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ز ترین صحنه ی  غروب، شاید دل انگی 

 طبیعت باشه. از اون صحنه ها که هم

. مثل تصویر   داره، هم زیبایی
ی

دلتنگ

 عزیزی که از دست رفته. زیباییش رس

 عجیبی به آدم میده. 
ی

جاشه اما دلتنگ

 غروب یاد آور خییل هاست که دیگه

ز   .نیست 



به یاد عزیزایز که دیگر در میان ما 

 .نیستند

 بسم هللا الرحمان الرحیم

ز میشیند و مثل روال هرروزش  پشت می 

وع میکند. اول رسی به سایت  رسر

ند و از اخرین  ز های خودروسازی می 

 اخبارشان متوجه میشود. بعد از ان

قیمت دالر را چک میکند و قیمت 

ز هایش را همگام با دالر، باال و  ماشت 

ز میکند. کاری تکراری اما برای او  پایت 

ین  و دوست داشتبز شی  . 
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از همینجا که نشسته خوب میتواند، 

 ویوی نمایشگاهش را ببیند. نمایی 

رویم کالسیک. سقف های دوار و نقاشر 

 شده و دیوار هایی تماما سنگ

کرم رنگ با خطوط طالیی براق. شکویه  

 که این دیزاین به نمایشگاه داده با

 روکش های رسامیک BMW آرم
 
و براق

ز های  پارک شده کاملماشت   

میشود. جلوه ی فوق العاده چشم گی  و 

. عابران زیادی  دوست داشتبز

توقف میکنند و به این جالل و شکوه 

 چشم میدوزند. خییل هاشان خریدار

میشوند و خییل هاشان تنها عابری 



 .ساکت

به آرم آیی و سفید چشم میدوزد. فلسفه 

 .ی این ارم را بارها خوانده بود

 نوشته و آن را کنار  حب  در تابلوی
ی

بزرگ

 .در ورودی نمایشگاهش زده بود

اتوگالری راد" خییل وقت بود که زبانزد "

 نصف مردمان شهر بود. پیج

اینستایش خییل وقت بود که مرز پانصد  

 کا را رد کرده بود و هرروز بیشی  

، به تعدادشان اضافه میشد  .و بیشی 

نفس میکشد و باز شدن در کشویی 

اهش روی مردی مینشیندنمایشگاه نگ  

که وارد نمایشگاه میشود و با نگایه کیل 



ود و مقابل  چند قدم جلوتر می 

 .ریسپشن یم ایستد

ی جوان   روی صندیل مینشیند و با دخی 

 که یگ از زبده های نمایشگاهش

وع به حرف زدن و ورق زدن   بود رسر

ز های  کاتالوگ و مشخصات ماشت 
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میشود. حب  موجود و در راه نمایشگاه 

 این صحنه هم تکراری است. کل

روزش تکراری است و حب  شب هایش 

 هم تکراری. دقیقا این تکرار و

 از یکسال و بیست و هفت روز 
ی

روزمرگ



وع شد. از همان تصادف  پیش رسر

 
ی

لعنب  و حذف شدن همرسش از زندگ

 یقه
ی

 اش. از همان لحظه روزمرگ

 .اش را گرفته بود ول نمیکرد

ش بلند میشود و کنار پنجره  ز از پشت می 

ود. ویویش به پارک پشت  می 

رسشان است. پارگ همیشه این ساعت 

 از روز شلوغ میشود. انتهایی ترین

نقطه ی پارک و دقیقا جایی با درختان و 

 بیشه های زیاد پوشیده شده، پاتوق

ان و پرسان جوانیست که از روی  دخی 

ی یم ایند و چند ز  عشق یا هر چی 

وند  .ساعب  مینشینند و می 



با دیدن دخی  و پرس جوایز که فاصله 

 یشان کمی  از نیم وجب است، لبش

ود. یاد خودش و نیاز یم افتد  .باال می 

ز بار نیاز را توی لباس فرم مدرسه  اولت 

 دیده بود. مانتوی آیی نفب  با

ز ها و جیب  چهارخانه ی که رس آستت 

گ  هایش را شامل میشد. دخی 

ست ایز و صوری  پر مو. عاشق همان دبی 

 صورت و چشم های معصوم شده

بود. چشم هایی که گاه و یی گاه از پشت 

 پنجره و در و توی کوچه و

 .رسویس مدرسه اش شکار کرده بود
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با صدای قدم هایی که پله های منتیه به 

 طبقه ی دوم را باال یم امد، از

ون کشیده میشود  .گذشته اش بی 

تلخ و سیاهش پرت میشودتوی حال  . 

نریمان اخرین پله را هم باال یم اید و با 

وع به غر زدن میکند  .دیدنش رسر

اوووف. با این همه پول یه اسانسور  -

 .نزن تو این خراب شده

ی اخه پونزده تا پله باال بیایی  -  .میمی 

نریمان جلو یم اید و یی تعارف پشت 

ش مینشیند و یک شکالت از ز  می 

ز برمیداردتوی ظرف کو  چک کنار می  . 



بحث مردن نیست. بحث اینکه سخته  -

 هم سینه بدی جلو هم پله باال

. با این در و داف هایی که تو ردیف   بیایی

. سخته خب ز  .کردی این پایت 

ز که نشسب  وسط یه عالمه  خودتو نبت 

ی  حوری و پری هم هیچ خیی

نیست. همه که مثل تو بیماری جنیس 

 .ندارند

ندرادمهر به لبه  ز ی پنجره تکیه می   

ز که مثل تو پیش فعال جنیس  - همت 

 .نیستم بسه

نریمان میخندد و با ابرو اشاره ای به 

 پنجره میکند



 هنوز اینجا مکانه؟ -
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 .رادمهر رسی تکان میدهد

اخه یگ یز بگه شماها که مشکل پول  -

ز ته  ندارین دیگه چتونه میایت 

 .پارک

. از همشون که بچه های اینجا نی - ز ست 

ز   محله های خودشون فرار میکتز

ز   .میان اینجا که گی  یه آشنا نیفت 

د. صاف  نریمان دنباله ی حرف را نمیگی 

 مینشیند و اشغال شکالت را توی

ز پرت میکند  .سطل زیر می 



خرسوی زنگ زده بود. اون شش تا  -

 ماشیبز که خواسته بودی موندن تو

 .گمرک. اجازه ی ترخیص نمیدن

 .رادمهر اخیم میکند

 .چرا ندن؟ اونا که مشکیل ندارن -
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ز دیگه.  - اره. ویل هرازگایه باید اذیت کتز

 وگرنه نمیشه که همینجور خایل

 .خایل

ز هارو ترخیص   - حسابشونو پر کن ماشت 

 کن. دیروز چند نفرشون زنگ

ی دست به نقد داریم  زده بودن. مشی 



ه  .نباید از دستمون بیر

ند میشود و با لحبز که نریمان بل

 میخواهد خیال رادمهر را راحت کند

 میگوید

 .باشه داداش من باشه. خیالت راحت -

م رساغشون ز االن می   .همت 

ه  ی نمیگوید و در سکوت خی  ز رادمهر چی 

 به یک نقطه میماند. وقب  کالفه

میشود، کتش را از روی صندیل برمیدارد 

ون ند. از نمایشگاه بی  ز  و تن می 

ود  و سوار ماشینش میشودمی  . 

 وارد کرده بود و 
ی

 نویی که به تازگ
ز ماشت 

ز هایش  متفاوت تر از سایر ماشت 



به آن رنگ و جال داده بود. روکش کروم 

 مای  که رویش کشیده بود با

تودوزی چرم اصل کروکودیل. خاص 

ز خییل زود در منطقه  بودن این ماشت 

پیچید و خریدار های زیادی با قیمت 

و نجویم برای داشتنش های متفاوت  

به او زنگ زدند، اما او به هیچکدامشان 

 .جواب مثبت نداد
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با زنگ خوردن تلفنش نگاهش روی 

 .صفحه ی مانیتور ماشینش مینشیند

شماره ی مدرسه ی طاها را که میبیند 



 .لب هایش را روی هم فشار میدهد

تماس را اکسپت میکند و با نگایه که با 

بان مقابلش دوختهاحتیاط به خیا  

 .شده، جواب میدهد

 بله؟ -

؟  - ز سالم جناب اخوان خوب هستت 

مندم که مزاحمتون شدم. اما  خییل رسر

یف  مشکیل پیش اومده که حتما باید ترسر

 بیارید. کارهای طاها خییل داره

 .خطرناک میشه

 چیشده؟ -

امروز طاها با یگ از دوستانش دعوا  -

 شده و گویا خواسته اونو با نوک



مدادش نابینا کنه، اما نتونسته و فقط 

 .تونسته صورتشو کیم زخیم کنه

ند و زمزمه میکند ز  .با درد پلک می 

سونم - ز االن خودمو می   .همت 

ز نیاز، طاها از آن بچه ی آرام  بعد از رفت 

 غی  قابل
ز

 و ساکت، به یک یاغ

ل تبدیل شده. تا حدی که دیگر نه  کنی 

 تنها خودش، که حب  ماهر ترین

پرستار ها و مجهز ترین کلینیک های 

 .درمایز هم نتوانسته طاها را آرام کنند

پایش را روی گاز فشار میدهد و از طریق  

 کوچه ها خودش را رسیعی  به
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ز را توی  ساند. ماشت  مدرسه طاها می 

 پارکینگ پارک میکند و با قدم های

خودش را به حیاط مدرسه که دور  بلند 

ان رسو احاطهتا دورش با درخت  

ز که واردسالن  ساند. همت  شده می 

 میشود، طاها را میبیند که روی صندیل

وسط سالن نشسته و دست هایش را زیر 

 بغل زده و با اخم هایی درهم به

ه است  .رسامیک های کف سالن خی 

ود و دست هایش را روی  جلو می 

 زانوهایش میگذارد. و مقابل طاها

 .مینشیند



 .طاها... پرسم -

اه طاها باال یم اید و روی صورتش نگ

 مینشیند

 چیکار کردی؟ -

 .زدمش... خوب کردم زدم -

 چیکار کرده بود مگه؟ -

ه داشت نگاهم میکرد. منم  - . خی  هیچر

 عصبی شدم. دوست ندارم کیس

اونجوری نگاهم کنه. اینا از وقب  فهمیدن 

 من مامان ندارم، یه جوری نگاهم

. حب  معلممون هم یه جو  ز ری میکتز

 .باهام رفتار میکنه

اونا دوست دارن. نمیخوان نبود  -



ز  ز واسه همت 
 ...مادرت اذیتت کتز

 طاها بلند میشود و تقریبا فریاد میکشد
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نمیخوام... نمیخوام دوستم داشته  -

 .باشن. من اونارو دوستشون ندارم

رادمهر دست دراز میکند و طاهایی که از 

 خشم میلرزد را به آغوشش

شدمیک . 

 .باشه... آروم باش -

خانم محمدی جلو یم اید. رادمهر با 

 دیدنش بلند میشود و مودب سالم

میدهد و احوال پرش میکند. خانم 



 محمدی رو به طاها میگوید

ز جا من با بابات حرف  - ز همت  تو بشت 

 .بزنم

ون یم اید و  طاها از اغوش رادمهر بی 

 روی صندیل مینشیند. رادمهر و خانم

وند. محمدی ب ه دفی  مدیریت مدرسه می 

 هر دویشان رو به روی هم

مینشینند و خانم محمدی خییل زود 

وع میکند  .صحبت را رسر

من امروز با روانشناس مدرسه صحبت   -

 کردم. با تحلیل رفتارهای طاها به

ه مدی  طاها را  این نتیجه رسیدیم که بهی 

 .از این شهر و فضا دور کنید



ترجیحا برین جایی که خییل از این شهر 

 دور باشه. نگران مدرسه ی طاها

. در حال حاضز سالمت روایز  ز هم نباشت 

 .طاها، مهم تر از درس طاهاست

با این روال پیش بره، امکانش زیاده که  

 کارهای خطرناک تری رو هم انجام

 .بده

رادمهر گوشه ی کتش را مرتب میکند و 

سد  مییر
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ی که طاها زخمیش کرده   بچه -

 کجاست؟



خوشبختانه زخم هاش خییل عمیق  -

 .نبودند و در حد چند خراش بودند

اقای دکی  اومدن و پرسشون رو بردن. 

 توی این مدرسه همه ی بچه ها و

 .اولیاشون حواسشون به طاها هست

ی که  - ز این حواس نیست. ترحمه. چی 

ز   طاها رو هم اذیت میکنه همت 

سابق باهاش رفتار میشد. ترحم. اگه مثل 

 .امکان نداشت کار به اینجا بکشه

ز اقای اخوان -  .ترحم؟ اینجوری نگت 

بله درسته. ترحم! شاید به نظر شما  -

 .محبت شما، اما از نظر طاها ترحمه

ز رو  اون نگاه ها و رفتار های ترحم امی 



ز خشمش رو  دوست نداره و همت 

م.    زیاد میکنه. من طاها رو از اینجا مییی

 کارهاش رو هم میکنم تا کال از

ایران بره. اما شما، لطفا دیگه با موردای 

 .مثل طاها، ترحم گونه رفتار نکنید

 از اتاق خارج 
ز
بلند میشود و یی هیچ حرق

د و  میشود. دست طاها را میگی 

وند. تا   ون می  همراهش از مدرسه بی 

 کارهای طاها را انجام دهد، ویالی

ین جاییست که  میتوانند دو شمال بهی 

 نفری بروند و روزها انجا در ارامش

 کنند
ی

 و سکوت زندگ
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ته سیگارش با نوک کفشش له میکند و 

ون رها میکند  .دود سیگار را به بی 

میان دود سیگار و دود آتیسر که کیم آن 

 ورتر روشن است، به درختان

لخت جنگل چشم میدوزد. خسته که 

اهن جیب ش رامیشود بلند میشود پی   

 .مرتب میکند وارد کلبه ی چویی میشود

جای آن ویالی بزرگش تصمیم گرفت که 

ز   این سفر شمال را توی همت 

کلبه باشند. به دور از آن زرق و برق و 

 خاطرات لعنب  توی کلبه. روی

تخت دراز میکشد و ساعد دستش را 



 روی پیشایز اش میگذارد. چشم

هایش را میبندد و ذهنش چرخ میخورد 

خرین باری که شمال رفتندبه ا . 

 .رادمهر بیا اینور برم بچه رو شی  بدم-)

ند و حریص تر میشود برای  ز لبخندی می 

 .این زیز که دل و جانش را برده

نمیشه. اول باید از فیلی  من رد شر  -

 .بعد

 .رادمهر بچه داره گریه میکنه -

 شانه باال یم اندازد و میگوید

نکنمهم نیست. زود باش وقت تلف  - . 

 چیکار کنم؟ -
ی

 باشه باشه میگ
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 .بوسم کن -

نیاز روی پنجه ی پاهایش بلند میشود و 

 .صورت رادمهر را میبوسد

ز میدهد و دلخور  رادمهر چانه اش را چت 

 میگوید

بوس لپ؟ تو خودت باشر راضز  -

. یه لب مشب  بده بیاد  .مییسر

 .خییل بدی رادمهر. بچه خودشو کشت -

 عصبی میشود و میگوید

هیع بچه بچه نکنا. یه دو ساعت بچه  -

 دادن دستت کال یادت رفته مبز 

هستم. من از اون جغله که اونجا داره عر 



نه خییل مهم تره فهمیدی؟ ز  می 

 .بچه ی خودت که نیست

 .نیاز لب هایش را روی هم میفشارد

 ...خب امانته -

فکر کن منم امانتم. فکر ننه ی منم  -

ده دست تو باید بیایی هرمنو دا  

ساعت بهم یه بوس بدی تا منم گریه 

 .نکنم

ند ز  نیاز لبخندی می 

اخه ننه ی تو نمیدونه تو به یه بوس  -

. وگرنه تو رو نمیداد  راضز نیسب 

 .دست من
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ی بگوید که نیاز  ز رادمهر میخواهد چی 

د و اهنش میگی   نمیگذارد. از لبه ی پی 

لب هایش را خودش را باال میکشد و 

 (روی لب های رادمهر قرار میدهد

 .بابا... بابا... گرسنمه-

ون یم آید  .با صدای طاها از خیال بی 

ز میشود و دسب  به پای چشم  نیم خی 

 .های خیسش میکشد

؟ -  بابا داری گریه میکبز

دست دراز میکند و پرسکش را به 

 .آغوشش میکشد

 .نه عزیزم -



 پس چرا لپات خیسه؟ -

گرفته بود، چشام خیس شد  یکم دلم - . 

ه چشم خیس میشه؟ -  دل بگی 
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ه، چشم خیس میشه، کل دنیا  - دل بگی 

 خیس میشه... ندیدی اسمون دلش

ز انقد  ه گریه میکنه، ویل زمت  میگی 

یش رو به جون  دوسش داره که دلگی 

میخره و خیس خیس میشه. حاال که 

ز رو  مامانت نیست، انگار آسمون زمت 

ز لپ های من خیس نداره،  واسه همت 

 .شده



طاها روی پنجه ی پاهایش بلند میشود 

 و گونه ی رادمهر را میبوسد

من میشم زمینت تو هم بشو آسمون.  -

 ویل گریه نکن، من دوست ندارم

 .بابام گریه کنه

رادمهر محکم تر طاها را بغل میکند و 

 میگوید

ی  - ز قربون پرسم برم. پاشو بریم یه چی 

 .بخوریم

بلند میشود و لباس های طاها را تنش 

 میکند. بعد از آن پالتوی کرم رنگ

خودش را میپوشد و نیم بوت های قهوه 

ند. از کلبه ز ه اش را پا می   ای تی 



ز میشوند وند و سوار ماشت  ون می   .بی 

 توی خاک خیس جنگل های 
ی

رانندگ

 شمال، سخت است. انقدر سخت و

خسته کننده که طاها روی صندیل 

د. وقب  به جاده ی اصیل خوابش مییی  

سند، پایش را روی پدال گاز بیشی   می 

ز رایه  بت 
 فشار میدهد. رستورایز

در نزدیگ این کلبه چند مایه هست که 

 افتتاح شده. از بنگایه که کلبه را

خریده بود، شنیده بود که غذاهایش 

 خوب و خوش طعم است و اکیر اهایل
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وعده به این  این منطقه، هفته ای چند 

 رستوران یم ایند. تابلوی زرد

رستوران از این فاصله مشخص است، 

 ""رستوران نهال

مقابل رستوران نگه میدارد و طاها را 

ز پیاده میشوند و  بیدار میکند. از ماشت 

همزمان نگایه به ساعت مچر اش یم 

 اندازد، ساعت از عرص گذشته،

شانس بیاورند که توی این رستوران غذا 

ده کنند وگرنه تا شهر مسی  پیا  

خییل طوالیز را باید یط کنند. وارد 

 رستوران که میشوند، با به صدا درامدن

انه  زنگوله های آویزان از در، صدای دخی 



 ای از پشت یخچال های ردیف

شده ی گوشه ی سالن نسبتا کوچک به  

سد  .گوش هایش می 

غذا تمومه. قد یه پرس فقط  -

زاقاسیم مونده  .می 

جا یم ایستد. یک پرس! یک پرس همان

 قطعا او را سی  نمیکند، اما کودک

 .گرسنه اش را چرا

 .همون رو بیارین -
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ه، از پشت یخچال ها  ز ی ریز می 
دخی 

ز و ون یم اید و با اشاره ای به می   بی 



 صندیل ها میگوید

ز تا بیارم -  .بشینت 

ز و صندیل کنار دستشان  روی همان می 

توی سالن مینشینند. نگاهش  

ز که رویشان  میچرخد. دیوار های سیی

 .تابلوی غذاهای مختلف نصب شده

بعضز از قسمت هایش هم با اینه های 

 بلند پوشیده شده. سقف ساده که

چندین المپ ازش اویزان است و در 

 آخر، تابلویی که منوی رستوران و

قیمت های رویش نوشته شده. دو 

ز و صندیل دوازده نفره و چه ارردیف می   

ز و صندیل چهار نفره، کل  ردیف می 



ز  ات سالن است. تاکنون چنت  ز  تجهی 

رستورایز نیامده بود. در تهران که پایش 

ز تر نرفته بود و  از منطقه دو پایت 

مسافرت هایش هم یا خارج از ایران بود 

 و اگر هم داخل ایران بود، باز هم

انتخابش رستوران هایی با ظاهر لوکس 

 .بود

طاها روی صندیل جابجا میشود و 

 میگوید

 .سفته بابا. درد گرفت خب باسنم -

رادمهر اخیم مصنوغ میکند و آرام 

 میگوید

 .یواش بابا. تو غذاتو بخور بریم -



 .خب سفته این -
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میکند و میگوید رادمهر دستش را دراز   

ز  -  .خب بیا روی پام بشت 

وی طاها از خدا خواسته بلند میشود و ر 

 پاهای رادمهر مینشیند. همان لحظه

در کوچک گوشه ی سالن که رویش 

خانه باز میشود ز  نوشته شده بود آشیر

ون یم اید.   با سیبز غذا بی 
و همان دخی 

ز   محتویات توی سیبز رو روی می 

میچیند و وقب  کارش تمام میشود رو به 

 طاها میگوید



 .خوب نیست پرس انقد سوسول باشه -

نگاهش میکند و رادمهر  طاها هاج و واج

 اخیم میکند. دخی  که میخواهد

 برود، میگوید

ی واجب  - ام به مشی  ز احی  به شما نگفت 

 تر از کیفیت غذاست؟

دخی  میچرخد. توی چشم های رادمهر 

ه میشود و میگوید  خی 
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شما که نمیخوای به بچه ات یاد بدی  -

نن حداقل من ز  هر جای غر نمی 

 .یادش میدم



یفه شما نیستوظ - . 

دخی  جلو یم اید، انگشت اشاره اش را 

ز که  توی هوا نگه میدارد و همت 

میخواهد لب باز کند، در رستوران باز 

ی ز  سیی
ی

 میشود و پدرش با سبد بزرگ

ش و چهره  وارد میشود. از ژست دخی 

 اش خوب میخواند که باز میخواهد

ی ها دهان به دهان شود  .با یگ از مشی 

 .نهال بابا -

ود  ود. به سمت پدرش می  نهال عقب می 

د  .و سبد را از دستش میگی 

پدرش اخیم میکند و با چشم به نهال 

خانه برود ز  .میگوید که به اشیر



 طاها، اول طاها 
ی

رادمهر برخالف گرسنگ

ز که  را بلند میکند و همت 

میخواهد خودش بلند شود، دست 

مرد روی شانه اش مینشیند  پی 

ز پرس. من عذر میخ - وامبشت  . 

جایی که ادب رعایت نمیشه، موندن  -

 .درست نیست

. دوست ندارم مهمونم گرسنه  - ز بشت 

 .بره

 
ی

به طاها نگاه میکند که از فرط گرسنگ

 .مظلوم نگاهش میکند
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ناچار مینشیند. مرد هم روی صندیل 

 مقابل رادمهر مینشیند و میگوید

اسمم قادر، اینجا عمو قادر صدام  -

مه م، نهاله... تک دخی   .میکنند. این دخی 

 .رادمهر در سکوت نگاه میکند

ش،  - شش ماه پیش خواهر کوچیکی 

 یعبز دخی  من فوت کرد و بعد اون

 .اعصاب نهال هیچوقت آروم نیست

در این مورد خوب درکش میکند. عمو 

 قادر ادامه میدهد

. منظور  - ی نداره. ندیدمت تا به دل نگی 

 حاال... مسافری؟

 رادمهر رس تکان میدهد



 .یه مدی  اینجا قرار ساکن باشم -

ند ز  عمو قادر لبخندی می 

قدمت رس چشم. بازم بیا پیشم. قول  -

 .میدم از این اتفاقا نیفته
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ترجیح میدم نیام اینجا. هم دوره برام  -

سم مشکل و دعوایی 
 همم که میی 

پیک دارین؟پیش بیاد.   

ند. با لبخندش  ز مرد لبخندی می  پی 

 .خطوط صورتش پررنگ تر میشود

 .آره پرسم داریم -

کلبه ی وسط جنگل. اونجا ساکنم.  -



م  .شماره بدید باهاتون تماس میگی 

مرد شماره ی رستورانش را میگوید و  پی 

ود. به طاها  بلند میشود و می 

کمک میکند تا غذایش را بخورد. خودش 

دو لقمه ی کوچگ کههم یگ   

طاها برایش درست کرده بود را میخورد و 

 بعد از اینکه غذایشان تمام

میشود. پول غذارا حساب میکند. از 

مرد خداحافظز میکنند و از  پی 

 .رستوران خارج میشوند

ز میشوند،  لحظه ی آخر که سوار ماشت 

 چشم های درنده ی دخی  را شکار

ه به چشم هایش میماند  و میکند. خی 



ند و تا زمایز که دور بزند ز  استارت می 

ه اش میماند  .و وارد جاده شود نگاه خی 

بابا بریم بگردیم من حوصله ام رس  -

 .رفت تو کلبه

 کجا بریم بابا جان؟ -

 .بریم دریا. سوار قایق شیم -
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نگایه به طاها یم اندازد. باید برود، برای 

 یک دانه پرسش تا قله ی قاف

ود  . جاده ی خلوت این اجازه را به هم می 

 او میدهد تا با رسعت برود. هر

چه نزدیک دریا میشود، بوی خاطرات 



سد. دریا  ...بیشی  به مشامش می 

دریا... صدای خنده ی نیاز توی رسش 

 اکو میشود. صدای پاهایش که توی

آب میدوید... انگشت هایش دور فرمان 

ز سفت میشود و آخ لعنت به  ماشت 

ده خاطرات. د ندان هایش روی هم فرسر

 میشود، بیشی  پا روی پدال گاز

 .میفشارد

طاها نگایه به پدرش و نگایه به شتاب 

ز یم اندازد. بیشی  خودش  ماشت 

را به صندیل فشار میدهد و دست های  

ز چنگ  کوچکش روی در ماشت 

 .میشوند



؟ -  بابایی

صدای طاها انگار او را از برهوت افکارش 

ون میکشد و پرتش میکند  بی 

توی این دنیا. پایش آرام آرام از روی 

ود تا جایی که کنار  پدال گاز کنار می 
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جاده توقف میکند. پیاده میشود و کیم 

ود. دست هایش را الی  جلوتر می 

ند. انقدر  ز  می 
ی

د و چنگ موهایش فرو مییی

شه ی موهایش بدردمحکم که ری  

 .یم اید

 چه کیس گفته که مرد ها یی وفایند؟



اتفاقا بعضز از مردها با وفا ترینان عالم 

 اند. هر کیس گفته، از حسادتش به

مرد دیگری گفته. وگرنه بعد از یکسال و 

 چند ماه، مگر میشود خاطرات

هماتقدر شفاف جلوی چشم هایش 

 ظاهر شود؟ مگر میشود ان صدای

انه هنوز هم توی گوشش پیج ظریف و زن

ز   بخورد. انگار که جایی همت 

نزدیگ هاست و او نمیبیند. مگر 

 ...میشود

سنگ کوچگ که جلوی پایش بود را 

ند. سه نفس عمیق میکشد ز  شوت می 

ود. سوار که  ز می  و دوباره به سمت ماشت 



ز میشود میگوید  ماشت 

 .ببخش پرسم -

ز که میخواهد دکمه ی استارت  اما همت 

ز    را فشار بدهد، بویی بهماشت 

سد. رس میچرخاند و با دیدن  دماغش می 

 شلوار کثیف و خییس صندیل و

نگاه مظلوم طاها پلک روی هم 

 .میفشارد

لعنت به خودش... مثال این بچه را اورده 

 بود تا ارامش کند، اما داشت

 .نابودش میکرد
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 .بریم برات لباس بخرم -

 .طاها هیچ نمیگوید

ز مرکز وارد  شهر که میشوند، توی اولت 

 خرید نگه میدارد. طاها را در

ز میگذارد و ایپدش را بدستش  ماشت 

ود و  میدهد تا مشغول باشد. باال می 

چندین دست لباس برای طاها میخرد. 

ون  لحظه ی اخر که میخواهد بی 

بیایید. چشمش به ایکس باکس مشگ 

ین یگ از مغازه ها یم  توی ویی 

ینجا مشغولیب  ندارد. داخل افتد. طاها ا

ود و ایکس باکس را هم  مغازه می 

میخرد. دور از چشم طاها آن را توی 



ز میگذارد. دوباره  صندوق عقب ماشت 

سوار میشود و نزدیک یگ پارک ها توقف 

 .میکند

ز لباساتو عوض کنم -  .بیا پایت 

 طاها نگایه به اطرافش یم اندازد

 توی خیابون؟ -

م توالت عمویم. جای دیگه ای  - می 

 .نیست

طاها لب روی هم میگذارد. پیاده میشود 

 و همراه رادمهر به توالت عمویم

وند. خودش را میشورد و رادمهر لباس  می 

 هایش را تنش میکند. لباس های

کثیفش را هم همانجا داخل سطل یم 



 .اندازد

ز عقب تا  - صندیل جلو کثیفه. برو بشت 

 .بریم کارواش
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ین کارواش به دریا را انتخاب  نزدیکی 

ز را به  میکند و بعد از اینکه ماشت 

 راه مانده تا ساحل را 
 
انجا میسپارد باق

وند  .پیاده می 

صدای موج دریا و سوزی که روی گونه 

 هایش مینشیند، او را یاد روز های

نه چندان دورش یم اندازد. روزهایی که 

ین بود و حب  فک ربرایش شی   



کردن بهشان برایش خوشایند است. 

 طاها کیم آن ورتر سطل و وسایل شن

بازیش را به راه انداخته و رها از این دنیا، 

ز قلعه ی کوچک  مشغول ساخت 

 مینشیند، یی 
ز خودش است. روی زمت 

 توجه به کثیف شدن لباس هایش، به

ند و  ز کنده ی درخت پشت رسش تکیه می 

 نگاهش روی موج های آرام

 .مینشیند

ذهنش پرت میشود به گذشته ) از 

 دیدنش توی آن لباس سفید و نازک ذوق

میکند، رو به دریا ایستاده و نور خورشید 

 رویش تابیده و باعث شده، بدنش



 .از زیر آن لباس نازک نمایان شود
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احساسات مردانه اش اجازه نمیدهد 

 .خییل سکوت کند و همانجا بنشیند

رس نزدیکش  بلند میشود و از پشت

 میشود. دست هایش آرام از پهلو هایش

 .رد میشود که نیاز مستانه میخندد

 ...میدویز قلقلکم میادا -

رادمهر لب هایش را نزدیک گردن دخی  

د  مییی

 ...سفید بهت میاد -

دخی  را به خودش میچسباند و لب 



ز میشود  .هایش روی گردنش باال و پایت 

 نیاز رسش را عقب پرت میکند

 . میاد میبینه رادیگ -

 رادمهر یی توجه محکم تر بغلش میکند

اون یگ غلط میکنه پا میذاره تو  -

 .ساحل خصوض من

نیاز باز هم میخندد. کیم که حلقه ی 

 دست های رادمهر شل میشود از

فرصت استفاده میکند و به سمتش 

 میچرخد. کف دست هایش را روی

صورت رادمهر میگذارد و با عشق 

 میگوید

 .قربون اون عصبی شدنات بشم -
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رادمهر تاب نیم اورد. خم میشود و زیر 

د و بلندش  را میگی 
 پاهای دخی 

 میکند

ی و سکیس بودنت   - این حجم از دلیی

 کار دستت میده قبال هم بهت گفته

 .بودم

 نیاز رسش را به سینه ی پرس میفشارد

کار دستم دادنای قبال از تو سو تفاهم  -

 .بود جناب اخوان

اینبار رادمهر مردانه میخندد، نیاز از 

 فرصت استفاده میکند و میان خنده و یی 



 .(حواش اش، خودش پیشقدم میشود
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چشم که باز میکند طاها نیست. نگاهش 

 اطرافش را یط میکند اما تا جایی 

د میشود و که میبیند طاها نیست. بلن

ند اما ز  دور خود میچرخد... صدایش می 

جوایی نیست... کالفه و رسگردان کل 

 ساحل را یط میکند اما باز هم طاها

نیست. میچرخد و نگاهش روی دریا که 

 حاال متالطم شده مینشیند. دوست

ندارد حب  به احتمال غرق شدن طاها 

 .فکر کند، اصال دوست ندارد



د اما  صدای موج نگاه از دریا میگی 

 نمیگذارد. نفسش توی سینه سنگیبز 

ون بیاید.  میکند و انگار که نمیخواهد بی 

 دستش روی قفسه ی سینه اش

مشت میشود و اینبار با تمام وجود 

 نامش را فریاد میکشد. باز هم کیس

جواب نمیدهد. چند مرد و زیز که آن 

 اطراف بودند نزدیکش میشوند،

 .هیچکدامشان طاها را ندیده اند

قدم های شل و آرامش را به سمت دریا 

 ...برمیدارد. امکان ندارد

نزدیک آب میشود. طوری که موج دریا  

 کفش ها و پاچه ی شلوارش را



 .خیس میکند

ند، طوری که  ز اینبار محکم تر صدایش می 

 زخیم شدن حنجره اش را

 .احساس میکند

طاقت نمیاورد و چون دیوانگان به آب 

ود، تا  ند. جلوتر می  ز کمر داخل  می   

ی نیست. نیست و این  آب رفته اما خیی

 .نبودن و ویرانش میکند

دهان باز میکند تا فریاد بکشد که صدای 

 طاها او را نجات میدهد

29 pg. 

29 

 ...بابا -



برمیگردد طاها با رس و وضیع خایک، کنار 

 ساحل ایستاده. راه امده اش را

سد با همان  برمیگردد و وقب  به طاها می 

ای خیسش، او را بغللباس ه  

 .میکند

 کجا رفته بودی؟ -

. به شما گفتم  - رفتم دستشویی

 .نشنیدین

 .دوباره بغلش میکند. میبوسدش

بو میکشد. صدای مش غالم در گوشش 

 پژواک میشود

غصه ی ادم های رفته رو نخور. ادم  "

ز یه صالیح بوده که  هایی که رفت 



، وگرنه توی این دنیا تا به تقدیر  ز رفت 

ی، وقب  یگهات  نرش، نمیمی   

ه یعبز دیگه تقدیری وجود نداشت.  میمی 

 چشمتو باز کن و کسایی که

ز رو پیدا   دوستشون داری و پیشت هست 

 کن و نگهشون دار. خدا خوشش

، واسه  نمیاد خییل خودتو غرق تاریگ کبز

 جویز که داده بود و حاال

 "گرفته
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 پارت دوازدهم

 .بریم بابایی من رسدمه -



د با آن لباس  ز خودش هم داشت یخ می 

ز   های خیسش و خداروشکر ماشت 

خییل دور نبود. توی راه همه بهشان نگاه 

ز   میکنند و تعجب میکنند. به ماشت 

سد، راحت میشود. همیشه یک  که می 

ز و مرتب توی  دست لباس تمی 

ز میگذاشت. سوار  صندوق عقب ماشت 

ز میشود و لباس  هایش راماشت   

ند.  ز عوض میکند. ماشیبز که حاال برق می 

 طاها انقدر خسته هست که یی 

د. پشت  حرف روی صندیل خوابش مییی

ز مینشیند و راه کلبه را در  ماشت 

د  .پیش میگی 



سند که هوا تاریک شده.  وقب  به کلبه می 

 اول خودش پیاده میشود. تاریک

است و هیچ نوری جز نور چراغ های 

ز در اطراف ش وجود نداردماشت  . 

چراغ قوه ی گوشر اش را روشن میکند و 

ود. تک نک  به سمت کلبه می 

چراغ ها را روشن میکند و برمیگردد 

ز را خاموش میکند و طاها را  ماشت 

بغل میکند و داخل کلبه میاورد. میان 

 خواب و بیداری لباس هایش را تنش

 .میکند و پتو را رویش میکشد

 .روی تخت مینشیند
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گوشر اش را از جیبش برمیدارد و 

نتش را روشن میکند. وارد  اینی 

اینستاگرامش میشود. پیام چند 

درخواست دنبال کردن و چندین کامنت 

 و

الیک برایش باال یم آید. آنها را رد میکند 

 و وارد اکسپلور میشود. جز طرح

ی برایش باال نیم اید.  ز ز چی  و رنگ ماشت 

 میخواهد صفحه را ببندد که

عکیس کوچک از غذا در گوشه ی 

 صفحه توجهش را جلب میکند. تعجب

میکند و عکس را باز میکند. اسم باالی 



ی با ز  صفحه را میخواند. " آشیر

نهال..." نهال برایش آشناست. پیج را باز 

 میکند و با دیدن چند عکس از

فضای اطراف رستوران، میفهمد که این 

ک بد اخالق  پیج برای کیست. دخی 

ستوران. نزدیک صد هزار نفر توی ر 

 دنبال کننده دارد و پیجش رسشار از

ز های زیباست.  ز با تزیت  غذا های رنگت 

 انگار که نه انگار این دخی  غیم به

 انچه که پدرش گفت را در سینه 
ی

بزرگ

 .دارد

ود  انگشتش روی دکمه ی دنبال کردن می 

 چند ثانیه مکث میکند و نمیداند



بعد، دکمه ی  چه میشود، اما چند ثانیه

 .آیی رنگ به رنگ سفید تبدیل شده

دهم ز  پارت سی 
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ز که میخواهد  صفحه را میبندد و همت 

 دراز بکشد، صدای زنگ در بلند

میشود. از روی تخت بلند شده و جلو 

مرد توی ود. از چشیم در، پی   می 

رستوران را میبند. اسمش را به یاد 

 ...میاورد. عمو قادر... در را باز میکند

وی میکند و سالم میدهد.  مرد پیرسر

 رادمهر با اذب جواب سالمش را



ود و عمو قادر را برای   میدهد، کنار می 

ز دعوت میکند، اما عمو  کیم نشست 

قادر، خم شده و سبدی که کنار پاهایش 

مشبشان رابوده را برمیدارد. شام ا  

 .اورده است

یک ساعت پیش اومدم، نبودین...  -

 داشتیم رستوران رو میبستیم که گفتم یه

بار دیگه هم بیام. نوش جونت پرسم... 

م سبد رو  .فردا میام مییی

د و تشکر میکند  .رادمهر سبد را میگی 

ز  - ز میگفتت  وری نبود دوباره بیایت  ضز

 .خودم میومدم

ماهم کاری نیست پرسم. خونه ی  -



 همینجا نزدیک کلبه ی توئه. یه چند

 تر یه خونه ی آیی رنگ 
ز قدم بیایی پایت 

 دو طبقه است. کاری بود حتما بیا

 .پیشم

 .خییل ممنونم. لطف کردین -

ود.  عمو قادر خداحافظز میکند و می 

 بوی غذا دیوانه اش کرده. سبد را

ز میگذارد و کنار تخت طاها  روی زمت 

یکند بویمینشیند. درش را باز م  

برنج شمال و کباب ترش، هوش از رسش 

د. گوشر اش را برمیدارد و  مییی
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عکیس از از بساط مقابلش میگذارد. به 

ود و عکس را  رساغ استوری می 

همراه با تگ کردن پیج نهال، آپلود 

ک بد  میکند. تبلییعز کوتاه برای دخی 

 .اخالق

مشغول خوردن غذا میشود. طاها عادت 

از خواب بیدار شود و غذاندارد   

ز غذای طاها را داخل  بخورد. برای همت 

 یخچال میگذارد تا هر وقت از

 .خواب بیدار شد، غذایش را بدهد

گوشر اش را برمیدارد و رسی به دایرکتش 

ند. چندین درخواست پیام ز  می 

جدید وجود داشت. صفحه را باز میکند 



 و با دیدن پیج نهال و پیایم که

ز یک دقیقه پیش برایش امده اخیم  همت 

ز پیام  میکند. پیام را باز میکند و مت 

 را میخواند

امیدوارم کیفیت غذاهامون، یکم   "

ه  "کیفیت اخالقتون رو باال بیی

ز این دخی   د. زبان تند و تی  حرصش میگی 

 در اخر دیوانه اش میکند. در

 جوابش مینویسد

ی ثابب  مثل من، " ز مشی  امیدوارم داشت 

ییکم توی کیفیت  رفتارتون با مشی   

 "تاثی  بذاره

ه ی  ز " دخی  پیام را ارسال میکند و با گفت 



 رستق" زیر لب، روی تخت دراز

 میکشد و پلک میبندد
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 پارت چهاردهم

صبح زود بلند میشود. بوی نم باران را 

 میتواند حس کند. رسش باال یم اید

و نگاهش از پنجره میگذرد و مینشیند 

 روی شیشه ی پر از لک، ار چند

میتواند از پشت این شیشه قطرات باران 

 .را ببیند. دسب  به صورتش میکشد

ته ریش هایش از حد مجاازشان رد شده 

 .و دیگر تبدیل به ریش شده اند



ند و بلند میشود. آتش  ز پتو را کنار می 

 شومینه کم شده و هوای اتاق کیم

ی  ز رسد شده. این رسما شاید برای او چی 

 نباشد اما قطعا برای پرس هفت

ساله اش، مشکل بزرگیست. نگایه به 

 سبد کنار شومینه یم اندازد، سبد

یم برای افزودنش به  ز خالیست و هی 

 شومینه نمانده. اه ارایم میگوید. قطعا

این باران تا کنون نگذاشته که چویی 

 بماند. باز ناامی
 
د نمیشود وخشک باق  

ود. همان طور   به بالکن کوچک کلبه می 

ند بود، این باران که ز  که حدس می 

ز را کامال گیل   همه جا را خیس کرده و زمت 



 کرده، تمام بالکنش را خیس

کرده. نگاهش روی تکه چوب های 

 خیس میماند. حاال چوب از کجا

 !بیاورد
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به کلبه باز میگردد. طاها هنوز راحت 

ه. محض احتیاط پتوی خودشخوابید  

ون  را هم روی طاها یم اندازد. باید بی 

 برود. هم برای خرید هم برای پیدا

م. آیی به دست و صورتش یم 
ز کردن هی 

 زند. لباس هایش را عوض میکند

ز های بلندترش را پا میکند. از کلبه  و پوتت 



ون یم اید. هیچ دوست ندارد  بی 

ز ماشینش گیل شود هر   های تمی 
کفز

ز شدنشچ ند خیالش از آسان تمی   

جمع است، اما وسواس بیمارگونه اش در 

 .این مورد را نمیتواند کنار بزند

چند تکه کارتویز که برای این مواقع در 

ز جا داده بود  صندوق عقب ماشت 

ون میکشد و روی کفز میگذارد.  را بی 

 حاال میتواند راه باشد. پشت رل

. مینشیند و از حیاط کلبه خارج میشود 

 تصمیم گرفته بود پا توی آن

ز رایه نگذارد اما انگار امکان  رستوران بت 

 پذیر نیست. ناچار به همان مسی  



ود. ماشینش را مقابل رستوران نگه  می 

 .میدارد

 پارت پانزدهم

پیاده نمیشود و چشمش همچنان به 

 تابلوی باالی رستوران است. پیام

دیشب توی ذهنش مرور میشود. انگار 

یی اعصاب تر از خودشاین دخی    
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هست. تاکنون با هر دخی  روبه رو شده 

شان بخاطر جایگاه  بود اکیر

اجتماعیش، رفتار مهربان تری با او 

 داشتند، اما این دخی  انگار با خودش



 .هم رس جنگ دارد

یک لحظه پشیمان میشود و میخواهد 

ایط سخب   م، رسر ز  برگردد اما نبود هی 

ورده. ناچار پیاده را برایش به وجود ا

ود  .میشود و به سمت رستوران می 

وارد میشود. کیس توی سالن نیست. 

ود و صدای قدم هایش  جلوتر می 

خانه  ز باعث میشود نهایل که توی آشیر

وت بیاید. یک  مشغول است بی 

خانه خارج  ز دستش به پیشبند از در آشیر

 .میشود

 ...بفر -

با دیدن رادمهر حرف توی دهانش 



 میماسد، این مرد اینجا چه میکند؟

دیشب او را فالو کرده و با تبلیغ کوچکش 

 باعث شده بود چند هزار نفری

به پیجش اضافه شوند. پس باید متشکر 

 این باشد؟ اما لزویم نمیبیند،

 .خودش که نخواسته بود تبلیغش کند

ون میکشد   -پیشبند را از دور گردنش بی 

 .بفرمایید

 رادمهر نگایه یی تفاوت یم اندازد

؟ - ز  اقا قاسم نیست 

ز خرید -  .رفت 
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پس این دخی  فعال تنها کیس است که 

د  .میتواند از او راهنمایی بگی 

م بخرم؟ - ز  از کجا میتونم هی 

ند ز  .نهال لبخندی کوچک می 

اع شده -  .گاز خییل وقت اخی 

 .رادمهر خودش را نمیبازد

. کلبه ی  انگا - ز ر اهل این اطراف نیستت 

 .که من اجاره کردم گاز نداره

 نهال ابرو باال یم اندازد

م فروش ها هم  - ز پس باید بگم که هی 

ز   خییل وقت تعطیل کردند و نشست 

 .خونه هاشون

 پارت شانزدهم



د. اما باید عالرغم  رادمهر حرصش میگی 

 مییل که دارد، صبور باشد. یک آن

ون د بی  برود و منتظر آمدن  تصمیم میگی 

 عمو قاسم بماند. یک قدم به عقب
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ود. لحظه ی اخر چشم هایش روی  می 

 صورت دخی  مینشیند. لبخندی

مالیم گوشه ی لبش نشسته که کامال 

 .حرصش را در یم اورد

م فروشر که  - ز پس باید عالوه بر یه هی 

 تعطیل نکرده، دنبال یه اعصاب و

ه جنس ادب فروش خوب هم باشم ک



 .هاش اصل باشه

ون  منتظر نمیماند و رسی    ع از رستوران بی 

ز میشود و منتظر ند. سوار ماشت  ز  می 

 .عمو قاسم میماند

از پشت شیشه ی باران زده ی ماشینش 

 میتواند دخی  را ببیند. پیشبندش را

خانه  ز ز میکوبد و دوباره به آشیر رو می 

ند. خییل ز  برمیگردد. اینبار او لبخند می 

و یگ به دو کردن نیست، اما اهل کلکل 

 این دخی  با برخوردش و

رفتارهایش او را مجاب میکند که پا به 

 پایش پیش بیاید. یک طور هایی هم

ز این دخی  خوشش  از رس به رس گذاشت 



 یم اید. حرص توی چشم هایش

و کالمش، او را به وجد یم اورد. شاید 

 مضحک باشذ برای مردی به سن و

سال او، اما مسئله ایست که عجیب آن 

 .را دوست دارد

دست دراز میکند و سکوت تلخ و 

ز را با موزیگ مالیم  حوصله بر ماشت 

میشکند. دنیایش پر شده بود از شجریان 

 و ساالر عقییل، انگار هیچ موسیف  

دیگر بجز این دو نفر، دلش را راضز 

 نمیکرد. رسش را به پشب  صندیل

ایش صندیل را روشن تکیه میدهد و گرم

 میکند. چشم هایش را میبندد و
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ز شدن پلک هایش را احساس  سنگت 

ند به دوران ز  میکند. ذهنش گریز می 

کودگ اش. به زمایز که پدرش او را با 

 رسویس شخض به مدرسه

میفرستاد و او از خانه تا مدرسه توی 

 که
ی

ز رنگ ز سیی
 رسویس میخوابید. بیز

پدرش یگ  هنوز هم یادش هست. 

 ازرئسای ارگان های دولب  بود. وضع

ز مسئله  مایل خییل خویی داشتند و همت 

 باعث شده بود که او راحت تر

بتواند دست و پایش را در شغل مورد 



 عالقه اش باز کند. روزی که درسش

ود. اخرین  تمام شده بود یادش نمی 

 امتحان را داده بود و تصمیم گرفته بود

عالقه ای به ادامه به پدرش بگوید هیچ 

 تحصیل ندارد و میخواهد

توی این شهر و در یگ از لوکس ترین 

ز   خیابان هایش، نمایشگایه ماشت 

افتتاح کند و مشغول شود. روز سخب  

 بود چون پدرش هر جا نشسته و

بلند شده بود او را آقای دکی  خطاب  

 کرده و به دیگران وعده ی ویزیت

عرق  رایگان داده بود. کف دست هایش 

 ایستاده
 
 کرده و پشت در فندق



بود. هزار بار متبز که توی ذهنش اماده  

 کرده بود را مرور کرده و هر بار به
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ی نمیشود  ز خودش قول داده بود که چی 

ام  و پدرش به خواسته ی او احی 

 .میگذارد

بعد از شام بود و پدرش برای خواندن 

 چند بیب  از فردوش به اتاق مطالعه

ند و اش ر  ز فته بود. چند تقه ای به در می 

 وارد اتاق میشود. به محض ورود

ز تصویری که نگاه همه را به  به اتاق، اولت 

 سمت خودش میکشد، مجسمه



ی پر از یال  ی بزرگ و طالیی رنگ، شی 

 بود. بعد از آن فرش نفیس قرمز

رنگ که میگفتند فرش هریس است و در 

 آخر کتابخانه ی بزرگ و مرتب

 .پدرش

و صندیل هم روی فرش قرار گرفته و د

 همه ی اینها اثاث یک اتاق ش

ی بود. ورودش به اتاق باعث میشود،  می 

 پدرش؛ کیومرث خان، کتابش را

 .ببند و عینک گرد شکلش را در بیاورد

 چیشده پرسم؟ -

حضور پرسش این ساعت از شب و توی 

 این اتاق انقدر عجیب هست که



کندبتواند دل از اشعار حماش ب . 

ز  -  .بیا بشت 

ود و مینشیند  .با تعارف پدرش جلو می 
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کیل دست دست میکند تا باالخره 

 .میتواند لب بگشاید و حرف بزند

میخواستم یه موضوغ رو بهتون بگم  -

 .پدر

ند، از آن  ز کیومرث خان لبخند نادری می 

 لبخند هایی که فقط رادمهر میتواند

 .ببیند

میخواستم بگم... بگم که... من...  -



 .نمیخ.. نمیخوام ادامه تحصیل بدم

اخم های کیومرث خان در هم میشود. 

 طوری که رادمهر حس میکند هر

لحظه امکان دارد ماهیچه های پیشایز 

 پدرش دچار نقص شود. به آیز 

ند و عرق میکند ز  .لحظه کل تنش یخ می 

 تو؟ -
ی

 معلومه یحر میگ

شبیه صدای همان صدای پدرش بیشی  

ی بود که با دهان بازش  غرش شی 

و دندان های بزرگش گوشه ی اتاق 

 .ایستاده بود

زبان به کامش میچسبد و مادرش نجاتش 

 .میدهد



 پارت هجدهم
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ون  صدای زنگ تلفن او را از گذشته بی 

 میکشد. دسب  به صورتش میکشد

و دست دیگرش را دراز میکند و تلفن را از 

دیل کنار دستشروی صن  

 .برمیدارد

ند.  ز نام نریمان رروی صفحه چشمک می 

ز   دستش را روی آیکون سیی

 .میگذارد و تماس را وصل میکند

 جونم؟-

جاااان؟ درست شنیدم؟ شما بودی   -



 گفب  جونم؟

 آرام و مردانه میخندد

 .مسخره بازی در نیار -

شمال بهت ساخته ها. مهربون شدی.  -

بیایی تو بمون همونجا نمیخواد   

 .تهران دود و دم اینجا انگار بهت نمیسازه

 چخیی از اونجا، همه یحر اوکیه؟ -

 نریمان نفیس میکشد

 .آره خداروشکر همه یحر اوکیه -
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؟ پری دریایی ریخب  دورت یا  - تو چخیی

 همچنان به عایق بندی که کردی



 پایبندی؟

رادمهر دسب  الی موهایش میکشد. 

نه ی جلویموهایی که از توی ای  

، تارهای سفید زیاد شده را به  ز ماشت 

 .وضوح میبیند

 .پری مری میخوام چیکار با این سنم -

ز قرمه  - اتفاقا خوبه که مرد سن باال. عت 

ی میمویز هیع میمویز یه ز  سیی

. االنم که مد  گوشه خوشمزه تر مییسر

 .شده. شوگر ددی در میاد ازت

... خوشتیپم که هسب   الکچری که هسب 

 .دلشونم بخواد، فیک های عمیل

رادمهر پلک روی هم میفشارد خنده اش 



ل میکند  را به زور کنی 

بسه رادمهر... اسکلم مگه برم شوگر  -

 شم. خودم نمیتونم اون پولو بخورم،

 باید بدم یگ دیگه بخوره؟

نریمان ابرو باال یم اندازد و با هیجان 

 میگوید

ز نگرفب  دیگه. تو پول  - آ... ببت 

نمیخوری تو یه یحر دیگه میخوری 

 داداش

من. پشت تلفن نمیشه رو در رو بهت 

 .توضیح میدم

رادمهر با دیدن نهال که با عجله از 

 رستوران خارج میشود و در را قفل



 میکند میگوید

نم بهت نریمان - ز  .زنگ می 
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 نریمان میخندد و میگوید

مهر؟ پری پیدا کردی؟چیشد راد -  

 پارت نوزدهم

رادمهر دیگر جوایی نمیدهد و تلفن را 

 قطع میکند. نگاهش را پشت رس

د. نهال کنار جاده یم ایستد به   مییی
دخی 

 چند ماشیبز که رد میشود دست

تکان میدهد اما هیچکدامشان توقف 

 نمیکنند. نگاهش را برمیگرداند و روی



ار قفل بزرگ در نگه میدارد یعبز قر 

 نیست به این زودی ها برگردد و عمو

 .قاسم هم قرار نیست بیاید

نگاهش دوباره برمیگردد به سمب  که 

 نهال چند دقیقه پیش ایستاده بود اما

نبود... کیم نگاهش را جابجا میکند و 

سد به نهایل که توی بارایز اش  می 

مچاله شده و تند تند قدم برمیدارد. 

ز را روشن میکند، انسایز    ترینماشت 

روش در اینگونه مواقع این است که به  

ند و ز  کمک شخص بروند. دور می 

ساند. شیشه را  خودش را به نهال می 

ز میدهد و میگوید  پایت 
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 .سوارشو -

نهال نگایه کوتاه یم اندازد و به راهش 

 .ادامه میدهد

زیر این بارون و با این وضع قطعا هیچ  -

کنهماشیبز نگه نمیداره سوارت    

ه خودت سوار شر خب؟  پس بهی 

نهال یم ایستد. کیم چپ و راستش را 

 نگاه میکند و برخالف میل درویز 

 .اش سوار میشود

 توی خوش جمع میشود و خودش را به

 در میچسباند. رادمهر دمای



د ز را باال مییی  .گرمایش ماشت 

 کجا برم؟ -

 .یکم از کلبه ی شما باالتر -

ی شده؟ - ز  چی 

 نهال نفیس میکشد

پدرم حالش خراب شده. از بازار  -

ز طول میکشه تا  اوردنش خونه. ماشت 

 .برسه

 اش را یط میکند. کلبه را 
ی

مسی  همیشگ

ل ز سد به همان میز  رد میکند و می 

 .دو طبقه ی که عمو قاسم گفته بود
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ز که توقف میکند نهال پیاده میشود  همت 

 و رسی    ع

 پارت بیستم

ود و وارد خانه میشود. از پیاده میش

ز پیاده میشود کیم یم ایستد و او  ماشت 

ز در  هم وارد خانه میشود. از همت 

 ورودی صدای مردی را میشنود که با

 لهجه ی شمایل میگوید

 .بذارین االن جاسم میاد -

 نهال عصبی میگوید

جاسم رفته شهر کو تا بیاد. نمیبیبز  -

 .حالش بده

 همان مرد در جوابش میگوید



م.  - میخوای باباتو سوار االغم کنم بیی

 .خب میگم نیست دیگه چیکار کنم

 رادمهر پا توی بالکن خانه میگذارد

مش -  .من مییی
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شش مردی که دور عمو قاسم نشسته 

 بودند نگاهش میکند. سالم میدهد و

 مردها 
 
یم ایستد. یگ از مرد ها رو به باق

 میگوید

رو اجاره کردهایشون همونیه که کلبه  - . 

 نهال میگوید

ز کمک   -  زیاده پاشت 
ز
وقت واسه معرق



ز   کنت 

 کمک میکنند و عمو قاسم را سوار 
ی

همگ

ز میکنند  .ماشت 

 حاج فتح هللا رو به نهال میگوید

م پیش  - تو توی رستورانتون باش من می 

 .بابات

ز  نهال عصبی کف پایش را روی زمت 

 میکوبد و میگوید

 .نه. منم میخوام بیام -

م. برو. رستوران که نباید  - نمیشه دخی 

 .تعطیل شه

بابام حالش بده. رستوران بخوره تو  -

 .رسم



ی نیست فشارش افتاده. برو انقد  - ز چی 

 .حرف رو حرف نیار

نهال نگایه درمانده به رادمهر یم اندازد. 

 رادمهر میگوید

س  - شمارمو میدم تند تند زنگ بزن بیر

 .خیالت راحت شه
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ت توی جیبش میکند و یگ از کارت دس

ون میکشد آن را به  هایش را بی 

د و میگوید  میگی 
 سمت دخی 

 .بیا -

د و دمغ یم ایستد  .نهال کارت را میگی 



رادمهر لحظه ی اخر که میخواهد سوار 

ز بشود برمیگردد و میگوید  ماشت 

طاها خونه تنهاست. میشه اونم با  -

ی رستوران؟  خودت بیی

ان کار مرد چاره ای ندارد. باشه  برای جیی

 ای میگوید و کلید های کلبه را از

د  رادمهر میگی 

 پارت بیست و یکم

 .حال رستوران را ندارد

انقدر نگران و دلواپس هست که یی هیچ 

 وجه نمیتواند پا توی آن رستوران

د و از مهمانان پذیرایی  
ز بگذارد و غذا بیر

ز به خانه را هم ن داردکند. دل رفت  . 
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ان خانه را بدون پدرش دوست ندارد. 

 خصوصا اینکه یگ دو ساعت دیگر،

سد و مجبور است  نامادری اش رس می 

 .وضعیت را برای او توضیح دهد

هیچ دوست ندارد با او همکالم شود. 

 همیشه او را مسبب مرگ زود هنگام

خواهرش دانسته و تا اخر عمرش هم، 

هد کرد. پساین دانسته را حفظ خوا  

تنها جایی که میماند، جایی است که کلید 

ده  هایش میان دست هایش فرسر

م  ز شده و عرق کرده. رادمهر بدنبال هی 



 بود، یعبز اتش و گرما در کلبه کم

 .دارند

پدرش همیشه برای احتیاط، کیم چوب 

 خشک و شکسته توی انبار نگه

م  ز ود و هرچه هی  میداشت. به انباری می 

ن میگذارد و بهدارند توی فرغو   

ود. اول در را باز میکند و  سمت کلبه می 

 داخل میشود. پرسک هنوز خواب

ز وار جمع  است و توی خودش جنت 

 .شده

اخرین بار که این پرس را دیده بود رفتار 

 خویی با او نداشت. خودش هم از

رفتار تندش خیی داشت، اما هیچوقت 



د و  نمیتوانست جلوی خودش را بگی 

نزند. همیشه ی خدا باید نیش و کنایه 

ی میگفت و خودش را تخلیه ز  چی 

میکرد. قطعا اگر بیدار شود و او را اینجا 

 ببیند، تعجب خواهد کرد. ارام و با

د و  م هارا داخل کلبه مییی ز احتیاط هی 

 مقداری را توی سطل فلزی کنار

 را گوشهذی کلبه 
 
یزد و باق شومینه می 

م ها را تک تک ز  میگذارد. هی 
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داخل شومینه میچیند و صدای چیک و 

 چیک چوب های داخل آتش بلند



 .میشود

ند تا   ز برخواسته و دست هایش را بهم می 

 .کثیفز چوب ها برود

نگایه به اطرافش یم اندازد. کلبه بهم 

 ریخته است. تخت نامرتب. ظرف

های نشسته ی کنار چیپس. سطل 

 اشغال پر شده. چمدان باز و پخش و

اتاق. اسباب بازی های پالی گوشه ی 

 طاها. نگایه به ساعتش یم انداز نیم

ساعت است که رفته اند. بیمارستان 

 .چهل و پنج دقیقه با اینجا فاصله دارد

پس به بیمارستان نرسیده اند. اما دلش 

 طاقت نیم اورد و موبایلش را



برمیدارد و شماره ی رادمهر را تویش 

ه میکند  .ذخی 

 پارت بیست و دوم

تماس را برقرار میکند و منتظر پاسخ 

 میماند. کیم بعد رادمهر جوابش را

 میدهد و به محض سالم دادنش میگوید

حال پدرت خوبه. بهوش اومده اما  -

مش بیمارستان  .مییی
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د و محکم  نهال گوشه ی بافتش را میگی 

 .میفشارد

 .خییل ممنونم ازتون -



رادمهر خواهش میکنم ی میگوید و 

اس را قطع میکند. در کل مرد کمتم  

 است، از آن مردهایی که برای هر  
ز
حرق

 کلمه حرف زدنشان کیل سبک

ز میکنند. نهال گوشر اش را توس  سنگت 

 جیبش میگذارد و برای رسگرم

کردن خودش هم که شده، مشغول 

 مرتب کردن کلبه میشود. رس و صدایش

به حدی میشود که طاها چشم باز 

ن پدرش، زیز رامیکند و به جای دید  

میبیند که کنار چمدان چمباتمه زده و 

 مشغول تا زدن لباس ها و جدا کردن

ز از کثیف است  .لباس های تمی 



پتو را روی رسش میکشد. ترس کل بدنش 

 را برمیدارد. یعبز این زن

 کیست و پدرش کجاست؟

ند، زن سخت مشغول  ز پتو را کنار می 

 است. آرام بلند میشود و نگاهش به

انچیکو یم افتد. خم میشود و چوب ن

ز که میخواهد  برش میدارد. اما همت 

آن را توی هوا تکان دهد، نهال برمیگردد 

 و نگاهش میکند. با دیدن ژست

پرس و چوب توی دستش، رسما خنده 

د  .اش میگی 

 بلند میخندد و میگوید

-  
ی

نه انگار هوا ساخته بهت یه پا پلنگ



 شدی برا خودت. بپا زخمیمون

 .نکبز 
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طاها با دیدن چهره اش کیم فکر میکند با 

سد  چهره ی درهم مییر

 یی ادب توی رستوران  -
تو همون دخی 

؟  نیسب 

 نهال اخیم میکند

رو دادم بهت پررو نشو. نهالم...  -

؟  همویز که واست هرروز غذا میفرسب 

ود او که از جریان سفارش  طاها عقبم می 

 پدرش برای غذا بصورت روزانه



سد خیی  نداشت مییر . 

