط هیچ حاال انگار که آدیم . دور و تاریک

ی به .حوادث سیل از بازمانده یک به .نداشت  که روزهان 

 .بودند پادشایه روزگار دقایق و روزها این برابر در

 روزهای .حرکت و امیدواری .دانشگاه و درس روزهای

ی ی همه .نجات برای تالش هان 
 دخمه این در حاال که چت  
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ی ی ن   ی چهره بر بودند غباری روزها این در .بودند معن 

 .زمان

 نه بود منتظر نه .شایک نه بود امیدوار نه دیگر حاال

  .مردن روز انتظار در بود جسیم تنها حاال .درمانده

ی زیادی روزهای .نبود شاپور منتظر  بود کرده فراموش حن 

 خانه ان مخوف تصاویر سم آنقدر .کند فکر اسم این به

ی که بود کرده نشت هایش رگ در  تصاویر برای جان 

ی دوست  دوباره ساخی  ی پس از ذهنش .بود نمانده داشتن 

ی ی   .آمد نیم بر ها زیبان 

 نیم دیگر . دور ای خاطره بود شده دوست وطن شاپور

 شنیده را داستان این شهر ی همه حاال .دیدش نیم .آمد

ی اطراف این داشت جرات کش چه .بودند  شود؟ آفتان 

  .بود رسیده انتها به شاپور ی قصه

 .بروند بود قرار .رفتند یم اینجا از .بست را هایش چشم

 .کند پیدا ای خانه .بود یاسی  ی ی عهده به کارها ی همه

ی ی در دور جان   آن و بفروشد را مغازه .افتاده دور روستان 

 بودند قدیم ی زنده های زن از ای سایه همه که را ها
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ش .آمد نیم یارس .بکشاند خود دنبال  آورده پروانه را خت 

 .بود

 ...من نیاد اگر .نمیام میگه_

 :بود بریده را حرفش یاسی  ی

 .زنم یم حرف باهاش خودم_

 :بود اورده پایی  ی را صدایش پروانه

 .میدم طالقش...گفت_

  .آمد یم عزا بوی خانه تمام در .گرفت عمیق دم خزر

 های قدم بعد و .آمد خانه در شدن بسته و باز صدای

 دنبال به .بود شده متوقف احتماال سالن وسط که یاسی  ی

  .سایه سه آن از ییک .آنها از ییک

 شده اصیل ی سایه روزها این که بود او .نشست خزر

ی از حورا .بود داده وا پروانه .بود
 
 او و بود روگردانده زندیک

 بر تکیه با بزرگ .بود شده بزرگشان بداند اینکه بدون

  .یاسی  ی ی سایه
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 و کرد باز را اتاق در .کرد محکم را سیاه رورسی های گره

  .بود سالن وسط که کرد نگاه یاسی  ی به

 شده هم شبیه ناگهان .کرد نگاهش .چرخید سمتش یاسی  ی

ک رنجشان انگار ناگهان .بودند  ، وظایفشان .بود مشت 

شان   .مست 

 .ریم یم .کنید جمع رو وسایل_

 .خزر به زد زل

 .دور...جای یه .گرفتم...خونه_

  .چطور نه بود مهم کجایش نه .زد پلک خزر

 .کن جمع مامان کمک رو وسایل_

 خانه این در مادرش که دانست یم .دانست یم یاسی  ی

ی جز دیگر .ندارد را نقش آن دیگر  گوشه در زده یخ زن 

 به زدن زل جز .ندارد دیگری نقش ها تارییک و اتاق های

  .دیوارها و در

 فکر و کرد نگاه دورش تا دور به ایستاده .برگشت اتاق به

ی هیچ کرد  .ندارد بردن برای چت  
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ی هیچ  به جهنم این از خودش با بخواهد دلش که چت  

د بعدی جهنم   .بت 

ی رسد صبح یک در اما بعد هفته یک  صندیل حایل در باران 

ه یک که بود نشسته غریبه ماشی  ی  یک عقب  موی گت 

ی   .بود مشتش میان چون 

ی به  ی .رفت یم دور جان   و دانست نیم را اسمش که جان 

ی  مادر و بود خواب آغوشش در ای بچه .نداشت هم فرق 

ی .بود زده زل پنجره ییک آن به بچه  که بود میانشان زن 

  .بود شده سفید دست یک موهایش

 از مبهم تصویری دست دور در باران قطرات میان از

ی در که دید یم کاروانرسا  باران شالق زیر بیابان تنهان 

ه .بود نشسته د انگشتانش میان را مو ی گت   دیگر آیا .فرسر

 از کاروانرسا آیا دید؟ یم را خاطره پر ی مخروبه این هرگز

 را شاپور و او اسم اول که آمد یم کش آیا کرد؟ یم یاد او

 از پر گلویش کند؟ کاری کنده درخت ی بدنه روی هم

  . اشک از پر ها چشم .بود داغ رسب
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ه به ی تنها .کرد نگاه مو ی گت   داشت دوست که چت  

 زیسته هم او قدیم در روزی کند فکر و کند نگاهش

ی مثل .است ان باق   .دخت 

ی زمان در زیسی  ی  .عاشق 

**** 

 

ی ال فأنا
 
ی أملك  
 الدنياق 

ی و عينيک إال  
 ...أحزان 

 

 دنیا این در و

ی دیگر  «چشمانت» جز چت  

ی برایم «هایمغم» و  ...نمانده باق 

 

ی نزار  قبان 
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 دوم فصل پایان

 

 سوم فصل

 

 که کش .آمد یاسی  ی پروانه جای به پنجم یا چهارم بار

  .نداشت را توقعش یارس

ی با .بود آمده مغازه سمت باالخره روزها از بعد  محاسن 

ی و بلند  کرکره به سیاه ی پارچه هنوز .رفته گود چشمان 

ون دار مغازه چند .بود ها ی رس برای بودند امده بت   .سالمن 

ی و رس ریز های تکان با را همه اما یارس  سینه روی دسن 

 بسته را درها دوباره و داخل بود خزیده .بود کرده روانه

  .بود

 شده رها بود اینجا که روزی آخرین شکل به چت  ی همه

 پیش .بود یک نداشت خاطر به دقیق که روزی آخرین .بود

ی های حادثه .حادثه کدام از پس یا  برایش مغازه حاال .پیان 

 مغازه به ها فروشنده نگاه که دانست یم .بود شده غریبه

ی که خودش به .اوست ی  و نکرده روشن را ها چراغ حن 
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 .بیکارش آویزان های دست به .است ایستاده مغازه وسط

 چه هر ناگهان .نبود مهم چت  ی هیچ دیگر .نبود مهم اما

 نگاه خاصه .بود افتاده تا و تک از داشت اهمیت روزگاری

ی رکن اولی  ی که مردم فکر و
 

 چشم در رکن همی  ی .بود زندیک

 شهر ی شهره دیگر که حاال .بود رفته فرو تکشان تک

 برای امدند یم ایران جای جای از که حاال .بودند

داری  اطالعات دنیای دل در که حاال مصاحبه، و فیلمت 

ی  انگ که حاال داشتند، خودشان برای ای صفحه و جان 

ی نام دنبال به را جهل
 

ی مرگ سه کشیدند، یم خانوادیک  در ن 

ی ازه و داشتند ن  ی چه هر ی شت   هم از بود هاشمیان بن 

ی چه دیگر بود پاشیده  گذشته رسشان از اب کرد؟ یم فرق 

ی .بود
 

  .بودند شده غرق هم با همیک

 روی بود نشسته خاک .نشست و کشید عقب را صندیل

، روی .چت  ی همه  سابق که خایک .ها کفش ها، قفسه مت  

 تک .کرد یم پاک وسواس با بار دو روزی مرضیه این بر

 حاال .کشید یم دستمال و داشت یم بر را ها کفش تک

ی در پیام یک و بود مانده خاک  مرضیه از که یارس گوشر

 :بود رسیده
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ی آقای" ایط من هاشمیان بن   شما ی مغازه در کردن کار رسر

 حالل .ندارم احتیاج هم رو قبل ماه حقوق .دیگه ندارم رو

  "کنید

ت انها با بخواهد این از بعد که بود کش چه  معارسر

  باشد؟ داشته

 تاریک اعماق در .کرد نگاه هم در خودش های انگشت به

ی روزهای ترین
 
 .طالق برای بود رفته دیروز همی  ی .بود زندیک

  .بود نشده ممکن رفی  ی باال اما بود رفته ها پله پایی  ی تا

ی کوثر و حورا رفی  ی زودی به
 

یک  یم تکمیل را روزهایش تت 

  .خالص سیایه در شد یم غرق .کرد

 نگایه .گذشت مغازه های شیشه جلوی از یاسی  ی ی سایه

ی کم نور در را یارس و انداخت داخل تارییک به  از که جان 

ون  بسته در اما داد هل را در .دید صندیل روی امد یم بت 

 زل هم به ثانیه چند .هم یاسی  ی .کرد نگاهش یارس .بود

  .زدند
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ی یک ی برادر این .بود حساس مرد این به زمان   تمام . ناتن 

ی های حساسیت
 
ی از .بود یاسی  ی بر و دور اش زندیک

 
 و بچیک

  .حورا محبت و بزرگسایل تا پدر محبت

 اعماق تا دنیا ی دشنه ترین زهراگی  ی انگار ...ویل حاال

 هرگز او و بود دیگری چت  ی داستان .بود رفته فرو قلبش

 .نداشت را یاسی  ی به کردن نگاه روی حاال .دانست نیم

 یم دلش .درد و رنج از ای توده با شدن رو به رو روی

 با را اش کودیک تمام که مردی از .کند فرار خواست

ی تمام . بود باخته او پدر دستان  یم حسادت او که روزهان 

 .بود جریان در دیگری چت  ی ماجرا این پوست زیر کرد

 .کرد باز را در و شد بلند ارام .داد قورت را دهانش آب

 و روز آنقدر .نشست مت  ش پشت و برگشت سالنه سالنه

 بزرگ های تاول پایش دو هر کف که بود رفته راه شب

  .بود نشسته

 .کن روشن چراغ_

 .رساند کلید روی دست خودش یاسی  ی .نداد جواب یارس

ی نور زیر غبارش و گرد و مغازه   .شد بیدار مهتان 
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 .بود خاموش گوشیت زدم زنگ_

 .کرد یم نگاه خودش های انگشت به .نداد جواب یارس

 به ممکن حالت ترین وقت دیر ها شب مدت این تمام

ون اذان وقت و بود برگشته خانه ی .بود زده بت   یادش حن 

  .کرده چه و رفته کجا خورده چه امد نیم

  .بزنیم حرف کالم چند...اومدم_

 یم مت  ی روی بزرگ ی شیشه در را تصویرش انعکاس یارس

  .دید

  .کوچیک جای یه .گرفتم من .گرفتیم خونه_

 با شکنجه یک مثل .ریخت فرو ذره ذره و آرام یارس دل ته

  .رفتند یم .بود راست پس .طمانینه

 جور و جمع رو اینجا تا .بدم بهت رو آدرس...که اومدم_

ی  ..و کن 

 .رفتند یم همه .کشید اش شده بلند ریش به دست یارس

 درمانده عمه .نداشت برگشت ی اجازه دیگر و رفته زینب

ستان در میشد فقط و رفته  دیروز جواد عمو .دیدش قت 

 :بود گرفته را جلویش اذان از قبل زود صبح
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ی این هوای که غربت و دور رفتم  انقدر_  داشته رو دخت 

 کار ها لرزه و تکون .شد یم نباید اونچه شد آخر باشم

یم امروز ما .کرد رو خودش  برداریم رو وسایلمون که مت 

  ...دیگه که اینجا .بیایم

 بعد .بود کرده نگاه عیل عمو عمارت به .بود داده تکان رس

 .سادات خایل عمارت

ی اینجا نمیکشه دلم دیگه_
 

 .کنم زندیک

 یم همه .خزر .کوثر و حورا یاسی  ی .رفت یم پروانه حاال

 .بود خاندان این ی بازمانده تنها او و رفتند

 

 فروش کارای برای برمیگردم و میذارم رو اینا مامان_

 .هست کار...اونجا .کن جور و جمع ...هم تو .مغازه

ی .آنجا .آنجا .آنجا  اسیم هیچ و بود دور که آنجان 

  .نداشت

 .مت  ی روی گذاشت را ای برگه

  .راسته رس_
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 نگاه را رفتنش یارس .رفت بود آمده که وار سایه همونطور

 . محکم،استوار .بود همیشه مثل .کرد

 حال به تا چرا .ریزد نیم فرو چرا که کرد یم فکر یارس

  بود؟ نشده تمام بود نریخته

 .برداشت را برگه .رساند کاغذ سمت انگشت آرایم به

 که خودکاری با . بود شده نوشته درشت خیط با آدرس

 قطرات اخرین و است شده وصل و قطع بود معلوم

  .است کرده کاغذ این خرج را جوهرش

 :بود نوشته ریزتری خط با آدرس زیر

ی ، همرس"  .منتظرن و امانت من پیش خواهرت و دخت 

ت برای .برگرد و شو بلند  خواهرت که باش پدری دخت 

 ".نداشت

 بوی از پر مغازه و تار یارس چشمان برابر در ها نوشته

 .شد بغض

**** 
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ی بزرگ عمارت .بود خایل خانه  درخت پر باغ .هاشمیان بن 

ی . اجدادی آبا ی خانه . پالکه دو  دنیا به آن در که جان 

 سنگریزه روی و درختان میان .بود شده بزرگ و آمده

 رس مردی .بود شده مرد .بود کشیده قد و دویده هایش

 و ایستاده حیاط ی نقطه ترین مرکزی در حاال که خورده

 به .کرد یم نگاه مادرش خایل ی خانه به زدن پلک بدون

 تیه از وسییع حجم روی شده بسته های پنجره و در

  .بودن

 .بود خایل خانه ۴ هر حاال و بود باغ این در خانه چهار

 تمام با که عیل عمو ی خانه وسیله، بدون مادرش ی خانه

 خایل ی خانه .بود شده قفل درش تنها اثاثش و اسباب

  .سادات ی خانه و جواد عمو

ی .بود گرفته را باغ تمام سکوت  درختان به ها کالغ حن 

 عدم ی لحظه در انگار چت  ی همه .زدند نیم رس خشک

 قبل روز چند .آمدن بوجود از قبل ثانیه چند شاید .بود

 و بیاورد را زنش .بخرد را ویرانه باغ این پدربزرگش آنکه از

 .هایش بچه برای کند آباد را اش گوشه گوشه بعد

ی اینجا کش هرگز انگار داشت وهیم چنان سکوت
 
 زندیک
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 هیچ نرفته، دامادش یحجله به عروش هیچ .است نکرده

 هیچ اول قدم نداده، رس اینجا را هایش گریه اولی  ی نوزادی

 درختان این میان کش هرگز و نشده برداشته ای بچه

ی اینجا .است نشده عاشق  نشده بریده رسی نشده، دعوان 

ی .است نگشته ویران ای خانواده ی قصه و  ی همه گون 

ی دراز ی قصه یک در اینها ی در پایان ن   میان کهنه کتان 

  .است شده روایت غریبه های آدم دستان

ی لحظه آن در .بود تنها یارس  آن یبازمانده تنها حن 

 باقیمانده تا بود مانده که کش .رسید یم نظر به خاندان

  .کند جارو را رنج این ی

ی از آنچه ی تتمه .کوثر و حورا .بود رفته حورا
 
 و زندیک

 هیچ بدون .کالیم هیچ بدون .بود مانده برایش حیات

ی .نگایه ی بر ای بوسه حن    .فرزند پیشان 

 لحظه هر و بود کرده پر را گلویش داغ رسب مثل بغض

ی و بزرگ  توان از کرد یم حس که آنقدر .شد یم بزرگت 

  .شد خواهد خارج جسمش

 در آمد یم روزها ها؟شب روزها، کرد؟ یم چه این از بعد

 حورا که ای خانه در نشست یم خایل؟ ی خانه این
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خانه در روزگاری  یم ، رفت یم راه کرد؟ یم کار اش آشت  

 تن بار اولی  ی آن در که ای خانه برد؟ یم آورد یم شست

ی این یشده منقبض  به و بود کرده بغل را دلخواه دخت 

 پدر آن در که ای خانه بود؟ رسیده ارزوهایش منتهای

  گذاشت؟ یم بیابان کدام به رس ؟ بود شده

یقدم با .چکید پایی  ی هایش مژه از اشک  طرف به آرام هان 

ی پله و ایوان .رفت اش پدری یخانه  با آن روی که هان 

 که بود ای بهانه دنبال به کودیک تمام .داشت جنگ یاسی  ی

د ی .یاسی  ی به بت   که بود خواب بند پشه در هنوز که ایوان 

ی  همی  ی پشت بود همینجا .بود رسیده زینب تولد خت 

ی که ساختمان  همی  ی پشت .بود رسیده پدرش مرگ خت 

 تماشا را مادرش کردن گریه ریز ریز و ایستاد یم ها پنجره

ی .کرد یم ی شاداب صورت که زن   بازوان میان در دیگر زن 

 را حورا خانه این در .بود آورده روانش و روح به غم پدرش

ی مادر که بود جا همی  ی .بود خواسته مادرش از  قبول خت 

  .بود داده را بقیه و حورا کردن
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 آدم بودند؟ کجا حاال .دید را خایل ی خانه ها شیشه از

 یم بازی حاال کتاب کدام ی قصه در خاطرات این های

  کردند؟

 بود شده و رفته پایی  ی ها پله همی  ی از .باغ به رو چرخید

زن رنج تا بود مانده .سادات پرس  ی بازمانده .کند کم را پت 

 بود قرار . ایران از کینه کرور کرور با بود شده محسن

د را پدرش جای و شود بزرگ د را پدرش حق .بگت   .بگت 

ی .بود داغ خود...حاال اما باشد داغ جای بود قرار  داغ 

  .خودش دل بر نشسته

ی اشک  به .شد یم گم ها ریش انبود میان و رسید یم امان ن 

 را توانش اما پیچید اش خانه سمت .آمد حیاط به آرایم

ی .نداشت  مدت انکه با .کند باز را در توانست نیم حن 

 این تحمل اما نبود خانه آن در دیگر حورا که بود زیادی

  .داشت فرق لحظات ی همه با لحظه

ی .مادر ی خانه .رفت باال ها پله از آرایم به  بعد از که جان 

  .بود نگذاشته پا آن به دیگر بود مرده مادر که روزی از

 و حرص تمام .مریضش کودیک تمام...ها اتاق این خانه این

ی روح تمام .اش کینه  .اش خسته قرار ن 
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ی که بود مریض آنقدر عمه .ایستاد و داد هل را در  حن 

 که بود جواد عمو زن فقط .کند جور و جمع بود نیامده

 را ها لباس .بود کرده جمع را تخت و رسیده خانه به

 و شود خوب عاطفه که روزی تا بود گذاشته آماده

د تصمیم خودش  جا فرش روی تخت های پایه جای .بگت 

 بوی .داد یم غم بوی خانه .مادر تخت .بود انداخته

ی
 

ی هزار بوی .کاری پنهان و دروغ بوی .کهنیک
 
 نابود زندیک

 .شده

ی ی خانه به .آمد اتاق به کفش با زن   پایک وسواس که پت 

 کرد یم صدا و رس حتما بود اینجا حاال اگر و داشت

 با .اینجا خونمیم نماز من .رو فرشا کردی نجس مادر"

ید راه نجاست تا هزار روی کفش این  و نبود حاال اما " مت 

  .بود نجاست رسارس خانه خود یارس نظر در

 .بود پیدا باغ کل باال این از .ایستاد بزرگ ی پنجره به رو

 از . خشک درختان .خایل عمارت چهار هر .خانه کل

 بی  ی خشم با که دیدی را کچیل پرسک شد یم خوب اینجا

 یم درختان آلود خواب تن به ترکه و رفت یم راه ها درخت
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 چی  ی سنگ .دید را باغ دوم در شد یم اینجا از .کوبید

 دید را بچه پرس یک رنج شد یم .نشده کامل

 

 یم جمع مهرش به رس راز و غمش و خودش در چطور که

ی مرد شد یم .شود  های چشم چت  ی هیچ که دید را مریض 

ی را اش گرسنه  را چت  ی همه شد یم اینجا از .کند نیم ست 

 و آبرو شد یم پنجره این از .گذاشت رسپوش رویش و دید

 تمام به را خاندان یک ی پوسیده های ریشه و رسم و اسم

ی
 
 پنجره این از .داد ارجحیت شده نابود و نفرین های زندیک

 .دید را همه روح مردن شد یم

 رگ تمام در مار مثل رنج .بست را هایش چشم یارس 

ون قلبش از خون مثل .دوید یم هایش  درد .جهید یم بت 

  .بود شده یارس تمام

 و رفت صدای .شنید یم را خانه آدمهای صدای رسش در

 . قدییم آب حوض صدای .ها بچه بازی صدای .آمدها

ی رسگردان و ارام های قدم صدای  برگهای روی ایران دخت 

ی صدای .باغ خشک ی نفت 
 

 به خودش کمان از که سنیک

  .شد یم شلیک سمتش
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 پایی  ی ها پله از وقت چه و کرده باز چشم یک دانست نیم

ی چه .است آمده  با حاال که گرفته را تصمیم این زمان 

 باغ دوم در و چی  ی سنگ دیوار از قدم ده ی فاصله

 خشک سیمان در ها انگشت رد به زده زل و ایستاده

 دری پای شده خرد برگهای به .ها سنگ های رگه به .شده

 درخت یک ی خمیده ی تنه به .بود نشده باز سالها که

 .بود اورده کوچه به رو و شده رد در از اکراه با که خشک

ی انگار  یم پس خورده چه هر روز در بار هزار که ابسی  ی زن 

  .بود دیده چه هر باردار .باغ حوادث آبسی  ی .دهد

ی با .بود ایستاده آنجا  دست دو و اشک از خیس صورن 

ین پیت دست یک .پر  از عکس قاب یک دیگر دست و بت  

 کاره نیمه چی  ی سنگ و در سمت کرد پرت را قاب .پدرش

ی بعد و پیچید باغ در شیشه شدن خرد صدای .اش ی رسر  رسر

ین ی در روی بت    سنگریزه ، حیاط .ها برگ .ها سنگ .چون 

  .ها درخت .ها پله .ها

ی یت وقن  ی به گرفت گر خانه و انداخت را کت   آن خون 

ی کچل پرس  بود ایستاده ها شعله میان که دید یم را عصن 
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 جان ها شعله میان و انداخت را ترکه بعد .گم و گیج .