 پارت بیست و سوم

؟ بابامو دوست  - چرا غذا میفرسب 

 داری؟ خیلیا عاشق بابام میشنا. یکیش

معلم هیز خودم. بهم نگفته ویل من 

 میبینم وقتایی که میاد مدرسه بدو بدو

میاد توی سالن. طفیل بیشی  از من 

 .منتظره بابامو ببینه

د هم خنده اش  .نهال هم حرصش میگی 
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دندان روی هم میفشارد و سیع میکند از  

ی  کش امدن لب هایش جلوگی 



 کند

نه که بابات تحفه ای هست. چرا باید  -

 عاشقش شم؟

خب بابای من خوشگله، خوشتیپه،  -

ا توbmw تازه  هم داره، دخی 

خیابون بهش میگن اقامون جنتلمنه. 

 یعبز تو بابای منو دوست نداری؟

یف توی نهال یگ از لباس های کث

 دستش را به سمت طاها پرت میکند و

 میگوید

ا یی سلیقه و یی عقلن. وگرنه  -
اون دخی 

 مغز نداره کیس که عاشق اون

 .بابای همیشه سایلنت و عنقت شه



 طاها اخیم میکند

 .در مورد بابای من درست حرف بزنا -

نهال دسب  توی هوا تکان میدهد و 

 میگوید

 خب حاال. صبحونه میخوری؟ -

ها رسی به نشانه ی نه تکان میدهد و طا

 میگوید

 .نه پنکیک میخوام -

 نهال دست به کمر میشود
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 با شکالت میخوای یا با عسل؟ -

 .شکالت -



 موزم بریزم توش؟ -

 خوبه -
ی

 .نه با توت فرنگ

ود  نهال چشم غره ای می 

 .رسما بچه پررویی ها -

 طاها ابرو باال یم اندازد

وزنبابام گفته پر  - رو ها پی  . 

ود و میگوید  نهال به سمت در می 

ز بابات -  .راستم گفته. یکیش همت 

طاها پشت رس نهال به راه یم افتد و توی 

 بالکن یم ایستد. وقب  میبیند

نهال مشغول پوشیدن کفش هایش 

 هست میگوید

ی؟ -  داری می 



نهال نگایه به چشم های مظلومش یم 

 اندازد. انگار نه انگار که این پرس

همانیست که داشت او را درسته قورت 

 .میداد

 .آره -
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؟ -  خب پس من یحر

 .تو هم میخوای بیا -

 .طاها کیم تعلل میکند

 .بابام گفته با غریبه ها جایی نرم -

 پارت بیست و چهارم

خب پس بمون اینجا تا بابای  -



 .جنتلمنت بیاد

به راه یم افتد و با لبخندی شیطایز 

 .منتظر صدایی از جانب طاها میماند

طاها وقب  میبیند نهال در حال دور شدن 

 است نگایه به اطرافش یم اندازد

و یک لحظه ترس کل وجودش را پر 

 میکند. فریاد میکشد

سم -  .من میی 

نهال یم ایستد. میچرخد و مثل طاها داد 

 میکشد

مخب بیا با من بری - . 
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ز گلیه کفش هام کثیف میشه -  .زمت 

نهال راه رفته را برمیگرده و جلوی بالکن 

 یم ایستد کفش های طاها را

 میپوشاند و میگوید

ز منو دیدی؟ -  ماشت 

 طاها رس باال یم اندازد

در نداره، رو بازه، تازشم یه الستیک  -

 .بیشی  نداره

 طاها چشم هایش را گرد میکند

-  
ی

 .دروغ میگ

 .دروغم چیه بچه، رنگشم آبیه -

ز ماشیبز نداریم -  .همچت 

 .خب داریم -



دستش را بلند میکند و به فرغون اشاره 

 میکند

 .نگا اینه -

طاها نگایه به فرغون یم اندازد و بلند 

 میخندد میان خنده اش میگوید

 .اینکه قرقونه -

 نهال هم مثل طاها میخندد و میگوید
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 !قرقون -

خنده اش را قطع میکندطاها   

 .آره-

 .فرغون درسته -



 طاها شانه باال یم اندازد و میگوید

 .من بچه ام زبونم نمیچرخه -

 نهال رس تکان میدهد

تو زبونت به همه یحر میچرخه به  -

 فرغون نمیچرخه؟

ند و میگوید ز  طاها لبخندی می 

 .نه -

ود و فرغون را دم پله ها  نهال عقب می 

 نگه میدارد

 .بیر بریم -

طاها آرام سوار فرغون میشود و 

 مینشیند. تا رسیدن به رستوران یک بند

میخندد و نهال از خنده هایش، خنده 



د. فرغون را کنار رستوران  اش میگی 

نگه میدارد و همراه طاها وارد رستوران 

ز ها  میشوند. او را پشت یگ از می 

ود و  خانه می  ز میشناند و خودش به آشیر

پنکیک و شکالت مشغول پخت  
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میشود. نیم ساعت بعد صبحانه بدست 

ود و تا تمام شدن  پیش طاها می 

ین زبایز  غذایش کنارش مینشیند و به شی 

 .هایش گوش میدهد

 پارت بیست و پنجم

وقب  صبحانه ی طاها تمام میشود او را 



 
ی

 با کیم خمی  رسگرم میکند. زنگ

ند و رادمهر میگوید که ز  به رادمهر می 

 حالش خوب است و رسمش تمام

شود مرخص میشود. نهال نفس راحب  

 میکشد و مشغول پخت ناهار

 .میشود

دو سه ساعت بعد در حایل که طاها با 

ز کج و کوله ای ساخته  خمی  ماشت 

ز صندوق  بود و نهال خسته پشت می 

 نشسته بود، رادمهر برمیگردد. با دیدن

ود ز کنار می   .رادمهر از پشت می 

 سالم -

ادمهر جواب سالمش را با رس میدهد و ر 



 میگوید
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رسوندمش خونه تون. مادرت اومده  -

 بود. حالش خوبه. یکم فشارش

ی نیست ز  .افتاده بود چی 

 نهال رسی    ع میگوید

 .اون مادرم نیست -

رادمهر تنها نگاه میکند. طاها با شنیدن 

ون یم خانه بی  ز  صدای پدرش از آشیر

ود و بغلش میکند. اید و بدو بدو جلو می  

 رادمهر او را به اغوشش میکشد و

 رس و صورتش را میبوسد



 خاله رو که اذیت نکردی؟ -

خاله نیست گفت نهال صداش کنم.  -

 .نه اذیتش نکردم پرس خویی بودم

ند بلند میشود و رو  ز رادمهر لبخندی می 

 به نهال میگوید

خییل ممنونم ازتون. مطمئنم مخ  -

 .براتون نذاشته

ند ز  نهال لبخندی می 

ین زبونیه -  .نه بچه ی شی 

ز    میکنند. همت 
رادمهر و طاها خداحافظز

ز میشوند طاها  که سوار ماشت 

 میگوید

 .بابا فک کنم نهال عاشقته -
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سد ند و مییر ز  رادمهر قهقهه ای می 

 چطور؟ -

چون واست غذا میفرسته. خودش  -

 .میگه تو گفب  اما من باور نکردم

هت میگه تحفه... گفت اونایی که راسب  ب

 .عاشق بابات میشن مغز ندارن

خییل از شما گفت. آترین دوستم میگه 

ا وقب  عاشق یگ شن ازش  دخی 

نن ز  .زیاد حرف می 

رادمهر دماغ طاها را آرام میکشد و 

 میگوید



این خانم اسمیت قطعا موجودی  -

 .نیست که عاشق شه

ز را ب ی نمیگوید. رادمهر ماشت  ز ه طاها چی 

 .حرکت در یم اورد

ک روزی  حب  فکر کردن به اینکه دخی 

 عاشقش شود او را به خنده یم

 .اندازد

 پارت بیست و ششم
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طاها با دیدن ایکس باکس مورد عالقه 

 اش جیغ بلندی میکشد و با چشم

 های گرد شده میگوید



 بابا این واسه منه؟ -

رادمهر دستگاه را روشن میکند و یگ از  

دکنی   لر ها را بدست میگی   

 .نه واسه بابای خدا بیامرزه -

 طاها کنار رادمهر مینشیند

بابا خییل خوشگله. فوتبال بزنیم یا  -

؟ ز  ماشت 

رادمهر رسش را میچرخاند و نگاهش 

 میکند

ز بازه -  که بابات کال ماشت 
 .میدویز

ز بریم -  .پس بزن یه ماشت 

تا نزدیک عرص و زمایز که پرسگ کوچک 

هال برایشان ناهاراز طرف ن  



یم اورد مشغول بازی میشوند و بعد از 

 ناهار، طاها خسته روی تخت به

ود و رادمهر هوس کیم قدم  خواب می 

 زدن توی جنگل و بعد از آن به

ند ز ز به رسش می   .مالقات عمو قاسم رفت 

ز هایش را  لباس هایش را یم پوشد و پوتت 

 پا میکند. آتش شومینه را چک

ینکه در کلبه را قفل میکند و بعد از ا

 .میکند به راه یم افتد
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ند و  ز میان درختان بلند و کوتاه قدم می 

 هوای تازه را به ریه هایش هدیه



 .میدهد

ود که دیگر هیچ کلبه ی را  انقدر جلو می 

د  اطرافش نمیبیند. تصمیم میگی 

برگردد، شناخب  به جنگل های این 

 منطقه ندارد و امکان اینکه گم بشود

ود.  زیاد هست. هوا کم کم به تاریگ می 

 راه رفته را برمیگردد اما برایش

 .این مسی  اصال اشنا نیست

یم ایستد و دور خودش میچرخد. کیم 

 قدم هایش را کج میکند و راه

ود. تند تر قدم برمیدارد. یک ربیع  می 

ود، اما به جایی هما نطور راه می   

سد. دست به کمر میشود. چند نفس  نمی 



 عمیق میکشد و گوشر اش را از

ون میکشد. با  جیب داخل پالتو اش بی 

ز گوشر که کامال صفر  دیدن انت 

شده، چهره درهم میکند و گوشر را 

 دوباره داخل جیبش میگذارد. کیم بعد

هوا کامال تاریک میشود و او در این جنگل  

ه هیچ شناخب  به آن نداردک  

 .تنها میماند

 پارت بیست و هفت
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 چشم باز میکند. 
ی

طاها با احساس تشنگ

ند و پدرش را ز  غلب  رس جایش می 



ند، اما جوایی به گوش هایش 
ز صدا می 

ز  سد. روی تخت نیم خی   نمی 

مینشیند. چشم هایش را دور تا دور کلبه 

 .میچرخاند اما پدرش نیست

وسط اتاق تنها روشبز المپ کوچک 

 بخش کلبه است. با همان نور کم بلند

ون کامال تاریک است.  میشود. هوای بی 

ه ی ود و دستگی   به سمت در می 

در را میکشد. شاید پدرش توی حیاط 

 .است

ه را میکشد اما در باز  چندین بار دستگی 

 .نمیشود

د. اما خودش را   سد و گریه اش میگی  میی 



ل میکند. پدرش ا مکان نداردکنی   

او را تنها بگذارد. توی خانه شان برای او 

 دو تا پرستار گرفته بود که

هیچوقت تنها نباشد، حال وسط این 

 جنگل ومنطقه ی ناشناس امکان ندارد

ود و روی  او را تنها بگذارد. عقب می 

ود، از پنجره نگایه به  تخت می 

ز پدرش آنجاست،  ون یم اندازد. ماشت  بی 

رفته و یم ایدیعبز جای دوری ن . 

همانجا روی تخت، چهار زانو مینشیند و 

 .پتو را تا گلویش باال میکشد

توی نیمه روشبز اتاق و سکوت جنگل و 

 تنهایی ترسناک، به یاد مادرش



ز زیادی از مادرش  بغض میکند. چی 

 بخاطر نیم اورد، اما خوب میداند اگر

حاال مادرش زنده بود، کنارش مینشست، 

ید و او رادست به رسش میکش  

 .توی آغوشش میچالند
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انقدر سفت و محکم که این تنهایی 

 برایش مسخره ترین اتفاق بحساب یم

 ...امد. اما

ز لبخندی روی  با دیدن تبلتش روی می 

 .!.لب هایش نقش میبندد، پلیس

د. بلند میشود و  میتواند از آنها کمک بگی 



ز غذا  رسی    ع تبلت را از روی می 

 .خوری برمیدارد

ود و سه  ی می  به صفحه ی شماره گی 

 رقیم را که در مدرسه اموخته بود را

وارد میکند. چند ثانیه بیشی  طول 

 .نمیکشد که مردی جواب تلفن را میدهد

طاها تبلت را بیشی  به گوشش 

 میچسباند

 الو آقا پلیس؟ -

مرد با شنیدن صدای کودکانه لبخندی 

ند ز  می 

ده؟بفرما عمو. یحر ش -  

 طاها نگایه به اطرافش یم اندازد



 بابای من رفته و هنوز نیومده؟ -

 گ رفته؟ -

نمیدونم ویل من ظهر خوابیدم بابام  -

 بود، عرص که هوا تاریک بود پا شدم،

 .دیدم بابام نیست. االنم نیومده
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 پارت بیست و هشت

 کجایی عمو جان؟ -

 نمیدونم. توی یه کلبه ایم. نزدیک یه -

 .رستورایز که اسمش نهاله

مرد با شنیدن اسم نهال ابرو باال میدهد. 

 عمو قاسم معروف این منطقه را



 .همه میشناسند

باشه. االن میفرستم بیان پیشت. تو  -

 فقط توی کلبه بمون و سیع کن آروم

. خب؟  باشر

 .باشه. خداحافظ -

طاها تلفن را قطع میکند و روی صندیل 

ز غذا خوری مینشیند.  یک رب  ع می   

 که میبیند رسی    ع  
ی

بعد، با نور قرمز رنگ

ود و با کف دستش،  کنار در می 

به هایی به شیشه ی در وارد میکند
 .ضز

ز پوش از پله ها باال یم ایند و  دو مرد سیی

 با دیدن طاها، یکیشان میگوید

 .دررو باز کن عمو جان -



66 pg. 

66 

طاها دست هایش را دور دهانش گرد 

 میکند

 .در قفله -

رسبازی که کنار دست مامور ایستاده بود 

 میگوید

 .برو عقب من باز کنم دررو -

به به  ود و مرد با چند ضز طاها عقب می 

 در، قفل در میشکند. طاها به

ون میدود  محض باز شدن در بی 

 .بابام نیست -

 مامور جلوی پایش مینشیند



؟ - ز  تو و بابات اینجا تنهایت 

ن طاها رسی به نشانه ی مثبت تکا

 .میدهد

 هیچ فامیل یا آشنایی اینجا ندارید؟ -

 .نه -

 برای مسافرت اومدین اینجا؟ -

 .بله -

خب حاال بگو ببینم. عکیس از بابات  -

 داری به ما نشون بدی؟

 طاها تند تند رس تکان میدهد
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 .توی تبلتم دارم -



به کلبه برمیگردد و تبلتش را یم اورد. 

 عکیس از خودش و پدرش را پیدا

 .میکند و آن را به مامور نشان میدهد

مامور با دقت عکس را نگاه میکند و آن را 

 به رسباز کنار دستش هم نشان

میدهد و از او میخواهد عکس را به مرکز 

 .بفرستد

خب. من باید بگم دوستامم بیان اینجا   -

بتونیم باباتو پیدا کنیمکمکم تا  . 

احتماال بابات رفته اینجاها بگرده و گم 

ا ز  شده. اخه ما خییل از این چی 

داریم. اما تو نگران نباش، چون ما 

 .همشون رو زود پیدا کردیم



 طاها بغض میکند

 بابام گمشده؟ -

از اون گمشدن ها که تو فکر میکبز  -

 .نه.احتماال مسی  رو اشتبایه رفته

، اسمت چیه؟بگو ببینم  

 .طاها -

خب آقا طاهای گل. چند وقته  -

ز   .اینجایت 

 .یه هفته -

ی؟ -  مدرسه می 
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نه بابام گفت میفرستدم آمریکا درس  -



 .بخونم

 پارت بیست و نه

ز پارک شده ی کنار   مامور نگایه به ماشت 

 کلبه یم اندازد

 پس بابات پولداره؟ -

 داره. فقط هم یی ا -
ز م و نمایشگاه ماشت 

 .میفروشه

مامور ابرو باال یم اندازد. تا امدن 

وهای بیشی  طاها را رسگرم میکند  .نی 

وند  .طبق همیشه به رساغ جاسم می 

پرس حاج فتح هللا. انقدر در این اطراف 

 پرسه زده که قدم به قدم جنگل را

از بر است. جاسم لباس پشیم اش را 



 .میپوشد

- . راهو گم کر  دهاحتماال رفته این سمب  . 
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جاسم به همراه چند مامور دیگه رایه 

 مسی  
ز

 میشوند. نهال که از شلوغ

کلبه تعجب کرده و رستوران را تعطیل  

 کرده و امده بود، طاها را به اغوشش

 میفشارد و میگوید

 .االن عمو جاسم زود باباتو پیدا میکنه -

طاها بغض توی گلویش را قورت میدهد 

ی نمیگوید. چندین ساعت ز  و چی 

میگذرد که باالخره از دور جاسم و مامور 



ز ها دیده  ها توی نور ماشت 

میشوند. جاسم رادمهر را روی شانه 

 هایش انداخته. طاها با دیدن پدرش به

سمتش میدود و وقب  پای زخیم اش را 

ند و کودکانه ز  میبیند، بدنش یخ می 

ریه میکند. نهال به دنبالش یم اید. گ

 رادمهر طعمه ی یگ از حیوان های

جنگل شده و پای سمت چپش، بشدت 

 .زخیم شده است

ی نیست - ز  .آروم باش طاها چی 

ز میکوبد  طاها پایش را روی زمت 

 ...بابام... بابا -

 .نهال،سفت و محکم طاها را بغل میکند



پرسنل اورژانس، زخم پای رادمهر را 

سطچ معاینه میکند و برای بصورت  

وند  به بیمارستان می 
 .مدوای بیشی 
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طاها و نهال هم به اضار طاها، سوار 

ز جاسم شده و پشت رس  ماشت 

 .آمبوالنس رایه بیمارستان میشوند

 پارت ش

ز برایش گنگ  چشم باز میکند. همه چی 

 است. سقف سفید مقابل چشم

هایش، اخم هایش را درهم میکند. 

ی که دیده بود، اسمانا ز خرین چی   



تاریک بود و انبوه شاخ و برگ درختان، 

 حاال سقف سفیدی میبیند. رسش

را به حرکت در یم اورد و دردی عظیم از 

وع میشود و تا  پشت گردنش رسر

استخوان ترقوه اش پیش یم اید. اخ 

 میگوید و میخواهد دستش را باال

بیاورد که سوزشر توی دستش احساس 

گاهش روی رسم تویمیکند. ن  

ود و به  ز تر می  دستش میماند. کیم پایت 

سد  .پای باند پیچر شده اش می 

چشم هایش را میبندد. اخرین صحنه ها 

 .را به یادش میاورد
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پایش پیچ خورد افتاد، رسش به تکه 

ی ز  برخورد کرد و دیگر چی 
ی

 سنگ

نفهمید. دست دیگرش را باال میاورد و 

بسته شده را باندی که دور رسش  

 .لمس میکند

پشت پلک هایش و شقیقه هایش درد 

 میکند. توان تکان خوردن را هم

ندارد. انقدر همانطور میماند که باالخره 

 در باز میشود و نهال با کیسه ی

داروهای توی دستش وارد اتاق میشود. 

 با دیدن رادمهر که به هوش امده،

 .در را میبندد



؟ - ز  خوبت 

ز روی چشم هایش رادمهر دستش را ا

 برمیدارد

 میشه پشب  تشک رو یکم بیاری باال؟ -

ود، خم شده و دسب   نهال جلو می 

 .مربوط به پشب  تشک را میچرخاند

وقب  کمرش کیم صاف شده، دست 

ز   میکشد. کیسه ی داروهارا روی می 

 گذاشته و میگوید

ی نیست. پاتون پیچ خورده فقط و  - ز چی 

 یگ از شغال های منطقه یه گاز

خییل سطچ از پاتون گرفته، خییل 

ز که گی  یه شغال پیگی    خوشبختت 



به خورده.  نیفتادین. رستون هم ضز

تون گفت این قرص ها رو مرصف  دکی 

ز مشکیل پیش نمیاد. درد که ندارین؟  کنت 

72 pg. 

72 

دت داشت رادمهر که در طول این م

 نگاهش میکند، نگاهش را برمیدارد و

 به کیسه ی داروها میدهد

 گ پیدام کرد؟ -

جاسم. پرس حاج فتح هللا. بلده  -

 منطقمونه. فقط یه سوال، وسط جنگل

 چیکار میکردین؟

رادمهر رسش را به بالشت تکیه میدهد 



 انقدر رسش درد میکند که فقط

ز االن چشم ببندد و  میخواهد همت 

 .بخوابد

رفتم یکم بگردم. وقب  میخواستم  -

 .برگردم، راهو گم کردم

 نهال رس تکان میدهد

پس اینبار تنهایی نرین. چه خوب که  -

 بود و رسی    ع به
ی

 طاها پرس زرنگ

پلیس خیی داده. وگرنه معلوم نبود چه 

 .بالیی رستون میومد

رادمهر با شنیدن نظر نهال در مورد طاها 

 میگوید

 بچه سوسول بود که؟ -



 نهال شانه باال یم اندازد

گایه نظر ادم در مورد اطرافیانش  -

 تغیی  میکنه. طاها هم از اوناست که

؟ ز  نظرم در مورد تغیی  میکنه. خوبت 
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 پارت ش و یک

 رادمهر لب هایش کش یم اید

، یه  -
ی

ز هر سیصد تا کلمه ای که میگ بت 

وع ش ودوباره رسر  خویی هم مییر

ه ی دیگه ردیف میکبز سیصد تا کلم

. حاال میخوای ببیبز واقعا  میکبز

 خوبم یا نه؟



 نهال چشم نازک میکند

ز مهم  - ز یا نباشت  میخواین خوب باشت 

م پیش ونم. یعبز می   نیست. من بی 

طاها. حاج فتح هللا اینجاست. یک روز  

، ایشون ز ی باشت 
 کامل باید بسی 

میمونن همراهتون. یعبز قرار بود من 

ا من زیاد حرفبمونم که خب، گوی  

نم ز  .می 

 دست توی جیب کاپشن بادی اش میکند

 .روز خوش جناب اخوان -
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ون یم اید.   از اتاق بی 
با لبخندی شیطایز



 حقش است امشب او را با حاج

فتح هللا ی که فکش یک لحظه هم 

احت نمیکند تنها بگذارد. دست به  اسی 

ز جاسم  ون یم اید و سوار ماشت  جیب بی 

 شده و همراه طاها که خیالش

راحت شده و روی صندیل های عقب به 

 خواب رفته، به سمت خانه شان

وند  .می 

*** 

نریمان به رادمهر کمک میکند و او را از 

ود. رادمهر عصبی  ز می   تخت پایت 

ند ز  غر می 

مردیکه انگار نه انگار پیش مریضه. یک  -



نشست بغل گوشم بند تا صبح  

ور زد. هیع از ننه اش گفت هیع از 

 باباش. انگار به من چه ربظ داره که

بابای تو بیست سالش بود چه غلظ  

 .کرده

نریمان خنده اش را حفظ میکند و 

 میگوید

حایحی عصبی شدی ادب مدب  -

ی خواسته حوصله ات رس  تعطیال. پی 

 .نره. بدی که نکرده

   زر نزن بابا. بده من اون -
ی

کتمو. زندگ

ز توروخدا. حال اون  منو ببت 

م. مثال خواست  رو یه جوری بگی 
دخی 



 منو بچزونه پاشد رفت این یاررو

 .گذاشت پیشم
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نریمان کت رادمهر را تنش میکند و 

 میگوید

 .خب بسه. بیا بریم -

د و او را به  زیر بازوی نریمان را میگی 

د. وقتط از  سمت ماشینش مییی

ز میشود،  راحت بودن رادمهر مطمت 

 خودش هم سوار شده و راه کلبه را

د  .درپیش میگی 

 پارت ش و دو



آخرین سیخ کباب را روی منقل میگذارد 

 و میگوید

 .طاها برو گوجه هارو از خاله بگی  بیا -

ز رها میکند  طاها توپش را روی زمت 

ز خاله؟ اسمش  - چرا اضار دارین بگت 

 .نهاله

ز ایستاده و   وارد کلبه میشود. نهال کنار می 

 مشغول به سیخ کشیدن گوجه

هاست. با دیدن طاها سیبز را بدستش 

 میدهد
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 مونده  -
 
تو برو من این یدونه سیخ باق



 .رو میارم

طاها با احتیاط به حیاط برمیگردد و 

 .سیبز را کنار پای نریمان میگذارد

رادمهر و عمو قاسم کیم آن ورتر نشسته 

دن باهمو مشغول حرف ز   

هستند. طاها کوتاه نگایه بهشان یم 

 اندازد و آرام زیر گوش نریمان

 میگوید

 .عمو-

 .جونم-

طاها خودش را بیشی  به نریمان نزدیک 

 میکند

 یه یحر بگم؟ -



 ...بگو -

ه از  - . مییر بیا برو این نهال رو بگی 

 .دستت ها

نریمان بلند میخندد. صدای خنده اش 

 باعث میشود رادمهر نگایه زیر

 .چشیم حواله اش کند

 پدر سوخته؟ -
ی

 یحر میگ

درسته نهال عاشق بابای منه ویل تو -

ه ش. من نمیخوام بابام زن بگی   .بگی 

 رادمهر ابرو باال یم اندازد
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ااا... شما میخوای سایه ی نامادری از  -



منو میندازی تو خودت دور کبز   

مش؟  داستان؟ عاشق بابای توئه من بگی 

 بعدشم تو از کجا میدویز عاشق

بابای توئه؟ این تحفه یحر هست که 

 بخوان عاشقش شن... باورت شده

 .بابات مایل هستا

 طاها اخم میکند

بابا خیلیم خوبه. تو یی سلیقه ای.  -

ش میخوای هم  میخوای هم بگی 

ش  .نگی 

میشود توپش را با همان اخمش بلند 

 برداشته و مشغول بازی میشود. نریمان

 رسی تکان میدهد



 پارت ش و سه

سیخ جوجه ها را الی نان گذاشته و 

 .سیخ گوجه ها را روی منقل میچیند

همان لحظه، نهال کنارش مینشیند و تک 

 مانده را کنار سیخ های
 
 سیخ باق

 .دیگر قرار میدهد
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ز   دستتون درد نکنه. ویل - کاش میذاشتت 

 از رستوران غذا بیارم. اونجا همه

 .یحر آماده بود

د و نگایه به  نریمان رسش را باال میگی 

ی قد بلند و  نهال یم اندازد. دخی 



تقریبا با اندایم درشت. موی مشگ و 

 چشمایز عسیل رنگ. چشمایز که

زیر نور آفتاب، رنگشان روشن تر شده 

 .بود و دلفریب تر شده بودند

ه بود و نه روشن،  پوستش هم نه تی 

 شاید میشد اسمش را جو گندیم

 .گذاشت

 .نه جوجه کارمه -

نهال تنها رس تکان میدهد. خییل دوست 

 دارد بداند این مردی که به محض

اینکه خیی زخیم شدن رادمهر را به او 

 داد، رسی    ع خودش را به اینجا رساند

 .کیست



 شما چه نسبب  با اقای اخوان دارید؟ -

 .دوستشم. دوست صمیمیش -

 نهال رس تکان میدهد

خییل پس دوستش دارید که انقد  -

 .رسی    ع خودتونو رسوندین

نریمان سیخ ها را کنار جوجه ها قرار 

 میدهد
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ه براش. خییل حق به   - جونمم در می 

 گردنم داره. خییل... مرد تک و با

معرفتیه. از اونا که توی این زمونه دیگه 

یشن. هر یحر ازش بگم کمپیدا نم  



گفتم. یگ بری سمتش ده تا میاد 

 سمتت. یه گام براش برداری ده تا گام

ز اینطوری بد اخالقه،  برات برمیداره. نبت 

ز یه گنجشکه  .دلش عت 

نهال سکوت میکند. نریمان بلند شده و 

ز کوچک چویی را که وسط  می 

حیاط بود، میچیند. همه دور هم جمع 

 .میشوند

نریمان فکر میکند، در  نهال به حرف

 مورد نظراتش راجب به رادمهر. خییل

 
 
دوست دارد بداند علت این بد اخالق

 .های مرد چیست

نریمان کیم آن ورتر مات نهایل شده که با 



، چندین ز ه به زمت   نگایه خی 

دقیقه است که همان یک لقمه را میجود 

ز   و رادمهر کیم آن ورتر نگاهش بت 

میشود نریمان و نهال رد و بدل . 

 پارت ش و چهار

ه کار های طاها رو  - از فردا وکیلم می 

وع کنه. گفته تا یکسال میتونه  رسر

 .اوگ کنه و طاها رو بفرستیم بره
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اهنش را از تنش در یم اورد ومیچرخد.  پی 

 با دیدن نریمایز که نگاهش از

وت است و غرق تفکرات  در به بی 



ت  خودش هست، عصبی شده و تیرسر

وی دستش را به سمت نریمان پرت ت

ت به صورت نریمان  میکند. تیرسر

برخورد کرده و حواس پرت شده اش را به 

 .خودش یم اورد

 مردیکه با توام؟ -

 نریمان یی حواس میگوید

؟ -  یحر

 .رادمهر عقب رفته و روی تخت مینشیند

یحر وکوفت ودرد و زهرمار. کجا  -

ون؟ ز اون بی 
 یکساعته زل زدی؟ ریخت 

ندنریما ز ن لبخندی می  . 

ه چند سالشه؟ -  این دخی 



ند ز  رادمهر ابروهایش را بهم گره می 

ه؟ -  کدوم دخی 

ز نهال -  .همت 

 رادمهر روی تخت دراز میکشد

 .مورد خویی واسه گوه بازیات نیست -
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 نریمان میخندد

 .شاید میخوام ادم شم من -

 رادمهر نگاهش میکند

یم بخوابیم -  .پاشو برو طاها رو بیار بگی 

ت رادمهر را کنار  نریمان بلند میشود تیرسر

 چمدان پرت میکند



به ننه ام میگم بیاد رساغش اصال. تو  -

 .بگی  بخواب

د، چشم  رادمهر حرفش را جدی نمیگی 

 هایش را میبندد و خودش را به

 .خواب میسپارد

 نریمان طاها را به کلبه میاورد و به زور 

 راضیش میکند یگ دو ساعت

ز پتو پهن  بخوابد. خودش هم روی زمت 

ک چشم  میکند و با فکر به دخی 

ود  .عسیل، به خواب می 

 پارت ش و پنج
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عیب نداره خودم با بابات حرف  -)

نم راضیش میکنم. تو جلوی این ز  می 

 .زبونتو بگی  فقط

رادمهر قاشقش را کنار بشقابش رها 

 .میکند

ن یحر گفتم. من فقط میخوام مگه م -

 برم رساغ کاری که دوست دارم. مگه

باید همه درس بخونن، مگه باید همه 

 .دکی  مهندس بشن

مهتاج خانم، دیس برنج را از سفره 

خانه، بهانه ز  برمیدارد و بردنش را به آشیر

 .ی میکند برای اتمام بحث

ز زبونت نمیذاره من همه یحر رو  - همت 



ز آدم درست کنم. همه اش باید عت   

 .یه کاری، یه دعوایی راه یی افته

ز بلند میشود  رادمهر از پشت می 

م بخوابم که - پس من امشب زودتر می 

ز  ز حل کنت   .شما بتونت 

ود و چراغ را خاموش  به اتاقش می 

 میکند. اصال خوابش نیم اید. عالقه

ای هم به یی هدف دراز کشیدن ندارد. 

ود و پرده را کنار  پشت پنجره می 

د. پنجره ی که به کوچه پشب  باز میکش

 میشود و از این زاویه، باغ همسایه

 بزرگی  از باغ 
ز

دیده میشود. باغ

خودشان، با انبوه درختان رسو. خانه 



 
ز

 باغ

هم وسط باغ بود. صاحب باغ از 

 دوستان قدییم پدرش بود. خانواده اش

 میکردند و خودش 
ی

خارج از ایران زندگ

 .توی این خانه باغ یم میاند
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خییل مرد خونگریم نبود و تنهایی توی باغ 

 هایی که
 را به تمام مهمایز

 .پدرش دعوت میکرد ترجیح میداد

رسش را به چهار چوبه ی پنجره تکیه 

 میدهد. نسیم خنگ آخر بهار،

صورتش را نوازش میکند. چشم میبندد و 



 تالش میکند کیم ارام باشد. اما

این تالشش را صدای خنده ی ناز و 

یزد انه ای بهم می   .دلیی

 پارت ش و شش

چشم باز میکند. نگاهش به کوچه ی 

ی ود، اما خیی  تنگ و باریک می 

نیست. کیم نگاهش را جابجا میکند و 

گ که با سد به توی باغ. به دخی   می 

اهن بلند سفیدش و موهایی طالیی  پی 

تانهمیان درختان میدود و میخندد. مس  

میخندد و صدای خنده اش سکوت شب 

ه یزد. چشم هایش خی   را بهم می 

ی دخی  میشود. چند ثانیه بعد پرسگ 



ون یم اید  جوان از میان درختان بی 

و به دنبال دخی  میدود. رسعتش اتقدر 

 .هست که خودش را به او برساند
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د و همزمان با اینکارش  بازویش را بگی 

  قطع شود. بازصدای خنده ی دخی  

همه جا ساکت میشود. پرسک 

عصبیست خییل عصبیست، این را از 

 دست

هایش که دائم توی هوا تکان میخورد 

 .میشود فهمید

ک جواب میدهد،  ی میگوید، دخی  ز چی 



 دست پرس بلند میشود و روی

صورت دخی  مینشیند. ناباور نگاه 

ک  میکند... چطور دلش امد این دخی 

 خوش صدا را بزند؟

ه دلش به آیز لحظه میلرزد، دستش ت

 روی چهارچوبه ی باز در مشت

میشود و ناخواسته جفت تای پنجره را 

 .بهم میکوبد

ک توی رسش اکو  صدای خنده ی دخی 

 .میشود

 ...مردک پفیوز

ود و رویش  عصبی به سمت تختش می 

 مینشیند. چرا زد؟



 ...او که کاری نکرد، تنها خندید و دوید

 خندیدن زدن دارد؟

فکش منقبض میشود. نفس عمیف  

 میکشد و چشم میبندد. بهی  است

 (...بخوابد

*** 
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صبح که بلند میشود، نریمان توی اتاق 

 نیست. طاها هم طبق معمول دمر

ز میشود و  خوابیده. روی تخت نیم خی 

 پایش را ماساژ میدهد. دکی  گفته بود

صبح ها کیم قبل تر از بلند شدن، پایش 



دهد و بعد بلند شود را ماساژ  . 

عصایش را از کنار تخت برمیدارد و بلند 

ود. نریمان  میشود. به بالکن می 

 این وقت از صبح کجا رفته؟

 پارت ش و هفت

تا جایی که نریمان را میشناسد، او اهل 

 .خوابیدن تا ساعت ظهر است

خصوصا در جایی مثل شما. ابری بودن 

 هوا و رطوبت زیاد ان، ادم را وادار

 .میکند که بخوابد

ز میدهد و به کلبه  چانه اش را چت 

 برمیگردد. کارهای شخض اش را میکند

ز  و سپس گوشر اش را از روی می 



برمیدارد. ساعت هفت و نیم صبح 

 .است
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د و گوشر را کنار   شماره ی نریمان را میگی 

 گوشش با شانه اش نگه

 .میدارد

با یک دستش هم تیوپ کرم مرطوب  

 کننده را برمیدارد و روی دست هایش

ند. متنفرم است که کف دست هایش  ز می 

 هم کرم بزند. همیشه کف دست

 را به 
ی

هایش عرق میکند و حس خفگ

 .جانش یم اندازد



 جونم؟ -

؟ -  رس صبچ کدوم گوری رفب 

جونم برات بگه اومدم برات صبحونه -

 .بخرم تا منو نخوردی

صبحونه گفتم از رستوران بیارن  -

 .هرروز، برگرد

میدونم، پرست گزارش هارو داده بهم،  -

م بیارم  .دیگه اومدم خودم بگی 

سم. واسه آقای بد اخالق  االن می 

صبحونه کلپچ تدارک دیدن، بخوری 

 جون

ی  پاچه بگی 
ی بیشی   .بگی 

رادمهر گوشر را با دستش کنار گوشش 



 نگه میدارد

بیا خب حاال. زود  - ... 

تماس را قطع میکند و گوشر اش را روی 

ز میگذارد  .می 

یک ربیع طول میکشد تا نریمان با ظرف 

 .غذا و سنگک داخل یم اید
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ز میگذارد و میگوید  انها را روی می 

بیا که واست سفارشر زدن. از قدیم  -

ز حرف راستو از بچه  راست میگفت 

 بشنو. تو هم دوسش داری؟

ز ن گاهش میکندرادمهر تی   



؟ -
ی

 یحر چرت میگ

وع به  ز مینشیند و رسر نریمان پشت می 

ز آب غذا توی کاسه میکند  ریخت 

م رو  - همون کیس که این گوسفند محی 

 .برات پخته

 رادمهر نچر میکند

مه -  .هم سن دخی 

 یعبز تو سالت بود بدنیا اوردیش؟ -

 رادمهر چشم ریز میکند

 سنشو پرسیدی؟ -

خودش نریمان سنگک را به سمت 

 میکشد

 .اهوم -



 رادمهر عصبی نگاهش میکند

ی؟ تورو  -  ابروی منو بیی
ز میتویز ببت 

 سننه چند سالشه؟
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 پارت ش و هشت

بابا جهت ارضای کنجکاوی بود. هدف  -

 .دیگه ای نداره

نریمان یه کاری میکبز شوتت کنم بری  -

 .تهران ها

نریمان چهره ادم های ناراحت شده را به 

د  خودش میگی 

خب حاال. انگار چیکار کردم. گفتم  -



ی ز  واسه آشیر
یز ز  خییل جوون می 

توی رستوران، اونم گفت بیست و پنج 

 .سالمه، خییل هم جوون نیستم

ز   .همت 

رادمهر ادامه نمیدهد و در سکوت 

 .مشغول خوردن غذایشان میشوند

نریمان  غذایشان که تمام میشود،

یزد  چایی برای خودش می 
 .استکایز

 ...راسب  رادمهر -

 لب هایش را تر میکند
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چند روزپیش خواستم از توی کشوی  -



ت یه چند تا قرار داد بردارم، ز  می 

 موطالیی رو 
یهو اون ته عکس یه دخی 

 دیدم. کیه اون؟ شبیه اون خدابیامرز

 .که نبود

ر که برق رادمهر با شنیدن این حرف انگا

 چند ولب  به تنش وصل کرده

باشند. اخم میکند، از ان اخم های 

 ترسناک

تو چرا دست میکبز ته کشو. قرار دادا  -

 .همون اوالن

نبود بابا. نبود.. ته کشو هم پیدا  -

 نکردم. زحمت کشیده بودین قایط قرار

داد های دیگه گذاشته بودی توی  



 .کاتالوگ زرده

 .نمیشناسیش اونو -

بگو بشناسم خب - . 

ند به سالهای دور ز  .ذهنش گریز می 

 .به میانه ی باغ و قرار های یواشکیشان

بان قلبی که افزایش میافت و گونه  با ضز

 .هایی که رسخ میشد

به تن داغ دخی  و دست هایش... 

 ...لعنت... لعنت
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 دندان قروچه ای میکند

 .پیگی  اون نباش -



ود بلند میشود و رسی    ع به بالکن می  . 

 .لعنت به نریمان

تنش داغ کرده و گوش هایش سوت 

 .میکشند

ک مو  د و هر لحظه آن دخی  پلکش مییر

، بیشی  پشت چشم  طالیی دلیی

 .هایش بزرگ میشود

نکن رادمهر. بابام میاد میبینه بیچاره » "

 «میشم

ی نیست که یه بوس سادس فقط» ز  «چی 

 "«نمیخوام رادمهر بکش کنار توروخدا»

دخی  قسم خورد اما او نشنید... نشنید و 

 ...خراب کرد



فریاد ناخواسته ای میکشد. نریمان با 

 تعجب نگاهش میکند تا کنون او را

 .این شکیل ندیده بود
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ها هم نمیتوانست  حب  بدترین خیی

 رادمهر را اشفته کند. حاال یک سوال او

ز بهم ریخت  .و یک عکس او را این چنت 

یده بود عکس ساده اس عکیس که د

ک پوشش زیادی نداشت و  نبود. دخی 

تنها پوشش پارچه ی سفیدی بود که دور 

 اندام های خصوض اش کشیده

شده بود، بعد از آن عریان بود با 



 یی فروغ... ذهنش گریز زده بود
 چشمایز

اهه... به اینکه نکند رادمهر زمایز  به بی 

 ...رسوایی بپا کرده باشد

لعنت فرستاده و عکس را اما شیطان را 

 رس جایش گذاشته بود و دنبالش

 ...نرفته بود

 پارت چهل

ود. دستش را روی شانهذی  کنارش می 

 رادمهر میگذارد و میگوید

چیه رادمهر... حرف بزن اگه خایل  -

 .مییسر 

 یحر میخوای بگم؟ -
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خایل از حیس نگاهش میکند. نریمان یی 

 هدف رس تکان میدهد

. اون عکسه با اون وضعیت نمیدونم -

 توی کشوی تو، نمیتونه بدون اتفاق

خاض باشه. این واکنش های تو هم 

 بعدا شنیدن اون عکسه، نمیتونه عادی

 .باشه. اصال نمیتونه

رادمهر عصا را ول میکند. عصا با صدای 

 بدی روی چوب های بالکن فرود

یم اید. پایش را یی توجه به دردش روی 

ز میگذارد  .زمت 

باید. پیداش کنم... اخرین بار که  -



ز توی رامرس داره  رساغشو گرفتم گفت 

لباس فروشر میکنه. نیاز بود، زیاد 

ش نشدم  .پیگی 

 دوستش داری؟ -

سوالش انقدر ناگهایز بود که نتواند 

 .حقیقت توی چشم هایش را پنهان کند

د و به کلبه برمیگردد  .نگاه میگی 

 .باید برم رامرس -

وارد میشود نریمان پشت رسش  

توی رامرس کیل لباس فروش هست که  -

 میتونن زن باشن. همشونو

 میخوای بگردی؟

اهنش را از چمدانش  رادمهر شلوار و پی 



 برمیدارد و برای پوشیدنشان روی

 .تخت مینشیند
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زن نیست. مرده. لباس فروش معمویل  -

 .هم نیست. توی پارک میفروشه

تک تک پارک هارو میخوای بگردی و  -

؟  یه دست فروش رو پیدا کبز

 رادمهر کالفه نفیس میکشد

رامرس چقدر میتونه لباس فروش  -

 داشته باشه؟ دقیقا چقدر میتونه؟

 نریمان کنار رادمهر مینشیند

ه تو  - من نمیفهمم رادمهر، عکسه دخی 



 مرده
ی

 .میگ

 رادمهر شلوارش را میپوشد

برم دنبال راننده؟ با من میایی یا  -  

 پارت چهل و یک

نریمان بلند میشود. خوب این مرد را 

 میشناسد. تا به رامرس نرود و شخص

مورد نظرش را پیدا نکند. عمرا ساکت و 

 .ارام بنشیند. بلند میشود

؟ -  طاها رو میخوای چیکارش کبز
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ود و  رادمهر به سمت چوب رخب  می 

ز پالتویش  میگویدهمزمان با برداشت   



 .میدمش به نهال. پیش اون میمونه -

ود  .نریمان به سمت طاها می 

 .پس بذار بیدارش کنم -

ز پالتویش  رادمهر همانطور که یک استت 

 را پوشیده، دستش را باال یم اورد

سه.  - نه نه. االن پاشه هزار تا سوال مییر

 بذار بخوابه نمیخواد.همونجور

یم  .بغلیش میکنیم مییی

کان میدهد. گاه رادمهر نریمان رسی ت

 خییل عجیب میشود. طوری عجیب

که یکهو حس میکند ان رادمهری که 

 میشناخته از جلدش خارج شده و

رادمهری دیگر توی جلدش فرو رفته. نه 



 میتواند کارهایش را درک و نه

حرف هایش را. طاها را بغل میکند و او را 

ز   روی صندیل های پشت ماشت 

عصای رادمهر را میخواباند. برمیگردد و 

 .هم توی صندوق عقب جا میدهد

لباس های طاها را هم توی کوله پشب  

 اش میگذارد و به رادمهر کمک

ز بیاید و سوار  میکند تا پله ها را پایت 

ز شود  .ماشت 

ز را روشن میکند و آرام مشغول  ماشت 

 میشود
ی

 .رانندگ

طاها را به نهال مسپارد و بعد از اینکه 

ز میشود.  سدسوار ماشت  مییر  



 جریان چیه؟ -
ی

 نمیخوای بگ
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 رادمهر رسش را به پشب  تکیه میدهد

 .بریم میفهیم -

سد و خدا خدا  نریمان دیگر سوال نمییر

ی نباشد ز  میکند که جریان ان چی 

سد و بیم دارد  .که از آن میی 

از اینجا تا رامرس راه زیادی نیست. سه 

 چهار ساعت با حقیقب  که قرار

فاصله ی ندارد است بداند  . 

رادمهر در ظاهر چشم هایش را بسته، 

 اما پشت پلک هایش به سالهای قبل



 .برگشته

 .سالهایی که امکان ندارد فراموش کند

 پارت چهل و دو

د، اما  ) ز در ظاهر داشت توی باغ قدم می 

 به دیشب فکر میکرد. هیچ

 هایی که دیده و شنیده 
ز نمیتوانست چی 

 .بود را فراموش کند
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ک با ان موهای دلفریبش، با آن  ان دخی 

 صدای ناز خنده اش و ان سییل که

 .خورده بود، کل ذهنش را پر کرده بود

روی نیمکت وسط باغ مینشیند. ان 



 !دخی  کیست؟ تا بحال او را ندیده بود

 یعبز تازه اسباب کیسر کرده اند؟

ود و مینشیند روی  نگاهش باال می 

ز باغ همسایهدرختان رسو باال زده ا . 

با کنجکاوی ناگهایز بلند میشود و ازدر 

ود  .پشب  باغ، به کوچه می 

کوچه طبق معمول همیشه کوچه 

 خلوت است و کیس نیست. نگایه به

دیوار اجری یم اندازد. ارتفاعش زیاد 

 .نیست و میتواند از دیوار باال برود

یک لحظه به کاری که میخواهد بکند یم 

به باغاندیشد. ورود دزدگ   

 ...همسایه! قطعا عواقب خویی ندارد اما



پشیمان میشود و برمیگردد بهی  است 

ی جور کند  .بهانه ی بهی 

به عمارت برمیگردد. مادرش کنار پنجره 

 نشسته و جدیدترین رمان چاپ

شده را میخواند. کنارش مینشیند. 

 مادرش نیم نگایه یم اندازد ودوباره

 مشغول میشود

- بابات حرف بزنمدیشب نتونستم با  . 

 .میدونم -

 از کجا؟ -
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ی میشد صبح زود  - از اونجا که اگر خیی



 میومدین رساغم. وقب  نیومدین

ی نیست  .یعنس خیی

 پارت چهل و سه

 .خوبه -

میگم مامان شما از این دوستتون خیی -

ز باغ بغیل  .دارین؟ همت 

اره چند روزپیش باهاش حرف زدم.  -

 چطور؟

اندازدشانه باال یم   

. همینجوری -  .هیچر

 مادرش ادامه میدهد

گفت انگاری همرسش رفته شمال پیش -

 خانوادش. اینجارم داده دست دو



 .تا تازه عروس داماد که مراقبش باشند

 اخیم از تعجب میکند
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 عروس؟ -

آره عروس. دیدمش یکبار توی کوچه.  -

 خییل خوشگله. خوشبحال

 .شوهرش

ی نمیگوید. کار  ز سکوت میکند و چی 

ز را بهانه میکند و به اتاقش  داشت 

ند!  ز برمیگردد. مگر ادم تازه عروسش را می 

ود. توی باغ  پشت پنجره می 

ی نیست.. سکوت و تیه  ز خالیست و چی 



 (بودنش آزار دهنده است

ز چشم باز  با تکان خوردن ریز ماشت 

ز  ز مقابل یک رستوران بت   میکند. ماشت 

کرده  رایه توقف . 

 صبحونه میخوری؟ -

 دسب  به صورتش میکشد

ی بسمه -  .یه لیوان چایی برام بگی 

 .نریمان باشه میگوید و پیاده میشود

پشت رسش دردمیکند و چشم هایش 

ون بزند  .انگار میخواهد از حدقه بی 
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 پارت چهل و چهار



نگایه به ساعتش یم اندازد. دو ساعتس  

  خییل باکه توی راهند و این یعبز 

ی  ز د و چی  س میگی 
او فاصله ندارد. اسی 

 .ته دلش میجوشد

ز باز میشود و نریمان سیبز  در ماشت 

 پالستیگ حاوی چایی و چند بسته

 بیسکوئیت را به دستش میدهد

 .اینو داشته باش برم دستشویی بیام -

ز  د و روی کنسول ماشت  سیبز را میگی 

 .میگذارد

و میان  لیوان کاغذی چاییش را برمیدارد 

د. معمای حل نشده  دستانش میگی 

 .ی زندگیش انگار میخواهد حل شود



ز هارا بهم زد  .معمایی که خییل چی 

ز یک طوفان همه جا را ویران کرد و  عت 

 .ویرانه هایش به یادگار ماند

یادگاری دردناک و عظیم. انقدر دردناک  

 که هنوز هم با گذشت این همه

د سال، نمیتواند هضم کند. نمیتوان

 .تلخیش را بپذیر و با ان کنار بیاید

 ...ان شب شوم و بد
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 ...ان باران سیل اسا

 ...ان مهمایز مضحک

 ...ان خلوت شیطایز 



 ..ان رژ محکم وغلیظ

 بیوه و یی کس
 زیز

 ...اویی دلباخته

 ذهنش با تقه ای که به شیشه ی 
ی

اشفتگ

ز میخورد شکسته میشود و او  ماشت 

 رس باال میاورد

 پارت چهل و پنج

زیز مسن با صوری  پر از لک و چادری  

 که به دندان گرفته با کف دسب  

که به سمتش دراز شده نگاه میکند. کیم 

ه میشود  .توی چشم های زن خی 
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دست داخل جیب شلوارش میکند و 

ون میکشد و کف دست  اسکانیس بی 

زن میگذارد. چشم های زن میدرخشد و 

 د
ز
ور میشودیی هیچ حرق . 

د و از  لیوان چاییش را نزدیک دهانش مییی

 دور نریمان را میبیند که با قدم

 .های اهسته و ارام به سمتش یم اید

 نریمان غبطه 
ی

یک لحظه به زندگ

س  .میخورد. یدور از حاشیه و اسی 

ز در مرکز شهر که  خانه ی نقیل و تمی 

 میکند
ی

 .همراه مادرش انجا زندگ

مشغول است  توی نمایشگاه خودش هم

 خودش و مادرش
ی

 و خرج زندگ



از پزشگ میخواند را  و خواهری که در شی 

 در یم اورد. برخالف حرف ها

و رفتارهایش هم اهل کارهای به اصطالح 

 باب شده ی االن نیست. راحت

 میکند
ی

 .و اسوده زندگ

ز که میشود برای  نریمان نزدیک ماشت 

 عوض کردن حال و هوای حاکم

میگوید بینشان با لبخند   

. یه  - ی عاشق مییسر احم می 
لعنب  مسی 

ی وایساده بود دم توالت  دخی 

زنانه انقد خوشگل بود که باورم 

سم بزرگوارم مگه  نمیشد... خواستم بیر

! اما روم نشد ز  .شمام دستشویی میکنت 



ند ز  رادمهر لبخند کوتایه می 

 .خوبه روت نشده -
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. بده من  - ز دیگه حجب و حیایی گفت 

 .اون سیبز رو

سیبز را بدست نریمان میدهد. نریمان 

ود و سیبز را روی کاپوت  عقب می 

ز میگذارد. سپس یک بسته از  ماشت 

 بیسکوئیت ها را باز میکند و دانه ای از

بیسکوئیت را برداشته و به سمت رادمهر 

د  میگی 

بیا بزن. تا ناهار خییل مونده تلف  -



. یی رادمهر میشم
 ...مییسر

د و یی میل رادمهر بی سکوئیت را میگی 

 .مشغول خوردنش میشود

 پارت چهل و شش

بعد از نیم ساعت توقف دوباره به راه یم 

 افتند. رادمهر نگاهش را به جاده

 میدوزد

وع   - روزی که میخواستم کارمو تازه رسر

 .کنم. بابام کشیدم یه گوشه

دستشو گذاشت رو شونمو و گفت حاال  

 که داری میشه خودت و آقای

منده خو  دت، یه کاری نکن پیش آقات رسر

منده شدن آدیم . بدترین رسر  شر



پیش خودشه. کیس نمیفهمه اما از درون 

 نابود میکنه. ویرونه میذاره کل در
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ی

مندگ و پیکر آدمو. من سالها با اون رسر

 کردم. حرف آقامو گوش
ی

 زندگ

 .نکردم

ز را کم میکند  پویان صدای سیستم ماشت 

 چرا؟ چیکار کردی مگه؟ -

 رادمهر نفس میکشد

یه شب دیگه هم دیدمش داره ته باغ  -

نتش. خونم به جوش اومد ز  .می 

ون تو کوچه  فتم بی  فرداش که داشتم می 



 دیدمش. نمیدونم چیشد که

نتت، هیچر  ز جلوشو گرفتم. گفتم چرا می 

 
ی

 نگفت. گفتم چرا هیچر نمیگ

بهش هیچر نگفت. گفتم چرا انقد 

 . باز هیچر نگفت. چادرشو کشیدساکب   

جلو و رفت تو باغ. ول کن نبودم. 

 همونجا پشت در نشستم غر زدم به

جونش. غر زدم... غر زدم... وقب  دیدم 

 صدایی نیست فکر کردم رفته. پا

شدم برم، انگار از صدای پاها فهمید،  

ایی رو
ز  گفت گایه وقتا مجبوری چی 

تحمل کبز که دلت اصال بهش راضز 

یل مجبوری...این حرفشنیست. و  



ارومم نکرد. بدتر وحشیم کرد، تا تصمیم  

 گرفتم شوهرشو پیدا کنم و با یه

 ...روشر صمییم شم باهاش

صدای زنگ تلفن میشود مزاحم صحبت 

 های رادمهر. نریمان که خییل از

صحبت های رادمهر رس در نیاورده، ابرو 

 باال یم اندازد و به راهش ادامه

 .میدهد
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ردامهر گوشر اش را از جیب پالتویش 

ون میکشد و با دیدن شماره ی  بی 

 .نهال، رسی    ع پاسخ میدهد



 .الو -

؟ - ز  سالم خوبت 

؟ -  سالم... مرش. شما خویی

 ممنون. رسیدین؟ -

 کم مونده. طاها خوبه؟ -

 نهال نگایه به طاها یم اندازد

آره خوبه. یکم بهونه ی شمارو گرفت  -

 .اما االن خوبه

رت چهل و هفتپا  

بگو برمیگردم. هر یحر میخواد لیست   -

ز بخرم براش  .کنه برام بفرستت 
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ون از رستوران یم اندازد  نهال نگایه به بی 

 و یی توجه به حرف رادمهر،

سد  کنجکاوانه مییر

میشه بدونم انقد یهویی چرا دارین  -

ین رامرس؟  می 

 خییل یهویی اومد توذهنم.  -
ز یه چی 

ز واسه ه مت  . 

 مشکل جدی که نیست؟ -

ز یم اندازد  رادمهر چانه اش را چت 

 .نمیدونم. مشخص نیست هنوز -

ی از این مرد  ز نهال خوب میفهمد که چی 

ش نمیشود  .دستگی 

 .باشه. یی خیی نذارین. خداحافظ -



خداحافظز میکند و تلفن را قطع میکند. 

 رادمهر گوشر را کنار میگذارد و با

ز چشم هایش باز به گذشته پر  بست 

ند. ) تنها چراغ روشن توی باغ، ز  می 

چراغ المپ کنار در بود. ساعت از سه 

 نصف شب گذشته بود و همه جا

سکوت بود و سکوت. میخواهد پنجره را 

 ببندد و کنار برود که با دیدن

دخی  دست نگه میدارد. دخی  با ان 

 موهایی که باز روی شانه هایش انداخته

ود و زیرش مینشیند. نز  دیک چراغ می 

 نگایه به اطرافش یم اندازد و کتایی 

ز یم  ون میکشد. رس پایت  از زیر دامنش بی 



 اندازد و مشغول خواندنش
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میشود. یک ساعت تمام او کتاب 

 میخواند و رادمهر ایستاده تماشایش

میکند. کیم بعد، صدای مردی توی 

 .سکوت باغ میپیچد

الطال... ط - ... 

پس اسمش طال بود. نام موهایش را 

 !رویش گذاشته بودند. طال

دخی  با شنیدن اسمش رسی    ع کتاب را 

 میبندد و ان را زیر دامنش میگذارد و

بلند میشود. میخواهد جلو برود که مرد 



 زودتر از او یم اید. اینکه چه

میگویند را نمیشنود. چشم ریز میکند. 

ود. د ستمرد یک قدم دیگر جلو می   

دراز میکند ودو سمت دامن طال را 

ون د. دامن را با تمام خشونتش بی   میگی 

میکشد. همزمان با پاره شدن دامن کتاب 

ز پخش میشود  .هم روی زمت 

یک لحظه نگاه روی سفیدی پاهای دخی  

 میماند. دستش مشت میشود و

تنش داغ. اما کاری که مرد میکند، تنش را 

 یخبندان میکند. موهای دخی  را

د و ان را دور مچ دستش میتاباند و  میگی 

 با تمام قدرتش دخی  را پشت



رسش میکشاند. صدای جیغ دخی  بلند 

 میشود و با دور شدن و خفه

شدنش، مشب  به دیوار کنار پنجره 

ند. میتواند کتاب را ببیند که هنوز ز  می 

ز افتاده  .روی زمت 

یعبز آن کتاب چه بود که مجازاتش، به 

آن ابریشم هایدار کشیده شدن   

 !طالیی بود
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 پارت چهل و هشت

ود.  ز می  با فکر دیوانه واری مثل نور پایت 

ند و از ز ون می   از در پشب  بی 



ز  ود و توی باغ همسایه پایت  دیوار باال می 

ند و قلبش ز  یم اید. نفس نفس می 

ند. گوش هایش داغ کرده و  ز دیوانه وار می 

 چشم هایش هیچ نمیبیند. جز

. پا تند نور  ز روشن و کتاب روی زمت 

ساند  .میکند و خودش را به کتاب می 

ز افتاده   که روی زمت 
با دیدن قرآیز

ند ز  .خشکش می 

یعبز قران خواندن انقدر در ذهن مرد 

 دور بود؟

خم میشود و قران را برمیدارد. نگایه به 

 .صفحات طال کوبش یم اندازد

قرایز نفیس و قدییم است. قران را زیر 



 بازویش میگذارد و کیم جلوتر

ود. خانه ی کوچک کنار باغ. میتواند  می 

 انجا خانه ی طال و مرد وحیسر 

باشد. با قدم هایی ارام خودش را به خانه 

ز میکند، هیچ ساند. گوش تی   می 

صدایی نیم اید. انگار خوب بلد بود که 

هم دخی  را خفه کند. دندان روی  

میساید و راه امده را برمیگردد. روی 

 تختش مینشیند و قران را مقابلش

ود  .میگذارد. ورق به ورق جلو می 
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 چرا بخاطر خواندن این کتاب، او را زد؟



قران را میبندد و ان را توی کشوی پا 

 .(تخب  اش میگذارد. مرد یی رحم

چشم باز میکند. شقیقه هایش درد 

ایش میخواهد از کاسهمیکند. چشم ه  

ون بزند. پشب  صندیل را  اش بی 

 میخواباند. نریمان نیم نگایه سمتش یم

 .اندازد

دست دراز میکند و انگشتان یخ زده ی 

د  .رادمهر را میگی 

؟ -
ی

ی بگ ز  نمیخوای چی 

 .برسیم رامرس میگم -

 .خییل داری اذیت میکبز خودتو -

 .بایدم اذیتم کنم -



؟  چرا؟ مگه تو اون عکسو  - گرفب   

 .نه -

؟ -  خب؟ چرا خودخوری میکبز

 رادمهر کالفه میگوید

. بذار برسیم.  - تو هیچر نمیدویز

 میفهیم. صیی کن فقط. االنم میخوام

 .بخوابم. لطفا بیدارم نکن
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 پارت چهل و نه

وقب  چشم باز میکند که به رامرس رسیده 

 .اند

بان قلبش  ش شده و ضز سش بیشی  اسی 



ز  ندتندتر می  . 

وند و به  با اضار نریمان اول به هتل می 

 زور چند قاشق غذا میخورد و

 .سپس به راه یم افتند

ز میکنند تا اخر میتوانند از  کیل باال و پایت 

 یگ از همکارانش ادرس خانه

 .اش را پیدا کنند

 .خانه ی کوچک در انتهای شهر

 .نگایه به پالک در یم اندازد

و را بعد از باورش نمیشود که میخواهد ا

 سالها ببیند. ان مرد منفور و زشت

. نفرت در جانش شعله ور  و بیس وحیسر

 میشود و تمام حرصش را با
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مشت زدن روی در خایل میکند. چند 

ضز   لحظه بعد صدای نکره ی معی 

سد  به گوشش می 

 .چته شکوندی دررو -

مشتش را کنار بدنش فرود یم اورد. در 

 باز میشود و قیافه ی نحس و

د  .زشتش مقابل چشم هایش جان میگی 

ند.  ز مرد با دیدن رادمهر خشکش می 

 نمیتواند دیده اش را باور کند. رادمهر

اخوان بعد از بیست و دو سال به 

 !رساغش امده



 را روی رسش دارد. 
ی

هنوز خط شکستگ

ند حسهنوز درد فکش را میتوا  

 .کند

ود. نریمان با دقت  رادمهر قدیم جلو می 

 نگاه میکند. سکوت بینشان انقدر

ز است که او را هم وادار به سکوت   سنگت 

 .کرده

 طال کجاست؟ -

 .مرد لب هایش یی آوا روی هم میخورد

 .بنال دیگه -

فریاد راومهر، صدای کودکان توی کوچه 

 هارا هم میخواباند. حاال همه جا

 .سکوت است



 .نمیدونم -
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مشت رادمهر روی در فرود یم اید. در با 

 صدای بلندی به دیوار میخورد

 پدر سگ -
ی

 .د داری دروغ میگ

ود. مرد ترسیده به عقب  نریمان جلو می 

ود  می 

ز شهر بود بعدش  - تا دو سال پیش همت 

 .دیگه یه شب رفت و نیومد

 .نمیدونم

 خونه اش کجا بود؟ -

ز  ندمرد پوزخندی می   



فت  - خونه کجا بود. توی یه گاراژ می 

 .میخوابید

 رادمهر عصبی میخندد

تت کجا بود وقب  تو گاراژ  - غی 

تت فقط واسه یه  میخوابید. یا رگ غی 

 شب بود؟

 مرد دستش را باال یم اورد

. تو کیس  - اومدی نبش قیی کبز که یحر

 .شدی واسه خودت. زن گرفب  

یی اسمتو ترییل هم نمیکشه. دنبال طال

 ....چیکار. صد تا طال ریخته واسه تو

 دل رادمهر میلرزد

انقد خری که بگمت حالیت نیست...  -



 .طال یکیه نه صدتا
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ود ز می   برمیگردد تا دم ماشت 

 چه جوری بود حالش؟ -

چند سال روسبر بازی که در اورد  -

 .خرابش کرد

 .انگار برق به جانش وصل میکنند

 پارت پنجاه

ند ز  .خشکش می 

؟ حب  نمیتواند فکرش را هم  روسبر

 بکند. دهانش خشک شده و حش

میکند زبانش سوزن سوزن میشود. مرد 



حمانه ادامه میدهد  بی 

اون زمان پیداش نکرده بودم. یه دو  -

ی  سایل توی تهرون اینکاره بود. مشی 

هم زیاد داشت انگار. بعدا یهویی پیداش  

ویکردم. اورده بودنش یه پاری  ت  

ز اطراف و نصف شب انداخته  همت 

ون. انموقع پیداش کردم  .بودنش بی 

ند ز  .قلبش دیگر نمی 
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 اصال چرا بزند؟

ک مظلوم، توی همان  وقب  که آن دخی 

 میکرد و
ی

 شهری که در آن زندگ



نفس میکشید، روسبر گری میکرد، او  

 کجا بود؟ انقدر حواسش پرت شده

بود؟ شاید بود که طال را تشخیص نداده 

 .طال خییل عوض شده بود

ز تکیه میدهد  دستش را به بدنه ی ماشت 

 و تعادلش را حفظ میکند. پویان

سد د و مییر  زیر بازویش را میگی 

 خویی رادمهر؟ -

رادمهر هیچ نمیگوید. چرا باید خوب 

 باشد. اصال چه دلییل دارد که حالش

خوب شود و خوب بماند. تنش داغ شده 

ظه امکانو حس میکند هر لح  

کد  .دارد بی 



 .رس باال یم اورد

 حالش... چه جوریه؟ -

آخرین بار که اینجا بود خییل تعریفز  -

 .نداشت. روسبر گری اسون نیست

طرف خودشو میبازه. خودشو، 

 شخصیتشو، هر یحر که هست و نیستو

میبازه. روز دوم که پیداش کردم، رفت 

 موهاشو از ته زد، با هیشگ هم

د. میش ز فت حرف نمی  ست یه گوشه و می 

 ...تو خودش. یهو یه شب رفت

 ...رفت که رفت
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پلک میبندد. حس میکند کل محله دور 

 رسش میگردد و هر لحظه امکان

 ...دارد دنیا روی رسش آوار شود. اما

نریمان که حال خرابش را میبیند، کمکش 

ز میکندش. او  میکند و سوار ماشت 

 .بدتر از رادمهر گیج شده

پشت فرمان مینشیند و به رسعت از آن  

 کوچه دور میشود. مقابل یک سوپر

مارکت نگه میدارد و چند شیشه آب و  

 کیم شکالت میخرد. یگ از بطری

های آب را باز میکند و آن را به سمت 

د  رادمهر میگی 

 بخور -



 پارت پنجاه و یک

د و  رادمهر از خدا خواسته بطری را میگی 

 یک نفس تا نیمه ی بطری را رس

د، کیم که از  میکشد. کیم که نفس میگی 

ز روی شانه  فشار اتمسفر زمت 

 هایش کم میشود. میگوید
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فکر به اینکه اون، با اون صورت  -

 قشنگشو و موهای ابریشمیش، زیر

خواب چند تا اشغال شده انقدر تنمو 

 میلرزونه که دوست دارم قید همه یحر 

 .رو بزنم و همینجا خودمو بکشم



ه.  - اروم باش رادمهر. من نمیدونم چخیی

 هر چقدرم گوش میدم بیشی  گیج

نم ز  .میشم. بیشی  گنگ می 

رادمهر کوتاه نگاهش میکند. بطری را به 

 دست نریمان میدهد ومیگوید

طال... یه تیکه جواهر بود که افتاده  -

یه آدم پست و کثیف بود دست . 

 شوهرش؟-

رادمهر رسی به نشانه ی مثبت تکان 

 .میدهد

ویل خدا دوستش داشت. زود از  -

 دست اون عوضز نجاتش داد. شوهرش

 .توی یه تصادف مرد و تموم شد



 .نریمان رس تا پا گوش میشود

بعد اون طال شد یه زن بیوه، با یه  -

. همه ی مرد و  جذابیت نفس گی 

. چند تا پرسای محله ب ز هش چشم داشت 

 از مردای محل هم واسه خاطر

. شده  ز اون هر شب با زنشون دعوا داشت 

 بود تو ی اون کوچه گاو پیشویز 

سفید. همه ی زنا چپ چپ بهش نگاه 

دن، ز ، انگ می  ز اه میگفت   میکردن، بی 

جواب سالمشو نمیدادن. اخه معتقد 

 بودن طال مردا و پرسای اونارو داره
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ز ما انقدر میکش ه به فساد، دیگه نمیگفت 

ز   بچه هامونو شل مغز و کمر به پایت 

بار اوردیم که انقد زود وا میدن. یه 

ط کردن رو  بارخییل یهویی فهمیدم، رسر

طال. چند تا پرس بیکار و عالف که  

ط ط بندی بود، رسر  کارشون فقط رسر

کرده بودن که هر کدومشون بتونه 

یلمخشو بزنه و بکشدنش خونه، کل پو  

ز وسط مال اونه  .که گذاشت 

وقب  شنیدم نتونستم خودمو نگه دارم، 

 رفتم رساغشون، انقد دعوا اساش

بود که، کار کشید به جاهای باریک. توی  

 کل محله پخش شد که پرس حاج



اخوان، عاشق یه زن بیوه ی فاسق شده. 

ز بود که  این جمله انقد سنگت 

 .فردای همون شب آقام سکته کرد ومرد

پنجاه و دوپارت   

بعد اون من نه تنها عاشق یه زن فاسق  -

 بودم، که اسم قاتل بابامم رفت

 .روم

پلک میبندد و پشت پلک هایش، تصویر 

د  .آن روزها جان میگی 
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صدای ضجه ی مادرش توی گوشش  )

 میپیچد



 .خی  نبیبز که سیاه بختم کردی -

دستش مشت میشود و از خانه خارج 

 میشود. تحمل حرف ها و نگاه ها را

ود وکنار  ندارد. از در پشب  به کوچه می 

 دیوار مینشیند. در عرض چند

 اش کن فیکون شده 
ی

ساعت کل زندگ

 بود. قد یک دنیا خسته بود. انقدر

خسته که دوست داشت همینجا دراز 

 بکشد و برای سالها بخوابد. اما

فعال خوابیدن بدترین گزینه  نمیشد... 

 .بود

باید یکجوری این وضعیت را جمع و جور  

 .کند، باید رس و سامایز بدهد



بلند میشود و با قدم هایی آرام از کوچه 

 خارج میشود. مش رحیم به محض

دیدنش، پشت چشیم نازک میکند و 

 وارد دکانش میشود. رادمهر پوزخند

ند و راهش را ادامه میدهد.  ز با ارایم می 

وزه، لبخندی  دیدن گلدسته های فی 

ود و نگاه های  ند. مصمم تر جلو می  ز می 

د ز را نادیده میگی   .تند و تی 

وارد مسجد میشود. حیاط مسجد 

 خلوت است و کیس نیست. نگایه به

اطراف حیاط یم اندازد و با دیدن تابلوی 

ود  .باالی در، به سمتش می 

پشت در کیم مکث میکند و سپس تقه 



ند و وارد میشودای به د ز ر می  . 

امام مسجد با دیدن او، کیم نگاهش 

 میکند و سپس با لحبز خشک و

 جدی میگوید
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 کارتون؟ -

 رادمهر نفیس تازه میکند

ع گفته شده که ازدواج با زن  - توی رسر

 بیوه حرامه؟

 .نه -

نوشته شده هر گ دلش خواست  -

 میتونه هر وقت و هر جا هر کیس رو



نه؟قضاوت ک  

 مرد مسن رسی تکان میدهد

 منظورت چیه رادمهر؟ -

منظورم کارای یی ربط این ملته. اینکه  -

 من عاشق اون زنم، هیچ ربظ به

هیچ کیس نداره. مرگ پدرمم تقصی  من 

ز تقدیر هر  نیست. مگه نمیگت 

کیس مشخصه. تقدیر بابای منم اون 

 (بود

 پارت پنجاه و سه
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ش چشم باز میکند. با خیس شدن گونه ا



 .رسی    ع دسب  به زیر پلکش میکشد

ی  ز نریمان اوضاعش را میبیند چی 

ز را روشن میکند و به  نمیگوید. ماشت 

ود. سنگیبز ماجرا انقدر  سمت هتل می 

 زیاد است که یکجا نمیتواند بشنود

و قطعا رادمهر یکجا نمیتواند به زبان 

 .بیاورد

سد، به بهانه ی خرید  به هتل که می 

ود. رادمهر با  رادمهر را تنها میگذارد می 

قدم های شل و ناهماهنگ، خودش را به 

ساند و کلید طبقه  اسانسور می 

شش را فشار میدهد. رسش درد میکند و 

 حس میکند اندازه ی یک هندوانه



بزرگ شده. دوست دارد روی تختش 

ارددراز بکشد و پلک ببندد. دوست د  

ز را  .بخوابد و فراموش کند همه چی 

سد، با همان لباس ها  به واحدش که می 

 روس تخت دراز میکشد و پلک

ند  ز و همه کس را پس می  ز میبندد. همه چی 

 و تنها به اویی فکر میکند که حاال

نیست. اما باید پیدایش بکند. باید دیل را  

 که شکسته بود درست کند

 را که خراب کرده بو 
ی

د ترمیم  باید زندگ

 کند

 .باید خییل کارها بکند

چشم هایش گرم خواب میشود و به 



ود. انقدر محکم به  خواب فرو می 

ود که امدن نریمان را  خواب می 

 نمیفهمد. نریمایز که روی تخت کناری
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ه  اش نشسته و به دقت، به مردی خی 

 از رس وکولش
ی

 شده بود که خستگ

فت  .باال می 

که این مرد تا این حد،   یعبز چه شده بود 

 !داغان شده

 پارت پنجاه و چهار

بوی خاک نم خورده را به مشمامش 

 میکشد. صدای باران که به شیشه ها



میخورد را به گوش جان میشنود و توی 

ز و پاک و سکوی    این هوای تمی 

که لذتش را دو چندان کرده ریلکس 

 میکند. حرف های مرد را در ذهنش

ندین سال نبود و دسته بندی میکند " چ

 روسبر گری میکرد، بعد آن

پیدایش شد، کیم ماند و باز دوباره رفت"  

ی که میتواند از  کل نتیجه گی 

ز  ز است. هیچ چی  حرف مرد بکند همت 

 دیگری از حرف هایش استدالل

 .نمیکند
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پلک باز میکند. یعبز کجا رفته؟ میتواند 

 به شهر پدری اش رفته باشد؟ آن

همیده بود که اهل اراک بودند و زمان ف

 بعد از ازدواج همراه شوهرش به

تهران آمده بود. اما با گذشته ای که  

 گذرانده بود و شغیل که داشت، احتمال

 .برگشتش به پیش خانواده اش کم است

سد  !جای دیگری به ذهنش نمی 

احتمال دارد که دوباره به تهران بازگردد و 

 به شغل قبیل اش رو بیاورد؟

ز فکر به آن احتمال برافروخته میشود. ا

 بلند شده و از بالکن به داخل واحد

ود  .می 



 .نریمان -

خانه گردن دراز میکند ودر  ز نریمان از اشیر

 حایل که آب پرتقال را از بطری

یزد جوابش را  به داخل لیوانش می 

 میدهد

 .جانم -

داری تو بند و بساطتت کیس که آمار  -

 روسبر هارو داشته باشه؟

 نریمان رسی تکان میدهد

 میخوای چیکار؟ -

... طالرو -  .میخوام... واسم پیدا کبز
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 نریمان بطری را روی کانی  میگذارد

دارم یگ دو نفر، باهاشون حرف  -

ی شد بهت میگم نم. خیی ز  .می 

رادمهر متفکر روی مبل مینشیند و ساعد 

 دست هایش را روی زانو هایش

جلو خم میشود گذاشته و کیم رو به  

امکان داره برداشته باشه رس کار  -

ا معتاد کارشون  قبلیش. اونجور آدما اکیر

میشن. خودشون بخوان هم نمیتونن که 

 .دست بکشن

 نریمان کنارش مینشیند

پیداش کردی اصال. میخوای باهاش  -

 ازدواج کبز رادمهر؟



 پارت پنجاه و پنج

ه  رادمهر یی حرف به گوشه ای خی 

ایز ازدواج با او آرزویشمیشود. زم  

بود. اویی که میوه ی ممنوعه بود. اگر به 

د از مادرش طرد ز  آن دست می 

منده ی  د، رسر ز میشد و اگر دست نمی 

منده ی اویی میشد که
 دلش میشد. رسر
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با چشم های عسیل اش، نگاهش میکرد.  

د، خییل کم، حرف ز  کم حرف می 

نزدنش را میگذاشت به حساب کم رو 

نش، اما چشم هایش یک دنیابود  



حرف میگفتند. از دست مردم و حرف 

ی ز  هایشان آزرده بود، اما چی 

نمیگفت. در ظاهر به روی خودش نیم 

 اورد، اما رادمهر بود که میدید او

چطور الغر میشود. او چطور میسوزد از  

 گذشته ی که بد زخیم به تنش زد

و حایل که نمک روی زخمش شده بود و 

معلوم اینده اس نا  ! 

یک روز در قرار ته باغشان، دل به دریا 

 زد، با تردید پرسید

 چرا باهاش ازدواج کردی؟ -

طال کیم نگاهش کرد. کاسه ی چشم  )

 هایش پر شد و دست هایش روی



دامنش مشت شد. لب های ترک خورده 

 اش را با زبانش تر کرد و گفت

اش  - بابام آدمیه دوست نداره دخی 

هبمونن خونه. میگه ب رکت خونه می  . 

ز خواستگارم بود. همونم  ساجد اولت 

 قبول کرد. من نه دیدمش نه باهاش

حرف زدم. یه روز صبح فقط یگ اومد 

 ارایشم کرد بعدش نشوندن رس

سفره عقد، اون لحظه ساجد رو دیدم. 

 همون شب هم محرم شدیم هم

رفتیم رس خونه زندگیمون. اول کتکمو 

 همون شب وقب  خوردم که از ترس

 .و خجالت نذاشتم بهم دست بزنه



رادمهر دندان روی هم میسابد. طال 

 سکوت میکند. پاهایش را از زانو بسته

 و رسش را روی زانو هایش میگذارد
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واسه خاطر من زندگیتو نابود کن. تو  -

. خوشگیل. برو رو داری  .جوویز

ز خودتو خانوم   عت 
میتویز یه دخی 

. من بیوه ی یی کس بدرد
 خودت کبز

 .نمیخورم

 رادمهر کالفه نچر میکند

حوصلمو رس نیی طال. من خودم  -

 میدونم چیکار دارم میکنم. واسه من زن



 .و خانوم یعبز تو. غی  این معبز نداره

ند. رادمهر با  ز طال لبخندی مالیم می 

حم ساجد خییل تفاوت دارد. ساجد  بی   

. حرف حالیش نمیشد. این  بود و وحیسر

 اواخر هم فهمیده بود که به خدا

هم حب  اعتقاد ندارد. اما رادمهر اینگونه 

. همایز که ز  نبود. ارام بود و متت 

آرزویش را داشت. اما خودخوایه بود 

 اگر او و آینده اش را فدای خواسته

ی خودش میکرد. خوب میدانست که 

این ازدواج مادر رادمهر راضز به  

نیست. خوب میدانست که این ازدواج 

د. اما باز هم دلش  رس نمیگی 



میخواست کیم کنار این مرد وقت 

 بگذراند. داشتنش خوب بود، حب  اگر

 .(دائیم نبود
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 پارت پنجاه و شش

رس تکان میدهد. سوال نریمان سخت و 

ز است. پاسخ دادن به آن  سنگت 

یل نمیشود. همینطور یهویی و هردم ب

 ازدواج با طال! طالیی که روزهایی 

سخب  گذرانده. نریمان که سکوتش را 

د  میبیند ترس جانش را میگی 

حب  یه درصدم احتمال نده که بذارم  -



ه  .این ازدواج رس بگی 

ز میگذارد  .لیوان اب پرتقالش را روی می 

 گذشتشو  -
ی

، زندگ میخوای پیداش کبز

ان کبز اوگ. مشکیل ندارم  .جیی

اما فکر اینکه بخوای باهاش ازدواج کبز 

ون رادمهر  .بنداز از رست بی 

 .رادمهر ارام نگاهش میکند

؟ -
ی

 واسه شغلش میگ

 .واسه هر یحر رادمهر. من نمیذارم -

، فکر بچه ات  فکر خودتو آبروت نیسب 

 .باش

ند ز  رادمهر لبخندی آرام می 

 چه ربظ به طاها داره؟ -



خواد پیش خییل ربط داره. اونو که می -

 .اون زن بزرگ بشه نه تو
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 .طال آدم بدی نیست -

 نریمان دستش را توی هوا تکان میدهد

نمیگم بده. ویل ادم هر چقدر خوب،  -

 زیاد توی یه محیط باشه تاثی  

ه. قبول کن اینو  .میگی 

دست به جیب به  رادمهر بلند میشود 

ود  سمت پنجره می 

تت کو؟ دوست داری   - گذشته از اینا غی 

 کیس زنت بشه که هزار تا مرد



 ...دیگه طعمشو کشیدن و دست

 فریاد رادمهر نطقش را خفه میکند

بسه نریمان. دهنتو باز کردی هر یحر  -

ی . هیچ بیز
ی

 دلت میخواد میگ

ی توی این دنیا دوست نداره شغیل  برسر

 رو انتخاب کنه که توش از این

ن دست. ویل بعضز وقتا دست بره به او 

 .مجبوره

برمیگردد و توی چشم های متعجب 

ه میشود  نریمان خی 

نه. نمیخوام باهاش ازدواج کنم. من  -

 حب  به ازدواج فکر نمیکنم چه با

طال چه با کس دیگه. من فقط میخوام 



 بدم. پول بدم کار بدم
ی

 بهش زندگ

ون. اینو   بیاد بی 
ی

خونه بدم. تا از اون زندگ

ات فرو کن توی کله . 
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 پارت پنجاه و هفت

 کیم مکث میکند و ادامه میدهد

سطح تفکراتت این نباشه نریمان.  -

 یادمه وقب  میخواستم واسه گالری

منیسر استخدام کنم. وقب  دیدم یکیشون 

ه، تا بهش گفتم  بهی 
 
 از باق

استخدایم برگشت گفت واقعا؟! یبز 

ز مطلقه ام یا مجر  ست  د؟نمیخواین بیر  



 مگه به حال کارت داره؟ گفت 
 
گفتم فرق

ز  طشون همت   اخه هر جا رفتم رسر

ز ما  . ما... همت  بود و اینکه پایشون باشر

 مردایی که راحت دهن باز میکنیم

نیم، خود  ز  می 
ی

و به هر دخی  و زیز هر انگ

 ماها باعث میشیم بد بشن،

بعدش میگردیم دنبال خوبش و میگیم 

 نیست!ویروس رو خودمون پخش

یکنیم و انتظار داریم چند نفر این وسط م

 پادتن بزنن خودشونو نگه دارن

واسه ما! واسه مایی که آلوده ی صد تا 

 .ویروسیم

دوباره میچرخد و نگاهش را به کوه 



ز مقابلش میدهد  .رسسیی

ز  نریمان یی حرف روی صندیل می 

 .غذاخوری مینشیند و سکوت میکند

** 
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سد، بار و بن دیلشان را جمع شب که می 

ز و رایه کلبه میشوند. نریمان  میکتز

دست دراز میکند و موسیف  مالییم، 

ز را میشکند  .سکوت ماشت 

 .جاده ی تاریک و خلوت

 .موسیف  ارام

جا و مکان مناسبی است تا کیم مغز را 



 فارغ از هر دغدغه اش کیم ازاد و

رها کرد. سنگیبز را از رویش برداشت و 

مویرگبه تک تک سلول ها و   

احت داد. به هیچ فکر نکرد و  هایش اسی 

 .رها چون تکه چویی روی آب

چون حبایی کوچک روی موج. چون 

 پرنده ی بر فراز آسمان. چون

گ هفت ساله میان باغ با عروسک   دخی 

، گایه باید رها شد، گایه  کاموایی

باید فارغ شد، گایه الزم است، چند 

 .لحظه مرد و بعد نفس کشید

ون یم اندازد. به تاریگ جنگل،  نگاه به بی 

. به ز  به خطوط سفید روی زمت 



ز ها به چراغ های روشنشان. به  ماشت 

 که جریان دارد... جریان دارد
ی

 ...زندگ

 که طالیی را میان خودش گم  
ی

زندگ

 کرده... ول کرده و او را اسی  طوفان

 .کرده

سند  .نزدیک طلوع افتاب به کلبه می 

قدر خسته هستند که به هر دوتایشان ان

ز به داخل کلبه،  محض پا گذاشت 

 .غرق خواب میشوند
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 پارت پنجاه و هشت

** 



نهال کاله کاموایی طاها را رسش میکند و 

د. طاها با دیدن  دستش را میگی 

 گل و الی جاده میگوید

 فرغون سواری بکنیم؟ -

ند ز  نهال لبخندی می 

 تو منو هل میدی؟ -

نم. بچه اممن که نمیتو  - . 

 .منم بچه ام. نمیتونم هلت بدم -

 طاها پشت چشیم نازک میکند

ز نشسب  داری  - تو وقت شوهرته. نبیت 

 .پیاز پوست میکبز 

 نهال اخیم میکند
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فکر نمیکبز گنده تر از دهنت حرف  -

؟ یز ز  می 

 طاها با افتخار میگوید

من بیشی  از سنم میفهمم. بابامم  -

 .همیشه میگه

مقابل کلبه ی رادمهر که رد میشونذ،  از 

 نهال یم ایستد و پشت رس او، طاها

ز  ز یم ایستد. نهال با چانه به ماشت  نی 

 رادمهر اشاره میکند و میگوید

 .بابات اومده -

طاها رسی    ع نگایه به داخل حیاطشان یم 

 اندازد



 .اخجون -

دست نهال را رها میکند و به سمت کلبه 

 میدود. نهال پشت رسش رایه

 .میشود

ود و دست های   طاها از پله ها باال می 

 کوچکش را انقدر روی در میکوبد تا

باالخره نریمان خواب آلو بلند شده ودر 

 را باز میکند. با دیدن طاها

ند ز  لبخندی مالیم می 

 .چطوری فسقل -

طاها کفش هایش را از پا میکند و رسی    ع 

 وارد کلبه میشود و به سمت

ود که روی تخت خوابیده  .رادمهری می 
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نریمان میخواهد در را ببند که متوجه 

 نهال میشود. هل شده و دسب  به

 موهایش میکشد

ببخشید متوجه نشدم. خوب  -

؟ با زحمتای ما ز  .هستت 

 نهال مودب سالم میدهد

نه این چه حرفیه. زحمب  نیست. اقای  -

؟ ز  اخوان خوب هست 

ز توبله ممنونم.  - بفرمایت  ! 

ود  نهال قدیم عقب می 

نه دیگه باید برم رستوران. صبحونتونو  -



 .اماده کردم میفرستم. یا اجازه

ود و نگاه نریمان  خداحافظز میکند و می 

 تا زمایز که نهال از حیاط کلبه

ود ون برود دنبالش می   .بی 

 .ببند اون گاله رو رسده -

 پارت پنجاه و نه
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 . عقب امده و در را میبنددنریمان قدیم

 .خب حاال -

طاها روی شکم رادمهر خودش را جابجا 

 میکند و به غر زدنش ادامه میدهد

منو بردی گذاشب  اینجا خودت رفب   -



 دوراتو زدی. االن اومدی گرفب  

ون من حوصله  خوابیدی. پاشو بریم بی 

 .ام رس رفت

رادمهر دسب  به صورتش میکشد و سیع 

باشد میکند خونرسد   

ز یکم بخوابم باشه -  .برو پایت 

طاها اما گوشش به حرف های پدرش 

 بدهکار نیست

 .نمیذارم. پاشو بریم -

نریمان روی تخت مینشیند و با لبخندی 

 شیطایز به طاها و رادمهر نگاه

 میکند

 .طاها نکن شکمم درد گرفت -



 طاها دست نگه میدارد

 .تو شیش پک داری شکمت درد نمیکنه -

میخندد و میان خنده اش میگویدرادمهر   
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سیکس پک دارم ایربگ ندارم که جلو  -

ز  به و وزن تو وایسه. برو پایت   ضز

 .ببینم

ود ز می   طاها پایت 

 .اصال نیا. به عمو نری جونم میگم -

انه به روی  برمیگردد و لبخندی دلیی

 نریمان یم زند

 .عمو نری جونم -



نریمان ادای آدم های خواب الود را در 

 میاورد. خمیازه ی میکشد و میگوید

 جونم فسقل؟ -

ون -  .پاشو بریم بی 

نریمان چشم هایش را با دو انگشت 

 میمالد

خوابم میاد جان نری. بذار بخوابم  -

 .بریم بعدش

شما دو تا چرا همه اش خوابتون میاد.  -

 عصبی کاپشنش را در یم اورد و

ز پرت میکند. کالهش را آن را رو  ی زمت 

 هم کنار کاپشنش یم اندازد. به

ود و روشنش  سمت ایکس باکسش می 



 .میکند

صدایش را از عمد زیاد میکند و لجوجانه 

 .مشغول بازی میشود
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رادمهر ونریمان هم با وجود صدای زیاد، 

وند و تا  باز به خواب فرو می 

 از 
ی

زمایز که حس رخوت و خستگ

ان برود. توی رخت خوابجانش  

 .میمانند

نزدیک ساعت نه صبح، نهال با سبد غذا 

 به رساغشان یم اید. صبحانه ی

کامیل برایشان تدارک دیده. از کره ی 



ز   محیل و عسل گرفته تا تخم مرغ آبیر

شده. با اشتها صبحانشان را میخورند و 

 بعد از آن، هر سه تایشان باهم،

وند ون می   .بی 

 پارت شصت

نار دریا وقت میگذرانند و کیم به کیم ک

وند، در آخر  شهربازی می 

ند و  خستگیشان را به یک فست فود مییی

 غذای کامیل سفارش میدهند. از

ا و  ز سیب زمیبز و مرغ کنتایک گرفته تا پیی 

 .بیف
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طاها با چشم هایی پر ازذوق، بال مرغ را 

د و با  داخل سس قرمز فرو مییی

ا اشتها میخورد. ن ز ریمان تکه ای پیی 

هایی که کش آمده را با  برمیدارد و پنی 

 .چنگال جمع میکند

رادمهر در سکوت به جفتشان نگاه 

 میکند. فقط جسمش هست که در این

فست فود شیک حضور دارد، ذهنش در 

 جای جای این دنیا به دنبال طال

ا را  ز ند. نریمان تکه ی از پیی  ز پرسه می 

د ومقابل چشم های رادمهر میگی    

 میگوید

 نمیخوری تو؟ -



رادمهر نگاهش میکند. دست دراز کرده و 

 .تکه ی کنتایک برمیدارد

کل روز را در خیابان های شهر پرسه 

نند و در آخر، خسته و ناالن به ز  می 

سند  .کلبه می 

طاها اول از همه شان به خواب فرو 

ود اما، رادمهر خواب به چشم  می 

طال و هایش نیم آید. نمیتواند از فکر 

 اینکه االن کجاست و در چه

ون بیاید. نمیتواند خودش را  حالیست بی 

 به بیخیایل بزند و اسوده و راحت

به خواب برود، در حایل که نمیداند طال 

 !االن راحت خوابیده یا نه



ی  توی بالکن و روی صندیل حصی 

 مینشیند. کیم بعد نریمان هم کنارش

مینشیند و پتویی را که آورده روی پاهای 

 .جفتشان میکشد
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؟ -  به طال فکر میکبز

رادمهر سکوت میکند. حرف نزده 

 .مشخص است که به چه فکر میکند

ن  - ی ازش بگی  گفتم به بچه ها. خیی

 میگن بهم. محسن گفت خییل از

اونایی که میان توی اینکار، اسم و 

ز کال  . از رویرسمشون رو عوض میکتز  



ز هم طول میکشه  .ظاهر دنبالش گشت 

 رادمهر رسفه ای کوتاه میکند

بود. امکان نداره کیس  طال یگ -

 .ظاهرش شبیه طال باشه

نریمان کیم مکث میکند و با تردید 

سد  مییر

 چیشد که ولش کردی؟ -

ز یم اندازد  .رادمهر رسش را پایت 

دیگر کالفه شده بود. هر چه به  )

هایش بدهکار مادرش میگفت گوش  

 .نبود

 .مادر من، من دوستش دارم -

به جهنم که دوستش داری. من پرس  -



 بزرگ نکردم که برم براش زن بیوه

م  .بگی 
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 پارت شصت و یک

-  
 
اصال بیوه باشه یا مجرد. چه فرق

 دارن این دو تا. چرا حرف یی ربط

ز مادر من نت  ز  .می 

ه، پای اون زنیکه رو بکیسر به این خون -

 .حاللت نمیکنم رادمهر

پا تند میکند و زیر لب دشنام گویان وارد 

 .اتاقش میشود و در را بهم میکوبد

رادمهر دو طرف شقیقه اش را با انگشت 



 .میمالد و سیع میکند آرام باشد

غی  منطف  بودن مادرش را نمیتواند 

 هضم کند. مگر چه اشکایل دارد

کرده ازدواج کردن با زیز که یکبار ازدواج  

 .و به هر دلییل االن مجرد است

چه اسم زن بیوه رویش باشد چه اسم 

 .زن مطلقه

 .اصال با این اسایم هم مخالف است

 بیوه یعبز چه؟

زیز که شوهرش مرده چرا باید یک اسیم 

 رویش برود؟

 مگر چه شده؟
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؟  مطلقه یعبز یحر

ز مگر بد است  !طالق گرفت 

خوشش نمیاد از اینکه این جماعت برای 

ی یک اسیم دراورده اند ز  .هر چی 

طبق معمول و بعد از هر اعصاب 

 .خردیش، به طال نیاز دارد

باز راه در پشب  و کوچه همیشه خلوت و 

 دیواری کوتاه را یط میکند و در

سد که با لباش کرم  آخر به طالیی می 

 رنگ و دامبز سفید، کنار حوض

م مشغول اب دادن به گلدان نشسته و آرا

 هاست. موهایش را هم دم اسبی 



 .بسته و با دقت مشغول کارش است

ود و وقب  به کنار  آرام آرام نزدیک می 

ند ز سد، صدایش می   .باغچه می 

 ...طال... تل طال -

طال هیبز میکشد و نگایه به اطرافش یم 

 اندازد. با دیدن رادمهر رسی    ع بلند

ود  .شده و به سمتش می 

 .بیا اینور میاد میبینه یهو -

ند ز  رادمهر لبخندی می 

بیاد ببینه اصال. عشقیم دلم میخواد  -

 .پیشت باشم

طال به درخت رسو پشت رسش تکیه 

ند ز  می 
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 .چه عجیب. این وقت روز -

ود. طوری که زانوی  رادمهر جلو می 

 .پایش، به زانوی پای طال میخورد

 دلم تنگ شد. حرفیه؟ -

میکند طال نچر   

-  
ز
 .نه آقا. چه حرق

ز طال غرق لذت  رادمهر از آقا گفت 

 .میشود

 .میگم طال -

 طال سوایل نگاهش میکند

 پایه ای فرار کنیم باهام؟ -



 .چشم های طال گرد میشود

 رادمهر؟ -
ی

 یحر میگ

 رادمهر لب روی هم میفشارد

میگم فرار کنیم. بریم یه شهر دیگه. یه  -

 .جا دیگه

تکان میدهد طال رسی به دو طرف  

 .داری شویحز میکبز  -

 .نه جدی ام. مامانم راضز نمیشه -
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 طال میگوید

طبیعیه. میخواد چیکار مبز که هم  -

م  .بیوه ام هم سه سال از پرسش بزرگی 



 رادمهر اخیم میکند

چیه؟ تو هم از خداته انگار مامانم  -

 مخالف باشه. دلتو زدم؟

طال دست هایش را دو طرف صورت 

 رادمهر میگذارد

من عاشقتم رادمهر. خییل دوست  -

 دارم. ویل باید قبول کنیم یه رسی

اتفاقا، هیچوقت توی زندگیمون نیم 

ز   .افت 

 .فرار کنیم. فرار کنیم اتفاق یم افته -

 .دیوونه بازیه رادمهر -

تو پایه ام باش. همه چیش با من. همه  -

ش میکنمیحر رو خودم درست . 



 طال کیم مکث میکند

 .بریم جنوب -

رادمهر با شنیدن حرف طال، لبخند پهبز 

ند ز  می 

-  
ی

 .(هر جا تو بگ
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 پارت شصت و دو

ز شده. حس میکند یک وزنه  رسش سنگت 

 ی صد کیلویی از رسش آویزان

ند و بلند میشود.  ز است. پتو را کنار می 

ن در فضای اطراف ر  حس میکند اکسی 

داردوجود ن . 



ز نریمان. هرچند  - بگو پیداش کتز

 میخوان بده بهشون. فقط زود پیداش

ز   .کتز

نریمان بلند میشود، پتو را روی صندیل 

 خودش میگذارد و کنار رادمهر یم

 ایستد

باشه. باشه. اصال خودم فردا برمیگردم  -

م دنبالش. خوبه؟  تهران. می 

ی نمیگوید. همراه نریمان وارد   ز رادمهر چی 

وند. نریمان برایکلبه میش  

ز پتو پهن میکند و رسش  خودش روی زمت 

 به بالشت نرسیده به خواب فرو

ود. رادمهر اما تا نزدیگ های طلوع  می 



 افتاب فقط رس جایش غلت میخورد

 .و هیچ کار دیگری نمیکند

نزدیگ های صبح، چشم هایش خود به 

ود و کیم فکر  خود روی هم می 

 .و خیال را تعطیل میکند
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ین خییل ادامه پیدا  این خواب شی 

 نمیکند. فریاد طاها جفتشان را از خواب

بیدار میکند. رادمهر هراسان بلند میشود 

 و طاها خندان به چهره ی جفتشان

 .نگاه میکند

ل کند.  رادمهر نمیتواند عصبانیتش را کنی 



ود و سییل ارام روی  جلو می 

ند. نریمان شوک زده از   ز صورت طاها می 

ار رادمهر از خواب الودی در یمک  

ند تا گریه اش را قورت  ز اید و طاها زور می 

 دهد. بار اولیست که از پدرش

کتک میخورد. تا حاال نشده بود پدرش او 

 را بزند! حب  در بدترین موقعیت

ز نگاهش کرده بود  .ها فقط خشمگت 

رادمهر چند ثانیه ی طول میکشد تا به  

د. ف کشکاری که کرده بود یر بیی  

 میکشد 
ز
ود. پوق قفل میشود و عقب می 

 و دستش را محکم روی صورتش

میکشد. نریمان بلند میشود، طاها را بغل 



د. روی وت مییی  میکند و او را بی 

 صندیل مینشاندش و میگوید

بابات این روزا حالش خوب نیست.  -

 وگرنه میدویز که خییل دوست

 .داره

ی نمیگوید و نگاهش را به  ز طاها چی 

 .درختان میدهد

ند و با  ز نریمان دسب  به شانه ی طاها می 

 بوسیدن گونه اش بلند میشود و

 وارد کلبه میشود
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 پارت شصت و سه



ته رادمهر؟ بچه رو واسه یحر - چخیی

؟ یز ز  می 

شورشو دراورده نریمان. هیع میخوام  -

 بهش هیچر نگم. هرروز داره بدتر

 .میکنه

اون بچه اس. خودت میدویز تو چه  -

 بحرانیه. اتفاقا از وقب  که اومده

اینجا حالش خوبه. تو حالت خوب 

 .نیست

ز  رادمهر بسته ی سیگارش را از روی می 

 تلفن برمیدارد

آره خوب نیستم. اصال هم خوب  -

 .نیستم. داره حالم بهم میخوره



دردت اگه طالس، گفتم پیداش  -

ز ا م تهران و پیداشمیکنم. همت  الن می   

 میکنم. خوبه؟

ند ز  .رادمهر پوزخند تلچز می 

کاش بدویز دردم فقط پیدا شدنش  -

 چیست؟

سد  نریمان کالفه مییر
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 ...دردت چیه پس؟ بگو -

ند ز  رادمهر پگ به سیگارش می 

دردم اینه اویز که دوستش داشتم یه  -

 کرده،
ی

 عمر توی اشغال دویز زندگ



لجن دست و پا زده و انوقت  یه عمر توی

 من خی  رس انقدر رسمو مشغول

 .کردم که نتونستم برم سمتش

تو که نمیخواسب  با وجود نیاز بری  -

 سمت اون؟

 رادمهر دسب  توی هوا تکان میدهد

 .نیاز خودش میدونست -

 که شنیده بود را! 
ز
پویان باور نمیکند حرق

 یعبز چه که میدانست! یک زن

ه ی مردش خیی یک عمر از معشوق

 داشته باشد و آن وقت سکوت اختیار

ی نگوید! دم نزند ز  !کند و چی 

 ...باورم نمیشه -



ز غذاخوری  رادمهر روی صندیل می 

 مینشیند

بشه یا نشه. میدونست. طالرم  -

 .میشناخت

نریمان گیج و گنگ روی صندیل مقابل 

 رادمهر مینشیند

؟ -  واضح تر نمیتویز حرف بزیز
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اگه بخوام برات تعریف کنم، یه هفته  -

 .طول میکشه

د  رادمهر ابروهایش باال مییر

 یعبز انقد همه یحر پیچیده اس؟ -



 .پیچیده تر از هندسه -

 پارت شصت و چهار

بعد از صبحانه نریمان را رایه میکند و 

 
ی

 خودش میماند و روزمرگ

 اش. لباس میپوشد و طاها ها را  
ی

همیشگ

برمیدارد وکه از او دلخور است   

رایه خانه ی عمو قاسم میشوند. از 

 روزی که او را از بیمارستان اورده

انقدر درگی  شده که نتوانسته به 

ند و با بفرمایید ز  عیادتش برود. در را می 

بلند ماه تاج خانم وارد حیاط کوچک اما 

 با صفای خانه میشوند. حیایط

مرب  ع شکل که دور تا دورش شمشاد  



 چویی کاشته اند و یک س
ویش، تخب   

و سمب  دیگر دبه ی انواع ترشر ها. 

 سمت دیگر حیاط هم، خانه ی دو

طبقه ی عمو قاسم. خود خانه داستایز 

 جدا دارد. خانه ی تماما چویی با
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رنگ های شاد که روی هر الوانش 

 نشسته. مشخص است که همه ی اینها

کار یک دخی  است! ماه تاج خانم چادر 

ون یم اید به رس از  در خانه بی  . 

 .سالم پرسم -

نگایه به ماه تاج یم اندازد. زیز تپل و 



 جوان با صوری  گرد که دورش با

رورسی آیی و چادر گل دار پوشیده شده. 

ود و مودب سالم  رادمهر جلو می 

میدهد. طاها هم پشت رس رادمهر سالم 

 میدهد. ماه تاج خانم به گریم

د و ر  اهنمایشان جفتشان را تحویل میگی 

 میکند تا برای دیدن عمو قاسم به

طبقه ی باال بروند. طبقه ی اول به 

 چویی که
 طبقه ی دوم از طریق نردبایز

به شکل کج نصب شده، وصل شده 

 .شده است

های  رادمهر کفش های خودش و کفش

 طاها را کنار پله های کوچک بالن



د و از  جفت میکند و طاها را بغل میگی 

ود. از این باال بهی  نردبان باال می    

میشود منظره اطراف را دید. خانه ی 

 عمو قاسم باالی یک تپه ی کوچک

ز و رو به تپه های  قرار دارد. تپه ی رسسیی

ز میگذارد  بلند دیگر. طاها را زمت 

و وارد خانه میشود. عمو قاسم روی 

 تختش دراز کشیده و به دقت مشغول

گوش دادن به رس خط خیی هاست. 

هایی یی  رس و ته و یی پایان. یا خیی  

خیی از یک سوئیس ذهبز میدهد، یا خیی 

 از یک جنگ داخیل در کشورهای

 .همسایه
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 پارت شصت و پنج

ز میشود و با  با حس ورود کیس نیم خی 

 رس برگرداندن و دیدن رادمهر،

ز که میخواهد بلند شود، رادمهر  همت 

د. دسب  به شانه ی  جلویش را میگی 

عمد قاسم میگذارد و خم شده و بوسه 

 .ی روی رس عمو قاسم میگذارد

 عمو قاسم لبخندی زنده و آرام میگوید

 .زنده باشر جون-

د، رو به او، به  رادمهر که فاصله میگی 

 سمت مبل های گوشه ی خانه، دست



 دراز میکند و میگوید

ز  - ز جوون. بشت   .بشت 

 .سالم -

با صدای سالم کودکانه ی رس 

داند. با دیدن طاها لبخندی برمیگر 

 عریض

 زده و دستش را دراز میکند

 .سالم پرس جون -
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طاها دست کوچکش را الی دست 

 چروک و پینه بسته ی عمو قاسم

میگذارد و چند ثانیه همانطور میماند 



 رسی    ع عقب کشیده و کنار رادمهر

 .مینشیند

ز عمو قاسم؟ -  خوبت 

ویزان عمو قاسم پاهایش را از تخت ا

 میکند. نفیس میکشد

ه. تو در چه  - شکر خدا. نفیس میاد و می 

 حایل. نبودی این چند روز اما

رساغتو از نهال گرفتم و دیدم طاها رو با 

ه. گفت  خودش یم آره و مییی

 .رفب  رامرس

 رادمهر رس تکان میدهد

م.  - یکم کار داشتم. نشد طاها رو بیی

 .زحمتش افتاد گردن شما



رحمته. پرس خوب و زحمت نیست  -

 .ساکتیه. دست مریزاد بهت

 .لطف دارین شما -

ماه تاج خانم با سیبز بزرگ حاوی قوری 

 چایی تازه دم، پیاله های خشکبار

ه، وارد اتاق  ز و سبد میوه های پایی 

 میشود. سیبز را میانه ی اتاق میگذارد و

ود. رادمهر  با نوش جان گفتبز دوباره می 

 دست دراز میکند و هر سه

 را پر از چایی میکند
 .استکان توی سیبز
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انقد رسم قایط شد که نشد یه بار  -



 بشینم درست و حسایی باهات حرف

 .بزنم

 رادمهر دسب  روی شانه ی طاها میگذارد

؟ - ی یکم بالکن بازی کبز  می 

رادمهر مظلوم نگاهش میکند. چشیم 

ود  .میگوید و بلند شده و می 

 .در خدمتم من عمو -

 پارت شصت و شش

هنوز واسم سواله ادیم مثل تو، ویال  -

 هاس لوکس یکم اون ورتر رو بذاره

و بیاد توی کلبه های نمور و کوچیک 

 .اینجا بمونه

 رادمهر نفیس تازه میکند



همرسم یک و سال و نیمه که فوت   -

 .کرده. اوضاع طاها خییل خوب نبود

ضای شهری و اوردمش اینجا که یکم از ف

 .شلوغیش ازاد شه
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ز یم اندازد  عمو قاسم متاثر رس پایت 

 به حال طاها  -
 
متاسفم پرسم. فرق

 داشت؟

رادمهری رسی به نشانه ی تایید تکان 

 میدهد

خییل. اروم تر شده. بیشی  میخنده و  -

ه رساغ نبود  اصال فکرش نمی 



ه و به روش نمیاره.  مادرش. شایدم می 

داریه بچه ی تو  . 

عمو قاسم رس میچرخاند و به طاهایی که 

 توی بالکن ایستاده و چشم به

 منظره ی مقابلش دوخته یم اندازد

توی این سن بچه ها دنیای شگفت  -

ی دارند. مرگ رو اونطور که ما ز  انگی 

میشناسیم نمیشناسن. اونا کال دنیا رو 

 یک جور دیگه میشناسن. واسه همینه

ایی که واسه ما 
ز سخت و عذاب  اون چی 

 اوره، واسه ی اونا توی دنیاشون یه

 .معبز داره که فقط خودشون میدونن

د  رادمهر مسی  نگاه عمو قاسم را میگی 



میفرستمش اونور. نمیذارم اینجا  -

 و عشق و
ی

 بمونه. بره اونور یر زندگ

 .حالش

 و عشق و حال اینور اونور نداره،  -
ی

زندگ

 دل ادم که رضا باشه، رس کوه

 کنههم می
ی

تونه عشق و حال و زندگ . 

ند ز  رادمهر لبخندی می 
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ام به نظرتون ویل من  - با نهایت احی 

 
ی

 مخالف این حرفم. واسه زندگ

، واسه  کردن دلیل باید داشته باشر

. یه  عشق و حالم باید دلیل داشته باشر



دلیل محکم که کنارش یه بدبخب  دیگه 

 تو دهبز نزنه بهت. اینجا تا

، یه یحر پیدا میشه  میخوا ی خوش باشر

 که خوشیت رو نابود کنه. ادمای

 .اینجا انگار طلسم شدن. یه طلسم قوی

ز یم اندازد  عمو قاسم رس پایت 

طلسم نشدیم. نتیجه ی دل هامونه.  -

 خدا به اندازه ی دل هر کیس بهش

سونه. قدیما این شکیل نبود.   روزی می 

 کیس به کیس حسودی نمیکرد. کل

ز رو هم تا فالن اهل محل پو  ل میذاشت 

 .تازه عروس وداماد خونه بخرن

قدیما دل ها یگ بود. شاید خونه ها با 



 دیوار از هم جدا شده بودند، اما

دلها بهم چسبیده بودند. االن ما 

هیچکدوممون، چشم دیدن خوشر 

 همدیگر

رو نداریم. تا میبینیم یگ میخنده و 

نیم وسط چشمش تا ز  شاده، با یه تی  می 

 .نابود شه

 رادمهر ابرو باال یم اندازد

موافقم. اما نمیشه همه یحر رو  -

ز قدیما  انداخت گردن دلهامون. میگت 

 پول

ز خونه میخریدن، چون انقد  میذاشت 

ز که میبخشیدن. شکمشون سی  
 داشت 



بود. خونشون گرم بود. االن به زور شکم 

 سی  میشه. چه رسد به خونه ی

 !همسایه
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ت و هفتپارت شص  

عمو قاسم اینبار لبخندش غلیظ تر 

 میشود

 !شما جوونا چقد دلتون پره -

 .خییل... خییل زیاد عمو -

عمو قاسم رس تکان میدهد و بحث را 

 ادامه نمیدهد. با وجود این وضعیت

ز را درک کند  .خوب میتواند همه چی 



رادمهر خم میشود و استکان چایی عنو 

 قاسم را بدست میدهد و به خواست

د.  او، پیاله ی خرما را به سمتش میگی 

 خودش هم با دانه ی توت خشک،

چاییش را میخورد و طاها را صدا میکند 

 تا چاییش را بخورد

بابایی نمیخوام. اینجا خییل خوبه.  -

 .میخوام اینجا باشم

 .بیا چاییتو بیی بخور -

 .نمیخورم. میل ندارم -
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بعد از رادمهر دیگر اضاری نمیکند. 



ز  ز که عزم رفت   خوردن چایی همت 

میکند به خواست عمو و ماه تاج خانم، 

 برای ناهار میماند. سفره ی سه

نفره، توی بالکن خانه با عنوان 

ترشیجات و دیس برنج زعفرایز و 

 خورشت

ناردون، چیده میشود. مشغول خوردن 

 ناهار میشوند که صدای بسته شدن

یل که در یم اید و کیم بعد نهال در حا

 شالش را از روی شانه اش یم

اندازد باال یم اید. به محض دیدن 

 رادمهر، رسی    ع شالش را مرتب میکند و

سالیم میدهد. چرا متوجه کفش هایشان 



 .نشده بود

ز که میخواهد بلند شود،  رادمهر همت 

 عمو قاسم میگوید

ز پرس. نمیخواد بلند شر  -  .بشت 

رادمهر مینشیند. اما طاها بلند شده و 

 سفت و سخت نهال را بغل میکند

فت تو نبودی -  .حوصلم داشت رس می 

نهال خم میشود و بوسه ی به رس طاها 

ند ز  می 

 .منم منتظر بودم بیایی  -

ی نمیگوید. مییل به ناهار ندارد  ز طاها چی 

 و بوی غذا های توی رستوران

ز  اشتهایش را کور کرده. به طبقه ی پایت 



ود و لباس هایش را عوض  می 

. لباس های مرتبی میپوشد و میکند 

ند و خودش نمیداند ز  عطری به تنش می 

چرا اینکار ها را میکند! سایل به مایه از 

 عطرش استفاده میکرد و اینکارش
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هم برای خودش، هم برای ماه تاج خانم  

 که بشقاب غذا به دست با تعجب

نگاهش میکند. میخواهد به طبقه ی باال 

 برود که ماه تاج خانم میگوید

 .مرد قشنگ و خوشتیپیه -

ز نگاهش میکند  نهال برمیگردد و تی 



 منظور؟ -

 ماه تاج شانه باال یم اندازد

. فقط همینجوری گفتم -  .هیچر

-  
ی

 .تو هیچر رو همینجوری نمیگ

ز میگذارد  ماه تاج بشقاب غذا را روی می 

نهال یم اید و نزدیک  

-  . میگم که هوش و حواستو جمع کبز

 وقب  یه مرد مجرد میاره بچشو

میذاره پیشت، یعبز انقد براش عزیزی که 

 عزیز جونشو به تو میسپاره. حاال

 فهمیدی چرا میگم؟

 نهال اخیم میکند

ماه تاج، بار اخرت باشه از این حرفا  -



یز  ز  .می 

. همه میگن خییل  - بد نیست که دخی 

ره. انقد که تا ته عمر خودش وپولدا  

 .بچه اش کار نکن بخور
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 .بسه ماه تاج -

با صدای بلند نهال، ماه تاج حرفش را 

 .قطع میکند و هیچ نمیگوید

 پارت شصت و هشت

ود. روی تخت  به طبقه ی باال نمی 

 مینشیند و نگاهش را به درختان زرد و

 .نارنچی مقابلش میدهد



ناخواسته توی رسش حرف ماه تاج خانم 

 میپیچد. رسش را تکان میدهد تا

د  .این افکار از رسش بیر

مرد خوب و جذابیست، از آن دست مرد 

 هایی که میتواند ارزوی هر

ی باشد. اما او برای مردها ساخته  دخی 

 نشده. کل سلول های تنش با هیچ

مردی همخوایز ندارد. در میان افکارش 

 غوطه ور بود که طاها کنارش

شیندمین  

 .میگم نهال -
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د. میچرخد و  کوتاه شانه اش باال مییر

 متوجه حضور طاها میشود

 یه چس بگم؟ -

د  نهال رسش را نزدیک صورت طاها مییی

؟ -  یحر

 طاها ارام کنار گوش نهال میگوید

ی به اسم طالس -  .بابام دنبال یه دخی 

چشم های نهال گرد میشود و ناباور 

سد  مییر

 واقعا؟ -

اره خودم شنیدم. عمو نریم داشت با  -

د شنیدم ز  .بابام حرف می 

 یعبز این مرد عاشق شده؟



ز این مرد عصبی  عاشق شدن به هیچ چی 

 .و رسد نیم اید

 فالگوش وایساده بودی؟ -

 طاها مظلومانه نگاهش میکند

اخه صبح بابام زد در گوشم. منم گفتم  -

 چرا بابام انقد عصبیه، اخه بابام تا

ز شنیدمحاال من و نزده بود، واسه همت  . 

 نهال صاف یم نشیند
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 .به هر حال، کار خویی نکردی -

 طاها شانه باال یم اندازد

ه هرکیه حال خویی نداره،  -
دخی 



 .نمیدونم

 نهال لپ طاها را میکشد

چیبز نکن بچه -  .انقد خیی

 کیم مکث میکند و ادامه میدهد

 گفب  بابات زد تو رو؟ -

تکان میدهد طاها رس   

ه تو رو  - نم باباتو یاد بگی  ز ز یگ می 
متز

 .نزنه

 طاها بلند میخندد

ه نمیتویز بزنیش؟ -  بابای من چی 

 نهال میخندد

ه چیه؟ -  چی 

د  طاها دست هایش را دور رسش میگی 



 .چی  دیگه مو داره. وحشیه -

سد  نهال میان خنده اش مییر
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ه دیگه؟ -  منظورت شی 

ش را غنچه میکندطاها لب های  

 .بچه ام خب -

نهال بلند میخندد و رسش را به عقب 

 پرت میکند که همان لحظه رادمهر را

میبند که از توی بالکن طبقه ی باال، 

 .نگاهش میکند

 پارت شصت و نه

لبخندش را رسی    ع جمع میکند و هول و 



 دستپاچه به بهانه کمک کردن به ماه

ود. نیم ساعت دیگر  خانه می  ز تاج به اشیر

وند و او تازه  رادمهر و طاها می 

ود. اتاق بوی  فرصت میکند باال می 

 عطرش را میدهد. عطر رسدی که توی

این هوای نه چندان گرم، وجودم ادم را 

 یخبندان میکند. عمو قاسم لحاف را

رویش کشیده و چشم بسته. ارام و 

د وساکت اتاق را جمع و جور میکن  

توی اینه ی کوچک روی طاقچه نگایه 

 به خودش یم اندازد. گونه هایش
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د.  قرمز شده! نیشگویز از خودش میگی 

 جوری دست و پایش را گم کرده

ستانیست    بچه ی دبی 
که انگار یک دخی 

 !که عاشق پرس همسایه شده

ود و در را میبندد. توی  ون می  از اتاق بی 

قا جایی کهبالکن یم ایستد. دقی  

رادمهر ایستاده بود و نگاهش میکرد. 

 نمیداند چه مدت زمایز بود که اینجا

ایستاده و زیر نظرش گرفته بود. خودش 

 هم انقدر حواسش پرت حرف

 .های طاها شده بود که حواسش نبود

ی طال نام که رادمهر به دنبال  دخی 

 اوست. میتواند ان سفرش هم به آن



 دخی  ربط داشته باشد؟

نسبب  با او میتواند داشته باشد چه ! 

هزار سوال در ذهنش چرخ میخورد. 

 انقدر درگی  میشود که برای رهایی از

ند ز ون می   .این افکار، لباس میپوشد و بی 

ز میخرد.  ود و همه چی  به بازار محیل می 

 هر چه که نیاز دارد و ندارد. تنها

میخواهد رسش را گرم کند تا ذهنش گریز 

ندبه هیچ جایی نز  . 

ز   ی تازه میخرد و همت  ز از مصطفز کیم سیی

ون  که میخواهد از مغازه اش بی 

برود مصطفز صدایش میکند. یم ایستد 

 و منتظر میماند. مصطفز دست



هایش را یا دستمال دور گردنش پاک 

 میکند و میگوید

161 pg. 

160 

یه یارویی اومده بود رساغتو میگرفت.  -

 انگار میخواد این دور و بر

هرستورا ز ی بزنه. دنباله آشیر ز  چی 
یز . 

 نهال ابرو باال یم اندازد

 .ما خودمون رستوران داریم -

مصطفز شانه باال یم اندازد و مشغول 

 پاک کردن سیب های داخل جعبه

 میشود

نمیدونم. انگار از این رستوران گنده  -



ز تر از رستوران  هاس. یکم پایت 

شما. فکر کنم اون رستورانشو بزنه، 

نذاره رستوران شما هیچکس پاشو  . 