ی ی کینه و اش گذشته و خودش .داد   .انتهایش ن 

ی قدم با و بست را در  در .رفت خیابان سمت به آرام هان 

 کوچک عکس یک .داشت چت  ی دو جیبش در حالیکه

 پدر بهار اولی  ی در کوثر و حورا خودش از شده چاپ

ه یک و شدن ی رس گت   شده جدا هم از حروفش که چون 

ی .حورا نام حروف .بود یچشم با زن   .سیاه سخت .سیاه هان 

**** 

 

ی یپله سه با داشت کوچک ایوان یک خانه  که سیمان 

 .ایوان روی بود نشسته حورا .نبود برابر شانفاصله

 را چادرش خایک یلبه مالییم باد و بود آویزان پاهایش

 چسبیده های لجن و خزه و دریا شوری بوی .داد یم تکان

ی به صخره و سنگ به  حداقل یا شد یم احساس خون 

ی چنی  ی کردیم فکر خودش  هایش دست .کند یم حس بون 

 .بود هایش انگشت به نگاهش .چادر روی بود افتاده

 :بود آمد و رفت در یاسی  ی صدای
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ی .باش مراقب آقا_  .کار آخر بذار رو اونا .توشه شکستن 

ی رو اینا .کی  ی درستش تا جا همی  ی فعال بذار اینو   .تو بت 

خانه .بود آمده خانه در جلوی تا کامیون . خزر و خودش

خانه یک .اتاق دو با کوچک ای  و حیاط آنسوی در آشت  

  .صدا و رس پر و لق پیکری و در

 دیگر طرف که کرد نگاه پروانه به .آورد باال را رسش حورا

 و رفت به بود زده زل .او شبیه درست .بود نشسته ایوان

 و کشیده قد با اندام درشت مرد این انگار .یاسی  ی آمد

 تکیه را رسش .دید یم بار اولی  ی برای را شده بلند محاسن

ی هیچ .بود غریبه . بود داده  الغر .نداشت پروانه به شباهن 

 .بود شده سفید یکدست یکباره انگار موهایش و بود شده

ی ی هایش گونه تت    .داشت پوست شکافی  ی  به میل گون 

ی نگاهش  نگاه جز و زد نیم حرف .بود خسته و رنگ ن 

  .کرد نیم کاری کردن

 های قدم نگاهشان میان از .کرد نگاه حورا به لحظه یک

  .رفت یم باال و پایی  ی ها پله از رسعت با خزر

ی دردی حورا ی درد .دید یم پروانه چشمان در را اندازه ن   زن 

 وجود بتواند کرد نیم تصور هرگز که فهمیده را رازی که
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 درد .بود تحملش و روح از فراتر که دردی .باشد داشته

  .مادری وجدان عذاب ی کشنده

 دست به هم حورا .یاسی  ی به دوخت را نگاهش دوباره

ی آنکه بدون .کرد نگاه هایش  به بیندازد نگایه نیم حن 

ی روی کنارش که کودیک  که کودیک .بود خوابیده حصت 

  .بود شده جدا او از اتصالش بند انگار

 .شده پاره وقت چه و چطور دانست نیم که اتصایل بند

؟ زبان از قصه آن شنیدن با بریده؟ رس آن دیدن با  یاسی  

 یکباره به خانه؟ در خودش کودیک ی قصه شدن پخش با

 سالها این ی همه که خراب ای خانه شبیه .بود ریخته فرو

ی سالهای تمام .بود رفته باال معوج و کج آجر به آجر  صت 

اد معنای ی همه .بود شده آوار تحمل و  از را بودن آدمت  

ی به تمایلش تمام .بود داده دست
 
 .دادن ادامه و زندیک

ی هر از ناگهان ی .بود بریده چت   ی هیچ .بچه از حن 
 

 دلبستیک

ی .نداشت  لحظه هر .بود خشکیده هایش سینه در شت 

ی .بود شده رنج برایش بودن زنده  یم سکوت در که رنچ 

  .کشید

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خودش؟ ی قصه یا بود کرده ویرانش یاسی  ی ی قصه

 بر بوده ای ویرانه او مثل هم یاسی  ی سالها این تمام اینکه

ی بزرگ تل
 
 هرگز اما .بود کشیده رنج هم یاسی  ی .زندیک

ی  ...یاسی  ی...یاسی  ی...یاسی  ی .بود نگفته چت  

 ی گریه صدای .کرد احساس را خزر شدن خم کنارش از

ی .شنید یم را کوثر ی نظرش به حاال که چت    ترین ربط ن 

 این که نداشت را انتظارش کش .بود او به دنیا در اتفاق

ی به اقدام بار دو از بعد متحرک ی مرده  به بتواند خودکشر

 دور روی برایش چت  ی همه .بدهد نشان واکنش اطراف

  .بودند زده یخ و رسد اتفاقات تمام .بود کند

 کردن دست به دست به .خزر به .کرد یم نگاه یاسی  ی به

 .آوردن بردن .رفی  ی .خانه وسایل .بازوهایشان میان کوثر

ی به ی از نشان که حرکان 
 
ی .بود زندیک هان 

 برده یاد از که چت  

 دل در بود شده حورا تکه هزار و بود پاشیده فرو .بود

 نیم .شود جمع خواست نیم که ای تکه هزار .زمان

  .توانست

 رس گذاشتنش . کوثر گرفی  ی به .کرد یم نگاه یاسی  ی به

 از را وسایل که آزادی دست یک به .دادنش تکان .شانه
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 حاال .داد یم خزر به و گرفت یم تحویل کامیون عقب

 روی سکوت آن .گذشته یهمه .داشت معنا چت  ی همه

ی بام پشت ی تا بود دویده باال ها پله از او وقن   خت 

ی آن .بدهد را یارس خواستگاری  برای یاسی  ی که تالشر

 او مثل هم یاسی  ی .توانست نیم .بود نکرده او به رسیدن

ی  به را اتصالش تمام که بود ناخواسته ی قصه این قربان 

ی یک
 
 های الیه آخرین در حاال .بود بریده معمویل زندیک

ی تارییک در مغزش، یم را یاسی  ی داشت فکرهایش که عمیق 

 .را برنداشتنش قدم .را نخواستنش .کردیم درک .فهمید

ه و خورده ترک قلب انتهای در حاال  این جز اش شده تت 

ی یک حس جز .نبود دیگری حس هیچ درک ی به قربان   قربان 

 دلییل هیچ برایش و بود مرده عاطفه آن تمام .دیگر

ی ، دیرینه معشوق رخت از یاسی  ی ناگهان .نداشت  وفای ن 

 شبیه حاال .بود آمده در ورزیدن کینه برای کش و سابق

 بقیه کنار پزشک یک انتظار اتاق در شد یم که بود مردی

 از و زد گپ ای دقیقه چند .نشست کنارش بیمارها

ی ی طلب .پرسید اش مریض  ی و خت   بعد و کرد برایش سالمن 

ی شاید .رفت  همان روی که غریبه دو شبیه این از بیشت 
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 بعد روزهای .شدند یم آشنا هم با پزشک انتظار صندیل

 .بش و خوش و سالم .دیدند یم را یکدیگر خیابان در

ی صف در جا دادن و لبخند .هم برای بردن نذری  .نانوان 

یک برای تماش ی .نو سال تت    .زدن گپ و مهمان 

ی شبیه عشق حاال ی چت    در گردن شال شبیه .بود ربط ن 

 یک شبیه .مرداد وسط باران شبیه .گلو دور تابستان ظهر

  .تعجب عالمت

 .عشق از .داشی  ی دوست توان از .بود شده خایل دلش

 شده برداشته نحیفش های شانه از سنگی  ی عجیب باری

 .بود

 

ی و غم .بود مانده غم جایش به که باری  دوباره که بغض 

  .کرد نیم باز رس

ش شیشه .رفت خزر آغوش به کوثر  با و شده اماده شت 

 کرده خایل را کامیون تمام تقریبا یاسی  ی حاال .خورد یم ولع

 حرکت تا بست یم را بزرگش درهای داشت ماشی  ی .بود
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 .فاصله ساعت ۶ با شهری .برگردد قراح به احتماال و کند

ها   .کویر و بیابان کیلومت 

 .کرد بلند بود برداشته کامیون از که سبدی آخرین یاسی  ی

 کنج که کوچیک ی باغچه کنار گذاشت و آمد قدم چند

 ی کله و رس روی آلود خواب های پشت الک .بود دیوار

 از ییک دست به . سبد به زد زل حورا .بودند سوار هم

ون سبد از که ها پشت الک  یم را تالشش تمام و مانده بت 

ی زیر از را خودش تا کرد ون بقیه سنگین   یک .بکشد بت 

 یم نگاه حورا به انگار . برداشت تالش از دست لحظه

ی حورا کشدار دنیای در که ثانیه چند .کرد  .شد طوالن 

  .کرد تالش دوباره بعد

 :شنید یم دور از را یاسی  ی صدای

 وسایل ببخشید .نکنه درد دستت کشیدی زحمت_

ی  نیست مهیا پذیران 

 حیوان با همسایه دو شاید .بودند همسایه دو شبیه حاال

ی
 

ک خانیک  لبخند .دامت  شک انتظار صندیل بر نشسته .مشت 

 .لب بر

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی_  شما؟ از شده خ 

 .نمیخوره غذا درست_

 .شد همینطور پارسال منم از بابا ای_

ی دلیلش_  بود؟ خ 

 .بود غمگی  ی_

 میشن؟ غمگی  ی هم پشتا الک مگه_

 کرده فوت بعد و آفریده رو غم خدا .میشن غمگی  ی همه_

  .اینطوری .دنیا به

  .رفته همه چشم تو_

ی .رفته هم شما پشت الک چشم تو .بله_  چشم تو حن 

 .خودتون

 شد؟ خوب چطوری_

  .زدن حرف با_

 بزنم؟ حرف باهاش پس_

  .میکنه سبک رو غما حرف .بدید گوش بهش نه_
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 خاک غرق و خسته .کرد نگاه خزر به و آورد باال را رسش

خانه ورودی ی لبه بود نشسته ی را کوثر و آشت     .داد یم شت 

 شاید .خانههم .تر نزدیک آن از .نه .بود همسایه هم خزر

 رسعت با دنیا این که روزی .زدند یم حرف هم با روزی

 رسعت به حورا رنجور و خسته ذهن تارییک در آهسته

 در بال توانستند یم کلمات که روزی .برگردد سابقش

  .باالتر و باال .کنند پرواز و بیاورند

**** 

 

ی .برگشت شاپور بعد روز پنج و چهل  در قراح وقن 

 و رفت یم شدن گرم به رو هوا .بود زمستان رسازیری

 .شدند یم بیدار آرام آرام هادرخت

ی .بود آمده جنگ از بعد
 

 وظیفه رسباز .جهان تمام با جنیک

 نه بود نشسته جانش به دفاع نه که بود زخیم ای

ی دو و بیست در .بود کرده راحتش شکست
 
 و رفته سالگ

 اضافه عمرش به سال ده حداقل خودش نظر در حاال

 صاحب با بود شده مجبور آن در که سایل ده .بود شده
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 دنبال به .باشد مغازه دنبال به .بجنگد مادرش یمغازه

 خواهر عمل دنبال به .خانه باالی ی طبقه برای مستاجر

ی تولدی به میل ثانیه هر اشبچه که کوچیک  موقع ن 

 یشده ضعیف یریه آن و مادرش دیگر بار دو  .داشت

ی را مریض  هوای جواب گرفی  ی با نهایت در و کرده بست 

 ایستاده .بود برگشته خانه به  است سم مادرت برای تهران

 دو بود کرده فکر و تهران شلوغ هایخیابان میان بود

 چقدر ماهانه مریض مادری و محصل برادر یک خواهر،

 کدام یک؟ کدام .بود کرده نگاه هامغازه به دارند؟ خرج

ی بخش خزر جنگ این تمام در و کار؟ کدام شغل؟
 
 بزریک

  .روحش جزایم بخش .بود فکرهایش از

 به دیگر که خوابگایه .خوابگاه روی به رو بود آمده حاال

 باالخره و شده خایل اتاقشان .بود معروف قدیم خوابگاه

ی هم  روز .بودند شده منتقل جدید خوابگاه به هایش اتاق 

ی شکست مقاومت» بود داده پیام میثم آخر ی .حاخ   است 

 پلک شاپور. «جدید خوابگاه میکی  ی منتقلمون دارن .شدیم

 پاشیده هم از اینطور چت  ی همه ناگهان چطور .بود زده

  بود؟
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 به و داده باال را رسش .بود ایستاده کنارش میثم حاال

 :کرد یم نگاه خوابگاه  طبقات

 خوابگاه اینکه با .اینجا از داریم خاطره چقدر پرس_

 ست دیگه چت  ی یه اینجا ویل این به ارزه یم سگش جدیده

 .برام

 اش مغازه تصویر به .نکرد نگاه میثم به .نداد جواب شاپور

 نورالیه به .بود دیگری پرس دست حاال که کرد یم فکر

 :بود زده اش شانه پشت دست دلسوزی با که

لش رسیدم نیم خودم نبود ای چاره_  کیل .کنم کنت 

اش نیم نامه حاال .گندید چت    اونجا جدید خوابگاه برای مت  

ی رو  .دستت بگت 

 برایش جا همه .بود داده قورت را دهانش آب شاپور

 اینجا خودش جز کش قبل قرنها انگار بود شده غریبه

 دویده، ، خندیده ها پله همی  ی روی .است آمده و رفته

  .کشیده عربده

 :بود کرده نورالیه به رو

 نیومدن؟...دیگه ...رساغم اینجا اومدن ...که روز اون_
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 رساغت؟ اومد یک یک؟_

 حیاط در که بود کرده نگاه میثم به لحظه همان شاپور و

ی .بود دروغ .زد یم حرف پرس چند با داشت  که دروغ 

 برای شان نفره سه فکر اتاق در احتماال .بود ساخته میثم

  .او از حفاظت

 :شد پا به پا میثم

 کف اینه بدیش تنها .ببی  ی رو جدید خوابگاه بریم بیا _

  .نکردم حال من .بده ویل بده چرا دونم نیم .دانشگاست

سید دروغش از شاپور ی چه دیگر .نت    .کرد یم فرق 

ی .میکی  ی حلش بزن حرف اساتید با میگم من_
 

 مادرم بیک

 میشه اویک بوده مریض

ی قدم با شاپور  دور خوابگاه از سالنه سالنه آهسته هان 

وط .بود کوچه رس ماشی  ی .شد  تمام .بود شده مرسر

ویط سومی  ی .بود داده دست از را امتحانات  در و مرسر

ی اما .اخراج یآستانه ی دیگر هم همی  ی حن   .کرد نیم فرق 

ی  از حفاظت و درآمد و کار به و گشت بریم باید وقن 

 کجای هیچ در دانشگاه و درس کرد یم فکر خانواده
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 که ای دانشکده در رفی  ی راه .نداشت جا هایش برنامه

ی بود،درخت شده عاشق آن در روزگاری ی ن 
 

 آن زیر که بیک

ی ایستاده  شهر این تمام ...بود گذاشته که بود،قرارهان 

 احساس داشت بریم که قدیم هر و بود شده تنگ برایش

ی
 

ن گرفی  ی توان هایشریه انگار .کرد یم خفیک ر  آن از اکست 

  .نداشتند را تعصب پر مسموم هوای

 .خوامیم رو ماشی  ی_

ی برای تالشش تمام با میثم
 

ی لودیک
 

 فهمیده را حالش همیشیک

 صورتش خطوط از است ویران و خراب چقدر اینکه .بود

 :انداخت شاپور به نگایه و داد را سوییچ .بود پیدا

  .پس منتظرتیم ناهار_

ی .بگوید دیگری چت  ی خواست یم انگار  نری»شبیه چت  

 .خورد را حرفش اما «اونطرفا

د هم روی دندان و ماشی  ی پشت نشست شاپور  شاید فرسر

ی و بغض این
 

 بغل صندیل به .کنند رهایش ای لحظه خفیک

 این روی مار هایدندان جای با خزر بار آخرین .نکرد نگاه
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 که خزری .آمد یم نظر به دور چقدر .بود نشسته صندیل

ی ی هیچ بود ماه دو از بیشت   .نبود وجودش از خت 

ی یکوچه رس را ماشی  ی  را فرمان کرد خاموش هاشمیان بن 

 از .شد یم خایل زانوهایش حاال همی  ی .بود گرفته محکم

ی ترس از .ترس  در آب .بود افتاده کوچه این در که اتفاق 

 نیمه و زده دود عمارت اینجا از . بود خشکیده دهانش

ش .دید یم را سوخته  و خشم یخانه» .بود شنیده را خت 

 کابوس صبح تا شب همان . «سوخت آتش در تعصب

سد آنکه از پیش .بود خایل خانه .بود دیده ش میثم بت   خت 

وکه .نیست ههخونه تو کش »بود داده را  میگن .شده مت 

 «اونجا از رفی  ی

 .رفی  ی .رفی  ی .رفی  ی

 نیم بود وسیع دنیای این کجای حاال و بود رفته خزر

ی و .ای نشانه هیچ . نبود ردی هیچ .دانست  اگر حن 

ی چه ....بود ی داشت؟ فرق   سوراخ تمام در و ترسیده وقن 

ی چه با بود شده پنهان ها  دوباره خواست یم رون 

 .عزیزم بودم ترسیده خییل من» گفت؟ یم چه ببیندش؟

 .ببخشید
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وع اول از حاال ی برای ترسیدن از «کنیم یم رسر  یم دخت 

 کتک بود؟ مانده تنها خانواده آن برابر در که گفت

 بودند؟ بریده را رسی چشمش جلوی احتماال و بود خورده

ی  در او ترس بود؟ کشیده شعله ای خانه و سوخته زن 

ی چه رنجش و خزر ترس برابر  اگر اصال داشت؟ معنان 

 ندیدنش و نبودن برای را او و بود اینجا حاال همی  ی خزر

 تهران به و داشتبریم را خزر شد؟ یم چه بعد بخشید یم

 در خزر جای شد یم که محاالتی تمام فرض بر برد؟یم

 هایشلباس جیب کدام از خزر خرج بود؟ خانه اتاق کدام

 ...خواهرها شد؟ یم چه مادر بود؟

ی  کاروانرسا .بود کاروانرسا در جلوی آمد خودش به وقن 

 انگار و ایستاده .بیابان دل در ایستاده .بود همیشه مثل

 که جدیدی آدمهای به نگاه .دست دور به نگایه با .فکور

ی و خشک دل در و آمدند یم این از بعد شاید  و اب ن 

ی ی سفره او علف   .کردند یم پهن عاشق 

ی کاروانرسا به نگاه  بغض آن دامن از را اشک که بود چت  

  .کرد رها باالخره عظیم
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 رس خشکیده درخت آن یتنه هنوز .بود خایل حیاط

ی هیچ .بود جایش  از .نبود الک یجعبه و رورسی از خت 

ی چادر   .اش شکسته یشاخه از اویزان دخت 

 لب کنج در شور های اشک .لرزاند یم را اش چانه بغض

 تا بود کجا حاال بود؟ کجا مار آن.شدند یم پنهان هایش

ی در سمش چطور ببیند تا .ببیند را وضعیت این
 
 آنها زندیک

  .شد ماندگار و پخش

 نگاه اشپوسیده یتنه به و ایستاد .رفت درخت سمت به

 نشسته خزر همینجا .بدنه رو ها اسم کاری کنده به .کرد

  .بود شده نیم دو وسط از چت  ی همه که لحظه  همی  ی .بود

ی وقت همی  ی . رفت عقب قدم یک  صدا پایش زیر چت  

 که دید را خاک در تپیده الک شیشه یک و چرخید .داد

ی رنگ و بود پیدا اشتنه از نییم .بود گل غرق  اش صورن 

  .بود شده ییک خاک با

ی ون خاک دل از را الک وقن   یم هق هق داشت کشید بت 

 فراموش چطور آمد؟ یم بر ماجرا این پس از چطور  .کرد

؟ چه وقت چه  کرد؟یم   دید؟ یم را خزر کجا دیگر  زمان 
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 تمام هایش اشک .دیوار زیر بود نشسته بعد یکساعت

ه دست دور به نگاهش و شده  جای به .بود مانده خت 

 رها و نشسی  ی به .زدنش جیغ و دویدن به .بیابان در خزر

  .بریدنش آنطور به .خاک روی شدنش

 دیوار .برداشت زمی  ی روی از کوچیک زغال فی  ی ر وقت

ی ون   کرده سنگی  ی را قلبش که غیم با و کرد انتخاب را بت 

ی تو شمای »نوشت بود ی روزی شاید  «تنهاست تو ن   وقن 

ی و  .دید را نوشته این شاید .گذشت اینجا از خزر جان 

 .... شاید

 بعد سال چند تمام در و داشت نگه یادگار به را الک

ی .بود جیبش در همیشه  یم آرامش لمسش با که چت  

 با و کرد یم عوض دنده که سایل چند تمام .گرفت

 .زدیم کله و رس مسافرها

*** 

 

ی یک به .کرد یم نگاه دریا به پروانه  روزگار که بیکران آن 

ی ی و توپ آنکه از قبل جوان   رسشان بر صدام آتش و تت 
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لگاه شود خراب ی مت  
 

 تفریحش تمام .بود اش همیشیک

 همی  ی ساحل در .بود سینه به دریا شور بوی کشیدن

 دور در را پدرش تا ایستاد یم بود زادگاهش که روستا

ی که زمان آن .را ها مایه و تورش .ببیند ها دست  دخت 

 تا موها بافت و بود سیاه یکدست موهایش .بود جوان

ی خوش رنگ افتاب، از صورتش .رسید یم کمر
 
یک  گرفته تت 

 ها ماسه همی  ی .بود آرزو و امید هزار رسش در و بود

 اما بودند همان همه ...آب همی  ی دریا همی  ی

ی آن نه .نبود پروانه آن دیگر خودش...خودش  را شادان 

ی رویاهای آن نه و بزرگ قلب آن نه داشت  حاال .اندازه ن 

ی قلبش از تکه هر که بود میانسایل زن  .بود مانده جا جان 

 یک .بود مانده شهدا ی قطعه در قراح خاک در تکه یک

 شوهر ی خانه در ییک .بود قراح خاک ی آواره قطعه

 جا همی  ی دیگری آن نداشت آمد و رفت یاجازه و مانده

 دل غروب در اش سایه و ایستاده ساحل در رویش به رو

  .انداز زیر نزدیک تا بود شده کشیده اسفند اواخر انگت  ی

 .بود ذره هزار و تکه هزار خودش که آخر ی تکه همی  ی

  .پروانه قلب در بود ای شیشه ذره هر
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 .حوادث یبازمانده .هاشم یادگار .ارشدش فرزند .یاسی  ی

 خودش با کردیم نگاهش بار هر هنوز .روزگار ستمکش

  است؟ ممکن چطور که کرد یم فکر

 الغر .حرف به .غذا به .بود شده بسته کلمات به دهانش

ی زمان هر از بیش و فرتوت .بود شده زن   که بود پت 

د ها زودی همی  ی به داشت دوست ی به میلش .بمت 
 
 ته زندیک

 آن در به یارس آمدن انتظار چشم ماه دو .بود کشیده

 نگاه سکوتش آن و حورا به .بود زده زل کوچک ی خانه

 که یاسی  ی به .خاله به بود چسبیده که کوثر به .بود کرده

ی به .دوید یم کار برای  به رو بود نشسته زانو دو وقن 

 :رویش

  .چت  ش همه و یخچال...با .رفت فروش مغازه-

 با هاشم های دست جای به .بود کرده فکر ها یخچال به

 قدییم های یخچال آن تعویض از سالها دانست یم آنکه

 المپ به .مغازه در هاشم های قدم جای به.است گذشته

ی   .شیشه پشت نئون 

وع...کاری یه...جا همی  ی هللا شا ان-  .کنم یم رسر

ی...اگه ی رایص   ... باشر
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 بود گذاشته دست .بزند را حرفش یاسی  ی بود نگذاشته

 کج بود شده زدن لبخند برای تالشش تمام و دستش روی

 :صورت شدن معوج و

ی کاری هر .خودته مال-   .بکن باهاش خواسن 

 :بود زده پلک یاسی  ی

م یم اطراف همی  ی مغازه یه- وع کاری یه .گت   کنم یم رسر

 .توش

فکر بار هزار از .یاسی  ی دیدن از .گرفت یم آتش دلش

 .است نفهمیده او و گذشته بچه این رس بر آنچه به کردن

، بر عمیق خط یک فکرها این بار هر  ای دسته پیشان 

 یم جا به روحش بر عمیق ترک چند و رس بر سفید موی

  .گذاشت

 :سمتش چرخید یاسی  ی

  .خونه بریم رسدته اگه .میشه رسد داره-

 آغوشش در کوثر که کرد نگاه خزر به تر آنطرف پروانه

ی به حاال بچه .رفت یم راه ساحل امتداد در و بود  خون 

 نگاه درست نگاهش دور از و نشست یم دستش روی
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 زل .بود نشسته ها سنگ تخته از ییک روی حورا .بود یارس

 به خاموش .خاموش .مدت این تمام مثل .دریا به بود زده

 را حیاتش های چراغ تمام کش انگار .کلمه واقیع معنای

ی چه که فهمید یم مادر یک تنها .بود شکانده  باید مصیبن 

 نخواهد، بزند، پس را خودش فرزند تا باشد زن یک دل در

  .بود پاشیده هم از حورا .کند رد

 بریم؟-

 .خوبه .نه-

 بافت .رویش به رو بود نشسته پا های پنجه روی یاسی  ی

ی روی از را پروانه  :دورش انداخت و برداشت حصت 

 .دورت بنداز...اینو پس-

 رس از چادر .کرد نزدیک هم به و گرفت را بافت های لبه

  .خورد رس پروانه

 بار برای بعد و گرفت هایش دست با را بافت پروانه

ی درد آن آخر روزهای این در چندم  دنده میان را کشنده تت 

 شده زیاد دردهایش .کرد احساس ها شانه پشت و ها

 نیم بها هیچکدام به اما بودند خارج شمارش از.بودند
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 را دردها این انگار.شد نیم قائل ارزش هیچکدام برای.داد

 که مادری جزای .خودش جزای .دانست یم خودش الیق

ی .نداشت را فرزندش هوای  .غم و سوگ در شده غرق زن 

 یم پذیرایش گشوده آغوش با آمد یم که جدیدی درد هر

ی جمع انگار .شد   .بود منتظرشان که دوستان 

 از .بود شده سوخته آفتاب .انداز زیر روی نشست یاسی  ی

وع برای تالش .آفتاب در آمدن و رفی  ی  چنگ .کار رسر

  .کاری هر به انداخی  ی

 میشه شلوغ میشه عید کم کم-

 حالاگر و بود دیگری روزگار اگر که دانست یم پروانه

 و کودیک از یاسی  ی برای توانستیم حاال بود خوب دلش

ی  و رسم .عیدها از .بگوید روستا این در اش نوجوان 

ی زمان اگر .رسومات  برای داشت خاطره هزار بود بهت 

 روزی که بود نکردهفکر هرگز ... حاال اما .کردن تعریف

د را یاسی  ی دست  هاشم از بعد .بیاورد روستا این به و بگت 

 پشت این انگار .بود نکرده فکر قراح از شدن دور به هرگز

 هرگز  .بود غریبه شهر آن دل در یادش و هاشم به کردن

 .بکشد سینه به را دریا بوی تا بیاورد را یاسی  ی بود نخواسته
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 گوششنزدیک را ها صدف .کند لمس را ها ماسه گرمای

 کرده فکر همیشه .شود شاد ها موج ی حمله با و بگذارد

 .هاشم نزدیک .باشد قراح در باید یاسی  ی که بود

 

 پرش عید برای برسم اگه .میکنه خایل هفته این مغازه-

 .خوبه کنم

 محیل کوچک مارکت سوپر یک قصدش دانست یم

 برنامه و زند یم حرف خزر با که شنید یم ها شب .است

ی .چیند یم  رفت یم خواب به خزر پاهای روی کوثر وقن 

  .شنید یم را شان آهسته صدای

 ...یاسی  ی-

 بود شده پخش پروانه ی سینه در درد .کرد نگاهش یاسی  ی

د یم هم به را ها ریه انگار و  .فرسر

 هم ساده تکان یک مدت این تمام که کرد نگاه حورا به

ی اما شده رد جلویش از خزر بارها .بود نخورده ی حن   مست 

  .بود نشده عوض نگاهش

 ....یارس از-
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  .میکرد کار .بود مغازه تو .دیدمش .حالش خوبه-

 .گفت یم اش مادرانه حس .گوید یم دروغ که دانست یم

  .وجدان عذاب رسارس حس همان

 . نمیاد-

ی ی بیشت   .آمد نیم دیگر .آمد نیم یارس .سوال تا بود خت 

ی .شد یم بزرگ پدر بدون کوثر  مادر.مادربدون...حن 

 کرده تجربه خودش های بچه که حش شاید .واقیع

  .بودند

ی...یکم .میاد... چرا-   .میاد... بفروشه .دیگه اس مغازه درگت 

ی همان به حتما .کرد نگاه کوثر به هم یاسی  ی  یم فکر هان 

 .تاری    خ این ی دوباره تکرار و آینده به .پروانه که کرد

 .باش داشته... رو کوثر هوای-

ی ناامیدی همان .بود ناامید ه که عمیق   .بود گناه ترین کبت 

ی هر برای دیگر   .فکری هر و کاری هر .بود دیر چت  

 :خندید .کرد نگاهش شانه رس از و چرخید یاسی  ی

 .خودش داره هواشو میاد باباش-
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ی دارد نگه لبش روی کرد یم سیع که لبخندی  هر از بیشت 

ی  من و خندیدی چقدر »کشید یم پروانه روح به کارد وقن 

 «.نفهمیدم

ی این هوای-  باش داشته.... رو دخت 

ی خشک ی توده آن .حورا به رسید یم نگاهش ی دنباله  ن 

 .حرکت

ا...این-  .نتونستم من... و خواست ازم بابات که کاری .دخت 

 انگار .پروانه به زد زل و گرفت خزر و حورا از نگاه یاسی  ی

ی بوی   .شنید یم مادرش های حرف از ناخوشر

  .کردم خراب .ندارم رو بابات به کردن نگاه روی-

 ...مامان-

 .هیچوقت .قراح برنگردون منو-

 ...براش باید که باش مغازه فکر فعال باشه-

 ... مادرم پیش جا همی  ی-

  !!مامان-
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 ها ماه از بعد .هایش چشم به زل .کرد نگاه یاسی  ی به

 :بگوید خواست یم باالخره

  .برات نکردم مادری .یاسی  ی کن حاللم-

 ...حرفا این-

 .تو خاطر به کنم جمع رو خودم رفت یادم که کن حاللم-

 .منو ببخش

 یا هایش چشم دانست یم پروانه .دزدید را نگاهش یاسی  ی

ی خواهدنیم هنوز یا است اشک غرق  ماجرا این از حرق 

  .باشد میانشان

 .دیگه بریم رسده-

 :انداخت پروانه به نگایه و ایستاد

 .مامان پاشید-

ی دنبال به هایش چشم در پروانه ی .دویدیم چت    که چت  

 این تا بخشید یم را او باید یاسی  ی .بود رضایت نامش شاید

ی .شوند تمام دردها  درد بایستد و شود بلند کرد سیع وقن 

  .ها دست در بود کشیده هایش شانه از
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 را دستش گرمای پروانه و گرفت را بازویش زیر یاسی  ی

ی .کرد حس  و کرد مرتب او دور را بافت دوباره که دسن 

ی .کتف دو میان کشید دست  .مطمی  ی و مهربان دسن 

  .رضایت دست

و یاسی  ی نجواهای آخرین به حالیکه در پروانه بعد شب دو

  .شد تمام همیشه برای دردهایش داد یم گوش خزر

   **** 

 

 به شهری هر از زودتر خنکایش و اسفند .بود شلوغ پارک

 سوز استخوان رسمای از شده رها مردم .رسید یم قراح

ون به راه باالخره زمستان  دو ییک به .کردند یم پیدا بت 

ی پارک
 
  .داشت شهر که بزریک

ی نیمکت یک روی بود نشسته یارس  یم زق پاهایش .چون 

 آنقدر .شب هر مثل .بود زده دور را شهر تمام دوباره .زد

 لحظه آن حاال و .شود تمام پاهایش کشش تا رفت یم راه

ی بود   .بردارد توانست نیم قدم از قدم دیگر وقن 
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ی بچه . ها بازی اسباب در ها بچه بازی به بود زده زل  هان 

 برای .گذراندند یم را لحظاتشان کشان جیغ و شادمان که

یوپدر  یک شبیه احتماال او داشتند را هوایشان که مادرهان 

ی ریش با .بود مزاحم حال آشفته رهگذر  چهره و بلند هان 

 .نزار و زار ای

 های شب و خوابید یم مغازه در .بود آواره که بود ماه دو

ی به را زمستان رسد  وشام .بود گذاشته رس پشت سخن 

 رس آن تا کند حمام خواستیم اگر و بود همانجا ناهارش

 در .باقیمانده عمویم حمام تنها دنبال به رفت یم شهر

 در بار چند روزی فقط که محض سکوت .بود سکوت

ی به جواب  پرسیدندیم را حالش که ای کسبه یا ها مشت 

ی واعتبار آن از .بود پاساژ مجنون حاال .گذشت یم  آبرون 

 یم حاال .بود نمانده چت  ی هیچ داشت دارها مغازه بی  ی که

 و خودش مورد در .کنند یم پچ پچ موردش در که دانست

 عمارت ان و گذشته آنچه .اش خانواده مورددر .روزگارش

 .داد نیم تکانش چت  یهیچ اما .مانده برجا ی سوخته نیمه

 که بود شکوه با ی قلعه یک از مانده جا به آوار شبیه
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 .بود انداخته پایی  ی را آجرش آخرین تا بزرگ ی زلزله یک

  .کند ترش ویران توانستنیم دیگری ی زلزله هیچ

ها .کردیم نگاه ها بچه به  کرد یم فکر این به .پرسها دخت 

ی نگاه چنی  ی و ها وقت چنی  یدر پدرش که ی چه هان   را چت  

ی است؟ کردهیم تجربه خودش در یمبازی باغ در انها وقن 

 به دید یم ای بچه هر .نزدیک و دور های بچه با .کردند

 دنیا تا بود کردهمحکوم را خودش انگار .کردیمفکر همی  ی

 آخرین تا بار هر و ببیند هرزه مرد یک های چشم از را

  .بکشد رنج استخوان

ی با  ی همهمه و صداها .انداخت پایی  ی را رسش کج گردن 

 به که ای کلمه .خانواده .بود کرده اش دوره ها خانواده

ی .رسید یم نظر به دورقرن یک ی قاعده  انگار که چت  

 شاد ها آدم این مثل هرگز .بود نکرده تجربه درست هرگز

ی لذت و ننشسته سفره رس بر رها و  نچشیده را همخون 

ک های آدمو خاطرات لذت .بود  جنگ در همیشه .مشت 

ی ی همه با .بود یمیدک برایش را خانواده اسم که آنهان 

 همه از و ها بچه با عمو با خواهر با مادر با .کشیدند

ی ها حاال که برادری .برادر با بزرگت   .بود دور او از کیلومت 
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 و برداشته را پاشیده هم از و مانده جا به ی خانواده آن

  .بود برده

ی .کرد یم فکر آنها به  اختیار در تماما روزش از بخشر

 نیم که ای خانه در ها آدم آن چیدمان .بود فکر همی  ی

 کجا کوثر نشست؟ یم کجا حورا .است شکل چه دانست

 ساعتها .کرد یم فکر کوثر به خزر؟ مادر؟ و یاسی  ی بود؟

 شدنش بزرگ به .زد یم زل داشت که عکش اخرین به

 رفته طالق برای دیگر بار دو .نداشتنش به .کرد یم فکر

 اما بود رفته پیش هم درخواست نوشی  ی تا آخر بار .بود

 هر .رفت نیم تر پیش این از وجودش بطن در ماجرا این

 .نداشت هم حرکت قدرت که شد یم سست طوری بار

ی به حاال و توانست نیم  نیم بر پسش از .بود واقف خون 

 بود گذاشته .هم بچه از .بود کنده دل حورا از .آمد

 همان با.بودند رفته یاسی  ی با .بود زده را قیدشان .بروند

  کند؟ تمامش توانست نیم چرا پس .دیرینه رقیب

ی و کسالت حال همان در
 

ی دست که بود خمودیک  بچه دخت 

 :آمد جلو ای

 بفرمایید-
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  .کرد نگاه بود دستش که کوچیک نان لقمه به یارس

 .شما برای داد بابام .کتلته-

ک خود به یارس  پشت را کوتایه رورسی .کرد نگاه دخت 

 شمایل انگار .بود لبهایش روی لبخندی و زده گره گردنش

ی شاید .کوثر  .شد یم شکل همی  ی شد یم بزرگ وقن 

ی دوست و ظریف همینقدر  .ببیند که نبود . حیف .داشتن 

 .بود نشسته مرد .کرد نگاه بچه مادر و پدر به و چرخید

 لبخند با .پاها روی دیگری کودک و بود دراز پاهایش

ش حرکت  که ای لقمه بعد و کرد تایید یارس به رو را دخت 

  .گرفت دستش از بود گرفته برایش همرسش

ی به انگار یارس  .بود شده محو کند نگاه شده گم چت  

ی  قدیم چند در حاال و داشته را حرستش عمری که چت  

 «عشق».بود اش

ک به خودش خیال به و گرفت را لقمه  .زد لبخند دخت 

د یم را گلویش چنان بغض  پایی  ی دهانش از اب که فرسر

 یم نگاه گوجه رسخ رنگ و ریحان های برگ به .رفت نیم

ی به .کرد ی به بود چرخیده خودش دور که نان   در که چت  
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 از حورا تصویر ناگهان .محبت .بود پنهان لقمه این

 هیچوقت که تصویری .بود شده تر زنده برایش همیشه

ی .نداشت لبخند ده آن در حن   و زن تازه که اول بدر ست  

 بود آورده یارس برای ای لقمه عمه و بودند شده شوهر

 :ها جوجه منقل پای

 

  .گرفته برات خانومت بفرما-

 که خایک و ها جوجه دود میان از .بود کرده نگاهش یارس

ی چادر .بود نشسته .کرد یم هوا به ها بچه بازی
 

 رسش رنیک

 بقیه دنبال به ای لقمه .بود زده زل هایش دست به بودو

ی لقمه ی وع زنها که هان   برای بودند کرده گرفتنش به رسر

 برای وظیفه رس از که عشق رس از نه حورا .مردهایشان

ی او   .بود پیچیده هم در نان 

د دستانش میان را لقمه  یم اشک فشار از ها چشم .فرسر

ی ی خاطره هیچ .سوختند  لحظه هیچ.نداشت وجود خون 

ی ی ین   حاال و .باشند خندیده هم با دو هر آن در که شت 

  .بود افسوس وجودش رسارس
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ی پیامک صدای  داده پیام یاسی  ی .اوردش خود به گوشر

ی قالب در .رسیم و ساده .بود  :کشنده و کوتاه کلمان 

  .کرد تموم مامان-

 حل نان بافت در و لقمه روی چکید یارس چشم از اشک

  .شد

**** 

 

 .بود خوابیده کوثر .بود کرده متوقف را پا دادن تکان خزر

ی .بود شده خسته .بست را هایش چشم لحظه یک
 

 خستیک

 گردن قفای در درست حاال و رفته باال کولش و رس از

 .کرد یم نتوانسی  ی احساس حاال و بود گذشته ماه دو .بود

ی یک انداخی  ی راه بچه، از نگهداری
 
 مراقبت صفر، از زندیک

 سکوت در رفته فرو زن یک و افرسده خواهر یک از

 برده یاد از را خودش رنج که آنقدر .بود کرده اش خسته

ی این انگار .بود
 
 دست از این . نبود خودش آن از آواریک

 که کند شکر باید دانست نیم .ها پاشیدن فرو ها دادن

 از باشد شایک یا اند داشته نگهش زنده ها مسئولیت این
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ی اینکه  .کردن گریه برای .ندارد بودن تنها برای فرصت حن 

  .نالیدن .شدن غمگی  ی

 پاهایش به دست .رختخوابش روی گذاشت را کوثر

 توانست یم خانه سکوت که هم ها شب آخر . کشید

ی  بعد و سقف به زدن زل و کشیدن دراز برای باشد فرصن 

 .مادر حال پرسیدن .آمد یم یاسی  ی افکار، در خوردن غبطه

 یکدفعه .مغازه مورد در حرف .کوثر اوضاع .حورا حال

 با خزر .قراح در بود مانده جا حرف کم یاسی  ی آن انگار

 جدیدشان غم از زدن حرف با یاسی  ی کرد یم فکر خودش

 .سالها از بعد .بود کرده پیدا را راه این تازه انگار .گذرد یم

ی از شب هر  کرد یم جدیدش ی مغازه برای باید که کارهان 

ی از .بخرد خواست یم که موتوری از .زد یم حرف  مست 

 خزر .آورد یم باید که اجناش .بود مغازه تا خانه از که

یک کم کم و داد یم گوش   .ها گفی  ی در بود شده رسر

 آوردن احتماال .بود نیامده یاسی  ی هنوز امشب .کشید دراز

 کوچک مارکتسوپر یک .بود کشیده طول مغازه وسایل

 از فراتر قدم دوییک توانست یم نهایت که روستا دل در

  .باشد بقایل
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 دراز دست المپ کنار از که ها ترک رد و سقف به زد زل

 مارکت سوپر .مارکت سوپر .دیوار کنج سه تا بودند کرده

 .شاپور و

ی درخت  .ترشیجات .آدامس بسته یک و شاپور   .بگ ن 

ی درخت حتما حاال .بود خشکیده دلش در غم  برگ بگ ن 

ی حتما .شکوفه .بود داده  رس میان شده خشک های بگ ن 

ی  آنجا بهار بود نکرده فرصت هرگز .شدند یم گم اش ست  

ی بهار .ببیند را  . بود وجودش ی دلبسته آنقدر که جان 

ی هم بر چشم به خواندن درس و دانشگاه ی زدن   شده خوان 

ی ایام در بود  به دور چقدر بود؟ کجاشاپور حاال .خوشر

ی یک نه حاال انگار .رسید یم نظر ی که ساله ۱۹ دخت   زن 

ی .بود شده بالغ ی یک های مسئولیت با زن 
 
 ی همه و زندیک

ی .بود قدیم به مربوط خاطرات آن  هر شاید که خاطران 

ی  خسته های شب چنی  ی برای .داشت دلش پستوی در زن 

ی شب .ای  .کند باز را دلش قفل و بکشد دراز که هان 

 .ببوید را خاطرات ورق به ورق و بزند لبخند
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 به آیا خوابگاه؟در بود؟ اش مغازه در لحظه همی  ی شاپور

 داشته وجود خزری که بود یادش هیچ کرد؟یم فکر او

  است؟

 .اش اشاره انگشت و شست میان کشید دست آرایم به

ی همه که بود ای دریچه انگار .مار گزش جای  دو آن از چت  

وع نقطه  .زهر آن شدنپخش از .بود کرده شدن تمام به رسر

ی  را روزها تعداد دقیق حاال .بود گذشته ماه دو از بیشت 

 روز هر و بود کرده فراموش را اتفاقات توایل .دانست نیم

 زنده را بقیه و بماند زنده که شد یم بیدار فکر این با فقط

ی به حورا که بکند کاری .دارد نگه
 
 را کوثر .برگردد زندیک

 آنقدر حاال . بیفتد راه مغازه .بزند حرف پروانه .کند قبول

 .شد یم غرق شان همه در قراح و شاپور که داشت فکر

ی فکر و شاپور   .عاشق 

 به دیشب .بود شده عمیق خوابش که کرد نگاه کوثر به

ی که بود گفته یاسی  ی  بود امیدوار و بخرد خشک شت 

 گفتهو کرده نگاه را قویط ی مانده ته یاسی  ی .نکندفراموش

 :بود

 نره یادم بده پیام_
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ی و  انگار تازه .بود کردهنگاهش بود نداده جواب خزر وقن 

ی خزر بود آمده یادش  .ندارد گوشر

ی با_  بده مامان گوشر

 کوچک اتاق در تا بود رفته شب هر طبق و شده بلند بعد

ی که حیاط آنطرف یهر از بیشت   بود انبار شبیه چت  

  .بخوابد

ی به خزر  الی و گلدر حاال شاید . کرد فکر اش گوشر

 شده خراب .بود شکسته احتماال .بود شده دفن بیابان

  .بود

 شود گرم هایش چشم آنکه از قبل .چرخید دنده به

ی به نگایه یاسی  ی .نشست خزر .برگشت یاسی  ی  خاموشر

ی و کرد ها چراغ  اتاقش سمت به خوابند کرد خیال وقن 

ی در خزر . رفت  :ایستاد یاسی  ی .کرد باز را اتاق چون 

 بیداری؟_

 :کشید عمیق نفس خزر

ی_  شد؟ خ 
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 حیاط تارییک در .آمد جلو قدم دو.زد لبخند یاسی  ی