ه قبول کبز   .بهی 

روزی دست خداس ایشااهللا اونم  -

 موفق باشه

 پارت هفتاد

161 pg. 

161 

خداحافظز میکند و به خانه برمیگردد. 

 برای شام قلیه مایه میگذارد با

ی خوردن و ساالد. کیم هم انار دانه  ز سیی

 .میکند و با گلیر تزیینش میکند



کارهایش که تمام میشود. لباس برمیدارد 

 .و رایه حمام میشود

انقدر زیر دوش یم ایستد تا اب داغ رفته 

 رفته رسد میشود و مجبور میشود

ون بیاید. کاش به خانه نیم امد. کاش  بی 

د. کاش ز  با طاها حرف نمی 

نمیخندید و میان خنده، نگاهش قفل 

 .نگاه او نمیشد

مشغول   از یک سو حرف طاها ذهنش را 

 کرده و از سوی دیگر حرف

 .مصطفز 

ان مرد کیست که یادش افتاده در این جا 

 رستوران بزند؟



شنیده بود این اطراف ویال سازی، هتل 

 سازی و امکان گردشگری زیاد شده

و فکرش را میکرد که در کنار همه ی اینها 

 رقیبی هم برایش بیاید. اما نه

 !اینطور که اول به رساغ خودش بیاید

باس هایش را مرتب میکند و به اتاقش ل

ود. شانه را برمیدارد و ارام روی  می 

موهایش میکشد. موهایش فر درشت 

 بود و بلند، بر خالف موهای

 .خواهرش که صاف بود و کوتاه

 .چقدر دلش برای خواهرش تنگ شده
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چقدر در این روز هایش خواهرش را کم 

 دارد. اگر خواهرش بود االن

وانست با او حرف بزند. افکارش را که میت

ز موریانه مغزش را میجود به  عت 

 .زبان بیاورد و خودش را ازاد کند

اما حیف که نیست. حیف که روزگار به 

ز   بدترین شکل او را از داشت 

خواهرش منع کرد و او حاال باید سالها در 

ز خواهرش بسوزد و  غم نداشت 

 .بسازد

موهایش کارش که تمام میشود، با کلیپس 

 را میبندد و رایه طبقه باال

میشود. عمو قاسم از خواب بیدار شده و 



 روی تختش نشسته و رادیو به

دست مشغول تنظیم کردن فرکانس 

 است. با دیدن نهال ابرو باال یم اندازد

ز میتویز درستش   - قشنگ بابا بیا این ببت 

؟  کبز

ز   د و مشغول باال و پایت  نهال رادیو را میگی 

نس ها میشودکردن فرکا . 

 پارت هفتاد و یک
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باالخره میتواند فرکانیس که پدرش مد 

 نظر داشت را پیدا کند. رادیو را

روی لبه ی پنجره میگذارد و روی تخت  



 .کنار پدرش مینشیند

 خوش گذشت امروز با مهمونت؟ -

 .پرس خوبیه -

 نهال شانه باال یم اندازد

 از کجا معلوم؟ -

وی اون رستوران بعد یه عمر ت -

، دیگه میدونم گ خوبه گ بد ز  .نشست 

ز  -  .ادما میتونن هم فیلم بازی کتز

شدید میل داشت تا صبح بد رادمهر را 

 بگوید تا شاید بشود از این طریق او

 .را از ذهنش دور کند

این ادم اگر اهل این حرف ها بود جای  -

فت ی می 
 یه کلبه ی ش می 



ی میگرفت واسه  ویالی سیصد می 

 رستوران تو هم پیف پیف میکرد. وقب  

اینکارو نکرده و اسایش خودش رو ترجیح 

 داده به همه ی این ژست های

الیک، یعبز اصالت داره. ادیم هم که 

 اصالت داشته باشه، عمرا بتونه نقش

 .بازی کنه

با این حساب یا من بدبینم یا شما زیاد  -

ز پدر من  .خوش بت 
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ه به جای لکه های روی  - گایه بهی 

. حیفه یه  شیشه خود گل رو ببیبز



رسی زیبایی های خاص رو به خاطر زشب  

 .های کوچیک ندید

ند. برنامه ی شب شعر  ز نهال لبخندی می 

وع میشود و خوب میداند  رسر

پدرش دیگر غرق دنیای شعر میشود.  

 گوشر اش را برمیدارد و عکس هایی 

رفته بود را با کپشبز که از یگ که امروز گ

 از کانال هایش برمیدارد پست

میکند " یه رسی آدما، ورودشون به 

 زندگیت یی معبز نیست، میتونه معبز 

خاض داشته باشه که روزگار برات معبز 

 میکنه" خودش هم نمیداند دلیل

ز را انتخاب کرد چیست.  اینکه این مت 



، به ز  بعد از پست کردن عکس و مت 

ود، یکرسی پیام ها را رساغ  دایرکتش می 

 جواب میدهد و بعد از آن به

رساغ فالوور ها و الیک های امروزش 

ود. به محض لود شدن صفحه،  می 

پیج رادمهر را میبیند که پستش را الیک  

ند ز به می   .کرده. روی عکسش ضز

پیجش خصوصیست و نزدیک ششصد 

 هزار فالوور دارد. درخواست دنبال

ون یم اید. رسی با  کردن را میدهد و  بی 

ند و دوباره به ز  پیج های دیگر می 

رساغ پیج رادمهر یم اید. انالین بوده و 

 درخواستش را برای فالو کردن زود



 .قبول کرده

165 pg. 

165 

 پارت هفتاد و دو

ش پست بیشی  ندارد. عکس ها ارام ارام 

 لود میشود. عکس ها بیشی  متعلق

ر به خودش هست در جاهای مختلف د

 نمایشگاهش و کنار لوگوی

BMW گرفته تا پاریس و رم و مسکو و

 چندین کشور دیگر. زیر تمام

عکس هایش هم هزاران دخی  قربان 

ند ز  .صدقه اش رفتند. پوزخندی می 

واقعا با خودشان چه فکر میکنند که 



وند. فکر  قربان یک مرد غریبه می 

میکنند مرد کامنت انها را به خاطر 

میپسندد و بعد  شکلک های قشنگشان

 از

ان سور و سات عقد و عروش را 

 میچیند! واقعا فاز عده ای از جماعت را

نتش را مییندد.  نمیتواند درک کند. اینی 

 یگ از عکس های رادمهر توجهش

که کنار برج   را جلب کرده بود. عکیس

 ایفل انداخته بود و لبخندی پهن به

لب داشت.تاکنون از او لبخندی ندیده 

 بود، حب  شده کمرنگ و کوتاه. پس

توی این عکس دلییل داشته که توانسته 



 .اینطور لبخند بزند

ساعتها توی فکر عکس مینشیند. مثال 

 میخواهد او را از ذهنش دور کند،

بدتر کاری میکند که او هر لحظه به 

 .سلول سلول ذهنش نزدیک تر میشود

و قور شکمش او را وا میدارد  صدای قار 

 که بلند شود و بساط سفره ی شام

 .را بچیند

شایم را پخته خییل نمیتواند بخورد و به 

د  خواب پناه مییی
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*** 



رادمهر از چند نفر پرسیدم. نیست.  -

 نیومده تهران از وقب  که رفته. اگه

 .میومد اینا میفهمیدن

تو  یعبز یحر نیست؟ اب نشده که بره -

ز   .زمت 

نمیدونم رادمهر. من خودمم موندم.   -

 کل تهران رو گفتم زیر ورو کردن

 .ویل باز نیست که نیست

 رادمهر کالفه دسب  به رسش میکشد

درک نمیکنم نریمان، درک  -

 .نمیکنم.یعبز یحر خودشو ناپدید کرده

نریمان گوشر را توی دستش جابجا 

 میکند



 به احتمال مرگش هم فکر کن. نه جایی  -

 داشت نه پویل ممکنه مرده باشه

 .تا االن

ز یم اندازد. درست  رادمهر رس پایت 

 میگفت، احتمالش زیاد است. شاید هم

از این همه فالکت خودکیسر کرده باشد  

 که در این صورت امکان ندارد

 .خودش را ببخشد

ز نریمان. برو رساغ بیمارستانا و  - ببت 

ز میتویز پیدا  و اینا. ببت 
 پزشگ قانویز

؟  کبز

 نریمان حرض میخندد
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داداش زده به مختا. ساعت نه شبه  -

 من کجا برم؟ خستم رادمهر. باشه

 .واسه فردا

 رادمهر نچر میکند

باشه باشه نگه دار فردا. ویل حتما بگو  -

 .خوب بگردن

 پارت هفتاد و سه

نریمان خداحافظز میکند و تماس را 

 قطع میکند. گوشر را روی داشبورد

پرت میکند و نفس عمیف  میکشد. 

 نمیداند این خیی سخت و تلخ را جطور

به گوش رادمهر برساند. رادمهر اگر 



 متوجه این قضیه بشود، امکان ندارد

خودش را ببخشد. دچار عذاب وجدان 

 میکند و این عذاب وجدان انقدر

بیخ گلویش پیچ میخورد که اخر رس 

 .باعث میشود کار نادرسب  انجام دهد

د و  انگشت اشاره اش را به دندان میگی 

ز را به حرکت در یم اورد  .ماشت 

چند مدت پیش با یه مردی به اسم  - "

 مظفر اشنا شده. مرد خواسته ازش

که یه رسی مواد رو توی شکمش و زیر 

 پوسته ی رسش از کشور رد کنه و
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ه یه جای دیگه. توی فرودگاه مامورا  بیی

نمتوجه میشن و جلو  شو میگی  . 

ن اما تا رسیدن به  مواد ها لو می 

 بیمارستان کار از کار میگذره. مواد توی

پوست رسش برای اینکه بتونه بهشون 

 عادت کنه از یک روز قبول جاساز

شده که توی این یک و روز و نییم که 

 
ی

 توی بدنش بود باعث سوختگ

مویرگ های مغزش شده و باعث مرگش 

 "شده

میچرخد حرف های رضا در رسش . 

تلچز ماجرا انقدر زیاد است که خودش 

 هم دیوانه میشود چه رسد به



 !رادمهر

بهی  است علت مرگش را نامعلوم جلوه 

 دهد. اما این فکر هم رسی    ع در

ذهنش تیک قرمز میخورد، رادمهر انقدر 

 پیگی  مرگش میشود که باالخره

 .علت مرگ را میفهمد

ز است که بگوید  ز راهش هم همت  دومت 

ی از او نیست و واقعا او آبخیی   

ین  ز فرو رفته. این راه بهی  شده و به زمت 

 راه هست. بیشی  گاز میدهد و

ساند. به  خودش را زودتر به خانه می 

 خواب نیاز دارد. هم جسیم و هم

ذهبز انقدر خسته هست که عقلش را از  



 .کار انداخته

پنهان کردن این ماجرا از رادمهر نمیداند 

عش است. اما درچند درصد به نف  

حال نمیخواهد رادمهر با افکار پوچش به 

 .خودش آسیب برساند
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 پارت هفتاد و چهار

س نگاهش را قفل شماره ی رادمهر  با اسی 

 میکند. دست هایش انقدر رسد

است که حب  نمیتواند تلفن را نگه دارد. 

س شدیدی دارد و فکر ری  اسی 

اش   اکشن رادمهر به این خیی دیوانه



 کرده. تماس قطع میشود. رسی    ع دست

دراز میکند و گوشر را برعکس میکند تا 

 .متوجه تماس های رادمهر نشود

بلند میشود و دور تا دور خانه اش را یی 

خانه ز ند. به آشیر ز  هدف چرخ می 

 قهوه درست میکند و پشت  
ی

ود و مایک می 

 کانی  مینشیند. باید کس دیگری

رادمهر برساند.  را پیدا کند تا این خیی را به

 اما دقیقا چه کیس؟ هرچه قدر

فکر میکند در اطرافشان کیس بیشی  از او 

 به رادمهر نفوذ ندارد. از سمت

دیگر هم نمیخواهد خییل این ماجرا در 

 برای
ز
 دهان مردم بچرخد و حرق



 .رادمهر در بیاورند

هم باید به فکر ابروی رادمهر باشد، هم 

ارباید مواظب باشد که رادمهر ک  

غی  عقالیز انجام ندهد و جفتشان را از  

 کارشان پشیمان نکند. کیم از قهوه

اش را میخورد و دهان تلخش، بواسطه 

 ی قهوه ی تلچز که مینوشد، تلخ تر
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میشود. صورتش جمع میشود و ماگ را 

 روی کانی  میکوبد. لعنت به

خودش که یادش نبود شکر بریزد. بلند 

 میشود و دسب  پشت گردنش



میگذارد و با همان ژست تا دم پنجره 

ود. گلدان های ریز و درشب  که  می 

توی بالکن چیده، رنگ و نمایی متقاوت 

 .به خانه ی نه چندان بزرگش داده

چندتایی از گلدان ها خشک شده و تنها 

 مانده، اما
 
 خاک خشکشان باق

ای دیگر فعال در این هوا مقاومت چند ت

 .به خرج داده و دوام اورده اند

لب هایش را داخل دهانش میکشد و 

 فکر میکند. انقدر فکر میکند که شقیقه

، کالفه روی  هایش بدرد یم اید و با نچر

 .دسته ی پهن مبل مینشیند

 پارت هفتاد و پنج



ناگهایز به ذهنش خطور میکند. " عمو 

اند کمکش کندقاسم" شاید او بتو  . 

در یط این مدته رادمهر انجا بوده، با 

 عمو قاسم زیادی خو گرفته. شاید ان

، به  مرد بتواند این ماجرا را به خویی

 .رادمهر برساند
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اما نمیداند رادمهر تا چه اندازه نسبت به 

 .این کارش عالقه نشان میدهد

شاید اصال خوشش نیم اید که عمو 

 اش باخیی شود قاشم از ارسار 
ی

زندگ . 

شاید، اگر این خیی را عمو قاسم به  



 گوشش برساند، بدتر واکنش نشان دهد

ز بدتر شود  .و همه چی 

 .دیگر عقلش به جایی قد نمیدهد

همان راه حل قبیل را بهی  است در پیش 

ز را از رادمهر د و همه چی   بگی 

ین و  مخفز کند. در حال حاضز بهی 

ز است  ترین راه همت 
. مخفز عقالیز  

 . ز کردن ماجرا و رسپوشر رویش گذاشت 

ون میدهد و  نفسش را با فوت بی 

بلند میشود. لباس میپوشد و وسایلش را 

 جمع و جور میکند. باید پیش

رادمهر برود. تا رسیدن به کلبه، جواب 

 تماس های رادمهر را نمیدهد. به



ند.  ز سد و در را می  محض اینکه به کلبه می 

ونرادمهر هراسان از کلب ه بی   

 امده و با ترسر میگوید

تلفنتو چرا جواب نمیدی مردیکه ی  -

 االغ؟

ند ز  .نریمان لبخندی می 

 .میخواستم سوپرایزت کنم -

 .نه که تحفه ای -

ود و در را باز  رادمهر داخل کلبه می 

 .میگذارد تا نریمان هم داخل شود
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ی نشد؟ -  هیچ خیی



 نریمان دست هایش را مشت میکند

. نیست که  - ز نه. آب شده رفته تو زمت 

 .نیست

 رادمهر نچر میکند

 !مگه میشه اخه! یعبز یحر نیست -

ود. روی تخت طاها  نریمان جلو می 

 مینشیند

چرا نشه. گم شدن یه زن توی این شهر  -

 .اصال عجیب نیست

 رادمهر دسب  به رسش میکشد

چرا... چرا اخه خودشو ناپدید کرده.  -

 .چرا نمیتونم پیداش کنم

 نریمان کیم این پا و آن پا میکنم



من میگم بیخیالش شو. یگ دیگه رو  -

 .پیدا کن، بهش کمک کن جای طال

 .اینطوری یکم اسوده تر مییسر 

ی بود خییل وقت  - بحث من اگه خی 

 بود اینکارو کرده بودم فیلمشم مثل

گه میذاشتم اینستام، تا قبل هزار نفر دی

سم، همه جا پخش  اینکه خونه می 

شه فالیز فالن کار و کرده و اون پونصد تا 

 ششصد تا عضوم بشه، یک

 .میلیون
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 پارت هفتاد و شش



 .من خودشو میخوام نریمان -

نریمان دست هایش را دو طرف بدنش 

 باز میکند

حاال نیست داداش من. حاال نیست  -

 چیکار کنم! بگو همونعشقم
ی

، میگ  

کاررو میکنم من. د گشتم شهررو. از همه 

 پرسیدم. همه ی بیمارستانا و

 رفتم. 
ی

نمیدونم پزشگ قانویز و هرجا بگ

 .نیست اقا

 رادمهر چشم ریز میکند

 .شاید اسمشو عوض کرده -

 نریمان رس باال یم اندازد

انوقت اون یارو که رفتیم پیشش، بهت  -



 .میگفت

ن برای اینکه کیم ذهن رادمهر را از نریما

 سوال های مکررش دور کند

سد  مییر
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 راسب  اون یارو گ بود؟ -

رادمهر نگاهش را به گوشه ی کلبه 

 میدوزد

همویز که باعث شد منو طال از هم  -

 .جداشیم

س. حب   -) همه یحر آماده است طال نی 

یم  خونه هم اجاره کردم. فقط می 



یم عقد اونجا، یکم ک ه مستقر شدیم می 

 .میکنیم

طال باز دل نگران کف دست هایش را 

 بهم میسابد

ز  - نیمدونم رادمهر نگرانم. دلم داره عت 

 .سی  و رسکه میجوشه

د و  رادمهر با عشق دست طال را میگی 

 میفشاردش

قربون تو برم من. نگران نباش عزیز  -

 دلم. من اینجام و جای نگرایز 

دوستم ماشینو  یکم دیگه االن .نیست

یم باهم  .میاره، می 

ی نمیگوید. رس تکان  ز طال دیگر چی 



س  میدهد و پاهایش را از شدت اسی 

 .مکرر تکان میدهد

کیم بعد میثاق با پاترول سفید مقابل 

 .پایشان ترمز میکند و پیاده میشود

رادمهر از روی جدول بلند شده و میثاق 

 را به اغوشش میکشد

ان میکنم -  .دستت طال پرس. جیی

ند ز به ی آرام به کمر رادمهر می   میثاق ضز
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. خونتونم  - برو داداش. خوشبخت باشر

 .اماده است. برید عشق کنید

از هم خداحافظز میکنند و سوار پاترول 



 میشوند. رادمهر با نگایه عاشقانه

ز را به حرکت در یم اورد و تا  به طال ماشت 

ندرعباس میخندندخود خود ب  

و صدای خنده هایشان، گوش فلک را کر 

 .میکند

 پارت هفتاد و هفت

اما غافل از اینکه گوش فلک خییل به 

 .صدای خنده عادت ندارد

سند، جفتشان از  وقب  به بندر عباس می 

ز ندارند ، نای راه رفت 
ی

 .فرط خستگ

چمدان ها را به بعد موکول میکنند و 

ورادمهر کلید خانه ی کوچک   

ون میکشد. کلید را داخل  نقلیشان را بی 



 قفل میکند و در را یاز میکند. تای

در را به دیوار میچسباند و رو به طال 

 میگوید که داخل شود. طال با لبخندی

ارامش بخش داخل میشود اما لبخندش 

ی که مقابلش بود، نابود ز  با دیدن چی 

میشود. رادمهر هم وارد حیاط میشود و 

رس که میچرخاند یا در را میبندد.   
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دیدن سه مرد و زیز که پشت پنجره 

 ایستاده اند، جا میخورد. یگ از مرد

ند و به حیاط یم اید ز  ها پوزخندی می 

. دخی  منو  - بزرگ شدی پرس حایحی



 فراری میدی؟

 .رادمهر تازه میفهمد این مرد کیست

 .خودش را نمیبازد

این دخی  حق انتخابش دست  -

خودش میدونه چیکار کنهخودشه.  . 

ند ز ز می   مرد پوزخندی زهر آگت 

یز  - ز  حرف می 
ی

 .حق انتخاب! فرنگ

طال زبانش بند امده و تا انجا که توانسته 

 خودش را به دیوار کنار در

 .چسبانده

یحر میخواین؟ چه جوری اومدین  -

 اینجا؟

. اما نمیدویز به گ  -  هسب 
ی

پرس زرنگ



. دوستت میثاق مو به  اعتماد کبز

 .موی کاراتو لو داد

مرد رس میچرخاند و با رس چرخاندن او، 

ز یه حیاط یم اید  .دو مرد دیگر نی 

د. رادمهر  یکیشان زیر بازوی طال را میگی 

 اخم میکند و دیوانه وار فریاد

 میکشد
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 .بکش دستتو اشغال -

سد  مرد مییر

ت برادر شنیدی؟ -  غی 

ز که رس میچرخاند تا به  رادمهر همت 



 سمت طال برود، مشب  محکم به

صورتش میخورد. دردش انقدر زیاد است  

 که چند قدیم عقب برود و راه

برای مرد دیگر باز شود تا طال را عالرغم 

د  .جیغ هایش با خود بیی

رادمهر به سخب  خودش را جمع و جور 

 میکند تا دنبال طال برود. اما قدم

رنداشته، مشت دوم به صورتش، اول را ب

 مشت سوم به شکمش و مشت

چهارم وپنجم به شقیقه هایش میخورد. 

 انسدر گیج میشود و چشم هایش

ند که، کنار دیوار رس خورده و یی  ز دودومی 

 خیی از همه جا پلک میبندد. اما



زیر لبش، تا زمایز که هوش از رسش 

ند ز  .(برود، طال را صدا می 

 پارت هفتاد و هشت

ندراد ز مهر پوزخند تلچز می   
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انقد خر بودم که هیچوقت نفمیدم  -

 میثاق، به طال عالقه داره اما نشون

 .نمیده

 نریمان ابرو باال یم اندازد

پس خداتو شکر کن رفیف  مثل من  -

 .داری

رادمهر نگاهش میکند و ارام و مردانه 



 میخندد

از کجا اوردی این همه اعتماد بنفس  -

 رو؟

ان دهانش را انحنا میدهدنریم  

نمیدونم مادرزادی انگار. ویل جدا شکر   -

 عن بازی هایی در
ز  کن. همچت 

 .نمیارم خیلیه

 رادمهر روی تخت دراز میکشد

ی که ما جفتمون بتونیم  - کو اون دخی 

 روش کراش بزنیم و تو رو امتحان

 .کنیم

نریمان با چانه به سمت رستوران نهال 

 اشاره میکند



ز  - ز آشیر تون. همویز که شده پرستار همت 

 .بچه ات، طاها رفته باز پیشش

 رادمهر پلک میبندد

 .چشم باز میکنه نهال نهال میکنه -
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 نریمان میخندد

پس سه تایی روش کراش بزنیم. پدر و  -

 .پرس رقیب عشق... چه شود

ز یم اندازد  رادمهر چشم هایش را چت 

 .ببند بابا رسم درد میکنه -

رسی به تاسف تکان میدهد نریمان  

 .نیگا. لیاقت نداری که. بگی  بکپ -



ون یم اید. طاها  بلند میشود و از کلبه بی 

 بهانه ی خوبیست تا بتواند به

رستوران برود. ان دخی  با چشم های 

 خوش رنگش و متانب  که دارد،

بدجور توی ذهنش چرخ میخورد و او را 

 وادار میکند تا هر لحظه بیشی  به

 .او فکر کند

با قدم هایی ارام و پیوسته به رستوران 

سد. توی سالن رستوران چند  می 

ها  ز ی به چشم میخورد. از کنار می 
مشی 

ی که طاها ز  رد میشود و به سمت می 

ود. طاها  همیشه انجا مینشست می 

ز نشسته و با چرتکه ی مقابلش  پشت می 



ز که رس بلند  مشغول است. اما همت 

ان، با ذوق و شوقمیکند با دیدن نریم  

ز کنار امده و میگوید  از پشت می 

 .اخجون عمو نری -
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نریمان دست هایش را باز میکند و او را 

 به اغوشش میکشد. میبوسد و

سد  .حالش را مییر

 نهال کو؟ -

 طاها دندان هایش را نشان میدهد

 .نهال نه و نهال خانم -

 خب حاال. کو؟ -



دطاها شانه باال یم انداز   

ز  - نمیدونم. یه آقایی اومد دنبالش رفت 

 .خونشون. به منم گفت بشینم اینجا

 نریمان اخیم ریز میکند

 اقا؟ -

 طاها رس تکان میدهد

. اما خوشتیپ بود. به پای  - یه اقای پی 

سید اما خوشگل بود  .بابای من نمی 

 پارت هفتاد و نه
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ز رستوران من میشید. حقوق  - شما اشیر

هم دریافت میکنید میتونمخویی   



بگم، بیشی  از اویز که فعال از رستورانتون 

 درامد دارین. کارتون هم راحته و

دیگه نیازی نیست صبح تا شب خودتون  

ی رو انجام بدین ز  .کارهای اشیر

و، زیر دست شما هستند و  چندین نی 

 منتظرن تا شما دستور بدین. فقط

ز   .همت 

 .نهال لب هایش را روی هم میفشارد

 اگر قبول نکنم؟ -

ند. رس  ز مرد لبخند مردانه ای می 

 انگشتانش را بهم میچسباند

، انقدر عاقل   - ز  عاقیل به نظر میایت 
دخی 

ز پیشنهادی  که فکر نکنم همچت 



 .رو رد کنید

چرا باید رستوران خودمو رها کنم و  -

 بیام توی رستوران شما به عنوان

ز کار کنم؟  اشیر

مرد کیم رو به جلو خم میشود. ارام و 

 اهسته صحبت میکند. طوری که

تک تک کلماتش توی ذهنت ثبت میشود 

 و تو میتوایز برای چندین ساعت

 .در ذهنت، حرف هایت را مرور کبز 
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ز با افتتاح رستوران  - ز قبول کنت  بیایت 

 من، کارکرد رستوران شما عمال کمی  



ون بشه، که فکر از یک سوم درامد فعلیت

 نکنم کفاف خرج رستورانتون رو

 .بده

ود  گوشه ی لب نهال باال می 

ز ندارید، انوقت اینجا از  - شما هنوز آشیر

؟ ز نت  ز  رقابت با من حرف می 

ی نیست.  - ز ز پیدا کردن برای من چی  آشیر

 اگر رساغ شما اومدم ضفا چون

میخواستم کارمندم جز افراد بویم منطقه 

ی ک ز ه توی اینباشه. وگرنه چی   

ه ز  .کشور زیاده، آشیر

اینبار عمو قاسم مداخله میکند و با کالیم 

 بحث را خاتمه میدهد



شما شماره موبایلتونو بذارید برای من،  -

 فکرهامون رو که کردیم باهاتون

م  .تماس میگی 

مرد دست توی جیب کتش میکند و  

ون میکشد و ان را روی  کارتش را بی 

ز میگذارد. بلند میشود و  همزمان با می 

ز دکمه ی وسط کتش،  بست 

ود. بعد از  خداحافظز میکند و می 

 .رفتنش، 
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نهال با حرص شالش را از روی رسش 

 میکشد و غرولند کنان میگوید



وای دلم میخواست دست بزنم  -

 .زبونشو بکنم بذارم کف دستش. پررو

ه میماند  عمو قاسم به گوشه ی اتاق خی 

مبه پیشنهادش فکر ک - ن دخی  . 

 نهال دست به کمر میشود

بابا شما و مامان خدابیامرز کیل برای  -

 اون رستوران زحمت کشیدین. کیل

ز اسم رستوران رو روی  کار کردین تا بتونت 

 زبونا بندازین. انوقت االن بهم

ز پا بذارم روی تک تک زحمتای  میگت 

 شما دو تا و به پیشنهاد یه غریبه فکر

 !کنم

ه نهال یم اندازد. عمو قاسم نگایه ب



 خوب میتواند این دخی  و غروری که

 .توی جانش شعله ور است را درک کند

 .من مهمون چند روزه ی این دنیام -

ز که نهال میخواهد بگوید خدا  همت 

 نکند، عمو قاسم کف دستش را باال

ون نیامده، قطع  یم اورد و کالم نهال را بی 

 میکند

م و انوقت تو میمویز و ا - ون من می 

 رستوران و یه حریف. نمیگم نمیتویز 

. انقدر تو  ، نه... میتویز باهاش در بیفب 

 خوب هسب  که رسمایه دار به اون
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ز   اول میاد رساغ تو، نه چندین آشیر
ی

بزرگ

 معروف دیگه. اما توی این رقابت

تو جون و عمرتو میذاری و یدفعه چشم 

 باز میکبز و میبیبز تو موندی و

عمری که گذشت و هیچ کاری نکرد، جز 

 جنگ. نمیگم برای زندگیت

نجنگ، اما طوری بجنگ که مسی  تمام 

توشون مبارزه راه هایی که باید   

ی برای لذت بردن هم داشته  ز کبز چی 

وز شر   تا پی 
ی

 .باشه. نه ضفا بجنگ

وز شدن  وز بودن مهم نیست، برای پی  پی 

 هزار راه است، مهم اینه صادقانه

ه باشر جنگید . 



 نهال روی مبل مینشیند

من اون رستوران رو تعطیل کنم، مردم  -

 یحر میگن؟ نمیگن عرضه نداشت

وقب  باباش مریض بود، رستوران رو نگه 

 .داره

به حرف مردم نباش. این مردم از  -

ن که  خدای خودشون هم ایراد میگی 

چرا فالن کار رو کردی. مای بنده که به  

نکنار. به دل خودت نگاه ک . 

 کیم مکث میکند

شبا که میایی خونه، فکر میکبز  -

 
ی

 حواسم بهت نیست، اما هست. خستگ

ه. انقد خسته که  از رس و کولت باال می 



نن میل به بسته ز  چشمات داد می 

 .شدن

رنگ و روت میشه مثل دیوار. من 

 نمیخوام این اوضاع تورو ببینم. تو سبز 

 . نداری که بخوای انقد خودتو خسته کبز

ز تو هن وز انقد راه داری برای رفت   
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، وسط راه  که اگه از االن خسته بیسر

 مییسر مهره ی سوخته. سیع کن

. سیع نکن  ین راه هارو انتخاب کبز بهی 

.مبز که یک عمر  مثل من بیسر

تالش کردم و وقب  چشم باز کردم که از 



ز گی   م، دیدم زمت   مالم لذت بیی

 .شدم

دهد. از نهال سکوت میکند و جوایی نمی

ون یم اید و توی بالکن،  اتاق بی 

کنار دیوار مینشیند و زانوهایش را توی 

 شکمش جمع میکند. پدرش راست

میگفت. توی ان رستوران خسته میشود. 

 انقدر که شبها نمیداند گ ماه

خداحافظز میکند و خورشید جایش را 

د. انطور که مرد گفت، انجا  میگی 

ز   فقط قرار است به عنوان رس اشیر

 حضور داشته باشد. اما از یک سمت

دیگر هم دوست ندارد رستورانشان را 



 تعطیل کند. خوب میداند این

رستوران کوچکشان، توان رقابت با 

 حریفشان را ندارد، اما باز هم دلش

 .راضز نیست

آیه میکشد و ناچار بلند میشود. لباس 

ود  .میپوشد به رستوران می 
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 که رفت خلوت تر سالن به نسبت زمایز 

ی حضور یان کمی   شده و مشی 

ود، صدای خنده ی  دارند. جلو تر که می 

خانه میشنود ز  .اشنایی را از آشیر

خانه میشود و جمع چهار نفره  ز وارد اشیر



 ی اسماعیل و زهره و نریمان و

طاها را میبیند. نریمان که رویش به 

 سمت در بود، به محض دیدن او بلند

میشود و سالم میدهد. سه نفر دیگه هم 

 به تبعیت نریمان بلند میشوند. نهال

سالمشان را جواب میدهد. سبد نوشابه 

شان جلو ز  ها را با پایش تا کنار می 

میکشد و برعکسش میکند و رویش 

 .مینشیند

یه  - یه جوری خندیدین فکر کردم خیی

 .اینجا

 اسماعیل کوتاه میخندد

 .همه اش تقصی  طاهاست -



زهره اما از چشم های نهال خوب 

 .میخواند که حالش خوب نیست

 یحر شد نهال؟ -

نهال نگایه به صورت زهره یم اندازد. 

 دستیار کم سن و سالش که به

اضار پدرش از درس خواندن باز مانده و 

 .توی رستوران مشغول شده بود

ش توی  - ز . گفت به عنوان اشیر هیچر

 رستورانش استخدام شم چون

نم توان رقابت با رستورانشو رستورا

 .نداره

نریمان نگایه بینشان رد و بدل میکند و 

سد  مودبانه مییر
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سم گ؟-  میتونم بیر

 نهال رس تکان میدهد

یه رسمایه داری هست یکم از ما باالتر  -

 شاپ
ز
 داره یه رستوران کاق

ز از من خواسته  نه. واسه همت  ز  می 
اعیایز

طییلبرم پیش اون که بعد تع  

 .رستورانم بیکار نمونم

ند ز  نریمان پوزخندی می 

اینجا انقد غذاهاش خوب هست که  -

 .هیچوقت تعطیل نمیشه

اره. اما متاسفانه عقل ملت به  -



 چششونه. گ یه رستوران الکچری رو

میذاره و میاد میشینه توی رستورایز که 

هاش کم رنگ ز  چوب تک تک می 

شده و صندیل هاش صدای جی  جی  

؟میدن  

نریمان یط یک فکری که خییل ناگهایز به 

 ذهنش خطور میکند میگوید

 .خب من کمکتون میکنم -
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 نهال چشم ریز میکند

 چطور؟ -

رسمایه از من کار از شما. پنجاه پنجاه  -



. من این رستورانتون رو از نو  یعبز

میکوبم میسازم و چند تا پرسنل 

ایاستخدام میکنم. شماهم به فکر غذاه  

 شاپشم یه 
ز
. قسمت کاق ز مدرن باشت 

 .دوسب  دارم اون رو به راهش میکنه

 نهال خانومانه میخندد

نمیخواد نه. ریسک خییل بزرگیه.  -

 ...مشخص نیست بتونم رسمایتونو

د  .نریمان میان حرف اش مییر

ز رستوران از نگه  - قطعا نگه داشت 

ز نمایشگاه سخت نیست. من یه  داشت 

عمر کنار رادمهر یاد گرفتم چه جور  

 کالهمو توی بازار بچسبم. پس اگه



کات دادم، چون میدونم که از  پیشنهاد رسر

. وگرنه امکان ز  پسش برمیایت 

ز پیشنهای بدم  .نداشت همچت 

نهال دست هایش را میان زانوهایش قفل 

 میکند

نمیدونم. لطف بزرگیه. اول باید با بابا  -

 .صحبت کنم

ز گفتگوی بینشان، کف نریمان راضز ا

 دست هایش را روی شلوارش

 میکشد
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خییل هم عایل. فقط توی دو سه روز  -



 اینده حتما جواب رو بهم برسونید

وع کنیم  .که هر چه رسیعی  کار رو رسر

 بلند میشود و رو به طاها میگوید

 .فسقل پاشو بریم -

طاها از صبح انقدر خسته شده که دیگر 

بماند. بلند میشود و اضار نمیکند   

خداحافظز میکنند و به سمت کلبه 

وند. نریمان با لبخندی روی لب  می 

اکب  که حتم دارد، بینشان  هایش و رسر

ود و به د راه می   صورت میگی 

ز خورشید چشم میدوزد  .غروب دل انگی 

سند. رادمهر روی صندیل  به کلبه که می 

 توی ایوان نشسته و مشغول کشیدن



ها کیم توی بغلش سیگار هست. طا

ی میکند و بعد با خمیازه ی که  دلیی

میکشد، به سمت تختش پرواز میکند و 

 میخوابد. نریمان لبه ی لیوان

مینشیند و برگ خشک کوچگ که روی 

د  .ایوان را به دست میگی 

 میدویز چیشد؟ -

رادمهر ته سیگارش را توی سطل پرت 

 میکند

 چیشد؟-

برای  از اول تا اخر ماجرای رستوران را 

 .رادمهر تعریف میکند
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ز  - شنیدم قبلش از اسماعیل که همچت 

 افتاده. اماده بودم. اما نه واسه
 
 اتفاق

اکت. تهش میگفتم کمکش میکنم  رسر

رادمهر کف دست را ارام روی دسته ی 

 صندیل میکوبد

خل میکنه - ز  ادمو چی 
 .بسوزه پدر عاشف 

خل عمته - ز  .چی 

نار نریمان رادمهر بلند میشود و ک

 مینشیند

انقد به جیبت خسارت نزن، اگه  -

 میخوای برم حرف بزنیم بریم

 .خواستگاریش



ند ز به ای به شانه ی رادمهر می   نریمان ضز

سه. وایسا داداشم -  .وقت اونم می 

 بلند میشود و دست به کمر میشود
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عشقم کشیده واسه شام برات مایه  -

 سیخ کنم پاشو زنگ بزن بگو شام

 .نفرسته

 رادمهر نگایه به اطرافش یم اندازد

 ماهیت کو؟ -

نریمان دست هایش را در هوا تکان 

 میدهد

م  - االن ایحی مچی میکنم میاد. خوب می 



 .بازارچه میخرم

 رادمهر کف دستش را باال یم اورد

ریدش میام، باشه ویل من نه واسه خ -

 .نه واسه پختش

ز یم اندازد  نریمان چشم هایش را چت 

ز بخور فقط. خسته نیسر یه  - تو بشت 

 .وقت

پشت چشیم نازک میکند. سوار 

 ماشینش میشود و برای خرید رایه

 .بازارچه ی شهر میشود
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مایه را به سیخ میکشد و سیخ ها را روی 



 .زغال های داغ قرار میدهد

چیک زغال ها در سکوت  صدای چیک و 

 اطراف میپیچد و گرمای

دلنشینش به جان رادمهر مینشیند. به 

 درخواست خودش، نریمان را پیش

طاها فرستاده بود تا هنگایم که شام 

 اماده میشود، او را مشغول کند. اصال

حال و حوصله ی رس و کله زدن با طاها 

 را نداشت و سکوت را به هر

ی ترجیح میداد ز  .چی 

کوت و گرمای اطرافش، به همه توی س

ز فکر میکند. از زمایز که طال را  چی 

وع میکند. به تک تک روزهایی   گم کرد رسر



 که اراک را زیر پایش گشت و

طال را پیدا نکرد، به تک تک شبهایی که 

 میثاق را زیر لگد هایش له کرد، به

تمام گریه های مردانه ای که توی 

بود تنهایش و میان درختان باغ رس داده  

فکر کرد. آمد و رسید و رسید به روزیی  

 که مادرش ناگهایز عمارت را

ی او فروخت و  فروخت. توی یی خیی

 خانه ای خییل دورتر از آن محله

ز یا نرفتنشان از این محله  خرید، رفت 

 به حال او نداشت، چون در هر
 
 فرق

صورت طال انجا نبود. وقب  داشتند به 

 خانه ی جدیدشان اسباب کیسر 



کردند، نیاز امد و کنارش نشست. کیم می

 سکوت کرد و بعد لب باز کرد و

حرف زد. نیاز، دخی  دوست صمییم 

 خویی بود و چندین
 پدرش بود. دخی 

بار یواشگ شنیده بود که پدرش تصمیم 

 دارد بعد از اتمام تحصیالت

ستان نیاز، او را برای رادمهر نشان   دبی 

 .کند. ان زمان ها خییل یی میل نبود
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 خوب و زیبا رویی بود. اما نه به 
نیاز دخی 

 زیبایی طال. زیبایی طال در هیچ

ی نبود و امکان نداشت انچنان  دخی 



ی پیدا کند  .دخی 

برای فرار از جو وحشتناک دور و برش، 

 به رسبازی رفت. دو سال از ان

محله ی جدیدشان و همه کیس که 

 میشناخت دور ماند. دو سال که تمام

شد مجبور شد برگردد. هنوز هم طال 

 توی فکرش بود. هنوز هم در خلوت

ک مو طالیی با دامن سپید 
شبهایش دخی 

تر جوالن میداد و گونه هایش را   

میکرد. هنوز هم صدایش در گوشش 

فت، عطر  چرخ میخورد و هر جا می 

طال را حس میکرد. اما همه ی این ها 

 .اوهایم بیش نبود



میان کوه ها و رساب بودن دیدن طال 

سید  .باطل بود بویی که به مشامش می 

به بدترین نحو ممکن طال نیست شده 

 بود و او مانده بود و حس پویحر که

هر لحظه عذابش میداد و کفرش را در یز 

 اورد. او مانده بود و جایز که

خسته بود و چشم هایی که انتظار کم 

 .سویشان کرده بود

به خانه به تهران که برگشت، ناچار بود 

 برگردد. از مادرش دلگی  بود. شاید

اگر مادرش همرایه اش میکرد و رسما به 

فتند، حاال  خواستگاری طال می 

ز فرق میکرد. اما مادرش این کار  همه چی 



 را در حقش انجام نداده بود و

حرف های یک مشت ادم بیکار برایش 

 .مهم تر بود تا خواسته ی پرسش
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مشگ خانه یم ایستد. پشت در توری و 

 دری بزرگ و سیاه رنگ که دو

سمتش، مجسمه ی سفید رنگ شی  قرار 

 دارد. ساک رسبازی اش را روی

دوشش یم اندازد و یی رغبت و میل، 

 انگشتش باال یم اید و روی زنگ در

مینشیند. خییل طول نمیکشد که 

 سلطانعیل با گام هایی ارام از آن سوی



ز که حیاط، چشم میخورد. اما ه مت 

 رادمهر را تشخیص میدهد، قدم هایش

د. سلطانعیل با چشم هایی  رسعت میگی 

 وق زده و ستاره باران در را باز

، رادمهر را  ز میکند و با قربان صدقه رفت 

 در اغوشش میکشد

... چه یهویی این خونه  - اقا... چه یی خیی

 .رو روشن کردین

د  .دستپاچه فاصله میگی 

 .برم به خانم خیی بدم -

راه امده را به تندی برمیگردد. رادمهر 

 وارد حیاط میشود و نگاهش دور تا

 .دور حیاط بزرگ خانه شان مینشیند



حیایط به مراتب بزرگ تر و زیباتر از 

 عمارت قبیل شان، اما ان صفا را

نداشت. ان حیاط را جور دیگر دوست 

 داشت. عمارت بزرگی  و لوکس تر

 م
ی

یکردنداز انچه که قبال در ان زندگ . 
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وت عمارت  نگاهش که از جمال و جیی

ز یم اید، مینشیند روی  پایت 

 .مادرش

چقدر شکسته شده بود...! ازش ناراحت 

 بود، دل شکسته بود، اما مادرش

 .بود



ی گلویش را فشار  ز بغض میکند و چی 

 میدهد. بغض میان گلویش را قورت

میدهد و قدم اول را برمیدارد. قدم 

دتر و قدم های بعدی رادومش را تن  

سد  برمیدارد و به مادرش می 
 .رسعی 

رنگ و روی چشمان مادرش رفته. در دو 

 سال انقدر شکسته شده که هیچ

باورش نمیشود این زن، همان زیز است 

 .دو سال پیش دیده بود

 .سفیدی موهایش زیاد شده بود

 .فروغ چشمانش رفته بود

ز و چروک صورتش هم اصال برای  چت 

 !زیز به سن مادرش نبود



ز تغیی  کرده بود. جز  ز و همه چی  همه چی 

 .دل و میل و او

مادرش دست هایش را به سویش دراز 

 میکند و رادمهر را با تبز که الغرتر

شده، به میان بازوهایش میکشد. اشک 

 هایش یک به یک روی گونه هایش

 .روان میشود

و؟کجا رفب  یه -  
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یی جان زمزمه میکند و بازوهایش را 

 .بیشی  دور تن رادمهر حلقه میکند

ز رادمهر، خییل فکر کرده بود.  بعد از رفت 



 خودش را رسزنش کرده بود و

هزاران بار خواسته بود تا به زمان های 

 قبل برگردد و به خواسته ی رادمهر

ام بگذارد و طال را برایش خواستگاری   احی 

خودش خییل دنبال طال کند.   

 .گشته بود اما طال نبود

با هر بار ناامید شدن از پیدا شدن طال، 

 هزاران بار خودش را لعن و نفرین

میکرد. انقدر که دیگر یک شب قلبش 

 سودای یگ در میان زدن رس داد و

ی  مجبور شد مدتها در بیمارستان بسی 

 شود. حاال رادمهرش میان اغوشش

یگر مثل سابق نیست. بود. رادمهری که د



 نمیخندد، شویحز نمیکند، صدای

مردانه اش در خانه نمیپیچد و هیکل 

 تنومندش، هر روز پر از پیچ و خم

عضله ها نمیشود. رادمهر از اغوشش 

ون یم اید. چشم هایش رسخ  بی 

، او هم مثل خودش،  است و این یعبز

 متوجه تغیی  های خییل زیادشان

 .شده بود
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وند. اتاق رادمهر را داخل  عمارت می 

 خییل وقت پیش اماده کرده بود. همه

ی اساس اتاق را عوض کرده و وسایل 



 های نو خریده بود و دیزاین به

روزتری به اتاقش داده بود. روزها از یر 

 هم گذشت. رادمهر توانست

ین نقطه ی  نمایشگاه ماشینش را در بهی 

 شهر افتتاح کند. کار و بارش به

شر که داشت زود رونق گرفت لطف هو 

 و انقدر رسگرم شد، که حب  زمان

فکر کردن به خودش را هم نداشت. وارد 

 که شد،
ی
 بیست و پنج سالیک

مادرش از عالقه ی نیاز به او حرف باز  

 کرد. از اینکه ان دخی  مدتهاست

منتظر اوست و بخاطر او تمام خواستگار 

 های ریز ودرشتش را رد کرده



دوباره یاد طال افتاد. اما نه بود. ان روزها 

 روزهای قبل. تنها
ی

 به پررنگ

زمایز در بالکن اتاقش نشست و به طال 

 فکر کرد. با خودش خیال کرد که

حتما تاکنون ازدواج کرده، بچه دار شده. 

ز  ز افکار خودش را تسکت   با همت 

داده و رضایت داده بود تا مادرش تماس 

د و با مادر نیاز صحبت کند  .بگی 

ز رسیعی  از انچه که فکر میکرد  همه چی 

 اتفاق افتاد و وقب  چشم باز کرد که

کلید را داخل قفل چرخانده و وارد خانه 

 ی خودش و نیاز شده بود. نیازی

که توی ان لباس سفید و خوش دوخت 



 .ایتالیایی مثل پرنسس میدرخشید

نیازهای مردانه ای که مدتها بود خفته 

را داغ بود به رساغش امده و تنش  

کرده بود. آن شب با نیاز رس کرده بود و 

 تازه عروسش را آنقدر نوازش

کرده بود که میان بازوهایش به خواب 

 .رفته بود
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ز بابا اونا -  .سوخت 

ز یم اید.  نریمان غرغرزنان پله ها را پایت 

 پشت چشیم نازک میکند و تلفن

د  رادمهر را به سمتش میگی 



 .بگی  کشت خودشو -

رادمهر دست دراز میکند و تلفن را از 

د. نگایه به  دست نریمان میگی 

شماره یم اندازد. " مامان سودا" مادر 

 نیاز را اینگونه در تلفنش ثبت کرده

بود. هفته ها بود که تماش باانها 

 نداشت و حب  خروجش از تهران را

بهشان اطالع نداده بود. مامان سودا سه 

به دنبالماه بعد از مرگ نیاز و   

 که داشت، به توصیه ی 
ی

افرسدگ

 پزشکش برای دوری از این محیط، نزد

خواهرش در هلند رفته بود و قرار بود 

 مدی  انجا ساکن باشد و سپس



برگردد. تماس تصویری بود و این یعبز 

 مامان سودا دلش برای طاها تنگ

 .شده

 طاها کو؟ -

 نریمان کنار منقل یم نشیند
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ه تو کلبهمشغول - . 

رسی    ع تماس را وصل میکند و زیز به 

 چهره ی گرد وموهایی کوتاه و

ی در تصویر ظاهر میشود. رادمار  خاکسی 

ند و سالم میدهد ز  .لبخندی می 

مانان سودا لبخندی غلیظ تحویلش 



 میدهد

 سالم پرس خوشتیپم. چطوری؟ -

ود و  رادمهر پله های کلبه را باال می 

 میگوید

ز  - ؟خوبم. شما خوبت   

 .توی ایوان یم ایستد

 شکر منم خوبم. اوضاع رو به راهه؟ -

؟ هلند  - آره همه یحر خوبه. شما یحر

 بهتون میسازه یا غربت اذیت

 کنندس؟

 مامان سودا میخندد

بد نیست. اگه دوری از طاها نبود،  -

 .قطعا حالم بهی  بود



ند ز  رادمهر به دیوار کلبه تکیه می 

تصمیم دارم بفرستمش خارج تصمیم  -

 خودم امریکاست ویل خب، انگار

پذیرش نداره. اونجا نداشت به هلند هم 

 .فکر میکنم
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چشم های مامان سودا از شوق گرد 

 میشود

، طاها میاد اینجا؟ -
ی

 واقعا؟ یعبز تو میگ

اره. البته شاید. در صوری  که اقامت  -

 .آمریکا جور نشه

دا چشم ریز میکندمامان سو   



شاید خبیثانه باشه، اما امیدوارم جور  -

 .نشه

رادمهر میخندد و به داخل کلبه قدم 

 میگذارد

من رفتم. شما رو با نوه اتون تنها  -

 .میذارم

د و طاها  گوشر را به سمت طاها میگی 

 به محض دیدن مادربزرگش، پلی  

ایکس باکسش را رها میکند و دو دسب  

د.  رادمهر از کلبهتلفن را میگی   

ود و کنار ستون بالکن یم  ون می  بی 

 ایستد. نریمان با تاسف نگاهش میکند

این مایه که سوزوندی رو میدم به  -



ی حواست به  خودت تا یاد بگی 

 .کاری که انجام میدی باشه

ود  .گوشه ی لب رادمهر باال می 

حاال نمیشه انقدر خبیثانه برخورد  -

؟  نکبز

 نریمان نچر میگوید
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ی حواست  - نه. میخوام دیگه یاد بگی 

 نره تو کوه و دشت. مارو گرسنه

 .بذاری

تو که منو بخوری هم همیشه گرسنه  -

 .ای



 .تو رو میشه خورد اخه. لندهور تلخ -

سد  رادمهر جدی مییر

 چند بار خوردی منو مگه؟ -

ز  نریمان سنگ ریزه ای از روی زمت 

 برمیدارد و به سمت رادمهر پرت

یکند. رادمهر جا خایل میدهد و سنگ م

 به دیواره ی کلبه میخورد

بیی بده اونایی که تو اندرزگو خودشونو  -

 .واست میکشن بخورن

ز بغل گوشیم -  .کو تا اندرزگو همت 

 نریمان چهره درهم میکند

 .خفه شو. همجنس باز عوضز  -
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دسب  به شکم میکشد و به صندیل تکیه 

ند ز  می 

مانقد خو  - ردم که تا پس فردا سی  . 

رادمهر دور دهانش را با دستمال پاک 

 میکند

تو کل رستوران نهال رو هم بخوری  -

 .سی  نمییسر 

ند. دستش را  ز نریمان تک خنده ای می 

ز میگذارد و رو به رادمهر  روی می 

 میگوید

 به نظرت، اهل ازدواج هست؟ -

ند.  ز رادمهر با ابرو اشاره ی به طاها می 



 طاها هر چقدر هم که بچه ی

خوبیست به همان اندازه دهان لق 

ز خییل از مسائل را کنار  است. برای همت 

طاها بازگو نمیکند و سیع میکند از وقوع 

ی کند. نریمان  فاجعه جلو گی 

 صندیل را عقب میکشد و بلند میشود

اتیشپس من برم چایی رو بذارم رو  - . 

طاها اخرین تکه ی مایه را میخورد و رو 

 به نریمان میگوید

ز عمو نری من رفتم ادامه ی   - بیا بشت 

 گیمم رو برم. گیمم مهم تر از

حرفای شماست که باز معلوم نیست  

ز   .کدوم دخی  داف رو نشونه گرفتت 



نریمان چشم گرد میکند و رادمهر بلند 

 .میخندد
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ز گی - متو بزن نیم وجبی بیا برو بشت  . 

طاها پشت ایکس باکس مینشیند و 

 بالشتک زیرش را مرتب میکند

 یه یحر بگم عمو نری؟ -

 نریمان رسی تکان میدهد

تو ازدواج نکن. نذار یه نفر بدبخت  -

 .شه

رادمهر خنده اش شدت میابد. نریمان 

ود و با عصبانیب    نزدیک طاها می 



د  گوش طاها را ارام میگی 
ی

 ساختگ

نزن تو بچهحرف  - . 

طاها میخندد و دیگر سکوت میکند. 

ود و رادمهر بعد  نریمان به حیاط می 

ز و جمع کردن بشقاب  از مرتب کردن می 

 های کثیف، به نریمان ملحق

 .میشود

 نریمان قوری فلزی را روی اتش میگذارد

 باهاش حرف بزنم؟ -

 رادمهر شانه ای باال یم اندازد

، این  -
ی

فکر رو با شاید اگه االن بهش بگ

 خودش بکنه که در ازای کمک

 .کردن بهش، میخوای باهات ازدواج کنه
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 .نه اصال نیتم این نیست -

میدونم. منم نگفتم نیتت اینه. گفتم  -

 شاید اینجوری فکر کنه. االن زمان

مناسبی نیست. به نظر من یکم صیی کن 

 و بذار ماجرای این رستوران حل

اغشبشه، بعد اون برو رس  . 

 نریمان نفیس میکشد

سم دیر شه -  .میی 

س هیچر نمیشه. نهال اگه قرار برای  - نی 

 تو باشه هر جور شده میشه. اگه

 .هم نباشه هر کاری کبز نمیشه



ی نمیگوید. رادمهر بد  ز نریمان چی 

ز   نمیگوید. خود او هم اگر بود، همت 

فکری را میکرد که رادمهر گفت. کمک در 

 .ازای ازدواج با او

نهال دخی  مغروریست. انقدر مغرور که 

 در این روزهای جوایز اش، در

حایل که میتوانست هزاران کاری که 

ان دیگر انجام میدهند را بکند،  دخی 

خودش روی پای خودش ایستاده و توی 

 .ان رستوران کار میکند
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ی با این خصوصیت ها قطعا  دخی 



ز فکری میکند انوقت هم از اینجا  همچت 

 .رانده میشود و هم از انجا مانده

 .بهی  است صیی کند

ز رادمهر  میان افکارش با صدای سالم گفت 

ون یم اید. نهال با  از فکر بی 

کاسه ی ایی رنگ کیم ان ورتر ایستاده. 

 شوکه شده و هول و دستپاچه بلند

 میشود

 .س... س... سالم-

زبانش هم گرفته بود. میتواند حس کند  

دارد توی دلشکه رادمهر االن   

قهقهه رس میدهد. نهال نگایه به اوضاع 

 و احوال نریمان یم اندازد و



 میگوید

 .فکر کنم ترسوندمتون -

 رادمهر دست به جیب میشود

 .نه این چه حرفیه -

برای اینکه اوضاع را جمع وجور کند 

 میگوید

نه خوش اومدین. من یکم فکرم  -

 مشغول بود متوجه اومدنتون نشدم و

دیدمتون ترسیدم چون یهو  . 

 نهال لب هایش را روی هم فشار میدهد
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به هر حال. معذرت میخوام. ماه تاج  -



 خانم شله زرد پخته بود، گفت برای

ود و سیبز  شما هم بیارم. نزدیک می 

 حاوی دو کاسه شله زرد را به سمت

د. رادمهر سیبز را ازدست  رادمهر میگی 

د  نهال میگی 

کنه. نذریه؟دستتون درد ن -  

 نهال رسی تکان میدهد

نه. ماه تاج خانم کال شله زرد  -

ز   .زیاددرست میکنه. برای همت 

سد  نریمان با نگایه به شله زرد ها مییر

؟ - ز  ماه تاج خانم ، مادرتون هست 

نامادریم. مادرم چند سایل هست فوت   -

 .کردن



 .متاسفم. خدا بیامرزه -

ود  نهال قدیم عقب می 

مزاحمتون نمیشم. خدا  بیشی  از این -

 .حافظ

ود. نریمان یگ از   خداحافظز میکند و می 

 کاسه ها را برمیدارد و به سمت

د  بیبز اش مییی

 .وای چه بوی معرکه ای داره -

 رادمهر سیبز را روی بالکن میگذارد
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 .بوی زعفرونش از این فاصله هم یم اد -

 نریمان کاسه را روی سیبز میگذارد



برم قاشق بیارم. نمیشه از این شله زرد   -

 .گذشت

ز  ز و برگشت  ند. رفت  ز رادمهر لبخندی می 

 .نریمان حب  ثانیه هم طول نمیکشد

یک کاسه از شله زرد را میخورند و کاسه 

 ی دیگر را برای فردایشان نگه

میدارد. طاها از شله زرد متنفر است و 

ز تنفر طاها کافیست تا خیال  همت 

زرد راحت باشد نریمان از شله . 

یزد و لیوان  نریمان دو لیوان چایی می 

 .بدست کنار رادمهر مینشیند

یگ از لیوان ها را بدستش میدهد و برای 

سد ز سکوت فضا مییر
 شکست 



نیاز بعد ازدواجتون هیچر از طال  -

سید؟  نیر

رادمهر نگایه به بخارهایی که از لیوان 

ون یم اید یم اندازد  بی 

و میدیدچرا. شبا کابوسش - . 

 نریمان از تعجب ابرو باال یم اندازد

 واقعا؟ -

سید از اینکه روزی طال پیداش  - اره. میی 

 .بشه و من ولش کنم

 نریمان کیم مکث میکند
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 اینکارو میکردی؟ -



ز تکان میدهد  رلدمهر رسی به طرفت 

طال خوشگل بود. دلیی بود. اما نیاز...  -

اونخوشگیل طال رو نداشت. مثل   

ی نداشت، اما زیز بود که هر مردی  دلیی

 میکرد. حب  اگه
ی

 رو پایبند زندگ

 .اون مرد یه بار دلشو از دست داده باشه

ما مردا وقب  سنمون کمه و میخوایم  -

 عشق رو تجربه کنیم. مالکمون میشه

ی. که ادمای دورمون بگن  خوشگیل و دلیی

 .نگا، نامزد فالیز چقد خوشگله

ی زود تکراری میشه.  اما خوشگیل و دل یی

 کم کم برات مسائل دیگه اهمیت

ز که برات مهم نبودن. میفهیم   پیدا میکتز



 که داشب  اشتباه میکردی. یه مرد،

زیز رو میخواد که کاملش کنه. که 

ه و نذاره گم بشه. ما مردا  دستشو بگی 

فکر میکنیم وقب  با زیز ازدواج میکنیم. 

 .این ماییم که میشیم سایه ی اون

 نه... اون زنه که میشه سایه ی ما. ویل

 زن باید بلد باشه دست و دلتو گرم
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 کنه. که یه کاری کنه که شبا با 
ی

زندگ

 عشق بیایی خونه. خوشگیل رو میشه

 .ساخت

 مکث میکند



ز  - یط که یه مرد، لیاقت همچت  به رسر

 .زیز رو داشته باشه

ی نمیگوید. به رادمهر و حرف  ز نریمان چی 

 .هایش خییل اطمینان دارد

میداند که هر کلمه ای میگوید از رس 

ی نیست. دلییل دارد و یک  شکم سی 

دنیا تجربه. تا این سن عشق را تجربه 

 نکرده. شاید عجیب باشد اما تاکنون

عاشق نشده. خییل گشته، دوست دخی  

 های زیادی داشت، اما عاشق

به یه رادمهر به هیچکد امشان نبود. با ضز

ند، تکایز کوچک ز  شانه اش می 

 میخورد و نگاهش میکند



ز زیز هم تو کوچه خیابون  - همچت 

. باید واییس تا  نمیتویز پیداش کبز

تقدیر خودش بذاره جلوت. هیع تو 

 .خیابون از این دخی  به اون دخی  نکن

ند ز  نریمان لبخند دندان نمایی می 

هاونارو حوصلم رس  -  . می 

رادمهر لیوان چایی اش را نزدیک لب 

د  هایش مییی

 .مواظب باش کار دستت ندن دیگه -

 .نه حایحی عایق بندی میکنم قشنگ -
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 .دو الیه بکش یه وقت نفوذ نکنه -



 نریمان بلند میخندد

ز بزنن  - دیگه تا این حدام دم دراز نیست 

 .از الیه ها رد شن

کندرادمهر صورتش را جمع می  

 .چندش. ببند چاییتو بخور -

 نریمان شانه باال یم اندازد

وع میکبز  -  .خودت رسر

نند و بعد از اینکه چشم  ز کیم گپ می 

 های هر دو تایشان خمار خواب

میشود. جفتشان به کلبه برگشته و 

 .میخوابند

 پارت نود و یک

ز را کنار خیابان نگه میدارد و در  ماشت 



 حایل که کمربندش را باز میکند

 خطاب به نریمان میگوید
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ز اینجا پارکبان اومد نذار جریمه   - بشت 

ه بیام  .کنه، من ببینم چخیی

نریمان رسی تکان میدهد. رادمهر پیاده 

 میشود و با قدم هایی بلند به سمت

ود. گالری لوکیس که  گالری دوستش می 

 در افتتاح شدن آن، خییل به

ام دوستش کمک کرده بود. نگایه به ن

 طالیی رنگ گالری یم اندازد و

مقابل در کشویی یم ایستد. با باز شدن 



 در، گرما به صورتش هجوم یم

اورد. یگ از کارمندان گالری به خیال 

ی بودنش جلو یم اید. مودبانه  مشی 

سد  سالم میدهد و سوال روتینش را مییر

 .تا راهنمایی اش کند

د و لب  رادمهر لبه ی پالتویش را میگی 

ند ز  می 

خییل ممنونم ویل من با خود اقای  -

 .محمدی کار دارم

مرد جوان با دست اشاره ای به اسانسور 

ند ز  شیشه ی کنار سالن می 

ید طبقه ی باال. اقای  - یف بیی ترسر

یف دارند  .محمدی اونجا ترسر



رادمهر رسی تکان میدهد و رایه را که 

ودنشانش داده بود ند می  . 