ی به را صورتش خزر خانه کوچک  .دید نیم خون 

 .امروز کرد خرید هم نفر یه .رو چت  ی همه چیدم_

ی لبخندی خزر  دانه که ای مزرعه کل از انگار .زد جان ن 

 در نوری باشد دیده تارییک در را جوانه اولی  ی باشد پاشیده

 .شد روشن قلبش

 .شکر را خدا...خب_

 .برات گرفتم ...اینم بیا .بخدا توکل .آره_

 .آورد جلو را دستش

 ... ویل ست ساده_

 :گرفت را جعبه و آورد جلو دست خزر

 .چیه_

ی_   .گوشر

  :کردعوض را حرف باشد کشیده خجالت انگار بعد

  خوابه؟ مامان_
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ی آنکه از قبل د جوان   هنور خزر .رفت اتاق سمت بگت 

 کردیم نگاه دستش در مانده ی جعبه به تارییک در داشت

ون شتاب به یاسی  ی که  کم ییک نفره۵ یخانواده از .آمد بت 

 .بود شده

****: 

 حجم آن .دید یم را یارس اتاق های شیشه پشت از خزر

 و پا روی افتاده های دست .سیاه لباس و شده بلند ریش

ه نگاه ی کف به خت    .خانه حیاط سیمان 

 ماه چند همی  ی که برادری آن نه . بود دیگری یارس انگار

 از .پریده رنگ و ضعیف .داشت را او کشی  ی قصد پیش

 .واقیع عزادار .بریده دنیا

ی خزر هنوز اینحال با   ی تنها کردیم نگاهش وقن   که چت  

ی و ترس از حجم آن .بود چاقو آن آورد یم یاد به  .تحقت 

ی آن
 
  .خانه اتاق یگوشه در شده فلج زندیک

 هم دور مراسم برای کوچیک جمع کوچکشان ی خانه در

خاموش تازه هایش ناله که بود زینب ییک .بودند شده جمع

 همسایه بقیه .جواد عمو زن و عاطفه دیگری .بود شده
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ی  در .بودند شده آشنا هم با مدت این توک و تک که هان 

ی خاندان از کش که مراسیم برابر  یم روزگاری هاشمیان بن 

ی یک باشد داشته توانست  اما .رسید یم نظر به شوخ 

ی از حاال ی هاشمیان بن   نمانده جا به اسم یک جز چت  

 .نام خوش و بزرگ . نبود بزرگ هم آنقدرها کهاسیم .بود

 را نوشتنش قصد کش روزی که بود شده ایقصه شبیه

ی .کرد یم
 
 .تاری    خ از بریک

 دیگر شوک به شویک از .بود نشسته حورا اتاق آنطرف

 .شد یم تر عمیق و عمیق فقط سکوتش و کردیم کوچ

 بحث وسط یاسی  ی که بود پیش یهفته دو ییک همی  ی

 نگاه همان با .بود کشیده وسط را حورا حرف کار و مغازه

 :زده خجالت صورت و پایی  ی

نه؟با حرف_  تو؟ مت  

ی  کوثر روز در را خانه سکوت تمام که بود گفته خزر وقن 

 :بود جویده را هایش لب یاسی  ی کند یم پر

یمش باید_ ی بت    .دکت 
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ی اتفاقات چرا کرد یم فکر خزر حاال و  نفس فرصت حن 

ی چرا دادند؟ نیم کشیدن  فرو ای حادثه تا کردند نیم صت 

 گود های چشم با نزار و زار زن این برسد؟ بعدی و رود

 همیشه حورا داشت یاد به زمانیکه تا بود؟ او خواهر رفته

ی...حاال اما .بود پریده رنگ همیشه.بود ساکت  هر از بیشت 

ی  تکه ها این و پاشیده فرو بارها که بود کش شبیه زمان 

 کرده سفارش یاسی  ی .بود وجودش از مانده جا به های

 لحظه .کنارش بود مانده خزر و نیاید خاکسپاری برای بود

 برای دیگر تصمییم با بود مصادف کردنش ترک ای

ی  را غمزده و خسته صبح آن و نشسته هم کنار .خودکشر

 از بعد .بغض رسارس صبچ .بودند رسانده ظهر به

 :بود کرده باز زبان حورا متمادی روزهای

 مرد؟ پروانه_

ی .بود کرده نگاهش تعجب با  خزر  حورا .بود نداده جوان 

 قایل گلهای به و کرده کج را رسش .دیوار به بود داده تکیه

 :بود زده زل

 .داشت حرف...مامان با_

 :بود زده پوزخند بعد
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 .دوسی  ی دیگه...حاال_

 بر دستش از کاری چرا .بود ترسیده هایش حرف از خزر و

 یآستانه در کش شد یم چطور نبود؟ بلد چرا آمد؟ نیم

ی  داد؟ نجات را ست فروپاشر

 از بعد .شود آرام اش گریه تا گذاشت شانه رس را کوثر 

 دوباره گشتند؟ بریم .نبود پروانه که حاال شد؟یم چه این

 لحظه یک  روزها؟ آن آدمها؟ آن خانه آن دوباره قراح؟

 حیاط به دوباره نگاهش شده بسته های پرده میان از

 و او صدا، دنبال به و کرده بلند را رسش که یارس به .افتاد

 نیم دلش حاال اما  یارس؟ دوباره .کردیم نگاه را کوثر

 قصه آن های آدم هیچکدام دیگر انگار .ترسید نیم .لرزید

 آن نگاهش در .کرد یم نگاهش یارس .نبودند سابق ی

ی خشم
 

ی آن .نبود همیشیک
 
 .زور و قدرت آن .ریاست و بزریک

یم اشقبیله کردن گم از مدتها که بود ایافتاده دور انگار

  .گذشت

 خانه این به .بود رسیده اینجا به راهش که ای افتاده دور

 کدام هر .بزرگ طوفان آن باقیماندگان .هاآدم این و

ی یک از ای پاره تخته بر نشسته ی یک .قدییم کشن   کشن 
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 .بودند سکاندارش تک به تک کدام هر حاال که شکسته

ی  از اش بدنه روی نقش و داشت مریض یک که کشن 

 یواژه و اجدادی و آبا نام آن کشیدن دوش به نحوست

 هم و خانواده .جدید ایترجمه به بود رسیده آبرو تلخ

 .خون

 گرفی  ی برای را هایشدست و ایستاد یارس .کرد باز را در

 .بازکرد کوثر

**** 

 

 لحظه هر انگار که طوری .اش سینه به چسبانده را کوثر

ی یهمه مثل درست .بدهد دستش از بود ممکن هان 
 چت  

  .بودند گریخته هایشدست از زدن هم بر چشم به که

 دم و بوییده را گوشش پشت و موهایش میان طوری

ه انگار بود گرفته عمیق  .بود آنجا حیاتش یشت 

ی بود شنیده که را صدایش  مرز تا اشسینه در چت  

ش .بود رفته انفجار  التماس نگاه با .تنش یپاره .دخت 

 یک نگاه با .بود خواسته را لحظه این خزر از .بود کرده
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 را گریان کودک که ای لحظه و .واقیع یخورده شکست

 نهایت در بچه بود گرفتهغریبش خواهر بازوهای میان از

ی  .بود شده آرام شگفن 

 دست .ترواید یم گرما و انرژی انگار پایش و دست از حاال

ی و  یم را پستانکش .بود کرده گلوله او ی سینه در که پان 

اهن های دکمه از ییک با و مکید   .رفت یم ور سیاه پت 

 از یارس آن .بود رفته فرا مکان و زمان بعد از انگار یارس

 .نبود رسیده، آدرس این و شهر این به که ای پاشیده هم

ی هایسنگ که یارسی .نبود دقیقه چند برای حداقل  قت 

 گریه شدت از خاک گودی در همانجا و چیده را مادرش

شانه روی وجدان عذاب که یارسی .نبود زده، چمباتمه

ی هایش  از بعد که بود یارسی حاال .نبود کرد یم سنگین 

ی .بود رسیده آرامش از رسشار منبع یک به ماه چند  چت  

 آن تا را فرزند داشی  ی .بود نکرده احساس این از پیش تا که

ی حاال .بود نچشیده اینطور لحظه  صدای این برای حن 

 استخوان روی فک شدن پایی  ی و باال و پستانک مکیدن

 دکمه چرخاندن حی  ی کوچک هایدست آن و اش سینه

ی ی حاال همی  ی بود حاض  ی .شود تمام .شود سالخ   بود حاض 
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ی باور شگرف آرامش همی  ی و لحظه همی  ی در  به نکردن 

  .برسد پایان

ی  را هایش چشم یارس شد متوقف کوثر دست حرکات وقن 

 .بوسید را موهایش دوباره .بود برده خوابش بچه .کرد باز

ی و گوش پشت از انگشت رس با را عرق رد  پاک پیشان 

  .کرد

 .بود نشسته رویش به رو درست یاسی  ی . آورد باال را رسش

ی حس آن حاال . پایی  ی رسی با
 

 .نداشت یاسی  ی به را همیشیک

 آن .داشت ها وقت این همیشه که خورده فرو خشم آن

 آن .بود جویده کودیک از را روحش تمام که حسادت

به رساندن طمع و انتقام آتش .کینه و خشم ی .ض   حس ن 

ازه .بود  هیچ و بود  پاشیده هم از نظرش در جهان یشت 

 .بود مادرش عزادار حاال .کند درستش توانست نیم چت  ی

 .بود نمانده برایش چت  ی هیچ دیگر و بود دلش بر عالم غم

ی در حاال .هاآدم همی  ی جز
 

 جز داشت؟ چه دنیا این بزریک

؟   .حورا... یا خزر ؟ زینب یاسی  

همه مثل .شد آشفته دوباره رسش در حورااسم پیچیدن با

 یک جنگ این پس .دقایق و ها لحظه ی همه .روزها این ی
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 یم تمام رسید؟ یم رسانجام به آشوب این یک شد؟ یم تمام

 یم طالق باالخره .کشید یم ته باالخره حورا فکر و شد

 دادگاه هایپله پای رفت یم بار هر چرا داد؟ یم .داد

 بدهد؟ طالق خواست یم چطور شد؟ یم سست آنطور

ی این  دنبالش به اندک جمعیت آن میان در هنوز که زن 

 و ریشه مچدر کودیک از که زن آن دواند، یم نگاه

 کرد؟ رهایش شد یم چطور بود دوانده برگ استخوانش

ی هم از حاصیل فرزندی حاال که زن آن  حاال شان آغوشر

  .بود خوابیده اشسینه روی

ی این رسیدن رس به تا .بود محکوم جنگ این به ابد تا
 
 زندیک

 .منحوس

 جهید جا از پایش و دست .پرید خواب از کوثر و ایستاد

ی بوسیدش یارس .افتاد گریه به و  نشد آرام اش گریه ووقن 

ی قدم با  در سمت به .رفت راه حیاط دور آشفته هان 

 اینکه نه مگر بود؟ شده گیج بود؟ ترسیده .برگشت .رفت

 شده بیدار و خوابیده بچه این های گریه با روز شبانه

ی چه حاال بود؟  بود آرامشش منبع این حاال داشت؟ فرق 
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 و خسی  ی روح دادنش دست از ترس و افتاده تالطم به که

 .بود کرده مواله را یارس بیمار

 .بیایند حورا یا خزر تا منتظر ایستاد .اتاق سمت برگشت

 یارس شد باز که اتاق در .آمد یم زینب های گریه صدای

 جوراب در دید که را پاها .کرد یم نکاه ایوان به داشت

 ماه از بعد .بود آمده باالخره .حوراست کرد فکر مشیک

ی دست با .بود خزر آورد باال که را رسش  اما .ها  هان 

  .کوثر گرفی  ی برای کشیده

ی در های شیشه از نگاهش وقت همی  ی  قدییم چون 

  .اتاق کنج حورا صورت روی نشست و گذشت

  حورا؟ کدام حورا؟ کدام

 گیجو گنگ نگاهو گج گردن با مریض بیمار ترکیب این آیا

 بود مانده کم که گونه هایاستخوان این بود؟ حورا

 بود؟ حورا آن از بشکافند را پپست

 گره بهم نگاهشان کوتاه یثانیه یک در .کرد نگاهش حورا

ی آشنای دو انگار .خورد ی با گمشده دو .دور اندازه ن   رنچ 

ی   .سابقه ن 
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 از تر آواره .ریخت بهم .ریخت فرو پیش از بیش اما یارس

  .پیش روز از تر گمشده .شد قبل

 ایسفره به .خانه فرش به زد زل .گرفت را نگاهش حورا

  .بود میوهو خرما و خلوا آن در که

 آخر تا و کوچه به برگشت که شد آشفته آنقدر یارس

ی .برنگشت شب  بود تارییک و سکوت در خانه که آمد وقن 

 .بود نشسته حیاط تارییک در بیدار یاسی  ی تنها و

 

ی پاهای همان با یارس  .نشست ایوان لب شب هر رمق ن 

 کس هیچ داشت نیاز .است تاریک خانه که بود خوشحال

 . کرد نگاه خودش های دست به دقیقه چند .نبیندش

  .آمد حرف به یاسی  ی باالخره که آمد کش سکوت آنقدر

 همش...بود نگرانت...مامان_

  .کرد پر را یارس گلوی دوباره نکشیده ته بغض

 یم رو مغازه داری بودم گفته... بهش .بیای بود منتظر_

ی  .فروشر

  .آمد یم اشک و گریه بوی یاسی  ی صدای از
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 اومدی...شد خوب_

د دست کف را هایش انگشت یارس  کاری چوب این .فرسر

د پیش از بیش را روحش  نه دیگر بود مدتها حاال اما .فرسر

  .تمایل نه داشت جنگ توان

 اومدی...شد خوب .بودم...تنها دست_

  .کردیم نگاهش تارییک در و بود چرخیده یاسی  ی

ده رو همه...مامان_  ...چقدر من دونه نیم .من دست ست 

 گذارد نیم تارییک این که بود ممنون یارس .نداد امان بغض

 های شانه لرزیدن .ببینند را یکدیگر ریخی  ی فرو آنطور

  .ها ریش انبوه در خودش های اشک رسیدن و یاسی  ی

ی  با همراه سکوت و تارییک در .گذشت ساعت نیم از بیشت 

ی یاسی  ی .مرد دو غریب یگریه بوی  .کشید باال را اش بین 

 یشانه رس گذاشت دست اتاق به رفی  ی از قبل و ایستاد

 :یارس

 .برادرت ... و خواهر .دارن احتیاج بهت ت بچه و زن_

 شنیده خودش ذهن در را برادر یکلمه کرد خیال یارس

ی شاید .بود نشنیده را کلمه این هرگز .است  زبان به حن 
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ی هم مدرسه روزگار در .بود نیاورده  را یاسی  ی نبود حاض 

ی یکلمه چه .کند خطاب برادرش  .بود غرین 

 ها ساعت .ماند ایوان لب همانجا یارس و رفت یاسی  ی

ی بدون ی آنکه بدون .تغیت   .کند عوض را پاهایش جای حن 

ی تمام
 
 .جنگید .کرد فکر .جورید را اشگذشته و زندیک

 را رفتنش اتاق های شیشه از یاسی  ی که بود صبح نزدیک

ی .دید  .آرام و آهسته رفتن 

 

**** 

 

 تکان هر با .دادیم تکان را رستوران مت  ی روی نمکدان شاپور

 با حاال و رسیدند یم پایی  ی نمک های دانه نمکدان درز از

ی عالمت یک ها نمک میان مدور های حرکت  نهایت ن 

  .بود کشیده

  .ها گرمه هوا_

 موزیک صدای به .دادیم گوش مادرش های حرف به

 های حرف در نداشت دوست اینحال با .رستوران
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یک هیچکدام  صحبت طرف نداشت دوست .شود رسر

 بزرگ کامیون به .باشد داشته جواب انتظار کش یا باشد

 بی  ی رستوران های شیشه پشت از که کرد نگاه وسایلشان

 های تخت از ییک روی کمکش و راننده .بود پیدا رایه

 راه .بودند راه در .بودند غذا منتظر و نشسته در نزدیک

 نگاه بار هر و .جدید شغل .جدید شهر .جدید ی خانه

 .کرد یم مچاله را روحش بساط این به کردن

 مردم هنوز تهران .میشه گرم اینجاها االن دیگه آره_

 .بهاره اول اینکه با کی  ی یم روشن بخاری و شوفاژ

 چت  ی تنها .بود مت  ی روی شهرناز ی کرده ورم های دست

ی  خواسته که بود شهرناز بود ماجراها این کل در که مثبن 

ی بود ی نهایت در شب یک .کند آشن  ی شگفن   شاپور وقن 

ی .بود زده حرف و آمده بود ایستاده بالکن در  شبیه چت  

ی شاپور اما خواسی  ی معذرت  کینه و بغض این به دیگر حن 

 جدیدش دنیای فکرهایش تنها .کرد نیم هم فکر کهنه ی

ی .بود  داده هل که آدیم .بود دیگری آدم آن در که دنیان 

ی .رسنوشت سمت به بود شده  توقعش هرگز که رسنوشن 

 .نداشت را
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 گشادی یخنده .شد داخل شبانه و شد باز رستوران در

 با و بود گرفته را مانتویش های لبه .بود صورتش روی

 .آمد یمجلو بلند های قدم

 .شد اویک_

ی با مادر  :کرد نگاهش شادمان 

 باشه؟ گفی  ی_

ی .نشست شبانه ی روی گذاشت را گوشر  اشتیاق با و مت  

 :گفت

 .بیا شنبه صبح از گفی  ی ویل نه که باشه حاال_

 .شکر را خدا خب_

 .دیگه حله_

 .هللا شا ان .مادر هللا شا ان_

 ... بچینیم رو وسایل و برسیم تا_

 :بود ها نمک مشغول هنوز که کرد شاپور به نگایه

کت شاپور؟ شنیدی_  کارمند داره خواهرت .شد اویک رسر

 .میشه
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 شاپور .انداخت غبغب به بادی و داد تکان را اش رورسی

 :زد پوزخندی

ی به_  .سالمن 

 شغیل هیچ و داده دست از را درسش که خودش برابر در

 فقط درآمد منبع یک به رسیدن برای شبانه تالش نداشت

ی .بود آزار برایش چت  ی همه .بود دهنده آزار برایش  نگاه حن 

 .داد یم عذابش افتاد یم او به که مادرش غمگی  ی های

ی برای شبانه تالش ی و نشدن او،اخراج دانشگاه پیگت   چت  

 و روح و رسش روی ریخت یم همه گرفی  ی مرخض شبیه

 این تا هیچوقت انگار .گذاشتیم منگنه الی را جسمش

 فکر حاال که خودش با .بود نشده رو به رو خودش با حد

 ساده ی عهده از و نیست بلد کاری هیچ دیدیم کردیم

ها ترین  تواند یم نه .آید نیمبر اش خانواده قبال در چت  

 .کند اقدام درست نه بچیند برنامه کند، فکر درست

 جز که مغازه صاحب با دعوا بود شده اقدامش نهایت

س ی و است  ی ناامن   .بود نیاورده اش خانواده برای دیگری چت  

ی ی فکرها این با وقن   به .خندید یم خودش به شد یم درگت 

 و بیست امسال که پرسی عنوان به خودش دورنمای
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ی سال سومی  ی
 
ی از حجم این به .شد یم تمام اش زندیک  ناتوان 

 که قویل و خزر سمت رفت یم ذهنش بعد .خندید یم

 یک مثل فکر این !ازدواج و مادرش با زدن حرف .بود داده

ی سم  خنده و پوزخند و هایش رگ در شد یم پخش عصن 

 که کردی؟ یم فکری چه» .آورد یم هایش لب به تلخ ای

ی که تو برمیای؟ چت  ی همه پس از که مردی؟ خییل  از حن 

ی باید که تو .نمیای بر خودت مادر و خواهر پس  بشین 

 رو تو شب نون تا غریب شهر تو کار رس بره خواهرت

 قد به انگار ماه چند همی  ی .شد یم له .شد یم آب «بیاره

  .بود شده بزرگ سال چند

 .نخوریم شب به .بریم بخورید_

 :ماند دهانش در لقمه مادرش .داد عقب را اش صندیل

 خودت؟ پس_

م_  .ست 

ون رستوران در از ی تا زد بت   این .نشنود را ها حرف باق 

ی شهر خ   را مادرش خراب های ریه حال بود قرار که رسر

 او .بود عموهایش از ییک پرس سکونت شهر  کند درست
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 در که بود او .بود کرده فراهم برایشان را خانه که بود

کت در شبانه پای جای کردن درست تکاپوی  خودشان رسر

ی و .بود  داده را پیام آن پیش شب دو ییک که بود او حن 

 :بود زده پلک و خوانده شاپور که پیایم .بود

ی دیگه بابا جان شاپور_ ه شده پت  احت بهت   این .کنه است 

 ما خونه تو نره رس ش حوصله اینکه برای هم سال سه دو

 زدم حرف باهاش من .براش گرفتیم رو تاکش خط این

  .بده بهش هم سودی یه ماه ته حاال .تو به کنه واگذار

ی چنی  ی هم آینده از تصوراتش بدترین در هان 
 .نبود چت  

 یک در التحصییل فارغ سالها از بعد کرد یم فکر نهایت

 تابلوها روی های مگس خودش قول به و کرد یم کار موزه

ی و بخور حقوق یک با پراند یم را ی اما .نمت 
 
 چرا زندیک

 بود؟ رفته در هم از اینطور هایش چرخ ناگهان

ون رستوران از زودتر شبانه ی عینک .آمد بت   را اش آفتان 

 :آمد یم جلو و گرفته دست

 نخوردی؟ ناهار چرا شاپور؟_

م_  .ست 
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ی افتادیم راه صبح ۵ .وا_  مامان حاال . نخوردیم هم هیچ 

 .بخوری شدی گرسنه راه تو گرفت ظرف برات

 

 کامیون به رو و کرده شلوار جیب در دست شاپور

 و داده هل عقب را موهایش مالییم نسیم .بود ایستاده

  .بود آورده صورتش به اخم خورشید نور

احت تو دیگه_   .شینم یم من کن است 

ی شاپور  برای شدن راننده و تاکش ماجرای از .نگفت چت  

ی .بود دلخور خودش از .بود نگفته کس هیچ  .بود عصبان 

  .بود لج .بود قهر خودش با

 گفت .دانشگاهت برای.زدم حرف سیما با دوباره دیشب_

ی یه میشه گفته .زده حرف داداشش با  باالخره .کرد کاران 

ی ای نامه یه .ارزه یم تنش به رسش ی درخواسن   .زنه یم چت  

ی یم مرخض  .گردی بریم بعد گت 

ی .کشید ها سنگریزه روی را کفشش کف شاپور  جوان 

 .نداد
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ی همه میشه درست میدم قول .نباش نگران_  کجا از .خ 

ی به که نباشه این برای اتفاقا این یهمه معلوم ی مست   بهت 

ی برای
 
 بیفتیم؟ زندیک

ی دنبال و داده باال را ماشی  ی عقب صندوق  :گشت یم چت  

ی .کنباور_ ها بعض  ی باعث رسر   .میشن خت 

 :زد پوزخند شاپور

 .آره_

ی یکم تو_  ... نشد عوض اوضاع اگه کن صت 

 کیه؟ از تاکش .بشم تاکش راننده قراره .هه .اوضاع_

 ماه ته کنم بستون بده مردم با شب تا صبح .جان عمو

م رو ها خرده پول ه خییل .عمو جلوی بریزم بت    .خت 

 :کرد صاف را کمرش شبانه

 گفت؟ سهراب_

ی .سهراب آقا.بله_ یت ناخ    .برسر

 را صندوق در حالیکهدر بعد.کرد مکث ثانیه چند شبانه

 :گفت بست یم
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ی کار تا باشه کار این مدت یه داره؟ اشکایل چه_  پیدا بهت 

  .بشه

ی عینک شبانه .داد ادامه پوزخندش به شاپور  را اش آفتان 

 در رو و آمد جلو قدم دو ییک .گذاشت ها چشم روی

 :ایستاد شاپور روی

ی باید هممون_ ی و بکشیم سخن   .کنیم تحمل رو ها سخن 

  .شیم یم بزرگ قصه این تو هممون

ون و رستوران در به شاپور  برادرش وخواهر مادر آمدن بت 

  .کرد نگاه

 دیارمون و شهر از .نیست آسون هیچکدوممون برای_

یم داریم .کار محل از دانشگاه از مدرسه از .کندیم  مت 

ی ی که غربن   آسون .نیستیم بلد رو محلیشون زبون حن 

ی ویل نیست  افتخار لحظه این به روز یه .نیست ممکن غت 

  .میکنیم

 به .رنجیده و خسته .خشک و رسد.کرد نگاهش شاپور

 :رفت ماشی  ی سمت

 .شید سوار_
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ی آینه از و صندیل پشت نشست ی پرس و دخت   نگاه را جوان 

 .رفتند یم رستوران سمت به هم دست در دست که کرد

ی و عشق از .شد مچاله قلبش  مانده چه او برای عاشق 

 .خاطرات ترسناک رد و گمشده معشوق بود؟

ی روزگار چه   .بود انتظارش در سخن 

 .کردیم دعوا ها راننده بقیه با روز هر که روزگاری

 یم زیاد را موزیک صدای .کرد یم پیاده راه میان را مسافرها

ی با .سیگار پشت سیگار .کرد هان 
 یم ماشی  ی سوار که دخت 

 هفته دو ییک و داد یم شماره همه به زد یم حرف شدند

 آرام باالخره تا کشید طول یکسال  .کرد یم رهایشان ای

ی و گرم شهر میان شد جا .گرفت خ    .شلوغ رسر

 

**** 

 

ی با کوثر  .کوبیدیم آب روی را هایش دست شادمان 

 شد یم پرت اطراف به خورشید گرم نور در آب قطرات

 یک در که خزر لباس و ورخت صورت روی نشست یم
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 شادمان بازی به و حیاط در بود نشسته بهاری گرم ظهر

 های خنده انگار .کردیم نگاه آب کوچک تشت در کوثر

ی در که بود ای گمشده نور بچه
 
 شده پیدا آرامشان زندیک

  .بود

ون برای تالش بار هر با کوثر  جیغ شادمان آب ریخی  ی بت 

 .زد یم لبخند خزر .رفت یم ریسه خنده از و کشید یم

 ریخت یم .آب را کاسه هر و کرد یم کاسه را هایش دست

 و کمر به دست .نشود رسدش تا بچه های شانه روی

 لمس از باشد خودش ی بچه انگار و کشیدیم گردنش

ی .گرفتیم آرامش تنش  و تمام که بود ماه چهار از بیشت 

  .بود او با کوثر از نگهداری کمال

 .بود نشسته ایوان لبه که کردیم نگاه حورا به چشیم زیر 

ی .بود گذشته پروانه مرگ از ماه دو
 
 کم خانه این در زندیک

 از بیش سکوت آن در حورا که همانطور افتاد یم جا کم

 در حورا با را کوثر عمد به بار دو ییک .رفت یم فرو پیش

 حیاط در کاری مشغول را خودش .بود گذاشته تنها اتاق

 و رس بچه .کندنیم نگاهش حورا که دید یم . بود کرده

ی کردیم صدا ی حن  هان 
 اما کرد یم پرت سمتش به چت  
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ی و .نداشت وجود العمیل عکس ی حن   افتاد یم گریه به وقن 

  .خورد نیم تکان حورا

 سکوت این کجا تا کرد فکر .ریخت را آب بعدی مشت

 بدهد؟ ادامه باید را مادر نقش یک تا خودش دارد؟ ادامه

  توانست؟ یم یک تا

ی دیگر که روزها این
 
 و افتاده تکراری روند یک به  زندیک

 داشت کم کم بودند برداشته رسشان از دست ها تنش

ی رسازیری
 
 که حاال .کرد یم حس خودش در را افرسدیک

 روی و بیاورد یاد به را گذشته کند فکر تا داشت وقت

ی هان 
 .نشست یم جانش به کهنه غیم تازه کند تمرکز چت  

 .گذشت یم شدنش متولد از سال سالیان انگار که غیم

 تمام خانه دیوار و در به زد یم زل تارییک در که ها شب

 سیاهچاله این اعماق در رفت یم .جورید یم را اش گذشته

 را رنج .کرد یم یط را خاطرات ی همه کوچه به کوچه و

  .خوابید یم بغض با و کرد یم تزریق خودش به

 از .گشت یم بر وقت دیر و رفت یم زود صبح یاسی  ی

ی یارس  یم تماس زینب که باری دو ییک و نداشتند خت 

 بعد خوابد یم مغازه در روز و شب که گفت یم گرفت
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 رس را زندگیشان نابودی ی روضه و ریخت یم اشک

 آرزوهایش و امیدها ی همه رفی  ی بی  ی از حاال خزر .میداد

  .کرد یم حس نزدیک از را

ی با ماه چهار این در .زد را خانه در زنگ کش  کش کمت 

ون ی .داشتند ارتباط خانه از بت  ی بار دو ییک حن  ون بیشت   بت 

 :برداشت بند روی از را چادرش .بود نرفته

 کیه؟_

ی صدای  :آمد در پشت از زن 

  .هستم بغلیتون همسایه من ببخشید_

 یا وارد تازه احتماال .لهجه بدون و بود جوان زن صدای

 های لنگه میان از .کرد باز آرایم به را در خزر .بود مهمان

ی صورت در  :شد پیدا خندان و قد کوتاه دخت 

ی روزتون .سالم_  .شدم مزاحمتون ببخشید .بخت 

 احساس خودش خیس شلوار روی را نگاهش خزر

ی را چادر.کرد  :پیچید خودش دور بیشت 

 .سالم_
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  .ام مدرسه معلم .اومدم امروز .بغلیتونم همسایه من_

 یم نظر به رسحال و شاد .بود کرده پر را صورتش لبخند

 .رسید

 به بدم خنک آب من دارید یخ شما ببینم خواستم یم_

 کارگرا؟

 الیه در نشسی  ی قصد به دوری راه از انگار معلم ی کلمه

 قلب و قلبش روی نشست باشد آمده خزر روح های

 .دیرینه آرزوی .معلیم .شد سنگی  ی

 .براتون...میارم .بله_

ی  .کرد یم بازی داشت هنوز کوثر برگشت خانه به وقن 

 غر غر لب زیر و کرد دراز او سمت به را دستش بار چند

  .کرد

  .زن سمت گرفت را ها یخ ظرف خزر

 میارم رو ظرفش .کردید لطف .نکنه درد شما دست_

  .براتون

ی  توانست یم این .کرد نگاه را شدنش دور خزر رفت وقن 

 همراه و شد یم معلم که روزی شاید .باشد خودش
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ی ای، خانه .رفت یم دور روستاهای به همرسش
 
 ای زندیک

  .حایل و شوری

 انداخت و برداشت را چادر .بست آهسته را خانه در

 شده خسته دیگر که کرد نگاه کوثر به .رخت بند روی

  .بود دراز او به رو هایش دست هنوز .بود

 ایوان اول ی پله روی .بیاورد حوله تا رفت اتاق سمت به

ی از کوثر صدای که بود   .آمد در نامشخص کلمان 

 ما...ما..ماما...ما_

 حالیکه در و کوثر سمت چرخید .شد خشک جا رس خزر

 باشد حورا سمت هایش دست و نگاه داشت انتظار

   .دید نشانه در را خودش

 حورا سمت خزر نگاه . افتاد گریه به و کشید جیغ کوثر

 ریخته فرو خزر قلب .کرد یم نگاه را بچه داشت .رفت

  .بود

  .بود کرده گم را مادرش کوثر
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ی شب پایان ی خزر برگشت خانه به یاسی  ی وقن   را غذا سین 

 را سیاهش یاسی  ی .کرد مکث لحظه چند اتاقش در برد که

  .بود کرده کوتاه را هایش ریش و آورده در

یم رو حورا ...باید_ ی بت   دکت 

ی  را هایش چشم خزر رفت آنها اتاق سمت یاسی  ی نگاه وقن 

د هم روی  :فرسر

 بشه خوب...باید_

 **** 

 

 صدای را عمیق سکوت و بود شب .بود سکوت در خانه

یک جت   .شکست یم باغچه های بوته تاب و پیچ الی جت 

 در حاال که سفیدی نور .بود آمده ایوان پای تا مهتاب

  .بود کدر خزر نظر

ی و سخت  روز .ایوان ی لبه بود نشسته  به باالخره طوالن 

 نسیم .پاها روی بود افتاده هایش دست .بود رسیده شب

 پالستیک آورد یم خود با را دریا شور بوی که مالییم

  .داد یم تکان آرایم به پایش کنار را دارو و قرص
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 یاسی  ی و کوثر با بود خودش .بود تنها خانه این در حاال

 شبیه ناگهان حورا خایل جای .آمد یم دیر همیشه مثل که

ی خایل جای .بود شده حفره یک   . عمیق سکون 

 یم سیع تارییک پشت از .گذاشت هم روی را هایش چشم

ی حاال همی  ی .کند تصور را حورا کرد  بخش در بست 

 نگاه دیوارها به بود؟ ساکت هنوز .شهر روان و اعصاب

ی به کرد؟ یم  کرد؟ یم فکر چت  

 باالخره .کرد تر را ها مژه اشک .شدند گرم هایش چشم

 از .بود پایان شبیه که نقطه این به.بودند رسیده اینجا به

 و شهر به رفی  ی و موتور پشت نشسی  ی رفی  ی گرم ظهر یک

 از .امروز به بودند رسیده روانشناس یک با مالقات

 رسیده زدن حرف او جای به و حورا همراه اتاق به رفتنش

  .امشب به بود

 را او حاال که کوثری .کوثر با ماندن تنها و حورا نبود به

ی ی به بود رسیده .حورا تا شناخت یم مادر بیشت   داروهان 

ی یک به .بود نوشته خودش برای پزشک که
 
 با حاد افرسدیک

ی   .قوی داروهان 

ی از شب اولی  ی .درمان شب اولی  ی به ی مست   . طوالن 
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 به و آمد موتور اول شب هر مثل .شد باز خانه در

  .یاسی  ی دنبالش

 بعد ایستاد لحظه یک باشد نداشته را دیدنش انتظار انگار

 روی بود ریخته مهتاب .دیوار به چسباند را موتور

ی .موهایش  .کردیم پرش داشت سفید تارهای رد که موهان 

 بیداری؟_

 عمارت آن از .بود تنها مرد این با حاال .کرد نگاهش خزر

 هیچ که نفر یک بود مانده حاال آمد و رفت پر شلوغ

ی ی رابطه  و ایستاده برادر یک مثل اما نداشت او با خون 

 روانت  شک بعد و روانشناس نوبت او تا بود کرده پافشاری

ی برود او تا .کند دنبال را  بزند حرف ای غریبه برای و جان 

ی و ل ن   غریبه .برگردد دارو سبدی با بعد و بریزد اشک کنت 

 یم شهر تا بغل به بچه .نشست یم موتورش پشت که ای

 دوران از بازمانده تنها که ای غریبه .گشت یم بر و رفت

 و دیده،شنیده را چت  ی همه او همپای که کش .بود رنج

 .بود تنها او مثل که ای خانه هم .بود کرده تحمل

 رد احتماال .کوتاه ای فاصله با .ایوان ی لبه نشست یاسی  ی

 که بود دیده مهتاب کدر رنگ و تارییک در را خزر اشک
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 نیم حورا حال از قبل های شب مثل امشب .کرد سکوت

ی هیچ امشب .پرسید  .نداشت حرق 

 رو نشسی  ی محض به که بود شده بادکنیک شبیه خزر اما

ی روی به  شده رها نخش زدن، حرف بار اولی  ی برای و دکت 

 پوسته لحظه هر و رفت یم باالتر و باال آسمان در .بود

 تمام .ترکیدن به نزدیک لحظه هر .شد یم تر نازک اش

  .شدن

 .خالیه جاش... ویل...زد نیم حرف... اینکه با_

ی یاسی  ی  نگاه خودش های انگشت به خزر .نگفت چت  

 .کرد

 . کنم قایم دارو و قرص بخوام... که نیستم نگران دیگه_

ی هر و طناب ه چت  یخ    .تت  

 دوران در .شد کشیده ضعیف هق یک حرفش آخر

ی
 

ی که کوتایهخواهرانیک  رسید نیم یکساال به عمرش حن 

ی این .بود عمیق عجیب غم، این ی و پریشان 
 

 از انگار .دلتنیک

ی ارتش  از .بود شده کم نفر یک مقاومتشان و صت 

ی در حادثه هزار بازماندگان   .هم ن 
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 ...دیگه_

ه براش اینطور...میشه خوب حالش_  .بهت 

 زیر از باالخره لجباز اشک قطره .داد تکان را رسش خزر

 :گفت بزند حرف خودش با انگار .شد رها چانه

 .پرسید یم مامان مورد در ...قراح توی...بیمارستان توی_

 همی  ی جواب باید من هم روز یه حتما .زندان توی مامان

ش...به رو سوال  .بدم دخت 

  .سمتش چرخید .خورد تکان یاسی  ی

 .گرده بریم حورا_

 .برنگشته ...من به ای، رفته هیچ_

 اشک و بغض شکست آنطور به .کرد نگاهش یاسی  ی

 .غریبانه ریخی  ی

ش . میشه خوب حالش .گرده بریم_  خودش...رو دخت 

 .کنه یم بزرگ

 .کرد رها را اش گرفته گاز های لب خزر
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 آدمای...هیچوقت...دیگه .نمیشیم خوب...هبچکدوم_

 .نمیشیم سابق

 :کرد نگاه خودش های دست کف به یاسی  ی

  .شیم یم جدید آدمای_

 خزر بغض بوی یاسی  ی نظر در .کرد نگاهشو چرخید خزر

ی را حیاط کل و شده ییک دریا شوری بوی با  کرده تسخت 

  .بود

 توی حورا و من مثل دیگه ی بچه یه خوام نیم ... من_

 غریبه وسط .مادر...بدون پدر بدون .باشه دنیا این

ی.ها  خواسته...کوثر...خوام نیم .خوانشون نیم...که آدمان 

ی .کنه لمس .کنه درک .ببینه رو نشدن  نیم .بودن اضاق 

ی هر به خوام  فقط...یکم تا بزنه چنگ...کش هر...چت  

 خوامنیم .بده شدن خواسته و بودن خوب حس بهش یکم

 آتیش وسط و بزنه آتیش و آب به ...شدن دیده...برای

 براش خونه دیوار و در از ...خواد یم دلم .بسوزه ها غریبه

ون بره  .بباره محبت  که ای خونه تو برگرده عشق با بت 

ی توش .هست مامان .هست بابا...توش  هست بابان 

م...که  و بکنه کاری همه...براش .کنه صداش...دخت 
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 هر و یکهر از .باشه گرم بهش همیشه... پشتش

ی ی .بشه گرم...دلش .باشه بابا یاد ...ترسید...خ   که آدمان 

 خودم خواد یم دلم .میدن بودن خوب حس بهش

 ی همه... و خودم .نشم تکرار جا هیچ و هیچوقت

ی
 

 .هام خستیک

 

ی لش از هقش هق وقن   گذاشت دست شد خارج کنت 

ی .داد فشار را هایش لب و دهانش جلوی  این سنگین 

ده را قلبش شب، ی .بود فرسر  .روزها و شب این تمام سنگین 

ی این  حال، در نبودن .بودند خورده را روحش فکرها .تنهان 

 و تاریک ای آینده از اندازی چشم دیدن و گذشته نداشی  ی

  .تار

ک صدای جت   یک شبیه خزر هق هق و بغض و جت 

ی ی در بود شده سمفون  ی شن  خ    .زده تب و رسر

ی یاسی  ی  این تمام تا داشت نیاز فرصت انکار .نگفت چت  

د معنا و کند رسوب .بنشیند تنش در ها حرف  .بگت 

ی .دهد تکان و بخورد تکان تا داشت نیاز فرصت  فرصن 

ی .تاری    خ تکرار جلوی ایستادن برای  یک به که کهنه تاریچ 
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ی.داشت نیاز مورخ  از کرده باز بال .گوراز برخاسته مورخ 

ی طوفان زیر ی .خاکست  ی ایجاده در نفس تازه رهرون   .طوالن 

ی تا هیچ از  .نهایت ن 

 

**** 

 

 ی گرفته خاک مت  ی روی گذاشت را غذا ظرف زینب

ی داشت که بود یارس به نگاهش .مغازه  شبیه چت  

  .کرد یم جمع مغازه پشت از را انداز زیر یا رختخواب

م بده_  .رو اینا...بشورم بت 

 النه پوستش تمام زیر بغض انگار .بود گریه به دم صورتش

 خاک، پر لباس و رخت با حال آن در یارس دیدن .داشت

 قلبش مغازه در خوابیدن آنطور و ماهه چندین بلند ریش

 .آمد یم بار دو ییک حداقل هفته در .بود آورده درد به را

 خاک و برمیداشت دستمال .کرد یم تحمل را یارس سکوت

 بزند حرف خودش با انگار گرفت یم را مانده های کفش

ی هان 
ی دیشب اما .رفت یم و گفت یم چت    به شوهرش وقن 
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 امروز بود فهمیده هایش حرف شنیدن با بود آمده خانه

ی قبل روزهای مثل دیگر برود که ی از خت   .نیست گردگت 

 :بود گفته حسی  ی

ی آقای .زدن زنگ پاساژ از_  از منو شماره دونم نیم .توفیق 

 درست جواب جواد آقا به زدیم زنگ گفت .آورده کجا

  .نداده

 :بود شده دلهره رسارس زینب

یش یارس_  شده؟ چت  

 باید رو مغازه توی خوابیدن بساط این گفت یم .نه_

 عزادار .کردیمرو حالش مراعات هم مدت این .کنه جمع

 هم جوادت عمو .اومده در هم بقیه صدای دیگه ویل بود

 خونه سوخی  ی رس هنوز .نداره ربیط ما به گفته گویا

 ...همتون شماها .خدا بنده داره هم حق .شاکیه

 .نکند گوش کرد یم سیع معموال رسید یم که اینجاها به

 رسیده اوج به خانه ماجراهای از بعد که ها حرف این

  .بود

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رایه بود آمده .کند باز را صحبت رس تا بود آمده حاال

 پسش از دانست یم که کاری .کند رام را یارس تا کند پیدا

  .آمد نیم بر

ون پستو از یارس  کارتن یک روی گذاشت را پایش .آمد بت 

ی و خایل  :کرد اشاره زینب چادر به .شد رد توجه ن 

 .شد خایک_

 هیچ که بود زده زل یارس به .نکرد نگاه چادرش به زینب

 که بود ای زده جنگ شبیه .نبود سابق یارس شبیه چت  ش

ی  کند باز را حرف رس آنکه برای .خواست نیم هم پناه حن 

 :کرد اشاره ها کفش به

ی .کن عوض رو جاشون یکم ...رو اینا_  ...فروش بهت 

ی کاغذ و شد خم .زد پوزخند یارس  در زیر از که تبلیغان 

  .برداشت بود شده داده هل داخل

ش زینب ی .آمد رس صت   را خودش بغض تحمل این از بیشت 

 :نداشت

  .بیا خودت به خدا رو تو_
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 .کرد نگاهش و برگشت یارس گرفت پایی  ی که را رسش

ی زینب  تمام روی چت  ی همه ناگهان .کشید باال را اش بین 

 نیم دیگر که آنقدر .بود آورده فشار قلبش و سینه

 رعایت را کلمات تاخر و تقدم .بزند حرف خوب خواست

  .شود نرم یارس دل تا کند سازی جمله .کند

ی آقای_  مغازه نباید دیگه گفته .حسی  ی به زده زنگ توفیق 

ی ؟ یم اینطور خودت با چرا .بخوان  ی کن   ما ی همه یعن 

 ارواح بیفتیم؟ حال این به بزنیم رو زندگیمون قید باید

 رسگردون اونم روح که خدا به .بیا خودت به مامان خاک

 برشون .ت بچه و زن دنبال برو .احوالته و حال این و تو

ی خونه یه جا همی  ی بیا دار  این تو خوای یم یک تا . بگت 

؟ حال  تمام .ببینمت اینطوری ندارم تحمل دیگه من باشر

ی االن کنم یم فکر دارم شب و روز ی کجا خوری یم خ   مت 

ی چطور ایط .میخوان  ی یم منم رسر  روز هر تونم نیم .دون 

 خاطر به .میشم دیوونه دارم خدا به .بزنم رس بهت بیام

 .کشیدنات ریاضت این از .کارات این از بردار دست من

ی ی یارس؟ میشه درست خ   .خدا به نه میشه؟ عوض چت  

ی روز و حال این توی تو  میشه؟ عوض گذشته باشر
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ه بابامون...بابامون ه؟ دوم زن نمت   این میشه؟ عوض بگت 

ی بخدا نمیشه؟ درست قصه همه  یارس نمیشه عوض هیچ 

 ...کارات این با داری تو .