ز به طبقه ی دوم، صدایش را  با پا گذاشت 

 میشنود که انگار دارد با کیس

ند ز  .حرف می 

رادمهر از ستون عریض کنار اسانسور 

 میگذرد و حاال میتواند مسعود را

ببیند. مو های کنار شقیقه اش سفید 

 شده و صورتش فرم مردانه تری به

 .خودش گرفته
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رو لیست کن  چک های روزهای آی   -



 بیار من حساب دقیق این ماه رو

 .پیش پیش بکنم

مسعود نگاه باال یم اورد و با دیدن رادمهر 

 ابرو باال یم اندازد. به مخاطب

 پشت تلفنش میگوید

نم بهت - ز  .زنگ می 

تلفن را قطع میکند و در حایل که دست 

 هایش را به دو سمت بدنش باز

 کرده میگوید

 چطوری تو ناکس؟ -

ود. رادمه ر در اغوش مسعود فرو می 

ند ز به به کمر رادمهر می   مسعود چند ضز

 .پی  شدی چقدر -



 مسعود میخندد

مردا مد شدن. دیگه هیشگ   - االن پی 

 .کیس جوون دوست نداره

ند ز  می 
ی

 رادمهر لبخند پررنگ

مردا -  .فسیل ها نه که پی 

مسعود گوشر تلفن را برمیدارد و همزمان 

 شا
ز
ز شماره کاق پبا گرفت   

 نزدیک گالری جواب رادمهر را میدهد
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اگه من فسیل باشم که تو االن باید  -

 .نفت بودی

رادمهر گوشه ی لبش را با انگشت 



 شستش پاک میکند و منتظر میماند تا

مسعود تلفنش را قطع کند. مسعود 

 سفارش دو قهوه و کیک مخصوصش را

میدهد و بعد از قطع کردن تلفن، مقابل 

ر روی کاناپه ی تک نفره یرادمه  

 .چرم مینشیند

 پارت نود و دو

 چه عجب از اینورا؟ -

رادمهر ساعد دستش را به دسته ی مبل 

ند ز  تکیه می 

طاها رو اوردم شمال، یکم از تهران  -

 .دورش کنم. گفتم یه رسم به تو بزنم

د  به خود میگی 
 مسعود چهره ی متاسفز



وقب  فوت همرستو شنیدم. مامانمو  -

 برده بودم ترکیه برای درمان. هر

کاری کردم نشد برای هیچکدوم از 

 .مراسم هاش برسم ایران
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 رادمهر پلک روی هم میفشارد

 .مشکیل نیست بابا. نیومده عزیزی -

خییل ناراحت شدم. زود بود برای تو و  -

فتم  عشق بینتون...واقعا هر جا می 

از خویی نیاز خانم به همه میگفتم. زیز 

 بود که واقعا مثالش رو نمیشه پیدا

 .کرد



ند ز  رادمهر لبخند کوتایه می 

 .ایشاهللا یگ پیدا میشه برات -

ند و پاهایش را  ز مسعود به مبل تکیه می 

 باز میکند

ما که دیگه کپک بستیم رفت. هر گ  -

 میاد سمتمون به عنوان شوگر

هری نمیخوانمیخوادمون، واسه شو  . 

شوگری هم بد نیست که. یکم خرجش  -

 .زیاده فقط

ز یم اندازد  مسعود چانه اش را چت 

عمو نیستم که کمرم خسته نشه.  -

 مسعودم... زود از نفس یم افتم. به

 .خرجش نیم ارزه



 شاپ 
ز
رادمهر میخندد. پیشخدمت کاق

 وارد میشود و سفارش های مسعود

ز میچیند و با خم کردن کوتاه   را روی می 

 رسش یم رود. رادمهر فنجان قهوه

اش را برمیدارد و جرعه ی از آن را 

 مینوشد
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؟ -  از کار و بارت چخیی

ند ز  مسعود تکه ی کیک برش می 

خداروشکر خوبه. کمک تو نبود من  -

 همون شش سال پیش باید اینجا رو

فت.  یک سوم قیمتش میدادم می 



ههیچوقت کاری که کردی رو یادم نم ی  . 

کاری نکردم. یه پویل بهت دادم و تو  -

ات نکردم  هم بهم برگردوندی. خی 

 .که

کمی  کیس اون پول کالن رو یی ضمانت  -

 بده به رفیقش. مردی حایحی 

 .مرد

ند ز  رادمهر چشمگ می 

از مردی خودته. راسب  تو یه اشنا  -

 داشب  که میگفب  میتونه خییل راحت

ه. میت ویز باز گرین کارت امریکا رو بگی 

؟  باهاش حرف بزیز

 مسعود کف دو دستش را بهم میمالد



راستش اوضاع خییل خرابه رادمهر.  -

 امریکا دیگه هیچ پذیرشر از ایرایز 

ز درخواست  ها نداره. واسه همت 

 مهاجرت به کانادا زیاد شده. میخوای

؟  مهاجرت کبز

خودم که نه، طاها رو میخوام بفرستم  -

 .بره

کانادا هم خوبه که. اونجا چرا اقدام  -

؟  نمیکبز
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زیاد اوگ نیستم با کانادا. امریکا نشد  -

 میفرستمش بره هلند. اونجا



مادربزرگش هست و خاله ی نیاز هم 

 .هست، تنها نیست حداقل

 مسعود رسی تکان میدهد

. بفرست بره. هر چه کمی   - خوب میکبز

جاتوی این اوضاع خیط توی این  

 .باشه، همونقدر راحت تره

باز باهاش حرف بزن اگر زحمب   -

ز اگه میشه اوگ کنه برام  .نیست. ببت 

هزینه اش اصال مهم نیست. مهم برام 

 .رفتنه طاهاست

ند ز  مسعود به شویحز لب می 

عجله داریا. میخوای خونه رو زود  -

؟ طرف فلفلیه؟  خایل کبز



شویحز های سکیس نکبز روزت شب  -

 نمیشه نه؟

ز  - نه به جان خودم. انگار نافمو داشت 

یدن، طرف داشت خاک بر رسی  مییی

د ز  .حرف می 

ز برمیگرداند و  رادمهر فنجانش را روی می 

 بلند میشود

 .ادم مییسر ایشاهللا -

مسعود همزمان با او بلند میشود و 

ز زود هنگام رادمهر  ناراضز از رفت 

 میگوید
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الکجا حاال؟ بمون ظهر بریم وی - . 

رادمهر دستش را به سمت مسعود دراز 

 میکند

قربونت داداش. نریمان و طاها اون  -

ونن. برم دیگه خییل تنهاشون  بی 

 .نذارم

مسعود دست رادمهر را محکم فشار 

 میدهد

نم اوگ  - ز برو داداش. شب بهت زنگ می 

 .میکنیم یه روز جمع میشیم ویال

نریمانم اونجا میبینم. االن دیگه خییل 

مت نمیشممزاح . 

رادمهر خداحافظز میکند و از گالری 



ند ز ون می   .بی 

 پارت نود و سه

سوار ماشینش میشود. نریمان و طاها 

 خوابیده اند و انقدر غرق خواب

هستند که متوجه حضورش نمیشوند. 

 
ی

 رادمهر در سکوت مشغول رانندگ

میشود. پشت چراغ قرمز نگه میدارد و 

ز دو دخی  بچه با قرمز  نگاهش بت 
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ز ها امده اند  شدن چراغ به سمت ماشت 

 چرخ میخورد. کیم نگاهش جابجا

میشود. زیز کنار چهارراه ایستاده و نییم 



 از صورتش را با چادر مشگ

است که  پوشانده. چشم هایش انقدر گی 

ند. چشم ز  یک لحظه تنش یخ می 

ه نگاهش  هایی که او را نشانه گرفته و خی 

 میکند. چشم های زن برایش

 .زیادی اشناست

طال... چشم های طالست... طال را زیر 

 لب طوری میگوید که نریمان از

خواب بیدار میشود و تا متوجه اوضاع 

ز پیاده شده و  شود، رادمهر از ماشت 

ز های سمت دیگر  یی توجه به ماشت 

بلند و پر شتاب، خیابان، با قدم هایی   

ود. زن از امدن رادمهر  به سمت زن می 



 .ترسیده و پا به فرار میگذارد

نریمان گیج مانده. نه میتواند طاها را 

 تنهذ بگذارد و نه میتواند به دنبال

ز شده و  رادمهر برود. چراغ راهنما سیی

 اتومبیل های پشت رسی، پشت رس

ی  ز نند و هر کدامشان چی  ز هم بوق می 

ز حواله اش  میکنند. رسی    ع سوار ماشت   

ز را کنار خیابان هدایت  میشود و ماشت 

 میکند. طاها گیج و منگ خواب بلند

شده و یی هدف اطرافش را نگاه میکند. 

 نریمان روی صندیل به سمتش

 میچرخد و سیع میکند ارامش کند

ی نشده طاها. تو بخواب - ز  .چی 



طاها چشم هایش را با مشت هایش 

 میمالد

؟بابا کجاست -  
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ز پیاده شم  - میاد االن. من باید از ماشت 

 و برم جایی و زود برگردم. دررو

ز تا من  قفل میکنم تو هم ساکت بشت 

 بیام باشه؟

طاها رس تکان میدهد و به صندیل تکیه 

ز پیاده شده و ند. نریمان از ماشت  ز  می 

در را قفل میکند تا خیالش از بابت طاها 

ی کهراحت باشد. به سمت مسی    



ود. کاش بهش میگفت   رادمهر رفت می 

 که دیگر در این دنیا طالیی وجود

ندارد و انقدر چشم هایش در جستجوی 

 او نباشد. یک ربیع میدود از اثری

از رادمهر نمییابد. نفس نفس زنان یم 

 ایستد و گوشر اش را برمیدارد تا

د  .تماش با تلفن رادمهر بگی 

ن را رادمهر پیچ کوچه را میپیچد و ز 

 میبیند که وارد یگ از خانه ها شده و

بان قلبش طوری  در را بهم میکوبد. ضز

ز االن ند که حس میکند همت  ز  می 

ون بزند.  ممکن است قلبش از دهانش بی 

 با قدم هایی سست تا نزدیگ در



ود و کف دستش را روی در اهبز  پیش می 

 زنگ زده میکوبد. کیس در را

دایی از باز نمیکند و حب  کوچک ترین ص

ون نیم اید  .خانه بی 

ته؟ رس آوردی مگه؟ -  چخیی

ون  ز رس از پنجره بی   مسن و خشمگت 
زیز

 .اورده و رادمهر را خطاب کرده

 رادمهر نگاهش میکند

 اینجا خونه ی کیه؟ -

ش؟ -  از من مییر
یز ز  تو در می 
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ز  -  .لطفا بگت 



 زن نچر میکند

یارو کر و الله بابا. خودتو بکیسر هم  -

 نمیشنوه. یحر میخوای؟

رادمهر نا امید نگایه به در یم اندازد. کر 

 و الل؟

 اسمش طالست؟ -

 .نه... زهراست اسمش -

 تازه اومده اینجا؟ -

 میکشد و خسته از سوال های 
ز
زن پوق

 مکرر رادمهر میگوید

ز  - این از وقب  نافشو بریدن تو همت 

اشتباه گرفب  برو... یهخونه است.   

... بیاد ببینه اینجایی 
ی

داداش داره سگ



ه  .پاچتو میگی 

 پارت نود و چهار
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ود   نمیاند داخل می 
ز
زن دیگر منتظر حرق

 و پنجره را میبندد. رادمهر پلک

روی هم فشار میدهد. اشتباه دیده بود. 

 او طال نبود.... آیحز میگوید و عقب

ود و به دیوار س یمایز پشت رسش می 

ی بدتر از این ز ند. چه چی  ز  !تکیه می 

گوشر اش   امیدش نا امید شد. لرزش

 توی جیب کتش باعث میشود دست

ز را به  د و تلفنش را بردارد. همه چی  بیی



 بدترین نحو گذاشته و دنبال زیز 

 .دویده بود که طال نبود

ز و طاها و نریمان را وسط چهارراه  ماشت 

برمیداردشلوغ رها کرده. تلفن را   

 و ناسازا گویی نریمان گوشش را پر میکند

مردیکه ی دیوونه. کدوم گوری رفب   -

 تو؟

 .اشتباه کردم نری -

د من به تو میگم طال نیست. اقا  -

ه  .نیست... چرا حرف تو گوشت نمی 

چشتو ببند از پیدا کردن طال... طال حب  

 توی این دنیا هم نیست. چه رسد

شبخوای وسط خیابون ببینی . 



 یعبز یحر تو این دنیا نیست؟ -

سد  نریمان یی توجه به سوالش مییر

 کجایی تو بیام دنبالت؟ -

رادمهر نگایه به اطرافش یم اندازد.  

 .کوچه ی خلوت و یی نام و نشان
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 .نمیدونم -

س ادرس بده بیام.  - پاشو برو از یگ بیر

 .نصفه جونم کردی تو

ند میشود و با دنیایی از سوال و گیچی بل

سد. جز یک سوپر  به رس کوچه می 

ز دیگری به چشم نمیخورد.  مارکب  چی 



ود و با دیدن بطری های  نزدیک می 

آب توی یخچال یادش یم افتد که چقدر 

ود  .تشنه است. داخل مغازه می 

سد و بعد  بطری اب برمیدارد و ادرس مییر

ون  لز حساب پول بطری اب، بی 

ان یم فرستدیم اید و ادرس را برای نریم . 

نریمان گفت ول کن طال شود، گفت طال 

 دیگر در این دنیا نیست. نمیتواند

معبز این حرفش را درک کند. یعبز 

 طال..! نه... رسی    ع فکری که به ذهنش

ند. طال سبز ندارد که.  ز امده را پس می 

 .امکان ندارد این اتفاق افتاده باشد

ویل اگر خودکیسر کرده باشد چه، اگر 



، کیس بالیی رسش اورده باشد  شبی

 .چه! این ها که میشود

رسش را تکان میدهد اگر هر کدام از این 

 ها اتفاق افتاده بود قطعا نریمان

ی نگفته، یعبز  ز ش میکرد. وقب  چی  خیی

 نیفتاده
 
 .اتفاق

سیع میکند خودش را ارام کند و بهایی به 

ش جوالنافکاری که در رس   

 .میدهد ندهد

کیم بعد، ماشینش را میبیند که از پیچ  

 .کوچه میپیچد و نزدیکش میشود

223 pg. 

223 



 پارت نود و پنج

یعبز یحر گفب  طال حب  دیگه تو این -

 دنیا نیست. این حرفت چه معبز 

 داره؟

اهنش را از تنش در یم اورد.  نریمان پی 

 عجب غلظ کرده بود. میان

 زده بود و حاال  عصبانیت و دلشوره
ز
حرق

 نمیتوانست رس و تهش را جمع

کند. خوب میداند که رادمهر وقب  به 

ود  موضوغ پیله کند تا ته ماجرا می 

 .و دست از هیچ نمیشورد

نیم - ز  .بعدا حرف می 

میخواهد وارد حمام شود که رادمهر مانع 



 .راهش میشود

. تو -
ی

ز االن باید بگ بعدا نداریم. همت 

ی از طال می ز ؟چی  دویز  

ه  نریمان به چشم های رادمهر خی 

وع کند  میشود. چگونه بگوید. از کجا رسر

و به کجا برسد! از کدام موضوع بگوید و 

 !از چه نگوید
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 .حرف بزن نری -

ود  .نریمان کالفه عقب می 

 .اره میدونم -

ند ز  رادمهر دلخور لب می 



؟ -
ی

 االن باید بگ

ای هر زمایز هم بهت میگفتم چاره  -

 .نداشب  

؟ درست بگو ببینم -  .یعبز یحر

 .نریمان دسب  به صورتش میکشد

 اشنا میشه...  -
ز
دو سال پیش، با یه طرق

 ...میبینه پول الزمه، بهش میگه

میگه یکم مواد... مواد مخدر رو از مرز رد  

 ...کن

زانو های رادمهر سست میشود. توان 

 ایستادن را ندارد و فکر میکند اتمسفر

ز استاتاق زیا دی برایش سنگت  . 

ز میشود. نریمان  نفس هایش سنگت 



 مکث نمیکند. اگر کیم فقط تعلل کند

ممکن است پشیمان شود و دروغ به 

ز االن،  رادمهر بگوید. بهی  است همت 

ز را بگوید و این ماجرا را جمع   همه چی 

 .کند
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یکم قورت میده، یکم هم میذارن زیر  -

 پوسته ی رسش... پلیسا میفهمن تو

فرودگاه اما، دیر شده بود، مویرگ هاش 

 سوخته بودن و توی بیمارستان

 .جونشو از دست میده

 ناباور زیر لب زمزمه میکند



 .مزخرفه -

ند ز  پلکش نبض می 

-  
ی

 .چرت میگ

ود  .نریمان نزدیک رادمهر می 

وناینارو گفتم تا ا - ز فکرش بیایی بی  . 

 رادمهر با خشم نگاهش میکند

سیدم تو هیچوقت  - من اگه نمییر

 نه؟
ی

 نمیخواسب  بگ

نریمان توی چشم های رادمهر براق 

 میشود

؟ - یخب   میگفتم که اینطوری بهم می 

یک میخندد. قامت راست  رادمهر هیسی 

 میکند و کف دست هایش را روی



 سینه ی نریمان میگذارد و تمام خشمش

 را با هل دادن نریمان خایل میکند

 نمیگفب  میخواسب  چه گویه بخوری؟ -
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 پارت نود و شش

ود و تلو تلو میخورد.  نریمان عقب می 

 طول میکشد تا بتواند تعادلش را

 حفظ کند. یم ایستد

؟  - االن فهمیدی تو میخوای چیکار کبز

ون  میخوای بری از قیی بکشیش بی 

؟ یا  میخوای جنتلمن شر  زنده اش کبز

 بری انتقام؟



رادمهر اما انگار خشمش خایل نشده و 

 هنوز توان این را دارد تا جایی که

میتواند نریمان را زیر دست و پاهایش له  

 کند

هر کاری کنم به خودم ربط داره نه به  -

 تو... اره... میخوام برم اون یی 

 ناموس رو پیدا کنم بفهمم کدوم خریه؟

یی ناموس دو سه روز زرنگ... اون  -

 .قبل تر از طال زده رفته از کشور

رادمهر دسب  به رسش میکشد. رسش 

ز شده و حس میکند توی  سنگت 

 .مغزش را پر از سنگ و کلوخ کرده اند
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 اسمش یحر بود؟ -

سکوت نریمان اذیتش میکند، بلند داد 

ند ز  می 

 د بهت میگم اسمش یحر بود؟ -

زمزمه میکندنریمان با تردید و ترس   

 .مظفر -

ند ز  رادمهر پوزخند تلچز می 

گ بهت گفت اینارو؟ اون از کجا  -

 میدونه؟

یگ هست زنایی که میخوان بیان توی  -

 این کار رو اون راه میندازه. ازش

 .پرسیدم شناخت. بهم گفت



 رادمهر نگایه به نریمان یم اندازد

-  
ی

 .بیی منو پیشش. پیش همیبز که میگ

اهنش را میپوشد  نریمان پی 

 .بیخیال شو رادمهر -

 رادمهر عصبی نچر میکند

یا منو بیی پیشش یا ادرس بده خودم  -

 .برم

 .باید برگردیم تهران -
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د و با  رادمهر تکیه اش را از دیوار میگی 

 نگایه به ساعت میگوید

بریم. االن بیفتیم تا بعد از ظهر  -



سیم  .می 

ه صورتش میکشد و لعنب  نریمان دسب  ب

 به خودش میفرستد. اگر جلوی

زبانش را گرفته بود االن وضعیت 

 اینجوری نبود. گفته بود تا مثال رادمهر را

از چشم انتظار بودن جمع کند. اما بدتر 

 .خراب کرده بود

 پارت نود و هفت

ود.  کاپشنش را میپوشد و به حیاط می 

 رادمهر در حایل که وسایلش را پشت

ق عقب میچیند سیع میکند طاها صندو 

 را قانع کند

 .باید بریم طاها -



 طاها مرصانه میگوید

م پیش نهال -  .من نمیام بابا. من می 
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رادمهر دست به کمر یم ایستد. توی این 

ز   اوضاع خراب اعصابش همت 

 طاها و اضار هایش را کم دارد

 .نمیشه. معلوم نیست گ برگردم -

مونبابا بزار ب - ... 

فریاد رادمهر طاها را مجبور به سکوت 

 میکند

ز  - گفتم نمیشه خب بفهم. برو بشت 

ز هیع نمیخوام بهت  ببینم تو ماشت 



 .هیچر بگم پررو مییسر 

نریمان که حال خراب رادمهر را میبیند 

 جلو یم اید. طاها را ارام میکند و

ز میکند. سپس پیش رادمهر  سوار ماشت 

ود  می 

ته رادمهر. ب - عد بگو دوستش چخیی

 ندارم. اگه نداری واسه گ انقدر

 داغون شدی؟

طال حقش نبود این بالها رسش بیاد.  -

 من یی لیاقت باعث شدم اینجوری

 .بشه

تو هر کاری از دستت بر میومد اون  -

 زمان کردی. این رسنوشب  بود که



برای طال نوشته شده بود. نمیتویز کاری  

 .کبز 

ز نگاه میکند. طوری که  رادمهر زهرآگت 

سد و کل  نریمان یک لحظه میی 

ند ز  جانش یخ می 
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االن میتونم کل جد اون یارو رو بیارم  -

 ..جلوی چشمش. میتونم

نریمان کف دست هایش را روی بازوی 

 رادمهر میگذارد

-  . رادمهر یکم اروم باش. االن تو عصبی

کرده  طال مرده، اون یارو هم فرار   



سه. تو  رفته و دست هیچکس بهش نمی 

 موندی و طاهایی که جز تو کیس

رو نداره. به این فکر کن که با این 

 برات
 
 اعصبانیتت پیش بری و اتفاق

 بیفته، طاها یحر میشه؟

 رادمهر دسب  دور دهانش میکشد

برو در کلبه رو قفل کن بیا راه بیفتیم.  -

 .دیر میشه

ند و  ز پشت دست نریمان را پس می 

 اتومبیلش مینشیند. حب  یک لحظه هم

نمیتواند ان روزهای طال را تصور کند. 

 روز هایی که او در خوشر غرق

بود، طال زجر میکشید و توی بدنش 



 .مواد جابجا میکرد تا بتواند زنده بماند

کوتایه کرده بود. از پیدا کردن طال زود 

 ناامید شده بود. زود رخت بسته

ه بود. طال سالها بود و یر زندگیش رفت

 تهران بود. توی همان سهر

ی که او هم در ان نفس میکشید.  خاکسی 

 شاید اگر چشم باز میکرد طال را

 .میدید
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 پارت نود و هشت

ز پایش را  ز نریمان توی ماشت 
با نشست 

 روی پدال گاز میفشارد و با رسعت



تمام حرکت میکند. مقابل بنگایه نگه 

کلبه را تحویل  میدارد و کلید های  

میدهد. وقب  از مقابل رستوران نهال 

 میگذرد نیم نگایه یم اندازد. قطعا

دلش برای غذا های اینجا تنگ میشود 

 ویل اکنون اصال موقعیتش را

نداشت که به غذاهای خوشمزه ی انجا 

 فکر کند. اکنون فقط میتواند به این

فکر کند که دقیقا چند ساعت دیگر به 

سد و  اینکه چه سوال هایی تهران می   

سد. سوال های زیادی توی  از ان مرد بیر

 ذهنش است. اینکه طال دقیقا چند

سال روسبر گری میکرد، یا اینکه چندین 



 بار در هفته اینکار را انجام میداد،

حب  اگر میتوانست اسم تک تک ان 

 مردهای هوس باز را هم میگرفت و

پیدایشان میکرد و زنده زنده در اتش 

ندشان. اما از همه ی ان سوالمیسوزا  

ها مهم تر اینکه ان از کجا باخیی شده که 

 چه بالیی رس طال امده و این بال

توسط چه کیس بود. قطعا اگر حامل این 

 خیی را پیدا کند راحت تر میتواند

بفهمد ان مرد پست فطرت، در کجای 

 که نه،
ی

 میکند. زندگ
ی

 این دنیا زندگ

کشد و دور و اطرافش را به لجن می

 میکند
ی

 .درذهن خودش زندگ
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 میکند و به هیچ توجه 
ی

دیوانه وار زندگ

 نمیکند. به احتمال تصادفشان، به

اینکه ممکن است با کیس برخورد کند، 

 به ثبت شدن یر در یر جریمه ها

ل رسعت و لرزیدن هر  ز کنی  توسط دوربت 

 بار گوشیش روی داشبورد

. به هیچ توجه نمیکند. زودتر از  ز ماشت 

سند. تاب  انچه که باید به تهران می 

و توان این را ندارد که ترافیک را رد کند و 

 به خانه شان برود و طاها را

 .انجا بگذارد



 کجاس خونه اش؟ -

خونه اش نیست. محل کارشه. خارج  -

 جایی 
 شهره، بتویز طاها رو بفرسب 

 .میشه از اینجا هم رفت

ی تکان میدهد و گوشر اش را رس 

د و طاها را رایه  برمیدارد. اسنپ میگی 

خانه ی دایی اش میکند. صفحه ی  

 گوشر را روشن میگذارد و ان را روی

 اش از 
ی

هولدر میگذرد تا همزمان با رانندگ

 مسی  حرکت راننده ی اسنپ

 .هم باخیی باشد

جایی که توسط نریمان محل کار خطاب 

را خانه یشده بود، اما او ان   



شیطان نام میگذارد، جایی دورتر از شهر 

 و میان چند خانه ی خرابه قرار

دارد. ساختمان یک و نیم طبقه که طبقه 

 ی باالیش خراب شده و نصف

سقف، روی سقف طبقه ی اول ریخته. 

 دری رنگ و رو رفته. ظاهر خانه
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نشان میداد که این خانه خرابه ای بیش 

باطنش، کارهایی رخ نیست، اما در   

ی حب  فکرش هم به  میداد که هیچ برسر

ود  .انجا نمی 

مشتش را محکم روی در فرود یم اورد. 



 اتش خشمش انقدر زیاد هست که

ز   مانده را نی 
 
میتواند این یک طبقه ی باق

 .او، ویران کند

 پارت نود و نه

طول میکشد تا صدای لخ لخ دمپایی به  

سد و بعد از آن،  گوش هایش می 

 صدای گرفته ی مرد

ته؟ -  کیه؟ چخیی

رادمهر میخواهد دهان باز کند که نریمان 

د  .جلویش را میگی 

 .منم. ستاره ی شب -

رادمهر با چشم های برزخ نریمان را نگاه 

هارا در فیلم ها ز  میکند. اینجور چی 



زیاد دیده بود، اما چرا نریمان از رمز این 

 خانه خیی داشت. نریمان سیع
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د و  میکند نگاه تلخ رادمهر را نادیده بگی 

 حاال فقط فکرش به این باشد که

ز  چطور اوضاع را ارام کند. اما نگه داشت 

 رادمهر، با این حجم از عصبانیت

ت فیل است و تمام  .تنها کار حرصز

در باز میشود. از همان الی در رادمهر 

 دست دراز میکند و یقه ی مرد

د. بلند کردن او و   نحیف پشت در را میگی 

ون از آن دخمه،  کشیدنش بی 



برای رادمهر کار سخب  نیست. رادمهر تن 

 مرد را به دیوار اجری پشت

رسش میکوبد و از میان دندان هایش 

 میغرد

یز و دهنتو باز میکبز  - ز زر مفت زیاد نمی 

سم جواب  و هر یحر که من مییر

 .میدی

وی رادمهر مرد که میان پنجه های ق

 داشت جان میداد، سیع میکند یا دست

و پا زدن خودش را نجات دهد اما 

 نمیشود. دستش را روی مچ دست

 رادمهر میگذارد

 .بکش کنار بابا -



 رادمهر بیشی  او را به دیوار میفشارد

نفهمیدی یا خودتو زدی به نفهیم؟ در  -

 حال حاضز توان این رو دارم که

م. اوگ؟همینجا با خاک یکسانت کن  

 تو اخه -
ی

 ...یحر میگ
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ود و سیع میکند رادمهر را  نریمان جلو می 

 عقب بکشد

سم -  .رادمهر ولش کن من ازش مییر

 رادمهر غضبناک نگاهش میکند

بکشم کنار؟ زوده هنوز. باید بزنم این  -

 پفیوز رو ادمش کنم بعد بکشم



 .کنار

سیم تو  - باشه بزار اول سواالمونو بیر

کن  ولش . 

پنجه های رادمهر کم کم شل میشود و 

 مرد میتواند اندگ هوا وارد ریه

هایش کند. مرد خم میشود و چندین بار 

 رسفه میکند

 کدوم خری این دیوونه رو اورده اینجا؟ -

ود  نریمان جلو می 

ز ادم ازت  - مزخرف تر این نکن. عت 

 
ز
سم یی هیچ کلمه ی اضاق  سوال مییر

 .جواب میدی

ت میکندمرد کمر راس  



 مفتگ؟ -

 نریمان نچر میکند

 .زرتو بزن تو جیبتو خودم پر میکنم -
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 .مرد نگاه رس تا پایی به رادمهر یم اندازد

س -  .بیر

یادته اون روز یحر در مورد طال گفب   -

 بهم؟

مرد چشم ریز میکند و کیم فکر میکند. 

 طول میکشد تا ان روز و طال را به

 .یاد بیاورد

هر یحر در موردش میدویز بگو حاال  - . 



 پارت صد

چرا انقد براتون مهمه؟ بابا موردای  -

 ..بهی  دارم

رادمهر دستش را مشت میکند و فریاد 

 میکشد

 .خفه شو اشغال خفه شو -

مرد خودش را میبازد. کاش امروز گذاشته 

ز با خودش  بود برادر هایش نی 

بیایند، دیگر مجبور نبود به این مرد درس 

 .پس بدهد
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سه چهار سال پیش اومد پیشم. البته  -



 خودش نیومد... یه زیز دیگه

م هست.  اوردش. گفت تازه نفسه. دخی 

 دیدم هم خوشگله هم اونیه که همه

میخوانش، قبولش کردم. روزای اول دل 

 به کار نمیداد، هیع بهونه

د بغل گوش همه. میگرفت. هیع  ز زر می 

 دیگه کم کم مجبور شد، آب و

 مجبور 
ی

دونشو که قطع کردم، از گشنگ

 .شد. کم کم رفت تو دل کار

سودش برام از همه بیشی  بود. خیلیا 

ز   .فقط اونو میخواست 

ون یم  با هر کلمه ای که از زبان مرد بی 

 امد رادمهر هزار بار میمرد و زنده



هر بار میان  میشد. هزار بار جان میداد و 

 جان دادنش، خودش را لعنت

 .میفرستاد

با هر کلمه به قعر جهنم سقوط میکرد و 

 داغیش را در جای جای بدنش

 .حس میکرد

ز  با هر جمله ی مرد، دوست داشت زمت 

 باز شود و خودش و کل مردم

 .داخلش فرو بروند

حمانه ادامه ی حرف  گوش هایش بی 

 های مرد را میشنوند

ه مردی اومد و ازم یه مدت بعد ی -

یش از همه  خواست یگ که مشی 



 کنم تا بتونه با اون 
ز
بیشی  رو معرق

 موادشو پخش کنه. اوایل کار خوب بود،

بعدش اما دیگه خییل داشت تابلو 

 میشد، مظفر تصمیم گرفت از کشور

خارجش کنه با همون روشر که بهت  

 .گفتم
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دمهر نریمان میخواهد دهان باز کند که را

 اجازه نمیدهد و خودش سوال

سد  اخر را مییر

کجاست این مظفر؟ از کجا میشه  -

 پیداش کرد؟



مظفر رفت، قبل طال. قرار بود برن  -

 سنگاپور اما میگن اونجا نیست،

 .نمیدونیم کجاست

 کس و کار که داره؟ اونا کجان؟ -

مرد کیم مکث میکند. خوب مستواند 

 اتش خشم و نفرت را در چشم های

ین مرد بخواندا  

مظفر خییل خطرناکه. دور و برش  -

 .نپیچ

 رادمهر چهره در هم میکند

 .زر نزن جوابمو بده -

خایز آباد بودن قبال. االن نمیدونم   -

 .کجان



ز  رادمهر عقب گرد میکند و سوار ماشت 

 میشود. این یعبز تمام. یعبز دیگر

نمیخواهد در این فضای که هوا دارد 

 خفه اش میکند بماند. یعبز دیگر

دوست ندارد این مرد را ببیند و صدای 

 نحضش در گوشش بپیچد. نریمان

ز  کیم پول به مرد میدهد و سوار ماشت 

 میشود. رادمهر بالفاصله حرکت

میکند و تا رسیدن به خانه سکوت 

 .میکند
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نیست خوب است که طاها خانه . 



اهنش را از تنش میکند و وسط سالن  پی 

ز خانه  خانه اش یم ایستد. همه چی 

بهش دهان کچی میکند. از مبل های آیی 

 و فرش سفید وسط سالن، تا دیوار

آینه کاری شده و مجسمه های با اشکال 

 عجیب کنار دیوار. حب  آن سه

فانوس عتیقه ی کنار پنجره. خانه اش را 

درست ساده دکور کرده بود.   

ی که همه فکر میکردند.  ز برعکس ان چی 

 یک خانه ی شیک و بزرگ و

خلوت را بیشی  میپسندید تا یک خانه ی 

 .سلطنب  و پر زرق و برق

 پارت صد و یک



د  نفس عمیف  میکشد. نریمان دست مییی

 تا برق خانه را روشن کند که

اض میکند  اعی 

 .نکن -

نریمان دست عقب میکشد. رادمهر به 

ود. اردشی  وسمت پنجر  ه می   

ز  شهریار. نگهشان داشته بود برای همت 

 روزها. که کارش لنگ جاهاییست

ز به ان  که خودش نیم تواند برود. رفت 

 نقطه از شهر و پیدا کردن خانواده ی
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مظفر، کار آن دونفر است. دست هایش 



ون  را تکه ی پنجره میکند و به بی 

چشم میدوزد. هوا کم کم به سمت 

ود و خورشید را میتواند  ببیند غروب می   

 .که کم کم دارد ناپدید میشود

شهر باشکویه است بزرگ، خییل بزرگ. 

 اما همه جایش انگار گرد مرده

ین نقطه   اینجایی که بهی 
پاشیده اند. حب 

 ی شهراست. همه شان تظاهر

میکنند که حالشان خوب است. با 

ز های لوکسشان، با لباس های  ماشت 

، با آرم سیب گاز زده، با بوی مارکشان

 ادکلن میلیونیشان، فقط میخواهند

بگویند حالمان خوب است. اما درونشان 



 ویران است. این نقطه از شهر، در

ز ترین حالت  ز لوکس بودن، غمگت  عت 

یت است. که حال خوبت  ممکن برسر

گره بخورد به ماشینت و دلییل نداشته 

 .باشر برای خوشر 

جاره ای پنجاه حاضز بود یک خانه ی ا

ی در مرکز شهر داشته باشد. اما  می 

وقب  واردش میشود، بوی غذا به 

 مشامش برسد و بعد زیز خسته، اما با

یک دنیا امید مقابلش بیاید و خسته 

 ...نباشید بگوید. اما نیست

حاال او مردی تنهاست و زخم خورده. در 

 یگ از گران ترین خانه های



ز روز  شهر، سوار بر لوکس ترین ماشت 

 دنیا، با حساب بانگ یی شمار،

 .تجمالی  باال، اما درویز ویران
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حاال او باید عالوه بر اینکه به طال فکر 

ز فکر کنده چطور  میکند، به این نی 

بدون اینکه نام خودش به میان بیاید این 

 موضوع را حل کند. ان مرد را بیابد

ه رس طال اورده بودرا رس و بالیی ک

 .خودش بیاورد

ند ز  .نریمان به دیوار تکیه می 

ه  از پشت به بدن پر عضله ی مرد خی 



 .میماند

 چه فکری یعبز در رس دارد؟

ود و سکوت خانه را  قدیم جلو می 

 میکشند

 یحر تو رسته رادمهر؟ -

د  رادمهر تکیه اش را از پنجره میگی 

 .نمیدونم هنوز -

 !بگو بهم. لطفا -

 رادمهر به سمتش میچرخد

که باز بری یه کاری کبز و ازم مخفیش   -

؟ هوم؟  کبز

به فکر خودت باش. به فکر طاها  -

 باش. به فکر آبروت باش رادمهر. نه به



 .فکر آدیم که مرده و تموم شده
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 پارت صد ودو

 .نمیتونم -

 طاها برات مهم تره یا طال؟ -

نه به رادمهر میان تاریک و روشبز خا

 .چشم های نریمان براق میشود

 .چه ربظ دارن -

ی تهش خوب  - این رایه که تو می 

 نیست. اون یارو رو حب  پلیس هم

پیدا نکرده. تو میخوای بری دنبالش؟ 

 فکر کردی اونم میشینه نگاهش میکنه



ی؟ بیخیال  تا تو انتقام عشق سابقتو بگی 

 .رادمهر بیخیال

 رادمهر روی مبل مینشیند

 چیکار کنم؟ دست رو دست می -
ی

گ

 بذارم؟

یه جور دیگه خودتو اروم کن. به نیت  -

 طال، به دو نفر کمک کن نذار اونم

ایندشون مثل طال باشه. به طاها رحم  

 .کن رادمهر. اون هنوز هفت سالشه
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بابا میخواد، آینده میخواد. طال مرده، 

 تموم شده، هر جور که مرده، دیگه



 .تموم شده

یاز قطعا االن خییل خوش نیست که ن

 مردش داره واسه یه زن دیگه پرپر

نه و بیخیال بچه اش میشه. هوم؟ ز  می 

ند ز  رادمهر پوزخندی می 

 که عذاب وجدان  -
ی

االن اینارو میگ

م؟  بگی 

 .نه میگم که به خودت بیایی  -

تش  نریمان بلند میشود و دسب  به تیرسر

 میکشد

ز فکر کن. خودت و بچه  - م. بشت  من می 

 ات مهم ترین تا یه مشت

 .استخون



ود  نمیماند و می 
ز
 .منتظر حرق

رادمهر میماند و سکوت خانه و تنهایی 

 .آزار دهنده

ند. تک  ز بلند میشود و کل خانه را قدم می 

 تک خاطراتش با نیاز در ذهنش

 .مرور میشود

نیاز زن حسودی بود. حب  دوست 

زنس جز او نگاه کند. قطعا نداشت او به  

 .االن از این حالت هایش راضز نیست
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طاها برایش مهم تر از خودش هست، 

 اما نمیتواند بیخیال باشد. نریمان



میگوید به نیت طال کارهایی انجام دهد. 

 مثال چه کند؟

آن خانه ایی که از پدرش به ارث رسیده 

 بود را خوابگاه کند تا زنان یی 

و رسپرست انجا بخوابند؟مکان   

 ....نمیداند

 ...خسته است خییل خسته

ود و خودش را به آب  به حمام می 

 .میسپارد

پلک مییندد و نمیداند گ، پلک هایش 

ز میشود و به خواب عمیف    سنگت 

ود  .فرو می 

 .صدای زنگ موبایلش او را بیدار میکند



 .طول میکشد تا درک کند کجاست

و این یعبز اب گرم توی وان رسد شده 

 مدت زمان زیادیست که اینجا به

 .خواب فرورفته
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 پارت صد و سه

از توی آب بلند میشود. حوله اش را دور  

 کمرش میپیچد و با همان بدیز 

که آب از آن چکه میکند، از حمام خارج 

ز   میشود. گوشر اش را روی می 

توی سالن رها کرده. به سمت گوشر اش 

ز که م ود و همت  یخواهد ان رامی   



 .بردار تماس قطع میشود

تماس از سوی شماره ی ناشناش بود که 

 .توی گوشر اش سیو نکرده بود

لبی کج میکند و برای خوردن اب به 

ز که پا ود. اما همت  خانه می  ز  سمت اشیر

خانه میگذارد،  ز ز پله ی اشیر روی اولت 

 صدای باز شدن در یم اید. همانجا

به در  یم ایستد و با اخم هایی درهم

 چشم میدوزد. در باز میشود و اول

طاها دوان دوان وارد میشود و بعد از ان 

گ را میبیند که خم شده و  دخی 

ز که  کفش هایش را در یم اورد. همت 

 دخی  صاف یم ایستد میتواند بییند



که او نهال است و پشت رسش نریمایز 

 است که با لبخند و چشم های گرد

شده نگاهش میکند. نهال توی تاریگ 

 .فضای خانه هنوز متوجهش نشده

ز که پا توی پاگرد خانه میگذارد،  اما همت 

 .رادمهر را میبیند

ند و بعد از آن با  ز چند ثانیه خشکش می 

 جییعز کوتاه رسی    ع چشم هایش را

 .با دستش میپوشاند

رادمهر راه امده را برمیگردد و به اتاقش 

ود  .می 
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 نهال اینجا چه میکند؟

ون یم  رسی    ع لباس میپوشد و از اتاق بی 

 رود. همان اول راه، نریمان را که

در استانه ی راهرو ایستاده مورد ترسر 

 قرار میدهد

ز  - مردیکه ی االغ، رستو مبندازی پایت 

؟  دخی  مردمو میاری خونه که یحر

 نریمان با خنده میگوید

ه  - عرض اندام کردی چه جورم. دخی 

 .االنم داره اب میشه

 چه میکنه یهویی اینجا؟ -

 .نریمان شانه باال یم اندازد

ون  - ز که از خونه ات اومدم بی  همت 



 زنگ زد بهم. گفت اومده تهران واسه

چندتا کار هیچ جارو بلد نیست میتونه  

ه یا نه. منم رفتم دنبالشم  کمک بگی 

 .اوردمش اینجا

درادمهر نگایه کوتاه به سالن یم انداز   

 .خوبه اومد -

نیم اومد خونه. به زور اوردمش. دیگه  -

 به توی دیر انزال و منه کف پایی 

 .اشناست دیگه. میخواد چیکار فرار کنه

ت سفید رنگش  رادمهر دسب  به تیرسر

 میکشد
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 .بیند دهنتو بابا االغ -

 پارت صد و چهار

 .وارد پذیرایی خانه میشود

دمهر و یاداوری نهال با دیدن دوباره ی را

 ان صحنه، دوباره رسخ میشود و

دست و پایش را جمع میکند. از روی 

 مبل بلند میشود و سالم مقطعش را

 به زبان یم اورد

 .س.. سالم -

رادمهر اما از در یی تفاوی  وارد میشود. 

ز چند لحظه  انگار نه انگار که همت 

پیش با ان ظاهر مقابل این دخی  ظاهر 

 .شده بود



ز همراه خوش ا - ومدین. زودتر میگفتت 

 .خودمون میاوردیمتون
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نهال با اشاره ی دست رادمهر دوباره 

 روی مبل فرود یم اید و سیع میکند

کیم خودش را جمع و جور کند. دقیقا 

ز مرد که مقابلش نشسته و  مثل همت 

ه نگاهش  با اعتماد به نفس تمام، خی 

 .میکند

 .نمیدونستم شماهم برمیگردین تهران -

 .آره کامال یهویی شد -

کیم سکوت میکنند و رادمهر با سوال 



 دیگرش سکوت را میشکند

میتونم بدونم چه کاری دارید اینجا؟  -

 یعبز منظورم اینه کمگ از دستم

 برمیاد؟

آره. بابا احتیاج به عمل ریه داره. مدت  -

 .زمان زیادیه که منتظر این عمله

اومدم اینجا تا از یه دکی  خوب تایم عمل 

 
ز
م. چند نفررو بهم معرق  بگی 

کردن، اما خب واسه یکسال و یکسال و 

 نیم دیگه تایم میدن که برای پدر

 .من خییل زیاده

یان   رادمهر کیم فکر میکند. توی مشی 

 گالریش دکی  زیاد داشت. شاید



د و  میتوانست از یگ از آنها کمک بگی 

حل کند مشکل نهال را  . 

شاید بتونم من توی زمان نزدیک تری  -

 .براتون این مشکل رو حل کنم

البته اول باید با خودشون حرف بزنم 

 .بعد

نگایه به ساعت که عقربه ها از شب  

 گذشته اند یم اندازد و ادامه میدهد
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االن زمان خویی برای زنگ زدن نیست.  -

نم ز  .صبح زنگ می 

ل در هم پیچ نهال انگشت هایش ر 



 میدهد و میگوید

مشکیل نیست اصال. خییل لطف  -

ز واقعا  .میکنت 

نفیس میکشد. اگر بتواند خییل رسی    ع 

 تایم عمل برای پدرش جور کند او را

از رسر رسفه ها و درد های گاه و بیگاه ریه 

 .هایش نجات میدهد

 پارت صد و پنج

ی  ز رادمهر بلند میشود تا برای شام چی 

خانه میشود وفارش دهد. وارد  ز اشیر  

نریمان را در حایل میبیند که مشغول 

 چایی داخل استکان های
ز  ریخت 

 .طالیی است



دو روز اینجا باشه عشق و عاشف  تو  -

 .رو خانه دارت میکنه

نریمان کاسه ی شکالت تلخ را کنار سیبز 

 میگذارد
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فکر کنم یگ دو هفته قرار بمونه اخه  -

مش یه جا که بتونه بهم میگفت بیی  

با قیمت مناسب واسه دو هفته هتل 

ه. منم گفتم مگه من مردمممم  ...بگی 

مت نیاوران میشیبز تو پنت هاوس  مییی

 .ول کن بابا

ند و با  ز  تکیه می 
رادمهر دستش را به کانی 



 نوک انگشت دست دیگرش، کشو

ون  را باز میکند تا کاتالوگ رستوران را بی 

 .بکشد

شیدیاز کیسه ی خلیفه بخ - . 

 نریمان چشم هایش را ریز میکند

مش خونه ی خودم؟ -  ناراحب  بیی

ند ز  رادمهر پوزخندی می 

فکر کن بذارم این بیاد خونه ی تو.  -

 ...خودشم تنهایی 

 نریمان میخندد

 .یه جو اعتبار پیش خودت برام نگه دار -

ند و ادامه میدهد ز  اشاره ی به کاتالوگ می 

اسنپ فود خییل وقته اومده. یه  -



 .لوگوی صوری  خوش رنگم داره

برو تو چاییتو بیی انقد فکتو تکون نده  -

 .مغزت از کار یم افته
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نریمان با نچ نچ از کنارش رد میشود. 

 رادمهر سفارش چهار پرس شیشلیک

و بختیاری با کلیه ی مخلفات را میدهد. 

و دو تلفن را روی کانی  میگذارد   

 .دستش را به کابینت تکیه میدهد

نمیداند تا چه حد ماندن این دخی  و او 

 .در این خانه درست است

ادم فکر بسته ای نیست، در قید محرم و 



 .نامحرم هم نیست

اما نمیداند چرا از این دخی  معذب 

 میشود و بعالوه حس میکند که نهال

 .چندان از این حضور راحت نیست

د گوشر را دوباره  برمیدارد و تصمیم میگی 

 به خاله اش بزند و از او
ی

 زنگ

بخواهد که بیایید و تا زمایز که نهال 

 .هست در این خانه بماند

تردید نمیکند و شماره ی خانه ی خاله 

د. چند ثانیه بعد صدای  اش را میگی 

ز خاله اش در پشت گوشر  گالیه آمی 

 میپیچد

 .سالم پرس یی معرفت -



ز  ند. حق دارد او را یی رادمهر لبخندی می 

 .معرفت بخواند

 .سالم خاله جان -
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خاله و جان و یحر بگم بهت اخه.  -

 اخرین باری که از خونه ی من رفب  

 .یادته؟ سه ماه پیش. یه زنگم نزدی تو

 حق داری خاله. اما باور کن  -
ی

هر یحر بگ

 خییل گرفتارم. طاها رسمو بد

 ..شلوغ کرده

شدزن نفس عمیف  میک  

ای قربون اون بچه بشم. زود بود  -



 .واسه این درد. زود بود واسه یی مادری

ود  رادمهر رس اصل مطلب می 

خاله من یه مهمون خانیم دارم که  -

 ازت میخوام چند روز بیایی و پیشش

 .بمویز 

خاله با شنیدن نام زن چشم هایش گرد 

 میشود

مهمون زن داری؟ خودشم تو؟ رادمهر  -

  مادر؟رست خورده جایی 

 رادمهر مردانه میخندد

نه قربونت. از اون مهمونا نیست.  -

 جمع کن بیا تعریف میکنم برات. االن

 .یکیو میفرستم دنبالت



خداحافظز میکند و تلفن را قطع میکند. 

ند و یگ از ز  به گالری می 
ی

 زنگ

شاگردانش را برای اوردن خاله اش به 

 اینجا میفرستد. کارش که تموم
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میشود به پذیرایی برمیگردد. نهال نیست 

ز کردن  و نریمان مشغول باال پایت 

 .اینستاگرامش هست

 نهال کو؟ -

 .رفت پیش طاها -

 رادمهر کنار نریمان مینشیند

 .زنگ زدم خاله بیاد-



 نریمان رس میچرخاند و نگاهش میکند

؟ -  تا این حد یعبز

رادمهر خم میشود و یگ از فنجان ها را 

 برمیدارد

واسه خاطر من و تو نیست، خود نهال  -

 .معذبه

 نریمان ابرویی باال یم اندازد

 .بس که خانومه -

رادمهر مشب  ارام به ران پای نریمان 

 میکوبد

جمع کن خودتو بابا چندش. هیچر  -

 ...نشده

 نریمان میخندد و ارام زیر گوشش میگوید
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به جان تو هر روز دارم عاشق تر  -

ر روز میبینمش دیوونه تر میشم. ه

 میشم

 .رادمهر

 پارت صد و هفت

 رادمهر چهره اش را جمع میکند

چقد چندش شدی تو. جمع کن ببینم  -

 .بابا خودتو

 نریمان میخندد

نامرد نباش انقد. بذار این چند روز که  -

 .اینجاست من یه کاری بکنم



ز ادم بروب  هش بگو. نه تو بچه ای  - عت 

. یه نه اون. جفتتونم عاقل ز و بالغت   

ز شد، شد، نشد، نشد  .مدت حرف بزنت 

 نریمان شانه باال یم اندازد

. من نمیدونم پدر نهال  -
ی

اینو تو میگ

 .راضز باشه یا نه
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ی  ز مهراد ابرویی باال یم اندازد و چی 

 نمیگوید. سکوت خانه تا زمایز ادامه

پیدا میکند که پیک من، با سفارش 

انه را بصدا درغذاهای مهراد زنگ خ  

د و آنها را  یم آورد. مهراد غذاها را میگی 



 .روی کانی  میگذارد

 کردن در این خانه یکرسی 
ی

تنها زندگ

 مسائل را یادش داده بود. مثال، اینکه

غذاها را از داخل ظرفشان توی دیس 

ز را  های سفید و مشگ بریزد. می 

ز را اماده کند  .بچیند و همه چی 

، تک تک کارهای  نریمان که از پذیرایی

 رادمهر را دیده بود، سوی  میکشد و

 میگوید

 شدی، خودم  -
ی

نههه میبینم که زن زندگ

مت بابا  .میام میگی 

مهراد برمیگردد و با ااشاره ی به اتاق 

 طاها میگوید



 .تو همون یدونه رو بگی   -

نریمان بلند میشود و در حایل که به 

ز یم اید میگ ویدسمت می   

ز این یدونه رو،  - به من باشه که همت 

 هم اون یدونه هایی که قبال نشونت

م. اما خب، به من نیست  .دادم رو میگی 

یکیشو نگه دار اون یگ ها رو من  -

م برات  .خودم میگی 

ود.  نریمان در جلد متفکری فرو می 

 دستش را روی شانه ی رادمهر

سد  میگذارد و مییر
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سم راستشو بگوخدایی یه  - سوال مییر . 

رادمهر رسی تکان میدهد و منتظر 

 نگاهش میکند

چه جوری روغن کاری کردی که  -

 صداش در نمیاد؟

رادمهر چند ثانیه مکث میکند و وقب  

 متوجه منظور نریمان میشود. رسی    ع

ند و میگوید ز  دستش را پس می 

 نریمان. دخی  تو خونه  -
ز
ق خییل بیرسر

 .است

تو اتاق. نیست که  بابا اون چپیده -

 .بشنوه

 پارت صد و هشت



ی بگوید که  ز رادمهر دهان باز میکند تا چی 

 به صدا در امدن زنگ خانه مانع

از اینکار میشود. رادمهر به سمت در 

ود و از توی مانیتور کنار در میبیند  می 

که خاله اش پشت در ایستاده. جفتشان 

 دسب  به موهایشان میکشند و

میکند. خاله به محض رادمهر در را باز 

 دیدن قد و باالی رادمهر میگوید
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 .به به قربون توی جنتلمنم بشم من -

رادمهر او را به اغوشش میکشد و میان 

 بازوهایش نگه میدارد



 .خوش اومدی خاله جون -

د و نگاه  خاله کیم از رادمهر فاصله میگی 

 رس تا پایی به او یم اندازد

ز این غذاها که - میمونن و بیشی   عت 

. هر روز  خوشمزه میشن میمویز

 .جذاب تر مییسر 

ز به رادمهر یم اندازد و ارام نجوا  نگایه تی 

 میکند

 .پدرسگ جذاب -

ود تا خاله  رادمهر بلند میخندد و کنار می 

 اش داخل خانه آید. چمدان ها را

 .برمیدارد و انها را کنار راهرو میگذارد

خاله داخل میشود و با دیدن نریمان 



 میگوید

ز جیب  - تو هم که کال نافتو گذاشت 

 .رادمهر

ند ز  نریمان لبخند دندان نمایی می 

 .شایدم برعکس -

خاله با دستش اشاره ای به اطرافش 

ند و ادامه میدهد ز  می 

 .فعال که اینجا خونه ی رادمهره -
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خاله زن متفاوی  بود. برعکس سنش که 

 هفتاد سال داشت، کال روحیه ی

جوایز داشت. همیشه خودش را شاد و 



 رسزنده نگه میداشت. لباس های

 میپوشید، ورزش میکرد، کالس های 
ی

رنگ

فت و تمام ان ی می 
 هیز

 ،
ی
کارهایی که اکیر زنان بعد از چهل سالیک

 یا حب  گاها بعد از متاهل

شدنشان رها میکنند او انجام میداد. 

ی ز ز چی  مقابل جوانان کم برای همت   

د ز  جلوتر هم می 
ً
 .نیم اورد که هیچ، بعضا

پیچیدن صدایش در خانه، طاها را از 

 حضورش اگاه کرده که بیخیال نهال و

ون امده و  بازیشان، دوان دوان از اتاق بی 

 خودش را میان اغوش خاله پرت

میکند. نهال شالش را مرتب میکند و از 



ون یم رود. خوب است که  اتاق بی 

زن دیگر در خانه حضور دارد  یک

 وحضورش باعث میشود کیم از معذب

 .بودنش کم شود

ون یم آید، خاله را میبیند   راهرو را که بی 

 که طاها را میبوسد. سالم بلندی

میدهد و صدای سالمش، رس خاله را به 

 .سمتش میچرخاند

 .خاله از نوک پا تا رسش را نگاه میکند

 پس این بود مهمان رادمهر؟

ک جوان و کم سن و سایل که دخی  

 توانسته بود پا توی محدوده ی حساس

 رادمهر بگذارد؟
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ز  ین و سنگت 
محدوده ای که حب  بزرگی 

ان شهر هم نتوانسته  ترین دخی 

 بودند واردش شوند؟

 پارت صد و نه

 .سالم خانیم -

ند و به سمت نهال  ز خاله طاها را کنار می 

ه اش یم اید. نهال از نگاه خی   

معذب میشود و قطعا اگر اینجا خانه ی 

 رادمهر نبود و این زن نسبب  با

 برای این 
ز
اهایل خانه نداشت، قطعا حرق

د ز  .نگاه کنجکاوش می 



 خاله دستش را دراز میکند

 .خوش اومدی -

 نهال دست میدهد و تشکر میکند

پس تو بودی مهمون رادمهر که منو  -

 .بخاطرش تا اینجا کشونده

  کوتاه به رادمهر یم اندازدنهال نگایه

261 pg. 

260 

 .بله. مزاحمشون شدم -

 خاله رسی تکان میدهد

مراحیم عزیزم. قطعا خیلیا االن از  -

 .خداشونه جای تو باشن

رادمهر که میبیند خاله اش باز طبق 



وی کند رسی    ع  معمول میخواهد پیرسر

 میگوید

ز ناهار االن رسد میشه. خاله  - بیایت 

 .جون بیا

ز  با تعارف رادمهر همه شان دور می 

 .مینشینند و مشغول میشوند

بعد از ناهار، رادمهر با تلفبز که بهش 

 میشود مجبور میشود تا رسی    ع خودش

را به گالری برساند. نریمان هم کنار 

ود و خاله میماند و نهال  .رادمهر می 

یزد و کنار نهال  خاله دو فنجان چایی می 

 .مینشیند

مردی که با حضور یه  کم پیدا میشه -



 .دخی  تو خونه اش معذب بشه

 نهال نگایه به خاله یم اندازد

 .درسته -

؟ -  دوستیسر

 نهال ابرویی باال یم اندازد
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توی شمال که بودن، از رستوران ما  -

 غذا سفارش میدادن. از اونجا

وع شد  .دوستیمون رسر

 خاله اخیم از تعجب میکند

 شمال؟ -

اومدن شمال بله یه مدت - . 



 .نمیدونستم -

د. خاله  نهال ارام لبش را به دندان میگی 

سد  دوباره مییر

 کدوم شهرش بودین؟ -

 .انزیل -

یشون عالیه.  - ز ای شمال میگن اشیر
دخی 

 .با غذاهات دلشو اسی  کردی

نهال با شنیدن این حرف خاله، گوش 

ز میشود. چشم هایش را ریز  هایش تی 

 میکند

 بله؟ -

 خاله میخندد

. شما  - پیش من معذب نباش دخی 



 اینکارا رو االن بکنید من پنجاه سال

 .پیش کردم
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ز  -  .من اصال نمیفهمم یحر میگت 

. خب تو  -  با رادمهر دوسب 
ی

مگه نمیگ

. دوست شر  االن دوست دخی 

ی که هنوز تا اون حد با دوست  دخی 

 پرسش صمییم نشده که بخواد توی

خونه اش راحت باشه. یا چه میدونم، 

 شاید مدلت اینه؟

نهال عصبی میشود اما سیع میکند 

ل کند  .خودش را کنی 



ی بخواد با  - ز هر دخی  چرا فکر میکنت 

 جنس مخالف دوسب  برقرار کنه،

ش باشه؟  قطعا باید دوست دخی 

خاله نگایه به چشم های عصبی نهال یم 

 اندازد

 ...یواش دخی  جون. پس تو -

من فقط اومدم تهران و ازشون کمک  -

ز که من  خواستم، ایشون خواست 

مدت حضورم در تهران خونشون بمونم. 

 فکر میکردم از رس دوسب  

اینکارو کردن نمیدونستم که نه، فکرای 

 .دیگه ای تو رسشونه

 پارت صد و ده
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خاله که میبیند وضعیت را قرمز کرده، 

 دستپاچه بلند میشود

ی بهم نگفته. من خودم... نه.  - ز اون چی 

 خودم حدس زدم. رادمهر فقط

گفت که یه مهمون داره که خانمه واس 

 اینکه تو معذب نباشر منو دعوت

 .کرد تا بیام اینجا. عصبی نشو

نهال شقیقه اش را میمالد. باز زود عصبی 

 .شده و از کوره در رفته بود

 ها خییل زود نسبت به 
ی

نمیداند، تازگ

درادمهر گ ارد میگی  . 



 .زود قضاوت کردم. ببخشید -

ند و دعوتش  ز  لبخندی می 
خاله با مهربایز

 .میکند تا دوباره بنشیند

ز فکر  - مشکیل نیست. هر کس بود همت 

 .رو با خودش میکرد

نهال مینشیند و خاله فنجان چایی اش را 

 .دوباره به دستش میدهد

ز مردی نیست که  - رادمهر اصال همچت 

. خط  و محدوده یفکر میکبز  

خودشو میدونه و رعایت میکنه. با این 

 موقعیب  هم که داره یکبارندیدم کار

اشتباه و خطایی انجام داده باشه. خیالت 

 .از بابت رادمهر راحت باشه



 نهال رسی تکان میدهد

ز موقعیب  نبودم   - من تا حاال توی همچت 

 که توی خونه ی یه مرد غریبه

ز سخته برام خو  دمو با باشم. واسم همت 

ایط جدیدی که دارم تطابق بدم  .رسر
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 .مشخصه -

 نهال نگاهش میکند

 یحر مشخصه؟ -

ی مقابل رادمهر قرار   - تا حاال هر دخی 

 گرفته بود. به نحوی نشون داده بود

ز  که یحر تو رسش میگذره. اما تو اولت 



ی هسب  که ازش فرار میکبز   .دخی 

 نهال میخندد

ا م - ز چیه؟فرق من و اون دخی  یدونت   

 خاله سوال نگاهش میکند

اونا شاید براشون اهمیت نداره  -

، یا ز  اعضای خانوادشون توی چه حالت 

اهمیت نداشته باشه اینده ی خودشون 

 یحر میشه و دوست داشته باشن با یه

مرد پولدار، کل ایندشون رو بسازن. اما 

 من برام مهمه که اول حال پدرمو

ز اینده ام، به  خوب کنم. بعد با تضمت 

 .فکر مراحل دیگه ی زندگیم باشم

ند و هیچ نمیگوید. توی  ز خاله لبخندی می 



 این چند سال عمرش، خوب فرق

ز شعار و حقیقت را میداند. این دخی   بت 

 بر خالف نود درصد ادم های

ون، حرف و درونش یکیست و در  بی 

 هیچکدامشان، دروغ و دغل دیده

 .نمیشود
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 پارت صد و یازده

مورد خویی بود برای پاک کردن تنهایی از 

 رادمهر
ی

 .زندگ

 .البته اگر رضایت میداد

بعد از نیاز، زیادی به این موضوع 



 حساسیت نشان میداد و همیشه طاها را

 .بهانه میکرد

، کار مرد جماعت  اما تحمل کردن تنهایی

 .نیست

د  مرد جماعت باید کیس را داشته باشن

ز   که تر و خشکشان کند. درست عت 

 .یک نوزاد

ز یک  ناز و نوازششان کند، درست عت 

 .دخی  هفت ساله

گایه وقتا هم توپشان را پاره کند و جلوی 

د  .خرابکاری هایشان را بگی 

مرِد تنها، زود پی  میشود. انقدر زود که 

 کنار چشم هایش،
ز

 خطوط پا کالغ



ی برای ی میشود تا دلیی  نشان پی 
 بیشی 

 .یار
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ی از فرط  یا تار موهای سفیدش، گرد پی 

د تا جذاب تر  تنهایی نام میگی 

 .شدن و پخته تر شدن

 
ی

مرد که تنها باشد، خانه اش، دلش، زندگ

یزد  .اش بهم می 

رادمهر هم اینهارا خوب میدانست. دور و 

 اطرافش اجازه نمیداد کیس تنها

بماند. هر کدامشان هر مشکیل داشته 

شند حلشان میکند و حلقه به دستبا  



د. اما خودش  ...چپشان فرو مییی

 .بعد نیاز دورش را دیوار کشیده بود

اما این دیوار کم کم داشت اذیتش میکرد. 

 شب های تنهایی توی خانه

 توی 
ی
اذیتش میکرد. روزهای یی حوصلیک

 .اتاقش، تنهایی اذیتش میکرد

خوب حس میکرد که به یک جنس 

ارد. امامونث ناب نیاز د ... 

حاال خاله تصمیم گرفته تا تنور داغ است 

 نان را بچسباند. نه به روش های

قدییم اش، بلکه دوست داشت به روش 

 .های جدید اینکار را انجام دهد

افکارش را در رسش پرورش میدهد. برای 



 بیشی  بودن با نهال، پیشنهاد

خانه  ز پخت شام میدهد. دوتایی توی اشیر

ند وبا خنده و شادی غ ز ذا مییر  

خاله از عطر غذا، مست میشود. واقعا 

 .این دخی  محرسر است

نزدیگ های ساعت نه شب، رادمهر به 

ی از نریمان  خانه یم اید. خیی

نیست و میگوید که نریمان برای تولد یگ 

 .از دوستانش مجبور شد برود
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عطر غذا را به خویی حس میکند. عطری  

 که خییل وقت بود توی خانه



 .نبود

پالتویش را از ساعد دستش اویزان میکند 

 و پشت رس خاله اش که برای

فت،  خانه می  ز درست کردن قهوه به آشیر

ود  می 

ون  - ه؟ از بی  ز ز غذا بیر خاله چرا گذاشتت 

 .میخریدم

ز میگذارد و  خاله فنجان رادمهر را روی می 

ه جوش را روشن میکندقهو   

ون؟ - ی با غذای بی   تو زخم معده نمیگی 

 .از جایی غذا نمیخرم که زخم بیاره -

 خاله چپگ نگاهش میکند

برو لباساتو عوض کن قهوه رو بیارم.  -



 .برو

 پارت صد ودوازده

ود و لباس هایش را  رادمهر به اتاقش می 

 .عوض میکند
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ه سیبز فنجان به پذیرایی که یم اید. خال

ز میگذارد و کنار  ها را روی می 

 .نهال مینشیند

طاها کنار نهال نشسته و مشغول کامل  

 کردن نقاشیست که ظهر با نهال

وع کردند  .رسر

 خاله دسب  روی پای نهال میگذارد



میگم طاها خوب باهات جوره ها. این  -

 .بچه با منم انقد مچ نیست

ند ز  نهال لبخندی می 

ز باهتون مچ یکم ناز داره. ن - ازشو بکشت 

 .میشه

ز میگذارد و رو  طاها مدادش را روی زمت 

 به خاله میگوید

خاله نهال خییل خوبه. مهربونه. باهام  -

 همه یحر بازی میکنه. برعکس تو

 نه ناخنام میکشنه. فقط باهام 
ی

که میگ

 .قایم باشک بازی میکبز 

 خاله چشم ریز میکند و الیک اخم میکند

- نهال جوونه، حال  انقد حرف نزن بچه. 



 وحوصله ی رس و کله باهاتون

 .روداره

ز من پی  نیستم. چطور  - شما که میگت 

ز   .شد به من رسید پی  میشت 

ند ز ی به طاها می   رادمهر ترسر
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 .طاها نقاشیتو بکش -

خاله که فرصت را خوب میپندارد رو به 

 رادمهر میگوید

ی یه ده  - رادمهر تو خواسب  زن بگی 

ه سال از خودت کوچیک ترشودوازد  

. ناز این بچه رو بکشه  .بگی 



 رادمهر تلویزیون رو روشن میکند

ه حاال -  .گ خواست زن بگی 

 خاله دسب  توی هوا تکان میدهد

یم، ویل  - ز نمیگی  . میگت  ز همتون همینت 

ز کمربند  تا یه مورد خوب میبینت 

ز   .هارو شل میکنت 

 رادمهر نفیس میکشد

 .خاله زشته -

زنه، یحر میگم مگه-  .زشت پی 

ز یم اندازد وسیع میکند  نهال رس پایت 

ل کند. نگاه رادمهر  خنده اش را کنی 

ز روی لب های دخی  یم  به لبخند متت 

 افتد و چند ثانیه مکث میکند. نهال



د و  که رس باال یم اورد، رسی    ع چشم میگی 

 خودش را با کانالهای تلویزیون

 .رسگرم میکند
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عا میتواند توی تنهایی دوام بیاورد؟واق  

ده ز  پارت صد و سی 

روی تخت دراز میکشد. سکوت خانه با 

ون در هم  سکوت فضای بی 

امیخته شده و لذت بخش ترین حالت 

 ممکن را ایجاد کرده. حالب  که

میتوان نامش را ارامش گذاشت. ارامیسر 

 از جنس شهر دود گرفته. شاید



به  مضحک باشد که گفت توی این شهر 

 ارامش رسیده ام. اما دل او امشب

عجیب راحت است. طاها بعد از مدتها 

 توی اتاقش در کنار نهال خوابیده و

ز بار بیخیال رسیال  خاله من برای اولت 

 های ترگ اش شده و راس ساعت

 .دوازده به رخت خوابش رفته است

ز مرتب است و این مرتب بودن  همه چی 

 ارامش کرده. روشن شدن صفحه

وشر اش توی اتاق تاریک، دور از ی گ

 چشمش نمیماند. دست دراز میکند
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و گوشر را برمیدارد. پیایم از طرف نریمان 

 دارد " نهال خوابیده؟" صفحه

 .را باز میکند و وارد واتس اپش میشود

 "اره خوابیده فکر کنم "

 "نشد بیام، حیف شد "

ز خاض نشده "  "چی 

انقد میمویز کال  بگی  بخواب تو بابا،  "

 "کپک میبندی

 "داشتم میخوابیدم خوابمو بهم زدی "

 "بچه پررو "

صفحه ی گوشر را میبندد و گوشر را 

 .برعکس روی عسیل میگذارد

 !امشب راحت میخوابد، خییل راحت



 .صبح زودتر از همه بیدار میشود

سفارش نان میدهد و هر چه برای 

 !صبحانه کم دارند، من جمله، حلیم
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ود و مرتب تر از همیشه  به حمام می 

 میشود. امروز کیل کار دارد. باید

بدنبال پرونده ی طال برود، تصمیم  

 .گرفته این موضوع را قانویز دنبال کند

بعد از آن باید کارهای ترخیص خودرو 

 هایش را از گمرک انجام دهد. در

 !اخر هم باید، خانه شان را عوض کند

انه را همان تصمیم عوض کردن خ



 .دیشب گرفت

میخواهد در یک خانه ی جدید باشد. 

ز   وسایل را از نو بخرد و همه چی 

تازه باشد. نو بودن خودش روحیه را 

 .عوض میکند

ز کیس که بیدار میشود خاله خانم  اولت 

 است. لباس های ورزشر اش را

ز به ورزش است.  پوشیده و اماده ی رفت 

 وارد پذیرایی میشود و با دیدن

دمهر که انچنان اماده و مرتب نشسته، را

 سوی  میکشد

 .چه دامادی شدی -
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 پارت صد و چهارده

ند و صبح بخی   ز رادمهر لبخندی می 

 .میگوید

دیگه واسه این خاله ی خوشتیپ، یه  -

ز بچه ی خواهری هم الزمه  .همچت 

 خاله یم اید و کنارش مینشیند

 دیشب طاها باهات نخوابید نه؟ -

 .نه -

 خاله ابرو باال یم اندازد

دیدی گفتم این دخی  معجزه ی  -

 .زندگیته. بعد تو باور نکن

ز این حرف رو -  .خاله زشته نگت 



ند ز به ای به پای رادمهر می   خاله ارام ضز

ع مگه؟ -  خالف رسر

بابا خاله من چهل سالمه با به بچه  -

 برم
ی

 هفت.. هشت ساله. بعد تو میگ

. شش ساله! رساغ یه دخی  بیست و پنج. 

 .خاله خنده داره
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سن مگه مهمه؟ تو تو شناسنامه چهل  -

 سالته، در واقع انگار تازه ش

 .سالت شده

صدای زنگ در، بهانه ی خویی میشود تا 

 این بحث را جمع و جور کند



پاشو بیا صبحونه. امروز رو بیخیال  -

 .ورزش بشو

ی بگوید که صدای  ز دهان باز میکند تا چی 

م و صبح بخی  نهال، مانعسال   

 .میشود

خاله میچرخد و گرم سالم میدهد. 

 نمیگذارد این دخی  از دست رادمهر در

 .برود

رادمهر ظرف بزرگ حلیم را همراه با نان 

ز میگذارد  های داغ و تازه روی می 

 .و جواب سالم نهال را با تاخی  میدهد

ز دعوت میکند و کاسه  انها را رس می 

 هایشان را از حلیم پر میکند. خاله کیم



بینیاش را به کاسه نزدیک میکند و بو 

 میکشد

 .چقدر دوست دارم همشو بخورم -

 رادمهر تکه ای نان برمیدارد

 .خب بخور -
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 خاله لبی کج میکند

رژیمم بابا. از امروز باید تا سه روز  -

یاه بخورمدیگه فقط گ . 

 رادمهر چشم ریز میکند

 .رژیم چیه خاله؟ راحت باش بابا-

ز مونده تو واسم  - برو بچه برو. همت 



 .شیطان رجیم شر 

رادمهر میخندد و در سکوت مشغول 

 خوردن صبحانه اش میشود. زودتر از

 همه بلند میشود

من باید برم دیگه دیرم شد. خاله  -

ز با شما  .زحمت می 

هد و رادمهر بعد از خاله رسی تکان مید

ود ون می   .پوشیدن کتش از خانه بی 

 پارت صد و پونزده

ز که میخواهد از پارکینگ ساختمان  همت 

ون بیاید. وانت آیی رنگ سد  بی 

 .راهش میشود
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ی نمیشود ند اما خیی ز  .چندین بار بوق می 

ناچار پیاده میشود و به سمت وانب  

ود  .می 

 ...اقا شما -

، تعجب با پیاده ش ز دن جاسم از ماشت 

 میکند. او ادرس خانه اش را از کجا

 !پیاده کرده

. چرا اینجوری میکبز  -  .جاسم تویی

 جاسم عصبی به سمتش یم اید

 خانه ی شما چیکار میکنه؟ -

 رادمهر اخیم میکند

 گ؟ -



خودتو نزن به اون راه. نهال خانم خانه  -

 ی شما چه میکنه؟

ند ز  رادمهر لبخندی می 

ن کار داشت اومد خونه ی ماتهرا - . 

 .خونه ی مرد مجرد غلط کرد آمد -

 رادمهر دست به جیب میکند
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اروم باش جاسم. اوال تنها نیست و  -

، تو  خاله ی منم هست. در ثایز

هیچکاره ی اون نیسب  که به خودت 

 .اجازه بدی بهش فحش بدی

جاسم دست روی شانه ی رادمهر 



 میگذارد و او را به عقب هل میدهد

ز االن  - ی همت  برو عقب ببینم بابا. می 

 بیاد برگردیم روستا. وگرنه من
ی

 میگ

 .میدانم و او

درست نیست با مرد مجرد بره تو  -

 .جاده

خون جاسم به جوش یم اید. درست 

د  دراز میکند و یقه ی رادمهر را میگی 

- یکهخفه شو مرد . 

رادمهر دست بلند میکند و مچ دستان 

د  جاسم را میگی 

 .بیا برو اینجا جای الت بازی نیست -

ز  -  .بگو نهال خانم بیاد پایت 



نهال رو فقط یک نفر میتونه از این  -

ه اونم باباشه  .خونه بیی

م تو میبیبز  -  .من مییی

ز که میخواهد رادمهر را به سمت  همت 

 اسانسور هل بدهد. نهال وارد

 .پارکینگ میشود
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 پارت صد و شانزده

 چیکار میکبز جاسم؟ -

جاسم با شنیدن صدای نهال، یقه ی 

 رادمهر را ول میکند

؟ - سم تو اینجا چیکار میکبز  من باید بیر



نهال اخم میکند. انقدر شدید که 

ز دو ابرویش به درد یم ایند  عضالت بت 

 چیکاریم؟ -

 میکشد
ز
 جاسم پوق

هال. نمیخوام اینجا باشر بیا بریم ن - . 

د  نهال جلو یم اید. انگشتش را باال میگی 

ز جاسم. تا به این سن که رسیدم  - ببت 

 .بابام بهم یکبار نگفته کجا برم یا نرم

ه  چون خودم حد و حدودمو میدونم. بهی 

 .برگردی ده و به کارات برش

 .من اینجا نیومدم عشق و حال

ند جاسم با دست اشاره ای به رادمهر  ز می   
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 !خانه ی مرد نامحرم -

ه.  - مرد نامحرم از صدتا محرم بهی 

 ایشون خییل وقته خودشون رو به من و

پدرم ثابت کردن. جاسم برو. پاتو از 

ون  من بکش بی 
ی

 .زندگ

 جاسم التماس وار میگوید

 ...اما من دوس -

نهال به معبز سکوت دستش را باال یم 

 اورد

ز جاسم. یکبار همه ی این حرفارو   - ببت 

 گفب  منم جوابتو دادم. من قصد

ازدواج ندارم. نه حاال نه هیچ زمان دیگه. 



 .برو جاسم

نهال با من ابنجوری نکن. به وهلل -

 .پشیمون مییسر 

ون  نهال یی توجه به جاسم از پارکینگ بی 

ود و سوار اسنپ که چند  می 

بود  دقیقه پیش، خاله خانم برایش گرفته

 میشود. نگاه جاسم تا زمایز که

ود. دست  ز شود بدنبالش می  سوار ماشت 

 به کمر میشود. بیخیال این دخی  

شدن برایش سخت است. میداند او 

 شهر بزرگ شد، درس خوانده و

 ...تفاوت زیادی با او دارد، اما

ود و سوار میشود. پا  به سمت وانتش می 



 روی پدال گاز میفشارد و از آن

ودکوچه بی   ون می  . 
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اهنش میکشد  رادمهر دسب  به یقه ی پی 

 و در حایل که زیر لب ال اله اال هللا

ز میشود  .میگوید، سوار ماشت 

از موضوع خییل رس در نیاورد. اما متوجه 

 عاشق بودن جاسم شد. نه آن

لحظه که در حال صحبت کردن با نهال 

 بود. بلکه وقب  متوجه عشق جاسم

سمتش هجوم اورده بود و با شد که، به 

 خشم نگاهش میکرد. هیچ مردی



ز پیشایز اش باد  برای زن دیگری، رگ سیی

 .نمیکند

ود.  به سمت دفی  وکالت، وکیلش می 

 وکییل که چندین و چند سال است

کارهایش را انجام میدهد و به او اعتماد 

، در ز ی شیک و تمی   دارد. دفی 

 .نزدیگ خانه اش

ه که تا مدی  پیش مردی پا به سن گذاشت

 .قاضز بود و حاال وکیل شده

قطعا او میتواند گزینه ی خویی برای 

 پرونده
ی

 پرونده ی طال باشد. پبچیدگ

ی طال آنقدر زیاد هست که به این آسایز 

 .ها هر کیس از پسش بر نیم آید



 پارت صد و هفده
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دو سه ساعب  در دفی  وکیلش میماند و 

برایش تعریف مو به موی قضیه را   

میکند. وکیلش به او اطمینان خاطر 

میدهد که فردا صبح زود، به دنبال 

 قضیه

خواهد رفت و اجازه نمیدهد خون طال، 

 .پایمال شود

ون یم اید، حس سبگ دارد.   که بی 
از دفی 

 نگایه به ساعت یم اندازد که

نزدیک یازده صبح است. خوشبینانه اگر 



گمرک  فکر کند از اینجا تا اداره ی  

راه زیادی در پیش دارد. اگر ترافیک 

 نباشد و راه کامال باز باشد، تا نزدیک

یک ظهر انجا خواهد رسید و امیدی به 

 !ادارات بعد از ساعت دوازده ندارد

پس ناچار این کار را به فردا موکول میکند 

ود  .و به رساغ کار سومش می 

ز   .پیدا کردن یک خانه ی شیک و تمی 

ود. دوست صمییم  به مشاور امالک می 

ز   اش بوده و خانه ی فعیل اش را نی 

از او خریداری کرده. مشخصات خانه ی  

 که میخواهد را به او میدهد. خانه

ی ویالیی میخواهد در سعد آباد. بزرگ 



 باشد و دلباز. ترجیحا هم خایل از

سکنه باشد تا زودتر کارهای داخیل اش را 

 انجام دهد. موردی فول آپشن

 .ودر خور خودش و خانواده اش

مهران کیم میان فایل های سیستمش 

 جستجو میکند تا باالخره مورد رادمهر

 .را پیدا میکند

اژ کال سه  - راست کار خودته رادمهر. می 

ه. هزار می  بنای  هزار می 

یبلکس. تازه بازسازی شده.  ساختمانه، تی 

 قدیما مال یگ از رسان دربار شاه
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. توش کامال سلطنب  ساخته شده. بود 

 .عکسشو ندارم اما امکان بازدید داره

 اگه بخوای هماهنگ کنم بریم؟

رادمهر یک پایش را روی پای دیگرش یم 

 اندازد. طوری که قوزک پایش

 روب زانویش یم افتد

 .مشکیل نیست. هماهنگ کن -

د و بعد از حدود یک  مهران تماش میگی 

نرب  ع صحبت کردند و اطمینا  

دادن از خریدار، همراه رادمهر به سمت 

 .خانه حرکت میکنند

حاال چرا میخوای خونه ات رو عوض   -

؟  کبز



ه. دوست  - اون خونه دیگه برام دلگی 

 .ندارم اونجا بمونم

 مهران رسی تکان میدهد

یم و یکبار  - این خونه که االن داریم می 

 .دیدم. خونه ی خوبیه. شبیه بهشته

 .دلتو باز میکنه

ادمهر یک ابرویش را باال میفرستدر   

-  
ی

 .امیدوارم همیبز باشه که میگ
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 پارت صد و هجده

سند. رادمهر با همان  به خانه که می 

 .دیدن ورودی خانه به وجد یم اید



ورودی خانه، به شکل صدف حلزون 

 طرح کرده و دِر نیم دایره ی و چویی 

آن، جلوه ی آن را زیباتر کرده. مهران 

گ خانه را فشار میدهد و کیم بعدزن  

مردی میانسال در را باز میکند و انها را  پی 

 .راهنمایی میکند

بعد از در ورودی، دو راه جدا میشود. 

 یگ از راه ها به پارکینگ نسبتا

بزرگ ختم میشود و راه دیگری به 

 .ساختمان

ساختمان سه طبقه با طرح کاشر سفید 

ز  رنگ. تمام در و پنجره های خانه نی   

، نمای خانه را بیشی    ز چوبیست و همت 



 .کرده

ورودی خانه به شکل ورودی خانه های 

 سلطنب  است. بالکبز بزرگ با دو

مجسمه ی شی  در دو سمت آن. سقفز 

 .قیفز شکل و برش کاری شده

ز همانند در ورودی  در ورودی خانه نی 

ون نیم دایره است  .بی 

طبقه ی اول شامل یک نشیمن بزرگ، 

ز  خانه و سه اتاق خوابیک آشیر  

است. طبقه ی دوم که برای مهمان 

 طرایح شده. یک پذیرایی بزرگ و

 .چهار اتاق خواب و دو رسویس است
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طبقه ی سوم که مختص بازی و رسگریم 

ز بیلیارد و  طرایح شده. از می 

 جمع و 
ی

فوتبال دسب  گرفته تا بولینگ

 جور در گوشه ی طبقه. کیم آن

ورتر هم پروژکتوری بزرگ نصب شده. 

 !طبقه ای کامال مناسب طاها

 .خانه ی کامال شیک و مناسب

حیاط خانه هم کم از داخل خانه ندارد. 

 ...سه آالچیق. آبنمای بزرگ و

 چطوره؟ -

 رادمهر دست به جیب میشود

 عالیه. قیمت نهاییش چقدر در میاد؟ -



 .واسه تو تا تا اوگ میکنم -

خند میگویدرادمهر با لب  

 تا. انگار تا تک تومنیه -
ی

 .یه جور میگ

ند ز  مهران دسب  به شانه ی رادمهر می 

 .این پوال که واسه تو پویل نیست -

 .پویل که هست. ویل چاره ای نیست -

از مرد خداحافظز میکنند و مهران قرار 

 عقد قولنامه را برای پس فردا تنظیم

 .میکند
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را به محل کارش  بعد از اینکه مهران

ود ساند. خودش به نمایشگاه می   .می 



به محض ورودش به نمایشگاه، یگ از  

 کارکنانش سد راهش میشود و

 میگوید

اقا یگ اومدن گفتند که انگار خواهر  -

 .نیاز خانم هستند. باال منتظرتونن

رادمهر اخیم میکند. خواهر نیاز؟ او که 

 !خواهری نداشت

 پارت صد و نوزده

ان میدهد و مرد جوان با لبخندی رس تک

 دور میشود. رادمهر دکمه ب وسط

ود.  کتش را میبندد و پله هارا باال می 

 صدای کفش هایش باعث میشود زن،

خییل زودتر از باال رسیدنش، از آمدنش 



ام بلند دار شود و برای احی   خیی

 .شود

کیف دسب  کوچکش را میان دستانش 

د و منتظر میماند تا رادمه ر باالمیگی   

 .بیاید
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 اش، باالخره به 
ی

رادمهر با اخم همیشگ

سد. زن پییسر   طبقه ی دوم می 

د و زودتر از رادمهر سالم میدهد  .میگی 

رادمهر جواب سالمش را میدهد و با 

 اشاره ی به مبل های چیده شده

 مبگوید



 بفرمایید -

ز کارش  زن مینشیند و رادمهر به سمت می 

ود. تلفن را برمیدارد و  می 

 .سفارش دو فنجان قهوه را میدهد

ام جلو رفته و روی  خودش هم برای احی 

 .صندیل مقابل زن مینشیند

 .در خدمتم -

نگاه رس تا پایی به زن یم اندازد. زیادی 

 .شیک و الرج لباس پوشیده

ند و میگوید ز  زن لبخندی می 

نیاز خییل پی  شدی بعد  - ! 

 رادمهر اخیم ناشر از تعجب میکند

 !متوجه نشدم -



 زن نفیس میکشد

من خواهر ناتبز نیاز هستم. در واقع  -

وع حاج مفتح بزرگ  !فرزند نامرسر
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 .رادمهر تعجب میکند

 باید باور کنم؟ -

بایدی در کار نیست. باور کردنتون هم  -

 مهم نیست. اومدم بچه ی

مو ببینم. طاهاروخواهر  . 

رادمهر دقیق میشود. این زن زیادی 

 مشکوک است

بعد چند سال، بچه ی خواهرتون  -



 یادتون افتاده؟

ز  ابداریحر باال یم آید و مشغول گذاشت 

ز  ز میشود. همت   فنجان ها روی می 

مسئله باعث شده، زن کیم با تاخی  

 جواب دهد

زودتر از این نمیتونستم بیام جلو. من  -

بود از سمت اون خییل وقت  

 .خانواده ترد شده بودم. خییل وقت

 رادمهر دسب  به کراواتش میکشد

باشه. ویل اول باید با خانواده ی  -

 همرسم صحبت کنم، بعدا باهاتون

م  .تماس میگی 

ز  اشاره ای به کاغذ و خودکار روی می 



ند ز  می 

، شمارتونو یادداشت   - ز اور تمایل داشتت 

ز   .کنت 
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ز شماره زن خم می شود و مشغول نوشت 

 اش روی کاغذ میشود. بعد از اینکه

کارش تمام میشود بلند شده و نمایشگاه 

 .را ترک میکند

به محض خارج شدنش، رادمهر تماس  

 گرفته و با پدر نیاز صحبت میکند و

رسی    ع قراری برای ناهار با او تنظیم 

 میکند. قرارشان در رستورایز نزدیک به



پدری نیاز است نمایشگاه و خانه ی . 

 پارت صد و بیست

دوباره نمایشگاه را ترک میکند و رسی    ع 

ساند. تا  خودش را به رستوران می 

 .حاج مفتح رس برسد، سفارش میدهد

ز میگذارد و از به  مچ دستش را روی می 

ه میشود ون خی   .بی 

ز بغل دسب   اما همزمان حواسش به می 

ی که نشسته اند  اش و سه دخی 

 .هست

از زمایز که وارد رستوران شده و پشت 

ز نشسته درباره ی او حرف  می 

نند و طوری میخندند تا جلب توجه   ز می 



 !کنند
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این جور مسائل برایش زیادی عادی 

 شده. طوری عادی که حب  ذره ای

توجه نشان نمیدهد و اصال برایش مهم 

 نیست. فقط نمیداند چرا، بعضز از

ان نمیخواه ند بدانند که این دخی 

خودشان ارزششان خییل ببشی  است. 

 اگر

قرار باشد مردی بهشان توجه کند نیازی 

 نیست که آنها خودشان را برایش

اماده کنند. زمان میچرخد و باالخره کیس 



 را که باید به انها توجه کند، رس

راهشان قرار میدهد. این رفتار هاشان، 

 جز دور کردن مردان ازشان، هیچ کار

ی نمیکنددیگر  . 

امدن حاج مفتح حواسش را پرت میکند. 

ام بلند میشود و جمالت  به احی 

 .روزمره بینشان رد و بدل میشود

ز مینشیند و زود رس  حاج مفتح پشت می 

ود  اصل مطلب می 

خب. چیشده رادمهر؟ چرا انقد با  -

 عجله؟

رادمهر کیم این دست و آن دست میکند 

 و آخر رس میگوید



پیش اومد که، ترجیح امروز مسئله ی  -

 .دادم زود بهتون خیی بدم

 حاج مفتح دست زیر چانه میگذارد

 .گوش میدم -

 رادمهر نفیس میکشد
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امروز یه خانیم اومده بودند نمایشگاه  -

 و اول به بچه ها گفته بودند

خواهر نیازه. بعد که من باهاش حرف 

وعه و ترد  زدم گفت فرزند نامرسر

واده اش و میخواد شده از سمت خان

 .طاها رو ببینه



صورت حاج مفتح همان لحظه رسخ 

 میشود و حس میکند محیط رستوران

انقدر داغ که هر  .زیادی داغ است

 لحظه امکان دارد بسوزد. دستش

اهنش مینشیند.  ناخوداگاه روی یقه ی پی 

 رادمهر رسی    ع دست دراز میکند و

یزد  اب می 
 لیوایز

؟ - ز  خوبت 

گنگ نگاه میکند. فرزند حاج مفتح گیج و  

وع! پلک هایش را محکم  نامرسر

روی هم میفشارد. میدانست که روزی 

 !این اتفاق خواهد افتاد

سد  به سخب  مییر



؟ -  تو یحر گفب 

ز شم که حرفش  - گفتم اول باید مطمت 

 حقیقته یا نه. بعدا باهاش تماس

م  .میگی 

 ...بذار بیاد ببینه. بذار -

 رادمهر ابرو باال یم اندازد

، حقیقت داره؟ -  یعبز
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ز یم اندازد. رادمهر  حاج مفتح رس پایت 

 صاف مینشیند. هیچوفت فکرش را

 .نمیکرد که حایحی اهل این کارها باشد

 پارت صد و بیست و یک



گارسون یم اید و در سکوت غذا ها را 

ود. این ز میچیند و می   روی می 

غذاهای لذیذ و خوش عطر و بو، در 

ح، چون جام زهریچشم حاج مفت  

 .میماند

بذار بیاد ببینه بره. وگرنه آبرو برام  -

 .نمیذاره

 رادمهر کیم سکوت میکند

 اذیتتون میکنه؟ -

ز نگاهش میکند. آبرویش  حاج مفتح تی 

ز به باد رفت  .پیش این مرد نی 

آبروم توی دستای اون فقط به یه  -

 ثانیه بنده! میتونه توی یه ثانیه تخریب



ه نذاری اینکارو بکنهکنه و بره! پس  بهی  . 
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 رادمهر دستش مشت میشود

چرا میخواد طاها رو ببینه؟ دیدن یا  -

 به حالش داره؟
 
 ندیدن اون چه فرق

د  حاج مفتح کیم تن صدایش را باال مییی

س رادمهر. بذار بیاد و  - انقد سوال نیر

 .بره رد کارش

های اطرافشان  ز نگاه چند نفری که دور می 

بودند، به سمتشان کشیده نشسته  

 .میشود

م -  !باید بدونم بچه ام رو پیش گ مییی



اون دخی  منه. جریانشو بعدا بهت  -

 .میگم، تو فقط بذار بیاد طاها رو ببینه

دنبال بهانه است تا آتیششو بندازه تو 

 .زندگیم

ز بلند میشود. خییل  رادمهر از پشت می 

 اش
ی

 وقت است که آتش به زندگ

ش خیی نداردافتاده، خود . 

آتیش زمایز تو زندگیتون افتاده که  -

 خودتون این بچه رو وارد زندگیتون

کردین. اون زن ابدا نمیتونه طاها رو 

 .ببینه

 بماند از رستوران 
ز
یی آنکه منتظر حرق

 خارج میشود. اجازه نمیدهد طاها



بازیچه ی دست این دو نفر شود. اجازه 

 نمیدهد... به نمایشگاه برمیگردد و

ند و توصیه میکند   ز به خاله اش زنگ می 

 که ابدا در را به روی هیچ غریبه ای
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باز نکند و جواب تلفن های ناشناس را 

 ندهد. حاج مفتح را هم به لیستش

 .اضافه میکند

کارهای عقب مانده اش را انجام میدهد. 

ز ها را  نحوه ی چینش ماشت 

عوض میکند و زمایز که عقربه ها، 

 ساعت نه را نشان میدهند، طبق معمول



 .نمایشگاه را تعطیل میکند

ود وبا دیدن نهال، یاد  به خانه اش می 

 اتفاق صبح یم افتد. باید در این مورد

با نهال صحبت کند. خاله اش برای شام  

یجات پخته. رادمهر تکه ز  کیل سیی

 ی کلم بروکیل برمیدارد و میگوید

 .خاله ما رژیم نیستیما -

اشتباه میکبز خب پرسم. باید رژیم  -

 .داشته باشر 

 من کجام رژیم میخواد؟ -

 طاها زودتر میگوید

 .راس میگه. بابام سیکس پک داره -

 خاله نگایه به طاها یم اندازد



ه سیکس پک هاش  - خب رژیم نگی 

 میشه ایر پک. با شکمش میتویز 

 .فوتبال بازی کبز 

نددرادمهر میخ . 
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. تا اینا ایر پک شن،  - ز نگران نباشت 

 .چروکیدم رفتم

ند ز  می 
 خاله لبخند شیطایز

مرد - ز االنشم چروگ پی   .همت 

 پارت صد و بیست و دو

اونایی که شکستبز هستند جدا از بقیه  -

 چیده شدند. با احتیاط اونارو



حمل کنید. موقع تخلیه بارهم خودم 

ران ایناونجا حضور دارم پس نگ  

ز   .موضوع هم نباشت 

اخرین توصیه ها را به کارکنان باربری 

ود. خاله  میکند و پیش خاله اش می 

کالفه از کار یهویی و یی موقع رادمهر، 

 روی صندیل نشسته و با گوشر اش

ز کردن صفحات  مغول باال پایت 

مجازیست. رادمهر کنارش مینشیند. 

 خوب

ما میداند که خاله از کارش دلگی  است. ا

 او عادت ندارد در مورد کارهایش

به کیس توضیح دهد. ضفا تا این حد با 



ند که ز  طرف مقابلش حرف می 

 .ناراحت نشود و دلخوری پیش نیاید
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 خاله جان؟ -

 خاله نیم نگایه یم اندازد

چیه؟ رفب  کارتو کردی حاال شدم  -

 خاله؟

کار بدی نکردم. خونه رو عوض کردم  -

ی شیک تر گرفتمو یه خونه  . 

خاله صفحه ی گوشر اش را خاموش 

 میکند

 رادمهر؟ واسه یحر از  -
ی

میدویز یحر میگ



ی؟ توی این خونه  این خونه می 

کیل خاطره از نیاز برای طاها مونده. چرا 

ی؟  این همه خاطره رو ازش میگی 

خاله موضوع رو بزرگش نکن. کیس  -

ه  .خاطرات نیاز رو از طاها نمیگی 

این خونه همچنان هست و قصد 

 فروشش رو ندارم. تنها خونه رو عوض

کردم تا کیم حال طاها و خودم بهی  شه 

 هرموقع هم نیاز به مرور خاطرات

 .داشتیم برمیگردیم توی این خونه

 خاله اما باز قانع نشده

حتم بدون حال طاها خوب نمیشه که  -

 هیچ بدتر هم میشه! یحر با خودت



! چرا درمورد هیچ کارت فکر کردی رادمهر 

! چرا  با کیس مشورت نمیکبز

همیشه فکر میکبز عالمه ی دهری و 

 نیازی به کیس نداری! رادمهر منم

 !آدمم و میتویز روی من حساب کبز 

؟ - یز ز  خاله این حرفا چیه می 
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خودت بهی  از هر کس دیگه ای میدویز  

 که من عادت ندارم توی زندگیم با

م. دوست ندارم از کیس کیس مشورت کن

م. من حب  با نیاز  خط میسر بگی 

هم در مورد هیچ مسئله ی صحبت 



 .نمیکردم

خاله که بحث را یی فایده میبیند سکوت 

 میکند. رادمهر کیم کنارش

ون یم رود  .مینشیند و بعد از اتاق بی 

 پارت صد و بیست و سه

ون امدن رادمهر از اتاق، این فرصت  با بی 

میشود که پیش برای نهال مهیا   

خاله برود. از دیروز صبح که چند نفر 

وع به بسته بندی  امده بودند و رسر

وسایل کرده بودند خاله حال روز خویی 

 نداشت. نهال گوشه ی شالش را

 .دور انگشتش میپیچد و وارد اتاق میشود

خاله همچنان نگاهش گوشه ی اتاق 



 .است و اخم هایش درهم

 میشه حرف بزنیم؟ -
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خاله تنها رس تکان میدهد و نهال ادامه 

 میدهد

فکر کنم به اون سبز رسیدن که بدونن  -

 چه کاری درسته و چه کاری

غلط. هر چند قصد دخالت توی 

زندگیتون رو ندارم. اما خب...نظرمو  

 گفتم

 .فقط

 خاله نگاهش میکند



منم نمیگم یی عقله. نه اتفاقا پرس  -

یعاقلیه. میگم بد نبود قبلش ی ه خیی  

بده. گذشته از اینا. این خونه برای طاها 

 پره خاطره است. درست نیست

 .جدا کردن طاها از این همه خاطره

درست نیست ادم با خاطره هاش  -

ز   کنه. بزرگ شدن به باال رفت 
ی

 زندگ

سن نیست. گایه وقتا ادم مجبوره تو 

 بزرگ شه. درک کنه
ی
 هفت سالیک

 اویز نیست که تصورشو میکنه
ی

. زندگ

 همیشه به دلخواهش نیست
ی

 .زندگ

. خاطره هارو  ز خاطره ها ادمو پی  میکتز

 .باید ریخت دور



ند ز  خاله لبخندی می 

 .طاها حساسه. من میشناسمش -

مرگ تلخه. خییل تلخ. اما ادم باورش  -

 میکنه. ادما همیشه حساسن. چه تو

. اقای 
ی
 چه تو هفت سالیک

ی
ش سالیک

 اخوان هم حساسن. اما هیچ کس

توجه نمیکنه. خودشونم خییل بروز 

 نمیدن. طاها هم حساسه. ویل بهش
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توجه میشه. گایه اگه این توجه زیاد شه، 

 باعث میشه بچه حس کنه همیشه

نقطع توجه. آنوقت هیچ وقت رشدی 



 .نمیتونه تو جامعه داشته باشه

ی نمیگوید. راست  ز خاله دیگر چی 

امیگفت. تو این مدت خییل روی طاه  

فوکوس کرده بودند. همه نگرانش بودند. 

ر طاها تمام  این همه توجه به ضز

 !میشد

 میکشد. مغزش دیگر به جایی قد 
ز
پوق

 نمیدهد. شاید باید کیم رها کند و

ز روال طبییع  اجازه بدهد همه جی 

 .خودش را یط کند

 پارت صد و بیست و چهار

ز مرتب و منظم به خانه ی  همه چی 

یزاییز از چند روزجدید منتقل میشود. د  



وع کرده و معدود  پیش کارش را رسر

 وساییل از خانه ی قبلیشان به خانه ی

 .جدیدشان امده است

شکل و فرم این خانه کال فرق دارد و همه 

ز رنگ و روی دیگری دارد  .چی 
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برعکس ان خانه که سبک مدرن داشت، 

 این خانه سبک سلطنب  دارد و

ز شاهانه است  .همه چی 

طوری که با ورود به خانه حس میکبز 

 وارد یک کاخ شده ای. هر چند که

 !این خانه کم از کاخ ندارد



 پسندیدین آقای اخوان؟ -

سد. با لبخندی بر لب و   مییر
این را دیزاییز

 چهره ای که از کار خودش کامال

راضیست و تنها منتظر رضایت رادمهر 

 .است

 .خییل عایل شده -

بشاش تر میشودتمام! چهره اش حاال   

ین  - خوشحالم که پسندیدین. از بهی 

یال روز استفاده شده. چوب تمام  می 

لتون، از روسیه وارد  ز اشیا چویی توی میز

 شده و توسط شخص خود من هم

این کار صورت گرفته. خیالتون از 

 بابتشون راحت باشه. طرایح تک تک



لتون ضفا برای شخص  ز اشیا داخل میز

جای شما صورت گرفته و هیچ  

 .دیگه ای این تزئینات دیده نمیشه

نگاه میکند رادمهر به صورت مرد   

 .خییل ممنونم ازتون -
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مرد تشکری میکند و سپس خداحافظز 

ود. خاله نگاه ریزبینانه  میکند و می 

به اطرافش یم اندازد. چهره اش از حالت 

 نارضایب  درامده و حاال انگار از

 .این خانه راضیست

 چطوره خاله؟ -



 .خوشگله. مبارکت باشه -

رادمهر تشکر میکند. نهال گوشه ای 

 ایستاده و تجمالت این خانه چشم

هایش را پر کرده. زیادی این خانه به 

 دلش نشسته و ارزو میکند ای کاش او

 !هم یگ از این خانه ها را داشته باشد

رادمهر کتش را در یم اورد و روی ساعد 

 دستش یم اندازد

 زنگ بزنم ناهار بیارن. یحر میخورین؟ -

 .هر یحر میخوای بگو -

ز یم اید و به  طاها بدو بدو از پله ها پایت 

 سمت رادمهر میدود

بابا بابا... اون طبقه رو واسه من  -



 درست کردی؟

رادمهر خم میشود و محکم گونه ی طاها 

 را میبوسد

 .اره عشقم واسه توئه -

 .اخجون. بابا خییل دوست دارم -
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 پارت صد و بیست و پنج

چند روزی از آمدنشان به خانه ی جدید 

 میگذرد و تقریبا تمام اعضای

خانواده به خانه ی جدید عادت کرده 

 اند. طاها بیشی  با این خانه اخت

 یی تایی میکند. حب  نهال 
گرفته و کمی 



 هم به واسطه ی بزرگ بودن این

ز اتاق های زیاد راحت تر  خانه و داشت 

 است. چون دیگر نیاز نیست هیع

خودش را بپوشاند و راحت نباشد. عادت 

 تاب پوشیدن او را بد عادت کرده

 .و حاال دیگر نمیتواند با پوشش بنشیند

 میشود که خودش انتخاب  
 
وارد اتاق

 کرده بود. یک اتاق ساده و خلوت بر

خالف اتاق های دیگر که پنجره اش به 

باز سمت االچیق های پشت خانه  

 .میشد

مانتواش را از تنش در یم اورد و موهایش 

 .را هم از بند شال رها میکند



پنجره ی اتاق را باز میکند و مقابلش یم 

 .ایستد تا تنش کیم هوا بخورد

هوای دی ماه با وجود رسدی که دارد، 

 .ویل به جانش مینشیند

312 pg. 

302 

از اول عاشق هوای رسد بود و کمی  پیش 

اتاق خودش، یم امد توی  

بخاری روشن کند. حاال هم اینجا شوفاژ 

 را خاموش کرده و تنش را به

 .هوای رسد داده

پشت به پنجره یم ایستد و موهایش را  

 که روی کمرش ریخته از وسط به



دو قسمت تقسیم کرده و هر قسمتش را 

 روی یک شانه اش یم اندازد تا

 .گردنش کیم هوا بخورد

گوشر اش را برمیدارد و پس از چند روز 

نتش را روشن میکند  .اینی 

مدتهاست که توی صفحه اش فعالیت 

 !نداشته

رادمهر سیگارش را کنار لبش یم گذارد و 

ود. توی این  به سمت االچیق می 

ی دارد و فکر  خانه حس سبگ بیشی 

وع شده ز تازه رسر  .میکند همه جی 

حب  خورشید هم رنگ دیگری دارد. 

مان روشن تر شده. روی االچیقاس  



مینشیند و خاکسی  سیگارش را در هوا 

 .تکان میدهد

احت داده.   چند روزی به خودش اسی 

 گوشر اش را خاموش کرده و حب  

ز را به  ود. همه چی  نمایشگاه هم نمی 

ده و خودش تنها و راحت  نریمان سیر

مانده. نریمان هم کیل فحش بارش کرده  

د او بیایدکه این کارهایش نمیگذار   

 .و نهال را ببیند
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نهال در این خانه کمی  به چشمش 

ا یا توی اتاق طاهاست یا  میخورد و اکیر



 ،  که به او داده. دو روز پیش از دکی 
 
اتاق

 تایم عمل برای پدرش گرفته. یک

ز شده و نهال  ماه دیگر زمان عمل تعیت 

 برای یکرسی کارهای دیگر، اینجا

 ماندیز شد

صد و بیست و شش پارت  

به وجود این دخی  در خانه اش هم 

 عادت کرده. خصوصا االن که کمی  او

را میبیند، چشمش بیشی  توی خانه به 

 دنبالش میگردد و اوقای  که متوجه

نمیشود نهال کجاست، از خاله اش 

سد، خاله اش هر رسی با یک تیکه  مییر

ز جوابش را میدهد و او با خنده  ی سنگت 



میکند بحث را جمع . 

نگاه باال یم اورد و نگاهش پنجره ی اتاق 

د. با دیدن  نهال را نشانه میگی 

نهال با تایی سفید، یک لحظه حس 

 میکند از رس تا نوک پایش را یک برق با

 .ولتاژ قوی تکان میدهد
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رس شانه ها و بازو های لخت دخی  و از 

 سوی دیگر، گردن لخت و تایر که

کمر لخت بود. دخی  حالتش تا نصف  

 هنوز متوجه حضور رادمهر نشده

 .بود



با احساس سوزش دستش ایحز میگوید و 

 سیگار از میان دستانش روی

ز یم افتد. حواسش پرت شده بود و  زمت 

 سیگار ارام ارام سوخته بود تا

 .رسیده بود به انگشتش

نگاهش باز روی دخی  مینشیند و نفسش 

 تنگ میشود. دستش مشت میشود

دو رس  ی    ع نگاه میگی  . 

نفس عمیف  میکشد و بلند میشود. بدون 

 اینکه باز نگاهش به سمت طبقه

 .ی دوم منحرف شود، وارد خانه میشود

 خاله؟ -

صدایش انقدر بلند است که خاله از 



ون بیاید  توی اتاق بشنود و شتابان بی 

 چیشده؟ -

ود با دستش اشاره ی به  رادمهر جلو می 

 طبقه ی دوم میکند

 .به نهال بگو لخت راه نره تو خونه -

 چشم های خاله گرد میشود

 !لخت؟ -
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 ...اره. برو بگو یه یحر تنش کنه -

خاله که از رفتار و حرف رادمهر تعجب  

 کرده. سوهان ناخن هایش را توی

 جیبش هل میدهد



م بهش میگم. تو  - باشه باشه االن می 

 .اروم باش

ی دوم  خاله شتابان به سمت طبقه

ود. نهال مانتویش را پوشیده و از اتاق  می 

ون امده. خاله با دیدنش دست روی  بی 

 بازویش میگذارد و او را به داخل

 اتاق هل میدهد

 .برو تو دخی   -

 نهال متجب به خاله نگاه میکند

 چیشده خاله؟ -

 کجا بودی تو االن؟ -

 نگایه به پنجره ی باز اتاق یم اندازد

تو رو؟از اینجا دیده  -  



 نهال گیج به خاله نگاه میکند

چیشده خاله خانم؟ نمیفهمم یحر  -

ز   .میگت 
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رادمهر تو رو لخت دیده انگار. عصبی  -

 شده چرا اونجوری جلو پنجره

 .وایسادی

 پارت صد و بیست و هفت

 .من لخت؟ تاب تنم بود -

 خاله نگایه به تاب نهال یم اندازد

ب  رو داره این تاب که حکم همون لخ -

 .دخی  



 نهال نچر میگوید

 !ببخشید. نمیدونستم ناراحت میشه -

ت ترکوند ترسیدم.  - فدا رست. یهو غی 

 .باز مراقب باش

ی نمیگوید ز  .نهال رس تکان میدهد و چی 

ود. نهال پنجره را  ون می  خاله از اتاق بی 

 .میبندد و روی تخت مینشیند

 رادمهر چرا عصبی شده بود؟
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ن پنجره که دیدی به هیچ کدام از ای

 !...ویالهای اطراف ندارد پس

ی  شده بود؟ از دوستش شنیده بود   غی 



ی ت خرج دخی   که هر پرسی غی 

کند یعبز دوستش دارد... حاال یعبز 

 ...رادمهر هم

ی  ز ز جی  رس تکان میدهد. نه... همچت 

 .امکان ندارد

یزد. رسی    ع مانتویش را از تنش  ته دلش می 

 میکند و روی تخت دراز

میکشد و فکر های توی رسش را از 

 .ذهنش دور میکند

 .چشم هایش را میبندد

 ها با دیدن رادمهر طور خاض 
ی

تازگ

د و حس ز  میشد. دست و پایش یخ می 

ی در اعماق دلش تکان  ز میکرد چی 



 .میخورد

نچ میکند و به سمت پهلوی دیگرش 

یچرخدم . 

ان هجده ساله ای شده که با  شبیه دخی 

 یک نگاه پرس همسایه، دل و

ایمانشان را از دست میدهند و یک دل 

 .نه صد دل عاشقش میشوند

تازه لباس عروس هم میپوشند و اسم 

 !بچه هایشان را هم انتخاب میکنند

 نچر میکند و دوباره روی تخت مینشیند

ه!  - خودتو جمع و جور کن نهال چخیی

 توهم زدی... اه... خونشه دوست

نداره اینجوری راه بری توش... یحر داری 



 واسه خودت
ز
 ...داستان میباق

318 pg. 

308 

 پارت صد و بیست و هشت

انقدر توی اتاق ماند تا باالخره رادمهر 

 رفت. از ساعت صبح اینجا نشسته

بود تا االن که عقربه ها ساعت را نشان 

 میدادند. از او خجالت

 که دیروز افتاده بود. میکشی
 
د.بابت اتفاق

 چند باری هم طاها به رساغش

امده بود، اما جوابش را نداده و طاها به 

 .فکر اینکه خواب است، رفته بود

 شدیدی که به رساغش 
ی

حاال گرسنگ



 .امده بود نمیگذاشت او اینجا بماند

دسب  به رس و رویش میکشد و از اتاق 

ود. سکوت محضز در ون می   بی 

نه حاکم است و هیچ صدایی به  خا

سد  .گوشش نمی 

ود. از این زاویه کیس  ز می  پله ها را پایت 

 نیست. پیچ پله را که میگیچد خاله

خانم را میبیند که مقابل تلویزیون 

 نشسته و تکرار رسیال های دیشب را

 .میبیند
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 سالم -



سالیم که میدهد باعث میشود خاله 

 .متوجه حضورش بشود

الم خانم کم پیدا... از دیروز خودتو  س -

؟ مثال  کردی تو اتاق که یحر

 خجالت میکیسر ازش؟

د  .نهال لب به دندان میگی 

ز  -  ...نه. یکم کم خوایی داشتم. برای همت 

خاله خانم مشغول دیدن ادامه ی 

 فیلمش میشود

ه - ز حاضز  .صبحونه رو می 
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سد نگایه به  وقب  به انتهای پله ها می 



 اطراف یم اندازد و با نبود طاها

سد  مییر

 طاها کجاست؟ -

 .رفت با باباش پیش وکیل -

 نهال اخیم از تعجب میکند

 وکیل؟ -

خاله که فیلم دیدن را بیهوده میبیند. 

 تلویزیون را خاموش کرده و بلند

 میشود

-  
ی

میخواد طاها را برای ادامه ی زندگ

رسته خارج. ویل فعال نمیتونهبف  

ز تا با وکیل حرف  ه کجا. رفت  تصمیم بگی 

 .بزنن
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 زود نیست االن طاها تنهایی بره خارج؟ -

خانه میشوند ز  باهم وارد اشیر

نه بابا هر یحر زودتر بره همونقدر  -

... یحر هست مگه اینجا... بره  بهی 

 کنه... هر چند اینجا انقدر 
ی

راحت زندگ

ت داره که اگه بمونه همامکانا  

 کنه... ویل ترجیح 
ی

میتونه راحت زندگ

 ...رادمهر همینه

ز مینشیند  نهال پشت می 

 دارن -
ی

 ..خییل دل بزرگ

یزد و   چایی برای نهال می 
خاله فنجایز



 فنجایز برای خودش. کنار نهال

 .مینشیند و فنجان را جلوی نهال میذارد
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 پارت صد و بیست و نه

میدونم طاها بره، رادمهر چقدر من  -

 داغون میشه. خییل وابسته است

بهش... امکان نداره بتونه دوریشو تحمل  

 .کنه

همزمان با اتمام حرفش نگایه به 

 ساعتش یم اندازد

خب... من پاشم برم سالن... شب  -

 .مهمویز دعوتم



نهال کیم از چایی را میخورد. شب مهمایز 

 دعوت است و این یعبز تا

خانم بیاید توی این خانه تنهاست. خاله 

 خانه ی بزرگ... ترس از تنهایی 

ندارد، اما این خانه انقدر درندشت 

سد  ...هست که خود به خودی ادم میی 
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ود و  ون می  خانه بی  ز خاله رسی    ع از اشیر

ون  چند دقیقه بعد حاضز و اماده بی 

ز  ود. نهال صبحانه اش را میخورد و می  می 

ور میکند. هیچ کاریرا جمع و ج  

ز میکند...  ندارد... کیم خانه را باال پایت 



 تلویزیون میبیند... تا ساعت دوازده

ظهر را نشان میدهد... صبحانه را تازه 

 خورده و مییل به ناهار ندارد، پس

بهی  است تدارکای  برای شام ببیند. 

 اینطوری هم بیکار نمیماند هم میتواند

ز   کیم طاها را از خوردن غذا  های رویت 

 کباب و انواع فست فود نجات

 .دهد

ود و جلوتر از همه، قرمه  خانه می  ز به اشیر

ی معروفش را را اماده میکند ز  سیی

و اجازه بدهد تا خود شب بجوشد تا جا 

ز  وع به پخت   یی افتد... سپس رسر

آش میشود و بعد از آن چندین نوع درس 



 و فینگر فود درست میکند. وقب  

کارش تمام میشود که ساعت هفت 

 .عرص شده

ز بود، هر وقت مشغولش  ی همت  ز آشیر

فت ساعت  میشد، اصال یادش می 

چند است و چند ساعت است دارد یی 

ز اماده  وقفه کار میکند. همه چی 

است. لباس تنش را بو میکند، بوی انواع 

 غذا هایی که از صبح پخته را

ود و حمام میکند و  میدهد. به اتاقش می 

 .لباس هایش را عوض میکند
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 ...نهال... نهال جونم -

صدای طاها از اتاقش یم اید. حوله را 

 دور موهایش میپیچد و از حمام

 خارج میشود

 جان نهال؟ -

طاها به سمتش یم اید و او را در اغوشش 

 میکشد

میخوام برم سوئد... انقدر خوشگله... -

 ..بابام عکساشو بهم نشون داد

خم میشود و گونه ی طاها را  نهال

 میبوسد

ی؟ -  یی من می 

ند ز  طاها چشمگ می 
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 میخوای بیا تو هم بریم؟ -

 ...نه عشقم... من بیام چیکار -

خونه. االن دخل  - ز بابام دویید رفت اشیر

 .غذاهایی که پخب  رو در میاره

 پارت صد و ش

نهال با شنیدن نام بابام و به یاد اوردن 

باز گونه هایش رسخ میشود رادمهر  . 

اما اینطور نمیشود که باید با او روبه رو 

 شود. نهال از حساسیت های

رادمهر خیی نداشت و طبییع بود این 

 .مشکل پیش بیاید



ز منم اومدم -  .برو پایت 
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ود.  طاها چشم میگوید و پیش پدرش می 

 نهال موهایش را خشک میکند و

پوشیده است و میبافد. لباس هایش هم 

 .خیالش راحت

ود. صدای رادمهر و  ز می  ارام ارام پایت 

خانه یم اید. دم ز  طاها از اشیر

خانه یم ایستد و سالم میدهد ز  .اشیر

اشگ هایی که  رادمهر رسی    ع یگ از پی 

 برداشته بود را رس جایش میگذارد

و مثل بچه هایی که مادرشان وسط 



 .خرابکاریشان رس رسیده میچرخد

نهال را میدهد جواب سالم  

راضز به زحمت نبودیم. از فردا گفتم  -

 .یه نفر بیاد کارای خونه رو بکنه

. خواستم یکم تنوع شه  - نه چه زحمب 

 ...برای طاها

 .بازم ممنونم -
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ت بلندش را به  نهال گوشه ی تیرسر

د و میگوید  دستش میگی 

ز رو  - ید تو سالن االن می  یف بیی ترسر

 .میچینم



سد  رادمهر مییر

 میخواین کمکتون کنم؟ -

 نهال رسی تکان میدهد

 ...نه مرش -

 .رادمهر باشه ی ارایم میگوید

خانه خارج میشود و دوباره برای  ز از اشیر

 پرسیدن سوایل برمیگردد
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 خاله کو؟ -

. امکان داره دیر بیان - ز مهمویز  .رفت 

رادمهر رس تکان میدهد اما نگاهش رس 

روی موهای خییس که بامیخورد   



 ...کش بسته شده اند

 پارت صد و ش و یک

در طول شام سیع میکند نگاهش کج 

 نرود و روی نهال ننشیند. تا حاال

اینطور نشده بود. حب  میل شدیدی به 

ز رفته بود و ز از بت   شام داشت نی 

اصال گشنه اش نبود. اما طاها بر خالف 

 شب های دیگر با اشتها غذا

هال با حوصله در خوردن غذا  میخورد و ن

 .کمکش میکرد

 .دستتون درد نکنه -
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نهال نگایه به دیس غذاهای چیده شده 

 ی مقابل مرد یم اندازد. خییل

ز دست  نخورده و چند تایی از دیس ها نی 

 .نخورده است

؟ - ز  غذارو دوست نداشتت 

 رادمهر رسی تکان یم دهد

یکم  نه اتفاقا خییل هم عایل بود. من -

 .شب ها غذا کم میخورم

ود  ی نمیگوید. رادمهر می  ز نهال دیگر چی 

 و مقابل تلویزیون مینشیند و

خودش را با اخبار یی یی ش رسگرم 

 میکند. طاها غذایش را تمام میکند و

ز را جمع کند و  نهال فرصت میکند می 



 غذاها را توی یخچال بگذارد
 
 .باق

دو فنجان چایی پر میکند و خییل زشت 

ست که اگر باز بخواهد به اتاقشا  

ز قرار میدهد   چایی را روی می 
برود. سیبز

 و میداند که رادمهر تنها با توت

خشک چایی میخورد. ظرف توت خشک 

 را هم کنار سیبز قرار میدهد و

 .روی مبل مینشیند

؟ - ز  میشه فردا زحمت یه کاری رو بکشت 

نگاه رادمهر رویش نشسته و کیم معذبش  

 کرده

 ..بفرمایید -
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... من متاسفانه  - فردا باید طاها بره دکی 

سونم  یه کاری دارم که اصال نمی 

ز بیاد و شما  بیام دنبالش. میگم یه ماشت 

ه دکی  و برگردونه  و طاها رو بیی

ز   ...فقط ازتون میخوام پیش طاها باشت 

مشکیل نیست. فقط دکی  چرا؟  -

 مشکیل پیش اومده؟

کاپ دندون هاشه. برای نه تایم چ -

ز   ...همت 

 .مشکیل نیست... من میتونم برم -

رادمهر خم میشود و فنجان چایی اش را 

 ...برمیدارد



صبح تا شب تو خونه بیکار،  -

ه؟  حوصلتون رس نمی 

عجیب بود که این مرد امشب سکوت 

 اش را شکسته و به حرف
ی

 همیشگ

 .زدن رواورده بود

نمنه. سیع میکنم خودمو رسگرم ک - . 