 کنار گذاشت را کاغذ .برگشت مت  ش سمت آرایم به یارس

ی با و غذا ظرف  :گفت غذا سبد به رو گرفته صدان 

ی بردار_   .بت 

 : نیامد کوتاه زینب

م_ م .نمت   رو اینجا در تو تا بشینم اینجا اومدم امروز .نمیت 

ی قفل ون بیای و کن   .بت 

ی منتظر آنکه بدون  در جلوی رفت باشد یارس از جوان 

 :ایستاد

ون این_ م تا وامیستم انقدر بت    .بمت 

 جمع را چادرش .مغازه جلوی دیوار نیم به داد تکیه رفت

 را هایش اشک سیاه ی پارچه همان با .گرفت رو و کرد

  .یارس به زد زل بعد و کرد پاک

ون را نفسش یارس  داشت .گفت یم راست زینب .داد بت 

ی .کشید یم ریاضت  .بود کرده تجویز خودش به که چت  
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 جای به .گرفت یم خودش از بقیه جای به که انتقایم

ی ی همه .ها مرده .ها رفته ی همه  تا نبودند که کسان 

 جای به .بدهند را رفتارشان و فکرها تصمیمات، جواب

ی ی همه  .بودند نشده تنبیه وقت رس که کسان 

 درست ناهار و شام .خوابید یم نازک انداز زیر یک روی

 کردن فکر و رفی  ی راه جز و کردنیم کار خوب .نداشت

 هر و لحظه هر .کرد یم فکر هنوز .نداشت دیگری تفری    ح

 ی مرده نگاه آن بست یم را هایش چشم بار هر .ثانیه

 گریم به هنوز .دید یم مادرش مراسم در اتاق کنج را حورا

 یم .کرد یم فکر اش سینه روی کوثر آلود خواب تن

 .جورید یم را پایی  ی و باال .خاطراتش تمام میان چرخید

 قبول .بود نشده رام هنوز .اتفاقات بیمار .بود بیمار هنوز

 .بود نیامده کنار.بود نکرده

 

 از نفر چند و گذشت زینب ایستادن از که دقیقه ده

ی قدم با یارس کردند نگاهش اطراف دارهای مغازه  آرام هان 

 :آمد جلو

 .خونه برو_
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 یارس .کرد نگاه را دیگری جای و گرداند را رویش زینب

ی حاال همی  ی بود اگر سابق  به روزگاری .انداخت یم راه رسر

 اندازه از بیش پاساژ این در خانه های زن آمد و رفت

ی ی همه .بود حساس ون را ناامن   یم خانه دیوارهای از بت 

ی ...اما حاال .دید  و دیوارها در .بود رسش زیر درست ناامن 

ون جهان حاال .خودشان میان .خانه جان  باخته رنگ بت 

 .بود

 .خونه برو_

 :آورد پایی  ی را صدایش .آمد جلو زینب

 ...مامان خاک ارواح_

 .نده قسم_

 .ت بچه خاطر به . من خاطر به_

 .خونه برو خب خییل_

  .دیگه نمون اینجا_

 .باشه_

ی؟ کجا_   مت 
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 .خونه برو فعال_

ی چشم با زینب  :کرد نگاهش اشک غرق هان 

مندم_   .من یخونه بیای بگم تونم نیم که رسر

منده_  .نباش رسر

ی_  بگردی؟ خونه دنبال مت 

  .خونه برو فعال_

 نگایه مغازه داخل به .کرد پاک را اشکش دست با زینب

 :انداخت دیگر

م رو سبد_ م تخونه در بیام تا نمیت    .بگت 

 جمع صورتش در را چادر زینب .داد تکان را رسش یارس

 :کرد

ی یه_ ی جان   همبازی...دیگه اومد کوثر .باشیم نزدیک بگت 

 .خونمون..بیاریش .داره

 را غمگینش و کدر صورت چطور که کرد نگاهش یارس

ی اینطور  نرم لبخندی .کرد باز هم از دادن بارداری خت 

ی این انگار .خودش صورت روی نشست  تارییک عمق از خت 
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ی از .آمد یم ها ی .دور جان   آن در معمویل های آدم که جان 

ی
 
ی آدم .کردند یم زندیک  جهان این به را ها بچه که هان 

 یم گل هایشان لپ رسیدنشان شوق از و کردند یم دعوت

ی .انداخت  ...حاال و بود کرده ترکش پیش ها ماه که دنیان 

ی دلتنگ .بود دلتنگش
 
 .زندیک

 در .برد ماشی  ی به را کثیفش بالش و انداز زیر شب آن

ون و کرد قفل را مغازه ی .آمد بت   پارک خیابان کنار جان 

 نور با که سقف به زد زل .کشید دراز صندیل روی و کرد

 از قبل .شد یم قرمز مدام ها مغازه از ییک های المپ

 .رسید پیام یاسی  ی از شود گرم هایش چشم آنکه

ی_ ی باید حورا که گفته دکت   .روان و اعصاب .بشه بست 

  .بریمش یم فردا

 .طوفان به نزدیک صحرای ها چشم و شد سنگ گلویش

 ...حورا...حورا .تپید یم تند قلبش .نشست و شد بلند

 .روز ترین رسدرگم .بود یارس برای روز ترین جهنیم فردا

 پیچیده هم در کالف ی گره به بود رسیده دقیقا که روزی

ش ها ماه این تمام که ای   .بود درگت 
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 از آخر دست و کرد استفراغ خیابان های جویدر بار سه

ی روزنامه های دکه از ییک پای ضعف شدت  از رسپا فروشر

  .افتاد رس پس

 

**** 

 

ها صدای شود گم عمیق تارییک این در اینکه از قبل تا  دکت 

ی .شنید یم را هان 
یم حس بود شده وصل رسش به که چت  

ی .کرد ه چت  ی همه ناگهان اما .خودش ترس حن   و شد تت 

  .جانش تمام در شد پخش سکوت

 تارییک رسگردان داشت که خودش .دید یم را خودش حاال

 راه شاید .نور از ای روزنه دنبال به انگار . جوییدیم را

  .فرار

  .کرد پیدا را آن زود خییل و

 های چشم از .دید یم خودش های چشم از را جهان حاال

یک  های کفش .بود بله .بود بچه شاید . قد کوتاه دخت 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  کوچه .دامن .سفید شلواری جوراب .دار چسب صورن 

  .قراح های

ی در را دستش ی .کرد یم حس بزرگ دستان   دوست گرمان 

ی ی .چرخاند را رسش .داشتن 
 

  ...بعد و شکم یک بزریک

ی  پشت آفتاب نور .زد لبخند .کرد نگاهش باال از که زن 

  .شد نیم دیده درست صورتش و بود رسش

 حورا_

 ابعاد ی همه در بیاید جهان طرف هزار از انگار صدایش

  .بو این .گرما این .بود آشنا صدا این .شد یم پخش

 حورا_

 جدا انگار را حو .کرد یم تلفظ اینطور را حورا کهکش تنها

  .محبت پر و گرم .ظریف و کشیده .جدا را و گفت یم

 بود؟ اینجا آفتاب چرا بود؟ اینجا نور این چرا

 حورا_

 ی لوله کنار .بود تنها کوچه در .بود خایل دستش حاال

 .بود دستانش در پشت الک .بود عرص .بود ایستاده گاز
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ی .ترسید یم .شد یم شب کم کم  .نداشت رفی  ی برای جان 

زن.بود مرده مادربزرگش  از و بود تنها .نبود همسایه پت 

 .ترسید یم چت  ی همه

 حورا_

 .برگشت صدا سمت

ی .بود کوچه رس کش ی .کشیده و قد بلند زن   که زن 

 .نبود پیدا صورتش اما بود کرده دراز او سمت را دستش

ی قدم با .کرد یم حس را زن لبخند بوی  سمتش آرام هان 

 کردن پیدا امید به .کرد نگاهش .گرفت را دستش .رفت

 های کوچه تمام .رفت دنبالش به بعد .وصورتش رس

 نزدیک و دور .پایی  ی و باال .آرام آرام .قراح

 ...حورا_

ی .بزند حرف خواست یم دلش  صدا اما .بگوید چت  

ی انگار .نداشت کلمه .نداشت  دنیای به هنوز که بود جنین 

  .بود نرسیده صداها و ها حرف
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ی دوباره .شد تنها کوچه یک میان ی .تنهان 
 

 از .ترس .خستیک

 شاید یا نوزاد ی گریه .آمد یم گریه صدای دست دور

  .تر بزرگ ای بچه

 حورا_

ی با .دوید کوچه رس تا .دوید بار این  جان که پاهان 

ی .بزند فریاد خواست یم .نداشت  زن دنبال به .بگوید چت  

 .دوید یم قد بلند

ی .چرخید .ایستاد زن
 
 .بود شدهکوچک باردارش شکم بزریک

  .نشست زانو دو روی .بود آغوشش در ای بچه

م مبارک تولدت_  .دخت 

 دوست مادر آن .ایران .دید یم را مادرش .دیدش یم حورا

ی ی .بود کرده فراموش را اش چهره که مهربان داشتن   که زن 

 کودک .زد یم حرف آغوشش میان کودک با و نشسته

  .بود او که نوزادی .شده متولد تازه

 سمتش را آمده دنیا به حورای آن مادرش های دست

ی و گرفت ی گرفت، را بچه کوچکش دستان با وقن   وقن 

یم نگاهش که بود کوثر گرفت جا نوزاد بازوهایش میان
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ی خودش های دست و کرد  دست زدند کنار را پتو وقن 

ی های  .بزرگسال حورای هایدست .بود بالغ زن 

ی بر نشست مادرش ی بوسه   .اش پیشان 

  .باشه مبارک_

 در کوثر و بود خودش .نبود زن آن آورد باال که را رسش

ی سفیدی یک میان  .انتها ن 

**** 

 

ی .بود گرم خ  ی شاپور برای و داشت دم هوا .رسر  قابل غت 

 هرگز کرد نیم تصور و بود نکرده عادت هنوز .بود تحمل

 کرد یم پارک را ماشی  ی . کرد نیم کار ظهرها .کند عادت

ی و خنک پاساژ رفت یم و درخت یک زیر
 
 در که بزریک

ش فکر مادرش خواست نیم .رفت نیم خانه .بود مست 

 که حاال خصوصا .نیست کردن کار مرد و آورده کم کند

 شهرناز .کرد یم کار غروب تا صبح اینطور داشت شبانه

ی کار یک نن   دنبال به مادرش و انداخته راه نیمه نصفه اینت 

 یا بیاورد کم خواست نیم .بود مغازه یک ی دوباره گرفی  ی
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 آمد یم ظهر هر .باشد چشم توی آوردنش کم حداقل

 یم ها اسپیلت خنک هوای که همی  ی .پاساژ اول ی طبقه

 با صبح هر که عجیب خشم آن صورتش روی نشست

 یم .کشید یم پایی  ی را شعله وجودش در شد یم بیدار آن

 را هایش چشم دقیقه چند .ها صندیل از ییک روی نشست

 درست.میشه درست »زد یم حرف خودش با و بست یم

 به.کردیم باز را هایش چشم «میشه درست .میشه

 آمدن و رفی  ی به.کرد یم نگاه خیابان طرف آن بیمارستان

ی .ها آمبوالنس ی مالقان   مثل بندر ظهر گرمای در که هان 

ی  درها تا بودند نشسته اطراف و دور شده آب های بستن 

 هممون همینکه»کرد یم فکر مادر های حرف به .شود باز

 خوب من .نکنید ناشکری .کافیه هم پیش و سالمیم االن

 ها حرف این از کدام هیچ اما «تهران یم گربریم باز میشم

 نیم بی  ی از را خشمش هیچکدام .کرد نیم آرام را شاپور

 .داشت را اول روز حال همان هنوز ماه سه دو از بعد .برد

ی عمیق حس همان  .امیدی نا و بدبخن 

ی امروز  هم چهار از ساعت .بود مانده همیشه از بیشت 

 سه احتماال .بود یم خط توی باید حاال همی  ی.بود گذشته
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 کردهلج خودش با اما .بود آورده و برده رسویس چهار

ی با .بود  هوا کردن خنک و کولر کردن روشن که ماشین 

 تا بار سه فقط که هفته این از .نبود توانش در درست

گاه ی  .بود رفته تعمت  ی میثم پیام از همه از بیشت   .بود عصبان 

 .افتادم رو همه که من .دادیم رو امتحان اخرین امروز_

 خالیه بد جات پرس

 جواب چههر .بردارند رسش از دست خواست یم دلش

ی باز میثم داد نیم  تمام و پرسیدیم را حالش .بود پیگت 

 دانشگاه در هم انها اوضاع بدهد نشان داشت سیع مدت

 باشد، ها ترین بدبخت ی مسابقه انگار .نیست خوب

 از را مزخرف بد حال این تا کند رقابت او با کرد یم سیع

  . شد نیم برداشته که حش .بردارد دوشش

 .رسش پشت دیوار به داد تکیه و نشست سینه به دست

ی ها شب اینجا .بود خلوت پاساژ
 
 .داشت جریان زندیک

ی وقت   .بود تر خسته همیشه از او که هان 

ی درس .بود شده تمام ها امتحان نیم دیگر او که هان 

ی کالس .خواند ی چندهر .رفت نیم او که هان   های پیگت 

ی هزار با و داده جواب شبانه  شدنش اخراج بازی پارن 
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 حس هیچ بود شده موافقت اش مرخض با و شده کنسل

ی ی .نداشت خون   یم رفتار ای بچه مثل او با اینکه از حن 

ار داشت را هوایش باید که شد   .بود بت  

ی کج جز به .بود کرده دعوا امروز تا بار سه  بد و خلق 

ی  یقه به دست دیگر های راننده با بار سه مسافرها با دهن 

 به کرد یم تف بعد و قرقره داشت خشم چه هر .بود شده

ی آدم ی بقیه صورت ی دانست یم که هان  ند ن   شده .تقصت 

ی . بیداد و داد برای کند یم درد رسش که کش بود  حن 

ین .خانه توی ی و رس کوچکت   .شد یم بهانه برایش صدان 

ی و بیخود ی جهت ن   حاال .کرد یم پرت و برمیداشت چت  

 روزها همی  ی .است بدتر همیشه از حالش  که دانست یم

 آرام تا داشت نیاز زمان چقدر .شود دیوانه یکهو که بود

د؟  بگت 

ی روی که پیایم  با را اسم .کرد باز بود آمده اش گوشر

ه خودش اینکه  دار خنده برایش بود کرده ذخت 

  . «۴ مسافر»بود

؟ .سالم_  منتظرت . شد تموم زود کالسم امروز کجان 

 .اصن قهلم .چرا نیومدی .بودم
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ی ی روی چین  ی .افتاد شاپور بین   شماره چرا دانست نیم حن 

 تا چرا حاال و .بود کرده چت وقت دیر تا چرا .بود داده

 بود؟ آمده بدش پیام این از اندازه این

ی دم ی .گرفت عمیق   همی  ی و جیبش توی داد هل را گوشر

 در از نگاهش شود بلند کرد قصد و آورد باال را رسش که

 .خیابان آنطرف افتاد پاساژ ی شده باز

ی میان و شد وارد پاساژ در از کش  بود دیده که چت  

ی .ایستاد عجله با.انداخت فاصله  اشتباه حتما .نبود چت  

 جاده در بود کرده خیال کهدیگری بار دوییک مثل .دیده

 پاساژ در طرف به بلند های قدم با .است دیده را خزر

 .رفت

 .نبود اشتباه نه

 .بود خزر

 .سیاه چادر همان با .بیمارستان در جلوی .خیابان آنطرف

 .بود ندیده اشتباه

**** 
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 با .تنهاست که فهمید تازه شد تاریک خانه و رفت که برق

 بود تنها شب آخر تا حورا بودن روزهای خدا همیشه آنکه

 یاسی  ی نبود قرار امشب .داشت فرق انگار امشب اما

 ظهر رس عجله با . قراح بود رفته یاسی  ی امشب .بیاید

 :بود گفته فقط و گذاشته را موتور آمده

 .بیمارستانه یارس .قراح برم باید_

 بود رفته تنش از جان .بود نشسته ایوان لب همانجا خزر

ی درست . بیاید بعدی بالی آنکه منتظر .انگار  یم وقن 

 این و شود یم خوب حورا که باشد امیدوار خواست

 افتاده تازه اتفاق یک شود یم رام باالخره ناسازگار روزگار

 :بود نالیده فقط .بود

ی_  شده؟ خ 

 :بود کرده نگاهش در دم یاسی  ی

 زینب. دونم نیم .کرده تصادف یا زمی  ی خورده .دونمنیم_

  .زدنیم حرف درست

 .بود گذرانده نظر از را نزار و زار حال آن دوباره رفی  ی قبل

 .بود گذشته حورا رفی  ی از روز دو فقط
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  .معلم خانم... همی  ی .همسایه پیش برو_

  .بود کرده نگاهش فقط خزر

 که بود رفته انگار روستا کل برق .بود تاریک جا همه حاال

یاینطور پایش روی کوثر .بودش بلعیده تارییک و خاموشر

ی تحمل هم همینطور .بود خواب  و بود سخت تنها شن 

  .بود تر کشنده تارییک این حاال

 الرحیم الرحمن هللا بسم_

 هیچوقت .بود رفته یادش از بود بلد خواندن برای چه هر

ها این .نبود ترسو  نیم تکانش .داد نیم آزارش روزگاری چت  

ی...حاال اما داد  برگ الی که شب مالیم نسیم صدای حن 

 .ترساندش یم هم پیچیدیم حیاط کوچک ی بوته های

 .بود شده ضعیف حاال

ی انگار همسایه ی خانه در  خزر .شکست و افتاد چت  

 انگار ثانیه چند .پرید خواب از کوثر که خورد تکان چنان

ی که بعد و جویید را تارییک  .زد گریه زیر ندید چت  

 .اینجام .اینجام من_
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 ی گریه .گرفت اش چانه زیر و کرد روشن را موبایل نور

ی کوثر ی بعد دقیقه چند .شد بیشت   آرام هایش گریه وقن 

ی .آمد ایوان به شد نیم  نور تا ایوان روی گذاشت را گوشر

 :آمد بغل حیاط از همسایه زن صدای .شود پخش

 دارید؟ شمع شما ببخشید .سالم_

 نکرده فکر شمع به اصال .زد یم کوثر کمر به آرام خزر

 .بود

 .داریم بله_

خانه در و حیاط آنطرف رفت یم باید منتها  پیدایش آشت  

 .کردیم

م ازتون میام االن من_  .میگت 

ی اما  .کشیدیم تت  ی های جیغ ترس از تقریبا کوثر آمد وقن 

 چشه؟ وای ای_

 .کرد پیدا را ها شمع موبایل نور کمک با

 براتون؟ کنم روشن خواینیم_

 .ممنون خییل_
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 جلوتر بعد .کرد جاساز سفید نعلبیک یک کف را شمع زن

 به رو و طاقچه لب گذاشت .رفت اتاق سمت خزر از

 :ایستاد خزر

 .بفرمایید_

 ممنون_

 :گفت عجله با خزر کرد رفی  ی قصد که همی  ی

 نرید؟...میشه...ببخشید_

ی رسآغاز این و ی .بود دوسن  ی زن با دوسن   بود قرار که جوان 

 .باشد کوچک روستای آن جدید معلم آینده ماه دو ییک

 را خودش که زن .بود برده خوابش خزرآغوش در کوثر

ی رستیم  نگاه آنها به شمع نور لرزش در بود کرده معرق 

 :کرد

ی کردم یم فکر_ ی مامان چه گفتم .مامانشر  کوچولون 

ی لبخندی خزر  بگوید داشت دوست .داد تحویل رنگ ن 

ی بیماران بخش در بچه این مادر حاال همی  ی ی روان   بست 

 همی  ی که بود نزدیک زن این به آنقدر داشت دوست .بود

ون را هایش حرف تمام توانست یم حاال  این تمام .بریزد بت 
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ی که مدت  .بزند حرف کش با بود نتوانسته ای کلمه حن 

ی جز به  نزدیک فرد یک با زدن حرف به هم او که دکت 

ی و بزند حرف بود گفته .بود داده سوقش  کش اگر حن 

یم دلش .بنویسد کاغذ روی را هایش حرف نیست

ی در خواست
 
 برای که داشت دوست یک دنیا این بزریک

ی که کش .داشت وقت او شنیدن  اندازه به او تا کند صت 

  .شود خایل سال بیست نوزده ی

 هم...باباش .بیمارستانه...مامانش_

 توانست یم کهآنقدر .بود کرده ریز رس دیگر حاال اما

ی را دنیا آدم ترین غریبه  حاال .بزند حرف برایش و بیاورد گت 

ی .بود مهم گفی  ی فقط دیگر  از ها،گفی  ی اشک رسیدن حن 

، های ممنوعه
 
 غم و غربت و شده دفن رازهای خانوادیک

 زیر ها دست و پاها رفی  ی خواب .نبود مهم دادن دست از

 حاال .شب نیمه به شب رسیدن و زمان کوثر،گذر وزن

 ۲ درست که آنقدر .بود مهم شدن خایل و گفی  ی فقط

ی در هرگز کرد احساس که بود شب نیمه
 
 اینقدر اش زندیک

 نکرده حس اینطور هرگز .است نداشته بودن خایل حس

 یم و است پرواز حال در ها رنج ی همه فراز از که بود
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 تماشگر مثل .ببیند باال از را گذشته آنچه ی همه تواند

 دوستفیلم از بعد احتماال کهتماشگری . سینما در

 .کند فکر دیده آنچه مورد در و بزند قدم صبح تا داشت

  .دیگر آدم هزار هزاران و او یقصه .بود او یقصه آنچه

ی یقصه  .تنهان 

ی****

 ی

ییبعدیازیظهریگرمیوییتحمل خ  یویآمدنیبایمیرسر ییبندری،یرفی   ین 

ییپشتیدرهایدنیویانتظاریکشیستادنی،ایخیطییبوسیها

توانستیآسانیکندیآنهمیییمیت  یچیکیرایفقطییمارستانیب

آنییرییزییدنیحورایبودیکهیبعدیازیچندیجلسهیخوابیدنید

یهات  یشوکیحاالیتهینگاهشیچییدستگاهیها بود.یانگارییداییپین 

یرایبهیچشمیهایشیرفتهیویجایضیمریییمردهیهآنینگا دادهیین 

ینوریداشت.یچشمیهایبودیکهیکیم .ییدییفهمیوییمیدییدیکهییمیین 

ییدویکلمهیحرفییمییکی یازیروندیدرمانیرایص   بود.ییزدیویدکت 

یبیمارستانیدریبیازی ییونت  بود.یحالییآمد.یامایامروزیروزیمتفاون 

ییعج ییکیداشت.یین  پوستشیبود.ییرییبعدیازیمدتهایزییشادمان 
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بود.یاگرچهیبچهیخطابشیکردهیبودیوییدهیحورایازیکوثریپرس