؟ -  با یحر

نمیداند چرا انقدر سوال پیچش میکند. 

 
ی

 اما دلش میخواهد بیشی  از روزمرگ

 های دخی  رسدر بیاورد

م... حرف  - نت می  کتاب میخونم. اینی 

نم ز  ...می 

سد  یی حساب و کتاب مییر
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 با گ؟ -

 پارت صد و ش و دو

نهال استپ میکند. واجب است به 

چه کیس حرفرادمهر توضیح داد با   

ند؟ نه... او حب  به پدرش هم توضیح  ز می 

 نمیداد که در طول روز چه کاری

 .میکرد

 .با هر گ -

جوابش شوگ به رادمهر میدهد تا کیم به 

 خودش بیاید

 .منظوری نداشتم -



 نهال رسی تکان میدهد

 .میدونم... کنجکاویتون بود -

ند ز  رادمهر لبخندی می 

ت، قرار نیس - ز ت زبون تند و تی 

 هیچوقت بره تو غالفش نه؟
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ه تو غالفش. اما هر وقت احساس   - می 

ز از محدودش رد  کنه که... یه چی 

ون  .شد دوباره میاد بی 

 .عذرخوایه کردم. منظوری نداشتم -

نهال بلند میشود. گایه از این مرد و رفتار 

سد  های متناقضش میی 



منم بخشیدم. کاری باهام ندارین برم  -

 بخوابم؟

ه نگاهش میکند  رادمهر خی 

 .شب بخی   -

ود و رادمهر تا زمایز که نهال   می 
دخی 

 توی پیچ پله محو میشود نگاهش

 .میکند

ز است. تا  رفتار های دخی  برایش دلنشت 

 حدی دوست به حساب یم اید و

کافیست یک قدم پایت را کح بگذاری، 

رس جایت برمیگرداند جوری تو را   

 .که انگار اصال تکان نخورده ای

فنجان نیم خورده اش را دوباره رس 



 جایش برمیگرداند و بلند میشود. دست

به جیب شلوار راحب  اش به سمت اتاق 

ود. دو اتاق با اتاق  خوابش می 

نهال فاصله دارد. دم در اتاقش یم ایستد 

 و نگایه به دربسته ی اتاق نهال

 .یم اندازد
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نریمان این چند روز خییل سیع کرده بود 

 به خانه اش بیاید اما هر بار بهانه

ای اورده و یا با کاری سخت، چند روزی 

 رسش را گرم کرده بود. نریمان

که به خانه اش یم امد، به وضوح حس 



 .میکرد که نهال کیم معذب میشود

وارد اتاقش میشود. نگایه به ساعت 

اندازد که از شب رد روی دیوار یم  

ی از خاله نیست  .شده و هنوز خیی

روی تختش مینشیند و طبق عادت اول 

 پبجش را چک میکند و سپس به

ود. نریمان باز  رساغ قرار های فردا می 

 برایش پیام فرستاده که فردا به خانه

اش بیاید، برایش مینویسد "کارای فردا 

 رو اوگ کن تو من یه شب دعوتت

. انقدر شل بازی در نیار میکنم بیایی 

ا خوششون نیم اد  .دخی 

سد  رسی    ع جواب پیامش می 



من کجا شل بودم؟ خب بیشعور تو  "

 ...چند هفته است نذاشب  من ببینمش

ی اره؟ اگه اره  ببینم نکنه خودت خیی میی

 "بگوهاااا من طاقتشودارم

ی بود واقعا که  رادمهر مکبر میکند. خیی

 او نمیگذاشت انها همدیگر را

 ببینند؟

 "زر نزن انقد "

باشه... ویل پس فردا چه بخوای چه  "

 "نخوای میام. گود نایت
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 پارت صد و ش و سه



با لبخندی صفحه ی گوشر را قفل 

 .میکند و روی تخت دراز میکشد

ه میماند و حرف نریمان در  به سقف خی 

 رسش چرخ میخورد. واقعا علت

جا بیاید اینکه نمیگذاشت نریمان به این

 چه بود؟ با خودش صادق باشد. اول

اینکه از عالقه ی نریمان به نهال خیی 

 داشت. دوم اینکه تا کنون ندیده بود

نهال نسبت به نریمان دوری کند. فقط  

 کیم معذب میشد که این همه برای

ی مثل نهال کامال طبییع است  .دخی 

پس میتوان نتیجه گرفت که اگر نریمان پا 

 پیش بگذارد، امکان دارد که نهال



 !نه نگوید

 ...اما

 ...دلش نمیخواهد این اتفاق یی افتد

یک طور هایی خوشش نیم اید... 

 .نمیداند چرا

 غلت میخورد و به پهلو دراز میکشد
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ی نمیگذرد که خاله خانم در اتاقش  ز چی 

 را باز میکند

؟خ - وایی  

ز مینشیند  .بلند میشود و نیم خی 

خالع داخل یم اید و در اتاق را میبندد 



د که رادمهر  دست به کلید چراغ مییی

 رسی    ع میگوید

 ...روشن نکن -

ود. کنار تخت مینشیند و با  خاله جلو می 

 نگایه به تخت دو نفره ی رادمهر

 میگوید

گ میشه این تخت بشه دو نفر باهم  -

؟ ز  بخوابت 

دتن راد مهر گر میگی   

وع نکن -  ...خاله باز رسر

جدی میگم. بس نیست این همه  -

... نیاز همرس خویی بود میدونم  تنهایی

 ...اما این همه



 .خاله... بسه جان من -

 خاله نچر میکند
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خب بابا... انگار یحر میگم. حق هر   -

 کیس هستش که بعد از مرگ

ه.  همرسش بخواد ازدواج کنه و تنها نمون

 گ گفته حقش نیست؟

کیس نگفته من خودم نمیخوام. فعال  -

 ...طاها مهم تره

؟ -  اها یعبز طاها بره ازدواج میکبز

 رادمهر نچر میکند

یم من خواستم ازدواج کنم... گ به  - گی 



 نظرت منو با این اخالق هام قبول

 میکنه؟

ند ز  خاله لبخندی می 

ز  - ا بغل گوشت  ز  ...یه رسی چی 

و چهارپارت صد و ش   

یز  - ز خاله بعضز وقتا یه جوری حرف می 

 که حس میکنم اگر معادله ی دو

مجهویل حل کنم، راحت تر به نتیجه 

سم  .می 
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خاله بلند میشود. پالتویش را از تنش در 

 یم اورد



خودتو نزیز به اون راه خوب میفهیم  -

ز دسته گله ه عت 
 .یحر میگم. دخی 

یحر نداره رادمهر. خدا خدا باید بکبز 

 .بهت جواب مثبت بده

ند ز  رادمهر لبخندی می 

 .مرش که بهم اعتماد بنفس میدی -

 خاله پشت چشیم نازک میکند

برو... اهل پیازداغ الیک نیستم. درسته  -

. قیافه  مرد همه یحر تمویم هسب 

دازی، تیپ داری، شخصیت داری پول 

یه بچهداری، اما تو چهل سالته با  . 

اینم در نظر بگی  با تمام مواردی که بهت  

 .گفتم



ود و رادمهر میماند و  میگوید و می 

 سکوت محض و تکرار حرف های

 .خاله

 ازدواج او با نهال؟

جدای از اینکه، نهال قبول میکرد یا نه... 

 این ازدواج از نظر خودش نشدیز 

 !بود

اینکه یک دخی  کم سن و سال و مجردرا 

  
ی

که یکبار در ان تاهلوارد زندگ  

و عشق را تجربه کرده بود از نظر خودش 

 بد بود و دوست نداشت اینکار را

 .بکند
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از سوی دیگر در یط این مدت و در 

 طول روابط کاری که با زنان داشت،

متوجه شده بود که هیچ احساس راحب  

گ باانها ندارد  .و نقطه ی مشی 

شان زیادی شعار میدادند  و استقال  اکیر

 .میکردند

تابع قانون برابری زن و مرد بودند، اما 

 خییل از کارهاشان خالف این قضیه

 .را ثابت میکرد

مثال دم به دقیقه میگفتند که زن و مرد 

 
 
ک نباید هیچ فرق  مشی 

ی
 در زندگ

باهم داشته باشند، اما در مقابل این 



 حرف، خرج خانه و خورد و خوراک و

قبل میکردبچه ها را مرد باید ت . 

یا مثال میگفتند مرد اجازه ندارد برای 

ز کند، اما خودشان  زنش محدوده تعیت 

اگر مرد جواب سالم زن دیگری را بدهد  

 که آنها نمیشناسند یا از طرف

 !خوششان نیم اید، خون بپا میکنند

از این دسته شعار ها که تناسبی با 

 زندگیشان ندارد خوشش نیم امد و

 .اذیتش میکرد

اما اینطور نبود. تابجال شعاری  نهال

 نداده بود و بعالوه، حس راحب  

 ...داشت



 .هم خودش هم طاها
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همه ی اینها باعث میشد افکارش به 

 حرف های خاله دامن بزند و به نهال

ی که میتواند همرسش  به عنوان دخی 

 .بشود نگاه کند

د، نریمان ز  !اما حیس دیگر پس می 

نریمان چندین بار به او گفته بود که به 

 نهال عالقه دارد و دلش میخواهد با

او رابطه داشته باشد اما نمیداند که این 

 حس نریمان جدیست، یا مثال حس

 !های دیگرش مهمان دو روز است و بس



 پارت صد و ش و پنج

رسش را محکم به دو طرف تکان 

 میخواهد

 !خاله رسما هوایشش کرده

و از پاتخب  البوم عکس  خم میشود 

ون میکشد  .عروش اش را با نیاز بی 

دوباره به همان حال و هوایش 

 ..برمیگردد

به زمایز که تازه عروش کرده بود و با 

 ...نوعروسش خوش بود
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بیخیال دنیا و تازه از شکست سنگیبز که 



 میکرد
ی

 خورده بود، زندگ

بی شد  نیاز التیام درد هایش شد. التیام قل

 که هزار تکه شده بود و هر تکه

اش به سمب  پرت شده بود. تکه ها را 

 جمع کرده و دوباره از او مردی

ساخته بود که عشق واقیع اش را پیدا  

 کرده بود. اما این عشق خییل دوام

نیاورد. نیاز این حس دو طرفه را ترک کرد 

 و حاال او مانده و موج عشف  

اما او ناخدای که دوباره به تالطم افتاده 

 ماهری نیست! مردها کال ناخدای

مناسبی نیستند...این را خودش هم 

 میداند. همه اش به یک زن، به یک



مونث نیاز دارند تا کشب  دلشان را به 

ند و خودشان جلوی  دست بگی 

 .افتاب بنشینند و کلسیم جذب کنند

همیشه هم الدروم بولدروم کنند که ما 

الن استاور نباشیم فالن است و ف ... 

لعنب  های مغرور هیچگاه دوست ندارند 

 ...بفهمند که اگر زن نبود

 اگر کیس نبود که

اهن گل گیل بپوشد  ...پی 

 ...الک قرمز بزند

 ...کفش پاشنه دار پا کند

 ...ارام زیر شهزاده بخواند
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همزمان حواسش به کتلت های روی 

 اجاق و مشق های فرزند بزرگی  و

 خ
ی

ردسالش باشدگرسنگ ... 

همزمان در ذهنش برای امده اند شهزاده 

 ...اش، تدارک ببیند

 ...مردها هیچگاه وجود نداشتند

 ...هیچ گاه

 ... حاال او

 ...درمانده و خسته

از مویحی که دیوارهای صخره اش را کم 

 توان کرده، گوشه ی اتاقش خزیده

و بدنبال کسیست تا پر کند این تنهایی 



 که گلویش را فشار میدهد
ز
 .مزخرق

 ...نگایه به بغل دستش یم اندازد

 
ی

کیس اینجا باید باشد که تنهایی و خستگ

 !اش را پر کند

 !باید باشد

 پارت صد و ش و شش
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 میکشد
ز
 پوق

البوم را رس جایش برمیگرداند و 

 ...میخوابد

یم ایستد. چراغ اتاقش  نهال دم پنجره

 خاموش است، اما لباس هایش



 .پوشیده است

دست خودش نیست که پشت پنجره یم 

 ایستد فکرش به سمت رادمهر پر

 .میکشد

این مرد، از آن دست مردهایست که اگر 

 
ی
 زیز پیدا شود که برایش زنانگ

 ...خرج کند، دنیا را برایش زیبا میکند

 ...اما

فکر کند، دوست ندارد به این موضوع 

 ویل ذهنش بر خالف خواسته اش

عمل میکند و هر لحظه یاداورش 

 .میشود

 .رس جایش مینشیند



 ...نفس عمیف  میکشد

ز حیس در وجودش  تاکنون چنت 

 ...نداشت

 چه بالیی داشت رسش یم امد؟

333 pg. 

333 

 یعبز عاشق شده؟

یعبز دل به رادمهری بسته که پونزده، 

 !شونزده سال از او بزرگی  است

 .عاشق شدنش را کجای دلش بگذارد

ان مرد همیشه عنق، اخموی، خودخواه، 

 عاشق شدن دارد که حال دلش این

ز شده  !چنت 



 که 
ز
نمیتواند خودش را و حال روز مزخرق

 ...دارد را درک کند

ز برایش مضحک است  ...همه چی 

این حال عجیب و غریبش به خنده 

 ...وادارش میکند

دبه لیوایز آب یخ نیاز دار  . 

خانه برود ز  ...باید به اشیر

رادمهر تاکنون قطعا خوابش برده، خاله 

، روی  هم حتما خسته ی مهمایز

تختش با همان لباس مجلیس اش 

 .خوابش برده

بلند میشود و الی در را باز میکند، رسگ 

ود ون می   .میکشد و بی 



پا روی اول پله میگذارد که صدای خش 

، درجا میخکوبش  دار و آشنایی

 میکند

 !..نهال -
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 پارت صد و ش و هفت

ند. دست به نرده یم ایستد  ز خشکش می 

 و بدنش توان اینکه برگردد و

 .صاحب صدا را ببیند ندارد

ی؟ -  کجا می 

ز یم ریزد. این مرد  ی توی دلش پایت  ز چی 

سد. نزدیک  چقدر سوال مییر



شدنش را حس میکند. پشت رسش یم 

 .ایستد

ز میشه - ی پایت  واسه من یه  اگه می 

 لیوان آب بیاری؟

! برای همان یک لیوان آب کل  ز همت 

 هسب  این دخی  را زیر و رو کرد! نهال

لب روی هم فشار میدهد. باز خودش 

 داشت کار دست خودش میداد

 .باشه -

ود و حب   ز می  تند پله ها را پایت 

 .نمیخواهد یک لحظه بیشی  آنجا بماند
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خانه ز ن  خودش را به اشیر
ُ
ساند. ت می 

 ...صدایش هنوز توی گوشش هست

نهال... طور دیگری صدا کرده بود یا او 

 حس میکرد با نهال های دیگری که

ز  شنیده بود فرق دارد. انگار پشت همت 

 یک نهال، یک دنیا تردید و ترس

 .ریخته بود

ند  ز نمیداند... دست و صورتش را آب نی 

 و یک لیوان آب پر میکند. چطور

را به رادمهر بدهد. لیوان را  این لیوان

 بگذارد پشت، در را بزند و خودش

زود به اتاقش برود... نه اینطور خییل 

 ...زشت است



ز بیاندازد برود و آب را بدهد و  رس پایت 

ون بیاید... نه این هم زیادی  زود بی 

 .تابلوست

باید عادی رفتار کند. جوری نباشد که 

 مرد فکر کند با یک صدا زدنش او

ریخته... بیاید با خودش صادق  بهم

 باشد... واقعا بهم ریخته بود! طوری بهم

ریخته بود که نفسش توی سینه مانده 

ون بیاید  .بود و نمیشد که بی 

به لیوان اب توی دستش نگاه میکند. 

ند ز ود... در را می   ...آری... جلو می 

رادمهر اجازه ی ورود میدهد... داخل 

میدهد میشود... اب را بدست رادمهر   



ون یم اید. همینقدر  و خییل خونرسد بی 

 .راحت

اما این راحت بودن تنها تا پله ی اخر 

 دوام داشت و باز جایش را به یک

س مسخره و از پا در بیاور داد  ...اسی 
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 پارت صد و ش و هشت

دست هایش به وضوح میلرزد و آب 

 داخل لیوان تکان میخورد. با این وضع

یش رادمهر برود آبرویش مضحک اگر پ

ود. نگایه به در اتاق خاله خانم  می 

یم اندازد، کاش هیچوقت به رسش نیم 



 زد که زود میخوابید! تازه از

مهمایز امده ای خب، کیم میماندی و غر 

دی. از لباس زشت فالن ز  می 

 .مهمان میگفب  تا پارتیز بد تیپ دیگری

ز میکوبد. هیچ  کف پایش را ارام روی زمت 

 چاره ی دیگری ندارد. باید برود

 ...و لیوان اب را به رادمهر بدهد

رادمهر گرمش شده و طاقت این همه  

 گرما را ندارد. مسخره است که وسط

بهمن ماه گرمت بشود. خییل مسخره 

تش از تنش میکند و  است. تیرسر

ز چند دقیقه پیش به  یادش رفته همت 

گفته بود برایش آب بیاورد  نهال . 



دور اتاق میچرخد. عادت به لخت 

 خوابیدن هم ندارد. پس باید به یگ از

د  .رکایی هایش پناه بیی
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کمد اتاقش کنار در ورودی قرار داشت. 

ود و مشغول انتخاب  به سمتش می 

 .کردن یگ از رکایی هایش میشود

قا رکایی رسمه ای رنگش را برمیدارد و دقی

 همان لحظه که میخواهد که

 ..رکایی را تن بزند در اتاق باز میشود

 !آقا.. رادمهر-

صدای نهال را با آن لرزشش قابل حسش 



 .میتواند به وضوح حس کند

 رسی    ع رکایی را میپوشد

 .بیا تو -

 نهال داخل یم اید

 .لیوان آیی که خواسته بودین -

 .مرش -

با شنیدن صدای رادمهر از کنار گوشش 

 میچرخد. توی تاریک و روشبز 

اتاق، به واسطه ی روشن بودن چراغ 

 .های حیاط میتواند رادمهر را ببیند

یکبار دیگر هم این بدن عضالیز را دیده 

 بود، اما نه از این زاویه. حاال انقدر

نزدیک بود که پیچ و خم عضله ها را 



 خییل خوب میدید. رکایی که خییل

ا پوشش نتوانسته بود بدن برنزه اش ر 

 .دهد
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تنش یک لحظه داغ میشود و حس 

 میکند یک مورچه ی ریز دارد روی تیغه

 .ی بیبز اش حرکت میکند

رادمهر دست دراز میکند و لیوان اب را 

د  میگی 

 .بازم ممنونم -

نهال اما انگار قفل کرده. رادمهر از جلوی 

 چشمش رفته و کیم ان ورتر یک



د. وقب  نفس لیوان آب را رس میکش

 برمیگردد و نهال را در همان حالت

سد  قبیل میبیند مییر

 افتاده؟ -
 
 اتفاق

ایط خنده  نهال تازه متوجه موقعیت و رسر

 داری که پیش اورده میشود. هیچ

کاری برای جمع کردن موضوع نمیتواند 

 .بکند

 ...نه... نه -

رادمهراز ذهنش قفل میکند که باز مات 

 .این شکیل ظاهر شدنش شده

ه؟ -  خوابت نمییی

نهال نگاهش میکند. مفرد خطاب شدن 



 از دهان این به مرد مزاقش خییل

 .خوش یم آید

 ...چرا... نه -
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 رادمهر مردانه میخندد

 حاال اره یا نه؟ -

 .نه -

 پارت صد و ش و نه

باز کنار دخی  یم اید و به وضوح بدنش 

 دوباره گرم میشود. کلید اتاق را

ند و ا ز تاق غرق در روشبز میشودمی  . 

پلک های نهال کوتاه روی هم یم افتد تا  



 کیم بتواند این روشن شدن

 .ناگهایز را هضم کند

ز یکم حرف بزنیم -  .بیا بشت 

 میتوانست با او داشته 
ز
این مرد چه حرق

 .باشد

ود.  به جایی که رادمهر اشاره کرده بود می 

 دو مبل رو به روی هم و بینشان

ز گرد کو  چکیک می  . 
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 ...در مورد طاهاست -

خیالش کیم راحت میشود. روی مبل 

 مینشیند و رادمهر مقابلش قرار



د  میگی 

ز رادمهر  - سه چهار ماه بیشی  به رفت 

 نمونده. از قبل یه رسی کارهاشو

ز راحت  اوگ کرده بودم، برای همت 

 میتونه بره. من خودم خییل وقت

که کاری   نمیکنم، ازت میخوام توی اوقای  

ون ی بی   .نداری، طاها رو بیی

ش. بخوای یگ رو هم  هرجا خواست بیی

ز میفرستم که رفت و  با ماشت 

امدتون هم راحت باشه. یه کارت بانگ 

 هم بهت میدم که خرج گردش

ز باشه. میخوام این چند ماه  هاتون تامت 

 اخری که ایرانه، حداقل یکم خاطره



 .ی خوش داشته باشه

را درهم قفل میکند نهال انگشت هایش . 

ز به من وابسته بشه و رفتنش  - ست 
نمیی 

 سخت باشه؟

نه... طاها توی سن کم مادرشو از  -

 دست داده. وابسته شدن و جدا شدن

 .معنیشو برای اون از دست داده

 .من مشکیل ندارم -

ازت ممنونم. امیدوارم بتونم خویی  -

ان کنم  .هاتو جیی
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ند. جو این اتاق زیادی  ز نهال لبخندی می 



ز است. از سمت  برایش سنگت 

دیگر این مرد انقدر با رکایی راحت 

ود که بع  مقابلش مینشیند و راه می 

جای او خودش معذب میشود. بلند 

 میشود

 میتونم برم؟ -

 .شب بخی   -

 پارت صد و چهل

د.  سد. ارام میگی  به اتاق خواب که می 

د دقیقهچقدر سخت بود این چن . 

واقعا چه بالیی رسش امده! رسی    ع زیر پتو 

 میخزد و پلک هایش را روی هم

فشار میدهد. باید بدون فکر کردن به آن 



 .لعنب  بخوابد
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ز  د. هیچ چی  رادمهر اما خوابش نمییی

 .نمیتواند او را وادار به خواب کند

عجیب نا آرام است. طوری که لباس 

ون ند میپوشد واز خانه بی  ز می  . 

مقصدش مشخص است. خانه ی 

 نریمان! پرسگ که این روزها میان حال

ناخوشش، خییل به یادش یم افتد. اگر 

 نریمان هم مثل او باشد، باید پا پس

بکشد. نباید بگذارد این حس رسکشش 

 روز به روز بیشی  شود و او را



عاض کند. ساعت از دوازده شب  

اینگذشته. اما خوب میداند که نریمان   

 .ساعت نمیخوابد و بیدار است

ند. نریمان با کاسه  ز زنگ ایفونش را که می 

 ی پفک در دستش پشت اف یم

اید و با دیدن نریمان تعجب میکند. 

 سابقه نداشته این وقت از شب به خانه

اش بیاید. در را باز میکند و پشت در 

 ورودی منتظر میماند تا رادمهر باال

ای اسانسور بیاید. با حس باز شدن در ه

 و صدای ضبط شده ی زن، در را

 باز میکند

به... به... راه گم کردی. مارو نمیذاری  -



 بیاییم اما خودت بیا آره؟

ند. کفش  ز  می 
رادمهر لبخند کم جایز

 هایش را در یم اورد و نریمان در را

 کامل باز میکند

بیا ببینم. از همون فیس اول کاریت  -

 .مشخصه حالت چیه
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رادمهر داخل یم اید. نریمان در را میبندد. 

 جفتشان روی مبل، مقابل

 .یکدیگر مینشینند

 خب. گ زده رو برجکت؟ -

سد  رادمهر یی مقدمه مییر



وب یحر داری؟ -  مرسر

سد  نریمان متعجب مییر

 میخوری؟ -

 .الکل باال باشه آره-

سد  دوباره و برای اطمینان مییر

؟ -  مطمئبز

 ...اره دیگه. پاشو -

 پارت صد و چهل و یک
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نریمان بلند میشود و از میان شیشه 

ز ترینش را وب هایش، سنگت   مرسر

انتخاب میکند. مزه های کنارش را هم 



ز میچیند و دوباره رس جایش  روی می 

مینشیند. رادمهر یی تعارف مشغول 

ز پیک را میخواهد  میشود. یازدهمت 

د  بنوشد که نریمان مچ دستش را میگی 

سه رادمهر. سنگینهب - ... 

ند ز  رادمهر دستش را پس می 

 ...ول کن -

ز پیک را هم رس میکشد. نریمان  یازدهمت 

 نگران نگاهش میکند. انگار حال

 .و روزش اصال خوب نیست

ز میگذارد. رسش را  رادمهر پیک را روی می 

ند. حس ز  به پشب  مبل تکیه می 

میکند زیادی داغ کرده. دست یم اندازد و 



اهنش را چناندو طرف پی    

میکشد که دکمه هایش هر یک به سمب  

 .پرت میشوند

ود  نریمان نگران به سمتش می 

 چته رادمهر؟ -

 .رادمهر به زور پلک هایش را باز میکند

 دوسش داری آره؟ -

 نریمان گیج و گنگ نگاهش میکند
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 .گفتم زیاد نخور جنبه نداری -

 ...خوبم... خوبم -

ودنریمان کنار می    



 .آره. اصال تورو نگرفته -

ود تا لیوایز آب  خانه می  ز به سمت آشیر

 یخ برای رادمهر بیاورد. لیوان را از

ون میکشد و آن را پر از یخ  کابینت بی 

ز که میخواهد آب  میکند. همت 

داخلش بیاندازد صدای رادمهر را از 

 پشت رسش میشنود

 نهال رو دوسش داری، آره؟ -

ند. این ز حال و روزش  نریمان خشکش می 

ز سوال است  .یعبز برای همت 

 .رادمهر مسب  مزخرف نگو -

 رادمهر دستش را بند کانی  میکند

 ...جواب... بده... نریمان -



نریمان عصبی نچر میکند. لیوان را زیر 

د  شی  آب میگی 

 چه ربظ به حال تو داره؟ -

 رادمهر عصبی میشود
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 داری یا نه؟ -

 .نریمان لیوان را از شی  کنار میکشد

 ...استغفرهلل -

 به سمت رادمهر میچرخد

 .تو فکر کن آره -

با شنیدن آره از زبان نریمان، گوش های 

 !رادمهر سوت میکشد. تمام شد



د، باید دیگر به حرف  باید نهاا را از یاد بیی

 های خاله اش در ذهنش بال و

ت پر ندهد و از کاه کوه نسازد. نامردیس

 .اگر االن پا پیش بگذارد

نریمان که خشک شدن رادمهر را میبیند. 

 ...یک لحظه از ذهنش گذر میکند

ز به خانه اش  مانع شدن رادمهر از رفت 

 اصال طبییع نبود. تاکنون هیچوقت

 نیفتاده بود حاال زیادی 
 
ز اتغاق همچت 

 عجیب بود که رادمهر اصال

 .نمیگذاشت او به خانه اش برود

چهل و دوپارت صد و   
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مست کرده بود. از قدیم گفته اند مسب  

. مست که میشوی تنها  و راسب 

ز در ذهنت میماند. نام و یاد و  یک چی 

 نشان کیس که در ذهنت دائم تکرار

میشود. این حال خراب رادمهر، بعد از 

ز بار است که میبیند  .مرگ نیاز، اولت 

د و  لیوان آب را به سمت رادمهر میگی 

یع میکند زیادی فکر نکندس  

 .بیا بخور -

رادمهر نگایه به لیوان آب یم اندازد. 

 خییل دلش میخواهد آن لیوان را رس

 ...بکشد. اما نه



یک لحظه حس میکند هر چه از صبح 

 خورده دارد باال یم اید. دست

جلوی دهانش میگذارد و به سمت 

ز یم ود. کنار وان روی زمت   رسویس می 

یات معده اش را داخل افتد و تمام محتو 

 وان خایل میکند. حالش کیم بهی  

میشود. حس سنگیبز نمیکند. شی  آب را 

 باز میکند و رسش را زیر آب

د  .میگی 

 !چه کرده بود امشب

نریمان که خنگ نیست. حتما متوجه 

 وخامت اوضاع شده بود. رس که

میچرخاند، نریمان را میان چهارچوبه ی 



 .در میبیند

ره؟دوستش داری آ -  
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سوال نریمان تنش را یخبندان میکند. به 

 .معنای واقیع گند زده بود

امکان نداره یه زن و مرد توی یه خونه  -

 .باشن بهم حیس پیدا نکنند

 کیم سکوت میکند و ادامه میدهد

از اینکه ایچوقت نذاشب  بیام خونه  -

ی هست، ز  ات شک کردم یه چی 

امشب و این حال خرابت و مست  

 کردنت با وجود اینکه میدویز معده ی



اب رو تحمل نمیکنه، شکم  تو سنگیبز رسر

ز کرد  .رو یقت 

دهان باز میکتد تا حرف بزند که نریمان 

 نمیگذارد

 .هیس رادمهر. هیچر نگو -

پارت صد و چهل و سهتوی بالکن 

 نشسته و یی توجه به رسدی هوا، سیگار

ش قرار داده. امشب را میان لب های

ز بود. هیجوقت فکرش را  برایش سنگت 

نمیکرد که او و رادمهر همزمان باهم 

 عاشق یک نفر باشند. حب  از ذهنش

د. اما شد... انچه که نباید  ز هم گریز نمی 

 میشد اتفاق افتاد و حاال او مانده و



دنیایی از سوال. اینکه چه باید بکند! یی 

هتوجه به رادمهر و دوسب  دیرین  

شان هر چه رسیعی  پا پیش بگذارد و نهال 

 را برای خود کند، یا نه... پا پس
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 کند و اجازه 
ی

بکشد و برود گوشه ی زندگ

 دهد رادمهر با حس تازه شکفته

 اش را ادامه دهد
ی

 .اش، زندگ

ی برایش در این حال سخت  تصمیم گی 

 است چون سخت از دست رادمهر

ایز بودنش عصبی است. شاید این عصب

 !بیخود باشد. نمیداند... هیچ نمیداند



رادمهر بلند میشود. کیم حالش بهی  

 شده. اما هنوز رسگیجه دارد و بدنش

ز تقطه  داغ است. نریمان را از همت 

 میتواند ببیند. چه کرده بود! بد خراب

کرده بود حاال روی همان خرابه ها 

 ایستاده بود! اصال چرا اینطور شد؟

بود نه! مزخرف است که تقصی  خاله 

 اگر بخواهد این ماجرا را گردن یگ

ئه کند. مزخرف  بیاندازد و خودش را تیی

 بود و او نمیخواست مزخرف تر از

 .این هم کاری بکند

ند. برف  ز ون می   از خانه بی 
ز
یی هیچ حرق

 میبارد. خییل شدید. طوری که



ز چند ساعت و شاید دقیقه ای   توی همت 

فید پوشکه نمیداند، همه جا س  

شده. اسمان قرمز است و رسما بدجور 

 .توی جانش میپیچد

تازه متوجه میشود کتش را نپوشیده. با 

اهن نازگ که دکمه هایش  همان پی 

هم کنده شده وسط کوچه ایستاده. 

ز میشود. تصویرش بد  رسی    ع سوار ماشت 

تصویری است. از همان تصویر هایی که 

 هر کس ببیند، فکر های ناجور و

میکند. نگایه به ساعت یم اندازد.  نافرم

 !ساعت سه نصف شب است
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ساند.  به زور خودش را به خانه اش می 

 توی همان تاریگ وارد اتاق میشود

و متوجه چشم های متعجبی که 

ز میکند، نمیشود  !وضعیتش را انالی 

 پارت صد و چهل و چهار

نهال با چشم هایی که کم مانده از کاسه 

. در حایل که از اتاق خالهدر بیاید   

ون یم اید، وضعیت اسفناک  خانم بی 

 رادمهر را نگاه میکند. نصف شب

خاله خانم شکم درد گرفته بود و نهال 

 داروهایی گیایه که مادرش به او

میخوراند را به خاله خانم میداد. کارش  



ز که میخواهد  که تمام میشود، همت 

ون بیاید، رادمهر را میبیند.  از اتاق بی 

 متوجه رفتنش میشود. میان خواب و

بیداری. حالش خوب نبود. طور خاض 

 رفتار میکرد. حاال هم که برگشته

 !بود

یعبز ان زیز که رادمهر پیشش رفته بود تا 

 این حد خشن و یی رحم بود که

اهن رادمهر هم رحم نکرده  حب  به پی 

 !...بود. مردک هوس باز

یک شب حالش خوب نبود ان هم 

 !خودش را به این حال و روز انداخت
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 .لب هایش را از حرص روی هم میفشارد

 !روی این کم تحمل حساب باز کرده بود

ود و خودش را لعنت  به اتاقش می 

 میفرستد. معلوم نیست رفته و از کجا

برای خودش پارتیز پیدا کرده. شاید هم 

ی این شب هایشاصال کیس برا  

 .داشت و رو میکرد

ز مرد جماعت بدون  پس خوب میگفت 

 .سکس دوام نیم اورد

روی تختش دراز میکشد. مردک هوس 

 باز را برای اخرین بار تکرار میکند

 .و چشم میبندد



صبح که بیدار میشود. هنوز هیچکیس 

 بیدار نشده. عادت کرده به اینکه

د.  خانه پناه بیی ز  چشم باز کند و به اشیر

 خصوا االن که هنوز اعصابش داغان

خانه خودش را رسگرم  ز است. توی اشیر

 میکند و سبدی کوچک از غذاهای

ون   تهیه میکند تا وقب  با طاها بی 
ی

خانگ

وند نیازی نباشد که غذاهای  می 

ون را بخورند ز بی 
 .نامطت 

مشغول کارش بود، که صدای رادمهر از 

 پشت رسش یم اید

 .سالم -

قو سفت میشودانگشتانش دور چا  



 .سالم -
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انقدر خشک جواب میدهد که رادمهر  

 کیم مکث میکند

 .از فردا خدمه میاد -

نهال تنها سکوت میکند و مشغول کارش 

 میشود. اصال دوست ندارد با این

مرد حرف بزند. چه لزویم داشت با ان 

 .رس و وضع به خانه بیاید

نمیتوانست خودش را جمع و جور کند! 

ال چرا انقد نسبت به ایناص  

 موضوع حرص میخورد؟



 افتاده؟ -
 
 اتفاق

سکوتش ازار دهنده است که رادمهر به 

ک را  جان امده. سکوت این دخی 

دوست ندارد. دوست دارد فقط صدایش 

ز انداز این خانه باشد  طنت 

 نهال؟ -

 نهال اینبار با حرص برمیگردد

اوال نهال خانم! در ثایز مفرد حرف  -

 . ز همون جمع راحتمنزنت  . 

رادمهر با لبخند نگاهش میکند. حرص 

 میخورد چقدر زیباتر میشود

 .من اذیت میشم -

 .بدرک -



لبخند رادمار غلیظ تر میشود و حرص 

 .نهال بیشی  
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 .گشنمه -

نهال نفس پر از حرض میکشد. مردک 

ز میکوبد  پررو. چاقو را روی می 

م طاها رو بیدار کنم. شماهم هر  - می 

 یحر میل دارین خودتون بردارین و

 .بخورین

 پارت صد و چهل و پنج

با حرص از کنارش رد میشود. رادمهر 

 !مردانه میخندد. چرا اینطور شده بود



شاید نزدیک ماهیانه اش بود! وگرنه 

 علب  نداشت اینطوری رفتار کند. بلند

. دلش به میشود و فنجایز چای برمیدارد 

ود و به همان  هیچ خورایک نمی 

 .چایی بسنده میکند

 .سالم گل پرس -

خانه  ز خاله خانم شاد و خرامان وارد اشیر

 میشود. جواب خاله را میدهد و

پشت رسش، نهال و طاها وارد میشود. 

 طبق عادت همیشه طاها را بغل

میکند و میبوسدش. این پرس برود خییل 

 .دلش تنگ میشود

354 pg. 



354 

ز مینشاند و برایش  نهال طاها را پشت می 

ی ز ز میچیند. توی دلش چی   می 

اذیتش میکند. انگار دوست دارد به روی 

 مرد بیاورد که دیشب چه وضع

 افتضایح داشت. رو به خاله میگوید

خاله خانم، شما خییل خوب کردین  -

 .ازدواج نکردین ها

 خاله بلند میخندد

نه دیگه االن اگه صاحاب داشتم.  -

 دیشب ساعت سه نیم تو رو االف

 .نمیکردم

-  
ز
 .نه بابا. چه االق



اخم های رادمهر درهم میشود. ساعت 

 سه و نیم. درست همان لحظه ی که

او به خانه رسیده بود! یعبز نهال او را با 

 ان رس و وضع دیده! چرا متوجه

حضور نهال نشده! پس رفتارهای نهال 

 برای ان موضوع است؟ حسودیش

 !شده

ل   لبش کش یم اید اما خودش را کنی 

 میکند و رو به خاله میگوید

ز شما رفتم خونه ی  - دیشب بعد رفت 

ز  وب اورد یکم سنگت   نریمان... مرسر

 !بود حالم خوب نبودش

د  خاله لقمه ای برای خودش میگی 



 تو هنوز نمیدویز جنبه ی الکل نداری؟ -
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ز  -  .دیشب حالم خوش نبود. برای همت 

کوندی خودتو -  .خوبه نی 

 رادمهر میخندد

 .دیگران خییل سیع دارن بکوبنم -

خاله با تعجب نگاهش میکند. نهال به 

 وضوح جا میخورد. زود قضاوت

کرده بود و با همان قضاوت هایش 

 داشت داستان رسایی میکرد. خاله از

ز بلند میشود  پشت می 

 .من برم باشگاه. بای بچه ها -



ود و طاها  میگوید خاله می   

 .منم برم اماده شم -

ز  . بعد رفت  ز حاال دیگر دو تا تنهایی هست 

 طاها ، رادمهر رو به نهال میگوید

 !دستتون درد نکنه -

نهال رس به زیر یم اندازد. رادمهر به 

 سوالش، رسما میخکوبش میکند

فکر کردی دیشب رفتم پیش یه زیز و  -

 عشق حال؟ حسودی کردی آره؟

درهم قفل میکند.  نهال انگشت هایش را 

 !مردک یی حیا

 !چرا باید مهم باشه برام -

356 pg. 



356 

ند و  ز ز را دور می  رادمهر بلند میشود. می 

 پشت رس نهال یم ایستد

 !نبود؟ داشب  منو میخوردی دخی   -

 نهال لب روی هم میفشارد

 .نیست -

 .بود -

 .نیست -

 رادمهر بلند میخندد

اهن زیاد پاره - میکنم.   باشه قبول. من پی 

 گایه وقتا عصبی میشم. گایه

 .وقتا داغ میکنم

ود. لرز خفیفز تن  ند و می  ز چشمگ می 



 نهال را پر نیکند

 پارت صد و چهل و شش
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به جای خایل پرس چشم میدوزد. رسما 

 خشکش زده و توان ندارد بلند

شود. این مرد دقیقا هدفش از بازی که 

 راه انداخته بود چه بود! کاش

یچوقت قصد امدن به این خانه را ه

 نمیکرد. یا کاش اصال با مرد اشنا

نمیشد. همان روز که توی رستوران دیده 

 بودتش به جای اینکه نیش دار با

د، ان چاقوی معروفش را که  ز او حرف می 



 برای تکه تکه کردن گوشت

استفاده میکرد، حرام این مرد میکرد و قد  

 .گوشت قیمه خردش میکرد

ز بار است که گوش هایش  داغ کرده. اولت 

 حرف هایی از یک مرد
ز  همچت 

ز را  میشنود. به سخب  بلند میشود و می 

ز مقابل  جمع میکند. نباید این چنت 

مرد خودش را ببازد. باید طوری رفتار کند  

 شنیده
ز
 .که انگار نه انگار حرق

ون یم اید و رسی    ع به  خانه بی  ز از اشیر

ند و به ز ود. لباس تن می   اتاقش می 

ود  .کمک طاها می 

 نهال. میگم بریم شهربازی؟ -



 نهال زیپ کاپشن طاها را میکشد

مت یه جای قشنگ تر -  !میخوام بیی

 کجا؟ -

 .یه جا که تا حاال نرفب   -

 .بابای من منو همه جا برده -
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ند ز  نهال لبخندی می 

 .حب  باباتم اونجا نرفته -

چشم های طاها گرد میشود. در عالم  

ز دان وکودگ   اش پدرش همه چی 

 !دنیا دیده بود

 !اونجا کجاس که بابام ندیده -



بابات مارکو نیست که همه جارو دیده  -

 .باشه

 .بلند میشود

 مارکو کیه؟ -

نگاهش به کاله قدییم روی کمد یم افتد.  

 کاله را برمیدارد و روی رسش

یم گذارد. لب هایش را جمع میکند و 

 .صدایش را کلفت

توی تلویزیون میگه. چه  همون که -

 برایمان اورده ای مارکو؟ مارکو هم

کیل گشته و خرج کرده تهش خسیس 

 !بازی دراورده و شامپو اورده

 طاها میخندد



 !شامپو سی  پرژک -

در اتاق یهو باز میشود و رادمهر با تیپ 

 اش توی
ی

 شیک همیشگ

 چهارچوب در ظاهر میشود
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اوردم که نیم  فعال براتون یه راننده -

ز خب  !ساعته منتظرتونه. بدویت 

نهال رسی    ع کاله را از روی رسش برمیدارد. 

 .چقدر سوی  میدهد

د و از اتاق خارج  دست طاها را میگی 

 میشود. رادمهر جلوتر از انها رفته و

توی حیاط منتظرشان است. سبد  



کوچک مواد غذاییشان را برمیدارد و 

 باهم

ر منتظرشان خارج میشوند. راننده دم د

 بود و رادمهر دو سه قدم انطرف تر

ی  ز مشغول حرف زدن با تلفنش بود. چی 

 نمیگفت و با اخم هایی درهم

داشت به حرف های مخاطب پشت  

، گوش میداد  .گوشر

 پارت صد و چهل و هفت

با دیدن سبد غذا در دست نهال، به 

 مخاطبش میگوید

نم - ز ز دیگه خودم زنگ می   .پنج مت 

رسی    ع تلفن را قطع میکند و رو به نهال 



 میگوید

ون بخورین -  .غذا رو که گفتم. بی 
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 نهال در اتومبیل را باز میکند

ون اعتباری نیست -  .به غذای بی 

با این حساب به غذای رستوران شمام  -

 نباید اعتماد میکردم اره؟

طاها سوار میشود. نهال خم میشود و 

ز سبد غذا را روی صن ، بت  ز دیل ماشت   

 خودش و طاها قرار میدهد

غذاهایی که برای شما یم اومد، بخاطر  -

 .طاها یه جور دیگه پخته میشد



 رادمهر ابرو باال یم اندازد

 .خوبه. بازم ممنون -

نهال خواهش میکنم ارایم میگوید و 

 سوار میشود. راننده به سمت مقصد

مورد نظر نهال حرکت میکند. دوست 

در این چند روزی که دارد طاها را   

د که تا حاال  ایران است، به جاهایی بیی

 نرفته. جدای از شهر بازیو باغ وحش

و رستوران های تکراری، جاهایی که بو و 

 رنگ واقیع ایران را برای همیشه

 .در ذهنش ثبت کند

ایران نه این ساختمان های رس به فلک  

 کشیده، ایران نه خیابان های پر از



م، ایران نه مردم های ماتم تردد و دود و د

 زده، ایران دیگری است. ایرایز پر

از رنگ و رو جال، پر از ساختمان های 

 نقش ونقوش دار. پر از هیز اصیل
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. ایران  ز  پر از ذوق و متت 
ایرایز و مردمایز

 جدید، همچون عروسیست

 !اجباری، زیبا اما بدون شادی

سند و به محض ورود به  به مقصد می 

 داخل باغ، طاها جییعز از رس ذوق

 میکشد

 .حب  از خونه ی ماهم قشنگ تره -



اینجا را خییل وقت بود میشناخت. 

نت دیده بود  .عکس هایش را توی اینی 

تصمیم گرفت که طاها را به اینجا بیاورد. 

 ساختمان موزه ی زمان تهران، با

 ، نمای گچ بری شده و رنگ زیبای آیی

خودشچشم های هر کیس را مات   

میکرد. مردی قد بلند در لباس رسمه ای،  

 موزه
ز
 کیم آن ورتر مشغول معرق

به چند نفری بودند که برای بازدید امده 

د و  بودند. دست طاها را میگی 

 میگوید

بیا بریم اون اقا بهت بگه اینجا   -

 .کجاست



وند و حاال میتوانند واضح  نزدیک تر می 

 .تر صحبت های مرد را بشنوند

ن موزه ی زمان تهران، یا خانه ساختما -

ز خداداد، قدمتش به بیش  ی حست 

سه و در زمان قاجار  از هشتاد سال می 

 ساخته شده. این باغ از اراضز باغ

فردوس بود و در اختیار داماد ناضالدین 

 شاه قرار داشت، اما بعد از مرگش

پرس اون، چون عالقه ی به باغ نداشت 

 تک تک درخت هارو قطع میکنه و

م ازشون  ز در کوره های تهران به عنوان هی 

 استفاده میکنه. حدود سال تا
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ز خداداد این خونه را میخره. اون  حست 

 زمان این خونه اسکلت چویی 

داشت و از خشت ساخته شده بود. 

ز خدادا که یگ از بازرگانان و  حست 

کارافرینان ایران بود، دستور میده تا 

ات حدوداسکلت اهبز بزنن، این  تغیی   

ده سال طول کشید و بعد از اون از یگ 

ین استادان گچ بری ایران  از بهی 

خواست تا نمای این ساختمان رو زیباتر  

ات حدود  کنه. کل این تغیی 

دوازده سال طول میکشه. اما ایشون 

 کرد و
ی

 فقط یکسال توی ایران زندگ



به محض انقالب، به امریکا مهاجرت کرد 

ن توسط بنیادو کل این ساختما  

 .مستضعفان مصادره گردید

 پارت صد و چهل و هشت

با صدای زنگ تلفنش حواسش از حرف 

 های مرد پرت میشود. گوشر اش

ون میکشد و با دیدن شماره  را ازکیفش بی 

 ی ناشناس اخیم میکند. اول

میخواهد جواب ندهد، اما بعدا با فکر 

 اینکه شاید اشنا باشد و کار مهیم

تلفن را جواب میدهدداشته باشد.   
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 بله؟ -

سد  صدای گرفته و اشنایی به گوشش می 

؟ - ز  نوا خانم؟ خوبت 

 ممنون شما؟ -

مخاطبش که از صدایش تشخیص داد 

 مرد بود، رسفه ی کوتایه میکند و

 میگوید

نریمانم، دوست رادمهر! میخواستم  -

 .باهاتون حرف بزنم

 افتاد -
 
ز اقا نریمان؟ اتفاق ه؟ا خوبت   

ممنون. نه... فقط میخوام باهاتون  -

ز   !حرف بزنم همت 

ونم. حدود دو سه  - من االن با طاها بی 



یم خونه  .ساعب  طول میکشه می 

ز اونجا؟  میخواین بیایت 

نه خونه نه. یه جای دیگه. لطفا  -

 .هیچکیس هم نفهمه

ند ز  نهال تلخندی می 

 .دارم کم کم نگران میشم حقیقتا-

صال. یه رسی جای نگرایز نیست ا -

 حرفا هست که باید بگم بهتون. اذیتم

ز   .میکتز

364 pg. 

364 

باشه. بعد اینکه رفتیم خونه باهاتون  -

ز میام م، هر جا گفتت   .تماس میگی 



خداحافظز میکند و تلفن را قطع میکند. 

 نریمان چه صحبب  با او دارد؟

خصوصا صحبب  که او را اذیت میکند! 

ز مهیم است  .هر چه هست چی 

وگرنه اینوقت از روز با او تماس 

 روز را توی موزه میگردند
 
 نمیگرفت. باق

ون یم ایند. به نزدیک ترین  و بعد از ان بی 

وند و سبد کوچکشان  پارک می 

 .را روی چمن های پارک میچینند

نهال خییل خوشگل بود اینجا. کاش  -

 .بابام یم اومد اینجارو میگرفت

ه. اینجا عزیزم اینجا رو نیم فروشن ک -

 موزه است تا تاری    خ ایران رو به



 .نسل های جدید نشون بده

 .من بابام بخواد هر کاری میکنه -

 نهال چشم هایش را ریز میکند

 !انقد باباتو گنده نکن پرس -

 طاها یگ از ساندوی    چ هارا برمیدارد

خب راست میگم. بابام هر کاری  -

 .میکنه. امکان نداره نتونه

 .غذاتو بخور -

ا در سکوت مشغول میشود و ذهن طاه

 نهال درگی  قراری است که با

نریمان دارد. گردش امروزشان تمام 

 میشود و به خانه برمیگردند. به نریمان
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خیی میدهد و نریمان قرارشان را توی یگ 

 از کافه های نزدیک خانه ی

رادمهر تنظیم میکند. بعد از آن، تماش 

د و م یگوید کهبا رادمهر میگی   

میخواهد به خانه شان برود. باید هر 

 طور شده رس ساعت مشخص درست

 شاپ هستند 
ز
وقب  که او و نهال توی کاق

 رادمهر را به ان خیابان بکشاند و

ز کرده را  صحنه ی که در ذهنش تعیت 

 نشان رادمهر دهد. میدان را به این

 !راحب  ها تحویل رادمهر نمیدهد

 پارت چهل و نه



ه میشود. توی چشم ه  خی 
ای دخی 

 !چقدر این چشم هارا دوست دارد

ند و نگایه به ساعت  ز لبخند کوتایه می 

ز االن هاست که  یم اندازد. همت 

ز اماده  رادمهر از اینجا رد شود. همه چی 

 است تا نگاه رادمهر را به این سمت

 .بکشاند

 .منتظرم -
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ون یم اید. دقیقا  با صدای نهال از فکر بی 

 نم
ز
یداند چه بگوید. هیچ حرق  

ز ندارد  .برای گفت 



راستش... میخواستم ازتون یه  -

 .درخواسب  داشته باشم

 نهال همچنان نگاهش میکند

ز بار  - اون روزی که شمارو برای اولت 

ز   .دیدم، راستش... به دلم نشستت 

ند و   ز تن دخی  در کرسی از ثانیه یخ می 

 .کف دست هایش پر از عرق میشود

میگوید این مرد چه . 

ایط زندگیتون  - خییل صیی کردم تا رسر

 اوگ شه و من بعدش بهتون پیام

م  بدم،اما خب، نشد...نتونستم به صیی

 .ادامه بدم

نهال توان حرف زدن ندارد. زبانش به  



 کامش چسبیده. نه که از خدایش

باشد کیس به خواستگاری اش بیاید. 

 خییل ناگهایز بود. به نظرش بهی  بود

از قبل کیم مقدمه چیبز کند یا 

 .پیشنهادش را طور دیگری مطرح کند

 ...من... من -

هول شده و نمیتواند حرف بزند. نریمان 

 پرس خویی است. جذاب است،

خوش تیپ است از لحاظ وضع مایل هم 

 خوب است، در هیچکدام از

سد، اما خوب  موارد به پای رادمهر نمی 

با است... اصال! او چرا این پرس را   

 رادمهر مقایسه کرد؟
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 نریمان میگوید

ز االن جواب  - ازتون نمیخوام که همت 

 منو بدین. حق میدم بهتون که

، اما، لطفا خوب  ز بخواین کیم فکر کنت 

ز   .فکر کنت 

نهال دسته ی کیفش را سفت و سخت 

 میچسبد

من نه االن و نه هیچوقت دیگه ی  -

ایط ازدواج ندارم  .رسر

ایطتو  - ن رومن رسر ... 

د  نهال وسط حرفش مییر



ببخشید که اینو میگم اما یه پرس  -

ایط یه دخی  رو  هیچوقت نمیتونه رسر

درک کنه. نمیگم قصد ازدواج ندارم، اگر 

 روزی هم قصدشو داشته باشم

ترجیح میدم با یه ادم ام سطح خودم 

 باشه مه بعدا مشکیل پیش نیاد، من و

شما در یک سطح نیستیم. شما بزرگ 

ین حای تهران شده ی شهرین، بهی   

ایط هم  ین رسر خونه دارین، توی بهی 

 کردین، اما من هیچکدوم از
ی

 زندگ

 که 
ی

ایط رو ندارم. سبک و فرهنگ این رسر

 ما هر کدوممون باهاش رشد

ز تا اسمون باهمدیگه فرق  کردیم، از زمت 



 دارند. اگر همه ی اینارو بخوایم

یم. نظر من منفیه  .در نظر بگی 
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دخی  بلند میشود و درست همان لحظه  

ز کنار بیاید  .که میخواهد از پشت می 

رادمهر را میبیند که با اخم هایی درهم از 

 شاپ
ز
 پشت شیشه های کاق

 .نگاهش میکند

 پارت صد و پنجاه

دست هایش ناخواسته مشت میشود و 

 .خشیم ویرانگر درونش را پر میکند

اور به وجه اش در این منطقه نبود، 



ز مشت هایش نه تنها  میتوانست با همت 

این شیشه های نه جندان محکم را بلکه 

ز و صندیل ها و بعد از  تک تک می 

ان، کله ی ان پرسک را خرد کند. شاید اور 

 بخواهد این طور فکر کند که

قبل از او این نریمان بود که به دل به 

د هیچ  نهال بسته بود را در نظر بگی 

دارد. اما از اول حف  برای عصبایز شدن ن

تش که برای ز بود. رگ غی   همت 

کیس باد میکرد نه منطق حالیش بود و 

. نگاه نهال انقدر ز  نه اصول و قوانت 

رویش میماند که نریمان رد نگاهش را 

سد. همایز  د و به رادمهر می   میگی 



که میخواست شد. اما نه در موقعیب  که 

 او میخواست. هیچ فکرش را

نمیکرد که نهال رس بسته به پیشنهادش 

 جواب رد بدهد، فکر میکرد حداقل
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یا جواب مثبت میدهد یا جواب قطیع را 

 به روز دیگری موکول میکند. اما

ای چهره یگرفته نهال و محکم بلند 

، خیی از گفتگوی ز  شدنش از روی می 

تقریبا بد را میدهد. نهال رسی    ع به سمت 

تا این افتضاح رادر حرکت میکند   

 
ز
جمع کند. به محض خروجش از کاق



 .رادمهر با خشم نگاهش میکند

نمیداند چرا، اما از این رفتار مرد عصبی 

 نمیشود که هیچ، خجالت هم

 !میکشد

 .سالم -

ین گزینه برای باز کردن رس حرف با  بهی 

ز بود  .مرد همت 

ز را به سمتش  رادمهر ریموت ماشت 

د و بدون اینکه نگا هش کندمیگی   

 میگوید

ز  -  .برو تو ماشت 

د و به سمت  یی حرف ریموت را میگی 

ود. رادمهر نفس عمیف   ز می   ماشت 



میکشد و اجازه نمیدهد، خشمش باعث 

 
ز
 شود اشتبایه بکند. وارد کاق

میشود. نریمان همانطور خونرسد روی 

 صندیل نشسته. نمیبیند انا انقدر این

ز االن ب ا مرد را بلد است که میداند همت 

 نفس های عمیق پشت رس هم ارام

یم اید و مقابلش مینشیند. اول دسب  به 

اهنش میکشد و سپس با ز پی   استت 

چشم هایی که خشم ترسناکشان کرده 

 .نگاهش میکند

 که بیایی و باهم  -
گفتم انقدر مرد هسب 

 .حرف بزنیم
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 نریمان خشک و خایل از حس میگوید

دست  گفتم انقدر مرد هسب  که -

ی که من دوسش دارم  .نذاری رو دخی 

 .من نذاشتم -

ند ز  نریمان پوزخندی می 

 !اره عمه ی من گذاشته -

 یحر بهش گفب  که عصبی بود؟ -

 !نبود -

ون -  یی خداحافظز زد بی 
ز  .واسه همت 

 .پیشنهادمو دادم -

 .پس شواهد میگه جوابتو داده -

 نریمان دستش مشت میشود



هر. بکش کناربس کن این بازی رو رادم - . 

 نمیخوادت. زوره؟ -

 نریمان سخت میگوید

 .چون تو چششو گرفب   -

 .رادمهر میخ میشود
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 .چرت نگو. من حب  باهاش حرفم نزدم -

ند ز  نریمان تلخندی می 

د من دیدم وقب  تو رو دید چه جوری  -

 نگات کرد نامرد! د من دیدم از

 .این رنگ به اون رنگ شد

 رادمهر دسب  به صورتش میکشد



من هیچ کاری نکردم. انتخاب خودش  -

 .بود

 نریمان کیم مکث میکند

هیچوقت نتونستم بهت برسم!  -

 !هیچوقت

 پارت صد و پنجاه و یک

 .بلند میشود

نامردی اگه االن احساسشو فهمیدی پا  -

. نامردی  !پس بکیسر
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ود. دلش شکست. طوری   میگوید و می 

ی شکسته شدنش راکه صدا  



ز  خودش شنید. نهال از توی ماشت 

 میبیندش. شانه هایش خم شده. بد کرده

بود! خب بهم نمیخوردند، اما واقعا 

 دلیلش این بود؟ صادق باشد با

خودش... دلیلش این نبود! دلیلش شاید 

 مردی بود که با خشم نگاهش کرد،

او به حرفش گوش داد و امد و متتظرش 

به تو ربظنشست. دیگر نگفت   

ندارد من کجا هستم که بخوایه ناراحت 

 .شوی

ز  ون بیاید رادمهر توی ماشت  تا از فکر بی 

 نشسته بود و بوی عطر مخلوط

ز پیچیده بود  .شده با سیگارش در ماشت 



 طاها کجاست؟ -

 .رفتیم گردش رسوندمش خونه -

 رادمهر به سمتش میچرخد

 یحر میگفت بهت؟ -

 .خوب میداند که منظورش کیست

 .حرف زدیم -

 در چه مورد؟ -

ز یم اندازد. هیچگونه رغبب   رسش را پایت 

 برای کلکل با این مرد را ندارد

 .پیشنهاد دادن -
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 قبول نکردی؟ -



 رسی به معنای نه تکان میدهد

اما اون فکر میکنه من باعث شدم تو  -

 نه
ی

 .بگ

 جا میخورد. خییل واضح

 من باعث شدم؟ -

ه شده بود.  نهال توی چشم های مرد خی 

 چه بگوید

 نهال؟ -

ند. نمیداند چرا اما دخی   ز صدایش می 

 بغض میکند و کاسه ی چشم هایش

 .پر میشود. چقدر خوب صدایش میکبز 

 دوستم داری؟ -

ود. حس میکند این  بان قلبش باال می  ضز



 اتاقک فلزی زیادی تنگ است

 .دوستم داری بگو -

ه میدهد. نهال نفس مرد نامردانه ادام

ن نیست ر  میکشد اما اکسی 

 .هم دارم هم ندارم -

 رادمهر کوتاه میخندد

 !زده به رست -
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دارم چون... چون مردین... ندارم  -

 
 
 .چون... بد اخالق

 رادمهر اخم میکند

 چیکارت کردم مگه؟ دعوات کردم؟ -



سم ازتون -  .نه ویل میی 

 .من ترس ندارم -

 نهال میگوید

میدونم. ویل من... مردا رو خوب  -

 .نمیشناسم

؟ - وع کبز  میخوای از من رسر

 تنها سکوت میکند و رادمهر میگوید

ز بار کجا بغلت کنم؟ -  اولت 

 نگایه به اطرافش یم اندازد

اینجا خوب نیست. یهو دیدی کشید  -

 .به مسائل ناموش

 پارت صد و پنجاه و دو
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که به خانه   بر خالف تصوراتش از وقب  

 برگشته بودند، رادمهر به اتاقش

ی نبود. حب  وقب   رفته بود و هیچ خیی

 طاها هم به بهانه ی خراب شدن

ز شارژی اش پشت در اتاقش رفت،  ماشت 

 با این حرف که رسش درد میکند

و حوصله ندارد، طاها را رد کرد. رادمهر 

 اگر طاها را رد کند یعبز حالش

اری به کارش زیادی خراب است و باید ک

 .نداشت

اما دلشوره ی عجیبی که توی جانش 

 افتاده بود، اجازه نمیداد همینطور



 .بنشیند و یی تقاوت باشد

لیوایز بزرگ اب پرتقال اماده میکند و 

 اصال به این موضوع فکر نمیکند که

کارش درست است یا اشتباه. اجازه 

 میدهد حیس که اعماق قلبش را قلقلک

 .میدهد، رس بکشد! رشد کند و رشد کند

ود. پشت در اتاقش یم  پله ها را باال می 

ند ز  .ایستد. تقه ای به در می 

 .طاها حوصله ندارم -

 صدایش خسته است. آرام میگوید

 .منم -

مرد سکوت میکند و انگار که به این صدا 

ی نیاز داشت ز  .بیش از هر چی 
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ه ی در را میچرخاند و  داخل  دستگی 

 .میشود

رادمهر روی تخت دراز کشیده. با باال تنه 

 ی لخت و شلواری که کمربندش

 .را باز کرده و هنوز از تنش در نیاورده

سیع میکند به عضله های پر و پیچ خم 

 و سینه ی ستیی و بزرگش توجه

 .نکند

سیع میکند به این موضوع که رس  

ز  ز روی آن سینه ها و چشم بست   گذاشت 

واند داشته باشد هم فکر چه لذی  میت



 !نکند

 .واستون آبمیوه اوردم -

 رادمهر رس میچرخاند و نگاهش میکند

 .مرش -

ود. رادمهر تنش را باال  نوا نزدیک تر می 

ز   میکشد و روی تخت نیم خی 

 .مینشیند

ی شده؟ - ز  چی 

 رادمهر تنها نفس عمیف  میکشد

یکم وقت نیاز داشتم، واسه یه رسی  -

 .مسائل

 !چه مسائیل -

377 pg. 