یهیخزریشبییایسوالشیکوتاهیویبدونیدنبالهیبودیدریدن

همییهیچندیثانییکهیبراییینوریبزرگیبود.ینورییکیانفجاری

ماهیهایکهیهریهایرایروشنیکردهیبود.یبعدیازیییکیشدهیتمامیتاری

ییروزشیانگاریب چهاریساعتیبود،یبعدیازیقطعیوییستیازیبیشت 

ازیحورایکهیبهیفرزندشیبرگرددیامروزیرساغشیرایگرفتهییدییام

یباشد؟ییمنتظریبودیینیتوانستیازیاییمییت  یبود.یچهیچ بهت 

ی یگیییمیلیحویتیهیکوثریرایازیزنیهمساییبرگرددیویوقن  تایمغازهییدیت 

یرایهمانطوریداغیداغیبگذاردیکفیینیبرودیویایی  یاسییی خت 

یرایبرساندیبهیقراح.یبهییی  یاسیدستش.یبعدی ویرسیوییارسییخت 

کهیحاالیپرستارشیبودییینبیهمیبهیزییدییکتفیشکستهیاش.یشا

یرایبشنوند.یخوشحالیشوند.یینیتوانستندیای.یهمهییم خت 

 شد.یباالخرهیدرستییمیت  یهمهیچیدییشا

ییاتوبوسیبهیراهیافتاد.ییستگاهیبهیسمتیا ییگفتنشیبراییحن 

حالیینیتوانستیدریایهمیخوبیبود.یاویهمییمیخانمیرستیم

ی  .یشودیکیخوبیرسر

 حسیخوب.ییکیرفت.یباییازیمدتهایبایلبخندیراهییمیبعدی
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یرانندهیهاییصدا یی  یکردنیماشکهیبایعجلهیدریحالیپرییین 

ییشانیها آمدندییبودندیکهیتازهیازیمالقاتییمیازیمسافران 

 کردهیبود.یرایپرییابانیخ

ی_دربستیخانم؟یکجایم نفر.ییهیمادرییدانیخانوم؟مییت 

یمدونیم  خانوم؟ییت 

یهیرفت.یبهیدنبالیساییمیستگاهیبلندیبهیطرفیاییقدمیهایبای

ییی یبرقیآفتابیبگینیازیایکهیکیمییدرخن  بوقییی.یچندیصدادیت 

یدییکوتاهیشن بهیراهشیادامهیداد.یداشتیفکرییتیاهمی.ین 

.یدییآییمیییبهیزوداحتماالییارسییگفتهیبودیکهیییی  یاسی.یکردییم

وییهرهرسارسیدلیکردییمیفکرییارسیییدنیوقتیبهیدوبارهیدهری

داشتیویتایبهیخودشییشد.یروزهایکوثریرایبرییمیاضطرابییم

ییکارهایییکرسییتاییکردیبود.یکمکشییمیکناریخانمیرستیمییدییایب

یزییرییکی.یزدیحرفییمیقیمدرسهیرایانجامیدهدیویدریتمامیدقا

یوی ییکردهیباشدیهمهیییداییشنوایپگوش.یانگاریتازهییوقفهن 

کهیچشمیبازی.یهریصبحکردییمیاضطرابشیرایآنجایخایل

.یدییکهیامروزیازیکدامیاتفاقیبگویییکردییمفکریینیبهیایکردییم

ی یینیاییاشیرایبرایکدامینگران  حاالییکهزنیبازگویکند؟یزن 

داشتیامروزییمیبود.یتصمیدیینوریامیوییصبوریسنگشیبرا
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بایکمکییدییمدرسهیبرود.یاحتماالیبابهییعرصیبایخانمیرستیم

دریراهییدیی.یشادندییرسیکارهییمییمهیبهیآنیساختمانینیهمیکیم

ییایی هنوزیتایینکهی.یاگفتراییمیارسییییماجراینیایدندییرسیوقن 

یییمچهیاندازهیازیحضورش اگریآنیآدمیسابقییترسدیحن 

 نباشد.ی

یکیزودیحضوریییلیتکراریشدیویخیگرییهایچندیباریدیبوق

کردیییالیرایدرستیکناریخودشیاحساسیکردیویبعدیخیتاکش

راییشیلحظهیروییکی.یزندیخزریرایصداییمیکشییکهییدهیشن

کهیانگاریباییییخشکیشد.یطورییهیبرگرداندیویدریهمانیثان

ی  شد.ییخیمیی  یقدرتمندیبهیزمیدسن 

خمیشدهیییکناریییصندیلییروییبود.یخودشیبود.یکیمیشاپوری

ییکاملیگفتهینشدهیروی«خزر»ینی.یآخریکردیاویراینگاهییموی

 بود.ییدهیلبشیخشک

**** 

 

 ی
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.یی  یماشییجلوییییشهیشییدرختیافتادهیبودیروییییهیسا

ییهیبرگیهایهریچندیثانیانیلرزانینوریازیمییهایرهیدا نرمییتکان 

شاپوریییدستیهاییویروییدندییرسیییمیشهی.یازیشخوردندییم

یکردند.یدستیهایییمجایخوش ییین  پاهایییهدفیروییکهین 

 ودند.یافتادهیب

ییخزری افتادهیبودییانشانیکهیمییعقبینشستهیبودی.یازیسکون 

ییییمییایقهیحاالیچندیدق  شاپوریگفتهیبود:ییگذشت.یازیوقن 

یدونستمیکجای_منینیم  دنبالت.ییامیکهیبیین 

 خزریجوابیدادهیبود:ییوی

ی  همینداشت.یی_فرق 

تنهیاشییمیشدهیبود.ینیصورتیخزریخشکییروییهمانجای

ییدهیچرخ کردیکهیدرستیبهیاوییینگاهییمییبودیعقبیویبهیدخت 

یبیاییدستیهاییایی.یکردینگاهینیم ییازیپلهیهایدنی.یآنطوریدویونت 

 پوچیشدهیبود.ییکدفعهیویگازیدادنییی  یماشیدرییدنیپاساژیویپری

خشکیشدهییابانیخیانیشوکهیشدهیبود.یمیدنشیازیدیخزری

بود.یسواریشدهیویدریسکوتینگاهشیکردهیبودیکهیتعجبشی
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یییهیقرارینبودیبهیخاطریبوقیزدنیبقکمیازیاوینداشتیویاگری

 .یماندییهایجایبهیجایشودیتایساعتهایبهیهمانیحالییمیی  یماش

ی رایباالیرفتهیبودیبهییابانیرایراهیانداختهیبودیویخیی  یماشیوقن 

یدنبالیجا کردنشیییداییکندیویدریباوریپییکهیبتواندیخاموشیین 

 .یلرزانیویپریاضطراب:یدییخزریرایشنییغرقیشودیصدا

 نالیبرمیترمیدیی_من...با

یبود.یجایستادهیاینالیترمییرویبهیروییحاالی بردییکهیخزریراییمیین 

 .یکردییمیدشیدوبارهیناپدیروستایوییکیدریدلی

 _خزر...ی

یی  یچنیصحنهیوییی  یچنییرایگمیکردهیبود.یاصالیبرایکلمات

ی ییاتفاق  یی  یکهیچنییدییگنجییاشینیمیلهیمخیدرییآمادهینبود.یحن 

یجا یداییگمیشدهیبودیویامکانیپ.یدریذهنشیخزرییندییخزریرایببین 

 بود.ییاییروییکیکردنشی

ینجاییمیاومدمیا_منی...بایخانواده
 
 .یمیکنیییمی.یزندیک

ییاییعکسیالعملییمنتظری هریجملهیمکثییی  یازیخزریبیحرق 

یکردییم کهیییکوتاهیدویجملهیییکیزد.یجزیینیمی.یخزریامایحرق 
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یینجاییایلیدریآنیفقطیازیدل بودنیخواهرشیییبودنیویبست 

 گفتهیبود.ی

یی_دانشگاهیرو...ولیکردم.یمجبوریشدمی م...ی.یخانوادهعن 

ی.یمامانمیدرگخب..ی آسمیشدیو...یتهرانیهمیهواش...یمغازهییت 

خونهیینجایی...یاالنیامیرویازیدستیدادیت  یویکاریویهمهیچ

 کنم.یمنم...کارییممیگرفت

ینیآخریدریهمیگرهیکرد.یاییرایبعدیازیجملهییشیهایدست

ا یازیاوییطیرسر هضمینشدهیبودییشیکهیهنوزیبراکاریییینیگفی  

دستیگذاشتهیباشدییحاالیکشیی  ی.یانگاریهمکردییمدگرگونش

ییشیگلویییخیب
 

 .یکردییمیاحساسیخفیک

یدونستمیکجای_نیم که...بهتیبگم.یاومدمیقراحییین 

 .یی...نبودویل

خزریییویعقبیراینگاهیکرد.یاشکیازیگونهییدییچرخیدوباره

کهیشاپورینگاهشیکردیبایعجلهیییی  یمقنعه.یهمیرییبودیزییدهیرسی

 شاپوریفرویافتاد:ییی.یابروهادییپلکشیکشیرییدستیزی

 ...نکن.یهی_گری
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بعدیمقنعهیاشیراییدییپلکشیکشیرییدوبارهیانگشتیزییخزری

 مرتبیکرد.ی

 برم.ییدیی_منیبا

شوکهیشد.یانتظارشیراینداشت.یتوقعشیساعتهاییشاپوری

یویحرفیزدنیبود.ی  نشسی  

 _کجا؟

یخواهرم...تنهاست.ی  _دخت 

 باشهیمن...ی_ی

یی_االنیم  ادیبوسیمین 

 رسونمت.یی_یم

 _نه...ممنون

 شاپوریبایعجلهیگفت:ییدییدریرسییکهیبهیدستهیییدستش

یکن.ی  _خزریصت 

 نگاهشینکرد.ییخزری

 ؟یدرویببندیشهیمن...میی  ی_بب
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 ...یریی_منید

 ...لطفاقهی_چندیدق

 بست.یشاپوریهلیشد.ییدریرایبهیآرایمیخزری

یی...یینجورییایدییدونمینبایدونمیکه...یخب...یمی_منییم یعن 

ییخودتییمیکردم.یویلییولییمیدییکهیشد...ینباییینطورییا یدون 

 .یختیبهمیرییهویییت  یکه...اصالیهمهیچ

 ندارمیی_منیتوقیع

 وایرفت:ییشاپوری

یی_ی ییعن   ؟خ 

 لرزان:ییسیخییخزرینگاهشیکردیبایهمانیچشمیهای

 برم.ییدیی_منیبا

 .یفقطی...یستمی_خزر!یمنینامردین

ا ییطی_رسر
 
یست.یدرگیدهیچی...پیلیخیمنزندیک ییت 

 
یمنزندیک

 .یدیینش

چندیماهیداشتمیینینکنم.یتمومیاتونمیبهتیفکریی_منینیم

 شدم.یییمیوونهید
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 چادرشیرایمشتیکرد:ییخزری

 .یستمی...یآدمیسابقینگهی...عوضیشده.یمنیدت  ی_همهیچ

یرایبیشیپایکیرایبازیکردی.ییدری  گذاشتیویبعدیگفت:یییونت 

 .ینی...منویرسوند_مرش

ییکهیدوبارهیاشکیازیمژهیهاییدییآخریشاپوریدیییلحظه

 لرزد.ییبهیوضوحییمیشیشدهیویصدایزانیآویینشییپا

 نمت؟یبازمیببیشهی_م

ییخزری کوتاهیکرد.جوابینداد.یدریرایبستیویبهیطرفیییمکن 

ییم کهیمنتظریپریشدنیمسافرهایبودیرفت.یبعدیییبوشین 

ییینشستیویپردهی یی.یبهیانگشتیهادییمردهیرایکشچرکیآن 

 شمرد.ییدییکهیچکییدستشیزلیزدیویهریقطرهیاشیک

یمارستانیبیآمدیروبهیرویییمیشاپوریییبعدییدوشنبهیهایتمام

شمردیویتکییمنتظریتمامیشدنیوقتیمالقات.یآدمیهایراییم

یبچهییمیکیبعدیخزریبایییامایهفتهیهایکردیتکشانیراینگاهییم

یایهکهیگییدییدنگاهیرسگردانشیراییمآمد.یهمراهیبرادرش.یشاپوری

دریییدییدوشنبهینیماهیبعدی،یآخریی۶.یتایدیییپاراییمیابانیخ
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طوفانیبودیخزریرایتنهایآنطرفیهوایغرقیخاکیوییکهیحال

 .یکردیویاویراینگاهییمیستادهیایکهیحالی.یدریدییدیابانیخ

 

 

**** 

 

 ی

یدستیهایکف افتادهیبود.ییشدهیاشیخطیویخطویطیاهیسین 

ییییانگارینقشهی یخاکیویتیانیباشدیمیگنچ  یت 
 

کفیدستییییک

یمس  بازیکردهیبودند.یییدییسفییت 

ییکوچکیروستایمرتبیشدهیبود.یکوثریروییییمدرسهییانباری

دورشیییهاییاندازینشستهیبود.یبایمحدودیاسبابیبازییرییزی

ییجیهیویهریچندیثانیکردییمییبازی .یدییکشخودشییمییبراییع 

چقدریخوشحالیبودیکهییروزییدیی  یکرد.یهمییخزرینگاهشییم

ییشیویتهیچشمیهایدهیحورایحالشیرایپرس
 
ینوریویدرخشندیک

تمامیحالیخوبشیخرابیشدهیبود.یشاپوریراییعدیبود.یامایب

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

کهیکمیکمیداشتیبهیآنییییایرانهیویییایدنیی  یبودیویهمیدهید

 گرفتیخرابیتریشدهیبود.یییخوییم

ی ی_خبیخستهینباشر .ییخستهیشدی.یدستتیدردینکنهیحسان 

 ...ییاگهیتوینبود

یفالسکیچایرستیمیخانم ستهیداریرایگذاشتیدیوانیویدویلین 

 کوتاهیمدرسهیوینشست:یییوانیاییلبهی

.یدستیخدایدردیومدمی_واقعایدستیتنهایازیپسشیبرینم

 شمایبشم.ییییهیکردیمنیهمسایییکاریینکنهیکهی

وقتییچیزد.یانگاریهیبایصورتیخندانیحرفییمیشهیهمیمثل

ییاییغمییچیه حداقلیدرینظریخزرییاییرایلمسینکردهییناراحن 

 آمد.یییمینطورییا

یانقدریرسیویصداینکن.ییی_آ  دخت 

 داد.یبعدیبهیخزرینگاهیکرد:ییشدیویکوثریرایقلقلکیخم

یییلی_خ یشده.ییخوشحالیشدمیگفن   مادرشیبهت 

یداد.یازیآنیهایلیتحوییزوریکییازیآنیلبخندهایخزری کهییین 

یاییلبشینقشیبستهیییدانستیباالخرهیروییخودشیهمینیم

یچایوانیتکانیدادیویلیینه.یرسی یخایکییارایبایهمانیدستیهین 
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ماندهیبود.یکلییروزییگرفت.یتمامیفکریویذهنشیدریدییفیویکث

یشیپلکیهایشبینتوانستهیبودیدرستیبخوابدیویهریباریکیم

بود.ییدهیدیبیویغرییبیعجییبودیخوابیهایشدهگرمی

ییازیقراح،یدانشگاهیویشاپور.یعمارتیویروزهاییخوابیها

یگرییویآنیماریکهیچندیباریدیابانیتلخیگذشته.یکاروانرسایویب

وعییایهیزدیویسییمیشیدویانگشتشیراینیانیم هایازیآنجایرسر

 شد.یییم

سالمیکنارییوییحیصحیادیی_انیشایهللایهریچهیزودتریم

ش.ی  دخت 

 بهیخزریانداخت.یینگایه

یی_انگاریرسیحالین  .یسن 

قبل.یییخواستیحرفیبزند.یمثلیتمامیروزهایدلشییمیخزری

ییطهی.یامایحاالیبهینقسمانیبدونیبرنامهیویفکر.یآسمانیویری

انگاریتوانیگفتنشیراینداشت.ییدییرسیکهییمییشاپوریییماجرا

فرویرفتهیویدریاعماقیییکیازیتاریییکهیدریهالهیایییت  یتمامیچ

یمغزشیپشتیتمامیرنجیهایپنهانیشدهیبودیحاالیدوبارهیرسی

یب یآوردهیبود.یگفتنشیراحتینبودیوگرنهیدلشییمیونت 

وعیکند.یازیآنیامتحانی ویخواستیتکیبهیتکیازیروزیاولیرسر
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ی ی.یامایهریچهیجلوییمیدوارییامییبگیتایتمامیروزهایدرختین 

یییآمدیهمهی ییماند.ییمیهاییمیخران 
 
ازییتوانستیبهیسادیک

یهاییازیبدید،یبگوییانشیویاطرافیروزگاریییجفا کهیدرییین 

یویرنجیهایشدهحقشی کهیناخواستهیمتحملیشده،یاماییین 

یازیچ یهات  یگفی   بودیکاریراییمیکهیخودشیدریاشتباهاتشیسهیین 

 کرد.یییکرد.یگفتنشیرایمشکلییمییسختییمیشیبرا

 ؟یادییم_داداشتییک

یچاییگرما کفیدستشیرایسوزاندهیبودیامایمتوجهیییباییتقریین 

 نبود.ی

ی  ؟_خ 

 :یدییخندیرستیمیخانم

ی.یکجااییستینینجایی_ا باباش.ییاد؟یمیداداشتییکیگمیمی؟ن 

ه؟  حالشیبهت 

یی_آره.ی  هفته.یینی...ادییدونم.یشای...نیمعن 

یبشه.یبازیپدرشیهمیکنارشیباشهیی_خب انیشایهللایبهت 

 خوبهیبراش.ی

یچایوانیلیخزری  :یوانیاییرایگذاشتیرویین 
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ینمیادمی...یچیترسم.یهی_ازشییم  .یهت 

کوتاهییییوارهایپایانداخت.یزلیزدیبهیدییپایروییرستیمیخانم

ییدنیصبحیوقتیرسیی  یمدرسهیکهیهم یویرنگیبهینقاشر

 زدنشانیاشارهیکردهیبود:ی

یخ_انیشایهللای  .ینگرانینباش.یهت 

 _هستم.ی

 نگاهشیکرد:ییوییدییچرخیرستیمیخانم

 .یستیمثلیقبلینیت  یچیچی_بهیقولیخودتیه

 .یکی  ییقبلیولمینمییات  ی_چ

اونیهمیعوضیشدهیباشه.یهریچقدریشماهایدرییدیی_شا

یکهاونیهمیشده.یآدمیالگیدییاتفاقاتیعوضیشدینیطولیا

 .یکشهینمیاضتیری

 افساریافکارشیرایرهایکرد:ییخزری

 .یدمیهامیرویدیازی...یهمیدانشگایهییکییروزیی_د

 _خب؟

د.ییانیدلشیرایآهستهیگرفتیمیرسی  مشتشیویفرسر
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 .یمی_قبال...یعاشقیهمیبود

رایگمیکردهییت  یدارد.یانگاریهمهیچیدانستیچهیحشینیمیحاالی

یبود.یجا حادثهیینیعشقینماندهیبود.دریگذریازیبدتریییبراین 

شدهیبودیییهیاخاطرییهیهایعشقیرایبادیبایخودیبردهیبود.یشب

عذابیوجدانییدییشدیبایآنیخوشیبود.یشایکهیفقطییم

ییتلیآرزوهایهیویدریخودیفرویرفت.یشبیدییداشت.یدردیکش

 خرابیشده.ی

 _خب؟

حرفیشدیتایظهری.یازیروزیاولیتایآنیییخبیرسیرشتهییی  یهم

یکیخواندنییایییلمیفیکییدنیلحظهیهمهیرایگفت.یمثلید

خودشیدریداستانیحرکتیکرد.یحاالیانگاریییقصهیپایبهیپا

بهییزییتوانستیتمامیلحظهیهایرایریییمیندییخودشیرایازیباالیبب

.یتمامیاحساساتشیماتشیرصدیکند.یتمامیخودشیویتصمیزییری

 .یلشیویدالییهایترسی

ی  ؟_خبیحاالیخ 

درختیفکرییکیمدرسه.یبهیطرحییوارییزلیزدهیبودیبهیدیخزری

ییدییند.یشارایپریکیوارییتوانستیدیکردیکهییمیییم کهیازیییدرخن 
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یییبهیجایشیشاخهیها یزانیمرصفیشدهیآویییبگیهایبرگین 

 بود.ی

یی_ه  .یچ 

 بازم؟یشینیببییخوای_یم

یازیهمهیچیخزری اشیکردهیبود،ییخایلیت  یپلکیزد.یحاالیکهیگفی  

بهینجاتیآنهمیبهیدستییشیهاییدوارییامیگرییحاالیکهید

رفتهیبود،یحاالیکهیخودشیبودیویخودشیوییانیازیمیییگریید

 دارد.یییمیدانستیچهیتصمیبودییمیدهیقصهیرایازیباالیدینیا

 

 ی

یبهمیگفت...با خودمیبهیخودمیکمکیکنمیو...ییدیی_دکت 

ی ییخودمیروینجاتیبدم.یحن  ینینیاگه...بهت  یاییدنیکمیکیییوهات 

ییانیهمیب یمردابیبینیخودمینخوامیازیایتایوقن  یچیهیامیبیونت 

ی  .یشهیکمکینمییدسن 

 _اوهوم.ی

 کرد:ییینگاهخانمیرستیمیبه
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 کنم.یییداییخودمیروی...پیدیی_با