377 

رادمهر ابرو باال یم اندازد و در حایل که 

 لیوان اب پرتقال را از توی بشقاب

 برمیدارد میگوید

حضور دوباره ی یه زن توی زندگیم و  -

 اتفاقا، همون زن، معشوقه ی

ین رفیقم  !بهی 

ند. این مرد چه  ز نهال خشکش می 

 !میگوید

 .سخته یکم برام! خییل سخت -

ه این آب پرتقال خنک تنش داغ است و ب

 نیاز دارد. یک نفس لیوان را رس

میکشد و خنک شدن بند بند وجودش را 



 .به وضوح حس میکند

 پارت صد و پنجاه و سه

 نهال ارام و با تردید میگوید

اجباری برای پذیرش هیچکدومشون  -

 !نیست
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ند. بلند میشود و  ز رادمهر پوزخندی می 

 فاصله اش انقدر با نهال کم است که

امکان برخوردش با نهال وجود داشت. 

 اما یک سانت خودش را عقب

کشید. نفس های دخی  را که روی سینه 

 اش فرود یم ایند میتواند حس



کند. جریان خون در بدنش شدت میابد 

 و بعد از یک و نیم سال تک تک

ها برایش خوشایند است این واکنش ! 

وقب  پیش من، یه قدم که نه، یه نیم  -

 وجب تکون خوردی و نزدیکم

شدی، نمیشه و ندارم و نمیخوام، از 

 !دایره لغاتمون حذف میشن

ز بارش  ه ی پرس مانده. اولت  نوا تنها خی 

 این کالمات عاشقانه به گوشش

 !میخورد و برایش زیادی عجیب است

 !نهال -

دکیم مکث میکن  

ز زیز هسب  که میتونم بهت توجه   - اولت 



 کنم. خیلیا اومدن سمتم، ویل

، خییل  هیچکدومشون تو نبودن. تو نایی

 ناب! یه دخی  ناب دست نخورده،

شاید برای مبز که یه پرس هفت ساله 

 !دارم زیادی باشه

نوا سیبز توی دستش را میان انگشتانش 

 میفشارد

 .شاید ناب نباشم، از کجا میدویز  -

ادمهر اخم میکند. خراب کردر  . 
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 .شویحز کردم -

 رادمهر میخندد



بد موقیع رو واسه شویحز کردن  -

 !انتخاب کردی دخی  جون

 .نهال با ترس نگاهش میکند

 .میشه االن بغلت کرد -

دستانش باال یم اید. پلک های نهال ارام 

بان  روی هم یم افتد و صدای ضز

پر  تند شده ی قلبش گوش هایش را 

 میکند. بزاق دهانش را قورت میدهد

دست های رادمهر روی شانه هایش 

 مینشیند. بدنش کوتاه یم لرزد و

رادمهر مردانه میخندد. چقدر خوب 

! دست هایش  است حس این دخی 

ود. انگار میخواهد همزمان با  ز تر می  پایت 



 بغل کردنش، جز به جز تن دخی  

را لمس کند. روی کمرش که یم رسد 

گه میدارد. حاال تن نهالدست ن  

کامال شل شده و گرمای شدیدش را 

 میتواند حب  از روی این پلیور بافت

 !حس کند

 !یک سانت فاصله را پر میکند و تمام

کامال بغلش میکند. بیبز اش را الی 

د و عمیق بو  فرو مییی
 موهای دخی 

 .میکشد

نهال خشکش زده و هیچ کاری نمیتواند 

 .بکند
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غلم کنب - . 

صدای مرد در گوشش میپیچد. دست 

د و کمر لخت مرد  هایش ارام باال مییی

 .را رس انگشتانش لمس میکند

پوست صورتش از شدت گرمای بدن 

 .رادمهر میسوزد

 پارت صد و پنجاه و چهار

د  .کیم بعد رادمهر کیم فاصله میگی 

حس خویی وجودش را پر کرده. حس 

 !پرواز در بلندترین نقطه ی اسمان

 نهال هنوز پلک هایش را باز نکرده

 .باز کن چشماتو. فقط بغلت کردم -



نهال به سخب  چشم هایش را باز میکند. 

 توان اینکه رس باال بیاورد و به

چشم های رادمهر نگاه کند را ندارد. تنها 

همیتواند به بدن برهنه ی مر  د خی   

شود. انجا هم جندان مناسب نیست، 

 .اما بهی  از چشم هایش است
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ز عسل میمویز  -  .عت 

نهال بزاق دهانش را قورت میدهد. یک 

ود  قدم عقب می 

 .برم -

برو. ویل شب بازم بیا. از بغل کردنت  -



 .سی  نشدم

با شنیدن نام شب و بغل، محکم لبش را  

د. این لعنب  چه  میگویدگاز میگی  ! 

ود. نفس  ون می  با رسعت نور از اتاق بی 

 توی سینه اش حبس شده. به

 .حمام نیاز دارد، حمایم با آب رسد

رادمهر دسب  به رسش میکشد. لبخندش 

 هنوز روی لبش است. چقدر این

ین را دوست داشت. حیس که  حس شی 

 !وجودش را پر میکرد

ک زیادی ناب بود. از انهایی نبود که 
دخی 

بغل را تجربه کرده باشند هزاران . 

هنوز هم لرزش محسوس بدنش را زیر 



 دست هایش حس میکرد. هنوز هم

گرمای بدنش را روی رس انگشتانش حس 

 میکرد. انقدر الغر و نحیف بود

که استخوان های رسشانه و مهره های  

 !کمرش را به وضوح حس میکرد

باید بهش زیادی برسد. از دخی  الغر 

 !خوشش نیم اید

پنجره یم ایستد پشت . 

اب و هوا به نظرش بهی  شده. حب  این 

ه هم به نظرش زیباست  .اسمان تی 
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. صدای  ز برف های نشسته روی زمت 



 قارقار کالغ ها همه یحر زیادی قشنگ

 .است

ز   همت 
ی

حضور بعضز ادم ها در زندگ

 
ی

 است. اصال کاری میکنند که زندگ

د  .بو و رنگ دیگری به خودش میگی 

ز در بدترین حالت قشنگهم ه جی   

 .میشود

 پارت صد و پنجاه و پنج

ز میکشاند و صندیل  دخی  را به سمت می 

 را عقب میکشد. نهال روی صندیل

 مینشیند

 .چیکارم داری؟ من حالم خوبه -

 رادمهر رو به رویش مینشیند



 .پاشو لباساتو بپوش بریم -

 کجا؟ -
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 .خونه ی بابات -

بابام دو سه روز بیشی  نیست رفته.  -

م فعال کار  منم سه چهار روز دیگه می 

 .دارم

باشه باشه. میخوام یکم زودتر بریم.  -

 .اونجا کار دارم

 نهال لب هایش را کج و معوج میکند

؟ - ونم میکبز  از خونه ات بی 

رادمهر دست نهال را باال یم اورد و بوسه 



 س روی دستش مینشاند

، پاشو کل زندگیم - واسه توئه دخی  . 

ی شده؟ - ز  ها. چی 
یز ز  مشکوک می 

م تو  - نه عشقم. تا من دوش میگی 

 .چمدونت رو ببند

ی نمیگوید. بلند میشود و  ز نهال دیگر چی 

خانه را جمع و جور میکند و ز  اشیر

سپس چمدان خودش و رادمهر را اماده 

 میکند. نمیداند این قصد رادمهر

ای برای سفر کردن چند روز است بر 

 تا جایی که میتواند چمدانش را
ز  همت 

 .پر میکند

لباس هایش را میپوشد و ارایش میکند. از 



 وقب  که با اطالع پدرش صیغه

ی محرمیت با رادمهر خوانده و 

 ابروهایش را مرتب کرده بود، چهره اش
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 چشم هایش 
ی

ز تر شده و کشیدگ دلنشت 

 بیشی  به چشم یم امد. رادمهر از

ز ارایش  زیاد خوشش نیم امد، برای همت 

 .خییل ارایش نمیکرد

ز  ون یم اید و او نی  رادمهر از حمام بی 

بان قلبش با نگاه  اماده میشود. ضز

ز روی  کردن به نوایی که مرتب و تمی 

 تخت نشسته بود بیشی  میشد و بغض



د  .بیشی  گلویش را میفرسر

درحایل که بند ساعتش را میبندد به 

سدسمت نهال میچرخد و م ییر  

 مطمئبز نیازی به دکی  نداری؟ -

ند  گونه های نهال باز رنگ میگی 

 !گفتم که. نه! چقدر نگرایز تو -

بدنت ضعیفه، دیشب به وضوح  -

ز   .میشد حسش کرد، برای همت 

د. انگار حاال حاال با  نهال لبش را گاز میگی 

 .شبی که گذشته بود کار دارند

رادمهر چمدان ها را توی صندوق عقب 

ز میگذارد و همراه نهال سوارماش ت   

د تا زمایز   ز میشوند. تصمیم میگی  ماشت 



ی به ز  که نزدیک روستا نشدند چی 

نهال نگوید! نمیخواهد این خیی مزخرف 

 را از دهن او بشنود! شاید هم این

کار را به کس دیگری بسپارد، اما که 

 !نمیداند

از تهران که خارج میشوند، رادمهر 

سد  مییر

میتونم یه خاطره ی از روز مرگ نیاز  -

 بهت بگم؟
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 نهال رس تکان میدهد

-  
ی

 !آره. چرا نگ



گفتم شاید نخوای از گذشته ام دیگه  -

 بزنم. ناراحت شر 
ز
 .حرق

 نهال نفس عمیف  میکشد

 از گذشته ی تو بود که  -
ی

نیاز جز بزرگ

 .ارزش زیادی واسش قائل بودی

شو نادیده  نمیشه حذفش کرد یا ارزش

 گرفت. هر وقت دلت خواست میتویز 

 .گریز بزیز به گذشتت

ند ز  رادمهر لبخند پهبز می 

ز شعورته که من عاشق  - اصال همت 

 !خودت کرده

ند ز  نهال مشب  به بازوی رادمهر می 

ی نکن -  .حرفتو بزن دلیی



 پارت صد و پنجاه و شش
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روز اویل که قرار بود به طاها بگم دیگه  -

رش نیست، نمیدونستم ازماد  

وع کنم. نمیدونستم بهش بگم  کجا رسر

 .قصه گوی شب هات کجا رفت

نمیدونستم بهش بگم اویز که شب تا 

 .صبح باال رست بود کجا رفت

نمیدونستم بهش بوم دیگه کیس نیست  

ز بخوری  !که پشتت وایسه نکنه زمت 

طاها رو گذاشت جلوم، من موندم و یه 

بایدبچه یی که یه خیی بد رو   



ش روانشناس  میشنید. یگ بهم گفت بیی

 اون بهش بگه، یگ بهم گفت نگو

بذار بزرگ شد میفهمه. یگ بهم گفت 

 !بگو رفته مسافرت

ویل من تصمیمو گرفته بودم بهش بگم. 

 نمیخواستم همیشه با یه سوال

بزرگ توی ذهنش رو به رو بشه. یه 

 سوایل که هیچ جوایی نداره. بهش

 ... گفتم عمر همه ی ما   گفتم! به سخب 

 ادما یه روزی تموم میشه، چراغمون

قرمز میشه و باید بریم. گفتم چراغ 

 مامانت قرمز شده و دیگه باید بره، گفت

 قبل اینکه بره، بیاد بغلش  
ی

نمیشه بگ



یم پیشش، اونجا سی    کنم؟ گفتم ما می 

یم؟ گفتم هر  بغلش کن. پرسید گ می 

 موقع چراغمون قرمز شه! دیگه

وع هیچر  سید. یی تاب هاش کم کم رسر نیر

 شد، کم کم حس کرد مامان

نداره. اونم من واسش کم نذاشتم. ترحم 

 مزخرف ادمای دور و بر باعث شد

 تو 
ی

اون بچه حس کنه یه جز بزرگ

 !زندگیش نیست

همیشه بدم میاد از اینکه به کیس خیی 

 !مرگ عزیزشو بدم
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ت نهال دستش را دراز میکند و روی دس

 رادمهر که روی ران پایش گذاشته،

 میگذارد

 کیس فوت کرده؟ -

انگشت های رادمهر بیشی  دور فرمان 

 سفت میشود

 .آره -

 گ؟ -

 .آشناس -

 منم میشناسم؟ -

 .اهوم -

 میتونم کمکت کنم؟ -

 رادمهر نیم نگایه به او یم اندازد



 .یکم صیی کبز بهت میگم -

سویز  -  !داری منو میی 

سکوت میکند. ته دل نهال با این سکوت 

یزد. نکند پدرش؟  رادمهر می 

ون  رسی    ع گوشر اش را از کیفش بی 

 میکشد. شماره ی خانه ی پدرش را
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ز که میخواهد تماس را  د و همت  میگی 

 متصل کند. رادمهر گوشر اش را از

ون میکشد ز انگشتانش بی   .بت 

 چیکار میکبز رادمهر؟ -

ی - م میفهیمگفتم می  ! 



 چیو؟ -

 کیم سکوت میکند

یش شده؟ - ز  بابا چی 

 .رادمهر نفس عمیف  میکشد

اشک از گوشه ی چشم نهال روی گونه 

 اش یم غلتد

 اره، بابام؟ -

 .رادمهر رس تکان میدهد

ود. دنیا تنگ  چشم های نهال سیایه می 

 و تاریک میشود. این اتاقک فلزی

د و گلویش  لوکس، حکم تابوت را میگی 

ند وتی   ز میکشد. بدنش یخ می   

 !عرق میکند. پدرش؟ پدر مهربانش



پدر دوست داشتبز اش به این زودی 

 !تنهایش گذاشت

مادرش، خواهرش کم بود، پدرش هم به 

 !جمع ان ها اضافه شد
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 این دنیا چه از جانش میخواست؟

 پارت صد و پنجاه و هفت

چه میخواست که ولش نمیکرد و هر بار  

را میگرفت؟گریبانش   

ز  رادمهر که حال خرابش را میبیند ماشت 

 را کنار میکشد. روی صندیل به

 سمت نهال میچرخد و میگوید



 نهال. عشقم؟ -

دست نهال روی سینه اش مینشیند. 

 نفس در سینه اش حبس شده و حس

 یقه اش را گرفته
ی

 .خفگ

 .نهال گریه کن -

ی نمیگذارد گریه کن ز  انگار نمیشود. چی 

 .باید ببینمش -
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او میداند در ان روستای لعنب  رسم دارند 

 مرده را به محض مردنش خاک

کنند. میگوید شگون ندارد یک ساعت 

ز بماند. نحیس  روی زمت 
 بیشی 



 !میاورد

 ...برو -

به سخب  میگوید. اما رادمهر که این هارا 

 نمیداند، سیع میکند ارامش کند

ز نهال راحت باش.  - گریه کن داد   ببت 

 .بکش جیغ بزن

دست های نهال مشت میشود و با تمام 

ند ز  توانش داد می 

بهت میگم برو... برووووووو تا خاکش  -

 نکردن.... بروووووو لعنب  

 بروووو

ند. نبیندش،  ز عجز در صدایش موج می 

 جان میدهد! باید ببیند! رادمهر پا



روی پدال گاز میفشارد. نهال ناخن 

د وهایش را توی چرم  صندیل فرو مییی  

ند. بخاطر پدری که  ز با تمام توانش زار می 

 خوب شده بود، اما دلش به ماندن

در اینجا نبود. بخاطر ان همه مهربایز 

 .اش. بخاطر ان همه خوب بودنش

این دنیا ظرفیت ان همه خویی را 

 نداشت. این دنیا ظرفیت دیدن خنده

هایش را نداشت. تا خواست بخندد 

خواست مرگ مادرش مادرش رفت، تا   

را درک کند، خواهرش رفت، تا خواست 

 اش کند،
ی

 عشق را وارد زندگ

 !پدرش رفت
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 .این دنیا چقدر بد است

رادمهر نگران حالش است. تا رسیدن به 

 مقصد نهال فقط گریه میکند و

گریه میکند! داد میکشد. طوری که حس 

 میکند گلویش زخم شده و

 .میسوزد

ل طوری دیگری نگاهش همه توی مح

 میکنند. خصوصا با دیدن مردی که

ز چند وقت پیش اینجا ویال اجاره   تا همت 

 کرده بود و حاال بازوی نهال را

چسبیده و با اخم هایی درهم مراقبش 



 است. حال خراب نهال را که درک

وع میشود.  نمیکنند. پچ پچ هایشان رسر

 حب  پدرش فرصت نکرده بود

ش ر  ا مطرح کندموضوع ازدواج دخی  ! 

همه به حرف های جاسم اکتفا کرده و 

وع به قضاوت دخی    در این وضع رسر

کرده بودند. پدرش را به مرده شور خانه 

 ی روستا برده بودند. مردها

ننیگذاشتند ببیندش، میگفتند عریان 

 است! مگر مهم بود. رادمهر عصبی شده

 و داد میکشد

ز کنار -  !بکشت 

ریش سفید محل مراعات حال نهال را  



 کرده بود. کنار کشیده و نهال وارد

مرده شور خانه میشود. پدر نازنینش... 

 ...پدر زیبا رویش

روی تن پدرش یم افتد و گریه هایش را از 

د. رادمهر کنار یم  رس میگی 

 .ایستد تا کیم نهال خودش را خایل کند
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 !کد خدا بد نگاهش میکند

، حق نداشت رسش داد  این جوان غربب 

 .بکشد

 پارت صد و پنجاه و هشت

 !پدرش را خاک برد



کیل خاک رویش ریختند و به فریاد هایش 

 !توجه نکردند

او را کفن پوش کردند و گریه هایش را 

 !نادیده گرفتند

پدرش را خوراک مورچه ها کردند و زجه 

 !هایش را نشنیده گرفتند

مه ی ادم حاال دلش شکسته است. از ه

 !های این دنیا

حب  از خود خدا هم دلش شکسته 

 است. پدرش چه سنگیبز به این دنیا

میکرد که او را با خودش برد. پدرش که 

 داشت حالش بهی  میشد. به او

قول داده بود باهم به دشت بروند و مثل 



 اوقات نه چندان دور، کنار ان

چشمه ی معروفشان، ناهار بخورند. به 

بود خودش عروش او قول داده  
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د! عروش... آه  اش را با این مرد بگی 

 عروش! لباس سفید توی رویاهایش

 .حاال رنگ عزا گرفته بود

عروسک بزک شده و تور شده، حاال  

 گوشه ی ذهنش نشسته و داشت گریه

میکرد. همه جا تاریک بود و هیچ کس 

 .حال عروس را درک نمیکرد

ق چپیده بود همه از صبح که توی این اتا



 .به رساغش امده بودند اال رادمهر

کجا بود این مرد که در خراب ترین حال 

 رویح اش، بودنش را دری    غ کرده

 !بود

کاسه ی زانوهایش از بس یی حرکت 

 مانده بودند، وقتس خواست از باالی

ز بیاید، ترق تروق صدا دادند  .تخت پایت 

ز نداشت، اما نگران حال  نای راه رفت 

ر شده بود. امکان نداشت ازرادمه  

صبح برود و تاکنون که هوا تاریک شده 

 نیاید! در اتاقش را که باز میکند،

ند ز  !سکوت خانه تو دهبز می 

حب  نامادریش هم حال خوشر ندارد و 



 خودش را توی طویله، با گاومیش

 .تازه بدنیا امده مشغول کرده

نگایه به دور تا دور حیاط یم اندازد، 

 !رادمهر نیست

ون  از حیاط خارج میشود و نگایه به بی 

 خانه یم اندازد، ماشینش هم انجا

 نیست. این مرد یعبز کجا رفته؟
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د. باید به او  نگران میشود و دلشوره میگی 

 زنگ بزند. به اتاقش برمیگردد و

گوشر اش را برمیدارد. شماره ی رادمار را 

د اما جوایی حاصل  میگی 



 .نمیشود

 ارام زیر لب میگوید

خدایا جون هر گ دوستش داری اینو  -

 !ازم نگی  

ک،  جی  توی حیاط مینشیند. صدای جی 

 در چویی 
ر ر قی   هوهوی باد، قی 

خانه توی گوشش میپیچد. از صبح  ز اشیر

 حتس جرعت نکرده بود باال برود و

 !تخت باباجانش را خایل ببیند

باالخره سایه ی مردی را از الی درختان 

د. چشم ریز میکند تا اینکهمیبین  

رادمهر را میبیند. کت و بارایز مشگ اش 

 را پوشیده و با اخم هایی درهم،



کیسه های بزرگ خرید را با خودش حمل 

 میکند. با دیدنش رسی    ع بلند

 .میشود

اینجا چیکار میکبز نهال؟ رسما  -

 .میخوری

نهال گایم بزرگ به سمتش برمیدارد و 

بوید. کهبغلش میکند. عطرش را می  

خوب که هست، راست گفته اند خدا 

بات  هیچگاه بنده اش را زیر ضز

د،  د. یگ را بگی  مشت و لگد نمیگی 

 دیگری را میدهد. دست های رادمهر

ک لرزان را  پر است و نمیتواند این دخی 

 بغل کند
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 ...نهال -

نهال عقب میکشد. نگایه به کیسه های 

 خرید یم اندازد

د نکنهدستت در  - . 

ی نمیگوید. کیسه هارا روی  ز رادمهر چی 

 بالکن یم گذارد

شام رو هم گفتم یگ از رستوران های  -

 نزدیک اینجا اماده کنه. گفت

ز   .ساعت نه اینجا باشت 

سد  یی جان مییر

 ساعت چنده؟ -



هشت. برو اماده شو. میخوای بیام   -

 کمکت؟

 پارت صد و پنجاه و نه

م-  .نه. خودم می 

کیسه ها را بردارد که   خم میشود تا 

 رادمهر نمیگذارد
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تو برو اماده شو. من اینارو میذارم تو  -

خونه ز  .اشیر

نهال متشکر نگاهش میکند و رادمار 

 مشغول کارش میشود. تا او اماده شود

و بیاید، حلوایی که خریده بود را از توی  



ون میکشد ودوباره به  کیسه ها بی 

ز برمیگرداند. یاد ش رفته بود همان ماشت 

ز بگذارد  .موقع انهارا توی ماشت 

ز  با امدن نوا و مادرش، سوار ماشت 

 .میشوند و رایه رستوران میشوند

کل مهمانان را بعد از غذا رایه میکنند و 

 خدا میداند اگر رادمهر نبود،

امشب را چه میکرد! حتما باید با ان 

ی میکرد! کد خدا کیم ان ز  حالش اشیر

طرف تر رادمهر را گوشه ی کشانده. کیم 

 این دست و ان دست میکند تا

سد  باالخره مییر

ی؟ -  جوون، چیکاره ی این دخی 



رادمهر اخم میکند. هیچ از فضویل 

 خوشش نیم اید

 !شوهرش -

 کو؟ چرا اون مرحوم هیچر نگفته؟ -

چراشو نمیدونم ویل شوهرشم. امری  -

 دارین؟

 کد خدا کیم مکث میکند
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-  . خوش نیست تو پیش این دخی  باشر

 !ملت حرف در میارن

ملت میخوان انقد بیکار نباشن که تو   -

، میگم ز  کار مردم دخالت کتز



شوهرشم، هیچ نیازی هم به توضیح 

 !بیشی  نمیبینم

میخواهد برود که کدخدا مانع راهش 

 میشود

هیشگ جرعت نداره با من اینجوری  -

 !حرف بزنه

ندرادمهر پوزخ ز ندی می   

، اونا  - ز ز چرا؟ ترسناک نیستت  میدونت 

 اگه جرعت ندارن واسه خاطر زن و

بچشونه که میدونن نونشون رو قطع 

، اگه میخوای واقعیت خودت ز  میکنت 

رو بفهیم، چند روز بزار ملت بتونن 

ز حرفای  حرفاشونو بزنن. انوقت میبینت 



 !درشت تر ازاینم به گوشتون خورد

د میشود. به نگاه ارام از کنار کدخدا ر 

ند و در جواب ز  نگران نوا لبخندی می 

سد  سوالش مییر

سید -  .هیچر نسبتمون رو مییر

ود  نوا دندان قروچه ی می 

! هیچوقت یادم  - مردیکه ی عوضز

ه بابامو چقدر اذیت کرد  !نمی 

 رادمهر دست روی بازوی نوا میگذارد
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ز  - نمیخواد حرص بخوری. برو تو ماشت 

م حسابداری میاممنم بر  . 



 .حالم جور شه کار میکنم پس میدم -

 رادمهر اخم وحشتنایک میکند

ز انقدم حرف نزن -  .برو تو ماشت 

این مرد انقدر مردانه است که میتواند تا 

 اخر عمرش راحت به او تکیه بزند

و غصه ی هیچ نخورد! بابایش او را به 

ده و اینجا را ترک  خوب ادیم سیر

راحت بود که تک کرده بود. خیالش 

ش دست یک فرشته ی به تمام  دخی 

معنا افتاده! وگرنه االن کمی  مردی پیدا 

ز محکم و استوار  میشود که این چنت 

پشت زیز که حب  هنوز رسیم نشده 

 بایستد و دفاع کند. شجاعانه جلو



 !برود و ترس هیچ نداشته باشد

 پارت صد و شصت

توی روستا بدون پدرش اصال دوام نیم 

 !اورد
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اعالم میکنند که مراسم پنجشنبه شب 

ود تا ز می  ز ندارند و همه چی   ها را نی 

 !چهلم

خییل رسیعی  ازانچه که باید دوباره تهران 

 .برمیگردند

چمدانش را گوشه ی اتاق رها میکند و 

 .رادمهر چراغ اتاق را روشن میکند



ذشته و سکوت مطلق شب از نیمه گ

 .همه جا را حاکم است

اهنش  دستش به سمت دکمه های پی 

ود که رادمهر میگوید  می 

ی؟ -  میخوای یه دوش بگی 

پیشنهاد خویی بود.رسی تکان میدهد و 

ود. حال ندارد بگردد و  به حمام می 

 .از توی چمدان لباس هایش را بردارد

 .اینکار را برایش رادمهر انجام میدهد

شی  داغ میکند و لیوان را کنار لیوایز 

 لباس هایش قرار میدهد. خودش هم

ند و رکایی اش را 
ز شلوار راحب  اش را تن می 

 از تنش میکند. حال لباس



 .ندارد

بوی عرق میدهد اما حب  حال حمام هم 

ی اش را زیر بغلش  ندارد! اسیر

 .خایل میکند تا کیم از حجم بو را کم کند

پیچ از  طویل نمیکشد که نهال حوله

ون یم اید. با دیدن لباس  حمام بی 

ند ز  هایش لبخندی می 
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 .مرش -

تم بخر -  .لباساتو بپوش، شی 

یک دستش را از ساعد خم میکند و باال 

ند و زیز  ز  رسش به تخت تکیه می 



 .که مقابلش ایستاده نگاه میکند

 !چقدر این زن را دوست دارد

گ دلش برای شبی که یط کرده بودند تن

 میشود، اما توی این حال خراب

ایطش جور نیست  .نهال، اصال رسر

نهال کارهایش را میکند، موهایش را هم 

 میبافد و خشک کردنش را به فردا

میسپارد. کنار رادمهر که دراز میکشد، 

 رادمهر میگوید

 .بوی عرقم اذیتت کرد بگو برم اونور -

ز بوی عرقت یعبز یه مرد کنارم  - همت 

 !هست بسه

عبز میتونم بغلت کنم؟ی -  



ته دل نهال میلرزد. بغل کردن های 

 رادمهر فقط به یک بغل کردن ساده ختم

ند،  ز  که رادمهر می 
ز
نمیشود! اما با حرق

 دلش قرص میشود

 .فقط بغلت میکنم کاریت ندارم -
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ز کنارش دراز میکشد و پلک  رادمهر نی 

 میبندد، دستش را هم دور کمر دخی  

یم اندازد و هر دویشان توی سکوت 

وند ز شب، به خواب فرو می   !دلنشت 

 پارت صد و شصت و یک

 نهال چیکار میکنه خوبه؟ -



رادمهر گوشر را به شانه اش نگه میدارد 

 و میگوید

مرش خاله، اونم خوبه آره! رفته   -

 .کالس

 چه کالش؟ -

یشه. میخوام  - ز دوره ی نهایی آشیر

ز دور و اطراف  یه رستورانواسش همت   

 .باز کنم

خوب کاری میکبز رادمهر. بمونه خونه  -

 ادم میپوسه فسیل میشه. راسب  

 بگو ببینم، طاها حالش خوبه؟

فنجان را پر از قهوه میکند و به سمت 

ود  اتاق کارش می 
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اره دیشب باهاش حرف زدم. حالش  -

 خوبه. تونسته خودشو وفق بده با

 .اونجا مشکیل نیست

وب کاری کردی فرستادیشخ - . 

 رادمهر میخندد

 خوب   -
ی

خاله چرا من هریحر میگم میگ

یه؟  کردی؟ خیی

 خاله نفس عمیف  میکشد

نه خب، کار خویی کردی که میگم  -

 خوب کاری کردی. از وقب  با نهال

ازدواج کردی ایمان آوردم که عقلت کار 



 .میکنه

ش مینشیند ز  رادمهر پشت می 

کجا میدویز   هنوز که رسیم نشده. از  -

 نزنم زیرش؟

خودم میام لب همون باغچه ی  -

م  .قشنگت رستو گوشت تا گوشت مییی

 کشکه مگه؟

 رادمهر مردانه میخندد

 .شویحز کردم. خر مغزمو گاز نگرفته که -

برو دیگه پرسم. منم برم به کارام برسم  -

 .عرص باید برم مهمویز 
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رادمهر خداحافظز میکند. این مهمایز 

 های خاله اش هیچوقت خدا تمایم

ندارد. یکبار اول هفته یکبار اخر هفته! 

 مگر چقدر حرف برای زدن دارند که

از این رس هفته تا آن رس هفته تمایم 

 !ندارد

ز میگذارد و به رساغ  فنجان را روی می 

 حساب و کتاب های این ماهش

ود. ازوقب  که نریمان رفته، دیگر این   می 

ام میدهد. دوکارها را خودش انج  

هفته پیش امده و تسویه حساب کرد و 

 رفت. مقصدش را هم به هیچ کیس

ود تا کیم  نگفته بود. تنها گفته بود می 



 تنها بماند! برایش نگران بود! دوست

 بیفتد و دوسب  
 
ز اتفاق نداشت چنت 

 چندین ساله شان خراب شود، اما چاره

 بود که افتاده بود و 
 
ای نداشت. اتفاق

 حاال باید زمان میداد تا روزگار این

 !ماجرا را در خودش حل کند

انقدر غرق کار و حساب میشود که 

 .متوجه امدن نهال به خانه نمیشود

نهال لباس هایش را عوض میکند و 

 موهایش را که صبح بافته بود باز میکند

اصال و با کش محکم باال رسش میبندد. 

 .حال و حوصله شان را ندارد

ون یم اید و به سمت اتاق کار  از اتاق بی 



ود. رادمهر درست  رادمهر می 

روبه روی در نشسته بود اما انقدر غرق 

ز   صفحه ی لبتاپ ش و ماشت 

حساب بود که متوجه امدنش نشده 

 .بود

 .سالم اقا -

با صدایش، شانه های رادمهر کوتاه تکان 

 .میخورد
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 ترسیدی؟ -

ند و  ز رادمهر رس بلند میکند. لبخندی می 

 میگوید



 .نه. متوجه گذر زمان نشدم -

کش و قوش به بدنش میدهد و نهال 

ود  جلوتر می 

 .یکم یواش تر کار کن -

ند و دست  ز ز تکیه می  کنار رادمهر به می 

 هایش را روی سینه اش قفل میکند

این کارارو باید اخر سال انجام میدادم  -

انقد درگی  بودم نشد. االن اما   

 .موندن انباشته شدن روی هم

سپس دست دراز میکند و مچ نهال را 

د و او را به سمت اغوشش  میگی 

 .میکشد

 .بیا یکم خستگیمو در کن ببینم زن -



نهال با خنده روی پاهای رادمهر 

 مینشیند

 منو رفع کبز  -
ی

 .فعال شما باید خستگ

 رادمهر انگشت های دست دیگرش را 

 روی گردن و الی موهای نهال

 میگذارد

 چیکار کنم مثال؟ -
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 نهال شانه باال یم اندازد

 .اینم وظیفه ی خودته کشف کبز  -

 پارت صد و شصت و دو

رادمهر از این نزدیگ استفاده میکند و 



ه  خی 
 دقیق تر به صورت دخی 

میماند. با گذشت سه هفته از مرگ 

و رنگ و پدرش، حالش بهی  شده بود   

روی صورتش برگشته بود. اخر های 

ی به ز  اردیبهشت بود و میدانست چی 

تولد این دخی  نمانده و دوست داشت  

 کاری بکند که برای یک عمر، تولد

 اش را فراموش نکند
ی
 .بیست و پنج سالیک

ز از هفته ی پیش، به گروه  برای همت 

 معماری که میشناخت. سفارش

ز  دیزاین یک رستوران شیک در همت 

 اطراف خانه را داده بود. یک رستوران

ی که این روزها  ز ! چی 
کامال سنب  و ایرایز



 بیشی  به چشم میخورد، رستوران

های ایتالیایی و فرانسوی و چیبز امثال 

 اینهاست. میخواهد کیم در این
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فضای که ایران و سنتش به فراموشر 

ده میشود، ا و کیم سنت را زندهسیر  

 .نگه دارد

نهال که رادمهر را غرق در فکر میبند. ارام 

ند ز به ای به شانه ی رادمهر می   ضز

 کجایی اقای کاشف؟ -

 رادمهر با لبخندی میگوید

 پس میخوای کشفت کنم؟ -



نهال رسی به نشانه ی مثبت تکان 

 میدهد

حب  اگه این کشفمون منجر به تولید  -

ن اخوانیک نسل جدید از خاندا  

 باشه؟

 نهال اخم میکند

 .انوقت عملیات کشف متوقف میشه -

رادمهر بلند میخندد. دست یم اندازد و 

 یک دستش را زیر زانوی نهال قرار

میدهد و دست دیگرش را زیر گردنش. او 

 را بلند و میکند و همزمان با

 رفتنش به سمت اتاق خواب میگوید

 .عادت ندارم نشسته کشفت کنم -
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انه میخندد. لب هایش را روی  نهال دلیی

 سینه ی رادمهر که از لبه های

رکایی مشخص است قرار میدهد و ارام 

 میبوسد. جریان خون در بدن

 رادمهر شدت میابد

ی کن، یی  - هر چقدر دوست داری دلیی

 !جواب نمیذارم

نهال مصمم تر میشود و کارهایش را 

 شدت میدهد. حب  زمایز که رادمهر

را روی تخت یم اندازد ورویش خیمه  او 

ند. پاهایش را دور کمر ز  می 



رادمهر قفل میکند و او را به سمت 

 خودش میکشد

جرعت داری یه بار هیچ کاری نکن  -

وع کنم  .بذار من رسر

 !با دم شی  داری بازی میکبز نهال -

، بازی باهاشو  - دم شی  باشه یا رس شی 

 .دوست دارم

ود. اجازه رادمهر میخندد و کنار می  

وع کننده باشد  .میدهد اینبار نهال رسر

ز   نهایل که روی پاهایش مینشیند و اولت 

 کاری که میکند ان رکایی را از تنش

در یم آورد. حاال این عضله های پر و پیچ 

 خم مقابل چشمانش قدرت



نمایی میکند. کف دست هایش را روی 

 سینه ی رادمهر میگذارد و ارام

ی تخت یم افتد هلش میدهد. رادمهر رو 

 و بزاق دهانش را صدا دار قورت

میدهد. انگار این دخی  میخواهد زجر  

 .کشش بکند
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نهال اما عجله ای برای به انتها رساندن 

 این بازی ندارد. لبخند شیطایز 

ند ز  .می 

نوک انگشتش را دورناف رادمهر به 

 .حرکت در یم اورد



 پارت صد و شصت و سه

چشم هایش را به چشم های رادمهر 

 میدوزد. لب های رادمهر از هم فاصله

گرفته. چشم هایش ریز شده و صدای 

ز   تپش قلبش را در گوش های نی 

 .میتواند حس کند

ود. تمام  نوک انگشتش را باالتر می 

 عضالت بدنش را یکبار با انگشتش و

یکبار با لب هایش لمس میکند. دست 

شود ورادمهر روی تخت چنگ می  

ند ز  .یی طاقت نام نهال را صدا می 

انه، دست را  نهال کمر راست میکند و دلیی

 روی کش شلوار رادمهر مینشیند



به ادامه ی کشف کردنم برسم یا  -

؟  تسلیم مییسر
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ز بار زود تسلیم  این مرد برای اولت 

، نه صیی دارد
 میشود. در مقابل این دخی 

 .و نه طاقت

میکبز واسه من، دم شی  رس شی   -

ز حاال  .بشت 

نهال دستش را تکیه گاه بدنش میکند و 

 .بلند میشود

 .خییل وحیسر  -

ز  دایان با خنده بلند میشود و قصد رفت 



 به حمام میکند

 .بازی بود که خودت دلت خواست -

ی  ز نوا موهایش را مرتب میکند و چی 

 نمیگوید. در این روزهایش یی شک

ست طاقت اگر این مرد نبود، او نمیتوان

 کند. حاال که بود،
ی

 بیاورد و زندگ

 هنوز معنایش را از دست نداده 
ی

زندگ

ز میگذارد  .بود. پاهایش روی زمت 

حس میکند زیادی بدنش شل وول شده. 

 چند روز پیش توی اینستاگرام

عکس زنایز را دیده بود که اندام ورزشر 

. ساق و ران پایشان این ز  داشت 

ه روی شکیل نبود و خطوط عمیق ماهیچ



 پاهایشان جذابیتش را بیشی  کرده

ز یگ مثل انها  بود. دوست داشت او نی 

 باشد. در باشگاه ثبت نام کرده بود و

رژیم غذایی گرفته بود. قرار بود از هفته 

ی ز وع به کار کنند. چی   ی اینده رسر

به رادمهر نگفته و دوست داشت با 

 .نتیجه ی کارش او را سوپرایز کند
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میشود. حمام را به بعد موکول  بلند 

ند و از ز ش را تن می   میکند. ربدو شامیی

ود. االن یک معجون پر  ون می  اتاق بی 

ین تغذیه برایشان است  .محتوا بهی 



ز قرار میدهد  موز و خرما و شی  را روی می 

 و کاسه ی آجیل هم از کمد

 .برمیدارد

دو لیوان بزرگ معجون درست میکند و 

ز میکند  .رویش را با پسته تزیت 

لیوان ها را توی سیبز میگذارد و 

میخواهد به اتاق برگردد که صدای پای 

 را

ز یم اید  .میشنود که پایت 

خیال میکند که رادمهر است و همان 

خانه بر میگردد. سیبز را ز  لحظه به آشیر

روی کانی  میگذارد و خودش برای 

یبز های داخل یخچالبرد ز شی 
اشت   



 دوباره برمیگردد

ز منم بیام -  .رادمهر اونارو بیی بشت 

ز که  یبز ها را برمیدارد و همت  شی 

 میخواهد برگردد، با دیدن جاسم

ند ز  !خشکش می 

 چطور داخل شده بود؟
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 پارت صد و شصت و چهار

حضور ناگهایز جاسم در این خانه انقدر 

ه توان تکانشوک زده اش کرده ک  

خوردن و فرار کردن را از او گرفته. 

 .پاهایش توان حرکت کردند ندارند



ز توی   خشکش زده. حب  چشم هایش نی 

 کاسه شان حرکت نمیکند. جاسم

نگاه رس تا پایی به دخی  یم اندازد. لباس 

 .خواب ساتن کوتایه که پوشیده

را سخاوتمندانه به  ساق پاهای سفیدش

وضع اتاق نمایش گذاشته. از ان  

خوابشان و رادمهری که از حمام درامده 

 بود، مشخص بود جفتشان چه

 .لحظای  را گذرانده اند

فکر کردی میذارم به این راحب  ها  -

 .فریبم بدی

صدایش، انگار او را از این خشک شدن 

ود  در یم اورد. قدیم عقب می 



بعد بشیبز به ریشم بخندی! یه غربب   _

زار تارو بیاری وسط روستا، ه  

حرف بگن در موردت، تهشم همون یارو 

 !بیاد دوتا بار کدخدا کنه و بره

 !فکر کردی میذارم

 جاسم جلو یم اید

، مال اون یارو که  - تو مال اینجا نیسب 

ز شد هم  االن زدم اون باال پهن زمت 

 !نیسب  
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 چه؟

ز شد  !پهن زمت 



 .چه بالیی رس رادمهر اورده

 ب
ز
ز تک جمله کاق ود تا قدرت همت 

ز باز گردد  تکلمش نی 

؟ -  چیکار کردی باهاش عوضز

جاسم عصبی میشود. جلو یم اید و سییل 

 محکم توی صورت دخی  

 میخواباند

 .به من نگو عوضز  -

د  را میگی 
 عصبی دو بازوی دخی 

اره. یه کاری کردم که نتونه تکون  -

 .بخوره. نمیدونم مرده یا یی هوش شده

فقط میدونم فعال نمیتونه پا بشه و بیاد 

 .و نجاتت بده



 انقدر یی در و پیکر بود که 
این خانه یعبز

 این مرد داخل امده و بالیی رس

 رادمهر اورده و حاال رساغ او امده بود؟

مت. یه جایی که نه  - االنم میخوام بیی

 دست اون عوضز بهت برسه و نه

هیچ کس دیگه ی. فقط خودم و 

 .خودت

ل جیغ میکشدنها  
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ول کن دستتاتو جاسم. بخدا یه بالیی  -

 رس خودم یا تو میاره. گمشو برو

 .کنار چه بالیی رس رادمهر اوردی



ند ز  هق می 

کشتش عوضز آرهههههههههههه....  -

ز تو  انقدر نامرد شدی... راست میگفت 

و اون بابای عوضیت فقط آدم کیسر و 

ز   ...هزار تا گوه دیگه بلدیننننتز

ند ز  جاسم بلند تر از او فریاد می 

خفه شوووو... ببند دهنتو تا گلللللل  -

 ...نگرفتم خودم

د   دخی  را میخواهد با خودش بکشد و بی 

ز   که نهال کف پاهایش را به زمت 

 میچسباند

 .من با تو هیچ جایی نمیام -

سد. تا دم کانی  او  زورش اما به جاسم نمی 



 را میکشد که نهال دستش را بند

به ی کانی  میکندل  

ف -  ....ولم کن یی ناموس... ولم کن بیرسر

414 pg. 

414 

 پارت صد و شصت و پنج

ند ز  جاسم عصبی مشب  به پهلوی نهال می 

مت. جاسم  - جاسم نیستم اگه تو رو نیی

 نیستم اگه حرست این مردیکه رو

 .به دلت نذارم

مشب  که خورده بود و دردی که در 

یاد بود کهپهلویش پیچیده بود انقدر ز   

دستش از کانی  شل شود. جاسم رسی    ع 



 خم میشود و زیر پاهای نهال را

د و بلندش میکند. همان لحظه گره  میگی 

 لباس نهال باز میشود و کل اندام

نهال دیده میشود. گریه ی نهال شدت 

 میابد و تالش هایش برای پوشاندن

خودش فایده ی ندارد. جاسم نگاه کثیفز 

 به نهال یم اندازد

میدونم چطور انتقام این روزایی که منو   -

م  .کاشب  و رفب  رو ازت بگی 

 ...میدونم

ز دم از خدا طلب  ند و همت  ز نهال زجه می 

 معجزه میکند. معجزه یی که او را

ون بکشد. معجزه  از وسط این جهنم بی 



 ی که او را زنده نگه دارد و از

مرگ دورش کند. جاسم راه امده را 

 برمیگردد. دوباره به اتاق خوابشان

ود و نهال را روی تخت یم اندازد  .می 

 .نهال حاال میتواند رادمهر را ببیند
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ز افتاده و  رادمهر کیم انورتر گوشه ی زمت 

 چشم هایش بسته است. رد

خویز هم از وسط پیشایز اش و صورتش 

چانه اش رفتهرد شده و تا زیر  . 

 ...رادمهر... رادمهرش

ند. جیغ میکشد اما  ز نامش را صدا می 



ز   رادمهر نه میشنود و نه هیچ چی 

 دیگری. جاسم با لذت میخندد

 .مونده تا جیغ بکیسر  -

دست توی جیب شلوار شش جیبش 

 میکند و طنایی که با خودش اورده بود

 .را برمیدارد

 نهال خودش را روی تخت عقب میکشد

... خییل... گمشو...  خییل - پسب 

... حرومزاده  ...ت*خم سگ عوضز

جاسم با لذت میخندد و روی زانویش 

ود  روی تخت می 

ت*خم سگ اون بیناموش که زدم  -

 .شل و پلش کردم انداختم اونجا



نهال رسی    ع دست دراز میکند و گلدان را 

ز   از روی پا تخب  برمیدارد. همت 

در که میخواهد برگردد. با دیدن مردی 

 .پشت رسجاسم دست نگه میدارد

مرد رسی    ع دست توی جیبش کرده و 

ون میکشد و ان را روی  بی 
ی

 تفنگ

 رسجاسم نگه میدارد

ز له میکنم -  !تکون بخوری مغزتو همچت 
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ود. برای یک زن یی پناه  نفس جاسم می 

 شی  شده بود؟ خط و نشان

میکشید! قدرتش را به نهال نشان میداد! 



ش شده بود و دنبالحاال مو   

 .سورایحز بود

مرد دیگری وارد اتاق میشود. نهال رسی    ع 

 .تنش را میپوشاند

. ما محافظ های  - ز خانم نگران نباشت 

 .اقای اخوانیم

گریه ی نهال اما بند نیم اید. میدانست 

 رادمهر این خانه را بدون امنیت رها

نمیکند. رسی    ع بلند میشود و به سمت 

ود  رادمهر می 

ر باز کن چشاتورادمه - . 

 پارت صد و شصت و شش

رسی    ع نگایه به رس رادمهر یم اندازد. 



 زخیم سطچ روی رسش ایجاد

به باعث شده از  شده و انگار شدت ضز

 !حال برود. نه این زخم و خون

 ..رادمهر... عشقم -
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ند و  آن دو مرد جاسم را با خودشان مییی

 االن برایش مهم نیست که کجا

ند و میخواهند چه بکنند. رسی    ع بلند  مییی

 میشود و لباس میپوشد. تن رادمهر

را به هر سخب  شده از حالت نشسته در 

ز درازکشش  یم اورد و روی زمت 

میکند. جعبه ی کمک های اولیه را یم 



 آورد و زخم را پنسمایز معمولس

 .میکند تا به ییمارستان بروند

وقب  اخرین چسب را روی رس رادمهر 

ند. رادمهر ناله ی ارام میکندم ز ی   

ند ز  نهال با خوشحایل باز صدایش می 

 عشقم... به هوش اومدی؟ -

رادمهر الی پلک هایش را باز میکند. 

 اخرین صحنه هایی که دیده بود. باال

امدن جاسم از پنجره و تا به خودش 

 بجنبد، چویی که توی رسش خورده

 .بود کار را تمام میکند

 ...نهال -

؟جون د - ل نهال؟ خویی  



دست رادمهر باال یم اید و روی زخمش 

 .مینشیند. رسش درد میکند

 خویی تو؟ -

در این حال خراب خودش هم نگران این 

 دخی  است

ی نیست یه زخم   - ز خوبم عشقم. چی 

 .کوچولوئه
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 اون مردیکه کو؟ -

ز بردنش -  .محافظات ریخت 

 کاریت که نداشت؟ -

د و  نهال تمام صحنه ها را  فاکتور میگی 



 تنها میگوید

نه. نتونست کاری بکنه. االن میگم  -

یمت بیمارستان خب؟  بیان بیی

 .نمیخواد خوبم -

ز که  دستش را تکیه گاه میکند و همت 

ز   میخواهد بلند شود. حس میکند زمت 

ود و اتاق گرد رسش  زیر داستانش فرو می 

 میچرخد و کل محتویات معده

 .اش تا حلقه اش یم اید

 ...اخ -

ز یم افتد  دوباره روی زمت 

 نهال نگران میگوید

به خورده -  .گفتم تکون نخور. رست ضز



حالش اصال خوش نیست! حالت تهوع 

 .شدید و رسگیجه امانش را بریده

زنگ بزن.. اورژانس... حال بیمارستان  -

 .ندارم

 .لج نکن رادمهر -
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 .عصبیم نکن نهال. گفتم زنگ بزن -

ز تلفن بلند  نچر میکند  و برای برداشت 

 .میشود

 پارت صد و شصت و هفت

خب میخوام فردا تو افتتاحیه ی  -

 رستوران، جای دوستای پولدار تو، بچه



 های کار رو دعوت کنم، چطوره؟

 رادمهر ابرو باال یم اندازد

خییل خوبه. ویل اون همه بچه ی کار  -

 رو چه جوری میخوای دعوت

؟  کبز

ن دنبالشون یم می  ز میگی   .دو سه تا ماشت 

خب اونایی که واسه یه باند خاض کار  -

ز که سوار ز اعتماد نمیکتز  میکتز

 .شن

 نهال لب هایش را جمع میکند
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یم  - واسه اونا بسته بندی میکنیم مییی



 میدیم بهشون. خوبه؟

ه -  !این بهی 

ویل خب، میخوام تجربه ی رستوران -

ز رو هم  داشته باشنرفت  . 

تو رستوران هم دعوت کن، بچه هایی   -

 که اعتماد نکردن باهات بیان

 .غذاشونو همونجا بده بهشون

ند ز  نهال لبخندی می 

خب من که وقت نمیکنم برم  -

ی  .رساغشون شما زحمت میکیسر می 

اهنش را میبندد  رادمهر اخرین دکمه ی پی 

 آهان. امر دیگه ی؟ -

م رفت هیچر سالمتیت... اهان یاد -



 بگم. حموم بودی طاها زنگ زد، بهش

 .زنگ بزن

این یه وجب یحر میگه هر روز زنگ  -

نه؟ ز  می 

نمیدونم انگاری پول الزمه واسه پروژه  -

 .ی جدیدشون

از اتاق خارج میشود و میخواهد به 

 سمت اتاق لباس هایش برود که سانیا

دوان دوان از اتاقش خارج میشود. لباس 

کفش هایعروس او را پوشیده و    

ز در دست دارد  عروسش را نی 
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ز چه خوشگل شدم -  .مامان ببت 

ود و لپ سانیا را  نهال با خنده جلو می 

 میبوسد

خییل خوشگل شدی. بدو از تنت در  -

 .بیار بابا ببینه خوشش نیم اد

 سانیا اخم میکند

خب چرا ناراحت میشه؟ مگه نمیخواد  -

 منو شوهر بده؟

 نهال میخندد

یس بچه! زشته... برو ببینم. پونزده ه -

؟ زشته  سال سنته دنبال شوهر کردیز

 ...برو

سانیا با لب و لوچه اویزان همانجا وسط 



 راهرو لباس را از تنش در یم اورد

ود. نهال خم  و با حالت قهر به اتاقش می 

 شده و لباس را در دستش جمع

میکند. روز عروش اش را هیچگاه 

 .فراموش نمیکند

ز روز کاریه رستورانش بود. خسته و   اولت 

 کوفته ساعت ده شب به خانه

برگشت که همه جا را تاریک دید. از نبود 

ز   رادمهر تعجب کرده بود. همت 

که خواست چراغ خانه را روشن کند، 

 یکهو ریسه های نور مقابلش روشن

شده و رفتند و رفتند تا رسیدن به لباس 

 عروس زیبایی که کیم ان ورتر تن



مانکن بود. از شدت شوق گریه اش  

 گرفته بود. عروش ناگهایز که رادمهر
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، یگ 
ی

برایش گرفته بود و عالرغم خستگ

 اش
ی

ین شب های زندگ  از بهی 

 .بود

 پارت صد و شصت و هشت

این مرد حب  سوپرایز کردن هایش هم  -

 .متفاوت بود

ز  حاال امشب در شب افتتاح سومت 

دوست داشت او شعبه ی رستورانش،  

بچه های دیگر را سوپرایز کند. امشب 



 سانیا بود
ی
 .شب تولد شانزده سالیک

د.   دوست داشت تولدی متفاوت بگی 

 کیک بزرگ چند طبقه ی سفارش داده

بود و تولدش را همانجا در رستوران 

 جدیدش قرار بود با بچه های دیگر

د. در طول این شانزده سال رادمهر  بگی 

بود، روز به روزخییل کمکش کرده   

فت کرده بود در تمام مراحل قول  پیرسر

 داده بود که نیازمندان را فراموش

 .نکند
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حاال او چندین بچه ی دیگر داشت که 



 در خانه ای دیگر که خریده بود

 میکردند. چندین عروس و داماد را 
ی

زندگ

 رایه خانه بخت کرده بودند و

اده زندانیان زیادی را به اغوش خانو 

 .هایشان برگردانده بودند

ین خی  
اسم هر دویشان به عنوان بزرگی 

 های کشور شناخته شده بود. اما

 .هنوز راه زیادی در پیش داشتند

 .لباس عروسش را از رگال اویزان میکند

برای امشب لباس مخصوض سفارش 

 .داده بود

یک مانتو که از جلو حالت کت داشت و 

دواز پشت بلند که از وسط به   



ز   قسمت تقسیم شده بود و کیم روی زمت 

 کشیده میشد. کفش پاشنه بلندی

 !هم خریده بود و کاله حجاب

ند و  ز با حوصله لباس هایش را تن می 

 .ارایش مخترصی هم انجام میدهد

 !حاال حاضز و آماده است

ود.  ون یم اید. به اتاق سانیا می  از اتاق بی 

ش نشسته و با ز  سانیا پشت می 

هایش مشغول است یگ از کتاب . 

گفتم بیان هم توی لباس پوشیدن   -

، هم یکم موهاتو درست ز  کمکت کتز

. میدویز که بابات  ز ، ارایشت نمیکتز ز کتز

 .خوشش نیم اد



 سانیا زیر لب میگوید
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 .بابا از یحر خوشش یم اد -

 .اخالقشه. باباته -

ز  -  .همسن های من یه کیلو ارایش میکتز

همسن های تو دو سال دیگه  -

ز و چروک  پوستشون خشک شد و چت 

 لک

 .گرفتتشون انموقع میفهمن چیکار کردن

 سانیا رس لج گرفته

نم - ز م ژل می   .بابام پولداره می 

 !سانیا -



رادمهر که کیم از حرف هایشان را شنیده 

 بود. توی چهار چوب در یم

 ایستد

؟ - یز ز  بابا، باز چرا غر می 
 دخی 

دسانیا بغ ض میکند و رو میگی  . 

رادمهر وارد اتاق میشود اول با دیدن 

 نهال میگوید

 .خوشگل کردی -

ود ش می 
 سپس با لبخند به سمت دخی 

 چته عروسک؟ -
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ود تا پدر و دخی  را  ون می  نهال از اتاق بی 



 .باهم تنها بگذارد

رادمهر دست دراز میکند و صندیل 

ز   چرخان را میچرخاند. خودش نی 

 چمباتمه مینشیند

؟ -  نمیخوای با بابا حرف بزیز

سانیا رس باال میکند. پدرش پنجاه و شش 

 سالش بود، اما هیچ شباهب  به

یک مرد پنجاه و شش ساله نداشت! هر 

 روز ورزش میکرد، غذاهای سالم

سید و در کتار  میخورد، به خودش می 

 همه ی اینها هر روز یک شاخه گل

گفت " زن برای مادرش میگرفت و می

 !"خوب، مرد رو پی  نمیکنه



 .باهاتون قهرم -

 چرا انوقت؟ -

 .چون نمیذارین من آرایش کنم -

تو همینجوریشم خوشگیل، آرایش  -

 میخوای چیکار؟

 !من میخوام رژ بزنم -

 رادمهر میخندد

 رژ بزیز خوشگل شر قورتت بدم آره؟ -

 سانیا لب هایش را جمع میکند
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لدمه ویل نمیذارین من امشب تو  -

 .خوشگل کنم



ود و  رادمهر بلند میشود. به اتاق نهال می 

 از توی کشو و میان رژ های

مختلف کمرنگ ترین رژ را برمیگردد. 

 دوباره به اتاق سانیا برمیگردد. رژ را

د  جلوی صورت سانیا میگی 

ز بهش؟  - این خوشگله نه؟ یحر میگت 

 سوسییس کالباش؟ رنگشم با رنگ

 !لباست سته

د  سانیا با شوق رژ را میگی 

 یعبز میشه رژ بزنم؟ -

 !امشب رو آره -

د و صورت رادمهر را میبوسد  سانیا مییر

ین بابای دنیایی  -
 !بهی 



 پارت صد و شصت و نه
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ز سانیا را بغل میکند  .رادمهر نی 

پاشو برو االن میان باید بری موهاتو  -

ز   !درست کتز

ید بلند میشود. اول سانیا چشیم میگو 

 !باید حمام برود

ز بلند شده و به سمت سالن  رادمهر نی 

ود ز می   .طبقه ی پایت 

 شاد و پر از 
ی

حس خییل خویی دارد! زندگ

 آرامیسر که دارد انقدر روحش

را ارضا کرده که یک دم، خنده از لبش 



 !جدا نمیشود

ود، نهال را میبیند   ز می  پله ها را که پایت 

است. جلو که گوشر اش مشغول  

ود و مقابلش یم ایستد  می 

حسودی میکنم به اون رژت که رو  -

 !لباته

ند و گوشر را توی   ز نهال لبخندی می 

 کیفش میگذارد

 حسود خایز دیگه. چیکارت میشه کرد؟ -

 رادمهر میخندد

ی نمیشه که نه؟ - ز  یکم رژتو بهم بزن چی 

نهال اینبار بلند تر میخندد و رادمهر لب 

های نهال هایش را روی لب  



 ...میگذارد
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 ای عشق همه بهانه از توست

 من خامشم این ترانه از توست

 آن بانگ بلند صبحگایه

 وین زمزمه ی شبانه از توست

 من انده خویش را ندانم

 این گریه ی یی بهانه از توست

 ای آتش جان پاکبازان

 در خرمن من زبانه از توست

 
 
تو را زبان نیستافسون شده  

 ور هست همه فسانه از توست



 کشب  مرا چه بیم دریا؟

 توفان ز تو و کرانه از توست

 گر باده دیه و گرنه، غم نیست
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ابخانه از توست  مست از تو، رسر

 یم را چه اثر به پیش چشمت؟

 کاین مسب  شادمانه از توست

 پیش تو چه توسبز کند عقل؟

 رام است که تازیانه از توست

خموش و گمنام من یم گذرم  

 
 
جاودانه از توستآوازه  

 چون سایه مرا ز خاک برگی  



 کاینجا رس و آستانه از توست

 هوشنگ_ابتهاج#

ناپای  