یبهیتیدییلبخندیزد.یدستیکشیرستیمیخانم  کمریخزر:یییییهت 

ییای_حتمایازیپسشیبریم سالمیییکردییداییخودتیرویپی.یوقن 

یییمنیرویبهشیبرسونیویبگویتویکوچهیپسیکوچهیها یعاشق 

ییارییقدمیزدنیبای خودتیرویداشتهیییخوشهیکهیپاهایوقن 

ی یجفتیپایچی.یهیباشر یدوینفریراهینمییجاین  .یآخرشیهت 

 خودشیرویداره.ییی.یهریکسیپاهاشهیخستهیم

ییکردیلبخندیبزند.یطرحینامعلومیلبیهاییدوبارهیسیعیخزری

ییوارییهاللیشدهیرویبهیباالیرایچرخاندیسمتید یمدرسهیوین 

 هوایگفت:ی

.یشایهی.یمیبکشیوارییدرختیرویاونیدیهییدیی_با یدییدرختیست  

یییجادهییهیکناری  درختیکهیبرگیداده.یباالخره.ییهی.یطوالن 

 :یستادییایرستیمیخانم

 .یمیرنگیبخرییمیزمستونیرسد.یبسمیهللا.یبرییهی_بعدیازی

 زمستانیرسد...ییکیکرد.یبعدیازییینگاهییمیوارییهنوزیبهیدیخزری

 

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

**** 

 

 ی

گردنیییزییروزیباالخرهیدستشیازیآنیگچیویآویی۴۰بعدیازییحاالی

کندییییدستیناتوانیبود.یدردیی.یهنوزیعضلهیهایشدهیبودیری

یگذشتیویجاییازیکتفیویگردنییمیگایه یپشتیرسیگمییمین 

 شد.ی

رهایینحالیکتفیرایماساژیبدهد.یبایاییداشتیگایهیازیینیهنوزی

یشدنیازیآنیگچیدستییویپاگ  خوبیبود.ییت 

یییروزشیدریروستای۳۰چهلیروزیینیایازی خ  گذشتهیبود.یییرسر

خانهیایییخانهییکیدری آنطرفیییکوچکیبایدویاتاقیویآشت  

 .یاطیح

ینبیاتوبوسیویبایوجودیاضاریزییکیاولینشستهیبودیدرییروزی

احتیبییبرا ییاست  ییشت  یفقطیبهیآمدنیفکریکردهیبود.یبهیزن 

یییکهیروی دستگاهییرییزییشیویاحتماالیدستیویپایدهیخوابیتخن 

کهیازیفرزندشیفرسنگیهاییییاست.یمادرییدهیشوکیلرزیییها

یویتنهاییدیناامییایویاحتماالیغرقیشدهیدریدندوریشدهی ین 
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ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

مغزیرنجوریخستهیاشیرایتکانیییت  یرایبستهیتایچیشیهایچشم

 بدهد.ی

شد.یگوشییکیتارییاییدنیخورد.ییکیی  یویکجایزمیبودییکیدهینفهم

ییدییسوتیکشیشیها یویبعدیسکوتیهمهیجایرایپریکرد.یحن 

وییی  یبود.یدردیبرخوردیبایزمیدهیدردیرایآنیلحظهینفهم

ی
 

ییویکوبیشکستیک
 
خودشیغرقیشدهییکیتاریییای.یدریدندیک

یبودیبایتیدهیخوابیخودشیرایدیهیشبییت  یبودیویبعدیدریچ وییت 

یکمانیب
 

یچیک پرییشیهایبی.یجانیهاشمی.یوسطیباغیبزرگیبن 

ییدییکشییازیسنگیبودی.یکمانیراییم رهایشدیآنیسنگییتایوقن 

یبزرگیبخوردیبهیجا کهینشانهیگرفتهیبودیکمانیامایبرعکسییین 

بود.یسنگیبایشتابیخوردهیبودیبهیخودشیویدردیرهایشدهی

 دریرسشیپخشیشدهیبود.ی

ی بودی.یدردیداشتیویبهییمارستانیشدهیبودیدریبیدارییبیوقن 

 کمانشیبود.ییییپارهیشدهیییدنبالیچلهی

یینشسته کهیتمامیییبودیدریاتوبوسیویآمدهیبود.یبهیدنبالیزن 

 پارهیشدهیپریکردهیبود.یییآنیچلهیییاشیرایسنگیهایکودیک

ی  مالقاتیندادهیبود.یییامایاجازهییدکت 
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ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ینمیبی_فعالیصالحینیم

روزیبعدی.یهریدویشنبهیکهیخزریراییآنیروزیوینهیتمامیشینه

داشت.یرامییکوثریراینگهییمییمارستانیبردییویپشتیدریبییم

یکردهیبود.ی  شدهیبود.یرسشیفرودیآمدهیبود.یصت 

روزیچهلمیبود.یچهلیروزیبعدیازیسقوطی.یسقوطیدرییامروزی

کمان.چهلیروزیییی.یچهلیروزیبعدیازیپارهیشدنیچلهییکیتاری

.یچهلینمازیبهین شفا.یچهلییتیبعدیازیدرد.یچهلیروزیصت 

 .یییدارییشبیب

کوچکیحمامییییینهیبلندشیرایدریآییهایشیدستیچپیرییبای

.یامروزیقراریییی  یپایختیرییهاییمیشیریییکرد.یبلندییکوتاهییم

یاجازهییی.یامروزیندییبودیحورایرایبب  دادهیبود.یکهیدکت 

رویدارهی.یدریموردیگذشتهیویاتفاقاتیقبلییشی_االنیآمادگ

 .یکوتاهیویمخترص.یدییصحبتینکن

رایدادهیبودیبهیدستییارشیرایفروختهیبود.یتمامیاختیمغازه

بود.ییدهیبود.یدوییختهیویازیآنیشهریفراریکردهیبود.یگریینبیزی

 رساپایبرهنه.ی

 شه؟یمیمرخص_یک

https://t.me/VipRoman


ز هیچ تا بینهایتا   منیر کاظمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

.یدهیتحتیمراقبتیباشه.یدارهیبهیدرمانیجوابیمیدیی_فعالیبا

ا  بشه.ییبلیاستیدییبایطشیرسر

استخوانیینیبودیکهیایبی.یعجدییبهیصورتشیکشیدست

ییالغریینیصورتیپوستشیرایپارهینکردهیبودند.یایت  یتییها

ییبودش.یینداختهیازیاندازهیازیپاینیشیب یحوراییمیعن 

 شناختش؟ی

 آمد؟ییمیشیداشت.یترسیویاضطراب.یچهیپیترس

.یکفشیهایرایواکسیدییپوشیت  یتمییرایشانهیزد.یلباسیهایموهای

روزیاولیمدرسهیرایبایدلهرهیقدمییکهیزدیویمثلیدانشیآموزی

یازیخانهیبیداردییبرم ید؟یپسندیمعلمیاویراییمیاییآمد.یآیونت 

یتوانستیشاگردیمحبوبیکالشییمیاییآمد؟یآیخوششییم

یاییآبود؟ییدهیرایبهیآتشیکشیوارشیباشدیکهیقبالیتمامیدریوید

دلشیرایبارهاییوارییجایبازیکندیکهیدیتوانستیدریدلیمعلیمییم

 بایسنگیشکاندهیبود؟

یفیبایکیارسیی.یارسییبود.ینوبتشیشدهیبود.ینوبتییوقتش

ییفیخفییدریدست.یبایدردیکوچیک کهیییدریشانهیویقلن 

بهیییی  یپاییکهیبایرسییییارسییداشت.ییبرنیمیدنیدستیازیکوب

یدلدادیییبود.یمدرسهییدهیمدرسهیرسینیا
 
 .ییک
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یقدمیهایبای ینهیرفت.ینفسیدریسیآهستهیبهیطرفیاتاقییمین 

یکنمیکه...ینذرییمیی...ینذرییمایی...خدااییخدا»گلولهیشدهیبود.ی

یرویبدمی...مهرمییهییهیت  یکنمیپولیجهییکنمیکه...نذرییم دخت 

 «...یاییرویبهیدلشیبنداز.یخدا

تختیباییی.ینشستهیرویمارستانیآنجایبود.یدریلباسیبیحورای

گرهیزدهیبود.یالغریشدهیبودیامایهنوزیییگلویییرییکهیزییییرورسییکی

یسف بلند.ییمشیکییبایموهایدییهمانیحورایبود.یهمانیدخت 

ی تعصبیییایکهیعاشقشیشدهیبودیویدریدنیییهمانیدخت 

 بود.ییدهیباریطعمیخوشیعشقیرایچشیی  یاولییخشمشیبراوی

 _س...الم.ی

یونگاهیکردنیهمینیمیسالهای رنجیرایازیینیتوانستیاینشسی  

 ند.یتنشیجدایک

 _حالت...خوبه؟

یدییچکیمیشیازیچشمیهایلیمثلیسیاشک چهیوقفهیویهریی.ین 

توانست.یبعدیازییکردیخودشیرایجمعیکندینیمییتالشییم

یهزارانیتابستانیگرمیوی مدرسهیبازیشدهیینیباالخرهیایطوالن 

بهیاویسالمیکردهییکهبود.یمعلیمیدهیبود.یباالخرهیمعلمشیراید
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EXCHANGE GROUP کاری از 

کردیآنیییاوینگاهشییمییجزیچشمیهایبودیویاگریهریچشیم

.یهریدییدیصورتیراینیمییهایهینرمیگمشدهیدریالییبخندیل

 شاگردیهزاریباریمردودیشده.ییکیییجزیچشمیهایچشیم

 _دلم...برات...ی

دانست.یبهیینکردهیبود.یراهیویچاهیراینیمینینبود.یتمرییبلدی

زبانیییتالشیبراییروزهایی  یبودیدریاولیکودیکیییمثابهی

کلماتیوییییایدریدنگشودن.یحرفیزدن.یغرقیشدنی

 حالیزمانینداشت.ییی  یداشتیویدریعیازییاصوات.یزمانین

 ی

ییکرد.یبهیگرهیاییویبلندیحوراینگاهییمیکیباریییانگشتیهایبه

 کردهیبودند.یییجادییکهیدریهمیا

 .یدمتیخوشحالمیکه...دییلی_خ

.یاشکییی  ی.یمحکم.یازیباالیتایپادییکشییبهیصورتشییمیدست

ییت  یکردیچیییمیکردیویآرزویییهایرایپاکییمیشیدریرییدهیرسیییها

ییشودیکهیحرفیدرستیباشد.یخاصهیبراییبهیکالمشیجاری

ی  .ینگایهییکاریییآنیلحظه.یحرق 
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ینجایی_ا یخونهیبگیهیقراره...یییاومدی...یوقن  .یاگه...دوستیمت 

ی یی...یداشن   ...یعن 

 _کوثریچطوره؟

ییشدهیبود.یآنینقطهیییکالمیامایبهیزبانیحورایجاریییآن

اکیابد  .ییاشت 

روییوارییدیگهیشده.یاالن...یددلشیتنگییلیخی_خوبه.یخوبه.ی

یگیم ی.یچهاریدستیویپایمشهیپایمیهت  یشییلی.یخهت  ینیت 

 گرفتمیکه...یییروزییدارمیازش.یدیلمی...فهیشده.ی

یی.یگمیشدهیبودیدریفکریکارهادییگویییدانستیچهییمینیم

کاریدرستییینیحرفیدرستیاست؟یاینیحاالیایاییدرست.یآ

یآوایهیدریدلشیبود،یشبییت  یاست؟یامایچ راهییشیکهیبرایین 

 .یی.بهیصبوریکرد.یبهیآرایمیییمیکتهیدرستیراید

 ...یسایی...واناهایی_ا

 ویعرقیکرده.ییسی.خدییلرزییبهیوضوحییمیشیهایدست

 خنده.یی.ییمنهت  ی_داره...دستیم
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ی نگاهیکرد.یدرییرییرایگرفتیسمتیحورا.یحورایبهیتصوییگوشر

ییارسییلحظهییکی راییمیتصمینیایبداندییکینکهیایبلندیشدی.ین 

 گرفتهیینشستیکناریحورا.ی

یات  ی...چهی_ی  .ینهت  ی.یانگار...آهنگیمگهیهمیواسهیخودشیمین 

.یآرامیدشیدیفاصلهییمینیازیایارسییزلیزد.ییرییبهیتصوییحورای

موها.یدستیها.ییی.یبویدییفهمیتنشیراییمییزد.یبویییمپلک

 روزگاریدردمندیگذشته.ییبیغریییبوی

یییبهیآرایمیحورای یییرایگرفت.یصدایگوشر آمدیییمیخزریازیگوشر

یی.یلبیهادییزد.یکوثریشادمانیخندیکهیبایکوثریدستییم

.یدییمادرانهیاشیرایدیکیلبخندیبارییارسییحورایتکانیخوردی.ی

 دلتنگ.ییمارییلبخندیب

یاییتوانستیبغلشیکند؟یآییمیاییخودشیدریکلنجاریبود.یآیبای

ییکهیازیگذشتهیایی،یکشیمارستانیبییزنیدریلباسیهاینیا

 د؟یشدیبوسیلیکرد؟ییمشدیبغیآمدهیبودیراییمیی  یغمگ

رایآرامییپشیبود.یزییشیپاهایانیاوردهیبودیمیکهکوچیکییفیک

یکهیت  یبهیدنبالیچیفیکیییکیبازیکرد.یدستیفرویبردیویدریتاری
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یی...خدااییخدا»رایگازیگرفتیشیخواستیگشت.یلبیهاییم

یمهربون...دستمیرویبگ  «ت 

یرایبیدستش یگییکیدستانشییانیآورد.یمیونت  ییموییییهت 

ییینوشتهیایانهیناشیبودیکهیکشیمشیک یشیرایروییچون 

ییشاخهییکیییشدهیروییدهیتراشییچسباندهیبود.یکلمهیا

ی برشیرایروبانیقرمزیویازیدرخت.یدورییکوچکیچندیسانن 

 کردهیبود.ییینشییویتزییدهیچیپ

...یدرختیجدایکردم.یهی...خودمیدرست...کردم.یازینویی_ا

 روش...کندم.یینوییا

یگ  رایگرفتیسمتیحورا.ییهت 

ییسیوارییدیهیشاخهیاشیاز....وسطیینی_ا ...بهیزوریردیمان 

 شدهیبود.ی

یبهیگیحورای یانت  یشدهیبود.ینامیینگاهیکرد.یاسمشیکندهیکارییهت 

 ویپریازیخش.ی

 که....یییدیی...تو.یببخشی_برا

 رفت.ییکفییمییارسییییگلویدرییصدای

 .یریی...دیلیشد.یخیریی_د
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یدستیهایبای یدویطرفیگیدییلرزییکهییمیین  رایازیهمیبازیکردیوییهت 

ییرورسییرییکهیازیزیییاندیکییحورایبرد.یموهاییهیطرفیموهاب

ییانهیبود.یناشیداییپ یدستیگییاندازهییبایلرزشین  رایبهیموهاییهت 

 وصلیکرد.یییویرورسی

رایبستیویگذاشتییشی.یچشمیهادییشدیویموهایرایبوسیخم

ییشاگردییینهیکند.یسییدردمندشیرایپریییینهیموهایسییبوی

یییینهیاشی.یس  .ییعاشق 

یایهیسییماندهیرویییآفتابیازیپنجرهیهایردیشد.یلبیهاینوری

ییحوراییکلمهییییموهایرایقابیگرفتیویبعدیباالتریرفت.یروی

 شدهیجایخوشیکرد.یییکندهیکاری

**** 

 

 ی

سیییبرایخزری باریآخریمقنعهیاشیرایمرتبیکرد.یآنقدریاست 

 کند.یییحاالیاستفراغییمیی  یهمیکردییمیداشتیکهیحس

ی_منیمی  .ینیایوینمینیشدیضیکهیمریییگمیبهیبچهیهایمیمت 
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یازیدویییدستمایلیرستیمیخانم کهیبهیرسشیبستهیبودیمحکمت 

 .یچندیتکیرسفهیکرد:یدییطرفیکش

ی_نخ یبچهیها.یششیمت  امتحانیییبرسنیبرایدییهایبای.یعقی  

ینها  .ین 

 دویزانوینشست:یییروییخزری

 .یشهینمییت  یاونطرفیچینطرفیروزیدویروزیایهی_حاالی

یپسیچرایتاثیهیقرصایچینی_ا  نداره.ییت 

ییهییگردمی_پسیمنیزودیبرم  براتونیدرستیکنم.یییت  یچیسون 

 .یاریی.یبرویانقدریبهونهینادیی_مامانمیدارهیم

 درسیبدمی.ییستمی_منیبلدین

ییییایماههیمی۴_ی ییرویبلدینیکناریدستیمنیرسیکالس.یخ  .یسن 

ینمییمنیبرو.یراهیدوریییدویروزیجا  .یهت 

 _آخه...ی

ینجاییآبیتمومیبشهیایوانیباالیتایلیندازمیمیقرصیرویینی_ا

ی  .ینباشر
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رایگازیگرفت.ییشیپریاضطرابیزد.یلبیهاییلبخندیخزری

انداختییکولشییمیییرایروییفیکییکهیویدریحالیستادییا

 چادرشیرایبرداشت:ی

ی_اگهیبچهیهایمردودیشدنیتقص  منینباشهیپس.ییت 

ی یازیدریخانهیبیوقن  ییصبحینسبتایخنکیبرایکیآمدییونت 

ینحالیتیویبایاماهیجنوبیبود.یاضطرابیداشییاواخرید

دویبچهیبایعجلهیییکیرایمحکمیبردارد.ییشیهاقدمیکردییمیسیع

 :ییدندییکنارشیدویازی

 _اجازهیخانمیسالم.ی

داد.یکالسوریراییچادرشیرایتکانییمییلبهیهایمیمالییمینس

یهات  یبرگهیپریازیچینیاش.یچندینهیچسباندهیبودیبهیس کهییین 

باشدییاییدنینیدریایشت  یچینیزترییویحاالیانگاریعزییگفتیمیدییبا

 داد.ییمحکمیفشارشییم

ییدییبایگچیکشیی_اجازهیخانم،یاحمد  .یوارییدیروینقاشر

تنهایبدونیخانمییکهصبچیی  یمدرسهیواردیشد.یاولدرییازی

 آمدهیبود.ییرستیم

 دیکش.یخودشگهی_اجازهیخانمیدروغیم
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یوارییسمتیدیدییچرخ نورییرییزییوارییدییشدهیی.یدرختینقاشر

 شدهیبود.ییدهیپریآفتابیرنگ

 .ینمیببیدیییصف.یبدویییرسیتوییدییخبیبریییلی_خ

ی.ییمندییکوچکیرایببییاطیتوانستیحیکالسییمیییپنجرهییازی

یییتوانستیصدا یی  یاولییبرایخوشیپرندهیهایرایبشنود.یوقن 

.یازیاضطرابیدییلرزییباریپایبهیکالسیگذاشتیتهیدلشییم

یوی  .یخوشر

ییحاالی  دویروز.یییبرایمعلمیبود.یحن 

یجایحاالی ییایاهیبودیکهیدریروییستادهیاین  ییبود.ین  یاندازهیدور.ین 

 اندازهیناممکن.ی

منییانیتوننیبینیمیضنیدویروزیمریییکیی_خب...خانمیرستیم

 .یدویروز.یامیبهیجاشونیم

 نگاهشیکرد.ییهی.یچندیثانت  یمییرایگذاشتیروییکتابش

 ن؟یایبیشهیشمایهمیشهی_خانمیاجازهینم

 ان؟یمییکیی_خانمیرستیم

 ن؟یدییمیدیی_خانمیاجازهیامروزیدرسیجد
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 دستیبهیآب؟یمیمایبرییشهی_خانمیاجازهیم

 _خانمیاجازه...ی

 بهیکتابیبود:یینگاهشهنوزی

 ت  یمییرویی_کتابی...مطالعاتیاجتماغ

خواستیدرسیبدهدینگاهیکرد.یبهیکلمهییکهییمییرسفصیلیبه

ردییشیصفحهیپریرنگینوشتهیویچندیباریازیرویییکهیباالیییا

 «خی    تاری».یدییشدهیبودیدستیکش

 _بهینامیخدا

 رایبرداشتیویپشتشیرایبهیکالسیکرد:ییگچ

 _درسیامروز...ی

یویبهیکالسینگاهیکرد.یبهیچشمیهایدییچرخ منتظر.یبهینقشیین 

 بریاعماقینگاهیها.ییشیاهایروی

 :یدییرسیایمیپظهریازیخانمیرستیمیکینزد

 _اوضاعیچطوره؟

ی  د؟ی_خوبه.یشمایبهت 
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ی یمی_آرهیمامانمیاومده.یکتابفروشر زد.یکرهیزنگییعابدت 

یاهایجغراف یزهیخواستمیجای.ییمدهیکهیسفارشیدادمیرسیین 

 .یگهیتایهفتهیدیلهیازیفردایتعطیگمیمینمیبدمیبهیبچهیها.یا

 امروز؟یستی_مگهیدوشنبهین

ییخوادیبرهیمسافرتینیمی_یم  .یدونمیخ 

ی_خبیمنیبعدیمدرسهیم یگیمیمت   .یمت 

 .یشهی_زحمتتیم

 _نهیاشکالینداره.ی

ی یییوقن  گذاشتیبهیدوشنبهیفکریکرد.یبهیهمهیییت  یمیرایروییگوشر

ماهیقبلیازیآمدنیحورایبهیخانه.یبهیی۶ینیاییدوشنبهیهایی

یمالقاتیهاییهمهی ییین  یبیکهیوقن  یجایآمدیشاپوریییمیونت  ین 

کرد.یییوینگاهشییمیستادهیآنیاطرافیایاییپاساژیییپلهیهاییروی

یییدوشنبهیهاییبهیهمهی  کالم.ییین 

 .یدیی_خانمیخستهینباش

ی  .ی_سالمتیباشر

ی_خان  .یمیخستهینباشر
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ی  پرسمیازتیها.یی.یآقاپور...یفرداییم_سالمتیباشر

 _چشمیخانم.ی

هلیداد.ییفیکیییرایجمعیکرد.یکتابیهایرایتوییلشیوسا

کالسوریرایبرداشتیویبهیسمتیدریرفت.یبعدیبرگشتیویبهی

ییصفحهیییخودشیهنوزیرویییتختهینگاهیکرد.یینوشتهی

 تختهیبود:یرنگست  ی

یییخی    _تاری  آنچهیگذشت.یییهمهیعن 

یقدمیهایبای بلندیبرگشتیسمتیتخته.یمرددیگچیرایبرداشت.یین 

 جملهیاشینوشت:ییرییویزی

 است...ییشیپآنچهیدرییوی

یبلندیازیکالسیبییقدمیهایبای  رفت.ییونت 

ییظهری
 
 ...یخی    ازیتارییدوشنبهیدریانتظارشیبود.یبریک

**** 

 

 شدیتمام

 ۱۴۰۱یبهشتیاردیهفتم
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 ؟یتریرساغیداریییقوییذوالفقاریعیلیازی

 جهلیمردم...یی،یآری
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